


 احملتوايت  
 i الكلمات الرتحيبية

  
  املقاالت

  
 موقف اإلسالم حنو القيم الروحية يف مواجهة املشكلة اإلجتماعية املعاصرة
 Dr. Maziah Mustapha & Akilu Aliyu Muhammad 1 

دمي مع مشروع ميثاق أخالقي اسالمي ملستخأخالقيات االتصال عرب اإلنرتنت ووسائل االعالم اجلديد : رؤية حضارية اسالمية 
  االنرتنت ووسائل التواصل االجتماعي

 28 ا. د. سليمان صاحل
   م(1171-900ه/567-288وسائل الفاطميني للتغلغل يف الشمال األفريقي وإحكام سيطرهتم عليه )

  أ. رمضان حممد رمضان األمحر
 50 د. أمحد فيصل بن عبد احلميد

   قيات اإلسالمية يف يياات العمل أسبا  تراجع تطبيقها  وخطوات اجا  تطبيقهاحتدايت تطبيق األخال
 75 سيف الرمحن حبيب الرمحن

   التسويق ابلعالقات يف ظل األخالق االسالمية ابستخدام النمذجة البنائية
  عبــــــــــــــادة حممد
 102 مقاليت عاشور

 المة للتأمني التكافليملسامهة سجترية اجلزائر مع شركة ا –البديل عن التأمني التجاريالتأمني التكافلي  املنظور الشرعي للتأمني 
 ايسني قطويف

 124 عبد القادر حمرز
شروط اختيار احلكام وآليات انتقال السلطة يني الفقه السياسي اإلسالمي والنظم الدستورية املعاصرة )الدول العريية ذات النظم 

 اجلمهورية منوذجا(
 149 رواحبيأ. عمر 

مدى مشروعية كذ  الطبيب على مريضه مراعياً حلالته النفسية عند إعالمه حبالته الصحية يف ضوء القانوين الفرنسي واللييب 
 والشريعة اإلسالمية

 أ. ميسون فتحي أبوغرسة
 أ.م.د. وان عبد الفتاح بن وان إمساعيل

 171 د. فرح سلواين
 فلسطني وأثرها على مستقبل الصراع مع االحتاللخريطة احلركات اإلسالمية  العاملة يف 

 191 وائل عدانن احريز
 
 
  



 
 ( من سورة البقرة194دفع الصائل يف الشريعة اإلسالمية : أحكامه وشروطه من تفسري اآلية )

 أ.الشيماء حممد املليان
 د.روزمان حممد نور.
 215 أ. صباح فرج ماضي

 املفاهيم واألساليبقيم احلوار يف اإلسالم _ دراسة يني ثر أ
 أ.الياس ابوبكر علي الباروين

 د. لقمان طيب حممودأ.
 213 أ.د. حبر الدين جئ فا

 احلاجة إىل تفسري مجاعي )مؤسسايت ( للقرآن الكرمي
 253 أ.د عبد السالم حمسن يوسف

 النهضة االقتصادية العريية ملواجهة التحدايت العاملية يف ظل الظروف الراهنة
 275 اجليــارأ.د. عطيـه 

 مستقبل البحث العلمي يف العامل االسالمي
 أ.د. حممد زكي خضر

 300 د. أكرم حممد زكي
 أثر الصفات الدعوية يف اجملتمع اإلسالمي

 أ.فاطمة حممد علي واسلي رمضان
 أ.د أشرف حممد زيدان

 319 أ.د حممد بن يوسف
 الكتا  والسنةدور املعلمني ووظائفهم ومسؤولياهتم يف تريية اجملتمع يف 

 أ.م.د.عز الدين حسن مجيل االتروش
 342 أ.م.د. فرست عبد هللا حيىي الورميلي

 واقع املسؤولية اإلجتماعية للشركات وعوامل اإلفصا  عنها يف الدول اإلسالمية :أدّلة من ليبيا
 أ.معمر أمحد الدراوي

 361 د. عبدهللا حممد عايض
 األمن الفكريالرتيية اإلسالمية ودورها يف تعزيز 

 383 إبراهيم عبد هللا اثين
 الجاووا اليـــوم قـــــــادة الــغـــــد

 407 إبراهيم حممد عبده موسى
 الّذات والغريي: حنو أتسيس لنموذج إنسانوي حضاري

 431 آمنة عطوط
 القرآن واحلضارة واإلنسان

 أنور ايسني حممد
 448 



الكفاءات املتخلقة كآلية لضمان اجا  املسؤولية اجملتمعية للمنظمات: دراسة مقارنة وفقا ملقارية الكفاءات يف الفكرين الوضعي 
 واإلسالمي 

 468 أنيس كشاط
 التمويل اإلسالمي ودوره يف إدارة

 بلعيدي عبدهللا 
 495 حممد روسالن حممد نور

 اسالميةالتوجه السوقي للمؤسسة من وجهة نظر 
 531 األستاذ: بن سامل فاروق

 )التشريع املاليزي أمنوذجاً( سياسيت املنافسة ومحاية املستهلك وأثرمها يف حتقيق الرفاه
 هباء الدين مقعاش

 547 أ. د.  لقمان طيب
 حوار األداين واجب ديين ومشروع إنساين حضاري

 حنان ساري
 568 د. فطمري شيخو
 اإلسالميةإدارة املخاطر يف البنوك 

 حنان حممد أمحد
 حممد رضوان عبد العزيز
 د.عبدهللا أمحد عائض

 سعيد  بركات
 593 مسرية منصور صميدة

 التماسك النصي قصيدة "موالي عبدك يني اليأس واألمل" أمنوذجاً 
 610 خالد رمضان حممد اجلربوع

 أمنوذجاإشكالية حوار احلضارات يف الفكر العريب واإلسالمي: مفهوم اهلوية 
 631 الصادق دهاش

 نظرة الصينيني املعاصرين إىل الدين وفرضية دعوهتم إىل اإلسالم
 656 يونس عبد هللا ما تشنغ بني الصيين

قراءة حتليلية يف فكر - :اجملتمعات العريية اإلسالمية يني إشكالييت اجلوهر الثايت وحتمية التحول ملواكبة التجديدات الراهنة
 -حممد أركون

 672 إبتســــام غانــــم
 أسبا  تغري االجتهاد يف علم الكالم

 695 امحد حازم القصاب
 تعليم املواد االسالمية يلغات غري العريية: خماطر وإشكاالت

 732 د. أسامة مغاجي إمام
 إخراج القيمة يف زكاة الفطر

 741 الصادق املربوك الصادق



  
 )التجرية اجلزائرية أمنوذجا( اجملتمع املدين و اإلعالم يف تطوير احلكم الراشد دور

 760 د. الطيب بلواضح
 َدْوُر املََقاِصِد الّشْرعّيِة يف االْرتَِقاِء الِفْكِريِّ 

 782 د. مجال نور الدين إدريس
 وحدة األمة اإلسالمّية واستقرارها أثر اإلمجاع يف حتقيق

 805 اهلنداويد. حسن بن إبراهيم 
 مساق األحوال الشخصية أمنوذجاً : حنو تطوير تدريس مساقات الفقه اإلسالمي يف اجلامعات

 830 د. محزة عبد الكرمي محاد
 (2010-2000قضية التفاهم يني املسلمني واملسيحيني: دراسة مللتقي األساقفة والعلماء يف الفلبني لفرتة )

 849 د. خريالدين داتو سليمان الوء
 التجرية االندونيسية يف صكوك االستصناع أمنوذجا: التطبيقات املعاصرة لصكوك البنية التحتية اإلسالمية

 د. رفيق مزاهدية
 871 د. عاشور مقاليت

 الفكر السياسي عند اين تيمية وانعكاساته الراهنة على القيادة والقيم يف اجملتمعات اإلسالمية
 زروخي الدراجي 

 913 سيفي فريوز
 املساندة االجتماعية كإسرتاتيجية إجيايية يف مواجهة األحداث املهنية الضاغطة لدى املرأة اجلزائرية  العاملة

 د. سهيل مقدم
 927 د.  قدور بن عباد هوارية

 ضارات                                              حل"التدافع" يف القرآن الكرمي : من أتصيله املفهومي إىل فعله املعريف واملنهجي يف جتسيد ثقافة التسامح يني األداين وا
 957 سهيلة ميمون

 عالقة املسلمني يغريهم من الناحية الشرعية التطبيقية : إقليم كوردستان_ العراق امنوذجاً 
 نقدية  دراسة إستقرائية

 974 شــــوكــت زيــــن الــعابــديــــن مـــحـمـد الــسنــدي
 يفْ اْخِتاَلِف َوتـََغريرِ اْلَفتْـَوىأثـَُر الَفْهِم 

 996 د. َصاحَل َعِلي اَنِصر اخَلَدرِي
 يف ضوء السياسة الشرعية أسس التعبري عن الرأي

 1017 عبد الوهاب مهيوب مرشد عبده عامر
 التعاون يني الثقافات واألداين: رؤية إسالمية عاملية 

 1031 عبد احلميد حممد علي زرؤم
 اإلسالم واجملتمعإنسانية املرأة يني 

 د. عبد الناصر سلطان حمسن
 1048 د. سيد حممد حلمي بن سيد عبد الرمحن

  



 2030العالقات اإلقتصادية املاليزية السعودية آفاق وحتدايت حنو رؤية 
 1073 د. عفراء بنت عازم بن عليان الشراري

 جدلية اإلسالم والدميقراطية يف املنطقة العريية: اإلجتاهات واملآالت
 1081 عنرتة بن مرزوق

 األساليب الّدعويّة يني الّتجديد الّذايت والكسيب
 1102 د. غادة اببكر السّيد الزبري

 قراءة يف إمكانية جتاوز : صدام املنظومات وتصحيح الصور النمطية اإلسالموفوييا: مسؤولية من؟
 1121 الدكتور فاروق العريب

 والقانون الدويلاملساولية اجلنائية : يني الفقه اإلسالمي 
 1142 د. فؤاد بن عبده حممد الصويف

 اإلعالم اجلديد وأتثريه يف فكر الشبا  املسلم
 1157 الدكتور حممد إبراهيم الشربيين صقر

 يف ينغالديش: إشكاالت واقرتاحات القيم الدينية يف سياسة التعليم الوطنية
 الدكتور حممد معني الدين

 1181 حممد إرشاد الرمحن
 يف الدراسـات اإلسالميـة ضوايطـه وآفاقـه: آليـات انتقـال السلطـة السياسيـة منوذجـاً التجديــد 

 1195 دكتور خمــتـار قــــوادري
 الريط القياسي لألجور ابملستوى العام لألسعار: عرض منهجي

 1237 د. معن سعود أبو بكر
 حتليليةالضغوط اليت  تواجه املرأة السودانية يف الوظائف القيادية: دراسة 

 1255 د. انهد إبراهيم فضلل بلل
 قيم التسامح اإلسالمي يني أفق التعايش احلضاري املشرتك ومعوقات خطاابت العنف والتطرف 

 1276 أستاذ وزار حممد
 من أزمته القيادية: قيادة حممد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منوذجاً  االسالم النموذج الفريد إلخراج العامل

 1295 ويسال أوزدمريالدكتور 
 الفهم اخلاطئ للسنة النبوية وأثره يف ظهور التطرف: وُسُبل عالجه

 1318 الدكتور اثمر حتاملة
 َحقر الـَمْرَأِة يف الَعَمِل َضواِيطُُه, وَأْحَكاُمُه, وآََثرُُه َعَلى احلَياِة اأُلَسرِيَّةِ 

 1339 د.سعاد حممد الشايقي
 الدينيــــة والتعليميــــة نظـــرة مقـــارنة يني القيـــــم

 1363 د.عبد الرمحن األغربي
 املسؤولية اجملتمعية يف الفكر اإلسالمي: املنطلقات الفلسفية واملفاهيم

مَّد مَّد عثمان حمح  1387 د.عثمان حمح
 
  



 العاملية املالية األزمة حتدايت مواجهة دور التمويل اإلسالمي يف
 د.حممد ممدوح شحاته خليل

 1434 إمساعيل حممدد.علي سيد 
 االطار الشرعي والقانوين لعقد االستجرار وأثره على االقتصاد االسالمي: دراسة مقارنة

 1455 ندى سامل محدون
 ركن اسالمي أصيل: موازنة يني الفكر االسالمي والفكر التقليدي املسؤولية االجتماعية

 زواق كمال
 1475 هدروق أمحد

 احلياة األسريةخروج املرأة للعمل وآَثره على 
 1449 زينب عبدهللا سامل سعد للوه

 أثر القيادة النايعة من القيم على حتقيق األهداف
 1524 سعيد أمحد مصطفي أمحد

 القياس احملاسيب وفقا لشريعة اإلسالمية وأثره علي رحبية األصول: املصارف اإلسالمية ابلسودان منوذجا
 صاحل أمحد مادي
 1546 ا.د  سهيل أمحد

 الدعاة السنوسيني يف نشر اإلسالم وإعاقة التبشري يف أفريقيا )منتصف القرن التاسع عشر حىت منتصف القرن العشرين(دور 
 عادل عبدالعاطي حممد الشبلي

 1560 د. عبدهللا بن يوسف
 معايري وقيم العصبية وعالقتها يقيام الدولة يف اجملتمعات اإلسالمية عند اين خلدون

 قنبيجعبد الفتاح علي حممد 
 1584 سامة روسين

 يف حتقيق التسامح والتفاهم يني الثقافات واألداينالتأصيل القرآين ملبدأ "احلوار"  ووجه احلاجة إليه 
 1598 دكتوراه عبدالقادر بلعامل

 االختيارات الفقهية وأثرها يف اخلطا  الديين
 1625 عزالدين عبد هللا النفايت أبو سعد

 العريية قبل اإلسالم , دراسة اترخيية يف عوامل القيام , ومقومات البقاءالدولة والقبيلة يف اجلزيرة 
 علي ابلقاسم راشد احلرايب

 1644 الدكتور أمحد فيصل عبد احلميد
 معرفة حكم االختالف يف أصول العقيدة وفروعها أعظم سبب لوحدة األمة

 1662 علي جرب علي صاحل
 يف حل مسائل علم الفرائضاستخدام علم احلسا  املعاصر والتقنية احلديثة 

 1677 علي زين العابدين احلسيين سيد أمحد زايد
 صراع االسرة اجلزائرية يف احلفاظ على صحة افرادها مع املوروث الثقايف الشعيب

 1694 عيزل نعيمة
  



 حق املرأة يف العمل يف ضوء حقوقها املالية يف اإلسالم
 1714 أ.فريدة حايـــد

 التنمية السياحية يف ليبياالتخطيط السياحي ونشر ثقافة 
 فوزية الصادق أمحد العموري

 د. أشرف حممد زيدان
 1741 د. فخر األدب بن عبدالقادر

 دور الوالدين يف تكوين الشخصية األجتماعية عند االيناء
 1765 اسم الطالبة: قدرية عمر فضيل الشريف

 املنظور التشريعي والتطبيق املصريف دراسة وفق: أثر تقاضي العموالت على عقود خطاابت الضمان يف املصارف
 حممد احلسن حممد حامد احلضريي

 د. أمني أمحد عبد هللا النهاري
 1791 د. رضوان بن أمحد

 منطلق العصرانيني يف نقد الصحاية: عرض وحتليل
 حممد أمني حسيين

 1816 د. فؤاد بن أمحد بو النعمة
 املراحبة املصرفية: تقعيد وأتصيل
 1838 الطوير أ / حممد محزة مسعود

 م2014اآلَثر املرتتبة على العدوان اإلسرائيلي األخري على قطاع غزة عام 
 1855 حممد رفيق مؤمن الشوبكي

 دور اإلعالم يف تفشي ظاهرة احلر  يف الفقه االسالمي والقانون الدول
Dr: Mohammed Ahmed Qasem Shaddad 1878 

 2014اىل  1970احلقيقي يف االقتصاد اللييب من الفرته أتثري التوسع النقدي على استقرار سعر الصرف 
 1879 حممد علي سامل اجلريدي

 أسس ومنطلقات التجديد احلضاري يف فكر مالك ين نيب
 1908 حممد لعاطف

 أمهية مقاصد الشريعة وطرق تفعليها يف مواجهة اإلرها 
 1931 حممد وليد الزاهد

 عرض منهجيالريط القياسي لألجور ابملستوى العام لألسعار 
 1948 د. معن سعود أبو بكر
 املقاصد الشرعية يف املسائل اإلرثية

 1967 الدكتور قيس عبدالوهاب عيسى
 الطبيعة القانونية لعقود االمتيازات النفطية يني االجتهادات القانونية والشريعة االسالمية

 حممد  عقل  حممد  انصر
 د. لقمان بن عبد املطلب
 1993 عليد. نور فضيلة بنت حممد 



 السلم اجملتمعي: مقومات ترسيخه وأثره على اجملتمع املسلم
 2016 يوسف عطية حسن كلييب، ميان مؤيد صليح

 يف التعامل مع املسيء إليه من انفذة السنة النبوية ملسو هيلع هللا ىلصمنهج النيب 
 حممد د. سعد الدين منصور

 د.أمحد اجملتيب ابنقا
 2029 حممد سيف اإلسالم

 النفسي والطب الشرعي املنظور من العدوى أحاديث توجيه
 2050 األهدل عبده حممد طاهر

 املعاصر اإلسالمي السياسي الفقه يف التجديد مناذج من
 2075 الطيب إبراهيم الدكتور

 الديين والتأزمي السياسي الكسب يني الدعائي اخلطا  يف الدينية والشعارات الرموز
 2098 القاسم املختار

 الرييع العريبمستقبل اخلطا  الديين يعد 
 مروان حممد محدان يوسف

 2131 حممد رسالن حممد نور
 شبكات التواصل االجتماعيِّ املاليزيَّة ونشر الوسطيَّة: الواقع واملأمول

 األستاذ الدكتور/ داتو ذو الكفل حممد يوسف
 2159 د. آَدَم ََبْبا
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 الربوفيسور الداتو الدكتور حممد أمني جالل الدين
 رئيس اجلامعة
  جامعة مالاي

 
 احلمد هلل والصالة والسالم على النيب حممد ، وعلى آله وصحبه .

 السالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته . 
رين ضيوم مبارك لضيوفنا األكارم من أساتذة حماضرين ، وعلماء وابحثني ومندوبني ولكل احلا 

 يف هذا املؤمتر.
بداية، أود أن أرحب بكل ضيوفنا، الذين جاؤوان من دول أخرى واملشاركني  معنا من جامعة ماالاي ، مع حتياتنا اخلالصة حلضوركم معنا 

 للمؤمتر الدويل األول حول: اإلسالم والقضااي املعاصرة يف العامل اإلسالمي: آفاق وحتدايت املستقبل   
ظيم الغبطة والسرور أن أكون حاضرا يف هذه الفعالية إلعالن انطالقة هذا املؤمتر، لكن قبل هذا، أمسحوا يل أن أهنئ  إنه ملن ع      

رة صكلية الدراسات اإلسالمية جبامعة ماالاي لتنظيمها هلذا املؤمتر اهلام، والذي يويل عناية خاصة لدور اإلسالم يف مواجهة القضااي املعا
 APIUMتعاون مع اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي، واملعهد الدويل للدراسات اإلسالمية  املتقدمة، واندي خرجيي لألمة اإلسالمية ابل

(ALIM)  .على تنظيم هذا املؤمتر املهم، والذي يهتم بشكل خاص بدور اإلسالم يف معاجلة القضااي املعاصرة يف العامل اإلسالمي ، 
يا وثقافيا .. اقتصاداي وسياسيا واجتماع  -لدول اإلسالمية تواجه حتدايت كبرية يف كل مناحي احلياة يف الوقت احلاضر ، كثري من ا 
وتواجه أيضا قضااي الفساد، واإلرهاب،  ومستوى من املعيشة املتدين وشح املوارد وغريها. هذه القضااي وما تعلق هبا حتتاج حقيقة   -اخل

دميية يف العامل اإلسالمي لوضع قواعد وأسس بناءة إلجياد حلول للتحدايت املعاصرة اليت يناضل إىل عناية خاصة من قبل املؤسسات األكا
 املصلحون من أجلها.  

ال شك  أن دين الرمحة واملغفرة إسالمنا العظيم  لديه الكثري مما يقدمه إلرساء السالم والعدالة للبشرية مجعاء يف كل مناحي احلياة؛  
اء األفاضل  والباحثني وخرباء العامل اإلسالمي الذين اجتمعوا هنا اليوم سوف خيرجون بنتائج انفعة جملتمعاتنا لذلك ، أعتقد أن العلم

نمية تتتالءم مع املبادئ والتوجيهات اإلسالمية اليت حتتاج إىل تطبيق يتوافق مع التطورات العاملية يف النظام املايل والنظام املصريف، وال
 االجتماعية، والتخطيط احلضري وغريها من القضااي. املستدامة، واملمارسات

 ةسادوالسيدات ال
، أعلن رمسيا عن انطالق املؤمتر الدويل األول حول اإلسالم والقضااي املعاصرة يف العامل اإلسالمي : آفاق وحتدايت الرحيمبسم هللا الرمحن 

 يف هذا املؤمتر. وأدعو هللا للخروج بقرارات انجحة ،املستقبل، هبذا ، أشكركم مجيعا
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 يوسف حممد بن الكفل ذو داتو الدكتور األستاذ
 اإلسالمية الدراسات أكادميية رئيس
 مالاي جامعة

 مراسم ضورحل املبارك اليوم هذا يف لإلجتماع وفقنا أن وكرمه مبنه الذي هلل، والشكر هلل، احلمد
  ": آفاق وحتدايت املستقبلملؤمتر الدويل األول حول االسالم والقضااي املعاصرة"ا إفتتاح

( UM) مالاي جامعة يف التدريس هيئة وأعضاء اإلسالميّة، الدراسات أكادميية عن نيابة
 واملعهد ،(IIUM) ماليزايالعاملية يف   اإلسالمية اجلامعة -املؤمتر هذا يف املتعاونون واملنظمون

 حارا ترحيبا مجيعا بكم أرحب.  -APIUM (ALIM) جييخر  واندي ماليزاي، (IAIS) املتقدمة اإلسالمية للدراسات الدويل
 بذلوا لذينا واحملليني الدوليني املشاركني لكل العميق تقديران عن أعرب أن وأود. املؤمتر هلذا "بكم وسهال أهال" و" دااتنغ سالمات"

 املشاركني كل  نيب العالقات لبناء فرصة ونويك عالية بروح املؤمتر هذا أايم معنا تقضوا أن وأمتىن. املؤمتر هذا حلضور مشكورة جهودا
 .هنا احلاضرة واملعاهد

 والسادة، السيدات
 مر كيف  لسنني،ا مر على شهدان لقد. مجعاء والبشرية خاص بشكل اإلسالمي العامل يف الكبرية ألمهيته مشهود حدث هو اليوم مؤمتر
  أن خيفى كادي وال اإلسالمي، العامل من عديدة مناطق يف. لقضاايا خمتلف يف والتجارب التحدايت من العديد خالل  اإلسالمي العامل
 كلهالعامل    وغريها باألسبا هلذه. جزافا التهم له يوجه املسلم وأصبح أراضيهم احتلت ظلما، ويقتلون جوعا، يتضورون الناس من كثري
 .عادل وغري مائل مبيزان إلينا ينظر
 الواضح نوم. كبرية  ثروة لدينا. العامل يف نفطي احتياطي أكرب ولدينا شخص، مليار 1.6 إىل تعدادها وصل قد اليوم اإلسالميةاألمة  
 االقتصادي لنمول( األخرى الطبيعية واملوارد واملعادن والطاقة الزراعة جماالت يف) الألساسية املوارد من كثري  وهبت اإلسالمية الدول أن

 أخرى، وبعبارة .األوطان يف واستقرار كفأ  بشري رأمسال و سليمة إدارة بدون حققيت أن ميكن شيء ال ذلك، ومع. السياسي واالستقرار
 دعوان لذلك. األعمال نجاحل مالئم مناخ واجياد صحيح بشكل والطبيعية البشرية املوارد لتوظيف البشري املال رأسوتفعيل   نشر يتعني
 والعيش السالم تحقيقل اإلسالمي العامل يف املتاحة واخلربات املوارد امواستخد اسرتاجيتنا يف قدما واملضي أهدافنا إىل للوصول معا نعمل

 .العامل دول وبقية بلدان يف ابإلنسجام

 من املطروحة اقشاتالن من يستفيدوا  أن هنا، اليوم إجتمعوا الذين واحلضورالكرمي؛ والوفود واخلرباء والباحثني األفاضل علماءان أن آمل
 .العام الصاحل حيقق مبا قدما للمضي بناءة ابقرتاحات واخلروج اإلسالمي العامل يف عاصرةامل القضااي معاجلةخالل  

 وابالخص احلضور لك  ومهنئا شكراالعاملي .  املؤمتريف هذا   أخرى مرة مجيعا لكم والرتحيب الشكر بتوجيه كلميت  أختم أن يل امسحوا
وكتب   مجيعا اجلهود هذه ومنكم منا هللا تقبل. املهم احلدثحتقيق هذا   يف مهواسا الذين واملمولني واملتعاونني املنظمني اللجان أعضاء

  .هللا ورمحة عليكم والسالم لكم وشكرا. واآلخرة الدنيا يفلنا النجاح 
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 عاشور مقاليت الدكتور
 املؤمتر مدير

 اإلسالمية الدراسات أكادميية
  ماليـــا جــــامـــعة

 .هلل احلمد

. اهلادف راملؤمت هذا مثل الستضافة امليمون اللقاء هذا يف معكم أكون أن ريسرو  دواعي ملن إنه
: آفاق  مياإلسال العامل يف املعاصرة اإلسالمية القضااي  يف نظرلل  هنا جمتمعون حنن اليوم

 وحتدايت املستقبل.

 والسيدات السادة أيها

 للتحوالت ميةحت نتيجة كانت  وأخرى مضت عقود منذ تراكمت ايتحتد التحدايت؛ من العديد اإلسالمي العامل يواجه األايم، هذه يف
 طائفية وفنت صراعات و حروب من  اإلسالمي العامل واجهت اليت التحدايت هذه كل  أمام. احلالية املرحلة يف العامل شهدها اليت

 التحدايت أن يدرك دةالبعي املستقبلية ةالنظر صاحب   احلكيم املراقب.  العامل يف كثرية   مناطق هزت واليت وإرهاب وتطرف وإنقسامات
 لذلك. حمدودة مبساعي حلها ميكن ال حبيث جدا كبرية  هي نيب، بن مالك قال كما  جاكرات إىل طنجة من اإلسالمي العامل حتاصر اليت
 والعلمي، صادي،االقتو  السياسي، اجلانب حتوي مهمة وهي احلضاري، الصرح بناء إعادة يف قدما للمضي ينضال أن اإلسالمي العامل على

 يف دورهم يؤدوا أن اإلسالمي العامل يفاملؤسسات األكادمييية   على ينبغي الغرض،. هلذا والفكري الثقايف التنوير إىل إضافة والتكنولوجي،
 وقضااي والتجاري ميلتعليوا واالجتماعي واملايل واالقتصادي والسياسي الديين اجملال يف تندرج اليت  القضااي من العديد ومعاجلة تشخيص

 .حبتة إسالمية نظر وجهة من القضااي من شاهبها ما و واألسرة املرأة

 اإلسالم تربط اليت لةالص ذات اجملاالت يف واخلربات البحوث ونتائج املعارف لتبادل لنا منصة أفضل سيكون املؤمتر هذا أن املأمول ومن 
  .فشل أو ختوف دون قدما للمضي خطواتنا تعزيز من نتمكن حىت اإلسالمي العامل يف املعاصرة ابلقضااي

 لتكون دماوتستمرق اجملال، هذا يف رائدة دائما اإلسالمية الدراسات أكادميية تكون وأن وجهودان، جهودكم يبارك أن هللا أدعو وأخريا،
 .العامل يف اإلسالمية األمة خلدمة العلمي البحث مراكز أفضل من واحدة

  املبارك املؤمتر ذاه إجناح يف سواي نتعاون أن أنمل وحنن إرادتنا، عن خارج تقصري أي منا بدر إن املشاركني من أعتذر أن أود النهاية، ويف
 .الوكيل ونعم حسبنا وهو القصد وراء من وتعاىل سبحانه وهللا
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 ملخص البحث

يم الروحية اليت لقاختالل واضطراب ىف او  يعاىن من قصوريرى أنه الحظ اجملتمع اإلسالمي املعاصر الذي ي
ت هبذا وابلتايل فإن هذه احلالة أد الناس إىل اجلانب املادي وغض النظر عن اجلانب الروحي, سببها ميل
درك ألخالقية فيه. فالشك أن من يتأمل يف خلق اإلنسان ينسق القيم ا غيابو  بنائهختلخل  اجملتمع إىل

ين اجلانبني من هذ أنه يتكون من شيئني أساسيني, الينفصل أحدمها عن اآلخر, ومها املادة والروح . فكل
حباجة إىل عناية كاملة وتوجيهات الزمة. فعدم التوازن بينهما وتغليب أحدمها على اآلخر يشكل خطرا  

اجملتمعات حىت غري اإلسالمية. وال غرابة أنك جتد من املسلمني من يقول أبنه  علىكبريا ومشكلة عظيمة 
ع لواقعية اليت يشاهدها العامل اليوم. فاجملتمسئم من هذه احلياة فينتحر أو ما يشبه ذلك من األمور ا

يف أمس حاجة إىل توجيهات تؤدي إىل حل هلذه املشاكل وأمثاهلا.  -والسيما يف هذا العصر -اإلسالمي
بارمها القرآن والسنة ابعت ابلرجوع إىلوعلى هذا فإن هذه الدراسة هتدف إىل إجياد حل هلذه املشاكل 

ج ة واملادية مث السرية النبوية. واملنهج املستخدم يف هذه الدراسة هو املنهمصدرين أساسيني للحياة الروحي
ها وحتليلها فسري تجتميع احلقائق واملعلومات مث حماولة :  تحليلي الذى يقوم على العمليات اآلتيةالالوصفي 

 1.ومقارنتها ونقدها إىل تعميمات مقبولة
  

                                                           

 .234 ص(, 1984, املطبوعات وكالة, )الكويت: العلمي البحث مناهجعبد الرحيم بدر,  1 
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 املقدمة

تنميته و الثورة األخالقية وإحياء القيم الروحية يف بناء اإلنسان اسة إىل اجملتمعات اإلسالمية اليوم حباجة مإن 

فال ينبغي تغليب اجلانب املادي على اجلانب  2مبا أنه يتكون من الروح واملادة معاروحيا وأخالقيا وماداي. 

ترتقي ان و يرتقي اإلنسلقيم الروحية واألخالقية اليت جاء هبا اإلسالم لعناية ابوال شك أنه ابالروحي. 

مات اإلسالمية اجملتإىل املستوى األعلى من احلضارة والسعادة األبدية. وحينما هتمل اإلسالمية اجملتمعات 

هذه املبادئ األخالقية وتنكب على اإلنتاجات املادية فحينئذ تغشاها الطامة الكربى وينتشر فيها الفساد 

ة واالنتحار واط والسحاق والتدخني وتناول املخدرات والرشو وحييط هبا املشاكل اليت الهناية هلا مثل: الزان والل

وقتل النفس بغري حق والغصب وغري هذه من األمور السلبية اليت يشاهدها العامل اليوم. لتجنب هذه والسري 

حنو الفوز والسعادة يف الدارين فإنه البد من اتباع منهج اإلسالم ألنه هو احلجر األساس ومنبع الرشاد 

املستقيم الذي العوج فيه وال أمتا. ومنهجه يف مواجهة املشاكل االجتماعية هو املنهج الوحيد والطريق 

الفريد الذي إدا اتبعه اجملتمع جنا ألن هللا هوالذي خلق اإلنسان ويعلم ما توسوس به نفسه كما قال يف  

ْنَساَن َونَ ْعَلُم َما تُ َوْسِوُس " كتابه العزيز: ُُ ِِلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَورِيدِ ِبِه نَ ْفُسُه َوحَنُْن َأق ْ َوَلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ  ق: "َر

                                                           

 2 , (Selangor: Ghazali: A Composite Ethics in Islam-The Ethics of AlMuhammad Abul Quesim,  
Central 

      Printing Sendirian Berhad, 1975), 44. 
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ا ُهَو ِشَفا ٌ  "َونُ نَ زِ ُل ِمَن اْلُقْرآِن مَ  فيعطيه العالج الذي به يشفى من كل األمرض النفسية كما قال: ١٦

 ٨٢اإلسراء:  َوَرْْحَة  لِْلُمْؤِمِننَي َوََل يَزِيُد الظَّاِلِمنَي َِِلَّ َخَسارًا"

 مفهوم القيم الروحية

الشيء. َقْدر  ويطلق ويراد به  ,الثَّمن الذي يعادل تكلفته قيمة الشَّيء:قيمة, و  مجع اللغة يف القيم لفظ

 3ال َخرْيَ فيه أو ال أمهيِّة له. الذي: فالن عدمي الِقيمةو 

كار فعرفها ماجد الكيالين أبهنا: "حمطات ومقاييس حنكم هبا على األأما يف االصطالح فيو 

واألشخاص واألشياء واألعمال واملوضوعات واملواقف الفردية واجلماعية من حيث حسنها وقيمتها والرغبة 

 4.هبا، أو من حيث سوءها وعدم قيمتها وكراهيتها، أو من منزلة معينة ما بني هذين احلدين"

لكلية حلياة اإلنسان ااملقاصد  يبدو أن أبعاد التعريف السابق هتتم ابحلياة الدنيوية وتغض النظر عن

على هذه البسيطة وحتقيق سعادته فيها وعدم ارتباطها بسعادة ما بعد املوت. ولكن هناك تعريف آخر 

ويوجد  5."الفضائل الدِّينّية واخل لقّية واالجتماعّية اليت تقوم عليها حياة اجملتمع اإلنساينّ  :يقول أبن القيم هي

هو اإلسالمي والذي جيمع بني السعادتني مع حماولة الربط بينهما و من التعريفات ما يهتم جبانب املنظور 

                                                           

)ابختصر  1878ص  3م خ/  2008 -هـ  1429 عامل الكتب الناشر:األوىل،  الطبعة:, معجم اللغة العربية املعاصرةأمحد خمتار عبد احلميد,  3 
 وتصرف بسيط(

 .92( ص, 1987, )دمشق: دار القلم, فلسفة الرتبية اإلسالميةماجد الكيالين،   4 
 ق, نفس اجلزء والصفحةاملصدرالساب ,أمحد خمتار عبد احلميد 5 
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جمموعة من املعايري واألحكام النابعة من تصورات أساسية عن الكون واحلياة ": هي القيم اإلسالميةأن 

واإلنسان واإلله، كما صورها اإلسالم، وتتكون لدى الفرد واجملتمع من خالل التفاعل مع املواقف واخلربات 

ياتية املختلفة، حبيث متكنه من اختيار أهداف وتوجهات حلياته تتفق مع إمكانياته، وتتجسد من خالل احل

 ".االهتمامات أو السلوك العملي بطريقة مباشرةوغريمباشرة

ل الدينية هي  تلك الفضائ من املنظور اإلسالمي ومن هذا املنطلق ميكن أن نقول أبن القيم الروحية

لسعادتني : الدنيوية هتدف إىل حتقيق اواليت  سالميعّية اليت تقوم عليها حياة اجملتمع اإلواخل لقّية واالجتما

اَر اْْلِخَرَة َوََل تَ ْنَس َنِصيَبَك مِ "واألخروية كما يف قوله تعاىل :  ُ الدَّ نْ َيا َوَأْحِسْن  َوابْ َتِغ ِفيَما آََتَك اَّللَّ َن الدُّ

ُ ِِلَْيَك َوََل    ٧٧القصص:  "تَ ْبِغ اْلَفَساَد يف اأْلَْرِض ِِنَّ اَّللََّ ََل ُيُِبُّ اْلُمْفِسِدينَ َكَما َأْحَسَن اَّللَّ

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84+%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%AE+%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A9+&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-03-10&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84+%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%AE+%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A9+&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-03-10&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84+%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%AE+%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A9+&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-03-10&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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 القيم الروحية يف اإلسالم أصول 

ليفية، يف حني كاملصادر األصلية يف شكل أوامر ونواه أو إلزامات ت ستمد منت القيم الروحية يف اإلسالم إن

فالقرآن الكرمي والسنة النبوية مها املصدران األساسيان  6.تظهر سلوكيا يف صور التعبري اإلجيايب أو السليب

للقيم الروحية الذان ينظمان ثالثة جوانب للقيم : اجلانب االعتقادي واجلانب العملي واجلانب اخللقي. 

تب املنزلة م أن يعتقده؛ كاعتقاده يف خالقه والرسل والكفاجلانب االعتقادي يتعلق مبا هو واجب على املسل

عليهم واملالئكة واليوم اآلخر واجلنة والنار. واجلانب العملي يتعلق مبا يصدر من املسلم من قول أو فعل أو 

أي تصرف؛ وهو نوعان : العبادات واملعامالت. واجلانب اخللقي يتعلق مبا هو واجب على املسلم أن 

ه من األخالق الفاضلة وما جيب عليه أن يتجنبه من األخالق الرذيلة. وتستمد القيم يتصف ويتخلق ب

لة. والقياس والعرف واملصلحة املرسالروحية اإلسالمية من سائر مصادر التشريع اإلسالمي مثل اإلمجاع 

 اي.دهذه املصادر تعترب أهم مصادر القيم الروحية للمجتمع اإلسالمي يف تطوره وحضارته روحيا وما

  

  

                                                           

, 1ج .س(دزيع, دار الوسيلة للنشر والتو :  جدة, ) نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرميعدد من املختصني إبشراف صاحل بن عبد هللا بن محيد,  6 
 .80ص 
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 اإلسالم ومعاجلة املشاكل اإلجتماعية الروحية املعاصرة: حفظ العقل منوذجا

املصاحل قد  . مث إن هذهحتصيل مصاحل العباد ودفع مضارهم من يستقرأ الشريعة جيد أن الشارع أراد هبا

والدنيوية  ,يف سياسة النفس وهتذيب األخالق من احلكم تكمناألخروية : فدنيويةوقد تكون أخروية تكون 

  7.تضمن حفظ الدماء واألموال والفروج والعقول والدينت

كذلك تقوم   بهو  ،ته اإلنسانية وبه يتميز عن البهائمأن عقل اإلنسان أساس حياالشك فيه مما و 

ه. فاحلياة اإلجيابية والتكليف الشرعي واحلضارة اإلجيابية كلها ال تقوم إال ب. ويةخر األية و الدنيو  همصاحل

جِلََهنََّم َكِثريًا ِمَن اجلِْنِ   َوَلَقْد َذرَْأنَ "يعيش بال عقل تكون حياته كاليت للبهائم كما يف قوله تعاىل: فالذي 

ُ  ََل يَ ْفَقُهوَن ِِبَا َوََلُْم َأْعنُي  ََل يُ ْبِصُروَن ِِبَا َوََلُْم آَذان  ََل َيْسَمُعوَن ِبَِ  ْنِس ََلُْم قُ ُلو نْ َعاِم ا ُأوَلَِِك َكاأْلَ َواإْلِ

بعدمه كذلك تنعدم احلضارة وتنعدم قوانني تنظيم و  ١٧٩األعراف: َبْل ُهْم َأَضلُّ ُأوَلَِِك ُهُم اْلَغاِفُلوَن" 

 اليت ال هناية هلا. والبلبلة احلياة فتبقى اجملتمعات يف االضطراب والضوضاء

فإن " ... ابن القيم : مبا أن مبىن الشريعة وأساسها على مصاحل الناس يف الدنيا واآلخرة كما قال

الشريعة مبناها وأساسها على احلكم ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد وهي عدل كلها ورمحة كلها ومصاحل  

ت إحدى الضروراياعتىن اإلسالم حبفظ العقل الذي هو مناط التشريع وجعله  8..."كلها وحكمة كلها

                                                           

 .234, ص 32ج/(, ه1426الوفاء,  عامر اجلزار )د.م : دار -أنور الباز  : حتقيق, جمموع الفتاوىأمحد بن عبد احلليم بن تيمية,  7 
 .3, ص3ج (1973بريوت ،  -طه عبد الرءوف سعد )دار اجليل  : حتقيق, ِعالم املوقعني عن ُر العاملنيقيم اجلوزية,  ابنحممد بن أيب بكر  8
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باد إضراره من نيت الشريعة عليها. وحرم على العاخلمسة ملقاصد الشريعة حىت تتحقق تلك املصاحل اليت ب

الناحية املعنوية )كاالعتقاد بكل ما يناقض العقل السليم( والناحية املادية )كتعاطي املخدرات وشرب 

  اخلمر(.

ودور ومكانته ته أمهي علينا أن نبنيكان لزاماً فلما كان ذلك هو شأن العقل ودوره يف حياة الفرد واجملتمع,  

 يف حفظه ألنه بذلك تتطور القيم الروحية. اإلسالم

 مفهوم العقل 

 العقل يف اللغة

يف  دل عظمه على ح ْبسةواحد منقاس مطرد، ي أصل)يف عقل( العني والقاف والالم يقول ابن فارس : 

 9يء أو ما يقارب احل ْبسة. من ذلك الَعْقل، وهو احلابس عن َذميم الَقول والِفعلالش

األ مور  والعقل التثبت يف ...لعقل احلجر والنهى ضد احلمق واجلمع عقولاويقول ابن منظور: "

هالِ ط يف اوالعقل القلب والقلب العقل ومسي العقل عقال ألنه يعقل صاحبه عن التور 
َ
ك َأي حَيِْبسه وقيل مل

 10".هو التمييز الذي به يتميز اإِلنسان من سائر احليوان العقل

                                                           

 .69, ص 4, ج/ه(1399: عبد السالم حممد هارون, )د.م: دار الفكر, حتقيق , معجم مقاييس اللغةأمحد بن فارس بن زكراي,  9 
, )حممد بن مكرم بن منظور 10   . 458, ص11بريوت: دار صادر, د.ت(, ج/, لسان العُر
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عقله يف واملعقول : ما ت ,فهو عاقل عقل يعقل عقالو  ,هلالعقل : نقيض اجلويقول الفراهيدي 

 أو نفؤادك ويقال : هو ما يفهم من العقل واحد كما تقول : عدمت معقوال أي ما يفهم منك من ذه

 11.ك وزكاوه والصيب : إذا ادر وحن وهاملعت وعقل ,لعق

نسان عن حيبس اإلالذي يعقل و  احلابسيتلخص من التعريفات اللغوية املتقدمة أن العقل هو 

هاِلكيف ا لوقوععن او  ارتكاب ذميم الفعل والقول
َ
 , وبه كذلك يتميز عن البهائم.مل

 العقل يف اَلصطالح

ب قيل العقل جوهر روحاين خلقه هللا تعاىل متعلقا ببدن اإلنسان وقيل العقل نور يف القليقول اجلرجاين : "

يل العقل قوة دة يتعلق ابلبدن تعلق التدبري والتصرف وقيعرف احلق والباطل وقيل العقل جوهر جمرد عن املا

للنفس الناطقة وهو صريح أبن القوة العاقلة أمر مغاير للنفس الناطقة وأن الفاعل يف التحقيق هو النفس 

والعقل آلة هلا مبنزلة السكني ابلنسبة إىل القاطع وقيل العقل والنفس والذهن واحد إال أهنا مسيت عقال 

ة ومسيت نفسا لكوهنا متصرفة ومسيت ذهنا لكوهنا مستعدة لإلدراك وما يعقل به حقائق األشياء لكوهنا مدرك

 12"قيل حمله الرأس وقيل حمله القلب

                                                           

 .159, ص1, حتقيق : مهدي املخزومي وإبراهيم السامرائي, )د.م: دار ومكتبة اهلالل, د.س(, ج/كتاُ العنياخلليل بن أمحد الفراهيدي,  11 
 .197ه(, ص 1405: دار الكتاب العريب, بريوتالتعريفات, )علي ابن أمحد اجلرجاين,  12 
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 املنافع ويقصد ومييز لميع هبا اليت اإلنسان يف اليت الغريزة هو نفس ويرى ابن تيمية أن املراد ابلعقل

 13.اْلمضار دون

واآلخران  ,ال معىن له غريه يف احلقيقة املعىن الذي ثة معان: األول :ويرى احملاسيب أن للعقل ثال

عرف إال بفعاله غريزة اَل ي . ويعين ابألول أنهامسان جوزهتما العرب ِإذ كاان عنه فعال ال يكوانن إال به ومنه

فه جبسمية وال در َأن يصال يق يف اْلقلب واجلوارح ال يقدر أحد أن يصفه يف نفسه وال يف غريه بغري أفعاله

زهتما . وأما املعنيان اللذان جو بطول وال بعرض وال طعم وال شم وال جمسة وال لون وال يعرف إال أبفعاله

اْلفهم إلصابة املعىن وهو البيان لكل ما مسع من الدنيا والدين أو مس أو ذاق أو  العرب فهما: األول :

 14.لنافعة والضارة يف الدنيا واآلخرةالبصرية واملعرفة بتعظيم قدر األشياء ا . والثاينشم

ابلنظر إىل التعريفات االصطالحية املتقدمة للعقل جند أهنا تشري إىل ماهية العقل من حيث هو يف 

معناه احلقيقي ومن حيث هو يف أفعاله. وحينما نرجع للقرآن أنه يهتم ابجلانب الثاين للعقل أي معناه من 

هناك آايت وحكم يف خلق السماوات واألرض وال ميكن أن تدرك  حيث هو يف أفعاله. فعلى سبيل املثال

ِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَلِف ِِنَّ يف َخْلِق السََّماَوا :إال عن طريق إعمال العقل يف التفكري والتدبر. يقول هللا تعاىل

َفُع النَّ  ُ ِمَن السََّما ٌِ ِمْن َما ٌٍ فََأْحَيا ِبِه اَس َوَما أَ اللَّْيِل َوالن ََّهاِر َواْلُفْلِك الَِِّت ََتِْري يف اْلَبْحِر ِبَا يَ ن ْ نْ َزَل اَّللَّ

                                                           

 .231, ص11/ج ابن تيمية, املصدر السابق, 13 
 (.1398حسني القوتلي, )بريوت: دار الكندي,  : حتقيق, ماهية العقل ومعناه واختالف الناس فيه ,احلارث بن أسد احملاسيب 14 
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ِر َبنْيَ السَّ  ُِ اْلُمَسخَّ َما ٌِ َواأْلَْرِض اأْلَْرَض بَ ْعَد َمْوِِتَا َوَبثَّ ِفيَها ِمْن ُكلِ  َدابٍَّة َوَتْصرِيِف الرِ ََيِح َوالسََّحا

ْيِل ِِنَّ يف َخْلِق السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَلِف اللَّ "ال يف آية أخرى : وق  ١٦٤البقرة: َْلََيٍت ِلَقْوٍم يَ ْعِقُلونَ 

" ُِ َهاِر َواْخِتاَلِف اللَّْيِل َوالن َّ "وقال أيضا يف آية أخرى :  ١٩٠آل عمران:  َوالن ََّهاِر َْلََيٍت أِلُوِل اأْلَْلَبا

 " آََيت  ِلَقْوٍم يَ ْعِقُلونَ َأْحَيا ِبِه اأْلَْرَض بَ ْعَد َمْوِِتَا َوَتْصرِيِف الر ََِيحِ َوَما أَنْ َزَل اَّللَُّ ِمَن السََّما ٌِ ِمْن ِرْزٍق فَ 
   ٥ اجلاثية:

 وسائل اإلسالم يف حفظ العقل

مبا أن العقل كما أشران آنفا هو مناط التشريع وحبفظه تتحقق املصاحل الدنيوية واألخروية اليت يريدها الشارع 

 تلك املصاحل اتبع اإلسالم وسائل كثرية يف حفظه من الفساد والضياع. للعباد وبعدمه تنعدم 

 حترمي مفسدات العقل

 قل سليم يفأي ذي ع يشك ال ه. إنهمفسداتكل تبعها االسالم يف حفظ العقل حترمي  االيت من الوسائل 

املرء من  ممن املفسدات اليت تقضي على العقل وتفتك ابألبدان وحتر  اخلمور وما يف معناها تعاطي أن

منها العامل   من املشاكل اليت يعاين -وال سيما يف هذه اآلونة  -ومع أن تعاطيها ملذاته الدنيوية واألخروية. 

  15كله, إال أن موقف الدول الغربية حنوها موقف متسامح.

                                                           

 15 Sexual Revolution, (Kuala  Malik Badri, The Aids Crisis:A Natural Product of Modernity’s
Lumpur: 
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قل فحسب؛ بل العإزالة قتصر على تال ات اخلمور واملخدراتوقد أثبتت البحوث الطبية أن أتثري 

ريعة  إذا كان هذا هو شأهنا والش غريها.و إىل الكبد واجلهاز اهلضمي واألعصاب والعني والقلب  تسربت

وأن  16واآلخرة، نياالد يف عنهم املفاسد ودرء العباد مصاحل حتقيق على كما أثبت مجيع العلماء أهنا مبنية

 الصةخ هو أو فيه مفسدة اعم إال ينهى وال راجحة، أو خالصة هو أو فيه مصلحته مبا إال أيمر ال الشارع

 ضررا ومفسدة منها. أقل هو ملا حترميها مع بتعاطيها الشريعة أتذن أن ميكن راجحة فال أو

والوين الثقيل   (light wine( والوين اخلفيف )vodkaلذلك حرم هللا خلمر جبميع أنواعها مثل : الفدكا )

(heavy wine) ( والويسكي أو الربانديwhiskey-brandyوا )( لبريةbeer)  وغريها من اخلمور اليت تتداول

املورفني، و األفيون، مثل  جبميع أنواعها -املخدرات بني الناس اليوم. وكما حرم اخلمور هكذا حرم تعاطي 

املنومات، و املنشطات، و املسهرات، و القات، و  الباجنو،و احلشيش، و الكوكايني، و اهلريوين، و الكوديني، و 

نبااتً، أو حبوابً، أو مطعوماً، أو مشروابً، أو استنشاقاً، أو إبراً. هذه املخدرات  سواء كانتو  -املهدائت، و 

الكبتاجون والرتامادول والتامول وغريها وتعاطي مثل  : احلبوب املخدرة جبميع أنواعهاوحرم كذلك 

َا الَْ ". يقول هللا تعاىل يف حترميها : املخدرات ُُ َواأْلَْزََلُم ْمُر َواْلمَ ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِِمنَّ ْيِسُر َواأْلَْنَصا

َنُكُم اْلَعَداوَ ٩٠وُه َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن )رِْجس  ِمْن َعَمِل الشَّْيطَاِن فَاْجَتِنبُ  َا يُرِيُد الشَّْيطَاُن َأْن يُوِقَع بَ ي ْ َة ( ِِمنَّ

                                                           

      Medeena Books, 2000), 166. 
 دار ابن عفان,.م : د) أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان:  حتقيق, املوافقات لشاطيب,ابراهيم بن موسى ِ 16 

 .230ص, 5/جه(, 1417
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تَ ُهونَ ْكِر اَّللَِّ َوَعِن الصَّاَلِة فَ َهْل أَنْ تُ َواْلبَ ْغَضا ٌَ يف اْلَْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصدَُّكْم َعْن ذِ   املائدة: "(٩١) ْم ُمن ْ

: " ويلحق ابخلمِر كل ما اشتمل على صفتها من إلقاء العداوة  حتت هذه اآلية يقول ابن عاشور ٩٠-٩١

هما م جبميع أنواعها حرام جبميع أنواعها واملخدرات فاخلمر 17والبغضاء والصد عن ذكر هللا وعن الصالة".

  أسكر ما"  : قّلت، حلديث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه الذي يقول فيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلمِ 

 18"حرام فقليله كثريه

 19وعن أيب الدرداء رضي هللا عنه قال: "أوصاين خليلي.. وال تشرب اخلمر؛ فإهنا مفتاح كل شر"

  

                                                           

 .27, ص7ه(, ج/ 1984ر, , )تونس: الدار التونسية للنشلتحرير والتنويرا حممد الطاهر بن عاشور, 17 
" السنن، والبيهقي يف "3/217" شرح معاين اْلاثر، والطحاوي يف " 17007وأخرجه عبد الرزاق  6558 احلديث رقم مسندهرواه أمحد يف  18 
 ، كلهم من طريق عبد هللا بن عمر العمري.3/296
 4034 رواه ابن ماجه, احلديث رقم 19 
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 اجملتمعات اإلسالمية سباُ انتشار ظاهرة تعاطي المور واملخدرات يفأ

 يفمع أن اجملتمعات اإلسالمية كانت أحسن بكثري من غريها من حيث القيم الروحية واألخالقية إال أهنا 

بدأت تعاين من مسوم احلداثة وتذوق من ويالت احلدثيني واهلجومات الغربية على أخالق  هدا العصر

ؤها وفروعهم واليهود ومؤيدوهم وأمريكا وعمال شعبها. ولقد قامت الغرب وأحالفها والشيوعيون وأشياعهم

تشن احلرب على القيم الروحية اإلسالمية حىت ينسلخ الشعب املسلم والسيما الشباب منهم من القيم 

الروحية اليت كانوا متيزوا هبا من غريهم وتفوقوا هبا على غريهم . هذه األسباب وغريها أدت ابجملتمعات 

الة اليت وجدت نفسها اآلن. فانتشر الفساد وصار ادمان اخلمور واملخدرات  اإلسالمية إىل الوقوع يف احل

كأمر طبيعي ال ميقته إال األغبياء والالحداثيون. وعلى هذا فإنه ميكن أن نقسم األسباب اليت أدت إىل 

 انتشار تعاطي اخلمور واملخدرات إىل أسباب داخلية وخارجية على النحو التايل:

 األسباُ الداخلية

 األسباب الداخلية اليت أاتحت الفرصة النتشار تعاطي اخلمور واملخدرات ما أييت : من

 اإلعراض عن ذكر هللا وامليل ِىل هوى النفس -1

 اليت أدت إىل انتشار اخلمور واملخدرات اإلعراض عن ذكر هللا وامليل إىل هوى النفس من أكرب األساب

ا َوحَنُْشُرُه يَ ْوَم َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري فَِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضْنكً ": يقول هللا تعاىل يف اجملتمعات اإلسالمية. 
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ا ف َ  َوَمن يَ ۡعُش َعن ِذۡكِر ٱلرَّْۡحَٰ ِن نُ َقيِ ۡض َلهُ  وقال أيضا : ١٢٤ طه:" اْلِقَياَمِة َأْعَمى  ۥ َقرِين ً۬  ُهَو َلهُ ۥ َشۡيطَ ًٰنً۬

 يتعام ويتغافل عن آايت القرآن وشرائعه وأحكامه، من"ف:  يقول الزحيلي حتت هذه اآلية ٣٦الزخرف: 

ويعرض عنها إىل أقاويل املضلني وأابطيلهم، هنيئ شيطاان يغويه، جزاء على كفره، فهو له قرين وصاحب 

مالزم يف الدنيا، مينعه من احلالل، ويبعثه على احلرام، وينهاه عن الطاعة، وأيمره ابملعصية، وقرين له يف 

 20"اب املشرتك بينهمااآلخرة يف العذ

 عدم شعور اْلاب ٌ ِبسِولية الرتبية -2

عدم املباالة مبسئولية األبوة من العوامل اليت ساعدت يف انتشار الفساد عامة وتعاطي اخلمور واملخدرات 

خاصة وال سيما يف هذا العصر. إن الذي يعيش يف بعض اجملتمعات اإلسالمية ويراقب أحوال الناس فيها 

 أت مهم اآلابء حنو تربية أوالدهم متوت شيئا فشيئا وتتجه حنو حالة أسوأ يف كل يوم. فتجدسريى كيف بد

الشباب صغار السن بل ويف بعض اجملتعات األطفال الذين مل جياوز عمرهم سبعا يسهرون الليايل يف شوارع 

ة يف هذه اآلونة  شائعاملدينة يتدخنون ويتعاطون احلشيش والشيشا وترامول وغري ذلك من أنواع املخدرات ال

كأن مل يكن هلم آابء وأمهات مينعوهنم من تلك احلالة السيئة. فاحلل الوحيد هلذه الشنيعة هو الشعور 

ِذيَن آَمُنوا ُقوا أَنْ ُفَسُكْم ََي أَي َُّها الَّ "بسئولية األبوة والقيام برتبية األوالد على الوجه األكمل. قال هللا تعاىل : 

                                                           

 .159, ص25ج/ (,1418, )دمشق : دار الفكر املعاصر, املنري يف العقيدة والشريعة واملنهجالتفسري  وهبة بن مصطفى الزحيلي, 20 
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َ َما َأَمرَ َوَأْهِليُكْم َنرً  َها َماَلِئَكة  ِغاَلظ  ِشَداد  ََل يَ ْعُصوَن اَّللَّ ُهْم َويَ ْفَعُلوَن َما ا َوُقوُدَها النَّاُس َواْلَِْجارَُة َعَلي ْ

ابء أبن هذه الرتبية أمانة محلهم هللا تعاىل إايها وسيسأهلم عنها يوم القيامة, وليشعر اآل ٦التحرمي: يُ ْؤَمُروَن" 

 والرجل رعيته نع مسئول وهو راع فاإلمام رعيته عن ومسئول راع كلكم  عليه وسلم : "قال النيب صلى هللا

 مال يف اخلادمو  رعيتها عن مسئولة وهي راعية زوجها بيت يف واملرأة رعيته عن مسئول وهو راع أهله يف

 النيب أحسبو  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول من هؤالء فسمعت قال رعيته عن مسئول وهو راع سيده

 عن مسئول كموكل راع فكلكم رعيته عن مسئول وهو راع أبيه مال يف والرجل قال وسلم عليه هللا صلى

 21رعيته".

 قرن ٌ السو ٌ جمالسة -3

إن من أخطر األسباب اليت ساعدت ىف انتشار ظاهرة تعاطي اخلمور واملخدرات هو مصاحبة أصحاب 

م دخنون أو يتعاطون اخلمور واملخدرات يقتدوا أبصحاهبالسوء. ومما الشك فيه أن أكثر الشباب الذين يت

الذين سبقوهم ابخلوض يف هذه احلالة السيئة. فقرين السوء سرعان ما يقنع قرينه ابرتكاب ما يرتكبه هو, 

ين خليله فلينظر املرء على د" رضي هللا عنه : هريرة وأبفيما رواه النيب صلى هللا عليه وسلم  لذلك يقول

 الكري وانفخ املسك كحامل  والسوء الصاحل "اجلليس ويقول يف حديث آخر : 22".للأحدكم من خيا

                                                           

 2409, احلديث رقم صحيحهروه البخاري يف  21 
 8417, احلديث رقم مسندهرواه أمحد يف  22 
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 ثيابك حيرق أن إما الكري وانفخ طيبة رحيا منه جتد أن وإما منه تبتاع أن وإما حيذيك أن إما املسك فحامل

 عدّي بن زيد: ويقول 23خبيثة". رحيا جتد أن وإما

 ديــــــــــــــــــارن يقتـــــرين ابملقــــــّل قـــــــه ... فكــــــن قرينــــل عــــــأل وســـــرء ال تســــن املـــع

 24وال تصحب األردا فرتدى مع الردي ...وصاحْب أويل التقوى تنل من تقاهم

 ظن متعاطي المور واملخدرات أهنا تطمِن القلُو وتنسى اَلموم -4

غموم ون أهنا تطمئن قلوهبم القلقة وتنسيهم اهلموم والأغلب الشباب الذين يتناول اخلمور واملخدرات يظن

تحقق وتتم ت اليت تغشاهم ونسوا أهنا التساعد أبي شيء بل إهنا تزيد من اهلمومما ال هناية له. فالطمأنينة

 ِبذِْكِر اَّللَِّ َتْطَمِِنُّ  َأََل الَِّذيَن آَمُنوا َوَتْطَمِِنُّ قُ ُلوُِبُْم ِبذِْكِر اَّللَِّ " بذكرهللا تعاىل كما قال يف كتابه العزيز :

 ُُ يقول الزحيلي حتت هذه اآلية : " أال بتذكر هللا، وأتمل آايته، ومعرفة كمال قدرته  ٢٨ الرعد: "اْلُقُلو

عن بصرية، تطمئن قلوب املؤمنني، ويذهب القلق واالضطراب عنهم، مبا وقر يف تلك القلوب من نور 

 ناول اخلمور أو املخدرات.هبذا تطمئن القلوب وليس بت 25اإلميان".

 

                                                           

 5534, احلديث رقم صحيحهرواه البخاري يف  23 
 .538ص, 3/ج(, 1419ؤسسة الرسالة, , )بريوت: ماْلداُ الشرعيةعبد هللا حممد ابن مفلح,  24 
 .165, ص13الزحيلي, املصدر السابق, ج/ 25 
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 األسباُ الارجية

 من األسباب اخلارجية اليت ساعدت يف انتشار تعاطي اخلمور واملخدرات ما أييت :

 اَلجومات الغربية على القيم الروحية اإلسالمية -1

لقيم ا ملا رأت الغرب أن القيم الروحية اإلسالمية متفوقة على غريها بدرجة عالية بدأت تشن حراب على هذه

وتتخذ كل وسيلة ممكنة لتدمريها. فالناظر إىل العامل جيد أن هذه الدول الغربية منذ أن تغلغلت إىل الدول 

اإلسالمية وسيطرت عليها بدأ الشقاء والتعاسة والفساد تنتشر ابلسرعة فبدأت القيم الروحية اإلسالمية 

ول الزان والسحاق زينة, وصار تناتضمحل والسلوك هتبط واألخالق تتالشى وتذهب. فصار اللواط و 

تناوهلا هو ال ي تنكر بل وتعد حضارة ومتدان والذياملشروابت الروحية واملخدرات من الظاهرات اليت ال 

  26وقد أثبت بعض العلماء أن مثانني يف املئة من اخلمور تستهلك يف الدول الغربية. الغيب الالحضاري.

 عقدة النقص أو الدونية -3

سلمني ابلنقص والدونية والظن أن احلضارة والقيم الغربية أوىل من احلضارة والقيم الروحية شعور بعض امل

اإلسالمية من األسباب اليت ساعدت يف انتشار ظاهرة تعاطي اخلمور واملخدرات يف اجملتمعات اإلسالمية. 

ا العصر واإلعجاب يف هذ الشعب املسلمن هذا الشعور ابهلزمية النفسية اليت يعاين منها فمما ال شك فيه أ

                                                           

 26 Malik Badri, 251.  
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تمع الغربية واالعتقاد أبن منهج الغرب يف احلياة هو املنهج الذي يناسب اجملاحلضارة و  بكل التقاليد والقيم

املتحضر من األمور اليت أفسدت على عقول أفراد اجملتمع اإلسالمي فأخذوا حىت األخالق والقيم السلبية 

 اخلمر وتناول املخدرات. الواردة من اجملتمعات الغربية منها شرب 

 اْلاثر السلبية املرتتبة على تعاطي المور واملخدرات

ومما الخيفى أن تعاطي هذه اخلمور واملخدرات من الظاهرات السلبية املنتشرة اآلن يف اجملتمعات اإلسالمية 

ليت تعاين من ى اوالفوض والضوضاء وغري اإلسالمية. فأوقعت نتائجها السلبية هذه اجملتمعات يف الزعزعة

ويالهتا اليوم. وأصبحت القيم الروحية كذلك مفقودة يف تلك اجملتمعات . ومن هنا تظهر حكمة اإلسالم 

قدان اليت فيها ونتائجها السلبية اليت تؤدي إىل زعزعة أركان اجملتمعات وف راألضرايف حترميها سدا لألذى و 

قوله: يف اخلمر و شور مبينا اآلاثر السلبية للخمر : "التوازن والقوانني وانتشار الفساد فيها. يقول ابن عا

يسر أي يف تعاطيهما، على متعارف إضافة األحكام إىل الذوات، أي مبا حيدث يف شرب اخلمر من 
َ
وامل

على أن جمرد حدوث العداوة والبغضاء بني املسلمني مفسدة  ...على اجلرائم إاثرة اخلصومات واإلقدام

ؤمنون إخوة إذ ال يستقيم أمر أمة بني أفرادها البغضاء عظيمة، ألن هللا أراد أن
 
 27"يكون امل

                                                           

 .27-26عاشور, املصدر السابق, ص  ابن 27 
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تماعية : شخصية صحية، واج ويقول الزحيلي مبينا كذلك اآلاثر السيئة للخمر : " للخمر مضار كثرية

بزرع العداوة والبغضاء، ودينية ابلصد عن ذكر هللا وعن الصالة، ومالية بتبديد األموال يف الضار غري 

 28"النافع

خلبائث اخلمر أم اكفى ابخلمر وما يلحق هبا شرا أن قال الرسول صلى هللا عليه وسلم عنها : " 

ومساها كذلك  29."ومن شرهبا مل يقبل هللا منه صالة أربعني يوما فإن مات وهي يف بطنه مات ميتة جاهلية

املعاصي فريتكبها  حتغطي العقل فتعمى بصريته عن مقابو جتتمع فيها وترجع كلها إليها  ألن اخلبائث

 30.فتجتمع عليه املآمث

ا عليه ال حيتمل املقام هنا ذكر ما علمناه ووقفنيقول عبد هللا آل بسام عن اخلمر وآاثرها السيئة : "

َا يُرِيُد الشَّْيطَاُن َأْن يُوِقعَ ": ببها ويكفيك قوله تعاىلاليت جترها وتس من املفاسد َنُكُم اْلَعَداَوةَ َوالْ ِِمنَّ بَ ْغَضا ٌَ  بَ ي ْ

تَ ُهوَن" فذكر أنه سبب  ٩١ملائدة: ا يف اْلَْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصدَُّكْم َعْن ِذْكِر اَّللَِّ َوَعِن الصَّاَلِة فَ َهْل أَنْ ُتْم ُمن ْ

وقال صلى هللا عليه وسلم : " اخلمر أم اخلبائث " فجعلها أما وأساسا  يف كل شر، وعائق عن كل خري.

ا مضرهتا البدنية، فقد أمجع عليها األطباء ألهنم وجدوها سببا يف كثري من األمراض وأم.. لكل شر وخبث .

                                                           

 .40, ص 7الزحيلي, ج/ 28 
حديث رقم  4جلسلة الصحيحة" " الس( وحسنه األلباين انظر  224/  1" )  الوسيط( و الواحدي يف "  3810" )  األوسطرواه الطرباين يف "  29 

1854. 
 .678, ص3ه(, ج/ 1415دار الكتب العلمية, , )بريوت : فيض القديرعبد الرؤف املناوي,  30 
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 هلذا حرمها الشارع احلكيم، وإَن ما جتره هذه اجلرمية املنكرة من املفاسد و الشرور ليطول اخلطرية املستعصية.

شرب املرء تلك يولو مل يكن فيها إال ذهاب العقل لكفى سببا للتحرمي فكيف  .عده، ويصعب َحْصر ه

 31"اآلمَثة اليت تزيل عقله، فيكون حبال يضحك منها الصبيان، ويتصرف تصرف اجملانني

وهناك العديد من األحاديث اليت تدل على خطورة اخلمر وأهنا تفتح أبواب الشرور, فمنها ما جاء 

خلمر فإهنا مفتاح  نبوا ااجت" : قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمأنه عن ابن عباس، رضي هللا عنهما 

 32".كل شر

وعلى أي حال فإنه ميكن تلخيص اآلاثر السيئة املرتتبة على تعاطي اخلمور واملخدرات يف النقاط 

 اآلتية :

 اْلاثر الفردية -1

إن تعاطي اخلمور واملخدرات تضر ابلفرد عقليا  ودينيا وصحيا. فأما األضرار العقلية فإهنا جسيمة أكثر 

نني وقد تغريه يف اجملا حيث يُرى أن شارِبا يتصرف تصرفقل ابلكلية تزيل العأهنا نها : من أن تذكر, م

بعض األوقات إىل أن يسعى يف األرض فسادا أو يهلك احلرث والنسل وغري هذه من السلبيات اليت ال 

                                                           

 .673هـ(, ص 1426, حتقيق : حممد صبحي, )القاهرة : مكتة التابعني, تيسري العالم شرح عمدة األحكامعبد هللا ابن عبد الرمحن آل بسام,  31 
 وقال : صحيح اإلسناد. 7231, حديث رقم املستدركيف  رواه احلاكم 32 
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فمن  اخلبائث متعد وال حتصى. وأما أضرارها الدينية فقد ثبت أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : "اخلمر أ

  33"بطنه مات ميتة جاهلية شرهبا مل تقبل منه صالته أربعني يوما، فإن مات وهي يف

ومنها أهنا رجس من عمل الشيطان تصد عن ذكر هللا وعن الصالة. وقد هتون ارتكاب الكبائر واملعاصي 

من أضرارها الصحية فقد و  وتبعد العبد من ربه فينسى هللا وينساه هللا كذلك فتشق عليه احلياة ويسئم منها.

والضعف.  اهلزالو  النحافة إىل األمر الذي يؤدي  للطعام الشهية أثبتت البحوث الطبية أهنا تسبب فقدان

  مواد تكون نتيجة كوذل اهلوائية والشعب املخاطية لألغشية موضعيا هتيجا وثبت كذلك أن تعاطيها يسبب

 ابلتدرن اإلصابة ىلإ تصل قد مزمنة رئوية التهاابت اعنه ينتج حيث اهلوائية ابلشعب وترسبها كربونية

  34الرئوي.

 ابالنتفاخ وروالشع الغازات وكثرة اهلضم سوء عنه ينتج والذي اهلضمي اجلهاز يف اضطرااب وحيدث كذلك

  الطعام وهضم ابوظيفته القيام عن املعدة وتعجز املزمن املعدة التهاب تسبب والتخمة. كما أهنا واالمتالء

 األنسولني هبرمون اجلسم وتزويد الطعام هضم يف عملها عن وتوقفها البنكرايس غدة يف التهاب سببي كما

 35الدم. يف السكر مستوى بتنظيم يقوم والذي

  

                                                           

 .3667 , احلديث رقماملعجم األوسطرواه الطرباين يف  33 
 , 2الوقاية منها والعالج, ص  –أضرارها  –املخدرات: أنواعها , مجيل النىب عبد انرميان 34 

www1.mans.edu.eg/.../112%20November%20... 
 املصد السابق نفسه والصفحة 35 
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 اْلاثر اَلجتماعية -2

كما أن للخمور واملخدرات آاثرا سلبية على املستوى الفردي, كذلك هلا آاثر سلبية على اجملتمعات 

لك اآلاثر خسارة عقول الشباب الذين هلم دور ملموس وفعال يف بناء اجملتمعات ويعتربون أبكملها. ومن ت

أهنم محلة راية ثقافتها وحضارهتا. ومن تلك اآلاثر كذلك أهنا تتيح الفرصة للشيطان فيوقع العداوة بني أفراد 

رِيُد الشَّْيطَاُن َأْن يُوِقَع ا يُ ِِمنََّ "اجملتمعات فتعدم حضارهتا وثقافتها وشوكتها. ويف هذا يقول هللا تعاىل : 

َنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلبَ ْغَضا ٌَ يف اْلَْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصدَُّكْم َعْن ِذْكِر اَّللَِّ َوَعِن الصَّاَلِة فَ َهلْ  تَ ُهوَن"أَ  بَ ي ْ  نْ ُتْم ُمن ْ

 نها وسالمتها.تمعات فتفقد أمومنها أهنا أهنا تسبب انتشار الفساد واجلرائم والفوضى يف اجمل. ٩١املائدة:

 

 وأهم النتائج الامتة

 ويف ضوء ما تقدم ميكن أن نشري إىل النتائج اليت وصل إليها هذا البحث على النحو التايل :

إن القيم الروحية اإلسالمية هي القيم الوحيدة اليت تلعب دورا ملموسا يف القضاء على املشاكل  -1

 اإلجتماعية املعاصرة

يتكون من شيئني أساسيني, الينفصل أحدمها عن اآلخر, ومها املادة والروح . فكل من نسان إن اإل -2

 لة وتوجيهات الزمة.هذين اجلانبني حباجة إىل عناية كام

 .غري اإلسالمية اجملتمعات حىت علىيشكل خطرا كبريا ومشكلة عظيمة  عدم التوازن بني هذين اجلانبني -3
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م يف مواجهة املشكلة اإلجتماعية املعاصرة حفظ العقل الذي يعترب مناط من أهم ما اهتم به اإلسال -4

 التشريع.

من أهم الوسائل اليت اتبعها اإلسالم يف حفظ العقل حترمي كل مفسداته مثل اخلمور واملخدرات وما  -5

 حيتمل معناها.

هم أسباب سالمية, ومن أاخلمور واملخدرات من أكرب املشاكل اليت تعاين منها اجملتمعات حىت غري اإل -6

 قرانء جمالسةو  ةالرتبي مبسئولية اآلابء شعور عدمو  اإلعراض عن ذكر هللا وامليل إىل هوى النفسانتشارها 

 .اهلموم وتنسى القلوب تطمئن أهنا واملخدرات اخلمور متعاطي ظنو  السوء

حيا وحضاراي دينيا وعقليا وصلتعاطي اخلمور واملخدرات آاثر سلبية على األفراد واجملتعات اإلسالمية  -7

 فلذلك جيب القضاء عليها حىت تتخلى منها.

 

 التوصياتبعض أهم 

مبا أنه ثبت من كل اجلوانب أن لتعاطي اخلمور واملخدرات خطرا كبريا وضررا شديدا على األفراد  -1

( اإلمكان بقدر عيدف الضررواجملتمعات فإنه جيب على اجملتمعات واحلكومات اإلسالمية أن تعمل بقاعدة )

 وقاعدة )الضرر يزال( حىت تقضي عليها ابلكلية.
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جيب على اآلابء أن يكونوا قدوة حسنة ألبنائهم ألهنم يف أغلب األوقات يقتدون آبابئهم يف أفعاهلم  -2

 الصاحلة والطاحلة.

 مسئولية الرتبية ال تقتصر على اآلابء؛ بل مجيع أعضاء األسرة واجملتمع مشاركون فيها. -3

ينبغي إنشاء مشروعات حكومية وغري حكومية لتوعية أفراد اجملتمع حول خطورة تعاطي اخلمور  -4

 واملخدرات.  
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مع  ةأخالقيات اَلتصال عرب اإلنرتنت ووسائل اَلعالم اجلديد : رؤية حضارية اسالمي
 مشروع ميثاق أخالقي اسالمي ملستخدمي اَلنرتنت ووسائل التواصل اَلجتماعي

 ا. د. سليمان صاحل

 عالم جامعة القاهرةعالم الدويل بكلية اإلواإل ةأستاذ الصحاف

 ةاملنور  ةاملدين– ةأستاذ االعالم جبامعة طيب

 لخصامل

إن عملية تنظيم االتصال عرب اإلنرتنت حيتاج إىل رؤية حضارية ثقافية توازن بني املنافع و األضرار و السلبيات و 
القيات ميكن أن األخو  اإلجيابيات الناجتة عن عملية التنظيم ، و البحث عن أدوات جديدة تتجاوز التنظيم القانوين.

لقوانني يف محاية حقوق القائمني ابالتصال من انحية ، و محاية حقوق األفراد و اجملتمعات تكون بدور أكثر أمهية من ا
هبذا تتحدد مشكلة هذا البحث يف كيف ميكن تطوير أخالقيات االتصال لتساهم يف حتقيق التوازن و  من انحية أخرى .

ع و قد قوق األخرى لألفراد و اجملتمبني حق االتصال واحلقوق األخرى مثل حق احلصول على املعرفة و نشرها و احل
أوضح هذا البحث أن عملية تطوير أخالقيات اإلعالم البد أن تبدأ من التحرر من أسر املفاهيم اليت فرضتها احلضارة 
الغربية و أن اإلسالم ميكن أن يقدم حاًل ملشكلة الثواب و العقاب يف االلتزام ابألخالقيات حيث انه يريب الضمري 

و رسالة  ةكما ميكن أن يقدم مفاهيم بديلة مثل العدالة اليت جتعل لإلعالم وظيفة حضاريعلى اخلوف من هللا .  اإلنساين 
قد استخدم و كما أنه يربط بني األخالقيات و تكرمي هللا لإلنسان و بذلك يشكل مستقباًل أفضل لإلعالم .    ةنسانيإ

 ساؤالت أمهها:الباحث مبدأ تكامل املناهج لإلجابة علي عدد من الت

 ما الدور الذي قدمته احلضارة الغربية لتطوير أخالقيات االتصال؟. -1

 ما الذي ميكن أن يقدمه اإلسالم لتطوير أخالقيات االتصال واإلعالم؟ -2

 لذلك قدمت الدراسة رؤية حضارية مقارنة بني املعايري األخالقية يف احلضارتني الغربية واإلسالمية، كما انقشت العالقة
 بني الدين واألخالقيات، ودور العلمانية يف التأثري علي أخالقيات اإلعالم
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كما عرضت الدراسة  موقف احلضارة اإلسالمية من أخالقيات االتصال ، وامكانية اسهامها يف تطويرها ، وحل مشكلة 
لعدالة كبديل ية مثل مفهوم االثواب والعقاب يف االلتزام ابألخالقيات، وكيف ميكن أن جيدد اإلسالم املفاهيم األخالق

كما انقشت الدراسة كيف ميكن أن تساهم األخالقيات اإلسالمية يف إعادة بناء جمتمع املعرفة .ملفهوم املوضوعية
 ويف النهاية قدمت مشروع ميثاق أخالقي إسالمي ملستخدمي اإلنرتنت ووسائل التواصل االجتماعي اإلسالمي.

 

 ةمقدم

واستخدام وسائل االتصال  اجلديدة  حيمل الكثري من املخاطر, لكنه يف الوقت نفسه يقدم  االتصال عرب االنرتنت 
 لألفراد واجملتمعات الكثري من الفرص .

وقد فتحت هذه الوسائل أمام الشباب جماال واسعا للمشاركة يف الكثري من األنشطة مثل التفاعل االجتماعي، والتعبري 
ي املعرفة ,والبحث عن املعلومات وإنتاج  افكار جديده , واملشاركة مع االخرين يف عن الرأي ،وإرسال الرسائل ,وتلق

 خمتلفة . ةنشطأاالفكار واملعلومات , والتعاون معهم يف 

فأي فرد ميتلك كومبيوتر وجييد استخدام وسائل التواصل عرب االنرتنت ميكن االن ان يكون صحفيا ,ومعلقا سياسيا 
 .  James .c (et.al) 2009للمضمون االعالمي ,وانقدا ثقافيا ,ومنتجا 

ويشري جنكن إيل أن االنرتنت قد ااتحت فرصا للشباب لالتصال واملشاركة، واستخدام وسائل االتصال اجلديدة لتحقيق 
 Ginneken .1998التغيري ..لكن ما مدي التزامهم ابملسؤولية االجتماعية 

,واصبحت القدرة  REGULATIONنت  خارج اطار التنظيم صبحت هذه األنشطة االتصالية عرب االنرت أوقد 
علي تنظيمها بشكل قانوين حمدودة ، ان مل تكن مستحيلة يف كل الدول ,ابلرغم من تزايد احلاجه لنوع من التنظيم يقلل 

تعامل معها لمن املخاطر الناجتة عن استخدام هذه الوسائل اجلديدة لالتصال , واليت ال ميتلك العامل كله خربة يف جمال ا
  .أبدواته التنظيمية والقانونية العتيقة 

أن استخدامها  هدافها ،ابإلضافة إيلأن كل أدوات التقييد والتنظيم لالتصال اجلديد ال ميكن ان حتقق أيل ذلك إيضاف 
 يل احلرمان من فوائده .إميكن أن يقلل قدرة الدول واجملتمعات علي االستفادة من هذا االتصال ,ويؤدي 
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هناك الكثري من التجارب العاملية يف جمال التنظيم القانوين لإلنرتنت لكن جناحها كان حمدودا ,فالشبكة العاملية أصبح و 
 من الصعب تقييد االتصال عربها ,أو حتديد نوعية املضمون الذي يتم بثه يف وسائل التواصل االجتماعي .

تيجة و سيخسر نأظيم, ولكن كيف؟ ومن الذي سيكسب وابلرغم من ذلك فهناك قدر من االتفاق علي ضرورة التن
 هذا التنظيم ؟؟.

ضرار والسلبيات األتوازن بني املنافع و  ةحضارية ثقافي ةيل رؤيإتنظيم االتصال عرب االنرتنت حيتاج  ةلذلك فإن عملي
و مبعين آخر تتجاوز أ, نعالتنظيم ,والبحث عن أدوات جديده تتجاوز التقييد والرقابة وامل ةجيابيات الناجتة عن عمليواإل

غلب األحيان علي القهر واإلجبار ,حيث ان ذلك مل يعد يتناسب مع معطيات العصر أالتنظيم القانوين الذي يقوم يف 
. 

وبدراسة حماوالت التنظيم القانوين لوسائل اإلعالم بشكل عام ونشر املضمون عرب االنرتنت يتضح أن الدول كلها قد 
 ةالت املختلفة الناجتة عن هذا التطور التكنولوجي ابستخدام القوانني ,فهذه املشكالت جديداملشك ةعجزت عن مواجه

ذه صدار التشريعات حبيث تكون القواعد القانونية اليت تتضمنها هإ,وحتتاج إيل الكثري من الدراسات اليت تسبق 
االتصالية للدول قليل من القوة اإلعالمية و يل التإن يؤدي أالتشريعات تتناسب مع مصاحل اجملتمع ذلك أن التقييد ميكن 

 واجملتمعات .

ت ن تتم محايتها من املضمون الضار الذي يتم نشره عرب االنرتنأويف الوقت نفسه فإن هناك مصاحل للمجتمع البد 
 ن نفعل ؟! ,وكيف ميكن مواجهه هذه املشكلة  اجلديدة ؟.أ.فماذا ميكن 

د جعلت  مصاحله ,إال أن تكنولوجيا االتصال اجلديدة ق يةاجملتمع هلا حلما ة, وحاج وابلرغم من االعرتاف أبمهية القوانني
شخاص ألعن تطبيق القوانني علي ا ةطار الزمن ,فالسلطات أصبحت عاجز إكل قوانني اإلعالم يف كل دول العامل خارج 

وانني علي وسائل يق هذه القالذين ينتجون املضمون وينشرونه علي االنرتنت ,وابلتايل أصبح من غري املنطقي تطب
االتصال التقليدية مثل الكتب والصحافة واإلذاعة والتليفزيون فتطبيق الكثري من القوانني علي هذه الوسائل يؤدي إيل 
ضعفها ,ويؤدي إيل التقليل من قدرهتا علي احلياه ,وابلتايل إغالق الصحف وحمطات اإلذاعة وقنوات التليفزيون ,وهذا 

مامهم للحصول علي أرية للمجتمعات ,وتقليل فرص االختيار أمام املواطنني فيصبح  البديل الوحيد سيشكل خسارة كب
 لالتصال. ةاألخبار واملعرفة هو االنرتنت ,بكل ما حتمله من وسائل جديد
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  يإن هذا يعين أن االتصال عرب االنرتنت من الصعب تنظيمه ابستخدام القوانني ,ويف الوقت نفسه فإنه قد فرض عل
كل الدول مراجعه قوانني املطبوعات والبث املسموع واملرئي ,وتقليل القيود املفروضة علي وسائل االعالم التقليدية لكي 

 حتافظ علي هذه الوسائل كمصدر للمعلومات واملعرفة أمام املواطنني, وكوسيله لتحقيق قوهتا االتصالية .

 ةلسفائل االتصال التقليدية واجلديدة ,وقد ظهرت يف أورواب فإن هذا يفرض ضرورة البحث عن وسائل أخري لتنظيم وس
التنظيم الذايت لوسائل االعالم ,ولكن ابلرغم من بريق األفكار اليت تتضمنها فلسفة التنظيم الذايت إيل أن جناح التجارب 

 اليت قامت عليها مازال حمدودا .

ال وسائل االتصال الرقمية اجلديدة ,ووسائل االتص لذلك البد من البحث عن وسائل جديده حلمايه حق االتصال عرب
 التقليدية ,وضمان محاية حقوق اجملتمع ومصاحله وقيمه واحرتام حقوق األفراد.

 

 

 

 

 مشكلة البحث

القائمني  . يف محاية حقوقةن األخالقيات ميكن أن تقوم بدور أكثر أمهيأولذلك فإنه  ابلرغم من أمهية القوانني ,إال 
وير أخرى وهبذا تتحدد مشكلة هذا البحث يف كيف ميكن تط ةانحية و محاية األفراد واجملتمعات من انحيابالتصال من 

أخالقيات االتصال عرب وسائل االتصال اجلديدة لتساهم يف حتقيق التوازن بني حق االتصال واحلقوق األخرى مثل حق 
 احلصول علي املعرفة ونشرها واحلقوق األخرى لألفراد واجملتمع.

 

 منهج البحث وأدواته
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استخدم الباحث مبدأ تكامل املناهج حيث استخدم منهج املسح اإلعالمي  واملنهج املقارن واملنهج التارخيي ومنهج 
 . دراسة احلالة كما استخدم التحليل الواثئقي

 

 تساؤَلت الدراسة 

 :ضوء  ذلك تسعي هذه الدراسة إيل اإلجابة علي التساؤالت التالية  يف

 ؟كن توظيف االخالقيات حلماية حق االتصال ,واستخدامه لتحقيق حق املعرفةكيف مي   (1

  ؟ما الذي ميكن ان يقدمه اإلسالم لتطوير أخالقيات االتصال واإلعالم بشكل عام  (2

 ؟ما حدود الدور الذي قدمته احلضارة الغربية لتطوير أخالقيات االتصال   (3

 

 

 

 

 أخالقيات اَلتصال: رؤية حضارية

ن االتفاق بني الباحثني الغربيني يف جمال أخالقيات اإلعالم واالتصال علي أن اإلنسان يقوم بتطبيق املعايري هناك قدر م
األخالقية بشكل طوعي واختياري ,أي أن االخالقيات مسألة فرديه تتعلق ابلضمري ,والضمري متغري من فرد إيل اخر 

 Vivian .J, 1991خالقي .وكما يقول فيفيان : ال  يوجد اثنان هلم نفس االطار اال

وهذه النظرة جاءت  من الفلسفة الغربية ,وتركيزها علي الفردية ,وحماوله التقليل  إيل أقصي حد من املعايري والشروط 
العامة االنسانية واجملتمعية اليت حتكم عمليه اختاذ الفرد لقراراته ,او حتكم عمليه اختاذ القرارات علي مستوي اجملتمع 

 والدولة .
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وهذه النظرة أعاقت تطور علم األخالقيات بشكل عام ,حيث أصبح هناك قدر من التسليم ابلتناقض بني امكانيات 
 النجاح العملي للفعل السياسي واالقتصادي من انحيه واالخالقيات من انحيه أخرى .

همون متطلبات أهنم  ال يفوأصبح هناك اجتاه عام يف التعامل مع الذين يلتزمون ابألخالقيات يف جمال السياسة علي 
العصر الربمجاتية ,وأن السياسة فن املمكن ,ويستخدم فيها  أشكال من اخلداع والتكيف من املواقف املختلفة ,وعدم 
التمسك ابملبادئ ,كذلك يف االقتصاد ,أصبح اهلدف الرئيسي هو احلصول علي أكرب قدر من األرابح بصرف النظر 

جتيز  ق اهلدف .وهكذا أصبح العامل يعاين من أزمه أخالقية نتيجة هلذه النظرة الفردية اليتعن الوسائل املستخدمة يف حتقي
 لإلنسان أن يتخذ قراراته طبقا ملا يراه انه اخالقي ,وطبقا ملصاحله ورؤيته.

 هذه األزمة  األخالقية سيكون هلا أتثري كبري علي كل اجملاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية .

فأنه لكي يتطور علم أخالقيات االتصال واإلعالم  البد من العمل علي التحرر من أسر املفاهيم اليت فرضتها  لذلك 
احلضارة الغربية ,فال ميكن التسليم أبن األخالقيات هي فقط ما يفرضه الفرد علي نفسه عرب ما ميكن ان يطلق عليه 

نبع من مدي نيه وثقافيه واجتماعيه ,لكن تطبيقها وااللتزام هبا يالتنظيم الذايت ..ذلك أن االخالقيات أتيت من مصادر دي
 اقتناع اإلنسان هبا ووالئه للثقافة اليت انتجتها .

 ولكن هل هناك عالقه بني الدين واألخالقيات؟

ل كهذه العالقة مل جتذب اهتمام الباحثني حيت اآلن نتيجة لسيطرة النموذج األجنلو أمريكي علي دراسة األخالقيات بش
عام ,وعلي دراسة أخالقيات اإلعالم بشكل خاص ,ولكن نتيجة لفشل احلضارة الغربية يف إنتاج منظومة أخالقية 
متكاملة خاصه يف جمال اإلعالم ,فقد ظهرت دعوة   من داخل احلضارة الغربية يتبناها  المبيث الذي يدعو إيل بناء 

حاجه  رة اليهودية املسيحية واحلضارة اليواننية الكالسيكية فهناكنظام ألخالقيات اإلعالم أيخذ يف االعتبار قيم احلضا
 ملنظومة مبادئ أخالقية تكون هلا اخلصائص التالية:

 والقيم املشتقة من احلضارة اليواننية الكالسيكية . -Christian_ judioأ_ أن تستلهم القيم املسيحية اليهودية 

 سيكية ب_ أن تستوعب مناهج النظرايت األخالقية الكال

ج_ أن تكون منظومه مرنه مبعين أن تنتج قرارات متشاهبة عندما يطبقها أفراد خمتلفون يف ظل ظروف 
 . Christians .c and Traber. M,1997متشاهبة
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ماذا  يعين ذلك؟! ,وملاذا دعي ال مبيث إيل استلهام القيم املسيحية اليهودية يف أخالقيات اإلعالم؟ هل يعين ذلك أن 
 .lampethية احلديثة مل تعد قادره علي إنتاج قيم إنسانيه أخالقية يتم االلتزام هبا يف عملية االتصال ؟العلمان

E,1992  

 

 العلمانية وأخالقيات اَلتصال

عالقتها  عن تطور وسائل اإلعالم ,وهتدف إيل تنظيم ةلقد مت إنتاج منظومه أخالقية إعالميه خالل  القرن العشرين انجت
ماهري واألفراد ..لكن االلتزام هبذه املنظومة كان قليال ,وقد مت تفسري ذلك أبن األخالقيات بال أنياب ابجملتمع واجل

toothless  أي أنه ال توجد عقوابت علي خمالفتها ,وأن اإلعالميني يتم دعوهتم لاللتزام طواعية واختيارا ,وكنوع من
 االهتامات اليت توجه هلم . ةالدفاع عن الذات يف مواجه

وابلرغم من أن املوضوعية هي أهم األخالقيات اإلعالمية اليت جرى الرتويج هبا بشكل واسع خالل القرن العشريني واليت  
كانت احملور اليت تفرع عنه عدد من األخالقيات مثل احلياد ,والفصل بني اخلرب والرأي ,إال أن حتيز وسائل اإلعالم كان 

ى الكثري من الدراسات .وهو كما يصفه هوفستيرت "حتيز مركب" لصاحل األقو واضحا خالل القرن العشريني ,وأثبتته 
McNair.1998 

إن هذا يعين أن وسائل اإلعالم مل تلتزم أبهم قيمه أخالقية أنتجها الغرب ,وشكلت أساس الدفاع عن املمارسات 
كلتها تلك األخالقيات اليت شاإلعالمية ,وعن النظام اإلعالمي الدويل .فهل ميكن أن يلتزم مستخدمو االنرتنت  ب

 الفلسفة الغربية العلمانية يف إنتاجهم للمضمون . 

هذا يعين أن تطور  وسائل اإلعالم واالتصال عرب الوسائل الرقمية اجلديدة أدي إيل اتساع نطاق املشكلة وأوضحت أن 
صال  مة أخالقيات اإلعالم واالتالعامل حيتاج إيل حضارة أخري تقدم حلوال جديده ألزمته األخالقية بشكل عام وألز 

 بشكل خاص .

اج إيل علي تقدمي مضمون يتجاوز املعلومات والتسلية ,بينما العامل حيت ةيضاف إيل ذلك أن احلضارة الغربية مل تعد قادر 
ليه ع مضمون جديد حيرتم الكرامة اإلنسانية .وحيرر البشرية من صناعة التسلية اليت تشكل اآلن النسبة األكرب مما حتصل

 اجلماهري عرب وسائل االتصال التقليدية واحلديثة  وهذه الصناعة ال ميكن أن تلتزم مبنظومه أخالقية.
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ها ولكي تنتقل البشرية إيل مرحله جمتمع املعرفة فإهنا حتتاج إيل منظومه أخالقية جديده تتجاوز تلك املنظومة اليت مت إنتاج
 .يف الغرب خالل القرن العشريني 

 

 اإلسالمية وأخالقيات اَلتصالاْلضارة 

ضمون حبيث إنتاج امل ةإن احلضارة اإلسالمية هي الوحيدة املؤهلة إلنتاج منظومه أخالقية لالتصال بشكل عام ,ولعملي
 تتحول هذه العملية إيل أداه إلشباع جوع اإلنسان إيل احلكمة واملعرفة وليس للمعلومات وحدها .

أن حترر اإلنسان من ثقافة االستهالك واملتعة وإشباع الغرائز وزايدة الفردية والعزلة كما أن هذه احلضارة هي اليت ميكن 
 اجملتمعية لرتتفع مبستواه الثقايف ومبنهج تفكريه ,وتلزم منتجي املضمون ابحرتام الكرامة اإلنسانية .

اإلنرتنت مبا تضمنته  بل ,وقد فرضتواإلسالم ثروة عظيمة حنتاج إيل استثمارها حضاراي وإنسانيا وثقافيا  يف بناء املستق
حلول  الفردية اليت فرضها  الغرب ابلقوة علي العامل إيل البحث عن ةمن وسائل جديدة ضرورة جتاوز الفلسفة الرأس مالي

 نه ال ميكن حل املشكالت بنفس األفكار والفلسفات اليت صنعتها .أخارج إطار احلضارة الغربية حيث  ةجديد

ارة الغربية :وكان نتاج احلضإزمة األخالقية العاملية واليت كانت  األزمة االقتصادية احدي جتلياهتا من وابلتأكيد فإن األ
  -هم املشكالت اليت أدت إيل هذه األزمة ما يلي :أمن 

ازدواجية املعايري حيث أصبح التحيز يتخفى يف ثياب املوضوعية ,واإلعالمي الذي يصف نفسه أبنه مراقب  (1
ئما عن املصادر األقوى اليت يصفها دائما أبنه موثوق هبا .. أما العدالة فاجلميع يشاهد حمايد يبحث دا

 . ةاآلن كيف يتم التضحية هبا خلدمة املصاحل الرأمسالي

ما احلضارة اإلسالمية فإهنا هي اليت ميكن أن حترر اإلنسانية من هذه املعايري املزدوجة, والكيل مبكيالني , وتلزم القائمني أ
 تصال عرب وسائل اإلعالم التقليدية والرقمية ابلعدالة .ابال

تلك بداية مهمة ملناقشة علمية حول األخالقيات فمن املؤكد أن القيمة  األخالقية تنطبق علي اجلميع دون متييز علي 
ي إيل التخلي دأساس العرق أو اللون ,وتطبيق القواعد مبعايري مزدوجة يؤدي يف النهاية إيل ظلم يلحق ابلضعفاء كما يؤ 

 .عن هذه القيم 
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ِإنَّ َأْكَرَمك ْم ِعْنَد  َعاَرف وا  تَـ يقول هللا سبحانه وتعاىل "اَي أَيُـَّها النَّاس  ِإانَّ َخَلْقَناك ْم ِمْن ذََكٍر وأنثى َوَجَعْلَناك ْم ش ع واًب َوقـََبائَِل لِ  
 ﴾ ١٣جرات ﴿ِإنَّ اَّللََّ َعِليٌم َخِبرٌي "سورة احل اَّللَِّ أَتْـَقاك ْم  

لذلك فإن املعايري املزدوجة أو الكيل مبكيالني طبقا للمصطلح اإلسالمي مرفوضة متاما يف احلضارة اإلسالمية, ويلتزم 
 املسلم برفضها انطالقا من والئه لإلسالم وانتمائه له .

اء يف ك األمم كما جورفض املعايري املزدوجة أساس لبناء جديد من القيم واملعايري األخالقية حيث أهنا سبب هال
الصحيحني عن عائشة رضي هللا عنها أن رسول هللا صلي هللا عليه وسلم قال : "إمنا أهلك الذين من قبلكم أهنم كانوا 
إذا سرق فيهم الشريف تركوه ,وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد ,وأمي هللا لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطع 

 حممد يدها "

 ر العريب :وقال الشاع

 "ال تنه عن خلق وأتت مثله           عار عليك إذا فعلت عظيم "

 

 أخالقيات اإلعالم ِشكالية الثواُ والعقاُ 

مشكلة املعايري املزدوجة اليت سادت ف العامل املعاصر ليست املشكلة الوحيدة اليت ميكن أن يقدم اإلسالم حال هلا , 
أمهها مشكلة الثواب والعقاب ذلك أن هناك قدرا من االتفاق علي أن فهناك الكثري من املشكالت األخرى من 

,مبعىن أن عدم االلتزام هبا ال يرتتب عليه أية عقوابت توقع علي القائمني ابالتصال  toothlessاألخالقيات بال أنياب 
 ثر صعوبة.يصبح أكيف اإلعالم التقليدي , وابلتايل فإن احملاسبة علي انتهاك األخالقيات يف اإلعالم اجلديد 

وابلتايل فإن أمهية األخالقيات يف عملية تنظيم االتصال واإلعالم تصبح ال قيمة هلا , كما تصبح املواثيق األخالقية جمرد 
أدوات للعالقات العامة تتزين هبا وسائل اإلعالم والروابط املهنية اإلعالمية ومواقع اإلنرتنت, وتقدم هبا نفسها للجمهور 

. 

، وال ميكن فرض عقوابت علي انتهاكها وال يكمن ترتيب   toothlessنياب هلا أقيات هي ابلضرورة ال إن األخال
 مكافآت علي االلتزام هبا ألهنا ترتبط ابلضمري اإلنساين والضمري ميكن أن يكون يقظا فيلتزم طواعية واختيارا .
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يات إيل إلعالم واالتصال يؤدي االلتزام ابألخالقكما أن الفرد ميكن أن يضحي ابلضمري لتحقيق مصاحله .. ويف عامل ا
 خسارة اإلعالميني  للكثري من الفرص اليت حتقق له السبق والشهرة واملال .. فما احلل ؟! 

إن احلل يقدمه اإلسالم الذي يريب الضمري اإلسالمي علي االلتزام أبخالقيات اإلسالم ومنظومته القيمية خوفا من هللا 
رضاء هللا هو هدف احلياة االنسانية ,واخلوف من هللا هو الذي يؤدي إيل يقظة ضمري اإلنسان ورغبة يف رضاه, فإ

 وحماسبته له علي كل عمل يقوم به . 

 اإلسالم وحده هو الذي ميكن أن جيعل الضمري اإلنساين يقوم إبلزام الفرد ابألخالقيات وحياسبه علي انتهاكها .

علي عدم االلتزام ابألخالقيات وإال حتولت إيل نصوص قانونية تقوم علي الفرض إننا ال ميكن أن نفرض عقوابت مادية 
 والقهر واإلجبار ويف الكثري من األحيان يتم انتهاك النصوص القانونية حني أيمن الفرد العقوبة .

ني ابالتصال موابلتأكيد فإنه من الصعب توقيع عقوابت علي القائمني علي االتصال عرب االنرتنت كما أن هؤالء القائ
وعددهم يزيد علي املليار ال ميكن تنظيمهم يف روابط مهنية لذلك يظل احلل هو إيقاظ الضمري اإلنساين وهو بدوره ال 
ميكن أن يستيقظ ويعمل موجها للسلوك اإلنساين إذا مل يكن الفرد يؤمن هبذه املنظومة القيمية , ويعتقد أنه صاحب 

يا ين إيل االلتزام هبا لذلك فإن اإلسالم وحده هو الذي ميكن أن يبين مستقبال أخالقرسالة يف تطبيقها ويف دعوة اآلخر 
هلل , وخوفا منه  ا, جيعل الفرد يلتزم ابملنظومة القيمية األخالقية وهو يقوم ابالتصال إرضاء للعمل اإلعالمي واالتصايل

 , وجيعل ضمريه حياسبه علي ذلك.

 

 اإلسالم وَتديد املفاهيم األخالقية

هناك مشكلة آخري  أعاقت االلتزام أبخالقيات اإلعالم طوال القرن العشرين وقللت من أمهيتها وهي غموض بعض 
 املفاهيم , وعدم إمكانية تطبيق بعضها اآلخر ألنه يتناقض مع طبيعة اإلنسان ومع الفعل اإلتصايل ذاته.

حدة األمريكية مفهوم أخالقي مت تطويره يف الوالايت املتومن أهم هذه املفاهيم "املوضوعية" اليت يصفها مندتش أبهنا أهم 
 Mindich .D,1998وتصديره إيل العامل وأنه املذهب الرئيسي للصحافة األمريكية 



 

 
38 

ولكن هذا املفهوم تعرض للنقد خالل العقدين املاضيني , وتركز هذا النقد علي أن املوضوعية خرافة ال ميكن حتقيقها, 
 ائقا أمام البحث عن أدوار جديدة لوسائل اإلعالم . وأن هذا املفهوم أصبح ع

ويرتبط بذلك مفهوم احلياد الذي يري إجيرز أن التمسك به يؤدي إيل إنكار اإلعالميني ملسؤوليتهم عما يقدمونه من 
  Iggers.G,1999معلومات . 

طبيقية أكثر استحاله ه من الناحية التكما أن احلياد مستحيل حيت من الناحية الفلسفية كما يري روزنستيل , وابلتايل  فإن
, فاألحكام اليت يصدرها اإلعالميون علي األخبار واملعلومات , وأساليب كتابتها , وحيت اللغة اليت تكتب هبا األخبار 

 ليست حمايدة .

عينة, فاللغة موعلي سبيل  املثال فإن استخدام املفردات اللغوية كثريا ما يشكل بوعي أو بدون وعي احنيازا لوجهة نظر 
حتمل الكثري من اإلحياءات والظالل , وكثريا ما يؤدي استخدام مفردات معينة إيل إصدار أحكام ابإلدانة علي املواقف 

 واألشخاص واجلماعات والدول, أو حيمل وجهة نظر ابلتأييد أو الرفض.

ا القائمون ابالتصال ألنه ال ميكن أن يلتزم هب وهذه املفاهيم الغريبة اليت ال ميكن تطبيقها جيب أن يتحرر منها اإلعالميون
 عرب وسائل التواصل االجتماعي , أو النشر اإللكرتوين.

كما  أن هذه املفاهيم الغربية أصبحت تشكل قيودا علي التفكري يف مفاهيم جديدة وتطوير أخالقيات اإلعالم مبا 
ميكن أن  ده يستخدمها قائمون ابالتصال اليتناسب مع عصر تنوعت فيه وسائل االتصال, وظهرت فيه وسائل جدي

 يكونوا موضوعيني أو حمايدين .

واإلسالم ميكن أن يساهم يف تطوير مفاهيم جديدة فعلي سبيل املثال فإن احلياد بني احلق والباطل ابطل, وال بد أن 
 يبحث اإلنسان عن احلق, ويعمل عقله وقلبه يف الوصول إليه ويقف يف صفه. 

بني اخلري والشر هو مساندة للشر وزايدة يف قوته واإلنسان البد ان يكون صاحب موقف ورسالة . كما أن احلياد 
وكذلك احلياد بني العدل والظلم واإلسالم والكفر وال ميكن أن يطالب اإلنسان أبن يقف حمايدا عندما يتعرض دينه أو 

 وطنه للعدوان.
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لي ال عرب االنرتنت ووسائل التواصل االجتماعي حتديدا يقوم عواحلياد موقف سليب ال يليق ابإلنسان, كما أن االتص
أن اإلنسان يعمل لتوصيل رسالة, أو الدفاع عن موقف يعتقد أنه صحيح, وابلتايل ال ميكن أن نتصور أنه يعمل بشكل 

 حمايد.

 

 أخالقيات اإلعالم ومفهوم العدالة 

بقوه, إن العدالة شيء ميكن أن يفهمه الصحفيون ويط ت:جاء يف امليثاق االخالقي الذي أصدرته جريدة الواشنطن بوس
وليس مفهوما غامضا ال ميكن تطبيقه مثل املوضوعية واحلياد مع ذلك فإن كل ما كتب حول العدالة يدور حول عرض 

 هو الذي ميكن سالموجهات النظر املختلفة يف القصة .. أي أن الفكر الغريب يدور حول املوضوعية وليس العدالة واإل
 أن يقدم مفهوما متكامال للعدالة ويريب عليه القائمني ابالتصال وجيعلهم يفهموه ويطبقوه.

قول  ي لألمه جيب أن حترص عليه يف كلإهلاإلسالم وحده هو الذي ميكن أن حيقق العدل انطالقا من أن حتقيقه أمر 
حلقائق وار والتفاعل وصناعة املضمون ونقل اأو فعل طاعة هلل وعبادة له كما أن هذا املفهوم يشكل أساسا لالتصال واحل

 واملعلومات لآلخرين.

إن القائم ابالتصال يستطيع أن يفهم العدالة وأن يطبقها لكنه ال يفهم املوضوعية, وال يستطيع أن يلتزم ابحلياد. والتزامه 
صال ويلتزم بتحقيق العدل اه واالتابلعدالة يعين احنيازه للحق واخلري, وأنه ليس سلبيا ولكنه صاحب موقف إجيايب يف احلي

 إرضاء هلل وهو هدف حياة املسلم.

 ةإجيابي تلزم القائمني ابالتصال ابلعمل, والعدالة دليل ذلك فهي قيمة ةإن اإلسالم يساهم يف بناء منظومة أخالقية إجيابي
 عليها تقوم احلضارة ويرتفع البنيان والعمران, وهبا يصلح حال اإلنسان واألوطان.

عدالة تدفع املسلم إيل العمل حلماية األفراد والشعوب من الظلم , وال شك أن جتاهل أشكال اجلور والقهر اليت وال
تتعرض هلا الشعوب هو ظلم ولذلك يلتزم القائمون ابالتصال طاعة هلل وعبادة له بنشر احلقائق عن الظلم الذي يتعرض 

امل أحناء العامل مل يقوموا بدورهم يف كشف احلقائق عن املظ له أي فرد أو شعب يف ضوء ذلك فإن اإلعالميني يف كل
 .وعمليات اإلابدة واإلفقار والنهب اليت تعرضت له الكثري من الشعوب خالل القرنني املاضيني
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وال شك أن القائم ابالتصال عرب االنرتنت, ومستخدم الكمبيوتر الذي يتفاعل مع اآلخرين عرب موقع التواصل االجتماعي 
 أن يقوم هبذا الدور لتحقيق العدالة وحماربة الظلم .ميكن 

  ةإنساني ةهذا القائم ابالتصال ميكن أن يقوم ابلعمل لتحقيق العدالة كوظيفة حضارية, وكالتزام إسالمي, ومسئولي
 وانطالقا من انتمائه لألمة اإلسالمية وعبادة هلل وطاعة له. ةواجتماعي

 

 األخالقيات اإلجيابية اإلسالمية 

ام أبي عمل غري متناع اإلعالمي عن القياعظم املواثيق األخالقية متت صياغتها بطريقة سلبية مبعىن أهنا حتض على م
أخالقي ، لذلك أصبحت بنود امليثاق أو دليل السلوك اإلعالمي عبارة عن قائمة من احملظورات الغامضة البعيدة عن 

 النفي )ال تفعل( . الواقع ، و أن املواثيق تركز على املنع و اخلطر و

لذلك ظهرت رؤية تقوم على أن اإلعالميني جيب أن تشجعهم املواثيق على القيام بفعل إجيايب لصاحل اجملتمع و اجلمهور 
 ، مبعىن أهنم البد أن يبذلوا جهداً للبحث عن احلقائق و التأكد من صحتها و حتسني تغطيتهم لألحداث . 

ملواثيق األخالقية اليت تتضمن واجبات و التزامات ، ذلك أن الصياغة ابلطريقة إن العامل حيتاج إىل جيل جديد من ا
السلبية اليت حتض اإلعالميني على عدم الفعل تؤدي اىل جتنب القيام بسلوك غري أخالقي ، لكن الطريقة اإلجيابية اليت 

 حتض اإلعالميني على الفعل تشجع على القيام ابلسلوك األخالقي . 

مرين و جهان لعملة واحدة ، لكن ذلك ليس صحيحًا متامًا ، "فعبارة ال تكذب " ال تعين ابلضرورة قد يقال إن األ
 عبارة "أنشر احلقيقة " ، ذلك أن الكذب ميكن جتنبه عن طريق الصمت أو الغموض أو تغيري املوضوع . 

اإلعالمية   اإلعالم ، ذلك أن الوسيلةلذلك فإن احلض على عدم الكذب ليس مبدأ أخالقياً كافياً يف احلياة العامة أو يف
 ميكن أن تصمت عندما تظهر معلومات تضر ابلقضية اليت تؤيدها . 

إن امليثاق األخالقي لكي يكون مؤثرًا يف صياغة العالقة بني اإلعالميني و اجملتمع البد أن يقوم على منظومة من 
 ،رهنرتنت على االلتزام ابملسؤولية حنو جمتمعه و مجهو اإلرشادات اليت تساعد اإلعالمي أو القائم ابالتصال عرب اإل

 واالتصال عرب االنرتنت حيتاج إىل منظومة إرشادات و توجيهات يلتزم هبا القائم ابالتصال .. و لكن ملاذا يلتزم هبا ؟ . 
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ة و رسالة يقوم حضاري ليس هناك ما ميكن أن يدفع القائم ابالتصال إىل االلتزام هبا إال إذا كان ذلك انطالقاً من وظيفة
 هبا ، و حيرص على االلتزام بثوابتها .

لذلك فإن اإلسالم وحده هو الذي ميكن أن يقدم لإلعالميني و القائمني ابالتصال منظومة من التوجيهات واإلرشادات 
ذلك ميكن أن يبذل ل للقيام أبعمال حتقق املصاحل العامة لألمة اإلسالمية ، و ترتبط بوظيفتها احلضارية و اإلنسانية ، و

تمسك به  فهذا الصدق الذي حيرص عليه و ي ، القائم ابالتصال جهده يف حتري الصدق حىت يكتب عند هللا صديقا 
كقيمة أخالقية عليا و كمبدأ أساسي هو ضرورة لتقدمي اإلسالم الذي يؤمن به إىل اآلخرين نقياً صحيحاً ، و أن جينبه 

 املطاعن و الشبهات .

ايب الذي يقوم به القائم ابالتصال على اإلنرتنت هو دور إنساين و وظيفة حضارية والتزام إسالمي ، وحرص الفعل اإلجي
 على مصاحل األمة العليا .

لذلك فهو البد أن يبحث عن احلقيقة و يتحرى يف البحث و يتأكد من صحة املعلومة و يعود إىل مصدرها األصلي 
هذا الوعى سيزيد من فرص انتشار اإلسالم ، و بناء صورة إجيابية ،والقائم  ألهنا تساهم يف زايدة وعى الناس ، و

ابالتصال عرب اإلنرتنت يتفاعل ، ويتحاور مع اآلخرين ، ويعمل على إقناعهم لذلك فإن ما ميلكه من حقائق صحيحه 
 تزيد قدرته على حتقيق أهدافه ، ذلك أنه يقوم ابالتصال بشكل طوعي و اختياري .

التوجيهات اليت ميكن أن يتضمنها ميثاق أخالقي إسالمي للقائمني ابالتصال عرب اإلنرتنت ، ميكن أن  لذلك فإن 
من ضمائرهم و وظيفتهم احلضارية ، و تزيد ثقتهم يف أنفسهم فهم يعملون لتحقيق أهداف األمة   انطالقايلتزموا  هبا 

 إليها . ابالنتماءاإلسالمية اليت يعتزون 

قيقة يكذب فقط ،و لكن املطلوب منه أن يبحث عن احل لقائم ابالتصال املسلم عرب اإلنرتنت أن الليس املطلوب من ا
 و يتحرى الصدق و ينقلها إىل اآلخرين ألن من حقهم عليه كمسلم أن يقدم هلم هذه احلقيقة ، و أن يزيد وعيهم .

داع نية ،و حلمايتها من الكذب و اخلو ألنه صاحب رسالة و وظيفة حضارية فهو يقوم جبهد إجيايب لصاحل اإلنسا
 والتضليل الذي تغرقهم فيه الصناعة الغربية لإلعالم و االتصال و التسلية .

إن منظومة األخالقيات اإلسالمية اإلجيابية ميكن أن تشكل انطالقة للقائمني ابالتصال عرب اإلنرتنت ، كما ميكن أن 
 تزيد القدرة على بناء جمتمع املعرفة اإلسالمي . تشكل أساساً لتطوير صناعة إسالمية للمضمون ، و
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هذا ال يعين أن تقتصر هذه املنظومة األخالقية اإلجيابية على القائمني ابالتصال عرب اإلنرتنت ، لكنها تشمل مجيع 
 الذين يعملون يف جمال صناعة املضمون و املعرفة و وسائل اإلعالم .

من املواثيق األخالقية تتجاوز تلك اليت مت انتاجها خالل القرن العشرين ، كما أهنا ميكن أن تشكل أساساً جليل جديد 
 واليت كان االلتزام هبا قليالً .

العامل حيتاج اآلن إىل مواثيق جديدة تتم صياغتها برؤية حضارية شاملة .. يضاف إىل ذلك ان الصياغة اإلجيابية للقواعد 
ن يقوم أذلك البد رض ، لن يعبد هللا ويعمر األأن اإلنسان وظيفته أ، ذلك والقيم األخالقية تتفق مع الكرامة اإلنسانية 

 بعمل صحيح ، وال يكتفي ابالمتناع عن فعل سيء .

 

 

 

 خالقيات اإلعالمية والكرامة اإلنسانية األ

ناهم يف الرب لترتبط وظيفة اإلنسان علي األرض بتكرمي هللا له حيث يقول هللا سبحانه وتعايل : )ولقد كرمنا بين آدم ومح
 والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم علي كثري ممن خلقنا تفضيال (.

دية شكال املضمون الذي تبثه وسائل االتصال التقليأواألخالقيات كلها ترتبط بكرامة اإلنسان ، وهناك الكثري من 
اء العام اجلسد اإلنساين ، وخيدش احليواجلديدة ال يتفق مع كرامة اإلنسان مثل املضمون اإلابحي ، والذي ينتهك حرمة 

 لإلنسان .

ضمون ال حيرتم و مألذلك فإنه انطالقا من تكرمي هللا لإلنسان يلتزم القائمون ابالتصال برفض نشر او اذاعة أي صور 
 حرمة جسد اإلنسان .

ن الذي يساعده املضمو كما يرتبط بذلك عدم التعامل مع اإلنسان ابعتباره مستهلكاً ، ولذلك فإنه جيب ان يقدم له 
 علي ترقية حياته ويتفق مع حرمة عقله .
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لتزم ها حق اخلصوصية الذي حرص اإلسالم علي محايته ، وابلتايل يأمهضا احرتام احلقوق اإلنسانية ومن أييرتبط بذلك 
رضه عو صور تنتهك خصوصية اإلنسان وحرمة مسكنه وعقله وجسده و أية معلومات أالقائمون ابالتصال برفض نشر 

. 

 املنظومة األخالقية اإلسالمية ومستقبل اإلعالم التقليدي واجلديد

لقد تطورت وسائل االتصال بشكل يفوق كل ما حلم به اإلنسان عرب العصور ، لكن ماذا حتمل هذه الوسائل من 
قدمي مضمون تمضمون ؟ لقد فتح هذا التطور اجملال لتقدمي مضمون متنوع ، لكن احلضارة الغربية ليست قادرة علي 

 ن تستمر وسائل االتصال يف تقدمي التسلية ، واملضمون منخفض القيمة .أجيعل حلياة اإلنسان معين ، وال ميكن 

لذلك فإن مستقبل وسائل اإلعالم واالتصال التقليدية واجلديدة ، يرتبط بقدرهتا علي تقدمي املضمون الذي يتواكب مع 
 االحتياجات املتغرية للجمهور .

اعل كثر قدرة علي االختيار والبحث والتفأري االنرتنت خصائص اجلمهور حيث اصبح معظم املستخدمني ولقد غ
 و نشر املضمون .أرسال إعادة إواحلوار و 

ا جمال اإلعالم إيل العامل ، والتزام القائمني ابالتصال املسلمني هب لذلك فإن تقدمي املنظومة األخالقية اإلسالمية يف
نوعية جديدة من املضمون تقوم علي املعرفة وتتفق مع الكرامة اإلنسانية ، وتزيد امكانيات حتقيق سيؤدي إيل انتاج 

 الوظيفة التعليمية والتثقيفية لوسائل اإلعالم .

ناعة اإلعالم فضل  لصأخالقية اإلسالمية يف جمال اإلعالم ستزيد من امكانيات بناء مستقبل ولذلك فإن املنظومة األ
 .عام وستزيد قدرة االمة اإلسالمية علي بناء صناعة مضمون إعالمي ، ونشر املعرفة اإلسالميةواالتصال بشكل 

و ميثاق اخالقي أوتقوم هذه املنظومة علي جمموعه من الثوابت أو املبادئ العامة امللهمة اليت ميكن ان يتضمنها بيان  
العامل  ؤمتر عام يضم علماء اإلعالم والقائمني ابالتصال يفو مأعاملي تصدره رابطة العامل اإلسالمي او املؤمتر اإلسالمي ، 

 اإلسالمي .

هذا امليثاق يتميز ابلعمومية ، ويتضمن املبادئ اليت يلتزم هبا اإلعالميون والقائمون ابالتصال يف عملية انتاج املضمون 
 حداث .خبار وتغطية األواختاذ قرارات نشر املعلومات او اذاعتها وصناعة األ
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العامة ميكن ان تتبناها روابط مهنية إسالمية متخصصة يف جماالت خمتلفة كالصحفيني واإلذاعيني واملدونني  املبادئوهذه 
قرارات كثر تفصيال تتضمن توجيهات للقائمني ابالتصال ملساعدهتم يف اختاذ الأ، وتقوم بتحويلها إيل مدوانت سلوك 

 نتاج املضمون .إو 

دونة سلوك ن حتوله إيل مأية شبكة علي االنرتنت ميكن أو أنباء أو كالة أوقع الكرتوين و مأن كل وسيلة إعالمية أكما 
تتضمن وظائفها والتزاماهتا وتوجيهها ألعضائها لاللتزام ابألخالقيات وقواعد السلوك ومواصفات املضمون الذي تقدمه 

. 

 واع من املواثيق هي :نأن تتضمنها ثالثة أوعلي ذلك فإن املنظومة األخالقية اإلسالمية ميكن 

يلتزم هبا  نأخالقي عام علي مستوي العامل اإلسالمي يتضمن املبادئ العامة اليت جيب أميثاق  -1
القائمون ابالتصال ، ويعملون يف ضوئها ، وختاطب هذه املبادئ ضمائر املهنيني يف جمال اإلعالم 

 والقائمني ابالتصال عرب االنرتنت .

 تبناه كل رابطة مهنية تلزم به اعضاءها .ميثاق اخالقي اكثر تفصيال ت -2

ويتضمن   و شبكةأكثر تفصيال تصدره كل وسيلة إعالمية و موقع الكرتوين ، أخالقي أميثاق  -3
علي  عضاء هذه الشبكةأو أكل التوجيهات واإلرشادات اليت تساعد العاملني يف هذه الوسيلة 

 نشره . إصدار القرارات الصحيحة فيما يتعلق بنشر املضمون وكيفية

ن تشكل  مستقبل وسائل اإلعالم وصناعة املضمون يف العامل اإلسالمي ، كما أنواع الثالثة من املواثيق ميكن إن هذه األ
 ن تساهم يف زايدة القوة االتصالية للحضارة اإلسالمية .أميكن 

ة ، وهذا يشكل وسائل اإلعالمين تساهم هذه املواثيق يف حتقيق التميز واملصداقية للمضمون الذي تقدمه الأكما ميكن 
 ساس ازدهار صناعة اإلعالم واالتصال ، حيث يتم بناء عالقة متميزة مع اجلمهور .أ

 

 مشروع ميثاق أخالقي  اسالمي ملستخدمي اَلنرتنت ووسائل التواصل اَلجتماعي
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وظيفة  نعلن أننا أصحابحنن مستخدمو االنرتنت ومنتجو املضمون  اإلسالمي عرب وسائل اإلعالم واالتصال اجلديدة 
حضارية هي توعية كل فرد يف العامل ابحلقائق عن اإلسالم دينا وحضارة وثقافة ، ونعمل علي انتاج املضمون الذي 

 يشكل أساسا جملتمع املعرفة االسالمي وللوفاء حبق اجلماهري يف املعرفة.

 

 ويف ضو ٌ ذلك نؤكد التزامنا ِبا يلي:

 ملعرفة، ونقل احلقائق عن اإلسالم إيل كل إنسان يف العامل.الوفاء حبق اجلماهري يف ا -1

ذه ( ، ونفتح اجملال العام لعلماء االسالم لشرح هةإننا نلتزم بنقل احلقائق عن اإلسالم من مصادرها ) القرآن والسن-2
 احلقائق وتوضيحها والرد علي تساؤالت اجلمهور.

قل تزام بتحري الصدق ،والتأكد من صحتها وأن نلتزم أبخالقيات نأن نقوم إبنتاج املعرفة أبساليب حديثة مع االل-3
 املعرفة االسالمية كأساس لبناء جمتمع املعرفة اإلسالمي.

 إننا نلتزم ابلدقة يف نقل املعلومات ، وذلك لبناء املصداقية وثقة اجلمهور فيما نقدمه هلم من معلومات ومعرفة .-4

 نسانيته.إمتميز عن املضمون الغريب يعمل علي ترقية حياة اإلنسان ، ويتفق مع أن نلتزم ابلعمل علي تقدمي مضمون  -5

أن نعمل علي بناء صورة اجيابيه لإلسالم يف العامل عن طريق توضيح اإلجنازات احلضارية لألمة اإلسالمية وتوعية -6
 بطاله.إاجلماهري ابحلقائق عن اتريخ اإلسالم ورموزه و 

لة املتكاملة لألحداث ، وأن نقوم بتحليل األحداث وتفسريها للجمهور هبدف تشكيل أن نلتزم ابلتغطية الشام -7
 املواطن العارف الذي يستطيع أن يتخذ قراراته ، وحيدد اجتاهاته من األحداث يف العامل.

 أن نلتزم حبماية حق اإلنسان يف اخلصوصية، فاإلسالم هو أول من محي حياة اإلنسان اخلاصة ، ويف ضوء ذلك -8
 نلتزم بعدم نشر أية مادة ميكن  أن تسئ إيل شرف اإلنسان أو مسعته أو عرضه أو القذف يف حق احملصنات.

أن نلتزم حبماية كرامة اإلنسان التزاما مبا نص عليه القرآن ) )ولقد كرمنا بين آدم( ، فنحن نعترب أن هذا التكرمي -9
 ال.لإلنسان هو أساس األخالقيات اإلسالمية يف جمال االتص
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ة صور ن نشر أيأيف ضوء ذلك نلتزم بعدم نشر ما ميكن أن يسئ إيل كرامة اإلنسان أو حرمة جسده ، ونعترب  -10
إابحية هي إهانة لكرامة اإلنسان وتدمريا للمجتمعات.. ولذلك فإننا ال نكتفي  اباللتزام بعدم نشر هذه الصور ،ولكن 

 دم التعرض هلا.بتوعية اجلماهري خبطورة نشرها ،ودعوة الناس لع

شاعة الفاحشة يف اجملتمع ، ونشر مضمون إسالمي يوضح لإلنسان وظيفته يف احلياة ،ودوره يف جتنب إنلتزم بعدم -11
 نشر هذا املضمون ، ومحاية اجملتمعات اإلسالمية منه.

إلنرتنت ووسائل ري عرب اننا نطمح إيل أن نكون فاعلني يف إنتاج املضمون واملعرفة اإلسالمية ،ونقلها إيل اجلماهإ -12
التواصل االجتماعي واإلعالم اجلديد ، لذلك فإننا جيب أن نطور قدراتنا املهنية من خالل التعليم والتدريب يف اجلامعات 

 حيث أن ذلك يشكل وسيلة مهمة لاللتزام ابألخالقيات اإلعالمية.

ائم ابالتصال نرتنت املسلم، واملواطن الصحفي والقاألمانة يف نقل املعلومات واملعرفة صفة جيب أن متيز مستخدم اإل-13
عرب وسائل التواصل االجتماعي واالعالم اجلديد  لذلك نلتزم ابألمانة يف كل ما نقدمه للجمهور من معلومات ومعرفة  

 ، ونعترب أهنا من أهم مميزات املضمون اإلسالمي.

ات ون االسالمي ابلعدالة خاصة يف تغطية  الصراعنلتزم حنن املستخدمون املسلمون لإلنرتنت  ومنتجو املضم-14
 واحلروب واملناقشات العامة.

سالمي نلتزم حنن املستخدمون املسلمون لإلنرتنت إبدارة مناقشة حرة حول  كل القضااي واملشكالت يف العامل اإل -15
 هبدف التوصل إيل حلول للمشكالت  ونقل املناقشة للجمهور.

املسلمون لإلنرتنت ابلعمل علي محاية متاسك اجملتمعات وتوحدها وتوعيتها ابألخطار نلتزم حنن املستخدمون -16
 هبدف مواجهتها  وحتذير اجملتمعات من االحنرافات والفساد.

الذين  سالمينيأن نعمل علي نشر الدعوة اإلسالمية ابستخدام االنرتنت وتشكيل شبكات من قادة الرأي اإل -17
 فة للجماهري.ميكن أن يقوموا بنقل املعر 

 

 الامتة 
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خالقيات اإلعالمية كمدخل لتنظيم النشاط اإلعالمي لتنظيم النشاط اإلعالمي مهية تطوير األأوضحنا يف هذا البحث أ
 ن يتم التنظيم بواسطة القانون .أنه من الصعب أواالتصايل بشكل عام وعرب االنرتنت بشكل خاص ، حيث 

املنظومة  خالقية لالتصال تتجاوزأسهاما حضاراي متميزا يف بناء منظومة إقدم ن يأسالم ميكن ن اإلأكما يوضح البحث 
 خالقية الغربية اليت مت تطويرها خالل القرن العشرين .األ

ن يقدم حال ملشكلة الثواب والعقاب يف االلتزام أبخالقيات االتصال ، ذلك ان القائم ابالتصال أن اإلسالم ميكن أكما 
 خالقية اإلسالمية خوفا من هللا وطلبا لرضاه .األ ملبادئاميكن ان يلتزم هبذه 

 خالقية متكاملة ومتميزة تقوم علي تكرمي هللا لإلنسان ،أن تقدم للبشرية منظومة أن احلضارة اإلسالمية ميكن أكما 
مية وال ميكن الوحتقيق العدل ، واحرتام حقوق الفرد واجملتمع .. فهناك عالقة قوية بني الفرد واألمة يف احلضارة اإلس

 .الفصل بينهما 

 

 

 توصيات البحث 

 يف ضو ٌ ذلك فإننا نقدم التوصيات التالية 

 تشجيع الباحثني املسلمني علي العمل علي تطوير املنظومة األخالقية اإلسالمية لالتصال . -1

اق عام ملهم ميثصدار إن تتبين املنظمات اإلسالمية العاملية مثل املؤمتر اإلسالمي ورابطة العامل اإلسالمي أ -2
 األساسية العامة . املبادئللقائمني ابالتصال تضمن 

فصيال ، تتحول كثر تأخالقية أتشجيع الروابط املهنية اإلسالمية يف جمال اإلعالم واالتصال علي اصدار مواثيق  -3
 .توجيهات وارشادات  اليت يتضمنها امليثاق العام إىل املبادئفيها 



 

 
48 

هدافها ، وتتضمن أصدار مواثيق حتدد وظائفها والتزاماهتا و إالعامل اإلسالمي على تشجيع الوسائل اإلعالمية يف  -4
ة يف ضوئها ذاعرشادات لإلعالميني العاملني فيها لكي يتخذوا قرارات النشر واإلإبشكل مفصل توجيهات و 

. 

ساسا لتطوير أ نواع الثالثة من املواثيقوبذلك تشكل املنظومة األخالقية اإلسالمية اليت تتضمنها هذه األ
وتقوية صناعة اإلعالم واالتصال ف العامل اإلسالمي ، وبناء عالقة متوازنة مع اجلمهور جتعله يثق يف 

 سائل اإلعالم .
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 سيطرِتم عليه وسائل الفاطميني للتغلغل يف الشمال األفريقي وِحكام

  م(1171-900ه/288-567)

 أ. رمضان حممد رمضان األمحر

 أمحد فيصل بن عبد احلميدد. 

 

 امللخص

امليالدي تاسع يف أواخر القرن الثالث اهلجري/ال الشمال األفريقيالدولة الفاطمية دولة شيعية إمساعيلية قامت يف 
. م(1171ه/567، وامتدت إىل الثلث األخري من القرن السادس اهلجري/الثاين عشر امليالدي )م(909هـ/297)

ومل أيِت قيام هذه الدولة ف جائياً، أو على سبيل املصادفة؛ إمنا سبقها تنظيٌم دقيٌق ودعوٌة سرية استمرت سنوات طويلة، 
ا وقد استخدم الفاطميون إلنشاء دولتهم هذه ومتديد سلطاهند أركاهنا. مث صراٌع حريب طويل إىل أن استطاعوا توطي

على وسيلتني أساسيتني. األوىل منهما ِسلمية مبنية  -بني القبائل والشعوب والدول واألقاليم املختلفة-ورقعتها اجلغرافية 
كرهم ومذهبهم إىل أن إىل ف -ةأبساليب خمتلف-على حتبيب الناس وترغيبهم فيهم، عن طريق الدعاية والدعوة املبطنة 

يكثر عدد مناصريهم ومؤيديهم. والوسيلة الثانية حربية تبدأ من جناح الوسيلة األوىل، أي بعد أن يشتّد عود الفاطميني 
والعمل على  بقوة السالح -يف الفكر واملذهب والسلطان-وتقوى شوكتهم، فيبدؤوا عند ذلك مبحاربة من خيالفهم 

كانه وسلطانه. وعمالً هبذا املخطط جنح الفاطميون يف التغلغل يف الشمال األفريقي والسيطرة عليه القضاء عليه وأخذ م
 ألكثر من قرنني ونصف من الزمان، منها يف املغرب اإلسالمي حلوايل قرن ونصف القرن، ومصر حلوايل قرنني وربع.

  .دعوة، احلملةالدولة الفاطمية، الشمال األفريقي، ال، الشيعةالكلمات املفتاحية: 
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 املقدمة:

ع رِفت بذلك، نسبًة إىل اإلمام إمساعيل بن  (1) ي نسب الفاطميون إىل اإلمساعيلية اليت هي فرقة من ِفَرق الشيعة        
، (2) م760هـ/143جعفر الصادق بن حممد الباقر بن علي زين العابدين بن احلسني بن علي بن أيب طالب املتوىف سنة 

رضي -ة الزهراء طالب )ضي هللا عنه( من زوجته فاطمفاطمية ألهنم يرون أهنم يعودون بنسبهم إىل علي بن أيب ومس ُّوا ابل
 . (3)(ملسو هيلع هللا ىلصابنة الرسول ) -هللا عنها

وقد استطاع الفاطميون إقامة دولة هلم يف الشمال األفريقي منذ أواخر القرن الثالث اهلجري/التاسع امليالدي           
م(. ومل أيِت قيام 1161-909هـ/567-297) /الثاين عشر امليالديث األخري من القرن السادس اهلجريإىل حوايل الثل

راٌع حريب سبقها تنظيٌم دقيٌق ودعوٌة، مث صكانت على مراحل، وقد دولتهم هذه ف جائياً، أو على سبيل املصادفة، إمنا  
 طويل إىل أن استطاعوا توطيد أركاهنا. 

اسة هندف إىل حماولة توضيح كيفية استطاعة الفاطميني وهم شيعة املذهب وأقلية من النجاح يف ويف هذه الدر          
يف  -مشلت يف وقتنا احلايل معظم اململكة املغربية ودول اجلزائر وتونس وليبيا ومصر-إقامة دولة هلم يف الشمال األفريقي 

الكثري من  الفاطميني يف هذه الرقعة اجلغرافية واملتمعن يفحميط حمافظ معظمه من املسلمني السنة. وأّن الناظر إىل آاثر 
والسيما يف مصر واليت يعرف الباحث يف التاريخ االجتماعي -عادات أهلها وتقاليدهم االجتماعية يف عصران احلديث 

جملّردة ة العسكرية اي درك أن الفاطميني مل يكتفوا ابلسيطر  -الفاطمي أهنا ترجع يف أصوهلا مباشرًة إىل فرتة احلكم الفاطمي
فقط على الشمال األفريقي، بل أهنم اتبعوا عدة وسائل وطرق جعلتهم يتغلغلون وحيكمون سيطرهتم على أهاليه وقبائله 
وشعوبه، ويرتكون صبغتهم الواضحة عليه، والسيما يف مصر ألمهية موقعها اجلغرايف ملشروعهم السياسي الذي يهدف 

 مية، ولطول مدة حكمهم هلا مقارنة ابألقاليم األخرى.للسيطرة على كل البالد اإلسال

                                                           

ن أوالده، وإن مالشيعة هم فرقة من الناس شايعوا )اتبعوا( علياً رضي هللا عنه، وقالوا إبمامته )خالفته( نصاً ووصيًة، واعتقدوا أن اإلمامة ال خترج (  1)
 2مؤسسة الكتب الثقافية، ط ند وه،خرجت فبظلٍم يكون من غريه. = الشهرستاين، أبو الفتح حممد بن عبدالكرمي: امللل والنحل، حتقيق أبو عبدهللا السعيد امل

 8/189م( 1997)بريوت ،  6. كذلك ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم: لسان العرب، دار صادر، ط 1/106م( 1998)بريوت ، 
. 
ة وافية عبد املنعم احلفين، دار َعّلق عليه وقّدم له بدراس(  النَّوخَبيت، احلسن بن موسى وسعد بن عبدهللا الق مِّي: كتاب ِفَرق الشيعة، حّقَقه  وَصّحح نصوصه و 2)

 . 1/140. كذلك الشهرستاين: مصدر سابق، 78م( ص1992الرشاد )القاهرة ، 
  .61م( ص 2008)القاهرة،  7(  العقَّاد، عباس حممود: فاطمة الزَّهراء والفاطميُّون، هنضة مصر، ط3)
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عتمد على السردي الذي ي التحليلي الدراسة اتبعنا املنهج التارخيي ولكي تكون صورة املوضوع واضحة أمام         
لدوافع ا اسرتجاع املعلومات واألحداث التارخيية من مصادرها ومظاهنا األصلية القدمية، وجتميعها وحتليلها للوصول إىل

ج املطلوبة اليت يهدف إليها حلقيقة التارخيية والنتائاالكامنة وراءها، مث ترتيبها ترتيباً اترخيياً علمياً صحيحاً، للوصول إىل 
 البحث، مث سردها.

 

 أوًَل: الفاطميون يف بالد املغُر اإلسالمي:

بالد  منطقة الشمال األفريقي بشكٍل خاص يفكان أول ظهور للفاطميني يف العامل اإلسالمي بشكٍل عام ويف           
بني القبائل -.  وقد استخدم الفاطميون إلنشاء دولتهم فيه ومتديد سلطاهنا ورقعتها اجلغرافية (4) املغرب اإلسالمي

 على وسيلتني أساسيتني. األوىل منهما ِسلمية مبنية على حتبيب الناس وترغيبهم فيهم، عن -والشعوب واألقاليم املختلفة
وسيلة إىل فكرهم ومذهبهم إىل أن يكثر عدد مناصريهم ومؤيديهم. وال -أبساليب خمتلفة-طريق الدعاية والدعوة املبطنة 

الثانية حربية تبدأ من جناح الوسيلة األوىل، أي بعد أن يشتّد عود الفاطميني وتقوى شوكتهم، فيبدؤوا عند ذلك مبحاربة 
 بقوة السالح والعمل على القضاء عليه وأخذ مكانه وسلطانه.  -نيف الفكر واملذهب والسلطا-من خيالفهم 

 ويرجع الفضل األول يف جناح الدعوة اإلمساعيلية )الفاطمية( يف تلك املنطقة إىل الداعية أبو عبد هللا الشيعي

عا للشيعة يف هذه . على أن هذا الداعية مل يكن أول من د(6) ، الذي يعترب املؤسس احلقيقي للدولة الفاطمية ابملغرب(5)
-80املنطقة، فقد سبقه يف هذا اجملال دعاٌة آخرون مّهدوا السبيل لنجاح دعوته، حيث إن جعفر الصادق )

 ئالً سالمي قاإىل بالد املغرب اإل م( كان قد أوفد داعيني أحدمها ي عرف ابحلَْلواين واآلخر أبيب سفيان765-699/ه148

                                                           

راضي الواسعة والبعيدة اليت متتد من حدود مصر الغربية إىل ساحل احمليط األطلسي؛ حبيث تنتشر هذه ( إن مصطلح بالد املغرب ي طلق على كل األ4)
 حمض يفاألراضي مبحاذاة البحر املتوسط يف الشمال وتتوغل حىت عمق الصحراء الكربى إىل اجلنوب. ومن الواضح أن هذه الكلمة كان هلا مدلول جغرا

م( 1994الغرب من الدولة اإلسالمية األوىل = الغنيمي، عبدالفتاح مقلد: موسوعة املغرب العريب، مكتبة مدبويل )القاهرة ، يقصد به تلك البالد الواقعة إىل 
 .16–1/15اجمللد األول، 

م. = 910هـ/298رب سنة غهو أبو عبد هللا احلسني بن أمحد بن حممد بن زكراي املعروف ابلشيعي. من أهل صنعاء ابليمن، ت ويفِّ يف مدينة َرقَّادة ابمل(  5)
البيان، حتقيق  هابن خّلكان، أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان فيما ثبت ابلنقل أو السماع أو أثبت

 . 2/192م( 2005)بريوت ،  4إحسان عباس، دار صادر، ط
  .224ي والفاطمي، دار النهضة العربية )بريوت ، بدون اتريخ( ص(  العبادي، أمحد خمتار: يف التاريخ العباس6)
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. فذهبا إىل هناك وأخذا يدعوان الناس لطاعة (7)راث حىت جييء صاحب  البذر"هلما: "إن املغرب أرض بور، فاذهبا فاح
 .(8) آل البيت، حىت استماال قلوب الكثري من قبيلة ك تامة املغربية وغريها، وظالّ هناك إىل أن ماات

جلديد. عند ا بعد الدور الذي قام به احللواين وأبو سفيان أصبحت بالد املغرب اإلسالمي م هيَّأة لتقبل الداعية
أاب عبد هللا الشيعي وكّلفه القيام ابلدعوة للمذهب اإلمساعيلي يف تلك البالد، قائالً له: "إن  (9) ذلك أرسل ابن حوشب

 .(10)أرَض ك تامَة من املغرب قد حرثها احلَْلواين وأبو سفيان، وقد ماات وليس هلا غريك، فبادر فإهنا م َوطَّأه ممهدة لك"

م، وسأل 900هـ/288 الشيعي بالد اليمن قاصدًا مكة أواًل، فوصلها يف موسم احلج سنة فغادر أبو عبد هللا 
عن حجاج ك تامة، حىت القاهم واجتمع هبم ومسعهم يتحدثون عن فضائل آل البيت، فاشرتك معهم يف احلديث، مث 

اً من مكة متجهني ورجعوا مجيعسألوه عن اجلهة اليت سوف يرحل إليها بعد احلج فقال إنه يريد مصر، فسّروا لصحبته 
حنو أوطاهنم، وهو خيفي عنهم أغراضه احلقيقية، وما لبثوا أن تعلقوا به ملا شهدوه من ورعه وزهده. وقد استطاع أبو عبد 
هللا مبا اجتمع إليه من ضروب احلَِيل أن يقف على مجيع أحوال حجاج كتامة. فلما وصلوا مصر أخذ يودعهم، فشّق 

"إذا   لوه عن حاجته مبصر، فاّدعى أنه يريد أن ي علِّم هبا، فدعوه إىل بالدهم للقيام هبذه املهمة قائلني له:عليهم فراقه وسأ
. ومازالوا به حىت أجاهبم إىل املسري بصحبتهم، ونزل عندهم (11)كنت تقصد هذا، فبالدان أنفع لك، وحنن أعرف حبقك"

 .(12) م900هـ/288يف منتصف ربيع األول من سنة 

                                                           

، حتقيق تركي رب(  ابن خلدون، عبدالرمحن بن حممد: كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أايم العرب والعجم والرببر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األك7)
 .  4/35م( 2006فرحان املصطفى، دار إحياء الرتاث العريب )بريوت ، 

على للشؤون= = اإلسالمية، املقريزي، تقي الدين أمحد بن علي: اتـِّعاظ احل نَـَفا أبخبار األئمة الفاطميني اخل َلَفا، حتقيق مجال الدين الشَّيَّال، اجمللس األ (8)
 . 1/41م ( 1996)القاهرة ،  2ط

م، وعمل على نشر الدعوة اإلمساعيلية 881هـ/268ل الكوفة. رحل إىل اليمن سنة أبو القاسم احلسن بن فـَرَح بن َحْوَشب بن زادان النجار، من أه(  9)
دعاة اإلمساعيلية يف اليمن واليمامة والبحرين والسند واهلند ومصر واملغرب. =  فيها، فنجح جناحاً كبرياً، وتلقب ابملنصور. وقد عمل ابن حوشب على تفريق

ين، إدريس: اتريخ اخللفاء الفاطميني ابملغرب "القسم اخلاص من كتاب عيون األخبار وفنون اآلاثر يف . كذلك عماد الد4/35ابن خلدون: مصدر سابق، 
 .72 -68، 61، 59م( ص1985ذكر النبـي املصطفى ووصّيه الكرّار وآهلما األطهار"، حتقيق حممد اليعالوي، دار الغرب اإلسالمي )بريوت ، 

، لكرم حممد بن حممد بن عبدالكرمي بن عبدالواحد الشيباين: الكامل يف التاريخ، حتقيق أيب الفدا عبد هللا القاضي(  ابن األثري، أبو احلسن علي بن أيب ا10)
 .6/450م( 1987دار الكتب العلمية )بريوت ، 

 . 56 - 1/55(  املقريزي: مصدر سابق، 11)
  .1/56(  املصدر نفسه، 12)
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م أهايل كتامة وفادة أيب عبد هللا الشيعي، وهتافت كل منهم على إنزاله يف بيته، ومل يلبث أن تطايرت شهرته، أكر   
وذلك بفضل ما استخدمه من مكائد وحيل، منها السحر والطالسم والرقي واألحجبة، اليت تذهل العقول وتبهر النفوس 

ذهب لناس بظهور املهدي وي هيئ عقوهلم لقبول فكرته واعتناق امليف هذه الناحية من العامل اإلسالمي، كما أخذ ي بّشر ا
اإلمساعيلي، فتكالب عليه الناس من كل صوب، ومل يلبث أن كشف نواايه لرجال كتامة، فأخربهم أبنه صاحب البذر 

 من كل مكان لوتعظيمهم ألمره، وازدادت شهرته وأتته القبائ الذي ذكره هلم أبو سفيان واحللواين. فازدادت حمبتهم له،

(13). 

وهكذا جنح أبو عبد هللا الشيعي يف مرحلته الّسلمية هذه من نشر الدعوة الفاطمية اإلمساعيلية يف املغرب األدىن 
م(. ومل يكتِف الشيعي هبذا 908-800هـ/296-184)والية إفريقية(، اليت كانت آنذاك حتت حكم دولة األغالبة )

ارضهم نتقال إىل الوسيلة الثانية يف املخطط الفاطمي، إبزاحة والقضاء على من يعالنجاح فقط، بل عمل على تدشينه ابال
وإنشاء دولة بقوة السالح. عند ذلك مجع جيوشه من الكتاميني، وبدأ نشاطه احلربـي، فوقعت يف يده العديد من املدن 

َلة -290ة أنداك زايدة هللا الثالث )وغريمها الكثري، وقد حاول أمري األغالب (15) وَسِطيف (14) املغربية منها ِميـْ
م( مقاومة هذا االجتياح فأرسل ثالثة جيوش متوالية، ولكنها ه زِمت كلها وانتهى به األمر ابلفرار 908-902هـ/296

عاصمتهم اخلاصة مث القريوان عاصمتهم (16) إىل طرابلس الغرب ومنها إىل مصر، ودخول أيب عبد هللا الشيعي مدينة َرقَّادة
، وانتهى بذلك حكم األغالبة متامًا إبفريقية وابتدأت حقبة جديدة يف اتريخ املنطقة (17)م 908هـ/296نة الرمسية س

 عنواهنا اهليمنة الفاطمية.

                                                           

 .225تار العبادي: مرجع سابق، ص . كذلك أمحد خم6/451( ابن األثري: مصدر سابق، 13)
ألرض من جبل اِميـَْلة: مدينة صغرية أبقصى إفريقية، اعتمادها على الزراعة وإن كانت قليلة املاء، يف وسطها عني ت عرف بعني أيب السباع جملوبة حتت (   14)

  . 5/244م( 1977،  بين ساروت. = ايقوت احلموي، شهاب الدين أبو عبد هللا: معجم البلدان، دار صادر )بريوت
، قَسِطيف: مدينة ببالد املغرب يف جبال كتامة بني اتهرت والقريوان، وهي صغرية إاّل أهنا ذات مزارع وعشب عظيم= ايقوت احلموي: مصدر ساب(  15)
3/220. 
م، وملا أمتها انتقل إليها من مدينة 876/هـ263م( سنة901-874هـ/289-261) َرقَّادة: بلدة كانت إبفريقية. بناها إبراهيم بن أمحد بن األغلب(   16)

 .3/55 القصر القدمي. وكانت تتميز ابلبساتني، ومل يكن إبفريقية أطيب هواًء وال أعدل نسيماً وأرّق تربًة منها. = ايقوت احلموي: مصدر سابق،
ة(، حتقيق ح الدعوة )رسالة يف ظهور الدعوة الع بيدية الفاطمي(  القاضي النعمان: أبو حنيفة النعمان بن حممد بن منصور بن أمحد بن حّيون: رسالة افتتا 17)

 .214-148،154-134م( ص 1970وداد القاضي، دار الثقافة )بريوت، 
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وكان أبو عبد هللا الشيعي خالل انتصاراته األخرية وقبل أن يقضي هنائياً على حكم األغالبة قد أرسل وفداً   
م( خيربه مبا أجنزه من انتصارات ويدعوه 933-909هـ/ 322-297يد هللا املهدي )من ك تامه إىل اإلمام الفاطمي ع ب

خوفاً من العباسيني الذين يرتصدون أخباره، ولكن  (19) . وكان املهدي آنذاك خمتفياً يف بلدة َسَلْمَية(18)للقدوم للمغرب 
وصل مصر  ومواليه، وجدَّ السري إىل أن أمره كان قد افتضح فخرج من الشام إىل العراق، ومعه ابنه أبو القاسم وخاصته

متنكرًا يف هيئة الت جَّار. ومن مصر رحل إىل طرابلس الغرب، فوجد أن األغالبة الزالوا أصحاب البالد، وأن الداعية 
ابملغرب األقصى، وكان عليها  (20)الشيعي اليزال يف حرٍب معهم، فاضطر إىل مواصلة السري حىت وصل ِسِجْلَماسة 

، الذي جاءه كتاب من زايدة هللا بن األغلب يـ ْعلمه فيه أبن الرجل الذي عنده إمنا هو الذي (21) َسع بن مدرارآنذاك اليَ 
 .(22) يدعو إليه أبو عبد هللا الشيعي، عند ذلك قبض الَيَسع على عبيد هللا وسجنه عنده

ار يف قوة كبرية غالبة. عندها سظلَّ املهدي يف حبسه بِسِجلماسة حىت مت للداعية أبو عبد هللا النصر على األ 
إىل سجلماسة إلنقاذ املهدي مزيالً من طريقه كل القبائل والدول اليت اعرتضته، منها الدولة الرستمية يف املغرب األوسط 

م. مث واصل سريه حىت بلغ 908ه/296م( فأخضعها واستوىل على عاصمتها اتهرت سنة 908-761ه/144-296)
ن املدينة حاماًل ه، ولكنه ه زِم وهرب ليالً متاليسع بن مدرار بوصول أيب عبد هللا خرج ملقاتل مدينة سجلماسة، وملا مسع

معه أقاربه وأمتعته، فدخل أبو عبد هللا املدينة وأخرج املهدي وابنه أبو القاسم من سجنهما يف ذي احلجة سنة 
ظر كما ب بعقوهلم بتحرير املهدي املنتم، فعّمت مؤيدي الفاطميني من القبائل فرحة عظيمة كادت تذه908هـ/296

سّوق لذلك الداعية الشيعي. فمكث املهدي بسجلماسة أربعني يوماً، مث رجع إىل أفريقية فوصل رقّادة يف ربيع سنة 

                                                           

 . 1/60. املقريزي: مصدر سابق، 4/38.كذلك ابن خلدون: مصدر سابق، 6/453( ابن األثري: مصدر سابق، 18)
 .3/240أعمال محاة، وكانت تعد من أعمال محص. = ايقوت احلموي: مصدر سابق، َسَلْمَية: هي ب ليدة يف انحية الربية من (  19)
م. ويف   سنة 757هـ/140كم(، كان بناؤها سنة 222ِسِجْلماسة: مدينة ابملغرب األقصى، تبعد عن القريوان بستة وأربعني فرسخ )حوايل (  20)

زء يد هللا عبد هللا بن عبد العزيز: اْلم ْغرب يف ذكر بالد أفريقية واْلَمْغرب "وهو جم اختذها بنو مدرار حاضرة مللكهم. = الَبْكري، أبو عب776هـ/160
 . 149-148من كتاب املسالك واملمالك"، دار الكتاب اإلسالمي )القاهرة ، بدون اتريخ( ص

م، وتلقب ابملنتصر 883هـ/270ر سجلماسة يف صفر هو الَيَسع بن ميمون بن مدرار بن اليسع بن مَسْغون بن مدالن املكناسي. من الصُّفرية توىل أم(  21)
م. 910هـ/298على اسم جده. تعرض حلصار الداعية الفاطمي أبو عبد هللا الشيعي فهرب من سلجماسة، ولكن مل يلبث أن قبض عليه وقتل يف سنة 

اْلم ْغِرب يف أخبار األندلس  أمحد بن حممد: البيانسنة ميالدية. = ابن عذاري املراكشي، أبو العباس  26سنة هجرية/ 27فكانت مدة حكمه لسجلماسة 
 .1/157واملغرب، حتقيق ج. س. كوالن وإ. ليفي بروفنسال، دار الثقافة )بريوت، بدون اتريخ(

، دار الدين إمساعيل: املختصر يف أخبار البشر . أبو الفدا، عماد62 - 1/60. كذلك املقريزي: مصدر سابق، 4/38(  ابن خلدون: مصدر سابق، 22)
  .2/65املعرفة )بريوت ، بدون اتريخ( 
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م، واستوىل على م لك بين األغلب فيها، وج دِّدت له البيعة، وذكر امسه يف اخلطبة، وتلقب بـ)املهدي أمري 909هـ/297
(. مث قام بتقسيم أعمال دولته اجلديدة على رؤساء ك تامه الذين ساعدوا على إقامتها، ودوَّن الدواوين، وجىب املؤمنني

 .(23) األموال، واستقرت قدمه يف البالد

هكذا استطاع الفاطميون إزالة م لك بين األغلب من إفريقية، وم لك بين مدرار من سجلماسة، وم لك بين رستم         
. على أن الدولة الفاطمية يف ذلك الوقت كانت ال تزال مضطربة انشئة ويف (24) وَمَلَك املهدي مجيع ذلكمن اتهرت، 

. فكان أول عمل قام به (25) حاجة ماسة إىل استقرار وتدعيم. وكان على اخلليفة املهدي نفسه أن يقوم هبذه األعمال
ا املغرب األوسط واألقصى حلكمه ألن أهلهما مل يدينو يف سبيل إرساء دعائم دولته اجلديدة هو إكمال إخضاع بالَدي 

م مع بعض قادة كتامة 909ه/297له ابلطاعة التامة بعد، فعهد هبذه املهمة إىل أيب عبد هللا الشيعي الذي خرج سنة 
م إلخضاع قبائل زانته جنويب 910ه/298ودعاهتم إىل تلك البالد فافتتح مدهنا، مث سار على رأس جيش كبري سنة 

  ( 26) د كتامة فدخلوا يف طاعته وصار جييب األموال منهم.بال

أما العمل الثاين الذي قام به املهدي لتدعيم أركان دولته هو اغتيال الداعية أيب عبد هللا الشيعي يف مجادى  
 . أي بعد عام واحد من إعالن قيام الدولة الفاطمية. والسبب يف ذلك أن اخلليفة(27) م910هـ/298اآلخرة سنة 

الفاطمي ملا استقامت له البالد أخذ مبباشرة أمور الدولة بنفسه، يف حني أن الداعية الشيعي كان ال يزال حياول االستمرار 
يف ممارسة سلطانه؛ حيث ورد عنه قوله للمهدي: " لو كنت جتلس يف قصرك وترتكين مع ك تامه آمرهم وأهناهم، ألين 

. غري أن املهدي مل أيبه له، واستمر يف السياسة اليت انتهجها (28) الناس"عارف بعاداهتم، لكان ذلك أهيب لك يف أعني
إبدارة األمور بنفسه، فأاثر هذا العمل غضب الداعية وأصحابه فأخذوا يتآمرون على قتل املهدي وي ؤلِّبون الناس ضده، 

بتوزيع  لص منهم، وذلكولكن املهدي علم من جواسيسه أن الداعية وأصحابه يتآمرون على قتله، فعزم على التخ

                                                           

 .66 - 1/65. كذلك املقريزي: مصدر سابق، 4/40(  ابن خلدون: مصدر سابق، 23)
 .1/66(  املقريزي: مصدر سابق، 24)
 .  230(  أمحد خمتار العبادي: مرجع سابق، ص25)
 .162، 1/160ابن عذاري: مصدر سابق، (   26) 
 .1/164(  املصدر نفسه، 27)
 .1/67(  املقريزي: مصدر سابق، 28)
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املتآمرين على الوالايت املختلفة، وأرسل سرًّا إىل عمال تلك الوالايت بقتلهم مبجرد وصوهلم. أما الداعية وأخوه أبو 
 .(29) العباس، فقد وضع هلم املهدي من قتلهم وهم يف طريقهم إىل القصر اخلاليف برقّادة

أركان دولته هو بناء العاصمة اجلديدة اْلَمهديّة حوايل عام وكان العمل الثالث الذي قام به املهدي لتوطيد 
، وي عّد أتسيس املهدية قمة التنظيمات اليت وضعها املهدي للدولة الفاطمية (30) م واخّتذها دارًا مللكه912هـ/  300

شرق واملغرب؛ ملببالد املغرب؛ فقد جاء هذا العمل متفقًا مع السياسة اليت جرى عليها مؤسسو الدول اإلسالمية يف ا
إذ حرص كل منهم على بناء عاصمة جديدة له تكون مقرّاً حلكمه وداللة على العصر الذي حياول فرض معامله ودعم 
مؤسساته. ورأى عبيد هللا املهدي أن قيام الدولة الفاطمية واستقرار أوضاعها يتطلب بناء عاصمة جديدة، ال لتكون 

 .(31) دافع به عن تلك الدولة، وصد أي هجوم أو فنت قد تتعرض هلامركزاً حلكمه فحسب، بل لتكون حصناً ي

وببناء املهدية توّطدت أركان الدولة الفاطمية ببالد املغرب اإلسالمي. ولكن مل يكن حلم الفاطميني لينتهي 
كل   مبتأسيس دولتهم املغربية هذه، فإهنا مل تكن سوى هدٍف مبدئي وخطوة أوىل حنو حتقيق أملهم الواسع، يف حك

. ولكي حيقق الفاطميون (32) الشمال األفريقي ومن مَثّ كل البالد اإلسالمية من أقصى املغرب اإلسالمي إىل أقصى املشرق
حلمهم هذا كان عليهم أن ينتقلوا حبكمهم إىل قاعدة متينة هلم يف املشرق اإلسالمي. فتوجهت أنظارهم إىل مصر، 

المية اهتا، ذات موقع اسرتاتيجي مهم ميكن منه االستيالء على املراكز اإلسحيث كانت غنية يف ثرواهتا، موفورة يف خري 
 .(33) القدمية، كمكة واملدينة ودمشق، بل والنفاذ والسيطرة على بغداد نفسها حاضرة اخلالفة العباسية املعادية هلم

 

  

                                                           

 .68 -1/67صدر سابق، م. املقريزي: 463-6/462. كذلك ابن خلدون: مصدر سابق، 463-6/462(  ابن األثري: مصدر سابق، 29)
املراكشي: مصدر سابق، . كذلك ابن عذاري 276(  القزويين، زكرايء بن حممد بن حممود: آاثر البالد وأخبار العباد، دار صادر )بريوت ، بدون اتريخ( ص30)

1 /169 . 
 .320م ( ص1980(  احلمّد، َعاَدلة علي: قيام الدولة الفاطمية ببالد املغرب، دار املستقبل )القاهرة ، 31)
 صة= اهلجري مع عناية خا (  مجال الدين، عبد هللا حممد: الدولة الفاطمية قيامها ببالد املغرب وانتقاهلا إىل مصر إىل هناية القرن الرابع32)

 .4م ( ص1991= ابجليش، دار الثقافة )القاهرة ، 
 .247(  املرجع نفسه والصفحة. كذلك أمحد خمتار العبادي: مرجع سابق، ص33)
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 اثنياً: الفاطميون يف مصر: 

رة م األول على غزو البالد املصرية وحماولة السيطاستنادًا على ما سبق حرص الفاطميون منذ عصر خليفته 
عليها، مستخدمني يف ذلك أيضاً الوسيلتني السابقتني السالف ذكرمها كما يف املغرب اإلسالمي. األوىل: السلمية عن 

أهل  الشعب املصري يتكون يف معظمه من املسلمني منطريق الدعوة والدعاية والرتويج والرتغيب حبكمهم، وذلك ألن 
أن يعملوا على التمهيد هلذا الغزو، وأن حياولوا كسب وّد الشعب  -وهم شيعة املذهب-، فكان لزاماً عليهم (34)السنة 

املصري ووالئه، وهو املخالف يف عقائده لعقائدهم. والوسيلة الثانية: احلربية اليت متثلت يف محالهتم العسكرية املتكررة 
  ها.على مصر للقضاء على السلطة احلاكمة في

على نشر الدُّعاة بني الشعب املصري والرتويج والدعاية للدعوة وانطالقًا من هذا املخطط عمل الفاطميون 
اإلمساعيلية الفاطمية الشيعية. ومن الدُّعاة الفاطميني الذين َمّهدوا لقيام الدولة الفاطمية مبصر، الداعي فريوز، الذي كان 

وكان من أجّل الناس عنده، ومن أعظمهم منزلة، والدعاة كلهم  -ظهوره ابملغربقبل -داعي الدعاة زمن اخلليفة املهدي 
. وكذلك الداعي أبو علي وهو أحد تالميذ فريوز، وزوج ابنته (35)أوالده ومن حتت يده، وهو ابب األبواب إىل األئمة 

جل املفيد.  وقد شيخ األيف الوقت نفسه، كان يدعو للفاطميني يف وقت فرار املهدي إىل املغرب، واشتهر بلقب ال
. ومن بعده توىّل األمر ابنه حممد أبو (36)استطاع إنشاء مدرسة يف مصر تدعو للفاطميني وتنشر املذهب الشيعي فيها 

، م(945-933هـ/334-322)احلسني بن أيب علي الداعي، الذي بلغ مع اخللفاء الفاطميني املهدي، والقائم أبمر هللا 
م( احملل اجلليل العظيم 975-952هـ/365-341م(، واملعز لدين هللا )952-954هـ/ 341-334واملنصور بنصر هللا )

، وكان رأس الدعاة مبصر. ابإلضافة إىل الداعي أبو جعفر بن نصر، الذي كانت له مكانة خاصة يف نفوس (37)

                                                           

 .621م( ص 1964)القاهرة ،  3( حسن، حسن إبراهيم: اتريخ الدولة الفاطمّية يف املغرب ومصر وسورية وبالد العرب، مكتبة النهضة املصرية، ط34)
 .22م ( ص 1950، حممد كامل: يف أدب مصر الفاطمّية، دار الفكر العريب )القاهرة ، (  حسني35)
 .34م( ص  1959(  املرجع نفسه والصفحة. كذلك حممد كامل حسني: طائفة اإلمساعيلية اترخيها ونظمها وعقائدها، مكتبة النهضة املصرية )القاهرة ، 36)
 .23ـ  22 ( حممد كامل حسني: يف أدب مصر الفاطمية، ص37)
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للعلماء والعظماء، جممعًا  (39) ، وكانت داره ابلفسطاط(38)املصريني، وكان من جلساء كافور اإلخشيدي عاهل مصر
وال شكَّ يف أنه كان يبّث فيهم آراءه وتعاليمه دون أن خيشى بطش كافور أو عيون اخللفاء العباسيني. وبفضل جهود 
هذا الداعية ومن سبقه من الدعاة دخلت التعاليم اإلمساعيلية مصر، وقبلها بعض املصريني، وذلك يف الفرتة اليت سبقت 

 .(40)دخول الفاطميني إليها 

حلملة تلو األخرى. ا تزامناً مع ذلك استخدم الفاطميون الوسيلة الثانية فأرسلوا محالهتم احلربية تباعاً إىل مصر
م، واليت جهَّز فيها املهدي جيشاً من إفريقية حتت إمرة ولده وويل عهده أيب 913هـ/301فكانت أوىل محالهتم يف سنة 

لوا عليها يف ذي احلجة من واستو الليبية ده ح َباَسة بن يوسف. فساروا إىل برقة وقائ -امللقَّب ابلقائم أبمر هللا  -القاسم 
-295السنة نفسها، مث إىل اإلسكندرية والفيوم وضَّيقوا على أهلهما، فبعث هلم اخلليفة العباسي املقتدر ابهلل )

 .(42)  أرض املغربيف جيش كثيف، فحارهبم وأجالهم عن مصر إىل (41) م( القائد مؤنس اخلادم932-907هـ/320

م أرسل املهدي محلته الثانية لالستيالء على مصر بقيادة ابنه أيب القاسم أيضاً. فوصل 918هـ/306ويف سنة 
اإلسكندرية يف ربيع اآلخر من السنة نفسها واستوىل عليها. مث أخذ يف التوغل يف أراضي مصر. ومتكن من االستيالء 

ه اخلليفة املقتدر قائده مؤنس اخلادم للمرة الثانية على رأس جيش، فانتصر على والفيوم. فأرسل إلي(43) على األمشونني

                                                           

مر مصر من أأبو بكر حممد بن أيب ط ْغج بن ج ّف بن يـَْلِتِكني بن ف وران بن ف وري بن خاقان. امللقب ابإلخشيد. صاحب مصر والشام واحلجاز. توىّل (  38)
ها إىل أن تويف يف ذي م، واستمر يف حكم934هـ / 323فدخلها يف شهر رمضان  م(940-934هـ/ 329 -322ِقَبل اخلليفة العباسي الراضي ابهلل )

 .59 -58، 5/56م.= ابن خلكان: مصدر سابق، 945هـ/334احلجة سنة 
م. وسبب تسميتها ابلفسطاط نسبة إىل فسطاط 640هـ/ 20الفسطاط: أول مدينة إسالمية يف مصر، بناها عمرو بن العاص عند فتحه هلا حوايل سنة (  39)

مكان بناء املدينة فيما بعد، وذلك عند حصاره حلصن اببليون الذي اختبأ فيه الروم. = ايقوت احلموي:  )بيت من أدم وشعر( عمرو بن العاص الذي نصبه يف
 .4/263مصدر سابق، 

 .35(  حممد كامل حسني: طائفة اإلمساعيلية، ص 40)
م(، وكان 901-892هـ/289-279العباسي )مؤنس اخلادم امللقب ابملظفر املعتضدي. أحد اخلدام الذين بلغوا رتبة امللوك. كان من خدم املعتضد (  41)

وندب حلرب املغاربة الع بيدّيني. وويل دمشق للمقتدر مث حاربه وقتل املقتدر وخلفه القاهر  أبيض البشرة فارساً شجاعاً من الساسة الدهاة. بقي ستني سنة أمرياً 
لدين: األعالم )قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني م(، فلّما متكن القاهر قتله. = الّزِرِْكلي، خري ا933-931هـ/322-320ابهلل )

 .8/335م(، 2002)بريوت،  15واملستشرقني(، دار العلم، ط
رَيَاء، حتقيق حسني مؤ 6/483( ابن األثري: مصدر سابق، 42) س، دار ن. كذلك ابن األبـّار، أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا بن أيب بكر القضاعي: احللة السِّ

 .69- 1/68. املقريزي: مصدر سابق، 1/286م( 1985)القاهرة ،  2املعارف، ط
يت ابسم (   43) َعمِّرها أمشن بن م  األمشونني: مدينة قدمية أزلية عامرة آهلة. وهي قصبة كورة من ك َور الصعيد األدىن، غريب النيل. ذات بساتني وخنل كثري، ومس 

  .1/200قوت احلموي: مصدر سابق، مصر بن بيصر بن حام بن نوح. = اي
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الفاطميني واستطاع هزمية النجدة البحرية القادمة من إفريقية ملساندة أيب القاسم. فأحرق الكثري من مراكب الفاطميني 
ة بني جنده، وانتشرت األمراض واألوبئ ه،وأسر جندهم. أما اجليش الفاطمي الربّي بقيادة أيب القاسم فقد غ ِلب على أمر 

 فمات الكثري منهم، يف حني رجع من بقي حّياً مع أيب القاسم إىل إفريقية. وبذلك حلَّت اهلزمية ابحلملة الفاطمية الثانية

 .(45) . وكان من أهم عوامل إخفاقها وهزميتها أن اخلطة اليت وضعها املهدي مل تنفذ بدقّة(44)

م، 935إىل  933هـ/324إىل سنة  321ة الثالثة على مصر فقد ظّلت ثالث سنني من سنة أما احلملة الفاطمي
م. ولكن هذا الصلح مل 933هـ/322خَتَلََّلْتها معاهدة صلح أ برمت بني اجليش املغريب الفاطمي وبني أهل مصر يف سنة 

سنة  كندرية يف ربيع الثاينيط ل أمده، فقد انضمَّ بعض زعماء املصريني إىل جيش الفاطميني الذي دخل اإلس
جيشاً أحلَّ هبم هزمية ساحقة، وأسر منهم الكثري، وأرغمهم على العودة إىل  (46) م، فبعث إليهم اإلخشيد935هـ/324
 .(47) بالدهم

وعلى الرغم من اهلزائم املتتالية اليت حلقت ابلفاطميني إالَّ أهنم مل ييأسوا من حلم السيطرة على مصر. بل أخذوا 
ة إىل أن حتني الفرصة املناسبة لغزوها.  جيهزون فة الفاطمية، وقّرر وعندما توىّل املعز لدين هللا اخلالأنفسهم ويع دُّون العدَّ

فتح مصر، َكثََّف إرسال الدَُّعاة إليها، ليمّهدوا له الطريق، وليجعلوا منها أرضًا خصبة قابلة الستقبال الفاطميني هبا. 
، مبشريهم أبن العدل (48)لهم وَمّهدوا بني فئات الشعب املصري لقبول اخلالفة القادمة وقد جنح هؤالء الدعاة يف عم

(، فلمسوا بذلك وتراً عند عاّمة املصريني، الذين اعتربوا الصحابة وآل ملسو هيلع هللا ىلصسوف يسود يف ظل إمام من نسل رسول هللا )

                                                           

 .72- 1/71(  املقريزي: مصدر سابق، 44)
 .60م ( ص1995(  سرور، حممد مجال الدين: اتريخ الدولة الفاطمية، دار الفكر العريب )القاهرة ، 45)
وىّل أمر مصر من يد. صاحب مصر والشام واحلجاز. تأبو بكر حممد بن أيب ط ْغج بن ج ّف بن يـَْلِتِكني بن ف وران بن ف وري بن خاقان. امللقب ابإلخش(   46)

م، واستمر يف حكمها إىل أن تويف يف ذي 934هـ / 323فدخلها يف شهر رمضان  م(940-934هـ/ 329 -322ِقَبل اخلليفة العباسي الراضي ابهلل )
 .59ـ  58، 5/56م. = ابن خلكان: مصدر سابق، 945هـ/334احلجة سنة 

. 287-281م( ص1908مد بن يوسف: كتاب الوالة وكتاب القضاة، حتقيق رَفن َكست، مطبعة اآلابء اليسوعيني )بريوت، (  الكندي، أبو عمر حم47)
ضة ه)أعادت طبعه ابألوفست مكتبة املثىن ببغداد(. كذلك حسن إبراهيم حسن: اتريخ اإلسالم السياسي والديين والثقايف واالجتماعي، مكتبة الن

 .3/153م( 2001)القاهرة،  15املصرية، ط
 .1/102(  املقريزي: مصدر سابق، 48)



 

 
61 

م إبنشاء الطرق وحفر اآلابر 965هـ/553كما أمر املعز يف سنة .  (49)( مضي هللا عنهالبيت من خرية الناس من بعده )
 .(50) وإقامة القصور على طول الطريق من املغرب إىل مصر استعداداً ملسري محلته احلربية

وق بيل وفاة كافور اإلخشيدي، كان أنصار الفاطميني وشيعتهم قد كثروا مبصر، وأصبحوا يف شوٍق لقدومهم. 
ّلها، إذا زال احلجر األسود ملك موالان املعز لدين هللا األرَض ك  "بقوهلم:  -وهو ابملغرب-حيث إهنم راسلوا اخلليفة املعز 
من أنصار  (52). وإىل جانب هؤالء املتشيعني املصريني (51)"-يعنون كافور اإلخشيدي -وبيننا وبينكم احلجر األسود

لغة الصعوبة نت متر بظروف ابالفاطميني، َرحََّب معظم أهايل البالد املصرية بقدوم الفاطميني؛ وذلك ألن بالدهم كا
بسبب اجملاعات واألوبئة، األمر الذي جعل اخلالفة الفاطمية يف نظرهم ملجًأ ومالذاً هلم، فتقبلوها دومنا مقاومة تذكر، 
م تطلعني إىل تصحيح أوضاعهم السياسية واالجتماعية واالقتصادية، حيث كان اجملتمع يف حالة تداٍع واهنيار بصورٍة 

 .(53)ابلغة 

م واتت الظروف للفاطميني أخريًا الحتالل مصر؛ إذ إن البالد 967هـ/357بوفاة كافور اإلخشيدي سنة و         
أصبحت تعاين أزمات سياسية واقتصادية طاحنة، حيث مل يكن هبا حاكم قوي يستطيع أن يقبض على زمام األمور 

دة أهنكه اجلوع واملرض؛ نتيجة الخنفاض النيل ع فيها، كما مل تكن هبا قوة مادية أو معنوية من جانب شعبها الذي

                                                           

 .43م( ص 2004م(، مكتبة زهراء الشرق )القاهرة ، 1171-969هـ/567-358( كرية، جنوى: حياة العامة يف مصر يف العصر الفاطمي )49)
)تونس ،  3قيق حممد مشام، املكتبة العتيقة، ط(  ابن أيب دينار، أبو عبد هللا حممد بن أيب القاسم الرعيين: املؤنس يف أخبار أفريقيا وتونس، حت50)

. كذلك النويري، شهاب الدين أمحد بن عبد الوهاب: هناية األرب يف فنون األدب، حتقيق حممد حممد أمني وحممد حلمي حممد أمحد، 64هـ(ص1387
 .28/121م( 1992اهليئة املصرية العامة للكتاب )القاهرة ، 

 .1/210(  املقريزي: مصدر سابق، 51)
( وأهل بيته. ولكنهم مل جياهدوا كما (  يبدو أن املصريني مل يتخذوا التشيع من انحية العبادة كما فعل غريهم، إمّنا كان هواهم مع علي بن أيب طالب )52)

( وحرصوا على حبهم لي )يدان عجاهد الشيعة يف األقطار األخرى، ومل يفلسفوا عقيدهتم الدينية على النحو الذي عند غريهم، بل اكتفوا ابلقول بتفضيل س
 )من املقدمة(. 18ووالئهم ألهل البيت يكرمون األحياء ويتربكون ابألموات = حممد كامل حسني: يف أدب مصر الفاطمية، ص 

 .42(  جنوى كرية: مرجع سابق، ص53)
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. إىل جانب وجود مجاعة يف احلكم تدين مبذهب (54)سنوات متتالية، وما صحب ذلك من قحط وغالء وجماعات وأوبئة
 .(55) الشيعة ال أبس بعددها

يادته إىل قائده ائل خمتلفة. سلَّم قَجهَّز املعز هلذه احلملة جيشاً جرَّاراً َتكّون من مائة ألف فارس أو أكثر من قب         
. فسار جوهر على رأس احلملة من بالد املغرب قاصدًا مصر يف (56) م(991-924هـ/381-312جوهر الصقلي )

م. وكانت جيوش الفاطميني منظمة تنظيماً دقيقاً. وقد زودها 969هـ/358اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الثاين سنة 
لرجال والعتاد واملؤن، حىت ال يتطرق إليها الضعف. وال غرو فقد أنفق اخلليفة الفاطمي على املعز ابألموال الضخمة وا

 إعداد هذه اجليوش أربعة وعشرين مليون دينار، عدا ما محله ألف مجل من املال، الذي ر صد لإلنفاق على هذه احلملة

(57). 

 17 صل زحفه إىل اجليزة فوصلها يفوصلت احلملة إىل مصر واستوىل جوهر على مدينة اإلسكندرية. مث وا
شعبان من السنة نفسها، وعرب النيل وقضى على املقاومة اإلخشيدية اليت أ عدِّت لقتاله، ودخل مدينة الفسطاط منتصراً 

وأخذ جوهر ِمْصَر بال ضربٍة أو طعنٍة "م( بقوله: 1505هـ/911بكل سهولة، األمر الذي َعربَّ عنه السيوطي )ت: سنة 
 .(58) "ةٍ وال ممانع

                                                           

 - 15/317م( 1998ن عبد احملسن الرتكي، دار هجر )القاهرة ، (  ابن كثري، عماد الدين أيب الفدا إمساعيل بن عمر: البداية والنهاية، حتقيق عبدهللا ب54)
318. 

. كذلك أيوب، إبراهيم رزق هللا: التاريخ السياسي الفاطمي، منشورات جامعة سبها )سبها ، 136( حسن إبراهيم حسن: اتريخ الدولة الفاطمية، ص55)
 .29م( ص1996

ِعّزِيّة القاهرة، حتقيق أمين فؤاد سيد، أوراق ش ( ابن عبد الظاهر، حميي الدين أبو الفضل عبد هللا بن56) رقية رشيد الدين: الروضة البهية الزاهرة يف ِخطط اْلم 
 .1/113. كذلك املقريزي: مصدر سابق،12م( ص1996)بريوت، 

م( 1963)القاهرة،  2ط .  كذلك حسن إبراهيم حسن وطه أمحد شرف: املعز لدين هللا، مكتبة النهضة املصرية،1/97( املقريزي: مصدر سابق، 57)
 . 84ص

َحاضرة يف اتريخ مصر والقاهرة، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية    (58)
 
القاهرة ، )السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن: ح سن امل

 .1/599م(  1967
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بعد النصر كتب جوهر أماانً ألهل مصر مبيناً فيه السياسة اإلصالحية اليت سيتبعها من نشر العدل، وبسط           
احلق، ورفع الظلم، وإصالح الطرق، وترميم املساجد، وجتديد السكة. كما ضمن جوهر للمصريني حرية العقيدة، وأن 

 .(59) والعناية...إخليقوم مبا تتطلبه البالد من وجوه اإلصالح 

وكان أول عمل قام به القائد جوهر بعد فتح مصر، هو اختطاط مدينة القاهرة أبمر من اخلليفة املعز. وقسَّمها 
إىل عدة حارات، ووهبها ألمراء عسكره، وأمرهم ببنائها. َفس ّميت كل حارة ابسم مقدمها، أو الطائفة أو القبيلة اليت 

يف بناء اجلامع األزهر، وهو أول جامع بناه الفاطميون مبصر، وفرغ من بنائه يف شهر . مث شرع جوهر (60) نزلت هبا
 .(61)م بعد أن كان قد ابتىن القاهرة971هـ/361رمضان سنة 

واستمر جوهر مستقالًّ بتدبري شؤون مصر، وتنظيم أمورها الداخلية قبل وصول اخلليفة املعز إليها مدة أربع 
كانت هذه السنني من أهم فرتات التاريخ الفاطمي يف مصر؛ حيث مّتت فيها التغيريات   . وقد(62) سنني وعشرين يوماً 

ت عن مظاهر انتقال السيادة إىل الفاطميني، ومهَّدت لقدوم اخلليفة املعز وانتقاله إىل  املذهبية واإلدارية الاّلزمة اليت عربَّ
 .(63)الشرق ليعلن مصر دار خالفة، وليقود دولته املنتظرة يف الشرق

وملا أيقن املعز أن دعائم ملكه قد توطَّدت يف مصر، عّول على الرحيل إليها. فاستخلف أبو الفتوح بـ ل كِّني بن         
م متوجهًا إىل مصر، 971هـ/361، وخرج منها يف شوال سنة (65) على إفريقية واملغرب (64) زيري بن م َناد الصنهاجي

، ومعه مخسة عشر ألف من اجلمال حتمل الصناديق (66) الده وإخوته وعمومتهوبصحبته حاشيته وخدمه وأتباعه ومجيع أو 
. كما أحضر معه جثث آابئه (67) اليت فيها األموال والسالح، ابإلضافة إىل مائة مجل حتمل شبه الطواحني من الذهب

                                                           

ون اآلاثر يف فضائل األئمة األطهار "الّسبع السادس أخبار الدولة . كذلك عماد الدين، إدريس: عيون األخبار وفن28/130النويري: مصدر سابق،  (59)
 .148-147م( ص1978الفاطمية"، حتقيق مصطفى غالب، دار األندلس )بريوت ، 

لعلمية )بريوت ا(  ابن تـَْغري بـَْردي، مجال الدين أبو احملاسن يوسف: النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة، حتقيق حممد حسني مشس الدين، دار الكتب 60)
 . 4/33 م(1992، 

 .3/213م ( 1998(  املقريزي: املواعظ واالعتبار بذكر اخِلَطط واآلاثر، حتقيق حممد زينهم ومدحية الشرقاوي، مكتبة مدبويل )القاهرة ، 61)
 .1/380(  ابن خلكان: مصدر سابق، 62)
 .76م( ص1992دار اللبنانية املصرية )القاهرة ، ، أمين فؤاد: الدولة الفاطمية يف مصر )تفسري جديد(، الَسيِّد(  63)
 .1/286م مبوضع يقال له وارَْكالن جماور إفريقية = ابن خلكان: مصدر سابق، 983هـ/373ت ويّف يف ذي احلجة سنة (  64)
 .31-4/30. كذلك ابن تغري بردي: مصدر سابق، 185(  عماد الدين: عيون األخبار "السبع السادس"، ص65)
 .1/134زي: اتعاظ احلنفا، (  املقري66)
 .36اين ، صث(  ابن دقماق، إبراهيم بن حممد بن أْيَدَمر العالئي: االنتصار لواسطة َعقد األمصار، املكتب التجاري )بريوت ، بدون اتريخ( القسم ال67)
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. وهذه داللة واضحة على (68) قيةالذين ماتوا يف إفري -هللا املهدي، والقائم أبمر هللا، واملنصور بنصر هللا عبيد-اخللفاء 
 أن املعز أراد ترك املغرب هنائياً واإلقامة واالستقرار مبصر. 

وقبل قدوم املعز إىل مصر كان جوهر الصقلي طوال مدة واليته عليها قد قام ابلعديد من اإلصالحات الداخلية          
ذلك هتيئتهم تلهّفت أنفسهم للحكومة اجلديدة، فاستطاع ب، اليت ملسها املصريُّون واضحة يف حياهتم اليومية، ف(69)فيها 

م دخول الفاحتني، واْستـ ْقِبَل استقبااًل حافاًل، أضفى عليه 972هـ/362نفسياً لقبول الفاطميني، فدخل املعز مصر سنة 
 .(70)جوهر مظاهر األ هّبة والعظمة مما جعل اخلليفة م َهاابً يف نفوس املصريني 

ع الفاطميون ابستخدام الوسيلتني اليت سبق ذكرمها من مّد نفوذهم وسلطاهنم من املغرب اإلسالمي هكذا استطا          
ائماً على  على الدوام حرصوا د -السين املذهب واألكثر عدداً -ولكي حيكموا سيطرهتم على الشعب املصري إىل مصر. 

عون نشر مذهبهم ييدهم الدائم ومن مَثّ يستطيكسب ِوّد ااملصريني وجذب أفئدهتم وعقوهلم إليهم، لكي يتحصلوا على أت
الشيعي بينهم بكل سهولة ويسر. فاتّبعوا لتحقيق هذه الغاية العديد من الطرق، كان أوهلا أتمني الناس وعدم التعرض 

. (71)هلم ابالعتداء أو املضايقة، سواء يف أنفسهم أو أهاليهم أو أمواهلم أو مساكنهم، أو أّي أمالٍك أخرى ميتلكوهنا 
وقد عمل جوهر على ذلك منذ دخوله مصر، َفِعندما وصل اإلسكندرية ومل جيد فيها أَْدىن مقاومة له وجليوشه، وشعر 

لها، ومنعهم من بعدم التعرض أله -وكان ج لُّهم من املغاربة-ابلرتحيب وأَحسَّ بقبول أهلها له، أصدر أوامره إىل جنده 
كات الناس، أو اللجوء إىل أّي تصرف من شأنه أن يـ ْؤِذي نفوس أهل البلد. دخول املنازل دون إذن، أو التعرض ملمتل

األموال ليحول دون تطلعهم إىل أموال أحد، وليجعلهم يف ِغىَن عن اقرتاف  -أي جنده-ومن انحية أخرى أغدق عليهم 
 .(72)أيّة خمالفات 

                                                           

َهبـي، مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز: د َول اإلسالم، حتقيق حسن إمساعيل68) . كذلك 1/329م( 1999َمْرَوة، دار صادر )بريوت ،  (  الذَّ
 .1/35م( 1960ابن إايس، حممد بن أمحد: بدائع الزهور يف وقائع الدهور، دار ومطابع الشعب )القاهرة ، 

 .82 - 80مرجع سابق، ص أمين فؤاد سيد: (  69)
 .51(  جنوى كرية: مرجع سابق، ص 70)
هـ( 1401لي: أخبار ملوك بين ع بَـْيد وسريهتم، حتقيق ودراسة التهامي نقرة وعبداحلليم عويس، دار الصحوة )القاهرة ، ابن مَحَّاد، أبو عبدهللا حممد بن ع(  71)

 . 87ص 
 .110م( ص1982اتمر، عارف: املعز لدين هللا واضع أ سس الوحدة العربية الكربى، دار اآلفاق اجلديدة )بريوت ، ( 72)
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مناديه ي نادي  "حىت ال ي َضيِّق وا عليهم، فكان كما حّرم جوهر على جنده املبيت يف مدينة الفسطاط مع أهلها،          
هذه  على تطبيق -بعد جميئه إىل مصر-. وقد أكد اخلليفة املعز (73 "كل عشية أن ال يبينتَّ يف املدينة أحٌد من املغاربة

رة، هم إىل املغاربة أتمرهم ابخلروج من الفسطاط والسكىن مبدينة القا973هـ/ 363السياسة، إْذ صدرت أوامره سنة 
 .(74) فاستجابوا ألوامره

والطريقة الثانية اليت استخدمها الفاطميون جلذب املصريني إليهم هي إشباع بطوهنم. وقد ابتدأ هبذه السياسة         
القائد جوهر مبجرد دخوله إىل مصر، اليت كان الكثري من أهلها آنذاك يعانون من اجلوع والفقر، فنادى م ناديه يف الناس 

. ويف اليوم الثاين لدخوله الفسطاط أعلن للناس أَبّن من كان يف حاجٍة إىل صدقة، (75) عنده قمح فليخرجه أبَّن من
 ، فاجتمع خلٌق كثري من الفقراء، و ّزَِعْت عليهم الصدقات واألموال يف اجلامع العتيق(76) فليذهب إىل دار أيب جعفر

(77). 

م، أخرج مائة 969هـ/359ت على املصريني، ففي رجب من سنة ومل يتوقف القائد جوهر عن توزيع الصدقا        
  هذه الصدقة من موالان أمري املؤمنني من عني"ومخسني ألف درهم وأمر بتوزيعها على الضعفاء واملساكني قائاًل: 

لخليفة ل . ويف نسب جوهر أموال هذه الصدقة إىل اخلليفة املعز داللة م عرّبة على طبيعة سياسته يف الدعاية(78)"ماله
 الفاطمي وترغيب املصريني فيه.

على املنهاج نفسه الذي انتهجه جوهر، فكانوا دائماً ما يعملون  -بعد ذلك-ولقد سار اخللفاء الفاطمّيون           
عبان رجب وش السيما يف األشهر الثالثة -ليأكل منها املصريون-املوائد واأَلمسَِْطة اْلم َعبَّأة أبنواع األطعمة املختلفة 

                                                           

بن علي بن يوسف بن َجَلَب رَاِغب: اْلم نتقى من أخبار مصر، حققه وكتب مقدمته وحواشيه ووضع فهارسه أمين فؤاد (  ابن م َيسَّر، اتج الدين حممد 73)
 .164م ( ص 1981سّيد، املعهد العلمي الفرنسي لآلاثر الشرقية )القاهرة ، 

 .1/150. كذلك املقريزي: اّتعاظ احلنفا، 165( املصدر نفسه، ص 74)
 .28/130، ( النويري: مصدر سابق75)
نته هذه زمن ا(  هو الشريف أبو جعفر مسلم بن عبيد هللا احلسيين، من أكابر رجال مصر، كانت له مكانة ابرزة لدى كافور اإلخشيدي، وظلَّ حمتفظاً مبك76)

 َقرَّبني للخليفة املعز لدين هللا ومن جلسائه = املقريزي: اتعاظ احلنفا، 
 .4/33بن تـَْغري بـَْردي: مصدر سابق ،. كذلك ا1/137الفاطميني، فكان من امل

َس مبصر يف املّلة اإلسالمية بعد الفتح، يقع مبدينة الفسطاط وي قال له اتج اجلوامع، 1/114(  املقريزي: اتعاظ احلنفا، 77) . واجلامع العتيق: هو أول مسجد أ سِّ
 .3/213وجامع عمرو بن العاص = املقريزي: اخلطط، 

 .169خبار وفنون اآلاثر، ص(  عماد الدين: عيون األ78)
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. كما حرصوا على مبدأ استمرار توزيع الصدقات على األهايل طوال م ّدة حكمهم ملصر. فكانوا يغمرون (79)ورمضان 
الشعب املصري بصدقاهتم ويف خمتلف املناسبات، وإن كانت بسيطة. فمنها على سبيل املثال: عند احتفال اخلليفة بعيد 

، فإن مثل هذه املناسبات (82) ، وعندما ي تَوىفَّ لديه أحد(81) ٍد من أفراد أسرته، وعندما ي ِصيب ه  املرض أو أّي أح(80) مولده
مجيعها كانت تعم فيها الصدقات واخلريات الناس. وكذلك عند خروجه ألداء خ َطب اجلمعة من شهر رمضان كانت 

ء الفاطميني يف مجيع اخللفاالصدقات تـ َوزّع من حني يركب من القصر ذاهبًا إىل اجلامع وحىّت يعود. وكانت هذه سّنة 
. هذا إىل (83)م(1171-1160هـ/567-555مصر، من املعز لدين هللا إىل آخر خلفائهم فيها العاضد لدين هللا )

 جانب الصدقات اليت يوزعوهنا يف األعياد الدينية واملواسم الرمسية للدولة، والصدقات اليت ي فرّقوهنا من غري أيَّة مناسبة

(84). 

الطرق اليت اتّبعها الفاطميون لالحتفاظ بطاعة املصريني هلم على الدوام، هي إدخال الفرح والسرور إىل ومن         
قلوهبم. وذلك ابإلكثار هلم من االحتفاالت واملناسبات واألعياد الدينية وغري الدينية على مدار السنة. واليت َأْسبَـغ وا 

مروا الشعب املصري من خالهلا بسيٍل من احلفالت واملآدب عليها أقصى مظاهر الروعة والفخامة والكرم، حيث غ
واملواكب الباهرة، ونثروا عليه ما استطاعوا من آايت البهجة واملرح، فأسروه مبظاهر جودهم الوافر. فكانت هذه املواسم 

نظيمها من أن تكسب ت واألعياد لذا املصريني أاّيماً مشهودة تفيض هبجةً وح ب وراً. وقد استطاعت اخلالفة الفاطمية بفضل
والء الشعب املصري وعرفانه، كما أهنا استطاعت أن تبّث هيبتها الدينية عليه، وذلك مبا أسبغته من اخلطورة واخلشوع 

 .(85) على بعض املظاهر والرسوم فيها

                                                           

 .176(  ابن م َيسَّر: مصدر سابق، ص79)
د العلمي ه(  ابن املأمون، مجال الدين أبو علي موسى: نصوص من أخبار مصر، َحقََّقها وكتب مقدمتها وحواشيها ووضع فهارسها أمين فؤاد سّيد، املع80)

 .36م( ص 1983الفرنسي لآلاثر الشرقية )القاهرة ، 
 .1/272. كذلك املقريزي: اتعاظ احلنفا، 170َيسَّر: مصدر سابق، ص (  ابن م  81)
 .1/289. كذلك املقريزي: اتعاظ احلنفا، 172(  ابن م َيسَّر: مصدر سابق، ص 82)
 .109، 4/107(  ابن تغري بردي: مصدر سابق، 83)
بلس الشام ، تيخا((، حتقيق عمر عبدالسالم تدمري، جّروس بروس )طرا(  األنطاكي، حيىي بن سعيد بن حيىي: اتريخ األنطاكي ))املعروف ِبِصَلة اتريخ أو 84)

 .2/100. كذلك املقريزي: اتعاظ احلنفا، 300م( ص1990
م( اجمللد األول ، ص 1936، السنة الرابعة )القاهرة ، 140( عنان، حممد عبد هللا: رسوم الفطر واألضحى يف عهد الدولة الفاطمية، جملة الرسالة، العدد 85)

364  ،365. 
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ات والعطااي، وحماولة بهكذا كانت معاملة الفاطميني للمصريني، تلك املعاملة اليت التزموا فيها حماولة إغداقهم ابهل        
-365رفع مستواهم املعيشي وإشباع متطلباهتم الدنيوية، وهي اليت َعربََّ عنها اخلليفة الفاطمي الثاين مبصر، العزيز ابهلل )

اي عّم وهللِا إيّنِ أ ِحبُّ أن أرى النّـَعم عند الناس ظاهرة، وأرى عليهم " م( يف قوله ألحد أعمامه:996-975هـ/386
. لذلك كانت العالقة (86)"لفضة واجلوهر، وهلم اخليل واللباس والّضياع والعقار، وأن يكون ذلك كّله من عنديالذهب وا

ة يف جمملها. حيث  عالقة طَيِّبَ  -يف معظم فرتات العصر الفاطمي-بني معظم املصريني وبني السلطة الفاطمية احلاكمة 
 ذلك عند ها، ويـ ْنِصف َها وحي ِْسن  إليها. وقد ملس عامة املصرينيكانت قلوب الناس هتفو دائماً وتلتف حول من يدافع عن

معظم اخللفاء الفاطميني، فمالوا إليهم ورضوا حبكمهم وتعّلقوا هبم، إىل احلد الذي جعل الكثريين منهم حيلفون برؤوسهم 
 . (87) بداًل من احللف ابهلل العظيم، حىت ن وِدَي فيهم ابلكّف عن ذلك

 تصر تعلق املصريني ابخللفاء فقط، بل تعّلقوا أبسرهم وأبنائهم أيضاً، ومن األمثلة على ذلك عندما ت ويفّ ومل يق         
م، َجزََع الناس عليه جزعاً شديداً، ومنهم من َشوَّه نفسه من كثرة احلزن. وكان 974هـ/364األمري عبد هللا بن املعز سنة 

سرة وأ ْغِلَقْت األسواق حزانً ، فـََبَكْوه  حب"اتـّق وا هللا، وارجعوا إىل هللا"بقوله هلم: اخلليفة املعز ي ْسكنهم ويـ َهدِّئ من روعهم، 
 .(88) لوفاته

مما سبق يتضح لنا الطرق اليت اتّبعها الفاطميون جتاه املصريني، واليت آتت أ ك ل َها فجعلتهم يكسبون وّدهم         
فرتات كن هناك جتاوزات لتلك السياسة من بعض اخللفاء يف بعض الوحيتفظون بوالئهم. وإن كان ال يعين هذا أنه مل ت

ويف ظروٍف معينة، نتج عنها رّدة فعل عكسية من قبل عامة الناس. إالّ أنه يف اْلم جمل العام ميكن القول أبّن الفاطميني 
 -الشيعي بعدائهم للمذهب ما عدا للذين جاهروا–لكي حيققوا حلمهم ومآرهبم، كانوا قد وّفروا ألهايل البالد املصرية 

 مناخاً تسوده الرعاية واالهتمام واالطمئنان يف ظّل حكمهم.
 الامتة:

هذه هي السياسة اليت اتّبعها الفاطميون لكي ينجحوا يف إقامة دولة هلم يف الشمال األفريقي ويتغللون فيه         
خدام القوة لرتغيب وجذب األنصار أواًل، مث استوحيكمون سيطرهتم عليه، واليت متثلت بوسيليت الدعاية والدعوة وا

                                                           

 .4/129. كذلك ابن َتغري بَردي: مصدر سابق، 3/239، 2/387(  املقريزي: اخلطط، 86)
 .1/253(  املقريزي : اتعاظ احلنفا، 87)
 .218 – 1/217(  املصدر نفسه، 88)



 

 
68 

ليت أثبتت الدولة اتلك  .أوضحت ذلك فيما سلفالعسكرية واحلروب ملن مل يرَض هبم وخيضع حلكمهم اثنيًا كما 
وجودها يف العامل اإلسالمي وأصبحت من الدول اليت استطاعت تغيري جمرى التاريخ اإلسالمي ألكثر من قرنني ونصف 

م( يف 1193-589/1171-567وقد استمّرت قائمة إىل أن َقَضى عليها السلطان صالح الدين األيويب ) من الزمان.
م. وكانت مدهتا يف الشمال األفريقي منذ د ِعَي خلليفتها األول ع بيد هللا املهدي مبدينة َرقّادة 1171ه/567حمرم سنة 

ن سنة هجرية ين هللا يف القاهرة مبصر مائيت وتسعة وستو ابملغرب إىل حني ق ِطَعْت اخلطبة عن آخر خلفائها العاضد لد
م، وآخرها نصف ذي احلجة سنة 909ه/297وسبعة أشهر وأايماً، أّوهلا احلادي عشر من ربيع اآلخر سنة 

م. منها ابملغرب اإلسالمي إىل قدوم القائد جوهر إىل مصر إحدى وستون سنة وشهران وأاّيم، ومنها 1171ه/567
 . (89) اين سننيمبصر مائتان ومث

أهل وهكذا الدُّهور و  "مث انقضت تلك السُُّنون وأهلها فكأهنا وكأهنم أحالم،فسبحان الذي ال ميوت،         
 .(90)"الدُّهور وِىل هللا تصري األمور

                               * * *  

  

                                                           
 .3/331املقريزي: اتعاظ احلنفا، (    89)
 .109ابن مَحَّاد: مصدر سابق، ص (  90)
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 مصادر البحث ومراجعه:

 أوًَل: املصادر                                            

 م(.1259ه/658سنة م:  (، أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا بن أيب بكر القضاعيابن األب  ار -
رَيَاء، حتقيق حسني مؤنس، دار املعارف، ط     -     م(1985)القاهرة ،  2احللة السِّ

 م(.1698هـ / 1110)م: سنة الرعيين  أبو عبد هللا حممد بن أيب القاسمابن أيب دينار،  -
 .هـ(1387)تونس،  3املؤنس يف أخبار أفريقيا وتونس، حتقيق حممد مَشّام، املكتبة العتيقة، ط -

هـ  630م: سنة )أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين ابن األثري،  -
 م(.1232/
 .م(1987ار الكتب العلمية )بريوت، الكامل يف التاريخ، حتقيق أيب الفدا عبد هللا القاضي، د -

 م(.1523هـ / 930)م: سنة حممد بن أمحد ابن َِيس،  -
 م(.1960بدائع الزهور يف وقائع الدهور، دار ومطابع الشعب )القاهرة،  -

 م(.1469هـ / 874)م: سنة ، مجال الدين أبو احملاسن يوسف ابن تَ ْغري بَ ْردي -
قيق حممد حسني مشس الدين، دار الكتب العلمية )بريوت ، النجوم الزاهرة يف ملوك ِمْصر والقاهرة، حت -

 م(.1992
 م(.1230هـ/ 628، أبو عبد هللا حممد بن علي )م: سنة ابن َْحَّاد -  

أخبار ملوك بين ع بَـْيد وسريهتم، حتقيق ودراسة التهامي نقرة وعبد احلليم عويس، دار الصحوة )القاهرة،  -
 هـ(.1401

 م(.1405هـ / 808)م: سنة  حممد ، عبد الرمحن بنابن خلدون -
                 الِعرَب وديوان املبتدأ واخلرب يف أاّيم العرب والعجم والرببر ومن عاصرهم من ذوي             -     

   م(. 2006السلطان األكرب، حتقيق تركي فرحان املصطفى، دار إحياء الرتاث العريب )بريوت، 

 م(.1282هـ/ 681)م: سنة  الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر، أبو العباس مشس ابن خل كان-

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان فيما ثـَب َت ابلنقل أو السماع أو أثبته البيان، حتقيق إحسان عّباس، دار  -
 م(.2005)بريوت،  4صادر، ط
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 .م(1406هـ / 809)م: سنة  ، إبراهيم بن حممد بن أْيَدَمر العالئيابن دقماق -
 تصار لواسطة عقد األمصار، املكتب التجاري )بريوت، بدون اتريخ(.االن -

يي الدين أبو الفضل عبد هللا بن رشيد الدين ابن عبد الظاهر -  م(.1292هـ/692)م: سنة ، حم 
 م(.1996الروضة الَبهّية الزاهرة يف ِخَطط اْلم ِعزِّية القاهرة، حتقيق أمين فؤاد سيد، أوراق شرقية )بريوت،        -
 .)عاش يف القرن السابع اهلجري/ الثالث عشر امليالدي(، أبو العباس أمحد بن حممد ن ِعذاري املر اكشياب -

ْغِرب، حتقيق ج. س. كوالن وإ. ليفي بروفنسال، دار الثقافة )بريوت،   -
َ
ْغِرب يف أخبار األندلس وامل

 
البيان امل

 بدون اتريخ(.
 .م( 1372هـ/ 774)م: سنة ر ، عماد الدين أيب الفدا إمساعيل بن عمابن كثري -

 م(.1998البداية والنهاية، حتقيق عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، دار هجر )القاهرة،   -
 م(. 1192هـ/ 588، مجال الدين أبو علي موسى )م: سنة ابن املأمون البطائحي -

عهد ملنصوص من أخبار مصر، َحّققها وكتب مقدمتها وحواشيها ووضع فهارسها أمين فؤاد سيد، ا -
 م(.1983العلمي الفرنسي لآلاثر الشرقية )القاهرة ، 

 م(. 1311هـ/ 711)م: سنة ، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور -
 م(.1997)بريوت،  6لسان العرب، دار صادر، ط  -

 م(.1278هـ/677، اتج الدين حممد بن علي بن يوسف بن َجَلب رَاِغْب )م: سنة ابن ُمَيسَّر -
من أخبار مصر، َحّققه وكتب مقدمته وحواشيه ووضع فهارسه أمين فؤاد َسيِّد، املعهد العلمي  املنتقى -

 م(.1981الفرنسي لآلاثر الشرقية )القاهرة، 
 .م(1331هـ/ 732)م: سنة ، عماد الدين إمساعيل أبو الفدا -

 املختصر يف أخبار البشر، دار املعرفة )بريوت، بدون اتريخ(.  -
 م(. 1065هـ/ 458سعيد بن حيىي )م: سنة ، حيىي بن األنطاكي -

اتريخ األنطاكي"املعروف ِبِصَلة اتريخ أوتيخا"، حتقيق عمر عبد السالم تدمري، جّروس برّس )طرابلس  -
 م(.1990الشام، 

 .م( 1094هـ/ 487)م: سنة ، أبو عبيد هللا عبد هللا بن عبد العزيز الَبْكري -
ْغر   -

َ
ْغِرْب يف ذكر بالد أفريقية وامل

 
ب "وهو جزء من كتاب املسالك واملمالك"، دار الكتاب اإلسالمي امل

 .)القاهرة ، بدون اتريخ(
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 .م(1347هـ/748)م: سنة  ، مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان بن قاميازالذهيب -
 م(.1999إلسالم، حتقيق حسن إمساعيل َمْرَوة، دار صادر )بريوت، اد َول                 

 .                                                  م( 1505هـ/ 911)م: سنة ين عبد الرمحن ، جالل الدالس ُيوطي -
ح سن احملاضرة يف اتريخ مصر والقاهرة، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية                  

 م(.      1967)القاهرة، 

 .م( 1153هـ/ 548)م: سنة كرمي ، أبو الفتح حممد بن عبد الالشهرستاين -
 م(.1998)بريوت،  2املَِلل والنَِّحل، حتقيق أبو عبد هللا السعيد املند وه، مؤسسة الكتب الثقافية، ط  -

 .م( 1467هـ/ 872)م: سنة ، إدريس عماد الدين -
نبـي لاتريخ اخللفاء الفاطميني ابملغرب "القسم اخلاص من كتاب عيون األخبار وفنون اآلاثر يف ذكر ا  .1

املصطفى ووصّيه الكرّار وآهلما األطهار"، حتقيق حممد اليعالوي، دار الغرب اإلسالمي )بريوت، 
 م(.1985

عيون األخبار وفنون اآلاثر يف فضائل األئمة األطهار "الّسبع السادس أخبار الدولة الفاطمية"، حتقيق   .2
 م(.1978مصطفى غالب، دار األندلس )بريوت، 

 م(.973هـ/ 363)م: سنة  و حنيفة النعمان بن حممد بن منصور بن أمحد بن حّيون، أبالقاضي النعمان -
رسالة افتتاح الدعوة "رسالة يف ظهور الدعوة الع بَـْيديّة الفاطمية"، حتقيق وداد القاضي، دار الثقافة            -      

 م(.1970)بريوت، 

 م(.1283هـ/ 682)م: سنة ، زكرايء بن حممد بن حممود القزويين -
 .آاثر البالد وأخبار الِعَباد، دار صادر )بريوت، بدون اتريخ(          -    

 م(. 961هـ/ 350)م: سنة  أبو عمر حممد بن يوسف ،الكندي -
م( ) أعادت 1908)بريوت ،  كتاب الو اَلة وكتاب الق َضاة، حتقيق َرَفن َكست، مطبعة اآلابء اليسوعيني      -         

 .تبة املثىن ببغداد(طبعه ابألوفست مك

 م(.1441هـ/ 845)م: سنة ، تقي الدين أمحد بن علي املقريزي -
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( حتقيق مجال الدين الشَّيَّال، اجلزأين 2اتـِّعاظ احل نَـَفا أبخبار األئمة الفاطميني اخل َلَفا، اجلزء األول )ط  .1
 م(.1996)القاهرة،  الثاين والثالث حتقيق حممد حلمي حممد أمحد، اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية

املواعظ واالعتبار بذكر اخِلَطط واآلاثر، حتقيق حممد زينهم ومدحية الشرقاوي، مكتبة مدبويل )القاهرة ،  .2
 م(. 1998

 .الدي()عاشا إىل أواخر القرن الثاين اهلجري/ الثامن املي، احلسن بن موسى وسعد بن عبد هللا الق مِّي النَّوََبِت -
ر قه وَصحَّح نصوصه وَعّلق عليه وقّدم له بدراسة وافية عبد املنعم احلفين، داكتاب ِفَرق الشيعة، حقّ    -

 م(.1992الرشاد )القاهرة، 
 م(.1332هـ/733)م: سنة ، شهاب الدين أمحد بن عبد الوهاب الن َُّوْيري -

هناية األرب يف فنون األدب،  اجلزء الثامن والعشرون، حتقيق حممد حممد أمني وحممد حلمي حممد   -
 م(.1992د، اهليأة املصرية العامة للكتاب )القاهرة ، أمح

 .م( 1228هـ/ 626)م: سنة ، شهاب الدين أبو عبد هللا َيقوت اْلموي -
 م(.1977م عجم البلدان، دار صادر )بريوت،   -

 
 اثنياً: املراجع

، ِبراهيم رزق هللا: -  أيُُّو
 .م(1996التاريخ السياسي الفاطمي، منشورات جامعة سبها )سبها،   -

  َتمر، عارف: -
 (.1982املعز لدين هللا واضع أ سس الوحدة العربية الكربى، دار اآلفاق اجلديدة )بريوت،  -

  مجال الدين، عبد هللا حممد: -
الدولة الفاطمية قيامها ببالد املغرب وانتقاهلا إىل مصر إىل هناية القرن الرابع    اهلجري مع عناية خاصة       -        

 م(.1991ثقافة )القاهرة، ابجليش، دار ال

  حسن، حسن ِبراهيم: -
)القاهرة،  15اتريخ اإلسالم السياسي والديين والثقايف واالجتماعي، مكتبة النهضة املصرية، ط  .1

 م(.2001
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)القاهرة،  3اتريخ الدولة الفاطمية يف املغرب ومصر وسورية وبالد العرب، مكتبة النهضة املصرية، ط  .2
 م(.1964

 :وطه أْحد شرف حسن، حسن ِبراهيم -
 م(.1963)القاهرة،  2املعز لدين هللا، مكتبة النهضة املصرية، ط  -

 حسني، حممد كامل: -
 م(.1959طائفة اإلمساعيلية اترخيها ونظمها وعقائدها، مكتبة النهضة املصرية )القاهرة ،  .1
 م(.1950يف أدب مصر الفاطمية، دار الفكر العريب )القاهرة،  .2

 اْلمد ، َعاَدَلة علي: -
 م(.1980يام الدولة الفاطمية ببالد املغرب، دار املستقبل )القاهرة، ق  -

 : حممد مجال الدين، سرور -
 م(.1995اتريخ الدولة الفاطمية، دار الفكر العريب )القاهرة،  -

  َسيِ د، أمين فؤاد: -
 م(.1992الدولة الفاطمية يف مصر )تفسري جديد(، الدار اللبنانية املصرية )القاهرة،  -

  ، أْحد خمتار:اْلَعَبادي -
 يف التاريخ الَعّباسي والفاطمي، دار النهضة العربية )بريوت، بدون اتريخ(. -

 العقَّاد، عباس حممود: -
 م(.2008)القاهرة،  7فاطمة الزَّهراء والفاطميُّون، هنضة مصر، ط  -

  كرية، جنوى: -
الشرق )القاهرة،  م(، مكتبة زهراء1171-969هـ/ 567-358حياة العامة يف مصر يف العصر الفاطمي ) -

 م(.2004
ت  اثلثاً: اجملال ت والدَّوِرَي 

 ِعَنان، حممد عبد هللا: -
للسنة الرابعة، اجمللد األول  140رسوم الفطر واألضحى يف عهد الدولة الفاطمية، جملة الرسالة، العدد      -         
 م(.1936)القاهرة، 



 

 
74 

 سوعات والقواميس رابعًا: املو                                      

 ،     األعالم )قاموس تراجم ألشهر الرجال والنسا ٌ من العُر واملستعربني واملستشرقني(   -

 م(.2002)بريوت،  15دار العلم، طإعداد خري الدين الزركلي      -   

 ، موسوعة املغُر العريب -
 م(.1994إعداد عبد الفتاح مقلد الغنيمي، مكتبة مدبويل )القاهرة،      -   
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 أسباُ تراجع تطبيقها،  لالعم اإلسالمية يف بيِات خالقياتحتدَيت تطبيق األ

 هاخطوات جناح تطبيقو 

 

 سيف الرمحن حبيب الرمحن

 طالب دكتوراة يف الشريعة اإلسالمية

 قسم الفقه -كلية األكادميية اإلسالمية 

 ماليزاي -كواالملبور   –جامعة مالاي 
sarif2011@yahoo.com  

 

 امللخص:

 خالق يف جمتمعاتنا املعاصرة، وإىل تقصي التحدايت اليتهذا البحث يريد أن يكشف مدى تطبيق وتعزيز دور األ
كلة البحث العمل. وتكمن مش اتالعمل يف ظل موجات احنراف العميل، ومدى أتثري األخالق يف بيئ بيئاتتواجهها 

وجود  العمل يف جمتمعاتنا املعاصرة لتطبيق األخالقيات اإلسالمية ابلرغم من بيئاتالتحدايت اليت تواجهها كرب ا يف 
، واتفاقية األمم املتحدة (AACOملكافحة الفساد ) العربية العربية كإنشاء املنظمةو جهود مبذولة من منظمات الدولية 

(UNCAC)( والبنك الدويل ،WORLD BANK)نية ملكافحة الفساد يف اململكة العربية ، واهليئة الوط
لتعرف على : أوهلا: اثالثةهداف هذا البحث أ، و  -على سبيل املثال وليس احلصر  -السعودية، ومعاقبة املقصرين 

يئات العمل. خالقيات اإلسالمية يف بأ تطبيق سباب تراجعايف اإلسالم. اثنيها: بيان  خالق، والعمل، ومشروعيتهااأل
خالقيات اإلسالمية يف بيئات العمل. وقد اعتمد الباحث يف هذا البحث على أتطبيق جناح ضاح خطوات يااثلثها: 

هاء، واالحباث قوال العلماء والفقااملنهج الوصفي التحليلي وذلك ابلرجوع إىل نصوص القرآن الكرمي والسنة النبوة، و 
المية خالقيات اإلسأمن خالل هذا البحث إىل أن  والدراسات املنشورة املتعلقة يف هذا اجملال. وقد توصل الباحث

mailto:sarif2011@yahoo.com
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يات خالقأاية يف علم الكف العمل يف جمتمعاتنا املعاصرة وذلك إذا وجدت بيئاتحنرافات املوجودة يف قادرة على تعديل اإل
صادقة،  زميةعوب يف بيئات العمل بنية خملصة، احلرص على أن جيعل من نفسه قدوة لآلخرين، و اإلسالمي العمل

 اإلسالمية. الناس وفق الشريعة والتناصح بنيإلستقامة عليها دائما ابلتواصي وا

سباب تراجع تطبيق أاثنيا: بيان  التعرف على األخالق، والعمل، ومشروعيتهما يف اإلسالم. :أوال :فتاحيةاملكلمات ال
مل يف اإلسالم، ومبادئ مها، ا: التعرف على مدى عالقة األخالق ابلعاثلث أخالقيات اإلسالمية يف بيئات العمل.

 واقسامهما، وضوابطها، ومصادرها، ومقومات تطبيقها يف بيئات العمل على واقعنا املعاصر.

 

 املقدمة: 

ح ذات وألف بني قلوبنا، وأصل، احلمد هلل الذي خلق الكون فنظمه، وسن الدين وعظمه، وأرسل حممدا ابحلق وعلمه
، د أن حممدا عبده ورسوله أرسله ابحلق بشريا ونذيرا، من يطع هللا ورسوله فقد رشدبيننا، وهداان إىل سبل السالم، وأشه
 وبعد: ومن يعصهما فإنه ال يضر إال نفسه.

فإن ديننا اإلسالمي دين كامل وشامل لكل أمور احلياة حيث مل يكتف بتشريع العبادات للناس، بل نظم كافة شؤون 
نها أخذ هبا فقد رشد وأ نقذ نفسه، ومن مال ع ليها، ويهتدون هبا، فمناحلياة، فسن للناس قواعد ونظما يسريون ع
 هداف سامية ومقاصد محيدة حيافظ اإلسالمنظمة مل تشرع جزافا، بل ألفقد خسر الدنيا واآلخرة، وهذه القواعد واال

لرسول عليه خالقيات اأهبا على كيان اجملتمع من الوقوع يف هاوية الرذيلة، وكان الواجب على األمة اإلسالمية إتباع 
راد واجملتمعات اإلسالمية فتوطيد العالقات بني االلاحلياة  جماالتيف مجيع  وتطبيقها الصالة والسالم القوليه والفعليه

 1خالق"،ل عليه الصالة والسالم: "إمنا بعثت ألمتم مكارم األو قيخالقيات والسلوك احملموده اهلادفه، وغري اإلسالمية، ابأل
"، ولألسف 2هِ "ك لُّك ْم راٍع وك لُّك ْم ممْسئ وٌل عْن رِعيَّتِ ية على اجلميع كما قال قدوتنا صلى هللا عليه وسلم: هو مسؤولو 

ل أمهية توعية ت العمل مما جعبيئااليزال جمتمعاتنا غري واعي بشكل واضح ملبادئ األخالقيات اإلسالمية وعال قتها ب

                                                           
، رقم 192، دار املعرفة، كتاب الشهادات، ابب بيان مكارم األخالق ومعاليها، ص: كتاُ السنن الكربىلي البيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني بن ع -1

 ، د.ط، ب.د.ن، ب.ت.10، ج20174احلديث: 
، 294، ص: 7051، بيت األفكار الدولية، كتاب اجلها، ابب ماجاء يف اإلمام، رقم احلديث: جامع الرتمذيأيب عيسى حممد بن عيسى الرتمذي،  -2

 م.1999اململكة العربية السعودية، د.ط، 
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طلوب وهام، وال خيفى أن ضعف التطبيق العملي لألخالقيات اإلسالمية خالقيات العمل اإلسالمي أمر مالناس ابأل
مع اجلهود  تا، وإتساع دائرة اإلحنراف فيها مما سيؤدي إىل إنتشار الفوضى يف اجملتمعبيئات العملكرب يف ا بشكل 

ه القيم، ت فيخالقيات اإلسالمية يف وقت ضاعلذا. من اجلميل أن يرجع املسلمني إىل اال، املبذولة هبذا اجلانب
فكر يف حلول العمل، فكان لزاما علينا أن ن بيئاتخالقيات احلميدة، ويف زمن تكاثرت فيه النزاعات والصراعات يف واأل

لذلك ابلرجوع إىل التمسك ابملنهج النبوي يف مجيع اجلوانب وخاصة فيما يتعلق ابجلوانب السلوكية سو جيعلنا نعلوا على 
 .جوانب احلياة املختلفة مجيع اجملتمعات األ خرى يف

ر ختيااسباب ا" )متهيدي(، وتشمل: أمهية البحث، و 1: "طلباملهذا. وقد قسمت البحث إىل مخسة مطالب، فجعلت 
خالق، والعمل يف اإلسالم(، " )األ2: "طلبهداف البحث، ومنهجية البحث. املأاملوضوع، ومشكلة البحث، و 

 تطبيق " )اسباب تراجع3: "طلبيف اإلسالم. امل يتهماا، ومشروعخالق، والعمل لغة واصطالحوتشمل: تعريف األ
ئات العمل. خالقيات اإلسالمية يف بيتطبيق أاسباب تراجع بيان خالقيات اإلسالمية يف بيئات العمل(، وتشمل: أ
يف  خالق ابلعملخالقيات اإلسالمية يف بيئات العمل(، وتشمل: عالقة األأتطبيق  جناح" )خطوات 4: "طلبامل

" )اخلامتة(، ونتائج 5: "طلبامل يف اإلسالم. ومقوماهتاقسامهما، وضوابطها، ومصادرها، ا، و مهامبادئ و اإلسالم، 
 املصادر واملراجع. -البحث، وتوصيات الباحث 

 

 " )متهيدي(1املطلب: "

 

 أمهية البحث: 1.1

 

 النظام يف هدافه وغاايتهأذي تتعدد خالقيات أصال شرعيا من أصول اإلسالم اليف كون األ يتمثل أمهية هذا البحث
ل مسلم يقوم ك خالقيات يف النظام اإلسالمي واجبا دينيااإلسالمي وفق مقتضيات األحوال واألزمان، وإعتبار األ

لشريعة ومبادئها، ا من الضياع، وحتقيق مصاحل الناس الدينية والدنيوية وفق قواعد العالقات اإلجتما عيهمبقتضاه حلماية 
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الذي خلق املوت " تعاىل: هللا ولتحقيق الغاية األساسية من خلق اإلنسان قال بيئات العمل، دى التعاون يفوحتقيق م
 3".أحسن عمال واحلياة ليبلوكم أيكم

 

 ختيار املوضوع:اسباُ ا 1.2

 

i. عمل.لا اتخالقيات اإلسالمية وتطبيقها يف بيئضعف الوعي لدى العاملني أبمهية األ 

ii. بيئات العملاإلسالمية يف  أخالقياتدايت اليت تتوجه رغبتنا يف معرفة التح. 

iii.  ية يف بيئات تطبيق أخالقيات اإلسالم تقدمي احللول العملية ملواجهة حتدايت جوب االسهام يفشعوران بو
 العمل على واقعنا املعاصر.

iv.  كثريا ساعد  سيالفهم الصحيح ملبادئ أخالقيات العمل اإلسالمي وفق ضوابطها وركائزها اعتقادان أبن
 . يئات العمليف ب جمتمعاتنايف حل مشاكل 

 

 مشكلة البحث: 1.3

 

اطئة اخل التعامل مارساتممتلئ ابإلحنرافات األخالقية السيما بيئات العمل على وجه اخلصوص، وذلك مب إن العامل اليوم
نيا: غياب القدوة. م. اثيف شىت املهن والوظائف، وذلك لألسباب التالية: أوال: قلة العل بشكل علين ذلكبل وأصبحت 

اثلثا: النية الفاسدة. رابعا: ضعف العزمية. خامسا: التهاون يف اإلستقامة. سادسا: التوقف يف التواصي، وأن تلك 
فرأيت من  ،العاملني وفشلها يف آداء مهام بيئات العمل،إهنيار و  اجملتمع، هتاون كبري يف حق األسباب الشك أهنا

عود وذلك لل ،تطبيق أخالقيات اإلسالمية يف بيئات العمل على واقعنا املعاصروات جناح بتحديد خط قوماالواجب أن 

                                                           
 .2، امللك، القرآن الكرمي -3
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لكل  صديعلى الوجه املطلوب، والت واجلماعيالشريف لكي تسري قافلة النجاح الفردي  النبويإىل املنهج من جديد 
 .الناس بني ، ليسود العدل واحلق والرضىيف بيئات العمل املمارسات واإلحنرافات اخلاطئة

 

 أهداف البحث: 1.4

 

 ثالثة، وهي:هداف هذا البحث أو 

i. خالق، والعمل، ومشروعيتها يف اإلسالم.التعرف على األ 

ii.  خالقيات اإلسالمية يف بيئات العمل.أبيان اسباب تراجع تطبيق 

iii.  خالقيات اإلسالمية يف بيئات العمل.أتطبيق جناح ايضاح خطوات 

 

 منهجية البحث: 1.5

 

والقضاء  مية،خالقيات اإلسالهو املنهج الوصفي التحليلي يف كيفية نشر مفهوم األ البحث هذا لكهاملنهج الذي س
 يئات العملب والتأكيد على أهنا أساس جناح ، واملقرتحات املقدمة يف هذا اجملال،وجودة لدى العاملنيعلى اإلحنرافات امل

ء، قوال العلماء والفقهاانبوية، وأ مهات الكتب، و حاديث البشكل عام، من خالل اإلستشهاد ابلقرآن الكرمي واال
 ، وتصدية ملواجهة اإلحنرافات منها.العمل اإلسالميقيات خالواالحباث والدراسات املنشورة املتعلقة ابأل

 

 (ق، والعمل يف اإلسالمخالاأل) "2: "طلبامل
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 .لغة، واصطالحا ، والعملخالقتعريف األ 2.1

 

 :تعريف األخالق لغة  2.1.1.1

 

 اإلنسان الباطنة وحقيقته أن صورةاإلنسان،  سم لسجية اإلنسان وطبيعته اليت خ ِلق عليهااواخللق  ،خالق مجع خلقاألو 
وقد ورد كلمة اخللق يف  4،وصافها ومعانيهااو  ومعانيها املختصة هبا مبنزلة اخللق لصورته الظاهرة وصافهااوهي نفسه و 

ويف السنة النبوية قوله عليه الصالة  5"،ْن َهَذا ِإالَّ خ ل ق  اأْلَوَِّلنيَ القرآن قول هللا تعاىل: "إالقرآن الكرمي، والسنة النبوية، ففي 
 6".إن من خياركم أحاسنكم أخالقاوالسالم: "

 

 تعريف األخالق اصطالحا:  2.1.1.2

 

 ، وإليك بيان أبمها كاآليت:تبعا لتعدد األسستعددت تعريف األخالق 

اخل ل ق قد ختيار، و افعاله بال روية وال احال النفس هبا يفعل اإلنسان ي: هخالق أبن األ اجلاحظعرف  .1
 7.بعضهم اليكون إال ابلرايضة واإلجتهاد ويف يكون يف بعض الناس غريزة وطبع،

                                                           
 ، الطبعة األوىل، مصر الزقازيق، ب.ت.9، ص: 12، دار املعارف، ج لسان العُرحممد بن مكرم بن علي مجال الدين،  -4
 .137، الشعراء، القرآن الكرمي -5
 .330، ص: 1975الفحش والتفحش، كتاب الرب والصلة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، رقم احلديث: ، ابب ماجاء يف جامع الرتمذيالرتمذي،  -6
 م.1989، الطبعة األوىل، مصر طنطا، 12، دار الصحابة، ص: ِتذيب األخالقعمر بن حبر اجلاحظ،  -7
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القه خ كل مايتصل بعمل املسلم ونشاطه اليومي، ومبايتعلق بعالقته مع  :خالق هياألعرف اجلمعة أبن  .2
 صنافهم ومع كل ما حايط به من حيواانت ومجاداتاع نفسة ومع الناس جبميع سبحانه وتعاىل، وم

 8.بلطف ورفق

 

 تعريف العمل لغة:  2.1.1.3

 

يف  لعملوقد ورد كلمة ا 9،أصل واحد صحيح، وهو عام يف كل فعل يفعل )عمل( العني وامليم والالم يقول ابن فارس
َهاَمْن َعِمَل َصاحِلًا فَِلنَـْفِسِه َوَمْن َأَساَء فـَعَ : "هللا تعاىلالقرآن الكرمي، والسنة النبوية، ففي القرآن قول  ويف السنة  10"،َليـْ

 11".أن داود عليه السالم كان ال أيكل إال من عمل يده النبوية قوله عليه الصالة والسالم: "

 

 تعريف العمل اصطالحا:  2.1.1.4

 

 آليت:كا  أبمههوإليك انواعه، تبعا لتعدد عمل تعددت تعريف ال

عرف صادق السعيد أبن العمل هو: كل مايصدر من فعل أو حركة ظاهرة عن أي جسم سواء كان  .1
 12إبرادة أو بغري إرادة.

                                                           
 م.2009، الكويت العاصمة، ، الطبعة األوىل22، مكتبة أهل األثر، ص: موسوعة األخالقخالد بن مجعة اخلراز،  -8
 م.1999، د.ط، ب.د.ن، 146، ص: 4، دار اجليل، جمعجم مقاييس اللغةأبو احلسني أمحد بن فارس بن زكراي،  -9

 .46، فصلت، القرآن الكرمي -10
، 731، ص: 1967قم احلديث: ، دار ابن كثري، كتاب البيوع، ابب كسب الرجل وعمله بيده،  ر صحيح البخاريحممد بن إمساعيل البخاري اجلعفي،  -11
 م.1993، د.ط، ب.د.ن، 2ج
، د.ط، بغداد، 9، مؤسسة الثقافة العمالية، سلسلة البحوث والدراسات، ص: مفهوم العمل وأحكامه العامة يف اإلسالمصادق مهدي السعيد،  -12

 م.1983
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عرف محيد الزري أبن العمل هو: كل جهد وعمل مشروع ماداي أم معنواي أم مؤلفا منها معا يعد عمال  .2
 13يف نظر اإلسالم.

 

ملبادئ والِقَيم موعة انصل إىل تعريف األخالق، والعمل بشقيهما أبهنا: جم إذا من خالل التعريفات السابقة ميكننا أن
واقع يبني لنا املبادئ خالق يف العلم األاملشروع، ف عملالالفاضلة اليت َحثَّ اإلسالم على مَتَثُّلها وااللِتزام هبا يف أداء 

ما للتقدم الروحي ة ومبادئ سامية وهو ضروري حتوالقيم السلوكية اليت جيب على اإلنسان تعلمها ملا حيتويه من قيم فاضل
يت تنظم سلوكهم خالقية الفراد واجلماعات التستقيم إال إبكتسابه للقيم واملعايري األوالتحضر البشري، وأن حياة اال

ة اليت يوحياهتم اليومية، فمهما تتفاضل األمم ابلقوة البدنية واحلاضرة العلمية، فإن األخالق ستبقى هي الركيزة األساس
يف  ةدابلعمل تستانس هذه الصفات احلميدة ألجل ضمان السعاو هلا الفضل احلقيقي يف ميزان هللا سبحانه وتعاىل، 

 الدارين.

 

 العمل. بيِاتخالقيات اإلسالمية يف مشروعية التخلق أب 2.2

 

لعمل يف اإلسالم، ا خالقياتلألاملصدر األساسي  امه، وسنة نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم كتاب هللا تعاىلال شك أن  
ن جانب، والفطر السليمه م انهيا عن كل رذيلة تنكرها العقول الراشدة ئهماجاوقد  ،إىل أكمل السبلفهما يقود األمة 
الواجب على  ان لذا ك والفطر السليمة، احلسنة اليت تقبلها العقول خالقياتث على اإلمتثال ابألحتومن جانب آخر 
ِإنَّ هللا تعاىل: " ، قالعمال اليت هنى عنها اإلسالم وحذَّر منهاالعمل املشروع املباح واجِتناب مجيع االكلِّ مسلم حتّرِي 

َهٰى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلم نَكِر َواْلبَـْغيِ  ْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلق ْرََبٰ َويـَنـْ أَِقِم  اَي ب يَنَّ وقال هللا تعاىل: "14،"اَّللََّ أَيْم ر  اِبْلَعْدِل َواإْلِ
 تعاىل كرميٌ  إنَّ اَّللََّّ ويقول عليه الصالة والسالم " 15"،الصَّاَلَة َوْأم ْر اِبْلَمْعر وِف َواْنَه َعِن اْلم ْنَكِر َواْصربْ َعَلى َما َأَصاَبكَ 

                                                           
، الطبعة األوىل، إمارات 18ئرة الثقافة واإلعالم، رسائل جامعية، ص:، دامفهوم العمل يف اإلسالم وأثره يف الرتبية اإلسالميةد.محيد انصر الزري،  -13

 م.1998الشارقة، 
 .90، النحل، القرآن الكرمي -14
 .17، لقمان، القرآن الكرمي -15
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التخلق فينبغي علينا  17"،مكارِمم األخالقِ  ا بعثت  ألمتَِمإمنَّ "و 16"،الكرم ومعايل األخالق ويبغض  سفسافها بُّ حي
 ة.النبوي سنةالقرآن الكرمي، وال نا اليومية وفقخالقيات اإلسالمية يف بيئات العمل على واقع حياتأب

 

 خالقيات اإلسالمية يف بيِات العمل(أ تطبيق " )اسباُ تراجع3املطلب: "

 

عمل، ولعل من أهم لخالقيات اإلسالمية الزالت تواجه الكثري من التحدايت والصعوابت يف تطبيقها يف بيئات اإن األ
 ما يلي: تلك االسباب

 

i.  َشرَّ الدََّوابِّ ِإنَّ فقال: "من اجلهل  هللالذا حذر  ،سبب عظيم إلضاعة الدين والدنيا قلة العلم . أنالعلمقلة 
ِ الصُّمُّ اْلب ْكم  الَِّذيَن اَل يـَْعِقل ونَ  ق أخالقيات بييف بيئات العمل من إحنراف أو تراجع يف تطلن جتد ف 18"ِعْنَد اَّللَّ

 ال "ِإنَّ اَّللََّ تـََباَرَك َوتـََعاىَل ولذا يقول عليه الصالة والسالم:  19اإلسالمية إال وكان سببها الرئيسي قلة العلم،
س  ر َؤَساًء ج هَّاال، ايـَْقِبض  اْلِعْلَم ِمَن النَّاِس، َوَلِكْن يـَْقِبض  اْلع َلَماَء بِِعْلِمِهْم َحىتَّ ِإَذا ملَْ يـ ْبِق َعاِلًما، اختَََّذ النَّ 

 20.فـَي ْسأَل وا فـَيـ ْفت وَن بَِغرْيِ ِعْلٍم، فـَي ِضلُّوا َوَيِضلُّوا"

ii.  ُالقدوة  هو قلة وجود بيئات العمليف شىت  اليومالذي وصل اليه  األخالقي التخلف إن. القدوةغيا
بنا تبارك كما قال ر وهي يف احلقيقة مسؤولية عظيمة على كل متعلم، وسوف يسأل عنها كل مسؤول   21فينا،

                                                           
د.ط، ب.د.ن، ، 217، ص: 157، رقم احلديث: 1، دار املعرفة، كتاب اإلميان، ج املستدرك على الصحيحنيحممد بن عبد هللا احلاكمالنيسابوري،  -16

 م.1998
 .192، ص: 20174، رقم احلديث: 10، كتاب الشهادات، ابب بيان مكارم األخالق ومعاليها، جكتاُ السنن الكربىالبيهقي، دار املعرفة،   -17
 .22، األنفال، القرآن الكرمي -18
 م.2012، شبكة األلوكة، 16 ، ص:اجلهل وأثره يف اَلحكام الشرعية العمليةبدر بن حممد بن عبد العزيز احملمود،   -19
، دار الفكر، كتاب العلم، ابب رفع العلم وقبضه، وظهور اجلهل والفنت يف آخر الزمان، رقم احلديث: صحيح مسلممسلم بن احلجاج النيسابوري،  -20

 م.2003لبنان،  -، الطبعة األوىل، بريوت233، ص: 2673
 ، د.ط، الرايض، ب.ت.8، دار الوطن، ص: القدوةأمساء بنت راشد الرويشد،  -21
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ابتباع أوامره، وأن َنسل ك يف  الشارع ذا أمرهلو  22"،فـََلَنْسأََلنَّ الَِّذيَن أ ْرِسَل إِلَْيِهْم َولََنْسأََلنَّ اْلم ْرَسِلنيَ وتعاىل: "
َ َوَأِطيع وا الرَّ " فقال سبحانه: أموران مسَلك املؤمنني،  23"،وَل َوأ ويل اأْلَْمِر ِمْنك مس  اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمن وا أَِطيع وا اَّللَّ

 24".اَن أَْمر ه  فـ ر طًاَواَل ت ِطْع َمْن َأْغَفْلَنا قـَْلَبه  َعن ذِْكراَِن َواتَـَّبَع َهَواه  وَكَ عن إتباع اهلوى فقال تعاىل: "وحذَّران 

iii. عليه الصالة  كمال قال  ح يف اجلسدو كالر فهي   25إن فساد النية سبب حلبوط مجيع االعمال، لنية الفاسدة.ا
أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله، وإذا فسدت فسد اجلسد كله: أال وهي والسالم: "

إن هللا ال ينظر إىل صوركم وأموالكم ولكن ينظر إىل قلوبكم ولذا يقول عليه الصالة والسالم: " 26"،القلب
ل، قال قي والرتاجع عنها يف بيئات العمففساد النية وعدم صحتها تؤدي إىل التخلف األخال 27"،وأعمالكم
نـْه ْم فَاِسق ونَ َوَلْو َكان وا يـ ْؤِمن وَن اِبَّللَِّ َوالنَّيبِّ َوَما أ نزَِل إِلَْيِه َما اختََّذ وه ْم أَْولَِياَء َولَِٰكنَّ َكِثريً " هللا تعاىل:  28".ا مِّ

iv.  وقد حذر هللا عن ذالك  29عمل كان،والرتدد تسبب الفشل يف تطبيق أي  عزميةالضعف إن  .العزميةضعف
ْخَواهِنِْم ِإَذا َضَرب وا يف اأْلَْرِض َأوْ فقال: " ان وا غ زًّى َلْو  كَ   اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمن وا اَل َتك ون وا َكالَِّذيَن َكَفر وا َوقَال وا إِلِ

ملرء على اعانة إلأي واخلربة من أهل الصالح مشاورة أهل الر  ولذا أوجب 30"،َكان وا ِعْنَداَن َما َمات وا َوَما ق ِتل وا
ت ْم اَل تـَْعَلم ونَ فقال سبحانه: "ف بلوغ الصواب والرتدد  ضعف عزمية العوازمف 31"،اْسأَل وا أَْهَل الذِّْكِر ِإْن ك نـْ

 سبب رئيسي يف تراجع تطبيق األخالقيات اإلسالمية يف بيئات العمل.

                                                           
 .6، األعراف، القرآن الكرمي -22
 .59، النساء، القرآن الكرمي -23
 .28، الكهف، القرآن الكرمي -24
 ه.1419، الرايض، د.ط، 15مؤسسة جرسي، ص:نور اإلخالص وظلمات ِرادة الدنيا بعمل اْلخرة، سعيد بن علي بن بن وهف القحطاين،  -25
، د.ط، 428، ص: 3984، بيت األفكار الدولية، ابب الوقوف عند الشبهات، كتاب الفنت، رقم احلديث: ن ابن ماجةسنحممد بن يزيد ابن ماجة،  -26

 م.1999اململكة العربية السعودية، 
 .1270، ص: 2564، كتاب الرب والصلة واآلداب، ابب حترمي الظلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله، رقم احلديث: صحيح مسلممسلم،  -27
 .81، املائدة، القرآن الكرمي -28
 م.2004، الطبعة األوىل، ب.د.ن، 22 - 19، ص: ضعف اإلميان أسبابه آاثره عالجهعبدهللا بن علي الزهراين،  -29
 .69، األحزاب، القرآن الكرمي -30
 .43، النحل، القرآن الكرمي -31
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v.  اَن اَّللَّ  لِي ِضلَّ َما كَ تؤدي إىل الضالل، قال هللا تعاىل: "و ستقامة اإلإن التهاون يف  .اإلستقامةالتهاون يف
َ هَل ْم َما يـَتـَّق وَن ِإنَّ اَّللََّ ِبك لِّ َشْيٍء َعِليمٌ  فالتهاون يف اإلستقامة من أسوء  32،"قـَْوًما بـَْعَد ِإْذ َهَداه ْم َحىتَّ يـ َبنيِّ

ي ه تراجع تطبيق أخالقيات اإلسالمية يف بيئات العمل وأن الناظر يف اسباب 33األمراض اجلسدية والقلبية،
لَِّذيَن َآَمن وا ملَ اَي أَيُـَّها االتهاون يف إستقامة املستقيم، ولذا حذر هللا جل وعلى من القول دون العمل فقال: "

 34".ونَ َكرب َ َمْقًتا ِعْنَد اَّللَِّ َأْن تـَق ول وا َما اَل تـَْفَعل    .تـَق ول وَن َما اَل تـَْفَعل ونَ 

vi.  إن توقف التواصي يؤدي إىل الرجوع من النور إىل الظلمات، ومن اهلداية إىل الضاللة، لذا  .التواصيتوقف
رِيَن َوم ْنِذرِينَ أرسل هللا جل وعلى رسله مبشرين ومنذرين، فقال: " إلخراج الناس من الظلمات  35"ر س اًل م َبشِّ

ان ك  ظهور إحنرافات األخالقية يف بيئات العمل د اليوم منإىل النور، ومن الضالل إىل اهلداية، ومما نشاه
 َعَلى ل ِعَن الَِّذيَن َكَفر وا ِمْن َبيِن ِإْسرَائِيلَ فقال هللا تعاىل: " 36سببها توقف التواصي وفق الشريعة اإلسالمية،

ْن م ْنَكٍر فـََعل وه  لَِبْئَس َما َكان وا ان وا ال يـَتَـَناَهْوَن عَ ك  .ِلَساِن َداو َد َوِعيَسى اْبِن َمْرمَيَ َذِلَك مبَا َعَصْوا وََكان وا يـَْعَتد ونَ 
 37".يـَْفَعل ونَ 

 

 38.خالقية يف بيئات العملاإلحنرافات األ يؤدي إىل ظهور ال شك أنه االسباب أحد تلكالنقص يف ف

 

 خالقيات اإلسالمية يف بيِات العمل(أتطبيق جناح " )خطوات 4املطلب: "

                                                           
 .115، التوبة، القرآن الكرمي -32
، اجلامعة اإلسالمية، 5، أصول الرتبية اإلسالمية، ص: بوية ملفهوم اَلس   تقام ة يف ض     و ٌ القرآن الكرمي والسنة النبويةاألبعاد الرت سهري عبد هللا كولك،  -33

 م.2010غزة، 
 .3 - 2، الصف، القرآن الكرمي -34
 .165، النساء، القرآن الكرمي -35
 ، 1987، بريوت، الكتاب املصري واللباين ،الطبعة الثانية، 10هر، ص: ، دار الكتاب، القاالدعوة اإلسالمية أصوَلا ووسائلهاأمحد غلوش،  -36
 .79 -78، املائدة،  القرآن الكرمي -37
 ه.1431، د.ط، اليمن، 63، جامعة اإلميان، ص: األمر ابملعروف والنهي عن املنكر الفضل اْلاثر العواقبرايض عيدروس عبد هللا،  -38
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 .يف اإلسالم ألخالق ابلعملمعرفة عالقة ا 4.1

 

ه العمل ال شك أن ا لعمل يف اإلسالم مرتبٌط ابألخالق ارتباطًا وثيًقا؛ ألنَّ الِقَيم واألخالق اإلسالميَّة هي اليت توجِّ
 اطا متالزمان إرتباط األخالقيات ابلعمل إرتبأب ، وانطالق من هنا يقول فؤاد عبد هللا أتكيدا على ذلكالوجهة الصحيحة

 دون إستثناء،املتنوعة ب االعماليها هبا يف شىت اجملاالت عاملالعامة وإلتزام  جماالت العملن األمور الضرورية يف هو م
التابعني وما و  وألمهيته البالغة يف خدمة املسلمني، وإلتساع دور الدول يف األزمان والعهود اليت تلت خالفة الصحابة

وة واخليانة الوظيفية بسرقة املال العام للدولة أوللمؤسسات اخلاصة، وإنتشار الرش تعرضت له من فنت وضعف أمانة
سالمية ترتبط األخالقيات اإل وكذلك ضعف الوازع الديين لدى املوظفني والرؤساء يف جماالت اإلدارة، فكان لزاما أن

ا هو جمرد جسد ان إمنّ اإلنسفاجلدير ابلذكر أن  39.على أكمل وجه األعمالية ، لكي تسري العجلةعاملاحملمودة يف كل 
إلنسان الي قاس ا ثل صورة اإلنسان الباطنة واليت حملها القلب وهي تربز شخصية اإلنسان املسلم، ألنواألخالق متَ  وروح،

القياته عليه الصالة نالحظه يف أخ وما بطوله أوعرضه أو بلونه ومجاله أو بفقره وغناه، بل يقاس املسلم أبخالقه وأعماله،
 .ثلت يف جسده وصورته الظاهرة والباطنةمتَ والسالم قد 

 

 

\ 

 خالقيات العمل يف اإلسالم.أمبادئ  4.2

 

                                                           
تدريب، البنك ، املعهد اإلسالمي للبحوث والمل وسلوك العاملني يف الدمة العامة والرقابة عليها من منظور ِسالميأخالق العفؤاد بن عبدهللا العمر،  -39

 م.1999بتصر قليل، د.ط، اململكة العربية السعودية جدة،  29 - 22اإلسالمي للتنمية، ص: 
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 تقسيمهاكن ميعمل ال اءيف آد هاثلمتعلى تأمل يف املبادئ والقيم األخالقية اليت حث عليها ديننا اإلسالمي احلنيف امل إن
 كالتايل:   إىل ثالث جمموعات

 

 أمور كاآليت: وتتمثل يف مخسة، طبيعة العملأوَل: 

i. قد جَعل اإلسالم العمل املشروَع من أبرز املبادئ اليت ينبغي أْن يقوم عليها طلب ل ،مشروعية العمل
وقد أكد بذلك رسول هللا صلى هللا  40"،اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمن وا ك ل وا ِمْن طَيَِّباتِ ، فقال هللا تعاىل: "الرز

القيامة حىت يسأل عن أربع" وذكر منها "عن ماله من أين  ال تزول قدما عبد يوم عليه وسلم فقال:
 .يتحقَّق العمل الذي اختاره وَعِمَل فيه مشروًعا قد أابَحه اإلسالم فال بد أن 41"،اكتسبه وفيما أنفقه

ii. فيه على أموٍر  يتمُّ االتِّفاقلشرع اإلسالم إبراَم عقٍد للعمل بني العامل وربِّ العمل،  ،ِبرام عقٍد للعمل
ا، مهمَّ  اَي أَيُـَّها آمرا: " فقال هللا تعاىللعدل بني طريف العقد، واجتناب التناز ع واخلصام بينهما، لة جدًّ

فالعقد مطلوب  43"،ال دين ملن ال عهد لهيقول عليه الصالة والسالم: "و  42"،الَِّذيَن آَمن وا أَْوف وا اِبْلع ق ودِ 
 .صحيحتبقى العالقة بينهما يف إطار أخالق ل يف اإلسالم

iii. ه اإلسالم إىل عَدم إسناد العمل إال ِلَمن ت، وقد ِسناد العمل ِىل َمن تَتواَفر فيه الكفاية له تواَفر وجِّ
 44"،يٌظ َعِليمٌ اْجَعْليِن َعَلى َخزَاِئِن اأْلَْرِض ِإيّنِ َحفِ "تعاىل:  قال هللافيه األهليَّة والكفاءة هلذا العمل؛ 

 ذرٍّ، إنَّك ضعيف، وإهنا أمانة، وإهنا يوم القيامة خزٌي وندامة، إالَّ اي أابويقول عليه الصالة والسالم: "

                                                           
 .172، البقرة، القرآن الكرمي -40
يامة والرقائق والورع عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ابب ما جاء يف شأن احلساب والقصاص، رقم احلديث: ، كتاب صفة القسنن الرتمذيالرتمذي،  -41

 .396، ص: 2417
 .1، املائدة، القرآن الكرمي -42
 .96، ص: 341، كتاب اإلميان، ابب ال إميان ملن ال أمانة له، رقم احلديث: جممع الزاوئد ومنبع الفوائداهليثمي،   -43
 .55، يوسف، القرآن الكرمي -44
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فيجب أْن يكون معيار  اخِتيار العامل وتوظيفه هو أهليَّته  45"،َمن أَخَذها حبقِّها وأدَّى الذي عليه فيها
 .هلذا العمل، ال قرابته أو صداقته، أو وجود مصلحة

iv. ام ااي ديِن اإلسالم أنَّه ال ي كلِّف أبمٍر يشقُّ على الناس القين َمز م ،التكليف ابملسَتطاع من األعمال
وينبغي من هذا املنطلق أال ي كلَّف العاِمل  46"،اَل ي َكلِّف  اَّللَّ  نـَْفًسا ِإالَّ و ْسَعَها، فقال هللا تعاىل: "به

 ه.ام ببعمٍل يؤدِّي قيام ه به إىل هالكه أو إحلاق الضرر به، فضاًل عمَّا يشقُّ عليه القي

v. طبيعة العمل من املبادئ والِقَيم اخللقيَّة اليت ينبغي االلِتزام هبا يف، أدا ٌ الواجبات قبل املطالبة ابْلقوق 
اي معاذ، " :بلملعاذ بن جيقول عليه الصالة والسالم احلرص  على أداء الواجبات قبَل املطالَبة ابحلقوق 
ال: أعلم، قال: أْن ي عَبد هللا وال ي شَرك به شيٌء، ق أتدري ما حق هللا على العباد؟، قال: هللا ورسوله

تزم لاإلفال بد من  47"،، فقال: هللا ورسوله أعلم، قال: أالَّ يعذِّهبم؟أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك
 .روح التعاون واإلخاء يف أجواء العمل إلسادتهبذا املبدأ اخللقي 

 

 أمور كاآليت: مخسة وتتمثل يف ،األخالق يف العامل نفسهاثنيا: 

i. نَّ اَّللََّ إِ ، وقد أمر هللا جل وعلى بقوله: "جتناب احملارم يف السر والعلنواهي إمتثال األوامر و . األمانة
 رسول صلى هللا عليه وسلم األمانة دلياًل على إميان املرءالجعل قد و  48"،أَيْم ر ك ْم َأن تـ َؤدُّوا اأْلََمااَنتِ 

 49.انة له"ال إميان ملن ال أمفقال: "

                                                           
 .929، ص: 1825، كتاب اإلمارة، ابب كراهة اإلمارة بغري ضرورة، رقم احلديث: صحيح مسلممسلم،  -45
 .286، البقرة، القرآن الكرمي -46
 .463، ص: 4296، كتاب الزهد، ابب ما يرجى من رمحة هللا يوم القيامة، رقم احلديث: سنن ابن ماجهابن ماجة،  -47
 .58، النساء، آن الكرميالقر  -48
، 341رقم احلديث:  1، مكتبة القدسي، كتاب اإلميان، ابب ال إميان ملن ال أمانة له، ججممع الزاوئد ومنبع الفوائدنور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي،  -49

 م.1994، د.ط، ب.د.ن، 96ص: 
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ii. قد حث بذلك ، و هو طريق احلصول على األجر والّثواب ونيل رضا هللا تعاىل وحمّبته .ِتقان العمل
الغاية  وهو  50"،إن هللا حيب إذا عمل أحدكم عماًل أن يتقنهرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: "

ل وَك ْم أَيُّ  لَِّذي َخَلَق اْلَمْوتَ كمال قال سبحانه: "أ  األساسية من خلق اإلنسان ك ْم َأْحَسن  َواحْلََياَة لِيَـبـْ
  .هو معيار الّتمييز بني اجملتهد واملقّصرف 51"،َعَمالً 

iii. شخص القيام به واملداومة عليه حىت يصل إىل  كل  أمر مطلوب على هوو  .نظمة العمللتزام اباإل
لى اإللتزام فقال:  ع، وقد حث هللاأقصى درجة يف البناء الذايت، والتأثري يف حميطه الذي يعيش فيه

وقد حث رسول هللا  52،"َوأَنَّ َهَذا ِصَراِطي م ْسَتِقيًما فَاتَِّبع وه  َوال تـَتَِّبع وا السُّب َل فـَتَـَفرََّق ِبك ْم َعْن َسِبيِلهِ "
 فاإللتزام أمر مطلوب يف العامل. 53"،عليكم بسنيتصلى هللا عليه وسلم ابإللتزام بسنته فقال: "

iv. اِدهْل م اِبلَّيِت َوجَ فقال سبحانه: " ن أهم ركائز اإلسالم اليت حث عليها ديننا احلنيفم .حسن التعامل
صلى هللا عليه  رسول هللا بذلكوصى قد و  54"،َوق ول وا لِلنَّاِس ح ْسناً "، وقال سبحانه: "ِهَي َأْحَسن  

حها وخالق الناس متإتق هللا حيثما كنت وأتبع السيئة احلسنة فقال: " حسن التعامل مع اآلخرين وسلم
 55".خبلق حسن

v. ه يف السر ، وأن يراقب نفسكل صغرية وكبرية  كل مسلم أن حياسب  ينبغي على .دائما مراقبة النفس
وقد حث  56،"ِإنَّ اَّلّلَ َكاَن َعَلْيك ْم َرِقيباً ألن هللا جل وعلى علينا رقيبا كما قال جل وعلى: " والعلن

 57".راكأن تعبد هللا كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يال: "بذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فق

 

                                                           
 .99، ص: 6460ديث: ، رقم احل4تاب البيوع، جك،  جممع الزاوئد ومنبع الفوائداهليثمي،  -50
 .2، امللك، القرآن الكرمي -51
 .153، األنعام، القرآن الكرمي -52
 .288، ص: 334، رقم احلديث: 1، كتاب العلم، عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين، جاملستدرك على الصحيحنيالنيسابوري،  -53
 .83، البقرة، القرآن الكرمي -54
 .332، ص: 1987والصلة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ابب ما جاء يف معاشرة الناس، رقم احلديث:  ، كتاب الربسنن الرتمذيالرتمذي،  -55
 .1، النساء، القرآن الكرمي -56
 .204، ص: 20265، كتاب الشهادات، ابب ما ترد به شهادة أهل األهواء، رقم احلديث: كتاُ السنن الكربىالبيهقي،  -57
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 أمور كاآليت: مخسةوتتمثل يف  ،األخالق يف ُر العملاثلثا: 

i. بُّ َوأَْقِسط وا ِإنَّ اَّللََّ " احلياة، وقد أمر به لنيل حمبة فقال: هو شعار اإلسالم يف هذه .العدل  حيِ 
يوم  سبعة يظلهم هللا يف ظله اذكر عليه الصالة والسالم:ها مفضائل عديدة فمنوله  58"،اْلم ْقِسِطنيَ 

 59".إمام عادل ......ال ظل إال ظله

ii. بُّ وقد حث هللا بذلك فقال: " 60،وهو أعلى مقامات الطاعة .إلحسانا َوَأْحِسن وْا ِإنَّ اَّللََّ حيِ 
لى كل اإلحسان عإن هللا كتب ووجه بذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: " 61"،اْلم ْحِسِننيَ 

 62".شيء

iii. فإن التواضع عبادة جليلة وعادة مييدة وخلق مجيل، اليتصف به إال سادة األ مة وأشرا .التواضع 
رسول  نا بذلكرغَّبوقد  63"،َواْخِفْض َجَناَحَك لِْلم ْؤِمِننيَ ، فيقول هللا جل وعلى آمرا لرسوله: "الناس

  64."وما تواضع أحٌد هلل إالَّ رفعه هللا"ه فقال: مرضات بتغاءإلهللا صلى هللا عليه وسلم 

iv. ة االشخاص يف القول والعمل والفكر، وقد أوجب يؤثر أسلوب حيا . ال شك أن ابلتقديرتقديرال
َا اْلم ْؤِمن وَن ِإْخَوٌة فَأَ هللا ورسوله تقدير املسلم ألخيه املسلم فقال هللا جل وعلى: " ْصِلح وا َبنْيَ ِإمنَّ

املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ، وشبك بني عليه الصالة والسالم: " ويقول 65"،َأَخَوْيك مْ 
 66.أصابعه

                                                           
 .9 احلجرات، القرآن الكرمي، -58
 .468، ص: 1712، كتاب الزكاة، ابب فضل إخفاء الصدقة، رقم احلديث: صحيح مسلممسلم،  -59
 م.2002، د.ط، ب.د.ن، 531، ص: 1، دار طيبة، جتفسري ابن كثريإمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي،  -60
 .195البقرة،  القرآن الكرمي، -61
 .345، ص: 3170ابب إذا ذحبتم فأحسنوا الذبح، رقم احلديث: ، كتاب الذابئح، سنن ابن ماجهابن ماجة،  -62
 .88، احلجر، القرآن الكرمي -63
 .337، ص: 2029، كتاب الرب والصلة، ابب ما جاء يف التواضع، رقم احلديث: سنن الرتمذيالرتمذي،  -64
 .10، احلجرات، القرآن الكرمي -65
 .325، ص: 1928ا جاء يف شفقة املسلم على املسلم، رقم احلديث: ، كتاب الرب والصلة، ابب مجامع الرتمذيالرتمذي،  -66
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v. ينبغي على رب العمل أن يوفر كل ما حيتاجه العامل كما أن هللا جل وعلى توفر توفري املتطلبات .
يًعا  ا: "َوَسخََّر َلك م مَّا يف السََّماَواِت َومَ فقال جلميع خملوقاته مايريد لعبادته سبحانه يف اأْلَْرِض مجَِ

ْنه "، وقد سأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما يوجب احلج فقال عليه الصالة والسالم الزاد  67مِّ
ن نقول أبن ينبغي على رب العمل أن يتوفر املتطلبات املطلوبة أوانطالقاى من هنا ميننا  68والراحلة"،
 لعمل على وجه املشروع واملطلوب.متام اللعامل إل

 

 .يف اإلسالم يات العملخالقاأل اقسام 4.3

 

 تنقسم اخالقيات العمل إىل ثالثة اقسام:  

 َكَتَب يف قـ ل وهِبِم  أ ْولَِئكَ والدليل على ذلك قول هللا تعاىل: "تصديق، الو  واليقني عتقاداإل ،عمل القلبالقسم األول: 
َسد  ك لُّه ، َوِإَذا َأاَل َوِإنَّ يف اجلََْسِد مضغة، ِإَذا َصَلَحْت َصَلَح اجلَْ : "ويف السنة النبوية قوله عليه الصالة والسالم 69"،اإِلميَانَ 

  70".َفَسَدْت َفَسَد اجلََْسد  ك لُّه ، َأاَل َوِهَي اْلَقْلب  

 ا يـَْلِفظ  ِمن قـَْولٍ مَّ " :والدليل على ذلك قول هللا تعاىلوالتصريح والقول،  قراراإل القسم الثاين: عمل اللسان، 
َتِقيَم قـَْلب ه ، َوال ال َيْسَتِقيم  ِإميَان  َعْبٍد َحىتَّ َيسْ قوله عليه الصالة والسالم: " ويف السنة النبوية 71"،ِإالَّ َلَدْيِه َرِقيٌب َعِتيدٌ 

  72".َيْسَتِقيم  قـَْلب ه  َحىتَّ َيْسَتِقيَم ِلَسان ه  

                                                           
 .13، اجلاثية، القرآن الكرمي -67
 .315، ص: 2896، كتاب املناسك، ابب ما يوجب احلج، رقم احلديث: سنن ابن ماجهابن ماجة،  -68
 .22، اجملادلة، القرآن الكرمي -69
 .783، ص: 1599ل وترك الشبهات، رقم احلديث: ، كتاب املساقاة، ابب أخذ احلالصحيح مسلممسلم،   -70
 .18، ق، القرآن الكرمي -71
، 3، دار إحياء الرتاث العريب، ابقي مسند املكثرين، مسند أنس بن مالك رضي هللا عنه جمسند اإلمام أْحدأمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد،  -72

 م.1993، د.ط، ب.د.ن، 199، ص: 12636رقم احلديث: 
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ول هللا ، والدليل على ذلك قب، وما أقره اللسانالقل هإعتقدالفعل والعمل ما  القسم الثالث: عمل اجلوارح، 
نَساَن َلِفي خ ْسرٍ  .َواْلَعْصرِ وقال سبحانه: " 73"،يـَْعَلم وَن َما تـَْفَعل ونَ  .ِكرَاًما َكاتِِبنيَ   .َوِإنَّ َعَلْيك ْم حَلَاِفِظنيَ : "تعاىل  .ِإنَّ اإْلِ

لسانه، وال  ال يستقيم إميان عبد حىت يستقيمله عليه الصالة والسالم: "ويف السنة النبوية قو  74"،ِإالَّ الَِّذيَن آَمن وا َوَعِمل وا
 75".يستقيم لسانه حىت يستقيم قلبه

 

ن الظاهر له من ابطن حيققه ويصدقه ويوافقه، فمن قام بظاهر الدين من غري تصديق ابلباطن إذا يتضح عما سبق أب
ظاهره ، بل ابطن األخالق حيقق ظاهره، ويصدقه ويوافقه و فهو منافق، ومن ادعى ابطًنا خيالف ظاهرًا فهو كافر منافق

يوافق ابطنه، ويصدقه وحيققه، كما أن اإلنسان ال بد له من روح وبدن، ومها متفقان فال بد ألخالق اإلنسان من ظاهر 
 وابطن يتفقان، فالباطن للباطن من اإلنسان، والظاهر للظاهر منه، والباطن أصل الظاهر.

 

 العمل يف اإلسالم:يات أخالقضوابط  4.4

 

العمل ال قبول العمل عند هللا سبحانه وتعاىل؛ ف ضوابطإن من العلم الواجب على كل مسلم ومسلمة معرفته والعمل به 
النبوية  سنةالو  الكرمي، من القرآندلَّت عليها األدلة  الصحيحة الصرحية ملا  ضوابطيكون صحيًحا حىت تتوفر فيه ثالثة 

 مايلي:

                                                           
 .12 - 10، اإلنفطار، رآن الكرميالق -73
 .3 -1، العصر، القرآن الكرمي -74
، 165، رقم احلديث: 1، مكتبة القدسي، كتاب اإلميان، ابب يف اإلسالم واإلميان، ججممع الزاوئد ومنبع الفوائدنور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي،  -75

 .54ص: 
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والدليل على ذلك قول هللا  76سبحانه وتعاىل برضا وإخالص، ألوامر هللا مجيع هو انقياد، و اإلسالم ول:األ ضابطال
َا يـَتَـَقبَّل  اَّللَّ  ِمَن اْلم تَِّقنيَ " تعاىل:  78".نيَ ق ْل ِإنَّ َصاليت َون س ِكي َوحَمَْياَي َومَمَايت َّللَِِّ َربِّ اْلَعاَلمِ وقوله سبحانه: " 77"،ِإمنَّ

ِد فَاْعب  : "والدليل على ذلك قول هللا تعاىل 79سبحانه وتعاىل، هو االبتغاء  ابلعبادة وجَه هللااإلخالص، و  بط الثاين:الضا
َ خم ِْلًصا َله  الدِّينَ  صا إن هللا ال يقبل من العمل إال ما كان له خالويف السنة النبوية يقول عليه الصالة والسالم: " 80"،اَّللَّ
 81".وابتغي به وجهه

: لك قول هللا تعاىلوالدليل على ذ، وهو موافقة  العمل لسنَِّة رسوِل هللا صلى هللا عليه وسلم، االتباع الثالث: لضابطا
قد من أطاعين فويف السنة النبوية يقول عليه الصالة والسالم: " 82".َوَما آاَتك م  الرَّس ول  َفخ ذ وه  َوَما هَنَاك ْم َعْنه  فَانـْتَـه وا"

 83".ومن عصاين فقد عصى هللا أطاع هللا،

 

ال يكون مسلما ، و اإلنسان  ال يكون خملصا حىت يكون تقيا، وال يكون تقيا حىت يكوَن مسلًماهذا واجلدير ابلذكر أن 
ال خيفى على الناظر ما آلت إليه أمة اإلسالم اليوم من ضعف يف األخذ بكتاب هللا وسنة خملصا حىت يكون متبعا، و 

 بيئات العمل.يف  أخالقي يه وسلم علًما وعماًل، وما نتج عن ذلك من ختلفرسوله صلى هللا عل

 

                                                           
 ، إمام وخطيب جامع خادم احلرمني الشريفني، بريدة، د.ط، ب.د.ن، ب.ت.ريف اإلسالمشرح تععبداهلل بن إبراهيم بن عثمان القرعاوي،  -76
 .27، املائدة، القرآن الكرمي -77
 .162، األنعام، القرآن الكرمي -78
عربية السعودية جدة، ، الطبعة األوىل، اململكة ال12، ص: 2، دار الوسيلة، ج موسوعة نظرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرميجمموعة مؤلفني،  -79

 م.1999
 .2، الزمر، القرآن الكرمي -80
، 3140كتاب اجلهاد، ن غزا يلتمس األجر والذكر، رقم احلديث: ، ، مكتبة املعرفسنن النسائيأمحد بن شعيب بن علي بن سنان بن جبر النسائي،  -81

 ه.1417، الطبعة األوىل، الرايض، 484ص: 
 .7، احلشر، القرآن الكرمي -82
، 16096، رقم احلديث: 8، كتاب قتال أهل البغي، ابب السمع والطاعة لإلمام ومن ينوب عنه ما مل أيمر مبعصية، جكتاُ السنن الكربىلبيهقي، ا -83

 .156ص: 
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 مصادر اَلخالقيات العمل يف اإلسالم. 4.5

 

الواجب على كل مسلم إلتزام مبا شرعه هللا سبحانه على لسان رسوله عليه الصالة والسالم، واألخذ هبا يف تعاليمنا 
أ ْويل اأْلَْمِر ِمْنك ْم فَِإْن اَيأَيُـَّها الَِّذيَن آَمن وا َأِطيع وا اَّللََّ َوَأِطيع وا الرَّس وَل وَ تعاىل: "وتعلمنا هلذه الشريعة اإلسالمية، قال هللا 

وقال عليه  84"،ن  أَتِْوياًل رْيٌ َوَأْحسَ خَ  تـََناَزْعت ْم يف َشْيٍء فـَر دُّوه  ِإىَل اَّللَِّ َوالرَّس وِل ِإْن ك نت ْم تـ ْؤِمن وَن اِبَّللَِّ َواْليَـْوِم اآْلِخِر َذِلكَ 
قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها بعدي إال هالك من يعش منكم فسريى اختالفا  الصالة والسالم: "

وتلك املصادر ابلرتتيب  85"،كثريا فعليكم مبا عرفتم من سنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني عضوا عليها ابلنواجذ
 هي:

i. القرآن الكرمي. 

ii. .السنة النبوية 

iii. الذين خدموا دين هللا سبحانه وتعاىل. ، واتبعيهم االستفادة من سرية صحابة رسول هللا 

 

 يف بيِات العمل على واقعنا املعاصر. خالقيات اإلسالميةأ مقومات تطبيق 4.6

 

 تطبيق ج اإلسالم يفخالقيات اإلسالمية شعار املؤمنني، ومفتاح السعادة، فلهذا ينبغي لكل مسلم أن يسلك منهاال
تطبيقها يف بيئات ل خالقيات اإلسالميةأخالق يف بيئات العمل، وفيما يلي بيان ألهم املقومات اليت ترتكز عليها األ

 العمل:

i. لعلم الشرعيعلى وجه احلق إال اب تهأن هللا تعاىل خلق اخللق لعبادته وال طريق لعباد .ةياالعلم الكف، 
اخالقيات العمل، وقد أوجب  هو من أعظم مقوماتف ،تعاىلسبحانه و  هو سبيل الوصول إىل رضا هللاو 

                                                           
 .59، النساء، القرآن الكرمي -84
 .22، ص: 43يث: كتاب املقدمة، ابب اتباع سنة اخللفاء الراشدين املهديني، رقم احلد  سنن ابن ماجه،ابن ماجة،  -85
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وأي  كبري  للعلم يف اإلسالم شأانو  86"،فَاْعَلْم أَنَّه  ال إَِلَه ِإالَّ اَّللَّ  هللا جل وعلى اجلميع معرفته، فقال: "
 :ىلاوعلى كما قال احلق تبارك وتعشأن، ويكفي للداللة على منزلته أنه صفة من صفات هللا جل 

، وما ذلك إال ألن صحة العمل كما تقدم  وأنه سبحانه قد أمر به قبل العمل 87"،َوه َو السَِّميع  اْلَعِليم  "
وهلذه املنزلة العالية   88"،َوق ْل َربِّ زِْدين ِعْلًما"جل بطلب االستزادة منه فقال: هللا مرهونة به، وقد أمر 

 89"،كل مسلم  طلب العلم فريضة على: "قولهبوسلم  كان طلبه فريضة كما أخرب الرسول صلى هللا عليه
على مجيع  ، وال بدلصحة العبادة فهو واجب كما يف القاعدة األصولية املقررة ما ال يتم الواجب إال به

مام البالغ وإال أمث املسلمون مجيعاً، وهذا االهتاملسلمني تعلمه القدر الذي حيتاج إليه إلقامة احلياة سوية 
 ، والبراز أثره يف احلياة.الصورة إمنا ميثل املكانة احلقيقية للعلمابلعلم وهبذه 

ii. يئة العامل وبمهية، لضمان جناح على رأس أي عمل أمر يف غاية اال دوةإن وجود الق .القدوة اْلسنة
رؤية فراده صاحلني فهم يف أمس احلاجة لاالقدوة احلسنة عنصر هام يف كل جمتمع، فمهما كان العمل، ف
ن قبله من األنبياء قتداء مبحلسنة، وقد أمر هللا  تبارك وتعاىل نبَيه صلى هللا عليه وسلم ابإلالقدوات ا
 بعدهابالقتداء مبن وقد أمر عليه الصالة والسالم  90"،أ ْولَِئَك الَِّذيَن َهَدى اَّللَّ  فَِبه َداه ْم اقْـَتِدهِ "فقال: 
حباجة إىل تطبيق فالعامل املسلم  91"،عمر اقتدوا ابللذين من بعدي أيب بكر و" فقال: الصحابةمن 
ِلَمْن َكاَن  وهلذا قال سبحانه: "َلَقْد َكاَن َلك ْم يف َرس وِل اَّللَِّ أ ْسَوٌة َحَسَنةٌ  ،حىت يقتدي به الناس اتعلمم

َ َكِثريًا" َ َواْليَـْوَم اآْلِخَر َوذََكَر اَّللَّ شد املر  يفهها، بوجودإال ميكن حتسني اخالقيات العمل وال  92،يـَْرج و اَّللَّ
 .هو احملذر من الشرو لخري، ل

iii. .صون كون خملصا ومبتغيا مرضاة هللا يف عمله، ألنه بذلك ييأن جيب على املعلم القدوة  النية املخلصة
يف  ابإلخالص هللا جل وعلى وقد حث، عمل من الفسادالمي بيئة حيو للمجتمع،  املصلحة العامة

                                                           
 .19، حممد، القرآن الكرمي -86
 .13، سورة األنعام، القرآن الكرمي -87
 .114، طه، القرآن الكرمي -88
 .227، ص: 224، كتاب املقدمة، ابب فضل العلماء واحلث على طلب العلم، رقم احلديث: سنن ابن ماجهابن ماجة،  -89
 .90، األنعام، القرآن الكرمي -90
 .574، ص: 3662، كتاب املناقب، ابب يف مناقب أيب بكر وعمر، رقم احلديث: الرتمذي جامعالرتمذي،  -91
 .21، األحزاب، القرآن الكرمي -92
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 خم ِْلًصا لَّه  فَاْعب ِد اَّللََّ " :قالف اإلسالمية الناجتة عن ذلك اإلخالص خالقياتأالعمل، واإللتزام جبميع 
 العمل إالَّ ما كان خالص واب تِغي به ال يقبل من  إنَّ هللاويقول عليه الصالة والسالم: " 93"،الدِّينَ 
 خالص يتحقق منألن اإلاإلخالص يف العمل من األمور املخزيه،  فتكاسل األخذ مببدأ 94"،وجهه
 .هأكمل وجه وأمتَ على عمال اال ء مجيعآدا خالل

iv. على  َعْقد  القلبيقصد وي ذلك عندماالعزم هو اإلرادة اجلازمة القاطعة، ويعرف و  لصادقة.العزمية ا
هللِا ِإنَّ هللَا  فَِإَذا َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل َعَلى" قال:ف وقد حث هللا على ذلك دون تراجع، وتنفيذه إمضاء األمر

بُّ  رَبَ أ ول وا فَاْصربْ َكما صَ واملرسلني وقد حث هللا بذلك فقال: " صفات األنبياء هيو  95"،اْلم تَـوَكِِّلنيَ حيِ 
َفع َك اْحِرْص َعَلى َما يَـ وكما حث بذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقوله: " 96"،اْلَعْزِم ِمَن الرُّس لِ  نـْ

م القدوة املخلصة ال ميكن أن يتحقق عمله إال بعزمية صادقة، ألهنا فاملعل 97"،َواْسَتِعْن اِبَّللَِّ َواَل تـَْعِجزْ 
 واآلخرة. ق حلم الدنيايتحقلالفارق بني املستحيل واملمكن 

v. مر وقد أ 98،ةالظاهرة والباطن وتْرَك املنهيات سلوك  الصراط املستقيماإلستقامة هي  .اإلستقامة الدائمة
قل آمنت وأمر عليه الصالة والسالم بقوله: " 99"،ا إِلَْيِه َواْستَـْغِفر وه  فَاْسَتِقيم و " بقوله: ؤمننيامل هللا تعاىل

 السر والعلن، يف دوم الصلة ابهلل عز وجلألن هبا ت املؤمن مطالب ابالستقامة الدائمة"، فابهلل فاستقم
، لنيل نالعازمة مطالب ابإلستقامة لدوام الصلة ابهلل عزوجل يف السر والعل املعلم القدوة املخلصة إذا

م  اْلَماَلِئَكة  َأالَّ خَتَاف وا َوال ِإنَّ الَِّذيَن قَال وا َربُـَّنا اَّللَّ  مث َّ اْستَـَقام وا تـَتَـنَـزَّل  َعَلْيهِ البشارة اليت بشر هللا بقوله: "
 100".حَتَْزن وا َوأَْبِشر وا اِبجْلَنَِّة الَّيِت ك نت ْم ت وَعد ونَ 

                                                           
 .2، الزمر، القرآن الكرمي -93
، 3140ديث: حل، مكتبة املعارف، كتاب اجلهاد، من غزا يلتمس األجر والذكر، رمث اسنن النسائيأمحد بن شعيب بن علي بن سنان بن جبر النسائي،  -94

 ه.1417، الطبعة األوىل، الرايض، 484ص: 
 .159، آل عمران، القرآن الكرمي -95
 .35، األحقاف، القرآن الكرمي -96
 1311، ص: 2664، كتاب القدر، ابب االمر ابلقوة وترك العجز واإلستعانة ابهلل وتفويض املقادير، رقم احلديث: صحيح مسلممسلم،  -97
 ه.1429لبنان،   -، د.ط، بريوت 19، دار املعرفة،  ص: جامع العلوم و اْلكمني بن أميد بن رجب، أبو الفرج عبد الرم -98
 .6، فصلت، القرآن الكرمي -99

 .30، فصلت، القرآن الكرمي -100
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vi.  حث  يا اليت، وهو من الِقيم العللإلستمرارية يف اإلستقامةوالسبيل وهو الطريق  .التواصيِستمرارية
وأن فيه سائر الدين من علم وعمل  وهو يدخل 101"،َوتـََواَصْوا اِبحلَْقِّ هللا هبا يف القرآن الكرمي بقوله: "

ينبغي على ف 103"،بلغوا عين ولو آيةولذا يقول عليه الصالة والسالم: " 102هبذا األمر، النجاة معلقة
 ة النبوية،القرآن الكرمي والسنعلم القدوة املخلصة العازمة املستقيمة إستمرارية التواصي على ضوء امل

 :خبطوات حمسوسة منها ما أيت وأتباعهم إبحسان رسول هللا والطريقة اليت سار عليها أصحاب

i. .يبدأ بنفسه فيصلحها حىت يكون القدوة الصاحلة 

ii. مث ميضي إىل تكوين بيته وإصالح أسرته. 

iii.  مث يتوجه إىل اجملتمع وينشر دعوة اخلري فيه، وحيارب الرذائل ابحلكمة، ويشجع الفضائل ومكارم
 األخالق.

iv. َنٌة َوَيك وَن  104مث دعوة غري املسلمني إىل منهج احلق وإىل شريعة اإلسالم "َحىتَّٰ اَل َتك وَن ِفتـْ
. "  105الدِّين  ك لُّه  َّللَِِّ

 

العلم بني النَّاس؛ فإنَّ واقعهم ال يزال يشكو القصور واالحنراف، ما مل يقم بذلك  مهما توسعت دائرة املعارف وانتشرف
يرتمجون ذلك العلم و منهجه،  العلم عاملون خملصون يكونون قدوات يف جمتمعاهتم وطبقاهتم ميتثلون أمره وخيطون على

 ة.باطنالو  ةظاهر الإىل واقع عملي للحياة ابلقول وابلعمل، وبسرية احلسنة 

 

                                                           
 .3، العصر، القرآن الكرمي -101
 هـ.1425، د.ط، ببريوت، 80تب العلمية، ص: ، دار الكالتفسري الكبرياإلمام فخر الدين الرازي أبو عبد هللا حممد بن عمر بن حسني،  -102
 .432، ص: 2779، كتاب العلم، ابب ماجاء يف احلديث عن بين إسرائيل، رقم احلديث: جامع الرتمذيالرتمذي،  -103
وىل، اململكة ، الطبعة األ97، مكتب امللك فهد الوطنية، ص: مقومات الداعية الناجح يف ضو ٌ الكتاُ والسنةسعيد بن علي بن وهف القحطاين،  -104

 هـ.1415العربية السعودية، 
 .39، األنفال، القرآن الكرمي -105
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 (الامتة) "5: "طلبامل

 

 الدينية والدنيويةادة لسعإىل ايتضح لنا مماتقدم أمهية األخالق يف حياة اإلنسان العملية، فاإلنسان يف احلقيقة لن يصل 
فق ضوابط الشريعة و سلوكه، شريطة أن تكون و  فعاله وتصرفاتهاإال إذا مَتسك ابألخالق ومببادئها وبقيمها السامية يف كل 

 .اإلسالمية

 

 

 نتائج البحث. 5.1

 

i.  فمن أخذ هبا فقد رشد وأ نقذ نفسه، ومن مال عنها فقد خسر ، نظم كافة شؤون احلياةأن اإلسالم
 .الدنيا واآلخرة

ii.  ة اإلسالمية.الشريع وال تقبل العبادة إال وفق ضوابطهو العبادة،  الغاية األساسية من خلق اإلنسانأن 

iii. ه رتباطًا وثيًقا؛ ألنَّ الِقَيم واألخالق اإلسالميَّة هي اليت تو أن العمل يف اإلسالم مرتبٌط ابألخالق ا جِّ
 يف مجيع البيئات. العمل الوجهة الصحيحة

iv.  ة يف علم الكفايأن شروط جناح تطبيق األخالقيات اإلسالمية يف مجيع بيئات احلياة هي: وجود
ة خملصة، العمل بني األخالق اإلسالمية، واحلرص على أن جيعل من نفسه قدوة لآلخرين يف بيئات

 وبعزمية صادقة، واإلستقامة عليها دائما ابلتواصي والتناصح بني الناس وفق الشريعة اإلسالمية.

 

 توصيات الباحث. 5.2
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ْر فَِإنَّ الذِّْكَرى تـَنـَْفع  اْلم ْؤِمِننيَ لقول هللا جل وعلى: " شعرت وجوب التذكري والنصح إمتثاال ولقوله سبحانه:  106،"َوذَكِّ
نَساَن َلِفي خ ْسرٍ  .اْلَعْصِر وَ " ال ميكننا أن نصبح قدوة أبننا  107،"ِإالَّ الَِّذيَن آَمن وا َوَعِمل وا الصَّاحِلَاِت َوتـََواَصْوا اِبحلَْقِّ  .ِإنَّ اإْلِ

دون  خلالصةا إال بنية خملصة، وال فائدة النية تهقدو  يف ملاالعينجح ، وال ة اإلسالميةشرعيالم و علدون تعلم  لآلخرين
وفق القرآن  واصيت القدوة املخلصة الصادقة دون إستقامة، وال ميكن أن يستقيم املرأ إىل ابلاملالع وال يثبت عزمية صادقة،

 الكرمي، والسنة النبوية.

 

 املصادر واملراجع

 

 .القرآن الكرمي .1

 ب.ت. ن،، دار املعرفة، د.ط، ب.د.كتاُ السنن الكربىأبو بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي،  .2

، ، بيت األفكار الدولية، اململكة العربية السعودية، د.طجامع الرتمذيأيب عيسى حممد بن عيسى الرتمذي،  .3
 م.1999

 الطبعة األوىل، مصر الزقازيق، ب.ت.، ، دار املعارفلسان العُرحممد بن مكرم بن علي مجال الدين،  .4

 م.1989األوىل، مصر طنطا،  ، دار الصحابة، الطبعةِتذيب األخالق، عمر بن حبر اجلاحظ .5

 م.2009، مكتبة أهل األثر، الطبعة األوىل، الكويت العاصمة، موسوعة األخالقخالد بن مجعة اخلراز،  .6

 م.1999، دار اجليل، د.ط، ب.د.ن، معجم مقاييس اللغةأبو احلسني أمحد بن فارس بن زكراي،  .7

 م.1993ثري، د.ط، ب.د.ن، ، دار ابن كصحيح البخاريحممد بن إمساعيل البخاري اجلعفي،  .8

                                                           
 .55، الذارايت، القرآن الكرمي - 106
 .3 – 1، العصر، القرآن الكرمي - 107
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 ، مؤسسة الثقافة العمالية، سلسلة البحوثمفهوم العمل وأحكامه العامة يف اإلسالمصادق مهدي السعيد،  .9
 م.1983والدراسات، د.ط، بغداد، 

الم، رسائل ، دائرة الثقافة واإلعمفهوم العمل يف اإلسالم وأثره يف الرتبية اإلسالميةد.محيد انصر الزري،  .10
 م.1998الطبعة األوىل، إمارات الشارقة، جامعية، 

 م.1998، دار املعرفة، د.ط، ب.د.ن، املستدرك على الصحيحنيحممد بن عبد هللا احلاكمالنيسابوري،  .11

د.ط،  ،، شبكة األلوكةاجلهل وأثره يف اَلحكام الشرعية العمليةبدر بن حممد بن عبد العزيز احملمود،  .12
 م.2012 ب.د.ن،

 م.2003لبنان،  -، دار الفكر، الطبعة األوىل، بريوتصحيح مسلمابوري، مسلم بن احلجاج النيس .13

 ، دار الوطن، د.ط، الرايض، ب.ت.القدوةأمساء بنت راشد الرويشد،  .14
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 م.2004، الطبعة األوىل، ب.د.ن، ضعف اإلميان أسبابه آاثره عالجهعبدهللا بن علي الزهراين،  .17

، أصول ةياألبعاد الرتبوية ملفهوم اَلس   تقام ة يف ض     و ٌ القرآن الكرمي والسنة النبو سهري عبد هللا كولك،  .18
 م.2010الرتبية اإلسالمية، اجلامعة اإلسالمية، غزة، 
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 اَلسالمية األخالقالتسويق ابلعالقات يف ظل 
 ائيةابستخدام النمذجة البن

 
 *عبــــــــــــــادة حممد

 **مقاليت عاشور
 

 امللخص
يهدف هذا املقال إىل دراسة عالقة التبادل التجاري من زاوية أخالقية يف ظل أحكام الشريعة االسالمية؛ حيث 
بني البحث أنه مهما كانت طبيعة االسرتاتيجيات اليت تعتمدها املؤسسات لتوطيد العالقات التجارية مثل تلك 

سرتاتيجيات اليت تنص عليها نظرية التسويق ابلعالقات )اخلربة، تبادل املعلومات، مهارات التواصل وغريها( فهي اال
 املنصوص عليها يف النصوص الشرعية ومصنفات فقه رجل األعمالمجيعها ختضع لعنصر مهم يتمثل يف أخالق 

الت من أجل حصر العناصر املكونة لشخصية رجل املعامالت. مت االعتماد على القرآن والسنة ومصنفات فقه املعام
األعمال املسلم مثل الصدق والسماحة واألمانة والرفق والعلم أبحكام البيع والشراء وغريها من الصفات؛ كما مت 
االستعانة ابلكتاابت املتخصصة يف التسويق ابلعالقات من أجل حصر حمددات التسويق ابلعالقات وأهم اآلاثر الناجتة 

مت دعم البحث بدراسة ميدانية على عينة من الوسطاء التجاريني )جتار البيع ابجلملة والتجزئة( ألحد املؤسسات  عنها.
انتاج وتوزيع األجهزة االلكرتومنزلية؛ بينت الدراسة على أن عنصر أمانة قوى البيع تلعب دورا هاما يف دعم ثقة الوسيط 

 لتجارية.التجاري جتاه املؤسسة ويف استمرار العالقة ا

 عالقة التبادل، املنتج، الوسيط التجاري، السياسة التجارية العالئقية، السمات الشخصية االسالمية الكلمات املفتاحية:

 املبحث األول
 أوَل: مشكلة البحث

تعددت  ؛يقيةيت شاع استخدامها يف الكتاابت التسو لالتسويق ابلعالقات أو التسويق العالئقي من املصطلحات ا
هناك من اهتم ابملوضوع من خالل تناول االسرتاتيجيات التسويقية العالئقية، وهناك من تناول فاملوضوع؛ مداخل 

فة على املتغريات العالئقية الرئيسية اليت يقوم عليها، ومن الكتاابت من تناول أثر تبين هذه الفلساملوضوع ابلتطرق إىل 

                                                           

 اجلزائر.-قسم العلوم التجارية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة برج بوعريريج * 
 ماليزاي. –وير، أكادميية الدراسات االسالمية، جامعة مالاي قسم البحث والتط ** 
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م على لسوقية والتنافسية وغريها. رغم تعدد هذه املداخل جندها تقو متغريات األداء املؤسساتية مثل املبيعات واحلصة ا
 قتصاديةاال ابلعوامل تبطةاملر قاعدة رئيسية يتضمنها تعريف التسويق ابلعالقات فهو ميثل جمموع النشاطات التسويقية 

 املدى على التبادل طرافأ بني املستمر ابلتفاعل تتميز عالقات وتعزيز واحلفاظ إنشاء إىل هتدف والنفسية؛ واالجتماعية
؛ أي أن التسويق ابلعالقات يقوم على مفهومني رئيسيني مها: أطراف التبادل والزمن؛ فعالقات التبادل الناجحة الطويل

تقوم على جودة العالقة املوجودة بني طريف التبادل، بعبارة أخرى تلعب اجلوانب النفسية واالجتماعية للطرفني دورا 
ية العالقات التجارية بكفاءة عالية إىل أقصى مدة ممكنة، حيث أن املكاسب االقتصادية وسياسات أساسيا يف استمرار 

ادارة املخاطر كلها تتمحور حول طريف التبادل، فالفرد ميثل العنصر الفاعل يف هذه لعملية. تعددت الدراسات يف حصر 
لة سلسلة من العمليات رضا وااللتزام والثقة فهي متثل حمصاملتغريات املرتبطة ابلعالقة خاصة تلك املرتبطة ابلنواتج مثل ال

التبادلية نشأت وتطورت لدى طريف التبادل؛ فهي بذلك ليست عناصر أصيلة يف طريف التبادل بل هي مثرة انجتة عن 
 يف سلسلة التفاعالت بني أطراف التبادل، وهو املنطلق الذي يقوم عليه البحث. مبا أن العناصر اليت شاع دراستها

البحوث التسويقية متثل متغريات اتبعة، تتأثر ابلسمات الشخصية لطريف التبادل، حيث أن سلوك الفرد املنبثق من 
 معتقداته وأخالقه ومهاراته تلعب الدور الرئيسي يف معدالت الرضا والثقة وااللتزام.

لضوابط ت املالية وعلى رأسها ايعترب فقه املعامالت االسالمية من العلوم اليت اعطت اهتماما خاصا مببادال
الشرعية املرتبطة أبخالق التاجر املسلم؛ فالتبادل التجاري يف الفقه االسالمي يقوم على جمموعة من القواعد العامة 
املنصوص عليها يف القرآن الكرمي والسنة املطهرة، فالتجارة من املنظور االسالمي ترتبط ارتباطا وثيقا ابلعقائد، فهي من 

الرزق احملمودة؛ اضافة إىل ذلك القى الشق األخالقي ألطراف التبادل حقه األوفر حىت ولو كانت صيغة العقد مصادر 
صحيحة من الناحية الشكلية. إن الصدق واألمانة والسماحة والرفق من أهم السمات اليت حث عليها الشارع ورغب 

 فيها وجعلها من الصفات اليت يثاب عليها صاحبها. 
 ألساس ميكن صياغة اشكالية لبحث فيما يلي:على هذا ا 

ما هي السمات الشخصية املنصوص عليها يف فقه املعامالت التجارية االسالمية اليت هلا أتثري على كفاءة 
 عملية التبادل التجاري؟

 
 اثنيا؛ فرضيات البحث

 على ضوء اشكالية البحث ميكن صياغة الفرضيات التالية:
والنواتج  لسمات الشخصية االسالمية متغريات فاعلة يف العالقة اليت تربط السياسات التجاريةتعترب ا الفرضية الرئيسية:

 العالئقية؛ 
 ة؛ الفرضية الفرعية األوىل: يعترب الصدق متغري فعال يف العالقة اليت تربط السياسات التجارية والنواتج العالئقي -
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 النواتج العالئقية؛  العالقة اليت تربط السياسات التجارية و الفرضية الفرعية الثانية: تعترب األمانة متغري فعال يف -
 ية؛ الفرضية الفرعية الثالثة: يعترب السماحة متغري فعال يف العالقة اليت تربط السياسات التجارية والنواتج العالئق -
 .النواتج العالئقيةو الفرضية الفرعية الرابعة: يعترب الرفق متغري فعال يف العالقة اليت تربط السياسات التجارية  -
 أهداف البحثاثلثا: 

للرجل البيع اليت تساهم يف رفع فعالية أهم السمات الشخصية  استكشافيهدف هذا البحث إىل 
ة االسرتاتيجيات التسويقية العالئقية وحتقيق رضا أفضل وخلق ثقة جتارية تساهم يف دعم االلتزام واستمرار العالقة التجاري

ة. مت اجراء حتسينات على النماذج العالئقية من خالل تسليط لضوء على السمات الشخصية أقصى فرتة زمنية ممكن
لرجل البيع ابعتبارها متغريات رئيسية يف دعم العالقات التجارية، حيث أن أغلب الدراسات تطرقت إىل آاثر السياسات 

اس حياول ىل السمات الشخصية. على هذا األسالتجارية العالئقية على النواتج )الرضا والثقة وااللتزام( بدون التطرق إ
البحث تقدمي ثالث مسامهات رئيسية، أوالمها اجراء تعديالت على النماذج العالئقية من خالل اعادة ترتيب دور 
 املتغريات املرتبطة ابلنموذج؛ أما املسامهة الثانية تتمثل يف ادخال متغريات عالئقية استنادا على فقه املعامالت التجارية
االسالمية املتمثلة يف الصدق واألمانة والسماحة والرفق؛ أما املسامهة الثالثة ترتبط مبيدان البحث، حيث جند العديد من 
الدراسات تناولت املوضوع يف جمال العالقات التجارية بني التاجر واملستهلك بينما يستهدف هذا البحث العالقات 

 التجارية بني الوسيط التجاري واملورد.
 البحث أمهيةبعا: را

خصية إال أهنا مل تتطرق إىل السمات الش وفرة الدراسات حول نواتج ومؤثرات العالقات التجاريةعلى الرغم من 
ال سيما –ابعتبارها عناصر فاعلة يف هذه النماذج؛ ويف املقابل مل تتطرق الدراسات اليت اهتمت بشخصية رجل البيع 

قات إىل الدور الذي تلعبه هذه السمات يف تطور العال -التفاوض التجاريتلك الدراسات اليت تدخل ضمن مواضيع 
التجارية. تكمن أمهية هذا البحث يف تناول هذه املتغريات يف منوذج موحد، نستطيع من خالله دراسة العالقة التبادل 

 التجاري بطريقة أكثر مشولية، مع الرتكيز على السمات األكثر أتثريا يف هذه العالقات.
 
 

 خامسا: منهج الدراسة
االستكشايف، الذي يتم من خالله وصف الظاهرة  من أجل حتقيق أهداف الدراسة مت اعتماد املنهج الوصفي

حمل الدراسة عرب حتليل العالقة املوجودة بني مكوانهتا واستكشاف أهم املتغريات الفاعلة يف عالقات التبادل التجاري 
تمد ائي. مت استخدام مصدرين للبياانت، املصادر الثانوية واملصادر األولية؛ حيث اعوأهم نواجتها، ومتثيلها يف منوذج بن
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البحث على املصادر الثانوية املتمثلة يف الدراسات ذات العالقة العربية واألجنبية، كما اعتمد على النصوص الشرعية 
 استخدامها التجارية. أما املصادر األولية متمن القرآن والسنة النبوية وكتاابت الفقه االسالمي يف جمال فقه املعامالت 

 من أجل معاجلة اجلوانب التحليلية املرتبطة بنموذج البحث، ومت اعتماد االستبيان كأداة مجع للبياانت.
 منوذج الدراسةسادسا: 

ن ؛ يتكون متجارية يف ظل التسويق ابلعالقاتليرتكز منوذج البحث على الدراسات املرتبطة بتطور العالقات ا
ح ثالث مكوانت رئيسية تتمثل يف املتغريات املستقلة واملتغريات التابعة واملتغريات الوسيطية. ميثل الشكل التايل مقرت 

 منوذج البحث:
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 املبحث الثاين: اجلانب النظري للبحث
 املطلب األول: حمددات التسويق ابلعالقات

ق ي مفهوم حديث يف قاموس التسويق، ظهر أول مرة يف جمال التسويق الصناعي وتسوييعترب التسويق العالئق
( للتعبري على Marketing Relationnel" أول من استخدم مصطلح التسويق العالئقي )Berry,L.Lاخلدمات؛ كما يعترب "

تسويق العالئقي يف جمال اخلدمات، " اليت تطرق فيها إىل الBerry, 1982هذا املفهوم اجلديد. بعد الدراسة اليت قدمها "
  (.Dann et Dann,2001) 1توالت التعريفات حول املوضوع لتتجاوز مخسون تعريفا

؛ بناء 2عملية جذب واحلفاظ وتعزيز عالقات الزابئن يف الشـــــــــركات متعددة اخلدمات التســـــــــويق العالئقي  ميثل
يتحقق ذلــك إال من خالل املنفعــة املتبــادلــة والوفــاء على منطق رحبي؛ مع مراعــاة توافق أهــداف أطراف التبــادل، وال 

ابلوعود. خيتلف التســـــــــويق العالئقي عن التســـــــــويق التقليدي كونه يعترب الزبون أولوية، أين يتم الرتكيز على التفاعالت، 
والتوجه حنو اشــراك الزابئن يف نشــاطات خلق القيمة اخلاصــة ابملوردين بشــكل خاص وأصــحاب املصــلحة بشــكل عام.  

تعتمد هذه املقاربة على قيمة حياة الزبون بدال من قيمة الصــــــفقة الواحدة، بغية احلصــــــول على حصــــــة من الزبون ما ك
بدال من حصة من السوق، أي أن التسويق العالئقي يركز على االحتفاظ ابلزابئن عرب حفظ ودعم العالقات ربح/ربح 

ســـتمر بد أن تتطور أثناء مواقف يكون فيها الزبون يف تواصـــل معرب الزمن، كما تعين هذه املقاربة على أن العالقات ال 
 .مع موردي اخلدمة

 ,Morgan et Huntخصوصا بعد دراسات "متثل الثقة وااللتزام أهم عنصرين يتمحور حوهلا التسويق ابلعالقات؛ 

متغريات مركزية " أن االلتزام والثقة متثل Morgan et Hunt"، حيث يرى "Dwyer, SchuiT et Oh, 1987" و"1994
؛ واقرتحا يف 3( للتسويق العالئقي، كما يذهبان إىل أن هذين املتغريين ميثالن سر جناح أي عالقةmédiatriceوحمورية )

 KMV( "Key Mediating Variable Model .)نفس السياق منوذج "املتغريات الرئيسية احملورية 
هم ية اليت يعتمد عليها التسويق ابلعالقات؛ من بني أكما يوجد من الدراسات من تطرق إىل املثريات الرئيس

"؛ Macneil, 1980النظرايت اليت ارتكز عليها املسوقون يف حتديد وتعريف هذه املتغريات هي نظرية العقد االجتماعي "
ن و أبنه جيب التمييز بني مفهومي "الصفقة" و"العالقة"؛ فالصفقة حسبه عبارة عن عملية تبادل تك "Macneil"يرى 

فيها القيم املنقولة معروفة )نقود مقابل منتجات، مثال( وتنتقل بصفة آلية من طرف آلخر؛ أما العالقة عبارة عن عملية 
تبادل من الصعب تقييم القيم املتبادلة فيها، ألهنا ترتبط هبوية أطراف التبادل والزمن غري احملدد هلذه العالقة. ابالعتماد 

؛ متثل هذه املعايري قواعد "Macneil"ب ما أصبح يصطلح عليه "معايري العقد االمجاعي لـ:على هذا التمييز، قدم الكات
                                                           

1 Abbad, H. (2007). Le marketing relationnel dans le canal de distribution: variables de succès et champ d'application d'une nouvelle 

logique dominante. Cahier de recherche, n° 799. p04. 
2 Berry, L.L. (1983), Relationship Marketing, in: Berry, L.L., Shostack, G.L. et Upah, G. (Eds), Emerging Perspectives On Services 

Marketing, American Marketing Association, Chicago, 25-8. 
3 Fabien Durlf, Quatre essais sur l'importance de la théorie du contrat social de Macneil dans le champ du marketing relationnel, 

doctorat en administration, Université du Québec à Montréal, Soutenue le 24 Décembre 2008, p115. 
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اجتماعية وتنظيمية رئيسية، يتم االعتماد عليها إلقامة عالقة انجحة؛ حيث تدلنا على الذي جيب أخذه بعني االعتبار 
مية، عتقدات والتوقعات واملبادئ االجتماعية والتنظي. فاملعايري إذا عبارة عن تلك املشاعر وامل4أثناء عملية تقييم العالقة

املقبولة واملشرتكة واملتوقعة من قبل األطراف التبادل، اليت متتلك قوة اإللزام أو الضغط االجتماعي وتساعد على جناح 
تتمثل الثانية و  . وعلى هذا األساس ميز الكاتب بني نوعني من املعايري، تتمثل األوىل يف املعايري الصفقاتية،5العالقات

 يف املعايري العالئقية.
من بني النماذج الشاملة يف جمال التسويق ابلعالقات اليت تناولت حمددات اليت تقوم عليها هذه املقاربة من 
خالل التطرق إىل أهم املتغريات الفاعلة سواء تعلق األمر ابملتغريات املثرية أو الوسيطية أو النواتج أو شرطية نذكر أمهها 

  مايلي:يف
 متغري؛ 13"؛ قدم الباحث من خالله وصفا لعالقات البائع/مشرتي يف Wilson, D.T, 1995" 6منوذج .1

 23تعريفا وجود  15بني من خالل عملية حتليل حمتوى  ؛"Morris, M.H., Brunyee, J. et Page, M. 1998" 7منوذج .2

 من املتغريات اليت تعترب رئيسية يف تعريف التسويق العالئقي؛

"؛ ابالعتماد على منهج التحليل Palmatier R. W., R.P. Dant, D. Grewal et R.K. Evans., 2006" 8وذجمن .3
 متغري وسيط ومؤثر على العالقة. 18( استخلص الكتاب وجود Meta-analysisالوصفي الشامل )

ادالت التجارية بني ل األعمال وحتديدا يف التبيف هذا البحث مت التطرق إىل أهم املتغريات احملددة لعالقات التبادل التجاري يف جما
 .-01-املنتج والوسيط التجاري. مت التمييز بني نوعني من املتغريات املستقلة واملتغريات التابعة كما هو مبني يف اجلدول رقم 

 حمددات التسويق ابلعالقات -01- اجلدول رقم
 النواتج العالئقية )املتغريات التابعة( .أ

 رد ابلسعادة أو ابخليبة الناجتة من مقارنة األداء املدرك مع ما يتوقعشعور الف الرضا
 املستوى الذي يشعر به طريف التبادل يف االعتماد على سالمة الوعود اليت يقدمها الطرف اآلخر الثقة

 جتاههرغبة الزبون يف الوصول إىل درجة عالية يف العالقة واستمراريتها اليت تعكس التزام املورد  االلتزام
 السياسات التجارية العالئقية )املتغريات املستقلة( .ب

انت اسعي أطراف التبادل إىل بناء ثقافة جتارية تقوم على تبادل املعلومات ابالعتماد على خمتلف التقنيات احلديثة مثل التبادل األمثل للبي تبادل املعلومات
 والتسيري املشرتك للمخزون.

 املرونة
حيث أنه ال  ؛النزاعات ، والقدرة على حلأطراف التبادل على توقع التغريات اليت متس بيئة التبادل والتكيف معهاقدرة قابلية و  متثل

 ميكن أن تستمر العالقة إذا مت جتاهل التغريات اليت ميكن أن متس بيئة التبادل
  املمارسة والتدريب املستمرجمموعة املهارات البيعية الفعالة اليت مت صقلها مع مرور الوقت عرب خربة قوى البيع

                                                           
4 Najoua Elommal & Jean Perrien, Proposition d’un modèle de l’influence des normes de la relation de Macneil (1980) sur la 

satisfaction d’un client vis-à-vis de son institution financière principale, 1ères Journées de Recherche en Marketing IRIS,  IAE de 

Lyon, 4 et 5 avril 2005, p06. 
5 Fabien Durlf, op.cit,p.27, p30-31. 
6 Wilson, T.D. (1995), “An Integrated Model of Buyer-Seller Relationships”,  Journal of the Academy of Marketing Science, 

Vol.23, No.4, pp.335-345. 
7 Morris, M.H., Brunyee, J. et Page, M. (1998), « Relationship Marketing in Practice: Myths and Realities », Industrial Marketing 

Management, Vol. 27, n°4, pp. 359-371. 
8 Palmatier, Robert W., Dant, Rajiv P., Grewal, Dhruv & Evans, Kenneth R. (2006). Factors Influencing the Effectiveness of 

Relationship Marketing: A Meta-Analysis. Journal of Marketing, 70 (4) (October), 136–53. 
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 انشاء وكبح السلطة
صياغة عقود تساعد على تقييد سلطة أطراف التبادل، حيث ترتبط مبفهوم توزيع السلطات. فالسلطة بناء على هذا املعيار  تتمثل يف

 تقع بني أطراف التبادل
 كن أن تنشأ أثناء خمتلف املبادالت التجاريةثقافة طريف التبادل يف معاجلة خمتلف املشاكل اليت مي التعامل مع الصراعات

 املعاملة ابملثل
تساوي املركز التفاوضي ألطراف التبادل؛ حيث يسمح لكل طرف حتسني وضعيته التبادلية، ويتيح امكانية التقاسم العادل  يقصد هبا

 لفائض عملية التبادل؛ فهو يرتكز على مفهومي العدالة واالنصاف
 تبادل املعلومات ابملرونة والسالسة اليت جتعل طريف التبادل يف انسجام مع جمرايت األحداث اليت جتمعهما.القدرة على  التواصل

 املطلب الثاين: أخالقيات العالقات التجارية يف ظل أحكام الشريعة اَلسالمية
ل الباحثني؛ حيث بيعترب موضوع املسؤولية االجتماعية للمؤسسات من املواضيع اليت تلقى اهتماما متزايدا من ق

أصبحت املواضيع املرتبطة حبماية البيئة أو الصحة العامة أو األخالق املعنوية والشخصية للمؤسسات على رأس هذه 
االهتمامات. يتمحور هذا البحث حول أخالقيات رجل األعمال ابعتباره ركيزة أساسية حتدد جودة املبادالت التجارية، 

أثر غلب العمليات التجارية، سواء تعلق األمر بعنصر االحرتافية أو بعنصر األخالق. تتفالفرد ميثل العنصر األهم يف أ
 أخالق الفرد مبجموعة من العناصر منها ما هو مرتبط ابلبيئة العامة ومنها ما هو مرتبط ابملؤسسة ومنها ما هو مرتبط

ليد وابملناخ األخالقي  املنظمة والعادات والتقاابلنسبة لألخالق املرتبطة ابلبيئة العامة ترتبط أساسا ابلقوانني ابلشخص.
 للصناعة؛ أما القيم املرتبطة ابملؤسسة ترتبط ابلسياسات اليت تنتهجها املؤسسة يف تسيري عالقاهتا ومبادالهتا اضافة إىل

يم الدينية؛ قسلوكات العاملني مبختلف مستوايهتم؛ أما القيم املرتبطة ابلشخص مصدرها األسرة واجلماعات املرجعية وال
 ميثل هذا األخري نقطة اهتمام هذا البحث. 

 الفرع األول: مفهوم األخالق
وحقيقته أنه لصورة اإلنسان الباطنة، وهي نفسه وأوصافها . 9السجية والطَّبع، واملروءة والدين اخل ل ق يف لغة العرب

ثواب والعقاب نيها، وهلما أوصاف حسنة وقبيحة، والومعانيها املختصَّة هبا، مبنزلة اخلَْلق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعا
عبارة عن  أبهنا. أما يف االصطالح تعرف 10يتعلَّقان أبوصاف الصورة الباطنة أكثَر مما يتعلقان أبوصاف الصورة الظاهرة

 .11هيئٍة يف النفس راسخة، عنها تصدر األفعال بسهولة ويسر، من غري حاجة إىل فكر ورويَّة
املعتقدات،  من "، وهي جمموعةعادة"أي  "إيثيه" مستخلصة من اجلدار اليوانين يف الالتينية (Ethic) اخل ل قأما 

 ملتنظي تسعىمعايري تنظيمية،  هي األخالقف .أو املثاليات املوجهة، واليت تتخلل الفرد أو جمموعة من الناس يف اجملتمع
 .12اليت ختضع إىل القيم املتعارف عليها هوأفعال سلوك الفرد

                                                           

  .881، ص1995، دار الرسالة، بريوت، لبنان، 8احمليط، ط الفريوز آابدي، القاموس 9 
 .86دار املعارف، القاهرة، ص  ،10ج بن منظور، لسان العرب، 10 
 .81ص  ،2004 اجلرجاين، التعريفات، حتقيق ودراسة حممد صديق املنشاوي، دار الفضيلة، القاهرة، 11 

12 Comte Sponville, A. (1994), Morale ou éthique ? Valeurs et vérité, PUF, Paris, pp191-192. 
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 ما من الناحية االصطالحية فقد اختلفت املذاهب الفلسفية الغربية يف حتديد ماهيتها بني النظرية والتطبيق؛أ
بقيت األخالق إىل عهد قريب مبحثًا فلسفياً نظرايً يتداوله الفالسفة وخيوض فيه علماء األخالق بوصفه علماً حيث 
عيارية األخرى، فوضعوها على قدم املساواة مع املنطق وعلم ضمن العلوم امل "األخالق"، وقد أدخل الفالسفة معياراي

اجلمال، وقالوا إن موضوعها هو قيمة اخلري، كما أن موضوع املنطق هو قيمة احلق، وموضوع علم اجلمال هو قيمة 
ل األخالق ق. إال أن املناهج الفكرية احلديثة اليت تعتمد على الواقع يف وصف وحتليل الظواهر البشرية استطاعت ناجلمال

من صورهتا اجملردة امليتافيزيقية إىل واقع ميكن رصد حمدداته، فارتبطت ابلسلوك البشري وعلى هذا األساس من الفالسفة 
من ذهب إىل التمييز بني األخالق املعنوية واألخالق كسلوك )ومها مرتادفان عند الكثري من املفكرين( فاألخالق املعنوية 

السلوكات البشرية اليت تظهر يف شكل سلوكات أخالقية؛ أي أن األخالق عبارة عن ترمجة  هي العنصر الذي يتحكم يف
يلة فاألخالق املعنوية متثل جمموعة القرارات الذهنية أما السلوكات األخالقية متثل امتداد الفض ملعىن الفضيلة لدى الفرد،

 .13وجتسدها يف الواقع
 ةـللغا داتمفر جميع بين من الكلمة هذه هللاا رختاا ملميزة فقدأما عند املسلمني فلمصطلح األخالق مكانته ا

(؛  04 ةـي، اآلمـلقلا رةوـس)" خ ل ٍق َعِظيمٍ  َلَعَلى َوِإنَّكَ " جل عاله بقولةصلى هللا عليه وسلم  "دـمحم" اـنبين اـبه فـليص
 إن إذ ."قالــألخا رماــمك مــألتم تــبعث اــنمإ" ةــبقول  هــجلأ نــم ثــبع يذــلا اليــلرسا كما يصف الرسول الكرمي دوره

 نفســلا ينــب ااجزــح نوــتك نأ عليهم الصالة والسالم ءاــألنبيوا لــلرسا اــمنه أراد اــفإنم عــلرفيا عــلموضا اذــبه قالــألخا
 عند املسلمني سنةاألخالق احل. ف14وهوى القلب، ولريمسوا طريقا للبشرية متيزها األعمال الصاحلة والفضائل تهااهوــشو

أقرهبم و  هي قوام الدين والدنيا، فالرب حسن اخللق، وأحاسن الناس أخالقا هم أحب الناس إىل النيب صلى هللا عليه وسلم
 إليه جملسا يوم القيامة.

 يف اإلسالم الفرع الثاين: أخالقيات األعمال

ية، وتنأى قية اليت تكفل له النقاء والرابنضـــوابطه اخلل -االســـالميةالشـــريعة  أحكام يف إطار - لألعمال التجارية
يقني املستثمر  واألصل يف هذا كله ما استقر يف به عن اجلشع واألاننية، وجتعله أداة لبناء اجملتمع والرتاحم مع اآلخرين.

 ج علىر مال هللا، وأن الناس مجيعا مســــتخلفون فيه، وأنه ليس للمســــتخلف أن خي -يف األصــــل  -املســــلم من أن املال 
، فإن فعل ذلك فقَد أهليته لالســــــتخالف، وحتولت عنه هذه النعمة إىل من حيســــــن القيام إرادة املالك احلق ومقصــــــوده

ة لق يف ذلك من منطلقات نفعياملســـــــلم عندما يتحلى مبكارم األخالق ال ينط فرجل األعمال .15عليها ورعاية حقوقها

                                                           
13 Roche, D (2006). Ethique et performance des forces de vente: Une application empirique dans le secteur immobilier. Paper 

presented at the 5th International Marketing Trends Congress, Venise. P05. 

جملة ، ديف كلية اإلدارة واالقتصا يةالعالقة بني السلوك األخالقي للقيادة وااللتزام التنظيمي: دراسة اختبار، (2011) هللا كاظم حسناعبد و ضي رامحسن اد جو 14 
 .106ص ، 21، اجمللد السابع، العدد الغري للعلوم االقتصادية واالدارية

 .03، القاهرة، ص 1جممع فقهاء الشريعة أبمريكا، ط(، ماال يسع التاجر املسلم جهله، 2004) عبد هللا املصلح و صالح الصاوي 15 
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تغاء عة هللا عز وجل واإلقتداء برســـــــــوله صـــــــــلى هللا عليه وســـــــــلم واب، وإمنا ينطلق من موقف َعَقِديٍّ اثبت، قوامه طاحبتة
س فإمنا يكون ابلقصـــــــــــــــد التابع ولي -كرواج جتارته وحنوه   -األجر يف ذلك، وما حيصـــــــــــــــل له من منافع من وراء ذلك 

ســـــيا آولقد كان لألخالق احلســـــنة لتجار املســـــلمني أبلغ اآلاثر يف نشـــــر اإلســـــالم يف كثري من ربوع  ابلقصـــــد األصـــــلي.
 .16وأفريقيا، وقد انتشر اإلسالم ابلتجار الدعاة ومل ينتشر ابلدعاة التجار

كما أن ألخالقيات األعمال نصيبها الوفري من النصوص الشرعية، من الكتاب والسنة وآاثر الصحابة والسلف 
البيع والشــــــراء، روى  امالصــــــاحل، والتفقه فيها من الواجبات؛ فقد كان عمر رضــــــي هللا عنه أيمر التجار ابلتفقه يف أحك

-1الرتمذي أن عمر بن اخلطاب رضـــــي هللا عنه قال:"ال يبع يف ســـــوقنا إال من قد تفقه يف الدين" )صـــــحيح الرتمذي، 

( وجاء يف رواية أخرى أنه قال: "ال يبع يف ســــــــوقنا إال من تفقه، وإال أكل الراب شــــــــاء أم أَب". كما روي أن عمر 151
ده يف الســـــوق وهو ال يعرف أحكام البيع والشـــــراء؛ حىت يعرف ما أيخذ وما يدع، رضـــــي هللا عنه كان يضـــــرب من وج

وحىت يعرف احلالل واحلرام، وال يفســـــد على الناس بيعهم وشـــــراءهم ابألابطيل واألكاذيب، وحىت ال يدخل الراب عليهم 
ا املســلم وغري يطمئن إليه من أبواب ال يعرفها املشــرتي، وابجلملة لكي تكون التجارة جتارة اســالمية صــحيحة خالصــة،

. وقــال عطــاء وهو من التــابعني: "جمــالس الــذكر هي جمــالس احلالل واحلرام كيف 17املســــــــــــــلم، ال غش فيهــا وال خــداع
؛ وقال ابن جنيم احلنفي يف البحر الرائق:"...وكان 18تشـــــرتي وتبيع وتصـــــلي وتصـــــوم وتنكح وتطلق وحتج وأشـــــباه هذا"

. واألمثلة عديدة ال يســــع ذكرها يف هذا املقام اليت 19بوا معهم فقيها يرجعون إليه"التجار يف القدمي إذا ســــافروا اصــــطح
 تروي مدى اهتمام املسلمني ابلتفقه يف املعامالت التجارية، ألن ذلك يكبح النفس وينمي الفضيلة وحيفظ احلقوق.

هناك ما والسنة و تعددت النصوص الشرعية حول صفات رجل األعمال املسلم؛ هناك ما هو صريح يف الكتاب 
ار املعسر وإقالة نظاالصدق واألمانة والقناعة والوفاء ابلوعد وحسن القضاء وحسن االقتضاء و هو مستنبط منهما. يعترب 

ث عليها ، من أكثر الصفات املنصوص عليها واليت حيالعثرات والوفاء ابحلقوق وجتنب املطل والغش والتدليس وحنوه
  عليه وسلم :"التاجر الصدوق األمني مع النبيني والصديقني والشهداء" )رواه الرتمذي(،قال رسول هللا صلى هللا .الشارع

 آَمن وا اتَـّق وا اَّللََّ اَي أَيُـَّها الَِّذينَ "قال هللا تعاىل:  ؛ة ألهلها مها شعار التاجر املسلمالصدق مع هللا ومع الناس وأداء األمانف
روى و  ،(58النساء: ) "ِإنَّ اَّللََّ أَيْم ر ك ْم َأْن تـ َؤدُّوا اأْلََمااَنِت ِإىَل َأْهِلَها"( وقال سبحانه: 119)التوبة: "وَك ون وا َمَع الصَّاِدِقنيَ 

 يـَتَـَفرَّقَا، فَِإْن َصَدقَا اِبخْلَِياِر َما ملَْ  البخاريُّ عن َحِكيِم ْبِن ِحزَاٍم َرِضَي اَّللَّ  َعْنه  َعْن النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: اْلبَـيَِّعانِ 
َقْت بـَرََكة  بـَْيِعِهَما من األخالق احلميدة و  (.2079يث البخاري حد) َوبـَيـََّنا ب ورَِك هَل َما يف بـَْيِعِهَما، َوِإْن َكَذاَب وََكَتَما حمِ 

                                                           

 .04 املرجع نفسه، ص 16 
 .357، ص مصر –شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب ، الطبعة الثانية، 2(، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر، ج1975) ، سنن الرتمذيالرتمذي 17 
 .12وآدابه، الطبعة األوىل، املكتبة العلمية ودار الطيب، القدس، فلسطني، ص  (، فقه التاجر املسلم2005حسام الدين بن موسى عفانة ) 18 
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 َعنـْه َما َأنَّ َرس وَل اَّللَِّ اَّللَِّ َرِضَي اَّللَّ  روى البخاريُّ َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد  يكون مسحا مرفقا ابملسلمني؛للتاجر املسلم أن 
( وروى مسلٌم 2076)البخاري حديث  "َرِحَم اَّللَّ  َرج اًل مَسًْحا ِإَذا اَبَع َوِإَذا اْشرَتَى َوِإَذا اقْـَتَضى"َصلَّى اَّللَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:

ِإنَّ الرِّْفَق اَل َيك ون  يف َشْيٍء ِإالَّ زَانَه  َواَل " :ْيِه َوَسلََّم َعْن النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ َعْن َعاِئَشَة َزْوِج النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ  َعلَ 
 (.2594)مسلم حديث  "يـ نـْزَع  ِمْن َشْيٍء ِإالَّ َشانَه  

فات ا التاجر املسلم؛ وهي الصفاألمانة والصدق والسماحة والرفق من الصفات املطلوبة شرعا أن يتحلى هب
اليت يهتم هبا هذا البحث ابعتبارها عوامل رئيسية يف حتسني جودة العالقة ودعمها واحلفاظ عليها. فهذه الصفات ال 
ى حتقق فقط املقاصد الشرعية اخلاصة بتزكية النفس وجتنيبها ما ميكن ان يشينها، بل حتقق مقاصد جتارية تعود ابلنفع عل

 واجملتمع أبسره. فيما يلي املعىن اللغوي واالصطالحي للصفات األخالقية اليت هتتم هبا هذه الدراسة. طريف التبادل
واألمانة مصدر أمن ابلكسر أمانة  ؛20األمانة ضد اخليانة، وأصل اأَلْمن: طمأنينة النفس وزوال اخلوف األمانة: .1

كما يف قوله جل عاله:   ،21أمانة وحنوه، واجلمع أماانتفهو أمني، مث استعمل املصدر يف األعيان جمازًا، فقيل الوديعة 
هي كلُّ حقٍّ . واألمانة اصطالحا 22فاألمانة اسم ملا ي ؤمَّن عليه اإلنسان "إن هللا أيمركم أن تؤدوا األماانت إىل أهلها"؛

يه ِمن األعراض عل التَّعفُّف عمَّا يتصرَّف اإلنسان فيه ِمن مال وغريه، وما يوثق به؛ وقيل هي 23لزمك أداؤه وحفظه
تسمح األمانة يف جمال األعمال بتوطيد (. 269)الكليات، ص  24واحلرم مع القدرة عليه، وردُّ ما يستودع إىل مودعه

العالقة ودعم الثقة بني أطراف التبادل، حيث تعكس درجة قيام طريف التبادل بدورمها وأدائهما حلقوقهما على أكمل 
 ون كتم عيب، والبذل يف تقدمي النصيحة والتوجيه وحفظ للعهود والوعود وجتنبوجه من غري تقصري وال تعطيل، د

كما أن اختيار الشخص املناسب يف املنصب املناسب من حيث التكوين واملعرفة واخلربة من األمور املطلوبة االستغالل.  
ْسِنَد اأَلْمر  ِإىَل ِإَذا أ    عليه وسلم:"يقول رسول هللا صلى هللاشرعا، وهي يف جمال االدارة واالعمال عني األمانة وجوهرها، 

 .(6496البخاري، صحيح " )َغرْيِ أَْهِلِه فَانـَْتِظِر السَّاَعةَ 
الصدق ضدُّ الكذب، َصَدَق َيْصد ق  َصْدقًا وِصْدقًا وَتْصداقًا، وَصدَّقه: قَِبل قوَله، وصَدَقه احلديث:  الصدق: .2

ْدق، ويقال: َصَدْقت  القوم . أما الصدق اصطالحا 25. أي: قلت هلم ِصْدقًا وتصادقا يف احلديث ويف املودةأَنبأَه ابلصِّ
. أما النصوص الشرعية فهي  26مطابقة القول الضمري واملخرب عنه معا، ومىت اخنرم شرط من ذلك مل يكن صدقا اتمافهو 
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 .90، ص الدار الشامية -دار القلم ، الطبعة الرابعة، صفوان عدانن داوودي، حتقيق: مفردات ألفاظ القرآن(، 2009) الراغب األصفهاين  21 
 .10، صمكتبة لبنان، املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري(، 1987) الفيومي 22 
 .288، الطبعة الثانية، دار املعرفة، بريوت، ص 1، جفيض القدير شرح اجلامع الصغري(، 1972) املناوي 23 
 .269مؤسسة الرسالة، بريوت، ص : عدانن درويش وحممد املصري، حتقيق، (1998) الكفوي، الكليات 24 
 .193ص  ،10ج ، املرجع السابقبن منظور،  25 
 .270، القاهرة، ص دار السالم، ثالثةالطبعة ال، حتقيق: أبو اليزيد أبو زيد العجمي، الذريعة إىل مكارم الشريعة، (2007) الراغب األصفهاين 26 
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القرآن الكرمي  دلة كثرية منأمر اإلسالم ابلصدق وحث عليه يف كل املعامالت اليت يقوم هبا املسلم، واألكثرية، حيث 
أي اصد قوا  ؛[119: التوبة] "اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمن وا اتَـّق وا اللَّـَه وَك ون وا َمَع الصَّاِدِقنيَ :"قال هللا تعاىل، على هذا اخللق النبيل

قَاَل اللَّـه  جل عاله:" وقوله؛ 27والزموا الصدق تكونوا مع أهله، وتنجوا من املهالك، وجيعل لكم فرًجا من أموركم وخمرًجا
ِلَك رَّ َهـَٰذا يـَْوم  يَنَفع  الصَّاِدِقنَي ِصْدقـ ه ْم هَل ْم َجنَّاٌت جَتْرِي ِمن حَتِْتَها اأْلَهْنَار  َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا  ِضَي اللَّـه  َعنـْه ْم َوَرض وا َعْنه  ذَٰ

قني يف الدنيا صدقهم يف اآلخرة، ولو كذبوا ختم هللا على أفواههم، ونطقت أي ينفع الصاد ،[119املائدة: ]" اْلَفْوز  اْلَعِظيم  
جاءت األحاديث النبوية متضافرة يف احلث على الصدق، واألمر به، وأنه وسيلة إىل . و 28به جوارحهم فافتضحوا

 إنَّ الصدق يهدي إىل الربِّ، وإنَّ الربَّ :"صلى هللا عليه وسلم، قال النيب فعن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه عن ؛ اجلنة
، النار يهدي إىل اجلنة، وإنَّ الرجل ليصدق حىت يكون ِصدِّيًقا، وإنَّ الكذب يهدي إىل الفجور، وإنَّ الفجور يهدي إىل

اابً  قال النووي يف شرحه هلذا (؛ [2607]، ومسلم [6094] البخاري رواه" )وإنَّ الرجل ليكذب حىت يكتب عند هللا كذَّ
لى حتّرِي الصدق، وهو قصده واالعتناء به، وعلى التحذير من الكذب والتساهل هذا فيه حث ع العلماء قال:"احلديث

ااًب إن اعتاده " يكتب" ومعىن ،فيه؛ فإنه إذا تساهل فيه كثر منه، فعرف به، وكتبه هللا ملبالغته ِصدِّيًقا إن اعتاده، أو كذَّ
ار ذلك ذابني وعقاهبم، واملراد إظههنا حيكم له بذلك، ويستحق الوصف مبنزلة الصديقني وثواهبم، أو صفة الك

للمخلوقني، إما أبن يكتبه يف ذلك؛ ليشتهر حبظِّه من الصفتني يف املأل األعلى، وإما أبن يلقي ذلك يف قلوب الناس 
 .29وألسنتهم، وكما يوضع له القبول والبغضاء، وإال فقدر هللا تعاىل وكتابه السابق بكل ذلك"

 ؛على ساَلسٍة َوس هولةٍ  "مسح"مادة  ، وتدلسمح مساحة ومساحا ومسوحةمصدر مسح ياملساحَمة:  السماحة: .3
ويقال: رجل مسح وامرأة مسحة ؛ 30املساَهلة، ومسح بكذا يسمح مس  وًحا ومَساحه: جاد وأعطى، أو وافق على ما أريد منه

. -ر واملؤّنثللمذكّ - 31من رجال ونساء مساح ومسحاء فيهما، ويقال رجل مسيح ومسمح ومسماح، واجلمع مساميح
، 32"ّضالبذل ما ال جيب تف"ما ذكره اجلرجايّن من أّن املراد هبا: األّول، لّسماحة يف االصطالح تقال على وجهنيأما ا

امح مع الغري يف يف معىن الّتس "؛ أما الوجه الثاين فتذكراجلود عن كرم وسخاء"ابن األثري من أّن املقصود هبا: أو ما ذكره
ومساحة املسلمني ؛ 33قهروعدم ال يسرياألمور واملالينة فيها اليت تتجلى يف الت ويكون ذلك بتيسرياملعامالت املختلفة 

                                                           

 .230، الطبعة الثانية، دار طيبة، الرايض، ص سامي بن حممد السالمةحتقيق:  ،4ج ،(1999) العظيم تفسري القرآن، ابن كثري 27 
 .123ار طيبة، الرايض، ص ، دحممد عبد هللا النمرحتقيق:  ،3ج ،(1997) معامل التنزيل، للبغوي 28 
 .243-241، بريوت، ص دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة الثانية، 16، جاملنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، النووي 29 
 .99، بريوت، ص دار الفكر، عبد السالم حممد هارون، حتقيق: 3، جمعجم مقاييس اللغة(، 1979) بن فارس 30 
 .املرجع السابقبن منظور،  31 
 .160، املرجع السابق، ص اجلرجاينّ  32 
 .2287، جدة، ص دار الوسيلة، الطبعة األوىل، الشيخ صاحل بن محيد، عبد الرمحن بن ملوحإشراف:  ،6ج ،نضرة النعيمجمموعة من العلماء،  33 
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إن الدين اإلسالمي  .يت تبدو يف تعامالهتم املختلفة سواء مع بعضهم أو مع غريهم من أصحاب الّدايانت األخرىال
ق مع الفطرة ر أمور األحكام والعبادات بشكل يتوافمبجمله قائم على اليسر ورفع احلرج ابتداء من العقيدة وانتهاء أبصغ

اإلنسانية وتتقبله النفس البشرية من غري تكلف أو تعنت، وهذا ما أشار إليه هللا تعاىل يف مواطن كثرية من كتابه العزيز 
اَل ي رِيد  اَّللَّ  ِبك م  اْلي ْسَر وَ ":تعاىله ، وقول(78سورة احلج، اآلية: ) "َوَما َجَعَل َعَلْيك ْم يف الدِّيِن ِمْن َحرَجٍ "منها قوله تعاىل: 
ْنَسان  َضِعيًفا"، وقوله عز وجل:(185سورة البقرة، اآلية: " )ي رِيد  ِبك م  اْلع ْسرَ  سورة ) "ي رِيد  اَّللَّ  َأْن خي َفَِّف َعْنك ْم َوخ ِلَق اإْلِ
؛ اقف والشواهد املبنية على منهج السماحة والتيسري(. أما السرية النبوية فهي مليئة ابألحداث واملو 28النساء، اآلية: 

إذا اشرتى، وإذا رحم هللا رجاًل مسًحا إذا ابع، و "م قال:يب صلى هللا عليه وسلنعن ال رضي هللا عنه جابر بن عبد هللاعن 
ك املشاحة ر على السََّماَحة، وحسن املعاملة، واستعمال معايل األخالق ومكارمها، وت فيه احلض"، هذا احلديث اقتضى

والرقة يف البيع، وذلك سبب إىل وجود الربكة فيه؛ ألن النَّيب عليه السالم ال حيض أمته إال على ما فيه النفع هلم، يف 
أّن عثمان رضي هللا عنه اشرتى من رجل أرضا فأبطأ عليه، فلقيه  :عن عطاء بن فّروخ موىل القرشّيني. 34الدنيا واآلخرة

ك؟  وهو يلومين، قال: أو ذلك مينعالاس أحدا إل: إّنك غبنتين، فما ألقى من النمالك؟ قافقال له: ما منعك من قبض 
ة جل اجلنو  أدخل هللا عز:" مالك، مّث قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمقال: نعم، قال: فاخرت بني أرضك و 

عن حذيفة رضي هللا عنه (. 1/387، " )مسند اإلمام أمحد بن حنبلرجال كان سهال مشرتاي وابئعا، وقاضيا ومقتضيا
قال:  –ديثًا قال وال يكتمون هللا ح - "ماذا عملت ىف الدنيا؟"أتى هللا بعبد من عباده آاته هللا مااًل، فقال له: : "قال

فقال هللا:  ،اي رب آتيتين مالك، فكنت أابيع النَّاس، وكان من خلقي اجلواز، فكنت أتيسَّر على املوسر، وأنظر املعسر
السََّماَحة والصرب، فخلقان يف النفس. ف(. 1560؛ ومسلم 1729". )البخاري، ذا منك، جتاوزوا عن عبديأان أحق هب"

وهذا أعلى من ذاك، وهو أن يكون صبَّارًا ( 17، اآلية:بلدسورة ال) "َوتـََواَصْوا اِبلصَّرْبِ َوتـََواَصْوا اِبْلَمْرمَحَةِ " :قال تعاىل
مْحَة لإلنسان، وصرب على املكاره، وهذا ضد الذي خلق هلوًعا، إذا مسه الشر جزوًعا، وإذا مسه شكورًا، فيه مساحة ابلرَّ 

 .35اخلري منوًعا؛ فإنَّ ذاك ليس فيه مساحة عند النعمة، وال صرب عند املصيبة
، ومرفًقا: الن له ا، وهو لني اجلانب، ويقال: َرَفق ابأَلمر وله وعليه يـَْرف ق رِفْـقً واجلفاء الرِّفق ضد العْنف الرفق: .4

هو لني . الرفق اصطالحا 37 36جانبه وحسن صنيعه. وَرف َق يـَْرف ق  وَرِفَق لطف ورَفَق ابلرجل وأَْرَفقه مبعىن وكذلك َترفَّق به
(؛ وهو 10/449)فتح الباري البن حجر العسقالين،  38اجلانب ابلقول، والفعل، واألخذ ابألسهل، وهو ضد العنف
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 .118، ص 10ج ابن منظور، املرجع السابق، 37 
 . 449ص  ،2000الرايض، ، السالمدار ، 10، جشرح صحيح البخاري فتح الباري ،ابن حجر العسقالين 38 
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 ؛(8/3170)مرقاة املفاتيح للقاري،  39ولني اجلانب، واللطف يف أخذ األمر أبحسن الوجوه، وأيسرها املداراة مع الرفقاء،
َن اَّللِّ لِنَت هَل ْم َوَلْو ك نَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب الَنَفضُّوْا ِمْن َحْوِلَك فَاْعف  َعنـْه ْم " :قال تعاىل اْستَـْغِفْر هَل ْم وَ فَِبَما َرمْحٍَة مِّ

بُّ اْلم تَـوَكِِّلنيَ َوَشاِورْ  يقول تعاىل خماطًبا (، 159، اآلية: عمران )آل "ه ْم يف اأَلْمِر فَِإَذا َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل َعَلى اَّللِّ ِإنَّ اَّلّلَ حيِ 
أطاب و  رسوله صلى هللا عليه وسلم، ممتنًّا عليه وعلى املؤمنني فيما أالن به قلبه على أمته، املتبعني ألمره، التاركني لزجره،

)صحيح مسلم،  "من حيرم الرِّفق حيرم اخلري:"قال عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنهعن جرير رضي هللا عنه ؛ 40هلم لفظه
ري  يعين أنَّ اإلنسان إذا حرم الرِّفق يف األمور فيما يتصرف فيه لنفسه، وفيما يتصرف فيه مع غريه، فإنَّه حيرم اخل(، 2592

اهد، ، فإذا تصرَّف اإلنسان ابلعنف والشدة، فإنَّه حيرم اخلري فيما فعل، وهذا شيء جمرٌَّب ومشكله، أي: فيما تصرَّف فيه
دَّة؛ فإنَّه حيرم اخلري وال ينال اخلري، وإذا كان يتعامل ابلرِّفق واحللم  األانة وسعة و أنَّ اإلنسان إذا صار يتعامل ابلعنف والشِّ

. 41لإلنسان الذي يريد اخلري أن يكون دائًما رفيًقا حىت ينال اخلري كثري، وعلى هذا فينبغي  الصدر؛ حصل على خري
تدل هذه النصوص على أنَّ الرِّفق يف األمور، والرِّفق ابلنَّاس، واللني، والتيسري، من جواهر عقود األخالق اإلسالمية، 

ا من صفات الكمال، وأنَّ هللا تعاىل من صفاته أنَّه رفيق، وأنه حيب من عباده يهم به ويرغبهم فيه، الرِّفق، فهو يوص وأهنَّ
ويعدهم عليه عطاًء ال يعطيه على شيٍء آخر. وي فهم من النصوص أنَّ العنف َشنْي خلقي، وأنَّه ظاهرة قبيحة، وأنَّ هللا 

 .42ال حيبه من عباده
 

 املبحث الثالث: الدراسة امليدانية
 وعينته جمتمع الدراسةالفرع األول: 

؛ ألجهزة االلكرتومنزليةل الذين يشتغلون يف قطاع البيع ابلتجزئة وابجلملةلوسطاء التجاريني اميثل جمتمع الدراسة 
وسيط جتاري من زابئن أحد املؤسسات املنتجة ملختلف أنواع األجهزة االلكرتومنزلية؛  15أما عينة الدراسة والبالغ عددها 

يريج ابجلزائر. وااللكرتومنزلة حتديدا يف والية برج بوعر  حيث تقع املؤسسة يف واحد من أهم أقطاب الصناعات االلكرتونية
 .2016متت الدراسة امليدانية خالل الفرتة املمتدة من جوان إىل أوت 

 توزيع أفراد العينة حسب متغريات الربة وزمن العالقة ومستوى العالقة -02- اجلدول رقم
 املؤوية النسبة العدد الفِات املتغري 

 سنوات 3-1 الربة يف السوق
 سنوات4-7

02 
02 

13.33 
13.33 
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 .148، ص 2ج ،ابن كثري 40 
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 سنة 8-12
 سنة 12أكثر من 

04 
07 

26.66 
09.33 

مدة العالقة مع 
 املؤسسة

 سنوات 1-3
 سنوات4-7
 سنة 8-12

 سنة 12أكثر من 

03 
07 
02 
03 

20.00 
09.33 
13.33 
20.00 

 مستوى العالقة

 مرحلة االنطالق
 مرحلة التوطيد

 مرحلة االستقرار
 مرحلة التقهقر

00 
05 
08 
02 

00.00 
33.33 
53.33 
13.33 

 
 الفرع لثاين: أسلُو مجع البيانت

مت االعتماد على املقابلة نصــــــف املوجهة كأســــــلوب جلمع البياانت؛ كما مت اســــــتخدام االســــــتبيان كأداة جلمع 
ملرجوة منها، االبياانت، مت تقســــيمه إىل أربع أجزاء رئيســــية يتضــــمن اجلزء األول عرض تعريفي على الدراســــة واألهداف 

أما اجلزء الثاين تضــــــــــــــمن معلومات عامة ترتبط ابخلربة ومدة ومســــــــــــــتوايت العالقة؛ أما اجلزء الثالث مت التطرق فيه إىل 
ــــــــــــــــ"ماكنيل" والدراســات التســويقية اليت تناولت مواضــيع  الســياســات التجارية ابالعتماد على نظرية العقد االجتماعي لـ

لعالئقي؛ كما مت اســــتخدام جمموعة من املقاييس املرتبطة بقياس العالقات التجارية الســــياســــات التجارية وفقا للمدخل ا
يف قطاع األعمال. أما اجلزء الرابع تضــــمن النواتج العالئقية حيث مت صــــياغتها بناء على األدبيات التســــويقية اليت تتفق 

واملتمثلة يف  الصفات الشخصية لرجل البيع على ثالث نواتج عالئقية )الرضا والثقة وااللتزام(؛ أما اجلزء األخري تضمن
األمانة والصــدق والســماحة والرفق. كما اعتمد البحث مقياس ليكرت لقياس االجتاهات لقياس اجتاهات الوســطاء حنو 
الســــياســــات التجارية العالئقية والنواتج والســــمات الشــــخصــــية. من أجل اختبار الصــــدق الظاهري مت عرض االســــتبيان 

 ذوي اخلربة يف القياس.على أستاذين من 
 

 تائج الدراسة امليدانيةالفرع الثالث: عرض ن
لالجابة على اشكالية البحث اليت هتدف إىل استكشاف السمات الشخصية املنصوص عليها يف فقه املعامالت 

ة كأسلوب قياس يالتجارية االسالمية اليت هلا أتثري على كفاءة عملية التبادل التجاري، مت االعتماد على النمذجة البنائ
يساعد على تناول املتغريات املرتبطة ابلظاهرة بصورة امجالية. اعتمد البحث أسلوب املربعات الصغرى اجلزئية أو ما 

"، متت العملية على مرحلتني رئيسيتني؛ مت خالل املرحلة األوىل تقييم النموذج القياسي PLS methodeيصطلح عليه "
ج معدالت الثبات والصدق التقاريب وصدق التمايز؛ أما املرحلة الثانية مت تقييم النموذ  )اخلارجي( الذي يهدف إىل حتديد

 ".f Squareومن خالل الدليل "  "R Squareالبنائي )الداخلي( من خالل معامل جودة النموذج أو ما يصطلح عليه بـ"
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صدق التمايز الثبات والصدق التقاريب و  تقييم النموذج القياسي: مت خالل هذه املرحلة حساب معدالت املرحلة األوىل؛
 عرب اعتماد جمموعة من املؤشرات االحصائية ذات العالقة. وفيما يلي النتائج النهائية هلذه املرحلة.

 مؤشرات الثبات -03- اجلدول رقم
 Cronbach’s alpha Composite reliability 

 0.884 0.802 األمانة 

 0.902 0.784 اَللتزام

 0.850 0.752 الثقة

 0.827 0.633 الرضا

 0.937 0.902 مهارات التواصل

يف املئة، ما عدى  75يتضح من اجلدول أبن معامالت الثبات كلها جيدة، حيث جتاوزت قيمة ألفا كرونباخ 
فية،  ايف املئة وهي نسبة مقبولة احصائيا خاصة ملا يتعلق األمر ابلنماذج االستكش 63الرضا أين بلغت نسبة ألفا كرونباخ 

 37" وبغرض رفع معدل الثبات مت حذف العبارة Adjei, Noble; 2010كما أن هذا العامل مت تطويره بناء على مقياس "
منتجة". كما ميكن االشارة أبنه مت حذف بعض العبارات يف بعض العوامل؛ ففي  هذه املؤسسة مع اليت نصها "عالقتنا

" مت حذف العبارة Williams and Spiro; 1985يفها ابعتماد مقياس "عامل مهارات تواصل عون املبيعات اليت مت تكي
واليت نصها "يسعى عون املبيعات إىل بناء عالقات شخصية مع زابئن املؤسسة"؛ ابلنسبة لعامل االلتزام الذي مت  35

 44عبارة رقم " املكون من ثالث مؤشرات، مت حذف الGrégoire, Laufer, and Tripp; 2010تطويره بناء على مقياس "
اليت نصها "أود االحتفاظ ابلعالقة مع املؤسسة إىل أطول فرتة ممكنة". أما عامل الثقة الذي مت تطويره بناء على مقياس 

"Adapted from Morgan & Hunt; 1994 متيز بعامل ثبات مرتفع مع االحتفاظ جبميع مؤشراته. أما معامل األمانة "
يف املئة ومعدل الثبات املركب  80.2سة وبعد حذف عبارتني بلغ معدل ألفا كرونباخ الذي مت تطويره يف ظل هذه الدرا

 يف املئة وهي قيم جيدة لثبات أداة القياس، وبلغ عدد املؤشرات النهائية لعامل األمانة ثالث مؤشرات.  88.4

 أدلة الصدق التقاريب )التشبعات ومتوسط التباين املستخلص( -04- اجلدول رقم
 التواصل الرضا الثقة اَللتزام األمانة 

 0.910     من السهل التواصل مع عون مبيعات املؤسسة
 0.875     عون مبيعات املؤسسة متعاون مع زابئن املؤسسة

 0.952     أعتقد أبن عون املبيعات ال يتعامل معنا فقط كزابئن، وامنا كذلك كأشخاص
  0.949    ابالهتمام جدير الذي قضيناه مع املؤسسة واجلهد يعترب الوقت

  0.719    مع هذه املؤسسة أان راض على عالقيت
   0.861   املؤسسة جديرة ابلثقة

   0.713   تتميز املؤسسة مبستوى عال من النزاهة واملصداقية
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   0.848   تقدم لنا املؤسسة معلومات ونصائح موثوقة وصحيحة
    0.915  الشركة مع عالقيتب جدا ملتزم أان

    0.898  أقوم مبجهودات جادة لالحتفاظ ابلعالقة مع املؤسسة ألطول فرتة زمنية ممكنة
     0.951 خيربان عون املبيعات بكل املعلومات املتوفرة لديه حول السلعة حىت العيوب املوجودة هبا 

     0.784 يقوم عون املبيعات بتقدمي النصيحة لنا وتوجيهنا بكل أمانة ومن دون تكلف 
يتسم عون املبيعات ابلعفاف وعدم استغالل الظروف والفرص اليت ختدم مصلحته 

 الشخصية
0.800     

 AVE (Average Variance Extracted) 0.720 0.822 0.656 0.709 0.833 متوسط التباين املستخلص

أبن قيمة التشبعات جيب أن الذين يرون  "Igbaria, 1997 and Hair et al, 2006وبناء على " يتضح من اجلدول
يف املئة؛ كما أن مجيع قيم التباين  0.71أن مجيع تشبعات األدلة مرتفعة حيث بلغت أقل قيمة ، 0.40ال تقل عن 

 املستخلص جيدة. وبذلك ميكن احلكم على أن العوامل تتميز مبعامل صدق تقاريب جيدة.
من   وابعتماد مصفوفة التشبعات مت حذف جمموعةميكن االشارة إىل أنه خالل مرحلة اختبار الصدق التقاريب

العوامل اليت متيزت ابخنفاض معدالت التشبع لديها، ونرجح هذا االخنفاض يف قيم التشبعات إىل اخنفاض عدد أفراد 
لتعامل مع االعينة. تتمثل العوامل اليت مت حذفها يف تبادل املعلومات والتضامن واملرونة واملعاملة ابملثل والقوة التفاوضية و 

الصراعات وخربة قوى البيع؛ كما مت حذف ثالث عوامل ترتبط ابلسمات الشخصية لقوى البيع واملتمثلة يف الصدق 
 والسماحة والرفق.

" يتم خالل هذا االختبار Fornell-Larker criterionأما ابلنسبة لصدق التمايز فتم قياسه ابعتماد اختبار "
 لتايل.مع اجلذر الرتبيعي ملتوسط التباين املستخلص. نتائج االختبار مبينة يف اجلدول ا مقارنة االرتباطات بني العوامل

 (Fornell-Larker criterion) صدق التمايز -05- اجلدول رقم
 التواصل الرضا الثقة اَللتزام األمانة 

     0.848 األمانة 

    0.907 0.276 اَللتزام

   0.810 0.649 0.736 الثقة

  0.842 0.761 0.858 0.307 الرضا

 0.913 0.833 0.520 0.848 0.156 مهارات التواصل

تكون نتائج االختبار جيدة ملا يكون اجلذر الرتبيعي ملتوسط التباين املستخلص املتمثل يف البياانت القطرية 
ة ارنة لنتائج االختبار اخلاص(. بناء على هذا الشرط مجيع قيم املقFornell; 1982أكرب من قيم االرتباطات بني العوامل )

 هبذه الدراسة اجيابية، وبذلك ميكن احلكم على أن شرط صدق التباين حمقق يف هذا النموذج.
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العوامل  تقييم النموذج البنائي: اخلطوة التالية يف اختبار النموذج هتتم ابختبار البنية العاملية اليت جتمع ؛ثانيةاملرحلة ال
اليت ترتكز على حتليل التباين؛   (PLSاعتمد هذا البحث خوارزمية املربعات الصغرى اجلزئية )اليت تقوم عليها الدراسة. 

" الذي يهدف إىل R-Squareوفيما يلي نتائج التحليل املرتبطة بتقييم النموذج البنائي، حيث مت اعتماد مؤشرين: "
ري على متغري آخر. اجلدول التايل يوضح " الذي يهدف إىل قياس أثر متغf-Squareقياس القوة التنبؤية للنموذج و"

 نتائج االختبارين.
 مؤشرات تقييم النموذج البنائي -06- اجلدول رقم

 التواصل الرضا الثقة اَللتزام األمانة 
f-Square 

   1.965   األمانة
      االلتزام
    0.727  الثقة
   2.234   الرضا

  2.270    التواصل
R-Square Adjusted 

  0.421 0.858 0.694  
أن  يبني .(R-Square Adjustedفقد مت اعتماد اختبار جودة النموذج املعدل ) 30مبا أن حجم العينة أقل من 

؛ بناء على 0.1" الذي يرى أبن قيمة املؤشر ال ينبغي أن تقل على Santosa et al.; 2005مجيع قيم املؤشر تتفق وشرط "
الشرط حمقق حيث أن مجيع القيم جتاوزت هذه القيمة بشكل واضح، وهذا دليل على هذا الشرط ميكن احلكم أبن هذا 

فضل كما ميكن مالحظة أتثري املتغريات بعضها على بعض يتميز ابجلودة، حيث بلغت أ  القوة التنبؤية اجليدة للنموذج.
لى هذين االختبارين لتزام. بناء عقيمة هلا يف أتثري التواصل على الرضا، كما سجلت أدىن قيمة يف أتثري الثقة على اال

 ميكن احلكم على اجلودة البنائية للنموذج.
؛ ومت يتكون النموذج من ثالث عالقات وسيطية تتمركز يف عاملي الرضا والثقةاملرحلة الثالثة؛ فحص املتغري الوسطي: 

ية العالقة غري املباشرة. بار معنو اتباع خطوات ابرون كيين لفحص املتغري الوسيطي، كما اعتمد البحث اختبار سوبل الخت
وبعد اجراء "البوتس ترابني" واحلصول على معامالت االحندار مت تفريغ البياانت يف برانمج خاص ابختبار سوبل ونتائج 

 االختبار مبينة يف اجلدول التايل.
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 اختبار سوبل للعالقات الوسيطية يف منوذج البحث -07- اجلدول رقم
 احتمال املسار الثاين احتمال املسار األول اختبار سوبلنتيجة  َلحنراف املعياريا معامل اَلحندار 
 الثقة  >الرضا 
 رضاال > التواصل

02.727 
20.247 

0.352 
0.041 7.74 0.0 0.0 

 لتزاماال > لثقةا
 الثقة >الرضا 

0.238 
27.602 

0.339 
0.031 0.70 0.24 0.48 

 الثقة > األمانة
 لتزاماال > الثقة

5.560 
2.436 

0.140 
0.344 

6.97 0.0 0.0 

يبني لنا جدول اختبار سوبل للمتغريات الوسيطية أن الرضا متغري وسيطي بني عاملي التواصل والثقة وهو ما 
تدل عليه النتائج االجيابية لالختبار أي أن العالقة غري املباشرة دالة معنواي وهو ما يدعم فرض وسيطية متغري الرضا. أما 

مع معنوية  6.97الوسيطية اخلاصة ابألمانة والثقة وااللتزام فهي دالة معنواي، حيث بلغت قيمة اختبار سوبل العالقة 
أي أن الثقة متغري وسيطي بني األمانة وااللتزام. أما االختبار الثالث واخلاص ابلعالقة بني الرضا والثقة وااللتزام  0.0بقيمة 

 بعبارة أخرى عامل الثقة ليس متغري وسيطي بني الرضا وااللتزام. فحسب اختبار سوبل هي غري دالة معنواي،
الشكل ) بينت نتائج البحث وجود عالقة سببية قوية بني خمتلف مكوانت النموذج النهائي الفرع الرابع: مناقشة النتائج

ها على النواتج العالئقية وأثر ؛ ففي اجلزء املرتبط أبثر السياسة التجارية العالئقية املمثلة يف مهارات التواصل (-01-رقم 
فهي تتفق مع األدبيات التسويقية، كما أن العالقة السببية بني الرضا والثقة وااللتزام حمققة وتتفق كذلك مع أدبيات 
التسويق ابلعالقات، وهو ما يعطي البحث القوة التنظريية اليت قام عليها. أما ما يتعلق ابلسمات الشخصية االسالمية، 

  االضافة اليت يود هذا البحث ابرازها وأتكيدها ميدانيا، حيث مت اقرتاح أربع مسات املتمثلة يف األمانة والصدقاليت تعترب
والسماحة والرفق، أين مت االحتفاظ مبتغري األمانة فقط، مع استبعاد السمات الثالثة األخرى، وهذا راجع حسب رأينا 

 اجع إىل ضعف التنظري؛ إال أن بروز مسة األمانة دليل على صحة التنظريإىل العدد القليل ألفراد عينة الدراسة وليس ر 
الذي ينص على الدور الذي تلعبه السمات الشخصية يف تطور العالقة التجارية؛ حيث أن األدبيات التسويقية ترى 

األمانة، أي أن رضا و  أبن الثقة تتأثر ابلرضا، بينما بينت نتائج هذه الدراسة أبن الثقة تفسر مبتغرين رئيسيني الرضا
الوسيط التجاري )اتجر اجلملة أو اتجر التجزئة( الذي يتمثل يف توافق تطلعاته مع يتحصل عليه من املورد ال يكفي 

ينت الدراسة بوجود ؛ بلدعم ثقته جتاه املورد، بل جيب توفر صفة األمانة لدى قوى البيع لدعم ثقة الوسيط التجاري
كل بمانة تتمثل هذه العناصر يف عدم وجود أي حرج لدى عون املبيعات يف االخبار ثالث عناصر تتكون منها األ

 تقدمي التوجيهات ؛ أما العنصر الثاين فيتمثل يف املبادرة يفاملعلومات املتوفرة لديه حول السلعة حىت العيوب املوجودة هبا
العفاف وعدم  يفعنصر الثالث فيتمثل والنصائح بطريقة عفوية دون تكلف ودون ضغط من قبل أي طرف اثلث؛ أما ال

 لعون املبيعات. الشخصية ةصلحاملاستغالل الظروف والفرص اليت ختدم 
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 النموذج البنائي لعالقة النواتج العالئقية ابلسمات الشخصية اَلسالمية -01-الشكل رقم 
 

ود ثالث مكوانت ت بداية وجرغم توافق النموذج البنائي مع النموذج النظري من حيث البنية العامة اليت افرتض
رئيسية تتمثل يف السياسة التجارية العالئقية والنواتج العالئقية والسمات الشخصية، إال أن العديد من العوامل مت 
استبعادها، ففي السياسات التجارية العالئقية مت استبعاد سبعة عوامل مع االحتفاظ بعامل مهارات تواصل عون 

 ثالث عوامل ترتبط ابلسمات الشخصية واالحتفاظ بعامل األمانة كما مت االشارة اليه. تعترب املبيعات؛ كما مت استبعاد
هذه التغيريات ضرورات مفروضة املتها الشروط االحصائية املطبقة على هذا النوع من االختبارات، كون اخنفاض حجم 

ه التغيريات ليست  مت االستغناء عليها؛ أي أن هذالعينة كان له األثر الواضح يف التأثري على ثبات ومصداقية العوامل اليت
 وليدة ضعف يف التنظري وامنا عدم كفاية جمموعة الضوابط االحصائية. 

 والتوصيات: اَلستنتاجات
تناول البحث موضوع التسويق ابلعالقات بني مؤسساتية من الناحية األخالقية، حيث بينت نتائج الدراسة 

ثالث  قة التجارية بني الوسطاء التجاريني املتمثلني يف جتار اجلملة والتجزئة واملورد يتضمنامليدانية أن منوذج تطور العال
حماور رئيسية؛ يتمثل احملور األول يف السياسات التجارية العالئقية واليت متثل جمموعة النشاطات والسلوكات التسويقية 

ة حيث مت احملور الثاين فيتمثل يف النواتج العالئقي اليت هتدف إىل جذب واالحتفاظ ودعم العالقات مع الزابئن، أما
حصرها يف ثالث عوامل رئيسية الرضا والثقة وااللتزام وهو ما يتفق مع األدبيات التسويقية؛ ويتمثل احملور الثالث يف 

هي و السمات الشخصية األخالقية، حيث مت التطرق يف اجلانب النظري إىل أربع عوامل مستوحاة من الكتاب والسنة 
األمانة والصدق والسماحة والرفق؛ إال أنه بعد اختبار بنية النموذج مت االحتفاظ بعامل األمانة ابعتبارها متغري مفسر 
للثقة، وهو ما يتفق مع التنظري القائم عليه هذا البحث. بناء على هذه النتائج يعترب اجلانب األخالقي عامل رئيسي يف 

ة  القليل من الدراسات اليت تطرقت إليه يف جمال التسويق ابلعالقات، حيث أن غالبي العالقات التجارية، ورغم ذلك جند
 كتاب التسويق تطرقوا إليه ضمنيا فنجده ضمن متغريات أخرى مثل احلفاوة وحسن املعاملة واللطف وغريها من العناصر.



 

 
121 

السلبيات  ة فيه. أوىل هذهرغم االجيابيات اليت جاء هبا هذا البحث إال أنه يوجد هناك بعض األمور السلبي
اخنفاض حجم العينة وهو األمر الذي أثر بصورة ملحوظة على نتائج البحث أين مت الغاء العديد من العوامل الخنفاض 
مستوايت الثبات والثقة لديها. كما أن اقتصار الدراسة على زابئن مؤسسة معينة خيلق نوع من التحيز يف العينة حيث 

ؤال اخلاص مبستوايت العالقة تبني لنا أن أغلب أفراد العينة يف مرحلة النضج واالستقرار، ويوجد أنه وابلرجوع إىل الس
 اثنان فقط من أفراد العينة عالقتهم مع املؤسسة يف مرحلة التقهقر هذا ما له التأثري املباشر على البياانت اليت مت معاجلتها.

وفيق أ يف هذا البحث فلتقصري منا وما من صواب فيه فبتويف هناية البحث ال يسعنا إال القول أنه ما من خط
 هللا جل عاله؛ سبحانك اللهم وحبمدك نستغفرك ونتوب إليك.
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 لخصامل

خاطر اليت قد تلم للتحوط من خمتلف امل اإلسالميي تكافلالتأمني ال أمهيةتبيان مدى  إىلهتدف هذه الورقة البحثية     
 ىلإحبث سنحاول من خالل هذا البحث تسليط الضوء على مفهوم املخاطرة يف الفكر االقتصادي التقليدي  ،نملؤمَ اب

م املهمة ذلك على بعض املفاهيمفهوم املخاطرة من وجهة نظر التأمني معرجني بعد  إىل اإلسالميالفكر االقتصادي 
يف الشريعة واليت ارتبطت ابلتمويل والعمليات التجارية منذ القدم مثل الغرر واجلهالة وعدم التأكد واملقامرة والرهان 

 إماطة ي وكافلتلنتطرق بعد ذلك اىل مفهوم التأمني ال ،خاطرةابلنسبة ملعلم امل إحداثياهتاا وتعيني للمقارنة فيما بينه
ويض على خمتلف مسمياته ومساته  وركائزه والفرق فيما بينه وبني التأمني التجاري سواء مبا تعلق أبطراف العقد والتع الضوء

و اهلدف وما تعلق منها بطبيعة العقد ومكوانت الذمة املالية واالستثمار وطبعا من انحية احلكم الشرعي ويف االخري أ
ظر فيما حتققه هذه التكافلي للن أمني أمينات ابجلزائر واليت تعتمد منط التسنشري اىل حالة شركة املسامهة  سالمة للت

  .ومتوقعها يف سوق التأمينات  ابجلزائر تواجدها ابجلزائر الشركة سنوات 

 .اخلطر، التحوط، التأمني التكافلي:  الكلمات املفتاحية
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 مقدمة : 

عن هذه املعامالت  منجي أنيف حياة االفراد واجملتمعات  وملا ميكن نظرا ملا تكتسيه املعامالت املالية من أمهية ابلغة    
لنوع من ديننا احلنيف أمهية ابلغة هلذا  ا أوىلبغري قصد، فقد  أواختالس أو سرقة و ضياع حقوق، بقصد  من فساد أو

لبيوع واملعامالت املالية يف اوفصل فيها، وعلى الرغم من التطور اهلائل والسريع   إالاملعامالت ومل يرتك كبرية وال صغرية 
الزالت  جند دائما ان االليات اليت تضبطها يف الشريعة اإلسالمية أننا إالوتغري معاملها جذراي فيما بني القدم واحلاضر، 

صاحلة لكل زمان ومكان، بل وابلعكس من ذلك، جندها تثبت فعاليتها كلما تطورت احلياة وتطورت معها مشاكل 
دليل على ذلك ما حدث خالل األزمة العاملية االخرية اليت أثبتت وعلى أرض الواقع أن هذه التمويل، وألفضل 

 وأساسيعنصر مهم التأمني يعترب ك أنالسليم اخلايل من كل تزييف. و مبا  االقتصادالتشريعات هي األساس القومي لبناء 
 طر ونظرا ملا  تعرتيه  من خمالفات وشوائب يفاملخا إلدارة كأداةوالتمويل   األعمال إدارةفرض نفسه بقوة على ساحة 

مضمونه وصيغته  اليت ال تتوافق مع الشرع، فلقد اوجب ذلك البحث عن البديل الذي يغين عن هذه  املخالفات 
 كافلييسمى كذلك ابلتأمني الت ما أويسمى ابلتأمني التكافلي  الشرعية وحيقق الغرض وهو ماجتسد من خالل ما

  مى.فكالمها نفس املس

 اشكالية الدراسة 

الضوء على التأمني التكافلي كأداة بديلة للتأمني التجاري وذلك من  إماطةان اهلدف من هذه الورقة البحثية هو     
 خالل االشكالية التالية:

 ماهو التأمني التكافلي وماهي الياته ومساته الِت تؤهله ألن يكون كبديل شرعي  عن التأمني التجاري ؟   

 الفرعية التالية:  التساؤالتذه االشكالية الرئيسية تندرج حتت ه

 ماهو مفهوم املخاطرة وماهي حمدداهتا فيما بني الفكر االقتصادي والفكر االقتصادي اإلسالمي؟ 
 ماهو التأمني التكافلي وماهي مساته والياته للحد من املخاطرة  ؟ 
  حيل حمله ؟   ان كافلييعة وهل ميكن للتأمني التما املقصدو ابلتأمني التجاري وملاذا هو مرفوض يف الشر 
 والتأمني التجاري ؟ كافليما هي عناصر التفرقة فيما بني التأمني الت 
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 :  املنهج املتبع

ل ظاهرة التأمني وذلك لوصف وحتلي على املنهج الوصفي التحليلي، هذه الدراسة  عرب خمتلف جمرايتلقد اعتمدان      
من التأمني يف  النظر يف واقع هذا النوعفيما بينها وبني التأمني التجاري و  تمعاملها واملقاران التكافلي من خالل سرد

اجلزائر بعرض معلومات ذات طابع كمي قابلة للتحليل عن شركة املسامهة سالمة للتأمني التكافلي ابعتبارها الشركة  اليت 
 متثل هذا النوع من التأمني يف اجلزائر.

 حماور الدراسة 

 مخس حماور رئيسية كالتايل :من خالل  عن اإلشكاليات السابقة  اإلجابةسنحاول 

 مفاهيم وقضااي اساسية حول املخاطرة :     احملور األول 
 اإلسالمي  كافليالتأمني الت:     احملور الثاين 
 اإلسالمي  التكافليمرتكزات التأمني :    احملور الثالث 
 والتأمني التجاري  كافليتأمني التالفرق بني ال:     احملور الرابع 
 واقع التأمني التكافلي يف اجلزائر من خالل  شركة املسامهة سالمة للتأمينات ابجلزائر :  احملور الامس 

I. مفاهيم أساسية حول املخاطرة 
ة، واستخدامات ياجلزء  إىل حتديد املعىن اللغوي ملادة املخاطرة، وتتبع بعض املعاجم اللغوية و االقتصاد يهدف هذا      

 الفقه املايل ملفردة املخاطرة، ابإلضافة إىل بيان املقصود ابملخاطرة يف االقتصاد وعقود التأمني. 
 املخاطرة يف الفكر التقليدي    .1

للمخاطرة يف الفكر االقتصادي عدة معان حسب الزاوية اليت ينظر فيها إىل املخاطرة، إذ يعرفها البعض على أهنا      
على أهنا احلالة اليت تكون فيها كما تعرف املخاطرة أيضا    1.حدوث شيء غري مستحب أو غري مرغوب فيه""إمكانية 

وتعرف املخاطرة يف املفهوم املايل أبهنا   2هناك إمكانية االحنراف السليب يف الوصول إىل النتيجة املتوقعة أو املأمولة. 
                                                           

  هو النتيجة احملتملة الناجتة عن اخلسارة Risqueحيث يعتربه السبب يف اخلسارة، واملخاطرة   le péril أو danger le٭ هناك من يفرق بني اخلطر 
آلخر ال يفرق بني اخلطر واملخاطرة بل يرامها مرتادفان أي يدل أحدمها على اآلخر وهو الذي نعتمده يف  الدراسة.والبعض ا  

  عبد الكرمي قندوز، التحوط يف التمويل اإلسالمي ْحاية للمال ودافع لتنميته، منتدى فقه اإلسالمي، دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي، سنة1
. 7، ص: 2015  

2 Emmett J. Vaughan, Therese M. Vaughan, Fundamentals of risk and insurance. Eleventh 
edition , p:2. 
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كد من الناتج اتج املرغوب يف حتقيقها عما هو متوقع. أو عدم التأإمكانية حدوث احنراف يف املستقبل حبيث ختتلف النو 
   3املايل يف املستقبل لقرار يتخذه الفرد االقتصادي يف احلاضر على أساس نتائج دراسة سلوك الظاهرة الطبيعية يف املاضي.

ؤ ابملستقبل على وجه فيها التنب بينما يرى آخرون أهنا جمرد وسيلة مفاهيمية تساعد يف التعامل مع احلاالت اليت ال ميكن
اليقني. ولعل من أدق التعاريف للخطر أنه "حالة عدم التأكد من احلصول على العائد أو من حجمه أو من زمنه أو 

» أما املخاطرة يف املعاجم االقتصادية فيعرفها قاموس أكسفورد   4.من انتظامه أو من مجيع هذه األمور جمتمعة"
oxford " »أما قاموس ويبسرت   5نية حدوث شيء ما ابلصدفة، ترتب على ذالك نتائج سيئة وخسارة". أبهنا إمكا

أة وضع حيتمل فيه أن تتكبد املنش» ومبعىن الريبة واالحتمالية:   6«.أبهنا الضرر والتخريب واألذى» فيعرف املخاطرة
ومبعىن: حالة التأكد اليت ميكن   7«. ثقةخسارة على استثماراهتا، بسبب عملها يف بيئة أعمال تسودها الريبة وعدم ال

 8 قياس درجتها.
مييز بعض الباحثني بني ثالث حاالت: حالة التأكد، وفيها ميكن معرفة ما سيحدث يف املستقبل وتتوفر معلومات       

الة عدم احتمال كل انتج  ممكن، وح« أو تقدير»دقيقة موثوق هبا وقابلة للقياس، وحالة املخاطرة حيث ميكن معرفة 
   9التأكد اليت ال ميكن فيها تقدير احتماالت معينة للنواتج املمكنة.

حنراف ترتبط إبمكانية اال« قد يقع أو ال يقع» املالحظ من خالل التعاريف السابقة أن املخاطرة  حادث احتمايل  
 وحدوث اخلسارة.

 املخاطرة يف الفكر اَلقتصادي اإلسالمي .2
اإلشراف »واملخاطرة بفتحتني هو   10 «.غرر بنفسه أي خاطر هبا»ن العرب مبعىن: التغريرجاءت مادة خاطر يف لسا     

املخاطرة و يقال هذا أمر خطر، أي مرتدد بني أن يوجد وأن ال يوجد. وعند الرازي:   11 «.على اهلالك وخوف التلف
يقال لفالن: » ة مبعىن املعادلة واملماثل، يقال خاطر بنفسه، واملخاطرة: السبق الذي يرتاهن عليه، و اإلشراف على اهلالك

                                                           
  بلعزوز بن علي، ِسرتاَتية ِدارة املخاطر يف املعامالت املالية، جملة الباحث، عدد 07، 2010/2009، ص: 332. 3
  عبد الكرمي قندوز، مرجع سبق ذكره، 2015، ص: 4.7
 أمحد فضل ابن عبد الكرمي، املخاطرة الِت تواجه املصارف اإلسالمية وآلية ْلد منها، ملتقى دويل حول اخلدمات املالية وإدارة املخاطر يف املصارف اإلسالمية، جامعة سطيف، 2010، 5

.  339ص:   
-iefpedia.com/arab/wp  أمحد فضل ابن عبد الكرمي، ِدارة املخاطر يف املصارف اإلسالمية، 2008/06/4،ص:، 2مقالة منشورة، اتريخ االطالع عليها 2015/09/03م.6
content/uploads/2010/05 حممد.-الكرمي-عبد-فضل-د.-اإلسالمية-املصارف-يف-املخاطر-/إدارة pdf .  
 عدانن عبد هللا حممد عويضة، نظرية املخاطرة يف اَلقتصاد اإلسالمي دراسة أتصيلية  تطبيقية، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي الو الايت املتحدة األمريكية، الطبعة1، سنة 2010، 7

.  32ص:  
  عبد الكرمي قندوز، مرجع سبق ذكره، 2015، ص: 8.7
   نفس املرجع أعاله، ص:8. 9
  عدانن عبد هللا حممد عويضة، مرجع سبق ذكره، 2010، ص: 10.26
  فضل حممد ابن عبد الكرمي، مرجع سبق ذكره، سنة 2010، ص: 338.  11
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طر البعري بذنبه خيطر: يقال خ»وجاءت لفظة خطري مبعىن الرتدد بني الرفع واخلفض «. خطري فالن أي: معادله يف املنزلة
 «.إذا رفعه وحطه

اخلفض، ومبعىن التماثل و ويتضح مما تقدم أن املخاطرة يف اللغة تقرتب من معىن اجملازفة وعدم التأكد، والرتدد بني الرفع   
  12 والتقابل.
اجملازفة وركوب املخاطر عند الكاساين، وعند   13ويف الفقه، وردت كلمة املخاطرة مبعان عدة منها املقامرة.      

السرخسي، ومبعىن: اجملازفة واملخاطرة املفسد للعقد عند ابن عابدين، وجاءت لفظة املخاطرة قريبة من معىن: الضياع 
أما ابن القيم  فيقسم املخاطرة  إىل قسمني فيقول:    14 عند الشافعي، ومبعىن: االحتمال عند الزرقاين. واخلسران

املخاطرة خماطراتن: خماطرة التجارة وهو أن يشرتي السلعة بقصد بيعها ويربح، ويتوكل على هللا يف ذلك واملخاطرة »
اطرة أما خم» ما ابن مفلح فقد جاء ابملعىن اإلجيايب، إذ يقول: أ  15«.الثانية: امليسر الذي يتضمن أكل املال ابلباطل...

ومن املعاين اليت  16.«التجارة فيشرتي السلعة بقصد أن يبيعها بربح، ويتوكل على هللا يف ذلك فهذا الذي أحله هللا 
وقد جاءت  17م وغريها.ر ارتبطت مبفهوم املخاطرة يف كتاابت العلماء املسلمني جتد: الغرر، الضمان والكفالة والغنم ابلغ

مادة املخاطرة يف املعجم االقتصادي اإلسالمي مبعىن: اخلوف من التلف، ومبعىن املماثلة واملعادلة. وقد عرفت املوسوعة 
 18«.ما يرتدد بني الوجود والعدم وحصول الربح أو عدمه» الفقهية عقود املخاطرة يف االصطالح أبهنا 

ملا تقدم، فإن الفكر اإلسالمي استخدم مفردة  خماطرة  وكانوا يقصدون هبا مدلولني وعلى سبيل اإلمجال والتلخيص      
متناقضني أحدمها مباح وهو تالزم املغنم مع املغرم أي نتائج االستثمار أو التجارة ربح أو خسارة، والثاين حمرم وهو الغرر 

 والقمار والذي يقتضي أكل املال ابلباطل وهذا ما قرره ابن القيم.   
 
 

                                                           
  عدانن عبد هللا حممد عويضة، مرجع سبق ذكره، 2010، ص: 12.26
 ر انية زيدان العالوة، ِدارة خماطر التأمني التكافلي اإلسالمي، امللتقى الثالث للتأمني التعاوين، اهليئة العاملية االقتصاد والتمويل، 2011/12/08، 13

.  623ص:  
  عدانن عبد هللا حممد عويضة،مرجع سبق ذكره، 2010، ص: 14.27
 عبد الكرمي امحد قندوز، مرجعة لنظرية املخاطرة يف اَلقتصاد اإلسالمي ودورها يف ابتكار وتطوير منتجات ِدارة املخاطر ابلصناعة املالية اإلسالمية،  15

. 11، ص:6/04/2012-5ة النسخة الرابعة، اإلسالميملتقى اخلرطوم للمنتجات املالية   
  عدانن عبد هللا حممد عويضة، مرجع سبق ذكره، 2010، ص: 16.26
  أنظر حبث عبد الكرمي قندوز، مرجع سبق ذكره، 2015، ص: 17.8
  عدانن عبد هللا حممد عويضة، مرجع سبق ذكره، 2010، ص: 18.29
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 املخاطرة من وجهة نظر التأمني .3
املخاطرة يف عرف التأمني هي عدم التأكد الذي ميكن قياسه بدرجة كبرية من الدقة ابستخدام نظرية       

كما تعين: احتمالية وقوع حادث مستقبال، أو حلول أجل غري معني خارج إرادة املتعاقدين، قد يهلك   19االحتماالت.
واملخاطرة   21«.أي حادث احتمايل ي عقد من أجله التأمني» كما تعرف أيضا     20ه.شيء بسببه، أو حيدث ضرر من

يف جمال التأمني هلا معىن أوسع ألنه تعين كل حادث احتمايل سواء كرهه اإلنسان أم أحبه، ترتب على وقوعه ضرر أم 
 22ال.
ن  للفرد دخل إرادة املتعاقدين أي ال يكو  وكخالصة من التعاريف السابقة إنَّ املخاطرة يف التأمني هي اليت خترج عن    
  ، وعليه املخاطر اليت تنشأ عن املضاربة ال تدخل يف مسمى التأمني. «يف نشوء اخلسارة املتوقعة» فيها
 
 . املفاهيم املتداخلة مع مفهوم املخاطرة 4

ارتبطت هبا  ،«، عدم التأكدالغرر، اجلهالة» يف التعاريف السابقة للمخاطرة هناك مفردات تتكرر مع املخاطرة مثل
أحكام شرعية خمتلفة، فطوراً يكون وجودها قادحاً يف مشروعية املعامالت، وآخر يكون سبباً يف عدم املشروعية تلك، 

 لذلك كان البد من التأمل ملياً والتمييز فيما بينها وعالقتها ابملخاطرة.
 الغرر  -4-1

أما يف اصطالح الفقهاء فقال السرخسي:   24والتعريض للهلكة،  23خاطرة.جاء يف كتب اللغة: الَغَرر بفتحتني امل      
وقال ابن تيمية: الغرر  25وقال القرايف: أصل الغرر هو الذي ال يدري هل حيصل أم ال،« الغرر ما يكون مستور العاقبة»

ات:أحدها: جيعل الثة اجتاهتتجه التعاريف اليت نقلتها عن الفقهاء ث» وقال حممد صديق الضرير:  26 هو جمهول العاقبة.
الغرر مقصورا على ما ال يدري أحيصل أم ال حيصل، وخيرج عنه اجملهول. واثنيها: جيعل الغرر مقصورًا على اجملهول، 

                                                           
  نفس املرجع أعاله، ص: 19.39
 جناة شاكر حممود، ِسرتاَتية ِدارة املخاطر يف شركات التأمني التكافلي اإلسالمي، جملة جامعة املدينة العاملية،عدد الرابع، 2012م، ص: 104.  20
  سليمان الثنيان، التأمني وأحكامه، دار العواصم املتحدة قربص- بريوت، الطبعة األوىل، الطبعة1، 1993، ص: 21.64
  حسني حامد حسان، حكم الشريعة يف عقود التأمني، دار العلوم للطباعة القاهرة، بدون سنة نشر، ص: 22.21
  حممد صديق الضرير، الغرر وأثره يف العقود يف الفقه اإلسالمي، سلسلة صاحل كامل للرسائل اجلامعية يف االقتصاد اإلسالمي،الطبعة الثانية، 1995، 23

. 47ص:  
  عبد الكرمي قندوز، مرجع سبق ذكره، 2015، ص: 24.16
  حممد صديق الضرير، مرجع سبق ذكره، 1995، ص:50. 25
  نفس املرجع أعاله، ص: 26.52
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وخيرج عنه ما شك يف حصوله. واثلثها جيمع بني االجتاهني األولني، فيجعل الغرر شاماًل ملا ال يدري حصوله، 
 « وللمجهول.

 اجلهالة  -4-2
أما يف اصطالح الفقهاء فيكفي ذكر كالم القرايف يف تفريقه بني  27اجلهالة لغة: عدم املعرفة وزوال القوة العاقلة،      

وأما ما علم حصوله وجهلت صفته فهو اجملهول كبيع ما يف كفه فهو حيصل قطعا لكن » قاعدة اجملهول وقاعدة الغرر: 
احد منهما أعم من اآلخر من وجه وأخص من وجه، فيوجد كل واحٍد ال يدري أي شيء هو، فالغرر واجملهول كل و 

و غرر، املعلوم قبل اإِلاَبق ال جهالة فيه وه ٭منهما مع اآلخر وبدونه، أما وجود الغرر بدون اجلهالة كشراء العبد اآلِبق
قتضي قوت، مشاهدته تألنه ال يدري هل حيصل أم ال؟ واجلهالة بدون الغرر كشراء حجر يراه ال يدري أزجاج هو أم اي

 28«.القطع حبصوله فال غرر، وعدم معرفته تقتضي اجلهالة به
كالطري يف »، يف احلصول أن علم الوجود «كاآلبق قبل اإلاِبق»والغرر واجلهالة يقعان يف تسعة أشياء: يف الوجود   

كثوب من »التعيني  يف،  املقدار، يف الصفة، يف «كعبد مل يسمه»، يف النوع «كالسلعة مل يسمها»، يف اجلنس «اهلواء
 29، يف األجل إن كان هناك أجل.«كالثمار قبل بدو صالحها»، يف البقاء «ثوبني خمتلفني

 حالة عدم التأكد   -4-3
يقصد ابملعىن األكثر شيوعاً لعدم التأكد يف حالة ذهنية تتميز ابلشك بناء على انعدام املعرفة مبا سيحدث أو ال       

كما تعرف حالة عدم التأكد أبهنا احلالة اليت ال ميكن فيها تقدير احتماالت معينة لنواتج ممكنة،    30قبل،حيدث يف املست
  31عكس حالة التأكد وفيها ميكن معرفة ما سيحدث يف املستقبل وتتوفر معلومات دقيقة موثوق هبا وقابلة للقياس.

   التداخل بني الغرر واجلهالة واملخاطرة -4-4
ة تعاريف الغرر واجلهالة بتعريف املخاطرة، املالحظ أن كليهما يعترب من قبيل املخاطرة، فاملخاطرة كما سبق مبقارن      

تعريفها هي حالة عدم التأكد من حصول الشيء أو حصوله على غري ما كان متوقع، وعدم التأكد من حصول الشيء 
و يف التعاريف السابقة   32 هو اجلهالة بعينها.« الأو مأمو »هو أصل الغرر، وحصول الشيء على غري ما كان متوقعاً 

                                                           
  عبد الكرمي قندوز، مرجع سبق ذكره، 2015، ص: 27.18

.اْلبق هو العبد اَلاُر من سيده٭   
  أمحد ابن ادريس القرايف، كتاُ الفروق، مركز الدراسات الفقهية والقتصادية، دار السالم، ط 1، 2001، ص: 1051. 28
   عبد الكرمي قندوز، مرجع سبق ذكره، سنة 2015، ص: 29.18
  طارق عبد العال محاد، ِدارة املخاطر، الدار اجلامعية، 2007، ص: 30.17
  عبد الكرمي قندوز، مرجع سبق ذكره، 2015، ص: 31.7
  عبد الكرمي قندوز، مرجع سبق ذكره، 2015، ص ص: 32.20-19
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عرف بعض الفقهاء الغرر هي املخاطرة    لكن هناك بعض الفقهاء من جيعل حداً فاصاًل بينهما،  فريى بعضهم أن 
ن ااملخاطرة ما مل يتيقن وجودها، والغرر ما يتيقن وجوده ويشك يف متامه، ويرى البعض اآلخر أن الغرر واملخاطرة يفرتق

من حيث املعىن واألثر، أما من حيث املعىن فيفيد الغرر ترك احلزم والتوثق عكس املخاطرة، كما أن الغرر يتعلق ابلعقود 
خبالف املخاطرة. وأما من حيث األثر فالغرر يتحقق وجوده وقت العقد أما « أي ال  يوجد يف العالقات التعاقدية.»

 راً. ما ينشأ من خماطر بعد العقد فال يسمى غر 
وقد قرر ابن تيمية أن بني الغرر واملخاطرة عموماً وخصوص، وأن املخاطرة لفظ أعم من الغرر. فكل غرر خماطرة       

وليس كل خماطرة غرر ألن املخاطرة تعين اجملازفة وتعريض املال للهالك والتلف، وهذا قد يكون عن طرق الغرر، وقد 
كل اجملازفة واملغامرة، وأن وجود املخاطرة يف الغرر سبب يف املنع  منه. والشيكون عن طريق امليسر، وقد يكون عن طريق 

  املوايل يوضح العالقة بني كل من الغرر واملخاطرة وعدم التأكد:  
 يبني العالقة بني كل من الغرر واملخاطرة وعدم التأكد«: I-1»الشكل 

 

 

 

 

 

   اجملازفة واملراهنة واملقامرة  -4-5

عقد يتعهد مبوجبه كل من املرتاهنني أن يدفع، إذا مل يصدق قوله يف واقعة غري حمققة، للمرتاهنني الذي الرهان      
يصدق قوله فيها مبلغًا من النقود أو أي أخر يتفق عليه. واملقامرة عقد يتعهد مبوجبه كل مقامر أن يدفع، إذا خسر 

ه آخر يتفق عليه، فهي من املبادالت الصفرية أي ما يرحب املقامرة للمقامر الذي كسبها مبلغًا من النقود أو أي شيء
طرف خيسره الطرف اآلخر وال تسمح أساسًا ابنتفاع الطرفني. ويتنب من ذلك أن املقامرة توافق الرهان يف أن حق 

 

 ع   ا     

 ا   ر

 

 ا  رر

 .20، ص:2015عبد الكرمي قندوز، مرجع سبق ذكره، سنة  املصدر
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رتاهن املتعاقد يف كل منهما يتوقف على واقعة غري حمققة،  هي أن يكسب املقامر اللعب يف املقامرة وأن يصدق قول امل
   33 يف الرهان.

فمصطلح اجملازفة ميكن أن يستخدم  34أما اجملازفة هي حالة قد ختلق وتزيد من فرصة نشوء خسارة من خطر ما.    
  لوصف قرارات عالية املخاطر أي احتماالت اخلسارة أكرب من احتماالت الربح أي مبادلة.

لصفرية على قرارات أو مبادالت غري صفرية، لكن احتمال النتيجة ا والفرق بني اجملازفة واملقامرة أن اجملازفة تنطبق     
فيها أكرب من احتمال النتيجة االجيابية. أما املقامرة فهي ختتص ابملبادالت الصفرية اليت ال حتتمل أصال أي نتيجة 

    35 رحلة املقامرة.ابقة ملاجيابية. وعليه فإن املقامرة أخص وأقوى من اجملازفة، بينما اجملازفة متثل مرحلة متهيدية وس
II. كافليمفهوم التأمني الت 

ال خالف أن التأمني مطلب نبيل يتماشى والفطرة اإلنسانية، إذ أنه يهدف إىل التخفيف من آاثر الكوارث اليت     
ر حتل ابإلنسان، وحيث إن اإلنسان مهما أويت من قوة يف بدنه، وسعة يف رزقه، ورجاحة عقله ال يقوى على دفع اآلاث

الضارة اليت ترتتب على الكوارث اليت حلت به، السيما الكوارث املفاجئة، ال يقوى على دفعها مبفرده، بل ال بد له من 
 التعاون والتكافل مع اآلخرين، فكانت س نَّة احلياة هي التعاون والتكافل.

 كافلي .  التعريف اللغوي واَلصطالحي للتأمني الت1
ات املركبة التعاوين من املصطلحالتكافلي او كما يصطلح عليه كذلك ابلتأمني  لتأمني كما هو معلوم أن مصطلح ا    

 االصطالحي للتعاونو  من كلمتني، ولقد سبق وأن مت تعريف التأمني لغة واصطالحًا وسي كتفي ببيان املعىن اللغوي
 .كافليمث تعريف التأمني الت منو  والتكافل 

 املعىن اللغوي  1.1
 الظهري على األمر، فدالة اللفظة واضحة يف معىن اإلعانة واملساعدة. مبعىن ،«كفيل»او  «عون»مشتق من كلمة 

 
 
 

                                                           
  عبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين، اجلزء7،اجمللد2، دار إحياء الرتاث العريب، بري وت، 1964، ص ص:985-986.  33
  طارق محاد عبد العال، مرجع سبق ذكره، 2007، ص: 34.22
  سامي ابن إبراهيم السويلم، التحوط يف التمويل اإلسالمي، مكتبة امللك فهد الوطنية، اململكة العربية السعودية، الطبعة1،2008، ص: 35.101
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 التعريف اَلصطالحي  2.1
نه بذل عن املعىن اللغوي للكلمة، فيمكن أن حيدد معناه ابملعىن الشرعي أب والتكافل ال خيرج املعىن االصطالحي للتعاون

 36روف.الوسع يف إعانة اآلخرين على وجه الرب واملع
 «التعاوين »كافلي تعريف التأمني الت   3.1
قابل نظام يقوم على التعاون بني جمموعات أو أفراد على وجه الت " على انهعرف التأمني التكافلي ابعتباره نظاما     

احل صبتعويض األضرار اليت تلحق أبي منهم عد حتقق املخاطر املتشاهبة، وهؤالء املسامهون يف حتمل املخاطر هلم من امل
عمل جمموعة من الناس على ختفيف ما يقع على بعضهم  "  كما عرف أيضا أبنه "ما للمؤمن له الذي أصابه الضرر

من أضرار وكوارث من خالل تعاون منظم، كل جمموعة  جيمعها جامع معني، وحبيث يكون املقصود من هذا التعاون 
 كاليف جمموعهم على ذلك، فقصد التجارة والكسب الذايتاملؤازرة، ورأب الصدع الذي ينزل ببعض األفراد من خالل ت

 37 "معدوم منهم يف هذا التجمع.
بعضهم البعض مببلغ ل« هيئة املشرتكني» عقد يتربع مبوجبه جمموعة من األشخاص  " :على انهوعرف ابعتباره عقدا 

اك يف تعويض األضرار العقد، واالشرت يف سبيل التعاون جلرب األضرار وتفتيت املخاطر املبينة يف « قسط التأمني» مايل 
اتفاق بني شركة  " ويعرف أيضا على أنه:الفعلية اليت تصيب أحد املشرتكني والنامجة عن وقوع املخاطرة املؤمن منه. 

 هيئة املشرتكني، على قبوله عضوًا يف« طبيعي أو معنوي» التأمني اإلسالمي ابعتبارها ممثلة هليئة املشرتكني وشخص 
بدفع مبلغ معلوم يسمى " القسط " على سبيل التربع منه ومن عوائد استثماره ألعضاء هذه اهليئة، على أن  والتزامه

تدفع له الشركة، نيابة عن هذه اهليئة، من أموال التأمني اليت جتمع منه ومن غريه من املشرتكني، التعويض عن الضرر 
التأمني،  على األشياء والتأمني من املسؤولية املدنية، أو مبلغ الفعلي الذي أصابه من وقوع خطر معني، وذلك يف التأمني

 38وذلك يف التأمني على األشخاص على النحو الذي حتدده وثيقة التأمني ويبني أسسه النظام األساسي للشركة. "
املؤمن منه  رأهنا عقد تربع املقصود هبا أصاًل التعاون على تفتيت املخاطومن مث فإن أساس وثيقة التأمني التكافلي 

واملشاركة يف حتمل الضرر. ولذلك فال ينتظر صاحبها ردها أو الربح منها فالربح تبع ال قصد. ومن هنا فشركات التأمني، 
 حبسب األصل شركات خدمات لإلدارة واالستثمار.

                                                           
 قذايف عزات الغنانيم، التأمني التكافلي مفهومه، أتصيله الشرعي، ضوابطه، مؤمتر التأمني التكافلي أبعاده و أفاقه وموقف الشريعة منه، جممع الفقه 36

.6، ص: 2010ابريل  13-11الدويل،  اإلسالمي  
موسى مصطفى القضاة، حقيقة التأمني التكافلي، ندوة حول مؤسسات التأمني التكافلي والتأمني التقليدي بني األسس النظرية والتجربة التطبيقية، كلية 37

  .3، ص: 2011أفريل  25/26العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جامعة فرحات عباس سطيف، خالل الفرتة 

 عبد القادر جعفر، مرجع سبق ذكره، افريل 2011، ص:4. 38
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»    ئة املشرتكنييوموضوع التعاون وحمله الذي يقبله املشرتك هو تاليف آاثر املخاطر اليت يتعرض هلا املشرتك عضو ه
 وذلك بتعويضه عن األضرار الفعلية النامجة عن وقوع هذه املخاطر.« تفتيت املخاطرة واملشاركة يف حتمل الضرر

 كافليمسات التأمني الت. 2
 خبصائص متّيزه عن غريه من أنواع التأمني اآلخرى وتتمثل يف: كافليينفرد التأمني الت

 ه لكل عضواجتماع صفة املؤمِ ن واملؤمَّن ل  .1.2
يتبادلون التأمني  ليكافي عن غريه، حيث إن أعضاء التأمني التكافلوهذه من أهم اخلصائص اليت يتميز هبا التأمني الت

فيما بينهم، إذ يؤمن بعضهم بعضاً، فهم يف نفس الوقت مؤمنون ومؤمن هلم، واجتماع صفة املؤمن واملؤمن لـه يف شخصية 
 االستغالل منتفياً، ألن هذه األموال املوضوعة كأقساط مآهلا لدافعيها.املشرتكني مجيعاً، جيعل الغنب و 

 عدم اْلاجة ِىل وجود رأس مال .2.2
ليت عندما يتفق عدد كبري من األعضاء املعرضني خلطر معني على توزيع اخلسارة ا كافلييتم إنشاء مشروعات التأمني الت

  رأس مال.حتل أبي منهم عليهم مجيعاً، مما يؤدي إىل عدم احلاجة إىل
 انعدام عنصر الربح .3.2

ة. ومبعىن يف توفري اخلدمات التأمينية ألعضائها على أفضل صورة وأبقل تكلفة ممكن كافليينحصر اهلدف يف التأمني الت
 آخر، ال يسعى هذا النوع من اهليئات إىل حتقيق أي ربح من القيام بعمليات التأمني.

ماية هليئات على أساس ذلك املبلغ الكايف لتغطية النفقات اخلاصة ابحلوبناء عليه يتحدد اشرتاك التأمني لدى هذه ا
التأمينية املقدمة، وحتقيق أي فائض يعد دليالً على أن االشرتاك الذي يتم حتصيله كان أكثر مما جيب تقاضيه مما يستتبع 

 39رد هذه الزايدة إىل األعضاء.
 تضامن األعضا ٌ .4.2

 املخاطر اليت تصيب أحدهم أو بعضهم.أعضاء هذا التأمني متضامنون يف تغطية 
 تغري قيمة اَلشرتاك .5.2

وهذه إحدى خصائص هذا التأمني، نظراً ألن كل واحد منهم مؤمن ومؤمن عليه، من أجل هذا كان االشرتاك املطلوب 
إذا فمن كل واحد عرضة للزايدة أو النقص تبعاً ملا يتحقق من املخاطر سنوايً، وما يرتتب على مواجهتها من تعويضات 

                                                           
حممد شنشونة و أنفال حدة خبيزة، تطور صناعة التأمني التكافلي، وآفاقه املستقبلية-َتاُر بعض الدول العربية، مللتقى الدويل السابع حول" الصناعة 39

 04-03، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جامعة حسبية بن بوعلي ابلسلف، يومي -جتارب الدول -التأمينية، الواقع العملي وأفاق التطور
.9-8، ص ص: 2012ديسمرب   
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أنقضت التعويضات كان لألعضاء حق اسرتداد الزايدة، وإذا حصل العكس أمكن مطالبة األعضاء ابشرتاكات 
 40إضافية.

 

III. كافلي مرتكزات التأمني الت  

 يقوم التأمني التكافلي على جمموعة من الصور واألسس الفقهية والتعاونية وفيما يلي نبذة موجزة عن طبيعة كل منهما.
 التأمني له صوراتن مها: اوهذ  كافليلتصور التأمني ا .1
 ،خاص لتفادي  واملراد به أن تتعاون جمموعة من األش«  أو التباديل املباشر»التأمني التكافلي البسيط  الصورة األوىل

األضرار النامجة عن خطر معني، حبيث يدفع كّل منهم مبلغًا من املال ليتم تعويض من أصابه املخاطرة منهم من 
 االشرتاكات، وإذا بقي شيء أعيد إليهم، وإذا مل تف األقساط أخذ منهم. جمموع تلك

   ،األصل إال أنه  ، وهو أتمني تكافلي بسيط يف«أو التباديل املتطور» التأمني التكافلي املركب الص    ورة الثانية
، وتتكون منهم اجلمعية ةتتوىل إدارته شركة متخصصة بصفة الوكالة، ويكون مجيع املستأمنني مسامهني يف هذه الشرك

العمومية، مث جملس اإلدارة. والباعث على هذه الصورة هو أن التأمني التكافلي البسيط يكون فيه عدد املستأمنني 
حمدودًا يعرف بعضهم بعضاً، ولكن إذا كثر عددهم وتعددت املخاطر أصبحوا حيتاجون إىل إدارة مستقلة تتوىل 

 41كالة أبجر معلوم وهي شركة التأمني.شؤوهنم، وتكون منهم على أساس الو 
 كافلياألسس العامة للتأمني الت .2

 وتنقسم األسس العامة للتأمني إىل أسس شرعية وأخرى فنية وفيما يلي شرح لكل واحدة منها:
 األسس الشرعية  1.2

 مراعاة اآليت: كافليوليتم حتقيق األسس الشرعية جيب على األطراف املنظمة لعملية التأمني الت
 زام أبحكام الشريعة اإلسالمية يف مجيع أنشطة الشركة ووفقا لتوجيهات هيئات الرقابة الشرعية.االلت 
 .ممارسة كافة العمليات التأمينية على أساس التأمني التكافلي املقر كبديل مشروع للتأمني التجاري 

 األسس الفنية  2.2
ؤمنني والشركة وهذا من خالل تنظيم العالقة بني امل حتقيق األسس الفنية كافليعلى األطراف املنظمة لعملية التأمني الت

 وهذا من خالل:
                                                           

سليمان بن دريع العازمي، التأمني التكافلي معوقاته واستشراف مستقبله، ورقة مقدمة إىل ملتقى التأمني التكافلي اهليئة اإلسالمية لالقتصاد والتمويل 40
.22، ص: 2009جانفي  22-20الرايض، يومي   

  سليمان بن دريع العازمي، مرجع سبق ذكره، جانفي 2009ـ، ص: 41.21
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  إدارة العمليات التأمينية لصندوق التكافل من قبل الشركة كجهة مستقلة على أساس الوكالة أبجر معلوم حيدد.
 «.محلة الواثئق»ابتداء قبيل بداية كل سنة مالية ويثبت يف العقود، ويدفع من اشرتاكات 

 اابت بني حقوق املسامهني يف الشركة بوصفها مديرا لعمليات التأمني، وبني حقوق محلة الواثئق الفصل يف حس
 «صندوق التكافل»
 رار حتقيق مبدأ التكافل بني محلة الواثئق يف صندوق التكافل، حتقيقا لفكرة التكافل فيما بينهم، حيث يتم جرب أض

 املشرتكني الذين يتعرضون للخسارة من هذا الصندوق.
  استثمار املتوفر يف صندوق التكافل على أساس عقد املضاربة، حبيث تكون الشركة مضاراب، ومحلة الواثئق رب

 املال، وتوزع األرابح بني الفرقني حلصص شائعة حمددة ابتداًء قبيل بداية كل سنة مالية ومثبتة يف العقود.
 لة من جهة أخرى، وكذلك حتقيق مبدأ العدالة بني محبني املسامهني من جهة محلة الواثئق   حتقيق مبدأ العدالة

 42الواثئق أنفسهم، من خالل مراعاة األمور اآلتية:
  يقوم املسامهون يف الشركة إبدارة عمليات التأمني، من إعداد الواثئق ومجع األقساط، ودفع التعويضات وغريها

ة حبيث إبدارة التأمني وينص على هذه األجر من األعمال الفنية، يف مقابل أجرة معلومة وذلك بصفتهم القائمني 
 يعترب املشرتك قاباًل هلا.

  املقدم منهم للحصول على الرتخيص إبنشاء الشركة، وكذلك هلا أن « رأس املال» يقوم املسامهون ابستثمار
أمني تتستثمر أموال التأمني املقدمة من محلة الواثئق، على أن تستحق الشركة حصة من عائد استثمار أموال ال

 بصفتهم املضارب.
  متسك الشركة حسابني منفصلني، أحدمها الستثمار رأس املال، واآلخر حلساابت أموال التأمني ويكون الفائض

 «.محلة الواثئق» التأميين حقاً خالصاً للمشرتكني
  ملضاربة،  ايتحمل املسامهون ما يتحمله املضارب من املصروفات املتعلقة ابستثمار األموال نظري حصته من ربح

 كما يتحملون مجيع مصاريف اإلدارة املستحقة هلم.
  يقتطع االحتياطي القانوين من عوائد استثمار أموال املسامهني ويكون من حقوقهم وكذلك كل ما يتوجب اقتطاعه

 43 مما يتعلق برأس املال.
 

                                                           
  موسى مصطفى القضاة، مرجع سبق ذكره، أفريل 2011، ص:42.17-16
  سليمان بن دريع العازمي، مرجع سبق ذكره، جانفي 2009،  ص ص: 43.27-26
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IV. والتأمني التجاري  كافليالفرق بني التأمني الت 

 لتجاري فروق جوهرية وكثرية منها:الفروق بني التأمني التكافلي وا
 أطراف العقد وملكية القسط .1

 يوجد اختالف بني التأمني التكافلي والتأمني التجاري من حيث أطراف العقد وكذا ملكية القسط حبيث:
 
 

 التأمني التجاري .1.1
ا. وتكون هيكون عقد التأمني بني املستأمن بوصفه طالب التأمني وشركة التأمني بوصفها املؤمن أصالة عن نفس

 أقساط التأمني اليت يلتزم بدفعها املستأمن ملكا للشركة تتصرف هبا كما تشاء.
 التأمني التكافلي .2.1

طريف العقد فيه مها املستأمن وشركة التأمني بوصفها وكيال عن املستأمنني. فدور شركة التأمني فيه هو تنظيم وترتيب 
كافلي ليات التأمينية وأموال التأمني املتحققة يف صندوق التأمني التوإدارة التعاقد بني املستأمنني أنفسهم وإدارة العم

أبسلوب شرعي على أساس الوكالة أبجر معلوم واألقساط اليت تستويف من املستأمنني تكون ملكيتها هلم وليس للشركة 
قط املقتطع لغاايت التعويض فويتم استثمار املتوفر منها لصاحل املستأمنني أنفسهم، واجلزء املتربع به من تلك األقساط هو 

وتكوين االحتياطات الفنية واملتبقي يتم توزيعه فائضا أتمينيا على مجيع محلة الواثئق سواء من وقع له حادث أو أكثر 
 44خالل فرتة التأمني أم من مل يقع له حادث.

 التعويض .2
 يث:هي مسألة التعويض حبمن النقاط اجلوهرية اليت خيتلف التأمني التكافلي فيها عن التأمني التجاري 

 يف التأمني التجاري 1.2
هناك التزام ابلتعويض مقابل أقساط التأمني. ويرتتب على هذا االلتزام حتمل الشركة ملخاطرة األصل املؤمن عليه دون 

سها فسائر املستأمنني. ال تستطيع الشركة أن تعوض املستأمنني إذا جتاوزت نسبة املصابني النسبة اليت قدرهتا الشركة لن
ولذا كان اهلدف من العقد هو املعاوضة، لكن هذه املعاوضة ال تسمح بربح الطرفني، بل إن رحبت الشركة خسر 

                                                           
 أمحد حممد صّباغ، التأمني التكافلي األحكام والضوابط الشرعية، مؤمتر التأمني التكافلي أبعاده و أفاقه وموقف الشريعة منه، جممع الفقه اإلسالمي 44

.14، ص: 2010ابريل  13-11الدويل دورة العشرون، يوم   
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املستأمن وأن ربح املستأمن خسرت الشركة. فهي معاوضة تتضمن ربح أحد الطرفني مقابل خسارة الطرف اآلخر 
 والبد من هذا. وهذا أكل املال ابلباطل.

 التأمني التكافلي 2.2
تعويض يصرف من جمموع األقساط املتاحة. فإن جمموع املستأمنني متعاونون يف الوفاء ابلتعويضات اليت تصرف ال

للمصابني منهم، ويتم التعويض حبسب املتاح من اشرتاكات األعضاء، فإذا مل تكن األقساط كافية يف الوفاء 
وفاء مل تكن هناك زايدة يف االشرتاكات لل ابلتعويضات طلب من األعضاء زايدة اشرتاكاهتم لتعويض الفرق. وإذا

 45ابلتعويض مل يقع التعويض.
 اَلدف والغاية من التأمني .3

 ختتلف الغاية من إنشاء شركة التأمني بني التأمني التكافلي و التأمني التجاري وهذا من خالل اآليت:
 

 التأمني التجاري 1.3
ن الربح للمسامهني من خالل جتميع أكرب قدر ممكن اهلدف األساسي من إنشاء الشركة هو حتقيق أكرب قدر ممكن م

من أقساط التأمني وحتويلها إىل أرابح للمسامهني ابإلضافة إىل االستثمارات األخرى، وأن حتقيق األمان يقصد تبعا 
 واستثناء ال أصالة.

 التأمني التكافلي 2.3
يت أمنني على ترميم أاثر املخاطر الاهلدف و املقصد األساسي منه هو حتقيق األمان من خالل التعاون بني املست

 تصيب أاي منهم على أساس التربع.
فالباعث على التأمني هو التعاون مع املستأمنني على ختفيف الضرر أو رفعه عن أحدهم إذا ما نزلت به الكارثة املؤمن 

 46ة تبعا ال أصالة.اية الرحبيمنها، وما أيخذه املستأمن املتضرر من التعويض إمنا أيخذه تربعا من بقية املستأمنني، وغ
 التزام أبحكام املشروعية .4

 خيتلف التأمني التكافلي عن التـأمني التجاري من خالل مدى التزامه أبحكام الشريعة اإلسالمية:
 التأمني التجاري  1.4

، وتعاملها مع االشركة يف التأمني التجاري ال تلتزم أبحكام الشريعة ال يف عقودها وال يف أتميناهتا، وال يف استثماراهت
 البنوك.

                                                           
 .  سليمان بن دريع العازمي، مرجع سبق ذكره، جانفي 2009ـ، ص: 4524
  أمحد حممد صّباغ، مرجع سبق ذكره، ابريل 2010، ص: 46.14
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 التأمني التكافلي  2.4
 47تلتزم الشركة يف كل أنشطتها أبحكام الشريعة اإلسالمية، وألجل ذلك تقوم بتعني هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.

 من حيث طبيعة العقد .5
  التأمني التجاري : 1. 5

وي عقد التأمني اجلهالة ويف ذات الوقت  حيتعقد التأمني التجاري من عقود املعوضات اليت يؤثر يف مشروعيتها الغرر و 
 48التجاري على الغرر واجلهالة والراب.

 التأمني التكافلي  2. 5
التأمني التكافلي يدخل يف مسمى عقود التربع اليت يقصد هبا أصالة التعاون على تفتيت املخاطر، فاألقساط املقدمة 

   49«.التربع» من محلة الواثئق يف التأمني التكافلي أتخذ صفة اهلبة
 من حيث مكونت الذمة املالية و اَلستثمار .6

ختتلف مكوانت الذمة املالية واستثمار أموال التأمني يف شركة التأمني التكافلي عن التأمني التجاري وهذا من خالل 
 اآليت:
 التأمني التجاري .1.6

ح ال وفوائده، ابإلضافة إىل األرابتكون للشركة ذمة مالية واحدة وهي تتكون من رأس املال املدفوع وعوائد رأس امل
 التأمينية املتحققة مما تبقى من األقساط بعد خصم التعويضات، وحنوها.

وهذه الذمة املالية هي املسؤولة عن كل التزامات الشركة سواء كانت ختص النشاط التأميين أم غريه من املصاريف 
 والتعويضات.

 التأمني التكافلي .2.6
 أمني التعاوين البد من التفرقة بني نوعني من الذمة املالية.لتحديد الذمة املالية للت

 ذمة الشركة  1 . 2 . 6
 تتكون ذمة الشركة من العناصر اآلتية:

 .رأس املال املدفوع 

                                                           
علي حميي الدين القره داغي، التأمني التكافلي ماهيته وضوابطه ومعوقاته- دراسة اقتصادية-، ورقة مقدمة إىل ملتقى التأمني التكافلي اهليئة اإلسالمية 47

.28، ص: 2009جانفي  22-20اد والتمويل الرايض، يومي لالقتص  
  أمحد حممد صّباغ، مرجع سبق ذكره، ابريل 2010،  ص:15. 48
  سليمان بن دريع العازمي، مرجع سبق ذكره، جانفي 2009ـ، ص: 49.24
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 .عوائده املشروعة 
 .املخصصات واالحتياطات اليت أخذت من عوائد أموال املسامهني فقط 
  ر هتا حلساب التأمني إذا كانت الوكالة أبجر، وإذا مل تكن أبجاألجرة اليت حصلت عليها الشركة يف مقابل إدار
 «.فتحذف هذه الفقرة»

  نسبتها من الربح احملقق عن طريق عقد املضاربة بني الشركة، وحساب التأمني. وذمة الشركة مسؤولة عن
 التزاماهتا اخلاصة هبا، واملصاريف اخلاصة هبا دون تعويضات.

  التأمنيالذمة املالية ْلساُ  2. 2. 6
 وتتكون الذمة املالية حلساب التأمني من العناصر اآلتية:

 .أقساط التأمني 
 .عوائدها و أرابحها من االستثمارات 
 .االحتياطات واملخصصات الفنية اليت أخذت من حساب التأمني 

لشركة اوحساب التأمني هو املسئول عن مصاريفه اخلاصة جبميع أنشطة التأمني، وعن التعويضات، وليست ذمة 
 50مسؤولة عما سبق، بل هي وكيلة عن حساب التأمني أو هيئة املشرتكني.

 
V.  َتربة شركة املسامهة للتأمني التكافلي ابجلزائر 
 حملة عامة عن شركة سالمة  .1
 سيتم من خالل هذا املطلب التعريف بشركة سالمة واسرتاجتيتها والغرض من إنشائها. بشيء من التفصيل    

  لشركةالتعريف اب. 1. 1

عن وزير  2006جويلية  02الصادر بتاريخ  46اعتمدت شركة سالمة للتأمينات اجلزائر مبقتضى القرار رقم       
، واليت أصبحت 2000مارس  26املالية وبذلك فهي قد امتصت شركة الربكة واألمان لتأمني وإعادة التأمني املنشأة يف 

ة العقارية شارع سعيد محدين التعاونيمقرها اَلجتماعي، جملموعة سالمة. اليوم سالمة للتأمينات اجلزائر بعد انضمامها 
وتوفر حاليا خدمات متعددة يف السوق اجلزائرية،  حيث  ، بئر مراد رايس اجلزائر05، قسم 51األمل جمموعة ملكية رقم 

                                                           
  علي حميي الدين القره داغي، مرجع سبق ذكره، جانفي 2009، ص ص: 50.27-26
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يقدر   «.غرب –وسط  –شرق »مديرايت جهوية  6نقطة بيع على مستوى كافة الرتاب الوطين و 261تتوفر على 
    51دج 2.000.000.000 رأمساهلا:

 القدرات الفنية للشركة  .2. 1

 لشركة سالمة قدرات فنية متكنها من املنافسة القوية يف سوق التأمني وزايدة حصتها السوقية وهي كما يلي:       

  طاعت أن زائرية استاليت قضتها شركة سالمة للتأمينات اجلزائر يف السوق اجل« 15»خالل فرتة مخسة عشر سنة
تربح ثقة األفراد واملؤسسات اخلاصة والعمومية وكذلك اجلماعات احمللية وهيئات الدولة جراء السمعة الطيبة وحسن 

  التعامل واإلصغاء جتاه زابئنها.
  .تتمتع الشركة مبسندات مؤسسات إعادة التأمني العاملية 
  مميزة مع مساسرة دوليني للتأمنيمن أجل منح لزابئنها ضماانت شاملة، للشركة عالقة  
  جهوية مديرايت  6نقطة بيع على مستوى كافة الرتاب الوطين و 261متتلك الشركة شبكة توزيع متكونة من «

 52«.مركز شرق اجلزائر، مركز غرب اجلزائر، شرق ابتنة، شرق سطيف، شرق عنابة، غرب وهران
 ألعمال لشركة سالمة للتأمينات اجلزائر.والشكل املوايل يبني الشبكة التجارية وتوزيع رقم ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 للتأمينات اجلزائر.  الواثئق الداخلية لشركة سالمة51
  الواثئق الداخلية لشركة شالمة للتأمينات اجلزائر52
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 يوضح الشبكة التجارية وتوزيع رقم األعمال لشركة سالمة للتأمينات اجلزائر «:v-1»الشكل رقم 

 
الواثئق الداخلية لشركة سالمة للتأمينات اجلزائر. املصدر:  

 

  ومتوقعها يف سوق التأمينات ابجلزائر شركة سالمة واجنازات نشاط  .2
املستوحى »رغم حداثة الشركة يف سوق التأمني اجلزائري واليت تعترب الشركة الوحيدة القائمة على أساس التكافل       

إىل أهنا استطاعت مواجهة املنافسة رغم الظروف االقتصادية اليت تشهدها البالد جراء اخنفاض « من الشريعة اإلسالمية
 وسنعرض حصيلة نشاط هذه الشركات خالل العشر سنوات شركات التأمني. أسعار البرتول الذي أدى إىل تراجع أغلب

 االخرية خالل النقاط التالية: 
 تطور رقم األعمال واملطالبات  1. 2
 2005شركة سالمة للتأمينات خالل العشر السنوات املاضية من لاجلدول اآليت يبني تطور رقم األعمال واملطالبات  

 :2016مع توقعات سنة  2015إىل 
 .2016مع توقعات سنة  2015ِىل  2005 من سنةيوضح تطور رقم األعمال واملطالبات «: v-1»اجلدول رقم 

 
- Ca  قم األعمال : ر  : 

8% 10%

82%

توزيع رقم األعمال

9% 10%

81%

نوع الوكاالت

Agence

directe
ARP

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CA 654 1055 1422 1917 2490 2540 2797 3300 4025 4491 4707

Evolution 23% 61% 35% 35% 30% 2% 10% 18% 22% 12% 4,8%

Prestation 309 518 660 1039 1295 1360 1538 1806 2000 2236 2200

Evolution 3% 68% 27% 57% 25% 5% 13% 17% 11% 16% 0,8%

Prestation/CA 47% 49% 46% 54% 52% 54% 55% 55% 50% 50% 47%

    : Agence direct  ا ة مباشرة -

 : ARP سماسرة -
 : AGA و يل مع م  -

-  
-  

 

الواثئق الداخلية لشركة سالمة للتأمينات اجلزائر املصدر:  
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-  Prestation  : املطالبات   
 

 2005والشكل اآليت يبني تطور رقم األعمال واملطالبات شركة سالمة للتأمينات خالل العشر السنوات املاضية من 
 :2016مع توقعات سنة  2015إىل 

م 2015إىل  2005تطور رقم األعمال واملطالبات خالل العشر السنوات املاضية من  يوضح «:v-2»الشكل رقم 
 م2016مع توقعات سنة 

 

 

 

 

 

  

فيما   %4.8بنسبة  2015تشري البياانت األخرية إىل أن شركة سالمة حققت منوا يف أعماهلا ورحبيتها خالل عام   
من رقم األعمال، وهي نسبة قد تعكس السمعة اليت  تتمتع هبا الشركة يف   %47م تعويض الزابئن ما قيمته بلغ حج

 .2016السوق اجلزائرية رغم حداثة نشأهتا. وفيما يلي توقعات سنة 

 مليار دج.  5500م أن يصل إىل 2016مليار دج ويتوقع سنة  4707: 2015رقم األعمال  -
 .%25األعمال:  املتوسط السنوي لنمو رقم -
 .%20املتوسط السنوي لتطور املطالبات:  -
 53.%5معدل منو هامش ربح التأمني:  -

 متوقع شركة سالمة يف سوق التأمينات   2.2

                                                           
  الواثئق الداخلية لشركة سالمة للتأمينات اجلزائر53

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

654

1055
1422

1917

2490 2540
2797

3300

4025

4491
4707

309
518 660

1039
1295 1360

1538
1806

2000
2236 2200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Evolution

CA Prestation

الواثئق الداخلية لشركة سالمة للتأمينات اجلزائر املصدر:  
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إذا نظرت إىل احلصة السوقية لشركة سالمة ضمن شركات التأمني اخلاصة يف السوق اجلزائرية، جتدها حتتل املرتبة     
االرقام جند ان  شركة سالمة حتقق جناح نتائج فحسب . «v-2»ااجلدول يوضحه كما     %15.60الثانية بنسبة 

من  %3.99 اجابية  يف سوق التأمينات يف   اجلزائر خالل األعوام األخرية، و هي متلك حصة سوقية تقدر بـنسبة 
؛ كما «%20»ة والشركات اخلاص« %80»السوق الكلي للتأمينات يف اجلزائر اليت تتوزع بني الشركات العمومية 

   «v-3» يوضحه اجلدول
 

 يوضح ترتيب شركة سالمة يف القطاع الاص للتأمني عن األضرار«: v-2»اجلدول رقم 

الواثئق الداخلية لشركة سالمة للتأمينات اجلزائر صدر:امل  

  2015. 2014يوضح اْلصص السوقية لشركات التأمني يف السوق اجلزائرية خالل الفرتة «: v-3»اجلدول رقم      
رقم األعمال لسنة  الشكل الشركة  

2014 
رقم األعمال لسنة 

2015 
معدل 
 النمو

الحصة 
السوقية 
2014 

ح السوقية 
2015 

 

ربح حصة 
 سوقية

SALAMA 0,18 %3,99 %3,81 %5 909,93 406 707 4 498,65 928 491 4 خاصة% 
2A 137,00 712 486 3 966,30 738 880 3 خاصة -

10% 
3,29% 2,95% -0,34% 

ALLIANCE 0,01- %3,75 %3,75 %0 732,90 529 425 4 982,44 736 426 4 خاصة% 
AXA DOMG 0,28 %2,44 %2,16 %13 092,81 382 882 2 046,23 203 549 2 خاصة% 

شكل  الشركة
 الشركة

2015رقم األعمال لسنة  2014رقم األعمال لسنة   اْلصة السوقية لسنة  معدل النمو 
2014 

اْلصة السوقية لسنة 
2015 

 
CIAR 29,98 %28,54 %2,36 576,31 874 048 9 299,07 317 840 8 خاصة% 
SALA

MA 
 %15,60 %14,50 %4,81 909,93 406 707 4 892,24 404 491 4 خاصة

ALLIA

NCE 
 %14,66 %14,29 %0,03 732,90 529 425 4 982,44 736 426 4 خاصة

GAM 11,86 %11,27 %2,56 091,00 407 579 3 252,00 941 489 3 خاصة% 
2A 11,55 %12,53 %10,15 137,00 712 486 3 966,30 738 880 3 خاصة% 

AXA 

DOMG 
 %9,55 %8,23 %13,07 092,81 382 882 2 046,23 203 549 2 خاصة

TRUST 6,80 %10,65 %37,79 498,31 789 051 2 046,00 413 298 3 خاصة% 
 755 976 30 - المجموع

484,28 
30 182 102 

038,26 
2,57% 100,00% 100,00% 
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CAAR عموم
 ية

15 464 051 
449,54 

15 861 180 
482,00 

3% 13,12
% 

13,43% 0,31% 

CAAT عموم
 ية

20 192 356 
443,97 

20 638 290 
056,29 

2% 17,13
% 

17,47% 0,35% 

CAGEX عموم
 ية

432 738 459,29 580 841 845,59 34% 0,37% 0,49% 0,12% 

CASH عموم
 ية

12 002 505 
995,06 

9 946 188 113,27 -
17% 

10,18
% 

8,42% -1,76% 

CIAR 0,16 %7,66 %7,50 %2 576,31 874 048 9 299,07 317 840 8 خاصة% 
CNMA عموم

 ية
11 267 568 

059,59 
12 447 288 

318,00 
10% 9,56% 10,54% 0,98% 

GAM 0,07 %3,03 %2,96 %3 091,00 407 579 3 252,00 941 489 3 خاصة% 
MAATEC عموم

 ية
512 065 676,90 515 099 896,94 1% 0,43% 0,44% 0,00% 

SAA عموم
 ية

26 467 155 
770,10 

27 309 904 
169,00 

3% 22,45
% 

23,12% 0,68% 

SGCI عموم
 ية

592 693 908,55 621 170 860,05 5% 0,50% 0,53% 0,02% 

TRUST 498,31 789 051 2 046,00 413 298 3 خاصة -
38% 

2,80% 1,74% -1,06% 

 414 908 117 - مجموع
853,69 

118 102 065 
779,40 

0% 100,00
% 

100,00
% 

0,00% 

الواثئق الداخلية لشركة سالمة للتأمينات اجلزائر املصدر:  
 من جمموع  %0.16مقابل  %5أن شركة سالمة سجلت معدل منو اجلدولني السابقني يالحظ من خالل     

ابلنسبة للشركات اخلاصة اليت تنشط يف التأمني  %2.57-نشط يف التأمني على األضرار وما نسبته الشركات اليت ت
خلاصة أن شركة سالمة حتتل املرتبة الثانية بعد شركة "سيار" للشركات امن بياانت اجلدولني يضا واملالحظ أعلى األضرار.

مليون دج.  رغم اخنفاض  300ا عن السنة املاضية حبوايل اليت تنشط يف  التأمني على األضرار مع ارتفاع يف رقم أعماهل
تطاعت الرفع اس شركة سالمة إال انأسعار ابلبرتول الذي جنم عنه اخنفاض احلصة السوقية لعديد من شركات التأمني 

 من مستوى األداء املايل وزايدة حصتها السوقية وقوهتا التنافسية.
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 م 2015خالل سنة  أمني بتسويتهااألضرار الِت قامت شركات الت  3. 2
 اجلدول أدانه يبني األضرار اليت قامت شركات التأمني بتسويتها: 

 يوضح األضرار الِت قامت شركات التأمني بتسويتها«: V-4»اجلدول رقم 
قيمة األضرار المبلغ عنها في سنة  الشركة

2015 
قيمة األضرار التي تم تسويتها في 

2015سنة   
SALAMA 3 251 589 504,50 2 254 172 946,20 

الواثئق الداخلية لشركة سالمة للتأمينات اجلزائر املصدر:  

أن  مع العلم   2015خالل سنة  األضرار اليت قامت شركات التأمني بتسويتها قيمة  يالحظ من خالل اجلدول     
د من الشركات ايل الذي يقع للعديتتبع اسلوب التحري  يف عملية دفع األضرار وهذا من أجل تفادي التح شركة سالمة

 و يرجع  هذا إىل احلوكمة الشرعية اليت تتباانها الشركة من خالل مراقب شرعي وهيكل تنظيمي واضح.
 

 الامتة  

سبق ومن خالل النظر يف الياته و ادواته ومساته جند ان منط  التأمني التكافلي ميكن ان يظهر اىل  من خالل ما     
 وفعال عن منط التأمني التجاري الساري املفعول ابلنسبة للشركات واهليئات  واجملتمعات اليت تسعى الساحة كبديل قوي

ة  سيجعل روعيت فيه كافة الضوابط الشرعي ما إذامراعات الضوابط الشرعية يف معامالهتا، فالتأمني التكافلي   إىل
هالة وغريها من الشوائب اليت متيطها عن مسارها اجل القمار أو املؤسسة يف مأمن من معامالت قد يسودها الغرر أو
التعاون يبىن منط املعامالت من هذا النوع على أساس املشاركة و  أنالسوي املستقيم  وجتعلها خمالفة للشرع حبيث جيب 

ة شركات يف ظل بيئعمل هذه ال أناملبين على التربع فيما بني املشرتكني يف الصندوق أو عن طريق هبة الثواب، غري 
اذير الشرعية، عن قد جيعلها تقع يف بعض احملابالضافة اىل خضوعها للقوانني الوضعية حتكمها قوانني اقتصادية حبتة 

ات املستخلصة والتوصي أهم إدراجوميكن   ، كما هو احلال ابلنسبة لشركة املسامهة سالمة ابجلزائر،عن غري قصد أوقصد 
 تالية :  ال اجلوهرية  من هذه الدراسة  حتت النقاط

 انني ان خضوع هذه الشركات للقو  على اللواقع الشرعي :  أو االقتصادي ضرورة عدم تغلب الواقع القانوين
ب ان تقوم عليها هذه االركان اليت جي أهمالوضعية جيعلها ختالف بعض املبادئ الشرعية   فتقع يف  احملضور، فمثال احد 

مة يف اجلزائر انه يف حالة شركة سال إال املقامرة او الراب او أي خمالفة شرعية الشركات هو عدم استثمار امواهلا املؤمنني يف
من املخصصات الفنية على شكل  % 50ملزمة ابخلضوع لقوانني شركات التأمني يف اجلزائر واليت تلزمها بوضع بــ  فإهنا
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فوائد ن الشركة تقوم ابلتخلص من السندات خزينة بفائدة  وهذا ما يتعارض مع الشريعة اإلسالمية. وعلى الرغم من ا
الربوية عن طريق صندوق خصصته ألجل هذا الغرض امسه صندوق  "سبل اخلريات" تقوم بتوزيعه يف جماالت اخلري على 

ذا ال ينفي وجود ه أن إالاجلمعيات و احملتاجني وال يستفيد العاملني يف هذه الشركة من هذا الصندوق كما تصرح به، 
نه من  الضرورة مبا كان وجود قوانني تراعي خصوصية هذه املؤسسات، فعلى اجلهات الرقابية واإلشرافية الضرر، لذلك فا

على نشاط التأمني االهتمام إبصدار قوانني واضحة خبصوص شركات التأمني التكافلي اإلسالمي للسماح هلا مبمارسة 
 ؛ أعماهلا بكل حرية

   كات جيب ان زايدة الثقة لدى اجلمهور؛ فهذه الشر لاحلوكمة الشرعية أمهية وجود هيئة رقابية شرعية  يف حتقيق
تعمل حتت وصاية هيئات رقابية شرعية مستقلة متارس عليها رقابة ميدانية دورية للنظر يف مدى التقيد ابلضوابط الشرعية 

 جية، تكون بعيدة كل البعد عن أي ضغوطات وامالءات خار  أناملؤمنني، وجيب  أموالوكيفية استثمار 
 ضرورة تعزيز البيئة القانونية والتنظيمية مبا خيدم تنفيذ تعليمات احلوكمة  وإلزام اجلهات الرقابية واإلشرافية على 

نشاط التأمني يف الدولة، شركات التأمني مبا فيها شركة سالمة بالئحة حوكمة تراعي خصوصية كل شركة من خالل 
الف مع الئحة عقوابت واضحة للشركة اليت خت« إسالمية وتقليدية»تبين معايري حوكمة صادرة عن مؤسسات دولية 

 تعليمات احلوكمة املعتمدة، وحتقيق ذلك يعد من أساسيات انتشار احلوكمة يف املؤسسات.
  ،مثر لغرض التعاون وان تست اإللزامأقساط التأمني جيب ان  تدفع بنية التربع  وليس  أنأخري وهي النقطة األهم

قد الذي تربمه ينفيه والواقع، فالع ، وهو مااألرابحوليس بقصد الربح والتجارة وحتصيل  واإلحسانة يف مصاحل حمدود
ال ينقل امللكية و   أرابحهاحتت ملكية ااملؤمنني وميلكون  األقساطهذه الشركات مع املؤمنني يكون بصيغة بقاء ملكية 

 قساطأرض التعاضد مع اانس يف الغالب ال يعرفهم،  وهي الكيان،  فالواقع يقول انه ال يوجد احد يدفع امواله بغ إىل
 شركات التأمني هدفها الربح  وهي تزاحم مثيالهتا من الشركات اليت تنشط يف أنال تراعى فيها قدرة املؤمنني،  كما 

 كما تبني من خالل دراسة احلالة.  نفس اجملال
 قائمة املراجع 

 .2001، 1الدراسات الفقهية والقتصادية، دار السالم، ط  ، مركزكتاُ الفروقأمحد ابن إدريس القرايف،  .3
 م.03/09/2015، مقالة منشورة، اتريخ االطالع عليها 4/06/2008، ِدارة املخاطر يف املصارف اإلسالميةأمحد فضل ابن عبد الكرمي،  .4

iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2010/05الكرمي-عبد-ضلف-د.-اإلسالمية-املصارف-يف-املخاطر-/إدارة-
 .pdfحممد 

يف  ملتقى دويل حول اخلدمات املالية وإدارة املخاطر، املخاطرة الِت تواجه املصارف اإلسالمية وآلية ْلد منهاأمحد فضل ابن عبد الكرمي،  .5
 .  2010املصارف اإلسالمية، جامعة سطيف، 
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فقه التأمني التكافلي أبعاده و أفاقه وموقف الشريعة منه، جممع ال ، مؤمترالتأمني التكافلي األحكام والضوابط الشرعيةأمحد حممد صّباغ،  .6
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 شروط اختيار اْلكام وآليات انتقال السلطة بني الفقه السياسي اإلسالمي والنظم الدستورية املعاصرة 
 )الدول العربية ذات النظم اجلمهورية منوذجا(

 
 عمر رواحبي أ.

 أستاذ مساعد لدى كلية احلقوق و العلوم السياسية، جامعة البويرة ) اجلزائر(
 قوق، جامعة إسطنبول )تركيا(ابحث زائر لدى كلية احل

 
 ملخص الدراسة

هذه الدراسة اليت تدمج بني جمايل الفقه السياسي و القانون الدستوري، و متزج بني منهج البحث التارخيي و 
املنهج الوصفي، هي حماولة لتتبع جذور الفكر الدميقراطي داخل مذاهب و تيارات الفكر السياسي اإلسالمي املختلفة، 

لقضااي حساسة جدا يف عصران احلايل، كقضية آلية انتقال السلطة و مكانة املرأة يف العمل العام و العمل  و هي تعرض
السياسي، و نظرة خمتلف املذاهب الشيعية و السنية و اخلارجية هلذه املسائل، و قد استخدمت الدراسة مصطلح الفقه 

رخينا ت املقاومة الفكرية و املسلحة ملنظومة االستبداد يف اتالسياسي اإلسالمي املعارض لالستبداد، للداللة على عمليا
، و لتبيان األسس العقدية و الفكرية و رصيد التجربة الذي بين عليه هذا الفقه، استعرضت )املبحث األول(اإلسالمي 

 .( ) مبحث متهيديالدراسة بعضا من مالمح النظرية السياسية اإلسالمية من النصوص و سوابق العهد األول 

كما تطرقت الدراسة ملسألة تعايش الفقه السياسي اإلسالمي التقليدي مع مفهوم الدولة احلديثة، رغم كون 
هذه األخرية فكرة غربية ارتبطت ابلقومية و نشأت بعد خماض عسري من حماوالت اإلصالح و الثورات املستمرة يف أوراب 

 حلكم العربية املعاصرة ذات النظام اجلمهوري، من خالل استنطاقو أمريكا، و ختتتم الدراسة إبطاللة سريعة على نظم ا
دساتريها السارية املفعول و مقارنة مضموهنا فيما يتعلق آبلية انتقال السلطة و الشروط اليت ينبغي توفرها يف احلاكم أو 

الستبداد يف هذه عارض لالرئيس و رأي الفقه السياسي اإلسالمي التقليدي و ما أمسيناه ابلفقه السياسي اإلسالمي امل
 )املبحث الثاين(.املسائل 

فقه سياسي إسالمي تقليدي، فقه سياسي إسالمي مناهض لالستبداد، نظم دستورية، أنظمة الكلمات املفتاحية: 
 مجهورية، فكر دميقراطي، آليات انتقال السلطة، شروط اختيار اخلليفة/احلاكم/الرئيس، املكانة السياسية للمرأة.
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  مقدمة:
 John Locke جون لوك، حىت ألقى 1648مل تكد متضي أربعون سنة فقط على معاهديت وستفاليا سنة 

، 1بذور أفكاره الثورية و اإلصالحية يف الرتاب األوريب و بعده األمريكي، لتنتش لبنات جديدة يف بناء الدولة احلديثة
يف احلكم  شكل الدول القومية، و كان لكتاب "مقالتانفكان لصلح وستفاليا الفضل يف إهناء احلروب الدينية و بداية ت

الفضل يف ترشيد هذا الكيان الوليد و إرساء أسس فلسفية قوية له، حبيث قامت ثالث ثورات كربى  جلون لوكاملدين " 
الثورة  ، و1776، و الثورة التحريرية يف أمريكا سنة 1688بناء على هذه األفكار، هي الثورة اجمليدة يف بريطانيا سنة 

 .17892الفرنسية الكربى سنة 

و رغم املراوحات العديدة بني الثورات و الثورات املضادة اليت تطلبها تبلور مفهوم الدولة احلديثة يف الغرب 
عموما، إال أن أفكار التنوير يف النهاية انتصرت ليتم عوملة النموذج، ليس ابلضرورة يف تبنيه من طرف كل دول العامل، و 

 التحاكم إليه كنموذج فلسفي و قيمي، و يف التشنيع الدويل على من شذ عليه. لكن يف 

أما على الضفة األخرى، فقد كانت نظم اخلالفة اإلسالمية املتزامنة و املتعاقبة و الدويالت اإلسالمية التقليدية 
البداايت  ياسية، رغم أناألخرى اليت قامت تكابد القرون حمافظة على نفس الراتبة على مستوى عامل األفكار الس

 -1863) دانكن بالك ماكدونلدشكلت منوذجا متفردا على مستوى العامل، و ابستعارة تعبري املستشرق األمريكي 
، 3اجتماع السقيفة يذكرن ِىل حد بعيد ِبؤمتر سياسي، دارت فيه املناقشات وفق أساليب حديثة" "فإن (  1943

ية، عد فرتة اخلالفة الراشدة، بني منوذجني متصارعني صبغا احلياة الفكرية السياسو قد راوح الفقه السياسي اإلسالمي ب
بني تغلب سياسي عسكري عرقي تدثر بعباءة الدين من خالل تبين اجلرب، افتتح عصره األمويون و واصل العباسيون 

ة إىل نظام للعودنفس مساره عموما، و تغلب يستند بشكل صرف للنص مثل خطه عموم الشيعة، و بني حماوالت 
على املذاهب و التيارات اإلسالمية الكربى سنية و شيعية و  –حلسن احلظ  –الشورى قادها فقهاء و ثوار توزعوا 

 خارجية، يف لفتة توحي أبن االستبداد عامل تقسيم لألمة، و الشورى توحدها.

المية كما نظرية السياسية اإلسو يف هذا البحث حناول تتبع مالمح الفقه السياسي اإلسالمي املنسجم مع ال
توضحها النصوص الشرعية و السوابق التارخيية )مبحث متهيدي(، و هي مناذج جنينية ال  تنتمي إىل مدرسة اجلرب و 

                                                           
1 John Locke, Traité du gouvernement Civil, Chicoutimi, Québec, Canada, 2002. 

 ، ص. هـ.1959الدولية لرتمجة الروائع، بريوت، لبنان، جون لوك، يف احلكم املدين، ترمجة ماجد فخري، اللجنة  2 
 .73، ص. 1946حممد يوسف موسى، نظام احلكم يف اإلسالم، دار الفكر العريب، القاهرة،  3
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التعصب العرقي يف شقيه األموي العريب و العباسي الشعويب، و ال تنتمي إىل عموم املدارس الشيعية اليت حاولت استبدال 
 ملستند إىل اجلرب السياسي و العسكري، حبكم مطلق آخر مستند إىل النسب النبوي.احلكم املطلق ا

و من خالل تتبعنا ملا ميكن أن نطلق عليه ابلفقه السياسي اإلسالمي املعارض لالستبداد، سواء كان هذا الفقه 
ي أن تتوفر الشروط اليت ينبغ ، سوف نركز على مسألتني هامتني مها : آليات انتقال السلطة و4خارجيا أو سنيا أو شيعيا

 يف اخلليفة أو اإلمام ) املبحث األول (.

مث نعرج على واقع الفقه السياسي اإلسالمي بعد ظهور الدولة احلديثة  و ما مدى صالحية ما أمسيناه ابلفقه 
احلكم العربية  م، مستعرضني نظالسياسي اإلسالمي املعارض للتعايش و االنسجام مع مقومات و مفاهيم الدولة احلديثة

 ) املبحث الثاين ( ذات النظام اجلمهوري كنماذج دراسية 

و قد مزجت هذه الدراسة على مستوى اجملال املعريف، بني الفقه السياسي و القانون الدستوري، و على مستوى 
 املنهج العلمي املستخدم، بني منهج البحث التارخيي و املنهج الوصفي.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ا الفريق من ذأغلب الثورات الِت قادها أهل البيت قادها ثوار من نسل زيد بن علي، ألن هسريكز البحث على التيار الشيعي الشوري على اعتبار أن   4 
 آل البيت قد ارتبط بفكر املعتزلة، أما الشيعة اإلمامية فقد كان تيارهم معروفا ابلسكونية انتظارا لإلمام الغائب.
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 مح من النظرية السياسية اإلسالمية من النصوص و السوابقمبحث متهيدي: مال

( مبادئ دستورية إسالمية  05من خالل استقراء النصوص الشرعية من قرآن و سنة، ميكن مالحظة مخسة ) 
 كربى هي: الشورى، العدل، املساواة، طاعة احلاكم، الرقابة على احلكام.

  الشورى يف النصوص اإلسالمية املقدسة و السوابق:

أتيت الشورى يف مقدمة هذه املبادئ و يكفي للتدليل على أمهيتها اليت تتجاوز فلسفة احلكم، إىل أن تكون  
منهج حياة لألمة املسلمة، أن سورة كاملة من القرآن الكرمي محلت امسها، و مما يلفت االنتباه أن هذه السورة ليست 

ذين استجابوا " و الإىل املعىن اجلليل يف قوله تعاىل:  الرازي اإلمام اجلصاصسورة مدنية، و إمنا مكية، و قد انتبه 
فقال أبن هللا تعاىل ليدلنا على عظمة معاين  5لرِبم و أقاموا الصالة و أمرهم شورى بينهم و مما رزقناهم ينفقون" 

هومها املعروف  ة مبفالشورى و االلتزام وسطها بني صالة و زكاة أو إنفاق يف سبيل هللا من أجل حتري الدقة ألن الزكا
 كانت مل تشرع بعد.

و فضال عن املوضع الذي وردت فيه كلمة "شورى" أعاله، فإهنا وردت أيضا يف موضعني آخرين واحد يتعلق 
بــ ) األمر ( أي ابلسياسة و إدارة الشأن العام، وآخر يتناول الشؤون األسرية و كيفية حل مشكالهتا،  و العجيب أن 

سورة آل عمران أتمر النيب صلى هللا عليه و سلم مبشاورة أصحابه و تؤكد على قيمة الشورى نزلت  اآلية اليت وردت يف
عقب هزمية أحد، و هي اهلزمية اليت تشري القراءة السطحية و الظاهرية هلا، أهنا كانت بسبب عمل النيب برأي أصحابه 

قاتلة املدينة خبالف رأي النيب الذي كان يقضي مب بعد أن شاورهم، و قد كانوا من الشباب الذين حتمسوا للقتال خارج
املشركني من داخل بيوهتا، فتنزل اآلية لتقول للنيب و من ورائه مجوع املسلمني أبن يلتزم خط الشورى و لو أدت ظاهراي 

 قوله يفإىل نتائج سلبية يف القريب املنظور، ألن عاقبتها الفالح على املدى البعيد، و قد وضحت اآلية ذلك بصراحة 
، فإن عدم أخذ املشورة أو 6تعاىل: " فبما رمحة من هللا لنت هلم، و لو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك" 

 عدم احرتامها بعد أخذها عاقبته االنفضاض الفعلي أو النفسي عن القائد و احلاكم. 

رسول صلى هللا ي الذي تبناه الو يف السرية و السنة النبويتني نصوص و مواقف كثرية تدلل على اخلط الشور 
علية و سلم، فقد شاور أصحابه يف اختيار موطن القتال يوم بدر، و يف املوقف من أسرى بدر، و يوم غزوة األحزاب، 
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، و غريها من املناسبات و 7و يف اختيار وسيلة إلعالن الصالة، و يف  حدي الزان و السرقة قبل نزول نص فيهما
هذا البحث هو معرفة هل حتولت هذه املمارسة النبوية املتكررة إىل عمل مؤسسي منظم ؟ أم  األحداث، و ما يهمنا يف

 أهنا بقيت جمرد تصرفات فردية ؟ 

 الشورى بني األدبيات و املؤسسات: 

املؤسسات  توضح أتسيس و تنظيم مثل هذه  –ابملصطلح القانوين املعاصر  –ال جيد الباحث نصوصا مكتوبة 
من املعروف أن للقواعد العرفية مكانتها اليت تضاهي القواعد املكتوبة و تتفوق عليها يف كثري من إن وجدت، و لكن 

األحيان، و تشري السوابق الشورية للنيب صلى هللا عليه و سلم إىل وجود ما يشبه جملس للشورى ضم سبعني عضوا كان 
، و قد لعبت هذه األخرية 9ؤسسة للمهاجرين األولني، و هيئة للنقباء اإلثين عشر، و م8يلجأ إليه النيب يف مشاوراته

أخطر األدوار بعد وفاة النيب صلى هللا عليه و سلم، حيث أنيط هبا صالحية ترشيح خليفة للمسلمني، و أخذ البيعة 
، و قد تشكلت هذه اهليئة من عشرة -حسبما كان متاحا يف ذلك العصر  –العامة له من عموم سكان املدينة آنذاك 

بار الصحابة، و هم: أبو بكر الصديق، عمر بن اخلطاب، عثمان بن عفان، علي بن أيب طالب، طلحة بن عبيد من ك
هللا، الزبري بن العوام، عبد الرمحن بن عوف، سعد بن أيب وقاص، سعيد بن زيد بن نفيل، أبو عبيدة بن اجلراح، و قد 

، خصوصا قهية ذات الطابع السياسي للفقهاء املسلمنيأثرت طبيعة تشكيلة هذه اهليئة فيما بعد على املخرجات الف
 السنة منهم، كشرط القرشية يف تويل منصب اخلليفة، و الشروط املتعلقة بتعداد أهل احلل و العقد.

و مما جتدر اإلشارة إليه يف هذا املقام، أن اختاذ الرسول هلذه اهليئة يف مشورته، و الصالحيات اليت ادعتها 
لناس هلا بذلك بعد وفاته، مل تكن مرتبطة بنصوص صرحية من قرآن و سنة، و إمنا هو السبق يف لنفسها و إقرار ا

، و املكانة االجتماعية و السياسية ألصحاهبا، و تدابري السياسة، و يؤكد ذلك ما قاله أبو بكر الصديق يف 10اإلسالم
ن ي تكون يف املدينة من الذين هاجروا ميقصد احلي الذ " ِن العُر َل تدين َِل َلذا اْلي من قريش"السقيفة: 

قريش، و الذين تتزعمهم هيئة املهاجرين األولني، و السوابق التارخيية تؤكد أنه يف السقيفة ابيع اثنان من هذه اهليئة مها 
 ىلأبو عبيدة و عمر، لثالث منها هو أبو بكر، فتم له األمر، و عندما دان أجل أيب بكر، استشار هذه اهليئة و عهد إ
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واحد منها ابخلالفة، و نفس اإلجراءات التزم هبا عمر، و مما يؤكد حمورية هذه اهليئة أهنا من كانت احملرض على الثورة 
رسالة اليت أن ال بن قتيبةضد عثمان، بعد أن أحدث األحداث اليت أغضبت الناس و كبار الصحابة عليه، و يذكر 

للقدوم للمدينة و اخلروج على عثمان، كانت هذه اهليئة هي من حررها خرجت من املدينة إىل األمصار و تدعو الثوار 
، و بعد مقتل عثمان اجته الثوار الذين كانوا مسيطرين على املدينة آنذاك، إىل علي ملبايعته، فأخربهم أن 11و أرسلها

الصراع بينهم بعد  يعوه، مث دارهذا األمر مرده ملن تبقى من اهليئة، و كان ابملدينة آنذاك الزبري و طلحة، فأتوا عليا فبا
ذلك، كما هو معروف، و بعد موت طلحة و الزبري، بقي من اهليئة علي، فدار الصراع بينه و بني معاوية، و ملا استشهد 

 علي، انتهى هذا النظام الشوري و حتول احلكم إىل ملك وراثي. 

 نظام الرتشيح و آلية انتقال السلطة يف العهد األول: 

أنه على مدار الثالثني سنة اليت عرفت ابسم اخلالفة الراشدة يف املراجع و املصادر املختلفة، فإن  من الالفت 
املسلمني األوائل أرسوا نظاما فريدا، كانت فيه صالحية الرتشح ملنصب اخلالفة مقيدة و حمصورة يف جمموعة معينة توافرت 

مفتوحة  التصويت أو االقرتاع العام ابملصطلح املعاصر، فيها شروط موضوعية تلقى قبوال عاما، و كانت فيه صالحية
أمام الناس يف حدود إمكانيات ذلك العصر، و كان احملظور عرفا هو أن يعهد أحد اخللفاء ابخلالفة من بعده إىل أحد 

ألقل اأبنائه أو ذويه، بل لقد كان التثريب على عثمان على أقل من ذلك عندما بدأ بتعيني ذويه يف مناصب الدولة 
 شأان من اخلالفة العظمى، و كان ذلك أحد أسباب الثورة عليه.

و من املعروف اليوم، أنه من بني مثالب النظم الدميقراطية احلديثة، هو مسألة فتح معايري الرتشح و الرتشيح 
فسه رمزا و نملنصب الرائسة على مصراعيه جلميع املواطنني، فيمكن ببساطة ألقل الناس كفاءة و قبوال أن يصنع من 

يصل لسدة الرائسة إذا كان له جهاز إعالمي فعال و رأس مال داعم، بيد أن نظام اخلالفة األول كان نظاما مفتوحا 
على مستوى احلق يف التصويت، و مغلقا على مستوى من حيق هلم الرتشح، و قد كانوا جمموعة القيادات التأسيسية 

تدين به  ة، مث أتيت بعد ذلك معايري العصبية اليت كانت قانوان عرفيا آنذاكالذين أهلهم سبقهم و بذهلم يف سبيل الدعو 
 العرب.

يضاف إىل ذلك أنه من بني مزااي ذلك النظام أنه رغم كون الرتشيح مغلقا، إال أن إرادة اجلماهري كانت انفذة، 
ألولني للخالفة، ملا م هيئة املهاجرين افلم تكن تؤخذ البيعة العامة ابإلكراه، و لو أن املسلمني رفضوا بيعة من رشحته هل

مت له األمر، و رغم أن هذه املسألة مل تسندها سوابق خالل فرتة الثالثني سنة األوىل بعد وفاة الرسول، إال أنه يسندها 
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ما حدث بعد ذلك عندما توىل عمر بن العزيز، فإن أول ما فعله هو أنه خطب يف الناس يف املسجد، و خلع نفسه 
 عة اليت أخذها سلفه له، و متت مبايعته من جديد من الناس دون إكراه.من البي

و من املقبول يف االجتماع السياسي يف الكياانت السياسية اليت تنشأ على أسس دينية و فكرية قوية، أن يكون 
ت األوىل ايللمؤسسني األوائل شرعية احلكم فيها، و هي شرعية مستحقة تصمد أمام أي استحقاق دميقراطي يف البدا

للكياانت من هذا النوع، لكن اإلشكال دائما حيدث يف انتقال السلطة عندما يرحل هذا اجليل أو يوشك على الرحيل، 
و قد كانت احلجة القوية اليت تذرع هبا معاوية عندما مجع الناس من  حوله هي رغبته يف توسعة هيئة الشورى و الرتشيح، 

ِن هذا األمر يف   "أن عمر بن اخلطاب قال فيها قبيل وفاته:  َلبن سعدت الكربى و هي اهليئة اليت ننقل من الطبقا
أهل بدر ما بقي منهم أحد، مث يف أهل أحد ما بقي منهم أحد، و يف كذا و كذا، و ليس فيها لطليق و َل لولد 

يئة املهاجرين بدأ عدد ه"، و قد سعى عمر هبذا إىل إدخال تعديالت على النظام بعدما طليق و َل ملسلمة الفتح شي ٌ
األولني يف التناقص، و يف زمن علي عندما نشب الصراع بينه و بني معاوية مل يكن قد تبقى من هيئة الشورى الذي 
تضم املهاجرين و األنصار و أهل بدر إال العدد القليل، و قد اعتزل كثري منهم املشاركة يف احلرب الدائرة رحاها بني 

فإن اخلطاب السياسي الذي كان ينادي بتوسعة هيئة الشورى و البيعة العامة بعدما اتسعت املعسكرين، و لإلنصاف 
أقطار الدولة اإلسالمية، كان هو اخلطاب األقوى، و قد كان هذا خطاب معاوية بغض النظر عن نواايه و  االنقالب 

املهمة من اترخينا السياسي كمسلمني،  ، و عندما نتأمل هذه املرحلة املبكرة و12الذي قاده على النظام برمته بعد ذلك
جند أن عدم مواكبة الفكر السياسي المتدادات اجلغرافيا و الثقافة اليت صحبت الفتوحات، قد أدى إىل ارتدادات 
عكسية قضت على نظام الشورى برمته، فالفكر و النظام الذي ال يتجدد يتبدد، و لو حصل هذا التجديد املنشود 

عقود قليلة انفتاح نظام الشورى على بقية املسلمني ممن مشلتهم الفتوحات و رمبا غري املسلمني من  لكنا رمبا رأينا بعد
رعااي الدولة اإلسالمية، و لكنا رأينا انتقاال سلسا للسلطة العليا يف الدولة من جيل املؤسسني إىل جيل التابعني، و لكن 

م امللكي الوراثي الذي أرسى دعائمه معاوية مل تنطفئ رغم هكذا جرت األمور، و رغم ذلك فإن جذوة املقاومة للنظا
 التعتيم و التشويه الذي مارسته املدارس الفقهية و الفكرية اليت أسسها و رعاها االستبداد.
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 املبحث األول: الفقه السياسي اإلسالمي املعارض لالستبداد

لتاريخ، أن تطبقها أبثر رجعي على ا رغم أن الكتاابت اليت تستحضر مصطلحات و مفاهيم العصر و حتاول 
تعترب كتاابت غري مقبولة علميا بشكل عام، و لكن ميكن جتاوزا قبوهلا إذا كان املغزى هو البحث يف التاريخ عن مناذج 

 .صاحلة للتطبيق املعاصر مع البناء عليها و تطويرها

 الوارج منوذجا: 

ن حيث م أكثر الفرق اإلسالمية دميقراطيةار اخلوارج اعتب تطبيق املصطلحات أبثر رجعيمن األمثلة على   
الشروط اليت ينبغي توفرها يف من يرتشح للخالفة، فاالختيار عندهم يكون ألي مسلم تتوافر فيه الشروط سواء كان 
قرشيا أو عبدا أو حرا، و هذا املذهب كان يشكل قدميا خروجا على كل ما ذهبت إليه أغلب املدارس الفقهية السنية 
و الشيعية اليت كانت تشرتط قرشية اإلمام، و مل يكتف اخلوارج إبسقاط شرط القرشية نظراي من أدبياهتم بل إهنم كانوا 

 يفضلون من ال نسب له ليسهل عزله إذا احنرف، و يف هذا دهاء سياسي حياول أن خيفف من وطأة العصبية.  

، 13ارةح عصران، و روح اإلسالم حسب تعبري حممد عمو يعترب مذهب اخلوارج يف هذه اجلزئية هو األقرب إىل رو 
، 14و حسب جمموعة من العلماء املعاصرين من أمثال أبو زهرة الذي اعترب رأيهم سديدا جيب األخذ به يف هذا الوقت

و كذلك عبد احلليم حممود الذي يقول أن " رأيهم يف اإلمامة، هو الرأي الذي يؤيده االجتاه احلديث، و يؤيده كل 
و املتأمل يف الفقه السياسي للخوارج جيد هلم رؤية متقدمة عن عصرهم ابلنسبة للحقوق ، 15ص لدينه و وطنه"خمل

و طبقت ذلك عمليا، و هي فرقة  16السياسية للمرأة، حيث أن فرقة منهم أجازت تويل املرأة ملنصب اإلمامة العظمى
م(، و تزعم 196ه/77 ) املتوفاة سنةغزالة أم شبيب  ، الذين ولوا عليهمشبيب بن يزيد الشيباينالشبيبية نسبة إىل 

 الرواايت أهنا خطبت على املنرب يف الكوفة حني تولت األمر.

 الفقه السياسي املعتزِل: 

هذا اخلط الدميقراطي الشوري يف الفقه السياسي اإلسالمي و إن كان خطا عاما ميز فرق اخلوارج املختلفة،  
ة و الشيعة، و ميكننا أن نلمح ذلك من خالل ما كتبه الفقهاء التقليديني من كال فإنه مل يكن كذلك ابلنسبة للسن

                                                           
 .17،  ص. 1997حممد عمارة، تيارات الفكر اإلسالمي، دار الشروق، القاهرة،  13
 .1/65، ص. 1971حممد أبو زهرة، اتريخ املذاهب اإلسالمية، دار الفكر العريب، القاهرة،  14
 .1/152، ص. 1964فكري الفلسفي يف اإلسالم، دار املعارف، القاهرة، عبد احلليم حممود، الت 15
 .1/65، ص. 1983، 1طاهر بن حممد االسفراييين، التبصري يف الدين، حتقيق كمال يوسف احلوت، دار اجليل، بريوت، الطبعة  16
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الطائفتني الكبريتني فتجد أئمة املذاهب السنية األربع و مجهور فقهاء السنة املتقدمني و كافة فرق الشيعة يشرتطون يف 
ية إن البحث عن جذور للدميقراط ، فهل كانت هناك استثناءات طبعت اترخينا الطويل ؟17اإلمام أن يكون من قريش

 غيالن الدمشقيفمن داخل تيارات أهل السنة يقودان مباشرة إىل املعتزلة، و قد ذهب مجهورهم إىل إسقاط شرط القرشية 
اإلمامة تصلح يف غري قريش، و كل من كان قائما ابلكتاُ و السنة فهو مستحق و هو من أبرز أعالمهم يقول أبن 

و هو من مشاهري املعتزلة أيضا و صاحب  - ضرار بن عمرو الغطفاينو يذهب ، 18إبمجاع األمة َلا، و َل تثبت َِل 
ائم " ِذا اجتمع حبشي و قرشي كالمها قمذهب بعض اخلوارج بقوله :   -فرقة منهم محلت امسه يقال هلا الضرارية

 ". 19وجب اللع ابلكتاُ و السنة فالواجب أن يقدم اْلبشي، ألنه أسهل يف خلعه ِذا ارتكب ما ي

 آليات انتقال السلطة يف املراجع السنية و الشيعية: 

أما فيما يتعلق آبليات انتقال السلطة، فإن املراجع املتعددة ألعالم التيارات التقليدية السنية و الشيعية، توضح 
اما كما فعل عمر ار بينها إمأهنا تتم إما تغلبا، أو عهدا، أو استخالفا يف أحسن األحوال كاختيار اخلليفة جملموعة ختت

م(، و لنأخذ على سبيل املثال أيضا أحد أعالم 1064ه/ 456) املتوىف سنة  بن حزمبن اخلطاب و هو ما ذهب إليه 
م(، حيث يرى أن انتقال السلطة يكون إما عن 974ه/364) املتوىف سنة  املاورديالفقه السياسي اإلسالمي، و هو 

هو ما ميكن أن نسميه مسألة  للماوردي، و ما حيسب 20قد أو عهد اإلمام من قبلاختيار أهل احلل و العطريق  
متدين الكتابة حول قضااي اإلمامة و احلكم، و هو بذلك خالف الشيعة الذين كانوا يوردون مسائل اإلمامة ضمن كتب 

ية خالف التيارات السنعلم الكالم و أصول االعتقاد، و خالف املعتزلة الذين جعلوها آخر مباحث علم الكالم، و 
التقليدية األخرى اليت كانت توردها ضمن مباحث الفقه، أبن جعل هلا مبحثا مستقال عن العقيدة و الفقه أي فصل 

كام السلطانية و األحالسياسة عن املباحث الدينية  يف تراث املسلمني السنة، و يتضح ذلك جليا من عنوان كتابه " 
م( ليحصر املبايعة و جييزها و لو من رجل 1013ه/402) املتوىف سنة  بو بكر الباقالينأ"، و أييت  الوَلَيت الدينية

 520) املتوىف سنة  أيب بكر الطرطوشي، بل إن إماما جليال مثل 21واحد من أهل احلل و العقد، أو بعهد من اخلليفة
صاحبة يستغين به احلكيم عن ممن أجل أن أنه وضع هذا الكتاب  سراج امللوكم ( يورد يف مقدمة كتابه 1099ه / 

                                                           
 .89، ص.4ج0072دار الكتب العلمية للنشر و التوزيع، ابن حزم، الفصل يف امللل و األهواء و النحل،  17
 .227ص. ، 1968، مؤسسة احلليب، 1الشهرستاين، امللل و النحل، ج 18
 .114الشهرستاين، امللل و النحل، ج أ، ص.  19
 .5ص. ، 1989و الوالايت الدينية، مكتبة دار ابن قتيبة، الكويت،  األحكام السطانية، املاوردي 20
 .59، ص. مرجع سابقحممد يوسف موسى،  21
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احلكماء و امللك عن مشاورة الوزراء، و رغم صالح الرجل الذي عرف به إال أن  هذا ما أوحت له به الثقافة السلطانية 
 و تراكم السنون و سطوة االستبداد يف اترخينا اإلسالمي.

 معركة التشويه و الدعاية: 

ة مغايرة قامت ضد بين أمية و بين العباس، توضح أفكارا سياسيو لكن يف املقابل، فإن تتبعنا للثورات اليت 
متاما ملا كان سائدا، رغم أن قادة هذه الثورات قد تعرضوا حلمالت التشويه الذي مارسته ضدهم السلطة احلاكمة و من 

 األشعث ابنيف ثورة م ( الذي خرج  659ه /  80) املتوىف سنة فمعبد اجلهين تبعها من مدارس فقهية و فكرية، 
كان يقول   عبدامو قتله احلجاج بعد إمخاد الثورة، شاع عنه أنه كان منحرفا فكراي و اعتقاداي، و ذلك ألن  اْلجاجعلى 

، و يف هذا تعارض مع ما كانت تقول به مدرسة اجلرب و اإلرجاء اليت كانت 22أن أفعال اإلنسان هي من حر اختياره
م ( و هو قائد تيار املعتزلة بعد وفاة 761ه/144) املتوىف سنة  ن عبيدعمرو بمدعومة من سلطة بين أمية، و هذا 

ؤمترا يف معلى اإلطالق،  بعدما بدأت يف التضعضع دولة بنو أمية و دخلت دورة االضمحالل، يعقد  واصل بن عطا ٌ
ى النظام السياسي اوية علو العودة إىل نظام الشورى بعد االنقالب املرير الذي قاده مع النفس الزكيةمكة و يدعو ملبايعة 

، غري أن لزكيةالنفس اقد شهدا هذا املؤمتر و ابيعا  أبو جعفر املنصورو  العباس السفاحأاب  الشوري، و الطريف أن
يعة مكة، الذي انقلب على خط االعتزال و ب السفاحالصفقة اليت عقدها اخلراسانيون مع فرع من بين العباس مثله 

مدرسة  نفسه يف مواجهة –املنصور  –مطلق حبكم عباسي مطلق، و وجد تلميذ األمس  أدت إىل استبدال حكم أموي
، و يوضح لنا هذا العلم البارز كيف ميكن للعدل أن يرمم شيئا من العطب الذي طال الشرعية 23عمرو بن عبيدأستاذه 

اث و دون شورى ؟ الفة ابملري ، و هو قد توىل اخلعمر بن العزيزالسياسية يف اترخينا، عندما سئل كيف تعرتف إبمامة 
" لقد أخذ عمر بن عبد العزيز الالفة بغري حقها، و َل ابستحقاق َلا، و لكنه استحقها :  عمروفكان جواب 

 .24ابلعدل حني أخذها
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 هل كانت كل فرق الشيعة مشولية الطرح ؟ 

البيت، و  درة من مدارس أهل، يقودان إىل التطرق إىل مدرسة انللنفس الزكيةو احلديث عن البيعة اليت متت 
هي املدرسة اليت تبنت الفقه السياسي الشوري ضمن سياق شيعي قدمي و حديث يعترب مسألة اإلمامة من أصول 

كم وراثي للنسب على النص املقدس و ابلتايل يؤسس حل –إن صح التعبري  –االعتقاد و يبين نظريته السياسية العقائدية 
 بن اْلسن حممد بن عبد هللااألموي و العباسي، و قائد مدرسة أهل البيت الشورية هذه هو  النبوي، بدل احلكم الوراثي

م ( و ثورته كانت من أجل العودة إىل  762ه/145) املتوىف سنة  النفس الزكية، بن اْلسني ابن علي بن أيب طالب
 اصل بن عطا ٌو تنع هو أبوه مبذهب النظام الشوري، و هي ثورة خمضرمة، كانت على بين أمية و بين العباس، حيث اق

نع على أتباعه الذي كان مي جعفر الصادقيف احلرية و ضرورة استعادة الشورى و انشقا مع فصيل من آل بيت النيب عن 
من معارضيه من الشيعة آنذاك أبن النص على إمامته مل يرد عندهم و ابلتايل ال جتوز   النفس الزكيةالثورة، و قد جوبه 

 مبايعته.

م (، و الذي كان يقول أغلب رموزه 892ه/201) املتوىف سنة  أيب بكر األصملكن االعتزال على زمن  و
، هو غري االعتزال الذي وصل إىل السلطة و تبناه ثالثة خلفاء من خلفاء 25أبن اإلمامة ال تنعقد إال إبمجاع املسلمني

 الوائقم( و 842-833ه/227-218) املعتصمم( و 833-813ه/ 218-198) املأمونبين العباس هم 
م(، حيث كان االعتزال يف بداايته تيارا سياسيا و فكراي حيظى بدعم مجاهري غفرية من 847-842ه/227-232)

الناس، و لكنه بسبب اإلغراق يف املباحث الفلسفية خصوصا بعد حركة ترمجة فلسفة اليوانن حتول إىل تيار خنبوي أو 
كراي انفضت عنه اجلماهري، و كان خطؤه القاتل هو أنه استعان جبهاز الدولة املوالية له فما يشبه األرستقراطية العلمية، ف

لفرض آراءه على اجلماهري و على التيارات الفكرية التقليدية األخرى، و هذه هي املفارقة الكربى بني النظري و 
ناحية النظرية نماذج املعجبة فيه من الالتطبيقي، ولألسف الشديد اترخينا اإلسالمي مل يكن اتريخ الشورى، و حىت ال

فشل أصحاهبا أو من تبعهم يف إنزاهلا على الواقع العملي، فتجد كل فرق اخلوارج على سبيل املثال تسقط شرط القرشية 
من شروط اإلمامة و تفتح إمكانية تويل العبيد و املوايل لألمر مساواة هلم ابألحرار، و لكن عمليا عرف اخلوارج بتعصبهم 

 .26و الذي سرعان ما خلع بعد توليه كأيب طالوت الارجيللعرب و مل يلي األمر عندهم من املوايل إال القليل 

 ثورة ندرة ... حققت مبدأ املواطنة: 

                                                           
 460-459. .ص، ص1950، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، مقاالت اإلسالمينيأبو احلسن األشعري،  25
 .164، ص. 1970عمر أبو النصر، اخلوارج يف اإلسالم، منشورات مكتب أبو النصر، بريوت،  26 
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و من الثورات القليلة يف اترخينا اإلسالمي اليت استطاعت أن تسقط القيم النظرية اليت تؤمن هبا على أرض 
ه طم (، و اليت عرفت بثورة الزنج، و هي الثورة اليت شبهها 883ه/270) املتوىف سنة مد علي بن حمالواقع، ثورة 

ق.م ( اليت قامت لتحرير العبيد من مظامل اإلمرباطورية  71-73) اسبارَتكوس م ( بثورة 1972) املتوىف سنة  حسني
، علي بن حممد الغريب املعاصر، و قد كانالرومانية، و متىن لو حظيت ثورة الزنج مبا حظيت به تلك الثورة يف املخيال 

، و رغم أننا ال نعثر 27و معاوان له على حترير اخلالفة من هيمنة األتراك املنتصرقائد ثورة الزنج، من املقربني للخليفة 
يل القدح و  ، إال على سبعلي بن حممدعلى معلومات دقيقة من املصادر املختلفة حول االجتاه الفكري الذي تبناه 

إىل اعتباره من اخلوارج األزارقة، إال أن التحقيق الذي قام  الطربي و املسعودي و ابن خلدونتهجم، حيث ذهب ال
أثبت قدرا كبريا من التجين على هذه الثورة النادرة، و خيلص إىل أهنا كانت ثورة السرتجاع نظام  حممد عمارةبه املفكر 

ا غفريا من العبيد قد انضم إىل هذه الثورة بعدما هربوا من أسيادهم و ألن مجع ،28الشورى الذي طمس معامله االستبداد
و انشقوا عن فرق العبيد اليت كان يتشكل منها جيش الدولة، فإن من أبرز مسات هذه الدولة الثورية أهنا كانت دولة 

ريس مبدأ كبدون رقيق، و هي بذلك قد جسدت منوذجا متفردا يف ذلك العصر و كل العصور اليت تلته من حيث ت
ه، و هي ثورة عمرت طويال مقارنة  270-249عاما من  21املساواة بني مجيع املواطنني، و قد امتدت هذه الثورة 

أبغلب الثورات اليت قامت على بين أمية و بين العباس، و ميكن أن نطلق عليها الثورة الدولة، ألن قليال من الثورات 
 اد يف اترخينا اإلسالمي متكنت من إقامة دول.ذات اخللفية السياسية املناهضة لالستبد

 بني النهج اإلصالحي السلمي و النهج الثوري املسلح: 

هذا، و مل يكن كل منظري الفقه السياسي اإلسالمي املعارض لالستبداد، من أنصار الثورات املسلحة، و هو 
لمعارضة و قد طور هؤالء طرقا مبتكرة لموقف سياسي ابمتياز ملا رأوه من مآسيها بعدما فشلت يف حتقيق أهدافها، 

م ( معارضا ملظامل الدولة األموية فلم يؤيد من  728هـ /  110)املتوىف سنة  اْلسن البصريالسلمية، و قد كان 
رة، و كان فتوىل له قضاء البص –ملا حلت جزئيا مسألة الشرعية السياسية  –خلفائها أحدا إال عمر بن عبد العزيز 

لثورات أن جتتمع ألصحاهبا أسباب النصر أو ما يرجح النصر، و هنا لفتة مهمة إال أن االعرتاضات على يشرتط لتأييد ا
 الثورات يف بداايت احلكم اإلسالمي كانت اعرتاضات سياسية و حتولت فيما بعد إىل اعرتاضات فقهية و عقائدية. 

                                                           

 .1027، ص. 1959، طبعة القاهرة، 8ضل إبراهيم، ج شرح هنج البالغة، حتقيق حممد أبو الف 27 
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ن انتقاد احلكام حبجة أهنا غيبة، كان و عن حرية نقد احلاكم، فعندما كان فقهاء السلطان ينهون العامة ع
ن " ليس للفاسق املعلن غيبة، و َل ألهل البدع و األهوا ٌ غيبة، و َل للسلطايعلنها على املأل أنه: اْلسن البصري 

 فأعماهلم ملك للرأي العام. اجلائر غيبة "

جهة االستبداد، ( يف موا 1262ه / 660) املتوىف سنة  العز بن عبد السالمو موقف سلطان العلماء 
موقف مشهود و هو نضال سياسي عن طريق الفتوى عندما أفىت ببيع األمراء املماليك الذين اشرتهتم الدولة و هم صغار 

 .29ابملال و دربتهم و جعلت منهم مقاتلني أشداء حىت وصلوا إىل منصب انئب السلطان

م ( من مسألة انغماس العسكر 1198ه/2611) املتوىف سنة  أليب الوليد بن رشدخنتم هذا املبحث، مبوقف  
مث يلخص  ،" ... و تعد ِقطاعات اجليش آفة الدول "يف الفساد و خطر ذلك على الكيان السياسي برمته، فيقول: 

أما  ،" و ما ُيدث لو أكلت كالُ الراعي غنمه "هذه احلالة من اخللل يف اجملتمع بعبارة قاسية جدا عندما يقول: 
مة احلكم و السياسة اليت حيبذها ابن رشد و مينحها إعجابه، فهو النظام الشوري الذي أقامه العرب عن النموذج من أنظ

املسلمون يف شبه اجلزيرة العربية قبل أن تسيطر قوانني الوراثة األموية على معامل التجربة اإلسالمية الثورية البكر، فيقول 
قالابت ، مث يدين احلكم املطلق و االنقة جلمهورية أفالطون "" و تعد مجهورية العُر القدمية نسخة َتمة املطاب: 

" و قد أفسد معاوية هذا املثل األعلى الرائع إبقامته حكم بين أمية املطلق، و اليت جاء هبا النظام األموي بقوله: 
 .30 فتح َتريخ اَلنقالابت الِت مل خترج جزيرتنا من نطاقها "

 

 المي و نظم اْلكم اجلمهورية العربية املعاصرةاملبحث الثاين: الفقه السياسي اإلس

ا إىل ، فإن هذا يدفعن" الدولة مل توجد منذ األزل و لن تستمر ِىل األبد "عندما يقول كارل ماركس أبن: 
البحث عن نشأة الدولة مبا أن هلا بداية، و رغم تعدد النظرايت حول ذلك، فإن ما يهمنا يف هذا البحث و ما يتسق 

ئ الذي كان يرى أبن الدولة تنش أرسطوهي نظرية العقد االجتماعي، و هي نظرية تعود جذورها إىل مع موضوعه، 
برضى اجملتمع، و لكن هذه النظرية مل تتبلور بشكل واضح إال على يد ثالثة من أعالم العصر احلديث الغربيني، و هم: 

 1712) املتوىف سنة  جان جاك روسوم( و 1632) املتوىف سنة  جون لوكم (،  1588) املتوىف سنة  توماس هوبز

                                                           
 .46، ص 1960رضوان علي الندوي، العز بن عبد السالم، دمشق،  29
 .171-170، ص.ص 1957لرشدية، ترمجة عادل زعيرت، القاهرة، أرنست رينان، ابن رشد و ا 30
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، 1648م (، و إذا كان التاريخ املتداول لنشأة الدولة احلديثة اليت أسس هلا هؤالء أبفكارهم و أنضجوا جتربتها، هو العام 
) كرم مر معفإن بعض املصادر العربية تربط اتريخ نشأة أول دولة عربية مدنية حديثة بتلك الثورة الدستورية اليت قادها 

، و هي الثورة اليت جاءت 31خورشيد ابشام ضد الوايل العثماين  1805م  ( سنة 1822ه/1237املتوىف سنة 
سنة تقريبا اليت  150مبحمد علي ابشا إىل والية مصر و انفصلت هبا بعد ذلك عن السلطة العثمانية، و على مدار 

 يزال يراوح بية، نسجل أن الفقه السياسي اإلسالمي كان التفصل بني التارخيني، اتريخ الدولة احلديثة الغربية و العر 
مكانه جمرتا نفس األفكار السياسية القدمية، و ال يكاد الباحث يعثر على شيء يذكر رغم الزلزال الكبري على مستوى 

عالم  هو التحوالت الفكرية و السياسية الذي كانت حتدث يف اجلوار يف أوراب،  و جتد على سبيل املثال علما من األ
 .32م( مل يعدو أن قام بتوسيع شرط الفاطمية يف اإلمام ليشمل القرشية1829ه/1250) املتوىف سنة الشوكاين اإلمام 

 

 الفقه السياسي اإلسالمي و خماض التكيف مع الدولة اْلديثة: 

يثة، جاء القرن التاسع دو بعد قرون من الراتبة الفكرية ضمن القوالب السياسية التقليدية ملا قبل نشأة الدولة احل
كسر هذه الراتبة يف الفكر و الفقه السياسي اإلسالمي، و هي صحوة فرضها التخلف الشديد الذي  عشر و ما بعده لي

كان يعانيه العامل اإلسالمي و بداايت اهلجمة األوربية عليه، و اليت عادت بغري الوجه املتخلف الذي ميزها إابن احلروب 
م( من أجل االستفادة من 1873ه/1290) املتوىف سنة  رفاعة الطهطاوييحات اليت أطلقها الصليبية، فكانت الص

 التونسي خري الدينكانت دعوة   رفاعةحضارة هذا الغرب الناهض مبا ال يتصادم مع القيم اإلسالمية، و ابلتزامن مع 
نظيمات هبذا الشكل، و هي ميزة الت م (  إىل االستفادة من ميزة الغرب اليت جعلته ينهض1890ه/1308) املتوىف سنة 

السياسية، و ملا كانت النظم السياسية اجلمهورية مل تظهر بعد آنذاك يف املنطقة العربية، و اليت كانت يف جمملها خاضعة 
ال الدين مجللسلطة العثمانية و البقية كانت عبارة عن ممالك و سلطنات، فإن جهود املفكرين اجملددين من أمثال 

م( انصبت يف 1902ه/ 1320) املتوىف سنة  عبد الرْحن الكواكيبم( و 1897ه/1314) املتوىف سنة  األفغاين
و يعرب األفغاين عن ذلك بشكل صريح بقوله أن احلكم نظم ملكية دستورية، شقها السياسي إىل الدعوة إلقامة 

، و مثلما كان سائدا يف العصر 33رياجلمهوري ال يصلح للشرق يف هذا الوقت، و أن األفضل هو احلكم امللكي الدستو 
                                                           

 .326حممد عمارة، املرجع السابق، ص.  31
، ملخص رسالة حبثية متوفر على الرابط التايل: 2004أشواق أمحد مهدي حممد غليس، فكر الشوكاين السياسي وأثره املعاصر يف اليمن،  32

nic.info/contents/studies/detail.php?ID=3874-http://www.yemen  (  13/02/2016) متت آخر زايرة للموقع بتاريخ 
 .479-477ص.ص  ،1968دار الكاتب العرَب للطباعة والنشر، حممد عمارة، األعمال الكاملة جلمال الدين األفغاين،  33
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 الكواكيبو  ألفغاينااألموي و العباسي فإن طبيعة املعارضة للنظام امللكي املطلق اختذت شكل احلركات الثورية اليت كان 
م( 1905ه/1323) املتوىف سنة  حممد عبدهحيسبان عليها، أو شكل احلركات اإلصالحية اليت يعترب من أبرز روادها 

 م(.1935ه/1354) املتوىف سنة  شيد رضار و تلميذه 

 شروط توِل الرائسة و آلية انتقال السلطة يف األنظمة العربية اجلمهورية: 

على أن القضااي اليت كان يتعاطى معها الفقه السياسي اإلسالمي املعارض عندما كان العامل اإلسالمي يعاين 
ت ف السياسية مع سقوط أغلب دول العامل اإلسالمي حتمن االستبداد و احلكم الفردي، تراجعت بسبب تغري الظرو 

نري االستعمار، و حتولت بوصلة الثورات املسلحة و النضال السياسي إىل مقاومة احملتل اخلارجي بدل املستبد الداخلي، 
توى سلتعود هذه القضااي لتطرح بقوة على املستوى الفكري النظري بعد خروج املستعمر عسكراي، و لتطرح بقوة على م

احلراك الشعيب السلمي و املسلح مع بداية ثورات الربيع العريب، و لكن هذه املرة بعد أن ظهرت إىل الوجود جمموعة من 
نظم احلكم العربية اجلمهورية، و يف هذا املبحث نريد أن نتطرق إىل شروط تويل رائسة الدولة و كيفية انتقال السلطة من 

تقليدي و املعارض و مقارنة ذلك مبا تنص عليه دساتري أنظمة احلكم اجلمهوري يف منظور الفقه السياسي اإلسالمي ال
 املنطقة العربية.

اعا و هو شرط يلقى إمجاإلسالم، و أول شرط يضعه الفقه السياسي اإلسالمي بشكل عام لإلمامة هو شرط 
،  و تضمني هذا الشرط يف الدساتري 34بني خمتلف الفرق و املدارس، و قد حظر الشافعية والية الكافر حىت على الكفار

احلديثة جرت عليه العادة يف الغرب فمثال تنص دساتري كل من اجنلرتا، الدامنارك، السويد و النرويج أن يكون امللك 
، أما على مستوى النظم اجلمهورية العربية، فهناك دوال اكتفت ابلنص على أن اإلسالم دين الدولة يف دساتريها 35إجنيليا
، و 38و ليبيا يف دستورها االنتقايل 37،  مصر36ضمنيا من ذلك أن يكون دين الرئيس هو اإلسالم مثل العراق و يفهم

هناك دولة عربية وحيدة  اكتفت ابلنص على أن دين الرئيس هو اإلسالم دون التطرق لدين الدولة، و ذلك حتت ضغط 
ية مل حيظ موضوع اعتبار الطائفة العلوية النصري ، و بسبب القمع السياسي الشديد 39، و هي سوراي1973الشارع سنة 

                                                           
 .75ص.  ،1898بريوت،  ، دار صادر،9يد الشرواين، حاشية على حتفة احملتاج بشرح املنهاج البن حجر اهليثمي، ج عبد احلم 34
 .295-294، ص.ص 1958سليمان الطماوي، مبادئ القانون الدستوري املصري و االحتادي، دار الفكر العريب،  35
 .2الدستور العراقي، املادة  36
 .2ة ، املاد2012دستور مصر لسنة  37
 .1دستور ليبيا اإلنتقايل، املادة  38
 .3الدستور السوري، املادة  39
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اليت مثلها حافظ األسد و ابنه بشار فيما بعد، طائفة خارجة عن اإلسالم أصال، و مل نرى نفض الغبار عن فتوى ابن 
 تيمية إال ملا اشتعلت الثورة السورية.

الدولة و ال على دين الرئيس و لبنان مل ينص دستورمها ال على دين  40و جند دولتني عربيتني مثل السودان
 بسبب الوضع اخلاص هلما من حيث التنوع الديين، املذهيب،  العرقي و اللغوي.

جتمع دساتريها بني النص على أن دين  44، موريتانيا43و اليمن 42، اجلزائر41يف حني جند دوال مثل تونس
 الدولة و دين الرئيس هو اإلسالم.

و مجيع فرق أهل  ": بن حزملفقه اإلسالمي التقليدي، حيث يقول يف ا التكليف شرط اإلسالمو يتبع شرط 
و لكن السوابق التارخيية تؤكد أن هذا الرأي  ،45القبلة ليس منهم أحد جييز ِمامة ... صيب مل يبلغ، َِل الرافضة ... "

ان يستهدفون من ك  الفقهي مل حيرتم دائما فقد ويل صبية يف اترخينا اإلسالمي، ألن حاشية السلطان أو صناع األئمة
ذلك السيطرة على السلطة و التحكم فيها من خالهلم، و طبعا ينسجم مع الفقه التقليدي الفقه السياسي اإلسالمي 
املعارض الذي يتبىن متاما ما ذهبت إليه الدساتري احلديثة من حتديد حد أدىن لسن املرتشحني للرائسة، و ابلنسبة لدساتري 

(، نصت 40جند أهنا تكاد جتمع على حتديد السن األدىن لتويل الرائسة، و هو سن أربعني سنة )النظم اجلمهورية العربية 
، و من الالفت أن الدستور املوريتاين 50و اجلزائر 49، مصر48، اليمن47، العراق46على ذلك دساتري كل من السودان

 75أقصى للرتشح و هو  سنة، و لكنه حدد سنا 40يف آخر تعديالته حافظ على نفس شرط السن األدىن و هو 
، فيما يبدو تالفيا لظاهرة عربية هي ظاهرة املخرفني يف السلطة، و شذ عن قاعدة األربعون سنة دستور ما بعد 51سنة

                                                           

 .4الدستور السوداين، املادة  40 
 74، الفصل 1الفصل الدستور التونسي،  41 
 73، املادة 2املادة الدستور اجلزائري،  42 
 /د107، املادة 2املادة الدستور اليمين،  43 
 23ادة ، امل1املادة الدستور املوريتاين،  44 
 .127، ص.4ابن حزم، الفصل يف امللل و األهواء و النحل، ج 45 
 .53الدستور السوداين، املادة  46 
 .68الدستور العراقي، املادة  47 
 107املادة الدستور اليمين،  48 
 134املادة ، 2012الدستور املصري لسنة  49 
 73املادة الدستور اجلزائري،  50 
 .26ة الدستور املوريتاين، املاد 51 
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سنة، و هو شذوذ إجيايب عن  35سنة إىل  40الذي خفض سن الرتشح لرائسة اجلمهورية من  52الثورة يف تونس
ى قاعدة األربعني سنة طبع احلالة السورية عندما مت تعديل الدستور السوري و القاعدة، بيد أننا جند شذوذا سلبيا عل

خصيصا لتتناسب مع سن بشار األسد آنذاك بعد وفاة والده، و  53سنة 34إىل  40خفض سن الرتشح للرائسة من 
قاعدة ، و هذا ينسف 2012سنة مبوجب التعديالت اليت تضمنها دستور سنة  40لكن سرعان ما مت العودة لسن 

 العمومية و التجريد يف صياغة القواعد القانونية و الدستورية.

 للمرتشح لسنا شرط على النص بعدم اجلمهورية، األنظمة ذات العربية الدول مجيع بني من لبنان تفرد قد و
 للرائسة.

 و تقليديلا اإلسالمي السياسي الفقه بني اآلراء حوله ستفرتق الذي الشرط هو و الذكورة شرط إىل نصل و
 عن شذ و اإلمامة، ملنصب املرأة تويل جواز عدم على إمجاع هناك كان  أنه أعاله أوردان كما  حيث التنويري، املعارض
 يف الدر جرةش مثل امرأة النظرية على متردا و واقعا ذلك عن شذ كما  اخلوارج، من الشبيبية فرقة واقعا و نظرية ذلك
 أن الحظةم ميكن املعاصر العريب الواقع يف و شرعيا، مؤصال و مستساغا يومال أصبح قدميا شاذا كان  ما لكن مصر،
 كل  أن كما  امرأة، يأ اجلمهورية النظم ذات العربية الدول يف للسلطة تصل فلم التطبيق، يسبقان التأصيل و النظرية
 أغلب كان  إن و ،اجلمهورية رئيس حول الذكورة صيغة تستخدم  - 54التونسي الدستور عدا – الدول هذه دساتري
 النصوص تطبيق وه القانونية الناحية من فعال ذلك يؤكد ما لكن و اجلنسني، على يسري عام اللفظ أبن يقولون اللغويون

 من لطيبا كفاطمة الرائسة، النتخاابت عربية دول يف النساء من جمموعة ابلفعل ترشحت قد و الواقع، أرض على
 لويزة اليمن، يف يليالق رشيدة مصر، يف كامل  بثينة تونس، يف كنو  كلثوم سودان،ال يف احملمود عبد فاطمة  الصومال،

 أطر إمنا و لقانونا ال و الفقه ليس حاليا املرأة وضع حتسني يعوق ما لكن و موريتانيا، يف سهلة و اجلزائر يف حنون
  لتزول. وقتا حتتاج و طويلة قرون طوال الذكورية املمارسة و للتفكري

 الفقه و تقليديال اإلسالمي السياسي الفقه بني السابق، املبحث يف النسب شرط إىل اإلشارة سبق قد و هذا
 الدراسة. حمل ةالعربي الدساتري فيها مبا احلديثة اجلمهورية األنظمة من أسقط شرط هو و املعارض، اإلسالمي السياسي

                                                           

 .74الدستور التونسي، املادة  52 
 .11/6/2000 بتاريخ 9 رقم القانونمبوجب ، تعديل  83، املادة 2000الدستور السوري لسنة  53 
 .74الدستور التونسي، املادة 54 
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 احلكم نظم و اصراملع السياسي الفقه مع تتوافق تعد مل و للعصر صاحلة تعد مل اليت الشروط بعض هناك و
 قد و التحقيق و الداللة نسبية شروط هي التقليدي الفقه أوردها قدمية شروطا هناك أن كما  احلرية، كشرط  املختلفة
 يراد كان  الذي لمالع شرط و التعدد، أو الوحدة الفضل، الكفاية، كشرط  احلديثة الدولة منظومة و املعاصر الفقه جتاوزها

 اجلمهورية، رائسة نصبمل الرتشح شروط من غريبا شرطا السوداين الدستور يف جند أننا غري الشرعي، العلم األغلب ىعل به
 نيح يف الرائسة، ملنصب لترتشح أميا تكون ال أن يكفي أنه أي ،55الكتابة و ابلقرا ٌة ملما املرشح يكون أن هو و

 الشهادة يشرتط لذيا العراقي الدستور عدا العلمية، للكفاءة ىنأد حد أي على النص على العربية الدساتري بقية تصمت
  إن و ،السالمة شرط على القدماء الفقهاء جيمع يكاد و الربملان، نواب و الوزراء لرئيس ابلنسبة يعادهلا ما أو اجلامعية
 خانة يف يسل و يفةالوظ ممارسة من املوانع خانة يف عادة الدساتري تتناوله شرط هو و ذلك، يف خالف حزم بن كان
 التحقق مسألة تزال ال و ،56العقل سالمة الرتشح شروط من أن على ينص السوداين الدستور أن رغم الرتشح، شروط
 عقليا و جسميا عاجز رئيسهم أبن اجلزائري الشعب معرفة رغم إذ اجلزائر، يف كبرية  إشكاالت تثري السالمة شرط من
 يعلن توريالدس اجمللس فإن للرئيس صحي مانع حدوث حالة يف أنه على ينص الدستور أن رغم و مهامه، ممارسة عن
 و املانع، هبذا ريالدستو  اجمللس إخطار عليها يتعني اليت اجلهة هي من لنا حيدد ال نفسه الدستور لكن الشغور، حالة
 النصوص يف املوجودة ثغراتال أن إىل ينبهنا هذا و مستقل، غري فهو الرئيس يعينه جملس ذاته حد يف الدستوري اجمللس
 األحيان. من كثري  يف حتميها و االستبداد حالة تكريس إىل تؤدي القانونية

 يعرفه مل هوممف هو و القوميات، على قامت اليت احلديثة للدولة نتاج هو اجلنسية رابط أن فيه شك ال مما و
 النظم ساتريد تراوحت و معه، تكيف عاصرامل اإلسالمي السياسي الفقه لكن التقليدي، اإلسالمي السياسي الفقه
 و للمرشح األصلية يةاجلنس فتشرتط للرائسة، للمرشحني اجلنسية شروط يف تتشدد دساتري بني الدراسة حمل العربية
 للدستور تعديل رآخ يف اجلزائر ذلك إىل ذهبت كما  أجنبية جنسية أي على قبل من حصوله عدم مع لزوجته، و لوالديه
 جبنسية تعلقي شرط أي على العراق و السودان دستوري من كل  ينص مل حني يف مصر، و سوراي و اليمن امثله و فيها،
 الدستور يستمر و ،58العراق يف والديه و املرتشح جنسية و ،57السودان يف املرتشح جنسية على ابلنص اكتفيا و الزوجة
 صراحة ينص الذي الوحيد ريبالع الدستور يعترب اجلزئية هذه ففي العربية، الدساتري كافة  عن يتمايز الثورة بعد التونسي

                                                           

 /د.53الدستور السوداين، املادة  55 
 /ب53نفس املرجع، املادة  56 
 /أ53نفس املرجع، املادة   57 
 68اقي، املادة الدستور العر  58 
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 التصريح عند عنها يابلتخل تعهدا يقدموا أن عليهم يشرتط و أخرى جبنسيات للرائسة املرشحون يتمتع أن إمكانية على
 .59للجمهورية رئيسا ابنتخابه

 السياسي لفقها أن جند عاصرة،امل النظم و املعارض الفقه و التقليدي الفقه بني السلطة انتقال آليات عن و
 صحي مانع دوثح و كاملوت،  السلطة ابنتقال املتعلقة الفقهية املسائل من كثريا  نظراي انقش التقليدي اإلسالمي
 بعد كفركال  لإلمامة األساسية الشروط من شرط انتفاء و املسؤولية، أساس على العزل و مهامه، أداء يعوق للخليفة
 بني النقاشات هذه عن تتمخض اليت الفقهية اآلراء كانت  ولكن ،60االستقالة و إخل، ... الصالة ترك و اإلسالم،
 جدوى عدم أمام و اهتا،ذ السياسية النظرية يف بقصور أو الالزمة، القانونية اآلليات بغياب التطبيق عند تصطدم املذاهب
 اإلسالمي يالسياس الفقه رواد إليه توصل ما هذا و  سلمي، بشكل السلطة انتقال خيارات دائما تسقط التطبيق،
 املعاصرة، العربية احلكم نظمل ابلنسبة كثريا  يتغري مل الوضع أن بيد اإلسالمي، التاريخ عرب ثوراهتم أشعلوا عندما املعارض،

 مع الدوام على عايشت الذي التقليدي اإلسالمي السياسي الفقه ذلك يف تبعه و الدوام، على جلده االستبداد غري فقد
 البشري عمر تجدف تشكلها، بعد  مطلقة مجهورايت مع ليتعايش تكيف و احلديثة الدولة تشكل قبل مطلقة ملكيات

 الرائسية العهدة أن على 57 مادته نصت الذي 2005 دستور بعد اثلثة و االنقالب بعد سادسة لعهدة يرتشح مثال
 له ليسمح 2008 سنة الدستور يعدل بوتفليقة جتد و فحسب، واحدة ملرة للتجديد قابلة سنوات (05) مخسة هي

 أن بعد العهدتني بنظام العمل ليعيد 2016 سنة جديد من الدستور تعديل إىل يعود و رابعة و اثلثة لعهدة ابلرتشح
 من واضح هذات الدستور نص أن رغم املزور، الربملان خالل من دائما الدستورية التعديالت مترر طبعا و وطره، قضى
 إىل الرتشح سن فضخ ألجل الدستور يعدل سوراي يف و الشعيب، االستفتاء لطريقة التعديالت يف األولوية ءإعطا حيث
 احتج ملا ذاهتا سوراي يف و سنة، 40 ليصبح الشرط نفس تعديل يعاد و األسد بشار الرائسة من ليتمكن سنة 34
 من جتد املنصب، ذاه دستوراي له حيق ال لتايلاب و مسلما، ليس حافظ العلوي الرئيس كون  على السبعينات يف الناس
 املسلمني لفخ العيد صالة يصلي حافظ بدأ احلني ذلك منذ و أسلم قد أبنه للناس ليقول السالطني وعاظ من ينربي
 بشار. ابنه ذلك يف تبعه و السنة

                                                           

 74الدستور التونسي، املادة  59 
؛ اجلويين، غياث األمم يف التياث الظلم، دار 66، ص.1ج ،1998، عامل الكتب للطباعة والنشر والتوزيع القلقشندي، مآثر اإلانفة يف معامل اخلالفة، 60

ج .2001، دار الفكر االسالمى احلديث ،يف ترتيب الشرائع ائع؛ الكاساين، بدائع الصن72-70، ص.ص  ه 1400الدعوة للطبع و النشر، االسكندرية، 
 .16، ص. 7
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 التاريخ يديع لعريب،ا العامل يف اجلمهوري احلكم أنظمة أغلب طبع الذي املطلق احلكم من الواقع هذا إزاء و
 الذي صالحياإل بشقيها عنها، مناذج استعرضنا اليت االستبداد من التحرر معركة نفس تستمر و جديد، من نفسه
 العريب. الربيع ثورات مع انطلق الذي والثوري االستقالل، بعيد العربية الشعوب جربته
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 ضو ٌ يفلصحية ا عند ِعالمه حبالتهمدى مشروعية كذُ الطبيب على مريضه مراعياً ْلالته النفسية 
 القانوين الفرنسي واللييب والشريعة اإلسالمية

 حتت اشراف: إعداد: أ. ميسون فتحي أبوغرسة

 وان عبد الفتاح بن وان إمساعيل أ.م.د.

 د. فرح سلواين

 امللخص

الطبيب إبعالم املريض من االلتزامات املهمة امللقاة علي عاتق الطبيب، يلتزم مبوجبه الطبيب أبن يوضح ملريضه  مالتزا
 ، ليتمكن املريض من اختاذ القرار الذي يراه مناسبًا حلالته الصحية، لذلكحالته الصحية و ما يرتتب عليها من آاثر

توجيهه للمريض كأصل عام، إال إنه يف بعض احلاالت مراعاة للحالة جيب أن يتسم هذا االلتزام ابلصدق و الدقة عند 
ه السليب النفسية اليت عليها املريض، يعفي الطبيب من إعالم مريضه مبخاطر املرض و العالج الذي أمل به، نظرًا لتأثري 

ه من تنفيذ ب يف إعفائي، يوضح لنا البحث احلاالت القانونية و الشرعية اليت يكون فيها احلق للطبعلي حالته الصحية
اية املكفولة قانوانً م، حماولة لتوضيح مدى احلالتزامه إبعالم مريضه. وذلك وفقَا للمنهج االستقرائي التحليلي املقارن

السليب  توازن بني تنفيذ الطبيب اللتزامه و بني مراعاة حالة املريض النفسية، نظراً لتأثريها وشرعاً للمريض و هبدف خلق
يب علي تلقيه العالج و استجابته له، خلصت من هذه الدراسة إيل إن التزام الطبيب ابلصدق من االلتزامات أو االجيا

إال إننا نلتمس فارقاً  الم مريضه،املنصوص عليها قانوانً و شرعاً مما جيب علي الطبيب التحلي به عند آدائه اللتزامه إبع
إنه لو  أن االجتاه الفقهي الراجح _ وفقاً لقاعدة الضرورة_ يشري إىل حيث نه من الناحية الشرعيةبسيطاً يظهر لنا يف إ

خيشى الطبيب احلاق الضرر مبريضه من جراء تبصريه حبقيقة مرضه فإنه جيب عليه أن يبصر أقارب املريض أو وليه 
طورة مرضهم خلالشرعي الذين هلم اخليار بني تبصري قريبهم أو عدمه فاألمر خيتلف ابختالف املرضى ومدى تقبلهم 

يذ التوصيات اليت تضمنتها الدراسة، جيب عدم التوسع يف إعفاء الطبيب من تنف أهمومن  وامياهنم بقضاء هللا وقدره.
 التزامه إبعالم مريضه.
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 مقدمة: 

 يكون رضا ملريض صحيحًا بنوعية التدخل الطيب، قانواًن و شرعاً، يقع علي عاتق الطبيب التزامًا إبعالم مريضه حيت

 بطبيعة مرضه و خماطر عالجه دوائياً كان أم عالجياً، وإال كان الطبيب مسؤوالً عن كافة النتائج الضارة من جراء تدخله،

ن يوضح ملريضه عاتق الطبيب، يلتزم مبوجبه الطبيب أب علىالطبيب إبعالم املريض من االلتزامات املهمة امللقاة  فالتزام

ب ، ليتمكن املريض من اختاذ القرار الذي يراه مناسباً حلالته الصحية، لذلك جيآاثرحالته الصحية وما يرتتب عليها من 

أن يتسم هذا االلتزام ابلصدق والدقة عند توجيهه للمريض كأصل عام، إال إن حمل اجلدل والنقاش يظهر لنا جليًا يف 

نظراً لتأثريه السليب  ليت عليها املريضبعض احلاالت اليت يضطر فيها الطبيب للكذب عن مريضه مراعاة للحالة النفسية ا

على حالة املريض الصحية، فنحاول من خالل حبثنا هذا توضيح مدى مشروعية ذلك وفقًا للقانونني الفرنسي واللييب 

 والشريعة اإلسالمية، وذلك وفقاً للخطة التالية: 

 اإلسالمية.أواًل: تعريف االلتزام ابإلعالم يف القانوين الفرنسي واللييب والشريعة 

 .املعين اللغوي لإلعالم. 1

 .لإلعالم طالحياالص.املعىن 2

 اثنياً: التزام الطبيب ابلدقة والصدق عند اإلعالم يف القانوين الفرنسي واللييب والشريعة اإلسالمية.

 .اإلعالم الدقيق والصادق من الناحية القانونية .1

 .اإلعالم الدقيق والصادق من الناحية الشرعية .2

 لثاً: اإلعفاء من االلتزام إبعالم املريض حلالته النفسية يف القانوين الفرنسي واللييب والشريعة اإلسالمية.اث

 .إعفاء الطبيب من التزامه حلالة املريض النفسية من الناحية القانونية.1
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 .إعفاء الطبيب من التزامه حلالة املريض النفسية من الناحية الشرعية .2

 

 

 اَللتزام ابإلعالم يف القانوين الفرنسي واللييب والشريعة اإلسالمية. أوًَل: تعريف 

ل مرحلة من مراحل القانون والشرع يف ك أقرهحلماية املريض، فقد  االلتزام ابإلعالم من أهم املبادئ احلمائية املقررةيعترب 

اه اللغوي وضيح معناألمر ت ااحلماية يتطلب من توضيح هذه علىالعالج الطيب اليت مير هبا املريض، وحرصًا 

 :واالصطالحي يف القانون والشريعة اإلسالمية

 :املعين اللغوي لإلعالم. 1

قنه أي عرفته، وعلم األمر مبعين تعلمه وأت ءابلشياإلعالم من الفعل علم، وعلمت  نالعرب: "أجاء يف كتاب لسان 

استعلم يل خرب فالن و أعلمنيه حيت أعلمه، و  "اجلهل، ويقال: والعلم نقيض .1وأدركه " ءالشيحقيقة  وحتصل على

يقول هللا تعايل منبهاً علي قدرته العظيمة  ": 3﴿ َو ه َو َاخلَْاَلق  اْلَعِليم  ﴾هلالج لج . فقد قال هللا 2"استعلمين اخلرب فأعلمته إايه

لي إعادة ستدالل عيف خلق السموات و السبع مبا فيها من جبال و رمال، و حبار و قفار وما بني ذلك مرشداً إيل اال

وقال عز وجل: ﴿ َعامل  اْلَغيِب َو 4"األجساد خبلق هذه األجساد العظيمة، أيمر الشي امراً واحدًا ال حيتاج إيل تكرار 
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 الدمشقي،أيب الفداء امساعيل بن عمر بن كثري القرشي.1999.تفسري القرآن العظيم .حتقيق سامي بن حممد السالمة.الطبعة الثانية. اجمللد     السادس.  4

.595،596.صوالتوزيعطيبة للنشر  يس.الرايض: دار_النور  
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أي ال علم لنا ابلنسبة  جل، وهو من ابب التأديب مع الرب، عز و": 6َعاَلم اْلغ ي وِب ﴾ ،كما قال تعايل﴿5الشََّهاَدِة ﴾

يط بكل شئ، فنحن و إن كنا قد اجابنا، و لكن منهم من كنا نطلع علي ظاهره، ال علم لنا بباطنه، و إيل علمك احمل

﴿ َوَلَقْد َوصَّْلَنا هَل م  اْلَقْول هلالج لج ،وقوله 7"أنت العليم بكل شئ، املطلع علي كل شئ فعلمنا ابلنسبة إيل علمك كال علم 

خربهم كيف أ بينا هلم القول وقال قتادة: يقول تعايل: قال السدي: هلم القول.قال جماهد فصلنا  ":8َلَعلَّه ْم يـََتذَكَّر وَن ﴾

 . 9"كيف هو صانع   و ص نع مبن مضى،

 :لإلعالم طالحياالص.املعىن 2

لتزام ابإلعالم اختلف الفقه القانوين يف تعريف االابإلعالم من الناحية القانونية:   لاللتزام. املعىن اَلصطالحي 2.1

 إعطاء الطبيب ملريضه فكرة معقولة و أمينة عن حالته الصحية مبا يسمح "رفه جانب من الفقه أبنه:فقد ع الطيب،

كما ميكن تعريفه .10"علي بينة من النتائج احملتملة للعالج أو اجلراحة وهو للمريض أن يتخذ قراره ابلقبول أو الرفض 

د الضوء علي واقعة ما، أو عنصر ما، من عناصر التعاق تنبيه أو إعالم طالب التعاقد مبعلومات من شأهنا إلقاء "أبنه:

املزمع، حيت يكون املريض علي بينة من أمره، حبيث يتخذ قراره الذي يراه مناسبًا علي ضوء حاجته و هدفه من إبرام 

                                                           
  القرآن.التغابن.18:64. 5
   القرآن .المائدة.109:5 6
  الدمشقي،أيب الفداء امساعيل بن عمر بن كثري القرشي.1999.تفسري القرآن العظيم.اجمللد الثالث.ص222. 7
  القرآن. القصص.51:28. 8
  الدمشقي،أيب الفداء امساعيل بن عمر بن كثري القرشي.1999.تفسري القرآن العظيم.اجمللد الثالث.ص 243.. 9
  عبد السالم ،سعيد سعد.2000.االلتزام ابالفصاح يف العقود.القاهرة:دار النهضة العربية.ص136. انظر يف نفس املعين:  =بوخريس،بلعيد.   10

.أيضاً 56صتريي وزر.(.جامعة مولود معمري.يف القانون فرع قانون املسؤولية املهنية املاجستريشهادة .خطأ الطبيب أثناء التدخل الطيب.) مذكرة لنيل 2011
.و 488.ص2.العدد25جملة دمشق للعلوم االقتصادية و القانونية.اجمللد”الطب احليوي علي حقوق املرضي لتقدم العلمي يف جمال أتثري”.2009صاحل،فواز.

 ص.7.العدد26 لألحباث. اجمللد. جملة جامعة النجاح ”االلتزام ابلتبصري يف اجلراحة التجميلية”. 2012الصباحني،سهي وهليل،منري و شنطاوي،فيصل.:أيضاً 
44.  
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 .11"العقد

القيات الطب أخ يف مدونة علي هذا االلتزام  االلتزام فقد نص املشرع الفرنسي هذاأقرت جل التشريعات  لذلك       

(  ) جيب علي الطبيب أن يقدم 1فقرة ) 35نص املادة علي التزام الطبيب إبعالم املريض يف عدة نصوص منها 12

يتضمن هذا  1997ملريضه معلومات أمينة وواضحة و مالئمة ( ، كما قد صدر يف فرنسا قرار ذو أمهية كربى سنة 

،و أهم النصوص اليت تضمنها 13اه مريضه و يفرتض أبنه قد نفذ هذا االلتزام (املبدأ ) الطبيب عليه التزام مميز ابإلعالم جت

( من قانون الصحة العامة تنص علي أنه ) كل شخص 2فقرة ) 1111، جند املادة  2، الباب 11املدرجة ضمن املادة 

مبا يفيد  14املريض، من قانون حقوق و التزامات 8كما نصت املادة   ،له احلق يف إن يتم إعالمه عن حالته الصحية (

يثاق شرف املهنة و بينما جند ماحقية املريض يف احلصول علي املعلومات الالزمة حبالته الصحية و تطوراهتا احملتملة، 

علي أنه )يلتزم الطبيب بتنبيه املريض أو أهله إيل التدابري  21ينص يف مادته  15االخالقيات الطبية لألطباء الليبيني

 .ت و احملاذير الواجب اتباعها من أجل العالج( الوقائية و االرشادا

التزام :"نه عرف التزام الطبيب بتبصري مريضه أب .املعين اَلصطالحي لاللتزام ابإلعالم من الناحية الشرعية: 2.2

 .فلكي 16 "الطبيب بتقدمي الشرح الكايف للمريض أو ويل أمره عن طبيعة العمل الطيب أو اجلراحي الذي ينوي القيام به

                                                           
  بوكروح،فارس.2014.اخلطأ الطيب يف إعالم املريض.)مذكرة لنيل شهادة الليسانس(.جامعة قاصدي مرابح.ص9. 11
  مرسوم تنفيدي رقم 95/ 1000 المؤرخ يف 6  سبتمرب سنة 1995 .أشار إليه:سنوسي،صفية.2006.اخلطأ الطيب يف التشريع و االجتهاد  12

.17ورقلة.صالقضائي.)مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري(جامعة قاصدي مرابح   
13 Constant Eliashber,o p.cit,.290                                                                                           . 

.18أشار إليه:سنوسي،صفية.املرجع نفسه .ص       
14 RECUEIL DE LEGISLAIION.31 Juill et.2014.Journal officiel.A-N 140.P.2195.        
   ميثاق شرف املهنة و األخالقيات الطبية لألطباء الليبيني. 15
 خرخاش، عصام.2012.أحكام اإلذن الطيب يف العمليات اجلراحية وأثره دراسة فقهية طبية. )مذكرة مقدمة لنيل درجة املاجسترييف العلوم اإلسالمية  16

.86اجلزائر.ص ختصص أصول فقه(. جامعة  
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 لإلجراء أن يشرح الطبيب املعاجل أو من يقوم مقامه ملريضه شرحًا وافياً " يتم تبصري إرادة املريض بشكل سليم يتعني:

الطيب و فوائده املرجوة )دون مبالغة منه(، ويوضح له احتماالت األضرار )دون هتوين(،وكافة املعلومات املتعلقة هبذا 

. وفقاً لذلك ال جيوز شرعاً للطبيب 17"امه إذا كان انقص األهلية أو معدومهااإلجراء الذي يهم املريض أو من يقوم مق

، ويقصد ابإلذن املعترب هنا هو 18أن يباشر العالج الطيب علي مريضه إال بعد حصوله علي إذن معترب منه أو من وليه

حيح مبا ذ القرار الصحصوله علي رضا متبصر عن علم ودراية اتمة من جانب الطبيب، األمر الذي يسعده علي اختا

، يتعلق حبالته الصحية و العالج املناسب له عن بينة، فالتبصري يف عقد العالج الطيب ال يقتصر علي نتيجة العالج فقط

بل يتوسع ليشمل وسيلة العالج اليت خيتارها الطبيب اضافة إيل و جوب تعدد التبصري أثناء فرتة العالج بتعدد األعمال 

ضاح إي "، وفقاً لذلك فإن مضمون االلتزام ابلتبصري هو 19ا املريض محاية للمريض طيلة فرتة  العالجالطبية اليت خيضع هل

املهين املعلومات و الصفات اجلوهرية بشأن حمل العقد، هبدف حتقيقي العلم الكايف للطرف اآلخر. وذلك من خالل 

 .20"ةقي اخلدمة االحاطة هبا بوسائله اخلاصبيان الصفات اجلوهرية املتعلقة ابلعقد، واليت ال ميكن للطرف متل

 

 اثنياً: التزام الطبيب ابلدقة والصدق عند اإلعالم يف القانوين الفرنسي واللييب والشريعة اإلسالمية.

: كقاعدة عامة جيب أن يتصف اإلعالم ابلدقة و الصدق، القانونية الناحية من الصادق و الدقيق اإلعالم :1

ومة العامة حول فاملعل" دقيق ال يساعد من الناحية القانونية للحصول علي الرضا املستنري: فاإلعالم الكاذب و الغري

                                                           
   ابشا،حسان مشسي و البار،حممد علي.2004.مسؤولية الطبيب بني الفقه و القانون.ص28. 17
-http://kt  انظر يف نفس املعين:الطعيمات،هاين سليمان.2015/2/6.”األذن يف العمليات الطبية و اجلراحية املستعجلة”. جامع الكتب املصورة.  18
b.com .30،31.صنفسه ع. وأيضاً ابشا،حسان مشسي و البار،حممد علي.املرج10.ص  
 .”املسؤولية املدنية للطبيب الناجتة عن خطئه العادي”.ص2011.12  انظر في نفس ا معنى: عطيه،إبراهيم صاحل. 19
  عبد الغفار،أنس حممد.2013.االلتزام ابلتبصري يف العقد الطيب دراسة مقارنة بني القانون الوضعي و الفقه اإلسالمي.مصر:دار الكتب القانونية.ص20. 20
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يما بعد بنتيجة ال ف يتفاجأخماطر اجلراحة و احتماالت الفشل، قد ختلق لدي املريض التباساً يزيل املخاوف ظاهرايً و 

 املرض الذي يشكو منه املريض و العالج الذي، لذلك جيب أن يتسم إعالم الطبيب ابلدقة يف وصف 21 "يرغبها فعالً 

يقرتحه عليه، كما ينبغي علي الطبيب، بصورة عامة، أن يكون صادقًا يف إعالمه للمريض، حيث يقضي ذلك تزويده 

مبعلومات صحيحة خبصوص مرضه أو عالجه ما مل يكن مثة مربر قوي يسمح للطبيب ابلكتمان تفادايً ملا قد يلحق به 

 .22من جراء مصارحته خبطورة مرضه أو عالجهمن آاثر سيئة 

 هناك اجتاه فقهيًا فرنسيًا يفرق يف جمال إخفاء الطبيب للمعلومات املقام أناجلدير ابملالحظ والذكر يف هذا و       

 مريضه بني نوعني من اإلخفاء: الطبيبة على

مله علي ن املريض بعد إجراء التشخيص حلاإلخفاء إضراراً ابملريض: هو إخفاء ملعلومات اجيابية أو نتائج حسنة ع(1

االعتقاد خالف احلقيقة، حبيث يدفع الطبيب املريض إيل تصور أبنه تنتظره عواقب اكثر خطورة مما أظهرت الفحوصات 

الطبية هبدف دفع املريض إيل قبول عالج ما كان ليقبله لو أنه قد بصر ابحلقيقة علي حنو كاف، هذا النوع من اإلخفاء 

(من  2الفقرة)  125حيث نصت عليه املادة 23يسًا بطريق الكتمان بنية تضليل املريض و محله علي التعاقديعد تدل

من القانون املدين الفرنسي علي إنه ) يعترب تدليساً السكوت عمداً علي  1116القانون املدين اللييب املقابلة لنص املادة 

يس ربم العقد لو علم بتلك الواقعة أو املالبسة( من ذلك جند إن التدلواقعة أو مالبسة إذا ثبت أن املدلس عليه ما كان لي

و "، :24مل يقتصر علي الوسائل االحتيالية فقط، بل يشمل الوسائل السلبية املتمثلة يف كتمان املعلومات أو السكوت عنها

                                                           

   شيعاوي، وفاء.2008."املسؤولية املدنية للطبيب يف اجلراحة التجميلية". امللتقى الوطين حول املسؤولية الطبية. اجلزائر: جامعة مولود معمري. ص 12. 21 

  انظر يف نفس املعين: سعيدان، أمساء.2003. التزام الطبيب إبعالم املريض.ص7. 22
  انظر إىل نفس املعين: جنيدة، علي حسني.1992.التزامات الطبيب يف العمل الطيب.ص 96. 23
  انظر يف نفس املعين: أبوغرسة، ميسون فتحي.2010.االلتزام ابإلعالم يف عقد العالج الطيب.ص117. 24
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 .25"ال شك يف ان هذا النوع من الكذب منبوذ و ممنوع يف ميدان الطب

ة سوف املريض طاملا قدر الطبيب أن ذكر احلقيق وعواقبه عنهو إخفاء حقيقة املرض  "الة املريض:ء مراعاة حل( اإلخفا2

، وهذا النوع من الكذب مسموح به طبقاً 26"شفاؤه علىيف أن ذلك يساعد  وال شكنفسيته،  علىيكون له أثر سليب 

مع رأي مأمون عبد  _ اتفق يف ذلك_، 27هلذا الرأي ألنه يستهدف مصلحة املريض ويؤدي إيل حتسني حالته الصحية

الكرمي الذي اعترب إن الكذب املتفائل يتفق من حيث املفهوم مع إحجام أو امتناع الطبيب عمدًا عن إعالم مريضه 

 .28ألسباب شرعية

ال يوجد اختالف بني اجلانبني القانوين والشرعي حول ضرورة  :الشرعية الناحية من الصادق و الدقيق اإلعالم: 2

من أحكام علي  احتوتهاألحكام الشرعية مؤكدة مبا  جاءت الطبيب ابلدقة والصدق عند تبصريه ملريضه، حيث حتلي

ضرورة أن يلتزم الطبيب يف تنفيذه اللتزامه ابلصدق و الدقة، فالقران الكرمي يعطي للصدق وما يتصل به من معان 

نوا مع الصادقني كم آايته ﴿اي أيها الذين امنوا اتقوا هللا و كو اهتماماً كبرياً بل أولوية قصوى، يقول سبحانه و تعايل يف حم

فالطبيب حيب  ،30﴿ و الذين هم ألماانهتم و عهدهم راعون ﴾هلالج لج ، وكذلك يف وصفه للمؤمنني الصادقني قوله 29﴾

لذي جيب أن صدق االتزامه علي الوجه األمثل، فال بتنفيذللقسم الطيب، أبن يويف بعهده  آداهأن يويف ما التزام به عند 

مل هو صدق النية و صدق العمل و ال يقتصر علي املعامالت البشرية، إمنا يتسع ليش" يتحلى به الطبيب يف هذا املقام:

                                                           
  عبد الكرمي، مأمون.2009.رضا املريض عن األعمال الطبية واجلراحية دراسة مقارنة.ص159. 25
26 J.Carbonnier,note sous.28 Des.1954 D.1955-249. 

. ص التزامات الطبيب يف العمل الطيب. 1992أشار إليه:جنيدة،علي حسن.       98. 
  عبد الكرمي، مأمون.2009. رضا املريض عن االعمال الطبية واجلراحية دراسة مقارنة.ص159. 27
  انظر يف نفس املعين: عبد الكرمي، مأمون.2009.رضا املريض عن األعمال الطبية و اجلراحية دراسة مقارنة.ص159 28
  القرآن.التوبة 119:9. 29
  القرآن.املؤمنون 8:2 30
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، فقال تعاىل ذكره ﴿ إمنا املؤمنون الذين ءامنوا ابهلل و رسوله مث مل يراتبوا وجهدوا أبمواهلم و 31"عالقة االنسان بربه

 ، ولقد وعد هللا الصادقني أبعظم اجلزاء، وأفضل الثواب، وما ذلك إال 32هم الصادقون﴾  أنفسهم يف سبيل هللا أوليك

 مما جيعلهم يف جنات النعيم. لعظم هذه اخلصلة اليت حتلوا هبا

ما يقولونه ملزمون شرعًا ابلصدق في واملساعدين هلمإن األطباء  علىتدل يف جمملها اليت النصوص بعض فهذه       

 وتني:ص إىلاملريض  علىتقسيم إخفاء املعلومات  إىل، األمر الذي دعا الفقه 33أحوال املرض واملريض من وخيربون به

اإلخفاء ملصلحة املريض: هني هللا سبحانه وتعاىل عن الكذب و توعد الكاذبني ابلعذاب الشديد يف مواضع عديدة (1

-جل شأنه-وكذلك قوله  34 الكذب ال يفلحون﴾من كتابه الكرمي، منها قوله تعايل ﴿ قل إن الذين يفرتون علي هللا

مما يؤكد علي وجوب التزام األطباء  35﴿ومن أظلم ممن افرتى علي هللا كذاًب أو كذب آبايته إنه ال يفلح الظاملون﴾

ابلصدق يف مجيع ما خيربون به مرضاهم و ذويهم، فالصدق يف كل األمور فضيلة هتدى إيل الفطرة السليمة، وإقدام 

لشك و الريبة يضعف ثقة املريض ابلطبيب و يثري ا -و لو كان غايته مصلحة املريض و فائدته  -ي الكذب الطبيب عل

مرضاهم مبا خيالف حقيقة مرضهم، إال إذا خشي علي املريض ضرر فيما لو أخربه  افيه، فيحرم علي االطباء أن خيربو 

 .36حبقيقة مرضه

من الوجوه، من  املسلم أبي وجه ألخيهيعية علي حترمي إيذاء املسلم اإلخفاء اضراراً ابملريض: دلت النصوص التشر  (2

ملؤمنني يف حمكم آايته ﴿ و الذين يؤذون اهلالج لج عن املسلمني، فقال هللا  األذىقول أو فعل بغري وجه حق ووجوب رفع 

                                                           
  السباعي، زهري والبار، حممد علي.2005.الطبيب أدبه وفقه.ص58. 31
  القرآن. احلجرات 15:49. 32
  خرخاش، عصام.2012.أحكام اإلذن الطيب يف العمليات اجلراحية وأثره دراسة فقهية طبية.ص 88. 33

  القرآن.يونس 69:10. 34
  القرآن.األنعام 21:6. 35
  الشنقيطي، حممد بن حممد خمتار.1994.أحكام اجلراحة الطبية واآلاثر املرتتبة عليها.ص462. 36
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ضحة إيل خطورة أذية ،و أيضا قال تعاىل يف اشارة وا 37و املؤمنات بغري ما اكتسبوا فقد احتملوا هبتاان و إمثا مبينا﴾

 38املسلم ألخيه املسلم ﴿ اي أيها الذين ءامنوا اتقوا هللا و لتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا هللا إن هللا خبري مبا تعملون﴾

، فيتعني علي الطبيب عدم احلاق الضرر مبريضه بتبصريه مبعلومات ال هدف من ورائها سوى توجيه املريض حنو اختيار 

ه، يهدف من ورائه الكسب املادي، مربراً ذلك اإلخفاء ابحلفاظ علي حالة املريض لنفسية ، فهذا مسلك معني لعالج

فقال . عقابمطلع علي االفئدة و قادر علي ال -سبحانه وتعايل  -اإلخفاء يعترب من قبيل الكذب احملرم شرعاً، فاهلل 

 .39﴾فاحذروه واعملوا أن هللا يعلم ما يف أنفسكم  آايته﴿يف حمكم 

 

 اثلثاً: اإلعفا ٌ من اَللتزام إبعالم املريض ْلالته النفسية يف القانوين الفرنسي واللييب والشريعة اإلسالمية

يب إبعالم املريض إن القاعدة يف التزام الطب": القانونية الناحية من النفسية املريض ْلالة التزامه من الطبيب ِعفا ٌ :1

جة اإلعفاء در  إىلعن خماطر العالج، ولكن جيب تقليص واجب اإلعالم تقتضي إعطاءه احلقيقة كاملة عن املرض، و 

، لذلك قال أحد األطباء يف مؤمتر عقد يف 40"معنوايته علىمنه، إذا كان اإلفضاء ابلنتائج السلبية للمريض قد يؤثر 

من  يطلبون م ال تطلبون منا أن نبصر بشكل كامل مرضاان الذين الاألطباء: "إنكمجع مشاهري  1969فرنسا عام 

 ، فاحلالة النفسية للمريض تقودان للتمييز بني حالتني:41“ذلك املزيد 

كل يكون املريض يف هذه الفرضية حساس إيل درجة كبرية ، و ابلتايل فإن اخباره ب"املريض شديد القابلية للتأثر: (1

                                                           
  القرآن.األحزاب58:33. 37
  القرآن.احلشر 18:59. 38
  القرآن.البقرة 235:2. 39
  سعيدان، أمساء.2003. التزام الطبيب إبعالم املريض. ص 40.27
  أشار إليه: جنيدة، علي حسني.1992.التزامات الطبيب يف العمل الطيب.ص 41.63
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الطبية يف هذه الصورة من قبيل ، فتكون الصراحة 42"احلقيقة ميكن أن يثري يف نفسه الرعب، أو يصيبه بصدمة نفسية

األعمال غري االنسانية، و تعطي مردودات عكسية، فمعظم املرضى يتحكم يف قراراهتم بشأن حالتهم الصحية و سواس 

ستمر لألخبار السيئة اليت إيل توقعه امل ابإلضافةاخلوف و القلق، فيكونوا تبعاً لذلك طيلة فرتة مرضهم متوترين نفسياً، 

بيبهم بشأن حالتهم الصحية، فكما هو متعارف عليه من حق املريض أن ي علمه طبيبه بوضعه الصحي قد تصدر من ط

بشكل متكامل و دقيق، و علي الطبيب أن جييب بكل صدق ووضوح علي كافة أسئلة املريض مهما بلغت تفاهتها 

 .43واسابني ابلقلق و الوسابلنسبة له، إال إنه قد يرتتب علي هذه الصراحة ضرراً يلحق املريض و خاصة املص

وما يقتضيه  ضعلي الطبيب ان حيدد قراره يف كل مسلك طيب يف هذا الشأن مبا تربره احلالة الصحية للمري" :جيب     

حتقيق أفضل النتائج له، فيجوز للطبيب ان خيفي بعض املعلومات اليت قد تربك املريض فريفض العالج مما يؤدي إيل 

لصحية خاصة يف احلاالت اليت تقتضي سرعة التدخل، فيجب إخفاء كل معلومة من شأهنا تدهور ملحوظ يف حالته ا

، فمن مقتضيات املصلحة العالجية 44“ان تثري قلق و فزع املريض و يكون هلا نتائج عكسية تضر مبصاحل املريض 

، فيبعد النفسيةته ضل حااليف اعتبار الطبيب، أن يقدم علي العالج أو اجلراحة وهو يف أف تؤخذللمريض اليت جيب أن 

 .عامل اخلوف عن مريضه

( منه حيث 1الفقرة ) 10و قد مت الفصل يف هذه املسألة بصدور قانون حقوق و التزامات املرضى يف املادة        

اكدت علي ما كان معمول به سابقاً، ابلنص علي ) يف حاالت استثنائية ميكن للطبيب أن يقرر أنه من املناسب 

عن االفصاح عن املعلومات اليت يسبب الكشف عنها ضرراً خطرياً لصحة املريض( فجاءت هذه املادة مستدركة  االمتناع

                                                           
  سعيدان، أمساء.2003.التزام الطبيب إبعالم املريض. ص 42.27
 انظر يف نفس املعين: العبيدو، عالء الدين مخيس.د.ت.املسؤولية الطبية عن فعل الغري. ص 90.وأيضاً: خليل، عديل.1989.املوسوعة القانونية يف املهن 43

.129النهضة العربية.ص رالقاهرة: داالطبية.   
  العبيدو، عالء الدين مخيس.د.ت.املسؤولية الطبية عن فعل الغري.ص 44.90،91
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اصابة املريض مبرض خطري ال ميكن إخباره به مراعاة  "فعند: 2004مارس  02الفراغ التشريعي الذي غفل عنه القانون 

ولكن  لطبيب هنا معفي من التزامه ابإلعالم اجتاه املريض،لشعوره، ومن مثة ميكن إخبار أسرته بذلك بداًل عنه، إذن ا

 .45"إخبار أسرة هذا املريض بكل حذر و صدق

 من قانون املسؤولية الطبية اللييب يف حتديد واجبات الطبيب إيل هذه السلطة التقديرية للطبيب 5وقد اشارت املادة       

ه ومسحت رضه اخلطري املستعصي إذا اقتضت ذلك مصلحتإنه جيب )ابالغ املريض مب علىحيث نصت يف فقرهتا )و( 

حيث جاء النص بشكل صريح وواضح على إمكانية إعالم املريض مبرضه اخلطري ولكن بشرط أن حالته النفسية(، 

 يكون إعالم املريض يف هذه احلالة ملصلحته مع مراعاة حالته النفسية ومدى تقبله للمرض وخطورته.

ابإلعفاء من مسؤولية عدم اإلعالم ابلنسبة للطبيب الذي يلطف للمريض " 46ي يف فرنساذلك، قض علىبناء        

النتائج الضارة واحملتملة للتدخل اجلراحي وذلك بنقلها إليه بطريقة سهلة وعامة دون تفصيل أو حتديد مراعاة حلالته 

مريض الالزمة اضعاف الروح املعنوية لل ىلإ، وألن الصراحة يف مثل هذه احلاالت فيها نوع من القسوة مما يؤدي "النفسية

 .47لشفائه

أن يصاب املريض مبرض ال يرجى شفائه كاملريض املصاب علي سبيل املثال " من شفائه: و هو: امليؤوساملريض (2

مبرض نقص املناعة املكتسبة أو السرطان، فهذان املرضان حلد األن مل يكتشف العقار الناجح يف عالجهما، و من مث 

، فاملفرتض أن يقوم الطبيب إبعالم مريضه بطبيعة مرضه و خطورته 48"لنتيجة الطبيعية للمصاب هبما هي املوتفإن ا

                                                           
  سعيدان، أمساء.2003.التزام الطبيب إبعالم املريض. ص 45.77
46 Cass.civ.7 juill 1964.B.C.1n 373. 

.59. ص ملدنيةا واجلراحني األطباء مسؤولية.2005إليه: كامل، رمضان مجال. اشار  
  انظر يف نفس املعين: حنا، منري رايض.2007.املسؤولية املدنية لألطباء واجلراحني. ص 47.354
  حسني، أكرم حممود والعبيدي، زينة غامن.2006."تبصري املريض يف العقد الطيب". ص 48.45
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لكي يقوم بتنظيم عالقة أوالده مع بعظهم البعض كإصدار وصية، ألن الشخص عندما يتوقع رحيله عن هذه احلياة، 

ديدة مل يكن يدير اه اسرته و أقاربه و ينتبه ألمور عوإن بينه و بني املوت حلظات، يفرض عليه ضمريه واجبات كثرية جت

الذي يفرض نفسه هل جيوز للطبيب أن حيجم عن اإلدالء ابملعلومات عن  ، فالسؤال49هلا اهتمامه قبل فوات األوان

 ة؟يكذب على مريضه يف هذه احلالوذلك أبن  خماطره إذا كانت حالة املريض الصحية ميؤوساً منها ظروف العالج و

، أن واجب الطبيب إبعالم املريض امليؤوس من شفائه بقرب وفاته هو أمر طبيعي" يف السابق كان االجتاه السائد:       

، وقد برر هذا 50"لكن سرعان ما ختلي عن هذا التصور حيث أكد علي منع اإلفضاء ابحلقيقة للمريض يف هذه احلالة

باء رفع الروح املعنوية للمريض، تصل إيل درجة السماح لألط التحول إيل أن أخالقيات مهنة الطب تفرض علي األطباء

ابلكذب عليهم، إذا كان ذلك يهدف إيل مصلحة املريض، ألن ذكر احلقيقة لن يكون له أي آثر إجيايب و ال تستلزمه 

مهية فالعالج النفسي أصبحت له أ "، إال إنه قد انتقد استعمال لفظ الكذب كوسيلة لعالج املريض:51طبيعة العالج

يف اآلونة األخرية، وقد تنجح ويؤدي الغرض الذي من أجله مت العالج اجلراحي، و هلذا يكون مسموحًا به كوسيلة 

 .52"للعالج عندما ينتهي إيل إمكان شفاء املريض، وال يتصور إذا كان من شأنه إخفاء العواقب الوخيمة

م أهله بدال عنه، وإبعال التشخيص على املريض إخفاءضرورة  علىحسم األمر بتأكيده  اىلمما دفع ابملشرع الفرنسي 

القاتل ال جيب أن يكشف عنه إال  )التشخيصمن تقنني آداب ممارسة مهنة الطب  3/ 35وهو ما نصت عليه املادة 

ري استثناء عندما املريض خيطر مسبقا هبذا الكشف أو يعني الغ بذلك إالحبذر، ولكن أقارب املريض جيب أن خيطروا 

 يتم إخطارهم(. الذين

                                                           
  انظر يف نفس املعين: اجلُميلي، أسعد عبيد.2011.اخلطأ يف املسؤولية الطبية در اسة مقارنة. ص 49.148
  سعيدان، أمساء.2003. التزام الطبيب إبعالم املريض. ص 50.28
  انظر يف نفس املعين: حسني، أكرم حممود والعبيدي، زينة غامن.2006."تبصري املريض يف العقد الطيب". ص51.47
  خبتاوي، سعاد.2012. املسؤولية املدنية للمهين املدين. ص 52.130
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التلطف  ":: تؤكد الشريعة االسالمية عليالشرعية الناحية من النفسية املريض ْلالة التزامه من الطبيب ِعفا ٌ :2

، فعلى الطبيب أن يبشر مريضه ابألخبار الطيبة السارة اليت تدخل لقلبه الراحة 53"ابملريض و الرفق به يف التعريف مبرضه

للعالج املوصوف له، أو عدم وجود مرض خطري كان متوقعاً وبعد إجراء التحاليل الطبية ، كاستجابة جسده والطمأنينة

ل ث األمعلي: " بعحيث حتث السنة النبوية الشريفة  54ثبت خلوه منه، وهلذا بشر هللا أهل االميان ابلعديد من النعم

ب دواعي اليأس لرتضيه نفسه، وذها يف نفوس املرضى فتوجه األصحاء إذا دخلوا علي املريض أن يطمئنوه بطول األجل

، فعن 56، مما يعمل علي أنزال السكنية و الطمأنينة يف قلب املريض و زايدة ثقته بربه هتون هبا ما سواه55"و احلزن عنده

إذا دخلتم علي املريض، فنفسوا يف أجله، فإن ال يرد شيئا و يطيب ملسو هيلع هللا ىلص :) قال رسول هللا  أيب سعد اخلدري قال:

، وقال عليه افضل 58ء إال زانه وال نزع منه إال شانه(شيال عليه الصالة و السالم:) ما كان الرفق يف ، كما ق57النفس(

 .59الصالة و السالم:)ال حيل ملسلم أن يروع مسلماً(

تجاب،  الرفع من مهة املؤمنني يف عيادة املبتلني، فتخربهم أبن دعائهم مسعلي:" كما حتث السنة النبوية الشريفة        

، فقد جاء 60"ء املالئكة وإن رمحة هللا تعمر املكان، وذلك ملزيد من االهتمام ابملرضى والرفع من روحهم املعنويةكدعا

وكذلك قوله عليه أفضل ، 61املريض، فمره أن يدعوا لك فإن دعائه، كدعاء املالئكة( علىإذا دخلت ملسو هيلع هللا ىلص :) يف قوله 

                                                           
 حممد، حممود احلاج قاسم.2012/12/27."هل جيب قول احلقيقة للمصاب مبرض مستعصي". ص 6.طب وعلوم ومعلوماتية. األلوكة الثقافية ثقافة 53
 .www.alukah.netومعرفة.
  انظر يف نفس املعىن: الشرتي، سعد. د.ت. أخالقيات الطبيب املسلم. ص54.39
 النرباوي، خدجية. 2006.موسوعة حقوق االنسان يف االسالم. القاهرة: دار السالم. ص 55.249
  أيب حديفة، إبراهيم بن حممد.1990.نفح الطيب يف آداب وأحكام الطبيب. ص56.41
   أخرجه الرتمذي يف الطب ابب 35 )2087(.57
   أخرجه مسلم58
  أخرجه أمحد وأبو داوود )صحيح اجلامع(59
  النرباوي، خدجية. 2006.موسوعة حقوق االنسان يف االسالم.ص 60.250
  أخرجه أبن ماجه في الجنائز باب ما جاء في عيادة المريض.61
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، ففي كل هذه األحاديث النبوية الشريفة جند مدى 62كركم ابألخرة(الصالة والسالم:) عودوا املرضى، واتبعوا اجلنائز، تذ 

روحه  ة والسكينة يشدان من عزمية املريض، ويرفعان منأنين، فالطمطمأنتهممتسكها ببعث األمل يف نفوس املرضى و 

يه مع عدم و مراعاة احلالة النفسية للمريض وذ" تقوية وسائل املناعة يف جسمه، لذلك جيب: علىاملعنوية، مما يعمل 

 .63"الداعية للصرب عند البالء األحاديثاغفال الطبيب لآلايت القرآنية و 

عالمه ملريضه حبالته التزام الطبيب إب علىوفقاً لذلك هل ميكننا القول أبن للرفق واللني يف التعامل مع املريض أثر      

 مريضه مراعاة حلالته النفسية؟ علىالصحية، مما يعطيه احلق يف الكذب 

الواقع إن التزام الطبيب ابلصدق عند تعامله مع مريضه من الناحية الشرعية أمرًا ال جمال للجدل فيه من حيث       

إال أننا نتسأل حول  64ضرورة حتلي الطبيب ابلصدق عند أدائه اللتزامه علىواضحة الداللة  القرآنيةاملبدأ، فاآلايت 

رضية ابلصدق ه املصاب مبرض مميت، حيث التزام الطبيب يف مثل هذه الفمدي التزام الطبيب ابلصدق عند تبصريه ملريض

من شأنه أن يضر مبصلحة املريض و يؤثر سلبياً علي عالجه و متاثله للشفاء، فهل جيوز للطبيب الكذب مراعاة حلالة 

 املريض النفسية استثناء من األصل العام؟

 ال يعفي األطباء من التزامهم بتبصري مرضاهم يف هذه احلالة :"أنه إىلاشار حممد بن حممد املختار الشنقيطي       

  يلي:وأمثاهلا مربراً ذلك مبا 

 الكذب.حترمي  علىلعموم األدلة الدالة ( 1

إن إخبار املريض حبقيقة مرضه يف هذه احلالة ترتتب عليه مصاحل شرعية، إذا ميكنه ذلك من االحتياط لنفسه ابلوصية  (2

                                                           
  أخرجه أمحد يف مسنده )48/3(62
  طردة، يوسف حممد حممد،2011. املسؤولية اجلنائية املرتتبة على عمل الطبيب يف الفقه اإلسالمي. ص63.26
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 يف إخفاءو من الرب والطاعات،  وحنو ذلكصيل األمر ابالستعداد خبصال محيدة كالذكر والصدقة حبقوق األخرين، وحت

األمر عليه تفويت هلذه املصاحل، ويوجب ضدها من املفاسد اليت تشتمل اضاعة حقوق األخرين، وذلك ما ال جيوز 

حينئذ اإلفضاء  ضه، جيب علي الطبيبإال إنه إذا خيشى الطبيب علي مريضه الضرر فيما لو أخربه حبقيقة مر  ،65"فعله

ه، حبالة املريض لوليه الشرعي أو ألقرابئه، لكي يقوموا أبخبار املريض بطريقة مناسبة خيفف هبا من وقوع اخلرب علي نفسيت

من  ضفقرابة االنسان هم أعلم الناس حباله، فيكون وقع اخلرب أقل ضرراً، ولذي القربة أو الوالة أن ميتنعوا عن اخبار املري

 أجل احملافظة علي معنوايته و حالته النفسية، إذا خافوا علي مريضهم ضرراً قد يلحق به من جراء تبصريه حبقيقة مرضه،

وابلتايل يكون عليهم أن حيببوه يف فعل اخلري و زايدة اخلصال احلميدة، كما يفرتض عدم إعالمه أبن حالته ميؤوس منها، 

 .66والنتيجة الطبيعية هلا هي وفاته

ن املرضى خيتلف ابختالف املرضى، م" ويف هذا الصدد فصل حممد بن صاحل العثيمني _ رمحه هللا_ أبن األمر:      

من هو قوي يف الشخصية وال يهمه أن يكون مرضه مهلكاً أو غري مهلك، فهذا جيب أن خيرب ابلواقع ألن املريض قد 

 أن يصحح ما كان خطأ فهنا البد من إخباره و احلمد هلل، يكون له عالقات خاصة يف أهله أو عامة الناس حيتاج إيل

أما إذا كان املريض ضعيف الشخصية و خيشى إذا أخرب ابلواقع وهو أن هذا املرض يهلك يتأثر أكثر و يكون مهه هذا 

و كأن  اساهنتاملرض، و معلوم أن املريض إذا ركز علي املرض و صار مرضه مهه؛ أنه يزداد مرضاً، لكن إذا تغافل عنه و 

 .67"ء فهذا من أكرب أسباب العالج، فاملسألة ختتلف ابختالف الناسشيمل يكن به 
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دم اجلزم التدرج يف إعطاء خرب اصابته ابملرض، و ع "لكن ينبغي أن يكون اإلخبار بطريقة مناسبة ومن أمثلة ذلك:     

هادئ  ن يشرح للمريض طبيعة مرضه أبسلوبحبصول املرض يف األخبار األول، واختيار الوقت املناسب لإلخبار، و أ

مع اختيار اجلمل املناسبة، و االيعاز لشخص مناسب إبخبار املريض بذلك ممن يكون فيه حسن تدبري ورابطة جأش 

مع أن األصل هو أخبار الطبيب للمريض مباشرة، ليثق املريض ابلطبيب و ليكون شرح املرض غري مبالغ فيه، التذكري 

يه و لفت نظر املريض إيل عظم االجر، فمما ال شك تقتض ت املماثلة اليت كتب هللا هلا الشفاء،بوجود بعض احلاال

 ، وإن التداوي و العالج أخد ابألسباب اليت أودعها هللا تعايل يف الكونهلالج لجعقيدة املسلم أن املرض و الشفاء بيد هللا 

لي الرفع من الروح املعنوية للمرضى، وختفيف اآلمهم ، وعلي األطباء العمل الذؤب ع68“و أنه ال جيوز القنوط من رمحته

فطاملا  وإعطاء املريض دفعة روحية وهو يف موقفه احلساس،النفسية و البدنية بغض النظر عن حتقق الشفاء من عدمه، 

 .69يزال علي قيد احلياة فاألمل يف رمحة هللا بشفائه مازالت حمتملة احلدوث املريض ما
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 الامتة:

ضت يوجبان علي الطبيب ضرورة إعالم املريض مبرضه اخلطري املستعصي مىت اقت اللييبو  الفرنسي نيّن املشرعإ      

ما يعرف الطبيب من املسؤولية عند عدم إعالمه ملريضه يف هذه احلالة، ف يانمصلحته ومسحت حالته النفسية بذلك ويعف

سنة ن الناحية الشرعية فعموم األدلة من القرآن الكرمي والمسموح به، خبالف ما هو عليه مابلكذب العالجي يف اجملال 

النبوية الشريفة واضحة الداللة على حترمي الكذب وضرورة التحلي ابلصدق عند تعامله مع مرضاه، إال أن االجتاه الفقهي 

حبقيقة مرضه  هالراجح _ وفقًا لقاعدة الضرورة_ يشري إىل إنه لو خيشى الطبيب احلاق الضرر مبريضه من جراء تبصري 

فإنه جيب عليه أن يبصر أقارب املريض أو وليه الشرعي الذين هلم اخليار بني تبصري قريبهم أو عدمه فاألمر خيتلف 

 ابختالف املرضى ومدى تقبلهم خلطورة مرضهم وامياهنم بقضاء هللا وقدره.

 

 التوصيات:

يامه ابلتزامه جيب ، فإعفاء الطبيب من قوالدقةذر ابلتزام الطبيب عند إخفاءه حلقيقة مرض مريضه ابحل ةالباحث توصي

حدة فبعض  لىعمرتوك حلالة كل مريض  فاألمرعدم التوسع فيه، وجيب إال يؤخذ دريعة ليتنصل من تنفيذه اللتزامه، 

ويف ، حلالته النفسيةو مريضه مراعاة منه ملصلحته  علىاحلاالت يف ظروف معينة يتوجب علي الطبيب إخفاء احلقيقة 

 لقدرته وإلميانهو أخرى ويف نفس الظروف ال يعفى الطبيب من التزامه ابإلعالم جتاه مريضه نظرًا لقوة مريضه  التحا

 .وبقدرهالقوي بقضاء هللا 
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 اللني وأثرها على مستقبل الصراع مع اَلحتخريطة اْلركات اإلسالمية  العاملة يف فلسط
 وائل عدانن احريز

  

 ملخص الدراسة

تعترب احلركة اإلسالمية العاملة يف فلسطني واجهًة للحركات اإلسالمية يف العامل خاصًة فيما يتعلق بدورها يف الصراع مع 
د صار التعويل ة العربية والعامل اإلسالمي، ولقاالحتالل اإلسرائيلي الذي يشكل استمراره خطراً هائالً على استقرار املنطق

على هذه احلركات كبريًا يف ظل تراجع دور القوى العلمانية واليسارية وغريها من احلركات الوطنية، وتعاظ ْم دور وقوة 
اليت  ةبعض هذه احلركات شعبياً و عسكرايً يف مواجهة االحتالل. لذلك كانت هذه الدراسة حماولة لتوضيح معامل اخلريط

. وإجابًة لسؤال دور 1948تتشكل منها احلركات اإلسالمية العاملة يف الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي فلسطني عام 
هذه احلركات وقدرهتا يف مواجهة االحتالل اإلسرائيلي وموقفها منه. وحسب الدراسة فلقد انقسمت هذه احلركات إىل 

املسلحة هي الطريقة الرئيسية للتعامل مع االحتالل وإخراجه من فلسطني، قسمني أحدمها يؤمن أبن اجلهاد واملقاومة 
أما احلركات األخرى فإهنا قد عملت يف مساحات أخرى دعوية أو فكرية أو سياسية دون االصطدام املباشر ابالحتالل 

 عسكرايً أو حىت سياسياً. 

 يرن، الصوفية، الدعوة و التبليغ، حزب التحر احلركة اإلسالمية، فلسطني، اإلخوان املسلمو  الكلمات املفتاحية:

 

 املقدمة

احلالة اإلسالمية يف فلسطني منوذجاً مصغراً للحراك السياسي يف الوطن العريب اإلسالمي، الذي بدأ يشكل صعود  متثِّل
إلسالمية ا احلركات اإلسالمية فيه ظاهرة مؤثرة خالل اخلمسني سنة األخرية، ولذلك فإهنا ال تلبث احلركات السياسية

اره وغريها ابلظهور يف بلٍد عريب أو إسالمي حىت نرى متظهراً هلا يف فلسطني على شكل تنظيم كبري أو صغري يتبع يف أفك
 ورؤيته االمتداد اخلارجي تنظيمياً أو فكرايً. 
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 انتقلت أن لبثت ما 1928 عام نشاطها بدأت واليت - املسلمني اإلخوان مجاعة - العامل يف اإلسالمية احلركات كربى
  امتداد هلا وصار. 1945 عام من ابتداءً  سنة 20 من أقل غضون يف"االنتدابية"  فلسطني يف كبري  بشكل وتوسعت

 وجدت األمر كذلك  ديةواجلها منها العلمية خاصةً  النجدية السلفية احلركات اليوم، حىت يتوقف مل وتنظيمي فكري كبري
 سائلو  شجعته حبت فكري امتداد أو خارجية برعاية مؤسسات وافتتاح يلما خط مد خالل من سواءً  هلا امتداداً 
 ولبنان سورايً  من الصوفية احلركات وامتداد دخول كان  التاريخ يف توغالً  أكثر ولكن الطريقة بنفس احلديثة، االتصال
 -بعد فيما السعودية يهماإلضيف أ- قدمياً  الفلسطينية النخبة يف أتثرياً  األكثر الفكرية الروافد دوماً  كانتا  اللتان ومصر
 تطبيقها يف يسعون اليت األفكار من للكثري حاملني ويعودون اجلامعية دراستهم يكملون الفلسطينيون الطلبة كان  حيث
 .فلسطني يف

 التحليلي املنهج لىع البحث يف وأعتمد حالياً  فلسطني يف العاملة اإلسالمية احلركات حال واقع البحث هذا يف أتناول
 السياسي اعالصر  يف ودورها احملتل الوطن خريطة على وتوزعها اإلسالمية احلركات واقع فهم أجل من أساسي شكلب

 إلسالميةا احلركات دور هو ما: سؤال على اإلجابة إىل البحث يهدف و. ومستقبالً  حالياً  االحتالل مع والعسكري
 .اإلسرائيلي؟ االحتالل لةدو  مع مآالته و الصراع حالة يف فلسطني يف حالياً  القائمة

 السالح تستخدم دةجماه حركات إىل تقسيمها بعد اإلسالمية احلركات حال لواقع سريعاً  وصفاً  البحث يطرح عليه بناءً 
 كل  اتريخ عن ديثاحل يف تغرق مل هنا الدراسة فإن ولذلك. فقط دعوية تنظريية وحركات اإلسرائيلي االحتالل وجه يف

 الفكرية حتوالهتا و التوتفصي احلركة اتريخ على عليه يطلع مصدر إىل القارئ بعزو اكتفى وإمنا مبادئها وتفصيل حركة
 للحديث احلركات هذه من وقريبة حديثة مصادر على هنا الباحث اعتمد حني يف. متخصصة مراجع من والسياسية

 دعم يف لتنظرييةا احلركات ودور عضهابب التنظيمات هذه عالقة وعن االحتالل مع الصراع يف وأثرها احلايل واقعها عن
 اإلخبارية اريروالتق األخبار على كبري  بشكل معتمدةً  البحث مصادر كانت  لذلك و. اجلهادية احلركات دور تعطيل أو

 حتليل إىل الوصول أجل من التارخيي التفصيلي السرد عن بعيداً  البحث موضوع يف العالقة ذوي مع الصحفية واملقابالت
 .والسياسية الفكرية وتوجهاهتا احلركات هذه عةلطبي أعمق

مت تقسيم البحث إىل مدخل متهيدي لواقع فلسطني السياسي واإلداري يف ظل االحتالل، وفصل يسلط الضوء  وقم
على احلركات اإلسالمية اجملاهدة اليت رفعت السالم يف وجه االحتالل مث فصل آخر يسلط الضوء على احلركات 

اهدة واليت تكتفي ببث مواقف سياسية أو دينية أو اختذت من العمل الدعوي فقط منهجاً هلا بعيداً اإلسالمية غري اجمل
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السياسة يف حني يناقش الفصل األخري واقع ومستقبل احلركات اإلسالمية ودورها يف الصراع القائم واملستقبلي مع  عن
 االحتالل وما جيب أن تكون عليه. 

 الفلسطيين الواقع ِىل مدخل

لضفة إىل ثالث وحدات سياسية منفصلة هي: ا -حسب توزع السكان الفلسطينيني فيها –فلسطني اليوم  قسمت
، تتميز كل منطقة منها مبيزات سياسية واجتماعية واقتصادية وإدارية 1948وقطاع غزة واألرض احملتلة عام  1الغربية

إىل حكم  1948ام فلسطينيون يف املناطق احملتلة عخمتلفة حبكم الواقع السياسي الذي تعيش يف ظالله. حيث خيضع ال
االحتالل اإلسرائيلي املباشر سياسيًا وإداراًي وحيملون جوازات سفر إسرائيلية ويعاملون كمواطنني إسرائيليني هلم ممثلون 

ضفة الغربية يف ال . أما الفلسطينيون-بصرف النظر عن درجتهم على سلم املواطنة يف الدولة  –يف الكنيست اإلسرائيلي 
الل اإلسرائيلي اليت ختضع عمليا لسلطة االحت -بقيادة حركة فتح حاليًا  -فإهنم خيضعون حلكم السلطة الفلسطينية 

املباشر وال متلك من أمرها سوى إدارة شؤون الناس ابلتنسيق مع االحتالل وال تتحكم أبي شيء متعلق ابلقضااي 
ضع عمليًا لسيطرة مباشرة من حركة محاس منذ سيطرهتا عسكراًي عليه بعد السيادية كاملعابر. أما قطاع غزة فهو خي

بعد فوزها يف االنتخاابت التشريعية. وهو ال يزال حماصراً منذ ذلك  2006أحداث االنقسام الدامية مع حركة فتح عام 
 احلني حىت كتابة هذه السطور من جهة االحتالل اإلسرائيلي ومن جهة احلكومة املصرية.

بط قطاع غزة بوجود حدود ممكنة االخرتاق بسبب طبيعتها اجلغرافية وطبيعة الدولة املصرية اجملاورة اليت مل تستطع ض زمتيَّ 
حدودها حىت اليوم مع القطاع بشكل كامل ومل يتمكن االحتالل أثناء وجوده من تثبيت واقع تلك احلدود والسيطرة 

دة من حنًة لتطور أداء حركات فلسطينية خمتلفة استطاعت االستفاعليها ألسباب كثرية، ولذلك كانت تلك الثغرة سا
هذه الثغرة قدمياً وحىت اليوم من أجل تطوير قدراهتا العسكرية والتواصل مع اخلارج من أجل تطوير أدائها بشكل أكرب 

اه األردن؛ جتوأعمق. بينما كانت مساحة الضفة الغربية حتت السيطرة بشكل أكرب بكثري خاصة يف حدودها الشرقية 
اليت استطاعت على الرغم من أهنا متلك أطول حدود مع فلسطني احملتلة أن تضبط حدودها بشكل شبه اتم طوال 
اترخيها بعد اتفاقية السالم مع االحتالل وهو ما حدَّ من قدرة الضفة الغربية على التواصل مع اخلارج وابلتايل منع أي 

ل التنظيمات الفلسطينية مبا فيها اإلسالمية، ما منعها من تطوير أدائها بشكتطور حقيقي وفاعل من قدرات احلركات و 
مواٍز ملا حصل يف قطاع غزة. فهم  هذه املسألة اجلغرافية مهم جداً من أجل إدراك أسباب تركز العمل اإلسالمي يف قطاع 

                                                           
 حول  بيعة  ش ُّل ا ضفة ا  ربية  وح ة سياسية وإ ارية وج رافية واس  م  لق ينظر: س نيني، عصا . )1974،  انون أول(. ضم فلسطين 1

.83-56. ص40فلس ين. ع   شؤون فلس ينية..  1950-1948الوسطى إلى شرق األردن   
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 قيادات مع رأكث التواصل ستطاعتا كما(  املسلمني اإلخوان)مجاعة  األم احلركة مع أكثر التواصل استطاعت اليت غزة
 اجلهادية السلفية كاراألف انتقال كان  وابلتايل وسطوهتا، السلطة أعني عن بعيدة أخرى ومناطق سيناء يف منتشرة جهادية
 .اصةخ وهيكليات أبفكار تنظيمات وبناء أفكار جلب على قادرة قوةً  بذاته يصنع الذي السالح وانتقال

 أيسر والتواصل فرادلأل أسهل احلركة فيها كانت  سابقة سنوات خالل إليها وفدت اليت فكارهاأ حبيسة فظلَّت الضفة أما
 2000 عام يةالثان االنتفاضة اندالع عقب ابلكلية تغري الذي األمر. احملتل الداخل أو األردن مع أو غزة قطاع مع سواء
 جدار بناء عقب انغالقاً  زاد مث غزة قطاع إىل الدخول ومنع 1948 عام مناطق إىل الدخول مبنع مؤذنةً  كانت  اليت

 الرغم وعلى. البعض ابعضه عن حىت ومنفصلة نسبياً  كبرية  سجون عدة إىل الغربية الضفة حول الذي العنصري الفصل
– 2لعسكريا التطور أمام الباب أوصدت قد الشخصي التواصل مسألة فإن حالياً  القائمة واالتصال التواصل ثورة من

 فإن منها املتطرفة فكاراأل وحىت األفكار عامل يف التفاعل بلغ فمهما ضعيفاً  التفاعل بقاء يعين ما وهو -أساسي بشكل
 قدرة عدم كبري  بشكل تفسر قد النقطة وهذه. حاله على الواقع ثبات تعين السالح على احلصول على القدرة غياب

 .فيها والعمل الضفة إىل الولوج اجلهادية السلفية احلركات

 الفكر حيث من ياخلارج لتطورها نتيجة األحيان بعض يف جاء الفلسطينية اإلسالمية احلركة تطور فإن أخرى انحية من
 متطلباته مع والتفاعل الفلسطيين الواقع مع تتكيف أن استطاعت اليت الوحيدة احلركة ولعل. املايل الدعم وحىت والتنظيم
 من عديدابل املقاتلة محاس حركة إىل الدعوية اإلخوان مجاعة من هلاانتقا مرَّ  اليت محاس حركة هي االحتالل خاصةً 
 كحركة  والقيادة لقراراب كاملة  شبه استقاللية من إليه وصلت ما إىل وصلت حىت واإلدارية الفكرية والتفاعالت التغريات
المي الوافد من واقع فقد تكيَّفت احلركة واستوعبت الفكر اإلس 3.احملتلة األرض داخل فلسطينية جهادية إسالمية

وظروف خمتلفة مع الواقع الفلسطيين وخصوصيته. بينما كانت بعض احلركات اإلسالمية امتداداً فكرايً خالصاً حلركات 
خارجية كالسلفية ومل تستطع أن تتجاوز فتاوى العلماء الكبار خارج فلسطني وال أن تتجاوز اخلط املايل الذي له دائماً 

ه  حزب التحرير الذي نشأ يف بيت املقدس فإنه حتوَّل الحقًا إىل تنظيم اتبع ملا يصله من أمري اشرتاطاته اخلاصة. حىت
 يف لبنان. -غالباً -املقيم 

                                                           
 من ا مصا ر ا مهمة ا  ي  ح ي قصة   ور ا عمل ا عس ري في ا ضفة ا  ربية وأهمية ا  واصل مع ا  ارج و وره في   وير األ اء ا عس ري 2

.39. ب ون  ار نشر. صاريخ المقاومة في فلسطيندرب األشواك صفحات من ت( 2015 ل ا ل يم ن ينظر: حجة، سلي . )  
 حول ا  فاعالت ا ف رية ا  ي  ارت بين األعضاء وما ن ج عنها ح ى ا وصول إ ى ما عرف الحقاً بحر ة ا مقاومة اإلسالمية – حماس ينظر: 3

.93 بنان: مر ز ا زي ونة  ل راسات واالس شارات. ص  إلى المواجهة.(. 2013مسو ي، ع نان. )  
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 :املقاتلة اإلسالمية اجلماعات

 :املسلمني اإلخوان مجاعة

ا خالل سنوات وامتدت فروعها وتشكلت شعبه 1945.4 عام ابتداءً  فلسطني يف املسلمني اإلخوان جلماعة فرعٌ  أتسس
قليلة حنو معظم مدن فلسطني يف تلك الفرتة اليت كانت فلسطني فيها تقبع حتت حكم االنتداب الربيطاين. استمر نشاط 

. بعد ذلك تشتت الشعب الفلسطيين مبكوانته ومت تفكيك روابطه وتغيري 1948احلركة )الدعوي( حىت النكبة عام 
يت اجلماعة متواجدًة على الرغم من ضعف قدرهتا يف مواجهة االحتالل توجهاته تبعًا للواقع اجلديد، مع ذلك بق

 اإلسرائيلي الذي سيطر على ما يزيد عن ثلثي مساحة فلسطني.

وما نتج عنه من احتالل كامل فلسطيين ابإلضافة إىل سيناء ومرتفعات اجلوالن  1967ما مسي ابلنكسة عام  بعد
 قطاع غزة والضفة الغربية وقد استمر عملها الدعوي حتت االحتالل ولكن السورية، كان تركز عمل اجلماعة حمصوراً يف

بوترية أضعف ودون صدام ابالحتالل. استمر حال اجلماعة مقتصراً على األعمال الدعوية واألنشطة الرايضية وثقافية 
قاوم حتت اسم جديد حني قررت قيادة اجلماعة املشاركة يف العمل امل 1987حىت االنتفاضة الفلسطينية األوىل عام 

محاس. ومنذ ذلك التاريخ سيصبح هذا االسم هو شعار اجلماعة وستذوب فيه الحقاً  –وهو حركة املقاومة اإلسالمية 
 5لتكون ) محاس ( هي فرع اجلماعة يف فلسطني.

 اليوم حىت زالت وال لالحتالل املقاومة هنج حتمل واستمرت األوىل الفلسطينية االنتفاضة رحم من محاس حركة انطلقت
 ميثاق يعتربها اليت فلسطني حترير حىت والسياسية العسكرية الوسائل بكل االحتالل مواجه على الدائم عزمها عن تعلن
 6". القيامة يوم إىل املسلمني أجيال على إسالمي وقف"أرض  املنشور احلركة

غريات اترخيها ابلعديد من املنعطفات والت واليت مر على إعالن أتسيسها ما يزيد عن ربع قرن مرت خالل 7محاس حركة
والتطورات الفكرية والسياسية والعسكرية والعالقات. فلقد رفضت احلركة االنضمام إىل منظمة التحرير الفلسطينية بعد 

                                                           
 من أفضل ا  راسات ا  ي   بعت إنشاء فروع ا جماعة في فلس ين من  الل   بع أ بارها في ا صحف ا محلية حينها: محم ، بالل. ) ريف- ش اء 4

_أيار  1945تأسيس شعب فلسطين وتنظيمها من خالل صحيفتي الدفاع وفلسطين شرين األول –خبر اإلخوان المسلمين الفلسطينيين (. 2014

.35. ص18فلس ين. ع    .يات ا ق سحو  .-1948  
  ينظر: مسو ي، ع نان. )2013(. إلى المواجهة.  بنان: مر ز ا زي ونة  ل راسات واالس شارات. 5
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/0b4f24e-4 ا ما ة ا حا ية عشرة من ميثاق ا حر ة. م اح على موقع ا جزيرة نت: 6
7c4-14f50-a831-ea2b6e73217d 
 حول حر ة حماس يُنظر: محسن صا ح )محرر(. )2014(. حركة المقاومة االسالمية حماس: دراسات في الفكر والتجربة. بيروت: مر ز 7

ا قاهرة: مر ز ا حضارة ا عربية  إلعال  . حماس حركة المقاومة اإلسالمية في فلسطين (2000) ا   أبو ا عمرين. ت. ا زي ونة  ل راسات واالس شارا

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/0b4f24e4-7c14-4f50-a831-ea2b6e73217d
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/0b4f24e4-7c14-4f50-a831-ea2b6e73217d
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/0b4f24e4-7c14-4f50-a831-ea2b6e73217d
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 مع تناقضاً  ركةاحل اعتربته ما وهو كمنهج  العلمانية اعتمادها ذلك وقبل ميثاقها من املسلح الكفاح بنود إلغاء مت أن
كما رفضت احلركة اتفاقية أوسلو اليت وقعها الرئيس الفلسطيين السابق ايسر عرفات مع دولة االحتالل مقابل   8.اإلسالم

إنشاء مناطق حكم ذايت تديره ما مسِّيت ابلسلطة الوطنية الفلسطينية، ولذلك رفضت احلركة املشاركة يف أي انتخاابت 
ررت احلركة الدخول يف االنتخاابت التشريعية وفازت أبغلبية مكَّنتها من حينما ق 2006يف املناطق احملتلة حىت عام 

تشكيل جملس وزراء محساوي. نتج عنه حصار مايل دويل واعتقال متواصل ألعضائها النواب والوزراء لدى االحتالل. 
قتتال داخلي ابإلضافة إىل كل ذلك حرب غري معلنة من طرف اخلصم السياسي حركة فتح هذه احلرب اليت انتهت اب

وبذلك أصبحت  9مسلح انتهى بسيطرة حركة محاس على قطاع غزة وهروب عدد كبري من قيادات فتح خارج غزة.
احلركة تسيطر فعليًا على قطاع غزة إدارايً، وأصبحت ترتكز قوهتا العسكرية يف تلك البقعة احملاصرة من مجيع جهاهتا 

 ملتواصل ملعربها الوحيد مع العامل العريب )معرب رفح(.ابالحتالل اإلسرائيلي واإلغالق املصري شبه ا

رة شنتها إسرائيل على قطاع غزة قتلت خالهلا وأصابت املئات من الفلسطينيني ودمرت  كل ذلك مع عدة حروب مدمِّ
ركة أمام عاملي شبه اتْم. ومع ذلك صمدت احل –آالف البيوت واملنشئات الفلسطينية. يف ظل صمت أو تواطؤ عريب 

روب والضغوطات وأثبتت أهنا تنظيم صلٌب قادر على التطور النوعي وإجياد نوع من التوازن الذي أدى إىل وقف احل
. هذه التطورات 2004عمليات القصف واالغتيال اليت كانت متواصلة منذ االنسحاب اإلسرائيلي من القطاع عام 

ابلقضية  م رقماً صعباً يصعب جتاهله عند أي حديث يعلقالسريعة جداً على واقع احلركة وأدائها وقوهتا جعلت منها اليو 
 الفلسطينية.

 العمق يف ممتدة تزال ال احلركة فإن غزة قطاع أرض هلا وفرهتا اليت الصلبة والقاعدة الكثيف احلركة تواجد من الرغم وعلى
 املتواصلة االعتقال التمح من الرغم على ينقطع مل الغربية الضفة يف تواجدها أن فنجد تواجده أماكن كل  يف الفلسطيين

 حلركةا مقرات مجيع على السلطة أمن أجهزة سيطرة من الرغم وعلى الفلسطينية السلطة أمن وأجهزة االحتالل من
 .ومراكز ومدارس خريية مجعيات من ومؤسساهتا

                                                           
.وا نشر وا  راسات  

 
-http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/0b4f24e7-4c4-14f50-a831 ينظر ميثاق حر ة حماس ا ما ة ا سابعة وا عشرين: 8
ea2b6e73217d 

 
 حول رواية حر ة حماس أص رت ا حر ة   اباً يوضح با  فصيل  يف ان قلت األمور من صراع سياسي إ ى ق ال مسلح ان هى بسي رة حر ة 9

الكتاب األبيض عملية الحسم في غزة اضطرار ال اختيار.(. 2007حماس ينظر: ا م  ب اإلعالمي  حر ة حماس. )  
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 فيها يتواجد اليت ةغربيال الضفة يف بكثري أضعف أصبح وإن االحتالل ضد قائماً  املقاوم العسكري العمل يزال ال أيضاً 
 يف ستوطنم حاخام مقتل عملية تبنيها عن محاس أعلنت اليت العمليات تلك آخر وكان كبري،  بشكل محاس عناصر
 إىل إضافة ذلك. انبي يف رمسياً  تبنيه عن احلركة أعلنت الذي"  الفقيه"حممد  منفذها الحقاً  واستشهد اخلليل مدينة

 متقدمة مراحل إىل بعضها وصل واليت املنصرمة األعوام خالل االحتالل من عليها لقبضا إلقاء مت اليت اخلالاي عشرات
 هنج استمرار على ديؤك ما وهو. فلسطني من خمتلفة مناطق يف االحتالل ضد هجمات لتنفيذ والتحضري التخطيط يف

 .فلسطني داخل املناطق مجيع يف االحتالل مقاومة يف احلركة

 اإلسالمي اجلهاد حركة

أتسيس حركة اجلهاد اإلسالمي يف هناية السبعينات من القرن املاضي مببادرة من جمموعة من الشخصيات اإلسالمية  مت
 القائد شلَّح هللا عبد ورمضان10يف مالطه(  1995الفلسطينية كان على رأسها فتحي الشقاقي )اغتاله املوساد عام 

 التنفيذ يف آلياهتاو  وسائلها اختلفت وإن محاس حركة عن الرئيسية أهدافها يف ختتلف ال أيضاً  اإلسالمي اجلهاد احلايل،
 على بنيتها يف تعتمد مل ولذلك أساسي بشكل العسكري البعد على حركتها يف تعتمد فاحلركة ،11اجملتمع مع والتفاعل
 البلدية أو عيةالتشري االنتخاابت يف تشارك ومل املساجد يف الدعوي واالنتشار واملراكز واملدارس اجلمعيات أتسيس
 .االحتالل ضد املسلحة املقاومة يف أساسي بشكل عملها وحصرت

وهو الداعم -تعرضت احلركة إىل انقسامات كبرية وحادة عقب الثورة السورية؛ حيث أّدى التدخل اإليراين يف سوراي  وقد
ركة من أجل إيران تبتزُّ قيادة احل إىل مواقف خمتلة للحركة من الثورة السورية وأخذت –األكرب حلركة اجلهاد اإلسالمي 

احلصول على مواقف واضحة مؤيدة للنظام السوري بل ط ِلب من عناصرها يف اخلارج املشاركة الفعلية يف القتال إىل 
جانب النظام السوري وهو ما مل يتم. هذا الضغط أنتج خالفاً داخلياً أدى إىل حتول اجلهاد إىل مسارات ثالث؛ واحد 

وهو أقرب ما يكون إىل إيران ومسار يقوده حممد اهلندي يف قطاع غزة وهو مقرب من حركة محاس، ومسار  يقوده اخلارج

                                                           
  وثائقي عن حياة ا شهي  ا    ور ف حي ا شقاقي مؤسس ا جها  اإلسالمي في فلس ين. تم نشره في 2015/09/19. اس رجع ب اريخ 2016/9/10. 10

https://www.youtube.com/watch?v=XyPpCz0Szks 
 
 "نحن وحر ة حماس  رجنا من مش اة واح ة، من رح  ا حر ة اإلسالمية ا سن ِّية ا وس ية ا  ي أسسها اإلما  ا شهي  حسن ا بنا ".  صريح  رمضان 11

عب  هللا شلح على قناة ا جزيرة منشور على موقع ا يو يوب ب اريخ 2015/9/14. اس رجع ب اريخ 2016/9/10. 

https://www.youtube.com/watch?v=mV8Mdjk5zms 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XyPpCz0Szks
https://www.youtube.com/watch?v=XyPpCz0Szks
https://www.youtube.com/watch?v=mV8Mdjk5zms
https://www.youtube.com/watch?v=mV8Mdjk5zms
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 تعلن مل وإن التشيُّع آاثر عليها تظهر اليت احلركة وهي الصابرين حركة ابسم تسمَّى غزة قطاع مشال يف احلركة عن انشق
 12.صراحة ذلك

ا تعرضت له حركة محاس من مالحقة واعتقال وقتل من قوات االحتالل الضفة الغربية تعرضت حركة اجلهاد إىل م يف
وأجهزة أمن السلطة الفلسطينية. وهو ما أدَّى إىل ضعف شديد يف دورها خالل السنوات املنصرمة عكس دورها الكبري 

 خالل انتفاضة األقصى اليت شهدت عمليات نوعية ومؤثرة قام هبا عناصر اجلهاد اإلسالمي. 

كة اجلهاد اإلسالمي منذ أتسيسها أبهنا حركة "شيعية" وهو ما تنفيه احلركة عن نفسها متاماً.  وإن كان قد حصل حر  تتَّهم
تشيع لبعض األفراد يف فلسطني سواءً يف قطاع غزة أو الضفة الغربية فهي حاالت فردية مل تصل بعد إىل أن تكون ظاهرة 

 كان ال يزال يف ازدايد خاصة عقب االنتصارات اليت حققها حزب هللايف جممل احلالة الفلسطينية. ومع ذلك فإن العدد  
يف حروبه ضد االحتالل اإلسرائيلي ابإلضافة إىل االنفتاح الشديد يف وسائل االتصال اليت فتحت الباب واسعًا أمام 

 السعي إىل التغلغل الشيعي يف فلسطني. 

هي ال عرب اترخيها رصيداً كبرياً من اخلربة يف مقاومة االحتالل و  أخرياً فإن حركة اجلهاد اإلسالمي حركة مقاتلة امتلكت 
تزال حتتفظ بقدرات نوعية ظهرت بعض آثراها يف احلروب األخرية على قطاع غزة، ولكن االنقسامات الداخلية وموقف 

 13احلركة من إيران حتديداً جعلها تدخل يف صراعات داخلية ال ي علم حىت اللحظة إىل أين ستصل.

فيمكننا القول أبن الفكر اجلهادي قد بدأ ابلتسرب إىل فلسطني  14فلسطني يف تعمل اليت اجلهادية السلفية احلركات أما
واليت خلقت تعاطفاً ال ي ستهان  15يف الوالايت املتحدة، 11/9مع املوجة اليت اجتاحت العامل العريب عقب تفجريات 
عم مة بن الدن واليت أقسم فيها أن أمريكا لن تنعم ابألمن ما مل ينبه مع القاعدة خاصًة عقب التصرحيات الشهرية ألسا

م فيها شباب  به أبناء فلسطني. ولقد ظهرت خالل السنوات املاضية العديد من القضااي يف السجون اإلسرائيلية اليت اهتُِّ
و تنظيم خالاي للعمل ت أحبمل الفكر اجلهادي والتحضري لتنفيذ عمليا -الكثري منهم عائدون من اخلارج –فلسطينيون 

                                                           
  مقابلة عبر اإليميل مع ا باحث من ق اع غزة: أيمن ا رفا ي.  مت ب اريخ 12.2016-9-10
 حول ق رات ا  نظيمات ا فلس ينية من ا ناحية ا عس رية أن جت قناة ا جزيرة  3 وثائقيات  حت اس  "في ضيافة ا بن قية" عن   ائب ا قسا  سرايا 13

 ا ق س و  ائب شه اء األقصى. أظهرت فيه جوانب  بيرة من ق را ه  ا عس رية في ق اع غزة يم ن م ابع ها على موقع ا قناة على ا يو يوب. 
  ينظر: حاز  األمين.)2010(. السلفي اليتيم؛ الوجه الفلسطيني لـ 'الجهاد العالمي' و'والقاعدة'. بيروت:  ار ا ساقي  ل باعة وا نشر. 14
 إبراهي  قنن. جلجلت وما أدراك ما جلجلت؟. )18-4-2010(.  قرير على و ا ة معا اإل بارية ا فلس ينية. اس رجع ب اريخ 2016-9-8. 15
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=277347 

http://www.maannews.net/Content.aspx?id=277347
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=277347
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 اخلليل مدينة من شباب 3  ابغتيال إسرائيل قيامعقب 2013 عام هناية أيضاً  األمر هذا برز وقد. القاعدة ابسم
 16.واإلرهاب التطرف اربةحمل الداعية العاملية املوجة مع تساوق أنه بدا فيما. اجلهادية السلفية إىل ابالنتماء حينها اهتمتهم

 حركيت بني حصل الذي الدامي والصراع السياسي احلل غياب فإن السلفية بنسخته اجلهادي الفكر ددمت صعيد على أما
 احلركات تنشره ام وكان. الفكري البعد عن النظر بصرف بديل عن البحث إىل الشباب من العديد أجلأ قد ومحاس فتح

 صعيد على ولو لهيستقب من وجد قد ابمسها نيوالناطق اهلجمات ومنفذي لعملياهتا فيديو مقاطع من اجلهادية السلفية
 .دينية أو فكرية مربرات عن البحث بدون املبدئي القبول

الد مفتوحة على فإن الواقع خمتلف متاماً فالب -السالح غابة–على صعيد احلال يف الضفة الغربية. أما يف قطاع غزة  هذا
 ح بشكل ال يقارن مع واقع الضفة الغربية، واألهم من ذلكمجيع التيارات واملشارب الفكرية اإلسالمية، والسالح متا 

أثر الصراع بني حركيت فتح ومحاس. وزاد األمر بعد سيطرة محاس على احلكم يف غزة وصعوبة املهمة اليت تكلفت هبا 
اقع الذي متارسه و احلركة جعل مبادئها عرضة للنقد واملقارنة بني ما حيمله أبناء التيارات اإلسالمية السلفية خاصًة وبني ال

خالل وجودها يف احلكم، وهو ما تراه العقلية السلفية خروجاً عن تعاليم اإلسالم، حيث  –اإلسالمية  -حركة محاس 
ترى هذه احلركات ضرورة إعالن احلكم اإلسالمي الشامل الكامل غري املتدرج. هذه الفكرة )تطبيق الشريعة بشكل  

رة د فيما تطرحه مرتكزًا عند الكثري من الشباب الذين ابتوا مقتنعني بضرو كامل مباشر( جعلت احلركات السلفية جت
 كما–تطبيق الشريعة اإلسالمية بشكل كامل شامل بدون أي أتخري وإعالن قطاع غزة دولة إسالمية تطبق الشريعة 

 كما  رفاتهوتص مشاربه تعددت الذي اجلهادي، السلفي الفكر لزراعة خصبة أرضاً  القطاع من جعل هذا. -يفهموهنا
: "مجاعة جيش اإلسالم، مجاعة التوحيد وهي أساسية تيارات 4 على اجلهادية السلفية احلركات توزعت حيث. سنالحظ

 17"واجلهاد ، جند أنصار هللا، جند هللا

وفيه كانت  2009عام  8حادث مسجد ابن تيمية يف رفح أشهر األحداث اليت حصلت يف قطاع غزة يف شهر  كان
الصدامات املسلحة بني حركة محاس والسلفية اجلهادية. فلقد أعلن خالهلا )عبد اللطيف موسى( إقامة  إحدى أسوأ

                                                           
 هشا  منور. السلفية الجهادية في رام هللا. )29-11-2013(. مقال منشور على موقع فلس ين أونالين. اس رجع ب اريخ 2016-9-8. 16

http://felesteen.ps/details/news/104956/%D%8A%7D%84%9D%8B%3D%84%9D%81%9D8%9A%D%8A9-
%D%8A%7D%84%9D%8AC%D%87%9D%8A%7D%8AF%D8%9A%D%8A9-%D%81%9D8%9A-
%D%8B%1D%8A%7D85%9-%D%8A%7D%84%9D%84%9D87%9.html 
 
  مرجع سابق. جلجلت وما أدراك ما جلجلت؟ 17

وينظر: عزا ، ماج . )2013/2/20(.السلفية في فلسطين: الخلفيات الواقع واآلفاق.  قرير على موقع ا جزيرة نت. اس رجع ب اريخ 2016/9/10. 
http://cutt.us/XWFD 

http://felesteen.ps/details/news/104956/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87.html
http://felesteen.ps/details/news/104956/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87.html
http://felesteen.ps/details/news/104956/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87.html
http://felesteen.ps/details/news/104956/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87.html
http://cutt.us/XWFD
http://cutt.us/XWFD
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 اشتباكات عدب املسجد على ابلسيطرة محاس حركة قامت ذلك إثر وعلى غزة قطاع جنوب رفح مدينة يف إسالمية إمارة
 اللطيف عبد جمموعة. أتباعه من آخر عدد اعتقل كما  عنه املدافعني من عناصر وعدة موسى إثرها على قتل دامية
 محاس على خذأت واليت اجلهادية السلفية اجلماعات من واحدة هي هللا أنصار جند اسم نفسها على أطلقت واليت موسى
 تاحلركا مع املرن هاوتعامل العرب، الزعماء من والعلمانيني إليران املعادي غري وموقفها للحكم، كأداة  ابلدميقراطية قبوهلا

 احلركة هذه: اسمح حلركة االنتماء حكم:" القول حد إىل أوصلها ما وهو غزة يف املسلمني وغري اإٍلسالمية غري السياسية
 بدليل علمانية حلركةا هذه. واجلماعة السنة أهل لعقيدة ومباينة خمالفة عقيدهتا فإن لذلك كبري،  حد إىل ابلشيعة متأثرة
 .18..."دغمش آل من للموحدين قتلهم بدليل ذمة وال إال مؤمن يف ترقب ال احلركة هذه. أقوال من أسلفنا من

 التيارات كل  من دعومم الدماء، استباحة وابلتايل التكفري إىل كبرية  إشارات طيَّاته يف حيمل والذي السلفي الفهم هذا
اإلسالمية( ) دائرهتا يف محاس حيارب بساطة بكل ألنه االحتالل؛ من شك بال ومدعوم محاس حتارب اليت العلمانية
 االحتالل على اوحرهب عداءها أعلنت فلسطني وحول فلسطني يف اجلهادية فالسلفية االحتالل حيارب ال هو وعملياً 

 فعمليات. مات شبه بشكل سالحها من سِلم قد االحتالل أن يقول الواقع و. فقط ابلكالم اترخيها طوال اإلسرائيلي
 الصواريخ بعض خالهلا أطلقت اليت اهلجمات تلك سواءً  نوعياً  بعداً  حتمل وال عدودةم االحتالل ضد اجلهادية السلفية

 .غزة قطاع داخل من التنظيمات تلك نفذهتا اليت أو االحتالل دولة جتاه العقبة أو سيناء من

 الفتنة من ابتداء عاً يمج أهله على نقمةً  وكانت إال املعاصر اترخينا يف بلداً  تدخل مل اجلهادية السلفية حركات فإن وعليه
 الساذج وفهمها نظيماتالت هذه فسطحية. سورية وحالياً  العراق يف فعلوه ما مث أفغانستان، يف السلفيُّون أحدثها اليت

 التنظيمات هذه أن الياً ح والسورية العراقية احلالة أثبتت وقد سهالً  أمراً  وبعناصرها هبا التالعب من جيعل للنص الظاهري
 سجون نم منهم العديد سراح إطالق على ذلك من أدل وليس العامل خمابرات أجهزة من اخرتاقاً  ظيماتالتن أكثر هي

 أبو به صرح ما إىل ةابإلضاف. وحرهبم الثوار لقتل طويل ذراع إىل الحقاً  ليتحولوا السورية الثورة عقب سوراي يف األسد
 19.وإيران القاعدة بني العالقة حتكم كانت  اليت املشرتكة املصاحل من داعش ابسم الناطق العدانين حممد

يتضح لدينا أن رافعي راية اجلهاد واملقاومة اإلسالمية يف فلسطني يتوزعون على ثالث فصائل تتمركز مجيعها اليوم  هكذا
يف قطاع غزة بشكل أساسي، وهي حركة محاس وترتكز قوهتا يف غزة مع وجود عناصر وقدرات جيدة هلا يف الضفة الغربية 

                                                           
  ا شامي، عب  ا مؤمن. الرسالة القسامية. من إص ارات منبر ا  وحي  وا جها . ص18.49
 منشور على موقع يو يوب ب اريخ 4-1-. أبو محم  ا ع ناني، ا م ح ث باس  "ا  و ة اإلسالمية" ) اعش(، يع رف ويبرر ع   اس ه افه  إليران19

 2016https://www.youtube.com/watch?v=fhWzCdaA5h4.    اس رجاعه ب اريخ 2016-9-8. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fhWzCdaA5h4
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 الضفة يف كبرية  ليست عناصر وجود مع واملخيمات غزة قطاع يف قوهتا وترتكز اإلسالمي اجلهاد حركة الشتات، خميماتو 
 قطاع حتكم اليت اسمح حركة مع جيدة بعالقات حتظى ال حيث غزة قطاع يف وجودها ويرتكز اجلهادية السلفية. الغربية
 .اخلارج نم أو الضفة يف االحتالل ضد بعمليات تقوم وال غزة

 :فلسطني يف املقاتلة غري اإلسالمية اْلركات

 الصوفية:  اْلركات

انتشرت العديد من الطرق الصوفية يف فلسطني وكانت يف جمملها امتداداً للطرق اآلتية من مصر وسوراي وغريمها.  اترخيياً 
يف الزوااي  ى أداء الطقوس واألذكارأما يف الوقت احلايل فقد أصبحت هذه الطرق حمدودَة العدد ويقتصر عمل أفرادها عل

 اخلاصة هبم. 

 صوفية"طريقة  وهي( امعةاجل اخللوتية)القامسي  طريقة الغربية الضفة يف املنتشرة الطرق هذه أهم فمن املثال سبيل على
 فلسطني يف مناطق عدة يف انتشار وهلا. 20اإللكرتوين موقعها على نفسها تعرف كما"  والسنَّة الكتاب منهاج على سنيَّة
ويوجد مركز الطريقة حالياً وثقلها  1948.21 عام احملتل الفلسطيين والداخل غزة وقطاع الغربية الضفة مناطق على تتوزع

باشرة، الكبري يف منطقة ابقة الغربية يف الداخل احملتل وهي اتبعة حالياً ملدينة حيفا وابلتايل ختضع للسيطرة اإٍلسرائيلية امل
وتدرِّس العديد من العلوم االجتماعية والعلمية وتعطي شهادات 1989ية القامسي واليت أتسست عام ويف املدينة أكادمي

كما تشرف الطريقة على العديد من الروضات واملدارس التباعة هلا يف الوسط   22جامعية معرتف هبا من دولة االحتالل.
 العريب يف الداخل احملتل.

 بيت نواب،: مثل خلليلا مشال قرى يف الطريقة أتباع وجود يرتكز حيث للطريقة ةاملهم املراكز إحدى اخلليل مدينة تعترب
مركزًا اثنيًا ألتباع الطريقة حيث د فن  23اخلليل مدينة يف القامسي حسين الشيخ زاوية وتعترب. صوريف خاراص، أوىل،

                                                           
20 http://www.alqasimy.com/cat.php?ID=48 

 
 حسب موقعه  اإل   روني فإن  ل ريقة ما يزي  عن 20 زاوية   وزع على مساحة فلس ين. زوايا ومؤسسات ا  ريقة. اس رجع ب اريخ 21

  .2016/9/9http://www.alqasimy.com/cat.php?ID=48 

 
 /http://www.qsm.ac.il  مزي  من ا معلومات حو ها موقعها على اإلن رنت: 22
 
 http://www.alqasimy.com/full.php?ID=273  ل عرف أ ثر على ا زاوية ينظر موقع ا  ريقة. اس رجع ب اريخ 2016/9/9. 23
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 يقيم الذي( مسيالقا حسين الرؤوف)عبد  احلايل الطريقة رأس والد القامسي الدين حسين حممد الشيخ الطريقة كبار  أحد
 .بسهولة والضفة بيةالغر  ابقة بني به يتنقل دائماً  تصرحياً  ميلك ولكنه اإلسرائيلية اهلوية ميلك ال ألنه)نواب(  يف

 من مركزاً  كان  ذيوال احلرس مسجد عليها أقيم حيث جداً  طويلة لفرتة الطريقة أتباع من مهملة اخلليل زاوية كانت  وقد
 بعد. الندواتو  واالحتفاالت واخلطب الدروس فيه تقيم كانت  حني املدينة يف الكبري النفوذ ذات محاس كةحر  مراكز
 على رةالسيط أعادوا حيث)مريبة(  بطريقة املسجد إىل الطريقة أتباع توجه بدأ 2000 عام األقصى انتفاضة بداية

. القامسي ادمييةألك فرع فيها مبا املرافق من العديد ليهإ وأضافوا اجلمعة، وخطب واإلقامة األذان حيث من كامالً   املسجد
 وإحالل جلهاديا مضمونة من املسجد إفراغ أجل من إسرائيلياً  مدعوماً  التصرف هذا حينها محاس حركة أتباع اعترب فيما

 بسيطرة نتهىا تيةاخللو  والطريقة محاس حركة أتباع بني حاد صدام ختللها مراحل على مت ما وهو. فيه الصويف التوجه
 24.حالياً  اتم بشكل املسجد على األخرية

 عدد إال جهاخار  من ينضم ال بينما فقط القدمية واألجيال األبناء انتظام خالل من وجودها على الطريقة هذه حتافظ
 داخل داري   قليل غري استثمارايً  مادايً  بعداً  هناك أن إىل ابإلضافة هذا. الطريقة أتباع من %1 يتعدى ال قد جداً  قليل
 لدى قوي امتداد ذات الطريقة جيعل مبا الزكاة وجيمع األتباع من هدااي على الطريقة شيخ حيصل حني يف اجلماعة هذه

 اليت كالتجديدات  اهب يقومون اليت املكلفة الضخمة األبنية خالل من قوَّهتا تظهر مادية خدمات من هلم توفره مبا أتباعها
 .اخلليل يف القامسي الشيخ زاوية يف حصلت

متتد الزوااي الصوفية من الشمال إىل اجلنوب والكثري من الطرق اليت وجدت طريقها ضمن السياق  25غزة قطاع يف
اإلسالمي الذي يعتزل الناس ويتفرغ للعبادة وفق املنهج الصويف يف الذكر والعبادة. عموماً هذه الطرق مجيعاً مل تصطدم 

ا لعدم انشغاهلا ابلواقع السياسي وإن كانت احلوارات الفكرية الساخنة تتصاعد كلمابحلكومات املتعاقبة على قطاع غزة 
تصاعد الفكر السلفي الذي حيكم على أغلب هذه احلركات ابتباع البدع واخلرافات وقد يصل حد تكفري بعضها أو 

اسي وال يف لعمل السييصفها ابلضالل. أما على صعيد مشاركتها مبقاومة االحتالل فكل هذه الطرق ال تشارك يف ا
املقاومة واجلهاد ضد االحتالل وإمنا حتصر نفسها يف الزوااي حتت عنوان العبادة والذكر والتزكية. وهي كما أشران سابقاً 

 تقتصر على توريث عائلي للطريقة وبعض قليل من األتباع من خارج الدائرة التقليدية العائلية.

                                                           
  مقابلة عبر اإليميل مع ا باحث من م ينة ا  ليل: حسان ا قواسمي.  مت ب اريخ 24.2016-9-10
. تقرير منشور على موقع وكالة وطن "التصوف في غزة: طريق الهروب من "دين السياسة" إلى "دين الروح  ا مقي ، آالء. )2016/1/12(.25
 http://www.wattan.tv/news/160354.htmlلألنباء. اس رجع ب اريخ 2016/9/10. 
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 :والتبليغ الدعوة

عوية فقط اجلهادي عن الطرق الصوفية، فهي مجاعة  د -وة والتبليغ يف طبيعة توجهها السياسيال ختتلف مجاعة الدع
ع والبيوت ودعوة الناس يف املساجد والشوار  ،واليقني لدى أتباعها تقوىإىل حتقيق ال -اهكما هو معروف عن  -تسعى  

جلماعة أكثر  طريقًا لعملها. وتعترب هذه اإىل التزام أحكام اإلسالم وشعائره. وتتخذ مما تسميه اخلروج يف سبيل هللا
اختالطًا ابجملتمع وتواصاًل معها إن قارانها ابلطرق الصوفية املنغلقة يف املساجد والزوااي، بينما تسعى مجاعة الدعوة 

لدعوة من اوالتبليغ إىل التوسع واالنتشار عرب املناطق املختلفة من أجل استقطاب الناس إىل املساجد بدايًة وإىل مراكز 
 26أجل اخلروج لدعوة غريهم.

ويعترب مركز يطا قضاء اخلليل واحداً من أهم مراكز  271948مراكز الدعوة يف فلسطني يف الضفة وغزة وأراضي  تنتشر
أسبوعي يوم اخلميس حيث يتم خالل هذا االجتماع توزيع اجملموعات  -كما يف غريه  –الدعوة وحيصل فيه اجتماع 

حصل واحد من االجتماعات السنوية اليت حيضرها عدد كبري من الدعاة من مجيع  2012 عام على مناطق معينة. يف
مناطق فلسطني إضافة إىل دعاة من األردن والدول الغربية واإلفريقية الذين يستطيعون احلضور. حيث شارك على مدار 

  28م املؤمتر.آالف شخص على مدار أاي 7ألف شخص وأقام يف املركز حوايل   20أايم حوايل  3

 هنائيا خلتتد ال اجلماعة كون  االحتالل، أو الضفة أو غزة يف سواء اجلماعة هلذه احلكومات من حكومة أي تتعرض ال
 هللا أوامر امتثال ىلإ الدعوة يف دورها وحتصر الواقع من سلبياً  موقفاً  تتخذ بذلك وهي العسكري العمل أو السياسة يف
 .غريها أو ابتاالنتخا أو العامة القضااي يف اخلوض دون ابلشعائر والتزام وصيام صالة من اخلاصة الشرعية األحكام يف

الرغم من سلبيتها فقد استفادت منها احلركة اإلسالمية كوهنا حتث الناس على االلتزام ابلشعائر وحضور الصلوات  وعلى
خرى ما ميهد ن أبناء التيارات اإلسالمية األيف املساجد ويصلون إىل مساحات حبركتهم بني الناس ال يصل إليها غريهم م

الطريق للحركات اجلهادية وغريها من استقطاب هؤالء األفراد بعد أن يكونوا قد انطلقوا يف خطوهتم األوىل حنو االلتزام. 

                                                           
 حول عمل جماعة ا  عوة وا  بليغ ينظر: مجموعة من ا باحثين. )2012(. سواح من أجل الدعوة جماعة التبليغ.  بي: مر ز ا مسبار  ل راسات 26

.وا بحوث  
 حول  بيعة عمل ا جماعة في األراض ا مح لة عا  1948 و بيعة  عامل ا عصابات ا صهيونية معه  ينظر  قرير: عبو ، محم . )2010/7/13(.  27

. تقرير منشور على موقع وكالة فلسطين بالعبرى الفصيح.."يد لألخوة" تنظيم إرهابى يهودى يطارد المتحولين لإلسالم والمسيحية فى إسرائيل

 https://paltoday.ps/ar/post/79816اليوم اإلخبارية. اس رجع ب اريخ 2016/9/10. 

 
 
 فعاليات االجتماع السنوي لجماعة الدعوة والتبليغ.  بر على موقع و ا ة معاً اإل بارية ا فلس ينية. نشر ب اريخ 2012/6/9. اس رجع ب اريخ 28
 .2016/9/9http://www.maannews.net/Content.aspx?id=493738 
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 حني بكثرة فيها نيتواجدو  اليت املناطق يف خاصة سياسي حراك أي أمام عبئاً  جيعلهم لعناصرها السليب املوقف أن غري
 العمليات يف شاركةامل أو االنتخاابت يف املشاركة عدم على حثهم يتم حيث معهم املنتظمني أفرادهم أمام عائقا يشكلون
 .العام ابلصعيد مرتبط غريه أو جهادي أو سياسي عمل أي يف ميتة كتلة  جيعلهم ما وهو اجلهادية

 29:التحرير حُز

مساحة فلسطني قام قاٍض فلسطيين من مواليد قرية إجزم قضاء حيفا خالهلا  ثلثي  تاليت احت ل 1948بعد النكبة 
ابلعمل على أتسيس حزب إسالمي "جديد" يهدف إىل إعادة إقامة اخلالفة اإلسالمية، وقد أعلن القاضي تقي الدين 

 يبية اتبعًة للحكم اهلامشر ، حني كانت الضفة الغ1953( أتسيس حزبه بشكل رمسي عام 1977-1911النبهاين  )
األردين. ر فض طلب التأسيس وحورب احلزب ألن أهدافه جاءت خمالفة للدستور األردين الذي كان يسعى حينها 

 لتثبيت حكم العائلة اهلامشية على الضفتني الشرقية والغربية.

إلخوان امع ذلك استمر احلزب يف العمل بقيادة النبهاين ومساعدة آخرين كثرٌي منهم كان قد انتسب سابقاً إىل مجاعة 
حلزب مع ي خاضه اذاملسلمني اليت دخلت يف صراع  فكري مع احلزب ابإلضافة إىل الصراع السياسي واألمين ال

 احلكومات األردنية املتعاقبة حىت اليوم.

 ،د احلزب نشاطه داخل األرض احملتلة وركز عمله يف الدول األخرى العربية واإلسالميةمجَّ  1967بعد النكسة عام 
لم إىل االشرتاك يف الصراع السياسي من بوابة االنتخاابت اليت شارك فيها يف األردن ولبنان ف تهب يف بداايوسعى احلز 

ينجح يف حتقيق مكاسب حقيقية. فانطلق إىل بوابة طلب النصرة من قادة اجليوش وأصحاب القوة من أهل البالد من 
زب إسالمي حدد مالحمه التفصيلية يف دستوٍر نشره احلأجل التخلص من أنظمة احلكم القائمة واستبداهلا بنظام حكم 

 يف الستينات.

وعلى الرغم من استمرار وجود عناصر احلزب يف الضفة الغربية وبقاء قيادة احلزب حمصورة يف الفلسطينيني حىت اليوم إال 
اد احلزب لتفعيل أنشطته حيث ع 1987أن احلزب مل يعد إىل العمل داخل األرض احملتلة إال بعد االنتفاضة األوىل عام 

. وهي أنشطة ال خترج عن توزيع البياانت وعمل املهرجاانت والدروس واخلطب 1948يف الضفة والقطاع وأراضي عام 

                                                           
  مزي  من ا معلومات ا  اري ية وا منشورات وا مواقف ا  ي يص رها ا حزب ب صوص ا قضية ا فلس ينية ينظر  موقع ا م  ب اإلعالمي  حزب 29

 /http://www.pal-tahrir.infoا  حرير في فلس ين. 
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زب مع احل -كما يقول احلزب–اليت تدعو يف خالصتها دائما إىل حث الناس على االنضمام إىل احلزب للعمل 
 فة الراشدة الثانية.الستئناف احلياة اإلسالمية إبقامة اخلال

يرتكز وجود حزب التحرير اليوم يف مدينيت اخلليل والقدس بشكل كبري ويعد أعضاؤه ابآلالف حيث تقام سنوايً فعالية 
آالف شخص وهو ما يؤكد على حضور احلزب  10ما ال يقل عن  ملؤمترإحياء ذكرى سقوط اخلالفة وحيضر هذا ا
 مدينة اخلليل يف الضفة الغربية. بشكل كبري يف العديد من املناطق خاصة

على الرغم من اصطدام احلزب ابألنظمة اليت يعيش يف كنفها عادًة حيث مل يسلم احلزب من االعتقال والتضييق يف 
أغلب الدول العربية، إال أنه يعمل هبدوء وبدون مشكالت حقيقية يف أغلب املناطق الفلسطينية فاحلزب غري مالحق 

وعلى الرغم من اعتقال بعض أفراده لدى أجهزة أمن السلطة يف رام هللا وتضييق هذه األجهزة على  من االحتالل هنائياً 
بعض فعالياته إال أن حركته بشكل عام آمنة بشكل شبه اتم ويعيش أفراده بدون مشكالت حقيقية وإن ظهر بعض 

 التضييق فهو حاالت وليس ظاهره.

وليس لديه  -لكما يقو -)كشف املؤامرات اليت يقوم هبا السياسيُّون( ملاذا؟ ألن احلزب يف فلسطني ال يسعى لغري 
واًء يف غزة أو ى إليها سعأجندة للسيطرة على احلكم ألن فلسطني حمتلة وابلتايل هو ال يصارع على السلطة وال يس

لك واجب الدول ذ الضفة الغربية أو الداخل. أما عالقته ابالحتالل فهو كحزب ال يرى القتال فرضًا عليه وإمنا يرى
 اإلسالمية اليت متلك اجليوش حصراً وهو دائم املطالبة هلا يف كل خطبة وبياانته للتحرك لتحرير فلسطني. بينما يرى احلزب

كما –ة عماًل بال فائدة حقيقية ألهنا ال متلك القدرة على التحرير وميف عمل احلركات اإلسالمية وغري اإلسالمية املقا
 ن عملها ال قيمة له فعلياً. وإن كان احلزب ال حيرمه.وابلتايل فإ -يقول

وعليه فحزب التحرير ال يشكل خطرًا مباشرًا على دولة االحتالل وال حىت على السلطة يف الضفة أو غزة وإمنا هو 
 عسلطة محاس يف غزة واليت أصبح احلزب خياطبها بصفتها السلطة السياسية احلاكمة للقطا  علىواء س"ظاهرة صوتية". 

امتدادا  . وسلطة رام هللا بقيادة حركة فتح و اليت يرى فيها-لكما يقو -ويسعى إىل فضح وكشف أعماهلا أمام املسلمني 
ا كان يسميها النبهاين. كم  -مقربة الشرفاء -ملسلسل اخليانة والتنازل عن احلقوق الفلسطينية الذي بدأته منظمة التحرير

ل كونه يؤجل عملية التحرير إىل ما بعد إقامة اخلالفة وال يعمل هو وال الحتالا على خطروهو حتمًا ال يشكل أي 
يدعو أفراده وال غريه للقتال ضد االحتالل، وإمنا هو دائم املطالبة للجيوش العربية واإلسالمية للتدخل حلماية أهل 
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الفلسطيين  ل ضد الشعبيف صيحة ال قيمة هلا يطلقها دائماً عقب كل اعتداء أو حرب تشنها دولة االحتال فلسطني
 30أو غريه. 

 

 :العلمية السلفية

 على -تتوزع-. لواقعا يف لعملها منهجاً  الناسَ  وتعليمه العلم طلب من تتخذ اليت" العلمية"السلفية  احلركات تتوزع
 تنشط نيفلسط يفو  الشرعية، لألحكام عرضها وطريقة الداعمة ابجلهة بينها ختتلف واليت والتيارات املشارب من العديد
 وكليات مراكزو  ومساجد تعليمية مؤسسات بناء إىل بعضها أداء تطور وقد. أعماهلا وتتنوع التيارات هذه من العديد
 بني نشره إىل تسعىو  هبا خاصٍ  منهجٍ  وفق العلم لطلب وتتفرق جتتمع جمموعات إطار يف يعيش اآلخر البعض يزال وال

 31.والكتب املنشورات ونشر احلوارية تواملنتداي املساجد يف دعوهتم خالل من الناس

 ال وابلتايل ناآل متاحاً  أمراً  االحتالل ضد اجلهاد ترى ال احلركات هذه فإن السياسي ابلواقع احلركات هذه عالقة يف
 دائرة يف املقاومة أشكال بعض تضع اليت والتحليالت التفصيالت من الكثري إىل األمر وختضع بل إليه تدعو وال متارسه
 ةمقارع فإن وعليه القدرة دائرة يف داخل غري اآلن اجلهاد أبن ترى كما.  32وغريها)االستشهادية(  كالعمليات  رمةاحل

 الشرعي الواجب أبن ترى فإهنا وأخرياً  متنعه، أو توجبه ال فإهنا ولذلك الفلسطيين للشعب احملقق الضرر جتلب االحتالل
 .اجلهاد يقود شرعي أمر ويل إبمرة  ٍ واحدة شرعية راية ظل يف إال يتحقق ال

                                                           
 في آب 2016    او ت وسائل اإلعال   براً يفي  ب راسة إسرائيل  وجهاً  حظر حزب ا  حرير ألنه يعمل على ا  حريض ا  ائ  ض  االح الل  اصةً 30

هرياً مع في م ينة ا ق س وأن أف ار ا حزب ال    لف عن أف ار ) اعش( وق  أص ر ا حزب بياناً ر َّ فيه هذه ا  همة وقال في بيانه ب نه ي  لف جو
.  بر منشور على موقع إسرائيل تتجه لحظر حزب التحرير اإلسالمي هو إعا ة إقامة ا  الفة با نضال ا سياسي. أنظر:) اعش( وأن ه فه ا وحي  

. وانظر: حزب التحرير لـ نبأ برس: محاولة ربطنا بـ http://cutt.us/5TXhا جزيرة نت ب اريخ 2016/8/9. اس رجع ب اريخ 2016/9/10. 

"داعش" ومساعي االحتالل لحظرنا حملة تحريضية عالمية ضدنا.  بر منشور على موقع نب  برس  ب اريخ 2016/8/8. اس رجع ب اريخ 

 .2016/9/10http://cutt.us/yoyMp 
  مرجع سابق. السلفية في فلسطين: الخلفيات الواقع واآلفاق. 31
 ينظر: ف وى ا شيخ علي ا حلبي ب حري  عمليات ا  عن. منشور على موقع يو يوب ب اريخ 2015/11/1. اس رجع ب اريخ 2016/9/10. 32

https://www.youtube.com/watch?v=wojTJ--hxo4 

http://cutt.us/5TXh
http://cutt.us/5TXh
http://cutt.us/yoyMp
http://cutt.us/yoyMp
https://www.youtube.com/watch?v=wojTJ--hxo4
https://www.youtube.com/watch?v=wojTJ--hxo4
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 له جتب شرعي  ٍ أمر ويل( حالياً  عباس)حممود  الفلسطينية الوطنية السلطة رئيس قيادة يف ترى احلركات هذه معظم
 العلمي جمللسا رئيس األسطل ايسني الشيخ موقف بوضوح عنه عرب ما وهو. عليه اخلروج جيوز وال والوالية الطاعة
 33.الفلسطيين الرئيس وبني بينه مجع ولقاء بيان من أكثر يف فلسطني يف السلفية للدعوة

موقف هذه احلركات من حركة محاس فلقد اقرتنت مواقف هذه احلركات السلفية والصوفية وحزب التحرير بنوٍع من  أما
 املعاداة املبطنة حيث خاضت هذه احلركات صراعات فكرية حادة وال تزال مع حركة محاس حيث يعمل اجلميع ضمن
دائرة ما يسمى ابحلركة اإلسالمية وابلتايل يتعاملون مع نفس اجلمهور ابستخدام نفس األدوات )النصوص الشرعية( 
وهو ما جيعل الصدام دائمًا ومستمرًا الختالف منهج التعامل مع النص عند األطراف املختلفة. وهو ما جعل هذه 

مل ل أتويل وكل فعل تسوقه حركة محاس بعد أن صارت حتاحلركات ختوض حروابً فكرية كبرية للرد على كل فكرة وك
اليت 2006على عاتقها مسؤولية اجلهاد العسكري والسلطة السياسية بعد مشاركتها يف االنتخاابت التشريعية عام 

 تاجلماعا تلك أبرز منو . -وصفها حسب–تعتربها ج ل هذه احلركات جمالس كفرية ألهنا تشرِّع بغري ما أنزل هللا تعاىل 
 من للعديد تتعرض وقد تشدداً  اجلماعات هذه أكثر ت عترب واليت املدخلي ربيع السعودي الشيخ مجاعة السلفية

 شرعية عن واملدافعني محاس حلركة الناقدين أشد من وهي احلكام، من السياسية مواقفها بسبب الداخلية االنشقاقات
  34.عباس حممود احلايل الفلسطيين الرئيس

 1948 عام احملتلة فلسطني أراضي داخل ميةاإلسال اْلركة

 يخالش يد على املاضي القرن من السبعينات بداية يف 1948 عام احملتلة األرض مناطق يف اإلسالمية احلركة أتسست
وال تزال تعمل منذ أتسيسها يف جوانب خمتلفة دعوية واجتماعية ساعية إىل احلفاظ على ثقافة  ،35درويش منر هللا عبد

بقي من حضارة الفلسطينيني يف الداخل الفلسطيين. وهي حتمل فكراً إسالميًا معتداًل قريباً أو مطابقًا لفكر  ودين وما
مجاعة اإلخوان املسلمني. وقد تعرضت احلركة خالل مسريهتا إىل العديد من املنعرجات أمهها كان االنقسام عام 

ملشاركة ويب بقيادة الشيخ محاد أبو دعابس الذين قبلوا اببني القسمني الشمايل بقيادة الشيخ رائد صالح، واجلن1996

                                                           
 الرئيس عباس يلتقي الشيخ ياسين األسطل في عم  ان.  بر على موقع شاشة نيوز منشور ب اريخ 13-3-2013. اس رجع ب اريخ 2016/9/10. 33

https://www.shasha.ps/news/58503.html 
 
 حول أف ار ا سلفية ا جامية ينظر: مجموعة من ا باحثين. )2012(. السلفية الجامية -عقيدة الطاعة وتبديع المختلف.  بي: مر ز ا مسبار 34

  . ل راسات وا بحوث
 من أجل  فصيل أ ثر عن  اريخ ا حر ة اإٍلسالمية في  و ة االح الل ينظر: أبو عامر، ع نان. )2012(. الحركة اإلسالمية في فلسطين 48 النشأة 35

  بي: مر ز ا مسبار  ل راسات وا بحوث. (52_9)ص ص  ة في إسرائيل.الحركة اإلسالمي ،مناكفة في بيت العدو. في مجموعة باحثين. والتحديات

https://www.shasha.ps/news/58503.html
https://www.shasha.ps/news/58503.html


 

 
208 

 يف الدخول عدم راآلخ القسم فضل بينما. الدولة مع سياسي صراع يف واخنرطوا اإلسرائيلي)الكنيست(  انتخاابت يف
 36.وشرعنتها االحتالل بدولة االعرتاف إعالن لعدم املشاركة هذه

 من ابلكثري ومتق أصبحت واليت صالح رائد الشيخ بقيادة اإلسالمية احلركة بني مستعرة املواجهة أصبحت الحقاً 
 االحتالل دولة تسعى اليت ميةاإٍلسال العربية أصوله إىل وردِّه حبقوقه الفلسطيين الشعب توعية إىل تسعى اليت الفعاليات

 مدينة هتويد عمليةل املستمرة امواجهته واألهم النكبة عقب دمِّرت اليت املساجد ترميم إعادة إىل ابإلضافة تغييبها إىل
 رائد لشيخا اعتقلت اليت االحتالل ملخططات أساسية عقبةً  يشكل أصبح ما وهو األقصى، واملسجد املقدس بيت

 يف اً أخري  صدر الذي القرار إىل ابإلضافة السطور، هذه كتابة  حىت السجن يف يزال ال وهو مرة من أكثر صالح
 إلسالميةا احلركة من الشمايل القسم عن املشروعية إزالة عن فيه أعلن االحتالل دولة وزراء جملس عن 17/11/2015

 ميكن ال القرار ذاهل وارتدادات اإلسالمية احلركة واقع يف كبرية  ابنعطافة ينذر مما. مؤسساهتا وإغالق أنشطتها وإيقاف
 الذي احملتل لداخلا يف الفلسطيين شعبال أبناء ولدى احلركة أنصار لدى الشديد االحتقان من حالة ظل يف هبا التكهن
 37.متدنية درجات من كمواطنني  يعامل

خيتلف كثريًا من حيث تكوينه االجتماعي والعرقي والسياسي عن  1948أن الداخل الفلسطيين احملتل عام  والواقع
الشمالية لفلسطني.  طقاملناطق الفلسطينية األخرى حيث تتواجد أعداد كبرية من املسيحيني والدروز والشركس يف املنا

 الدينية، األقليات مع -ام نوعاً –ويرجع ذلك إىل طبيعة التصرفات الصهيونية أثناء النكبة واليت تعاملت بشكل خمتلف 
 والذي اإلسرائيلية ماتاحلكو  عليه تشرف والذي احملتل الداخل يف العرب يتلقاه الذي التعليم طبيعة إىل ابإلضافة هذا

 وابلتايل. وأخالقهم همودين ووعيهم اترخيهم بتغييب منها جزءاً  وجعلهم االحتالل بدولة العرب قةعال تطبيع إىل يسعى
 مارستها اليت ويبالتذ حالة ظل يف الذوابن وعدم والبقاء الوعي معركة على يركِّز الداخل يف اإلسالمية احلركات دور فإن
 .ووجوده الفلسطيين الشعب ضد املتعاقبة احلكومات تزال وال

 

                                                           
 حول انشقاق ا حر ة اإلسالمية في ا  ا ل ينظر:   في، صا ح. )2012(. الحركة اإلسالمية في إسرائيل االنشقاق والتداعيات. في مجموعة 36

  بي: مر ز ا مسبار  ل راسات وا بحوث. (270_239)ص ص  الحركة اإلسالمية في إسرائيل. ،مناكفة في بيت العدوباحثين. 
 من أجل نظرة أ ثر  فصيالً  موضوع قرار حظر ا حر ة اإلسالمية ينظر:  مايسي، عمر. )2016/1/13(. حول اإلعالن عن حظر الحركة 37

 http://cutt.us/tzcUdاإلسالمية بفلسطين. موقع ا جزيرة نت.  اس رجع ب اريخ 2016/9/11. 
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 الصراع ومستقبل اإلسالمية اْلركات

ال يوجد إحصاءات دقيقة ميكننا من خالهلا حتديد عدد أعضاء التنظيمات اإلسالمية يف الساحة الفلسطينية ولكن 
تنظيمات األخرى على حساب كل ال اً إىل أن هذه احلركات تزداد انتشاراً وتتوسع ملتوفرةميكننا التخمني ضمن املعطيات ا

الل ابتداًء من املقاوم ضد االحتو  السياسياليسارية اليت كانت يف السابق تغطي املساحة األكرب من العمل العلمانية و 
 اليت كانت رأس حربة املقاومة الفلسطينية ضد االحتالل . 1965أتسيس منظمة التحرير الفلسطينية عام 

راهتم املاضي أخذ دور احلركات اإلسالمية وشعامع ظهور حركيت محاس واجلهاد اإلسالمي يف هناية الثمانينات من القرن 
ومنهجهم ينتشر ويتوسع على حساب احلركات األخرى اليت بدأت تنتقل حنو العمل السلمي الذي تتوج ابتفاقية أوسلو 

 املشؤومة اليت انتهت إبقامة السلطة الفلسطينية يف بعض املناطق من فلسطني احملتلة.

 اليت العامَّة البناء عادةإل تبعاً  ووعيه ثقافته بناء أعاد الذي الفلسطيين اجلمهور ثقة حمط احلركات هذه أصبحت ولذلك
 وكان. اليوم العامل شهدهاي اليت واالتصال التواصل ثورة إىل وصوالً  اإليرانية الثورة بعد ما فرتة من انطالقاً  املنطقة شهدهتا

 عام شريعيةالت االنتخاابت يف محاس حركة فوز هو مياإلسال اخليار حول اجلماهريي االلتفاف هذا على الدالئل أول
 مراكمتها حلركةا استطاعت اليت الكبرية العسكرية القوة إىل إضافة املقاعد، ثلثي من يقرب ما على وحصوهلا 2006

سب قوةً  أصبح والذي االحتالل مقاومة يف اترخيها عرب  لاالحتال دولة شنتها هائلة حروب 3 تستطع ومل حساب هلا حي 
 .املقاوم العسكري أدائها تطوير على احلركة قدرة ظل يف أهدافها حتقيق من عليها

أصبحت احلركات اإلسالمية املقاومة )اجلهاد اإلسالمي ومحاس( ابلتحديد صاحبتا مشروع كبري آخذ ابلتطور  بذلك
وهلا عند البحث  ميكن االلتفاف حوببناء عالقات على األصعدة احمللية واإلقليمية والدولية مبا جيعل منها قوة صلبة ال

يف أي شأن من شؤون القضية الفلسطينية. بينما تقف احلركات السلفية اجلهادية يف غزة موقفاً اتبعاً حىت اآلن تصمت 
يف الغالب عن الفعل ولكنها ال تصمت عن مهامجة حركة محاس ومواقفها اليت ترى تلك التنظيمات أبهنا ليست 

ه شرعية. وهذه التنظيمات ابلتأكيد هي قنبلة موقوته فالفكر التكفريي الذي حتمله الكثري من هذمنسجمة مع املواقف ال
التنظيمات ال ينفكُّ يضرب اجملتمعات اليت يعيش فيها انطالقاً من أفكاره املنحرفة أو إبيعاز من أجهزة املخابرات العربية 

اي. ولذلك نحرفة يف قتال اجملاهدين كما حصل يف العراق وسور والعاملية اليت حتسن استخدام هذه التنظيمات وأفكارها امل
فإن من واجب احلركات اإلسالمية والعلماء مبختلف توجهاهتم التواصل الدائم مع هذه التنظيمات والسعي احلثيث من 
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 مع مالدائ التواصل واملصلحني العلماء من والواجب خطاهبا على التكفري وطغيان أفكارها حدة من التخفيف أجل
 .الوسطية اإلسالمية األفكار ونشر وشرح املتالحقة األجيال

 

 الامتة

 الشعب أفراد من كبري  عدد انقسم 1993 عام االحتالل ودولة الفلسطينية التحرير منظمة بني أوسلو اتفاقية توقيع منذ
 نيل أجل من اللاالحت مع التفاوضي السلمي ابلنضال يؤمن أحدمها: قسمني إىل السياسية خياراته ضمن الفلسطيين

 بغري يمبدئ بشكل معها التعامل ميكن وال زائلة االحتالل دولة أبن يرى آخر وقسم الوطنية، احلقوق من أمكن ما
 .القتال

 بصمتها اكتفت فقد ليالفع التأييد تعلن مل وإن السلمي اخليار مع جمملها يف اصطفت اليسار وبقااي العلمانية الفصائل
)فتح(  اترخييا األكرب ركةاحل أم. فيه أتثريها وغياب الفلسطيين اجملتمع يف الشديد ضمورها إىل أدَّى مما املقاوم الفعل عن
 هذه إدارة على قدرهتاب مرتبطة كبرية  نفوذ دوائر هلا التابعة ومؤسساهتا الوطنية للسلطة إقامتها خالل من اكتسبت فلقد

 ميكن ال واقعاً  هاعلي يبقي ما واملالية الوظيفية واحملفزات رواتبوال التوظيف خالل من الوالءات واكتساب املؤسسات
 .الذاتية مبصاحلها الناس ارتباط بقدر جتاهله

أصبحت احلركة اإلسالمية اجملاهدة رأس حربة املشروع الوطين الفلسطيين ورافعة املشروع اإلسالمي الكبري،  وبذلك
هاد اإلسالمي ومن يتخذ من العمل اجلهادي سبيالً من التيارات محاس وحركة اجل –وأصحبت حركة املقاومة اإلسالمية 

بعد سيطرة محاس على قطاع غزة _أصبحت_  هذه احلركات حتمل عبئاً كبرياً جدًا يف  -خاصةً -اإلسالمية األخرى 
فلسطينية لمواجهة املشروع الصهيوين الذي يعمل منذ إقامته على تصفية الوجود الفلسطيين وتصفية ما بقي من القضية ا

ا واملشكالت املرتبطة هبا من خالل فرض حلِّ تفاوضي هزيل ينهي الوجود الفلسطيين ومتطلباته بطريقة يتم التوافق عليه
 مع طرف فلسطيين ضعيف.

تصطف عشرات احلركات اإلسالمية األخرى على هامش التاريخ راضية ابلواقع تعرب عن رفضها للواقع ابالنسحاب  بينما
و الغرق يف كتب التاريخ وخالفات العلماء يف العقائد والشرائع أو جتعل من نفسها رقيبًا على حركات حنو التصوف أ

وسكنات احلركات اإلسالمية األخرى. وابلتايل حتولت هذه احلركات إىل عبء إضايف يثقل كاهل احلركة اإلسالمية اليت 
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 الذي الكبري الداخلي العبء لتكون اإلسالمية ركاتاحل هذه جاءت مث والعامل وعمالئه االحتالل جبهات عليها فتحت
 .تستخدمه الذي ياإلسالم املنهج نفس من انطالقاً  عليها والرد وصغرية كبرية  كل  على للوقوف وصرب وقتٍ  إىل حيتاج

 

 فهرس املصادر واملراجع

 الكتب واملؤلفات

. يف جمموعة ابحثني. تحدَيتالنشأة وال 48اْلركة اإلسالمية يف فلسطني  (.2012أبو عامر، عدانن. ) .1
ديب: مركز املسبار للدراسات  (52_9مناكفة يف بيت العدو، اْلركة اإلسالمية يف ِسرائيل. )ص ص 

 والبحوث.

ريوت: دار ب السلفي اليتيم؛ الوجه الفلسطيين ل  'اجلهاد العاملي' و'والقاعدة'.(. 2010حازم األمني. ) .2
 الساقي للطباعة والنشر.

. بدون دار نشر. دُر األشواك صفحات من َتريخ املقاومة يف فلسطني( 2015حجة، سليم. ) .3
 .39ص

القاهرة: مركز احلضارة العربية  ْحاس حركة املقاومة اإلسالمية يف فلسطني.( 2000خالد أبو العمرين. ) .4
 لإلعالم والنشر والدراسات.

.  1950-1948ضم فلسطني الوسطى ِىل شرق األردن ، كانون أول(. 1974سخنيين، عصام. ) .5
 .83-56. ص40فلسطني. عدد شؤون فلسطينية.

 . من إصدارات منرب التوحيد واجلهاد.الرسالة القساميةالشامي، عبد املؤمن.  .6

يف جمموعة ابحثني.  اْلركة اإلسالمية يف ِسرائيل اَلنشقاق والتداعيات.(. 2012لطفي، صاحل. ) .7
ديب: مركز املسبار  (270_239. )ص ص مناكفة يف بيت العدو، اْلركة اإلسالمية يف ِسرائيل

 للدراسات والبحوث.
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بار ديب: مركز املسعقيدة الطاعة وتبديع املختلف. -السلفية اجلامية (.2012جمموعة من الباحثني.  ) .8
 للدراسات والبحوث. 

ديب: مركز املسبار للدراسات والبحوث،  سواح من أجل الدعوة مجاعة التبليغ.جمموعة من الباحثني.  .9
2012 

ت: مركز بريو  حركة املقاومة اَلسالمية ْحاس: دراسات يف الفكر والتجربة.حمسن صاحل )حمرر(.  .10
 .2014الزيتونة للدراسات واالستشارات، 

أتسيس شعب –خرب اإلخوان املسلمني الفلسطينيني (. 2014شتاء  -حممد، بالل. )خريف .11
حوليات  .-1948_أَير  1945 فلسطني وتنظيمها من خالل صحيفِت الدفاع وفلسطني شرين األول

 .18فلسطني. عدد  القدس.

 لبنان: مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات. ِىل املواجهة.(. 2013مسودي، عدانن. ) .12

الكتاُ األبيض  عملية اْلسم يف غزة اضطرار َل (. 2007املكتب اإلعالمي حلركة محاس. ) .13
 اختيار.

 
 املقابالت:

 .2016-9-10. متت بتاريخ أمين الرفايتمن قطاع غزة:  مقابلة عرب اإلمييل مع الباحث .1

 .2016-9-10. متت بتاريخ حسان القوامسيمقابلة عرب اإلمييل مع الباحث من مدينة اخلليل:  .2

 املقاَلت والتقارير واألخبار

(. تقرير على وكالة معا اإلخبارية 2010-4-18. ). جلجلت وما أدراك ما جلجلت؟إبراهيم قنن .1
. 2016-9-8اسرتجع بتاريخ الفلسطينية. 

http://www.maannews.net/Content.aspx?id=277347 

http://www.maannews.net/Content.aspx?id=277347
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(. مقال منشور على موقع فلسطني أونالين. 2013-11-29. )السلفية اجلهادية يف رام هللاهشام منور.  .2
 http://cutt.us/S6pr0. 2016-9-8اسرتجع بتاريخ 

اجلزيرة  . تقرير على موقعالسلفية يف فلسطني: اللفيات الواقع واْلفاق(.20/2/2013عزام، ماجد. ) .3
 http://cutt.us/XWFD. 10/9/2016نت. اسرتجع بتاريخ 

. "تصوف يف غزة: طريق اَلرُو من "دين السياسة" ِىل "دين الروحال (.12/1/2016املقيد، آالء. ) .4
. 10/9/2016اسرتجع بتاريخ تقرير منشور على موقع وكالة وطن لألنبا ٌ. 
http://www.wattan.tv/news/160354.html 

حولني يطارد املت ييهود ."يد لألخوة" تنظيم ِرهايب الفصيح يابلعرب (.  13/7/2010عبود، حممد. ) .5
سرتجع بتاريخ اِسرائيل. تقرير منشور على موقع وكالة فلسطني اليوم اإلخبارية.  لإلسالم واملسيحية يف

10/9/2016 .https://paltoday.ps/ar/post/79816 

ة. نشر خرب على موقع وكالة معاً اإلخبارية الفلسطينيالسنوي جلماعة الدعوة والتبليغ. فعاليات اَلجتماع  .6
. 9/9/2016. اسرتجع بتاريخ 9/6/2012بتاريخ 

http://www.maannews.net/Content.aspx?id=493738 

-3-13خرب على موقع شاشة نيوز منشور بتاريخ َيسني األسطل يف عم ان. الرئيس عباس يلتقي الشيخ  .7
 https://www.shasha.ps/news/58503.html. 10/9/2016. اسرتجع بتاريخ 2013

شره يف مت نسطني. واثئقي عن حياة الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي مؤسس اجلهاد اإلسالمي يف فل .8
. 10/9/2016اسرتجع بتاريخ . 19/09/2015

https://www.youtube.com/watch?v=XyPpCz0Szks 

. اسرتجع 14/9/2015تصريح لرمضان عبد هللا شلح على قناة اجلزيرة منشور على موقع اليوتيوب بتاريخ  .9
 https://www.youtube.com/watch?v=mV8Mdjk5zms. 10/9/2016يخ بتار 

http://cutt.us/S6pr0
http://cutt.us/XWFD
http://www.wattan.tv/news/160354.html
https://paltoday.ps/ar/post/79816
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=493738
https://www.shasha.ps/news/58503.html
https://www.youtube.com/watch?v=XyPpCz0Szks
https://www.youtube.com/watch?v=mV8Mdjk5zms
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أبو حممد العدانين، املتحدث ابسم "الدولة اإلسالمية" )داعش(، يعرتف ويربر عدم استهدافهم  .10
. 2016-9-8جاعه بتاريخ . مت اسرت 2016-1-4منشور على موقع يوتيوب بتاريخ  .إليران

https://www.youtube.com/watch?v=fhWzCdaA5h4 

موقع حول اإلعالن عن حظر اْلركة اإلسالمية بفلسطني. (. 13/1/2016مخايسي، عمر. ) .11
 http://cutt.us/tzcUd. 11/9/2016اجلزيرة نت.  اسرتجع بتاريخ 

 

 املواقع اإللكرتونية:

 موقع اجلزيرة نت .12

13.  http://www.alqasimy.com/cat.php?ID=48 

tahrir.info-http://www.pal/ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=fhWzCdaA5h4
http://cutt.us/tzcUd
http://www.alqasimy.com/cat.php?ID=48
http://www.pal-tahrir.info/
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 ( من سورة البقرة194دفع الصائل يف الشريعة اإلسالمية : أحكامه وشروطه من تفسري اْلية )

 

 أ.الشيماء حممد املليان.

 ابحثة دكتوراه يف أكادميية الدراسات اإلسالمية جبامعة مالاي.

 أكادميية الدراسات اإلسالمية.

oha@yahoo.comshimoo.m    
 

 د.روزمان حممد نور.
 أ. صباح فرج ماضي.

 

 ملخص البحث

لقد أعطى هللا_عز وجل _ لكل إنسان احلق يف احلياة والعيش الكرمي، وحذر من االعتداء على شيء ميس حرماته بغري 
ة حبفظها، اإلسالميحق شرعي، فليس ألحد مهما كانت مكانته وسلطانه أن يسلب إنساانً حقوقه اليت جاءت الشريعة 

لذا أقرت الشريعة حقًا للناس مجاعات وأفرادا يف الدفاع عن حرماهتم، وحفظ أمنهم، واسرتداد حقوقهم املسلوبة، ورد 
 من هذا املنطلق ظهر مبدأ دفع الصائل عدوان املعتدين، وظلم الظاملني، ولو أدى إىل سفك دمائهم، وإزهاق أرواحهم ،

اص يف الشريعة اإلسالمية ،ومن خالل هذه الدراسة سيتم بيان ماهية ومشروعية هذا املبدأ أو ما يعرف حبق الدفاع اخل
 ( من سورة البقرة. 194عن طريق استقراء واستنباط الشروط واألحكام من اآلية القرآنية الكرمية )

  : احلق الشرعي، اإلسالم، الدفع، الصائل.الكلمات الدَللية للبحث 
 
 

mailto:shimoo.moha@yahoo.com
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 التمهيد.
رب العاملني والصالة والسالم عل أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إبحسان  احلمد هلل

حلق ميزت بني الدفاع ا ،كماأن دفع الصائل هو حق وواجب  السمحة اإلسالمية بينت الشريعة إىل يوم الدين، لقد
ي وإمنا هو دفع  يكن عقاابً يقع على املعتدمل كونهاخلاص   يوعرفته ابلدفاع الشرع دفع الصائللذا حدد  ،والدفاع الواجب

 وحقه يف محاية ماله أو مال غريه من كل اعتداء حال غري، نفسه أو نفس غريه، فهو واجب اإلنسان يف محاية لعدوانه
املعتدي صائالً  وعلى، وأطلقت الشريعة اإلسالمية عليه اصطالح )دفع الصائل(، مشروع ابلقوة الالزمة لدفع هذا االعتداء

الشريفة،  بويةاملوجودة يف القرآن الكرمي والسنة الن شريعة اإلسالميةمبادئ ال، لذا ابلرجوع إىل واملعتدى عليه مصواًل عليه
مع نفسه ومع غريه من البشر، لذا كان أساس العالقات بني الشعوب السعادة واألمن والسالم  يصل اإلنسان إىل حتقيق

دولة  ق كلحيرتم ح اإلسالمية، فاإلسالم ب إال ضرورة يفرضها حق الدفاع عن النفس وعن العقيدةوما احلر هي السالم،
لكنه ، وا على أحدللمسلمني أن يعتد، فضالً عن أن اإلسالم ال جييز يف البقاء والسيادة، ويف الدفاع عن أراضيها وسيادهتا

ول ة، أو أن يظل املسلمني يتعرضون لالعتداء من قبل الدواألمن لدولة غري مسلم أن يستسلموا ابسم السلمهلم ال جييز 
دفع الصائل ورد اعتداءه عن نفس الدافع أو ماله أو املعادية ويستسلموا لذلك، إمنا أقرت الشريعة اإلسالمية السمحة 

من سورة  (194، عماًل ابآلية رقم )عرضه لذاته املخصوصة أو لغريه بدفع االعتداء على نفس الغري أو ماله أو عرضه
ني ب البقرة، ولقد عمل الرسول الكرمي_ عليه الصالة والسالم_ هبذه اآلية وقام بتطبيقها يف عدة مناسبات،وال خالف

وا يف التكييف لكنهم قد اختلف ،لنفسه ولغريه وللمال وللعرض اإلنسانن دفع الصائل هو تشريع حلماية أالفقهاء يف 
 .الشرعي لدفع الصائل
العقاب يف حالة و راسة سيتم التعريف بدفع الصائل "حقاً وواجباً"، فضالً عن بيان شروطه ونطاقه، ومن خالل هذه الد

( من سورة 194الشرعي اخلاص، من خالل بيان وتفسري اآلية الكرمية ) وحالة التكييف الشرعي للدفاع دفاع،جتاوز ال
 .إلسالمية، واستعراض األحاديث النبوية الشريفة و آراء فقهاء األمة االبقرة
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 الصائل. املبحث األول : التعريف بدفع

 املطلب األول : دفع الصائل يف اللغة واَلصطالح.

 أوَلً :دفع الصائل يف اللغة.
يف اللغة : دفع الصائل مجلة مركبة من كلمتني )دفع( و )الصائل(، ويقصد بكلمة )دفع(   دفع الصائل يعرف حق أو _1

ال والفاء والعني أصل واحد مشهور، يدل على تنحية الشيء، يقال دفعت الشيء كما جاءت يف معجم املقاييس: الد
 أدفعه دفعاً، ودافع هللا عنه السوء ودفاعاً.

أما كلمة )الصائل( فاسم فاعل من الفعل صال أي استصال، وصال عليه وثب، وصولة مبعىن وثبة، يقال : رب قول أشد 
 1والصيالة والصوالن. من صول، واملصاولة املواثبة، وكذلك الصيال

 اثنياً : دفع الصائل يف اَلصطالح.
هو واجب اإلنسان يف محاية نفسه أو نفس غريه، وحقه يف محاية ماله أو مال : ) _ أما دفع الصائل يف االصطالح فهو2

 .(االعتداءغريه، من كل اعتداء حال غري مشروع ابلقوة الالزمة لدفع هذا 
قاصد من مسلم وذمي وعبد وحر وصيب وجمنون وهبيمة،جيوز دفعه على معصوم من الصائل أبنه: )كل  كما عرف  _3

 2نفس أو طرف أو منفعة أو بضع أو مال(.
، االعتداءد هذا عليه أو املصول عليه ضرورة ر  ىإذاً فالصائل هو املعتدي على نفس الغري أو عرضه أو ماله، فيجوز للمعتد

 3فقهاء الشريعة "ابلدفاع الشرعي اخلاص". حىت ولو أدى ذلك إىل قتل الصائل، ويسميه

 
 
 

                                                           
 .انظر: خمتار الصحاح حملمد الرازي، ابب الدال، مادة "دفع" ص 87، وابب الصاد، مادة "صول" ص 1156
.انظر: الشيخ عبد القادر عودة، التشريع اجلنائي اإلسالمي، 473/1 روضة الطالبني،187/10، واجملموع 401/20.وقيل أن الصائل هو "الوثوب على 2

.4/170حق"إعانة الطالبني،معصوم بغري   
.متييزاً له عن الدفاع الشرعي العام،وهو مبدأ األمر ابملعروف والنهي عن املنكر بكل أشكاله وأمناطه، ينظر إىل عبد القادر احنوت، دفع الصائل يف الشريعة  3

.م21/9/2011اإلسالمية )أحكامه وشروطه(، جملة البيان،   
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 .املطلب الثاين : دفع الصائل يف القرآن الكرمي 

 األصل يف هذا املبدأ من القرآن الكرمي قوله تعاىل :_
 4(.(واتقوا هللا واعلموا أن هللا مع املتقني عليه مبثل ما اعتدى عليكم فاعتدوافمن اعتدى عليكم )) 

عتداء على الناس يف أنفسهم وأمواهلم حرام أصاًل، فإذا اعتدى أحد من الناس على أن اال الكرمية يف اآلية ووجه الداللة
 5.عتداء مبا يندفع به، حىت لو أدى ذلك إىل قتله ومل يندفع مبا دون ذلكآخر، جاز لآلخر أن يدفع عن نفسه اال

 (. َدى َعَلْيُكمْ اْعَتُدوا َعَلْيِه ِبِْثِل َما اْعتَ َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم فَ ) . تفسري ابن كثري و القرطيب لآلية 1

عموم متفق عليه، إما ابملباشرة إن أمكن، وإما ابحلكام، واختلف الناس يف املكافأة هل تسمى عدواان أم هو 
باح م ال، فمن قال: ليس يف القرآن جماز، قال: املقابلة عدوان، وهو عدوان مباح، كما أن اجملاز يف كالم العرب كذب

 وقال قطين وكذلك: شكا إيل مجلي طول ،وكذلك: امتأل احلوض ،وطاعة ألن قول القائل: فقالت له العينان مسعاً  ،
 السرى ومعلوم أن هذه األشياء ال تنطق، وحد الكذب: إخبار عن الشيء على خالف ما هو به، ومن قال يف القرآن

لة الكالم مبثله، كما قال عمرو بن كلثوم: أال ال جيهلن أحد علينا جماز مسى هذا عدواان على طريق اجملاز ومقاب الكرمي
وقال اآلخر: ويل فرس للحلم ابحللم ملجم ويل فرس للجهل ابجلهل مسرج ومن رام تقوميي  ،فنجهل فوق جهل اجلاهلينا

 . جاجفإين مقوم ومن رام تعوجيي فإين معوج يريد: أكافئ اجلاهل واملعوج، ال أنه امتدح ابجلهل واالعو 

واختلف العلماء فيمن استهلك أو أفسد شيئا من احليوان أو العروض اليت ال تكال وال توزن، فقال الشافعي 
وأبو حنيفة وأصحاهبما ومجاعة من العلماء : عليه يف ذلك املثل، وال يعدل إىل القيمة إال عند عدم املثل، لقوله تعاىل 

قالوا  6به(،ا عوقبتم وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل م)وقوله تعاىل:  (،دى عليكمفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعت):
: وهذا عموم يف مجيع األشياء كلها، وعضدوا هذا أبن النيب صلى هللا عليه وسلم حبس القصعة املكسورة يف بيت اليت  

ثنا حممد سدد حدثنا حيىي وحدخرجه أبو داود قال: حدثنا مأ "،إانء إبانء وطعام بطعام"وقال: ،كسرهتا ودفع الصحيحة
بن املثىن حدثنا خالد عن محيد عن أنس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى 

النيب صلى  قال ابن املثىن : فأخذ  ،أمهات املؤمنني مع خادم قصعة فيها طعام، قال: فضربت بيدها فكسرت القصعة
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اد ابن املثىن ز  ،إحدامها إىل األخرى، فجعل جيمع فيها الطعام ويقول: )غارت أمكم( هللا عليه وسلم الكسرتني فضم
)كلوا( فأكلوا حىت جاءت قصعتها اليت يف بيتها، مث رجعنا إىل لفظ حديث مسدد وقال: )كلوا( وحبس الرسول 

 والقصعة حىت فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة إىل الرسول وحبس املكسورة يف بيته .
 
 .( َوات َُّقوا هللاَ َواْعَلُموا َأنَّ هللَا َمَع اْلُمتَِّقنيَ  سري اْلية : ).  تف2

قلة الكالم، حكاه ابن فارس قلت ومنه احلديث )التقي ملجم واملتقي فوق املؤمن  هي أصلها يف اللغة أن يقال
له حاجزا بينك ملكروه مبا جتعوهو الذي يتقي بصاحل عمله وخالص دعائه عذاب هللا تعاىل، مأخوذ من اتقاء ا ،والطائع(

ناعا دونه الشمس وقال آخر: فألقت ق ،وبينه، كما قال النابغة: سقط النصيف ومل ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا ابليد
وخرج أبو حممد عبد الغين احلافظ من حديث سعيد بن زريب أيب عبيدة عن  ،واتقت أبحسن موصولني كف ومعصم

قال يوما البن أخيه : اي بن أخي ترى الناس ما أكثرهم قال "يش عن ابن مسعود قال: عاصم بن هبدلة عن زر ابن حب
اي بن أخي ترى الناس ما أكثرهم قلت : بلى، قال : ال خري  "مث قال : "،: نعم، قال : ال خري فيهم إال اتئب أو تقي

يمان الداراين: وقال أبو سل ومن إذا عمل هلل،املتقي من إذا قال هلل،  ، وقال أبو يزيد البسطامي:"فيهم إال عامل أو متعلم
املتقون الذين نزع هللا عن قلوهبم حب الشهوات، وقيل املتقي الذي اتقى الشرك وبرئ من النفاق. قال ابن عطية: وهذا 

 .ألنه قد يكون كذلك وهو فاسق ،فاسد
 :قال ،عمقال: ن ؟ذا شوك وسأل عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه أعرابيا عن التقوى، فقال: هل أخذت طريقا 

نوب صغريها خل الذ"قال: تشمرت وحذرت، قال: فذاك التقوى، وأخذ هذا املعىن ابن املعتز فنظمه:  ؟فما عملت فيه
وكبريها ذلك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك حيذر ما يرى ال حتقرن صغرية إن اجلبال من احلصى التقوى فيها 

درداء وقد قيل اإلنسان، كما قال أبو ال يستفيد منه يف األولني واآلخرين، وهى خري ما ، وهى وصية هللا"مجاع اخلري كله
له: إن أصحابك يقولون الشعر وأنت ما حفظ عنك شيء، فقال : يريد املرء أن يؤتى مناه وأيَب هللا إال ما أرادا يقول 

 صلى هللا عليه_يف سننه عن أيب أمامة عن النيب وروى ابن ماجه ،املرء فائديت ومايل وتقوى هللا أفضل ما استفاد املؤمن
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أنه كان يقول : )ما استفاد املؤمن بعد تقوى هللا خري له من زوجة صاحلة إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته  _وسلم
  7 .وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها نصحته يف نفسها وماله(

دوان الصائل شرع للمعتدي عليه ولغريه ممن شاهد األمر رد الع نلخص من تفسري اآلية الكرمية السابقة أن دفع
ابلقدر الالزم لدفع االعتداء، مبتداًئ ابألخف فاألخف، فال يتجاوز حد الضرورة، حىت ال تتوسع دائرة الضرر، وال 

 مسؤولية على املدافع إال إذا جتاوز احلد املشروع.
  8صول عليه رعاية التدرج والدفع ابألهون فاألهون".يقول اإلمام النووي_رمحه هللا_ :" فيجب على امل

 املطلب الثالث :  دفع الصائل يف السنة النبوية الشريفة.

لقد أكدت السنة النبوية الشريفة على حق الدفاع الشرعي اخلاص يف عدة مواضع منها، عن عبد هللا بن عمر عن الرسول 
 الكرمي_عليه الصالة والسالم_ قال:_

وقال الشوكاين يف ذلك "فيه دليل على أنه جتوز مقاتلة 9ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد"." من قتل دون 
  10من أراد أخذ مال إنسان من غري فرق بني القليل والكثري إذا كان األخذ بغري احلق، وهو مذهب اجلمهور".

 بن حصني أن رجالً عض يد رجل، فنزع يدههناك حديث آخر للرسول الكرمي _عليه الصالة والسالم_ ورد عن عمران و 
الفحل !!!  أحدكم أخاه كما يعض " يعضمن فمه فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إىل النيب_عليه الصالة والسالم_ فقال:_

يكون ذلك بدفع كل و 12ما قال الرسول الكرمي_عليه الصالة والسالم_ :" انصر أخاك ظاملاً أو مظلوماً"،ك11ال دية له ".
دفع الصائل الدفاع عن الغري أيضاً، لقوله _عز وجل_ يف اآلية  غري مشروع ابلقوة الالزمة لذلك، ويشمل اعتداء حال

  :_الكرمية
)) وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحدامها على األخرى فقاتلوا اليت تبغي حىت تفيء إىل أمر 

 13هللا ((.
                                                           

 .1857رواه ابن ماجه يف سننه، ح .7
 (.10/187. انظر روضة الطالبني، )8 

 .جاء يف من قتل دون ماله فهو شهيد رواه داوود، كتاب السنة، ابب قتال اللصوص ، والرتمذي الدايت،ابب ما انظر :. 9 
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يه الصالة والسالم_ قوله:" من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره أذله ورد عن النيب الكرمي _عل كما
 14وجل_ على رؤوس اخلالئق يوم القيامة ". هللا_عز

لذا أقرت الشريعة اإلسالمية هذا املبدأ هبدف إقرار احلق للناس أفراًد ومجاعات يف الدفاع عن حرماهتم وحفظ أمنهم، 
م الظاملني، واسرتداد حقوقهم املسلوبة، ولو أدى ذلك إىل سفك دمائهم وإزهاق أرواحهم، ويعد ورد عدوان املعتدين وظل

  .احلنيف هذا أساس الدين اإلسالمي

 الرابع : آرا ٌ فقها ٌ اإلسالم يف دفع الصائل. املطلب

به، وهو قول  لخالف بني العلماء أن هذه اآلية أصل يف املماثلة يف القصاص، فمن قتل بشيء قتل مبثل ما قت ال
و سئل اإلمام الغزايل، يف إذا صال إنسان على 15إسقاء اخلمر فيقتل ابلسيف، اجلمهور، ما مل يقتله بفسق كاللوطية و

آخر فعجز املصال عليه عن دفعه، فهل جيب على من يقدر على دفعه أن يدفعه، حىت إن قتله دفعاً ال جيب الضمان؟ 
ويرجع السبب يف ذلك ألنه لوال التعاون لذهبت  16كر، وال ضمان عليه.فأجاب: جيب ذلك بطريق النهي عن املن

أموال الناس وأنفسهم، وألن قطاع الطرق إذا انفردوا أبخذ مال إنسان ومل يعنه غريه، فإهنم أيخذون أموال الكل واحداً 
 واحداً، وكذلك دفع الضرر واجب، ويف حصول االعتداء على الغري يتحقق الضرر.

 يف دفع الصائل :" فيه دليل على أنه جتوز مقاتلة من أراد أخذ مال إنسان من غري فرق بني القليل والكثري قال الشوكاينو 
 17إذا كان األخذ بغري حق، وهو مذهب اجلمهور".

 إذاً مسألة دفع الصائل وجواز قتله إذا مل يندفع شره إال ابلقتل، حمل إمجاع بني الفقهاء املسلمني.
يقتل بذلك، فيتخذ عود على تلك الصفة ويطعن به يف دبره حىت ميوت، ويسقى عن اخلمر ماء  وللشافعية قول: إنه 

ال يعذب  "وقال ابن املاجشون : إن من قتل ابلنار أو ابلسم ال يقتل به، لقول النيب صلى هللا عليه وسلم : ،حىت ميوت
أي يتجاوزها، فمن ظلمك فخذ حقك منه  ، 19.((هللا. ومن يتعد حدود))  :قال هللا تعاىلو  18،"رب النار إال ابلنار
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بقدر مظلمتك، ومن شتمك فرد عليه مثل قوله، ومن أخذ عرضك فخذ عرضه، ال تتعدى إىل أبويه وال إىل ابنه أو 
 وليس لك أن تكذب عليه وإن كذب عليك، فإن املعصية ال ، لعموم اآلية قريبه، وذهب اجلمهور إىل أنه يقتل بذلك

: اي كافر، جاز لك أن تقول له: أنت الكافر، وإن قال لك: اي زان، فقصاصك أن لو قال لك مثالً تقابل ابملعصية، ف
عذر  وهو غين دون مظلكتقول له : اي كذاب اي شاهد زور، ولو قلت له اي زان، كنت كاذاب وأمثت يف الكذب، وإن 

أما عرضه  20،يل الواجد حيل عرضه وعقوبته(فقال : اي ظامل، اي آكل أموال الناس، قال النيب صلى هللا عليه وسلم : )
 .، وأما عقوبته فالسجن حيبس فيهفسررانهفبما 

وقال ابن عباس : نزل هذا قبل أن يقوى اإلسالم، فأمر من أوذي من املسلمني أن جيازي مبثل ما أوذي به، أو يصرب  
 21..((.وقاتلوا املشركني كافة )) : _عز وجل_أو يعفو، مث نسخ ذلك بقوله

ان قصد أخذ مال غريه بغري حق ك من الدليل على أن،يف شرحه لصحيح مسلم -رْحه هللا-ل اإلمام النووي قا
أن بعض الفقهاء قد توسعوا يف موضوع الدفاع الشرعي، حيث جعلوه موضوعاً  املتعارف عليه ، ومنالقاصد مهدر الدم

ما رأى آخرون أن الدفاع الشرعي والعنف املشروع عاماً شاماًل يستوعب الدفاع عن دار اإلسالم من خطر األعداء، في
  22.هو األمر ابملعروف والنهي عن املنكر

إن الفقهاء املسلمني قد أمجعوا على حق الدفاع الشرعي ، لدفع اخلطر غري املشروع عن األعراض أو نستنتج من ذلك و 
فمنهم من  ،اخلطر املنصب على هذا احلق املال أو النفس، لكنهم اختلفوا يف اللفظ الدال على هذا احلق، ويف تكييف

وذهب  .جعله خطراً حمرماً أو عدواانً أو ظلماً، فيما قال آخرون عن هذا اخلطر أبنه: من أريدت نفسه وحرمته أو ماله
 .غريهم إىل لفظ آخر وهو الصيال فقالوا: للمرء قتل ما صال عليه، من آدمي أو هبيمة ومل يندفع إال ابلقتل إمجاعا

 .: نسخ ذلك بتصيريه إىل السلطان، وال حيل ألحد أن يقتص من أحد إال إبذن السلطانوقيل 
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 الزحيلي إىل أن مجهور الفقهاء قد أتثروا ابحلالة الواقعية اليت سادت عالقات املسلمني بغريهم يفوهبه ويذهب الدكتور 
رب ال خلارجية مع غري املسلمني هي احلالعالقات ا أصلفقرروا أن  ،عصر االجتهاد الفقهي يف القرن الثاين اهلجري

 23.السلم، ما مل يطرأ ما يوجب السلم من إميان أو أمان

 يف دفع الصائل: وغريهمآرا ٌ الفقها ٌ املعاصرين ابن عثيمني وابن الباز 
رأي الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان_حفظه هللا_ عندما سئل عن معىن قول شيخ اإلسالم ابن تيمية_رمحه  .1

العدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا، ال شيء أوجب بعد اإلميان من دفعه، فال يشرتط له هللا_: " ف
فأجاب: هذا مثل ما قلنا إذا حاصر البلد عدو ويف املسلمني قدرة على  24شرط، بل يدفع حبسب اإلمكان"،

فسًا إال لف هللا نمدافعته، وأما إن مل يكن عندهم قدرة، فاهلل جل وعال يقول يف كتابه الكرمي :" ال يك
 25وسعها".

رأي الشيخ حممد ابن صاحل العثيمني _رمحه هللا_ عندما سئل يف جمموع الفتاوى له )كتاب اجلهاد( فتوى  .2
(  هل جيوز اجلهاد دون إذن إمام املسلمني؟ وهل هناك حاالت جيوز فيها بدون إذن؟ فأجاب:ال 14)رقم 

كان األمر، ألن املخاطب ابلغزو واجلهاد هم والة األمور وليس   جيوز اجلهاد وغزو اجليش إال إبذن اإلمام مهما
أفراد الناس، وألن اخلروج بدون إذنه سبب الفوضى واملفاسد اليت ال يعلمها إال هللا تعاىل، وأما قول السائل 

 26هل هناك حاالت جيوز فيها بدون إذن اإلمام؟ فنعم، إذا هجم عليهم العدو فيتعني عليهم القتال.
شيخ عبد العزيز ابن الباز _رمحه هللا_ عندما سأله أحدهم: مساحة الشيخ إن أمنييت يف احلياة هي اجلهاد رأي ال .3

يف سبيل هللا، وأن أقتل يف سبيله وأمي ال توافق؟ دلين جزآك هللا خرياً على الطريق املناسب؟ فأجاب: جهادك 
ألمر ابجلهاد فبادر، لقول الرسول الكرمي يف أمك جهاد عظيم، ألزم أمك وأحسن إليها، إال إذا أمرك ويل ا

فهذه الوالدة أرمحها وأحسن إليها حىت تسمح لك، وهذا   27عليه الصالة والسالم:" وإذا استنفرمت فانفروا"،

                                                           
هـــ_ 1405، 4. وهبة ا زحيلي، نظرية ا ضرورة ا شرعية مقارنة مع ا قانون ا وضع، عرض ا شيخ محم  ب ري، مؤسسة ا رسا ة  لنشر،  23 

1985.  

      .4/508، والفتاوى املصرية:1/608. أنظر االختبارات الفقهية: 24 
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كله يف جهاد الطلب، ويف ما إذا مل أيمرك ويل األمر ابلنفري، وأما إذا نزل البالء بك فدافع عن نفسك وعن 
 ول وال قوة إال ابهلل.أخوانك يف هللا، وال ح

رأي الشيخ حممد انصر الدين األلباين_رمحه هللا_ عندما سئل ما واجب املسلم إذا دخل أحداً عليه ليغزوا بيته  .4
أو ماله أو ينتهك عرضه؟ فأجاب: القول الصريح يف هذا قول الرسول الكرمي_عليه الصالة والسالم_ :" من 

ضه فهو شهيد"، ونالحظ أن درء شر هذا الظامل الذي قصد قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عر 
 االعتداء على املسلم، هذا حكم الصائل إذا أراد أن يسطو على ماله أو عرضه. 

أن فقهاء األمة اإلسالمية أمجعوا على مشروعية وجواز دفع الصائل، لرد العدوان وحفظه ونستنج من ذلك، 
ن مي والسنة النبوية الشريفة على مشروعيته، ولكن يشرتط للجواز أاحلقوق، ولقد دلت النصوص من الكتاب الكر 

 يكون الصول حبق.
 

 .املبحث الثاين: حكم دفع الصائل

افع عنه، الف املدتيكون دفع الصائل دفاعًا عن النفس أو العرض أو املال، لذا خيتلف حكم دفع الصائل ابخ قد
واآلدمي إما أن يكون معصوماً أو غري معصوم، وقد يكون مكلف فالصائل ال خيلو من أن يكون آدمياً أو غري آدمي، 

أو غري مكلف، فضاًل عن أن املصول عليه قد يكون نفسًا أو طرفًا أو منفعة أو عرضًا أو مااًل أو ديناً، والصول قد 
 يكون حبق أو غري حق، فدفع الصائل هو مشروع يف اجلملة واملتفق عليه، وفيما يلي حكم املصول عليه :_

 .املطلب األول : الدفاع عن النفس
أما املذهب املالكي قوالن أصحهما ،28لقد اختلف الفقهاء فيه بني الوجوب واإلجياز، حيث قال احلنفية بوجوب الدفاع 

أما الشافعية قالوا إذا كان الصائل مسلمًا فيجوز االستسالم وال جيب الدفاع، وأما إذا مل  29وجوب الدفاع عن النفس
  30أو كان هبيمة فدفعه واجب حمتوم، أما املذهب احلنبلي فيوجد به قوالن أيضاً ابلوجوب واإلجياز. يكن مسلماً 

                                                           

 .6/110، وتبيني احلقائق، للزيلعي، 2/401انظر:أحكام القرآن، للجصاص، .28 
 .4/357.انظر:حاشية الدسوقي على الشرح الكبري للدردير، البن عرفة الدسوقي، 29 
 .28/177، ، وجمموع الفتاوي البن تيمية4/195انظر:مغين احملتاج للخطيب الشربيين،  30 



 

 
225 

 لقد استدل القائلون بعدم الوجوب ابلعديد من األدلة منها ما يلي:_
 31قول الرسول الكرمي _عليه الصالة والسالم_ ) كن عبد هللا املقتول وال تكن عبد هللا القاتل (. 
 اإلسالميخ ش، وقال عنهاشرعي هام جداً ، وتعد من عقيدة املسلم أصلهي عن االقتتال يف الفتنة ، هي حاديث النأ

هائهم ف من أصول السّنة ، وهذا مذهب أهل السنة واحلديث ، وأئمة أهل املدينة منا ذإن ه _رمحه هللا_ : "ابن تيمية
 .غريهمو 

 : احلنابلة ال يرون الدفاع عن النفس واجباً إال يف حالة الفتنة،ي ذكر يف )اإلنصاف( أناوردعلماً أن عالء الدين امل
 .ومنهم من يوجب الدفاع عن املال إذا تعلق به حق الغري 
 
 

 .املطلب الثاين : الدفاع عن العرض
 لهو واجب ابتفاق الفقهاء، وال حتل إابحته حبال، ألنه ال يقل أمهية عن غريه من الضرورايت، إمنا عادة العقالء بذ 

 32نفوسهم وأمواهلم دون أعراضهم، وما فدي ابلضرورة فهو ابلضرورة أوىل، فالدفاع عن العرض واجب ابتفاق الفقهاء 
لذا وجوب الدفاع عن العرض قائم على كل مسلم يشاهد االعتداء وميكنه رده، ولو ابلقتل إن مل تكف السبل 

ن د فاسق االعتداء على شرف امرأة، فيجب عليها أاألخرى،حيث ال يقتصر على املعتدى على عرضه فقط، وإذا أرا
تدافع عن نفسها، وال متكنه من نفسها، وهلا قتله، ولو قتلته كان دمه مهدوراً، إذا مل ميكن دفعه بغري ذلك، لقوله _ 

 . 33صلى هللا عليه وسلم_:" من قتل دون عرضه فهو شهيد"
 

 .املطلب الثالث:  الدفاع عن املال
نابلة إىل أن الدفاع عن املال جائز غري واجب، ألنه مما يباح ابإلذن خبالف النفس والعرض، وال ذهب املالكية واحل 

قصاص على املدافع عن ماله إذا اتبع الدفع ابألسهل، حلديث أيب هريرة_رضي هللا عنه_ قال:" جاء؟ فقال: ال تعطه 
                                                           

 31. انظر مسند أمحد، حديث خالد بن عرفطة رضي هللا عنه، رقم : 22552.

 

 . 5/397، ورد احملتار البن عابدين: 28/177، وينظر جملموع الفتاوى: 6/4845. انظر : وهبة الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، 32 
 . سبق خترجيه.33 
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إابحته  : ال جيب الدفاع عن مال ال روح فيه، ألنه جيوزأما الشافعية ذهبوا إىل التفرقة بني أنواع املال، وقالوا 34مالك"،
 35للغري، وأما فيه روح فيجب الدفع عنه إذا قصد إتالفه.

 

 .صيال الصيب واجملنون واْليوانالرابع :  املطلب
إذا صال الصيب أو شخص جمنون أو حيوان على إنسان يكون هذا اإلنسان يف حالة دفاع كما يرى يف  حالة وهي 

فإذا قتل الصيب أو اجملنون أو احليوان ومل يكن املصال عليه يف وسعه محاية نفسه من  ،والشافعي وامحد ذلك مالك
الصيال إال ابلقتل فال مسؤولية عليه من الناحية اجلنائية أو املدنية والعلة يف ذلك إن املصال عليه عندما قام بذلك فانه 

 36قد كان يؤدي واجبه يف دفع الصائل عن نفسه.
  ،وأصحابه عدا أبو يوسف فإهنم يرون أن يكون املصول عليه مسؤوالً عن دية الصيب واجملنون واحليوان اإلمام أبو حنيفة أما

 ،ال يعترب جرمية واحلجة يف ذلك إن الدفاع شرع لدفع اجلرائم وعمل الصيب واجملنون واحليوان
ائه على عليه( احلق يف قتل الصائل أو جرحه أو إيذومن هنا فال وجود للدفع حسب رأيهم ولكن للمال عليه )املعتدى  

أساس )الضرورة امللجئة( علماً أن القاعدة تقول : إن الضرورة امللجئة ال تعفي من الضمان وان أعفت من العقاب الن 
 37الدماء واألموال معصومة والن األعذار الشرعية ال تنايف هذه العصمة .

عنها  عن قيمة احليوان فقط أما فعل الصيب واجملنون فهو جرمية قد ر فع سئوالمويرى أبو يوسف أن يكون املصول عليه 
العقاب النعدام اإلدراك ويكون فعل املصال عليه حالة دفاع إذا صال عليه صيب أو جمنون أما إذا صال احليوان فيكون 

مي من واجب اإلنسان أن حي أما حجة القائلني بقيام حالة الدفاع يف كل حال: إن، فعل املصال عليه ضرورة ملجئة
نفسه ونفس غريه من كل اعتداء يقع على النفس ومن حقه ومن واجبه أحياانً أن حيمي ماله ومال غريه من كل اعتداء 

 38كان االعتداء جرمية أم ال.  سواءيقع على املال 
 

                                                           

 ، سبق خترجيه..رواه أبو داوود، كتاب السنة ابب قتال اللصوص34 
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 املبحث الثالث : شروط دفع الصائل.
 

 هي :_ 39يشرتط لدفع الصائل أربعة شروط
هناك اعتداًء على رأي اجلمهور، وقال احلنفية: أن يكون االعتداء جرمية يعاقب عليها، مبعىن أن حيصل _أن يكون 1

 الفعل بغري حق.
_أن يكون االعتداء عليها واقعًا ابلفعل، ال مؤجاًل وال مهددًا به، ألن جمرد االدعاء ال يعفيه من املسؤولية، وإال 2

 عتداء.استبيحت أموال الناس وأبداهنم بدعوى اال
_أال ميكن دفع االعتداء بطريق آخر، مبعىن من حقه أن يسرع إىل رد االعتداء املتوقع إذا علم أو غلب على ظنه أنه 3

 ال خيطئه.
_أن يدفع االعتداء ابلقدر الالزم من القوة مبتدائً ابأليسر فاأليسر واألخف فاألخف، فال يعدل إىل القتل مع إمكان 4

 ووي يف ذلك :" جييء على املصول عليه رعاية التدريج والدفع ابألهون فاألهون".الدفع بدونه، ويقول الن

 

 املبحث الرابع : األصل يف مشروعية دفع الصائل.
لقد قرر اإلسالم كليات مخس وسعى يف سائر تشريعاته حلفظها وهي النفس، واملال، والعقل، والعرض، والدين، ألن 

ستقرار اجملتمع املسلم، وسعادة أفراده، وأما التفريط يف حفظ واحد من هذه حفظ هذه الكليات هو السبيل الوحيد ال
 الكليات يعين اضطراب اجملتمع اإلسالمي، وضياع السلم واألمن فيه.

لذا جاءت مشروعية دفاع املرء عن نفسه وماله وعرضه من كل اعتداء جائر، وإن كان املعتدي من أهل اإلسالم، حفظاً 
 40ناية للدماء احملرمة، وحرصاً على صيانة األعراض واألموال من أن تنتهك أو تغتصب.للنفس املعصومة، وع

 ومن أهم النصوص القرآنية اليت تدل على ذلك اآلية الكرمية : 

                                                           

   39   انظر : رد احملتار البن عابدين 397/5، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبري:357/4، وجمموع الفتاوي:177/28    
  

 .12/245، وف ح ا باري: 2/403. انظر ا مجموع: 40 
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 41)) فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم واتقوا هللا واعلموا أن هللا مع املتقني((.
لك يف تفسري اآلية الكرمية السابقة بقوله :] فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه[ يقصد بذيقول القرطيب _رمحه هللا_ 

عموم متفق عليه إما ابملباشرة، إن أمكن، وإما ابحلكام، واختلف الناس يف املكافأة هل تسمى عدواانً أم ال؟ وأضاف 
 42بقوله : ليس يف القرآن جماز، قال : املقابلة عدوان وهو عدوان مباح ".

هذه اآلية هي أصل يعتمد عليه يف مشروعية دفع الصائل، حيث يقول البكري _رمحه هللا_ : األصل يف الصيال قوله و 
 43تعاىل: )) فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه((.

إذاً يفهم من ذلك أن االعتداء على الناس يف أنفسهم وأمواهلم حرام أصاًل، فإذا اعتدى أحد من الناس على آخر، جاز 
 ر أن يدفع عن نفسه االعتداء مبا يندفع به، حىت لو أدى ذلك إىل قتله ومل يندفع مبا دون ذلك.لآلخ

ع الذي يسمى عند الفقهاء )دف، وعرضه( إذا أ ريَد انتهاكه بغري حق  ظ: إّن دفاع اإلنسان عن )دمه ومالهويالح  
كون يف حال هجوم العدو على بلد من بالد فاألخري ي 44،خيتلف عن )جهاد الدفع(و  ،والذي متَّ شرحه هنا_ الصائل(
لى الدفع، بشرط إذن األمري إْن تَـيَـسَّـر، وبشرط القدرة ع ،فيكون حينها اجلهاد واجباً على املقصودين مجيعاً  ،املسلمني

 45مجيعاً. قصودينامل وإال فيسقط هذا الواجب العييّن عن
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إلنسانية قواعد للحياة اإلنسانية وعصمت النفس البشرية من االعتداء لقد وجدت أن الشريعة اإلسالمية قد أرست ل
والوجود بكرامة  حق النفس يف احلياة ةعليها حتت ذرائع متعددة يراد هبا تعطيل احلياة وقد كرست هذه الشريعة السمح

 على قاعدة إن النفس البشرية معصومة خبلقها من روح هللا تعاىل .
يعة اإلسالمية النفس البشرية )اإلنسان( من العدوان فحمت نفسه وصانت عرضه حفاظاً نعم لقد محت الشر         

على سالمة ونقاء النسل وحتصني النسب وقدسته أميا تقديس وحفظت له كرامته وحقه يف الوجود ليعيش إنسانية حبرية 
ق امللكية فة لإلنسان وهي حوكرامة وصانت كذلك أمواله فاعتربت املال اخلاص مقدسًا لتسجل للبشرية قدسية مضا

اخلاصة وأحاطتها ابلقدسية اليت أوجبت حق ووجوب الدفاع عنهما عرب تالزمية شرعية. حق النفس البشرية يف احلياة 
 ميهحباكوحق ووجوب الدفاع عن املال والعرض وكذلك جتردت الشريعة اإلسالمية عن تقديس األان البشرية 

واعد احلياة اجلماعية فأعطت وألزمت الدفاع عن اجلماعة فصار حق الدفاع عن ) النفس أمارة ابلسوء ( فأوجدت ق 
اجلماعة حقًا وواجبًا وأوجدت العقاب عن جرمية عدم رد العدوان عن اجملموع فأرست بذلك حلياة اجتماعية بوعي 

 مجعي عرب تكافلية مجاعية ) خري الناس من نفع الناس ( .
 ، حيث أن الشريعة العدوان ومقاومته مجاعياً حبكم التكليف الشرعيوهنا ال بد من اإلشارة لوجوب دفع 

 اإلسالمية اعتربت فعل الصائل جرمية ورد اجلرمية هي حالة دفاع وهذا ما أخذت به القوانني الوضعية.
 .إن الدفاع عن احليوان الصائل يستند إىل حق الدفاع الشرعي وحالة الضرورة 

 .النفس واملال والعرض واجب شرعي وحق أقرته الشريعة اإلسالمية إن حكم دفع الصائل ابلعدوان على
إن أفعال املدافع مباحة فال مسؤولية على املدافع من الناحية اجلنائية الن الفعل هنا ليس جبرمية وال مسؤولية عليه من 

 الناحية املدنية.
ه أية واجبات واستعمال احلقوق ال يرتتب عليألنه أتى فعاًل مباحًا وأدى واجبًا واستعمل حقًا قرره الشارع وأداء ال

 مسؤولية أما إذا تعدى املدافع حقوق الدفاع املشروع فعمله جرمية يسأل عنها من الناحيتني اجلنائية واملدنية
يطلق الدفاع املشروع على كل قوة إلزالة ضرر ودفع خطر عن النفس أو املال أو العرض، هلذا فهو سلطة وقائية يكون و 

 .ا للشخص )فعل ما يلزم شرعاً، لدفع خطر حقيقي غري مشروع، حال على حق معصوممبوجبه

 قائمة املصادر واملراجع.
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 قيم اْلوار يف اإلسالم _ دراسة بني املفاهيم واألساليبثر أ

 أ.الياس ابوبكر علي الباروين
 جامعة مالاي -أكادميية الدراسات اإلسالمية

د. لقمان طيب حممودأ.  
 أ.د. حبر الدين جئ فا
 جامعة مالاي -أكادميية الدراسات االسالمية 

 

 امللخص

لنا وســــائل متعددة مل تكن متاحة يف الســــابق ،وهذ ما جيعإن احلوار يف عصــــران احلايل أيخذ يف اإلنتشــــار وعرب  
أن نؤكد علي اإللتزام بقيم احلوار وفق أساليب وضوابط إسالمية ، ومن هنا تسعي الورقة الببحثية لتحليل أثر قيم احلوار 

بق ميكن طرح ســ، وترتيبا على ما  يف اإلســالم ، وذلك عن طريق الرتكيز علي العديد من احلالت اليت جاء هبا اإلســالم
مع ما أثر قيم اْلوار علي أمناط العالقات اإلنس    انية يف اجملتاشـــــكالية الدراســـــة احلالية على هيئة تســـــاؤل رئيس وهو:

يعترب احلوار ذو أمهية كربى يف اجملتمع اإلنســــــــاين واإلســــــــالمي ، ذلك أن احلوار يســــــــعي إيل كيفية حيث   اإلس      المي؟
ســـالم يف زمن الذي كثر فيه اللغط حول معتقدات وآراء مغلوطة حول احلرية يف اإلســـتفادة من صـــيغ وقيم احلوار يف اإل

احلوار دون مراعاة إيل قيم وضــــــــــــــوابط احلوار ، وكذلك يهدف الببحث إيل توضــــــــــــــيح مفهوم احلوار والتعرف علي قيم 
تفســـــــــــريها  من مثوأســـــــــــلوب احلوار يف اإلســـــــــــالم ، متبعا يف ذلك منهج التحليلي ، وذلك من خالل حتليل الوقائع ، و 

للوصــول إيل ما تصــبوا إليه من حقائق ، ومن أهم نتائج البحث أبن احلوار أداة تســتخدم ملعاجلة حقل من حقول العلم 
واملعرفة أو جانب من جوانب العقيدة للوصــــول إيل حقيقة معينة هبذا الشــــكل من أشــــكال مراعية يف ذلك مفهوم وقيم 

 وأساليب احلوار. 

 االسالم، احلوار ،قيم ،رأث كلمات مفتاحية :
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 املقدمة

إن احلوار من املصطلحات اهلامة اليت نتعايش فيها اآلن، فاحلوار من املصطلحات اليت ترتدد كثريا يف هذا  
فهناك أفراد اختلفت وتباينت أفكارهم، وتنوعت أهدافهم، فمنهم من اتبع احلق،ومنهم من اتبع الباطل، كل  الوقت،

 ة هنا مبنهج الشخص  وطريقته وسريته العلمية، فاحلوار: هو مراجعة الكالم وتداوله بني طرفنيحبسب أفكارهم ، والعرب 
أو أكثر بصورة متكافئة ويغلب عليها اهلدوء والرغبة يف الوصول إيل احلق والبعد عن التعصب، إذا فمفهوم احلوار: هو 

 .46ابجلدال، وله آداب جيب مراعاهتااحلديث الذي جيري بني شخصني أو أكثر حول موضوع معني ويسمى أيضا 

 مشكلة الدراسة :

يف ضــــــوء ما يشــــــهده العامل اليوم من معقوات يف احلوار والتخاطب فيما بني اجملتمعات املختلفة، يبدو ضــــــرورة  
 ملالعودة اىل القرآن الكرمي ملعرفة كيف أظهر القرآن العظيم عرب آايته وقصــصــه الرائعة حوارات توضــح قيم حنتاجها يف عا

يم اْلوار علي ما أثر قاليوم ،وترتيبا على ما ســــبق ميكن طرح اشــــكالية الدراســــة احلالية على هيئة تســــاؤل رئيس وهو: 
 أمناط العالقات اإلنسانية يف اجملتمع اَلسالمي  ؟

 أمهية الدراسة :

 ميكن إبراز أمهية الدراسة احلالية على النحو التايل : 

نظرية اخلاصة مبوضوع قيم احلوار يف اإلسالم خاصة يف ظل تنامي املفاهيم املغلوطة السعي حنو إثراء الدراسات ال -1
 بشأن اإلسالم . 

تبدو األمهية التطبيقية هلذه الدراسة فيما يتعلق بكيفية اإلستفادة من صيغ و قيم احلوار يف القرآن الكرمي يف زماننا  -2
 حلرية يف احلوار دون ضوابط أو قيود.  الذي كثر فيه اللغط حول معتقدات وآراء مغلوطة حول ا

                                                           
  خطاب، حامد قمر الدولة، أدُ اْلوار يف السالم ، 2013 ، ص 464
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 أهداف الدراسة :

 الدراسة جمموعة من االهداف التالية : تطرح   

 يف اللغة واإلصطالح . مفهوم احلوارتوضيح  -1

 التعرف على قيم احلوار يف االسالم . -2

 . القرآن الكرمياالسالم من خالل أسلوب احلوار يف الوقوف على  -3

 منهج الدراسة :

تعتمد الدراسة احلالية على املنهج النحليلي ، وذلك بتحليل الوقائع ، ومن مث تفسريها للوصول إيل ما نصبوا    
اليه من حقائق ، مع السعى حنو حتديد املفاهيم واملتغريات املوجودة هبا ، مع إيضاح العالقات بني هذه املفاهيم واملتغريات 

 يستعني به الباحث ىف دراسته .، حىت ميكن الوصول اىل إطار نظرى دقيق 

 تقسيم الدراسة :

 . احلوار وأشكال مفهوماملبحث األول: 

 املبحث الثاين: قيم احلوار يف اإلسالم .

 إلسالم .احلوار يف االيب أساملبحث الثالث: 
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 املبحث األول

  اْلوار وأشكال مفهوم

د رجعنـا إىل كتـب اللغـة العربيـة ومعـامجهـا فـإننـا جنـعلى التفـاهم والتفـاوض والتجـانس، وإذا كلمـة احلوار تـدل    
فيها مصــــــــطلحات تتفق يف جانب من مفاهيمها ومعانيها مع مصــــــــطلح احلوار، وإذا أردان أن نقف على مفهوم احلوار 
فإن ذلك يتطلب الوقوف على مفاهيم تلك املصــــــــــــــطلحات اليت هلا عالقة وثيقة به وهي اجلدل، واملناظرة، ألن هناك 

ا الوقوف على احلوار( وسنحاول هن -املناظرة  -برياً يف مستوى الداللة بني هذه املصطلحات الثالثة )اجلدل تداخالً ك
 .47ختالف بينهاإلمفهوم كل مصطلح على حده لنرى أوجه االتفاق وا

 مفه وم اجل دل:أوَل / 

وهو من ابب اســــــــــــتحكام بن فارس: جَدَل اجليم والّدال والالّم أصــــــــــــل واحد، ألجاء يف كتاب مقاييس اللغة  
: اشــــــــتّدت خصــــــــومته 2الشــــــــيء يف اســــــــرتســــــــال يكون فيه، وامتداد اخلصــــــــومة ومراجعة الكالم أما يف ،48وجدل جَيِدل 

راع هو املفاوضــة على ســبيل املنازعة واملغالبة، وقيل: األصــل يف اجلدال الصــ“صــطالح: فقد عرفه األصــفهاين بقوله: إلا
 .49هي األرض الصلبةوإسقاط اإلنسان صاحبه على اجلَدالة و 

 : املناظرةاثنيا / 

ء تقيســــــه نتظار والتفكري يف الشــــــيإللغة من النظري، أو من النظر ابلبصـــــــــــــــــــــــــــرية، فهي من النظر تفيد ا املناظرة 
صـــــــطالحي يوجد إلأما يف االصـــــــطالح املناظرة مبعناها ا،50وتقدره، ومن التناظر تفيد التقابل، ومن النظري تفيد التماثل

                                                           
  رمحاين، اسحق، دراسة عن أسلُو اْلوار يف القرآن الكرمي، 2015،ص.474

  ابن منظور، لسان العُر ، بريوت : لبنان ،مؤسسة الرسالة –  مادة: جدل ، 1998 .48

 
  األصفهاين، أبو القاسم احلسن بن حممد، املفردات يف غريب القرآن ، مكتبة نزار مصطفى الباز  ،1997 ،  ص49117
  اجلرجاين، التعريفات ، ج/1  ، لبنان ،دار الكتب العلمية ، 2000، ص5076
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املناظرة ،و 51ناظر الذي هو التقابل، ســـــواء أكان بني األشـــــخاص يف اجمللس الواحد، أو بني األدلة واحلججفيها معىن الت
يف الواقع وإن كان أساسها من النظر فإهنا تطّورت لتعين التناظر املشحون بروح التحدي، فكل واحد من الطرفني يعترب 

 يتحداه.نفسه عند املناظرة نظرياً لآلخر أو نداً وقادراً على أن 

 اْلوار يف اللغة:اثلثا / 

اليت حتمل من الدالالت الكثري، وذكر علماء اللغة أّن ” ح و ر“يف اللغة من مادة ” احلوار“اشــــــــــتقاق لفظ  
ة. والتحـاور: احملـاورة اجملـاوبـ“لـه معـاين متعـددة تبعـاً لتفعيالهتـا الصــــــــــــــرفيـة، فقـد جـاء يف صــــــــــــــحـاح اجلوهري، مـا يلي: 

فمـــا أحـــار إيل جوااب، ومـــا رجع إيل حويرا، وال حويرة، وال حمورة، وال ِحوارا. )بفتح احلـــاء  التجـــاوب. ويقـــال: كلمتـــه
احلوير كأمري واحلوار ابلفتح، ويكســــــــر... كلمته فما رجع إيل “وورد يف اتج العروس: ،52”وكســــــــرها(. أي ما رد جوااب

: الرجوع عن ،53ورةِحوارا، وَحوارا، وحماورة وحويرا، وحمورة. وإنه لضـــــــــــعيف احلوار، أي احمل ويف لســـــــــــان العرب: أن احلَْور 
الشيء وِإىل الشيء، يقال حاَر ِإىل الشيء وعنه َحْوراً وحَماراً وحَمارًَة رجع عنه وإِليه. وكل شيء تغري من حال ِإىل حال، 

ْوئِِه حَي ور  َرماداً بعد هاِب وضــــَ َْرء  ِإالَّ كالشــــِّ
وأشــــار ابن فارس أبنه: ،54ِإْذ هو ســــاِطع   فقد حاَر حْي ور َحْوراً، قال لبيد:وما امل

 ويتضح من خالل ما تقدم أن كلمة احلوار تدور حول املعاين اآلتية:55، وكلمته فما رجع إيل َحوارا وحموارة“

الرجوع إىل الشيء وعن الشيء، واملتحاورون قد يرجع أحدهم إىل رأي اآلخر أو قولــــــــــــه أو فكره رغبة يف الوصول  –1
 أي لن يرجع مبعواثً يوم القيامة. 14يقة، ومنه قوله تعاىل: ﴿ِإنَّه  َظنَّ أَن لَّن حَي وَر﴾االنشقاق:إىل الصواب واحلق

التحول من حال إىل حال، فاحملاور يتنقل يف حواره من حالة إىل أخرى، فمرة يكون مســــــــــتفســــــــــراً، وأخرى يكون  –2
 56مربهناً، واثلثة يكون مفنداً، وهكذا.

                                                           
  حسن، عثمان علي،، منهج اجلدل واملناظرة يف تقرير مسائل اإلعتقاد ، الرايض : السعودية ، دار إشبيليا، الرايض ،1999 ، ص5130
  اجلوهري ، الصحاح ، بريوت : لبنان ، دار العلم للماليني ،1979  .52
  الزبيدي، َتج العروس من جواهر القاموس، حتقيق مهدي املخز ومي وإبراهيم السامرائي ، بغداد : العراق ، دار الرشيد ،1982 .53
  ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق ، الصفحة نفسها .54
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قريب من املعىن االصــــــــــطالحي للحوار؛ ألن كاًل من طريف التحاور يهتم ابإلجابة عن أســــــــــئلة اإلجابة والرد، وهو  –3
 صاحبه، ويقدم جمموعة من الردود على أدلته وبراهينه

ســـــتنطاق ومراجعة احلديث، فكل واحد من املتحاورين يســـــتنطق صـــــاحبه ويراجع احلديث معه لغرض الوصــــول إلا –4
 إىل هدفه وقصده.

لص من العيوب، والواقع أن طبيعة احلوار واملناقشــــــــة تؤدي ابلنتيجة إىل التخلص من العيوب الفكرية، النقاء والتخ –5
 57من خالل طرح األفكار املتعددة واختيار الراجح منها.

يف  ثالث مرات، وذلك” التحاور“واملصـــــــــــــــدر ” حاور“يف القرآن الكرمي مل يرد لفظ احلوار، وإمنا ورد الفعل  
اِحِبِه َوه َو حي َاِور ه  أاََن َأْكثـَر  ِمنَك َمااًل َوأََعزُّ نـََفرًا﴾.الاآلايت الكرميات:  34كهف:قوله تعاىل: ﴿وََكاَن َله  مثٌر فـََقاَل ِلصــــــــــــــَ

وَّ ،و  ٍة مث َّ ســــــــــــــَ َك ِمن تـ رَاٍب مث َّ ِمن نُّْطفـــــَ ِذي َخَلقـــــَ ـــــَّ اِور ه  َأَكَفْرَت اِبل ه  َوه َو حيـــــ َ ـــــ  اِحب ه  صـــــــــــــــــــَ ـــــَ اَل ل ـــــه تعـــــاىل: ﴿قـــــَ  اكَ قول
َمع  ،و 36َرج اًل﴾.الكهف: َتِكي ِإىَل هللا َوهللا َيســْ حَتَاو رَك َما ِإنَّ  قوله تعاىل: ﴿قْد مسََِع هللا قـَْوَل الَّيِت جت َاِدل َك يف َزْوِجَها َوَتشــْ

رٌي﴾.اجملادلة: يٌع َبصــــــــــِ  معىنفهي أوســــــــــع مدلواًل من كلمة اجلدل، ابعتبار تضــــــــــمُّن اجلدل ” احلوار“أما كلمة ، 1هللا مسَِ
 58الصراع، بينما جند احلوار يتسع له ولغريه، مما يراد منه إيضاح الفكرة بطريقة السؤال واجلواب.

 اْلوار يف اَلصطالح:رابعا / 

ــــــــــــــــــدد املعىن االصــــطالحي للحوار أبنه:   نوع من احلديث بني شــــخصــــني، يتم فيه تداول الكالم “ميكن أن حنـ
وقيل: هو 59، ون اآلخر، ويغلب عليه اهلدوء والبعد عن اخلصومة والتعصببينهما بطريقة ما، فال يستأثر به أحدمها د

                                                           
  اهلييت، عبدالستار ابراهيم ،  كتاب األمة “احلوار الذات واآلخر” ، قطر ، دار الكتب القطرية ، 2004  ، ص 99 .57
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بقصـــــد تصـــــحيح الكالم، وإظهار حجة، وإثبات  -أو أشـــــخاص أو جمموعات-مناقشـــــة بني شـــــخصـــــني أو جمموعتني 
 60حق، ودفع شبهة، ورّد الفاسد من القول والرأي.

خر يف احلديث ما يراه ويقتنع به، ويراجع اآلنرى أبّن احلوار أســـلوب جيري بني جهتني، يســـوق كٌل منهما من  
وار ال ومما ال شـــك فيه فإن كل واحد من املتحاورين يف احل، منطقه وفكره قاصـــداً بيان احلقائق وتقريرها من وجهة نظره

تولدة مليقتصـــر على عرض األفكار القدمية اليت يؤمن هبا وإمنا يقوم بتوليد األفكار يف ذهنه، ويعتمد إىل توضـــيح املعاين ا
ـــــــــــــــــنع لآلخر، حبيث يظل العقل واعياً طوال فرتة احملاورة  من خالل عرض الفكرة وأتطريها وتقدميها أبســـلوب علمي مقـ

 .61ليستطيع إصدار احلكم عليها، سلباً أو إجياابً 

ن يتضـــــــــح أن احلوار وإن كا” واحلوار -واملناظرة-اجلدل “بعد هذا العرض ملدلوالت املصـــــــــطلحات املتداخلة  
بة احلديث بني طرفني إال أنه ال يشــــــــــــتمل على اخلصــــــــــــومة واملنازعة واملراء كما هو اجلدل، وإمنا هو أداة أســــــــــــلوبية مناو 

تســــتخدم ملعاجلة موضــــوع من املوضــــوعات املتخصــــصــــة يف حقل من حقول العلم واملعرفة أو جانب من جوانب الفكر 
من ” عرضــــاً “لوب واحملادثة، وهو عملية تتضــــمن والعقيدة، للوصــــول إىل حقيقة معينة هبذا الشــــكل من أشــــكال األســــ

، وهذه ”خراآل“ملا عرضـــــــــــه ” مراجعة“يوّلد عند كل منهما ” جتاوب“وجييب عليه فيحدث ” اآلخر“جهة، يتمثله 
 العملية هي اليت يطلق عليها احلوار أو احملاورة.

  

                                                           
  ابن محيد، صاحل بن عبد اَّللّٰ ، معامل يف منهج الدعوة ، جدة : السعو دية ، دار األندلس اخلضراء ،1999 ، ص212 .60
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 املبحث الثاين

 قيم اْلوار يف األسالم

القران الكرمي للحوار مع اآلخر التزام احملاور املســـــلم ابألخالق احلســـــنة ضـــــعها و اليت يف االســـــالم ألصـــــول أ من 
 خالل احلوار نذكر بعضها إبجياز:

 : احملاورة ابْلسىنأوَل / 

من أهم وأبرز أخالقيات احلوار حســــــب ما جاء يف القران الكرمي التزام احملاور املســــــلم أبصــــــل احلوار ابحلســــــىن  
َنِة ،62عنف أثناء املناقشــــاتواالبتعاد عن الغلظة والقســــوة وال ِبيِل َربَِّك اِبحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة احلَْســــَ قال تعاىل: }ادْع  ِإىِل ســــَ

 . 125سورة النمل : َوَجاِدهْل م اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسن {

ب لغلظة جتلبينما القســــــــــــــوة وا ، احلوار اهلادئ يفتح القلوب للحق واإلذعان له وجيعل الكالم يؤثر يف النفس 
النفور وتؤدي إىل ابتعاد الناس عن صـــــــــاحب الدعوة واحملاور، ولذلك وصـــــــــف هللا تعاىل رســـــــــوله الكرمي عليه الصـــــــــالة 

نَت َفظًّا َغِليَظ الْ  َن اَّللِّ ِلنَت هَل ْم َوَلْو ك  َقْلِب والســــــــــــــالم أبنه بعيد كل البعد عن القســــــــــــــوة والغلظة فقال: }فَِبَما َرمْحٍَة مِّ
 159سورة آل عمران: ْوِلَك{الَنَفضُّواْ ِمْن حَ 

وهذه اآلية الكرمية تكشــــــف عن مفتاح مهم من مفاتيح جناح دعوة رســــــول هللا صــــــلى هللا عليه وســــــلم وســــــيطرهتا على 
الل احلوار لتزام ابحلســـــىن خإلالنفوس والقلوب، ويف ســـــريته عليه الصـــــالة والســـــالم أســـــوة حســـــنة لكل داع وحماور يف ا

 قف العنيفة.وجتنب كل أنواع الغلظة واملوا

يف آية أخرى أمر هللا ســــــــــبحانه وتعاىل املؤمنني مبحاورة أهل الكتاب ابحلســــــــــىن فقال جل وعال: }َواَل جت َاِدل وا  
 .46سورة العنكبوت: أَْهَل اْلِكَتاِب ِإالَّ اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسن  ِإالَّ الَِّذيَن ظََلم وا ِمنـْه ْم{

 الصرب واْللم:اثنيا / 

                                                           
  وزين ، فضل اهلادي ، أصول اْلوار مع اْلخر يف القرآن الكرمي.. دراسة موضوعية، اسالم اابد، اجلامعة اإلسالمية، 2009،ص 6 . 62
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ان بتعاد عن الغضــــب وأن ال يســــتفز مهما كإلحلوار أن يتســــم احملاور املســــلم ابلصــــرب واحللم وامن أخالقيات ا 
قال تعاىل آمرا نبيه عليه الصـــــــــــــالة الســـــــــــــالم ابلعفو عن الناس وترك الغلظة عليهم: }خ ِذ اْلَعْفَو َوْأم ْر اِبْلع ْرِف  ، املوقف

شـــك أن العفو أعلى درجة من كظم الغيظ ورد الغضـــب ألن العفو وال،  199ســـورة األعراف: َوأَْعِرْض َعِن اجْلَاِهِلنَي{
 هو ترك املؤاخذة وطهارة القلب والتسامح مع املسيء ومغفرة خطيئته.

 الرْحة والشفقة:اثلثا / 

من أدب احلوار وأخالقياته يف القرآن الكرمي أن احملاور املسلم جيب أن يكون حريصا على ظهور احلق وشفيقا  
ألنه يســـــــــعى هلداية اآلخرين واســـــــــتقامتهم وال جيوز له أن جيعل احلوار وســـــــــيلة لالنتقام والكيد وفرصـــــــــة  على من حياوره

 للتنفيس عن األحقاد ونشر العداوة والغّل.

الشـــــــــــــفقة والرمحة خري وســـــــــــــيلة يتخذها احملاور للنفوذ إىل عقل الطرف اآلخر وقلبه، ولذلك قال تعاىل خماطبا  
 َ ا َرمحـــْ وْا ِمْن َحْولـــَِك{رســــــــــــــولـــه الكرمي: }فَِبمـــَ ِب الَنَفضــــــــــــــُّ ا َغِليَظ اْلَقلـــْ َن اَّللِّ لِنـــَت هَل ْم َوَلْو ك نـــَت َفظـــًّ ورة آل ســــــــــــــ ٍة مِّ

وهذه الرمحة والشفقة على اآلخرين كان من دأب األنبياء عليهم الصالة والسالم والصاحلني من أتباعهم ،159عمران:
 فرعون يصــــــــــــــرح لقومه ابلرمحة والشــــــــــــــفقة واخلوف عليهم يف أكثر منفهذا مؤمن آل  ،يف التعامل واحلوار مع املخالفني

ْثَل يـَْوِم اأْلَْحزَاِب{ سورة غافر:  . 30موقف: قال تعاىل: }َوقَاَل الَِّذي آَمَن اَي قـَْوِم ِإيّنِ َأَخاف  َعَلْيك م مِّ

 مقابلة السيِة ابْلسنة:رابعا / 

يبه، ويرد وفحش الكالم بط ، املســــــــلم يقابل الشــــــــدة ابلرأفة من أخالقيات احلوار يف القرآن الكرمي كون احملاور 
يِّ   ، الكلمة اجلارحة ابلكلمة اللينة ويدفع االحتقار ابالحرتام َنة  َواَل الســَّ َتِوي احلَْســَ َئة  اْدَفْع اِبلَّيِت ِهَي قال تعاىل: }َواَل َتســْ

َنه  َعَداَوٌة َكأَنَّ  َنَك َوبـَيـْ ن  فَِإَذا الَِّذي بـَيـْ رَب وا َوَما يـ  َأْحســـــــــــــَ يٌم * َوَما يـ َلقَّاَها ِإالَّ الَِّذيَن صـــــــــــــَ َلقَّاَها ِإالَّ ذ و َحظٍّ َعِظيٍم{ ه  َويلٌّ محَِ
 . 35-34سورة فصلت :
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فهذا أمر صــــــــــريح من هللا تعاىل للداعية واحملاور املســــــــــلم أبن يكون يف مســــــــــتوى أرفع أثناء حواره مع اآلخرين  
ملة املثل ابملثل يف فحش الكالم والشدة واالحتقار والسخرية والشك أن ذلك ال يتأتى نتقام ومعاإلوذلك ابلرتفع عن ا

 تصاف احملاور املسلم ابلصرب واحللم والبلوغ إىل درجات عليا من اخلري واخللق احلسن.إال إب

 : توخي العدل واإلنصافخامسا / 

ني: قال هللا عز وجل آمرا املؤمن ، قف كلهالتزام ابلعدل واإلنصـــــاف يف املواإلإلســـــالم دين العدل وأكد على اا 
اِن{ ســـــورة النحل:، 8}اْعِدل واْ ه َو أَقْـَرب  لِلتـَّْقَوى{ ســـــورة املائدة: وال ، 90وقال تعاىل: }ِإنَّ اَّلّلَ أَيْم ر  اِبْلَعْدِل َواإِلْحســـــَ

سلم لصديق واخلصم واملجيوز للمسلم أن ينحرف عن جادة العدل مهما كانت الظروف وعليه أن يراعي اإلنصاف مع ا
 . 8قال تعاىل :}َواَل جَيْرَِمنَّك ْم َشَنآن  قـَْوٍم َعَلى َأالَّ تـَْعِدل وْا{ سورة املائدة:، والكافر على حد سواء

 : اْلرص على طلب اْلقسادسا / 

وإذا  ، هم ي، وامتام احلجة عل واقناع اآلخرين به ، جيب أن ال ننســــــــــــــى أن القرآن ال جييز احلوار إال لبيان احلق 
ن وميك، كان األمر هكذا فاحلرص والتجرد لطلب احلق بعيدا عن أي مؤثر آخر هو أصــــــل أســــــاس من أصــــــول احلوار 

قال  ، حتمال ثبوت احلق على لســــــــــان الطرف اآلخرإ -ولو نظراي–للتحقيق هذا األصــــــــــل أن يفرتض احملاور املســــــــــلم 
َماَواِت وَ  َن الســَّ اَلٍل مُّبِ تعاىل: }ق ْل َمن يـَْرز ق ك م مِّ ك ْم َلَعَلى ه ًدى أَْو يف ضــَ  24نٍي{ ســورة ســبأ:اأْلَْرِض ق ِل اَّللَّ  َوِإانَّ أَْو ِإايَّ

قال ، تباع احلق بصــــــــــــرف النظر عن الذي ينطق به وال جيوز أبي حال من األحوال االحنراف عنه أو رفضــــــــــــهإوجيب ، 
 . 35َبَع أَمَّن الَّ يَِهدَِّي ِإالَّ أَن يـ ْهَدى{ سورة يونس:تعاىل: }أََفَمن يـَْهِدي ِإىَل احلَْقِّ َأَحقُّ أَن يـ تـَّ 

 : معرفة دائرة اْلوارسابعا / 

أن ال يكون موضــــوع احلوار قضــــااي اثبتة يف الدين هبدف إعادة  ، للحوار ط اإلســــالميةمن األصــــول والضــــواب 
يء، فثمة قضااي ملتحاورون يف كل شستطالع حىت خيوض اإلفاحلوار ليس من قبيل الرتف الفكري وحب ا ، النظر فيها

ومســائل ال جيوز اخلوض فيها حبوار أو جدال إما بســبب حمدودية العقل البشــري إزاءها، أو بســبب عدم ترتب أي مثرة 
وهذا األصــــل مبين على آايت مثل قوله  ، علمية أو عملية من ورائها، أو ألهنا حمســــومة أســــاســــاً بنص شــــرعي أو إمجاع
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ول ه  أَْمرًا أَن َيك وَن هَل م  اخلِْرَيَة  ِمْن أَْمرِِهْم{ ســـــــورة األح تعاىل: }َوَما َكانَ  ى اَّللَّ  َوَرســـــــ  اب, اآلية ز ِلم ْؤِمٍن َواَل م ْؤِمَنٍة ِإَذا َقضـــــــَ
36. 

من القضـــــــــــااي اليت ليس حمل احلوار واجلدال البحث يف ذات هللا تعاىل، فهذا منهي عنه شـــــــــــرعاً ألن ذلك من   
بال علم، والعلم شــــرط أســــاس من شــــروط احلوار. قال تعاىل: }َواَل تـَْقف  َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم ِإنَّ ابب القول يف شــــيء 

ؤ واًل{ ســـــورة اإلســـــراء, اآلية  َر َواْلف َؤاَد ك لُّ أ ولِئَك َكاَن َعْنه  َمســـــْ ْمَع َواْلَبصـــــَ ومن األمور اليت ال تدخل يف دائرة ، 36الســـــَّ
لم املسائل اليت حكم هللا تعاىل ورسوله فيها بنص حمكم جلي أو أمجع عليها علماء اإلسالم، احلوار مع اآلخر غري املس

وابجلملة كل ما حيرم احلديث فيه شــرعاً ال جيوز احلوار واجلدال مع اآلخر غري املســلم يف شــأنه، ومن هنا مجيع األحكام 
 .63و تقوميها أو تغيريهاوالثوابت الدينية خترج عن دائرة احلوار ألجل إعادة النظر فيها أ

بناء على هذا األصـــل ال ميكن للمحاور املســـلم أن حياور اآلخر غري املســـلم يف مســـائل مثل اإلميان بربوبية هللا   
تعاىل، والعبودية له جّل وعال، وكونه تعاىل متصـــفا جبميع صـــفات الكمال، وتنزيهه عن مجيع صـــفات النقص, وكذلك 

نزل هللا، ، ووجوب احلكم مبا أ-عز وجل  –وكون القرآن وحيا منزاًل من عند هللا  –لم صـلى هللا عليه وسـ –نبوة حممد 
وحرمة الراب واخلمر والزان، وحجاب املرأة، وإقامة احلدود الشــــــــرعية فكل هذه القضــــــــااي اثبتة ومقطوع هبا يف اإلســــــــالم، 

 َفالَ َتك ن فيها, قال تعاىل: }احلَْقُّ ِمن رَّبِّكَ لذلك ال جيوز أن تكون حمل احلوار واجلدال هبدف إعادة النظر أو التعديل 
.. فعلى سبيل املثال احلكم مبا أنزل هللا منصوص عليها آبايت كقوله تعاىل: 60مِّن اْلم ْمرَتِيَن{ سورة آل عمران, اآلية 

نَـه ْم{ ســورة النســ َجَر بـَيـْ وعندما نقول أن القضــااي املقطوعة ، 65اء, اآلية }َفالَ َوَربَِّك اَل يـ ْؤِمن وَن َحىتََّ حي َكِّم وَك ِفيَما شــَ
يف الدين ليست حماًل للحوار واجلدال نعين إاثرهتا على موائد احلوار سواء كان يف وسائل اإلعالم أو غريها بقصد إثباهتا 

وأســـــرارها  اوصـــــالحيتها وإعادة النظر فيها وتقوميها وتغيريها فهذا هو املنهي عنه. أما إذا كان القصـــــد النظر يف حكمه
 .64وبيان ذلك للناس وليس يف صالحيتها ومالئمتها فهذا ال حرج فيه

                                                           
  الرتكستاين، أمحد سيف الدين ، اْلوار مع أصحاُ األدَين- مشروعيته وشروطه وآدابه ،  ص 63.38
  محيد ، صاحل ، أصول اْلوار وآدابه يف اإلسالم ،  ص64.8
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جاب، مثل قضـــااي احل إلســـالموهي أن كثرياً من القضـــااي احملســـومة يف ا ،هنا مســـألة مهمة جتب اإلشـــارة إليها  
تفاق عليها إلا أصــولية جيبواجلهاد، وحترمي الزان واخلمر والراب، وغريها هي مســائل منبثقة من قضــااي  ، وتعدد الزوجات

قبل الدخول يف األمور املتفرعة عنها ألن مناقشــة الفرع مع كون األصــل غري متفق عليه تعترب نوعاً من اجلدل العقيم يف  
 كثري من احلاالت.

بناء على هذا األصل جيب على احملاور املسلم أن يكون على وعي ودراية مبا جيوز فيه احلوار مع اآلخر وما ال   
 وز حىت ال تكون ثوابت اإلسالم وقطعياته حماًل لألخذ والرد وعرضة للتنازالت واملساومات.جي

 العزة اإلميانية واجلهر ابْلق والثبات عليه:اثمنا / 

الشعور بعزة املؤمن واجلهر ابحلق والثبات عليه أصل قرآين آخر من األصول اليت جيب أن يستند عليها احلوار.   
ولِِه َولِْلم ْؤِمِننَي{ ســـــــورة املنافقون, اآلية واألصـــــــل يف هذا قول .، وقوله تعاىل: }َوالَ هَتِن وا َواَل 8ه تعاىل: }َوَّللَِِّ اْلِعزَّة  َوِلَرســـــــ 

من منطلق  ، فاملؤمن خيوض احلوار مع اآلخر ، 139حَتَْزن وا َوأَنت م  اأَلْعَلْوَن ِإن ك نت م مُّْؤِمِننَي{ ســــــــــــــورة آل عمران, اآلية 
ر بعزة اإلميان وقوة احلق الذي يؤمن به ويتمســــك به، والشــــك أن هذا الشــــعور يزيده طمأنينة وثقة ابلنفس أثناء الشــــعو 

 احلوار ومينعه من الوقوع يف فخ اجملامالت الزائفة وتقدمي التنازالت املهينة.

وإمنا ، حلق ســــتكبار على اإلاحملاور املســــلم يســــتمد قوته من قوة اإلســــالم، والعزة اإلميانية ليس معناها العناد وا  
 هو خضـوع هلل تعاىل وخشـيته، ألن الشـعور بعزة املؤمن جيعل الطرف املسـلم يف احلوار جيهر ابحلق ويصـدع به دون تردد

ويكون واضــــــحاً يف بيان احلقائق وهو ينطلق يف كل ذلك من نصــــــوص القرآن الكرمي مثل قوله تعاىل: }أََفَمن يـَْهِدي  ،
{ سورة يونس, اآلية 35قُّ أَن يـ تـََّبَع{ سورة يونس, اآلية ِإىَل احلَْقِّ َأحَ   .32. وقوله: }َفَماَذا بـَْعَد احلَْقِّ ِإالَّ الضَّاَلل 

دَْع مبَا فيما أمره هللا تعاىل –صــــلى هللا عليه وســــلم  –يف اجلهر ابحلق يتأســــى احملاور املســــلم ابلرســــول    : }فَاصــــْ
م ونَه { ســــــــورة وله: }َوِإَذ َأَخَذ اَّلّل  ِميثَاَق الَِّذيَن أ وت واْ اْلِكَتاَب لَتـ بَـيِّنـ نَّه  لِلنَّاِس َواَل َتْكت  . وق94تـ ْؤَمر { ســــــــورة احلجر, اآلية 

ســــــــتشــــــــعار خطورة كتمان حقائق إووجوب اجلهر ابحلق دون لبس وغموض وغبش يصــــــــحبه ، 187آل عمران, اآلية 
َنا ِمَن اْلبَـيِّنَ الدين فقد حذر هللا تعاىل الذين يكتمون حقائق الد اِت َواهْل َدى ِمن ين بقوله: }ِإنَّ الَِّذيَن َيْكت م وَن َما أَنزَْل
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ِعن وَن{ ســـورة البقرة ، كما حذر عز من قائل 159آلية ا بـَْعِد َما بـَيـَّنَّاه  لِلنَّاِس يف اْلِكَتاِب أ ولَِئَك يَلَعنـ ه م  اَّلّل  َويـَْلَعنـ ه م  الالَّ
وَن احلَْقَّ اِبْلَباِطِل َوَتْكت م وَن احلَْقَّ َوأَنت ْم تـَْعَلم وَن{ ســـــــــــورة آل ع أهل الكتاب من تزوير مران اآلية احلق قائاًل: }ملَ تـَْلِبســـــــــــ 

 فإن املداهنة واجملاملة الزائفة املبنية على، وإذا كان من أهم أهداف احلوار مع اآلخر توضــــــــــــــيح احلقائق وبياهنا ، 71
عامل طية احلقائق وتزويرها يتناقض مع غاية احلوار وغرضــه ألن كتمان احلقائق وقلبها أو التوتغ ،تلفيق املواقف واألفكار

من ال حنتقائي مع املعلومات حســـــــــــــب اهلوى ال خيدم يف بناء األرضـــــــــــــية الصـــــــــــــلبة للحوار والتدرج يف مراحله أبي إلا
 األحوال.

 : البد ٌ ابألهم والتدرجَتسعا / 

ينبغي أن يبدأ املتحاورون من أهم املوضــــــــوعات مث التدرج يف احلوار على هذا لكي يكون احلوار جدايً ومنتجاً  
النســق. والشــك أن اتباع هذا األســلوب ســيجنب املتحاورين ضــياع الوقت واجلهد كما يســاعدهم على معاجلة القضــااي 

اء عليهم الســـــالم مع يســـــتنباط هذا األصـــــل من حوار األنبإوميكن ، الكلية اليت تتحكم يف الفرعيات والتفاصـــــيل اجلزئية
أقوامهم فقد بدأ األنبياء عليهم الســــــــالم حوارهم من أهم قضــــــــية وهي توحيد األلوهية ودعوة الناس إىل عبادة هللا تعاىل 
ْن إَِلٍه  َ َما َلك م مِّ ألهنا هي األساس لكل ما أييت بعدها. وقد تكررت هذه الدعوة على لسان أكثر من نيب: }اْعب د واْ اَّللَّ

 . فقد بدأ هبا نوح وهود وصاحل وشعيب عليهم السالم.95, 85, 73, 65ه { سورة األعراف, اآلايت َغرْي  

كما أن إبراهيم عليه والســـالم قد اتبع أســـلوب التدرج والتنزل مع اخلصـــم يف حواره مع قومه إلقناعهم ابإلميان  
فـََلمَّا{ ســــــــورة األنعام, اآلية  اللَّْيل  رََأى َكوَْكًبا قَاَل َهَذا َريبِّ بتوحيد هللا تعاىل ونبذ الشــــــــرك. قال تعاىل: }فـََلمَّا َجنَّ َعَلْيِه 

، وهذا على وجه التنزل مع اخلصـــم والذي تقتضـــيه التدرج يف احلوار ومعناه ريب بزعمكم. }فـََلمَّا أََفَل قَاَل ال أ ِحبُّ 76
تدرج على األســـلوب نفســـه يف إبطال عبادة القمر فقام إببطال عبادة الكواكب، مث  ،76اآلِفِلنَي{ ســـورة األنعام اآلية 

 والشمس حىت انتهى إىل بيان احلق يف وجوب عبادة هللا تعاىل ونبذ الشرك به كلياً.

 الكالم املبين على اْلجة والربهان:عاشرا / 

 من أهم أصــــــــــــــول احلوار وضــــــــــــــوابطه حتري احلجة والربهان يف الكالم، وال قيمة حلديث أو كالم يعوزه الدليل 
والربهان. ولكي يكون احلوار منتجا ومفيدا البد لطريف احلوار أو أطرافه من بناء أفكارهم وآرائهم على األدلة الواضـــــحة 
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والرباهني القـــاطعـــة، كمـــا البـــد من صــــــــــــــحـــة الـــدليـــل ودقـــة النقـــل، فقـــد قيـــل:" إن كنـــت انقال فـــالصــــــــــــــحـــة أو مـــدعيـــا 
تقدات، له معيارا للقبول والرد يف كل شـــيء ســـواء يف األفكار واملع"وعناية القرآن الكرمي ابلدليل والربهان و جع،فالدليل

 ستدالل.إأو األحكام واملبادئ أمر واضح ال حيتاج إىل كثري بيان و 

من خالل نظرة ســــريعة إىل اآلايت املباركة اليت تشــــتمل على كلمات " الربهان" و"الســــلطان" و"احلجة " جند  
 ل والربهان كأساس لقبول األمور وردها:أن القرآن يدعو دائما إىل إقامة الدلي

اِدِقنَي{ ســــــــــــورة  قال تعاىل آمرا نبيه صــــــــــــلى هللا عليه وســــــــــــلم مبطالبة الكفار ابلدليل: }ق ْل َهات وا بـ ْرَهاَنك ْم ِإن ك نت ْم صــــــــــــَ
فيا أو دعى نأقال اإلمام فخر الدين الرازي يف تفســــــــــري اآلية األوىل: "دلت اآلية على أن املدعي ســــــــــواء ، 111البقرة:

إثباات فال بد له من الدليل والربهان" ونقل البقاعي قول احلرايل يف تفســــــــــــــري اآلية قائال: )وهذا أهدم شــــــــــــــيء ملذهب 
 65. املقلدين ودليل على أن كل قول ال برهان عليه ابطل(

ة من يتدبر القرآن جيد بكل وضــوح أن كلمات "الربهان" و " الســلطان" و" احلجة" قد وردت يف مواضــع كثري  
عليه الســــالم إايهم  مع الكفار ومطالبته -صــــلى هللا عليه وســــلم –منه وتتعلق كثري من هذه اآلايت املباركة حبوار النيب 

وحيذر القرآن ، أبمر من هللا تعاىل بتقدمي األدلة والرباهني إلثبات عقائدهم وتربير مواقفهم من القضــــــــــــااي املثارة للخالف
اب ه  شــــرك بال دليل وبرهان فيقول: }َوَمن يَدْع  َمَع اَّللَِّ ِإهَلًا آَخَر اَل بـ ْرَهاَن َله  بِِه فَ الكرمي املشــــركني من ارتكاهبم ال َا ِحســــَ ِإمنَّ

 117ِعنَد َربِِّه ِإنَّه  اَل يـ ْفِلح  اْلَكاِفر وَن{ سورة املؤمنون: 

 اإلميان كني حول قضــــــااييف موقف آخر ينكر القرآن يف صــــــيغة التعجب واإلنكار اختالل املوازين لدى املشــــــر  
ْلطَاٌن مُِّبنٌي{ ســــــــــورة الصــــــــــافات: -154ابهلل واملالئكة فيقول: }َما َلك ْم َكْيَف حَتْك م وَن * أََفاَل َتذَكَّر وَن * أَْم َلك ْم ســــــــــ 

156. 

اِدل وَن يف آاَيِت ا  ِذيَن جيــــ َ  بَِغرْيِ َّللَِّ منع القرآن الكرمي من اخلوض واجلــــدال يف آايت هللا بغري علم فيقول: }الــــَّ
ْلطَاٍن أاََته ْم َكرب َ َمْقًتا ِعنَد اَّللَِّ َوِعنَد الَِّذيَن آَمن وا َكَذِلَك َيْطَبع  اَّللَّ  َعَلى ك لِّ قـَْلِب م َتكَ   35ربٍِّ َجبَّاٍر{ ســــــــــــــورة غافر: ســــــــــــــ 
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عرض الرد على يقول يف مويقول أيضـــــــــــــا: }ِإويذكر القرآن تفاهة العقائد واآلراء اليت ال تســـــــــــــتند على دليل وال برهان ف
ت م وَها أَنت ْم َوآاَبؤ ك م مَّا أَنَزَل اَّللَّ  هِبَا ِمن س ْلطَاٍن{ سورة النجم  . 23:املشركني: }ِإْن ِهَي ِإالَّ َأمْسَاء مَسَّيـْ

ر ملتفات إليه يف هذا الصــــــــدد أن عددا من اآلايت املتعلقة ابحلوار يف القرآن الكرمي يبدأ بفعل األإلمما ينبغي ا 
و -والسالم عليه الصالة-أيمر نبيه  -جّل و عال –"قل" ومن خالل تدبر مضامني هذه اآلايت الكرمية يتضح أن هللا 

ولن يكون دليل وبرهان إال ابلعلم مبوضــــــــــــــوع احلوار ، 66أمته إبقامة الدليل ويعلمهم طرق ذلك أثناء احلوار مع اآلخرين
 للحوار يف القران الكرمي.ولذلك كان العلم أصال وضابطا آخر ، وأبعاده 

 

 املبحث الثالث

  األسالماْلوار يفاليب أس

ى ســـم ابتســـاع دائرته وتعدد قضـــاايه، ومشوله ملا ال حيصـــســـالم يتاحلوار واجلدال وعرض اآلراء واملناقشـــة يف اال  
 ومتثل يف األساليب والضوابط : من املوضوعات

 : اوَل / أساليب اْلوار

لق عظمت قدرته وبني خملوقاته من الرســـــــــــــــل الكرام ومن املالئكة املقربني، بل ومن فهناك حماورات بني اخلا  
الشـــــيطان الرجيم. وهناك حوار بني الرســـــل وأقوامهم، أو بني املؤمن والكافر، وأشـــــار القرآن الكرمي إىل احلوار الذي دار 

اِحِبِه َوه َو حي َاوِ بني الرجلني: رجل مؤمن، ورجل كافر يف قوله تعاىل: ﴿وََكاَن َله  مَثٌَر فـَقَ  ر ه  أاََن َأْكثـَر  ِمنَك َمااًل َوأََعزُّ اَل ِلصــَ
اَعةَ  ائَِمًة َولَِئن رُِّددتُّ ِإىَل َريبِّ أَلِجَدنَّ قَ  نـََفرًا، َوَدَخَل َجنـََّته  َوه َو ظَاملٌ لِّنَـْفِسِه قَاَل َما أَظ نُّ أَن تَِبيَد َهِذِه أَبًَدا، َوَما أَظ نُّ السَّ

اِحب ه  َوه َو حي َاِور ه  َأَكَفْرَت اِبلَِّذي َخَلَقَك ِمن تـ رَاٍب مث َّ ِمن نُّْطَفةٍ َخريًْ  َها م نَقَلًبا، قَاَل َله  صــــــــَ نـْ وَّاَك َرج اًل، لَِّكنَّا ه َو  ا مِّ مث َّ ســــــــَ
 . 37هللا َريبِّ َوال أ ْشرِك  ِبَريبِّ َأَحًدا...﴾الكهف:
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تصــــــحيح مفهوم وتصــــــورات ومعتقدات خاطئة منشــــــؤها إنكار البعث،  احلوار الدائر يف هذا الســــــياق بقصــــــد 
وهناك حوار مع أهل  ، أو احلوار بني األخيار فيما بينهم، أو بني األشــــرار فيما بينهم، واإلميان  ببقاء القيم املادية وثباهتا

 ه الصالة والسالم للرسول عليالكتاب، أو مع املنافقني، أو مع املقلدين لسابقيهم يف الباطل والضالل، أو مع السائلني
َمع  حَتَاو رَك َما﴾اجملادلة: ، يوم أن حتاور عليه الصـــالة والســـالم مع املرأة الضـــعيفة املســـكينة اليت  1وقال تعاىل: ﴿َوهللا َيســـْ

تشــــــــــــــكو من زوجها، فســــــــــــــمع هللا هذا احلوار. وهذا احلوار داخل يف دائرة الفئة املؤمنة، وموضــــــــــــــوع احلوار هنا مرتبط 
إىل احلوار؛  وحنن حباجة ، تشـــــريعات واألحكام، وهذا يعين أن كل املوضـــــوعات العقدية والتشـــــريعية خاضـــــعة للحوارابل

ليفهم بعضنا بعضاً، حناور بعضنا بعضاً، ونتحاور مع اآلخرين، فنتحاور مع أبنائنا: وذكر هللا سبحانه وتعاىل عن لسان 
ْرَك َلظ ْلٌم َعظِ لقمان عليه الســـــــــــــالم، ﴿َوِإْذ قَاَل ل ْقَمان  ال رِْك اِبهلل ِإنَّ الشـــــــــــــِّ  13يٌم﴾لقمان:بِْنِه َوه َو يَِعظ ه  اَي ب يَنَّ ال ت شـــــــــــــْ

َنك ْم َأالَّ نـَْعب َد إِ  نَـَنا َوبـَيـْ  . 64 هللا﴾آل عمران:الَّ ونتحاور مع أهل الكتاب ﴿ق ْل اَي أَْهَل اْلِكَتاِب تـََعاَلْوا ِإىَل َكِلَمٍة َسَواٍء بـَيـْ

يدور حول إثبات وجود هللا جل شـــأنه ووحدانيته، وحول الدعوة إىل اإلميان ابليوم اآلخر وما فيه  هناك حوار  
من حســــــــــــــــاب وجزاء، وثواب وعقــاب، وهنــاك حوار حول القرآن الكرمي وإعجــازه.. اخل مــا ورد يف القرآن الكرمي من 

 .67حوارات يف موضوعات كثرية

ية. يعرض قصـــصـــا ومشـــاهد حوارية واقع : الوصـــفي التصـــويري من أســـاليب احلوار يف القرآن الكرمي األســـلوب 
بقصـــــد تبســـــيط فكرة وتقريبها للمســـــتمع من خالل احلوار اجلاري، ومحله على تبين موقف صـــــحيح. ومثال ذلك حوار 

اَل َربُّ السََّماَواِت َواأْلَرْ  نَـه َما إن ك نت م ضِ موسى عليه السالم مع فرعون: ﴿قَاَل ِفْرَعْون  َوَما َربُّ اْلَعاَلِمنَي قــــــــــــــــــــــــــــــــَ  َوَما بـَيـْ
وَلك م   َتِمع وَن قَاَل َربُّك ْم َوَربُّ آاَبِئك م  اأْلَوَِّلنَي قَاَل ِإنَّ َرســــ  َل إِلَْيك ْم َلَمْجن وٌن قَاَل  مُّوِقِننَي قَاَل ِلَمْن َحْوَله  َأاَل َتســــْ الَِّذي أ ْرســــِ

نَـه َما إِ   . 23-28ن ك نت ْم تـَْعِقل وَن﴾.الشعراء:َربُّ اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب َوَما بـَيـْ

من أســـــــــاليب احلوار يف القرآن الكرمي األســـــــــلوب احلجاجي الربهاين: يعتمد احلجة والربهان لدحض ادعاءات  
 املنكرين للتوحيد والبعث أبســــــــــــــئلة تتوخى زعزعة تقاليدهم ومعتقداهتم الباطلة. وهتدف إىل توجيههم للنظر والتفكري يف
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جل بناء قناعات ومواقف صحيحة. ومثال ذلك قوله تعاىل: ﴿قَاَل أَفـَتَـْعب د وَن ِمن د وِن هللا َما اَل يَنَفع ك ْم آايت هللا من أ
 . 66-67َشْيئاً َواَل َيض رُّك ْم أ ّف لَّك ْم َوِلَما تـَْعب د وَن ِمن د وِن هللا أََفاَل تـَْعِقل وَن﴾.األنبياء:

كرمي، نتقال إىل بيان حماور احلوار يف القرآن الإلج حوار القرآن، حيســــــــــــــن ابعد إلقاء نظرة حول ما يتعّلق مبناه 
فمـا هي احملـاور اليت اشــــــــــــــتمـل عليهـا حوار القرآن؟ ولغزارة هـذه املـادة أكتفي بـذكر أهم هـذه احملـاور وأكثرهـا وروًدا يف 

 . 68القرآن الكرمي، ومن أبرز هذه احملاور:

 . حوار هللا سبحانه وتعاىل مع املالئكة-1

 . حوار هللا سبحانه وتعاىل مع ِبليس-2

 لحدين .حوار هللا مع امل-3

  

 . حوار هللا سبحانه وتعاىل مع األنبيا ٌ -4

قصـــد هنا، حوار األنبياء والرســـل الذين كان هللا يرســـلهم ألقوامهم، ســـواء كان معهم كتاب مساوي، أو بعض أ 
 : 69الصحف واأللواح، وأذكر هبذا الصدد منوذج حوار

وار هللا ح -حوار ســــــــــيدان إبراهيم مع قومه  -حوار بني نوح عليه الســــــــــالم وقومه  -نوح عليه الســــــــــالم مع إبنه  حوار
 سبحانه وتعايل مع العزيز .

 :الامتة

                                                           
  املصدر نفسه ، والصفحة نفسها .68
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احلوار ليس مطلواب لذاته، كما هو الشــــــــــــأن يف اخلطاب املعاصــــــــــــر، وإمنا املراد هو الوصــــــــــــول إىل نقاط ارتكاز  
أســـلواب بعيدا  إلســـالماخّتذ اقد س لتفاهم أكرب على املســـتوى احليايت والنشـــاط اإلنســـاين، و مشـــرتكة بني املتحاورين تؤســـ

 عن التسلط، والعنف، أو التكفري يف احلوار. 

ح كل منا بتعادان عنه وهجره أصــــبإل؛ لنتعلم منه كيف يكون احلوار؛ و مساحة اإلســــالم حنن حنتاج أن نعود إىل  
ياان وهو فقط اليفســد قضــية الود بل يتعداها أح،ختالف ال يفســد للود قضــية إلا يتهم اآلخر ومع كل حوار نقول: إن

 ليصل إيل التهديد وما بعده.

 :الدراسة  نتائج

 بعد الوقوف على بعض صور احلوارات القرآنية يتضح ما أييت: 

حملــاور أن  يعي ي اللحوار مفــاهيم متعــددة ختتلف من مفهوم آلخر وفق رؤيــة وخلفيــة  الفقهــاء ، وهنــا  ينبغي عل -1
مفهومه  ، لكي حيقق املبتغي منه آال وهو التجاوب ، ليولد لكل منهما مراحعة ملا عرضه اآلخر وهذه العملية هي اليت 

 يطلق عليها احلوار أو احملاورة .

ية له ، وذلك هلمن أبرز وأهم أخالقيات احلوار يف اإلســــــــــالم  ، أن يلتزم احملاور بقيم احلوار اليت تعد من األوامر اإل -2
 ألقامة الدليل والربهان ملوضوع احلوار وأبعاده ، ألن مراعاة القيم يعد أصال وضابطا يف اإلسالم .

ألجل حتقيق احلوار مقاصـــــــــده ، وولتفادي اخلصـــــــــومة ، نؤكد علي أن للحوار أســـــــــاليب متبعة ، وللحديث قواعد  -3
 ه .ن يكون علي دراية اتمة أبسلوب وأصول احلوار املتبعة وآدابينبغي مراعاهتا ، وعلي من يريد املشاركة يف أي حوار أ

 توصيات الدراسة :  

ينبغي علي  -1 يف ختام هذه الدراسة أقدم بعض التوصيات الِت حتقق ما يصبوا اليه اْلوار واملتمثلة يف : 
التعنيف يف  دم اإللتجاء إيلاحملاور معرفة وفهم القصد من مفهوم احلوار ، لكي يصل إيل التفاهم ، وبلوغ اهلدف، وع

 الكالم أو التجريح  .
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علي احملاور أن يلتزم بقيم احلوار ، وذلك ابلعمل علي اإلصغاء إىل املتكلم ، وعدم مقاطعته ، وعدم اإلستهزاء منه  -2
   أو حماولة اإلنتقاص من قدره ، أو حقه لتجنب الفوضي وبث النظام .

 أبساليب احلوار للحفاظ علي العالقات الطيبة بني املتحاورين .عند  حماورة الغري ينبغي التقيد  -3

 : ملصادر واملراجعا

 القرآن الكرمي.  –

  . 1979 ،، مكتبة نزار مصطفى الباز املفردات يف غريب القرآناألصفهاين، أبو القاسم احلسن بن حممد،  -1

  .1994دار الكتب العلمية، بريوت : لبنان ، ،  روح املعايناأللوسي،  –2

، القاهرة : مصــــــــــــــر ، دار الكتب  نظم الدرر يف تناس           ب اْلَيت والس           ورالبقاعي ، برهان الدين بن عمر ،  -3
  . 1992اإلسالمي ، 

 ريخ .، بدون ات مشروعيته وشروطه وآدابه -اْلوار مع أصحاُ األدَين الرتكستاين ، أمحد سيف الدين ،  -4

 .  2000،  دار الكتب العلمية لبنان ، ،بريوت : التعريفاتاجلرجاين،  –5

 .  1979دار العلم للماليني، بريوت : لبنان ، ،  ، الصحاحاجلوهري -6

 . 2002، ، دار البيت العتيق كيف حتاور؟ دليل علمي للحواراحلبيب، طارق بن علي،  -7
 ، بيليادار إش ، الرايض : السعودية ، منهج اجلدل واملناظرة يف تقرير مسائل اَلعتقادحسن، عثمان علي،  -8

1999 . 
  ، بدون اتريخ . أصول اْلوار وآدابه يف اإلسالممحيد ، صاحل ،  -9

 . 1999، دار األندلس اخلضراءجدة ،،  معامل يف منهج الدعوةابن محيد، صاحل بن عبد هللا،  –10
 .  2013،  أدُ اْلوار يف السالمخطاب ، حامد قمر الدولة ،  -11
 . 2015،  دراسة عن أسلُو اْلوار يف القرآن الكرميرمحاين ، اسحاق ،  -12
دار  اق ،بغداد : العر ، حتقيق مهدي املخزومي وإبراهيم السامرائي،، َتج العروس من جواهر القاموسالزبيدي -13

 . 1982، الرشيد، بغداد 
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 . 1996 لعريب،دار إحياء الرتاث ابريوت : لبنان ، ،  حتقيق: عبد الرزاق املهديالزخمشري، الكشاف،  -14
 . 1969، مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالدهمصر ،  ،، حتقيق عبد السالم هارون مقاييس اللغةابن فارس،  -15

ار املالك، دبريوت : لبنان ، ،  معطياته -أس         اليبه-اْلوار يف القرآن: قواعده فضــــــــــــل هللا، حممد حســــــــــــني،  -16
2001  . 

 . 2003كتبة وهبة، م القاهرة : مصر ، ، سرتاتيجياته وأساليب تعلمهِياته و ، اْلوار فناللبودي، مىن إبراهيم -17

 . 1998، مادة : جدل ، مؤسسة الرسالةبريوت : لبنان ،،  لسان العُرن منظور، إب –18

 2004،دار الكتب القطرية قطر : الدوحة ، ”اْلوار الذات واْلخر“كتاُ األمة اهلييت، عبدالستار ابراهيم ،  -19
. 

وزين ، فضــــــل اهلادي ، أصــــــول احلوار مع األخر يف القرآن الكرمي ..دراســــــة موضــــــوعية ، اســــــالم اابد ، اجلامعة  -20
 . 2009اإلسالمية ، 

 .2000ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر ،،  املنطق الفطري يف القرآن الكرمييعقويب، حممود،  -21

  



 

 
253 

 

 لكرمياْلاجة ِىل تفسري مجاعي )مؤسسايت ( للقرآن ا
 أ.د عبد السالم حمسن يوسف

 

 امللخص

فإن علم التفسري علم جليل وعمل عظيم ؛ وذلك ألنه يتعلق أبشرف كالم، وهو كالم هللا عز وجل ، وهو عمل     
قدمي جديد ، فقد بدأت اخلدمة يف بيانه وتوضيحه منذ أن نزلت أوىل آايته على قلب احلبيب حممد صلى هللا عليه 

أن يرث هللا األرض ومن عليها ،وقد شهدت مجيع األعصر تفاسري خمتلفة ، مابني مطولٍة وخمتصرة  وسلم ......وإىل
.ومل يكن األمر ميسراً لكل أحٍد اخلوض يف كتاب هللا ، بل هناك شروط وضوابط ، ينبغي ملن يتعاطاه أن يتسلح به. 

ان عنده مفسر ما جيعلنا نبهر به ، وكذلك وجد وهذه الشروط يصعب على املرء أن حييط هبا مجيعا، ولذا رأينا عند كل
ما جعله يذهب برونق تفسريه. هذا عندما كان السابقون يرون يف العلوم اليت تساعدهم على التفسري غذاءهم الضروري 

وا موزادهم الذي يتقوون به ، وأما اليوم فإن احلياة قد تغريت واهلمم قد كلت دون ماعليه السابقون ، و الشروط اليت ألز 
هبا كل من يريد تفسري كتاب هللا قد ابتت شيئا عزيزا مناله ، صعيبا دركه .لذا فإن البديل، واحلال هذه ، أن تتضافر 

اع إىل ذلك سبيل ما يستط -سبحانه  –اجلهود وتتبادل اخلربات ، وتتنوع االختصاصات ، ألجل الوقوف على مراد هللا 
 .ومن هنا جاءت فكرة هذا البحث .

يدعو وبقوة إىل تشكيل هيئٍة أو هيئات علمية ، مهمتها تذليل الصعاب أمام العلماء  –بعد هذا التوضيح  –ث إن البح
 -، ويف خمتلف االختصاصات اليت من شأهنا أن ختدم كتاب هللا ،ليبدؤوا العمل يف تفسرٍي كامٍل شامٍل لكتاب هللا

ة واترخيية ناحي مجيعها ، من تشريعيٍة وعلمية وفلكييستنريبتفسريالسلف وما استجد يف احلياة، ومن امل -سبحانه
 وقد أدرته على مقدمٍة وثالثة فصول وخامتة  .واجتماعية نفسية

 آليات العمل –شروط التفسري  –ضوابط التفسري   –عمل مجاعي  –: تفسري الكلمات املفتاحية  .
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 . -كما تقدم  –يته، واملنهج املتبع : وفيها بينت أمهية املوضوع وسبب اختياره،وإشكالاملقدمة

قرآن : الشروط اليت وضعها العلماء لتفسري الاألول: شروط التفسري ، وقد جعلته يف مبحثني ، الفصل األول 
 : تقييم تلك الشروط من خالل واقع التفاسري اليت بني أيدينا.ملبحث الثاينالكرمي.ا

طلح. مث كان سمته إىل مبحثني،بعد متهيد يف التعرف على املص:يف دواعي التفسري املؤسسايت، وقد قلفصل الثاينا
 :االجتاه التخصصي يف املؤسسات الشرعية.الثاين:التجديد يف التفسري، املبحث األول

ملؤسسة. :التخصصات الواجب توفرها يف ا، األول: يف التفسري املؤسسايت، من خالل أربعة مباحثالفصل الثالث
 : املنهج املقرتح يف التفسري..الرابع: قيمة التفسري العلميةالثالث:آلية العمل .الثاين

 وفيها ذكر ألهم النتائج والتوصيات . لامتةا

   اْلاجة ِىل تفسري مجاعي )مؤسسايت ( للقرآن الكرمي

   احلمد هلل رب العاملني ، والصالو والسالم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني .  

أي مسلم أن القرآن الكرمي صاحل لكل زمان ومكان ـ وأنه جاء إلخراح الناس من الظلمات وبعد: فإن مما يؤمن به     
إىل النور، ولذا فإن العمل على خدمته من خالل تفسريه مل ينقطع يف فرتٍة من فرتات التاريخ ،منذ أن نزلت أوىل آايته 

ك ومن هنا فإن قراءة القرآن وتكرار ذلعلى قلب حممد صلى هللا عليه وسلم وإىل أن يرث هللا األرض من عليها.  
( . فالنص القرآين نص 22ران القرآن للذكر فهل من مدكر (( )القمر واستنطاقه ميسر بتيسري هللا سبحانه )) ولقد يسّ 

مفتوح حيمل دائما معاين متحركة متجددة يوافق حركة التاريخ وحتوالت الفكر اإلنساين ، ويناسب املتغريات الزمانية 
نية . وألن موضوع التفسري عظيم وخطري فقد وضع العلماء شروطا وضوابط لكل من يريد أن يتعاطى التفسري واملكا

ويتدارسه ، غري أن تلك الشروط مل تكن ميسرة لكل أحد أن يتمتع ويتسلح هبا، والسبب هو طبيعة اإلنسان اليت 
 بقني فإهنا عند املعاصرين أعز وأصعب ، كيف التعجزعن درك الكمال. وإذا كانت هذه الشروط عزيزة املنال عند السا

وقد توجهت اجلامعات واملعاهد الشرعية حنو مسألة التخصص يف علم واحد دون سائر العلوم ، فنجد أحدهم قد 
ختصص يف الفقه وآخر يف التفسري واثلث يف العقيدة ورابع يف احلديث الشريف وخامس يف البالغة القرآنية ....وحنن 

وبقوة  الفصل بني هذه العلوم والفنون، بل البد منها مجيعا أن تكون حاضرة -يف شأن التفسري  -أنه ال جيوز نعلم متاماً 
لك إىل إىل معرفة ابلقواعد األصولية والفقهية، ومعرفٍة بفن الرواية والدراية، وكذ -عند توضيحها-،فاآلية الواحدة حتتاج 



 

 
255 

واملقيد  لح على  تسميته ب)علوم القرآن (من مثل الناسخ واملنسوخ واملطلقعلٍم ابلفنون اليت تتعلق ابلقرآن أو ما يصط
 وأسباب النزول ......وهكذا. فما العمل يف مثل هذه احلالة؟ هنا جاءت فكرة هذا البحث .

 ؟ملوملاذا حنتاجه؟ وكيف يكون العلتفسري القرآن الكرمي، (مؤسسايتمجاعي ): هل حنتاج إىل عمل ِشكاليته 

 اتبع الباحث املنهج الوصفي االستقرائي.: املنهج

اة العصر .وذلك جملار : فإن البحث يهدف إىل: إبراز احلاجة إىل عمٍل مؤسسايت يف تفسري كتاب هللااَلدفوأما 
واملستجدات اليت حصلت، واليت هلا ذكر يف القرآن الكرمي، تصرحيا أو تلميحا، وهو أمر يصعب على الفرد الواحد أن 

 شرح آلية العمل يف هذا املشروع. -من األهداف  –كذلك و وخربا.حييط به علما 

 وقد أدرته على مقدمٍة وثالثة فصول وخامتة . 

 . -كما تقدم  –: وفيها بينت أمهية املوضوع وسبب اختياره،وإشكاليته، واملنهج املتبع املقدمة

  القرآن الكرمي. وضعها العلماء لتفسري: الشروط اليتاألول: شروط التفسري ، وقد جعلته يف مبحثني ، الفصل األول 

 : تقييم تلك الشروط من خالل واقع التفاسري اليت بني أيدينا.املبحث الثاين

 :يف دواعي التفسري املؤسسايت، وقد قسمته إىل مبحثني،بعد متهيد يف التعرف على املصطلح. مث كانالفصل الثاين
 اه التخصصي يف املؤسسات الشرعية.:االجتالثاين:التجديد يف التفسري، املبحث األول

ملؤسسة. :التخصصات الواجب توفرها يف ااألول: يف التفسري املؤسسايت، من خالل أربعة مباحث، الفصل الثالث
 : املنهج املقرتح يف التفسري.الرابع: قيمة التفسري العلمية.الثالث:آلية العمل .الثاين

 وفيها ذكر ألهم النتائج والتوصيات .لامتة ا

من خالل  –فإن أحدًا مل يتصدَّ له  –حسب رأيي  –: على الرغم من أن املوضوع ابلغ األمهية الدراسات السابقة 
، ومل أر َمن كتب فيه إال ماجاء من ِقبل أحد املتخصصني يف العلوم التجريبية،وهو الدكتور عبدهللا  -مطالعايت الكثرية
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خلوض ة عليا للتفسري، وجاء كالمه يف صفحتني.وهذا ماجعلين أهتيب افقد طرح الفكرة واقرتح أن ت شكل هيئ 1املسند.
يف املوضوع وأتوجس خيفًة من أن ي قابل حبثي ابلرفض، لكين محدت هللا وانشرح صدري كثرياً، عندما ردت اللجنة 

عله جيد آذاانً ، فلاملنظمة للمؤمتر ابلقبول، وازددت إمياان بضرورة عرض هذا املشروع والدعوة إىل إلقاء األضواء عليه
  2صاغيًة،مث يتحول إىل واقع عمليٍّ يتم تنفيذه فيما بعد.

 

  الفصل األول: أصول التفسري) أتريخ املسألة(:

وهي القواعد واألسس اليت يقوم عليها علم التفسري، وتشمل ما يتعلق ابملفسر من شروٍط وآداب، وما يتعلق ابلتفسري 
 3ك...من قواعد وطرق ومناهج وما إىل ذل

 –ابسم شروط التفسري أو قواعده، بل هو أمر حدث يف العصراحلديث، غري أهنا  -قدميا –ال يوجد كتاب مستقل 
جاءت متفرقة متناثرة يف مقدمات التفاسري وكتب علوم القرآن، أو يف ثنااي الكالم، عندما تدعو  -الشروط والقواعد 

 ما حوته من الشروط والقواعد املتعلقة ابلتفسري هي: احلاجة إىل ذلك. واملؤلفات اليت مت استخراج مجيع

الكتب املتعلقة ابلتفسري وعلوم القرآن، ومن أمهها: تفسري جامع البيان يف أتويل آي القرآن أليب جعفر  - 
( واإلتقان يف 794( والربهان يف علوم القرآن للزركشي) 1173(وفتح القدير للشوكاين) 310الطربي)

 ( . 728(ومقدمة يف التفسري البن تيمية) 911ي)علوم القرآن للسيوط

                                                           
   www.almisnid.com 1    - وهو أستاذ مشارك يف فسم اجلغرافيا/ يف جامعة  القصيم) السعودية  

هذا ما اطلعت عليه خالل إعداد هذا البحث ،ورأيته ال يغين عن حبث كامل حياول معاجلة املوضوع، وينبه على أمهيته.     -  

كل ما ب ختلف املسميات، منها ) كرسي القرآن( يف السعودية، و) جلنة التفسري وعلوم القرآن( يف مصر، وهي هتتمهناك يف بعض البلدان اإلسالمية اهتمام خاص ابلقرآن الكرمي مب - 2 
جان دداً من اللاملرحلة، حبيث تشمل ع :)...قرر إعادة تشكيل اللجان العلمية ابجمللس مبا يتواكب مع طبيعة  -يف مصر –يتعلق ابلقرآن الكرمي، وجاء يف إحدى إصدارات اللجنة العلمية 

ر املوضوعة والضعيفة، وتسهم من خالل أعضائها يف نش منها جلنة التفسري وعلوم القرآن . وأييت يف مقدمة أولوايهتا العمل على إخراج تفسرٍي للقرآن يكون خالياً من اإلسرائيليات والرواايت
                                                          الفهم الصحيح  لتفسري القرآن الكرمي.( املصدر                        

 

  3 - د . فهد الرومي، حبوث يف أصول التفسري ومناهجه،الناشر مكتبة التوبة/اململكة العربية السعودية،ط1419/4 .
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(،ولعله أول من ذكر بعض العبارات 204الكتب املتعلقة أبصول الفقه، مثل الرسالة لإلمام الشافعي ) -
 4واجلمل اليت ع دت من شروط التفسري وضوابطه.فقد وضعه اإلمام يف قواعد التعامل مع الكتاب والسنة.

 ( . 505( واملستصفى لإلمام الغزايل)631مدي)( واآل456واإلحكام البن حزم)
 الكتب املتعلقة بقواعد الفقه ، مثل املنثور للزركشي . -
 5إضافًة إىل كتب اللغة . -

والشك أن هؤالء الذين أودعوا كتبهم هذه القواعد قد استمدوها من فهمهم لكتاب هللا وسنة رسوله صلى 
 وقد القت قبوال ورواجاً من علماء األمة على مرالعصور.هللا عليه وسلم ، وإذن فهو اجتهاد منهم . 

، اليت وضعها العلماء هي اليت ينبغي أن يتمتع هبا كل من يريد تفسري كتاب هللا الشروطشروط التفسري: 
وهي:اللغة والنحو والصرف وعلوم البالغة وعلم أصول الفقه وعلم التوحيد ومعرفة أسباب النزول والقراءات 

سخ واملنسوخ واألحاديث املبينة للمجمل واملبهم وعلم املوهبة ، وهو علم يورثه هللا ملن عمل والقصص والنا
مث تطور األمر إىل إضافة شروط أخرى، وهو أمر اتبع لسنة التغيري وحركة التاريخ، فقد رأت  6مبا علم.

 ( إضافة شروط وضوابط أخرى ، مثل:1323مدرسة حممد عبدو)
الل أطوارهم وأدوارهم ومناشئ اختالف أحواهلم من قوٍة وضعٍف وعزٍّ وذلٍّ علم أحوال البشر، من خ -

 وعلٍم وجهٍل...
 العلم بوجه هداية البشر كلهم ابلقرآن. - 
العلم بسرية النيب صلى هللا عليه وسلم والصحابة الكرام وما كانوا عليه من علٍم وعمٍل وتصرٍف يف الشؤون  -

 7دنيويها وأخرويها.

                                                           
  4- مصطفى عبدالرازق، التمهيد لتاريخ الفلسفة اإلسالمية، دار الكتاب العريب، القاهرة/ مصر،ط/2011 ،  ص 232 .

  5 - قواعد التفسري، خالد السبت ، دار ابن عفان، اململكة العربية السعودية، ط1421/1 ، ص40 .
من  ملوجبة لهاألسباب  ارتكاب يوضحه السيوطي بقوله: ولعلك تستشكل علم املوهبة وتقول: هذا شيء ليس يف قدر اإلنسان .وليس كما ظننت من اإلشكال ، والطريق يف حتصيله - 6

                                                           . 216/ 4العمل والزهد. اإلتقان يف علوم القرآن 
  7 - حممد رشيد رضا، تفسري املنار،اهليئة املصرية العامة للكتاب،ط 1990، 17/1 .
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ت العلوم واستجدت أمور مل تكن من قبل، وهي تتعلق ابلتفسري ....أضاف العلماء شروطا وعندما تقدم 
) 8العلمي ألواانً أخرى وأبعاداً مل تكن يف السابق، فظهر التفسريو ا وثيقة الصلة مبوضوع التفسري هأخرى رأو 

،متغلبًا بذلك العلوم ياةمبا له وما عليه(، فكان مثرة واقعية حتمية أنتجه املنهج التجرييب وطغيانه يف احل
 اإلنسانية.

، وهي عبارة عن نظرايت قرآنية 9وظهر التفسري املوضوعي الذي أخذ األمهية الكربى يف حقل الدراسات التفسريية 
 نهذه هي الشروط اليت وضعها العلماء وألزموا هبا كل مَ  أصيلة يف مواجهة مدارس أخرى ال ترى اإلسالم مرجعية هلا.

ري  وتعاطاه بغية تفسريه، مث صدرت كتب يف القواعد والضوابط لتقسمها إىل ماقبل الشروع يف التفستصدى لكتاب هللا
 . 10وإىل ما يتخلله

عدم : ونقصد هبا تلك القواعد اليت ينبغي مراعاهتا أثناء التفسري، فهي الضمان لقواعد التفسري وضوابطه
صل هبا وت عرف أبهنا: األحكام الكلية اليت ي تو  هللا.وصمام األمان يف التعامل مع كتاب  الوقوع يف اخلطأ،

من مثل ) األصل(  وتتعدد املرادفات هلذه الكلمة،11إىل استنباط معاين القرآن ومعرفة كيفية االستفادة منها.
 .وأهم هذه القواعد:12و) الضابطة(، وال مشاحة يف االصطالح

ل القرآن ف واالشتقاق مالحظا املعاين اليت كانت مستعملة زمن نزو البدء مبا يتعلق ابأللفاظ املفردة من اللغة والصر  - 1
 الكرمي.

 إرداف ذلك ابلكالم على الرتاكيب من جهة اإلعراب والبالغة على أن يتذوق ذلك حباسته البيانية. - 2
 تقدمي املعىن احلقيقي على اجملازي حبيث ال يصار إىل اجملاز إال إذا تعذرت احلقيقة. - 3
سبب النزول فإن لسبب النزول مدخال كبريا يف بيان املعىن املراد كما سبق حتقيقه يف مبحث أسباب  مالحظة - 4

 النزول.
 مراعاة التناسب بني السابق والالحق بني فقرات اآلية الواحدة وبني اآلايت بعضها وبعض. - 5

                                                           
رابع شفات العلم التجرييب على وجٍه يظهر به إعجاز القرآن .فهد الرومي، اجتاهات التفسري يف القرن الوهو اجتهاد املفسر يف كشف الصلة بني آايت القرآن الكرمي الكونية ومكت -  8

  . 549/ 2 ، 1986/ 1إدارة البحوث العلمية، السعودية، طعشر،
  9- وهو علم يتناول القضااي حسب املقاصد القرآنية من خالل سورة أو أكثر. مصطفى مسلم، مباحث يف التفسري املوضوعي، دار القلم، دمشق/سوراي، ص16 . 

  10 - انظرد. علي العبيد، أصول التفسري وضوابطه، مكتبة التوبة، الرايض، اململكة العربية السعودية،ط2010/2،  ص 95 .

  11- خالد السبت ، قواعد التفسري، ص31 .    
  12 - الربكيت،حممد عميم الدين، قواعد الفقه الكربى،دار اإلفتاء،كراتشي/ ابكستان،ط1/،1407  ص50 .
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 مراعاة املقصود من سياق الكالم. - 6
 وال زايدة. مطابقة التفسري للمفسر من غري نقص - 7
مطابقة التفسري ملا هو معروف من علوم الكون وسنن االجتماع واتريخ البشر العام واتريخ العرب اخلاص أايم  - 8

 نزول القرآن.
مطابقة التفسري ملا كان عليه النيب صلى هللا عليه وسلم يف هديه وسريته ألنه هو الشارح املعصوم للقرآن بسنته  - 9

 اله ومشائله وتقريراته.اجلامعة ألقواله وأفع
 ختام األمر ببيان املعىن واألحكام املستنبطة منه يف حدود قوانني اللغة والشريعة والعلوم الكونية. - 10

 13رعاية قانون الرتجيح عند االحتمال. - 11
 ؟والسؤال اآلن: هل توفرت كل هذه الشروط والضوابط يف الذين قاموا هبذا العمل العظيم ، أقصد التفسري 

 هذا ما سنتعرف عليه الحقاً.
 تقييم التفاسري من خالل الشروط والضوابط:

نؤكد مرة أخرى أن هذه الشروط والضوابط، وترقيمها وتعدادها مسألٌة اجتهاديٌة وليست توقيفية، بل إن الكثري من 
، مع بعض كل دقةٍ العبارات اليت يصاغ هبا الشرط ختتلف من مؤلف آلخر، والسبب هو تناول ما قاله األقدمون ب

 التوضيحات والزايدات. 

إن عمال عظيما وجليال مثل التفسري حيتاج بالشك إىل إنسان يتمتع خبصاٍل ومزااي خاصة، ال تتوفر يف غريه، من علميٍة 
ى وأي خلٍل أو نقٍص يف هذه اخلالل من شأنه أن ينعكس سلبا عل -عز وجل –وخلقيٍة، فالتفسري هو الرواية عن هللا 

ري عن مراد هللا من كالمه. ومن هنا فقد حرص العلماء على التشديد يف مسألة الشروط والضوابط، وعدم التهاون التفس
مع من اليتمتع هبا. بيد أننا وحنن نقرأ كل هذه التفاسري بعد أن جعلنا نصب أعيننا تلك الشروط اليت وضعها العلماء 

 ملسائل، أو فن من الفنون، جنده أنه مل يلتزم بتلك الشروط اليت كان...جند أهنا يف موضٍع من املواضع، أو مسألٍة من ا
عليه أال يتجاوزها، ولكنه جتاوزها، ألسباٍب عدٍة منها علمية وأخرى خلقية، أو تبعاً للبيئة اليت يعيش فيها، أو أنه جاء 

ين عند يطة واحلذر الشديدمن ابب النسيان والغلط. ومن هنا ندرك أن التقييد بتلك الشروط جاءت من ابب أخذ احل
تفسري كتاب هللا. ومن جانٍب آخر نرى هذه التفاسري قد تنوعت يف شكلها ومضموهنا، فبعضها جاءت خمتصرة وأخرى 

                                                           
ليب ، القاهرة/مصر، بية،عيسى البايب احلينظر يف هذه الشروط والقواعد: الزركشي،أبوعبدهللا بن حممد، الربهان يف علوم القرآن،ت حممد أبوالفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العر  -13 
ومابعدها، الزرقاين حممد عبدالعظيم،  2/153،  1974علوم القرآن،اهليئة املصرية العامة للكتاب، ط/ومابعدها، السيوطي،عبدالرمحن بن أيب بكر،اإلتقان يف  2/153، 1/1957ط

                          ، 2/60/د.ت، 3مناهل العرفان، مطبعة عيسى البايب احلليب ،ط
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مطولة، ومن حيث املنهج مثة تفاسري ابملأثور وأخرى ابلرأي، وهناك من زاوج بينهما. وال ننَس موضوع التأثر ابلبيئة، 
 (، 627يه حشا تفسريه بذكر املسائل اخلالفية وفروعها، وأدلة كل مذهب، كما فعل القرطيب)فالفق وابمليول اخلاصة.

والبالغي اهتم أكثر ما اهتم  (،745والنحوي مأل تفسريه بقواعد النحو وخالفياته، والرتجيح بينها، كما فعل أبو حيان)
َفس العقلي والفلسفي استطرد كثريًا يف ذكر (، وصاحب النـَّ 538بعلوم البالغة من بيان ومعاين، كما فعل الزخمشري)

( يف مفاتيح الغيب، وصاحب القصص 606قواعدهم ونظرايهتم من حيث االستدالل والرد، كما فعل الرازي)
 14(.875واألساطريأكثرمن ذكرالقصص الغريبة ورمبا اإلسرائيليات، كما فعل الثعليب)

ل ما جاء يف القرآن من سور وآايت وكلمات وأسرار أمر نسيب إذن يستخلص من كل هذا أن التفسري مبعىن اإلحاطة بك
ابلنسبة لإلنسان كمرحلة زمنية مقابل غري احملدود بزمان ومكان معينني، فالتفسري يتأثر بعوامل كثرية، من بيئة وظروف 

هٍم مل يبلغ فأو زمان ومكان وسياق معنٍي، يقول سهل بن عبدهللا التسرتي)لو أعطي العبد بكل حرف من القرآن ألف 
هناية ما أودعه هللا يف آيٍة من كتاب هللا ؛ ألنه كالم هللا، وكالمه صفته، وكما أنه ليس هلل هناية فكذلك ال هناية لفهم  

ولن يتوقف األمر عند هذا احلد، بل املستقبل كفيل أبن تربز وجوه  .15كتابه، وإمنا ي فهم كلٌّ مبقدار ما يفتح هللا عليه(
 -ما هو معلومك  –وجه الدراسات القرآنية ، ورمبا مناهج أخرى غري اليت نعرفها اآلن .فمن التفسري جديدة أخرى من أ

ما هو قابل للتجديد، حسب املتغريات يف كل زمان ومكان، وقد حيتاج املفسر إىل علوٍم تناسب وتتالءم مع الواقع 
كتاب رهبم، نشود، وهو هداية الناس وإصالحهم باملعاش لتصب مجيعها يف جمرى بيان اآلي القرأين، وليتحقق اهلدف امل

يقول الرافعي)كأمنا ركب على مقادير العقول والقوى وآالت العلوم وأحوال العصر املغيبة، فرتاه يتخري من األلفاظ على 
لذي ا درحاٍت ليس معىن العجب فيها أن يقع التخري عليها، ولكن العجب أن تستجيب ألفاظه على هذا الوجه املعجز

اليكون يف اللغة إال عن قدرة هي عني القدرة اليت أهلمت أهلها الوضع والتعبري وتشقيق الكالم حىت حصلت لغتهم  
 16كاملًة يف كل ذلك(.

بعد كل هذا الكالم، هل يستطيع عاملٌ واحٌد أن يعطي القرآن حقه يف التفسري من كل جوانبه ومناحيه؟ هذا ما سنتعرف 
 عليه يف الفصل التايل.

 

                                                           
  14- مناع القطان، مبحث يف علوم القرآن، مكتبة املعارف للنشرط2000/3 ، ص 356 .                                                            

  15 - مقدمة تفسري البسيط للواحدي) رسالة دكتوراه( املقدمة ، 1- 30

  16 - إعجاز القرآن والبالغة النبوية ، إعجاز القرآن والبالغة النبوية، ط9/ 1973 ، ص1973 . 
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 صل الثاين: التفسري املؤسسايتالف

 املقصود ابلعمل املؤسسايت:

يعرف العمل املؤسسي ) اجلماعي( أبنه شكل من أشكال التعبري عن التعاون بني الناس، أو ما يطلق عليه العمل 
قائم على  وأداء العمل بشكٍل منّسقٍ  التعاوين، وامليل إىل قبول العمل اجلماعي وممارسته شكاًل ومضموانً، نصا وروحاً،

أسس ومبادئ وأركان وقيم تنظيمية حمددة، ومن مساته: القرب من املوضوعية أكثر من الذاتية، وكذلك توظيف اجلهود 
ة من وكذلك يضمن العمل املؤسسي أبن مجيع العاملني ملتزمون مبنظوم البشرية واالستفادة من شىت القدرات اإلنتاجية.

 17وسلوكهم وعالقاهتم الوظيفية واإلنسانية.القيم واملبادئ يتمحور حوهلا أداؤهم 

وههنا نقصد ابملؤسسة املعنية ابلتفسري هيئة تضم كبار العلماء، ويف خمتلف االختصاصات) الشرعية والعربية والعلمية 
   . بقصد مدارسة القرآن معاً ومن مّثَّ تفسريه تفسرياً كاماًل من سورة الفاحتة إىل الناس والفلكية واإلنسانية...(

 دواعي العمل املؤسسايت يف التفسري:

الشك أن الدعوة إىل مشروع مؤسسايت يف تفسري كتاب هللا له مربراته وحاجته، فليس األمر عبارة عن هوى يف النفس، 
 أو تلبية لرغبات خاصة، بل ختضع ملعايري وضوابط معينة.

 أوًَل: التجديد يف التفسري:

سان: جدَّ الثوب والشيء جِيدُّ، ابلكسر صار جديداً، وهو نقيض اخلََلق، وعليه والتجديد: من جدَّد،جيدَّد،جاء يف الل
ه قول سيبويه: ِمْلحفٌة جديدٌة.  18وجِّ

ومصطلح التجديد، حبد ذاته، ليس حاداًث يف اللغة، بل له اترخيه وأتصيله، ورد ذلك على لسان رسول هللا صلى هللا 
. يقول املناوي يف شرحه 19س كل مائة سنة من جيدد هلا أمر دينها(عليه وسلم:)إن هللا يبعث هلذه األمة على رأ

                                                           
  17 - حممد انجي عطية، البناء املؤسسي يف املنظمات اخلريية، الواقع وآفاق التطوير. شبكة صيد الفوائد   .

  18 - ابن منظور، لسان العرب، ط3/ 1414 ، بريوت، لبنان، مادة ) جدد ( 111/3 .
مشس    ، وصححه السخاوي 0092، ط/ أخرجه أبوداود يف سننه، أول كتاب املالحم، ابب ما ي ذكر يف قرن املئة، ت شعيب األرانؤوط وحممد كامل قره بللي، دار الرسالة العلمية -19

 .   238رقم  203/ 1، 1/1985الدين، املقصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنة، ت حممد عثمان اخلشت، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، ط
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.ويعرفه 20للحديث:)جيدد هلا دينها، أي: يبني السنة من البدعة ويكثر العلم وينصر أهله، ويكسر أهل البدعة ويذهلم(
، فإهنم يتوسعون يف .وأما املعاصرون21املودودي:) أبنه كل من أحيا معامل الدين بعد طمسها، وجدَّد حبله بعد انتقاصه(

 ، يقول القرضاوي:) إن جتديد الدين مبعىن جتديد اإلميان به وجتديدالفهم له والفقه فيه، وجتديدأكثر مفهوم التجديد
 .22االلتزام والعمل أبحكامه وجتديد الدعوة إليه(

 يتوهم البعض. ٍل ، كماإذن التجديد يف الدين مصطلح إسالمي غري دخيل، والتثري الكلمة فينا أي حفيظة، أو ردة فع
 التفسريللقرآن، مبعىن جتديد فهمه أييت ضمن ما هو مطلوب جتديده .خالل تلكم األقوال، أن من  ونعلم

إن تكرار القراءة للقرآن الكرمي بعني التدبر ونية التعرف على خزائنه أمر واجب على العلماء، كيف وهللا عز وجل 
(ويقول: ))سنريهم آايتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم ...(  24لوٍب أقفاهلا( )حممد يقول:)) أفال يتدبرون القرآن أم على ق

ومن البدهي أن معارف اإلنسان وخرباته العلمية  ( وهي صيغ كما نرى تدل على الدميومة واالستمرارية.53)فصلت 
بيعة نسان عن الطيف منو متطور ومتكامل ال يتوقف، ومن هنا ويف كل زمان يكشف اإلنسان حقائق جديدة عن اإل

وما فيها، هذه املعرفة املستجدة متنح اإلنسان مستوى عقليًا ومعرفيًا جديدًا يؤهله لفهم اآلايت فهمًا مغايرًا للفهم 
ب األخطاء ونعين به إزالة ما علق ابلتفسري من شوائ املاضي. ولذا فإن التجديد يف التفسري حاجٌة علميٌة ملحٌة دائماً.

لى مامل يعرفه السابقون، وما أكثرَه. وكذلك وجد يف التفاسري املتقدمة ما لعب دورًا سلبيًا على يف فهمه، والتعرف ع
عقول الناس مجيعاً، املسلمني وغريهم، أما املسلمون فذهبوا ينقلون للناس ما قرأوه يف التفاسري بنية حسنٍة فتقبلها الناس، 

غية ، فقد وجدوا فيها ضالتهم املنشودة، وبثوا من خالهلا مسومهم بوفيها ما فيها من املخاطر على العقيدة ، وأما غريهم
النيل من مصادر العلم عند املسلمني، والغاية دائمًا هي إزالة الثقة عند املسلمني جتاه كل التفاسري، ومن مثَّ التشكيك 

 يف القرآن نفسه.

ان املفسرون فاسري اليت بني أيدينا، واليت كومن أدلة مشروعية التجديد يف التفسري، هو ما كان أييت يف مقدمات الت
حدث نفسي أبن ولطاملا أ يقول البيضاوي يف مقدمة تفسريه:) يصرحون أبهنم أخذوا عن غريهم وأضافوا إليه ماعندهم.

أصنف يف هذا الفن كتااب حيتوي على صفوة مما بلغين من عظماء الصحابة، وعلماء التابعني، ومن دوهنم من السلف 
                                                           

 20- زين الدين، عبدالرؤوف، فيض القدير شرح اجلامع الصغري، املكتبة التجارية الكربى، ط1/ 1356، 2/ 281) 1854 (.    .
 21- - املودودي، أبو األعلى، املوجز يف اتريخ جتديد الدين،دار الفكر احلديث، ط2/ 1967،  ص 13 . 

 22  القرضاوي، يوسف، من أجل صحوة راشدة ،دار الشروق، القاهرة/ مصر، ط/ 2001 ، ص 31 .



 

 
263 

، وينطوي على نكت ابرعة، ولطائف رائعة، استنبطتها أان ومن قبلي من أفاضل املتأخرين، وأماثل احملققني، الصاحلني
 ويعرب عن وجوه القراءات املشهورة املعزّوة إىل األئمة الثمانية املشهورين، والشواذ املروية عن القراء املعتربين.

ا صمم االنتصاب يف هذا املقام حىت سنح يل بعد االستخارة مإال أن قصور بضاعيت يثبطين عن اإلقدام، ومينعين عن 
وهذا .23وأسرار التأويل( أبنوار التنزيل»به عزمي على الشروع فيما أردته، واإلتيان مبا قصدته، انواي أن أمسيه بعد أن أمتمه 

ولقد كان يقول:)فأبو السعود ، يتحدث عن نفسه وهو بصدد أتليف تفسرٍي على غرار تفسريي الزخمشري والبيضاوي 
يف سوابق األايم وسوالف الدهور واألعوام أوأن اشتغايل مبطالعتهما وممارستهما وزمان انتصايب ملفاوضتهما ومدارستهما 
يدور يف خلدي على استمرار آانء الليل وأطراف النهاران أنظم درر فوائدمها يف مسط دقيق وأرتب غرر فرائدمها على 

زاخرة ألفيته يف تضاعيف الكتب الفاخرة من جواهر احلقائق وصادفته يف أصداف العيامل ال ترتيب أنيق وأضيف إليها ما
من زواهر الدقائق وأسلك خالهلا بطريق الرتصيع على نسق أنيق وأسلوب بديع حسبما يقتضية جاللة شأن التنزيل 

ية السبحانية من عوارف لنظر الكليل ابهلداا ويستدعيه جزالة نظمه اجلليل ما سنح الفكر العليل ابلعناية الرابنية ومسح به
معارف ميتد إليها أعناق اهلمم من كل ماهر لبيب وغرائب رغائب ترنو إليها أحداق األمم من كل حنرير أريب وحتقيقات 
رصينة تقيل عثرات األفهام يف مداحض اإلقدام وتدقيقات متينة تزيل خطرات األوهام من خواطر األانم يف معارك أفكار 

تبه فيها الشؤون ومدارك أنظار خيتلط فيها الظنون وأبرز من وراء أستاِر الكم ون من دقائق السر املخزون يف خزائن يش
الكتاب املكنون ما تطمئن إليه النفوس وتقر به العيون من خفااي الرموز وخبااي الكنوز وأهديها إىل اخلزانة العامرة الغامرة 

 تعاىل خبالفة األرض واصطفاه سلطنتها يف الطول والعرض أال وهو السلطان األسعد للبحار الزاخرة جلناب من خصه هللا
 24األعظم....(

إهنا خصوصية اخلطاب اإلهلي األخري للبشرية، وإىل قيام الساعة، وهو ماعناه الباقالين بقوله: ) الذي يوجب االهتمام 
بعد ذلك  وسلم ب نيت على هذه املعجزة ، وإن كان قد أيدالتام مبعرفة إعجاز القرآن أن نبوة نبينا حممد صلى هللا عليه 

مبعجزات كثريٍة ، إال أن تلك املعجزات قامت يف أوقاٍت خاصٍة ، وأحواٍل خاصٍة ،وعلى أشخاٍص خاصٍة ... فأما 
وم ي داللة القرآن فهي عن معجزٍة عامٍة عمت الثقلني وبقيت بقاء العصرين، ولزوم احلجة هبا يف أول وقت ورودها إىل

                                                           
  .       23/ 1.ج  1418/ 1ار التأويل، ت حممد بن عبدالرمحن املرعشلي، دار إحياء الرتاث العريب،بريوت/ لبنان، طالبيضاوي، انصر الدين أبو سعيد،أنوار التنزيل وأسر  -  23
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.ويقول الرازي:)....فإن من مل يتدبر ومل يتأمل ومل يساعده التوفيق اإلهلي مل يقف على 25القيامة على حدٍّ واحٍد (
األسرارالعجيبة املذكورة يف هذا القرآن العظيم ، حيث يراه يف ظاهر احلال مقروانً بسوء الرتتيب ، وهو يف احلقيقة مشتمل 

األقوال آبخر املفسرين املشهورين، الطاهر ابن عاشور لينبه على أن املرجو من  .وخنتتم26على أكمل جهات الرتتيب(
التدبر ليس االتعاظ واالمتثال فحسب، بل هو الوصول إىل معاٍن جديدٍة مل تكن مل تكن ابديًة له ابدئ النظر، حيث 

اللفظ كثري املعاين  ذلك يف كالٍم قليلٍ  يقول:) التفكر والتامل الذي يبلغ به صاحبه معرفة املراد من املعاين ، وإمنا يكون
 .   27اليت أودعت فيه حبيث كلما ازداد املتدب تدبراً انكشفت له معاٍن مل تكن ابديًة له ابدي النظر(

 اثنياً: التوجه اَلختصاصي يف العصر اْلديث: 

لمية اليت حيياها العامل فالنشأة العليس خافياً على كل متبصٍر أن احلركة العلمية يف العصر احلديث دون غريه من العصور، 
اليوم ختتلف عن سابقاهتا، يوم كانوا حيفظون القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة وهم مازالوا صغاراً، إىل جانب املتون يف 

ما و  مجيع العلوم، إضافًة إىل طبيعة احلياة اليوم من عدم مقدور العامل يف التفرغ للعلم. والتكنولوجيا اليت ظهرت مؤخراً 
رافقها من اخرتاعات وإبداعات واكتشافاٍت جعلت اإلنسان يعجز عن أن حييط هبا مجيعاً، بل أ جرب على التوجه إىل 
بعضها للتضلع فيها، واالكتفاء مبعرفٍة إمجاليٍة فيما سواها، أو بعبارٍة أدق التخصص يف جمال العلوم التجريبية، وهذا األمر 

 لو قرأان تفسرياً مثل ) مفاتيح الغيب ( للرازي، حلسبنا أننا أمام عامل موسوعي قد حصل سرى إىل العلوم النظرية أيضاً.
العلوم ذكراً يف القرآن  ن هلذهأنصيباً من العلم يف كل الفنون)من شرعيٍة وعربيٍة وفلكيٍة وجغرافية وطبيٍة ....(، وال شك 

، بل إن ال ها يف البحث والتحقيق والتحرير؟واجلواب:الكرمي أو إشارًة ، ولكن السؤال ههنا: هل أعطى كل العلوم حق
العلماء تكلموا كثريًا يف ما ورد عند الرازي، ورأوا أنه أخطأ أو جانب الصواب يف مواطن كثرية، بل ابلغ بعضهم يف 

 ؟!28وصفه أنه حوى كل غريب وغريبة

                                                           
  25 - الباقالين، أبو بكر، إعجاز القرآن الكرمي، ت السيد أمحد صقر، دار املعارف/ مصر، ط5/ 1997 ،ج 1 / 8 .                        
  26 - الرازي، أبو عبدهللا حممود بن عمر، مفاتيح الغيب) التفسري الكبري(، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت/ لبنان، ط3/ 1420، 26/ 389 .

  27 - ابن عاشور، الطاهر، التحرير و التنوير، الدار التونسية/ تونس، ط / 1984 ، ج 23/ 252 .

  28 - هو ابن خلكان . وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، ت إحسان عباس، بريوت/ لبنان،د. ت ، 4/ 449 . 
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عًا يذكرون لبيضاوي، وغريمها....لرأيناهم مجيوإذا قرأان تفسري)الكشاف( للزخمشري و) أنوار التنزيل وأسرار التأويل( ل 
هكذا و  ، وقد وقفنا قبل اآلن عند شروط التفسري ومنها: العلم ابحلديث روايًة ودرايًة.29رواايٍت ضعيفٍة وأخرى موضوعة

 فقد وجد عند اجلميع بعض من املثالب ما جعله يذهب بربيقه ونوره. األمر يف مجيع التفاسري،

رت يف املفسرين الشروط اليت وضعها العلماء لكل من يريد تفسري كتاب هللا؟أم هل متتعوا هبا مث والسؤال اآلن:هل توف
بدأوا يف الشروع يف التفسري؟واجلواب ابلنفي دائماً، ولكن هل كان عدم متتعهم هبا مانعاً هلم دون التفسري؟واجلواب أيضا 

مل كل يقدم على هذا األمر اجلليل، كي ال ينربي للعابلنفي. لقد كانت تلك الشروط سيف ترهيٍب لكل من يريد أن 
 أحد. 

إن التخصص الذي است حدث يف احلياة العلمية اليوم جعلت العامل ضليعاً يف فنٍّ دون مجيع الفنون ، ويف علٍم دون مجيع 
لفقه وأصوله، ال ا العلوم، بل اكتفى إبملامٍة عامٍة يكاد أن يسد رمق حاجته، دون اإلشباع، بله اإلبداع. فاملتخصص يف

حييط علماً بدقائق البالغة وفنوهنا، والبليغ ال جييد فن التعامل مع القواعد الفقهية واألصولية ،ومن مث استنباط األحكام 
 من خالهلا.واملتخصص يف علم احلديث قد يعجز عن حترير مسألٍة حنوية أو صرفية، وهكذا....

ابإلنسان  اليت اليت جاء ذكرها يف القرآن الكرمي، تصرحياً أو تلميحاً، واليت تتعلقفإذا أضفنا إىل كل هذا املسائَل العلميَة 
والكون من حوله، وما يتعلق ابلبحار واحمليطات واجلبال...فإن األمر يتسع كثرياً، وأمر اإلحاطة هبا والضلوع فيها يصبح 

 30هذه املسائل؛ خشية الوقوع يف اخلطأ.ضرابً من اخليال .ولذا رأينا العلماء اليوم حيجمون عن اخلوض يف مثل 

 هلذه األسباب وغريها كانت احلاجة إىل تفسري مؤسسايت يف غاية األمهية. 

 

 

                                                           
ريب النواوي، ت ق أهل العلم.ينظر: السيوطي، تدريب الراوي يف شرح تقموضوع ابتفا -احلديث –فمثالً كالمها وغريمها يوردون يف هناية كل سورة ما مسي حبديث فضائل السور، وه  - 29 

                                                                                                                                              .                                                 310، ص 1981/ 3، نور الدين عرت، منهج النقد يف علوم احلديث، دار الفكر، دمشق/ سوراي،ط 239/ 1، 1985/ 1أمحد هاشم،دار الكتاب العريب، بريوت/ لبنان، ط

  30 -الذين يتحدثون – اليوم – عن اإلعجاز العلمي أكثرهم مل يدرسوا العلوم الشرعية.                                                                 
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 الفصل الثالث: يف التفسري املؤسسايت:

يل :ال شك أن عمال كبرياً مثل التفسري ، يف هذا العصر،حيتاج إىل تفعاملبحث األول: التخصصات الواجب توفرها
اليت هلا عالقة ، قريبة أو بعيدة،ابلقرآن الكرمي؛ كي تكون الثمرة من أطيب ما تكون.والتخصصات  مجيع التخصصات

 اليت ينبغي أن تتوفر هي عبارة عن جمموعات علمية وهي:

 أواًل: جمموعة التخصصات الشرعية ، وتضم التخصصات التالية:

 التفسري  – 1
 الفقه وأصوله. - 2
 احلديث الشريف وعلومه. - 3
 العقيدة وعلم الكالم. - 4
 السرية النبوية - 5
 جمموعة التخصصات يف اللغة العربية، وتضم املتخصصني يف: –اثنياً  
 النحو – 1
 الصرف  – 2
 البالغة   – 3
 31املناهج اللغوية احلديثة. – 4

 اثلثا: جمموعة العلوم التجريبية:وتضم املتخصصني يف 
 علم الفلك – 1
 لبحار واجلبال والرتبة والنباتعلم البيئة وتشمل ا – 2
 علم الطب البشري - 3

 رابعا: جمموعة العلوم اإلنسانية،وتشمل:

                                                           
  31 - على الرغم من أن مناهج احلداثيني مبجملها ابطلة إال أن الرد عليهم ال يؤاته أي إنسان ، بل البد من علماء أحاطوا هبا خربا.
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 علم النفس اإلنساين – 1
 علم االجتماع اإلنساين – 2

وال شك أن كل علم من العلوم السابقة قد تفرعت وتنوعت إىل أقسام عدة، وينبغي أن يكون املتخصصون من  
 جانٍب كبرٍي من العدالة وسالمٍة يف السرية والسريرة، فهذا مما اتفق عليه العلماء وأهل أهل اخلربة والدراية، وإىل
عن اإلمام أيب طالب الطربي قوله يف أدوات التفسري: اعلم أن من شروط صحة االعتقاد  –العلم.يقول السيوطي 

عني ومن ، عقيدة الصحابة والتابأوالً ولزوم سنة الدين..._ يقول:) واملقصود: أن يكون على عقيدة السلف الصاحل
بعدهم العلماء الذين وضعوا األسس لعقيدة األمة، ودونوها يف مصنفات حفظت على مرِّ األاين، ونقصد هبم اهل 

 32السنة فهم االمة وهم السواد االعظم(.

 املبحث الثاين: آلية العمل:  

اج إىل تكاتف ، والعمل ابلشكل الذي ر سم حيتإن العمل يف تفسري كتاب هللا يتطلب جهداً كبرياً ومساعي حثيثة
اجلهود، السيما الدولة اليت سرتعاه،ووتتبناه من أوله إىل آخره. فالدولة معنية بتمويل العمل وتزويد املؤسسة بكل 
اد ر ماحتتاجه من آلياٍت تتمثل يف املكان املناسب واألجواء املرحية، وتلبية متطلبات العمل، سواء منها ما يتعلق ابألف

أو ابلعمل، من خالل توفري مكتبٍة شاملٍة لكل ما ك تب يف التفسري أو ما يتعلق به، ومن مجيع األعصر واألمصار، 
إضافة إىل األجهزة املخربية واألفالم اليت تشرح بعض القضااي العلمية، فكلها تصب يف جمرى تبيني كالم هللا. وسوف 

وح الفريق الواحد والنـََّفس الواحد، بعد أن وضعوا منهجاً عاماً تكون هذه اجملموعات كخلية النحل، يعملون بر 
يسريون عليه، وهبديه يعملون.يقول عليه الصالة والسالم: )فمن أراد منكم حببوحة اجلنة ، فإن الشيطان مع الواحد 

 وفيما يلي صورة تقريبية هليكلية املؤسسة.33وهو من االثنني أبعد.(

                                                           
  32 - اإلتقان يف علوم القرآن، 4/ 200 .                                                                                                                            

(.وكذلك  6728) 122/ 15، 1988/ 1، مؤسسة الرسالة، بريوت/ لبنان، ط15ابن حبان البسيت، صحيح ابن حبان،كتاب السري، ابب طاعة األئمة، ت شعيب األرانؤوط،  -33
 (.     9177)284/ 8، ج 2001/ 1ملنعم شليب،/ مؤسسة الرسالة، بريوت/ لبنان،طرواه النسائي، أبو عبدالرمحن أمحد بن شعيب،ت حسن عبدا
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 علماء

 ا عقي ة

 لماءع

 ا ح يث

 علماء

 ا عقي ة

 علماء

 ا سيرة

 مجموعة ا مفسرين      

 علماء

ا جيو وج

 يا

علماء 

 ا بالغة

علماء 

 أصول ا فقه

 ا نحو

 وا صرف

 علماء

 ا فلك
 علماء

 ا حيوان

 وا نبات

 ا علو 

اإلنسانية
 ا  ب عل 

أ رى علو  اإلنساني  
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الشريعة حمور هذه الدوائر، وأن املفسرين هم قطب الرحى، فكل ما ي كتب ينبغي أن وههنا ينبغي أن يكون علماء 
ي ستشاروا فيه، والكلمة الفصل هلم، بعد أن مجعوا املادة وقلبوها على وجوهها، وبعد أن استمعوا إىل أهل 

 ب رهبم.  ااالختصاص، وأحاطوا علماً بتفاصيلها وجزئياهتا، ليصوغوها بقلم املفسرالذي يفسر للناس كت

 اثلثاً: قيمة التفسري العلمية:

لكل عمٍل غاية، ولكل جهٍد مثرة، والثمرة املرجوة من هذا العمل عظيمة إبذن هللا،فسوف يصل هذا التفسري إىل     
 كل مكان فيه مسلم يشهد أن ال إله إال هللا، وذلك بعد ترمجتها إىل مجيع لغات العامل احلية .

العمل فيه، كبار علماء العامل اإلسالمي، سوف يكون شاهدًا صادقًا لعصره الذي  إن التفسري الذي عكف على
فعندما ندرس  ، -سبحانه  –و لد فيه، وسوف يكون وثيقًة مهمًة للحركة العلمية والفهم اإلسالمي لكتاب هللا 

لعلمية واالجتماعية امنهج مفسر ما يف تفسريه نقرأ بني يدي منهجه البيئة اليت عاشها،ومن النواحي السياسية و 
 والعلمية.....لنرى أبن كل تلك املصطلحات قد أثرت فيه، وأنه ابن بيئته، وأن للبقاع أتثرياً يف الطباع، وعندئٍذ نعلم
أن هذا التفسري جهد إنساٍن قد أثرت فيه عوامل كثرية، وهو يفسر كتاب هللا، وال شك أهنا سوف تؤثر يف فهمه 

وحده  –تفسريه فهو نتاج فكره وعصارة جهده من سين عمره يف التدبر واملدارسة وهو  وتعبرياته،وكل ما أودعه يف
بعض اهلفوات والزالت من أاننيٍة   -دون شك  –الذي اختار ودّون ورجح وضعَّف، ولذلك  سوف نرى   -

ها أحد، خبالف نوبدعيٍة وعصبيٍة،أو حىت اليت تصدر عنه من غري قصد ، أو عن طريق النسيان... واليت ال يتجرد ع
العمل املؤسسايت، الذي سيكون حلظوظ النفس أدىن مراتبها  من تلك العيوب؛ فسوف خيضع كل ما ي كتب لقراءة 

 أعضاء املؤسسة ومراجعاهتم املتكررة، واليت ستحول دون وجود مثل هذه اهلفوات والزالت. 

 املنهج املقرتح للتفسري :

ن يضعوا أمام أعينهم منهجاً واضحاً يكون اخلط العام الذي سوف يسريون دأب املفسرون الذين فسروا كتاب هللا أ
عليه، وقد رأيناهم قد سلكوا مناهج خمتلفة، فبعضهم فّسر ابلرأي وآخرون ابملأثور، وهناك من زاوج بني ذينك 

 املنهجني.ويف التفسري املؤسسايت الذي نقرتحه) ودائما هي اقرتاحات(، هو:
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املأثور والرأي، أقصد املزاوجة بينهما، وأن يستفيدوا من األخطاء اليت وقع فيها السابقون، وهي أن جيمعوا بني  -أوالً 
نسبية بني املفسرين من حيث النوعية والكمية، وهذا ال يعين البتة التقليل من شأهنم، بل جتنب ما أ خذ عليه 

 املتقدمون، وعلى سبيل املثال:

 ، فيذكرونه دون زايدة أو نقصان.يف املأثور:  إن كان مما هو جممع عليه
 وإن كان مما اختلف فيه اختالف تضادٍّ، وهوقليل، في كتفى ابلصحيح وال يذكراملقابل إال حلاجة شديدة .
وإن كان اختالف تنوع،فإنه ي ذكراألرجح أواًل ، مث ي ردفها ابألوجه األخرى بصيغة التضعيف والتمريض، 

 ألمر على القارئ.وي ذكر هذا يف املقدمة؛ كي ي ّسهل ا
الرواايت املوضوعة ال ت ذكرالبتة، وكذلك اإلسرائيليات، وأما الضعيفة فال يوردوهنا إال للضرورة الشديدة،  - 

 يف احلاشية. -سنداً أو متناً  –مع ذكر علتها
 ويف املعقول: أال ي كثروا من األوجه اإلعرابية، بل االكتفاء ابألرجح إال لضرورة ما.  -
وا من ذكر االختالفات الفقهية وأدلة املذاهب، فهو ليس كتاب فقه مقارن، بل ت ذكر األقوال أال يكثر  -

 واآلراء بشكل مقتضب، دون ذكر األدلة، ويف مواضع مهمة حتتاج إىل معرفة اآلراء.
الرد و أن يتجاوزوا االختالفات يف علم الكالم اليت جتاوزها هذا العصر) هذا العصر(، فإيراد آراء املعتزلة  -

عليهم شغلت مساحًة كبريًة يف بعض التفاسري، واليوم ال يوجد من ينتصر آلراء املعتزلة، فال حاجة تدعو 
ر،من حيث سيكون وثيقًة هلذا العص –كما قلنا   –إىل ذكرها، بل رمبا حنتاج إىل ذكر غريهم، ألن التفسري 

بهائيني كذكر ال  -كما يزعمون  -تهم احلركة العلمية والفكرية، والذي يكون كتاب هللا حجتهم ومرجعي
 والقاداينيني والقرآنيني، ورمبا املدارس احلديثة كاحلداثيني ومناهجهم ، ودائماً بشكل خمتصر وبعباراٍت واضحة 

 التفسري العلمي:
جيب التنبه إىل موضوع التفسري العلمي واالضطالع على آخر االكتشافات ، ومعرفة ما أضحت حقيقة    

هبا، وما هي عبارة عن نتائج أولية، أو نظرايت قد يطرأ عليها التغيري والتبديل، ففي احلالة  علمية مسّلم
األوىل تعتمد املؤسسة تلك احلقيقة وتدوهنا يف التفسري، الذي سيبقى خالداً، وأما الثانية فتوردها بصيغة 
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علومة بصيغة أهنم أوردوا امل التضعيف والتمريض، وال ضري إْن اكتشفت األايم ما يبطلها ويزيفها، وعذرهم
 توحي إىل عدم اجلزم هبا.

 أسلُو الكتابة:
ألن التفسري سوف يتداوله كل الناس، العلماء وأنصاف العلماء والعوام، فإنه ينبغي على اللجنة أن أتخذ   

لسة س هذا األمر بعني االعتبار، فال حيتمل التفسري اإلتيان ابلغريب واحلوشي من الكلمات، بل بلغة سهلة
شيقة جتذب الناس وحتببهم إىل كتاب رهبا، فاملأمول أن يفهم الناس ماذ أراد هللا منهم من خالل هذا 

 الكتاب.
بعد االنتهاء من هذا العمل اجلليل واجلهد الكبري ي طلب من اللجنة أن تعمل على اختصار التفسري:

دون ذكر التفاصيل وال األقوال  اختصار هذا التفسري، وذلك ابعتماد املختار والراجح يف كل أمر،
الكثرية؛فثمة من حيب االختصار ويستثقل األحجام الكبرية،ال سيما وأن املتوقع أن يبلغ التفسري جملداٍت 

 عدة،أما ههنا فال أكثر من جملدين اثنني.
 وأخرياً:....

لتفسري مفتوح فباب اإن هذا التفسري) املؤسسايت(لن يكون بدياًل عن التفاسري السابقة وال الالحقة،    
لكل عامل، شريطة أن يتسلح بتلك الضوابط والشروط ما استطاع إىل ذلك سبياًل.ويستطيع أي عامٍل أن 
يعود إىل التفسري املؤسسايت لينهل منه مايريد؛ فالعلم ملك مجيع، يؤخذ منه ما يؤخذ، ويرد منه ما ي رّد،إذا  

 يذر.كان العامل ذا شخصيٍة حرة حاضرٍة يف ما أيخذ و 
 
  لامتة:ا 

وهكذا وبعد أن عشت مع البحث وعاش فييَّ،البد قبل أن أضع القلم أن أمللم شتاته وأختصر ماجاء فيه 
 من خالل :

 فأقول:الامتة، 
 إن احلاجة إىل تفسرٍي جيتمع عليه كبار العلماء، ومن خمتلف االختصاصات، ماسٌة ومِلحٌة.  



 

 
272 

خر لد فيه، وهو وثيقٌة مهمٌة للتاريخ العلمي، حيث يبني لنا آإن التفسري سيكون نتاج العصر الذي و   -
 ماتوصل إليه العقل اإلسالمي يف فهم كتاب هللا.

إن العمل مكلٌف، وهو حيتاج إىل دوٍل أو دولٍة ترعاه، وتتكفل بتأمني مجيع املستلزمات، من ماديٍة -
 ومعنويٍة؛ لتكون الثمار املرجوة طيبة مقبولة.

 املقرتحات:
 بعض املقرتحات اليت جالت يف صدري وأان أكتب يف هذ البحث، وأمهها: وهذه
عقد مؤمترات دولية يكون موضوع العمل املؤسسايت يف التفسري عنواانً عاماً هلا، بغية الوقوف على األفكار  -

د ذلك عواآلراء والطروحات اليت سيقدمها املشاركون ومن مَثَّ صوغ رؤيٍة واضحٍة حول هذا املشروع، ليتم ب
 خماطبة الدول واملؤسسات العلمية يف العامل اإلسالمي .

ي راعى يف معايري قبول العلماء يف االختصاصات املختلفة البعد اجلغرايف للعامَل اإلسالمي، ففيه الفائدة  -
 الكبرية اليت ال توجد إذا مل ي راع األمر،ومت االكتفاء مبنطقٍة معينٍة أو بلٍد واحد.

 يكون هذا املشروع دورايً يفصل بني األول واآلخر حنٌو من أربعة عقود. العمل على أن -
 
 

 وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني                                                                                                          
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  قائمة املصادر واملراجع    

 .1988/ 1، مؤسسة الرسالة، بريوت/ لبنان، ط15بسيت، صحيح ابن حبان، ت شعيب األرانؤوط، ابن حبان ال

 ابن خلكان. وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، ت إحسان عباس، بريوت/ لبنان،د. ت  .  - 

 .  1984ابن عاشور، الطاهر، التحرير والتنوير، الدار التونسية/ تونس، ط /  -

 .  1414/ 3ن العرب، ، بريوت/ لبنان، طابن منظور، لسا -

 . 2009أبو داود ، السنن، ت شعيب األرانؤوط وحممد كامل قره بللي، دار الرسالة العلمية، ط/  -

 أبو السعود العمادي،إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي ، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت/ لبنان،د. ت .  -

  1997/ 5كر، إعجاز القرآن الكرمي، ت السيد أمحد صقر، دار املعارف/ مصر، طالباقالين، أبو ب -

 .  1/1407الربكيت،حممد عميم الدين، قواعد الفقه الكربى،دار اإلفتاء،كراتشي/ ابكستان،ط -

  .  1/1421خالد السبت ، قواعد التفسري،  دار ابن عفان، اململكة العربية السعودية، ط -

الدين أبو سعيد،أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ت حممد بن عبدالرمحن املرعشلي، دار إحياء الرتاث العريب،بريوت/  البيضاوي، انصر  -
 . 1418/ 1لبنان، ط

الرازي، أبو عبدهللا حممود بن عمر، مفاتيح الغيب)  -. 1421/ 1دار ابن عفان/ السعودية،طخالد السبت ، قواعد التفسري، - 
  .1420/ 3ار إحياء الرتاث العريب، بريوت/ لبنان، طالتفسري الكبري(، د

         . 1973/ 9إعجاز القرآن والبالغة النبوية، طالرافعي ، مصطفى صادق،  -   

حلليب، ا  الزركشي،أبوعبدهللا بن حممد، الربهان يف علوم القرآن،ت حممد أبوالفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية،عيسى البايب   - 
 .                      2/60/د.ت، 3الزرقاين حممد عبدالعظيم، مناهل العرفان، مطبعة عيسى البايب احلليب ،ط  -، 1/1957هرة/مصر، طالقا

السخاوي مشس الدين، املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنة، ت حممد عثمان اخلشت، دار الكتاب  - 
 .     1/1985ان، طالعريب، بريوت، لبن

 .1974السيوطي،عبدالرمحن بن أيب بكر،اإلتقان يف علوم القرآن،اهليئة املصرية العامة للكتاب، ط/ -  
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.           1985/ 1تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي، ت أمحد هاشم،دار الكتاب العريب، بريوت/ لبنان، طالسيوطي ،   -
 .                                     2001دار الشروق، القاهرة/ مصر، ط/ دة ،من أجل صحوة راشالقرضاوي، يوسف، 

  .2/2010علي العبيد، أصول التفسري وضوابطه، مكتبة التوبة، الرايض، اململكة العربية السعودية،ط -

  . 4/1419،طفهد الرومي، حبوث يف أصول التفسري ومناهجه،الناشر مكتبة التوبة/اململكة العربية السعودية -

 .  1986/ 1إدارة البحوث العلمية، السعودية، طفهد الرومي، اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر، - 

 .3/2000القطان مناع ، مبحث يف علوم القرآن، مكتبة املعارف للنشرط - 

 يد الفوائد   . حممد انجي عطية، البناء املؤسسي يف املنظمات اخلريية، الواقع وآفاق التطوير. شبكة ص  -

 1/17،   1990حممد رشيد رضا، تفسري املنار،اهليئة املصرية العامة للكتاب،ط  -

 .2011دار الكتاب العريب/ القاهرة، ط/ مصطفى عبدالرازق،التمهيد لتاريخ الفلسفة اإلسالمية، -

 .مصطفى مسلم، مباحث يف التفسري املوضوعي، دار القلم، دمشق/سوراي - 

 .1356/ 1الدين، عبدالرؤوف، فيض القدير شرح اجلامع الصغري، املكتبة التجارية الكربى، ط املناوي زين -

 النسائي، أبو عبدالرمحن أمحد بن .1967/ 2دار الفكر احلديث، طاملودودي، املودودي، أبو األعلى، املوجز يف اتريخ جتديد الدين، -

 .2001/ 1بنان،طشعيب،ت حسن عبداملنعم شليب،/ مؤسسة الرسالة، بريوت/ ل

 .1981/ 3نور الدين عرت، منهج النقد يف علوم احلديث، دار الفكر، دمشق/ سوراي،ط  -

 30 -1مقدمة تفسري البسيط ) رسالة دكتوراه( املقدمة ، ، لواحدي ا -
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 النهضة اَلقتصادية العربية ملواجهة التحدَيت العاملية يف ظل الظروف الراهنة
 

 أ.د. عطيـه اجليــار  
 رئيس قسم حبوث إدارة اقتصادايت األراضي واملياه والبيئة - أستاذ دكتور

 اندامصر واملستشار لوزيري الزراعة والري بدولة رو   -جيزة  –األستاذ مبعهد حبوث األراضي واملياه والبيئة          

 

 لخصامل

االقتصـــادية  ام االســـتثمارات والنواحىيعيش العامل اآلن فيما يســـّمى ابلعوملة وانفتاح احلدود الدولية وخباصـــة أم
ممّا يربز ويعّمق أثر التنافســــــية بني الشــــــركات والدول، ونتيجة الشــــــرتاك كافة دول العامل ىف ســــــوق واحدة مفتوحة نتيجة 
تلك العوملة، فقد أّدى ذلك إىل التنافس الذى لن يرتك مكاانً ىف املســـــــتقبل للضـــــــعيف. وميّثل هذا النظام االقتصـــــــادي 

اجلديد، املتمثل بتحرير قيود التجارة العاملية، والتنافس الشــــــــرس حتدايً كبرياً وخطراً حقيقا لدول العامل وشــــــــركاته،  العاملي
وخباصـــة تلك املوجودة يف الدول النامية.  إال أن هذا النظام يف الوقت ذاته قد يشـــكل فرصـــة للبلدان النامية، إن أمكن 

التقليل يف تعظيم االستفادة ما أمكن من املميزات اليت يوفرها االقتصاد العاملي و  االستفادة منه،  فأمهية التنافسية تكمن
 من سلبياته. 

يهتم هذا البحث بتحديد اإلطار العام للتخطيط االســـرتاتيجى والتحليل البيئى لنهضـــة اقتصـــادية عربية ملّحة  
امة حتتاج إىل ية، فإنه ملن الواضــــح أن أوضــــاعنا العىف مواجهة املنافســــة العاملية وىف ظل الظروف البيئية الداخلية واخلارج

مراجعة على مجيع الواجهات واألصعدة وخباصة ىف جمال االقتصاد، حيث اخنفاض اإلنتاجية ومعدالت النمو وينعكس 
ذلك ابلســــلبية على متوســــط الدخل للفرد ونصــــيبه من الناتج احمللي احلقيقي وازدايد معدالت الفقر وســــوء توزيع للثروة 

ارتفاع نســـــــــبة البطالة . وابلرغم من وفرة الثروات اهلائلة ىف بعض الدول العربية إالّ أن الكثري من االســـــــــتثمارات العربية و 
 توجه إىل اخلارج أو تودع ىف البنوك األجنبية، وال تستغل ىف إحداث التنمية املرجّوة واالرتقاء ابملستوى املعيشى العام. 
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ليلها )وصـــــف للوقائع اليت حصـــــلت يف املاضـــــي وحتاملنهج العلمي التارخيي  وقد مت يف هذا البحث ومن خالل
ديد حت وتفســريها بغية اكتشــاف تعميمات تســاعدان على فهم احلاضــر بل التنبؤ أبشــياء وأحداث ابملســتقبل( عن طريق

ختاذها القتناص ا الفرص والتحداّيت اليت تواجه األمة العربية، ومت كذلك اســــــــتنباط االســــــــرتاتيجيات الرئيســــــــية الواجب
الفرصـــــــــــة املتاحة وجتنب أو مواجهة التحدايت املفروضـــــــــــة نتيجة الظروف الدولية اخلارجية، كما مت كذلك حتديد نقاط 
القوة الواجب تدعيمها ونقاط الضــــــــــــــعف الواجب معاجلتها يف مواجهة املنافســـــــــــــــة العاملية، واليت متّثل واحدة من أهم 

افسة القادمة يب حاليا واليت ستزيد حّدهتا يف املستقبل القريب ممّا يدل على خطورة املنالتحداّيت اليت تواجه اجملتمع العر 
 وأمهية التخطيط االسرتاتيجي، وحشد مجيع القوى ملواجهتها. 

 ,التجارة العامليةية التحدايت اخلارج,التنافسية  , التخطيط االسرتاتيجي,النهضة االقتصادية العربية  الكلمات الدالة:

 

 مقدمة -1
 

يمكن أن تعرف تنافسية الدولة ككل، بقدرة البلد على تحقيق معدل مرتفع ومستمر لمستوى دخل أفرادها، األمر الذي يضمن تحقيق 

معدل نمو مرتفع ومستمر لدخل الفرد، والعالقة ما بين التنافسية على صعيد المنشأة، والقطاع، والدولة هي عالقة تكاملية، بحيث 

ى اآلخر، يوفر النظام االقتصادي العالمي الجديد، المتمثل بتحرير قيود التجارة العالمية، تحدياً كبيراً وخطراً أن أحدها يؤدي إل

محتمالً لدول العالم، وبخاصة في الدول النامية.  إال أن هذا النظام في الوقت ذاته يشكل فرصة، للبلدان النامية كذلك، إن أمكن 

ية تكمن في تعظيم االستفادة ما أمكن من الفرص التي يوفرها االقتصاد العالمي والتقليل من سلبياته االستفادة منه.  فأهمية التنافس

وتهديداته.  وسواًء اتفقنا مع هذا القول أم ال، فإنه ال بد في نهاية المطاف من مواجهة هذا النظام، بصفته إحدى حتميات القرن 

 الحادي والعشرين.

 

للدول العربية، يتضح لنا تدّنى قدراتها على المنافسة العالمية وضعف اقتصادّياتها، ويتضح ذلك من وبالنظر إلى الواقع الراهن 

ضعف الناتج القومى ومعّدالت النمو ومتوسط الدخل السنوى للفرد وصغر حجم الصادرات وضعف التجارة العربية البينيّة وقلة 

ات التى تدل على انخفاض المستوى اإلقتصادى لهذه الدول والحاجة المنتجات ذات القيمة المضافة العالية وغيرها من المؤشر

 الملّحة إلى نهضة إقتصادية شاملة على جميع المستويات.

 
 المنافسة العالمية -2
 
 مفهوم المنافسة 2-1
 

د في العديد السائالتنافسية مفهوم ليس معرفاً جيداً، ويختلف الكتاب حتى في المجلد الواحد حول مضمونه ، وإن الفكر التقليدي 

من األوساط التجارية الدولية وحتى على مستويات التخطيط الحكومي الشامل يربط مفهوم المنافسة بسعر صرف تفضيلي أو 

إال أن التنافسية بمفهومها الحديث ترتبط بإرادة الدولة   ميزان تجاري إيجابي أو صناعة مدعومة أو حتى معدل تضخم متدني.

ففي حين تقتضي الميزة النسبية، في اقتحام  اجية الموارد المتاحة سواء كانت موارد بشرية أو مادية.الساعية إلى رفع إنت

األسواق الدولية، االعتماد على الدعم والحماية المقدمان من قبل الحكومة، وعلى االتفاقيات والبروتوكوالت التجارية الموقعة 

ية الجودة لخفض الكلفة )جانب العرض(، وبالتالي إنتاج سلع منافسة مع أطراف خارجية، وعلى استخدام عوامل إنتاج متدن

فإن الميزة   من حيث السعر إال أنها غير قادرة على الصمود والمنافسة من حيث الجودة في األسواق العالمية والمحلية،



 

 
277 

ة وبالتالي استخدام عوامل التنافسية من شأنها التركيز على تلبية حاجة المستهلك )جانب الطلب( من حيث النوعية والجود

إنتاج متطورة ومدربة على الرغم من أثرها في زيادة الكلفة على المدى القصير، إال أنها في الوقت ذاته تساعد الصناعات على 
 .( 1) اقتحام األسواق المتطورة والغنية

 

سعى فالتنافسية على صعيد منشأة ت  دولة. أو  أو قطاع،  ويختلف مفهوم التنافسية باختالف محل الحديث فيما إذا كان عن شركة،

إلى كسب حصة في السوق الدولي، تختلف عن التنافسية لقطاع متمثل بمجموعة من الشركات العاملة في صناعة معينة، وهاتان 

 بدورهما تختلفان عن تنافسية دولة تسعى لتحقيق معدل مرتفع ومستدام لدخل الفرد فيها. 
  

على صعيد المنشأة بأنها القدرة على تزويد المستهلك بمنتجات وخدمات بشكل أكثر كفاءة وفعالية  حيث يمكن تعريف التنافسية

من المنافسين اآلخرين في السوق الدولية، مما يعني نجاحاً مستمراً لهذه الشركة على الصعيد العالمي في ظل غياب الدعم 

امل اإلنتاج الموظفة في العملية اإلنتاجية )العمل ورأس المال والحماية من قبل الحكومة، ويتم ذلك من خالل رفع إنتاجية عو

والتكنولوجيا(. ويُعد تلبية حاجات الطلب المحلي المتطور )والمعتمد على الجودة( خطوة أساسية في تحقيق القدرة على تلبية 

الربحية ومعدالت نموها عبر  الطلب العالمي والمنافسة دولياً. ويمكن قياس تنافسية الشركة من خالل عدة مؤشرات أهمها،

فترة من الزمن، إضافة إلى استراتيجية الشركة واتجاهها لتلبية الطلب في السوق الخارجي من خالل التصدير أو عمليات 
. وال يُعتبر نجاح تنافسية (2)التزويد الخارجي، وبالتالي قدرة الشركة على تحقيق حصة أكبر من السوق اإلقليمي والعالمي

كات العاملة في دولة ما مقياساً على القدرة التنافسية للدولة. حيث يمكن أن يُعزى نجاح شركة واحدة إلى عوامل إحدى الشر

ولهذا كان ال بد من التركيز على قدرة   استثنائية ال تسهل محاكاتها في الشركات األخرى أو على صعيد القطاع أو الدولة.

علقة والمرتبطة بها، حيث أن نجاح مجموعة من الشركات المكملة لبعضها البعض وتنافسية صناعة معينة وكافة النشاطات المت

 في تحقيق ميزة تنافسية، دليل على وجود عوامل قوة في الصناعة ككل.
 

وعند الحديث عن قطاع صناعي ما، فإنه من المهم تحديده بشكل دقيق، أما فيما يتعلق بالتنافسية على هذا الصعيد فهي تعني 

ت قطاع صناعي معيّن في دولة ما على تحقيق نجاح مستمر في األسواق الدولية، دون االعتماد على الدعم والحماية قدرة شركا

الحكومية وبالتالي تميّز تلك الدولة في هذه الصناعة. وتقاس تنافسية صناعة معينة من خالل الربحية الكلية للقطاع، وميزانه 

باشر الداخل والخارج، إضافة إلى مقاييس متعلقة بالكلفة والجودة للمنتجات على التجاري، ومحصلة االستثمار األجنبي الم

 مستوى الصناعة.
 

وتعرف تنافسية الدولة ككل، بقدرة البلد على تحقيق معدل مرتفع ومستمر لمستوى دخل أفرادها، األمر الذي يضمن تحقيق 

التنافسية على الّصعد الثالثة المذكورة سابقاً، المنشأة، والقطاع، معدل نمو مرتفع ومستمر لدخل الفرد. ويذكر أن العالقة ما بين 

والدولة هي عالقة تكاملية، بحيث أن أحدها يؤدي إلى اآلخر، فال يمكن الوصول إلى قطاع أو صناعة تنافسية دون وجود 

ستوى ، وبالتالي للوصول إلى مشركات ذات قدرة تنافسية قادرة على قيادة القطاع الكتساب مقدرة تنافسية على الصعيد الدولي

معيشة أفضل على صعيد الدولة.  إال أن وجود منشأة أو صناعة ذات قدرة تنافسية ال يؤدي إلى امتالك الدولة لهذه الميزة 

 حكما، وفي المقابل فإن تحقيق الدولة لمعدل مرتفع ومستمر لدخل الفرد يعد دليالً على أن النشاطات االقتصادية المختلفة تمتلك
 .  (3)في مجملها ميزة تؤهلها للمنافسة على الصعيد الدولي 

 التنافسية العالمية: الفرص والتحدّيات  2-2
 

رى حيوفر النظام االقتصادي العالمي الجديد، المتمثل بتحرير قيود التجارة العالمية، تحدياً كبيراً وخطراً محتمالً لدول العالم، أو باأل

في الدول النامية.  إال أن هذا النظام في الوقت ذاته يشكل فرصة، للبلدان النامية كذلك، إن أمكن  شركاته، وبخاصة تلك الموجودة

االستفادة منه.  فأهمية التنافسية تكمن في تعظيم االستفادة ما أمكن من الفرص التي يوفرها االقتصاد العالمي والتقليل من سلبياته 

ي إلى أن الدول الصغيرة أكثر قدرة على االستفادة من مفهوم التنافسية من الدول الكبيرة، وتهديداته.  ويشير تقرير التنافسية العالم

حيث تعطي التنافسية الشركات في الدول الصغيرة فرصة للخروج من محدودية السوق الصغير إلى رحابة السوق العالمي.  

اجهة هذا النظام، بصفته إحدى حتميات القرن الحادي وسواًء اتفقنا مع هذا القول أم ال، فإنه ال بد في نهاية المطاف من مو

 والعشرين.
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 الوضع الراهن للدول العربية -3

 

حتى وقت قريب، كان التقدم االقتصادي ألي دولة يقاس بمعايير ومؤشرات محدودة أهمها معدل الدخل الفردي ومساهمة اإلنتاج 

ج المحلي اإلجمالي ومساهمة القطاعات الحديثة فيه. ومع بقاء أهمية الصناعي وحجم الصادرات وتركيبها، إضافة إلى بنية النات

هذه المؤشرات إال أنها وفي ظل حركة العولمة واالندماج مع االقتصاد العالمي، لم تعد كافية في تشخيص طبيعة أي اقتصاد ومدى 

نسبة لقدرات التنافسية مكانا بارزا خصوصا بالالتقدم الذي أحرزه بعد أن احتلت معايير مثل مساهمة االستثمار األجنبي المباشر وا

 .(4)إلى االقتصادات النامية والناشئة
 

 انخفاض اإلنتاجية والناتج القومى  3-1

 

مليار  قريبا( ال ي ع ى  600يعاني ا و ن ا عربي في مجمله  من ان فاض اإلن اجية، فهل نعل  أن مجموع ا نا ج ا محلي   ل ا  ول ا عربية )

حلي   و ة م وس ة ا حج  مثل أسبانيا؟! وهل نعل  ان مجمل صا رات ا  ول ا عربية، بما فيها ا نف  وا  از وا ب رو يماويات ال ا نا ج ا م

 مليار  والر  قريبا(؟!  180ي ع ى صا رات  و ة ص يرة مثل هو ن ا )

 

ري و ظهر بيانات ا بنك ا  و ي وا لجنة االق صا ية يعاني ا و ن ا عربي في مجمله  من ضعف في إن اجية  ل من رأس ا مال ا ما ي وا بش

 واالج ماعية   ربي آسيا )األس وا( أن اإلن اجية ا  لية  عناصر اإلن اج با من قة شه ت ان فاضاً مس مراً بينما  انت   صاع  في منا ق

زيع ي ا حقيقي واز يا  مع الت ا فقر وسوء  ووينع س ذ ك با سلبية على م وس  ا   ل  لفر  ونصيبه من ا نا ج ا محل.   أ رى من ا عا  

 . 1 لثروة وار فاع نسب ا ب ا ة . ويوضح ذ ك ا ج ول رق  

 

وي ضح من ا ج ول أن ا  ول ا عربية يم ن  قسيمها إ ى مجموع ين األو ى  ول مجلس ا  عاون ا عربي وهى  ع م  على ا صا رات ا نف ية 

وا مجموعة ا ثانية من ا  ول ا عربية وهي ا  ول غير ا نف ية وا  ي ي نوع م ون نا جها ا محلي .  وا عائ  منه يمثل معظ  نا جها اإلجما ي،

فرنسا و ويع بر هذا ا نا ج ا محلي ا عربي م  ني ا قيمة إذا ما قورن ب ول أ رى مثل ا واليات ا م ح ة األمري ية وا يابان وأ مانيا وبري انيا

ً ب ن هذه ا  ول ا مذ ورة يقل ع   س ان بعضها عن س ان وأسبانيا وا م سيك وا هن  و وريا  ا جنوبية ا جنوبية وأس را يا وغيرها. علما

. ويمثل ذ ك أه  عناصر ا  ح ي ا  ي  عوق ا  نمية ، إذ يب و منها ا ق رة ا حقيقية على ا عمل واأل اء  لفر ، وهي في نفس   ا و ن ا عربي 

وا معرفة ا  ي يم ن أن يوظفها ا فر  ا من ج في عمله وهي عناصر يقو  ا  علي  فيها با  ور  ا وقت  عبر عن مس وى ا مهارة وا  برة

. وا مه  فى هذا  م وس  ا نا ج ا قومى اإلجما ى  ل ول ا فقيرة وا  ول ا  نية  الل ا سنوات ا م  لفة  2األساسي. ويظهر ا ج ول رق  

 رة مقارنة با  وب ا  ني ة، بل األ ثر أهمية هو ا ساع ا فارق بينهما مع مرور ا زمن. ا ج ول  يس فق    ن ى م وس  ا ن ا ج  ل ول ا فقي

 

 تدن ى القيمة المضافة النسبي ة )التقنيات( 3-2

 

نش هر، نحن ا عرب، فق  بصا را نا ا نف ية أو صا رات بعض ا موا  األو ية األ رى مثل ا ق ن وا فوسفات. و في معظ  األحيان    ي 

األجنبية الس  راج موار نا ا نف ية ومسحها وا  نقيب عنه ألننا ما ز نا عاجزين  قنيا عن ا قيا  بمثل هذه األعمال. وا ملفت  لنظر ا شر ات 

ان ال وجو   صناعة  جهيزات ا  نقيب عن ا نف  او آالت نسج ا ق ن في االق ار ا عربية، با رغ  من مرور ا عقو  ا  ويلة في اس  الل 

في ا و ن ا عربي من غير ان ن ور ق ر نا ا  قنية في ان اج وسائل اس ثمار هذه ا موار . فهل نعل  أن مجمل ا صا رات  هذه ا موار 

مليار  والر ) ون ا ب رو يماويات(، وغا بية هذه ا صا رات هي من من جات ا نسيج وبعض ا من جات  20ا صناعية ا عربية ال ي ع ى مبلغ 

ثيراً  ان عاش ا  ول ا  نية ب  ول اق صا ا ها في إن اج األقمار ا صناعية وا سوبر  مبيو ر  واإل   رونيات وا من جات ا جل ية؟ . بينما ي  ثر  

ا فرق ا واضح في ا قيمة ا مضافة في بعض ا صناعات ا ح يثة وا صناعات ا  قلي ية  3ذات ا قيمة ا مضافة ا عا ية، ويوضح ا ج ول رق  

 .  (5)األ رى
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ا ج ول ا فرق ا هائل في ا قيمة ا مضافة وا  ي   زاي  بش ل غير مسبوق  لما زا ت نسبة ا   نو وجيا ا م ق مة في ا من ج. وي ضح من 

 وا ج ير با ذ ر هنا أن ا قضية  يست في نسبة ا   نو وجيا ا عا ية في ا من ج وحسب، بل ي ع ى ذ ك إ ى أسلوب ا عمل واإلن اج ا ذي يلز 

  نو وجيا وا ذي يع م  على ا معرفة ا  ي أصبحت سلعة معلوما ية ال غنى عنها  لقوة اإلن اجية فق  أصبحت وس ظل من مع اس   ا  هذه ا 

 أه  مجاالت ا  نافس ا عا مي من أجل إحراز ا قوة.

 الدول العربية بعض معدالت النمو للناتج احمللي اإلمجايل ونصيب الفرد والدخل القومي يف : 1جدول رقم 
 

 ةالدول

 مي ابألسعار اجلارية الدخل القو 

 دوَلر ابملليون 

 متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي 

 ابلدوَلر

2002 2001 2002 2001 

 7746.6 7757.4 5531.1 5732.7 البحرين

 1459.5 1465.3 95232.4 97594.8 مصر

 168.9 192.9 4085.9 4793.2 العراق

 1941.8 1970.7 10089.4 10545 األردن

 17881.7 17912.6 40645.1 42291.6 الكويت

 5211.8 5315.9 18533 19211.6 لبنان

 6993.8 7341.3 16799 17927.5 عمان

 23908.2 26676.4 13747.2 15579 قطر

 6724.7 6777 141407.5 147067.1 السعودية

 1081.2 1102.6 18114.4 18964.3 سوراي

 18942.8 19078.3 62151.4 66144.2 اإلمارات

 407.7 409 7717.4 8010.5 اليمن

   434053.8 453861.6 اجملموع

 .2006، مؤسسة األهرام -مركز األهرام للدراسات السياسية و اإلسرتاتيجية 
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 : متوسط الناتج القومى اإلمجاىل للدول الفقرية والدول الغنية 2جدول رقم 
 

الناتج القومي اإلمجاىل للدول  العام
 الفقرية

 لناتج القومي اإلمجاىل للدول الغنيةا

1950 1 35 

1973 1 44 

1992 1 72 

1995 1 82 

2000 1 86 

 .2006، مؤسسة األهرام -مركز األهرام للدراسات السياسية و اإلسرتاتيجية 

 القيمة املضافة النسبية لبعض الصناعات: 3جدول رقم 

 ت قيمة مضافة نسبية عاليةمنتجات ذا منتجات ذات قيمة مضافة نسبية عالية جدا

 القيمة املضافة املنتج

 )بباليني الدوالرات(

 القيمة املضافة املنتج

 )بباليني الدوالرات(

 280 كامريات الفيديو 20.0000 األقمار الصناعية

 45 الغواصات 2.2500 املقاتالت النفاثة

 36 التليفزيون امللون 1.700 السوبر كمبيوتر

 5 السيارات العادية 900 حمركات الطائرات

 1 سفن الشحن 350 طائرات اجلامبو

 .2006، مؤسسة األهرام -مركز األهرام للدراسات السياسية و اإلسرتاتيجية 

فق  من  %15وق  أ ت ا ـهيمنة ا  ربية في مجال ا   نو وجية إ ى رس   ري ة ج ي ة  لعا   وفقاً   عبير االق صا ي جيفري سا شس أن 

من  %50يش لون ا من قة األو ي على مس وي ا عا   ا ذين يح  رون ا   نو وجيا ا ج ي ة، وا من قة ا ثانية وا  ي  ض  حـوإ ى س ان ا عا   

شين   نو وجيا وهي ا من  ق اس ان ا عا   يم ن  ه  ا  عامل و بني ا   نو وجيات ا ج ي ة، وا من قة ا ثا ثة وا  ي ي لق عليها من قة ا مهم 

 . ن ا فقر و   ني مس وي ا معيشةا  ي  عاني م
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 البطالة 3-3

 

ءة ا مثل ا ب ا ة ) اصة  لم علمين ( ه راً اق صا يا ونفسيا يؤثر با سلب علي مس وى ا رفاه وا سال  االج ماعي، و عبر ا ب ا ة عن   ني  ف

ي ل من نظا  ا  علي  وا نظا  االق صا ي. فا  علي  ي رج أفرا اً ناقصي ا   هيل وا ق  اً رة وه  في نفس ا وقت زيا ة عن حاجة سوق ا عمل  م 

 ً . وا نظا  االق صا ي عاجز في ضؤ ان فاض مع الت ا نمو عن  وفير فرص عمل أو   ريب  افية  ل ا لين ا ج   إ ى ا عمل.  و عاني و يفي ا

اض ا عالقة بين ا  علي  وا   ل ا فر ي ومن ث  ان ف ا  ول ا عربية من ظاهرة ا ب ا ة بنوعيها ا سافر وا مقنع األمر ا ذي يؤثر با سلب علي

قوة ا عمل ومع  ل ا ب ا ة ببعض ا  ول  4في مص اقية ووظيفية ف رة ا  علي  ا  ي  ش ل حيزا زمنيا في حياة ا فر  ويوضح ا ج ول رق  

جية ا عاملة ا م ربة ,  اصة في ا صناعات ا   نو وا عربية ، ورغ  هذا االر فاع في مع ل ا ب ا ة فان مهناً  ثيرة  عاني من االف قار  ألي ي 

 . (6)ا م  ورة

 وإذا أضفنا إ ى ذ ك ما يعرف با ب ا ة ا مقنعة الز ا ت ا صورة ق امةً وسوءاً .
 

 قوة العمل والبطالة يف بعض الدول العربية: 4جدول رقم 

 قوة العمل ابأللف الدولة
 معدل البطالة 

 فأكثر 25لسن 
 ابأللف قوة العمل الدولة

 معدل البطالة 

 فأكثر 25لسن 

 8.2 5163 اليمن 4.14 1671 األردن

 15.6 3562 تونس 2.6 1150 اإلمارات

 8.9 4559 سوراي 3.1 260 البحرين

 17.2 645 عمان 26.4 9416 اجلزائر

 5.1 312 قطر 15 6355 السعودية

 8.5 1068 لبنان 17 10945 السودان

 8.7 32817 مصر 7.1 647 الكويت

    14.5 10748 املغرب

 .2006، مؤسسة األهرام -مركز األهرام للدراسات السياسية و اإلسرتاتيجية 

 االستثمارات العربية بالخارج والتجارة البينية العربية 3-4

 

وأن ا عرب يس ثمرون حوا ى بليون  والر أمري ى  لعرب مو عة با بنوك األمري ية واألوربية،  150ومن ا مفي  معرفة أن هناك حوا ى 

بليون  والر أمري ى فى ا  ارج. وعلى ا رغ  من ذ ك فإن حج  ا  جارة ا بينية بين ا  ول ا عربية با مقارنة بهذه األرقا   1200 – 800

يني ة، وي ضح من إجما ى ا صا رات وا وار ات  ل ول ا عربية و ذ ك ا صا رات وا وار ات ا ب 5يب و هزيالً  ل اية، ويمثل ا ج ول رق  

 . (7)من إجما ى ا  جارة ا  ارجية  ل ول ا عربية %9ا ج ول أن نسبة إجما ى ا  جارة ا بينية هى نسبة م  ن ية  ل اية و بلغ فق   
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 التعليم والبحث العلمى 3-5

 

 ك  عا   ا عربى، وي فى أن نوضح ذال ي فى على أح  ا مش الت ا جسيمة ا  ى يعانى منها ا علي  ب افة أنواعه و ذا ا بحث ا علمى فى ا

جامعة على ا مس وى ا عا مى، ميزانية ا بحث ا علمى، وع   ا عاملين فى مجال ا بحث  500ببعض ا مؤشرات مثل ا  قرير ا  اص ب فضل 

  .ا علمى

 : ا  جارة اإلجما ية وا  جارة ا بينية  ل ول ا عربية )األرقا  با مليون(5ج ول رق  

 

% 

ة ِمجاىل التجار 
 البينية

ِمجاىل التجارة 
 الارجية

 

% 

 الواردات 

 البينية

  ِمجاىل الواردات

% 

الصادرات 
 البينية

 ِمجاىل 

 الصادرات

 

 الدولة

 األردن 1483 602 41 3717 803 22 5200 1405 27

 اإلمارات 3583 2172 6 32458 1590 5 68279 3762 5

 البحرين 1535 530 34 2351 397 17 3886 927 23

 تونس 5883 407 7 8498 494 6 14379 901 6

 اجلزائر 12452 259 2 9092 185 2 21544 444 2

 السعودية 48356 5023 10 28032 1781 6 76388 6804 9

 السودان 780 255 33 1415 354 25 2195 609 28

 سوراي 3464 727 21 3832 318 8 7296 1045 14

 لعراقا 5128 396 8 1229 238 19 6375 634 10

 عمان 7250 958 13 4801 1386 29 12051 2344 19

 قطر 6570 309 3 6840 641 9 13410 950 7

 الكويت 12219 412 3 7616 1018 13 19835 1430 7

 لبنان 677 295 44 6207 558 9 6884 853 12

 ليبيا 7165 490 7 5563 419 7 12728 909 7

 مصر 3549 762 21 16023 1010 6 19572 1772 9

 املغرب 7373 296 4 10805 897 8 18178 1193 6

 اليمن 2381 172 7 2003 747 37 4384 919 21
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 دول أخرى 771 144 19 1229 88 7 2000 232 12

 اإلمجاىل 162873 14209 9 151711 12924 8 314584 27133 9

 .2006، مؤسسة األهرام -مركز األهرام للدراسات السياسية و اإلسرتاتيجية 

 أفضل الجامعات على مستوى العالم 3-5-1

 

جامعة على ا مس وى ا عا مى ضعف جو ة ا  علي ، واإلن اج ا بحثى واأل اء األ ا يمى   افة ا جامعات  500أظهر آ ر  قرير عن أفضل 

، وق     اال  فاء با جزء األعلى  6فى ا عا   ا عربى حيث    ي ن في هذا ا قرير أى جامعة من أى  و ة عربية، ويظهر ذ ك فى ا ج ول رق  

(، ويم ن ا رب  هنا بين ا مس وى ا علمى وا نهضة  G8من ا ج ول وهو يح وى على ا  ول ا ثمانى ا  برى على ا مس وى ا عا مى ) 

ق     هذا ا  قيي  و االق صا ية حيث   ع بر ا  ول ا ست األو ى فى ا مس وى ا علمى هى أيضا أ بر ا  ول االق صا ية على ا مس وى ا عا مى.

 .7بناء على مجموعة من ا مقاييس  بقاً  لج ول 

 

 ميزانية البحث العلمى 3-5-2

 

وهى ص يرة ج ا با مقارنة با  ول ا م ق مة حيث  % 0.4 – 0.15م وس  ا ميزانية ا  ى  نفق على ا بحث ا علمى فى ا  ول ا عربية حوا ى 

 3.1. ويبلغ م وس  اإلنفاق على ا بحث ا علمى فى  ل ا  ول ا عربية حوا ى 7ول رق   ما يظهر فى ا ج  % 3.8 – 2.0م وس ها بين 

بليون  والر فى إسرائيل وح ها ) لبحث ا علمى فى األغراض ا سلمية  4.56بليون  والر، فى ا وقت ا ذى يصل فيه هذا اإلنفاق حوا ى 

 والر، فى ا وقت ا  ى  صل فيه  2.3ا واح  فى ا  ول ا عربية حوا ى  فق (. و صل م وس  ا ميزانية ا  ى  نفق على ا بحث ا علمى  لفر 

ا نسبة ا مؤية  ميزانية ا بحث ا علمى فى بعض ا  ول ا م ق مة وبعض  8 والر فى ا  ول ا م ق مة. ويوض ح ا ج ول رق   100 – 50حوا ى 

 .  (7)ل ا م ق مةا  ول ا عربية، ويظهر جلي اً   نى ا نسبة فى ا  ول ا عربية مقارنة با  و

 جامعة ىف العامل على مستوى الدول املختلفة 500: ترتيب أفضل 6جدول 

 500أفضل  400أفضل  300أفضل  200أفضل  100أفضل  20أفضل  الدولة G8 م

 170 139 119 90 51 17 أمريكا √ 1

 42 35 29 18 11 2 اجنلرتا √ 2

 36 26 13 9 5 1 الياابن √ 3

 43 37 27 17 7  أملانيا √ 4

 23 19 16 9 4  كندا √ 5

 22 20 13 8 4  فرنسا √ 6

 10 9 9 6 4  السويد  7
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 8 7 6 6 3  سويسرا  8

 12 11 10 7 2  هولندا  9

 14 11 8 6 2  اسرتاليا  10

 23 16 10 5 1  إيطاليا √ 11

 7 6 4 3 1  إسرائيل  12

 5 5 4 3 1  الدانيمرك  13

 5 4 3 1 1  النمسا  14

 5 4 2 1 1  فنلندا  15

 4 3 1 1 1  النرويج  16

 2 2 1 1 1  روسيا √ 17

 .2006، مؤسسة األهرام -مركز األهرام للدراسات السياسية و اإلسرتاتيجية 

 عدد الباحثين 3-5-3

 

ومن ناحية أ رى فإن حوا ى  . 600,000، فى حين أن ا باحثين ا يهو  حوا ى 80,000يصل ع   ا باحثين ا علميين با عا   ا عربى حوا ى 

با واليات ا م ح ة  %13من ا حاصلين على  رجة ا ماجس ير فى ا  ول ا عربية يعملون با جامعات، بينما نج  أن هذه ا نسبة هى فق   75%

 .(8)ن فى بعض ا  ولع   ا باحثين ا علميين   ل مليون نسمة من ا س ا 9األمري ية بينما يعمل ا باقون بمرا ز اإلن اج. ويوضح ج ول رق  

 : املقاييس املختلفة ألفضلية اختيار اجلامعات7جدول رقم 

 الوزن النسىب املؤشر املقياس

 %10 حصول أحد خرجيى اجلهة على جائزة نوبل أو ميدالية ىف اجملال التخصصى  جودة التعليم

مستوى أعضاء هيئة 
 التدريس

 %20 نوبل أو ميدالية ىف اجملال التخصصىحصول أحد أعضاء هيئة التدريس ابجلهة على جائزة 

 %20 أن يكون من الباحثني البارزين ىف أحد اجملاالت الواحد والعشرين الرئيسية  

 %20 األحباث املنشورة ىف الطبيعة والعلوم  اإلنتاج البحثى

 %20 األحباث املنشورة ىف الفهارس العلمية املوسعة أو فهارس علم االجتماع 

 %10 األداء األكادميى ابلنسبة حلجم املؤسسة التعليمية سةحجم املؤس

 .2006، مؤسسة األهرام -مركز األهرام للدراسات السياسية و اإلسرتاتيجية 
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 : ميزانية البحث العلمى ىف بعض الدول8جدول رقم 

 الميزانية

% 

 الدولة
 الميزانية

% 

 الدولة
 الميزانية

% 

 الدولة
 الميزانية

% 

 الدولة

 سويسرا 2.7 الياابن 3.0 أمريكا 3.6 يدالسو  3.8

 كوراي )ج( 1.91 فرنسا 2.0 الدانيمرك 2.0 اسرائيل 2.6

 الكويت 0.24 موريتانيا 0.29 األردن 0.31 مصر 0.36

 سوراي 0.15 السودان 0.21 اليمن 0.22 املغرب 0.22

 .2006، مؤسسة األهرام -مركز األهرام للدراسات السياسية و اإلسرتاتيجية 

 من السكاننسمة : عدد الباحثني العلميني لكل مليون 9جدول رقم 

 الدولة # الدولة # الدولة # الدولة # الدولة #

 الدول العربية 363 بريطانيا 3600 فرنسا 3900 الياابن 5800 أمريكا 6600

 .2006، مؤسسة األهرام -مركز األهرام للدراسات السياسية و اإلسرتاتيجية 

 قتصادي القائم في  مصرالوضع اال 3-6

 

 أهم المشكالت الحالية  3-6-1

 

ن ائج اس  الع  لرأى حول أه  مش لة  واجه مصر اآلن ، ونرى من ا ج ول أن أه  ا مش الت هى: ا ب ا ة،  10يظهر ا ج ول رق  

ونية، اري، ا مشا ل االج ماعية، ا م يا مش لة االق صا ية، عجز ا ح ومات عن  حقيق برامج ا  نمية، مش لة ا مياه، ا فسا  ا ما ي واإل 

ا مشا ل إق صا ية أو مشا ل مر ب ة با مشا ل  واإلرهاب. و و أمعنا ا نظر جي ا فى  حليل هذه ا مش الت  رأينا أنها فى ا  ا ب إم 

ون اإلرهاب   االق صا ية ب ريقة مباشرة أو غير مباشرة. فمثال نسبة  بيرة ج ا من ا مش الت االج ماعية و ذ ك من مش الت 

 . (9)ن يجة  لظروف االق صا ية ا سيئة أو  فشل برامج ا  نمية أو  لي س من نجاحها فى ا مس قبل

 

 العوامل المؤثرة على الوضع االقتصادي   3-6-2

 

ن م ن ائج اس  الع ا رأى حول ا عوامل ا مؤثرة على ا وضع االق صا ي فى مصر حا يا ، وهى: االق راض 11ويظهر ا ج ول رق  

ا  ارج، ا مساع ات وا منح ا عربية:، ا مساع ات وا منح األجنبية، اس ثمارات ا ق اع ا  اص، االس ثمارات ا عربية، االس ثمارات 

األجنبية،  ع  ا مشروعات ا  اصة ا ص يرة، ا فاقات ا  جارة ا عربيـة ا عربيـة، ا  ص صة، معاه ة ا سال  مع إسرائيل، برامج 

 ي وا بنك ا  و ي. صن وق ا نق  ا  و 
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 : التوزيع النسيب إلجاابت املستجيبني حول الوضع االقتصادي يف مصر حالياً 10اجلدول رقم 

 أهم اثين مشكلة % أهم مشكلة % املشكالت            

 33.8 37.4 البطالة -1

 29.1 22.2 املشكلة االقتصادية -2

 5.4 3.7 عجز احلكومات عن حتقيق برامج التنمية -3

 2.2 2.7 مشكلة املياه -4

 4.8 2.5 الفساد املايل واإلداري -5

 2.2 1.0 املشاكل االجتماعية -6

 3.0 0.9 املديونية -7

 

 .2006، مؤسسة األهرام -مركز األهرام للدراسات السياسية و اإلسرتاتيجية 

 العوامل اليت هلا أثر على الوضع االقتصادي يف مصر : 11اجلدول رقم 

أثر إجيايب على الوضع  العوامل م
 االقتصادي

مل يكن هلا 
 أي أثر

أثر سليب على الوضع 
 االقتصادي

 69.4 6.8 23.8 االقرتاض من اخلارج 1

 16.0 11.2 72.7 املساعدات واملنح العربية 2

 44.9 10.3 44.7 املساعدات واملنح األجنبية 3

 11.3 5.1 83.5 استثمارات القطاع اخلاص 4

 5.3 6.3 88.3 العربية االستثمارات 5

 42.9 6.7 50.2 االستثمارات األجنبية 6

 4.1 6.3 89.5 دعم املشروعات اخلاصة الصغرية 7

 2.8 11.0 86.2 اتفاقات التجارة العربية العربية 8

 65.9 3.7 30.4 اخلصخصة 9

 18.9 8.3 72.8 معاهدة السالم مع إسرائيل 10
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 28.8 11.9 59.3 ك الدويلبرامج صندوق النقد الدويل والبن 11

                             .2006، مؤسسة األهرام -مركز األهرام للدراسات السياسية و اإلسرتاتيجية 

 التجربة املاليزية -4

 

ر من ل ثيمع األ ذ بعين االع بار ا  الف ا ظروف االق صا ية ا  ي  واجهها  ل  و ة من  ول ا عا  ، إال أن هناك بعض قصص ا نجاح  

ا  ول وا  ى  ع س ا ع ي  من ا  صائص ا  ي  ش رك فيها هذه ا  ول جميعها، فهي  شمل ا  ر يز على ا  علي ، وا سعي ا نش   جذب 

االس ثمارات األجنبية، وا جهو  ا مبذو ة   حرير و نظي  ا بيئات ا  جارية، وا رغبة ا مس مرة في االب عا  عن ا شعارات حول ضرورة 

وا  وجه إ ى ا  نفيذ ا فعلي  ه.  وأ يراً، اإل  زا  با  عامل ا  امل مع اق صا  عا مي م  ير بسرعة، وب الً من أن    وف هذه ا  ول اإلصالح 

 من ا منافسة ا  و ية، رحبت بها بص ر مف وح و شوق فائق.

 

، اس  اعت هذه ا  و ة ا ص يرة وا  ي  عا ل  قع هذه ا  و ة ا ص يرة "ما يزيا" في جنوب شرق آسيا وهي عبارة عن أربعة جزر ص يرة

مها ير محم  ا حائز علي ب ا ورويس  ا ذي بذ ه و ع ا  س انها يقارب  ع ا  ا سو ان أان  نهض بفضل ا مجهو  ا جبار  مس مساحة ا سو ان

 ا فيروسي يف ك بهذا ا شعب   ب  ان ا ج ري وا سل ا رئوي وا  هاب ا ا  ب فق  اس  اع هذا ا رجل أن ينقذ شعبه من براثن ا مرض حيث
و وريا و ايوان  اس  اع هذا ا رجل أن يجعل بال ه إح ي ا نمور ا س ة سن افورة و ايالن  باإلضافة ا ي ا فقر ا م قع ا ذي ه   هذه ا شعوب.

 ا  ا ى:وهونج  ونج. وق      ل يص ا عناصر ا رئيسية ا  ى اع م  عليها فى إقامة هذه ا نهضة من ح يث  ه ، وهى  

 

 أجواء ا  سامح.  حقيق االس قرار من  الل إيجا  -1

 ا مشار ة فى ا ثروة وا سل ة. -2

 ا صارمة   حقيق ذ ك.   وير نظا  إ اري جي  ي ون واضحاً ويواجه ا فسا ، ويضع ا قوانين -3

يس  رقه  ل   مح  ة   ل عمل وا زمن ا ذيا وا   وات  إيجا  آ يات و  يل  إلجراءات  عمل   سريع ا عمل و ضع اإلجراءات ا واضحة -4

 .إجراء، وصالحيات ا موظفين

 ا قيا ة ا واعية ا  ى  قو  ا ناس   حقيق األه اف. -5

 تأويالت البعض االستفادة بالشكل المناسب من أسس اإلسالم، وليس وفق -6

 .لي على ا  ع من ميزاني ها %25االه ما  بش ل جوهرى با  علي  فا  و ة  نفق نحو  -7

 إنشاء مؤسسات   ريبية جي ة ج اً، سواء  ل بلوماسيين أو  إل اريين با  و ة. -8

 إنشاء وح ة  ل     من سالمة ا  نفيذ  إل مئنان على  نفيذ ا  عليمات ب ل  قة. -9

 االس قالل وع   ا  ضوع  ل ير ال   ون ا  و ة  حت رحمة ض و ه  -10

 فى ا بنوك األجنبية، وبا  ا ى ع   اال  زا  بسلوك و  ي  جاه هذه ا  ول.  ع    حويل األرص ة ا ما ية  ل ارج -11

،     ح ي  ذ ك منذ سنة "2020مشروع "واواسان  2020 ح ي  ووضوح ا رؤية، وهو أن  صبح ما يزيا  و ة م ق مة مع حلول سنة  -12

 . جاوزها ، و    ح ي   يف يم ن ا وصول إ ى ا ه ف، و ذ ك معرفة ا عقبات و يفية1991

سي ضاعف مرة  ل عشر سنوات )أي  سنوياً وبا  ا ى فإن ا نا ج ا قومي  % 7 ح ي  ا ه ف ا رئيسى وهو ا حصول على نسبة نمو  -13

 سنوياً.  %8.5 (. وبا فعل  ان ا نمو في ا ب اية سريعاً ج اً بنسبة100%

 ة واح ة ومن ث  يضعانها موضع ا  نفيذ.يعمل ا ق اعان ا عا  وا  اص معاً وي فقان على رؤية اس را يجي -14



 

 
288 

 قبول ا عو مة واالس فا ة منها ب الً من أن  هشمها ا عو مة. -15

 

 التخطيط اَلسرتاتيجى للنهضة اَلقتصادية العربية -5
 

 األساسية لعملية التخطيط )اإلطار االستراتيجى( تحديد المفاهيم -5-1

 

ً االس را يجية ا عامة أو اإل ار هى فى ا    ي  األس را يجي  األو ىا مرحلة   ح ي  ا مفاهي  األساسية  عملية ا    ي  و سمى أيضا

 .(10)االس را يجى أو أسس ا فاعلية وا نجاح وهى ا رؤية وا رسا ة وا قي  واأله اف

 

 الرؤية 5-1-1

 

مح  ة. وهذه ا رؤية يجب أن   ون واضحة    ون بع  ف رة زمنية فهي  صف مس قبل ا  و ة أو ا منظمة، وماذا  ري  أن (Vision) ا رؤية

 ملهمة وإيجابية  لمس قبل، أو في  لمة واح ة "ا رؤية هى ا  موح". فا رؤية هي صورة جميع األفرا ، 

 

 ."االقتصادية على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية التميز والنهضةمثال: "
 

 الرسالة )أو المهمة( 5-1-2

   

هى  ا  ور األ بر ا ذي يعيش اإلنسان من أجل  حقيقه في ا حياة، فا رسا ة هي ا  اية وا مجال ا ذي سي ميز  (Mission) ا رسا ة إو ا مهمة

 فيه، و  ضمن ا رسا ة أه افًا عامة يم ن  حقيقها في ظل ا موار  ا حا ية، أو في  لمة واح ة "ا رسا ة هى ا حل  ا حقيقي".

 فوائ  وجو  ا رسا ة:

  وحي  ا جهو    حقيق األه اف ا شاملة.ـ  عمل على 1

 ـ  ح   ا معيار ا ذي يس     في   صيص ا موار  بين االس   امات ا ب يلة.2

 ـ  سهل عملية ا  اذ ا قرارات  وجو  مرش  واضح  ها.3

 ـ  ح   ا جاهات ا  وسع وا نمو.4

 ـ  ساع  على  صمي  وسائل إعالنية  ر ز على نواحي ا قوة.5

 لين بج ية اإل ارة ا عليا وإصرارها على  حقيق أه اف معينة.ـ  شعر ا عام6

 

 

 



 

 
289 

 المكونات الرئيسية للرسالة :

 ـ ا نشا : على ا  و ة أو ا منظمة أن  ح   بوضوح  بيعة ا نشا  ا ذي  عمل به، ح ى  س رش  بذ ك في  ل قرارا ها.1

 ن ا حا يين وا مر قبين  ما  ق مه ا  و ة أو ا منظمة من سلع و  مات.ـ ا عمالء: ه  مجموعة األش اص وا منظمات ا ذين يمثلون ا مس في ي2

 ـ ا سوق:  ح ي  ا سوق هو با  ا ي  ح ي   حلبة ا منافسة ا  ي علي ا  و ة أو ا منظمة أن   صارع فيها مع مجموعة بذا ها من ا منافسين.3

 أو ا منظمة من نقا  قوة  ساع ها في ا فوز على ا منافسين. ـ إ راك اإلم انيات: ا مه  هو إ راك ما يم ن أن  ع م  عليه ا  و ة4

 ـ ا   نو وجيا: يجب  ح ي  ا مس وى ا   نو وجي ا ذي سوف يع م  عليه وذ ك في إ ار ا   لفة وا عائ  وا جو ة.5

 ـ مجال ا نشا  وا نمو: ا من قة ا ج رافية ا  ى يشملها ا نشا .6

 يبين اال  زا  األ بي نحو ا بيئة وا مج مع ا محلي وا عا مي واإلنساني عموًما. ـ اإل ار األ القي: واإل ار األ القي7

 

 مواصفات مضمون بيان الرسالة:

 

والمعايير عند إعداد مضمون بيان  حتى تؤدي الرسالة الوظيفة والغاية المرجوة منها، ال بد ان يتم مراعاة بعض المواصفات

  :الرسالة، ومن اهمها

إن فهم الغاية والتعرف عليها مهم جداً للقرارات التي يتم اتخاذها، وبدون وجود الغاية ستواجه الدولة   :الوجود يحدد الغاية من -1

 والصعوبات في نشر نشاطاتها والتعريف بها.  أو المؤسسة بعض العقبات

فمثالً تصميم برامج أو  ا،يجب ان يوضح مضمون بيان الرسالة كيف ستحقق الدولة أو المؤسسة غاياته  :يصف آليات العمل -2

  .خدمات أو نشاطات هي من آليات العمل التي يتم اتباعها لتحقيق الغايات

  .يجب تحديد الفئات المستهدفة بحسب الغايات المجوة  :يحدد الفئات المستهدفة -3

هذه القيم دينية  ن تستهدفهم، وقد تكونللفئات الذي المجتمع يهتم بالقيم التي تنطلق منها الدولة في تقديم خدماتها  :يصف القيم  -4

  او إنسانية او فكرية... الخ،
إن تركيز مضمون بيان الرسالة وجعله محصوراً في جوانب واضحة يساعد في تكوين   :مضمون مرَكز ومختصر وواضح -5

المجتمع. وال بد  قبل على سهولة حفظه أو تذكره من صورة واضحة عنها لدى المجتمع، واالختصار في مضمون الرسالة يساعد

  .واضحة وبسيطة وال تحتمل التأويل وال يكتنفها الغموض ان تتم صياغة بيان الرسالة بلغة
 

لكافة جهود ونشاطات الدولة أو المؤسسة وتوجهاتها.  "ونظراً لخصوصية مضموني الرؤية والرسالة، فإنهما تمثالن "البوصلة

لخطة االستراتيجية تأتي بأهداف استراتيجية تستجيب لرسالة الجمعية، وكذلك وا فأهداف الدولة يجب أن تعبر عن رسالتها،

والخدمات يؤدي تطبيقها إلى إحداث آثار وتغييرات في المجتمع تجد صداها في رسالة الدولة. فأي شيء تقوم به الدولة  النشاطات

  .رؤيتها يجب أن يؤدي بالضرورة إلى تحقيق رسالتها وبالتالي

 

تغييرهما أو تعديلهما، وعلى العكس من ذلك فإنه من الضرورى  الشائعة، اعتبار أن الرؤية والرسالة ثابتين ال يمكناألخطاء  ومن

مستجدة عليهما.  والرسالة دوريّاً وكلما اقتضت الحاجة الى ذلك وأن تعدلهما أو تغيرهما إذا ما طرأت أمور أن تراجع الرؤيتها

  ان تتسم بالديمومة أكثر من الرسالة. وبحكم طبيعتها المستقبلية، يمكنولكن تجدر االشارة على أن الرؤية، 
 ومن ا عرض ا سابق واس عراض ا مواصفات  مضمون ا رسا ة فيم ن مثالً اع بار ا رسا ة  ما يلى:

 

ً للتميز "  ع ويتحلى أفرادهوذات مجتمع ذي مهارة وكفاءة عاليتين ومستوى معيشة مرتفتنفيذ الخطط التنموية لجعل الدولة نموذجا

 ". بمستوى عاٍل من القيم األخالقية والمبادئ السامية
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 القيم 5-1-3

 

ا  ي  مثل روح وجوهر وسلو يات األفرا  وا مج مع، ويس م  ا مج مع قيمه من ا مبا ئ ا سامية  ل ين اإلسالمى ا ذى يحض على ا قي  هى 

وغير ذ ك من م ار  األ الق وا  ى  ضفى ا سعا ة وا رضا وا قناعة عربية األصيلة م ار  األ الق، ويس م ها أيضاً من ا قي  وا  قا ي  ا 

روحية.  على ا نفس، و  ذ ى ا روح با قي  ا روحي ة ا سامية  ما ي   ذى ا جس  باألشياء ا حسية، وبا  ا ى يصل اإلنسان إ ى ا سعا ة ا حسي ة وا

 قيمنا األساسية . ل يصاً  ما يم ن أن نع بره  12ويظهر فى ج ول رق  

 : القيم ىف اجملتمع العرَب12جدول رقم 

 الصرب التعاون  املصداقية اإلخالص االستقامة

 الشفافية العمل كفريق  القناعة  التفوق األمانة 

 االحرتام املتبادل األثرة الواجب  الوالء  الطموح 

 التوّكل التواضع املثابرة االهتمام العزم 

 

 ستراتيجيةاألهداف اال 5-1-4

  

يجب أن  ر  ز األه اف االس را يجية إ ى إجراء معا جات جذرية  لع ي  من ا سلبيات واال  ناقات ا  ي  واجه مسيرة ا نهضة اإلق صا ية 

ا شاملة. هذا فضالً عن  وفيرمناخ وبيئة مشجعة ومالئمة  نهضة اإلق صا  ا و نيى  وإيجا  وضع  نافسي أفضل  لمن جات ا عربية في 

 .(11)ألسواق ا محلية واإلقليمية وا عا مية وفي ا ار ا مس ج ات ا سائ ة وا مس ج  ة في عا   ا يو ا

 

 بويجب أن  سعى ا  ول ا عربية   حقيق ذ ك  ب بن ى ا سياسات ا عامة وا  فصيلي ة وب نفيذ ومراقبة ا مشروعات واألنش ة وا برامج واس ق ا

حويل االس را يجيات وا سياسات ا ى     وبرامج  نفيذية على أرض ا واقع وبحيث ي سق  ل  افة األجهزة وا مؤسسات ذات ا صلة   

ويم ن أن نوجز أه  االس را يجيات في ا جاه ا  عائ  ا رئيسية ا  ى يم ن أن  قو  عليها ا  هضة  ذ ك مع سياسات االق صا  ا  لي  ل و ة.

 وهى:

 القيادة العليا: -1

  يار ا قيا ات ا عليا با  رق ا  ى وصول ا قيا ات ا رشي ة ومن ي حلى با قي  وا مبا ئ وا رؤية وا ذين يرضى ا وصول إ ى أسلوب ا ح   وا

ل   حقيق أه افه.  عنه  ا شعب ويسعون فى ا مقا  األو 

 البناء المؤسسى: -2

ياسية ية وا قضائية، وجميع ا مجاالت ا سا وصول إ ى  و ة ا مؤسسات ا حقيقي ة ا فاعلة وا مس قلة فى  ل ا سل ات ا  شريعية وا  نفيذ

واالق صا ية واالج ماعية، وعلى  ل ا مس ويات و اصة ا مس ويات ا عليا، وا  ى  س  يع مراقبة و قوي  وسن و  يير ا قوانين ومحاسبة 

 ا مسئو ين إذا أهملوا أو أ  ئوا.

 التخطيط االستراتيجى: -3

 ً ً حول األه اف واإلنجازات ا  ي  سعى ا  و ة وا منظمات ا ى  حقيقها،  وفر  فهماً وضع ا   ة االس را يجية ا  ى  وفر  فهما مش ر ا

   مش ر اً حول ا   وات ا واجب ا  اذها   حقيق  لك االنجازات،  ح ي  األو ويات، رص  ا موار  و ح ي  أفضل ا  رق الس   امها.
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 الموارد البشرية: -4

قاء بق را ها وااله ما  با   ريب ا مس مر ا م واصل على مس وى ا عاملين وعلى مس وى ا ق اعات  نمية  فاءة ا موار  ا بشرية واالر 

 ا م  لفة   ل  الر قاء بق رات ومهارات ا عاملين بما يوا ب ا نم  ا  قنى ا سائ  فى عا   ا يو . 

 القيم األخالقية: -5

يها ا  ين اإلسالمى ا حنيف وا  قا ي  ا عربية ا عربيقة، وسن ا قوانين وا لوائح  لق و عميق ا مبا ئ وا قي  ا  القية ا سامية ا  ى ي عوا إ 

 وا  شريعات ا  ى  ضمن ا  مسك وا  حل ى بهذه ا قي  ال  شعارات و  ن  واقع   بيقى.

 التعليم والبحث العلمى والتقنية: -6

 س وى وفى االع ما  األ ا يمى، و ذا برامج ا بحث ا علمى فى ح يث  افة ا برامج ا  عليمية بحيث  صل إ ى ا مس ويات ا عا مية فى ا م

 جميع مؤسسات ا  و ة بما يساه  فى ا نهضة االق صا ية ا شاملة ونقل و و ين ا   نو وجيا ذات ا قيمة ا مضافة ا عا ية.

 الموارد االقتصادية: -7

ة، م  لفة،   وفير ا  اقة ب ل أنواعها وا  ى  شمل ا  اقة ا نووي وفير واس ق اب ا  مويل ا  ا لى وا  ارجى   لبية اح ياجات ا ق اعات ا 

  حقيق االس فا ة ا مثلي من االم انات وا ق رات ا م احة با ق اع ا صناعي وا زراعى وا  جارى وا   مى   ش يل ا  اقات ا عا لة.

 البنية التحتية: -8

سية  اصة في مجال ا  رق واال صاالت وا  هرباء وا مياه وا صرف ا صحى ا قيا  بعمليات االصالح وا  ج ي  وا  ح يث في ا بنيات االسا

 وفي  حسين بيئة ا عمل واالن اج وبما يضمن ا  فاءة ا عا ية  هذه ا   مات األساسية.

 خدمات البيانات والمعلومات: -9

ة شاء ا مرا ز ا م  صصة  لمعلومات ورب ها بشب  وفيرها ا بيانات وا معلومات وا      من  ق  ها، وا  ي  ح اجها ا ق اعات ا م  لفة وإن

 االن رنت على ا مس وى ا  ا لي وا  ارجي.

 دعم القطاع الوطنى والقومية االقتصادية: -10

 لق و عميق روح ا قناعة   ى ا مسئو ين وا جماهير ب همية وجو  نهضة و نية قا رة على  لبية اح ياجات ا مج مع،   حقيق ا نمو وا   ور 

 و ، و ذا ا قناعة ب همية وضرورة ا    ل االق صا ى ا عربى وا قومية االق صا ية ا عربية  مرحلة أساسية  لوح ة ا عربية ا  املة وا  ىا منش

 انت أمالً و  نه ق  ي ون بعي  ا منال. وهذا ال ي عارض مع   شجيع إنشاء و نفيذ ا مشروعات مع ا  ول اإلسالمية وا منظمات اإلقليمية 

 . (12) يةوا  و

 ((SWOT Analysisالتحليل البيئى  -5-2

 

 ، ا  ه ي يات Opportunity ، ا فرص Weakness ، ا ضعف Strength ألربعة مفر ات هى: ا قوة هي إ  صار SWOT  لمة سوات

Threats ة با    ي   قضية ما. ا مه مين وذوي ا عالق . ويب أ   بيق هذا ا  حليل، بإس   ا  أسلوب ا عصف ا ذهني  مجموعة م  ارة من

ا بيئة ا  ارجية   مثل  وا بيئة ا  ارجية، حيث أن ا بيئة ا  ا لية   مثل في نقا  ا قوة ونقا  ا ضعف، بينما ومن ث  ي    ح ي  ا بيئة ا  ا لية

قوية ومناسبة  عمل على نقا  ا فرص ا مناسبة  ها إلس ن اج أه اف اس را يجية  ومن ث  ي   وضع نقا  ا قوة مع .في ا فرص وا  ه ي ات

 ا رسا ة ا منشو ة،  ما ي    ع  نقا  ا قوة ومعا جة نقا  ا ضعف  مواجهة أو  جنب ا  ه ي ات وا  ح يات ا مح ملة.  حقيق
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 تحليل البيئة الداخلية 5-2-1

 

شرية، ا قي    ي  االس را يجى، ا موار  ا بوهى: ا قيا ة ا عليا، ا بناء ا مؤسسى، ا  يجب ا  ر يز على ا عناصر ا م  لفة  لبيئة ا  ا لية 

ا قومية واأل القية، ا  علي  وا بحث ا علمى وا  قنية، ا موار  االق صا ية، ا بنية ا  ح ية،   مات ا بيانات وا معلومات، و ع  ا ق اع ا و نى 

 .13، و ما ي ضح فى ا ج ول رق  1وا موضحة فى ا ش ل رق  االق صا ية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحليل البيئة الخارجية 5-2-2

 

 ا فرص وا  ح ي ات ا رئيسية ا  ى  واجه ا مج مع ا عرربى   حليل  لبيئة ا  ارجية وا ظروف ا عا مية ا محي ة. 14يمث ل ا ج ول رق  

 مرحلة مراجعة اإلطار االستراتيجي -5-3

  

ن ائج مرحلة  ح ي  ا واقع وم ابق ها مع اإل ار االس را يجي اس   ا   وهي ا مرحلة ا ثا ثة من مراحل ا    ي ، و  مثل هذه ا مرحلة في

اس جاب ها أل رها االس را يجية  و ساع  هذه ا مرحلة في ا  عرف على م ى .ا  عرف على م ى انسجا  ا واقع مع األ رها االس را يجية به ف

 ر االس را يجية.  ما  ساع  هذه ا مرحلة فى ا  عرف األمور ا  ي بحاجة ا ى جه  واه ما  و ر يز  لوصول ا ى  حقيق  امل األ و ح ي 

ا برامج او ا نشا ات ق  يق ضي اجراء بعض ا  ع يالت  على ا  ع يالت ا الز  ا  ا ها على األ ر االس را يجية، فمثالً  حقيق و نفيذ بعض

القتصادية: عناصر البيئة الداخلية للنهضة ا1شكل رقم   

 (1 )  

 القيادة

 (3 )  

التخطيط 

 االستراتيجى

 (4  )  

الموارد 

 البشرية
 (5 )  

القيم 

 األخالقية

 (2  )  

البناء 

 المؤسسى

 (6 )  

 التعليم

 والبحث

 والتقنية

 (7 )  

الموارد 

 االقتصادية

 (8 )  

 حشد الدعم

 (8 )  

البنية 

 التحتية

 (9 )  

البيانات 

  والمعلومات

قتصاديةالنهضة اال  
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 وهو  حليل يس      ل عرف على " Gap Analysis " "ومن ث  إجراء  حليل يسمى " حليل ا فجوة  .االس را يجية على ا رسا ة وا   ة

  .(13)ا فجوة ا فاصلة بين ا واقع ا حا ي وبين ا  صور  لمس قبل،  لعمل على س  هذه ا فجوة

 :: حتليل البيئة الداخلية للنهضة االقتصادية13جدول رقم 

 نقاط الضعف *نقاط القوة  العناصر

 القيادة: -1
 

 

 

 تمع ككلتوتر العالقة بني السلطة وبني اجمل -1

 االختيار اخلاطئ للقيادات )أهل الثقة ال أهل اخلربة( -2

 التدخل السلىب واملعّطل للقادة -3

 عدم التوزيع العادل للثروة -4

 البنا ٌ املؤسسى -2
 

 عدم فاعلية املؤسسات  -5 

 الفساد املاىل   -6

 البريوقراطية اإلدارية  -7

 التدخل السلىب واملعّطل للمديرين -8

 وعدم استقرار التشريعات والقوانني اختالف -9

 عدم االستقرار وعدم الرضاء السياسى واالجتماعى -10

 عدم وجود خطة اسرتاتيجية قومية وتغريها املستمر -11  التخطيط اَلسرتاتيجى: -3

 عدم الشفافية وإخفاء احلقائق السيئة وجتميل الظاهر -12

 املوارد البشرية : -4
 

 والفنيةوجود الكفاءات اإلدارية  -1 

  2- وفرة ورخص سعر القوى البشرية

 تقييد احلرايت واملمارسة الدميقراطية -13

 ضعف التدريب -14

 تفشى العادات الغري أخالقية -15 الوازع الديىن اإلجياَب -3 القيم األخالقية : -5

 الصراعات العقائدية والطائفية -16

 التعليم والبحث العلمى -6

 والتقنية:      

 

 

 

 لبحوث وعدم توجيهها خلدمة اجملتمعنقص ا -17

 املناخ السلىب للبحث العلمى -18

 مشاكل التعليم األساسى واجلامعى -19

 ارتفاع نسبة األمية -20
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 عدم أو ضعف نقل وتوطني التقنيات املتقدمة -21

 املوارد اَلقتصادية : -7

 
 وفرة رؤوس األموال -4

 وفرة املواد اخلام والطاقة -5

  املتميزاملوقع اجلغراىف -6

 االستثمار خارج الوطن -22

 عدم االهتمام ابلقيمة املضافة -23

 عدم تشجيع االستثمار احمللى واألجنىب -24

 ضعف البنية التحتية وعدم التحديث املستمر هلا -25  البنية التحتية: -8

 املعلومات واإلحصاءات نقص أو عدم دقة  -26  البيانت واملعلومات: -9

 حشد الدعم -10

 القومية اَلقتصادية :و       

 

 توفر األسواق احمللية  -7

 وحدة اللغة والدين والعادات والتقاليد -8

 الوحدة الوجدانية للشعوب العربية -9

 عقدة السلع األجنبية  -27

 التبعية للدول األجنبية -28

 اخلالفات السياسية العربية وانعكاساهتا السلبية -29

 بيىن بني الدول العربيةالعزوف عن التبادل التجارى ال -30

 :: حتليل البيئة اخلارجية للنهضة االقتصادية14جدول رقم 

 التحدَيت الفرص

 املنافسة اَلقتصادية العاملية الشرسة -1

 استقطاب االستثمار األجنىب -2

 استقطاب خربات إدارية وفنية عاملية -3
 فتح أسواق جديدة -4

 مع شركات دولية ةالدخول يف تعاون وشراك -5

 يف األسواق واملعارض العامليةاملشاركة  -6

 املنافسة اَلقتصادية العاملية الشرسة -1
 شروط معاهدة التجارة العاملية احلرة -2

 احتكار بعض الصناعات ذات القيمة املضافة العالية -3

 الفجوة التكنولوجية -4

 الكيان الصهيوىن -5

 التآمر األجنىب -6

وج ت وذ ك باس  الل ا فرص ا م احة و جنب أو مواجهة ا  ح يات، وذ ك وفى هذه ا مرحلة يم ن اس ن اج اس را يجيات  س  ا فجوة إن 

ا سياسة  2عن  ريق   عي  نقا  ا قوة ومعا جة نقا  ا ضعف ا مناظرة وا مر ب ة ب ل فرصة موا ية أو  ح  ى مفروض. ويمثل ا ش ل رق  

 ونقا  ا ضعف ا مر ب ة بها.ويوض ح نقا  ا قوة  اس ق اب االس ثمار األجنبىاالس را يجية الس  الل فرصة 
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املنافسة االقتصادية العاملية ىف مواجهةاالسرتاتيجية  : السياسسة2شكل رقم   

 نقاط الضعف
 توتر العالقة بني السلطة وبني اجملتمع ككل -1
 االختيار اخلاطئ للقيادات )أهل الثقة ال أهل اخلربة( -2
 التدخل السلىب واملعّطل للقادة -3
 عدم التوزيع العادل للثروة -4
 عدم فاعلية املؤسسات  -5
 الفساد املاىل   -6
 البريوقراطية اإلدارية  -7
 التدخل السلىب واملعّطل للمديرين -8
 اختالف وعدم استقرار التشريعات والقوانني -9

 عدم االستقرار وعدم الرضاء السياسى واالجتماعى -10
 عدم وجود خطة اسرتاتيجية قومية وتغريها املستمر -11
 افية وإخفاء احلقائق السيئة وجتميل الظاهرعدم الشف -12
 تقييد احلرايت واملمارسة الدميقراطية -13
 ضعف التدريب -14
 تفشى العادات الغري أخالقية -15
 الصراعات العقائدية والطائفية -16
 نقص البحوث وعدم توجيهها خلدمة اجملتمع -17
 املناخ السلىب للبحث العلمى -18

 اسى واجلامعىمشاكل التعليم األس -19
 ارتفاع نسبة األمية -20
 عدم أو ضعف نقل وتوطني التقنيات املتقدمة -21
 االستثمار خارج الوطن -22
 عدم االهتمام ابلقيمة املضافة -23
 عدم تشجيع االستثمار احمللى واألجنىب -24
 ضعف البنية التحتية وعدم التحديث املستمر هلا -25
 واإلحصاءاتاملعلومات  نقص أو عدم دقة  -26
 عقدة السلع األجنبية  -27
 التبعية للدول األجنبية -28
 اخلالفات السياسية العربية وانعكاساهتا السلبية -29
 العزوف عن التبادل التجارى البيىن بني الدول العربية -30

 نقاط القوة

 الكفاءات -1

 القوى البشرية -2

 الوازع الديىن  -3

 رؤوس األموال -4

 ة املواد اخلاموفر  -5

 املوقع اجلغراىف -6

 األسواق احمللية -7

 وحدة اللغة  -8

 الوحدة الوجدانية-9

 

 

 

 المنافسة االقتصادية

 العالـميـة الشـرسـة
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 ولوَيتألترتيب ا 5-3-1

  

ا نشا ات ا رئيسية ا واجب عملها   حسين أ ائها، و  من أهمية هذه ا مرحلة في  بع  االن هاء من ا مراجعة س  ون ا  و ة قا رة على  ح ي 

 ر يب أو ويات هذه ا نشا ات من األه  فا مه   ن قي، يع م  باألساس على م ن من وضع هذه ا نشا ات ضمن  سلسل م ناغ  وم أنها

 . فاألقل اهمية

 

 كتابة الخطة، وتداولها، وااللتزام بها 5-3-2

  

وذ ك من  الل   اب ها في وثيقة  سمى "ا   ة االس را يجية"، ويجب  وهي ا مرحلة ا  ي  ب أ فيها ا  و ة ب وثيق أعمال عملية ا    ي 

  :ا   ة ب ريقة منهجية وواضحة ومح  ة، و ح وي "وثيقة" ا   ة على محاور رئيسية ال ب  من  وفرها، وهي   ابة

  ا مل ص ا  نفيذي: وهو فقرة ي    ال ها  ل يص ا   ة• 

    ي ... ا معلومات ومصا رها، ا وقت ا ذي اس  رق ه عملية ا إجراءات ا    ي : و ض  مراحل ا    ي ، من يشارك في ا    ي ،• 

  .ا خ

 وااله اف. اال ر االس را يجية: ا رؤية، ا رسا ة، ا قي • 

  ا  وقعات: ي   ذ ر ا ن ائج ا  ي من ا م وقع ا وصول ا يها•

  فريق ا عمل: ذ ر ا معنيين بهذه ا   ة• 

  ا موازنة ا  ق يرية وا م ة• 

ي ون فهماً جماعياً  ل  ة وي ون ا  زاماً بها. فال ب   ها  من ي لبها، فذ كوبع    ابة ا   ة و  قيقها واع ما ها، يجب االعالن عنها و وفير

  (14).وبمضمونها    ها ا ى  ل من يساه  في انجازها، وان  س     ع ة وسائل  ل عريف بها ان  ج ه  ا  و ة في ايصال

 

  تنفيذ الخطة 5-3-3

 

  ح وي على "نشا ات رئيسية" ان    ي   وضعها و رجم ها في     عمل ا   ة ا عامة وهي من ا ثر ا مراحل  قة، ف ما هو مالحظ ب ن
معني ب راسة ا جزء ا ذي يه   به في ا   ة ا عامة ويضع  ه   ة عمل  فيقو   ل  رف فلن ي    نفيذ ا   ة ا عامة بش ل فعال و قيق،

ا مسؤول عن  نفيذه وا م ة ا زمنية ا م احة  عي، وا فريقفرعية و ح ي  االجراءات ا الز  ا  اذها   نفيذ  ل نشا  فر   رجمه ا ى نشا ات

  (.15).  نفيذه   نفيذه وا موار  ا  ي يح اجونها

 

  استغالل ومواجهة املنافسة اَلقتصادية العاملية 6
 

وة فى قوبتحليل الفرصة/التهديد الناتج عن التنافس الدولى الشرس خاصة على الصعيد االقتصادى نجد أن تدعيم أى من نقاط ال

البيئة الداخلية للنهضة االقتصادية يساعد وضرورى لمواجهة هذا التحدّى، كذلك نجد أنه بمعالجة أى من نقاط الضعف فإن ذلك 

ًً لتقليل خطر المنافسة، ويظهر ذلك من الشكل رقم  ً والذى يوضح العالقة بين التنافس العالمى كأحد  2يكون ضروريّا

 .(16)ة االقتصادية الشاملة وبين نقاط القوة ونقاط الضعف للبيئة الداخليةالفرص/التهديدات الخارجية للنهض
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 ونس ن ج من ذ ك أن مواجهة ا منافسة االق صا ية ا عا مية مر ب   امل االر با  بجميع نقا  ا قوة ونقا  ا ضعف  لبيئة ا  ا لية ا  اصة

ى  لنهضة االق صا ية ا شاملة وا  ى أح  مراحله األساسية وا مس مرة  ائماً با نهضة االق صا ية ا شاملة، وعلى ذ ك فإن ا    ي  االس را يج

ا  عرف على م ى انسجا  ا واقع مع  اس   ا  ن ائج مرحلة  ح ي  ا واقع وا  حليل ا بيئى وم ابق ها مع اإل ار االس را يجي به فوهى 

جة ا ى جه  واه ما  و ر يز  لوصول ا ى  حقيق  امل األ ر األمور ا  ي بحا و ساع  هذه ا مرحلة في  ح ي  .األ ر االس را يجية

االس را يجية، وذ ك باس  الل ا فرص ا م احة و جنب أو مواجهة ا  ح يات، وذ ك عن  ريق   عي  نقا  ا قوة ومعا جة نقا  ا ضعف 

ة فس ا عا مى   ح ى مفروض من ا بيئا مناظرة وا مر ب ة ب ل فرصة موا ية أو  ح  ى مفروض، سوف يؤ ى با ضرورة إ ى مواجهة ا  نا

ى ا  ارجية. أو بعبارة موجزة: "إن ا    ي  االس را يجى  لنهضة االق صا ية ا شاملة هو ا  ريق إ ى االس فا ة من و ذ ك ا مواجهة وا  ص   

ة ا عربية،   . (17)" مس وى   ل أفرا هاوضمان مع  ل مر فع ومس مر   لمنافسة االق صا ية ا عا مية و حقيق ا ميزة ا  نافسية  ألم 

 

 الخالصة واالستنتاجات -7

 

 التنافس العالمى كفرصة وتحّدى: -1

 يوفر النظام االقتصادي العالمي الجديد، المتمثل بتحرير قيود التجارة العالمية، تحديّاً كبيراً وخطراً محتمالً لدول العالم، وبخاصة

ته يشكل فرصة، للبلدان النامية كذلك، إن أمكن االستفادة منه.  فأهمية التنافسية تكمن الدول النامية.  إال أن هذا النظام في الوقت ذا

في تعظيم االستفادة ما أمكن من الفرص التي يوفرها االقتصاد العالمي والتقليل من سلبياته وتهديداته، وسواًء اتفقنا مع هذا القول 

 ظام، بصفته إحدى حتميات القرن الحادي والعشرين.أم ال، فإنه ال بد في نهاية المطاف من مواجهة هذا الن

 
 تدنّى القدرة التنافسية الحاليّة للدول العربية: -2

يدّل الواقع الراهن للدول العربية، على تدنّى قدراتها على المنافسة العالمية وضعف اقتصاديّاتها، ويتضح ذلك من ضعف الناتج 

للفرد وصغر حجم الصادرات وضعف التجارة العربية البينيّة وقلة المنتجات القومى ومعّدالت النمو ومتوسط الدخل السنوى 

ذات القيمة المضافة العالية وغيرها من المؤشرات التى تدل على انخفاض المستوى اإلقتصادى لهذه الدول والحاجة الملّحة 

 إلى نهضة إقتصادية شاملة على جميع المستويات.

 
 قصص النجاح الرائدة: -3

ومن هذه ا  ول قصص ا نجاح  ل ثير من ا  ول وا  ى  ع س ا ع ي  من ا  صائص ا  ي  ش رك فيها هذه ا  ول جميعها، هناك بعض 

قائ ها وبفضل ا رؤية وا    ي  االس را يجى واأل ذ  ا ذي بذ ه "ما يزيا"، ا  و ة ا ص يرة ا  ى اس  اعت أن  نهض بفضل ا مجهو  ا جبار

ه ا نهضة ا  برى فى مواجهة ا  ح ي ات ا  ارجية وا ظروف ا  و ية، و ع بر هذه ا  جربة ا رائ ة مثاالً واقعي اً ب ل عوامل ا قوة فى إقامة هذ

ومع األ ذ بعين االع بار ا  الف ا ظروف االق صا ية ا  ي  واجهها  ل  و ة يم ن أن  حذو ا  ول ا عربية حذوه فى سبيل ا نهضة ا مر قبة 

 على ح ة.

 

 ساسية للتخطيط االستراتيجى للنهضة االقتصادية:المفاهيم األ -4

 ل   ي  االس را يجى  مشروع ا نهضة االق صا ية ا عربية ا شاملة وهى ا رؤية وا رسا ة وا قي  واأله اف.   اس ن اج ا مفاهي  األساسية   

 نقاط القوة ونقاط الضعف للمجتمع العربى: -5

حيث وج  أن  ا ليةا بيئة ا  حصر نقا  ا قوة ونقا  ا ضعف با مج معات ا عربية  نا ج   حليل     حليل ا بيئة ا  ا لية  لمج مع ا عربى و

، مما يلقى عبئاً  بيراً على مشروع ا نهضة االق صا ية ا عربية فى  ع  نقا  9 فوق ب ثير نقا  ا قوة وع  ها  30نقا  ا ضعف وع  ها 

 ا قوة ومعا جة نقا  ا ضعف. 
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 لمشروع النهضة االقتصادية العربية: الفرص والتهديدات -6

ومن ث  ي   وضع نقا   .    حليل ا بيئة ا  ارجية وحصر ا فرص وا  ه ي ات  لبيئة ا  ارجية  مشروع ا نهضة االق صا ية ا عربية ا شاملة  

  ا قوة ا منشو ة،  ما ي    ع  نقا نقا  ا فرص ا مناسبة  ها إلس ن اج أه اف اس را يجية قوية ومناسبة  عمل على  حقيق ا رسا ة ا قوة مع

  ومعا جة نقا  ا ضعف  مواجهة أو  جنب ا  ه ي ات وا  ح يات ا مح ملة.

 عوامل مواجهة التنافس العالمى: -7
ها فى  واح ة من أه  ا فرص و ذ ك من أه  ا  ح ي ات ا  ى  واجه ا مج مع ا عربى حا يا وا  ى س زي  ح    مث ل ا منافسة االق صا ية ا عا مية 

ا مس قبل ا قريب، حيث ينب ى   عي  جميع نقا  ا قوة و ذ ك يجب معا جة جميع نقا  ا ضعف با نسبة  لبيئة ا  ا لية  لمج مع ا عربى، من 

 أجل اغ نا  ا فرص ا  ى يم ن أن   يحها هذه ا منافسة ومن أجل مواجهة ا  ح ي ات ا  ى  فرضها.

 

 ضة االقتصادية العربية كسبيل لمواجهة المنافسة:التخطيط االستراتيجى لمشروع النه -8

وبما أن جميع نقا  ا قوة وا ضعف  مشروع ا نهضة االق صا ية ا عربية هى أيضاً عوامل الق ناص ا فرص ومواجهة ا  ح يات ا  ى  فرضها 

نافسة ا ة من و ذ ك  مواجهة وا  ص  ى  لما منافسة ا عا مية فإن ا    ي  االس را يجى  لنهضة االق صا ية ا شاملة هو ا  ريق إ ى االس ف

ة ا عربية،   .وضمان مع  ل مر فع ومس مر  مس وى   ل أفرا هااالق صا ية ا عا مية و حقيق ا ميزة ا  نافسية  ألم 

 

 اإلنجازات ال سد الخانات: -9

ن إنجاز حقيقى، و ون وجو  نظا  قيا ى يجب ا  ر يز على أن ا رغبة فى ا نهضة االق صا ية وا    ي   ها  س   ل انات و شعارات  و

يس  رقه  ل إجراء  ن ي ون ذى   ثير واقعى  ا مح  ة وا زمن ا ذي وا   وات  وإ اري جي ، واس ح اث آ يات و  يل  إلجراءات ا واضحة

 .فى  حقيق ا نهضة االق صا ية ا مر قبة

 

 المراجع العلمية

 

  .2005، تنافسية االقتصاد الوطين، يةمركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيج -1
 م.2001 ،نيويورك ،النشرة احلادية والعشرون ،اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا ) األسكوا ( -2

 . 2005، األردن "،مشروع التكامل االقتصادي يف املشرق العريب، "اجلامعة األردنيةىف مركز الدراسات االسرتاتيجية  -3

انية، نقال عن بول كينيدي "االستعداد للقرن احلادي والعشرين"، ترمجة حممد عبد القادر، غازي مسعود، عمان، دار يالتكنولوجيا ال –يست الربيطانية كونومجملة اإلي -4
 .1993الشروق، 

 .2006، مؤسسة األهرام -مركز األهرام للدراسات السياسية و اإلسرتاتيجية  -5

 0 2002سنة  ،, امللحق اإلحصائيملتحدة ,تقرير التنمية اإلنسانية العربيةالربانمج اإلمنائي لألمم ا -6

 .2002 جية،تقرير املسح العام للتكامل االقتصادى، واقع وآفاق التكامل االقتصادي يف املشرق العريب، مركز األهرام للدراسات السياسية واالسرتاتي -7

 وىن:نقابة املهندسني حمافظات غزة، املوقع اإللكرت  -8

      http://www.enggaza.org/board/index.php?showtopic=322 

http://www.enggaza.org/board/index.php?showtopic=322


 

 
299 

 

[9] Arab Competitiveness Outlook, Arab Institute for Planning, Kuwait,  

         http://www.arab-api.org/comp_2.htm 

[10] http://www.competitiveness.gov.jo/arabic/competitiveness_concept.php 

[11] Ignacio Ramonet, Le 30- Nouveau Capitalisme: Une Regression, Manier de Voir, No.    72, 1/2004 ,

p.7. 

[12] Academic Ranking of World Universities - 2004, Shanghai Jiao Tong University (SJTU), 

http://ed.sjtu.edu.cn/rank/2004/2004Main.htm.  

[13] ESCWA, Research and Development Systems in the Arab   & States: Development of Science and 

technology indicators. Center for Political and Strategic Studies. 

 [14] Saied Ali Hassan and  Seraj Yousef Abed, "Challenges for Integrating Teaching and Research with 

Community Services: A  View From Developing Countries",  4th. International Forum on Engineering 

Education, IFEE2005, Integrating Teaching and Research with Community Service, University of 

Sharjah, Sharjah, 2006. 

[15] The Arab League Educational, Cultural and Scientific Organization, general reports.  

[16] B. Khalion, The Arab World and the 21st. Challenges, Arab Future Magazine, No.232, June (1998), 

pp.22-24. 

[17] "National Industrial Development Strategic Project at Sudan", 

http://www.sudaneseonline.com/cgibin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=60&msg= 

1158491156 

 

  



 

 
300 

 

 مستقبل البحث العلمي يف العامل اَلسالمي
 

 أ.د. حممد زكي خضر
 مركز املشكاة للدراسات والبحوث

 د. أكرم حممد زكي
 يزاياجلامعة اإلسالمية العاملية مبال

 

 امللخص

تشري االحصائيات إىل أن ميزانية البحث العلمي يف العامل اإلسالمي أقل بكثري من املعدل العاملي، إن الرقي يف البحث 
 دم أي بلد ووضـــــعه على املكانة اليت يصـــــبو هلا يف املســـــتوى العاملي. يناقش هذا البحثالعلمي أمر يف غاية األمهية لتق

الصعوابت والتحدايت اليت تواجه البحث العلمي يف العامل اإلسالمي وأسباب أتخره، ويقرتح البحث اخلطوات الواجب 
لتجارب  شــــــــــــــك أن هناك بعض االقيام هبا للتغلب على املعوقات والنهوض ابلبحث العلمي يف العامل اإلســــــــــــــالمي. ال

املتقدمة يف بعض االقطار اإلســـالمية، لذلك فإن دراســـة هذه التجارب وحماولة اإلفادة يف األقطار األخرى أمر يف غاية 
 األمهية خاصة يف وضع استرياتيجيات يف البحث العلمي لكي خيدم اخلطط التنموية للقطر املعين. 

عات لوحده غري كاف لنجاح مســـــــرية التقدم، بل هناك احلاجة إلنشـــــــاء مراكز إن هيكلة البحث العلمي يف نظام اجلام
متخصــــصــــة مســــتقلة أو مرتبطة مع اجلامعات للقيام هبذا الصــــدد. كما أن التشــــريعات الالزمة لدفع البحث العلمي إىل 

يقســــم ئي التحليلي و ايتبع البحث املنهج االســــتقر األمام أمر ضــــروري لكي تؤيت اجلهود املبذولة مثارها على خري ســــبيل. 
هذا البحث واقع البحث العلمي يف دول العامل اإلسالمي إىل عدة أقسام هي الواقع الكمي للبحث العلمي ويدخل يف 
ذلك واقع اجلامعات يف دول العامل اإلســــــــــــــالمي وعددها، والواقع النوعي للبحث العلمي، كذلك يتطرق البحث إىل 

العامل اإلســــــــــالمي ومقارنتها فيما بينها وكذلك مقارنتها مع بقية دول  موضــــــــــوع الصــــــــــرف على البحث العلمي يف دول
  العامل.

 مستقبل البحث العلمي، البحث والتطوير، التعليم يف العامل االسالمي الكلمات املفتاحية:
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 مقدمة

يف العامل. وقد  حيتل البحث العلمي اليوم مكانة مهمة تساهم بشكل رئيس يف التقدم العلمي والتقين واملهين واإلنساين
أنشأت خمتلف الدول املتقدمة مراكز أحباث متخصصة ابإلضافة إىل إجراء البحوث العلمية يف اجلامعات. كما تقوم 
الشركات واملنشآت الصناعية ابلبحث من خالل وحدات وأقسام البحث والتطوير فيها. كل ذلك إدراًكا ألمهية البحث 

 العلمي يف استمرار التقدم. 
تثمار يف الكادر البشري الذي يقوم ابلبحث العلمي وختصيص املوارد املالية للبحث هي من أفضل وسائل دعم إن االس

االقتصاد. حيث كثريًا ما يسخر البحث العلمي يف الدول الصناعية خلدمة االقتصاد وخدمة الرعاية الصحية وكذلك 
خدام ت الدولة. وأن أهم ما قامت به الدول الصناعية هو استاالستفادة منها يف اختاذ القرارات وتوزيع املوارد على مؤسسا

التكنولوجيا املتقدمة وما يرافقها من ثورة يف جمال املعلومات التقنية واالقتصادية، واليت أدت إىل إعادة تنظيم النشاط 
ت والتصميم من ااالقتصادي بصورة كبرية وحدوث حتول يف مراكز النشاط االقتصادي، وانتقال أنشطة التصنيع واخلدم

 البلدان املتقدمة إىل البلدان النامية وذلك الخنفاض األيدي العاملة وسهولة استخدام املصادر الطبيعية لتلك البلدان. 
وتتمثل اخلصائص الرئيسية هلذه الثورة يف  التغري يف طبيعة العمل ومكانه، مما أدى إىل بروز جمتمع نشط على مدار 

وع ابإلضافة إىل حتـول املـؤسسات الصغرى واملتوسطة يف االقتصادات الناشئة إىل جهات فاعلة الساعة وطيلة أايم األسب
 عاملية. 

 
 واقع البحث العلمي يف العامل اَلسالمي

قامت بعض الدول االسالمية ابإلضافة إىل مراكز البحث العلمي يف جامعاهتا ابلسماح جلامعات أجنبية لدفع مسرية 
ذلك ما قامت به جامعة امللك عبد هللا للعلوم والتكنولوجيا يف اململكة العربية السعودية ومعهد البحث العلمي. مياثل 

مصدار يف اإلمارات العربية املتحدة. هناك عدة فروع جلامعات أهلية يف قطر واآلمارات العربية املتحدة وغريمها. ووضعت 
ة وتوجيه ث العلمي من أمهها تكوين فرق عمل حبثية وطنيبعض البلدان يف منظمة املؤمتر اإلسالمي أهدافا واضحة للبح

االهتمام حنو أهداف عاملية كذلك يهدف البحث العلمي إىل تكوين مناخ علمي لإلبتكار وتكوين مناخ للتصنيع 
 واخلدمات ونشر اقتصادايت إعادة التنمية مع االبقاء على املنافسة الدولية ابإلضافة إىل تقليل اخلسائر. 

الدراسة واقع البحث العلمي يف دول العامل اإلسالمي إىل عدة أقسام هي الواقع الكمي للبحث العلمي  تقسم هذه
البحث  الصرف علىو ويدخل يف ذلك اجلامعات يف دول العامل اإلسالمي وواقعها، والواقع النوعي للبحث العلمي، 

 العلمي.
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 الواقع الكمي

ومقاالت  تقييم حسب النتاج البحثي ابلدرجة األوىل سواء أوراق عمل وكتبجيري تقييم اجلامعات عاملًيا يف معظم سبل ال
وكذلك براءات االخرتاع ابإلضافة إىل بعض العوامل األخرى. وحيث أن التدريس يف جامعات العامل االسالمي أيخذ 

كس مهمات اجلامعات ال يع حيزًا كبريًا من جهد أعضاء هيئة التدريس، لذلك فتقييم اجلامعات يف العامل االسالمي عاملًيأ
الفعلية. كما أن تطبيق املقاييس العاملية على جامعات العامل االسالمي غري منصف من جهة أخرى حيث أن هناك 

ن اعتبارها مؤشرات لكن املقاييس العاملية ميكعوامل أخرى حملية جيب أخذها بعني االعتبار ال حتتسبها املؤشرات العاملية. 
اإلهتمام ابلعلم والبحث العلمي يف العامل االسالمي بشكل عام، ويشري لذلك عدد من املؤشرات عامة تعكس مستوايت 

منها الصرف على البحث العلمي وعدد الباحثني لكل مليون نسمة وأداء الطلبة يف املرحلة ما قبل اجلامعية يف الرايضيات 
النتاج السنوي للبحوث العلمية املنشورة يف هناية إىل  1وتصنيف اجلامعات ابلنسبة للجامعات العاملية. يشري الشكل 

ورقة سنواي، كما  1000وهي الدول اخلمس اليت تنتج أكثر من  .العقد املاضي للدول األكثر إنتاجا يف الشرق األوسط
تعترب كل من مصر والسعودية واألردن من الدول العربية ذات االنتاج   .يظهر يف الشكل معدل منو سنوي ملحوظ

 (1) . ولكن ليس بنفس معدل النمو لكل من تركيا وايرانالكبري

 
 (1) .النتاج السنوي للبحوث العلمية املنشورة للدول األكثر إنتاجا يف الشرق األوسط: 1الشكل 
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 (1) .النتاج السنوي للبحوث العلمية املنشورة للدول التسع األقل إنتاجا يف الشرق األوسط: 2الشكل 

السنوي للبحوث العلمية املنشورة للدول التسع األقل إنتاجا يف الشرق األوسط. وعلى الرغم من  النتاج 2يبني الشكل 
ورقة سنواي هلذه البلدان، لكن هناك ارتفاع مشهود يف معدالت النمو. خاصة  1000أن اإلنتاج السنوي احلايل أقل من 

قى هذه املعدالت منخفضة إذا ما قورنت مع ( لكن تب2لدولة اإلمارات العربية املتحدة كما هو واضح يف الشكل )
 غريها من العامل.

 
 البحث العلمي يف جامعات العامل اَلسالمي

جامعة تقييما يف العامل وفق أي من اجلهات املعنية بتقييم  100ليس هناك جامعة يف العامل االسالمي من بني أعلى 
جامعة. وفق تقييم جملة  400االسالمي من بني أعلى جامعات يف العامل  10اجلامعات يف العامل، لكن هناك حوايل 

جامعة حيث كانت جامعة الشرق االوسط يف تركيا  400جامعات يف العامل االسالمي من بني أعلى  10التامي حازت 
و  300ومخس جامعات بني  300و 200وواحدة بني  182و  139جامعات بني  3وكان هناك  85رقمها 
400 (2.) 

جامعة. كانت  400جامعة من ضمن  17فلم يكن هناك جامعة بني املائة األوىل وكان هناك   QSأما وفق مقياس 
جامعة بني  11وكان هناك  300و  225وكان هناك مخس جامعات بني  151جامعة ماالاي يف ماليزاي عند الرقم 
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ية البشرية دريس والتنم. واملالحظ أن هذه التقييمات للجامعات تركز على البحث العلمي أكثر من الت400و  300
 (. 2يف اجلامعات )

 
( /www.webometrics.info( )3وإذا ما نظران إىل فعالية مواقع اجلامعات يف العامل وفق موقع الويبوماتريك )

، رغم 328فنجد يف الدول العربية على سبيل املثال أعلى جامعة هي جامعة امللك سعود وهي ترتيبها على العامل هو 
قع ال يعطي تقييما كامال ألداء اجلامعات. الشكل أدانه يقارن بني جامعات العامل العريب وفق املوقع أعاله، أن هذا املو 
 يوضح توزيع اجلامعات وفق املوقع أعاله. 3الشكل 

 

 
 (3) .تصنيف اجلامعات العربية: 3الشكل 

مقارنة بني عدد الباحثني يف هذه الدول  4أما من حيث عدد الباحثني يف دول منظمة املؤمتر اإلسالمي، جند يف الشكل 
(4.) 
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 (4عدد الباحثني لدول منظمة املؤمتر االسالمي ): 4الشكل 

يبني الشكل أعاله أن أكرب عدد للباحثني من بني دول منظمة املؤمتر اإلسالمي هي تركيا وتليها إيران ومن بني الدول 
األول  . وكنسبة مئوية إىل عدد السكان جند أن تونس حتتل املركزالعربية جند أن مصر حتتل املركز األول وتليها تونس

 ابحث لكل مليون نسمة وتليها األردن مث تركيا مث إيران. 3420حيث يبلغ عدد الباحثني 
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 الصرف على البحث العلمي
يف اململكة العربية  %0.07كانت نسبة الصرف على البحث العلمي من الدخل القومي   2010/2011يف عام 

  .يف األردن 0.43يف مصر و  0.42يف الباكستان و  %0.4يف كل من الكويت وأندونيسيا و %0.1السعودية و
على مستوى العامل االسالمي يف حني زاد العدد يف تونس  600كما أن عدد الباحثني من كل مليون كان مبعدل 

يف دولة االحتالل االسرائيلي.  9000نيا ويف اسبا 4000يف الربازيل و 1000. هذا ابملقارنة مع  2000وماليزاي عن 
من دخلها القومي للبحث والتطوير. إن أعلى رصد يف دول العامل  %0.5ترصد الدول اإلسالمية مبجموعها أقل من 

يف دول االحتاد  %3ويبلغ الرقم   %1.78يف ماليزاي بينما يبلغ متوسط الرقم على مستوى العامل  %1االسالمي هو 
توزيع اإلنفاق اإلمجايل على البحث والتطوير يف العامل ابلنسبة املئوية، وجند أن الوالايت  5بني الشكل (. ي5األوريب )

 (.6) الصني املتحدة هي املرتصدة وتليها أوراب مث
 

 
 توزيع اإلنفاق اإلمجايل على البحث والتطوير من إمجايل العامل. :5الشكل 

بلدان منظمة املؤمتر  البحث العلمي من نسبة الناتج احمللي اإلمجايل يفالنسبة مئوية لإلنفاق على  6ويبني الشكل 
مبلغ اإلنفاق ابلدوالر األمريكي يف دول  7(. يبني الشكل 6) 2013اإلسالمي حسب إحصائيات اليونسكو لعام 

 منظمة املؤمتر اإلسالمي ويتضح أن أعلى مبلغ هو لرتكيا مث إيران مث ماليزاي.
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 (.6بلدان منظمة املؤمتر اإلسالمي ) فاق على البحث العلمي من الناتج احمللي يفنسبة إلن :6الشكل 

 

 
 (.6: مبلغ اإلنفاق ابلدوالر األمريكي يف دول منظمة املؤمتر اإلسالمي )7الشكل 
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تقدمة ملوإذا ما نظران إىل عدد البحوث املنشورة يف دول منظمة املؤمتر اإلسالمي جندها قليلة إذا ما قورنت مع الدول ا
مقارنة عامة للبحوث املنشورة لدول املنظمة مع غريها حسب إحصائيات مؤسسة تومسون رويرت  8ويبني الشكل 

(6.) 

 
 (.6)عدد البحوث املنشورة يف دول منظمة املؤمتر اإلسالمي مع غريها: مقارنة 8الشكل 

 

تايل قلة النشر. بحث العلمي يف هذه الدول وابلويتضح من الشكل قلة البحوث املنشورة واليت تعرب عن قلة االهتمام ابل
( وجند 6) ISI حسب النشر يف جمالت 8وإذا قورنت دول منظمة املؤمتر اإلسالمي فيما بينها كما موضح يف الشكل 

 إيران مث ماليزاي واململكة العربية السعودية ومصر.و من هذه النتائج أن أعلى معدل للنشر العلمي هو يف تركيا 
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 (7: مقارنة جمموع البحوث العلمية لدول منظمة املؤمتر االسالمي )8الشكل 

 

 الواقع النوعي

ليس هناك مقياس دقيق مباشر لقياس كفاءة البحث العلمي. فهناك مقاييس غري مباشرة مثل عدد االقتباسات كمقياس 
عطي فكرة ليت حصلوا عليها قد تللمستوى االكادميي كما أن اجلهة اليت يعمل عندها الباحثون والشهادات واجلوائز ا

عن املستوى العلمي للباحثني. كذلك فإن مقدار التخصيصات للبحث العلمي تعطي فكرة غري مباشرة  عن اهتمام 
بلد ما ابلبحث العلمي عن غريه.  وال شك إن نوعية األحباث أهم من كميتها. ومن أبرز طرق قياس النوعية ينظر إىل 

نشور او الرجوع إليه كمصدر، ورغم ان هذه الطريقة للقياس عليها بعض املآخذ إال أهنا مدى االقتباس من البحث امل
تشكل مقياسا معتربا إىل حد ما لقياس كفاءة البحث. املالحظ أن نسبة االقتباس من األحباث املنشورة من العامل 

حبث من  100عامل. ففي أعلى االسالمي والرجوع إليها كمصدر من مصادر البحث أقل من نظرياهتا على مستوى ال
ذات االقتباس العايل ملا تنشره، مل يكن هناك أي حبث من  Natureحيث االقتباس من البحوث املنشورة يف جملة 

العامل االسالمي. األمر املهم الثاين هو أن مادة البحث يفرتض أن تكون استجابة حلاجة فعلية للمجتمع يف البلد املعين 
أو عمليا. والذي يبدو أن هذا العامل ال يلقى اهتماما يف معظم مؤسسات البحث العلمي يف  سواء كان ذلك ثقافيا

العامل االسالمي، فمعظم االحباث هي امتداد لرسائل جامعية قام هبا أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات اليت خترجوا منها 
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. لعلمية وليس حلل مشاكل يعاين منها اجملتمعومعظمها جامعات خارج العامل االسالمي أو حبواث ألغراض الرتقيات ا
مقارنة بني بعض الدول اإلسالمية ومخس دول أخرى اختريت لتبيان املقارنة و هي: الربازيل وجنوب  1يبني اجلدول 

 (2افريقيا ودولة االحتالل االسرائيلي واسبانيا وكوراي اجلنوبية )

 (2ل أخرى ): مقارنة بني بعض الدول اإلسالمية ومخس دو 1اجلدول 
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دولة من دول العامل االسالمي مع الدول اخلمس املختارة للمقارنة بني عقدين من  20يبني اجلدول معلومات عن 
 ( وذلك ملقارنة 2015-2006و  2005-1996الزمن )
 عدد األحباث يف احلقول العلمية ابستثناء اهلندسة والطب  (أ)
 دسة والطب مقسوما على نصيب الفرد من الدخل القوميعدد األحباث يف احلقول العلمية ابستثناء اهلن (ب)

 لكل قطر
 عدد االقتباسات لكل حبث كمقياس لنوعية األحباث  (ت)

استنتاج أن كل األقطار نشرت أحبااث يف العقد الثاين أكثر من العقد األول وذلك مبقارنة ما نشر من ميكن ألول وهلة  
(. وهذا مؤشر جيد يشري إىل الرغبة يف التقدم 2015-2006مع  2005-1996أحباث بني عقدين من الزمن ) 

مع مضي الزمن. وجد أن كل دول العامل االسالمي أحرزت زايدة يف نشر األحباث فقد زادت نسبة الزايدة يف قطر إىل 
مرة. وكانت نسبة الزايدة بشكل  5.8مرة ويف ماليزاي والعراق  6.5مرات ويف ابكستان  7.6أضعاف ويف ايران  7.7
 ضعف.  3-2بني  عام

وحىت إبعادة احتساب ذلك أبخذ بعني االعتبار تغري نصيب الفرد من الدخل القومي، فإن تركيا وايران ومصر وابكستان  
جهزة أما املصادر املالية اليت تشري إىل قدرة البلد املعين لشراء األ كان أداؤها ممتازًا. لكن دوالً أخرى كانت النسبة سيئة.

وى العاملي فقد قسمت األعداد على نصيب الفرد من الدخل القومي لكل قطر حيث لوحظ أن للوصول إىل املست
يف العقد  15.7إىل  6.5يف العقد األول بينما حصلت على  20و  8أقطار العامل االسالمي حصلت على رقم بني 

يف العقد األول  10.4و  7.6الثاين وكانت أفضل األقطار هي تركيا وإيران ومصر وابكستان حيث كانت نسبها بني 
 .يف العقد الثاين بينما بينت عدة أقطار أخرى مستوايت متدنية 25.2وابكستان على  16.6وحازت إيران على 

ابلطبع األحباث يف العقد الثاين مل يكن هلا فرتة كافية لكي يقتبس منها لذلك ميكن القول أن املعدل العام لالقتباس هو 
ؤثر على اخنفاض كمية النشر مثل عدم إمكان الكثري من الباحثني نشر نتاجهم العلمي ، لكن هناك عوامل أخرى ت20

يف جمالت مرموقة ألسباب مادية أو غريها. ال تعطي البياانت فكرة عما إذا كانت االحباث فيها إبداع أو أهنا تعاونية 
 ة.ذا كان فيها إضافة للمعرفة االنسانيقطراي أو تفيد املنطقة أو عامليا أو فيما إذا كانت فيها فوائد عملية أو إ

رغم أن نتاج البحث العلمي عند النشر هو بشكل نص مكتوب، إال أنه برزت يف اآلونة األخرية خمرجات من أنواع 
أخرى كالربجميات وقواعد البياانت والرسوم اهلندسية ومناذج التصاميم العملية ومشاغل اإلنتاج العملية واملعارض 

ألومسة وبراءات االخرتاع وحقوق امللكية الفكرية األخرى واللوحات الفنية وواثئق السياسة أو ملخصاهتا وامليداليات وا
 وتقارير األحباث الفنية واحلقوق القانونية واخلرائط وترمجات األعمال الضخمة اليت تقع ضمن املستوايت االكادميية. 
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من  %2( أهنا تقل عن 9ي فنجدها )كما مبني يف الشكل أما عن براءات االخرتاع يف دول منظمة املؤمتر اإلسالم
جمموع براءات االخرتاع يف العامل وجند أن الصني حتل املرتبة األوىل عامليًا وتليها الوالايت املتحدة األمريكية علمًا أن 

 (.6جمموع هاتني الدولتني تزيد عن مجيع دول العامل )
 

 
  WIPO (2013) ( 6اع يف العامل ): نسبة التقدمي على براءات االخرت 9الشكل 

وإذا ما نظران إىل تصدير التكنولوجيا لدى دول منظمة املؤمتر اإلسالمي فنجد أن ماليزاي حتتل املركز األول تليها 
 (.7) 10أندونيسيا وكزخستان وتركيا كما موضح يف الشكل 
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 ظمة املؤمتر اإلسالميصادرات التكنولوجيا املتقدمة يف البلدان األعضاء يف من: 10الشكل 

 
 وسائل تكوين العقلية البحثية

سنوات يكون أشد أتثرًا يف تكوين  7-4البد وأن تبدأ عملية تكوين العقلية العلمية من الطفولة. فالطفل بني عمر 
عقليته اليت تؤثر يف مستقبل حياته. وحىت قبل ذلك من الضروري انتهاج سياسة تكاملية بني البيت وحضانة الطفل 
 لتنمية قابلياته حبيث يكون متقباًل للتفكري املستقل السوي. وتستحوذ هذه الفرتة على رعاية خاصة يف الدول املتقدمة
فنجد معلمي هذه املراحل يتمتعون بشهادات أعلى من املراحل اليت تليها حيث ضرورة استيعاب املعلم لعقلية األطفال 

 هتم االبداعية وحماولة تنميتها. يف هذه املرحلة والتعامل معها واكتشاف قدرا

أما املناهج الدراسية يف املرحلتني االبتدائية والثانوية فمن الضروري تصميمها حبيث تنمي قابلية البحث العلمي وهذا 
حيتاج إىل تدريب واسع للهيئة التدريسية لكي يقودوا تلك العملية يف خمتلف املواضيع الدراسية ومن قبل االدارة املدرسية 

يًضا. فكثري ما يتعرض الطفل إىل مواقف معرتضة فيما بينها فنجده يتلقى اوامر معينة ويتلقى عكسها من جهة أخرى أ
سواء يف البيت او املدرسة، فيحتاج إىل اختيار احداها وترك األخرى وفق معايري معينة كالعقاب والثواب مثاًل، وهنا 

أصلح القرارات املناسبة له. ابإلضافة لذلك فإن األطفال يف هذه تكمن احلاجة إىل تنمية قدرات األطفال الختيار 
املراحل يكونون شديدي التعلق ابلتكنولوجيا فيتوجب استخدام األجهزة احلديثة والتكنولوجيا للمساعدة يف تنمية البحث 

 العلمي يف املراحل املبكرة من أعمار األطفال.
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الطالب على  يف التعليم جيب تطويرها لكي حتوي مناذج يف كل مقرر لتحفيز أما يف املرحلة اجلامعية فإن الطرق التقليدية
البحث املستقل مبتابعة وإشراف أعضاء هيئة التدريس. إن إشراك الطلبة يف األحباث اليت يقوم هبا أعضاء هيئة التدريس 

رة اعتماد الطالب يع دائأنفسهم هو وسيلة أخرى لتنمية قابلياهتم على البحث العلمي الفعلي. ويكمن ذلك من تشج
على نفسه يف تلقي املعلومات حبيث ال يعتمد على مدرس املادة يف احملاضرة فقط بل عليه السعي إىل البحث هنا خاصة 
 مع سهولة الوصول إليها عرب الشبكة الدولية االنرتنت مع توفر االف احملاضرات العلمية املقدمة من اجلامعات العاملية.

ت العليا فيجب أن يتم توجيههم إىل التعامل العلمي مع احلقائق والبياانت سواء النظرية منها أو العملية أما طلبة الدراسا
من خالل حماضرات وحلقات نقاش وحضور مؤمترات وتنمية قابلياهتم على املسوحات العلمية وكتابة االحباث العلمية 

باحثني بلية على البحث العلمي ألعضاء هيئة التدريس والوإلقاء البحوث. وال يتم ذلك إال من خالل رفع مستوايت القا
اآلخرين وخاصة على العمل اجلماعي. كما أن اشرتاك أعضاء هيئة التدريس من ختصصات خمتلفة يوسع آفاق املشاركني 

ساندة ملويثري املناقشات ويوصل إىل نتائج أوسع أفًقا من الناحية التطبيقية. وال نغفل عن استخدام برجميات احلاسب ا
 للبحث العلمي كربامج حتليل البياانت والربامج األخرى. 

 الطاقات البشرية البحثية غري املستغلة 

متتلك األمة طاقات علمية منتشرة يف كافة أحناء العامل يتحرق الكثريون من املخلصني منهم لتقدمي خدمة لألمة دون أن 
 جيدوا سبيالً لذلك. 

ة إىل إنشاء مركز أو جهة تنسيقية للقيام إبدارة وتنسيق دراسات وأحباث واستشارات من هذا الوضع الصعب، هناك حاج
ختدم األمة من خالل استغالل طاقات العلماء والباحثني العرب واملسلمني مهما كانت أماكن عملهم أو سكناهم 

اث والدراسات. هناك وإدارة األحبليعملوا بطريقة تطوعية تعاونية، واملركز يهيئ هلم املنرب املناسب للتعاون واالتصال 
الكثري من هيئات ومراكز األحباث القطرية يف معظم الدول اإلسالمي سواء الرمسية منها أو اخلاصة. أما هذا املركز فيجب 
أن حياول الرتكيز يف عمله على التنسيق لألحباث على مستوى األمة كلها أو إقليم معني مع حماولة حتويل نتائج هذه 

والدراسات إىل تطبيق عملي من خالل تقدمي املشورة للجهات املعنية أو من خالل اقرتاح إنشاء منظمات أو األحباث 
شركات أو ورش عمل أو مؤمترات أو وحدات تعاونية لتنفيذ ذلك. أما عن املواضيع اليت يقرتح العمل عليها فتشمل كل 

رتعي انتباه والسياسية. لكن يقرتح البدء ابحلقول اليت مل تس نواحي احلياة االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية والدينية
 ابحثني آخرين. 
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ال شك أن أول خطوة يف كل جمال من جماالت األحباث هي املسح امليداين واإلحصائي للتعرف على الواقع ومقارنة 
 ذلك مع ما جيري يف غري منطقتنا يف العامل ليتبني املطلوب العمل على الوصول إليه.

 

 قياس فاعلية البحث العلمي طرق

إن االعتماد على املقاييس الدولية ألمهية البحث العلمي من خالل اجمللة اليت ينشر فيها أو املؤمتر الذي يلقى فيه أو من 
خالل عدد االقتباسات منه ال تفيد كثريًا يف تقييم أمهية البحث وفائدته للبلد املعين أو العامل االسالمي. لذلك من 

ابتكار طرائق خاصة لقياس فاعلية البحث العلمي خلدمة التنمية يف البلد املعين أو األمة ككل. ونظرًا لصعوبة  الضروري
وضع مقاييس حامسة ملثل هذه الطرائق فيقرتح أن جيرى ذلك من خالل استمزاج رأي خرباء متخصصني يف حقل 

ب أن ختصاصات العامة يف التخطيط. وابلطبع جيالبحث املعين ومن خالل تقييمهم له ابالضافة إىل خرباء ذوي اال
 أيخذ التقييم بعني االعتبار عالقة البحث ابلتنمية بشكل واضح.

 
 التوصيات واملقرتحات

  إشراك طلبة الدراسة اجلامعية األولية يف البحث العلمي لكي يتعرفوا كيف يفكر العلماء وكيفية صياغة املشاكل
 لمية.مث تكوين اسرتاتيجية حللها بطرق ع

  دعم الباحثني من خالل ختصيص أموال للبحوث الواعدة حىت ولو كانت مبالغ صغرية من شأهنا تشجيع
 البحث العلمي لديهم.

   حتفيز ومكافأة املبادرات التعليمية من خالل نظام خاص وذلك للتأكد أن عضو هيئة التدريس يقضي وقًتا
 كافًيا  للرتكيز على مثل هذه املبادرات.

  تقوم اجلهات الرمسية بتوفري استقالل أكرب للجامعات ومساعدهتا على حتسني براجمها لكي تكون يقرتح أن
 والبحث العلمي. أكثر تشجيعا لإلبداع والتطوير

  تثقيف اجلهات الرمسية أبمهية البحث العلمي يف تطوير البلد وأن اإلنفاق عليه سيؤدي بشكل عاجل أو آجل
 د.إىل حتسني االقتصاد يف ذلك البل

   تصميم مقررات دراسية تدفع الطالب حنو االبداع وحماولة التطوير واالكتشاف والتحليل العلمي واستنتاج
 النتائج.
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  مساعدة اجلامعات لكي حتوي رقابة داخلية وتقييم للوصول إىل أفضل الوسائل للحصول على بياانت متطورة
 يف املقررات واملناهج ولغة التدريس وتوظيف املبدعني.

  من ميزانية الدولة،  %30-20ع خطة وطنية مدروسة من حيث بعدها الزمين لدعم التعليم مبا يقع بني وض
 وأن حتوي ميزانية التعليم العايل على نسبة سخية للبحث العلمي مبا يدفع اجلامعات تدرجيًيأ لتقدمي حوافز جمزية

 ألعضاء هيئة التدريس والطلبة. 
 يات العلمية وبرامج اجلامعات للتأكد من حداثة ما يدرس يف اجلامعات. اجياد أواصر ارتباط بني االكادمي 
  وضع معايري جديدة تصلح للبيئة االسالمية وعدم تقليد الدول الصناعية يف معايريهم اليت ال تتفق ابلضرورة

 مع املعايري اإلسالمية. 
 .إجياد أواصر ارتباط بني مراكز البحث العلمي وبني الصناعة 
 وية وخطة مخسية وخطة عشرية وخطة عشرينية لدى كل مؤسسة معتمدة على استرياتيجيات وضع  خطة سن

 التخطيط العلمي لتحسني أداء املؤسسة.
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 امللخص
 يف هاأتثري  بيانو  ؛الدعوية اليت حتقق التفاعل والتجاوب بني الداعي واملدعواملقومات   ابراز أهم يهدف البحت إىل     

ربز تويسلك الباحث املنهج االستقرائي والتحليلي الستخراج أهم الصفات الدعوية الالزم توفرها يف الداعية. و  املدعو.
قي هبا فالدعوة ترتقي ابإلنسان وتصلح أحواله االجتماعية واألسرية. ويرت للفرد, س احلياة اليوميةميأبنه ة البحت أمهي

الفراط والتوسع يف ا ما نلمسه اليوم منتتخلص اشكالية البحث فيو  السامية. اإلسالمية األخالق أفراده ياجملتمع بتحل
ىل عزوف إا أدى مم هلا؛والداين فاختلت الصورة احلسنة  يبت من القاصاالخنراط يف جمال الدعوة. فأصبحت الدعوة ث  

لدعوية الالزمة ابسبب فقدان أهم املقومات  ؛يهيد من مدعو اجلهتمام الاب بعض الدعاةالكثري من املدعوين؛ فال حيظى 
رها يف الداعي جود عدة صفات البد توفو أن جمال الدعوة إىل هللا يتطلب  وخلص بنتائج أمهها: لتأثري على السامعني.

مع بعضها  ةمتضافر مرتبطة البد أن تكون  وتلك الصفات .لكي حيقق هدفه من نشر دعوته على النحو الصحيح
يف حياة املسلم  الدعاة هلم دور كبري اجياد االستقرارأن الصالح واالستقامة.  للنفسري اإلجيايب الذي حيقق لتحقيق التأث

. فبها إن الصفات الدعوية تعود على الداعي ابخلري واالنتفاع. مبا أودعه هللا فيهم من قدرات جتعلهم قادرون على ذلك
عله سريع االستمرار يف دعوته. كذلك تزيد من قناعة املدعو مما جي على، وتكسبه ثبااًت وإصرارًا وصربًا تقوى شخصيته

  االستجابة ملا يدعو إليه الداعية.

 سالم, اجملتمع.شخصية الداعية, ثقافة الداعية, التأتري, اإل الكلمات املفتاحية: 

 

mailto:fatma.wasele@gmail.com


 

 
320 

 املقدمة

لقصوى عرب العصور ألمهيتها ا ؛دمياً وحديثاً والعلماء ق ونوالباحث ونن الدعوة إىل هللا من املواضيع الىت عىن هبا الدارسإ 
من قبل  املبذولةات شر االستقامة يف اجملتمع بسبب اجملهودتفبها حيظى املسلم توازانً واطمئناانً يف حياته. فتن واألزمان.

  .سالميالداعي الساعي لتحسني بعض األوضاع املخلة ابجملتمع اإل

 أمهية الدراسة :

ما بسبب ؛ سالميجملتمع اإلايف  الظواهر السلبية السائدة تتالشىالدعوة بف للفرد, احلياة اليوميةربز أمهيتها أبهنا متس ت
من توجيه وترشيد الفرد واجملتمع على السواء وصواًل إيل ما يصبوا  وهو الرقي على كافة األصعدة  الداعية يقوم به

 للمجتمع اإلسالمي .

 مشكلة الدراسة :

ة االفراط والتوسع يف االخنراط يف جمال الدعوة. فأصبحت الدعو  ما نلمسه اليوم منفي تتخلص اشكالية البحث     
 عض الدعاهبىل عزوف الكثري من املدعوين؛ فال حيظى إمما أدى  هلا؛والداين فاختلت الصورة احلسنة  يبت من القاصث  
قدم فأن إشكالية مما ت ري على السامعني.لتأثالدعوية الالزمة بسبب فقدان أهم املقومات  ؛يد من مدعويهاجلهتمام الاب

  الدراسة تتمركز يف السؤال الرئيس املتمثل يف: ما أثر صفات الداعي يف املدعو وما مدى أتثريها يف اجملتمع اإلسالمي ؟

 أهداف الدراسة :

اعل والتجاوب بني تفالدعوية اليت حتقق الواملقومات فإن اهلدف املرجو من كتابة هذا املوضوع هو ابراز أهم الصفات   
  استجابة املدعو.  ليحقق الداعي التأثري املؤدي إىل ؛الداعي واملدعو

 املنهج املتبع يف الدراسة:

للوصول إىل اهلدف املرجو من كتابة هذا البحث سأستند على املنهج االستقرائي والتحليلي الستخراج أهم الصفات    
 الدعوية الالزم توفرها يف الداعية.
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 الدراسة :أمهية 

واألسرية.  فالدعوة ترتقي ابإلنسان وتصلح أحواله االجتماعية للفرد, أهنا متس احلياة اليوميةة الدراسة علي تربز أمهي  
 السامية. اإلسالميةأفراده األخالق  يبتحلكذلك ويرتقي هبا اجملتمع  

 تقسيم الدراسة :

بحث األول الصفات الدعوية  املبنّي  فقد للباحثني.وتوصيات تقسيم الورقة البحثية إىل ثالثة مباحث خمتومة بنتائج ن 
ضح املبحث الثالث بينما و  على الداعية, الدعوية ري الصفاتثأتوأثرها على الفرد واجملتمع, وحلل املبحث الثاين مدى 

 قوة أتثري الصفات على املدعو.

  أثر صفات الداعي. املبحث األول:

 كمة واملوعظة اْلسنة واجلدل ابلِت هي أحسن يف املدعو.أثر صفة الدعوة ابْلاألول:  املطلب

يقصد ابلصفات "االسم الدال على بعض أحوال الذات وذلك حنو طويل وقصري وعاقل وأمحق وغريها, وهي األمارة    
  (1)الالزمة بذات املوصوف الذي يعرف هبا"

سلبية املنتشرة مع اإلسالمي، وكذلك تقليل املظاهرة الفعَّال يف حتسني بعض األوضاع املخلة ابجملتبدور داعي يقوم ال    
وعلى  ؛االجتماعيةو يف حل بعض املشاكل الفردية كذلك يساهم  و ، وغريمها فيه بسبب انتشار الفنت وقلة الوازع الديين

ومسات؛ ومات بعدة مقاملدعو، وال يتحقق ذلك إاّل إذا اتصف استجابة  إىلاملؤدي الداعية حتقيق االنسجام والتأثري 
 املرجوة. ومن أهم الصفات أالزم توفرها يف الداعي هي: للوصول أهدافه 

لقد تعددت اآلراء حول مفهومها فقيل إهنا: العلم النافع والعمل به، وتطلق على: الورع يف دين هللا،  أوًَل اْلكمة:    
د أشار القرآن الكرمي إليها يف قوله ، ولق(2)يف موضعه، وقيل: سرعة اجلواب مع اإلصابة ءشيوتعّرف أبهنا: وضع كل 

                                                           
 .175هـ, ص1413, 1اجلرجاين, علي بن حممد بن علي, التعريفات, دار  الكتاب العريب, ط -1 
رشاد، وة واإلسالمية واألوقاف والدعون اإل، سعيد بن على بن وهف، احلكمة يف الدعوة اىل هللا تعاىل اململكة العربية السعودية، وزارة الشؤ القحطاين -2
 .26هـ، ص1423، 1ط
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َك ه َو أَْعَلم  مبَْن َضلَّ ادْع  ِإىَل َسِبيِل َربَِّك اِبحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة احلََْسَنِة َوَجاِدهْل ْم اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسن  ِإنَّ َربَّ   ُّٱ سبحانه وتعاىل:
 (3) َّ َعْن َسِبيِلِه َوه َو أَْعَلم  اِبْلم ْهَتِدينَ 

قل ثال ي يبينه هلم يف كل مرة حىت الذيالنظر يف أحوال املخاطبني وظروفهم والقدر ": هيوالدعوة ابحلكمة      
ريقة حسب مقتضياهتا خياطبهم هبا، والتنويع يف هذه الط اليتعليهم وال يشق ابلتكاليف بل استعداد النفوس هلا، والطريقة 

   .(4)وز احلكمة يف هذا كله ويف سواه"ايتجفال تستبد به احلماسة واالندفاع والغرية ف

، وقيل أهنا: والفقه الكرمي،وتعددت اآلراء حول مفهوم احلكمة املذكورة يف اآلية الكرمية فمن معانيها أهنا: القرآن    
بة، وهي املقالة احمْلكمة الصحيحة والدليل  ملوضح للحق االنُّبوة، وقيل هي: ما مينع الفساد من آايت ربك املرعبة واملرهِّ

 (5) املزيل للشبهة.

روفة مواعظ القرآن، وهى العرب املعدودة. وقيل أهنا احلكمة املع هيومن معاين لفظة املوعظة احلسنة املذكورة يف اآلية:     
لَّه  ن جت ِ مبراتب األفعال، وهي: أن ختتلط الرغبة ابلرهبة، واإلنذار ابلبشارة، وهي التخويف والرتجئة والتلطف ابإلنسان أب

طَه  ابلفضائل وكذلك من صفات الداعية احلكيم أن يدرس الواقع واملعتقدات وينزل منازل الناس، مث يدعوهم  (6) ، َوتـ َنشِّ
 وهلذا جهتها، يؤتون من اليتوالوسائل  يجتماعواال العلميعلى قدر عقوهلم وأفعاهلم وطبائعهم وأخالقهم ومستواهم 

                                                           
 .[125]سورة النحل، اآلية-3
 .2202، ص4مج ،ه1412 ،27ط ،القاهرةيف ظالل القرآن،  ،الشاربنيسيد قطب إبراهيم حسني قطب، -4
 ،صدقي حممد مجيل تح: ،لبحر احمليط يف التفسريا ،أبو حيان حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثري الدين األندلسي ،األندلسي ينظر: -5

 مت اقتاس النص بتصرف. .613ص ،6ج ،هـ1420 ،دار الفكر ،بريوت

  .613، ص6مرجع سابق، ج ،البحر احمليط يف التفسري ،األندلسي ينظر: -6
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وقال عبد ، (8): "حدثوا الناس مبا يعرفون، أحتبون أن يكذب هللا ورسوله"-(7)عنهرضى هللا  -قال على بن أَب طالب
 . (10):" ما أنت مبحدث قوماً حديثاً ال تبلغه عقوهلم إالَّ كان لبعضهم فتنة "-رضى هللا عنه -(9)هللا بن مسعود

فة أحوال كيم حيتاج يف دعوته معر تبلغ فيه الدعوة أمر مهم جداً، فإن الداعية احل الذي"فدراسة البيئة واملكان     
اج قتصادية، ومعرفة مراكز الضالل ومواطن االحنراف معرفة جيدة وحيتجتماعية واالعتقادية، والنفسية واالاملدعوين: اال

انتشرت  اليت، والشبه جلديلامبشكالهتم ونزعاهتم اخللقية وثقافتهم ومستواهم  واإلحاطةإىل معرفة لغتهم وهلجتهم وعاداهتم 
 .(11)يف جمتمعهم ومذاهبهم"

نصح والتدبري ال هييعرِّف العلماء املوعظة: "أبهنا كالم مصحوب بزجر، وقيل:  الدعوة ابملوعظة اْلسنة:َتنياً:    
ولقد أشار القرآن الكرمي إىل الدعوة ابملوعظة احلسنة ( 12)األمر والنهى املقرون ابلرتغيب والرتهيب" هيابلعواقب وقيل 
َك ه َو أَْعَلم  مبَْن َضلَّ ادْع  ِإىَل َسِبيِل َربَِّك اِبحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة احلََْسَنِة َوَجاِدهْل ْم اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسن  ِإنَّ َربَّ    ُّ :يف قوله تعاىل

 (13)َّٱ     َعْن َسِبيِلِه َوه َو أَْعَلم  اِبْلم ْهَتِدينَ 

وال  برفق وتتعمق املشاعر بلطف، ال ابلزجر والتأنيب يف غري موجب تدخل إىل القلوب اليتابملوعظة احلسنة "أي    
قد تقع عن جهل أو حسن نية، فإن الرفق يف املوعظة كثريًا ما يهدى القلوب الشاردة، ويؤلف  اليتبفضح األخطاء 

                                                           
ن عبد مناف،  احلسن، أمه  فاطمة بنت أسد بن هاشم بأاب اإلسالم يكىن نيبعم حممد بن عبد هللا  ابن القرشي اهلامشيعلى بن أيب طالب بن عبد هللا  -7

، وقيل له صفات ليس ألحد ،رضى هللا عنها ةومن النساء خدجي ،سنة 20من الرجال وعمره  -حممد صلى هللا عليه وسلم-وهو أول من آمن ابهلل وبرسوله 
 أدخله قربه.سله و غ كل زحف، وهو الذى صرب معه يوم فّر غريه وهو الذى  كان لواؤه معه يفو  وهو من األوائل الذين صلوا مع الرسول صلى هللا عليه وسلم،

م، 1992، 1412، 1صحاب، تح: حممد على البجاوى، دار اجليل، طيوسف عبد هللا حممد عبد الرب أبو عمر، االستيعاب يف معرفة األ ،ينظر: عبد الرب
 .1089ص

 8-أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب العلم، ابب من خص ابلعلم قوماً دون قوم كراهية أن ال يفهموا، رقم احلديث 127، مج1، ص59.
ن مضر بهو عبد هللا بن مسعود غافل بن حبيب بن مشخ بن فار بن خمزوم بن صاهلة بن كاهل بن احلارث بن متيم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس  -9

 دمة،ألاولني ومن النخباء العاملني، شهد بدراً، وهاجر اهلجرتني ، كان رجاًل حنيفاً، شديد ألبقني ااحلرب فقيه االمة، كان من السا اإلمامنزار. الصحايب اجلليل 
دفن يف البقيع سنة و  وكان ال يغري شيبه، وروى علماً كثرياً، أخد من يف الرسول صلى هللا عليه وسلم  سبعني سورة، كان كثري الشغف ابلقرآن، تويف ابملدينة،

، 1مج، ار العلم للمالينيد ،بريوت ،لبنان ،قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني ،، خري الدبن، األعالمالزركلي :. ينظر32
 .461ص 

  10- أخرجه مسلم يف صحيحه، مقدمة اإلمام مسلم رمحه هللا، ابب النهي عن احلديث بكل ما يسمع، رقم احلديث 5، مج1، ص10.
  11- القحطاىن، احلكمة يف الدعوة هلل تعاىل، مرجع سابق، ص336.

م، 2005هـ، 1426، 1مام مالك، طظىب، دار اإل العنزى، عزيز بن فرحان، البصرية يف الدعوة اىل هللا، تقدمي: صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ، أبو -12
  .136ص

 . [125]سورة النحل، اآلية -13
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دع أ "يف اآلية السابقة: ومما جاء يف تفسري املوعظة احلسنة ( 14)"خبري من الزجر و التأنيب والتوبيخ أييتالقلوب النافرة، و
 (15)."احلكاايت النافعة لدعوة عوامهمو  اإلقناعيةإىل ربك ابملوعظة احلسنة أي ابلدالئل 

ويشعر  لداعيا"أي بال حتامل على املخالف وال ترذيل له وتقبيح؛ حىت يطمئن إىل  أحسن: هي ابلِتاجلدل  اثلثاً: 
. فالنفس البشرية تتصف ابلكربايء والعناد فال (16)صول إىل احلق"أن ليس هدفه الغلبة يف اجلدل، ولكن اإلقناع والو 

تراه صحيحًا بسهولة فلهذا حيتاج األمر إىل الرفق واجلدل احلسن حىت ال تشعر ابهلزمية، فتعترب  الذيتنزل من الرأي 
ايء احلساسة ه الكرب التنازل عن الرأي تنازاًل عن هيبتها واحرتامها وكياهنا. واجلدل ابحلسىن هو الذى يطامن من هذ

 سبيل ال يقصد االَّ كشف احلقيقة يف ذاهتا واالهتداء إليها يف الداعيويشعر اجملادل أن ذاته مصونه وقيمته كرمية، و أن 
 .(17)هللا

 

 :يف املدعو العمل بدعوتهو  هصرب و  ثقافة الداعيةأثر  املطلب الثاين:

غري يف نفوس أن تتوفر لدى الداعية إلحداث التأثري والت ينبغي ليتايقصد هبا جمموعة املعارف  : ثقافة الداعية:أوَلً    
 (18).متفوقاً ذهنياً وأدبياً وثقافياً كان أتثريه إجيابياً أصيالً اثبتاً  الداعياملدعوين، فكلَّما كان 

 اآلخرين وتدفع يف لثقافته املتنوعة تكون لديه ق درات وإمكانيات إبداعية حيوية تزيد من قوة وحجم التأثري الداعيفإن   
 (.19)عنهم اململ والسأم من مقوالت جمرتَّة ذهبت جدهتا وفقدت إبداعها، وتقلص مفعوهلا

 لداعياالناجح، فبه يكون دائماً نشيطاً يف دعوته وإن أوذى؛ ألن أذية  للداعيفإن الصرب صفة الزمة  اثلثاً: الصرب:     
َوَلَقْد ك ذَِّبْت ر س ٌل   ُّٱ لعزيز:يف كتابه ا -صلى هللا عليه وسلم -تعاىل لنبيه إىل اخلري من طبيعة البشر االّ من هدى هللا قال

 (20)َّ َجاَءَك ِمْن نـََبِإ اْلم ْرَسِلني ِمْن قـَْبِلَك َفَصرَب وا َعَلى َما ك ذِّب وا َوأ وذ وا َحىتَّ َأاَته ْم َنْصر اَن َواَل م َبدَِّل ِلَكِلَماِت اَّللَِّ َوَلَقدْ 

                                                           
  .2202، ص4مج ،مرجع سابققطب، يف ظالل القرآن،  -14
، 1، تفسري حدائق الروح والرحيان يف روايب علوم القرآن، بريوت، لبنان، دار طوق النجاة، طالشافعي رمى العلوى اهلررىمني عبد هللا األأل، حممد االعلوي -15

 .321، ص15مج، 2001هـ ،1421
  .2202، ص4مج ،مرجع سابققطب، يف ظالل القرآن،  -16
 مت اقتباس النص بتصرف. . 2202، ص4مج ،سابقرجع مآن، قطب، يف ظالل القر ينظر:  -17
 .53م، ص2011 هـ،1432، 4لقلم، طدار ا ،بكار، عبد الكرمي، مقدمات للنهوض ابلعمل الدعوى، دمشق ينظر: -18
     .224 ،9ج ،مرجع سابق ،تفسري الطربي"جامع البيان عن أتويل آى القرآن ،ينظر: الطربي -19
 .[34]سورة األنعام، اآلية  -20
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ة له عما انله من اإلساءة وتعزي –صلى هللا عليه وسلم –هذه اآلية تسلية من هللا سبحانه وتعاىل لنبيه حممد  قيل يف   
رب وعدم احلزن على ابلص -صلى هللا عليه وسلم –واجلحود والتكذيب من قومه. فاهلل سبحانه وتعاىل أيمر نبيه حممد 

 (21)دعوته واجلهاد يف سبيلها حىت أييت هللا ابلنصر ما يتلقاه من األذى من قومه، وأن ميضي قدماً يف نشر

فعلى الداعية أن يكون صابرًا على دعوته مستمرًا فيها، صابرًا على ما يدعو إليه من دين هللا عز وجل وأخالق     
 ماإلسالم، وصابرًا على ما يتعرض دعوته، وصابرًا على ما يعرتضه هو من األذى، فالرسل صلوات هللا وسالمه عليه

 (22)َّ اِحٌر أَْو جَمْن ونٌ َكَذِلَك َما أََتى الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم ِمْن َرس وٍل ِإالَّ قَال وا سَ  ُّٱ: أ وذوا ابلقول وابلفعل كما جاء يف قوله تعاىل

َهِذِه  ق لْ ٱُّ عاىل:يف دعوته؛ لقوله ت أساسيأن يكون على بصرية وعلم وهو أمر  الداعي: على العلم والبصريةاثلثاً:      
أي "أدعو إىل ربك على املعرفة  (23)َّ َسِبيِلي أَْدع و ِإىَل اَّللَِّ َعَلى َبِصريٍَة أاََن َوَمِن اتَـّبَـَعيِن َوس ْبَحاَن اَّللَِّ َوَما َأاَن ِمَن اْلم ْشرِِكنيَ 

 (25).أي على يقني وحق".وقيل معىن على بصرية: "(24)الىت مييز هبا احلق والباطل، وهى احلجة والربهان"

فعلى الداعية أن يكون على بّينة وعلم يف دعوته، فال يكون جاهاًل مبا يدعو إليه؛ ألن اجلهل يهدم ويفسد وال     
؛ الشرعيىل الدليل فعليه أن ينظر إ -صلى هللا عليه وسلم -يصلح؛ فال يدعو إىل أمر دون بصرية مبا قاله  هللا ورسوله

 (26) .فيدعوا إليه مبا َعَرَفه ، وإن خالف الشرع؛ فعليه الرتك واالجتناب فإن ظهر ذلك األمر غري خمالفاً للشرع؛

يما العمل بدعوته، وأن يكون قدوة صاحلة ف الداعيجيب أن يكون عليها  اليتمن األخالق  العمل بدعوته:رابعاً:  
  -ال يعطيه ءالشييه، فاقد دعوا إليفعل مبا ي مث يرتكه، أو ينهى عنه مث يرتكبه، أو ال ءشييدعوا إليه، ليس ممن يدعوا إىل 

 (27) فالداعية الناجح البد أن ينظر إىل أحوال نفسه، فهو حمل قدوة ونظر ومثٌل لغريه. -كما يقال

                                                           
 .84ص ،4ج ،هـ1383 ،دار إحياء الكتب العربية ،القاهرة ،التفسري احلديث ،دروزة حممد عزت ،عزت - 21
 . [125]سورة النحل، اآلية -22
  [.108] يةاآلسورة يوسف،  -23
ل أمحد عبد تح: الشيخ عاد ،اباللباب يف علوم الكت ،أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل احلنبلي الدمشقي النعماين ،ابن عادلينظر:  -24

  . مت اقتباس النص بتصرف بسيط.224، ص11مج ،م1998 ،هـ 1419 ،1ط ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،املوجود والشيخ علي حممد معوض
إبراهيم أطفيش، تح: أمحد الربدوين و  القرطيب، أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرج األنصاري اخلزرجي مشس الدين، اجلامع ألحكام القرآن، -25

 . 274، ص9ج، م1964 ،هـ1384، 1دار الكتب املصرية، ط ،القاهرة ،مصر
، 4اململكة العربية السعودية، الرايض، رائسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء، ط ،بن ابز، عبد العزيز بن عبد هللا، الدعوة اىل هللا وأخالق الدعاةينظر:  -26

 .44م، ص2002هـ، 1423
 .46مرجع سابق، ص ،الدعوة اىل هللا وأخالق الدعاة بن ابز،ينظر:  -27
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وجاء يف تفسري هذه ما يلي:" أييُّها الذين صدَّوا هللا ورسوله، مل تقولون القول الذي ال ت صدِّقونه ابلعمل؟ فأعمالكم    
 (28) ا مقت عظيم عند ربكم قولكم ما ال تفعلون".خمالفة أقوالكم، هذ

مدى خطورة عدم تطابق القول مع الفعل يف جمال الدعوة عند تفسريه هلذه اآلية فقال:  (29)وبني الكاتب حممد قطب  
 قلوهبم أهنم يقولون أبفواههم ما ليس يف -حني يصبح الدين حرفة وصناعة ال عقيدة حارة دافعة -إن آفة رجال الدين"
مرون ابخلري وال يفعلونه ويدعون إىل الرب ويهملونه وحيرفون الكلم عن مواضعه ويؤولون النصوص القاطعة خدمة للغرض أي

واهلوى، وجيدون فتاوى وأتويالت قد تتفق يف ظاهرها مع ظاهر النصوص، ولكنها ختتلف يف حقيقتها عن حقيقة 
فكارهم؛ طان! ... فتصيب النفوس ابلشك ...وتبلبل قلوب الناس وأالدين، لتربير أغراض وأهواء ملن ميلكون املال أو السل

دها ألهنم يسمعون قوالً مجياًل، ويشهدون فعالً قبيحاً فتتملكهم احلرية بني القول والفعل وختبو يف أرواحهم الشعلة اليت توق
قتهم برجال الدين..." ا فقدوا ثالعقيدة وينطفئ يف قلوهبم النور الذي يشعه اإلميان وال يعودون يثقون يف الدين بعد م

(30) 
 
 -وكذلك جاء يف السنة النبوية املطهرة ما يؤكد أن ذلك األمر مذموم شرعاً ويقود صاحبه إىل اهلالك احملقق يف قوله   

بطنه، فيدور كما يدور اْلمار ( 31)يؤتى ابلرجل يوم القيامة فيلقى يف النار؛ فتندلق أقتاُ: )) -صلى هللا عليه وسلم
رحى؛ فيجتمع عليه أهل النار؛ فيقولون له: َيفالن مالك أمل تكن أتمر ابملعروف وتنهى عن املنكر؛ فيقول بلى  ابل

فهذا احلديث يبني حال من دعا إىل هللا وأمر ابملعروف  (32) كنت آمركم ابملعروف وَل آتيه وأهناكم عن املنكر وآتيه((
(33) .نعوذ ابهلل من ذلكوهنى عن املنكر، مث خالف قوله فعله وفعله قوله، 

 

                                                           
 مت اقتباس النص بتصرف. .606ص،22ج ،مرجع سابق ،"جامع البيان عن أتويل آى القرآن تفسري الطربي ،ينظر: الطربي -28
كان والده قطب إبراهيم من املزارعني من تلك سيوط مبصر و أىف بلدة موشا من حمافظة   1919/ 4 / 26حممد قطب هو: حممد قطب إبراهيم ولد ىف  -29
ىل أن خترج إاّل أنه كان حمبًا للمطالعة مقباًل عليها ويعد من املثقفني. بدأ حممد قطب دراسته جبامعة القاهرة إ ،لناحية مل يتجاوز يف دراسته املرحلة أالبتدائيةا

شرف على تعليمه وتوجيهيه أهو الذى ف ،كره من أخيه سيد الذى يتقدمه يف العمر أبثىن عشر عاماً يف امليالدأتثر بف ،فحصل على دبلوم يف الرتبية النفسية ؛منها
نظر: اجملذوب، حممد، ي ها.مذاهب فكرية معاصرة و غري  ،اإلسالمواإلنسان بني املادية و  اإلنسانية: الدراسات يف النفس  له العديد من الكتب منها .تثقيفهو 

 .  275، ص2، ج1992، 4دار الشواف، ط ،الرايض ،عرفتهممفكرون و علماء 

 مت اقتباس النص بتصرف بسيط. .68ص ،1ج ،مرجع سابق ،يف ظالل القرآن ،ينظر: قطب -30

: ما حتوَّى من البطن، يعىن استدار، وهى احلوااي، وقيل أنه اإلكاف الصغري الذى على قدر سنام البعري، واجلم -31 ، القتب  بن  :أقتاب. ينظر عأقتاب: الَقَتب 
 .661، ص1فصل القاف، مج، هـ414 ،3بريوت، دار صادر، ط ،أبو الفضل، لسان العرب، لبنان ،حممد بن مكرم بن علي ،منظور

 ،4مج ،2989رقم احلديث ،وينهى عن املنكر ويفعله ،ابب عقوبة من أيمر ابملعروف وال يفعله ،كتاب الزهد والرقائق  ،أخرجه مسلم يف صحيحه -32
 .2290ص

  33- بن ابز، الدعوة إىل هللا وأخالق الدعاة، مرجع سابق، ص47.
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-ينها رسوله بينها هللا يف كتابه وب اليتحيتاج الداعية إىل األخالق احلسنة والصفات الكرمية وهى أخالق اإلسالم    
ة إىل هللا على للداعية أن يلتزمها: الدعو  ينبغي اليتيف سنته ومن أهم هذه األخالق والصفات  -صلى هللا عليه وسلم
فق واللني، والعفو والصفح، والتواضع والوفاء واإليثار والذكاء، واألمانة واحلياء احملمود والتقوى واهلمة بصرية واحللم والر 

للداعية أن يبتعد عن كل ما  ينبغيكما  (34) العالية، والتفاؤل والنظام والدقة واالستقامة والقصد واالعتدال والثقة ابهلل.
 يضاد هذه األخالق من األخالق القبيحة.

 

 أتثري الصفات على الداعية. ملبحث الثاين:ا 

 املطلب األول: اَلكتمال والطمأنينة يف شخصية الداعية.  
 :       (35)أوًَل: تكامل شخصية الداعية ومشوَلا  
بذلك عندما يتحلى الداعية مبجموعة من الصفات الدينية فهو بذلك يقوى ويرَب وي عد نفسه إعداداً كاماًل؛  ونعين   

 من ممارسة العمل الدعوى على الوجه املطلوب، وجتعله داعياً ملماً جبميع اجملاالت العلمية واإلميانية والسلوكية.   ليتمكن 
:"فاألخالق -رمحه هللا -بصفة حسنة جتر إىل اكتساب عدد آخر منها كما قال ابن القيم  التحليكما إن االتصاف أو    

كالغضب: حيمله على الكرب واحلقد (، 36)احلميدة يولد بعضها البعض "الذميمة يولد بعضها بعضاً كما أن األخالق 
واحلسد والعدوان والسفه، وكالعفة: حتمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل وحتمله على احلياء ومتنعه من 

لم وألانه والرفق ذى واحلالفحش والبخل والكذب والغيبة والنميمة، وكالصرب حيمله على االحتمال وكظم الغيظ وكف األ
 .(37)وعدم الطيش والعجلة

 أن يتحلى هبا الدعاة تؤدى إىل تكامل شخصيته ومشوهلا. ينبغي اليتحتلى الداعية ابلصفات الالزمة    
  (38)اثنياً: انشراح الصدر وحصول الطمأنينة والراحة:

طمأنينة يف النفس وراحة و  ابنشراحلنبيلة يستشعر فإن الداعية املسلم الصادق الذى يتعبد إىل هللا أبخالقه وصفاته ا   
ته، البال التصاله الوثيق مبن يدعو إليه، فالداعية احلق يوطد العالقة بينه وبني هللا سبحانه ابلتقرب إليه واحلرص على طاع

                                                           
 .93م، ص1994هـ ، 1415، 1ينظر: القحطاين، سعيد بن على بن وهف، مقومات الداعية الناجح يف ضوء الكتاب و السنة، ط -34
سم الدعوة حبث مقدم لنيل درجة املاجستري من ق ،سلمصفات الداعية يف ضوء سري دعاة النيب صلى هللا عليه و  ،أمحد بن علي عبد هللا ،اخلليفي -35

 .558ص ،هـ1419 ،اإلعالم يف اململكة العربية السعوديةو جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بكلية الدعوة  ،واالحتساب
ى وآخرون، نستعني، تح: انصر بن سليمان السعو ، مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك الدمشقيابن القيم اجلوزية، حممد بن أَب بكر الزرعى  -36

 .2193، ص3مج ،م2011هـ ،1432، 1للنشر، ط ي، دار الصميعالرايض، اململكة العربية السعودية
 .مت اقتباس النص بتصرف .2189، ص3املرجع السابق، مجنستعني، بن القيم، مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك ا ينظر: -37
 ..561ص ،مرجع سابق ،صفات الداعية يف ضوء سري دعاة النيب صلى هللا عليه وسلم ،اخلليفي -38
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: -يه وسلمصلى هللا عل–فقد جاء يف احلديث الشريف قوله  ( 39)وبزايدة القرابت حىت يتواله هللا يف شؤونه مجيعاً 
أحب ِىل مما افرتضت عليه، وما يزال عبدي يتقُر ِىل ابلنوافل حىت أحبه  بشي ٌوما تقُر ِىل عبدي )).....

ميشى ِبا وأن  الِت يبطش ِبا، ورجله الِتفإذا احببته، كنت مسعه الذى يسمع به، وبصره الذى يبصر به، ويده 
 سبحانه و تعاىل بني حال اإلنسان البعيد عن ذكره وطاعته وإن هللا (40)ألعطينه ولِن استعاذ َلعيذنه ....(( سألين

تعددت اآلراء حول مفهوم  (41) َوَمْن يـَْعش  َعْن ذِْكِر الرَّمْحَِن نـ َقيِّْض َله  َشْيطَااًن فـَه َو َله  َقرِين يف قوله جل جالله: 
ى بصره، وقيل: وال يقبله، وقيل: أي يعملفظة" يعش" يف اآلية فقيل أهنا تعين: أي يعرض عن ذكر الرمحن، يعمى عنه 

 (42)اإلعراض ، وجاء مبعىن: يظلم بصره، والتعامي، والتجاوز. 
أيضاًبــــــ:" ومن يـ ْعِرض عن ذكر الرمحن، وهو القرآن، فلم خَيَْف عقابه، ومل يهتد هبدايته، جنعل له شيطااًن  اآليةوفسرت   

 (43)هللا، فهو له مالزم ومصاحب مينعه احلالل، ويبعثه على احلرام". يف الدنيا يغويه; جزاء له على إعراضه عن ذكر
. أي معيشة (44) َوَمْن َأْعَرَض َعْن ذِْكرِي فَِإنَّ َله  َمِعيَشًة َضْنًكا َوحَنْش ر ه  يـَْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمى وقال يف آية أخرى:

 ( 45)ضيقة تتصف ابلشدة والشقا. 
إىل اإلصالح ونشر األعمال الطيبة والسمو ابألخالق اإلسالمية للمجتمع وهذا  السعيهدفه  اإلسالميفالداعية     

 :يتطلب منه أن يكون خملصاً صادقاً جمتهداً خاشعاً وذاكراً هلل سبحانه مما جيعله مطمئناً كما قال سبحانه وتعاىل يف كتابه
 (.46) وبَأاَل ِبذِْكِر اَّللَِّ َتْطَمِئنُّ اْلق ل  الَِّذيَن َآَمن وا َوَتْطَمِئنُّ قـ ل وهب  ْم ِبذِْكِر اَّللَِّ 

يف أسباب شرح الصدر: " ومنها اإلحسان إىل اخللق ونفعهم مبا ميكنه من املال واجلاه  -رمحه هللا -ويقول ابن القيم    
والبخيل الذي ليس  ،والنفع ابلبدن وأنواع اإلحسان، فإن الكرمي احملسن أشرح الناس صدراً، وأطيبهم نفساً، وأنعمهم قلباً 

                                                           
 .157صم، 1995هـ، 1415، 3بريوت، مؤسسة الرسالة، طىل علم الدعوة، إاملدخل  حممد أبو الفتح، البيانوىن،ينظر:  -39
  .3841، ص5، مج6137أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الرقاق، ابب التواضع، رقم احلديث  -40
 [.36سورة الزخرف، اآلية ] -41
 مت اقتباس النص بتصرف. ينظر: -42
وزارة الشؤون اإلسالمية  ،املدينة املنورة ،اململكة العربية السعودية ،التفسري امليسر ،إشراف: صاحل بن عبد العزيز بن حممد آل الشيخ ،خنبة من العلماء -43

 .492ص، م2009 ،هـ1430 ،2ط ،اعة املصحف الشريفجممع امللك فهد لطب ،واألوقاف والدعوة واإلرشاد
 [.124]ية اآلسورة طه،  -44
 .193ص ،16ج ،مرجع سابق"جامع البيان عن أتويل آى القرآن" ،تفسري الطربي ،ينظر: الطربي -45
 [.28]ية اآلسورة الرعد،  -46
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فإن الداعية "إذا دخل النور القلب انفسح ،( 47)فيه إحسان أضيق الناس صدرًا وأنكدهم عيشًا وأعظمهم مهًا وغماً"
اإلنبة ِىل دار اللود والتجاىف عن دار الغرور، واَلستعداد )) قال: وانشرح، قالوا: وما عالمة ذلك اي رسول هللا؟ 

 .(48)للموت قبل نزوله((
 
إن الداعية الذى يدعو أو حياور املدعو، جتده منشرح الصدر مطمئن النفس؛ ألنه واثق مبا يعرضه أو يتحدث به   

   .(49)وينادى به، وجتده ال يرتدد وال يتزعزع وال يهن وال يضعف، فنفسه هادئه وقلبه مطمئن وثقته ابهلل عز وجل عاليه

ة من الصفات النبيلة اليت تكون سببًا يف طمأنينة القلب وذلك إىل مجل (50)-رضى هللا عنها -وقد أشارت خدجية   
" كال وهللا ما حيزنك هللا أبدًا إنك لتصل الرحم، وحتمل الكل وتكسب  -صلى هللا عليه وسلم -للنيبحينما قالت 

 ( 51)املعدوم وتقري الضيف وتعني على نوائب احلق"

 .ابهلل والنجاح واَلرتباطالثبات  املطلب الثاين:

 يتحلى الداعية ابلصفات الالزمة له، يكون لديه العزمية على الثبات واالستمرار يف عندما أوَلً : الثبات واَلستمرار:  
ه املناصب يتخبط وال يتقلب ويتذبذب، وال تغري  ، واليواجهيتزعزع وال يهتز جملرد عارض ما قد  جمال دعوته، فهو ال

قدماً ال واجلاه وال ختتل املوازين الثابتة واملبادئ الدعوية الراسخة عنده، تراه  مالرفيعة وال الوظائف العالية وال كثرة امل
مستمرًا اثبتًا مصرًا على مبادئه مهما كانت الظروف واألحوال واالبتالءات واحملن، وما ذلك إالَّ إلن أساسه صلب 

 .(52)تهتبليغ ونشر دعو يف  -صلى هللا عليه وسلم -وبنيانه قوى ومنهجه اثبت طاملا متبع منهج للنىب
                                                           

سسة ، تح: شعيب األرانؤوط، عبد القادر األرانؤوط، لبنان، بريوت ، مؤ ابن القيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر بن أيوب، زاد العباد يف هدى خري العباد -47
 .24، 2م، مج1918هـ ، 1418، 3الرسالة، ط

شد للنشر والتوزيع، الرايض، مكتبة الر  ،البيهقي، أبوبكر أمحد بن احلسني، شعب اإلميان، تح: عبد العلى عبد احلميد حامد،  اململكة العربية السعودية -48
 .133، ص1068، رقم احلديث 13م، مج2003، 1423، 1ط

 49- اخلليفي، صفات الداعية يف ضوء سري دعاة النيب صلى هللا عليه وسلم، مرجع سابق، ص562.
، ولدت ةخدجية بنت خويلد أسد القرشية أم املؤمنني أوىل زوجات النيب صلى هللا عليه وسلم، تزوجها وهو ابن مخس وعشرون، وهى يف سن األربعني سن -50
هـ وعمرها مخس وستون سنة، 629وتوفيت يف شهر رمضان قبل هجرة الرسول صلى هللا عليه وسلم بثالث سنني عام  ،بل عام الفيل خبمس عشرة سنةق

اية وأجنبت وعن مفكانت إمرأة حازمة، َجَلذة، شريفة،كرمية، عاشت مع الرسول صلى هللا عليه وسلم مخسة عشرة عاماً، قبل بعتته أحاطته بكل رعاية و اهتما
ى البغدادى، ابن سعد، أبوعبد هللا حممد بن سعد بن منيع اهلامشى ابلوالء، البصري ينظر:  عبد هللا والقاسم وزينب وكلثوم ورقية. -صلى هللا عليه وسلم -منه

 .106، ص1م، ج1990هـ ، 1،1410الطبقات الكربى، تح: حممد عبد القادر عطا، بريوت، دار الكتب العلمية، ط
 .4، ص1، مج3خرجه البخاري يف صحيحه، بدء الوحى، ابب كيف كان بدء الوحى اىل الرسول صلى هللا عليه وسلم، رقم احلديث أ -51 

 .263ص ،مرجع سابق ،صفات الداعية يف ضوء سري دعاة النيب صلى هللا عليه وسلم ،اخلليفي ينظر: -52
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الذى ابع نفسه هلل  (53)جند أن الصحابة رضوان هللا عليهم فقد ثبتوا يف أشد املواقف مثلما فعل مصعب بن عمري  
يوم بدر  -سلمصلى هللا عليه و  -فكان من املبادرين إلعالء كلمة هللا ورفع راية التوحيد؛ فجاهد وهو حامل لواء الرسول

ت ْم َعلَ  يقول:فقطعت يده  اليمىن وهو  ٌد ِإالَّ َرس وٌل َقْد َخَلْت ِمْن قـَْبِلِه الرُّس ل  أَفَِإْن َماَت َأْو ق ِتَل انـَْقَلبـْ ى َأْعَقاِبك ْم َوَما حم َمَّ
ًئا َوَسَيْجزِي اَّللَّ  الشَّاِكرِين َقِلْب َعَلى َعِقبَـْيِه فـََلْن َيض رَّ اَّللََّ َشيـْ اللواء بيده اليسرى الىت فأخذ ( 54)             َوَمْن يـَنـْ

ت مْ  قطعت كذلك، وحال لسانه يقول: ٌد ِإالَّ َرس وٌل َقْد َخَلْت ِمْن قـَْبِلِه الرُّس ل  أَفَِإْن َماَت َأْو ق ِتَل انـَْقَلبـْ  َعَلى َوَما حم َمَّ
ًئا َوَسَيْجزِ  َقِلْب َعَلى َعِقبَـْيِه فـََلْن َيض رَّ اَّللََّ َشيـْ وما كان من مصعب رضى هللا  ( 55)ني اَّللَّ  الشَّاِكرِيأَْعَقاِبك ْم َوَمْن يـَنـْ

عنه إال احننا على اللواء وضمه بعضديه إىل صدره وهو يقول: "وما حممد أال رسول هللا..." حىت نفذ الرمح جسده  
ة آليعلى وجهه فقرأ هذه ا -أي مصروع-وملا وقف النىب صلى هللا عليه وسلم وهو منجعف  (56)فسقط ومعه اللواء،

َتِظر   الكرمية: َما بَدَّل وا وَ  ِمَن اْلم ْؤِمِننَي رَِجاٌل َصَدق وا َما َعاَهد وا اَّللََّ َعَلْيِه َفِمنـْه ْم َمْن َقَضى حَنَْبه  َوِمنـْه ْم َمْن يـَنـْ
ا جند وهكذ( 58))) ِن هللا يشهد أنكم الشهدا ٌ عند هللا يوم القيامة((مث قال عليه الصالة والسالم: ( 57)تـَْبِدياًل 
يف الضعف مل تغريهم الظروف ومل حتول دوهنم التغريات ثبات يف الفقر والغىن و -رسول هللا صلى هللا عليه وسلم-صحابة

ليه وسلم )) سِل رسول هللا صلى هللا ع: -صلى هللا عليه وسلم –والقوة، فهم أشد الناس بالًء كما جاء يف حديثه 
شتد األمثل فاألمثل فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلباً أ: أي الناس أشد بال ًٌ فقال: األنبيا ٌ مث 

بالؤُه، وِن كان يف دينه رقة أبتلى على حسب دينه، فما يربح البال ٌ ابلعبد حىت يرتكه ميشي على األرض ما عليه 
 (59) خطيِه((

                                                           
ى بن كالب، هو من املهاجرين، قتل يوم أحد ومل يرتك إال منرة، كان أنعم غالم مبكة هو مصعب بن عمري بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدارين قص -53

ىل على بن أَب طالب إىل قريش فقال: قتلت حممداً؛ فلما قتل مصعب أعطى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اللواء إقتله قمئة الليثى، وهو يظنه رسول هللا فرجع 
 .148، ص145، ص1م النبالء، مرجع سابق، ج، سري أعالنظر. الذهىبيورجاالً من املسلمني. 

  [.144]اآلية  سورة آل عمران، -54
  [.144]سورة آل عمران، اآلية  -55
 .89، ص3مج ،ابن سعد، الطبقات الكربى، مرجع سابقينظر:  -56
  [.23سورة األحزاب، اآلية ] -57
  .89، ص3مج ،ابن سعد، الطبقات الكربى، مرجع سابق -58
 .601، ص4، مج2398الرتمذى يف سننه، ابب ما جاء يف الصرب على البالء، رقم احلديث أخرجه  -59
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هذا  ميلك من سبل ، ال سيما يففعلى الداعية املسلم الثبات واالصرار واالستمرار يف نشر دعوة احلق بكل ما    
العصر الذى انتشر فيه االستبداد واتباع اهلوى والشهوات، وأن يعمل ابلتدابري االزمة ألخذ احليطة واحلذر من األمور 

 اليت قد جتره إىل االحنراف عن منهج دعوته.
ا يف حياته، فإن ذلك يعىن أن ية وميثلهإن الداعية حينما يتحلى ابلصفات اإلجياب ابهلل وتعلق القلب به: اَلرتباطَتنياً: 

حياته كلها أصبحت موقوفة هلل، فجوارحه تسعى إىل رضى هللا وقلبه معلق ابهلل ونفسه تتوق ملا عند هللا، ولقد أشار 
 َربِّ اْلَعاَلِمنَي ق ْل ِإنَّ َصاَليت َون س ِكي َوحَمَْياَي َومَمَايت َّللَِّ القرآن الكرمي إىل معىن التعلق به سبحانه وتعاىل يف قوله: 

(60)    . 

تعددت اآلراء حول مفهوم لفظة "صاليت" يف اآلية: قيل أهنا صالة الليل، وقيل أهنا صالة العيد. ومعىن " نسكي": 
سري كلمة حمياى: وقيل أهنا مجيع األعمال والطاعات. وتف ذبيحيت هلل يف احلج والعمرة وغريه، ديين، وقيل عباديت، وقيل:

أعمله يف حيايت، ومعىن كلمة "مماتى": أي ما أوصي به بعد وفايت، وقوله: "هلل رب العاملني": أي أفرده  شيء أي كل
 (61) ابلتقرب هبا إليه.

ن أثر حتليه رغوب فيها، وتشتد به املصائب؛ فيصاب ابهلم واحلزن والغم إالَّ إاملكثرياً ما تعرتيه املواقف غري   فالداعية   
ه. ذلك كله، ذلك أهنا أثرت عليه فأصبح قلبه معلقًا ابهلل معتمداً ومتوكاًل عليه ومفوضًا أمره إلي بتلك الصفات يفوق

(62) 
هللا  كان دائماً متوجهاً إىل هللا سبحانه يف كل خطوة يف حله وترحاله يدعو إىل  -صلى هللا عليه وسلم -فالنىب هللا 

...(( و ليك توكلت... اعتصمترت، وأليك توجهت وبك فكان ال ينهض من جلوسه إالَّ قال: )) اللهم بك انتش
(63) 
 (64))) اللهم أنت الصاحب يف السفر والليفة يف األهل....(( مث خيرج، ويف سفره يدعو:  

 

                                                           

 60- سورة األنعام، اآلية ]162[.  

 ،4ج ،مرجع سابق ،تفسري املاتريدي "أتويالت أهل السنة" ،وينظر: املاتريدي .152ص ،7ج ،القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، مرجع سابقينظر:  -61
 .90، ص8ج ،راغي، تفسري املراغي، مرجع سابقينظر: امل. و 339ص

 .564ص ،مرجع سابق ،صفات الداعية يف ضوء سري دعاة النيب صلى هللا عليه وسلم ،اخلليفي -62
، 3ط ب العلمية،بريوت، دار الكت ،البيهقي، أمحد بن احلسني بن على بن موسى اخلراساىن أبوبكر، السنن الكربى، تح: حممد عبد القادر عطا، لبنان -63

 .410، ص5، مج10306م، مجاع أبواب آداب السفر، ابب الدعاء إذا سافر، رقم احلديث 2003هـ، 1324
 .978، ص2، مج1432رقم احلديث  ،ابب مايقول إذا ركب اىل سفر احلج وغريه ،أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب احلج -64
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من دعوته أال وهو  شوداملنالداعية حينما يقوم ابلدعوة فإنه يسعى إىل حصول اهلدف  ابلدعوة:: النجاح يف القيام اثلثاً 
من الظلمات إىل النور وإرشادهم إىل احلق حىت أيخذوا به وينجو من النار وينجو من غضب هللا، وإخراج  إخراج الناس

عصية من ظلمة امل والعاصيالكافر من ظلمة الكفر إىل النور واهلدى، وإخراج اجلاهل من ظلمة اجلهل إىل نور العلم، 
 نال ميك والنفيس؛ لتحقيقه الذى الغايلعليه أن يبذل  املسلم إىل ذلك اهلدف الداعي، وحىت يصل (65)إىل نور الطاعة

 فهيذكرت سابقًا  ليتواال بد أن يتصف هبا رجل الدعوة  اليتمبجموعه من الصفات النبيلة  ابتصافهالوصول إليه إالَّ 
دعى أمن أهم األسباب املؤثرة؛ لتحقيق اهلدف من الدعوة وغاايهتا. فالداعية حينما يتصف هبذه الصفات فإن هذا 

أن رسولنا  احملمود يف سرعة االستجابة للمدعوين له و جند التأثريلنجاحه يف الدعوة إىل هللا سبحانه وتعاىل، كما له 
  أكمل الناس خلقًا وأعظمهم صفااًت وأمانًة وخصااًل، قال تعاىل جل جالله يف شأنه: -صلى هللا عليه وسلم -الكرمي

، واملرح والعفو والصفح واجلود والكرم االبتسامةفكان عليه الصالة والسالم كثري  (66)َوِإنََّك َلَعلى خ ل ٍق َعِظيمٍ 
" كان أجود الناس كفاً وأجرأ الناس صدراً وأصدق الناس هلجة وأوفاهم بذمة وألينهم  :(67)وقال عنه على بن أيب طالب

 عليه بله و ال بعده مثله صلى هللاوأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه ومن خالطه فعرفه أحبه، مل أرى ق( 68)عريكة
  (69)وسلم".

، وجند أن بةواإلان االستجابةملا كان كذلك، كان لدعوته النجاح والفالح، وكانت  -صلى هللا عليه وسلم -والنىب   
اىل عالقرآن الكرمي يشري إىل أن السبب اقبال الناس عليه وسرعة استجابتهم له هو اتصافه ابلصفات الالزمة للدعاة قال ت

ه ْم َواْستَـْغِفْر فَِبَما َرمْحٍَة ِمَن اَّللَِّ لِْنَت هَل ْم َوَلْو ك ْنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب اَلنـَْفضُّوا ِمْن َحْوِلَك فَاْعف  َعنْـ يف كتابه العزيز: 
بُّ اْلم تَـوَكِِّلنيَ هَل ْم َوَشاِوْره ْم يف اأْلَْمِر فَِإَذا َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل َعَلى اَّللَِّ ِإنَّ اَّللََّ   (70)  حيِ 

                                                           
 .41ص ،مرجع سابقبن ابز، الدعوة اىل هللا وأخالق الدعاة،  -65
  [.4سورة القلم، اآلية ] -66

  67- مت التعريف به.
ب العريكة وسهل عالعريكة: الطبيعة، يقال: فالن لني العريكة إذا كان سلساً مطاوعاً منقاداً قليل اخلالف والنفور، وتطلق أيضاً على النفس يقال: إنه ص -68

  .466، ص1مج ،مرجع سابقلسان العرب،  ،بن منظوراالعريكة أى النفس. ينظر: 
الرايض،  ،لسعوديةاأَب الشيخ، أَب حممد عبد هللا بن حممد بن جعفر بن حيان األصبهاىن، أخالق النىب وآدابه، تح: صاحل بن حممد لونيان، اململكة العربية  -69

لم، رقم هللا عليه وس، وأخرجه الرتمذى يف سننه، أبواب املناقب، ابب ما جاء يف صفة النىب صلى 283، ص1م، ج1998هـ ، 1418، 1دار املسلم، ط
 .599، ص5، مج3638احلديث 
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 مع الناس أبخالق اإلسالم وصفات الدعاة؛؛ كان له التأثري -صلى هللا عليه وسلم -وهكذا ملا تعامل رسولنا الكرمي   
ه صلى هللا علي -النيب: "أن رجالً سأل -رضى هللا عنه -(71)يف جناحه ابلدعوة إىل هللا ونشر تعاليم اإلسالم. فعن أنس

طاًء ما خياف الفقر، ع ليعطيهللا أن حممداً  فو انماً بني جلبني فأعطاه  إايه  فأتى قومه فقال: أي اي قوم أسلمو غ -وسلم
 (72)فقال أنس: إن كان الرجل ليسلم ما يريد االّ الدنيا فما يسلم حىت يكون اإلسالم أحب إليه من الدنيا وما عليها".

جناحهم يف  ابلتايلو بلغ األثر يف نشاطهم إىل اخلري ومسابقتهم إىل الفضائل إن اتصاف الدعاة هبذه الصفات له أ"       
صلى  النيبولذا كانت وصية  73دعوهتم، كما إن حتليهم بتلك الفضائل له األثر يف إقبال املدعوين عليهم وحمبتهم له،

 ليه الصالة والسالم: ))اثق هللارسول هللا أوصىن قال ع رضى هللا عنه حينما قال معاذ: اي (74)هللا عليه و سلم ملعاذ 
حيثما كنت أو اينما كنت(( قال: زدىن. قال: )) أتبع السيئة احلسنة متحها(( قال: زدىن. قال: )) خالق الناس خبلق 

 ( 75)حسن((.
ع يفإن حسن اخللق للداعية املسلم جيلب حمبة الناس له، فهو مكسباً عظيماً وجناحاً كبرياً، ألن من طبيعة النفوس تط   

تحلى هبا الدعاة ي اليتوتستجيب ملن متيل وحتب وقد قيل: أن احملب ملن حيب مطيع. إذن إن من أهم آاثر الصفات 
 (76)بعد توفيق هللا. النجاح يف دعوته إىل هللا تعاىل"

 
 
 
 

                                                           
دث رواية مام، املفىت، املقرئ، احملهو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدى بن البخار، اإل -أنس: -71

ضى هللا عنه قبل علماً مجاً، ولد أنس ر  -صلى هللا عليه وسلم -أصحابه مواتً، روى عن النىب وآخر ،ميذهاإلسالم، خادم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وتل
صلى هللا عليه  -واألرجح أنه مات سنة ثالث وتسعني روى عن النىب  ،عام اهلجرة بعشر سنني، أما موته فاختلفوا فيه قيل أنه مات سنة إحدى وتسعني

 .1164، ص3مجمرجع سابق، ينظر: الذهىب، سري أعالم النبالء،  مئة ومثانني حديثاً. -وسلم
، 4، مج2312أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الفضائل، ابب ما سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شيئاً قط فقال ال وكثرة عطائه، رقم احلديث  -72
  .1806ص
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عثه رسول هللا بعد ع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، بالقرآن على عهد النىب صلى هللا عليه وسلم، أسلم وهو فىت، شهد بدراً وأحداً واخلندق واملشاهد كلها م
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 75-  أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده، رقم احلديث 22409، مج5، ص236

  .560ص ،مرجع سابق ،صفات الداعية يف ضوء سري دعاة النيب صلى هللا عليه وسلم ،اخلليفي -76



 

 
334 

دعوامل يف صفات الداعية أتثري :املبحث الثالث  

(.  77ثى")أن ولقًا قريبًا أو بعيدًا أو مسلمًا أو كافراً، ذكرًا املدعو "هو من توجه إليه الدعوة وهو اإلنسان مط       
فاملدعو هو املقصود يف الدعوة، ويعترب اجلزء األساسي فيها، وهلذا جند الداعية يهتم به من مجيع النواحي وحيرص على 

 سيءعن ألخالق و مساعدته واالرتقاء به، وذلك بدعوته إىل مكارم األخالق وحماسن األعمال، وبنهيه عن سفاسف ا
فعال يف ابلصفات الدعوية الالزمة، له دوروه ال يأبوامر الشرع، فالداعية املتحل االلتزام(.ومبساعدته على 78األعمال)

  -التأثري على املدعو، ولعل من أهم آاثر الصفات على املدعو ما يلى:

 املطلب اَلول: القناعة ابلدعوة وسرعة اإلجابة للدعوة:
ابلرفق واللني  ويرى املدعو أثر احلياة اململؤة ومبادئهإن املدعو حينما يدعى إىل اإلسالم وتعاليمه  ابلدعوة:أوًَل: القناعة 

ية؛ فإن ذلك جيدب يف حياة الداع االستقامةهللا والتضرع إليه واخلوف منه والتوكل عليه. يرى أثر  واللجوء إىلوالصرب 
ابلصفات ي ة التحلنتيجي وتتعجب من األثر اجلل تتساءلنفس من حوله   املدعوين كما جتدب األزهار النحلة، كما جيعل

 (79)من الرمحة والعطف والشفقة والعفو والتواضع والسرت وغريها من اآلاثر.

 
م "فإن التساؤالت والتعجب اللذان جيوابن يف نفس املدعو يعتربان سبباً رئيسياً يف إجابته وإانبته ودخوله يف اإلسال     

، فرسولنا الكرمي (80)د حنو تعاليمه وأخالقه، وقد يكون سبباً يف حدوث القناعة يف نفسه أبحقية اإلسالم وأمهيته"واالنقيا
عندما دعا قومه إىل اإلسالم عند صعوده على جبل الصفاء وقال: ))أرأيتم لو أخربتكم أن  -صلى هللا عليه وسلم -

نذير لكم بني  فإينقالو نعم ما جربنا عليك إالَّ صدقاً. قال: )) خياًل ابلوادى تريد أن تغري عليكم أكنتم مصدقني(( 
أبخالقه -لمصلى هللا عليه وس -، ويف هذا إشارة إىل أمهية الصفة وأثرها يف االقناع، فالرسول (81)يدى عذاب شديد(( 

ا سباقني يف نشر و وصفاته استطاع أن يقنع من حوله ابلدخول يف اإلسالم، كما أن صحابته صلى هللا عليه وسلم، كان
 سالمية أبخالقهم وصفاهتم.الدعوة اإل

                                                           
  .169ص ،مرجع سابقالدعوة،  البيانوىن، حممد أبو الفتح، املدخل اىل علم -77

  78- ابن ابز، الدعوة اىل هللا وأخالق الدعاة، مرجع سابق، ص32.
 .571ص ،مرجع سابق ،صفات الداعية يف ضوء سري دعاة النيب صلى هللا عليه وسلم ،اخلليفيينظر:  -79
 مت اقتباس النص بتصرف بسيط. . 571ص ،قاملرجع الساب ،صفات الداعية يف ضوء سري دعاة النيب صلى هللا عليه وسلم ،اخلليفي -80

  81 - أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب التفسري، سورة الشعراء، رقم احلديث 4492، مج4، ص1787.
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وة والقيام إليصال الدع -صلى هللا عليه وسلم -النيبعنه أحد الدعاة الذين كلفهم  -رضى هللا -(82)فكان دحية    
ن يكون أل -ليه وسلمصلى هللا ع -النيبمن صفات نبيلة، فقد اختاره   -رضى هللا عنه-هبا، نظرًا ملا يتمتع به دحية 

ل ما بوسعه أبذ -صلى هللا عليه وسلم -النيببرسالة  -رضى هللا عنه -، وملا ذهب دحية(83)مبعوثه وداعيته إىل قيصر
 النصائح واإلرشادات، وإقناعه مبا ابلرسالة املبعوثة له، فتأثر هرقل حىت كان أن يسلم لوال أن أثر إبعطائهإلقناع قصري 

ن هو خري منك إليك م أرسلينعنه لقيصر "اي قيصر  -رضى هللا -ه، قال دحيةعليه خوفه من قومه وخشية على ملك
و الذى أرسله هو خري منه ومنك، فامسع بذل، مث أجب بنصح، فإنك إن مل تذلل مل تفهم، وإن مل تنصح مل تنصف" 

ه، وأدعوك يصلى لأدعوك إىل من كان املسيح  فإين"نعم" قال :  قال: "هات" قال: هل تعلم أكان املسيح يصلى، قال:
ر به األمي الذى بشر به موسى و بش النيبإىل من دبر خلق السموات واألرض واملسيح يف بطن أمه وأدعوك إىل هذا 

ووضعه  -صلى هللا عليه وسلم -وما كان من قيصر أمام هذا اخلطاب إالَّ أن أخذ كتاب النىب( 84) عيسى بن مرمي بعده "
حىت أنظر  أمهلينفأما وهللا ما تركت كتاابً إالَّ وقرأته وال عاملاً إالَّ سألته فما رأيت خرياً، على عينيه ورأسه وقبله مث قال: "

 (85) من كان املسيح يصلى له........"

امللقاة  ملسؤوليةاإن حتلى الداعية ابلصفات الدعوية الالزمة دليل على احساسه بعظم  جابة للدعوة:اثنياً: سرعة اإل
فات إىل هللا، جنده  حريصاً يف اعطاء الصورة املشرفة املتأثرة يف نفسها واملؤثرة على غريها، فإن ص على عاتقه يف الدعوة

الدعاة هلا عالقة وصلة بصفات املدعوين وتصرفاهتم ومعامالهتم وتغري حاهلم. ومن املعلوم أن الناس يعجبهم من يتصف 
مجعها هللا يف  اليت لرأينا أن الصفات -صلى هللا عليه وسلم -ابلفضائل ويتحلى ابحلكمة احلسنة، ولو أتملنا حال النىب

ىل وحتلى هبا علماً وعماًل، سرية وسلوكاً؛ فتحت له الطريق ويسرت له السبل للوصول إ -صلى هللا عليه وسلم -رسوله

                                                           
أحداً شهد و هو دحية بن فروة بن زيد بن أمرئ القيس بن اخلزرج، أسلم دحية بن خليفه قدمياً، وهو من كبار الصحابة رضى هللا عنهم، ومل يشهد بدراً  -82

نزل دمشق وسكن املزة وهى و  ،سالموما بعدها، كان يضرب به املثل يف حسن الصورة، بعثه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اىل قيصر ملك الروم ليدعوه اىل اإل
 .189، ص4مج ،نظر: ابن سعد، الطبقات الكربى، مرجع سابقييف دمشق، وعاش اىل خالفة معاوية رضى هللا عنه.  ةقري
 ؛سم هرقل ومعىن قيصر: البقري وذلك أن أمه ملا أاتها الطلق به ماتت فبقر بطنها عنه فخرج حياً وكان يفتخر بذلكاصر: هو ملك الروم ويطلق عليه قي -83

 ،حديدة األنصارى ننظر: بيسم قيصر مشتق من لغتهم من القطع، ألن أحشاء أمه قطعت حىت خرج منها وكان شجاعاً حباراً مقداماً. األنه مل خيرج من فرج، و 
بريوت،  لبنان، ،ىل ملوك األرض من عرَب وعجمىإحممد عظيم الدين، املصباح املضئ يف كتاب النىب األمى ورسله  أبو عبد هللا حممد بن على بن أمحد، تح:

قاد ثورة  608ية، وصل اىل احلكم سنة فالفيوس أغسطس هرقل وهو أمرباطور األمرباطورية البيزنط :مسه الكاملاأما  .177، ص1هـ، ج1405 ،عامل الكتب
  .423، ص419، ص1م، ج1988ظر: رستم، أسد. كنيسة مدينة هللا أنطاكيه العظمى، لبنان، منشورات املكتبة البولسية، ينانجحه ضد األمرباطور قوقاس، 

لبنان، لسالمى، بن هشام، تح: عمر عبد السالم النبوية الالسهيلى، أبوالقاسم عبد الرمحن بن عبد هللا بن أمحد، الروض األنف يف شرح السريه اينظر:  -84
 مت اقتباس النص بتصرف بسيط. .512، 513، ، ص7م، ج2000هـ ،1421، 1بريوت، دار إحياء الثرات العرَب، ط

 مت اقتباس النص بتصرف بسيط. .513، ص7مج مرجع سابق، بن هشام،السهيلى، الروض األنف يف شرح السريه النبوية ال -85
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وا معارضني نقلوب مدعويه وإقناعهم بدعوته، فتغري حاهلم من االنكار والتكرب إىل االقتناع  والتواضع، وبعد أن كا
دة، ، وبعد إن كانوا يعبدون ما ال ينفع وال يضر من أصنام متعد-صلى هللا عليه وسلم -أصبحوا مساندين مناصرين له

فأصبحوا يعبدو آله واحد ال شريك له. فاستطاع عليه الصالة والسالم بصفاته النبيلة وأخالقه الكرمية ومعاملته السامية 
 ( 86) نفوس مدعويه.أن حيقق التأثري االجيايب يف 

له عندما أعطاه النعم فما كان منه إالَّ أن أسلم  -صلى هللا عليه وسلم -مبعاملة الرسول (87)كما أتثر صفوان بن أمية   
، فكان ذلك عند االنتهاء من غزوة الفتح فتح مكة، فخرج عليه الصالة والسالم -صلى هللا عليه وسلم -وأجاب دعوته

يومئذ صفوان  -ليه وسلمصلى هللا ع -تتلوا حبنني فنصر هللا دينه واملسلمني وأعطى رسول هللامبن معه من املسلمني فاق
 -لى هللا عليه وسلمص-رسول هللا  أعطاينبن أمية مائة من النعم مث مائة مث مائة؛ فقال صفوان رضي هللا عنه: "وهللا لقد 

 (88)ألحب الناس إيلَّ"حىت إنه  يعطيينوأنه ألبغض الناس إيلَّ، فما برح  أعطاينما 

 معاملتهم فاختذوه قدوة يف -صلى هللا عليه وسلم -على هنج رسوهلم -رضوان هللا عليه -فقد سار الصحابة       
قومه أعظم األثر فقد  يفكان لدعوته   -رضى هللا عنه -(89)فهذا الطفيل  .خالقهم لنشر تعاليم الشريعة اإلسالميةأو 

ق بعد ما أدرك شدة غريته وحرصه على دعوة قومه، فأرسله  هلم ووصاه  ابلرف -يه وسلمصلى هللا عل -أرسله رسول هللا
 فق ِبم(()) أرجع ِىل قومك فادعهم وار : -صلى هللا عليه وسلم -قال رسول هللا -رضى هللا عنه -هبم، قال الطفيل

إىل قومه ودعاهم  ووصيته وخرج -صلى هللا عليه وسلم -واستجاب ألمر رسول هللا -رضى هللا عنه -فسمع الطفيل (90)
زل أبرض قال رضى هللا عنه: "فرجعت فلم أ اإلسالمواستمر وأصر وثبت يف دعوته حىت دخل عدد كبري من قومه إىل 

 إىل املدينة وقضى بدرًا وأحدًا واخلندق. مث-صلى هللا عليه وسلم -حىت هاجر رسول هللا اإلسالم دوس أدعوهم إىل
                                                           

 .569ص ،مرجع سابق ،صفات الداعية يف ضوء سري دعاة النيب صلى هللا عليه وسلم ،اخلليفيينظر:  -86
 ،حبنني- عنه رضى هللا -بن خلف بن وهب بن حذافة بن مجح بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤى، ويكىن أاب وهب، أسلم صفوان ةصفوان بن أمي -87

ني، وكان ىل اجلمل، وذلك يف شوال سنة ست وثالثإلغنائم مخسني بعرياً، مات مبكة عند خروج الناس منها من ا -صلى هللا عليه وسلم -وأعطاه رسول هللا
  .7، ص6مج مرجع سابق، بن سعد، الطبقات الكربى،ا :نظري ىل اجلمل.إحيرض الناس على اخلروج 

، 4، مج2313شيئاً قط فقال ال وكثرة عطائه، رقم احلديث  -لمصلى هللا عليه وس -أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الفضائل، ابب ما سئل رسول هللا -88
  .1806ص

 بهو الطفيل بن عمرو بن طريف بن العاص بن ثعلبه بن سليم بن فهم بن غنم بن دوس بن عداثن بن عبد هللا بن زهران بن كعب بن احلارث بن كع -89
: ينظرموك.شريفاً شاعراً مليئاً كثري الضيافة، فمات رضى هللا عنه مقتوالً ابليمامة عام الري رجاًل  -رضى هللا عنه -بن عبد هللا بن مالك بن نصر بن األزر، كان

  .181، ص4مجمرجع سابق، بن سعد، الطبقات الكربى، ا
عبد و راهيم األبيارى، بإو  ،بن هشام، تح: مصطفى السقابو حممد مجال الدين، السرية النبوية الأبن هشام، عبد امللك هشام بن أيوب احلمريى املعافرى، ا -90

  .384، ص1م، مج1955هـ ، 1375، 2احلفيظ الشلىب، مصر، شركة مكتبة ومطبعة البايب احللىب وأوالده، ط
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خبيرب حىت  -لمصلى هللا عليه وس -من قومي ورسول هللا معيمبن أسلم  -هللا عليه وسلم صلى-قدمت على رسول هللا 
غريمها يف قومه بصفاته احملمودة من رفق ولني و  التأثريفاستطاع الطفيل   (91)نزلت املدينة بسبعني أو مثانني بيتاً من دوس"

رجونه وأيملونه صفات الالزمة يعد  أتثري مباشر ملا يويدخلهم إىل اإلسالم بفضل هللا. وبذلك يتبني أن حتلى الدعاة ابل
  من استجابة املدعوين للدعوة.

 عبادة على الوجه املشروع: املطلب الثاين:

 يفومبادئه، ويكون متحليًا ابلصفات العلمية والعملية، فإن ذلك يؤثر  اإلسالمإن الداعية حينما يدعو الناس إىل   
هتتم  اليتوة العملية القد هية على الوجه املشروع، فإن من أفضل وأسرع الوسائل الدعوية املدعو أبن حيقق العبادة الديني

يعلم الناس تعليمًا عمليًا تطبيقياً؛  -رضي هللا عنه-(92)بتعليم املدعوين ورفع اجلهل عنهم، فقد كان عثمان بن عفان
صلى هللا  -سول هللاإانء فتوضأ مث قال: "رأيت ر ودعا مباء يف  -رضى هللا عنه -ليكون أبلغ يف التأثري والتعليم؛ فجلس

ان بينهما وبني ك  مث قام فصلى صالة الظهر غفر له ما وضوئي))ومن توضأ هذا مث قال:  وضوئيعليه وسلم يتوضأ 
الصبح مث صلى العصر غفر له ما بينهما وبني الظهر مث صلى املغُر غفر له ما بينهما وبني صالة العصر مث صلى 

ما الباقيات اي قالوا هذه احلسنات ف له ما بينهما وبني صالة املغُر وهن اْلسنات يذهنب السيِات (( العشا ٌ غفر
 (93)عثمان قال هن : ال إله اال هللا وسبحان هللا و احلمد هللا و هللا أكرب وال حول وال قوة إال ابهلل".

 
 
 
 
 

                                                           
  .385، ص1مج ،سابقمرجع بن هشام، بن هشام، السرية النبوية الا -91
ن حسن ، أبو عبد هللا وأبو عمر، ولد عام الفيل بست سنني وكاهو عثمان بن عفان بن أَب العاص بن أمية بن عبد مشس القرشى األموى، أمري املؤمنني -92

 ؛ماتت عنده يف أايم بدرو  ،أبنته رقية من عثمان -صلى هللا عليه وسلم -ىل اإلسالم وزوج النىبإالوجه، رقيق البشرة، عظيم اللحية، أسلم قدميًا وكان يدعو 
قتل يوم اجلمعة لثمان عشرة خلت من ذى احلجة بعد العصر، ودفن ليلة السبت بني املغرب  فزوجه بعدها أختها أم كلثوم؛ فلذلك كان يلقب ذا النورين،

بن اهادة. ينظر: بشره ابجلنة وعده من أهلها، وشهد له ابلش -صلى هللا عليه وسلم -وأن رسول هللا ة،بن أثنني ومثانني سناشرقى البقيع. وهو يف والعشاء 
بريوت،  ،بنانلصابة يف متييز الصحابة، تح: عادل أمحد عبد املوجود وعلى حممد معوض، لى بن حممد بن أمحد، اإلحجر العسقالىن، أبو الفضل أمحد بن ع

 .377، ص4هـ، ج1415، 1دار الكتب العلمية، ط
 . 71، ص1، مج513مام أمحد يف مسنده، رقم احلديث أخرجه اإل -93 
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 الامتة :
صول علومات اخلاصة هبذا املوضوع، واهلامة لكل داعي مسلم يسعى للو هذا ما يسَّره هللا تبارك وتعاىل يل يف مجع امل   

إىل حتقيق هدفه املنشود من الدعوة. وال أزعم أن ما كتبته صواابً كله، بل إمنا أان بشٌر أخطئ وأصيب، ودّونت  كل ما 
 مهها:أفتوصلت بذلك ِىل عد ة نتائج اطمأن إليه قليب وأوصلتين إليه وسائلي وإمكانيايت وقدرايت، 

الداعي  جود عدة صفات البد توفرها يفو من خالل العرض السابق نتوصل إىل أن جمال الدعوة إىل هللا يتطلب  -1   
لكي حيقق هدفه من نشر دعوته على النحو الصحيح، وكذلك نتوصل إىل أن مجيع الصفات املذكورة مرتبطة متظافرة 

تأثري ب بعضها وترك اآلخر، عليه أن يكتسبها مجيعًا لتحقيق المع بعضها يف جمال الدعوة، ال ينجح الداعي ابكتسا
اإلجيايب يف النفس اإلنسانية الذي حيقق هلا الصالح واالستقامة. فالدعاة هلم دور كبري اجياد السعاة واالستقرار يف حياة 

 املسلم مبا أودعه هللا فيهم من مهارات وصفات وقدرات جتعلهم قادرون على ذلك.
الدعوية تعود على الداعي ابخلري واالنتفاع. فبها تقوى شخصيته، وتكسبه ثبااًت وإصرارًا وصرباً إن الصفات  

 على االستمرار يف دعوته. كذلك تزيد من قناعة املدعو مما جيعله سريع االستجابة ملا يدعو إليه الداعية.
ول دون العمل، أثره فأخالق التوجيه ابلق إن التطبيق العلمي له أتثري عظيم يف توجيه الناس للعبادة الصحيحة، -2  

حمدود، وهلذا نرى إن كثري من الدعاة حريصني على هذا اجلانب ملا له من أثر حممود يف جمال الدعوة، فإن الداعية يرشد 
ووضح ويرّغب الناس على عبادة هللا على الوجه املشروع، وهذا ما نلمسه اليوم عرب شاشات التلفاز وقنوات التواصل 

بذل بعض الدعاة لتوصيل تعليم العبادات وكيفيتها وبيان فضلها، ملا يف ذلك أثر على املدعو لقيامه بعبادة هللا على  من
 الوجه املشروع.

 املصادر واملراجع  

 أوًَل: القرآن الكرمي.
 .اثنياً: كتب التفسري

لكتاب، نعماين، اللباب يف علوم اابن عادل، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل احلنبلي الدمشقي ال -1 
هـ 1419، 1طتح: الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ علي حممد معوض، لبنان، بريوت، دار الكتب العلمية، 

  .م1998، 
ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري الدمشقي، تفسري القرآن العظيم، تح: سامي بن  -2 

 .م1999هـ،1420، 1ار طيبة، طحممد سالمة، د
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أبو السعود، العمادي حممد بن حممد بن مصطفى، إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي، لبنان، بريوت،  -3 
 .دار إحياء الرتاث العريب

، فسرييط يف التالبحر احمل، أبو حيان حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثري الدين األندلسي، األندلسي -4 
 .هـ1420، دار الفكر، بريوت، صدقي حممد مجيلتح: 
الطربي، أيب جعفر الطربي حممد بن جرير الطربي، تفسري الطربي"جامع البيان عن أتويل آى القرآن"، تح: عبد  -5

هـ، 1322، 1هللا بن عبد هللا الرتكي ابلتعاون مركز البحوث والدراسات العربية اإلسالمية، مصر، القاهرة، دار هجر، ط
 م.2001

وم القرآن، ، تفسري حدائق الروح والرحيان يف روايب علالشافعي رمى العلوى اهلررىمني عبد هللا األأل، حممد االعلوي -6
 .2001هـ ،1421، 1بريوت، لبنان، دار طوق النجاة، ط

ألحكام القرآن،  اجلامعالقرطيب، أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرج األنصاري اخلزرجي مشس الدين، -7
   .م1964هـ، 1384، 1القاهرة، دار الكتب املصرية، طمصر، تح: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، 

 .ه1412 ،27ط، القاهرةيف ظالل القرآن،  ،سيد قطب إبراهيم حسني الشاريبقطب،  -8
السعودية،  امليسر، اململكة العربية خنبة من العلماء، إشراف: صاحل بن عبد العزيز بن حممد آل الشيخ، التفسري -9

، 2املدينة املنورة، وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، ط
 م.2009هـ، 1430

 كتب األحاديث:اثنًيا:  

تصر"صحيح البخاري"، تح: اجلامع الصحيح املخ البخاري، حممد بن إمساعيل ابو عبد هللا البخاري اجلعفي، -10
 م.1987هـ، 1407، 3مصطفى ديب البغا، بريوت، اليمامة، دار ابن كثري، ط

البيهقي، أبوبكر أمحد بن احلسني، شعب اإلميان، تح: عبد العلى عبد احلميد حامد،  اململكة العربية السعودية،  -11
 م.2003، 1423، 1الرايض، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، ط

بيهقي، أمحد بن احلسني بن على بن موسى اخلراساىن أبوبكر، السنن الكربى، تح: حممد عبد القادر عطا، ال -12 
 . م2003هـ، 1324، 3لبنان، بريوت، دار الكتب العلمية، ط

الرتمذي، املنسوب أليب عبد هللا حممد بن علي احلكيم، بيان الفرق بني الصدر والقلب والفؤاد واللب، اعداد: -13 
 .م2009وليد مرعي، األردن، عمان، مؤسسة آل البيت امللكية للفكر اإلسالمي،  يوسف

الشيباين، أبو عبد هللا أمحد حممد بن حنبل بن هالل بن أسد، مسند اإلمام أمحد، تح: السيد أبو املعاطي  -14 
 م.1998هـ، 1419، 1النوري، لبنان، بريوت، عامل الكتب، ط
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اج أبو احلسني القشريي، صحيح مسلم، تح: حممد فؤاد عبد الباقي، لبنان، بريوت: النيسابوري، مسلم بن احلج -15 
 دار إحياء الرتاث العريب.

 اثلثاً :كتب السرية.

ابن هشام، عبد امللك هشام بن أيوب احلمريى املعافرى، أبو حممد مجال الدين، السرية النبوية البن هشام، تح:  -16 
، 2، وعبد احلفيظ الشلىب، مصر، شركة مكتبة ومطبعة البايب احللىب وأوالده، طمصطفى السقا، وإبراهيم األبيارى

 م.1955هـ ، 1375
السهيلى، أبوالقاسم عبد الرمحن بن عبد هللا بن أمحد، الروض األنف يف شرح السريه النبوية البن هشام، تح:  -17

 م.2000هـ ،1421، 1بريوت، دار إحياء الثرات العرَب، طلبنان، عمر عبد السالم السالمى، 
 رابعاً:   ب ا  راج .
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 صلخلامل

ن خالل م يهدف البحث إىل تسليط الضوء على دور املعلمني يف تربية األفراد وبيان وظيفتهم يف اجملتمع حيث يتبني
البحث أبن هلم وظائف عدة منها:)التزكية(:أي التنمية والتطهري و السمو ابلنفس إىل ابرئها و إبعادها عن الشر و 
احملافظة على فطرهتا، وكذا )التعليم(:أي نقل املعلومات والعقائد إىل عقول املؤمنني وقلوهبم ليطبقوها يف سلوكهم و 

 حياهتم.

لصفات اليت جيب توافرها يف املعلمني من ) القدوة والرمحة والعلم وسعة الصدر...( وذلك كما يهدف البحث إىل بيان ا
 استنباطاً من القرآن الكرمي والسنة النبوية.

وتوصل البحث إىل مجلة من النتائج والتوصيات، فمن النتائج: إن مهنة املعلم هي مهنة جديرة ابالحرتام والتقدير, ألنه 
افة اجملتمع , وإنه ميثل عدة ادوار تربوية  واجتماعية تســــــــــاير روح العصــــــــــر, وإنه حجر الزاوية يف مريب أجيال, وانقل لثق

العملية الرتبوية والتعليمية وعليه مســــــــؤولية كربى يف  بناء شــــــــخصــــــــية األفراد وإعدادهم للحياة ، وهو عنصــــــــر فعال يف 
شــــتهم حىت فري حاجياهتم األســــاســــية وحتســــني معياجملتمع، ومن التوصــــيات: جيب االهتمام ابملعلمني من قبل الدول وتو 

يتمكنوا من أداء دورهم الرتبوي على أكمــل وجــه، ولكي يكون املعلم فعــااًل ومثمراً جيــب افتتــاح دورات تربويــة خالل 
 العطلة الصيفية هلم  لتدريبهم وتطوير مهاراهتم العلمية والفنية واملعرفية.
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 املقدمة

 و السالم على سيد املرسلني و آله و صحبه أمجعني. هلل رب العاملني والصالة احلمد

فقد أشـــــار القرآن إىل دور املعلمني من األنبياء وأتباعهم وإىل ان وظيفتهم األســـــاســـــية  دراســـــة العلم اإلهلي و  وبعد:   
رٍ  َكانَ   َما}تعليمه وذلك يف ســــورة آل عمران بقوله تعاىل  ك ون وا  لِلنَّاسِ  يـَق ولَ  مث َّ  َوالنـُّبـ وَّةَ  ْكمَ حْل  َوا اْلِكَتابَ  اَّللَّ   يـ ْؤتَِيه   أَنْ  لَِبشــــَ

نِيِّنيَ  ك ون وا  َوَلِكنْ  اَّللَِّ  د ونِ  ِمنْ  يل  ِعَباًدا ت مْ   مبَا َرابَّ ت مْ ك    َومبَا اْلِكَتابَ  تـ َعلِّم ونَ  ك نـْ ونَ  نـْ وأشـــــــار جل جالله إىل ان   (1){َتْدر ســـــــ 
قوله ليم الكتاب و احلكمة وتزكية الناس أي تنمية نفوســهم وتطهريها بمن أهم وظائف الرســول صــلى هللا عليه وســلم تع

واًل  ِفيِهمْ  َوابـَْعثْ  َربَـَّنا}تعاىل ل و ِمنـْه مْ  َرســــــــــــــ   احلَِْكيم   اْلَعزِيز   أَْنتَ  ِإنَّكَ  َويـ زَكِّيِهمْ  احلِْْكَمةَ وَ  اْلِكَتابَ  َويـ َعلِّم ه م   آاَيِتكَ  َعَلْيِهمْ  يـَتـْ
}(2) . 

ـــــــــــــــــــــ )دور املعلمني وإدراكاً      منا ألمهية املوضـــــــوع وحيويته ، فقد قرران أن نلقي الضـــــــوء على بعض اجلوانب املتعلقة بـ
ووظائفهم و مســـــــــؤولياهتم يف تربية اجملتمع يف الكتاب والســـــــــنة(,حيث اشـــــــــتملت هذه الدراســـــــــة على مقدمة ومخســـــــــة 

ات املريب املبحث الثاين: فكان خاصــــا لصــــف مباحث,حتدثنا يف املبحث األول: عن صــــفات املعلم يف القرآن الكرمي,أما
املســلم وشــروطه,واملبحث الثالث: جاء لبيان الصــفات الواجب توافرها يف املعلم,وأما املبحث الرابع:فقد جعلناه خاصــا 

 لبيان الوظائف اليت يقوم هبا املعلم,أما املبحث اخلامس واألخري: فكان عن مسؤوليات املعلم جتاه جمتمعه.

البحث إســــــــهام متواضــــــــع يف بيان دور املعلمني ووظائفهم يف تربية اجملتمع، وهو عمل نســــــــأل هللا تعاىل فيه إن هذا     
 اإلخالص والقبول، راجياً هللا العلي القدير أن جيعل هذا العمل يف ميزان حسناتنا آمني.
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 املبحث األول

 صفات املعلم يف القران الكرمي

 جند ان هناك آايت كثرية تتحدث عن الصــــــــــــفات اليت جيب على املعلم ان يتحلى من خالل قراءتنا للقرآن الكرمي     
هبا , وان هذه اآلايت ختاطب األنبياء وترشـــدهم اىل الصـــفات اليت عليهم ان يتحلوا هبا كي يصـــبحوا معلمني ومن أهم 

 هذه الصفات ما يلي : 

اصــــــة يف التعليم, ومن اجل ذلك حرص اإلســــــالم القدوة احلســــــنة:ان للقدوة احلســــــنة دور كبري يف مجيع األمور وخ -1
ا ايَ } عليهـا,فقـال تعـاىل يف القرآن الكرمي: ا تـَق ول ونَ  ملَِ  آَمن وا الَـِّذينَ  أَيُـّهـَ ا تـَق ول وا أَنْ  اَّللَِّ  ِعنـْدَ  َمْقتًـا رب َ كَ   تـَْفَعل وَن* اَل  مـَ  اَل  مـَ

 ول العمل وهو ماال يناسب القدوة .ويف هذا دليل على انه ال جيوز ان خيالف الق (3){  تـَْفَعل ونَ 

والقدوة قد تكون مباشــــرة,وقد تكون غري مباشــــرة, ويكون التعليم ابلقدوة يف األعمال احلركية أو املســــلكية,ومنها: عند 
اِئاًل أََتى النَّيبَّ صــــــلى هللا عليه وســــــلم فَ فرض الصــــــالة مثاًل: عن أيب بكر بن أيب موســــــى عن أبيه: ))  أََله  أَنَّ ســــــَ َعْن ســــــَ

ًئا ، قَاَل : مث َّ أََمَر ِباَلاًل فَأَقَاَم ِحنَي اْنَشقَّ اْلَفْجر  َفَصلَّى ، مث َّ   أََمرَه  فَأَقَاَم الصَّالََة َواْلَقاِئل  يـَق ول  َمَواِقيِت الصَّالَِة فـََلْم يـَر دَّ َشيـْ
ْمس  ، أَْو ملَْ تـَز ْل ، َوه َو َكاَن أَْعَلَم ِمنْـ  ْمس  م ْرتَفِ : َقْد زَاَلِت الشــــَّ َر َوالشــــَّ َعٌة ، َوأََمرَه  فَأَقَاَم اْلَمْغِرَب ه ْم ، مث َّ أََمرَه  فَأَقَاَم اْلَعصــــْ

لَّى اْلَفْجَر ِمَن اْلَغِد َوا َفِق ، مث َّ صـــَ ق وِط الشـــَّ اَء ِعْنَد ســـ  ْمس  ، َوأََمرَه  فَأَقَاَم اْلِعشـــَ َعِت َقاِئل  يـَق ول  : َقْد طَلَ لْ ِحنَي َوقـََعِت الشـــَّ
ِر اِبأَلْمسِ  لَّى الظُّْهَر َقرِيًبا ِمْن َوْقِت اْلَعصـــْ ْمس  ، أَْو ملَْ َتْطل ْع ، َوه َو َكاَن أَْعَلَم ِمنـْه ْم ، َوصـــَ َر َواْلَقاِئل   الشـــَّ لَّى اْلَعصـــْ ، َوصـــَ

َفق   لَّى اْلَمْغِرَب قـَْبَل أَْن يَِغيَب الشــَّ ْمس  ، َوصــَ اَء ثـ  يـَق ول  : َقَد امْحَرَِّت الشــَّ لَّى اْلِعشــَ ل َث اللَّْيِل اأَلوََّل ، مث َّ قَاَل : أَْيَن ، َوصــَ
 .  (4)(( السَّاِئل  َعِن اْلَوْقِت ؟ َما َبنْيَ َهَذْيِن اْلَوقْـَتنْيِ َوْقتٌ 

وعن جابر قال: أفاض رســــول هللا صــــلى هللا عليه وســــلم وعليه الســــكينة وأوضــــع يف واد حمســــر وأمرهم ان يرموا احلجار 
.  أما القدوة غري املباشرة فتكون (5)((َهَذا يخ ذ وا َعىنِّ َمَناِسَكك ْم َلَعلِّى اَل أَرَاك ْم بـَْعَد َعامِ حصى احلذف وقال: )) مثل

ول   َكانَ   غالباً يف الســـلوك, فعن عائشـــة رضـــي هللا عنها: اهنا ســـئلت: َهلْ  لَّى اَّللَِّ  َرســـ  لَّمَ  َلْيهِ عَ  اَّللَّ   صـــَ  ْيِتِه؟بَـ  يف  يـَْعَمل   َوســـَ
ول   َكانَ   نـََعْم،: قَاَلتْ  لَّى اَّللَِّ  َرســــ  لَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللَّ   صــــَ ف   َوســــَ  يف  َأَحد ك مْ  يـَْعَمل   َكَما  بـَْيِتهِ  يف  َويـَْعَمل   ْوبَه ،ثَـ  َوخيَِيط   نـَْعَله ، ))خَيْصــــِ
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 يف  َلك مْ  َكانَ   َلَقدْ } شار القرآن الكرمي. واملقصود هنا هو التواضع وخدمة النفس وهذا التعلم غري مباشر وقد أ(6) بـَْيِتِه((
ولِ  َوةٌ  اَّللَِّ  َرســـ  َنةٌ  أ ســـْ . فنبينا حممد صـــلى هللا عليه وســـلم كان  (7){ َكِثريًا  اَّللََّ  َوذََكرَ  اآْلِخرَ  َواْليَـْومَ  اَّللََّ  يـَْرج و َكانَ   ِلَمنْ  َحســـَ

 . (8)لكرمية هدوه وتعلموا منه ولكل من اطلع على سريته امعلماً اقرتنت أقواله أبفعاله فكان مثااًل حياً صادقاً للذين شا

الرمحة : ان املعلم الناجح هو الذي يســــــتطيع ان حيوز على حمبة طالبه ألن حمبة الطالب تعين اإلقبال على الدرس  -2
عهم بكـــل م ومن مث حتقيق األهـــداف اليت يريـــدهـــا املعلم, وال أتيت حمبـــة الطالب إاّل ابلتودد والعطف عليهم والتعـــامـــل

 لِْنتَ  اَّللَِّ  ِمنَ  َرمْحَةٍ  َمافَبِ }احرتام والتجاوز عن أخطائهم, وقد ال حظنا هذا املعىن واضـــحاً يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل
وا اْلَقْلبِ  َغِليظَ  َفظًّا ك ْنتَ   َوَلوْ  هَل مْ  . فاهلل سبحانه (9){  اأْلَْمرِ  يف  ه مْ َوَشاِورْ  مْ هَل   َواْستَـْغِفرْ  َعنـْه مْ  فَاْعف   َحْوِلكَ  ِمنْ  اَلنـَْفضُّ

وتعاىل يقرر أن اإلنســــان ال يصــــلح ان يكون معلماً, لذلك وجه هللا ســــبحانه وتعاىل النيب الكرمي صــــلى هللا عليه وســــلم 
 ))االبتعاد عن القســـوة والشـــدة والتمســـك ابللني والرمحة, ويبني هللا عز وجل ان النيب الكرمي صـــلى هللا عليه وســـلم لو مل

. وقد حثت الســـــــــنة النبوية أيضـــــــــا على ذلك, وقد وردت (10) يكن منصـــــــــفاً ابللني والرمحة النفض اجلميع من حوله((
لََّم احَلسَـــ أحاديث كثرية تدل على ذلك ومنها: عن أيب هريرة قال:  لَّى هللا  َعَلْيِه َوســـَ ول  اَّللَِّ صـــَ َن ْبَن َعِليٍّ َوِعْنَده  قـَبََّل َرســـ 

رًَة ِمَن الَوَلِد َما قـَبـَّْلت  ِمنـْه ْم َأَحًدا، فـََنَظَر إِ األَقْـرَع  ْبن  حَ  ا، فـََقاَل األَقْـرَع : ِإنَّ يل َعشـــــــَ ول  اَّللَِّ اِبٍس التَِّميِميُّ َجاِلســـــــً لَْيِه َرســـــــ 
 . (11) (َمْن اَل يـَْرَحم  اَل يـ ْرَحم   :)َصلَّى هللا  َعَلْيِه َوَسلََّم مث َّ قَاَل:

دة املريب يف عملية الرتبية, فالبد ان يكون لديه قدرة من العلم الشـــــرعي, إضـــــافة إىل فقه الواقع العلم: العلم هو ع  -3
. ففاقد الشــــــــــــــيء ال يعطيه, والتزود ابملعرفة يكون ابلقراءة واالطالع املســــــــــــــتمر على الكتب ابختالف (12)املعاصــــــــــــــر

مِ  رَأْ اقْـ }ى القراءة, قال تعاىلموضــــوعاهتا, وقد وردت يف القرآن الكرمي آايت حتث النيب عليه الســــالم عل  الَِّذي َربِّكَ  اِبســــْ
. ويف هذا داللة كبرية على طلب العلم واملعرفة, ابإلنسان ال يولد عاملاً بل عليه ان جيتهد ويسعى يف طلب (13){ َخَلقَ 

 تـَْعَلم ونَ  اَل  أ مََّهاِتك مْ  نِ ب ط و  ِمنْ  َأْخَرَجك مْ  َواَّللَّ  }العلم وخاصــــــــــة العلم الذي تقع عليه مســــــــــؤولية تعليم األجيال قال تعاىل
ًئا  . (14){  َشيـْ

احلوار واملناقشـــــــــــــــة: جيب على املعلم ان يكون حكيماً يف دعوته لآلخرين إىل التعليم, وقد أكد القرآن الكرمي عن  -4
ِبيلِ  ِإىَل  ادْع  } هذا األمر وأضــــــــاف إليه أبعادا عميقة قال تعاىل َنةِ احلَْ  ِعظَةِ َواْلَموْ  اِبحلِْْكَمةِ  َربِّكَ  ســــــــَ  ِهيَ  اِبلَّيِت  َوَجاِدهْل مْ  ســــــــَ
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ن   . ان احلكمــة حتمــل معــاين واســــــــــــــعــة عميقــة, ألهنــا تعين التخطيط املــدروس والتنظيم الواعي بطبيعــة (15){  َأْحســــــــــــــَ
األشـــــــــــخاص وبيئاهتم وعاداهتم وتقاليدهم ومراعاة كل ذلك اثناء التعليم واإلرشـــــــــــاد, فاآلية طلبت منا ان نقدم املوعظة 
احلسنة اليت هي يف حقيقتها النصح واإلرشاد, ان املعلم الواعي يعلم من يقدم النصيحة مفيدة ومىت ال تكون, ونالحظ 

ن   ِهيَ  اِبلَّيِت  َوَجاِدهْل مْ }ان اآلية أشـــارت إىل املناقشـــة احلســـنة اهلادفة قال تعاىل م من اآلية ان املناقشـــة حيث يفه{ َأْحســـَ
ع اآلخرين, ولكن اآلية حددت املناقشـــــة احلســـــنة اليت نســـــعى من خالهلا إىل الوصـــــول إىل واجملادلة أمر مطلوب يف إقنا 

احلقيقة مبتعدين عن اجلدل لغاية اجلدل فقط . ان املناقشـــــــــة احلســـــــــنة من ال حيســـــــــنه إال القليل وقد ال حيتاج كثري من 
ة على نــه, ومن هنــا يتبني لنــا ان القــدر النــاس إىل إتقــانــه, ولكن املعلم ابلتــأكيــد هو احــد الــذين أبمس احلــاجــة إىل إتقــا

 .(16)اإلفصاح واملناقشة وإتقان هذا الفن من الركائز الرئيسية اليت جيب على كل معلم ان يستند إليها

ْمعَ  ِإنَّ  ِعْلمٌ  بِهِ  َلكَ  لَْيسَ  َما تـَْقف   َواَل } توثيق املعرفة: قال تعاىل -5 رَ  الســــَّ ئ واًل  َعْنه   َكانَ   أ ولَِئكَ  ك لُّ   ف َؤادَ َوالْ  َواْلَبصــــَ  { َمســــْ
. هذه اآلية تفيد أبن على اإلنســــــــــــــان ان ال يتبع آراء اآلخرين وال يقول مبا ال يعرف بل عليه ان يســــــــــــــلك الطريق (17)

الصحيح يف املعرفة, كما ينبغي ان يكون املعلم واثقاً من معرفته متمكناً من علمه ال يتناقل آراء اآلخرين دون متحيص, 
ان حيصــــــل على املعلومات بنفســــــه ومن مصــــــادرها حىت يكون على بينة مما يقول وعلى ثقة من معلوماته بل وإمنا عليه 

(18). 

 املبحث الثاين

 صفات املريب املسلم وشروطه وأمهيته

 صفات املريب -أ

ــــــــــــــــ العدل واإلنصــاف: العدل هو القصــد يف األمور, وهو اإلنصــاف واملســاواة بني الناس, فقد أمر الرســول صــلى هللا 1
َتِقمْ }  ليه وســــــــــلم وهو قدوة املعلمني ابلعدل, قال تعاىل خماطباً نبيهع  مبَا آَمْنت   َوق لْ  أَْهَواَءه مْ  ِبعْ تـَتَّ  َواَل  أ ِمْرتَ  َكَما  َواســــــــــْ

َنك م   أِلَْعِدلَ  َوأ ِمْرت   ِكَتابٍ   ِمنْ  اَّللَّ   أَنـَْزلَ  َنآن   جَيْرَِمنَّك مْ  َواَل } . وقال يف آية أخرى(19) {  بـَيـْ  اْعِدل وا ْعِدل واتَـ  َأالَّ  َعَلى قـَْومٍ  شــَ
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. فعلى املعلم ان حيرتم آداب املهنة ويقوم ابلعدل ال يرده (20) {  تـَْعَمل ونَ  مبَا َخِبريٌ  اَّللََّ  ِإنَّ  اَّللََّ  َواتَـّق وا لِلتـَّْقَوى أَقْـَرب   ه وَ 
 . (21)عن ذلك صداقة أو عداوة, وال يفضل أحدا على احد إال ابحلق

ـــــــــــــــ الصد2 ق: ان فضيلة الصدق تقابلها رذيلة النفاق أيضا, ولعل هذا هو الذي جعل القرآن الكرمي يقسم الناس إىل ـ
اِدِقنيَ  اَّللَّ   لَِيْجزِيَ } صـادق ومنافعه, فيقول يف سـورة األحزاب ْدِقِهمْ  الصـَّ اءَ  ِإنْ  َناِفِقنيَ اْلم   َويـ َعذِّبَ  ِبصـِ  َعَلْيِهمْ  يـَت وبَ  أَوْ  شـَ

. فعلى املريب ان يكون صـــــــــــــادقاً فيما يدعوا إليه, فيجب ان يطبقه على نفســـــــــــــه, فإذا (22){  َرِحيًما َغف ورًا انَ كَ   اَّللََّ  ِإنَّ 
طــابق علمــه عملــه اتبعــه الطالب وقلــدوه يف كــل أقوالــه وأفعــالــه, أمــا إذا خــالف عملــه يف مــا يــدعوا إليــه, فــان طالبــه 

 .(23)يشعرون بعدم إحيائه مبا يقول : أو بعدم جدية أقواله

ـــ  النية اخلالصة: ينبغي على املريب ان يكون خملصاً يف عمله وال يقصد به إال وخاف هللا, وإحقاق احلق أي نشره يف 3 ـ
َعلَّم وا اْلِعْلَم لِتـ َباه وا بِِه اَل تَـ عقول الناشـــئني وجعلهم أتباعا له, عن جابر بن عبد هللا ان النيب صـــلى هللا عليه وســـلم قال))

 . (24) ((اَل لِت َمار وا بِِه السَُّفَهاَء، َواَل خَتَريَّ وا بِِه اْلَمَجاِلَس، َفَمْن فـََعَل َذِلَك فَالنَّار  النَّار  اْلع َلَماَء، وَ 

ـــــــــــــــ الصـرب: هو حبس النفس على ما يقتضـيه العقل والشـرع, وقد قرن هللا تعاىل الصـرب يف مواطن كثرية ابألذى الذي 4 ـ
اِبرِينَ  مْ قـ ل وهب    َوِجَلتْ  اَّللَّ   ذ ِكرَ  ِإَذا الَِّذينَ }ال تعاىل يف ســــــورة احلجحيتاج حتمله إىل عزمية وإرادة, ق اهَب مْ  َما َعَلى َوالصــــــَّ  َأصــــــَ

اَلةِ  َواْلم ِقيِمي . ووعد القرآن الكرمي الصـــــــــــــــابرين مبضـــــــــــــــاعفة األجر فقال يف ســــــــــــــورة (25){ يـ ْنِفق ونَ  َرَزقْـَناه مْ  َوممَّا الصــــــــــــــَّ
رَب وا مبَا َمرََّتنْيِ  َأْجَره مْ  نَ يـ ْؤتـَوْ  أ ولَِئكَ }القصــــــص َنةِ  َويَْدَرء ونَ  صــــــَ يَِّئةَ  اِبحلَْســــــَ . ولذلك ينبغي (26){ يـ ْنِفق ونَ  َرَزقْـَناه مْ  ممَّاوَ  الســــــَّ

 . (27)على املريب ان يكون صابراً على معاانة التعليم وتقريب املعلومات إىل أذهان الطالب

ى املعلم ان يكون مسيطراً على الطالب, يضع األمور يف مواضعها, فال ــــــــــــــ الضبط والسيطرة على الطالب: جيب عل5
 يشتد حيث ينبغي التساهل وال يتساهل حيث جتب الشدة.

ــــــــــــــــ دراسة نفسية الطالب: فعلى املعلم او املريب دراسة نفسية الطالب يف املرحلة اليت يدرسها كي يعاملهم على قدر 6
 . (28)عقوهلم واستعداداهتم النفسية
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ـــــــ ت7 زوده ابلعلم واملعرفة واملدارسة له, حيث أمر هللا تعاىل أتباع الرسل أبن يكونوا رابنيني بتحقيق دراسة الكتاب, قال ـ
نِيِّنيَ  ك ون وا  َوَلِكنْ } تعاىل ت مْ   مبَا َرابَّ ت مْ   َومبَا اْلِكَتابَ  تـ َعلِّم ونَ  ك نـْ  . (29)  {َتْدر س ونَ  ك نـْ

َ َرِفيٌق إِ النيب صلى هللا عليه وسلم ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: )) ــــــــــــــــ الرفعة واللني: عن عائشة زوج 8 نَّ اَّللَّ
بُّ الرِّْفَق َويـ ْعِطي َعَلى الرِّْفِق َما اَل يعطي على العنف . فعلى املريب ان يكون متصفاً ابلرفعة واللني وان يستعمل (30) ((حيِ 

 ذلك مع طالبه .

يب ات املريب الناجح البعد عن الغضب ملا له من آاثر سلبية يف العملية الرتبوية, فعن أــ االبتعاد عن الغضب: من صف9
يِن، قَاَل: هريرة رضــــــــي هللا عنه  لََّم: أَْوصــــــــِ لَّى هللا  َعَلْيِه َوســــــــَ بْ  الَ »أَنَّ َرج اًل قَاَل لِلنَّيبِّ صــــــــَ اَل »فـََردََّد ِمرَارًا، قَاَل: « تـَْغضــــــــَ

 .  (31) «تـَْغَضبْ 

مة: وهي وضع كل شيء يف موضعه, أو مبعىن حتكم العقل وضبط االنفعال, وال يكفي ان يكون املعلم قادراً ـ احلك10
على ضــــبط االنفعال وإتباع األســــاليب الرتبوية الناجحة فحســــب, بل البد من اســــتقرار املنهج الرتبوي بني أفراد البيت 

 . (32)دها, ألن التناقض سيعرض الطالب ملشكالت نفسيةوبني البيت والشارع واملدرسة, وغريها من األماكن اليت يرات

 أمهية املريب -ُ

لقد أشــــــــــار القرآن الكرمي إىل دور املعلمني من األنبياء وأتباعهم, و إىل ان وظيفتهم األســــــــــاســــــــــية دراســــــــــة العلم اإلهلي 
رٍ  َكانَ   َما}وتعليمه, قال تعاىل َيه   أَنْ  لَِبشــــــــــــــَ  اَّللَِّ  د ونِ  ِمنْ  يل  ِعَباًدا ك ون وا  لِلنَّاسِ  ق ولَ يَـ  مث َّ  َوالنـُّبـ وَّةَ  َواحْل ْكمَ  اْلِكَتابَ  اَّللَّ   يـ ْؤِت

نِيِّنيَ  ك ون وا  َوَلِكنْ  ت مْ   مبَا َرابَّ ت مْ   َومبَا اْلِكَتابَ  تـ َعلِّم ونَ  ك نـْ ونَ  ك نـْ . أي ما ينبغي لبشـــــــــــر أاته هللا الكتاب واحلكم (33){ َتْدر ســـــــــــ 
 من دون هللا ولكن الرســــــــــــــول يقول للنــــاس: اعبــــدوا هللا وكونوا أهــــل عبــــادة وتقوى والنبوة ان يقول للنــــاس اعبــــدوين

. ولقد شــــــــرف هللا تعاىل مهنة  (34))رابنيني(وكونوا فقهاء تفهمون شــــــــرائع دينه, وحتفظوها وتدرســــــــون كتبه وتعلمون هبا
 اْلم ْؤِمِننيَ  َعَلى اَّللَّ   َمنَّ  دْ َلقَ } تعاىل التعليم أبن جعلها من مجلة املهام اليت كلف هبا رســول هللا صــلى هللا عليه وســلم قال

واًل  ِفيِهمْ  بـََعثَ  ِإذْ  ِهمْ  ِمنْ  َرســــ  ل و أَنـْف ســــِ اَللٍ  َلِفي قـَْبل   ِمنْ  َكان وا  َوِإنْ  َواحلِْْكَمةَ  َتابَ اْلكِ  َويـ َعلِّم ه م   َويـ زَكِّيِهمْ  آاَيتِهِ  َعَلْيِهمْ  يـَتـْ  ضــــَ
لى املؤمنني ان بعث فيهم رســــــــــــــواًل من جنســــــــــــــهم من أهل بلدهم ولغتهم)من .ان من فضـــــــــــــــل هللا تعاىل ع(35){م ِبنيٍ 
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أنفســـــهم(ليتمكنوا من خماطبته وجمالســـــته واالنتفاع بصـــــحبته وســـــؤاله عما ســـــيشـــــكل عليه يف أمور دينهم, ويتلوا عليهم 
علمهم وي القرآن )آايت هللا(وأيمرهم ابملعروف, وينهــــــاهم عن املنكر لتزكوا أنفســــــــــــــهم وتطهر من أرجس اجلــــــاهليــــــة

. ويتضــح  (36)القرآن)الكتاب(والســنة )احلكمة(فقد كانوا قبل هذا الرســول يف غي وجهالة )ضــالل( ظاهرين لكل احد
 من هذه اآلايت ان للمريب وظائف ومن أمهها :

 أـ التزكية: أي التنمية والتطهري والسمو ابلنفس إىل ابرئها وإبعادها من الشر واحملافظة على فطرهتا . 

عليم: أي نقل املعلومات والعقائد إىل عقول املؤمنني وقلوهبم ليطبقوها يف سلوكهم وحياهتم, ومل تعد وظيفة املعلم ب ـ الت
اليوم مقصـــــــــــــورة على التعليم, أي توصـــــــــــــيل العلم إىل املتعلم, كما يظن بعض الناس, ولكن وظيفته تعدت هذه الدائرة 

 .(37)بل كل شيء والتعليم مبعناه احلدود جزء من العملية الرتبويةاحملدودة إىل دائرة الرتبية, فاملعلم مرب أوال وق

 املبحث الثالث

 صفات وخصائص املعلم

ـــعـــقـــلـــيـــــــة         ـــنـــــــاحـــيـــــــة اجلســـــــــــــــــمـــيـــــــة وال ـــتـــوفـــر يف املـــعـــلـــم خصـــــــــــــــــــــائـــص مـــتـــعـــــــددة مـــن ال ـــبـــغـــي ان ت ـــن ي
بويـة خري أداء الرت  واالنفعـاليـة,واالجتمـاعيـة,واملهنيـة,واألخالقيـة, ألنـه هـذه اخلصـــــــــــــــائص متكنـه من أداء وظيفتـه ومهـامـه

 وأبحسن وجه وهذه الصفات واخلصائص هي كاآليت:

 اوًَل: خصائص املعلم من الناحية اجلسمية:

 أـ ان تكون حواسه وبصره, وذوقه, ومشه, كلها سليمة .

 ب ـ ان تكون هيئته العامة سليمة كانسجام ألوان ثيابه, ونظافة بدنه, وشكله, وحديثه .

 ,اي خاليا  من العاهات والعيوب كالصم وحبسة اللسان .ج ـ ان يكون جسده سليماً 

 اثنياً: خصائص املعلم من الناحية العقلية:

 أ ـ إيصاله املعلومات للطالب أبساليب خمتلفة .
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 ب ـ ان يكون ملماً بقواعد وطرق التدريس املناسبة للطالب .

 ج ـ ان يكون حمباً ملهنته الرتبوية .

 من الناحية املعرضية:اثلثاً: صفات وخصائص املعلم 

  أ ـ عرضه ملادته الدراسية بصورة جيدة, خالية من األخطاء اللغوية والنحوية والتعبريية.

ــــــــــــ فهمه واستيعابه لنفسية الطالب من الناحية االجتماعية والنفسية والعقلية وعرضه ملادته أبسلوب يناسب قدرات  ب ـ
 .(38) الطالب على االستيعاب.

 املعلم اَلنفعالية: رابعاً: صفات وخصائص

 أ ـ جتنب االنفعال بسرعة, وهذا دليل على جناحه يف عمله.

 ب ـ إقامته لعالقات جيدة و حسنة بينه وبني طالبه من خالل إيصال املعلومات إليهم.

 ج ـ استخدامه التعبري اجلميل والكلمات الطيبة من خالل عرضه ملادته .

 : خامساً : صفات وخصائص املعلم اَلجتماعية

 أ ـ ان يكون مشاركاً يف النشاطات املدرسية وأنشطة اجملتمع .

ـــــــــــــــــ ان يقوي شـــخصـــيته االجتماعية من خالل اتصـــاله ابحلياة االجتماعية اتصـــااًل قوايً, ويبين عالقات إنســـانية يف  ب ـ
 تعامله مع طلبته ويتعامل معهم كأبنائه .

 سادساً: صفات وخصائص املعلم املهنية :

 ختصصه, وتقدميها لطلبته بصورة واضحة.أ ـ متكنه ملادة 

 ب ـ استخدامه الوسائل التعليمية كاللوح, والطبشورة واخلارطة, والصور وغري ذلك .

 ج ـ قدرته واستخدامه طرق التدريس املناسبة لتوصيل املعلومات إىل الطلبة .
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 سابعاً: صفات املعلم وخصائصه األخالقية :

 وحيسبهم سواسية كأسنان املشط .أ ـ ان يطبق العدل بني التالميذ, 

 ب ـ ان حيافظ على النظام .

 ج ـ ان يعامل طلبته معاملة حسنة .

 د ـ ان يتحلى ابألمانة والصدق .

 . (39)هـ ـ ان يكون ملتزماً ابلقيم االجتماعية واملبادئ األخالقية 

 

 املبحث الرابع

 الوظائف الِت يقوم ِبا املعلم

 ها :للمعلم وظائف كثرية ومن      

ـــــــــــــــــــ املعلم يتجدد دائماً: املعلم الناجح ال ينقطع عن العلم والســــؤال عنه مهما بلغ الغاية فيه إذ ال غاية يف العلم وال  1
, فالعلم يتطور ويتقدم فيحتاج الرصــــــد واملتابعة, وال حياء يف طلب  (40){  ِعْلًما زِْدين  َربِّ  َوق لْ } شــــــبع منه قال تعاىل

َدَك , َوِإْن َعلَّْمَت اجْلَاِهَل َذمََّك َوَمَقَتَك َوَما يـ َعلَّم  م ْسَتٍح َواَل م َتَكربٌِّ ِإَذا َعلَّ العلم فقيل))  . (41) (( َقطْ ْمَت َعاِقاًل ِعْلًما محَِ

ـــــــــــــــــــ املعلم قدوة لطالبه: ان املعلم يعترب قدوة لطالبه يف عملية التعليم, فهو صـــــورة ينعكس فيها ما قد علمه لطالبه, 2 ـ
لق أقواله وتوجيهاته, وإشــاراته,فالعلم عنده للعمل ال للرتف الذهين, فهو يشــعر مبســؤولية حنو هذا العلم تتع يقرؤون فيها

بشخصه, فكلما اتسعت دائرة علمه كلما عظمت درجة املسئولية فعن ابن مسعود عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال 
َأَل َعْن مَخٍْس، َعْن ع م رِِه ِفيَم أَفْـَناه ، وَ اَل تـَز ول  َقَدم  اْبِن آَدَم يـَْوَم الِقَياَمِة مِ )) َبابِِه ِفيَم أَْباَله ، ْن ِعْنِد َربِِّه َحىتَّ ي ســــــــــــْ َعْن شــــــــــــَ

َبه  َوِفيَم أَنـَْفَقه ، َوَماَذا َعِمَل ِفيَما َعِلمَ  ,وقد أشـــــار القرآن الكرمي أيضـــــا إىل القدوة احلســـــنة يف  (42) ((َوَمالِِه ِمْن أَْيَن اْكَتســـــَ
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ولِ  يف  َلك مْ  َكانَ   َلَقدْ } تعاىل قوله َوةٌ  اَّللَِّ  َرســـ  َنةٌ  أ ســـْ ,واألســـوة (43) { َكِثريًا  اَّللََّ  َوذََكرَ  آْلِخرَ ا َواْليَـْومَ  اَّللََّ  يـَْرج و َكانَ   ِلَمنْ  َحســـَ
 .  (44)مبعىن القدوة

ــــــــــ املعلم انصح أمني: املعلم أمني على كيان الوطن ووحدته وتعاون أبنائه. يعمل من اجل3 مرة واالحرتام نشر احملبة املث ـ
الصــــــــادق بني املواطنني مجيعاً, حتقيقاً ألمن الوطن واســــــــتقراره, وحرصــــــــاً على مسعته ومكانته بني اجملتمعات اإلنســــــــانية 

 الراقية.

ــــــــــــ املعلم عضو مؤثر يف جمتمعه: فهو مسؤول أكثر من غريه عن بناء اجملتمع واملعلم أداة للمجتمع, تعلق عليه اآلمال 4 ـ
 التقدم املعريف واإلســـــــهام احلضـــــــاري ونشـــــــر هذه الشـــــــمائل احلميدة بني طالبه.فينبغي على املعلم تنظيم املســـــــابقات يف

 الثقافية والفنية والرايضية اليت ال تتقيد أبعمار أو قواعد إمنا كون اهلدف منها ربط أبناء احلي وتوثيق عرى احملبة والرتابط
اآلابء لتعريفهم بعمل املدرســـــــة وعرض مشـــــــكالت أبنائهم عليهم, وجيب عليه  بينهم, كما وعليه عقد االجتماعات مع

أيضا زايرة بيوت التالميذ وتشجيع اآلابء على زايرة املدرسة ، ومن مسؤولياته أيضا تعريف اآلابء بربامج املدرسة وأوجه 
 نشاطها .

مل يساهم املعلم يف  اجملتمع, فكيف يكون ذلك إذا ـــــــــــــــ املعلم انقل لثقافة اجملتمع: املعلم يف املفهوم الرتبوي انقل لثقافة5
خدمة هذا اجملتمع يف مناســــــــــــــباته الدينية والوطنية, هذا إضـــــــــــــــافة فعالياته االجتماعية األخرى عن طريق جمال اآلابء 

خرين آلواملدرسني واالنضمام إىل اجلمعيات اخلريية املوجهة خلدمة اجملتمع والتعاون مع املؤسسات الرتبوية واملتخصصني ا
 . (45) يف اجملتمع.

ـــــــــــــــ 6 : املعلم هو الذي يسـاعد الطالب على تعلم وفهم األشـياء اليت ال يوفها, وهو كاألب لطالبه املعلم مُر وموجهـ
وذلك حبكم خربته,ويرى الغزايل:ان على املعلم ان جيري املتعلم منه جمرى بنيه, وان املعلم موضـــع تقدير اجملتمع واحرتامه 

حريص على ان يكون يف مســــــــــــــتوى هـذه الثقـة وذلـك التقـدير واالحرتام, يعمـل يف اجملتمع على ان وثقتـه وهو لـذلـك 
يكون له دائماً يف جمال معرفته وخربته, واملرشـــــــد والوجه وميتنع عن كل ما ميكنه ان يؤخذ عليه من قول أو فعل وحيرص 

الته صـــــاحب رأي وموقف من قضـــــااي اجملتمع ومشـــــك ان ال يؤثر عنه إال ما يؤكد ثقة اجملتمع به واحرتامه له, وان املعلم
أبنواعها كافة, ويفرض ذلك عليه توســــــــــــــيع نطاق ثقافته وتنويع مصـــــــــــــــادرها واملنابع الدائمة للمتغريات االقتصـــــــــــــــادية 
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واالجتماعية ليكون قادراً على تكوين رأي انجح مبين على العلم واملعرفة واخلربة الواسعة حبيث يعزز مكانته االجتماعية 
 . (46)يؤكد دوره الرائد يف املدرسة وخارجها و 

 املبحث الامس

 مسؤوليات املعلم َتاه جمتمعه

 ان للمعلم مسؤوليات كثرية جتاه جمتمعه, ومنها:           

ــــــــــــــــ أثبتت الدراسات واألطروحات ان املعلم هو قدوة جملتمعه بصورة عامة, وهو حريص على ان يكون أثره يف الناس 1
تمســــــــــك ابلقيم اخللقية واملثل العليا ,وهو موضــــــــــع ثقة اجملتمع وتقديره, يدعو إليها ويبثها بني جمتمعه محيداً, فهو مســــــــــ

والناس كافة, واملعلم واجملتمع عنوان مرتابطان ولذلك فان املعلم حريص على ان يكون يف مســـــــــــتوى هذه الثقة. ولذلك 
 جيب عليه ان يتمسك مببادئ دينه وحيرتم تراث وطنه .

ــــــ ان امل2 علم ميثل دعامة أساسية من دعامات احلضارة فهو صانع أجيال وانشر علم ومؤسس هنضة, وإذا كانت األمم ـ
 تقاس برجاهلا, فاملعلم هو ابين الرجال وصانع املستقبل .

ـ ان اجملتمع يتكون من مؤسسات وعالقات اجتماعية خمتلفة لكل منها دوره ووظيفة وهلا عالقة ابلعمل الرتبوي الذي 3
وم بــه املعلم وعلى ذلــك فــان دراســــــــــــــــة املعلم للمجتمع تزوده ابلبصــــــــــــــرية وبعــد النظر, خالل عملــه الرتبوي يف هــذه يق

 املؤسسات االجتماعية املختلفة.

ــــــــــــــــــــ ان االهتمام مبهنة التعليم يف أي جمتمع من اجملتمعات, إمنا يشـــــري إىل مدى مســـــؤولية ذلك اجملتمع جتاه مســـــتقبل 4
وفري اخلدمات الرتبوية ألبنائه, ألن إصالح أي جمتمع, إمنا ينطلق من البصمات اليت يرتكها أجياله ومدى حرصه على ت

 املعلم على سلوكيات طالبه وأخالقهم وشعورهم وعقوهلم .

ـــــــــــــــــ ان املعلم هو املســؤول األول عن ادعاء مهنة التعليم على أســس فنية وعلمية, وهو املســؤول األول عن جناحها أو 5
 ل رسالة مقدسة وأمانة علمية .فشلها, ألنه حيم



 

 
354 

ــــــــــــــــ نظراً للمســؤوليات اجلســام امللقاة على عاتق املعلم, فان منطلق جناحه يف القيام هبذه املســؤوليات إمنا يتوقف على 6
معلم كفء يتمتع بشـــــــــــــخصـــــــــــــية منقحة, قادرة على البذل والعطاء واالبتكار والتجدد, يتصـــــــــــــف بثقافة عامة, متفهم 

مع, مهيئاً الكتشــــــاف مشــــــكالهتم ونقاط ضــــــعفهم, قادراً على توجيههم وإرشــــــادهم , وتيســــــري حلاجات التالميذ واجملت
 . (47)التعليم هلم 

 الامتة

بعد االنتهاء من هذا البحث , ومن خالل دراســـــــة املوضـــــــوع , نود أنن نلخص أهم النتائج اليت توصـــــــلنا إليها منها ما 
 يلي :

 . والتقدير , ألنه مريب أجيال , وانقل لثقافة اجملتمع , وانه وظيفة سامية ـ ان مهنة املعلم هي مهنة جديرة ابالحرتام 1

ـــــــــــــــــــ ميثل املعلم يف العصــــر الرتبوي احلديث عدة ادوار تربوية . واجتماعية تســــاير روح العصــــر, وهو عنصــــر فعال يف  2
 اجملتمع .

ـــــــــــــــــ يعترب املعلم حجر الزاوية يف العملية الرتبوية والتعليمية وعليه مســـؤول 3 ية األفراد وإعدادهم ية كربى يف  بناء شـــخصــــ
 للحياة وانه حمل تقدير واحرتام من اجملتمعات يف كل بقاع العامل . 

ــــــــــــــــــــ املعلم عضـــــو مؤثر يف جمتمعه , تعلق عليه اآلمال يف التقدم املعريف واالرتقاء العلمي واإلبداع الفكري واإلســـــهام  4
 .احلضاري ونشر هذه الشمائل احلميدة بني طالبه 

ـ املعلم أمني على كيان الوطن ووحدته , يعمل جاهداً لنشر احملبة واالحرتام الصادق بني املواطنني مجيعاً وبينهم وبني  5
 ويل األمر منهم , حتقيقاً ألمن الوطن واستقراره , وحرصاً على مسعته ومكانته بني اجملتمعات اإلنسانية الراقية .

  اجملتمع ومشكالته أبنواعها كافة .ـ املعلم صاحب رأي وموقف من قضااي 6

ــــ يعزز املعلم لدى الطالب األحاسيس ابالنتماء لدينه ووطنه , كما ينمي لديهم أمهية التفاعل االجيايب مع الثقافات  7 ـ
 األخرى .
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ـــــــ ان املعلم هو قدوة لطالبه خاصة , وللمجتمع عامة , وهو حريص على ان يكون أثره يف الناس محيداً لذلك فهو 8  ـ
 مستمسك ابلقيم اخللقية حيث ينشر بني طالبه والناس كافة .  

 التوصيات  

 توصل البحث إىل عدة توصيات أمهها:

االهتمام ابملعلمني من قبل الدول وتوفري حاجياهتم األساسية وحتسني معيشتهم حىت يتمكنوا من أداء دورهم   -1
 الرتبوي على أكمل وجه.

 ية.الصيفية لتدريب املعلمني وتطوير مهاراهتم العلمية والفنية واملعرفافتتاح دورات تربوية خالل العطلة   -2

على املعلم أن يعد نفســـــــه إعداداً جيداً من خالل تلقيه القدر الكايف من العلوم الشـــــــرعية إضـــــــافة إىل العلوم   -3
 احلديثة .

تحلى ذا عليـــه أن يعلى املعلم أن يعي أبنـــه حـــامـــل علم الـــذي هو مرياث األنبيـــاء و مهنتـــه مهنـــة األنبيـــاء لـــ  -4
 ابألخالق احلميدة وأخالق األنبياء ألنه سيكون قدوة لطالبه. 

 على املعلم حتديد ما يتوخاه من أهداف تربوية وأخالقية وتعليمية من الطلبة خالل بداية العام الدراسي.   -5

 

  

 

 الهوامش
 . 79( سورة آل عمران، اآلية: 1)

 .129( سورة ا بقرة، اآلية: 2)

 . 3، 2( سورة ا صف، اآلية : 3)
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 . 22955برق  38/51، مسن  اإلما  أحم  بن حنبل:3221, برق     281 /  1مصنف ابن أبي شيبة:  (4)

 . 9524, برق    204 /  5ا سنن ا  برى  لبيهقي :  (5)

 .  6440, برق    352 /  14صحيح ابن حبان :  (6)

 .  21رة األحزاب , اآلية : ( سو7)

 .  6ـ  4  /  1( ينظر : صفات ا معل  ا رسا ي ا منشو  : 8)

 .  159( سورة آل عمران : اآلية : 9)

 .  170( ينظر : ا م  ل إ ى أصول ا  ربية اإلسالمية : 10)

 .  6097برق   7/77، صحيح مسل :5997برق  8/7( صحيح ا ب اري:11)

 .  21بن عثيمين :  (   اب ا عل   لشيخ محم 12)

 .   1سورة ا علق , اآلية :  (13)

 .  78سورة ا نحل, اآلية :  (14)

 .125سورة ا نحل, اآلية :  (15)

  185أصول ا  ربية, عب  ا رحمن ا نحالوي:  ،173 ،171ينظر : ا م  ل إ ى أصول ا  ربية اإلسالمية :  (16)

 ,209  . 

 .  36سورة اإلسراء, اآلية :  (17)

 .  169: ا م  ل إ ى أصول ا  ربية اإلسالمية :  ينظر  (18)

 .  15سورة ا شورى, اآلية :   (19)

 .  8سورة ا مائ ة, اآلية :  (20)

 . 3  /  1, و صفات ا معل  ا رسا ي ا منشو  : 22  / 1ينظر: موسوعة أ الق ا قرآن :  (21)

 .  24سورة األحزاب، اآلية: (22)

 .   50  / 1ينظر : موسوعة أ الق ا قرآن :  (23)

 .  254برق    93 / 1سنن ابن ماجه:  (24)

 .35( سورة ا حج، اآلية:25)

 .  54سورة ا قصص، اآلية:  (26)
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 .  198,    191ينظر : ا م  ل إ ى أصول ا  ربية اإلسالمية , موسوعة أ الق :   (27)

 .  177,  176ينظر : ا م  ل إ ى أصول ا  ربية اإلسالمية :  (28)

 .79ان، اآلية: سورة آل عمر (29)

 .   552, برق     312 / 2صحيح ابن حبان :  (30)

 .   6116برق   28  / 8صحيح ا ب اري :  (31)

و: ا  الصكككة في صكككفات ا مربي   14ينظر : ا مشككك الت ا نفسكككية عن  األ فال ,  ز ريا ا شكككربيني  ص  (32)

 .  31  / 1ا صا ح : 

 .79سورة آل عمران، اآلية:  (33)

 .  373  /  1ر ا  فاسير ألسع  حوم  : ينظر : أيس (34)

  164سورة آل عمران ، اآلية:   (35)

 .  457  /  1ينظر : أيسر ا  فاسير ألسع  حوم  :  (36)

 .  171ينظر : أصول ا  ربية اإلسالمية : عب  ا رحمن ا نحالوي :  ص  (37)

ـ  179ية اإلسكككالمية : ص ، وا م  ل إ ى أصكككول ا  رب  51، 46 / 1ينظر صكككفات ا رسكككا ي ا منشكككو :  (38)

182    . 

 .  12، 8و منهاج ا عل  واإل ارة ا  ربوية :  ، 182, 180( ينظر : ا م  ل إ ى أصول ا  ربية اإلسالمية : 39)

 .  534/ 1جامع بيان ا عل  :  (39)

 .  114سورة  ه، اآلية:  (40)

 .  534/ 1جامع بيان ا عل  :  (41)

 . 2416برق     612/ 4( سنن ا  رمذي:42)

 .  21سورة األحزاب, اآلية :  (43)

 . 519  /  6ينظر: جامع ا بيان عن   ويل ا قرآن  ل بري :  (44)

, ونحو ميككا ين وفعككا يككات  ربويككة   51في ا  راث وا  ربيككة ا حكك يثككة :  وأ واره أنمككا ككهينظر: ا معل :  ( 45)

 اإلسككالميةا  ربية  أه افو ,  15ـكككككككك  14  / 1, و: ا  الصككة في صككفات ا مربي ا صككا ح :  98معاصككرة : 

 . 14 / 1وغايا ها : 
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, و:  ربية ا  فل  54 /1علو  ا  ين  ل زا ي:  إحياء, و  2صا معل  وا مناهج و رق ا   ريس : ينظر: (46)

 . 15 /1:  اإلسالمية, ومق مة في ا  ربية   14 / 1: اإلسال في 

,  15 / 1في ا بيت وا م رسة : وأسا يبها سالميةاإلا  ربية  أصول, و: 106ا  ربية ا ح يثة:  أسسينظر  (47)

 .   14  / 1:  وأسلوبامنهجاً وه فاً   ألوال  اإلسالميةوا  ربية 
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 يبيال ة من لواقع املسؤولية اإلجتماعية للشركات وعوامل اإلفصاح عنها يف الدول اإلسالمية :أد

 الدراوي أمحد.معمر أ
 املاليزية  اإلسالمية العلوم جامعة

 عايض حممد عبدهللا. د
 املاليزية  اإلسالمية العلوم جبامعة حماضر

 

 امللخص

معظم الدراســات اليت أجريت حول املســؤولية اإلجتماعية للشــركات  كانت وال زالت يف ســياق الدول املتقدمة  نّ إ     
 ,El Ghoul, Guedhami)،(Belal, 2001)حدة األمريكية وأســــــــــــــرتاليا مثل أورواب الغربية، الوالايت املت

Kwok, & Mishra, 2011) . هو قائم يف الدول النامية وابألخص ليبيا  خبالف ما(Abouzkeh & 
Kamla, 2012) هتــدف الورقــة إىل إلقــاء الضــــــــــــــوء على اجلهود املبــذولــة من قبــل البــاحثني يف البيئــة الليبيــة حول .

 من صـــــلأ، فعلى الرغم من أهنا  موضـــــوع املســـــؤولية اإلجتماعية للشـــــركات ومدى اإلفصـــــاح عنها يف تقاريرها الســـــنوية
 أن دون قيواألخال الروحي ابجلانب تميه والذي  والتكافل التعاون على يقوم الذي احلنيف اإلســــــــالمي الدين أصــــــــول
إاّل  ،وعلى الرغم من إصـــدار قوانني تلزم الشـــركات العاملة يف ليبيا تطبيق املســـؤولية اإلجتماعية ،  املادي اجلانب يهمل

غري املتقدمة  ابلشــــــــــركات يف الدول يظّل ضــــــــــعيفاً من حيث الكم والكيف مقارنةً  العاملة يف ليبيا أن تطبيق الشــــــــــركات
ملاذا ؟ ويدعو إىل مزيد من البحث  األمر الذي يدعو إىل التســـاؤل، (Al-Drugi & Abdo, 2012)مة املســـل

ية عن املســــــؤولية اإلجتماع توصــــــيف ممّارســــــات اإلفصــــــاحاقتصــــــر تركيزها على حماولة  خصــــــوصــــــاً أن معظم الدراســــــات
يف عنها إلفصــــاح ااملســــؤولية اإلجتماعية للشــــركات و طرق إىل األســــباب اليت هلا دور يف قبول مفهوم دون التّ  للشــــركات 
 .العاملة يف ليبياالشركات 
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 مقدمة:   -1

زاد من أمهية قيام  ، سياسة خصخصة الشركات ختّلي احلكومات يف كثري من دول العامل بدورها اجملتمعي وتبيّن  إن    

إلفصاح رى و اكباقي اإلستثمارت األخ  الشركات بدورها اإلجتماعي واألخالقي للمسؤولية اإلجتماعية واعتباره إستثماراً 

ورة خنراط الشركات يف املسؤولية اإلجتماعية سيساهم يف حتسني األداء ، وتعزيز صفاعن هذه املسؤولية يف تقاريرها . 

. وابلتايل قبوهلا يف اجملتمع ومنح "رخصة (Deegan, 2002) عالمتها التجارية و مسعتها ومتّيز الشركة عن منافسيها

لعمل" الشركة، و سيفّضل أفراد اجملتمع منتجاهتا و خدماهتا ، وإذا ما فشلت الشركات يف ضمان التزامها ابملسؤولية 

 اإلجتماعية فسوف يؤثر ذلك على مسعتها ، و سيقاطع املستهلك منتجاهتا، األمر الذي سيقود إىل إغالق الشركة

. (Nasir, Halim, Sallem, Jasni, & Aziz, 2015) فقدان "رخصة للعمل" داخل اجملتمعوابلتايل 

أن يكون هلا دور متمّيز على املستوى اجملتمعي، وأن تتبىن اإلهتمام جيب لشركات ا إنووفقا للمنظور اإلسالمي , ف

يه، وذلك بتحقيق معدالت ربح مرتفعة وإمهال اجملتمع اليت تعمل ففقط ابملسؤولية اإلجتماعية، وعدم تركيز اهتمامها 

املسؤولية اإلجتماعية  ا تقوم به هذه الشركات يف جمالوأييت اإلفصاح عمّ  ، انطالقًا من التزامها بتعاليم ديننا احلنيف

ه إلقناع أساليب التواصل اليت تستخدمها الشركات بينها وبني اجملتمع الذي تعمل فيوإسهاماهتا احلالية واملستقبلية أحد 

تماعية للشركات  يت حول املسؤولية اإلجمعظم الدراسات اليت أجر  نّ إأفراده أبهنا تلتزم مبسؤولياهتا جتاههم , ولإلسف ف

 ,Belal)مثل أورواب الغربية، الوالايت املتحدة األمريكية وأسرتاليا  الغربيةكانت وال زالت يف سياق الدول 

2001)،(El Ghoul et al., 2011) .  خبالف ما هو قائم يف الدول اإلسالمية والنامية وابألخص ليبيا

(Abouzkeh & Kamla, 2012).نسلط الضوء على مفهوم املسؤولية اإلجتماعية أن ورقة ال هوسنحاول يف هذ

للشركات وفقًا للمنظور الغريب واملنظور اإلسالمي والتعرف على واقع املسؤولية اإلجتماعية للشركات والعوامل احملركة 
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يت حول راسات اليت أجر لإلفصاح عنها يف البيئة اإلسالمية الليبية ، وذلك من خالل مراجعة وحتليل ألحدث الد

موضوع املسؤولية اإلجتماعية للشركات يف هذا البلد و عرض ومناقشة ما توصلت إليه من نتائج و وضع املقرتاحات 

  .والتوصيات

 مفهوم املسؤولية اإلجتماعية للشركات:   -2

ادية و اإلجتماعية و صتعترب املسؤولية اإلجتماعية للشركة ذات طبيعة متغرية ابستمرار وفقا للمستجدات اإلقت

السياسّية ووفقا ملا متلكه الشركة من موارد، وحسب ما تؤمن به الشركة ووحسب قدرهتا على  املسامهة يف التنمية 

املستدامة هلا وللمجتمع الذي تعمل فيه، ممّا عّقد من مهمة  حتديد مفهوم دقيق و شامل للمسؤولية اإلجتماعية 

إضافة  ،ود العديد من أصحاب املصاحل ذوي األهداف املتباينة و املتناقضة أحياانً فالصعوبة تكمن يف وج للشركات .

 اهتا. مكانيّ إل إىل وجود فجوة بني ما يتوقعه اجملتمع من الشركة وبني ما تقّدره الشركة ملا جيب عليها تقدميه للمجتمع وفقاً 

ور النمو املسؤولية اإلجتماعية للشركات يف طوعلى الرغم من اجلهود املبذولة حول هذا املوضوع، فال يزال مفهوم 

 وغامض (Fischer, 2004)جملموعة متنوعة من األفكار واملّمارسات فقد وصفه البعض أبنه مفهوم مبهم  وفقاً 

(Williamson, Lynch-Wood, & Ramsay, 2006)  وغري موضوعي ،(Frederick, 1986) 

، (Margolis & Walsh, 2001)، وغري متبلور (McWilliams & Siegel, 2001)وغري واضح 

. وعلى هذا النحو ال يوجد (Lantos, 2001) وحدوده غري واضحة املعامل ومسألة اإللتزام هبا ال تزال حمل جدل

املصطلح  نّ إ.بل (Van Marrewijk & Werre, 2003)إلجراءات صارمة  اً تعريف موّحد ليكون أساس

من املصطلحات و  تفاق عليه على الرغم من أن العديد منها يدور يف فلك املسؤولية اإلجتماعية للشركات .نفسه مل يتم اإل

ملفهوم املسؤولية اإلجتماعية للشركات هي: أخالقيات األعمال التجارية، مواطنة  األكثر شعبية اليت أصبحت مرادفاً 
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لتنمية املستدامة واإلدارة البيئية للشركات، واألعمال التجارية واجملتمع، واألعمال التجارية الشركات، واإلستدامة أو ا

 ,Garriga & Melé)، (Carroll, 1999) واإلدارة، األعمال التجارية والعوملة وإدارة أصحاب املصلحة

ليه حىت ع ، كما أّن جهود األكادمييني واملمارسني للوصول إىل تعريف موّحد فشلت وليس هناك تعريف متفقٌ (2004

" لذلك تتبىن   CSRن . فمن املستحيل  وجود حل واحد يناسب اجلميع" لتعريف املسؤولية اإلجتماعية للشركات اآل

 ,Van Marrewijk)الوعي لديها وطموح الشركة  بناًء على التنمية ومستوايت خمتلفاً  كل شركة على حدة تعريفاً 

2003). 

 صر:  احلونذكر منها على سبيل املثال ال ،جتهادات لتقدمي مفهوم للمسؤولية اإلجتماعية .وفيما يلي بعض اإل

  تعريف جملس األعمال العاملي للتنمية املستدامة على أهنا اإللتزام املستمر من قبل مؤسسات األعمال ابلتصرف

لقوى العاملة وعائالهتم ة لواملسامهة يف حتقيق التنمية اإلقتصادية والعمل على حتسني نوعية الظروف املعيشيّ  أخالقياً 

 . (Van Marrewijk, 2003)إضافة إىل اجملتمع احمللي واجملتمع ككل 

  نمية لتزام أصحاب النشاطات التجارية ابملسامهة يف التإتعريف البنك الدويل للمسؤولية اإلجتماعية على أهنا

املستدامة من خالل العمل مع موظفيهم وعائالهتم واجملتمع احمللي واجملتمع ككل لتحسني مستوى معيشة الناس أبسلوب 

 .(Mazurkiewicz & Crown, 2005)خيدم التجارة وخيدم التنمية يف آن واحد 

لتجارية ة يف عملياهتا اندماج اإلجتماعي للشركات و اإلهتمامات البيئيّ على أهنا اإل  2002حتاد األورويب وعرفها اإل

 .(Silberhorn & Warren, 2007)وتفاعلها مع أصحاب املصلحة على أساس طوعي 

حتقق  دون ضغوط خارجية واليت األنشطة اليت تقوم الشركة بتنفيذها اختيارايً  أهنا(  Robbinsويضيف )        

وهي بذلك تستند إىل اعتبارات أخالقية مركزة على األهداف بشكل التزامات بعيدة األمد و آخذة ، منافع للمجتمع 
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 ,Kahreh)تزامات ومبا يعزز صورهتا يف اجملتمعيف االعتبار مبادرات منظمة األعمال احلقيقية للوفاء هبذه اإلل

Babania, Tive, & Mirmehdi, 2014) . 

ينبغي أيضا حتقيق التوازن  " أن الشركة ليست مسؤولة عن مسامهيها فقط لذاFreeman(1984) ويضيف     

 . (van Marrewijk, 2002)بني مصاحل  أصحاب املصلحة وأهداف الشركة 

ات كمن التعريفات السابقة، نالحظ وجود اتفاق بني التعريفات ميكن أن يقودان إىل أن املسؤولية اإلجتماعية للشر      

هي عملية تواصل بني الشركة واجملتمع الذي تعمل فيه ، لضمان تطورمها معاً ، بواسطة أدوات عديدة إلثبات املواطنة 

، تار بنفسها هنجًا مالئماً بشأن ممّارسات املسؤولية اإلجتماعية للشركاتالصاحلة للشركة. إاّل أّن على كل شركة أن خت

 كة، واستجابة للظروف اليت تعمل فيها.يتماشى مع  أهداف و اسرتاتيجية الشر 

 اإلفصاح عن املسؤولية اإلجتماعية للشركات: -3

ا اً ومعلوماً ،أمّ ح عنه واضحة الكاملة حبيث يكون الشيئ املفصَ نيّ ويقصد ابإلفصاح على وجه العموم هو العال        

مات واليت تساعدهم ة اليت هتم مستخدمي املعلو ظهر القوائم املالية مجيع املعلومات الرئيسيف احملاسبة فيقصد به أن ت  

("إن اإلفصاح ابملعىن Hendrickson،1992ويقول ) .(2014اجلعربي, )على اختاذ القرارات بطريقة سليمة 

العام يعين انعكاس للمعلومات لذلك فإن احملاسبني يف الشركات ومنظمات األعمال  تبّنوا التقارير املالية واليت غالباً ما 

 Fairفصاحًا عاداًل )إو  Full disclosure) (تكون سنوية" ، ويضيف أن اإلفصاح ميكن أن يكون كامالً 

disclosure فصاحًا مالئمًا )إ( أوAdequate disclosure( أو افصاحًا وقائيًا )Protective 

Disclosure واختالف  ،( ، ومهما تتعدد أنواعه وتقسيماته يبقى هدفه وهو تقدمي معلومات مفيدة للمستخدم

 .(Deegan, 2002) يت ي رى من خالهلا موضوع اإلفصاحهذه املسميات يرجع اىل األبعاد والزوااي ال
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ن، ين، واملورديك واملستثمر ني فـي املـاّل ونظرًا لتزايد أصحاب املصاحل يف مشاريع الشركات املعاصرة واملتمثـل    

، ونقاابت العمـال، واجلهـات احلكوميـة، واملنظمات الدولية، ومجعيات محاية املستهلك،  ني، والعاملنيواملستهلك

اصة نسان، ومجعيات ذوي االحتياجات اخل، ومنظمات حقوق اإل والدائنون، والبورصات املاليـة، ومنظمات محاية البيئة

، األمر الذي أدى اىل اتساع حجم ونوعية التقرير عن املعلومات احملاسبّية لتـشمل التقارير عن األداء البيئي  اوغريه

يت حتقق الرفاه يف ختيارية الواإلجتماعي للمشروع ومـدى اإللتزام ابلتـشريعات واللوائح القانونية واملسامهات الطوعية اإل

يما وبة اإلتفاق على تعريف واحد لإلفصاح عن املسؤولية اإلجتماعية للشركات وفأّدى ذلك صع، اجملتمع احمللي والدويل 

 يلي بعض اجلهود :

اإلفصاح عن املسؤولية اإلجتماعية للشركات على النحو التايل: "عملية اجراء توصيل أثر  Gray(1987)عّرف 

 ,Gray, Owen)تمع واجملتمع ككلنشاطات الشركة على اجملتمع والبيئة جملموعات معينة ذات مصلحة  داخل اجمل

& Maunders, 1987) . 

كمية تقدم من قبل املنظمات   ، سواء كانت نوعية أو "اإلفصاح الطوعي للمعلوماتMathews (1993 )ويرى 

 ,Mathews)لغرض اإلعالم أو التأثري على جمموعة من اجلماهري، وقد تكون اإلفصاحات الكمية مالية أو غري مالية "

1993). 

سؤولية اإلجتماعية املاإلفصاح عن من التعريفات السابقة، نالحظ وجود اتفاق بني التعريفات ميكن أن يقودان إىل أن 

ثبات إلفيه ،  الذي تعمل لمجتمعتقوم هبا الشركة ابستخدام وسائل متاحة ل للمعلوماتل يللشركات هي عملية توص

 املواطنة الصاحلة للشركة. 
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 املسؤولية اإلجتماعية من املنظور اإلسالمي: -4

ية ؛ وقد عززت من مكانتها الدايانت السماو  ملسؤولية اإلجتماعية تشكلت مع نشأة اجملتمعات وتطور احلضاراتا    

دين الذي يدين به كل سكان ليبيا ، هذا المي احلنيف منذ أكثر من أربعة عشر قرانً وهي أصل من أصول الدين اإلسال

الذي يقوم على التعاون والتكافل  والذي يهتم ابجلانب الروحي واألخالقي دون أن يهمل اجلانب املادي مصداقاً لقوله 

َا اْلم ْؤِمن وَن ِإْخَوةٌ  تعاىل: } لى ع إضافة إىل ما حتمله السنة املشّرفة من موروث حيثُّ  .سورة احلجرات 71آلية ا،{ ِإمنَّ

لبخاري )رواه البخاري ومسلم وزاد ا "املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا"ذلك كقوله صلى هللا عليه وسلم: 

منه  عضٌو تداعى  إذا اشتكى "وشبك بني أصابعه"( وقوله : }مثل  املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد

له  سائر  اجلسد ابلسهر واحل ّمى {)رواه البخاري ومسلم واللفظ له(.كما قال }ال ضرر وال ضرار{ رواه ابن ماجه 

 ممّا أهنا جند ملختلفةا اإلجتماعية املسؤولية مظاهر يف التأمل عندف ، ورواه مالك يف " املوطّأ ". والدارقطين وغريمها مسنداً 

 الداخلة األعمال صرح ميكن ال،كما  فقهي تكييف من ألكثر ختضعو  خمتلفة مسميات حتت اإلسالمي التشريع يف ورد

( استحبااب أو اابإجي) الشرع عليها حث اليت املصاحل كل  إذ ، جماالت يف فرزها أمكن وإن االجتماعية املسؤولية نطاق يف

  . (Elasrag, 2012) وأحواهلا وقدراهتا الشركات هذه نطاق يف داخلة
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 بلد الدراسة: عن ليبيا فيةخل -5

 :املوقع واإلقتصاد أوًَل: 

هذه البقعة من األرض شهدت و  ة الشمالية ألفريقيا،ليبيا تستفيد من املوقع اإلسرتاتيجي املتمّثل يف منتصف احلافّ       

إىل ، وارتفع حاليًا 2000ماليني نسمة يف عام  5إىل  1950يف عام  1000000فمن  كبريًا ،منوًا سكانيًا  

 . (Sousa, 2011) 2030حبلول عام  ماليني  8.5من املتوقع أن يصل حجم السكان إىل و ، 6000000

إن قرب ليبيا من الدول األوروبية الكربى وارتباطها الوثيق مع دول مشال أفريقيا وجنوهبا ودول الشرق األوسط           

تعزيز التحول  و تعزيز التكامل اإلقليمي ، هذا من شأنه أن يعزز كثريًا امكانيات النفوذ والتجارة يف البالد من حيث

ى التمويل واستثمار املوارد والسماح لتقدمي أفضل اخلدمات بفضل زايدة اإلقتصادي من خالل زايدة فرص احلصول عل

 .(Ellabbar & Havard, 1970) النشاط اإلقتصادي والوصول إىل املعرفة  واملوارد من االقتصادات اإلقليمية

قد منى االقتصاد اللييب بشكل سريع وقد أصبح البلد أكثر ثراء، ممّا جذب العديد من الشركات العاملية للعمل يف ف

 (Bait-El-Mal, Smith, & Taylor, 1973)قطاع النفط  يفخمتلف القطاعات يف ليبيا ، وابألخص 

. وابمتالك (Buzied, 1998)وغريها من الشركات العاملية العاملة يف قطاعات خمتلفة مثل قطاع اخلدمات املصرفية 

تريليون  55برميل وعلى مقربة من  46400000000ليبيا ألحد أكرب احتياطيات مؤكدة من النفط يف أفريقيا حنو 

فقط  ٪25قدم مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي ، جيعلها من بني أكرب عشرة منتجني عاملياً على الرغم من أن  

. وتوفر هذه املوارد يف البالد اضافة إىل املال (El Kailani, 2012)ليبية مت استكشافها حىت األنّ من األراضي ال

 ٪2نفوذاً إقليمياً مع توقعات إجيابية حول متويل  طويلة األجل ، األمر الذي ساهم يف خفض الديون الليبية إىل حوايل 
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تصادي قمن الناتج احمللي اإلمجايل، وإذا ما استخدمت بشكل فّعال ميكن هلذه املوارد أن تكون احملرك يف التنوع اإل

 .  (Aljifri, 2008)وتوفري فرص العمل، من خالل دعم إسرتاتيجية تنوع اإلستثمار وتوفري اخلدمات العامة الفّعالة 

 املسؤولية اإلجتماعية يف البيِة التشريعية والقانونية الليبية:  : اثنياً 

د والصلب واإلمسنت دينظراً العتماد اإلقتصاد اللييب على الصناعات اإلستخراجية والصناعات التحويلية كصناعة احل   

كاله املختلفة من خالل حلفاظ على البيئة ومنع التلوث أبشواليت هلا أتثري كبري على البيئة فقد اهتمت الدولة الليبية اب

وأحد أهم اخلطوات اليت اختذهتا اللجنة الشعبية العامة )جملس الوزراء( للحد من التلوث  ، إصدار عدد من القوانني

القاضي إبنشاء اهليئة العامة للبيئة   1999(لسنة 263اإلجتماعية للشركات كانت إصدار القرار رقم )وحتديد املسؤولية 

لوزراء(. عتبارية والوضع املايل املستقل )حتت رعاية اللجنة الشعبية العامة )جملس اكهيئة مستقلة تتمتع ابلشخصية اإل

ات هي محاية البيئة من التلوث حيث جيوز إجراء حتقيقوقد منحت هلا  سلطة وصالحيات واسعة النطاق ألداء مهمتها و 

مع األفراد واهليئات العامة واخلاصة، سواء كانت حملية أو أجنبية، ومتابعة تنفيذها للقوانني والتشريعات والضوابط الىت 

 اليتلتشريعات ام أهوفيما يلي  ، تضعها الدولة ،ويتم ذلك بواسطة الشرطة القضائية، وفقا لقانون اإلجراءات اجلنائية

اللجنة الشعبية العامة (تستخدمها السلطة يف ليبيا حلماية البيئة من التلوث وحتديد املسؤولية اإلجتماعية للشركات 

 .)1999)جملس الوزراء(، 

 (:1973، بشأن منع تسُر النفط يف البحر )الربملان،  1973لسنة  8القانون رقم  -1

نفط  القوانني الصادرة حلماية البيئة يف ليبيا وجاء نتيجة للتطور الكبري يف صناعة اليعد هذا القانون واحداً من أوىل     

َم ملنع تسرب النفط يف البحر ومع ذلك، فإنه كان حمدود التأثري  واليت صاحبتها خماوف العبث ابلبيئة الليبية وكان قد ص مِّ

 ع ارتفاع نسبة التلوث البيئي.والنطاق وال يواكب تقدم التكنولوجيا الصناعية يف ذلك الوقت  م
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م بشأن األمن الصناعي والسالمة العمالية )وزارة العدل 1976( لسنة  93القانون رقم )  -2
1976 .) 

ؤولية امللقاة أو شركات وقد حدد املس يهتم هذا القانون حبماية املوارد البشرية املستخدمة من قبل أرابب العمل أفراداً     

-)وزارة العدل ،ععليه هذا التشري ا نصّ مبت قوابت اليت قد تتعرض هلا هذه الشركات إذا ما أخلّ على عاتقهم وكذلك الع

 .(1976ليبيا )

 (.1982بشأن ْحاية البيِة )وزارة العدل الليبية ، 7/1982نون رقم القا -3

ئة اليت اهلدف من هذا القانون هو محاية البيو يعد هذا القانون من أهم القوانني الصادرة من أجل محاية البيئة يف ليبيا 

ؤسسات والشركات اد واملويهدف إىل تشجيع األفر  ،يعيش فيها البشر، جنبا إىل جنب مع مجيع الكائنات احلية األخرى

 الوطنية واألجنبية لتبذل قصارى جهدها للحد من التلوث، وإجبارهم على اإلبالغ عن أي حادثة تلوث. 

 .(1984يتعلق خمصصات النظافة العامة )الربملان،  13/1984قانون رقم  -4

 عن تنفيذ هذه املهام.  نفاايت وحيدد من هو املسؤولالحيدد هذا القانون اإلجراءات جلمع والتخلص من     

 (.1990)الربملان، بشأن التنظيم الصناعي. 1989( لسنة 22قانون رقم ) -5

نتاجية أو تغريت اإل اتغريت طاقته، والعقوبة يف حالة  يف هذا القانون مت تعريف الشركة الصناعية حسب نوعها    

تاج وإذا قدم نو خمالفة املعايري املعتمدة جلودة اإلبدون موافقة مسبقة من اجلهة اليت منحت الرتخيص أ املنتجمواصفات 

 .معلومات غري صحيحة يف اإلقرارات الضريبية 
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 (.2003بشأن ْحاية وحتسني البيِة  )الربملان، 15/2003القانون رقم  -6

ة إىل عد وينقسم كل فصل ، ، كل فصل يتعلق بنوع معني من التلوثيتكون هذا القانون من أحد عشر فصالً      

، من فرض الغرامات إىل مصادرة اآلالت واملعدات  ذه القواننيهل ةخالفامل الشركاتعقوابت على اليغطي و أحكام. 

 املسببة  للتلوث.

 الدراسات السابقة الِت أجريت يف ليبيا:
الدراسات  دد منعأجريت  عنها يف البيئة الليبية ،اإلفصاح و من أجل فهم ممارسات املسؤولية اإلجتماعية للشركات    

 & Pratten)ىل دراسة إا من الشركات ويف خمتلف الصناعات حتتاج منّ  كبرياً   عدداً   أنّ اّل إحول هذا املوضوع 

Mashat, 2009):وفيما يلي أهم هذه الدراسات ، 
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 سنة الدراسة و ه                                        دف الدراسة                                                        ائجالنت        
 فرتة الدراسة

 تسلسل الب       احث عن               وان الدراسة

ضعف اإلفصاح البيئي كماً ونوعاً ,ويرى معظم املديرين 
ىل واملبادئ التوجيهية القانونية واملهنية، إأن ندرة املعايري 

جانب افتقارها إىل اخلربة والتأهيل والتدريب يف جمال 
اإلفصاح البيئي له دور يف ذلك كما أن العوامل السياسّية 
واإلقتصادية واإلجتماعية هلا أتثري غري مباشر يف اإلفصاح 
 البيئي. يف حني، أن )التصور واإلدراك( له أتثري مباشر يف

 عملية اإلفصاح.

  
دراسة جوانب خمتلفة لالفصاح البيئي يف 

الشركات  الليبية  هبدف اختبار تطبيق نظرية 
 احلتمية البيئية

 
 

)1998  -
(2001  

 
اإلفصاح البيئي للشركات يف 
 يةليبيا:األدلة ونظرية احلتمية البيئ

 
Ahmad 

2004 

1 

 
التغيريات                 
 (ــ)تصادية اإلق                   

 

 
التغيريات اإلقتصادية مبستوى معرفة عالقة  

 اإلفصاح واحملاسبة عن املّمارسات اإلجتماعية

 
-(2001 
 (2005 

 

 
التقارير اإلجتماعية للشركات يف 
 فرتة حتول  االقتصاد : حالة ليبيا

 
Elmogla 

2009 
 

2 

 
أن اإلفصاح البيئي للشركات يف ليبيا، سواء الكمي 

يزال منخفضا إال أنه قد تطور وحتسن يف   أوالنوعي ال
 .2001عّما هو عليه يف  2007

 
فحص مدى التحسن يف املّمارسات احلالية يف 

 اإلفصاح البيئي للشركات يف ليبيا

 
 

)2007( 

 
يا اإلفصاح البيئي للشركات يف ليب

 :حتسن طفيف

 
Saleh and 
Ramadan 

Mousa 
2011 

3 

 
د عدة االداء البيئي لوجو الشركة غري ملتزمة ابإلفصاح عن 

معوقات أمهها قلة الربامج التعليمية للتعريف مبتطلبات 
اإلفصاح عن األداء البيئي عدم وجود قوانني ملزمة 

وصعوبة قياس التكلفة البيئية وعدم وجود معايري حماسبية 
 .تتعلق ابإلفصاح البيئي

 
معرفة ما إذا كانت الشركة األهلية لإلمسنت 

قد   البيئي ومعرفة املعوقات اليتتفصح عن أدائها 
حتول دون قيام الشركة ابإلفصاح وتقدمي بعض 

 االقرتاحات لتجاوزها

 
 

(2011)  
 

 
اإلفصاح احملاسيب عن اآلداء 
 البيئي يف الشركة األهلية لإلمسنت

 بليبيا :دراسة استطالعية.

 
 

 البهلول
2011 

4 

 
 

 (+نوع الصناعة  )
 (  +حجم الشركة )

 
نوع الصناعة وحجم الشركة مبستوى  معرفة عالقة 

اإلفصاح عن املسؤولية اإلجتماعية يف الشركات 
 الصناعية العامة.

 
 (2007- 

2009) 

 
العوامل املؤثرة على مستوايت 
اإلفصاح عن املسؤولية 

 اإلجتماعية يف الشركات الليبية

 
Bayoud, 

Kavanagh 
et al 
2012 

5 

اعية و اخنفاض مستوى ممّارسات احملاسبة اإلجتم
اإلفصاح عنهاوالغموض يف اإلفصاح احملاسيب اإلجتماعي 

ألسباب  عديدة  مثل العوملة، اإلمربايلية الغربية 
والصراعات والتناقضات بني القوانني الليبية واللوائح 
واأليديولوجية  من جهة واملّمارسة من جهة أخرى، 
وغياب منظمات اجملتمع املدين،  الدميقراطية والنقاابت 

 رة و وسائل اإلعالماحل

 
معرفة واقع  احملاسبة اإلجتماعية يف القطاع 

املسامهة يف شرح املّمارسات  املصريف و
اإلجتماعية واإلفصاحات عنها يف البنوك سعيا 
لوضع رؤية للمحاسبة اإلجتماعية اليت تنسجم 
 امع خصوصية البيئة الثقافية واإلجتماعية يف ليبي

 
) 2005- 

2008) 

 
نتقادية على احملاسبة وجهة نظر ا

اإلجتماعية يف  الّصريفة :  حالة 
من احملاسبة اإلجتماعية يف  
 القطاع املصريف التجاري اللييب

    
Abouzkeh 
and Kamla  

2012 
 

6 
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سبب عدم اإلفصاح يرجع إىل قلة الطلب على املعلومات  

البيئة ، وعدم وجود البحوث األكادميية، و غياب  
 نية  وعدم  الوعي البيئي بني اجلمهوراملتطلبات القانو 

وعدم وجود منظمات للمجتمع املدين،املدراء يرون بسرية 
 .املعلومات البيئية، و لتجنب أي انتقادات 

 
حتديد أسباب غياب  اإلفصاح البيئي يف  

 شركات املقاوالت  
 
 

 
 
 

2012 
 

 
التحقيق يف أسباب عدم 

اإلفصاح عن املعلومات البيئية يف 
ر  السنوية لشركات التقاري

 املقاوالت الليبية

 
I. Ibrahim 

2012 
 

7 

 
غياب و بشكل واضح املراجعة البيئية وعللت ذلك  
لعدم اختصاص مكاتب املراجعة  يف مثل هذا اجملال؛ 
وعدم وجود معايري وتوجيهات مهنية؛و قلة البحوث يف 
هذا اجملال؛ وعدم وجود القوانني اليت تطالب ابملراجعة 

 ة. كما أّن الطلب العام حمدود على التقارير البيئية؛البيئي
واخنفاض مستوى اإلفصاح البيئي من قبل الشركات 

 الليبية.

 
احلصول على نظرة اثقبة عن مدى استعداد 
املراجعني املاليني يف ليبيا للتعامل مع املراجعة 
البيئية يف إطار املراجعة التقليدية من خالل 

 استكشاف آراء اخلرباء

 
 
 

2012 
 

 
استجابة مدققي احلساابت املالية 
: النظامية يف ليبيا لقضااي البيئة

 دراسة استكشافية

 
Saleh 

Mohamad 
Ahmad 
and Abd 
Al-Salam 
Mohmes 

2012 

8 

 
العالقة بني اإلفصاح عن املسؤولية اإلجتماعية للشركات 

  (+)والعوامل املقرتحة كانت كالتايل: األداء املايل 
 (ــ)التزام املوظف  (+)مسعة الشركة

 
معرفة  العالقة بني اإلفصاح عن املسؤولية 
اإلجتماعية للشركات و األداء التنظيمي من 
 حيث األداء املايل، والتزام املوظف ومسعة الشركة.

 
(2007-

2009)  

 
دراسة تطبيقية للعالقة بني 
اإلفصاح عن املسؤولية 

اإلجتماعية وأداء املنظمة: أدلة 
 من ليبيا

 
Bayoud, 

Kavanagh 
et al 
2012 

9 

 
 (ــ  )عمر الشركة 
 (+)حجم الشركة 

 (+)خصخصة الشركة 
 (+)جنسية الشركة 

 
معرفة عالقة  عمر الشركة وحجم الشركة 
وخصخصة الشركة وجنسية الشركة مبستوى 

 اإلفصاح البيئ

 
 

-(2002 
2009) 

 
اإلفصاح البيئي يف قطاع النفط 

 .والغاز اللييب

 
Aldrugi 

2013 

10 

 
إن متخذو القرارات يف الشركات العامة مبدينة بنغازي 
يتمتعون بقدر جيد من اإلدراك واإلهتمام أبمهية احملاسبة 
عن املوارد البشرية إال أن معظم مفردات جمتمع الدراسة 

 ال تطبق نظـام احملاسـبة عـن املوارد البشرية.

 
 ةمعرفة مدى إدراك أمهية احملاسبة عن املوارد البشري
يف الشركات الصناعية العامة و مدى اإلهتمام 
ابلقياس احملاسيب للموارد البشرية يف الشركات 

 الصناعية العامة.

 
 

(2009) 

  
مدى إمكانية تطبيق نظام 
احملاسبة عن املوارد البشرية يف 
الشركات الصناعية " دراسة 

ميدانية على الشركات الصناعية 
 العامة يف مدينة بنغازي

 
 الشريف
2013 

11 

أن اإلفصاح الطوعي يف  التقارير السنوية الصادرة عن 
البنوك التجارية الليبية منخفض جداً , ووجدت العالقة 
بني مسات الشركات واإلفصاح الطوعي كما يلي: حجم 

(،  ـ( , عمر البنك )+(, وضع التسجيل )+البنك )

التعرف على ممّارسات اإلفصاح الطوعي يف 
التقارير السنوية للبنوك التجارية واختبار أمهية 
العالقة بني ستة  خصائص للبنوك اخلاصة 

التجارية، وهي العمر، احلجم، والسيولة، وملكية 

 
 

 (2006-
2011)  

 
اإلفصاح الطوعي يف تقييم 

: التقارير السنوية للبنوك  التجارية
 أدّلة من التجربة  الليبية

 
Hawashe 

and 
Ruddock     

2014 

12 
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ة (، امللكي ـ( وملكية احلكومة)  الرحبية والسيولة املصرفية)
 (ــاألجنبية )

احلكومة، الرحبية، ووضع اإلدراج ومدى اإلفصاح 
 الطوعي

 
إن الشركات األجنبية أتخد يف اإلعتبار عند اإلفصاح 
مع، عن املعلومات البيئية يف التقارير السنوية لتوقعات اجملت

ل مع و العوامواملتطلبات القانونية، وضغوطات اجملت
اإلقتصادية وهي دوافع تشجعهم على ااإلفصاح عن 
املعلومات البيئية. من انحية أخرى إن الشركات احمللية 
أتخذ يف اإلعتبار عند اإلفصاح السمعة و ضغوطات 

اجملتمع مها فقط الدوافع اليت تشجعهم على اإلفصاح عن 
 املعلومات البيئية.

 
شركات استكشاف الدوافع الرئيسة إلفصاح 

النفط والغاز العاملة يف ليبيا عن املعلومات البيئية 
 يف تقاريرها السنوية .

 
 
 

(2002- 
2009) 

 

 
حتديد الدوافع و األسباب اليت 
جتعل من الشركات تفصح عن 

 املعلومات البيئية

 
Aldrugi 

and Abdo  
 2014 

13 

أن احملاسبني القانونيني يدركون مفهوم املراجعة 
 يطبقوهنا. أّما العالقة بني إدراك املراجع اإلجتماعية وال

اخلارجي يف ليبيا ملفهوم املراجعة اإلجتماعية وبني عدد 
( +( ومدة اخلربة )+من العوامل فهي : املؤهل العلمي)
(وعدد مساعدي +ونوعية الشهادات املهنية)

 (ــ(وجنسية الشركاء من املراجعني اآلخرين)ــاملراجع)

 وتطبيق املراجع اخلارجيالتعرف على مدى إدراك 
يف ليبيا ملفهوم املراجعة اإلجتماعية، وكذلك 
دراسة عالقة بعض العوامل على إدراك املراجع 
ملفهوم املراجعة اإلجتماعية وهي:وهي املؤهل 
العلمي ومدة اخلربة ونوعية الشهادات املهنية، 
وعدد مساعدي املراجع، وجنسية الشركاء من 

 املراجعني اآلخرين

 
 
 

(2014) 
 

إدراك وتطبيق املراجع اخلارجي يف 
ليبيا ألسلوب املراجعة 

اإلجتماعية :دراسة استطالعية 
للمراجعني اخلارجيني يف املنطقة 

 الشرقية لليبيا

 
 

 امشيلة
2014 
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هناك فجوة كبرية يف مستوى اإلفصاح البيئي عرب شركات 
العينة. كما أن مستوى اإلفصاح البيئي يف شركات النفط 

غاز يف مصر، وليبيا، وتونس ال يزال منخفض مقارنة وال
 مع الشركات األخرى العاملة يف نفس املنطقة

توثيق ممّارسات اإلفصاح البيئي يف شركات النفط 
على مدى السنوات الثالث اليت سبقت ثورات 

 الربيع العريب

 
2008) 

- 
2010) 

توثيق ممّارسات اإلفصاح البيئي 
يع بيف شركات النفط لبلدان الر 

بعض األدلة من مصر  -العريب 
 وليبيا وتونس

 
Eljayash 

2015 
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الطالب املشاركون يف الدراسة غري مدركني ملفهوم احملاسبة 
عن املسؤولية اإلجتماعية والبيئية و أمهيتها كما يفتقرون 
إىل املعرفة و القدرة على ممّارسة تطبيقات احملاسبة 

 ذلك من رجع املسؤولية يفاإلجتماعية واحملاسبة البيئية, وت
وجهة نظرهم على عاتق كلية  االقتصاد بصفة عامة 

 وقسم احملاسبة بصفة خاصة 

معرفة مدى إدراك طلبة قسم احملاسبة يف فصل 
التخرج بكلية االقتصاد يف جامعة سرت, ملفهوم 
احملاسبة عن املسؤولية اإلجتماعية والبيئية و 

نها, لديهم ع أمهيتها, وما هي املعلومات املتوفرة
ومدى قدرهتم على القيام ابألعمال اليت تتعلق 
ابحملاسبة اإلجتماعية والبيئية بعد خترجهم و 

 اخنراطهم يف احلياة الوظيفية

 
 

(2015) 
 

 
مدى إدراك طلبة قسم احملاسبة يف 
فصل التخرج ملفهوم احملاسبة عن 
املسؤولية اإلجتماعية و البيئية" 

 :"دراسة استكشافية.

 
 

 اريالعم  
2015 
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 مناقشة الدراسات الِت أجريت يف ليبيا:
أمجعت الدراسات اليت أجريت يف ليبيا على أن هناك ضعف يف مستوى اإلفصاح عن املسؤولية اإلجتماعية       

 Hawashe), (Abouzkeh & Kamla, 2012), (Elmogla, 2009)للشركات فعلى سبيل املثال :

& Ruddock, 2014)،(Eljayash, 2015)؛(Benomran, Haat, Hashim, & 

Mohamad, 2015) يف  املرتبة األوىل يف اإلهتمام من قبل الباحثني ةجمال البيئيف . وبشكل عام أخذ اإلفصاح

لليبية االشأن اللييب اذ ركزت دراساهتم وبشكل كبري على اإلفصاح عن املسؤولية اإلجتماعية يف جمال البيئة يف الشركات 

 ,Nassr Saleh Mohamed Ahmad)واليت اتفقت على أن هذا النوع من اإلفصاح ال يزال ضعيفا 

2004) ,(Nassr Saleh Mohamad Ahmad & Mousa, 2011)،(Eljayash, 2015). 

ويضيف آخر, على الرغم من وجود بعض القواعد واألنظمة البيئية إال أهنا التطبق بشكل كامل وأن اإلفصاح عن 

. وأييت يف املرتبة الثانية (Al-Drugi & Abdo, 2012) املسؤولية اإلجتماعية يف جمال البيئة ال يزال ضعيف

الشريف, )،(Zubek, 2008) :اإلفصاح عن املسؤولية اإلجتماعية يف جمال املوارد البشرية ، على سبيل املثال

ضعف اإلفصاح عن املسؤولية اإلجتماعية والبيئية 
 زايدة يف دور هلا كان  للناس اإلسالمية خللفيةللشركات ،ا
 ركاتللش والبيئية االجتماعية املسؤولية عن اإلفصاح
 أن تقدونيع املديرين أن أيضاً  النتائج وتشري.  الليبية

 وخصائص احلكومة ملكية مثل أخرى دوافع
نوع من هذا ال على أتثري  هلا أيضا )احلجم والنوع(شركةال

 .الليبية شركاتيف ال اإلفصاح

 
 

اح اإلفص ودوافع أنواعكانت   إذا فيما التحقيق
قد  الليبية للشركات االجتماعية املسؤولية عن

 .يهاف تعمل اليت اإلسالمية لبيئةاب أتثرت

 
 

-2006  (  
2012)  

 
 

 عن اإلفصاح دوافع و أنواع
 يف يةوالبيئ االجتماعية وليةاملسؤ 

 الليبية الشركات
 

 
Benomran
, Haat et al 

2015 
 

 
17 

 جمح يف أتثري هلا ليس العموم يف الشركات حوكمة
 ركاتللش والبيئية اإلجتماعية املسؤولية عن اإلفصاح

 اإلدارة جملس حجم ابستثناء

 صاحاإلف حجم على الشركات حوكمة أتثري معرفة
 اتللشرك والبيئية جتماعيةاال املسؤولية عن
(CSER )واملتغريات الليبية الشركات يف 

 مة،احلكو  ملكية هي الدراسة هذه يف املستخدمة
 لس،اجمل استقالل ، التنفيذي الرئيس ازدواجية

 اجمللس وحجم

 
(2006-

2012)  
 
 
 

 
 على الشركات حوكمة أتثري
 املسؤولية عن اإلفصاح حجم

 للشركات والبيئة االجتماعية

 
Benomran 

2015 
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.وأكدت هذه الدراسات أيضا على ضعف اإلفصاح عن املسؤولية اإلجتماعية يف جمال املوارد البشرية يف  (2013

االت كما الحظ الباحث عدم اهتمام الدراسات اليت أجريت يف البيئة الليبية ابجملالليبية ،  التقارير السنوية  للشركات 

 املستهِلك.و نَتج امل اه  جتواملسؤولية اإلجتماعية للشركات ،كمجال املسامهة يف حتسني الوضع اجملتمعي  األخرى للمسؤولية

 الامتة :

من خالل النقاش أعاله ميكن القول أن مستوى االفصاح عن املسؤولية اإلجتماعية يف البيئة الليبية ضعيف على    

جعة لذلك . وميكن القول أن هناك عوامل أخرى تؤثر على مستوى الرغم من وجود بيئة قانونية وتشريعية داعمة ومش

االفصاح عن املسؤولية اإلجتماعية قد يكون من بينها العامل الديين . حيث أنه وعلى الرغم من دراسة العديد من 

لوعي ابلتعاليم ا العوامل املؤثرة يف مستوى اإلفصاح عن املسؤلية اإلجتماعية للشركات يف البيئة الليبية إاّل أّن مستوى

الدينية مل حيضى ابلقدر املناسب من الدراسة والبحث ، على اعتبار أن أداء املسؤولية اإلجتماعية يف اإلسالم واجب 

ديين وفضيلة إسالمية كم سبق التطرق إليه يف هذه الدراسة ، وعلى املسلمني أداء هذه املسؤولية استجابة ألمر اهلل عز 

هلل عليه وسلم ، وأن اإلفصاح عنها ليس جمرد أمر اختياري وإمنا انبع من تعاليم وقواعد دينية وجل وألمر رسوله صلى ا

 . (2013طشطوش, ),وأن عدم اإللتزام هبا قد يكون سببه اجلهل هبا أو عدم فهمها 

هي من شأهنا فذا تقرتح الدراسة احلالية إىل تضمني عوامل أخرى مثل الوعي واملستوى االخالقي والقيم اإلسالمية ل   

 على مستوى االفصاح عن املسؤولية اإلجتماعية . أن تؤثر 
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 اإلسالمية ودورها يف تعزيز األمن الفكري لرتبيةا
 

 الدكتور إبراهيم عبد هللا اثين، الباحث

 حماضر بقسم الدراسات اإلسالمية والشريعة جامعة ابيروا بكانو نيجرياي

 

 ملخص البحث

يعد حصـــانة الفكر واحلفاظ عليه من كل ما يكدر صـــفوه وينغص من دوره اإلجيايب من أولوايت الرتبية اإلســـالمية منذ 
 مية أعطت هذا العنصــــــر أمهية ابلغة إمناءاً ووقايًة وعالجاً، ملا له من أتثريبزوغ فجر الدعوة اإلســــــالمية، فالرتبية اإلســــــال

إجيايب حنو اســـــــتقرار األمة أمجع، وتتأكد أمهية هذا البحث يف تعلقه بركيزة أســـــــاســـــــية يف العنصـــــــر البشـــــــري وهو الفكر 
تقرار يف قة وطيدة ابألمن واالســــوالعقل، كما أنه يهتم مبصــــدر من مصــــادر فخران وعّزان وهو الرتبية اإلســــالمية، وله عال

ربوع اجملتمع، ويعاجل مشــــــــــــــكلة آنية وهي االحنراف الفكري وتلوثه جرّاء ما أفرزته التحدايت واحلمالت املضــــــــــــــادة حنو 
 اإلسالم وتعاليمه السمحة.  

وفره؛ بل ت أن األمن الفكري حاجة ضــــرورية ال تســــتقيم احلياة بدونكما يرجوا الباحث أن يتوصــــل إىل نتيجة مفادها: 
وجوب الرجوع إىل تعاليم الرتبية اإلســــالمية وتوظيفها يف مجيع جماالت  هو أمهها وأمساها وأســــاس وجودها واســــتمرارها.
اب محـايتـه توفري كـل أســــــــــــــبـعن طريق إىل العنـايـة ابلفكر  مـةتوجيـه األاحليـاة حصـــــــــــــــانـة للفكر من التلوث واالحنراف. 

 واستقامته واحملافظة عليه. 
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 :املقدمة 
إن احلمد هلل، حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا. من يهده 
هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له. وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممًدا 

 عبده ورسوله، صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم
َ َحقَّ تـ َقاتِِه َوال مَت وت نَّ ِإالَّ َوأَنـْت ْم م ْسِلم وَن،  اَي أَيُـَّها ااَي أَيُـَّها الَّ   لنَّاس  اتَـّق وا َربَّك ْم الَِّذي ِذيَن آَمن وا اتَـّق وا اَّللَّ

َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْه َما رَِجااًل َكِثريًا َوِنَساًء َواتَـّ  وا اَّللََّ الَِّذي َتَساءل وَن ِبِه ق  َخَلَقك ْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ
{ي ْصِلْح َلك ْم 70ِديًدا}،  اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمن وا اتَـّق وا اَّللََّ َوق ول وا قـَْوال سَ  َواأَلْرَحاَم ِإنَّ اَّللََّ َكاَن َعَلْيك ْم َرِقيًبا

 . َرس وَله  فـََقْد فَاَز فـَْوزًا َعِظيًماأَْعَماَلك ْم َويـَْغِفْر َلك ْم ذ ن وَبك ْم َوَمْن ي ِطِع اَّللََّ وَ 
مور حمداثهتا، األ ، وشرّ صلى هللا عليه وسلم فإن أصدق احلديث كتاب هللا، وأحسن اهلدي هدي حممد

 ضاللة يف النار. بدعة ضاللة، وكلّ  حمدثة بدعة، وكلّ  وكلّ 
 أما بعد:

وضوع به أولو العلم والقلم، هو من من أوىل ما ص رِفت إليه اجلهود، وع نيت به العقول، واشتغل إ
 األمن الفكري؛ لعظم أمهيته، وحسن عاقبته عند توفره، وشدة خطر فقدانه أو اإلخالل به.

حصانة الفكر واحلفاظ عليه من كل ما يكدر صفوه وينغص من دوره اإلجيايب من أولوايت  لذا يعد
ابلغة إمناءاً  اإلسالمية أعطت هذا العنصر أمهيةالرتبية اإلسالمية منذ بزوغ فجر الدعوة اإلسالمية، فالرتبية 

ووقايًة وعالجاً، ملا له من أتثري إجيايب حنو استقرار األمة أمجع، وتتأكد أمهية هذا البحث يف تعلقه بركيزة 
أساسية يف العنصر البشري وهو الفكر والعقل، كما أنه يهتم مبصدر من مصادر فخران وعّزان وهو الرتبية 

له عالقة وطيدة ابألمن واالستقرار يف ربوع اجملتمع، ويعاجل مشكلة آنية وهي االحنراف الفكري اإلسالمية، و 
 وتلوثه جرّاء ما أفرزته التحدايت واحلمالت املضادة حنو اإلسالم وتعاليمه السمحة.  

األمن  تعزيز الرتبية اإلسالمية ودورها يف » هعنوانبأحببت الكتابة يف موضوع  كّلهوانطالقًا من هذا  
 وفق خطة؛ قوامها: مقدمة، وثالثة مباحث، وخامتة. يف كتابتهأسري ، وس« الفكري

 أمهية املوضوع.وشيء عن  ذكر فيها اسم البحث وخطته،سأفاملقدمة: 
 إطاللة عن الرتبية اإلسالمية .املبحث األول: 
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 .مفهوم األمن الفكرياملبحث الثاين: 
 يف تعزيز األمن الفكري. دور الرتبية اإلسالميةاملبحث الثالث: 

وهو املنهج القائم على مجع املعلومات حول قضية معينة  املنهج الوصفياعتمدت الدراسة على 
 لتحليلها والوقوف على جوانبها املختلفة. 

ألمن اكما أن الباحث استخدم هذا املنهج للتعرف على دور الرتبية اإلسالمية ودورها يف تعزيز   
 املطلوب من املؤسسات الرتبوية حياهلا للعمل على تعزيزه.  ، وإبراز الدورالفكري

اة أن األمن الفكري حاجة ضرورية ال تستقيم احليكما يرجوا الباحث أن يتوصل إىل نتيجة مفادها: 
المية وجوب الرجوع إىل تعاليم الرتبية اإلس .بدون توفره؛ بل هو أمهها وأمساها وأساس وجودها واستمرارها

عن العناية ابلفكر  إىل مةتوجيه األيع جماالت احلياة حصانة للفكر من التلوث واالحنراف. وتوظيفها يف مج
 توفري كل أسباب محايته واستقامته واحملافظة عليه. طريق 

 

 يةالرتبية اإلسالماملبحث األول: ِطاللة عن 
 :  الرتبية لغة

 لغوية ثالثة: إذا رجعنا إىل معاجم اللغة العربية وجدان لكلمة الرتبية أصوالً 
 األصل األول: َراب يربو مبعىن زاَد ومنا ،فتكون الرتبية هنا مبعىن النمو والزايدة ، كما يف قوله تعاىل : 

بُّ ك لَّ َكفَّاٍر أَثِيٍم  ْلَنا َذا أَنزَ َوتـََرى اأْلَْرَض َهاِمَدًة فَإِ  وقوله:   (1).مَيَْحق  اَّلّل  اْلّراَِب َويـ ْريب الصََّدَقاِت َواَّلّل  اَل حيِ 
َها اْلَماء اْهتَـزَّْت َوَرَبْت َوأَنبَـَتْت ِمن ك لِّ َزْوٍج هَبِيجٍ  ت م مِّن ّرابً لِّرَيْبـ َو يف أَْمَواِل ا  وقوله:،  (2).  َعَليـْ لنَّاِس َوَما آتـَيـْ

   (3).َفاَل يـَْرب و ِعنَد اَّللَِّ 
 
 
 

                                                           
 (  سورة ا بقرة، اآلية: 1.276)
 (  سورة ا حج ، اآلية: 2.5)
 (  سورة ا رو  ، اآلية: 39 .3)
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ة، كما يف قوله تعاىل رتبية مبعىن التنشئة والرعايوتكون ال األصل الثاين: َرَب يريب على وزن خفى خيفي،
َواْخِفْض هَل َما َجَناَح الذُّلِّ ِمَن الرَّمْحَِة   وقوله:  (4). قَاَل أملَْ نـ َربَِّك ِفيَنا َولِيداً َولَِبْثَت ِفيَنا ِمْن ع م رَِك ِسِننيَ  : 

   (5).َوق ل رَّبِّ اْرمَحْه َما َكَما َربَـَّياين َصِغرياً 
 وعليه قول األعرايب :

 .فمن يك  سائالً عين فإين *** مبكة منزيل وهبا ربيت  
 

،كما يف وساسه وقام عليه ورعاه وتوىل أمره، األصل الثالث: رب يرب بوزن مّد ميّد مبعىن أصلحه،
ئ وين أبَِمْسَاء َهـؤ الء ِإن ك نت ْم َصاِدِقنَي أَنبِ  َوَعلََّم آَدَم اأَلمْسَاء ك لََّها مث َّ َعَرَضه ْم َعَلى اْلَمالَِئَكِة فـََقالَ  : قوله تعاىل 

اِت مَيَْحق  اَّلّل  اْلّراَِب َويـ ْريب الصََّدقَ  وقوله:   (7).َوِإْذ َعلَّْمت َك اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوالتـَّْورَاَة َواإِلجِنيلَ  چوقوله:   (6)
بُّ ك لَّ َكفَّاٍر أَثِيٍم        (9). يـ َعلِّم ه  اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوالتـَّْورَاَة َواإِلجِنيَل ٍ وَ .  (8)َواَّلّل  الَ حيِ 

 
 :اصطالحاً  تعريف الرتبية اإلسالمية

هناك بعض االصــــــطالحات اليت أطلقها رواد ومتخصــــــصــــــي الرتبية اإلســــــالمية يف العامل العريب، نورد 
 جانًبا منها:

ليمي رتبية اإلســـــــــــالمية: " ذلك النظام الرتبوي والتعيرى الدكتور عبد الرمحن النقيب أن املقصـــــــــــود ابل
 .(10)الذي يستهدف إجياد إنسان القرآن والس نة أخالقًا وسلوًكا مهما كانت حرفته أو مهنته"

يف حني يرى الدكتور عبد الرمحن النحالوي، أن " الرتبية اإلسالمية هي التنظيم النفسي واالجتماعي 

                                                           
 (  سورة ا شعراء ، اآلية: 4.18)
 (  سورة اإلسراء ، اآلية: 5.24)
 (  سورة ا بقرة، اآلية: 6.32)
 (  سورة ا مائ ة، اآلية: 110 .  7)
 (  سورة ا بقرة، اآلية: 8.276)
 (  سورة آل عمران ، اآلية: 9.48)

( عب  ا رحمن ا نقيب، ا  ربية اإلسالمية ا معاصرة في مواجهة ا نظا  ا عا مي ا ج ي ، ا قاهرة،  ار 10)

.17 ، ص1996ا ف ر ا عربي،    
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 .(11)طبيقه ك لًيا يف حياة الفرد واجلماعة "الذي يؤدي إىل اعتناق اإلسالم وت
ويرى صـــــاحل هندي: أن "الرتبية اإلســـــالمية هي العملية املقصـــــودة اليت تســـــتهدف احملافظة على فطرة 

 .(12)اإلنسان وإعداد شخصيته جبميع أبعادها منذ والدته وحىت وفاته وفًقا ألحكام اإلسالم وتوجيهاته"
ٌل ســـــــابقة تؤكد مجيًعا على أن الرتبية اإلســـــــالمية نظاٌم تربوٌي شـــــــاموهنا ميكن القول أبن التعريفات ال

 .يهتم إبعداد اإلنسان الصاحل إعداًدا متكامالً دينًيا ود نيواًي يف ضوء مصادر الشريعة اإلسالمية
 وقد أورد الدكتور على األملعي )املشرف العام ملوقع؛ منرب الرتبية( تعريًفا أكثر مشوالً وهو:

 قائق واملعايري والقيم اإلهلية الثابتة، واملعارف واخلربات واملهارات اإلنســــــانية املتغرية، انبع"نظام من احل
من التصــور اإلســالمي للكون واإلنســان واحلياة، يهدف إىل تربية اإلنســان وإيصــاله إىل درجة الكمال اليت 

فق منهج اة على ظهرهــا، و متكنــه من القيــام بواجبــات اخلالفــة يف األرض،عن طريق إعمــارهــا، وترقيــة احليــ
 .(13)هللا"

وقيل هي: "النظام الرتبوي املنبثق من القرآن الكرمي، والســــــــــــنة النبوية، واهلادف إىل تنشــــــــــــئة املســــــــــــلم 
وتوجيهه، ورعاية جوانب منوه، لبناء ســــلوكه، وإعداده حليايت الدنيا واآلخرة، والذي افرتض هللا على املربني 

 .(14)وحده دون غريه من األنظمة األخرى"من آابء ومسئولني أن أيخذوا به 
 

 الفرق بني الرتبية اإلسالمية والرتبية الدينية اإلسالمية:
هناك فرق بني الرتبية اإلســــالمية والرتبية الدينية اإلســــالمية، فالرتبية اإلســــالمية تشــــمل مجيع املقررات 

مية، اليت صــممت لعملية التعلياليت وضــعت وفق منهج هللا، كما تشــمل املباين واملدرســني وكل ما يتصــل اب
 وفق املنهج اإلسالمي.

                                                           

 (  عب  ا رحمن ا نحالوي، أصول ا  ربية اإلسالمية وأسا يبها،  مشق،  ار ا ف ر، 2004 ، ص 11.23)

(  صا ح ذياب هن ي،  رائق   ريس ا  ربية اإلسالمية، أصول نظرية ونماذج و  بيقات عملية، عمان،  ار ا ف ر ناشرون وموزعون، 2009 ، 12)

.20ص   

(  على بن عب ه األ معي، مفهو  ا  ربية في اإلسال ، بحث منشور في موقع 13)

http://www.minbr.com/mfhomaltrbia.php. 

 (  ا مرجع ا سابق نفسه. 14)
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أما الرتبية الدينية فهي تعين املقررات اليت تتضــــــمن املعارف الدينية فحســــــب كالقرآن الكرمي واحلديث 
 الشريف والفقه والتوحيد والسلوك وغريها من املعارف اليت هتدف إىل تنمية املفاهيم الدينية.

، ة "... أوســـــع وأمشل من الرتبية الدينية ألهنا تضـــــم نظاًما تربواًي متكامالً وعلى هذا فالرتبية اإلســـــالمي
 .(15)أما الرتبية الدينية تعد أحد جوانب الرتبية اإلسالمية"

ــــدكتور على أمحــــد مــــدكور رأاًي مغــــايرًا للــــذي ذكر حيــــث يقول: "... ال فرق بني مفهوم  ويرى ال
 چ إن الدين عند هللا اإلســـــــالمچ  قوله تعاىل: " – ويســـــــتدل آبايت منها –)اإلســـــــالم( ومفهوم )الدين( 

يقول: فالدين هو اإلســـــالم واإلســـــالم هو الدين وإضـــــافة لفظ )الرتبية( إىل أي منهما البد أن يعين  .(16)
ويتابع النقاش منطلًقا من تعريف كل من املودودي وســـــيد قطب للدين، حيث عرفا:  .(17)نفس الشـــــيء"

 .(18)چ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً چ ي حيكم حركة احلياة قال تعاىل: أن الدين هو املنهج العام الذ
"فال داعي إذن للقول إن مفهوم )اإلســالم( أوســع من مفهوم )الدين(، ألن هذا هو املفهوم الغريب لكلمة 

ه عالقة وجعلو  –منذ الفصــــام النكد بني الكنيســــة واحلياة  –)الدين(، حيث إهنم حاصــــروا )الدين( هناك 
ة، وجانًبا قصــــًيا شــــخصــــًيا من جوانب احلياة اإلنســــانية، أما التصــــور اإلســــالمي، فالدين هو املنهج خاصــــ

العام الذي حيكم حركة احلياة.. كل احلياة... )فالرتبية الدينية( ليســــــــــــــت جمرد شــــــــــــــعبة واحدة من )الرتبية 
مية هي الرتبية الدينية، رتبية اإلسالاإلسالمية( بل إهنا هي بعينها، فالرتبية الدينية هي الرتبية اإلسالمية، وال

غاية ما يف األمر أن هناك علوًما للرتبية اإلســــــالمية تســــــمى )العلوم الشــــــرعية( وهي علوم القرآن والســــــنة، 
)علوم املقاصــــــــــــد( وهناك علوم تتصــــــــــــل جبوانب احلياة املتجددة، وكل املعارف اإلنســــــــــــانية املتطورة )علوم 

رتبية اإلســـــــــالمية، طاملا أننا نصـــــــــمم مناهجها، وندرســـــــــها انطالقًا من الوســـــــــائل( وهذه الثانية من علوم ال
النصـــوص الشـــرعية وتوجيهاهتا يف القرآن والســـنة، وطاملا أننا هندف من ورائها إىل إعداد اإلنســـان املســـلم، 

                                                           

(  مؤ مر   وير مناهج ا  ربية ا  ينية اإلسالمية في ا  علي  ا عا  با و ن ا عربي، ا محور ا ثا ث 15)

.428 ، ص 1996مايو  31-29وا رابع. جامعة األزهر با قاهرة،    

 (  سورة آل عمران: اآلية: 16.19)
 (  على أحم  م  ور، منهجية   ريس ا موا  ا شرعية، مرجع سابق،1999 .ص 59- 17.60)
 (  سورة ا مائ ة: اآلية: 18.48)
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 .(19)العابد هلل، القائم مبقتضى اخلالفة عن هللا يف األرض"
هي الدينية اإلســــــــــالمية هي اليت تدرس يف املدارس، و  ، أن الرتبيةيويرى الدكتور ســــــــــعيد إمساعيل عل

اليت تتصل ابلعقيدة، والعبادات والتاريخ، أي: التعليم الديين، لكن الرتبية اإلسالمية، كما نتعامل معها يف  
كليات الرتبية هي: البحث عن موقف اإلســــــــــالم من مجلة من القضــــــــــااي واملشــــــــــكالت الرتبوية، مثل: ما 

نية التعليم؟ التعليم املختلط، ما موقف اإلســـــالم منه؟ هذه هي الرتبية اإلســـــالمية، موقف اإلســـــالم من جما
، إذاً فهو يرى (20)لكن كيف تصـــــلي؟ كيف حتج؟ هذه هي مهمة املدارس، وليســـــت وظيفة كليات الرتبية

ة هي يأن الرتبية الدينية هي اليت تدرس يف املدارس األســــــاســــــية والثانوية، يف حني يرى أن الرتبية اإلســــــالم
 اليت تدرس يف كليات الرتبية.

 أن هناك ثالث مصطلحات ينبغي تفرقتها وهي: يضيف الدكتور حممود عبده فرج
الرتبية الدينية، وهو مصـــطلح عام يشـــمل مجيع النحل واألداين ســـواء كانت ابطلة أو صـــحيحة، قال 

 عتقداهتم الباطلة ديناً.حيث عرب القرآن الكرمي حنل املشركني وم. (21)لكم دينكم ويل دينچ تعاىل: 
الرتبية اإلســـــــالمية، وهو مفهوم خاص يعين النظام الكامل والشـــــــامل الذي حيكم ســـــــلوك  اإلنســـــــان 

 املسلم يف مجيع اجلوانب اإلجتماعية والسياسية واخللقية ... إخل.
تبصــــري ب الرتبية الدينية اإلســــالمية، هو منهج اإلســــالم ونظامه يف جمال الرتبية والتعليم، والذي يقصــــد

التالميذ أمور دينهم من عبادات ومعامالت وأخالق...إخل، وهذا الرأي يتوافق إىل حد كبري رأي الدكتور 
 سعيد إمساعيل على، ومغاير بطبيعة احلال رأي الدكتور على أمحد مدكور، وهللا أعلم.

 
 

 
  

                                                           
 (  على أحم  م  ور، منهجية   ريس ا موا  ا شرعية، نفس ا مرجع ا سابق. 19)
 (  سعي  إسماعيل بعنوان “إسالمية ا  ربية" في مر ز ا  راسات ا معرفية با قاهرة، 2010/01/19 . 20)
 (  سورة ا  افرون: اآلية: ٦.21)
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 : مفهوم األمن الفكريثايناملبحث ال
لفكري، قبل التعريف مبفهوم األمن ايستحسن من، والفكر، و األمن الفكري مركب من كلمتني مها: األ

 :كما يليسأعرف مبصطلح األمن، والفكر   يهيان جزئي املركب، وعلبب عن أعرج
 املطلب األول: تعريف األمن يف اللغة واالصطالح.

 املطلب الثاين: يف بيان مصطلح الفكر، واألمن الفكري.
 

 اَلصطالحاملطلب األول: تعريف األمن يف اللغة و 
 ابن:اهلمزة وامليم والنون أصالن متقار »قال ابن فارس:  األمن يف اللغة: سكون القلب واطمئنانه. –أ 

َمَنة  ِمن قال اخلليل: األَ  واآلخر: التصديق. أحدمها: األمانة اليت هي ضّد اخليانة، ومعناها س كون القلب.
 انة.األْمن. واألمان إعطاء اأَلَمَنة. واألمانة ضدُّ اخلي

 .(22)يقال أِمْنت  الّرج َل أَْمًنا وأََمَنًة وأَمااًن، وآمنين يـ ْؤمنين إميااًن. والعرب تقول: رجل أ مَّاٌن، إذا كان أميًنا
 وعلى هذا، فاألمن يف اللغة: هو سكون القلب واطمئنانه بعدم وجود مكروه وتوقعه.

ن واألمانة واألمان يف األصل مصادر. واألم أصل األمن طمأنينة النفس وزوال اخلوف.»قال الراغب: 
 «وجيعل األمان اترة امسًا للحالة اليت يكون عليها اإلنسان يف األمن، واترة امسًا ملا يـ ْؤَمن  عليه اإلنسان 

(23). 
 األمن يف االصطالح: –ب 

ن، متعددت التعريفات االصطالحية لألمن ابختالف املنظور الذي ينظر إليه الباحثون عند تعريفهم لأل
 ومن تلك التعريفات:

 .(24)«اآليت  عدم توقع مكروه يف الزمان»تعريف اجلرجاين، حيث عرَّفه أبنه: 
                                                           

(  أبو ا حسين، أحم  بن فارس، معج  مقاييس ا ل ة،  حقيق عب  ا سال  محم  هارون، ا  بعة ا ثا ثة )مصر: م  بة ا  انجي 1402 ه 1981  ( 1/ 22)

وما بع ها، أبو  510/ 1، وانظر: األزهري، محم  بن أحم ،  هذيب ا ل ة،  حقيق: عب  ا عظي  محمو ، )مصر: ا  ار ا مصرية  ل   يف وا  رجمة(  13

.  140/ 1قاهرة:  ار ا معارف( ا فضل محم  بن م رَّ  بن منظور،  سان ا عرب ب ون  بعة،  حقيق:عب  هللا علي ا  بير وآ رون )ا   
(  أبو ا قاس  ا حسين بن محم  األصفهاني، معج  مفر ات أ فاظ ا قرآن، ب ون  بعة،  حقيق: ن ي  مرعشلي )بيروت:  ار ا ف ر ب ون  اريخ( ص 23)

. 140/ 1،  سان ا عرب  510/  15.وانظر:  هذيب ا ل ة 21  
 (  علي بن محم  ا جرجاني، ا  عريفات، ب ون  بعة )بيروت: م  بة  بنان 1985  ( 38 .24)
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احلال اليت يكون فيها اإلنسان مطمئًنا يف " :(25)وميكن تعريف األمن ابلنظر إىل مقاصد الشرع أبنه
ا من كل ما ينتقص دينه، أو عقله، أو عرضه، أو

ً
 ."ماله نفسه، مستقرًا يف وطنه، سامل

فالتعريف قد أابن أن األمن ال يتحقق ما مل يكن هناك حفظ للضرورايت اخلمس اليت جاءت الشريعة 
 اإلسالمية حبفظها.

 املطلب الثاين: يف بيان مصطلح الفكر، واألمن الفكري
 تعريف الفكر يف اللغة واالصطالح –أ 
لب يف الفاء والكاف والراء تردد الق»قال ابن فارس:  تردد القلب، وأتمله.هو  الفكر يف اللغة: – 1

 .(26)«تفكَّر إذا ردد قلبه معتربًا. ورجل ِفكِّري: كثري الفكر  الشيء. يقال:
 الفكرة قوٌة م طرِقة للعلم إىل املعلوم، والتفكر جوالن تلك القوة: »-رمحه هللا-وقال العالمة الراغب 

ألدابء: الفكر مقلوب عن الفرك، لكن قال بعض ا… حبسب نظر العقل، وذلك لإلنسان دون احليوان
 .(27)«يستعمل الفكر يف املعاين؛ وهو فرك األمور وحبثها طلًبا للوصول إىل حقيقتها 

 الفكر يف االصطالح: – 2
ْهِن يـ تَـَوصَّل  هِبَا إىَل َمْطل وٍب؛ َيك ون  ِعلْ »قال الفيومي:  نًّا ًما، أَْو ظَ ويقال: اْلِفْكر  تـَْرتِيب  أ م وٍر يف الذِّ

»(28). 
ومجلة القول: إن الفكر يطلق على الفعل الذي تقوم به النفس عند حركتها يف »يقول مجيل صليبا: 

 فإذا أطلق على فعل النفس دل على حركتها الذاتية، وهي املعقوالت، أو يطلق على املعقوالت نفسها.
 .(29)«ه النفس على املعقوالت دل على املفهوم الذي تفكر في أطلقالنظر والتأمل، وإذا 

                                                           
(  األمن ا ف ري في مواجهة ا مؤثرات ا ف رية ص 310 – 313 ، جبير بن سليمان ا حربي،  ور منهج ا علو  ا شرعية في  عزيز األمن ا ف ري 25)

  )  2008 –ه،  1428قرى  نيل  رجة ا    وراه،   ى  الب ا صف ا ثا ث ا ثانوي، بحث   ميلي مق   إ ى قس  ا مناهج في  لية ا  ربية بجامعة أ  ا 

27 – 25ص  (  .  

 (  معج  مقاييس ا ل ة 4/ 446 وانظر: ا صحاح 2/ 783 ، و سان ا عرب ص 3451 .26)

 (  مفر ات أ فاظ ا قرآن ص 398 .27)

(  أحم  بن محم  ا فيومي، ا مصباح ا منير في غريب ا شرح ا  بير، ب ون  بعة ) ار ا ف ر ب ون 28)

. 479/ 2ريخ(  ا  

 (  جميل صليبا، ا معج  ا فلسفي )بيروت:  ار ا   اب ا لبناني 1982  ( 2/ 156 .29)
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ل الذي تقوم به هو: الفع -والفلسفي خاصة–الفكر يف املصطلح الفكري »وعرّفه الزنيدي بقوله: 
النفس عند حركتها يف املعقوالت؛ أي النظر والتأمل والتدبر واالستنباط واحلكم، وحنو ذلك. وهو كذلك 

 .(30)«املعقوالت نفسها؛ أي املوضوعات اليت أنتجها العقل البشري 
بناًء على هذا، فمفهوم الفكر يشمل النظر العقلي، وما ينتج عن ذلك النظر والتأمل من علوم و 

 ومعارف.
 املراد ابألمن الفكري: –ب 

نظرًا حلداثة مصطلح األمن الفكري فقد اختلفت عبارات الباحثني ووجهات نظرهم يف ضبط مفهومه 
 على النحو التايل: (31)هوحتديد
أن يعيش الناس يف بلداهنم وأوطاهنم وبني جمتمعاهتم آمنني مطمئنني على األمن الفكري هو  » - 1

 . (32)«مكوانت أصالتهم، وثقافتهم النوعية ومنظومتهم الفكرية 
أن يعيش املسلمون يف بالدهم آمنني على مكوانت أصالتهم وثقافتهم النوعية ومنظومتهم  » - 2

 .(33)«الفكرية املنبثقة من الكتاب والسنَّة 
إنه سالمة فكر اإلنسان وعقله وفهمه من االحنراف واخلروج عن الوسطية، واالعتدال، يف  » -3

ة وتصوره للكون مبا يؤول به إىل الغلو والتنطع، أو إىل اإلحلاد والعلمن فهمه لألمور الدينية، والسياسية،

                                                           

(   .عب  ا رحمن ا زني ي، حقيقة ا ف ر اإلسالمي، ا  بعة ا ثانية )ا رياض:  ار ا مسل  1422 ه – 30)

2002  ) 10 .  

(   .عب  ا حفيظ ا ما  ي – نحو مج مع آمن ف ريًا – ا  بعة األو ى )1431 ه – 2010  ( 101 – 104 ،  ور منهج ا علو  ا شرعية في  عزيز 31)
. 31 – 29األمن ا ف ري   ى  الب ا صف ا ثا ث ا ثانوي   

(  عب  هللا بن عب  ا محسن ا  ر ي، األمن ا ف ري وعناية ا ممل ة ا عربية ا سعو ية به )م ة ا م رمة 32)

. 66ه(  1423م ابع راب ة ا عا   اإلسالمي   

(  عب  ا رحمن ا س يس، األمن ا ف ري، ضمن   اب األمن ا ف ري، ا  بعة األو ى )ا رياض:جامعة نايف ا عربية، مر ز ا  راسات وا بحوث 33)

. 16 (  2005 –ه  1426  
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 .(34)«الشاملة 
ه لألمن الوطين أو أحد مقومات االطمئنان إىل سالمة الفكر من االحنراف الذي يشكل هتديًدا » - 4

 .(35)«الفكرية، والعقدية، والثقافية، واألخالقية، واألمنية
وإذا أخذان يف احلسبان مفهوم الفكر من حيث مشوله لنظر العقل، ومعقوالته، فإنه ميكننا أن نعرِّف 

 األمن الفكري أبنه:
ا من امليل عن االستقامة عند 

ً
تأمل أتمله، وأن تكون مثرة ذلك الاحلال اليت يكون فيها العقل سامل

متفقة مع منهج اإلسالم على وفق فهم السلف الصاحل، وأن يكون اجملتمع املسلم آمًنا على مكوانت 
 أصالته، وثقافته املنبثقة من الكتاب والسنَّة.

ت، للفعل الذي تقوم به النفس عند حركتها يف املعقوال لفبهذا التعريف يكون األمن الفكري شام
لفكر الفرد ومكوانت فكر اجملتمع، وأن األمن  لوضوعات اليت أنتجها العقل البشري، وكذلك شاموامل

 الفكري ال يتحقق إال اباللتزام مبنهج اإلسالم على وفق فهم السلف الصاحل.
  

                                                           

(  ابن مسفر ا وا عي، األمن ا ف ري اإلسالمي، مجلة األمن وا حياة ا رياض: جامعة نايف ا عربية 34)

. 50ه( ص  1418،  187، مر ز ا  راسات وا بحوث ع  لعلو  األمنية  

 (  مج مع آمن ف ريا 103 .35)
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 املبحث الثالث: دور الرتبية اإلسالمية يف تعزيز األمن الفكري
الل زيز األمن الفكري على تعدد قنواهتا، والذي يظهر من خللرتبية اإلسالمية دور فاعل وابرز يف تع

 ما يلي:
 دور األسرة -1

ِليك م   أَنف َسك م   قـ و اْ  َءاَمن واْ  لَِّذينَ ٱ اهَ أَيُـّ يَٰـ   ا َوَأه  َِجاَرة  ٱوَ  لنَّاس  ٱ َوق ود َها اَنًرً۬
  َكةٌ ٮ  َملَٰـ   اهَ َعَليـ   حل 

ً۬
 الَّ  ِشَداٌدً۬  ِغاَلٌظ

ص ونَ 
َعل ونَ  أََمَره م   َما   َّللََّ ٱ يـَع  َمر ونَ  َما َويـَف 

تعترب األسرة املسلمة أعظم مدرسة إميانية وأقوى حصن   (36) يـ ؤ 
تربوي منيع بتم فيه إعداد األود ذكورا و إاناث على التحلي ابالستقامة الفاضلة والسالمة من الزيغ واالحنراف،  

هم، لذا إن عباده ومبعث السرور والطمأنينة لعلومكما تعترب الذرية الطيبة املؤمنني من أعظم نعم هللا على 
املؤمنني يتطلعون دوما غلى أن مينحهم هللا املنعم الكرمي جل و عال هذه الذرية الطيبة املباركة اليت يسعدون 

 بصالحها واستقامتها، و منافعها يف الدنيا و اآلخرة.
ِدَف َلك م ق ل  َعَسىٰ  َأن َيك وَن رَ  عال :وهلذا امنت هللا على عباده هبذه النعمة العظيمة، فقال جل و 

ِجل ونَ  تَـع  ض  ٱلَِّذى َتس   هللاوانطالق فآمن مسؤولية الزوجني املشرتكة يف تربية أوالدمها على تقوى  . (37) بـَع 
وبر الوالدين والستقامة اخللفية ووقايتهم من الضالل الفكري و الفكري واالحنراف السلوكي والفساد 

 تعاين من أخطارها للمجتمعات يف القدمي واحلديث، فقد جاءت وصية اهلادي البشري االجتماعي اليت
صلى هللا عليه وسلم للو الدين بواجب محل املسؤولية الكاملة والرعاية الشاملة ألوالدمها، فعن عبد هللا بن 

رعيته، واملرأة  نعمر رضي هللا عنه، أنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "كلكم راع وكلكم مسؤول ع
 .  (38)يف بيت زوجها راعية وهي مسؤول عن رعيته"

ويؤكد الرسول املريب صلى هللا عليه وسلم على أمهية رعاية األبوين ألوالدمها منذ نعومة أظفارهم، 
وعظيم أتثري مها يف محايتهم من الضالل واالحنراف، فعن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم قال: "ما من مولود إال يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه و ميجسانه، كما صلى هللا

                                                           
 (  سورة ا  حري ، اآلية : ٦.36)
 (  سورة ا نحل، اآلية : 37.72)
 (  رواه اإلما  ا ب اري   اب ا ن اح، وباب ا مرأة راعية  في بيت زوجها رق : 38.5200)
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. ومن أعظم اجلوانب يف مسؤولية الزوجني (39)تنتج البهيمة هبيمة مجعاء، هل حتسون فيها من جدعاء"
صافية والشعور س العقيدة الاملشرتكة اليت حتقق األمن األسري والذرية الصاحلة هو الرعاية اإلميانية يف غر 

الفكرية  الرعايةب العبادات، مث واج ءأداخبشية هللا تعاىل، ومراقبته واالستعانة به وحده مث تعويدهم على 
 . (40)واالهتمام ابلرتبية السلوكية والنفسية والثقافة
 املسجد -2

َفعَ  َأن َّللَّ  ٱىِف بـ ي وٍت أَِذَن   ه  ٱ اهَ ِفي رَ كَ َوي ذ   تـ ر 
غ د وِّ ٱبِ  اهَ ِفي ۥ َسبِّح  لَه  ي   ۥ مس 

ََصالِ ٱوَ  ل  ِهي (٣٦) أل   الَّ تـ ل 
ً۬
 م  هِ رَِجاٌل

 
ً۬
عٌ  َواَل  جِتَـَٰرٌة رِ  َعن بـَي  ا خَيَاف ونَ  لزََّكٰوةِ ٱ َوِإيَتا ءِ  لصََّلٰوةِ ٱ َوِإقَامِ  َّللَِّ ٱ ذِك  ًمً۬ ق ل وب  ٱ ِفيهِ  تـَتَـَقلَّب   يـَو 

َصـٰر  ٱوَ  ل 
َب   .(41) (٣٧) أل 

شطط و من من ال هورسم خطوط املعرفة واإلميانية، اليت حتمي د دور بناء يف تنشئة الفردللمسج
به   يوما ينته نهااالحنراف، وعبادة هللا وحده دون سواه على أسس تينة قوية تدر أعنه كيد الشيطان وأعو 

 ع.يإىل اإلرهاب والرتو  هكيد
لوعي االجتماعي، الفضيلة، وحب العلم وعلى ا، فيه الناس على ريّب يفاملسجد يف احلقيقة مركز تربوي، 

، ومعرفة حقوقهم وواجباهتم يف الدولة اإلسالمية، اليت أقيمت لتحقيق طاعة هللا وشريعته ورمحته بني البشرية
 فيكون بذلك من أعظم املؤثرات الرتبوية يف نفوس الناشئني.

اهلدامة،  واألفكار املنحرفةء األهوا أوحالنبهم الوقوع يف جيحيصلون على أمن فكري  لهومن خال
العقيدة اإلسالمية  ويبدؤون بوعيوينمي يف نفوسهم الشعور ابجملتمع املسلم، واالعتزاز ابجلماعة اإلسالمية، 

 .(42)وما أعد هللا هلم يف الدنيا واآلخرةوفهم هدفهم من احلياة، 
 املدرسة -3

ية والعقدية رتبية اإلسالمية أبسسها الفكر إن الوظيفة األساسية للمدرسة يف نظر اإلسالم هي حتقيق ال
والتشريعية وأبهدافها، وعلى رأسها هدف عبادة هللا وتوحيده واخلضوع ألوامر وشريعته، وتنمية كل مواهب 
النشء وقدراته على الفطرة السليمة اليت فطر هللا الناس عليها، أي صون هذه الفطرة من الزلل واالحنراف، 

                                                           
 (  أ رجه اإلما  مسل     اب ا ق ر، باب ومعنى  ل مو و  يو   على ا ف رة رق  ا ح يث:  39.2658)
 (  أحم  حسن  رزوي، ا ضواب  األمنية في أح ا  األسرية: ص: 40.142)
 (  سورة ا نور، اآليات : 41.37-36)
 (  عب  ا رحمن ا نحالوي، أصول ا  ربية اإلسالمية وأسا يبها، ص: 42.132)
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ل هللا صلى هللا عليه وسلم عند ما قال: "كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه حذرا مما حذران منه رسو 
يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه"، وأراد بذلك أن حيَذر املربني من احنراف الناشئ عن فطرته ومن الرتدي 

 يف ضالالت العقائد واألفكار املنحرفة.
عادات على ما ارتضاه اجملتمع من دين و  فهدف املدرسة هو بناء شخصية سوية جادة مستقيمة، تسري

وتقاليد وأعراف ال ختالف الشرع، وترمي إىل الذود عن البلد ومكتسباته، ومحاية عقول انشئته من أي 
 .(43)تلوث فكري، وإن تسمى ابسم اإلسالم

 
 املكتبات ودور النشر

كان هلا أثر الفكرية، و املكتبات ودور النشر حصون مهمة يف حفظ ثقافة األمة وثغر مهم من ثغورها  
فاعل يف تعزيز األمن الفكري، وكم كانت على ضد ذلك حينما يساء استخدامها قراصنة الفكر املنحرف 

 و مساسرة الثقافة املستورة.
فالكتب وللمجالت والنشرات وغريها مما تدفع عجلة الطباعة املعاصرة جمال خصب جيب أن يستثمر 

ة وثقافتها وأدهبا ومورثها احلضاري من كل اللواثت املنحرفة، وتلك يف األمن الفكري، وحفظ تراث األم
مسؤولية املثقفني واملفكرين والقائمني على هذه املكتبات ودور النشر لالضطالع حبفظ األمن الفكري 

 لألمة.
واملتابع حلركة النشر هتوله تلك اإلعداد واإلحصاءات واألرقام اليت وصلت إىل خانة اآلالف املؤلفة 

كثري منها غثاء بل يدس السم يف الدسم مما يبني مدى حجم وخطورة الغزو الثقايف املركز ضد أبناء املسلمني و 
وأجياهلم، والدعوة موجهة إىل وضع البديل الصحيح وتنمية وتيسري تسويقه يف متناول اجلميع، وهللا من 

 وراء القصد.
 وسائل اإلعالم

سالحه الفاعل وقوته املؤثرة، فاإلعالم بوسائله السمعية مما الشك فيه أن اإلعالم يف هذا العصر 
والبصرية واملقروءة قد وصل إىل ما وصل إليه من انتشار مذهل، حىت أصبح حيسب حسابه على آراء 

                                                           
 (  أ رجه اإلما  مسل   في   اب ا ق ر، رق  ا ح يث: 2658، واإلما  أحم  في ا مسن : ج 2، ص: 43.244)
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الناس، ويف تنشئة األفراد أطفاال وشبااب وشيوخا مما كان له األثر الواضح القوي املسرت يف العلمية 
ن تغلغل داخل البيوت والنوادي واملدارس واملكاتب، بل الشارع ووسائل النقل االجتماعية، خاصة بعد أ

املختلفة، فقد أضحى ذا أثر فقال يف وضع الدعائم األساسية يف شخصية الناشئة، ويف غرس بذورها يف 
لثقافات ابتربيته وتربية أسرته، فهو مكمل ملشوار املدرسة والبيت والرفاق يف تنمية خرباته واجتاهاته، وتزيده 

السائدة يف اجملتمعات البعيدة بشكل حمبب مثري، لذا وجب أن تقوم أجهزة اإلعالم إبعداد براجمها بدقة 
وأمانة وإخالص من املتخصصني املهرة، الذين يستطيعون سرب أغوار النفس البشرية وميكنهم أن يسوقوا 

ب عقيدتنا يتخريوا الصاحل منها، مما يتناس براجمهم يف إطار الثقافة السائدة يف جمتمعاتنا اإلسالمية، وأن
 وشريعتنا وعاداتنا وتقاليدان.

كما جيب عليهم أن يهيؤا املناخ املناسب لتحقيق األمن الفكري الذي هو نشيد ضالتنا، والسالم 
االجتماعي الذي آمنا به، وبضرورة حتقيق أمن اجملتمع من مغبة شرور التعصب والتحزب وآفة التطرف 

 اعه وأشكاله.جبميع أنو 
وعليهم أن يستخدموا مجيع الطرق واألساليب املتاحة لتقويض ثقافات اإلابحية والعلمانية ومنع 

 األفكار املنحرفة، وإجياد بث إعالمي إسالمي مضاد إلزالة فساد الفكر القادم من الغرب أو الشرق.
لى ن وهبهم هللا القدرة عولكي تؤيت شجرة اإلعالم مثار ها البد ألصحاب األقالم اإلسالمية الذي

الكتابة أو اخلطابة أو التأليف أن يتعاونوا مع هذه اجلهات أبن ميدوها إبنتاجهم الفكري وأن يشاركوا حني 
 تطلب منهم املشاركة بل عليهم أن يسعوا إىل هذه الوسائل ألهنا أمانة يف أعناقهم، جتاه دينهم وأمتهم.

هود أسهم اإلعالم يف توفري األمن الفكري للشباب فإذا هتيأت هذه األمور وتضافرت هذه اجل
وإحاطتهم بسياح قوي من الثقافات الرشيدة املنبثقة من ديننا احلنيف ومعتقداتنا الراسخة اليت تكون درعا 

 ووقاية هلم، فال يكونوا دعاة إرهاب وتطرف وعنف وغلو.
إلنرتنت" يات وشبكات املعلومات "اومما يتصدر هذه الوسائل، الوسائل اإلعالم املرئية السيما الفضائ

فكم كانت سببا يف االحنرافات الفكرية واخللفية، وكم كانت عامال يف تقويض األمن الفكري، مما يوجب 
الدعوة وإبحلاح إىل أن توىل العناية التامة هبذه القنوات مبيثاق شرف إعالمي، حيافظ على تعزيز األمن 

 ار من اإلعالم املضاد.الفكري يف األمة أمام هذا السيل اجلر 
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إن الغيورين على دينهم وأمتهم ليتطلعون إىل مزيد القنوات الفضائية واملواقع املعلوماتية يف توضيح 
الفكر الصحيح وحراسة األمن الفكري، والرد على كل ما خيالفه أبسلوب علمي موضوعي رصني، بعيدا 

 وقت الذي علت فيه هذه الصيحات واحلواراتعن التالسن واللجاج والرتاشق واالهتامات اجملردة يف ال
واملنتدايت اليت تقوض دعائم فكران املؤصل وجتعل املتلقي يف حرية فكرية وبلبلة واضطراب وإاثرة ثقافية 
تسهم بال شك يف خلخلة البىن الفكرية الصحيحة، وخترق السياج الثقايف املتميز ألمتنا وتعكر املنظومة 

 .(44)الفكرية السليمة اإلسالمية
 فتح قنوات اْلوار:

ع  ِإىَلٰ يعد احلوار من حيث األصل منهجا شرعيا ومسلكا نبواي عىن به القرآن والسنة، 
َسِبيِل َربَِّك  ٱد 

ََسَنةِ 
ِعظَِة ٱحل  َمو  َمِة َوٱل  ِك  َسن  بِٱحل 

 م بِٱلَّىِت ِهَى َأح 
َلم  مبَن ضَ  َوَجـِٰدهل 

َلم  ِلِهۦلَّ َعن َسِبي ِإنَّ َربََّك ه َو أَع 
 َوه َو أَع 

َتِدينَ  م ه 
َل ٱل   ، (45) بِٱل  َـِٰدل و ْا أَه  َسن   ِهىَ  بِٱلَّىِت  ِإالَّ  تَـٰبِ كِ َواَل جت 

ه م   م واْ ظَلَ  ٱلَِّذينَ  ِإالَّ  َأح 
َوق ول و ْا َءاَمنَّا بِٱلَِّذى   ِمنـ 

َنا َوأ نزَِل إِلَي   َنا م  ك  أ نزَِل إِلَيـ  ن   ِحٌدً۬ ٲوَ  َوإِلَـٰه ك م   َوإِلَـٰه 
ِلم ونَ  ۥ َله   َوحَن  وما ذاك إاّل ألن احلوار "اجلدال" ، (46) م س 

طرق الدعوة إىل اخلري وإيصال احلق للناس، ألن منهم من عنده شبهة أو أتويل فمقارعة احلجة ابحلجة 
 خري سبيل  لبيان احلق واحملافظة على الفكر السليم وتنقيته من شوائب االحنراف.

نهج األنبياء مع أقوامهم جيد أن راية احلوار مرفوعة، فهذا نوح وإبراهيم وهود وصاحل و املستقرئ مل
وشعيب وموسى وعيسى عليهم السالم وغريهم ممن قص هللا علينا أخبارهم مع أقوامهم حواراً صرحاً وجدالً 

 صحيحاً يرمي إىل الدعوة إىل احلق أبحسن أسلوب وأقوى أتثري وإقناع.
 لى هللا عليه وسلم مع قومه مبا تزخر به كتب السنة قواًل وفعاًل وتطبيقًا ممن كانوهكذا سار نبينا ص

 له األثر البالغ يف دخول الناس يف دين هللا أفواجا.
لكن البد من ضوابط احلوار الشرعية وآدابه املرعية حىت يؤيت أكله، فينبغي أن يكون رائد املتحاورين 

صني بعيدا عن التشنجات واالنفعاالت، فضاًل عن املزايدات الوصول إىل احلق أبسلوب علمي هادئ ر 
 واملساومات.

                                                           
 (  أ. / عب  هللا بن عب  ا محسن ا  ر ي، األمن ا ف ري، ص: 44.101)
 (  سورة ا نحل، اآلية : 45.125)
 (  سورة ا عن بوت، اآلية : 46.46)



 

 
399 

واليوم تشهد املرحلة احلاجة املاسة إىل حوار الشفافية والوضوح لنصل إىل احملافظة على أمننا الفكري 
 .(47)املنشود
 

 ام وتطبيق العقوابت والتعزيزاتز اْل
لوك ، لكن تظل فئة من الناس نشاز الفكر والساءت هذه الشريعة ابحملافظة على حياة الناس وأمنهمج

خبيثة الطبع والدخيلة، قد أتصل اإلجرام يف نفوسهم وضعفت ذممهم ونشروا فسادهم وسعوا يف األرض 
 فساد، وهللا ال حيب املفسدين.

لذلك جاءت هذه الشريعة ابلعقوابت الرادعة والتعزيزات الزاجرة لكل من تسول له نفسه العبث أبمن 
وتعريض استقرارهم وطمأنينتهم للخطر، فحد القصاص والقتل والرجم والقطع واحلرابة والبغي واإلفساد الناس 

َ  يف األرض كلها زواجر للحفاظ على أمن اجملتمع الشامل،  يَٰـ أ ْوىِل ٱأل 
ً۬
ِقَصاِص َحيَـٰوٌة بَـِٰب َلَعلَّ َوَلك م  ىِف ٱل 

 م  ك  ل 
َا َجزَ .(48) تـَتـَّق ونَ  ؤ اْ ٲِإمنَّ نَ  ۥ َوَرس ولَه   ٱَّللََّ  حي َارِب ونَ  ينَ ٱلَّذِ  ٓ  َعو  ضِ  ىِف  َوَيس  َر   أَو   ي َصلَّبـ و اْ  أَو   يـ َقتـَّل و اْ  َأن َساًدافَ  ٱأل 
ِديِهم   تـ َقطَّعَ  ج ل ه م أَي  ن   َوأَر  اْ  َأو   ِخلَـٰفٍ  مِّ ضِ  ِمنَ  ي نَفو  َر  ٌىً۬  هَل م   ِلكَ ٲذَ  ٱأل  َيالدُّ ٱ ىِف  ِخز  َ نـ  ِخَرِة َعَذاٌب  َوهَل م  ىِف ٱأل 
ا َوَطَمًعا . وقال :  (49) َعِظيمٌ 

ً۬
ًف ع وه  َخو 

لَـِٰحَها َوٱد  َد ِإص  ِض بـَع  َر  ِسد وْا ىِف ٱأل 
َن  ِإنَّ َواَل تـ ف  ََت ٱَّللَِّ َقرِيٌبً۬ مِّ

 َرمح 
ِسِننيَ  م ح 

 .(50) ٱل 
كارهم من كل فوأييت األمن الفكري يف مقدمة ما حافظت عليه الشريعة اليت حفظت عقول الناس وأ

ما يغريّها ويفسدها وحييد هبا عن الفطرة السليمة والطريقة املستقيمة، فحد الردة وقتال البغاة واخلوارج 
واحملاربني واملفسدين يف األرض، ومروجي املخدرات وغري ذلك، كل تلك مناذج من الزواجر حفاظا على 

 . (51) أمن العقدي والفكري

                                                           
(  وق    ب في هذا ا موضوع جملة من ا علماء وا بحثين، منه  ؛ صا ح ابن حمي  في   ابه: ا حوار أ ابة وضواب ه،  ا   بن عب  هللا ا قاس  في 47)

   ابه : ا حوار مع أهل ا   اب، وآ رون. 
 (  سورة ا بقرة، اآلية : 48.179)
 (  سورة ا مائ ة، اآلية : 49.33)
 (  سورة األعراف، اآلية : 56. 50)

 (  صا ح بن ناصر ا  زي ، أثر   بيق ا شريعة اإلسالمية في منع وقوع ا جريمة، ص: 51.20)
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 العلم النافع:
َلَم  مَ ٱ أ وت واْ  لَِّذينَ ٱَولِيَـع  ِعل  َقُّ ٱ أَنَّه   ل 

ِمن واْ  رَّبِّكَ  ِمن حل  ِبتَ  ۦِبهِ  فـَيـ ؤ   نـ و اْ َءامَ  لَِّذينَ ٱ هَلَادِ  َّللََّ ٱ َوِإنَّ  قـ ل وهب  م   ۥ َله   فـَت خ 
َتِقيمًٍ۬  طًٍ۬ ٲِصرَ  ِإىَلٰ  طريق  إىلإن من أهم روافد األمن الفكري التزود ابلعلوم اإلميانية، اليت ترشد  .(52) مُّس 

اهلداية والصالح الذي جاء به القرآن الكرمي، وهو احلق املبني، الذي ال أيتيه الباطل، وتدعو إىل الوعي 
الفكري الناضج، وسلوك الطريق القومي، وأداء الطاعات، وفعل اخلريات، واجتناب احملرمات، تقرابً إىل هللا 

 سابه وعذابه، وهلذا فقد أشاد القرآن العظيماخلالق جّل وعال، وطمعًا يف رمحته وعفوه، وخوفا من ح
مَّن  ه َو أَ  بفضائل العلوم اإلميانية وشرف مكانتها، وعظيم منافعها، ومثراهتا الرتبوية اآلمنة، فقال جل وعال:

ََة َربِِّهۦ
ج وْا َرمح  َِخَرَة َويـَر 

َذر  ٱأل 
ا حَي  ًمً۬ ا َوقَا ٮ 

ِل َساِجًدً۬ َلم وَن َوٱلَِّذيَن اَل َهل  َيس    ق ل  قَـِٰنٌت َءاانَ َء ٱلَّي 
َتِوى ٱلَِّذيَن يـَع 

َلم ونَ 
بَـٰبِ يـَع 

َل  َا يـََتذَكَّر  أ ْول واْ ٱأل   .(53)  ِإمنَّ
وحيقق العلم اإلمياين الذي يدعو إليه القرآن الكرمي فضيلة اجلمع بني التقوى والعلم، ليؤدي العلم النافع 

اة ، واالستقامة السلوكية، وإقامة العدل، وأداء احلقوق؛ ابتغاء مرضأغراضه الرتبوية يف بناء اجملتمع اآلمن
 هللا، بعيدا عن األطماع املادية، والدوافع العدوانية الغامشة.

وهلذا فقد أثىن الرسول الكرمي، واهلادي البشري صلى هللا عليه وسلم بفضائل العلوم اإلميانية ومقاصدها 
يقاً نه قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: "من سلك طر اخلالصة، فعن أيب الدرداء رضي هللا ع

يطلب فيه علماً سلك هللا به طريقاً من طرق اجلنة، وإن املالئكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم، وإن 
اء يفضل العامل على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة األنبياء، وإن األنب

  .(54)مل يورثوا ديناراً وال درمهاً، وإمنا ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ حبظ وافر"
ومما سبق من أمهية العلم ومكانته وآاثره يتجلى االرتباط الوثيق بينه وبني حتقيق األمن الفكري، ومن 

من الفكري صمام األ القضااي املنهجية املهمة يف هذا اجملال ضرورة أخذ العلم من العلماء الرابنيني ألهنم
فبحسن توجيههم وبياهنم يتحقق الفهم الصحيح للنصوص وقواعد االستدالل، السيما يف النوازل 

ِف أََذاع واْ ِبِهۦ واملستجدات، قال تعاىل: َو  ِن َأِو ٱخل  َم  َن ٱأل  ٌرً۬ مِّ ِإىَل ٱلرَّس وِل َوِإىَلٰ  أ ْوىِل   َوَلو  َردُّوه  َوِإَذا َجا َءه م  أَم 
                                                           

 (  سورة ا حج، اآلية : 52.54)
 (  سورة ا زمر، اآلية : 53.9)
 (  رواه اإلما  أحم  في ا مسن ،رق  ا ح يث: 21715. واإلما  أبو  او  في ا سنن، رق  ا ح يث: 3637، وابن حبان في ا صحيح، رق  ا ح يث: 54.88)
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 َ ِر ِمنـ  ٱأل  تَـۢنِبط ونَه   ٱلَِّذينَ  َلَعِلَمه   م  ه  م  اَل  م  ه  ِمنـ   ۥ َيس  ل   َوَلو 
َت ه  َورَ  م  ك  َعَلي   ٱَّللَِّ  َفض 

ت م   ۥ مح 
طَـٰنَ  لَٱتَـّبَـع  . (55)  قَِلياًلً۬ ِإالَّ  ٱلشَّي 

ريعة إفتاءًا وحتليالً شوهنا يبني خطورة التعامل واملتعاملني والقائلني على هللا بغري علم، واخلائضني يف أمور ال
وحترمياً، وهم ليسوا منها يف ورد وال صدر، مما كان سببًا يف تقويض بناء األمن الفكري وحلول الفوضى 

 الفكرية.
 

 أهم النتائج والتوصيات:
 النتائج والتوصيات

 أوًَل: النتائج:
«  ألمن الفكريا الرتبية اإلسالمية ودورها يف تعزيز »لقد تبنّي يل من خالل البحث يف موضوع 

 النتائج التالية:
ا احلقيقي أن األمن  -1

ً
هو: احلال اليت يكون فيها اإلنسان مطمئًنا يف نفسه، مستقرًا يف وطنه، سامل

  من كل ما ينتقص دينه، أو عقله، أو عرضه، أو ماله.
 .أن األمن الفكري ال يتحقق إال اباللتزام مبنهج اإلسالم على وفق فهم السلف الصاحل -2
ا من امليل عن االستقامة عند أتمله، وأن  -3

ً
أن األمن الفكري هو: احلال اليت يكون فيها العقل سامل

تكون مثرة ذلك التأمل متفقًة مع منهج اإلسالم على وفق فهم السلف الصاحل، وأن يكون اجملتمع املسلم 
 آمًنا على مكوانت أصالته، وثقافته املنبثقة من الكتاب والسنَّة.

ن األمن الفكري حاجة ضرورية ال تستقيم احلياة بدون توفره؛ ألنه أحد مكوانت األمن بصفة أ -5
 عامة، بل هو أمهها وأمساها وأساس وجودها واستمرارها.

أن اإلخالل ابألمن الفكري يؤدي إىل تفرق األمة وتشرذمها شيًعا وأحزااًب، وتتنافر قلوب أبنائها،  -6
 ح األمة، ويتشتت مشلها، وختتلف كلمتها.وجيعل أبسهم بينهم، فتذهب ري

وجود األمن الفكري ال يعين التقوقع واالنغالق وعدم حماكاة اآلخر فكراًي وثقافًيا، فإن ذلك  -7
يعيق التطور والتقدم املنشود؛ فاملعيار هنا هو االعتدال والوسطية والقدرة على وزن األمور مبوازين النقد 

                                                           
 (  سورة ا نساء، اآلية : 55.83)
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 والتحليل السليم.
أحد األسباب املهمة اليت تعزز األمن الفكري يف نفوس الناشئة من خالل هي  الصحيحةالرتبية  -8

 عناصرها املختلفة الفعالة.
يكون منبثق  رتيبامليف تعزيز األمن الفكري لدى  يباملهم الذي يقع على عاتق املر الفاعل و الدور  -9
 .الكتاب والسنة وفق فهم السلف الصاحلمن 

ء األكرب يف تعزيز األمن الفكري من خالل تنشئة إسالمية صحيحة، اجلز  ريبيتحمل امل -10
على استيعاب املفاهيم واألفكار البعيدة عن األفكار املنحرفة واملتطرفة، ومتثل القدوة احلسنة،  ةساعداملو 

وكذلك ترسيخ مبدأ احلوار اهلادف واالستماع واحرتام اآلخرين وصواًل إىل احلق، وتشجيع التعاون مع 
 رة.األس

 دورًا مهًما وأساسًيا يف حتقيق األمن الفكري، اليت تسعى لرتسيخ املنهج اإلسالميدرسة تلعب امل -11
 املبين على االستقامة واالعتدال والوسطية.  

 .بويةقد يتعرض لالحنراف الفكري بسبب سوء مناخ البيئة الرت  ناشئةأن ال -12
ري ج اإلسالم يف التفكري، وما ينتج عن ذلك التفكأن األمن الفكري ال يتحقق إال ابلتزام منه -13

 من علوم ومعارف.
 اثنًيا: التوصيات

 .العناية بتدريس العقيدة اإلسالمية وفق منهج السلف الصاحل -1
ن  ع نشر العلم الشرعي املستقى من الكتاب والسنَّة بفهم السلف الصاحل يف اجملتمع، مع البعد -2

 كثرة االختالف وأسبابه.
 يز الرتبية اإلسالمية وتفعيل دورها كمسلك من مسالك القضاء على ظاهرة الغلو والتطرف.تعز  -3
ضرورة اهتمام املؤسسات الرتبوية والتعليمية ابلتنسيق مع مؤسسات اجملتمع املدين لطرح مثل هذه  -4

 القضااي ووضع اخلطط والربامج للوقاية من االحنراف والتطور لدى الناشئة ومعاجلتها.
ضمني املقررات الدراسية بعض املوضوعات ذات الصِّلة لتحقيق األمن الفكري، والنظر إىل ت -5

 تطويرها تطويرًا مستمرًا ملكافحة شىت أشكال االحنراف الفكري.
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االهتمام ابلبحوث العلمية يف دراسة أسباب هذه الظاهرة ووضع احللول والسبل الوقائية للحد  -6
  منها.
 شرعي الصحيح، واملنهج احلق على القيام ابلدور املنشود منهم.تشجيع أهل العلم ال -7
 

 

 قائمة املراجع واملصادر: 
 القرآن الكرمي  -
 

أبو احلسني، أمحد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، حتقيق عبد السالم حممد هارون، الطبعة الثالثة  -
 .م( 1981ه  1402)مصر: مكتبة اخلاجني 

 
هتذيب اللغة، حتقيق: عبد العظيم حممود، )مصر: الدار املصرية للتأليف  األزهري، حممد بن أمحد، - 

 .والرتمجة(
 
أبو الفضل حممد بن مكرَّم بن منظور، لسان العرب بدون طبعة، حتقيق:عبد هللا علي الكبري وآخرون  -

  )القاهرة: دار املعارف(.
 

مي قرآن، بدون طبعة، حتقيق: ندأبو القاسم احلسني بن حممد األصفهاين، معجم مفردات ألفاظ ال -
  .مرعشلي )بريوت: دار الفكر بدون اتريخ(

 
 م( . 1985علي بن حممد اجلرجاين، التعريفات، بدون طبعة )بريوت: مكتبة لبنان  -
 
 .جبري بن سليمان احلريب، األمن الفكري يف مواجهة املؤثرات الفكرية -
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ي فكري لدى طالب الصف الثالث الثانوي، حبث تكميلدور منهج العلوم الشرعية يف تعزيز األمن ال - 

 2008 –ه،  1428مقدم إىل قسم املناهج يف كلية الرتبية جبامعة أم القرى لنيل درجة الدكتوراه، 
 م.

 
 أمحد بن حممد الفيومي، املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، بدون طبعة )دار الفكر بدون اتريخ(. -
 

 –ه  1422ي، حقيقة الفكر اإلسالمي، الطبعة الثانية )الرايض: دار املسلم د.عبد الرمحن الزنيد -
 م( . 2002

 

 . م( 2010 –ه  1431الطبعة األوىل ) –حنو جمتمع آمن فكراًي  –د.عبد احلفيظ املالكي  -
 
مطابع  ملكرمةا  بن عبد احملسن الرتكي، األمن الفكري وعناية اململكة العربية السعودية به )مكةهللا عبد -

 ه(. 1423رابطة العامل اإلسالمي 
 

عبد الرمحن السديس، األمن الفكري، ضمن كتاب األمن الفكري، الطبعة األوىل )الرايض:جامعة انيف  -
 م( . 2005 –ه  1426العربية، مركز الدراسات والبحوث 

 
لعلوم انيف العربية ل ابن مسفر الوادعي، األمن الفكري اإلسالمي، جملة األمن واحلياة الرايض: جامعة -

 ه( . 1418،  187األمنية، مركز الدراسات والبحوث ع 
 

 .م2004عبد الرمحن النحالوي، أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها، دمشق، دار الفكر،  -
 
عبد الرمحن النقيب، الرتبية اإلسالمية املعاصرة يف مواجهة النظام العاملي اجلديد، القاهرة، دار الفكر  -
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 .م1996ريب، الع
 
صاحل ذايب هندي، طرائق تدريس الرتبية اإلسالمية، أصول نظرية ومناذج وتطبيقات عملية، عمان، دار  -

 م.2009الفكر انشرون وموزعون، 
 
على بن عبده األملعي، مفهوم الرتبية يف اإلسالم، حبث منشور يف موقع  -

http://www.minbr.com/mfhomaltrbia.php. 
 
امعة مناهج الرتبية الدينية اإلسالمية يف التعليم العام ابلوطن العريب، احملور الثالث والرابع. ج مؤمتر تطوير -

  م.1996مايو  31-29األزهر ابلقاهرة، 
 
 م.1999يس املواد الشرعية، مرجع سابق،على أمحد مدكور، منهجية تدر  -
 
 م. 19/01/2010عرفية ابلقاهرة، إسالمية الرتبية" يف مركز الدراسات امل“سعيد إمساعيل بعنوان  -
 
 م( . 1982مجيل صليبا، املعجم الفلسفي )بريوت: دار الكتاب اللبناين  -
 
 ، صحيح البخاري. اإلمام البخاري  -
 
  ، صحيح مسلم. اإلمام مسلم -
 
 .أمحد حسن كرزوي، الضوابط األمنية يف أحكام األسرية -
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 د.املسن ،اإلمام أمحد -
 
 .خلزمي، أثر تطبيق الشريعة اإلسالمية يف منع وقوع اجلرميةصاحل بن انصر ا -
 
 ابن حبان. سنن السجستاين، اإلمام أبو داود -
 
 ابن حبان. صحيحالبسيت، ابن حبان  -
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 َلجِووا الي   وم ق       ادة ال  غ     د
 

 إبراهيم حممد عبده موسى
bi.alhejaz@gmail.comRawa 

 أكادميية الدراسات اإلسالمية –طالب دكتوراه يف قسم العقيدة والفكر اإلسالمي 

 

 امللخص

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني، أمابعد:

ر إال تنا اإلســــــالمية، وما هذا الفقالعامل اإلســــــالمي مير أبزمات ونكبات مؤملة، وما هذا إال نتيجة للفقر الذي اجتاح ام
نتيجة احلروب الظاملة القائمة عليها، وما احلروب املســـــتمرة على األمة إال نتيجة التآمر املســـــلط من قبل اعدائها، وهذا 
التآمر يف حقيقته هو آتمر على اإلســالم واملســلمني، ومن مل يكتوي بناره اليوم فســوف يصــطلي بناره غدا، ومن مل تناله 

 ب انله من هلبها. احلر 

ويف ظل التحدايت احملدقة ابألمة، فإنين ســــــوف أورد يف هذه الورقة املتقدم هبا للمؤمتر دراســــــة تســــــتفيد منها املنظمات 
اإلنسانية، واجلمعيات اخلريية، واملؤسسات التعليمية، املهتمة ابلنشء املسلم بل ممن حلقت بدايرهم احلروب والكوارث، 

 بدال النقمة احلاصلة من تلك احلروب إىل نعمة، واحملنة إىل منحة.نسعى من خالهلا إىل إ

 :وتكمن مشكلة الدراسة يف اَليت 
 احلروب اليت تعاين منها كثري من بلدان العامل اإلسالمي. -1
 حالة اجلهل وغياب الوعي اليت اصيب به أبناء املسلمني ونقص الرعاية التعليمية. -2

mailto:Rawabi.alhejaz@gmail.com
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ـــــــــــيت يعـــــــــــد العـــــــــــائق األساســـــــــــي  -3 ـــــــــــيت ســـــــــــبب أتخـــــــــــر النمـــــــــــو والنهضـــــــــــة تفشـــــــــــي الفقـــــــــــر ال التعلـــــــــــيم، ال
 لألمة.

 :لذا أثريت األسِلة التالية 
 من هم أطفال احلروب؟ -1
 ما هي الوسائل واألفكار اليت تعني للتخلص من هذه اإلشكاالت؟ -2
ــــــــــــد ومكاســــــــــــب تعــــــــــــود  -3 ــــــــــــك األضــــــــــــرار واخلســــــــــــائر إىل فوائ ــــــــــــل تل ــــــــــــربامج املقرتحــــــــــــة للتحوي مــــــــــــاهي ال

 صة وعلى العامل بصفة عامة؟ابلنفع على األمة اإلسالمية بصفة خا
 
 

 :وكان اَلدف من عمل هذه الدراسة هو 
 اإلسهام يف اكتشاف النوابغ والكوادر واملواهب من أطفال احلروب والعناية هبم. -1
اإلســــــــــــهام يف إخــــــــــــراج قــــــــــــادة ومبــــــــــــدعني ومفكــــــــــــرين تكــــــــــــون هلــــــــــــم بصــــــــــــمة يف الرقــــــــــــي والتقــــــــــــدم  -2

 ابألمة اإلسالمية.
ضـــــــــــن الرتبـــــــــــوي الالئـــــــــــق هبـــــــــــم قبـــــــــــل أن تـــــــــــتخطفهم آايد العنايـــــــــــة أبطفـــــــــــال احلـــــــــــروب وإجيـــــــــــاد احمل -3

رين واملفسدين.  املنصِّ
 حدود املقال: 

ـــــــــــدمار وعلـــــــــــى ســـــــــــبيل  ـــــــــــيت ابتليـــــــــــت ابحلـــــــــــروب وال ـــــــــــاطق والـــــــــــدول اإلســـــــــــالمية ال احلـــــــــــدود املكانيـــــــــــة: املن
 اخل ( -بورما –ليبيا  -أفغانستان  -فلسطني  -سوراي  -العراق  -املثال ) اليمن 

 العشرين احلدود الزمانية: القرن
 
  :منهج املقال 

 لقد اتبعت يف هذا املقال:
والســــــــــــنة املطهــــــــــــرة علــــــــــــى اآلايت القرآنيــــــــــــة مــــــــــــن : وذلــــــــــــك جبمــــــــــــع النصــــــــــــوص املــــــــــــنهج االســــــــــــتقرائي  -أ
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 .اليت حتدثت عن املوضوعصاحبها أفضل الصالة والتسليم 
ع جملالت واملواقــــــــــــكــــــــــــا  املتــــــــــــأخرة وغريهــــــــــــااملعلومــــــــــــات مــــــــــــن املصــــــــــــادر املتقدمــــــــــــة و  تمجعــــــــــــكمــــــــــــا أنــــــــــــين 
إبيضــــــــــــــاح النصــــــــــــــوص ومراعــــــــــــــاة ارتباطهــــــــــــــا املوضــــــــــــــوع. مث قمــــــــــــــت الــــــــــــــيت تناولــــــــــــــت هــــــــــــــذا اإللكرتونيــــــــــــــة 

 .ابملوضوع
ــــــــــل املعلومــــــــــات اخلاصــــــــــة هبــــــــــذا املقــــــــــال مــــــــــن خــــــــــالل الواقــــــــــع  -ب املــــــــــنهج التحليلــــــــــي مــــــــــن خــــــــــالل حتلي

 الذي متر به األمة اإلسالمية.
 

متـــــــــــه خبامتــــــــــــة وقـــــــــــد قســـــــــــمت املقــــــــــــال إىل مقدمـــــــــــة وفصـــــــــــلني كــــــــــــل فصـــــــــــل يتكـــــــــــون مــــــــــــن مبحثـــــــــــني مث خت 
ذكــــــــــرت فيهــــــــــا أهــــــــــم التوصــــــــــيات والنتــــــــــائج، مــــــــــع ذكــــــــــر املراجــــــــــع الــــــــــيت اعتمــــــــــدت عليهــــــــــا يف هــــــــــذا املقــــــــــال بعــــــــــد 

 االعتماد على هللا سبحانه وتعاىل.
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 

 أوَل: املقدمة
 فال مضل هللا ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده ونستعينهإن احلمد هلل حنمده 

له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال هللا وحد اَل شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله. }اَي أَيُـَّها الَِّذيَن 
اِحَدٍة بَّك م  الَِّذي َخَلَقك ْم ِمْن نـَْفٍس وَ { . }اَي أَيُـَّها النَّاس  اتَـّق وا رَ 1آَمن وا اتَـّق وا اَّللََّ َحقَّ تـ َقاتِِه َوال مَت وت نَّ ِإالَّ َوأَنـْت ْم م ْسِلم ونَ 

َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْه َما رَِجااًل َكِثرياً َوِنَساًء َواتَـّق وا اَّللََّ الَِّذي َتَساَءل وَن بِِه َواأْلَ  .  2َحاَم ِإنَّ اَّللََّ َكاَن َعَلْيك ْم َرِقيبًا{رْ َوَخَلَق ِمنـْ
ي ِطِع اَّللََّ َوَرس وَله  فـََقْد  ا اتَـّق وا اَّللََّ َوق ول وا قـَْواًل َسِديداً، ي ْصِلْح َلك ْم َأْعَماَلك ْم َويـَْغِفْر َلك ْم ذ ن وَبك ْم َوَمنْ }اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمن و 
 أما بعد  3فَاَز فـَْوزاً َعِظيمًا{

تسبون إليه، يتصف هبا املن فإن من علو شأن اإلسالم وعذوبة ينابيعه الفياضة، أن جعل الرتاحم والتعاطف مسة
ووسام يعتز ويفتخر به كل من نسجت يف قلبة  شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممدا رسول هللا، كيف ال يكون ذلك 
وحنن أمة واحدة، رهبا واحد، وكتاهبا واحد، ورسوهلا واحد، وهذا مصداق لقوله صلى هللا عليه وسلم: " مثل املؤمنني يف 
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( ويف رواية 4مثل اجلسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد ابحلمي والسهر")توادهم وترامحهم ك
( لذا جند التواصي 5ملسلم: " املسلمون كرجل واحد، ِإن اشتكى عين ه  اشتكى ك لُّه، وِإن اشتكى رأس ه  اشتكى ك لُّه ")

من  هبا عن سائر األمم واجملتمعات، فكل جمتمع ابحلق والتواصي ابلرمحة من عقيدة هذه األمة السمحة، اليت متتاز
جمتمعات املسلمني إذا أخذ ابلدين القيم عبادة ومنهجا وسلوكا وتربية وأخالقا، عامل مبا جاء يف كتاب هللا وسنة رسوله 

احم والتعاطف املصطفى صلى هللا عليه وسلم مطبقِّاً حلدودمها، ممتثل ألوامرمها، منزجر عن نواهيهما، فلزاماً سوف جند الرت 
الفقريَ ، وسينعم اليتيم بينهم كما لو كان والداه على قيد احلياة،  بني أبناء ذلك اجملتمع، وحتمًا سيتفقد منهم الغين  
وت كفى األرملة، ويعال املسكني، ألن اجملتمع الذي يعمل مبقتضى الشرع ويستمسك به منهجا وخلقاً، فلسوف تتحقق 

خوة، التكافل، املودة، الرمحة" وإن من أتمل النصوص من الكتاب والسنة لسوف جيد فيه كل مضامني احلياة: "األ
االهتمام الكبري الواضح ملفهوم التكافل والرتاحم، ولسوف تتجلى له الصور الرائعة اليت جتسد ذلك املعىن، وتنقش يف 

 نفسه ذلك املنظر الراقي لسماحة وعظم هذا الدين ومعانيه الراقية.
فهم من ذلك التعاطف والرتاحم املفهوم املادي فقط، ال، وإمنا ملفهوم اجلسد الواحد مفاهيم عظيمة وأرجو أال ي

وجليلة عدة، وإمنا من احدى تلك املفاهيم واملعاين هو الرتاحم املادي، ولكن إىل جانب ذلك هناك الرتاحم املعنوي من 
احم، اليت لرتاحم الشعوري واحلسي، وغري ذلك من أنواع الرت توجيه وتربية، وهناك الرتاحم الفكري، والرتاحم السلوكي، وا

 جتسد التصور العام ملفهوم الرتاحم وترسم الصورة احلقيقية له، والذي حيض عليها ديننا العظيم الشامل.  
 وسواء كان ذلك الرتاحم والتواد فرداي، أو مجاعيا، ألن املقصود هو حصول الغاية ولكل غاية وسائلها. وقد يتعدى
الرتاحم  اجملتمَع املسلم ليشمل كذلك غري ملة اإلسالم وليصبح شامال لإلنسانية أمجعني، وهذا يعترب قمة اخللق والكرم 

 واإلنسانية، بعد أن تسد حاجة املسلمني أوال.
وإن كل ذي لب لو أتمل ملاذا حرص اإلسالم على هذا الرتاحم والتعاطف؟ وأخذ املال من الغين ليعطيه للفقري؟ 

جعل قانوان للحياة تسري عليه البشرية، سياسيا كان أو اقتصاداي أو ثقافيا أو حىت عسكراي، إمنا كان ذلك لكي يسود و 
األمن واالستقرار، وتتحقق املصلحة العامة، واخلاصة، على السواء، وتندفع املضار واملفاسد عن األمة بكل صورها 

 إىل السرقة، وال يكون هناك مناخ للقتل واجلرمية، كما توصد أبواب ومعانيها، حسية كانت أو معنوية، فال يلجأ حمتاج
البغي والرذيلة، ويتم ذلك عندما يعلم الغين ماله وما عليه، ويعرف الفقري حقوقه، ومن خالف ينال جزاءه، عندها فقط 

ة واستشعر عمل مبسئوليتتكون معاين" اجلسد الواحد " ويكون قد نقش أبمسى وأرقى املفاهيم. وال شك أن اإلنسان إذا 
أنه هو املسئول عن نفسه، وأنه مطالب بتزكية هذه النفس وتربيتها وأَطرها على احلق واخلري، وأن يعلم أْن كما أن يف 

                                                           
  مسل  )2586/ 67(4
 رواه ا ب اري 10 / 366 في األ ب، باب رحمة ا ناس وا بهائ ، ومسل  رق  )2586( في ا بر وا صلة، باب  راح  ا مؤمنين و عا فه ، عن ا نعمان 5
 بن بشير.



 

 
411 

 شريعتنا تكافل وتراحم، فإن هناك حفظ حلقوق الناس وصون ألعراضهم، وحدود تقام ملن خيالف هذا الشرع ويفسد.
واسرته،  رد من املسئولية الفردية إىل املسئولية اجلماعية فحثه على العناية واالهتمام أبهلهمث إن الدين انتقل بذلك الف

 ا َماَلِئَكةٌ ِغاَلٌظ ِشَداٌد اَل يـَْعص ونَ قال تعاىل: } اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمن وا ق وا أَنـْف َسك ْم َوأَْهِليك ْم اَنرًا َوق ود َها النَّاس  َواحلَِْجارَة  َعَليـْهَ 
َ َما أََمَره ْم َويـَْفَعل وَن َما يـ ْؤَمر وَن { أْلَِمري  وقال النيب صلى هللا عليه وسلم:" ااَل ك لُّك ْم رَاٍع، وَك لُّك ْم َمْسئ وٌل َعْن َرِعيَِّتِه، فَا 6اَّللَّ

ه ْم، َواْمرَأَة  الرَّج ِل رَاِعَيٌة َعَلى ِل بـَْيِتِه َوه َو َمْسئ  الَِّذي َعَلى النَّاِس رَاٍع َوه َو َمْسئ وٌل َعْن َرِعيَِّتِه، َوالرَّج ل  رَاٍع َعَلى َأهْ  وٌل َعنـْ
اَل وَك لُّك ْم رَاٍع وَك لُّك ْم َمْسئ وٌل أَ بـَْيِت بـَْعِلَها َوَوَلِدِه َوِهَي َمْسئ وَلٌة َعنـْه ْم، َواْلَعْبد  َمْسئ وٌل َعَلى َماِل َسيِّدِه َوه َو َمْسئ وٌل َعْنه ، 

(، وهذا هو الربانمج العام للحياة، فاليوم أنت طفل ت كفل وت رعى من والديك وأسرتك، وغدا أنت شاب 7ِعيَِّتِه")َعْن رَ 
ال حتمل إال هّم نفسك  حتاول االعتماد على ذاتك لتكّون لنفسك أسرة، بعد ذلك أنت أب ورّب ألسرة حتمل مهها 

سئولية ري احلياة، ومن مث فإن احلديث فيه تقسيم لدرجات املوكفايتها، بل ومطالب شرعا ابحملافظة عليها، وهكذا تس
وصفاهتا فال خيرج من املسئولية أحد، من العامل إىل األمري، وكل حسب ما ويل من املسئولية، فهو مسئول عن تلك 

 التعاطف ىلاألمانة وتلك الرعية. واملقصد من ذلك أن هناك تشارك من اجلميع يف املسئولية وهذا التناغم هو املؤدي ا
َياء  والرتاحم، وهذا هو الشمول الرائع الذي أتى به اإلسالم وهو مصداق لقوله تعاىل }َواْلم ْؤِمن وَن َواْلم ْؤِمَنات  بـَْعض ه ْم أَْولِ 

َهْوَن َعِن اْلم ْنَكِر َوي ِقيم وَن الصَّاَلَة َويـ ْؤت وَن الزََّكاَة وَ  ِطيع وَن اَّللََّ َوَرس وَله  أ ولَِئَك َسرَيْمَح ه م  اَّللَّ  ي  بـَْعٍض أَيْم ر وَن اِبْلَمْعر وِف َويـَنـْ
. وهذا هو اإلطار العام ملفهوم الوالية اليت هبا تتم الرمحة واملودة والتعاطف. هذا إذا حنن تكلمنا  8ِإنَّ اَّللََّ َعزِيٌز َحِكيٌم{

لم واألمان ولكن قد وجود  يوجد بعض من حاالت اجلهل والفقر أو عن التكافل بني اجملتمع املسلم يف حال وجود السِّ
أرملة ومسكني ويتيم، لظروف عادية قد تسري على كل البشرية. مث كيف يكون كذلك احلال إذا حنن سلطنا الضوء 
ووجهنا األنظار إىل من هم أسوء حاال من أولئك بل وال يوجد مقارنة بينهم وبني من ذكران سابقا اال وهم ضحااي 

احلاصل على اجملتمع املسلم وقد سرى هذا السرطان واستشرى يف كثري من بالد املسلمني وال حول وال  احلروب والدمار
قوة إال ابهلل، وكيف لو كان الضوء مسلط أبخص اخلصوص من ذلك، وهم أطفالنا الذين فقدوا والديهما أو أحدمها 

على حرث وال  م صغريا وال توقر كبريا، ومل تبقيبسبب ذلك الظلم اجلائر احلاصل من تلك احلروب القائمة واليت ال ترح
نسل، بل هو دمار شامل بكل معانيه وصوره. فال شك أن األمر أعظم والتعاطف أوجب والرتاحم آكد، فهؤالء حقيقة 

الم سمل يعد هلم وطن وال مأوى، وهلذه الصورة املؤملة جيب أن ترسم أمسى معاين اإلخاء، وأزكى عبري الرمحة، وهلذا أقام اإل
روابط األخوة وجسدها بروح واحد بقوله: "كاجلسد الواحد" فأوجب املسئولية على اجلميع كل حسب قدرته وطاقته 

                                                           

  سورة ا  حري  : )6(6
  ا ب اري )2554(، ومسل  )1829( .7
  سورة ا  وبة )71(8



 

 
412 

حىت تكون جمموعتها تشكل معاين رائعة تشرق مشس األمل من خالهلا على كل متأمل وكسري. ويكون بذلك مزج بني 
وكٌل مأمور أن يتقن دورة وأن يؤدي وظيفته على أكمل  املصلحة اخلاصة مع العامة، وكالمها يكمل بعضهما البعض،

وجه ويكون له دور فاعل يف جمتمعه، وهبذا يتحقق قوله تعاىل" وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان 
الم للفرد وكذلك ضمن اإلس  10وقول املصطفى صلى هللا عليه وسلم " املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا"  9"

َجَعْلَناك ْم واجلماعة تكافال وتعاطفا سلوكيا كما بني ذلك يف قوله تعاىل: }اَي أَيُـَّها النَّاس  ِإانَّ َخَلْقَناك ْم ِمْن ذََكٍر َوأ نـَْثى وَ 
وهذا إمنا هو منوذج بسيط لتحقيق الرتاحم   11رٌي{ش ع واًب َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرف وا ِإنَّ َأْكَرَمك ْم ِعْنَد اَّللَِّ أَتْـَقاك ْم ِإنَّ اَّللََّ َعِليٌم َخبِ 

 .واملودة والتعاطف بني اجملتمع املسلم
 اثنيا: متهيد 

إن عاملنا اإلسالمي مير مبرحلة من أسوأ مراحل التاريخ اإلسالمي، وإن الصراعات املسلطة عليه من الشرق والغرب 
املنا األوىل، وما هذه األزمات املفتعلة واملختلفة على عهلو دليل على مطامع فيما ميتلك من خريات وثروات ابلدرجة 

اإلسالمي إال خلوفهم من يقظة ذلك املارد الذي لو استيقظ حق اليقظة ألتى على كل ما لديهم وسخرها خلدمته. وما 
ال يتم و  هذه األزمات املصطنعة برأيي إال هي نتيجة لذلك الفقر املمنهج، الذي يراد به شغل املسلم مبعاشه ولقمته،

ذلك الفقر على األمة اإلسالمية إال نتيجة لتلك احلروب املسلطة عليها من اعداءها وخصومها املسيطرون بشكل أو 
أبخر على األمة اإلسالمية ثقافيا وفكراي واقتصاداي وعسكراي. وما ذاك وذاك إال بسبب التآمر احلقري الذي أصبح جليا 

لتآمر بال شك وال ريب سوف يطال الكل، فمن مل يكتوي بناره فال بد أنه جهارا على هذه األمة العظيمة، وهذا ا
أصابه من دخانه ومن أصيب من دخانه حتما سيكتوي بناره، إال أن يشاء هللا. وما أردت التحدث عنه يف هذا املوضوع 

 تعتين ابجلوانب ات اليتالذي أتقدم به للمؤمتر هو عبارة عن مشروع إنساين قصدت به املنظمات أو اجلمعيات أو املؤسس
اإلنسانية والتعليمية املتعلقة ابلنشء املسلم، بل حىت غري املسلم لعله أن يكون انفعا لإلسالم واملسلمني، وهذه الورقة 
ختدم أطفال احلروب ابلدرجة األوىل، مث األطفال الذين حلق هبم األذى والضرر بسبب الكوارث اليت تسمى )طبيعة( ـ 

 الب عقوبة من هللا ـ وإمنا هي يف الغ
 
 
 

                                                           
  سورة سورة ا مائ ة )2(9
  رواه ا ب اري في ا صحيح )467( مسل  )2589(10
  ا حجرات )13(11
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 اثلثا: مشكلة هذه الدراسة 
 يف آاثر احلروب والدمار، وهي كما ذكرت ختتص وهتتم أبطفال احلروب. فتكمن املشكلة يف اآليت:

  اْلرُو والدمار:  -1
 من هم أطفال احلروب؟ وما أمهية االعتناء هبم؟

من آتمر ومكيدة أحاطت هبا من كل جانب إنه ال خيفى على كل ذي بصرية ما يعصف ابألمة اإلسالمية  
وأجلبت عليهم من كل حدب وصوب، ابألمس القريب كان كل ما يشغل العلماء واملفكرين هو التصدي لألفكار 
اهلدامة والعقائد املنحرفة اليت توافدت على جمتمعاتنا اإلسالمية بل وعلى البشرية مجعاء، مبا فيها من هدم ملعاين اإلنسانية 

يم السامية، فإذا بنا جند إىل جوار هذا الغزو املوجه لألفكار واملعتقدات، جند الغزو العسكري والتسلط الوحشي وكسر للق
على أبناء العامل اإلسالمي، يف كثري من الدول اإلسالمية، وال يعين أن احلرب على اإلسالم واملسلمني ستتوقف إىل هذا 

 يت تستهدف املسلمني قائمة ومستمرة حنو بقية الدول اليت مل تصب إىلاحلد، كال بل ال تزال هذه احلملة اهلمجية ال
يومنا هذا إبحدى السهام املوجه لنحر اجلسد املسلم من هنا وهناك. قد يقول البعض أننا ال زلنا هبذا التفكري العدائي؟ 

ابألمس كان ما  هنارا. أليسنقول لألسف هذا ليس ابلتفكري العدائي وإمنا هو الواقع املرير الذي نتذوق غصصه ليال و 
يشغل ابل كل مسلم، ويستحوذ على تفكريه هو معاانة إخواننا يف فلسطني، فلم يكن هناك جرح ظاهر للمسلمني غري 
جرح املسجداألقصى وهيمنة الصهيونية اليهود عليه، وعلى الرغم من هذا اجلرح كان جرحا واحدا، إال أننا جند أن مجيع 

أنظارهم جتاهه ويتأملون ألمله، وحيزنون حلزنه،  كان لون ذلك اجلرح أسود وأبيض، بلون الشاشة  املسلمني كانوا يصوبون
التلفزيونية أنداك، بل من  قبل كان السماع بذلك اجلرح قبل رؤيته من خالل املذايع، ومن مّث تضاعف ذلك اجلرح 

ة على مسرى ان شىت، قصف وانتهاك وسيطرة وحشيوازداد أمله واستفحل قليال وتغري لونه فإذا بنا نرى ذلك اجلرح أبلو 
احلبيب املصطفى صلى هللا عليه وسلم غري أن تلك األلوان مل تكن فائقة الوضوح، ألن الشاشة كذلك مل تكن عالية 
الوضوح، ومع ذلك  كان املسلمون يبكون لبكاء املسجد األقصى، ومل يكد ينقطع الدعاء إلخواننا يف فلسطني أبدا، 

خطيب اجلمعة أو من إمام الرتاويح يف رمضان، ألن اجلرح كان جرحا واحدا واألمل كان أملا واحدا، وكانت سواء من 
األمة أمة واحدة، حقا إذا اشتكى منها عضو يف الشام تداعى له سائر اجلسد يف العامل اإلسالمي. استيقن اليهود أنه 

لب األمة اإلسالمية، ولن تقوم هلم دولة، ولن ينعموا إذا استمر الوضع على ذلك النحو فلن يكون هلم مكانة يف ق
ابألمن واالستقرار، فجاء املخطط اليهودي الصهيوين مبباركة من النصارى الصليبني النتشار ذلك اجلرح يف اجلسد، 

تتبعثر و  وتفّشيه يف بقية األعضاء، فحاكوا املؤامرات واملخططات الستشراء اجلرح يف األمة اإلسالمية كي يتشتت الرتكيز
اجلهود، فأخذوا يوسعون دائرة األمل، وال أيلون جهدا يف حياكة املكائد ودس السم يف العسل، اترة ابلفكر، واترة ابلقوة.  
كما أهنم حاولوا صرف االهتمام الكامل عن فلسطني إىل تقسيم االهتمام بينها وبني أفغانستان، وكان ذلك مع بداية 
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اهد التمتع برؤية الدماء بلوهنا احلقيقي، ويزيد متعًة مبشاهدة الدمار واخلراب أبلوان الشاشة امللونة، كي يتسىن للمش
خمتلفة، وكأهنا رسالة إىل األمة اإلسالمية أن شاهدوا ما سوف حيل بكم قريبا وهتيئوا لذلك اليوم، ظنا منهم أن الشاشة 

ة على وشك ثه يف نفوس املسلمني، وال تكاد األمالسوداء والبيضاء ال تفي ابلغرض، وال تؤدي الدور املرعب املطلوب ب
أن تتعاىف من جرح أفغانستان حىت نكأوا هلا جرحا أخر يف البوسنة واهلرسك، لكن هذه املرة مل يكتفوا ابأللوان الباهتة 
ه يعلى الشاشة بل زادوا من جودة هذه األلوان مع عدم االكتفاء مبا يشاهده املسلم من البث الوحيد الذي حيصل عل

من بلد إقامته، ال بل على العكس من ذلك فكما أهنم بدأوا بتوسعة اجلراح, كذلك بدأوا بتوسعة العرض والبث من 
خالل شاشاهتم املشؤومة, فجاء ما يعرف ابلبث املباشر، والبث عن طريق األقمار الصناعية بسيطة االنتشار، إذ كان 

ب األسعار الباهظة، وكان عندها ال يزال دم املسلم ابهظ الثمن، ليس مبقدور أي شركة أو منظمة البث من خالهلا بسب
وجراحات املسلمني ليست ابلرخيصة، وال زال يتداعى لعضو املسلم املكلوم سائر اجلسد املعاىف القوي، مث توالت اجلراح 

ألمل وتوالت ازداد ا وتزايدت الدماء وتعاظم الدمار فتارة يف الشيشان، وأخرى يف كوسوفا، وحينا يف الصومال، وكلما
اجلراحات ازدادت الشاشة املشؤومة ابلبّث احلي والنقاوة، حىت يتمكن املشاهد املسلم أن يرى بوضوح أكثر ما حيل 
إبخوانه وسائر أعضائه من هنا وهناك، وما ينخر يف جسد األمة ويزيد من وهنها، وكلما ازداد الوضوح والنقاء للشاشة،  

وازدادت انتشارا وتوسعا، وابملقابل قل مثن الدم املسلم وازداد خبسا وزهدا وال حول وال قوة كلما قل مثن العرض عليها 
إال ابهلل العلي العظيم. وحاصل املعادلة أنه كلما ازداد االطالع واملشاهدة بعد تلك القنوات اليت أصبح مبقدور العائلة 

لم والدمار يني من البشري، ازداد سعري احلرب وتفشى الظالثرية أن تشرتي قناة وتبث ما تشاء، ليشاهد ذلك البث املال
 يف خاصرة األمة املسلمة. وال زالت انر احلرب أتكل يف األمة عضوا عضوا إىل أن يقضي هللا األمر من لدنه.

كان املاضي فلسطني وأقل منه زمنا أفغانستان، والبوسنة، والصومال، والشيشان، مث ها حنن اليوم نعيش حاضرا 
رارة وظلما يف قلب األمة، فلم تعد ليبيا، وسوراي، واليمن، والعراق، مبنأى عن مرمى السهم الناري، الذي أحرق أشد م

احلرث والنسل يف تلك البالد، ومل تكن كذلك مصر، وتونس، معزولة عن اللعبة العاملية، إال أن الدائرة كربت وتعاظمت 
ب ك الدول واملناطق حىت يستفحل الفساد، ويتعاىل الدمار وتتشر على من يدير تلك املؤامرات فأرجأوا، بعضا من تل

األرض وترتوي من دماء املسلمني، يف دائرهتم املرسومة، وسوف يرون أهنم حققوا شيئا مما أرادوا، فعندها سوف يتوجهون 
ى نفوس سوأ علإىل غريها من الداير وسوف يوسعون دائرة احلرب والدمار، وتبّث شاشاهتم العالية الوضوح ما هو أ

املسلمني، وكلما ازدادت نقاوة الشاشة ازدادت نفوس املسلمني وأرواحهم رخصا وخبسا. ال شك أن هذه املؤامرة 
الصهيوصليبية تدار بعناية فائقة، ويراد من ذلك هو القضاء على اإلسالم ابلدرجة األوىل، إال أن ذلك ال ميكن أن 

م أيضا يعلموا ذلك ابتداء، ولكن هي حماولة وقد حتتمل النجاح يف ظنهم. يكون ولن حيصل هلم ذلك أبدا، كما أهنم ه
غري أهنم وضعوا وال زالوا خططا بديلة ملؤامرهتم, فعندما مل يستطيعوا القضاء على اإلسالم، فال بد من القضاء على 
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ملسلمني وهم ها من ي سمون اباملسلمني، وهذا ما نراه ونشاهده من توسعة دائرة احلرب اخلبيثة القبيحة، اليت يدير رحا
ابألصل خنجرا يف حنر املسلمني كــ  الرافضة ــ الشيعة ــ  برأس حربتهم إيران اليت تلقت العناية والدعم الكامل من 
الصهيوصليبية العاملية لتصبح هي املهيمنة على العامل اإلسالمي، فبينما يعيش الشعب اإليراين حالة من الفقر واجلوع، 

إيران والدعم املبّطن الصهيوصلييب املتوارد اليهم يصّدر لنشر الثورة اخلمينية واملد الرافضي يف شىت داير إذ بثروات 
املسلمني، واملسلمون يف نوم وغياب، خاصة دعاة الدين احلق، املنبثق من كتاب هللا وسنة املصطفى صلى هللا عليه 

األطهار صحابة الرسول الكرمي رضوان هللا عليهم امجعني، وسلم، والذي نقل إىل املسلمني على أيد الثقات العدول 
فكان ما نشاهد من إابدة مجاعية شرسة للمسلمني املوحدين على أيد أولئك اجملوس الفرس بتنفيٍذ عريب مشني، ومع 

ون جهدا لذلك يعلم املتآمرون أنه ال يكون هلم ولن حيصل هلم القضاء ال على اإلسالم وال على املسلمني. فعندها ال أي
يف االنتفال إىل خمططهم البديل وهو إضعاف املسلمني، وبث روح العداوة والبغضاء فيهم، حىت مل يعد أحدهم يثق يف 
األخر فهذا يشك يف ذاك، وذلك يطعن يف اآلخر، مع قيام شاشتهم الشيطانية بتوسعة الفجوة بني املسلمني حىت صار 

الوالء والعداء ينشب من خالل مسومهم املعسولة وهذا ما أرادوا وهو ما لكل قناة منهم مشجعني ومؤيدين، بل وأصبح 
يصبون إليه، فحصل هلم نصيبا مما حاكوا. نعم لعبت تلك الشاشة دورا ابرزا يف هذه احلروب وهي من أقوى السهام 

ة والطائفية واملناطقية، زبياملوجهة حنو اجملتمع املسلم كيف ال يكون ذلك وما عرف املسلمون النزاع املمنهج املتمثل يف احل
إال من خالل الشاشة الشيطانية، فأصبح لكل حزب شاشته بعد أن كانت األمة تتلقى األخبار املوحدة من مصدر 
اإلشاعة، من خالل الشاشة السوداء والبيضاء، إذا هبا تتشتت مع تزايد الشاشات، وختتلف مع اختالف ألواهنا. وهذه 

دروسة املراد حتقيقها يف قلب األمة اإلسالمية، وبكل أسف ومرارة أقول نعم حتقق هلم نصيب  هي املؤامرة املمنهجة وامل
كبري من تلك املؤامرة، فهذا األخ يقتل أخاه جملرد أنه خالف حزبه، وابن العم يقتل ابن عمه جملرد أن خط )سايس 

اجعون. أما األعظم ذهبه، وإان هلل وإان إليه ر بيكو( فصل بني البيتني، وذلك املسلم يقتل أخاه املسلم ملخالفة مذهبه مل
واألدهى من ذلك هو إابدة شعب على يد حاكمهم !! ملاذا ألهنم مل يعودوا يرتضونه حكما بينهم، ومل يعد هو قادر 
على تقدمي األفضل هلم، فكان جزاء ذلك الشعب املسكني القتل والنفي، فمن مل يستطع اهلرب واللجوء إىل إحدى 

مآله القتل أببشع اًلصور، وأفظع الطرق، وكان جزاء البالد اليت أنعمت على ذلك احلاكم وسرق كل ثرواهتا  الدول فإن
واستنزف كل خرياهتا ملصلحته الشخصية كان جزاؤها الدمار الشامل بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معاين "وهل جزاء 

جزاؤها أن حترق مصانعها، وتدمر خرياهتا وتنسف اإلحسان إال اإلحسان"؟  ال مل يكن ذلك بل على العكس فكان 
مؤسساهتا ومدارسها ومصانعها ومعسكراهتا بل وحىت مستشفياهتا، حىت ال يتمكن من جاء بعده أن يكمل املسرية 

 شركةلويسري ابملركب حيث وصلت، وإمنا يبدأ حيث بدأ األولون، بل ورمبا أسوأ من ذلك. وإن الناظر ملا نشر يف دراسٍة 
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اليت ترّتب فيها دول العامل حبسب مستوى املعيشة االقتصادي  2016جلودة احلياة  العاملية استطالع 12سر(ري م)
مدينة مرتبة من  230واالجتماعي وذلك لتحديد أفضل املدن يف العامل للعيش، وقد خرجت بدراستها على حصيلة ل

ل مدينة عاصمة )النمسا( يف املرتبة األوىل عامليا، كأفض األفضل إىل األسواء، وجاء يف هرم القائمة وأعالها مدينة )فيننا(
للعيش إنسانيا اقتصاداي واجتماعيا، مث )زيورخ( عاصمة سويسرا، مث )أوكال ندا( النيوزلندية اثلثة، وليس مستغراب أن 

اإلسالمية،  دوليكون ذلك، فهذا هو الذي يريده الغرب، منوا، واقتصادا لدوهلم وجمتمعاهتم، ودمارا وفسادا وخرااب لل
وللشعوب املسلمة، وهذا ما أثبته التقرير ذاته، حيث أنه جاء يف ذيل القائمة ) اخلرطوم تليها صعودا بغداد مث دمشق مث 
صنعاء( لكي يتحقق هلم ما أرادوا وحاكوا، جند أن بغداد ودمشق وصنعاء كل هذه املدن، مدن هلا حضارة اترخيية 

ك احلضارات. وصدق القائل: " أينما وجد األمن، وجد االستقرار ورخاء العيش "، ليست ابهلّينة، فعوقبت بطمس تل
وهذا ابلطبع حمرم على الشعوب املسلمة، وحالل على البالد األوربية و الغربية، ومن خالل ذلك كله وحصيلة لتلك 

يمات ومعسكرات ملن نشئت خماحلروب املستفعلة يف بالد املسلمني شرقا وغراب وما تبع تلك احلروب من قتل وهتجري، أ
فروا من لظى احلرب وهم من املستضعفني غالبا، هذا ما يطلق عليهم، وهم الذين سعوا إلجياد مأوى يظلهم ومالذا 

ْلِوْلَداِن الَِّذيَن يـَق ول وَن اوَ  أيويهم.  قال هللا تعاىل:} َوَما َلك ْم اَل تـ َقاتِل وَن يف َسِبيِل اَّللَِّ َواْلم ْسَتْضَعِفنَي ِمَن الّرَِجاِل َوالنَِّساءِ 
من خرج من رحم   13د ْنَك َنِصريًا{لَ  َربَـَّنا َأْخرِْجَنا ِمْن َهِذِه اْلَقْريَِة الظَّاملِِ أَْهل َها َواْجَعْل لََنا ِمْن َلد ْنَك َولِيًّا َواْجَعْل لََنا ِمنْ 

ذي أقصد من عبارة )أطفال احلروب( الشك أن احلرب تلك املعاانة )الولدان( وهم اطفال املسلمني ذكورا وااناث، وهم ال
أتت على كل شيء فأابدته، وأقلت سحاب الظلم على نبتة اخلري يف تلك الداير فأوشك اعصارها أن حيرق تلك الزرعة 
املباركة فامتألت خميمات الالجئني أبطفال تلك احلروب، الفارون أبجسادهم من تلك النار، واهلاربون أبرواحهم من 

يان الظالل واهلالك. فهؤالء هم أطفال احلروب وبعبارة أدق هم "األطفال الناجون من احلروب" املقامة على بالدهم طغ
فتمكنوا من اخلروج من تلك البالد أبي وسيلة كانت، وقد يكون البعض منهم فقد والديه مجيعا أو فقد أحدمها، و 

، و تركه عه بسبب تركه ملوطنه، تركه ملدرسته، تركه ألصحابهالبعض منهم جنا بصحبتهما، غري أن املعاانة مستمرة م
ألشياء كانت متأل نفسه وفكره، بل وحىت فراغه و من مث انتقل اىل خميم للالجئني، يتأذى من شدة الربودة حيث ال جيد 

مساء ما أييت و  ما يقيه من الطقس البارد، وال يستظل من شدة الشمس احملرقة، يعاين من شح املياه، وهو يرتقب صباحا
من اجلمعيات و املنظمات، وما مين به عليه أحد احملسنني من الطعام والكساء والدواء. أليست هذه معاانة؟! بل وأي 
معاانة أعظم من أن يشعر املرء أن ال مأوى له! وأي حرمان أشد من حرمان الطفولة بلهوها، وبراءهتا، والتعلم مبدارسها 

 ورايضها!
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 ياُ العلم والوعي:حالة اجلهل وغ -2
الذي أصيب به أبناء املناطق املشتعلة ابحلروب، عندما حيرم الطفل من التعليم، وال يعد مبقدوره الذهاب إىل  

املدرسة كسائر األطفال يف العامل، مل يعد حيمل حقيبته املدرسية ، بل مل يعد  ميسك القلم بيده، ميضي عليه النهار حبثا 
ل عليه الليل فيفتش عن املأوى الذي يرقد فيه، وعن الغطاء الذي يتقي به الربد، أىّن لذلك الطفعن املاء والطعام، وجين 

أن يقلب الكتب حبثا عن إجابة للواجبات املنزلية ليضعها يف كراسة الواجبات، فهذا الطفل مل يعد لديه أي شعور ابللذة 
ت أو اخوانه أو أحد أقاربه أو صديقه وهو مدفون حت جتاه ذلك  ألن انر احلرب الزلت تتأجج يف نفسه، يظل يذكر أمه

الركام، وأهل احلي يبحثون عن جثته احملرتقة بني تلك األكوام من الدمار وهو يشاهد هذه املناظر املروعة ويرى من حيب 
تنتشل جثته وقد كساه الدمار، فهل اي ترى سيغيب عن انظرة تلك املشاهد ؟ ترى هل سوف ينسى تلك اللحظات 

ؤملة اليت أوجعت طفولته وشوهتها؟ هل عندما يكرب سيزول ذلك الطيف من خمزون عقله؟! أم أن تلك املشاهد سوف امل
تغرس يف نفسه البحث عن االنتقام؟ أولئك األطفال إن مل جيدوا الصدر احلنون الذي حيفظهم وخيفف من آالمهم ماذا 

ة، جتده بكرة واملتأخرة من اهم أولوايته يف احلياة هي املدرسستصنع منه تلك احلروب؟ إن الطفل يف مرحلة الطفولة امل
عندما يقرتب موعد الدراسة يستعد هلا ابختيار احلقيبة اليت تناسبه وابنتقاء األقالم واألدوات الدراسية اليت تناسب 

زمالء جدد مع   رمزاجه، وحيرص على اختيار الكراس اليت يباهي بشكله زمالئه، فهذه هي متعته ولذته، يريد أن خيتا
كل عام دراسي ينسجم معهم وتتآلف نفوسهم مع بعضهم، هذه هي املدرسة ابلنسبة للطفل أشبه ابلنزهة، وإن كان 
جيد صعوبة وصراع مع االستيقاظ املبكر، والسؤال هنا أين ستذهب هذه الطفولة إن مل جتد املدرسة؟ أين ستصرف هذه 

وس والواجبات املدرسية؟ ما هو مصري تلك الق درات إن مل تستغل يف مصلحة الطاقات إن مل جتد الفصل الدراسي، والدر 
األمة؟ وإمنا تنهض األمم بشباهبا، إن العلم له مكانة عظيمة يف ديننا، ولعظم العلم والتعلم يف شريعتنا جاءت أول أية 

لقلم وأمهيته وتشجع على محل ا تعلن عن الدين اجلديد الذي مل ي سمع به من قبل. أتمر ابلقراءة، وحتث على القراءة
ْنَساَن ِمْن َعَلٍق )1ومكانته قال تعاىل: }اقْـرَْأ اِبْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق ) ( الَِّذي َعلََّم 3( اقْـرَْأ َوَربَُّك اأْلَْكَرم  )2( َخَلَق اإْلِ

ْنَساَن َما ملَْ يـَْعَلْم )4اِبْلَقَلِم ) النيب صلى هللا عليه وسلم قوله )تعلموا العلم، وعلموا ولقد كان من وصية  14({5( َعلََّم اإْلِ
والعلم قرين لصاحبه  16. وكان علي رضي هللا عنه يقول "العلم خري من املال، العلم حيرسك وأنت حترس املال" 15الناس(
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ه وينمو حيف الرخاء ومنجاة له يف الشدة، وإن حياة الشيطان ومرحه و سعادته يف أن يرتك اإلنسان العلم، وترتوي رو 
جسده ابجلهل، واجلهالء هم صفوة الشيطان وجلسائه، ولعل مما هو من دواعي فرح ذلك الشيطان هي هذه احلروب 
احلاصلة يف العامل اإلسالمي، وما نتج عنها من تشريد لألطفال وهتجري للعقول واملفكرين، فال ينبغي أن يهمل أولئك 

هذه الثروة وتستغل االستغالل السيئ يف حال إن وقعت يف أيٍد غري األطفال حبال من األحوال، وال ميكن أن ترتك 
أمينة، كأن تقع يف أيد جتار البشر الذين ال يعرفون لإلنسانية قدرا، وال ميثلون البشرية أصال. ولذلك جيب احلفاظ على 

د االمنية اليت يمهم لأليهذه الثروة وأال هتدر مهما كانت األسباب، والبد من احتضاهنم يف اجملتمعات املسلمة، وتسل
تراعي هلم احلرمة الشرعية، وتصنع منهم اجليل الواعد الناهض مبستقبل األمة العربية اإلسالمية، والجئو اليوم هم قادة 
املستقبل إبذن هللا تعاىل. والشك وال غرابة أن تؤتى االمم من قبل اجلهل، وهو الداء الذي ينخر يف عضد اجملتمع حىت 

اوية، فبسبب اجلهل يرى احلق ابطال والباطل حقا، وابجلهل يفقد العلم أمسى معانيه، واجلهل ذريعة إىل يوصله اىل اهل
الظلم وعدم اإلنصاف وإننا لنجد ذلك جليا يف احلوارات واملناظرات، وأن أساس األخالق وعلو الفضيلة ومسو الرايدة 

ل كلما ازداد اإلنسان علما كلما ازداد تواضعا ورفعة، وابملقابإمنا تكون ابلعلم، ألن العلم منبع كل احلضارات احلميدة،  
 تتقلص اخلصال السيئة حىت تكاد أن تنعدم.

إن الناظر يف أحوال األطفال يف املناطق املوبوءة ابحلروب والدمار ليعلم علم اليقني أن أحوال الثلة املكلومة من 
 أو اليتم، وغالبا ما تكون احلالتني معا.- األطفال يف تلك املناطق ال خيلوا من أمرين: إما الفقر

هو عدم قر: الفإذا فهم )الجئون وأيتام( فماذا واجبنا جتاه ذلك الطفل اليتيم؟ لذا البد أن نعلم ما هو الفقر؟ 
. كما أنه يعرف كذلك: )أبنه عدم القدرة على احلصول على  17القدرة على حتقيق احلد األدىن من مستوى املعيشة(

ساسية(  وإذا أطلق الفقر فأنه يراد به: ) حالة من احلياة حمدودة ابجلهل وسوء التغذية واملرض  وارتفاع اخلدمات األ
ولذا جند ان هذه املعاين تنطبق  18مستوى الوفيات عند األطفال واخنفاض فرتة احلياة، وأي تعريف مضاد للكفاف(

لفقر واجلهل بكل معانيه وصوره، فإن التشرد الذي على ما يعيشه قلب العامل اإلسالمي من حروب ودمار أدت إىل ا
يعانيه كثري من املسلمني ممن ترك دايرهم وبيوهتم بسبب احلرب القائمة عليهم ولعدم شعورهم ابألمن فكم هم أولئك 
الذي فقدو أوطاهنم وتشردوا شذر مدر يف شىت بقاع العامل، وكم هم أولئك الذين يعيشون يف خميمات الالجئني يف 

ول اجملاورة هلم، فرارا من احلروب واالضطراب، وتدين الوضع السياسي يف بلداهنم اليت استهلكت كثري من الطاقات الد
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والكوادر ألغراض شخصية، وهنبت ثروات أوطاهنم حلساابهتم اخلاصة، حىت غابت الثقة وانعدمت بني الراعي والرعية، 
من تدين  يعد الشعب واملواطن يثق يف العصابة احلاكمة، ملا يرى فلم يعد الراعي واحلاكم حيرص على رعيته وشعبه، ومل

يف مستوى املعيشة وتوقف يف مركب التنمية واالقتصاد، بل واألعظم من ذلك أن احلاكم واحلكومة كلما تسلطوا على 
لك الشعب وعدم ء ذالشعب ومل أيهبوا به وزادهم يف فقره وجهله، كلما ازدادت نفرة الدول اجملاورة والغري جماورة ألبنا

قبوهلم هلم، بل وقد يصل إىل عدم احرتامهم و االهتمام هبم ، وما كان ذلك إال بسبب الرؤية املتدنية جتاه تلك الشعوب 
املظلومة. وهذا من أهم أسباب ضعف التعاون االقتصادي واملادي القائم بني اجملتمع املسلم مع أن الكل حباجة إىل 

ت واإلمكانيات حلصل االكتفاء للعامل االسالمي أمجعني، ِلما تنعم به دايران من ثروات األخر، ولو اجتمعت الطاقا
عظيمة ومنابع قيمة. ولكي نقرتب أكثر من موضوعنا وهو أطفال احلروب، وأتثري الفقر عليهم حاضرا ومستقبال فهم 

ن يف ية اليت حيتاج اليها االنسااليوم صغار ويعانون من الفقر، وهم يف االغلب ال ميلكون مقومات احلياة االساس
االستهالك الشخصي من غذاء وكساء ودواء، فضال عن إمكانية استخدام االحتياجات العامة اليت ينبغي أن توفرها له 
حكومة بلده، مثل: "التعليم، املياه، الكهرابء" انهيك على أنه يعيش يف املخيمات واملالجئ. واملراد من هذا املوضوع 

الدولة واحلكومة جتاه املواطن هو التعليم للصغار والكبار، هذا ملن كان له دولة أو حكومة أيوي إليها  ان من واجبات
بعد هللا عز وجل فكيف مبن ليس له دولة أو حكومة فإىل من أيوي من احلكومات والدول؟! فإن مل تكن له حكومة 

هتمون ونه وحيرصون عليه كما حيرصون على أوالدهم ويوال دولة البد أن يشعر أبن له أخوة من املسلمني يؤازرونه ويرمح
هبم كما يهتمون بصبياهنم. ومن هنا جاء التكافل مع اليتيم واحلث على كفالته ورعايته وهو اثبت يف ديننا وعقيدتنا، 

 ا ن ْطِعم ك ْم ِلَوْجِه اَّللَِّ اَل ن رِيد  ِمْنك ْم َجزَاًء َواَل ( ِإمنََّ 8قال هللا تعاىل:} َوي ْطِعم وَن الطََّعاَم َعَلى ح بِِّه ِمْسِكيًنا َويَِتيًما َوَأِسريًا )
ومن هذه اآلية تتكرس لدينا مفاهيم التكافل، والتعاطف بني اجملتمع املسلم، فإطعام الطعام على حبه    19({9ش ك ورًا )

ها هم يطعم أعذبه من تعاطف، ف وشهواته له إال إهنم يؤثرون ذلك للمسكني واليتيم واألسري، فما أمجله من تراحم وما
بعضهم بعضا ويسقى بعضهم بعضا، ويكسي بعضهم بعضا، وكون ذلك كذلك ال يتم إال وهم يف غاية البشاشة 
  20والسرور، إلن دينهم علمهم أن ال يتم ذلك وهو مشوب ابلقهر والنهر ألهنم يقرأون قوله تعاىل: }فأما اليتيم فال تقهر{

ل يف النفس البشرية، لذلك كلما ازداد املال زاد احلرص عليه والتمسك به، وهذه طبيعة الفطرة ومعلوم كيف هو حمبة املا
اإلنسانية ولكن يف الصور املشرقة لتآخي املسلمني، وتفقد أحوال بعضهم البعض، أييت احلث على االنفاق من هذا 

ىل:}لْيَس نفاق من أصول االميان كما قال هللا تعااحملبوب ابتغاء األجر من هللا عز وجل، بل وقد جعل هللا عز وجل هذا اال
ِر َواْلَماَلِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَِّبيِّنَي َوآَتى خِ اْلربَّ َأن تـ َولُّوا و ج وَهك ْم ِقَبَل اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب َولَِٰكنَّ اْلربَّ َمْن آَمَن اِبَّللَِّ َواْليَـْوِم اآْل 
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اَلَة َوآَتى الزََّكاَة َواْلم وف وَن ِوي اْلق ْرََبٰ َواْليَـَتاَمٰى َواْلَمَساِكنَي َواْبَن السَِّبيِل َوالسَّائِِلنَي َويف الرِّقَاِب َوأَقَاَم الصَّ اْلَماَل َعَلٰى ح بِِّه ذَ 
َدق وا ۖ َوأ ولَِٰئَك ه م  اْلم تـَّق وَن{  والقران ِئَك الَِّذيَن صَ بَِعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهد وا ۖ َوالصَّاِبرِيَن يف اْلَبْأَساِء َوالضَّرَّاِء َوِحنَي اْلَبْأِس ۗ أ ولَٰ 

الكرمي ملئ ابآلايت اليت حتث على االنفاق عموما وعلى اليتيم بوجه اخلصوص قال تعاىل: }َيْسأَل وَنَك َماَذا ي نِفق وَنۖ  
ْن َخرْيٍ فَِلْلَواِلَدْيِن َواأْلَقْـَرِبنَي َوالْ    21ْفَعل وا ِمْن َخرْيٍ فَِإنَّ اَّللََّ بِِه َعِليٌم{يَـَتاَمٰى َواْلَمَساِكنِي َواْبِن السَِّبيِل ۗ َوَما تَـ ق ْل َما أَنَفْقت م مِّ

فلقد خصص هللا عز وجل اليتيم ابلذكر يف مواضع كثريه من القرآن الكرمي ووجه للعناية به وكفالته واإلنفاق عليه، وقد 
نة ساعدي قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ) اان وكافل اليتيم يف اجلجاء يف احلديث الصحيح عن سهل بن سعد ال

هكذا واشار ابلسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا(  ومن هذا احلديث يتبني لنا كيف حث النيب صلى هللا عليه وسلم 
لعظم شأن اليتيم واحلث  إال  على كفالة اليتيم بل وجعله يف منزلٍة مثل منزلته صلى هللا عليه وسلم يف اجلنة، وما ذلك

على رعايته، وكل ما ذكر من آايت إمنا هي يف حق اليتيم ابلعموم، فما ابل اليتيم الذي فقد والديه يف احلروب والدمار، 
فال بيت له وال مأوى، وهو شريد يف الشوارع وبني املخيمات املخصصة للالجئني فهذا يف حقه اكد بال شك والريب، 

يتام الذين اشرتكوا معه يف االسم العام غري اهنم اختلفوا يف احلال كثريا، فقد يكون هناك يتيم وله احلق وهو أوىل من اال
الشرعي يف الكفالة  والرعاية، غري أنه بفضل هللا مل يرتكه والده إال وقد أّمن له منزال يعيش فيه وأيوي إليه إذا حان عليه 

رعاية ال منزل أيويه فهذا هو فرق احلال، انهيك لو تعمقنا ابلتفاصيل أكثر كالنوم، أما يتيم احلرب فلم جيد ظل يظله و 
األطفال يف بلده سواء كانت رمسية، او خريية، أو غري ذلك من السبل املتاحة املتوفرة لليتيم العادي يف وطنه، وإمنا يتيم 

شجرة تقييهم يتقون به أبس الربد، و  احلرب أو أطفال احلروب فهم ابلكاد حيصلون على لقمة تقييهم من اجلوع، وغطاء
هليب الشمس، فمن هو أوىل ابالهتمام، وأرجو أن ال ي فهم من كالمي عدم االهتمام بيتيم املوطن، والتوجه ابلكلية ليتيم 

 احلرب، وإمنا املراد تقدمي األولوايت.
 اجلعيات واملنظمات اإلغاثية: -3
ل ن ضحااي احلروب من الجئني وغريهم غالبا ما تتوجه األنظار وتسرتسعند الكالم عن األيتام ابلعموم أو األيتام م 

األفكار حول احلالة اإلنسانية هلؤالء األيتام وأقصد ابحلالة اإلنسانية هنا هي: "الطعام والشراب والكساء والدواء" الشك 
يمي، هتمام ابجلانب التعلأن هذه تعد من أساسيات احلياة ومقوماهتا، ولكن الذي أقصده من البحث، هو النظر واال

والنواحي الثقافية هلؤالء األيتام، فإن التعليم ال يقل شأان عن الطعام والشراب، ففي العلم غذاء للروح والفكر، ويف الطعام 
غذاء للجسد واألبدان، وإن كنا مطالبني ابلغذاء الروحي قبل الغذاء اجلسدي، إال أن األنسان بطبعه إذا مل يغذي جسمه 

عليه غذاء روحه. لذا جند اجلمعيات اخلريية واهليئات اإلغاثية واملنظمات اإلنسانية غالبا ما هتتم ابلنواحي فيصعب 
 اإلنسانية اإلغاثية، املهتمة ابلطعام والكساء، وهتمل امهاال كبريا اجلوانب التعليمية والثقافية هلؤالء األيتام والالجئني بصفة
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مج ثقايف أو تعليمي فإهنا تكون كسحابة غيم قد أييت منها الغيث أو متّر بال خاصة، ولو وجد من البعض منهم بران
مطر، وأقصد أن هذه الربامج على االغلب إمنا تكون عابرة ليست ابملنهجية الصحيحة اليت يستفيد منها الطالب االيتام 

ك قد تجاوز الشهر، واالكثر من ذلاو حىت غري االيتام، لذا فإن هذه الربامج قد تكون لعدة اايم او عدة اسابيع ال ت
تكون برامج صيفية، والذي يقوم هبا البعض من املعلمني املتطوعني الذين ال جيدون غري إجازة  الصيف فرصة للعمل 
التطوعي، ابلرغم من أن هذه اجلمعيات ابستطاعتها ان تقدم برانجما متكامال  لتعليم الالجئني عموما واأليتام ابخلصوص، 

الة اإلعالمية اليت تسعى من ورائها كثري من تلك اجلمعيات واملنظمات أصبحت هي األهم لدى الكثري من غري أن اهل
تلك اجلمعيات واملنظمات، ونرى ذلك من خال الصور امللتقطة لبعض أعماهلم، مما جيعل املرء يستاء من هذه التصرفات 

إال  ت مبنأى عما يعمل هؤالء وما يسعون وراءه من الشهرةالغري مسئولة، وما ضياع األموال يف النفقات العامة والسفراي
 من رحم هللا وقليل منهم.

 الدول اإلسالمية:  -4
إن من املؤسف واملؤمل هو عدم قيام حكومات الدول اإلسالمية ابلدور الفاعل الذي يعد واجب عليهم حيال 

وب" على الوجه اخلاص، فمن من الدول اإلسالمية األمة اإلسالمية ابلوجه العام وجتاه أبناء املسلمني " أطقال احلر 
قامت ابحتواء واحتضان أولئك األطفال وكفالتهم، وعمل الربامج واألنشطة هلم داخل بلدهنم. أين تلك الدول اليت 
فتحت هلم الباب وعاملتهم معاملة أبناءهم؟ بل على العكس من ذلك أغلقت األبواب يف وجوههم، بل وزايدة على 

يشاهدون األفواج املهاجرة واهلاربة من نريان احلروب ومع ذلك مينعون دخوهلم إىل أراضيهم لسبب أو ألخر، ذلك تراهم 
وكلها أسباب واهية ال ترقى ملرتبة العذر أبقل مستوايته، لذلك مل جند من تلك الدول من كلف نفسه إبرسال وفد يتفقد 

 دوهلم وقام برعايتهم واالعتناء هبم. أحوال األطفال املتضررين من احلروب وقام بنقلهم إىل 
 رابعا: تساؤَلت املوضوع:

؟ -أ  من هم أطفال اْلرُو
؟-ُ  كيف ميكننا احملافظة على أطفال اْلرُو
 من هم املخاطبون ِبذه الدراسة؟ -ج

من خالل ما قد مر معنا من الكالم حول احوال العامل االسالمي وما مير به من صراعات ونكبات، وما قد 
رضناه من حال اجملتمع املسلم من التضرر من هذه احلروب والصراعات، وما نبهنا عليه من توجيه النظر اىل الفقراء استع

عموما واأليتام خصوصا، ومن خالل طرق الباب يف هذه الدراسة على أخص اخلصوص من ذلك كله وهم أيتام احلروب 
امهم هبم االهتمام االكرب وكفالتهم كفاله شاملة كافية، تشمل طعأو أطفال احلروب، ووجوب الرعاية التامة هلم واالهتمام 

وشراهبم وكسائهم ودراستهم، وتكفي ثقافتهم وتعليمهم، الكفاية التامة، وهنا تبني لنا َمن هي الفئة املقصودة واملتضررة 
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نين أقصد جليا، إ من هذه احلروب الضرر األعظم والذي أعنيهم هبذه الدراسة، وسلطت الضوء عليهم يف هذا البحث
من ذلك هم" أطفال احلروب الذين فقدوا والديهم أو أحدمها "سواء بسواء فهذه الفئة هي املستهدفة من هذا البحث 
وهي املقصودة من هذه الدراسة، وهذه الفئة إن مل ينتبه هلا وحيافظ عليها ويتم رعايتها الرعاية الصحيحة وتستثمر 

سواء   غل وتوجه من قبل الفئات املنحرفة استغالال سيئا، وأعين ابلفئات املنحرفةاالستثمار الصحيح فإهنا سوف تست
كان هذا االحنراف فكراي أو عقائداي أو أخالقيا أو سلوكيا فإن احلاجة تربر الوسيلة هلؤالء املضطهدين من الالجئني 

قنع، الذي يصعب قعون يف ذلك املستواأليتام، فإن مل متد هلم أيد اخلري وتنتشلهم من هذه املستنقعات فحتما سوف ي
انقاذهم منه مستقبال إال أن يشاء هللا تعاىل، والكل يعلم أن املخيمات واملالجئ إذا مل تستثمر للخري فهي إىل الشر و 
 مالعياذ ابهلل أقرب، ومعلوم أن الفقري الالجئ حباجه اىل املال فإن وجد من يوفر له هذا املال ويطلب منه ابملقابل أن يقو 

بفعل سيئ فإنه ال يرتدد يف ذلك إال من رحم ريب، لذا جند أن االحنالل والفساد اخللقي يوجد يف هذه املالجئ 
واملخيمات بصورة واضحة، وابملقابل جند استقطاب الشباب لألفكار اإلحلادية واملاسونية وغريها من األفكار أمر شائع 

جرامية من اخلوارج فكل ذلك متاح وميسر يف تلك املخيمات واملالجئ، ، وكذلك االجنراف وراء التيارات التكفريية واال
لذلك األوىل للجمعيات اخلريية واملنظمات اإلنسانية اليت يقوم عليها من عرفوا ابخلري والصالح أن هتتم ابجلانب الفكري 

ية تسعى ة منها و غري اإلسالموالتعليمي أكثر من اهتمامها ابلغذاء والكساء، ألن مجيع املنظمات يف العامل، االسالمي
هلذا اجلانب اإلنساين، أما اجلوانب الفكرية والعقائدية فهي يف خطر سواء من املنظمات التنصريية  أو من العصاابت 

 االجرامية أو من اجلماعات اإلحلادية والتفكريية وغريها من اجلماعات .
 خامسا: اإلجابة على التساؤَلت.

 ص من املشكالت املطروحة اآلنفة الذكر هي كالتايل:إن من اهم الوسائل للتخل 
 :التخلص من اْلرُو يف اجملتمعات املسلمة-1

ختلصا مباشرا وسريعا فإن هذا من أهم الوسائل املعينة على احلفاظ على عقائد الناس  التخلص من احلروب
ي اجلاد اىل لمة إىل نبذ العنف والسعوأفكارهم ومعاشهم، ويف هذا دعوة جلميع الفصائل املتناحرة يف اجملتمعات املس

وضع السالح جانبا والنظر إىل احوال الناس يف جمتمعاتنا املسلمة نظرة إنسانية، نظرة فيها املفهوم السامي لقول املصطفى 
صلى هللا عليه وسلم )مثل املؤمنني يف توادهم وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 

واملراد هو حتقيق اجلسد الواحد، أن يكون األمل يشعر به الراعي على رعيته، واهلم الذي يعلو  22ابحلمى والسهر (اجلسد 
وجوه الناس يسري إىل مشاعر الراعي املسؤول عن هذه احلروب، فيكّف عنها ويتق هللا فيمن اسرتعاه هللا عليهم، ولعل  
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لك نه من املستحيالت، إال أنه ليس على هللا بعزيز، فإذا توقفت تكالمي هذا يكون يف نظر الكثري إن مل يكن الكل أ
احلروب فإننا نكون قد ختلصنا من جزء كبري من تلك املشكلة وأصبح الوجود للالجئني وال خميمات لأليتام، عند ذلك 

القدرات يف إعانة   ديتم توجيه االهتمام وصرف الطاقات إىل التوعية والرتبية والتعليم حبيث تتكاتف جهود االمة وتتوح
كل جمتمع للمجتمع اآلخر. كل ذلك يف حماولة للحد من اجلهل، بل والقضاء عليه الن أمة اجلهل هي األمة املدمرة 
للشعوب، واملهلكة لألوطان، وإذا زال اجلهل وعمم العلم فإن اخلري يعم والصالح يسود وتصبح الرايدة يف األمة العاملة 

 السالح أبذن هللا تعاىل.   الواعية، وكل ذلك يتم وضع
 الريية واملنظمات اإلنسانية:  اجلمعيات-2

كذلك من الوسائل املعنية على التخلص من إشكاالت احلروب املؤدية إىل ضحااي مبختلف احلاالت، من هذه 
انية، واهليئات ساحلاالت كما ذكران وقصدهتم يف هذه الدراسة  هم "أطفال احلروب" هي اجلمعيات اخلريية واملنظمات اإلن

اإلغاثية، وهذه هي الوسيلة املهمة واألكيدة يف هذه الدراسة، بل وال أزعم غري ذلك فإن الدراسة معدة هلم ابلدرجة 
األوىل، وإمنا قصدت اجلمعيات واملؤسسات اخلريية ألهنم هم من نّصبوا أنفسهم هلذا العمل اإلنساين وهم الراعي اإلنساين 

اية( وذلك فإن ورع -الناس، فأغلب اجلمعيات واملنظمات لديها قسم يعين ابأليتام )كفالة  الرمسي هلذه الفئات من
على عاتقهم أمانة عظيمة، مطالبون أبدائها على أكمل وجه، وأمجل صورة، وأي تقصري متعمد فذلك التقصري حياسبون 

 عليه وال يكلف هللا نفسا إال وسعها.
أَلوىل يات واهليئات إىل زايدة اجلهد والرتكيز على أطفال احلروب فهم الطبقة اوإنين أريد أن ألفت انتباه تلك اجلمع

فى أن العمل املرّكز واملنصّب على فكرة معينة أو مشروع حمدد فهو أحرى ابلنجاح وحتقيق  ابلرعاية واالهتمام، وال خي 
لذا  24ال أرضا قطع وال ظهرا أبقى" 23نبثّ الثمار املرجوة منه، خبالف ذلك اجلهد املتشتت واملتبعثر هنا وهنا فإنه "كامل

لو صبت تلك اجلمعيات جمهودها على مشروع بعينه لكان أنفع وأجدى" بل لو خ صصت مجعيات بذاهتا لرعاية أطفال 
 احلروب لوجدان نفعا عظيما وعمال مثمرا متميزا إبذن هللا عز وجل.

  الدول اإلسالمية:-3
ه املشكلة هي قيام الدول اإلسالمية ابلواجب الشرعي جتاه هؤالء ومن الوسائل املعينة على التخلص من هذ

األطفال، وحتملهم للمسئولية املطلوبة واملرجوة حياهلم، ألن مفهوم اجلسد الواحد ال يربر أن هؤالء ليسوا من بلدي 
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ا فكيف ا أفرادولست مسئوال عنهم، ال ابلعكس من ذلك فإن الكل مطالب ابالهتمام هبم والعناية هبم هذا إذا كانو 
ابحلكومات والدول؟! بل وإنين أرى أهنم هم املشكلة الكربى لعدم وقوفهم الوقوف املطلوب شرعا وعرفا، كما أهنم هم 

 احلل األمثل هلذه املعضلة، فلو سهلت السبل يف طريق ذلك الطفل لكان قد أزيلت نسبة كبرية من هذه املشكلة.
 حتويل األضرار ِىل مكاسب:-4
ي الربامج املقرتحة لتحويل أضرار احلروب إىل فوائد تعود على اجملتمع ابلنفع واخلري؟ الربامج عبارة عن إذا ما ه 

 عدة مراحل لكل مرحلة معايري وخطوات خمصصة هلا.
 املرحلة األوىل وهي مرحلة التمهيد كالتاِل: •

ذلك بوضع برانمج مكثف أو إقامة دورات الكتشاف املواهب والقدرات من أطفال احلروب و  الطوة األوىل:
ورشة عمل يوضع من خالهلا معايري وفق دراسات ومناهج تعّد من أهل االختصاص ابجلوانب النفسية واالجتماعية 
 والرتبوية، واليت على ضوئها نستطيع أن منيز بني القدرات واملواهب املصقولة يف اولئك األطفال، وال يتسع اجملال لذكرها.

وى عد أن يتم متييز أولئك األطفال ومعرفة مستوايهتم التعليمية واملعرفية، عندها يوضع كل مستب الطوة الثانية:  
 بربانمج يعد خصيصا هلذه املستوايت، مع العلم أن كل هذه الربامج تقدم ابتداء يف تلك املخيمات واملالجئ.  

مل اختبار انتقلت إىل املرحلة الثانية وهي عوبعد أن انتهينا من مرحلة الدورات واملهارات، ومن مث  الطوة الثالثة:
لتحديد مستوايت تلك املواهب والقدرات ننتقل إىل املرحلة الثالثة وهي ال تزال يف املخيمات وهي اختيار املكان والبيئة 
 األنسب النتقال هؤالء املواهب والطاقات املستقبلية، وذلك حسب الدول اليت تسمح ابستقبال وإقامة تلك الربامج
التعليمية والرتبوية ألولئك األطفال مع مراعاة أن كل مستوى ومواهب له بيئة خاصة فال يشرتط إقامة مجيع الربامج يف 
دولة بعينها أو بلد واحد مع مراعاة الوضع ملن لديه أحد الوالدين، وكيف هي وسائل االقناع وطرق الرتغيب لغرض 

علم أن ريق فيمن يستلزم تواجد أحد الوالدين أو ال يستلزم ذلك، مع الرعايته وتعليمه، وحتديد الفئات العمرية والتف
الفئات العمرية املستهدفة يف هذااملشروع هي من سن التاسعة إىل سن الثامنة عشر فقط وهم الذي سوف اطلق عليهم 

 فيما بعد لقب ) القائد(.  
                                                                                                                           وبد أن اكتملت معنا املرحلة األوىل "التمهيد" وهي ابختصار:      

           اختيار املستوى.                                                                                                               –أ  
 دورات لكل مستوى حبد ذاته. –ُ 
 اختيار الوجهة والتمهيد للرحيل. –ج 

 .وهي مرحلة اَلختيار املرحلة الثانية: •
ال شك أن اختيار الوجهة إلقامة املشروع الرتبوي والتعليمي )للقائد( هلو من األمهية مبكان كما  الطوة األوىل:
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التعليم ق الربانمج وجناحه، حبيث يتم انتقال أولئك األطفال ويتم التوجيه و أنه من الصعوبة مبكان، فهو مهم جدا لتحقي
عن قرب ومالزمتهم، كما أنه ابلصعوبة مبكان ألنه يصعب يف هذه الفرتة من الزمن أن جتد دولة تقبل ابستقبال مثل 

 هذه الربامج ألمر أو ألخر، ولكن يظل إجياد املكان ليس ابلعائق القوي.
 معايري ومواصفات املقر أو املكان الذي سوف يقام فيه املشروع. :الطوة الثانية

إن أفضل مقر إلقامة هذا املشروع هو توفري مكان يتواجد فيه سبل الراحة والرتفيه مثل ما هو معمول به يف الفنادق 
اًء، حبيث يتم وضع ر ابتدالعاملية واجملمعات السكنية الراقية، ويكون ذلك إما بشراء أو بناء مقر لذلك أو حىت ابالستئجا

نية حسب تقارهبا مع مراعاة أن من سن ) ( سنة يف حال وجود أحد الوالدين يكون برفقة طفلة 12 – 9الفئات السِّ
 فهو أفضل وأسلم.

وأقصد ابختيار املكان ذو الوسائل املرحية حبيث تكون الغرفة اليت سيمكث فيها القائد متوفر فيها مجيع ما حيتاج 
راقية يشعر فيها القائد ابلراحة التامة، مث ما يصاحب ذلك من الوسائل الرتفيهية يف املقر وهي )النادي  إليه بصورة

الرايضي واملسبح واحلديقة واملالعب الرايضية لكرة القدم والطائرة والسلة ......اخل( وكذلك وجود املكتبة اليت تتوفر 
ور األساسي مت اختياره له يف امللجأ، وهي األهم يف املوضوع واحمل فيها مجيع الكتب اليت تناسب مستواه التعليمي الذي
 يف ذلك، وكذلك توفري املطعم والبوفيه بصورة دائمة.

  وبعد أن يتم اختيار القائد، واختيار الوجهة، واختيار املقر، واختيار املستوى، وأتمني الطعام يتعني الطوة الثالثة:
ة لشراء االحتياجات اخلاصة به، وهذا مما جيعله يشعر ابملسئولية وهو يف بدايكذلك منح مبلغ شهري تعطى )للقائد( 

الطريق، وهذا فيه من االعتماد على النفس بعد هللا عز وجل اعتمادا إجيابيا إبذن هللا تعاىل، وفيه معرفة كيفية شخصية 
 ذلك )القائد( اقتصاداي وسلوكيا، مع املالحظة واملتابعة الغري مبالغ فيها.

مما هو معلوم أن العلم رسالة قيمة وهي من خصائص األنبياء واملرسلني فمن محل هذه الرسالة  طوة الرابعة:ال
فقد انل شرفا عظيما، وهو أهم ما يف هذه املرحلة أال وهي اختيار وانتقاء املربيني واملوجهني الذين سوف يقومون على 

 بد أن يكون ضمن ضوابط ومعايري معلومة ومميزة ضمن الشروط االعتناء هبؤالء القادة، وال شك أن هذا االنتقاء ال
 املقرتحة النتقاء املريب واملعلم كالتايل:

 أن يكون ممن عرف عنه الصالح والتقوى ومعروف ابلسرية املشرقة والسلوك احلسن.  –أ 
 القدوة: حبيث ينطبق علي املوجه واملريب صفة القدوة احلسنة يف تعامالته وأداءه. –ب 
 اخلربة: وهي أن يكون هذا املوجه واملريب له خربة ملموسة يف اجملاالت الرتبوية والتوجيهية. – ج
العلم: وهي العدة اليت ميتلكها املريب واملوجه وأقصد ابلعلم هنا هو العلم الشرعي ابلدرجة األوىل وقراءة هدي  –د 

مج ابلرجة األوىل هو ال املخصص له، فإن املراد هبذا الربانالنيب صلى هللا عليه وسلم يف تعامله وتربيته، مث العلم ابجمل
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 إخراج القادة الصاحلني النافعني لالمة.
األمانة: أن يكون املريب واملوجه على قدر كايف من األمانة حبيث يعلم أن هؤالء أمانة لديه وأنه حماسب عن  –ه 

 أداء هذه األمانة، وليس املقصد أهنا وظيفة يقتاد منها فحسب.
روح العطاء: كذلك البد أن حيمل النية الصادقة يف اجملاالت الرتبوية وأن يكون كذلك يتميز هذا املريب  –و 

واملوجه، بروح العطاء واستشعار أنه يقدم عمال عظيما يرجو منه الثواب عند هللا عز وجل أوال، مث النفع لألمة اإلسالمية، 
كان   ملريب أبن لديه هذا احلس وهذا الشعور، وهو يسعى لتحقيقه حىت لوولإلنسانية أمجعني، لذا ينبغي أن يعرف هذا ا

 مبفرده، فهو يشتغل مبجال الدعوة والرتبية فردا كان أو مؤسسة.
التخطيط: ومن الصفات اليت ال بد أن يتميز هبا املريب كذلك أن يكون لديه القدرة على التخطيط كذلك،  –ز 

ة العمل الذي يشارك فيه بكل جدية وتفاين وإخالص، وأهم أهدافه هي صناع حبيث جتد فيه أنه دائما يسعى لتطوير
 القائد السامي النافع ألمته،

القيادة: كذلك البد للمريب أن يكون متصفا بصفات القيادة وقد عرف عنه احلزم يف األمور والعدل فيما -ح 
احملافظة ة على تنفيذه واحلرص على من هم معه و تواجهه من قضااي ومشكالت، كذلك لديه القدرة يف اختاذ القرار والقدر 

 عليهم، ألن ذلك من الصفات اليت حيتاج اليها املريب يف مثل هذه الربامج.
املعرفة: كذلك ال بد أن يكون من صفات املريب املنتقى معرفته ابخلصائص االجتماعية والسلوكية املتعلقة  –ط 

 وسلوكيات تالميذه وهي يف الغالب تكون مشرتكة بني اكثر بين مبراحل النمو وهذا مما يعنيه على تفهم خصائص
اإلنسان، فال ميكن أن يعامل املراهق كما يعامل الطفل مثال، وال العكس، وال يصح أن يعامل القائد الرشيد مثال معاملة 

ملريب وتشكل عليه،   االقائد املتهور، وقس على ذلك، وهذه السلوكيات واخلصائص املتعلقة ابلرتبية هي أكثر ما حترّي 
كما ال بد أن يكون على معرفة ابملتغريات اليت تطرأ بني احلني واألخر واليت ي ستهدف فيها أبناء املسلمني حىت يتسىن 

 له الوقاية منها ومعاجلتها. 
كذلك من الصفات اليت ال بد من املريب واملوجه االهتمام هبا هي حسن املظهر. وقد كان من هديه صلى   –ي 

 عليه وسلم أن ي رى يف أحسن هيئة وأمجل مظهر، وهلذه الصفة أتثري كبري من حيث األلفة أو النفرة. فإن املريب إذا  هللا
كان حسن املظهر فأنه بال شك يكون من دواعي االقرتاب منه، واألخذ عنه، واعتباره قدوة هلم، أما املنظر الغري الئق، 

 االمشئزاز. والروائح الكريهة، فإهنا مدعاة للنفرة و 
 املرحلة الثالثة: وهي األهم اال وهي الربامج واملنهج املقرتح لذلك.     •

وبعد أن انتهينا من املرحلتني األوليتني، ننتقل بعدها إىل املرحلة األخرية وهي املرحلة األهم واملراد هبا من هذا 
 .البحث وهذه الدراسة وهي مرحلة تنفيذ الربانمج بعد التمهيد والتهيئة
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التفريغ: واملراد هبا هو تفريغ القائد ذهنيا ونفسيا، حبيث يتم انتشال املاضي املّروع الذي مّر به والذي قد  أوَل:
 يكون له األثر البالغ يف حالته النفسية والذهنية وأييت الدور هنا على املوجهني واملربيني املتواجدون 

 فإنه حيتاج إىل التفريغ النفسي وذلك ألنه ال يوجد شخصيف الربانمج والشك أن أي إنسان يقوم على أمر ما، 
إال وتعرتضه بعض األزمات النفسية سواء يف بيته أو عمله أو غري ذلك من ضغوط احلياة اليومية، وهذه الضغوط تؤثر 

الفرد أو  ىبشكل سليب على التفكري، وتكون من األسباب املعوقة املتعلقة ابلرتكيز أوال، مث على أداء العمل املناط عل
على اجلماعة، فإن ظلت هذه الضغوط يف النفس ومل يسمح هلا ابخلروج إىل اهلواء الطلق فإن أتثريها سوف يكون سلبيا 
بال شك، وإن وجدت متنفسا فإن ذلك خيفف منها بل ورمبا ميحوها متاما، ولذلك هنا نقول أن ال بد من معاجلة هذا 

وب ملكنون الداخلي من األآلم واإلضراابت النفسية اليت قد عاىن منها يف فرتة احلر األمر نفسيا ابلنسبة للقائد، واخراج ا
ووجد منها صورة ال تزال يف ذهنه، فهنا ال بد من تفريغ هذه النفس ونقل الذهن من حال البؤس والعناء اىل حال العلم 

 لنفسي .صريورة إىل حالة االستقرار اوالعطاء، وذلك من خالل التهيئة والتفريغ النفسي والذهين للماضي املؤمل وال
 التهيئة: وذلك بعد أن يتم التفريغ النفسي والذهين للقائد ونقله ذهنيا ونفسيا من الصراع الداخلي املؤمل إىل اثنيا:

 ه. ننتقل به إىل سد ذلك الفراغ وهتيئته التهيئة اإلميانية أوال قبل كل شيء، وهذ25"حالة االسرتخاء التام نفسيا وذهنيا"
من املراحل احلساسة واملهمة، حبيث يبدأ سد الفراغ إميانيا و ذلك يربط القائد ابهلل عز وجل وحسن التعامل مع خالقه 
وزرع املراقبة الذاتية يف نفس ذلك القائد، وحثهم على العبادات اخلفية والتنافس يف ذلك مع تعلميهم العلم الشرعية اليت 

ىل د به الكفاية يف العبادات واملعامالت وإىل جانب التعبئة اإلميانية ننتقل به إال بد على كل مسلم تعلمه والذي يس
العلوم اليت رأينا فيها متيزه وموهبته، وتوفري الكتب واجملالت املناسبة لذلك التخصص وحثه على القراءة وحضور الندوات 

 كل السبل لذلك. واحملاضرات املتعلقة هبذا الشأن، مع االهتمام به صحيا ورايضيا وتسهيل  
التشجيع: واملراد بذلك هو بعد إذا رأينا اقباال واستجابة من ذلك القائد يف اخلطوتني السابقة من التفريغ  اثلثا:

والتعبئة، عندها نبدأ مرحلة التشجيع، وتعترب هذه اخلطوة مهمة ابلنسبة للقائد وهي اليت يرى فيها نفسه أنه أصبح قائدا 
قاء اخلطاابت واملشاركة يف الندوات واملؤمترات، وكتابة املقاالت النافعة، وتسهيل السبل فعال، حيث يشجع على إل

املتاحة له من إعالم مرئي ومسموع ومقروء، وكذلك يطلب منه إعداد مشروع تنموي لألمة، واخرتاعات مفيدة تساعد 
 يف التنمية وخطط للنهوض ابجملتمعات املسلمة....اخل.

  26قة وحرص حبيث ال يكون يف ذلك إفراط وال تفريض وإمنا "القصد القصد تبلغوا"كل ذلك يتم بعناية ود

                                                           
  نقال عن موقع األ و ة االج ماعي - ب صرف29/8/2007  االس ر اء عالج  ل و ر وا فلق –  ا   ا عشماوي - 25
 ح يث عن ا نبي صلى هللا عليه وسل  رواه ا ب اري في ا رقاق )6098( ومسل  في صفة ا قيامة وا جنة وا نار)2816( 26

( من ح يث أبي هريرة رضي هللا عنه.4201ابن ماجة في ا زه  )( و5034ا نسائي في اإليمان )  
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 سادسا: الامتة
 أوَل: النتائج 

ومن خالل ما فد طرحت يف هذه الدراسة وهذه املشاركة أستطيع القول أبنين قد خلصت إىل نتائج قد تكون 
 ه والقيام مبا فيه، ومن هذه النتائج ما يلي:مهمة يف شأن هذا املوضوع الذي أرى أنه موضوعا يستحق العناية ب

عناية الدين اإلسالمي عناية كاملة أبمر الرتاحم والتكافل بني أبناء األمة على خمتلف الطبقات واألحوال، وأن -1
 اليتيم قد حاز على مقدمتها.

و اقتصادية، وأعطى فية أمشولية اإلسالم يف خمتلف القضااي، سواء كانت تلك القصااي دينية أو اجتماعيه أو ثقا-2
 لكل فرد يف اجملتمع املسلم مسئولية مناطة عليه يؤديها حسب قدرته،

احلالة املأساوية اليت متر هبا األمة، وكيف أهنا صارت هينة يف نظر األمم األخرى، وكل ذلك انتج عن تلك -3
 الداخلي.احلروب املفتعلة واملوجة عليها واليت هي نتيجة للتآمر العاملي، والتواطؤ 

افتعال احلروب واختالق األزمات وإشاعة الفتنه والتعصب املذهيب والعرقي بني أبناء الدول الغربية متمثلة يف -4
 التآمر الصهيوصلييب املوجه إىل الدول اإلسالمية بتواطؤ من أبناء املسلمني أنفسهم من أصحاب النفوس املريضة.

 اثنيا: التوصيات  
 فال احلروب يف املخيمات واملالجئ وذلك لألسباب التالية:ضرورة الرتكيز على أط-1
 كوهنم فعال حباجة إىل املساعدة املادية واملعنوية بسبب الوضع القائم عليهم. -أ

 كوهنم هم ثروة األمة ومستقبلها إبذن هللا تعاىل فال جيوز التفريط فيهم.-ب
 يد قبل أن تتلقفهم أيد الفساد.املسارعة إىل احتضاهنم وتوجيههم التوجيه السليم الرش-ج
 اكتشاف املواهب والقدرات منهم واحلرص على تنمية هذه املواهب. -د
 السعي لتعليم هؤالء األطفال وهتيئتهم لقيادة املستقبل، وابلعلم تنهض األمم وتسود. -و
 بل.اعداد برانمج خاص ومتكامل يف كيفية مساعدة أطفال احلروب والنهوض هبم حنو املستق -ز
 التنبه على املد الرافضي الذي يسعى للهيمنة على بالد املسلمني وجتهيلهم بل وإابدهتم.-2
 نبذ العنصرية والطائفية واحلزبية اليت مل أتت لبالد املسلمني إال ابلشر والفتنة.-3
ع مناحي يوضع السالح وطي صفحة اخلالف والعداء، والسعي احلثيث اجلاد لتطوير اجملتمعات املسلمة يف مج-4

احلياة، والنهوض ابألمة حنو املعايل، وإعطاء احلرية للشعوب ملا فيه مصاحلها العامة العائدة على الوطن واجملتمع ملنافسة 
 غريهم من أبناء الدول الغربية. 

ن و احملاولة للحد من حاالت التشرد والضياع اليت انتابت أبناء الدول املنكوبة يف الدول اإلسالمية الذين يسع-5
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وراء لقمة العيش حبثا عن األمن واالستقرار والعيش الرغيد من خالل اهلجرة إىل البلدان الغربية أفرادا ومجاعات، ومدى 
 اخلطورة اليت وقعوا فيها واليزالون.

رسالة إىل اجلمعيات اخلريية واملنظمات اإلنسانية إىل االهتمام والعناية الشاملة، والرعاية الكاملة ألطفال -6
روب" قادة املستقبل" واحملافظة عليهم من الضياع واالحنراف، وإقامة الربامج التعليمية اهلادفة هلم واألنشطة الثقافية احل

والدورات التنموية اليت تعينهم يف صراع احلياة ومعركة الكفاح، ال براز مواهبهم وقدراهتم يف سباق "الوجود و األان" يف 
 ميادين اجملتمع املسلم.

ام اسأل هللا عز وجل أن أكون قد وفقت يف هذه الدراسة، وأن تكون خالصة لوجه سبحانه وتعاىل، كما ويف اخلت
إنين أتوجه ابلشكر والتقدير للقائمني على هذا املؤمتر املبارك الذي يعد لبنة من اللبنات املهتمة ألحوال وقضااي األمة 

 اإلسالمية.  
 املرسلني واحلمدهلل رب العاملنيسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على 

 
 املقال مراجع

 الكرمي القرآن -1
 البخاري  صحيح -2
 مسلم  صحيح -3
 النسائي سنن -4
 ماجة ابن سنن -5
 الشهاب مسند -6
 البيهقي  - الكربى السنن -7
 خالد العشماوي –األلوكة االجتماعي  موقع -8
 الدارقطين مسند -9

 أخرجه أبو نعيم  -10
 الفقيه واملتفقه اخلطيب  البغدادي  -11
 ذيب الكمال املزي هت -12
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 جامع األحاديث للسيوطي -13
 واملرهيب  العلم، -14
 نصر احلجة -15
 أبو نعيم يف احللية -16
 اتريخ بغداد اخلطيب البغدادي -17
 اتريخ دمشق ابن عساكر  -18
 هتذيب الكمال املزي -19
 تذكرة احلفاظ للذهيب  -20
 صفة الصفوة ابن اجلوزي  -21
 .وقع "مينا هريالد" االلكرتوينأنظر م –شركة "مريسر" ألحباث املوارد البشرية )ومقرها بريطانيا(  -22
 -مؤسسة األهرام القاهرة –م( الطبعة العربية 1990الدويل لإلنشاء والتعمري تقرير التنمية يف العامل ) البنك -23

1990 
( مؤسسة الرسالة 7كتاب األمة )  -احلرمان والتخلف يف داير املسلمني –صبحي الطويل  نبيل -24

 هـــ1405بريوت
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 أتسيس لنموذج ِنسانوي حضاري الذ ات والغريي: حنو

 

 آمنة عطوط

 أستاذة مساعدة صنف " أ "

 ـ 2جامعة حممد ملني دابغني ـ سطيف 

 

 ملخص البحث

إن الباحث إذ يروم التوقف عند مســــــألة حوار احلضــــــارات ، لزام عليه احلديث عن الدين كأهم مكون حضــــــاري يربط 
قامت الصــــراعات واحلروب ابســــم الدين . واإلســــالم بعّده شــــريعة الســــماوي ابألرضــــي / املتعايل ابإلنســــاين ، إذ لطاملا 

ختامية ، قد شــــهد حتوال ملفتا ، من إســــالم أول حيتفي ابآلخر دجما ومماهاة إىل إســــالم عصــــور وســــطى ميعن يف رســــم 
 احلدود واحلواجز بني الذات وما يغايرها .

مائية ا بعد العصر التأسيسي أين ساد براديغم الدوغهذه املداخلة العود إىل م أتسيسا على هذه الشرفة سيكون من همّ 
وإقصــــــــــــــاء كل ما خيالف األان فكراي وعقائداي، ذلك أّن هذا الرباديغم مل يغادر الذات العربية اإلســــــــــــــالمية حد اللحظة 

راق شــالراهنة، مث إن األان نفســها قد انشــطرت، وها هو تراثها يشــكل آخر ابلنســبة هلا يعســر التواصــل وإايه، وما االســت
 .إال وصاية فكرية فرضها الغرب إذ عجز العرب املسلمون عن معرفة ذواهتم
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 : اإلشك          الية -1

وما هي   فكيف ميكن لألان أن تتصاحل مع نفسها أوال لتتصاحل مع اآلخر اتليا؟ وملاذا أفلت الثقافة الدينية املنفتحة؟ 
كيف و  اتريخ البشرية والدخول معه يف قطائع وصراعات المتناهية؟ األسباب القابعة وراء اإلقصاء املتكرر لآلخر يف

يغدو التعدد  ويف ظل أي الشروط العقائدية،السبيل إىل احلديث عن منوذج إنسانوي كفيل أبن خيرجنا من االنغالقات 
 ابآلخر إىل مفهوم التوحش؟ اابعثا على اإلبداع؟ أليس التمسك هبوية صافية قذف

  

 : اس  ةاَلدف من الدر -2

هتدف هذه الدراسة إىل الكشف عن سبل حتقيق سالم كوين وحوار حضاري يف ظل التعدد واالختالف العقائدي / 
 الطائفي واملذهيب.

 : منه     ج ال     دراسة-3

ات ر يف بعض اخلطاابت املعاصرة، اليت فككت البىن الفكرية املسؤولة عن إشاعة العنف والصراع بني احلضا قرا ٌةاملداخلة  
والتأويالت  واألداين عند كال الطرفني )األان والغريي(. حيث شغلت، أي الدراسة، آلية احلفر والتعرية لنقد التمركزات

 القابعة وراء حبس عملية التواصل واالنفتاح على اآلخر.

 : النتائ      ج املتوصل ِليه   ا-4

ابلغريية  الل آخرها، إذ املغاير جوهري لكينونيت، لذا فالتشبثليست هناك أبدا هوية صافية، فاألان تتعرف ذاهتا من خ     
 من شأنه أن يغذي الصراع والعنف.

من بني أهم أسباب حبس التواصل: الفهوم / التأويالت البشرية املنتجة حول النصوص املقدسة واملتعالية على شروط      
 الزمان. 
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اء جيد مية يف التعامل مع اآلخر، من التقبل واالحتواء إىل النبذ واإلقصإّن التحول الذي شهدته الثقافة العربية اإلسال     
 مربره يف خروج املسلمني من حركة التاريخ ومتسكهم ببعض التأويالت الدوغمائية.

الصورة النمطية املتخّيلة عن الغريي تلعب دورا مهما يف برت سبل احلوار، فالدعوة إىل إعادة اكتشافه ابتت مطلبا      
 حا. ملّ 

ناك ابملقابل ه وكما أن هناك أتثريا لألداين على الشعوب، تزداد إمكانية التعايش بني األداين كّلما رسخ املشرتك بينها     
 .أتثري للشعوب على األداين

 وإشاعة داينة احلب الكوين.  العودة إىل اإلنسان فينا كفيلة بنبذ التطرف     

قيق واالخنراط يف حركة احلداثة تبقى أهم القيم للخروج من حالة التصنيفات االستبعادية وحت ــــــ التسامح، احلوار، العقالنية
 منوذج إنسانوي حضاري، خصوصا يف ظل فشل معظم العقائد التحريرية.  

 األان، اآلخر، الّتعايش، االنفتاح، حوار األداين، اإلسالم، احلضارة، العامل، الّتواصل... :الكلمات املفتاحية

 :قالامل

انب املرء  احلقيقة إذ يشري إىل االختالف اّلذي يؤّثث الكون أبمجعه فالّليل خالف الّنهار، والّسماء غري األرض،  ال جي 

والّشروق خالف الغروب، وليس الذّكر كاألنثى.. ورغم ذلك يسري الكون يف تناغم خاّلٍَق. أّما البشر أصحاب األصل 

ار ى كمِّ الّصراعات والّتناحرات اّليت مجعتهم، فكّل ذاٍت تسعى إلحالل منوذجها وإجبالواحد، فيشهد اترخيهم الّطويل عل

 املغاير على اخلضوع هلا وتقبل سيطرهتا، متناسيًة أّن ذاهتا مل تتحّدد إاّل به.
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مع على أّن األان/اهلوية ليست أبدا معطًى قبلياً يتعنّي بذاته، إذ ال بّد ل من آخر ي عرِّف ه،  هويكاد الرّتاث الفلسفي أن جي 

وهكذا ال يكون اآلخر آخر ألّن األان تراه كذلك »" Derridaحيث اجلنوسة نفسها أتيت من اآلخر، كما يعرّب "دريدا 

 (1) «)آخر( ينّبهها إىل نفسها وإىل إنّيتها

ورة أوضح عنها، هو صإّن الفرد ال يعرف ذاته إاّل يف مرآة الغريي، غرييٌّ يتيح لألان فرصة تفّحص كينونتها وتشكيل 

فليست الّذات تفهم ذاهتا إاّل عرب اآلخر وسيطاً، بل إّن  الّذات  (2)«يستفّزين يف عقر هوّييت»اّلذي  -إذا-اآلخر 

وفيه  «الّذات عينها كآخر»من خالل مَؤلِّفه:  Paul Ricoeurتنطوي على ما يغايرها، وهو ما يطالعنا به "بول ريكور" 

عينها كآخر  مكّونة للّذاتية نفسها، الّذات اآلخرية ميكن أن تكون»يتجّلى كأنّه الّذات قائاًل:  يتحّدث عن اآلخر اّلذي

يوحي منذ البداية أبن ذاتية الّذات عينها حتتوي ضمنا الغريية إىل درجة محيمة، حىّت إنّه ال يعود من املمكن الّتفكري يف 

ة تدخل يف األخرى، ولقد أردان حني استعمالنا الكاف يف كآخر الواحدة دون األخرى أو لنقل يف لغة هيجل إّن الواحد

ضمني: الّذات بل أردان التّ  -الّذات عينها شبيهة  آبخر–للّتأكيد على الّداللة األقوى، إذ مل نشأ فقط أن نقيم مقارنة 

 (3)«عينها، مبا هي... آخر

تدين »ان/اآلخر، أو الغرب/اإلسالم( فسنجد أهّنا أّما إذا عدان قلياًل إىل الوراء للبحث عن أصل هذا الّتقابل )األ

بوجودها يف اخلطاب العريب املعاصر للرّتمجة، إذ هي غري مألوفة، بل وال موجودة، يف اخلطاب العريب، القدمي منه 

يف العريب، ر وبناًء على هذا يغدو تعّرف الّذات على نفسها عرب اآلخر، طرحاً أوروبياً، غربيًّا عن الّنظام املع (4)«واحلديث

هذا ما يقرّه املفّكر "حمّمد عابد اجلابري" حني ينتبه إىل غياب الّذات أو األان كطرف يف احلقل البياين املتحّكم يف العقل 

فالّذات جمّرد مالحظ وليس طرفاً يف هذه العالقة: فاالختالف ليس بينها وبني األشياء بل بني األشياء بعضها »العريب 
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يكن ي نظر إىل الّذات على أهّنا إمّنا تتعّرف على نفسها من خالل اآلخر، كما يف الفكر األورويب،  مع بعض. ومن هنا مل

بل ي نظر إليها على أهّنا قائمة بنفسها وتتعّرف على األشياء من خالل مقارنة بعضها ببعض. واملثل العريب القائل: 

ز بعضها عن البيانية لالختالف، فاألشياء هي اّليت تتميّ  بضّدها تتمّيز األشياء يلّخص بكامل الّدقة والوضوح الّرؤية

بعض وال تدخل مع الّذات يف عالقة من هذا الّنوع إاّل إذا اعتربت الّذات نفسها من مجلة األشياء، وبعبارة أخرى إّن 

ما يشغل  بل إنّ  ما كان يشغل احلقل البياين العريب ليس مسألة الّذات واملوضوع أو الّذات والعامل أو األان واآلخر،

 (5)«البيانيني حقبة طويلة هو مسألة الّذات والّصفات

وابملقابل حتضر "األان" بكثافة يف الفلسفة الغربية متمركزة حول ذاهتا منذ أفالطون وحىّت هيجل، األمر اّلذي استفّز 

األصل »في. فـ امشي/املبعد/املنفالسفة االختالف وعلى رأسهم "دريدا" لتفكيك هذا الّتمركز وإعادة االعتبار لآلخر/اهل

يف  La différenceحييل إىل الحقه دائماً، واهلوية إىل آخرها اّلذي يؤّسسها هي نفسها كهوية بذا يكون االختالف 

فمن يتمّسك هبوية صافية يلقي ابآلخر إىل مفهوم ( 6)«حقيقته، إحالة إىل اآلخر وإرجاءً لتحّقق اهلويّة يف انغالقها الّذايت

 ية املتوحش.الغري 

مل يعد اهلامشي موجودًا هناك على مسافة من املركز، بل إنّه ي شّكله، وجوهري لكينونته فال انفكاك لنا عن اآلخر، 

لق العامل، حيث  تدّخل اإلله يف أن » -والرّأي ليوسف الّصديق–خصوصاً إذا علمنا أّن مفهوم الغريية أتّسس قبل أن خي 

رج من ذاته نقيضه و رج من ذاته نقيضه وخلق العامل، يعين أّن العامل انبىن على الغريية. ومن هو غري اإلله؟ هإنّه أخ ،خي 

 ﴾ِعنيقَاَل َربِّ مبَآ َأْغَويـَْتيِن أل َزيَِّننَّ هَل ْم يف اأَلْرِض َوأل ْغِويـَنـَّه ْم َأمجَْ ﴿إبليس.وهنا أتّسست الغريية بقوله 

يؤّسس للغريية على أهّنا مقّوم من مقّومات البعد » -وسف الّصديقيضيف ي–مّث إّن القرآن  (7)«[39/15]احلجر:
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قـ ْراَباًن فـَتـ ق بَِّل ِمن  َواْتل  َعَلْيِهْم نـََبأَ اْبيَنْ آَدَم اِبحلَْقِّ ِإْذ قـَرَّابَ ﴿سورة املائدة  -رمّبا–وهو ما تصدح به  (8)«االجتماعي للخلق

َا يـَتَـَقبَّل  اَّلّل  ِمَن اْلم تَِّقنيَأَحِدمِهَا َوملَْ يـ تَـَقبَّْل ِمَن اآلَخِر قَ  ، إهّنا أّول حادثة مغايرة [27/5]املائدة: ﴾اَل ألَقْـتـ َلنََّك قَاَل ِإمنَّ

ن اآلخر هو ااملرّشح أظهرت الّسوأة ع»يظهر فيها اآلخر معادايً وم ناقضاً، قتل هابيل قابيل، وقتل الغراب غراابً مثله فـ 

 (9)«للقتل

د األركيولوجي اّلذي أابن عن استحالة املطابقة وأّن الغريية هي قدر البشر، ابت من املشروع هكذا، وبعد هذا العو 

الّتساؤل عن األسباب القابعة وراء اإلقصاء املتكّرر لآلخر يف اتريخ البشرية، والّدخول معه يف قطائع وصراعات ال 

باب تراءت عود اإلنسانية فإذا ش ّخصت األسوالّتأسيس لعامل تتحّقق فيه و  -أي األسباب–متناهية بغية تفكيكها 

 احللول.

على العقل الّديين الّسائد يف اإلسالم، وذلك إلجبار الّذات على الّنزول من طوابويتها نقداً  -ابدائً –ولنرّكز البحث 

 ومراجعة، خصوصاً يف ظّل تزايد االهّتامات املوّجهة لإلسالم بكونه املغّذي األساس لإلرهاب والّدموية.

بث ساهم يف دفع اآلخرين إىل نبذه، وذلك عن طريق الّتش»ويف هذا اإلطار يلوم "حمّمد أركون" الرّتاث اإلسالمي ألنّه 

ابملواقع الفكرية الّتقليدية واعتقاده إبمكانية احملافظة على فرادته الاّلهوتية واحلضارية القدمية، لقد انغلق على ذاته أو 

وسطية. وكان هذا االنغالق من القّوة حبيث أنّه حرم نفسه من مجيع فتوحات احلداثة سجن نفسه داخل قلعة عقائدية قر 

وكأّن األاّن العربية اإلسالمية مل تتقّبل حقيقة تراجع حضارهتا، اّليت قادت العامل قروانً عديدًة، فراوحت  ( 10)«والّتحديث

ريخ، حيث تجاوزها منخرطا يف ركب احلداثة وحركة الّتامكاهنا وبقيت أسرية نظرة ال اترخيية دوغمائية، فيما كان اآلخر ي

إّن أهّم عائق عثَّر عملية احلوار بني املسلمني والغرب. متّثل يف نكوص املسلمني إىل املاضي وحتديداً إىل ما أمسوه ابلعصر 
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أركون" ابملثايل "آملني يف اسرتجاع حلظة ذاك العصر، اّلذي يصفه  -رضوان هللا عليهم–الّذهيب للّرسول والّصحابة 

فكرة اإلسالم الّصحيح هي حبّد ذاهتا وهم وأسطورة تعمر وعي املاليني، مّث ألّن هذا اخلّط يف »واألسطوري قائال: 

الّتفكري ميّثل الّتيار الّسلفي املدعو بـ "اإلصالحي" واّلذي ي دافع عن الفكرة ذات اجلوهر املثايل األسطوري العذب اّليت 

، بناًء على هذا وحسب أركون، تقّلصت  (11)«واحد صحيح أو إنّه و ِجد يوماً مثّ احنرفنا عنه وابتعدانتقول بوجود إسالم 

كّل سبل الّتواصل كون الّذات قد سّيجت نفسها داخل حلظة ومهية بعيداً عن مقتضيات الّشرط احلضاري. وهو ما عرّب 

ب عن الّزمان، خيّصنا هو اليوم الفشل يف بناء مفهوم موجإّن اخلطر احملّدق ابلفكر اّلذي »عنه فتحي املسكيين بقوله: 

وذلك ابلّطمع يف القفز ما وراء الغرب أي يف إمكانية إعفاء الّنحن من حمنة املعاصرة. هذا الّنحو من إعفاء الّنحن من 

 (12)«حمنة املعاصرة هو الّتقنية الّنموذجية لكّل أصولية قائمة أو قادمة

نوجاد يف املاضي واالنغالق على الّذات، كما يشري إليها أصحاب االختصاص، االستقالة على أّن أخطر تداعيات اال

، رغم أّن الّنص ذاته قد حّث يف عديد من العقالنية والّتمسك حبرفية الّنصوص أو مبصطلح "طرابيشي": تصنيم الّنص

والقتل اّليت تطال  ون"، فكثري من أعمال العنفمواضعه على الّتفكر والّتدبر: "أفال يعقلون" "أفال يّدبرون" "أفال يتفّكر 

اآلخر املختلف جتد مربّرها يف الّنصوص الّشرعية ويف حالة اإلسالم غالباً ما ي ستند إىل آية الّسيف وآايت اجلهاد كقوله 

ص ر وه ْم َواقْـع د وْا هَل ْم ك لَّ َمْرَصٍد فَِإن خ ذ وه ْم َواحْ فَِإَذا انَسَلَخ اأَلْشه ر  احْل ر م  فَاقْـتـ ل وْا اْلم ْشرِِكنَي َحْيث  َوَجدمتُّ وه ْم وَ ﴿تعاىل: 

وإىل أقوال املفّسرين اّلذين جعلوا هذه  [05]التوبة:{اَتب وْا َوأَقَام وْا الصَّالََة َوآتـَو ْا الزََّكاَة َفَخلُّوْا َسِبيَله ْم ِإنَّ اَّلّلَ َغف وٌر رَِّحيم

 ﴾نَسَلَخ اأَلْشه ر  احْل ر م  فَِإَذا ا ﴿مح، حيث ينقل الّزركشي عن ابن العريب أّن قوله تعاىل: اآلية انسخة آلايت الّرمحة والّتسا

نسأ، يكتب: 
 
وهبذا الّتحقيق تبنّي »انسخة ملائة وأربع عشرة آية، أّما الّزركشي فريّد هذه الّتفاسري معترباً آية الّسيف من امل

هي من  اآلمرة ابلّتخفيف أهّنا منسوخة آبية الّسيف، وليست كذلك بلضعف ما هلج به كثري من املفّسرين يف اآلايت 



 

 
438 

املنسأ، مبعىن أّن كّل أمر ورد جيب امتثاله يف وقت ما لعّلة توجب ذلك احلكم، مّث ينتقل ابنتقال تلك العّلة إىل حكم 

 (14)«آخر وليس بنسخ إمّنا الّنسخ اإلزالة للحكم حىّت ال جيوز امتثاله أبدا

فكيف تكون مشّرعة للقتل يف  ف ارتبطت بظرف اترخيي معنّي متّثل يف نقض املشركني لعهد رسول هللا فآية الّسي

 مجيع الظّروف؟

وأاّيً يكن من أمر، فإّن املسألة تبقى مرهونة بطريقة فهم الّنصوص املتعالية ذلك أّن األداين يف جوهرها ليست حتمل إاّل 

 إىل أصٍل للعنف والّصراع؟الّسالم لعامل الّناسوت، فكيف تستحيل 

خرى، لو حاوران مبنطق احلّجة، قلنا إّن يف اإلسالم كما يف األداين األ»يذهب أحد الباحثني الّتونسيني إىل اإلقرار أبنّه 

  مساوية كانت أو أرضية، بل يف األداين الّتوحيدية ابلّذات ما يبيح القتل، كما يوجد ما مينعه، كما أنّه عند املسلمني متاماً 

كما عند غريهم، سّلم أخالقي يرفض القتل كما يربّره تبقى املسألة يف الّنهاية كما يف خصوص الّلغة والواقع والقيم، 

فما دام أّن األمر متعّلٌق ابلّتأويل، فإّن هناك تالعبًا ال خيفى ابملفهوم الاّلهويت/الّسياسي املدعو بـ ( 15)«مسألة أتويل

 .(16)"اجلهاد"

بني املفّكرين املعاصرين من يدعو إىل إعادة قراءة آايت حماربةاليهود والّنصارى وربطها بسياقها الظّريف  ألجل ذلك و جد

اخلاّص، إذ يرى "عبد الوّهاب املؤّدب" أّن اإلسالم قبل أن ي ؤّكد حقيقته كان مضطرّاً   الستخدام هلجة هجومية، فأنت 

 .(17)الّضدية جتاه من حيتّلوهنا قبلك ال تستطيع أن أتخذ مكانتك إاّل من خالل املواقف

أتسيساً على هذه الّشرفة ــ إذا ــ ، أضحت ممارسات املسلمني شاهداً على دينهم، فاإلسالم يف نظر غري معتنقيه دين 

 االنغالق، دين الّرجعية، دين الاّلحوار/الّتعصب...وابت من العسري أن يقتنع اآلخر أبّن اإلسالم براء من كثري األعمال
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اَرس ابمسه اليوم، وأّن يف اإلسالم تّيارات فكرية تدعو إىل احلوار والّتنوير وال عالقة هلا ابلعنف واألفكار الّرجعية،  اّليت مت 

" ـــ اّلذي أّكد تكراراً على Levis-Straussيقول املرء ذلك وهو يقرأ ألحد علماء األنثربولوجيا املعاصرين "ليفي سرتوس 

ة مساوية، ال يتأّسس ]أي اإلسالم[ على مسلمة رسال»ية ال تتفاضل بل تتعادل ـــ قوله عن اإلسالم: أّن الثّقافات البشر 

وجود  إهّنم عاجزون عن حتّمل». ويضيف واصفًا املسلمني: «بقدر ما يتأّسس على عجزه عن ربط عالقات خارجية

إلغاء/إعدام هذا اآلخر الّشاهد على دين اآلخر كآخر، واحلّل الوحيد لديهم لالحتماء من الّشك والّذل، يكمن يف 

 (18)«خمالف وسلوك مغاير

تصر األان العربية اإلسالمية يف هذه الّصورة املقيتة )معقل الّتعصب( وال ي لتفت إىل  ِلّح هنا: كيف خت 
 
لكّن الّسؤال امل

 اريخ؟الّصفحات املشرقة من الّتعايش واالنفتاح على اآلخر اّليت قّدمتها هذه األان عرب التّ 

فمن مظاهر االنفتاح على اآلخر يف العصر العّباسي مثال املناظرات املختلفة بني املسلمني وأهل الّذمة وامللحدين، وقد 

،  (19)ذكر الّتوحيدي مشاهد منها يف اإلمتاع واملؤانسة، فالوزير ابن عّباد كان كثرياً ما يناظر اليهود حول إعجاز القرآن

حّد أنّه  ابخلليفة األموي عبد الّرمحن الثّالث إىل»فاء والوزراء من الّنصارى ، ووصل االنفتاح كما كان معظم أطّباء اخلل

اخّتذ مطران قرطبة املسيحي "ريسموندو" صديقًا ومستشاراً. وأّما طبيبه وسفريه أيضا فكان اليهودي هّسادي بن 

لّتعايش ة العربية اإلسالمية وشهدت فرتة من اشاتربوت. وهكذا اجتمعت األداين الّتوحيدية الّثالثة يف ظّل اخلالف

 .(20)«والّتسامح

وقد انعكس هذا االنفتاح والّتواصل مع الغريي يف املؤلّفات األدبية والفلسفية ، فاجلاحظ بعّده واحداً من أهّم الكّتاب 

جملتمع تسوده احملّبة  سترسيخ رؤية موضوعية للّذات واآلخر، تقصي الّتعصب جانبًا وتؤسّ »العرب تعّمد يف مصّنفاته 

د والّتسامح، وهذا ما صرّح به يف مقّدمة رسائله: وكتابنا هذا إمّنا تكّلفناه لنؤّلف بني قلوب البشر اّليت كانت خمتلفة ولنزي
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واتبع اجلاحظ يف هذه الّرؤية  (21)«األلفة إن كانت مؤتلفة ولنخرب عن اتّفاق أسباهبم لتجتمع كلمتهم، ولتسلم صدورهم

ة األدابء والفالسفة املسلمني، ذلك أّن الّنص معهم، أي الّنص القرآين، كان مرانً وكانت فهومهم له تتجاوز الّنظرة أغلبي

الّدوغمائية احملدودة. ويعرتف "أمني معلوف" املسيحي املنشأ، بقدرة اإلسالم اهلائلة على احتواء اآلخر والّتعايش معه 

حيني لو كان أجدادي مسلمني يف بلد فتحته اجليوش املسيحية بدالً من كوهنم مسي»يف القرون املاضية، حىّت إنّه يقول: 

يف بلد فتحته اجليوش املسلمة، ال أظّن أهّنم كانوا استطاعوا االستمرار يف العيش ملّدة أربعة عشر قرانً يف مدهنم وقراهم 

جروا أو مّت حىّت آخرهم، ذ حبوا أو ه حمتفظني بعقيدهتم ماذا حدث فعلّيًا ملسلمي إسبانيا وصقّلية؟ لقد اختفوا

 (24)«تعميدهم

وبعيدًا عن الّطوابوية ومتجيد الّذات هذه هي الّصورة املشرقة لإلسالم اّلذي احتفى ابآلخر دجمًا وتعايشًا قبل عصور 

ري من مواقف الّرسول  ألخرى من وصحابته مع أهل امللل ا االحنطاط، انهيك عّما حيتفظ لنا به الّتاريخ وكتب السِّ

تقّبل وتعايش، بيد أّن غاية البحث من املسح الّسريع لبعض حلظات الّتعايش من الرّتاث اإلسالمي، هي الّتساؤل عن 

سبب هذا الّتحول الّرهيب من إسالم أّول صّنع أمنوذجاً فريداً للّتسامح واحلوار إىل إسالم أخري مي عن يف االنغالق ونبذ 

 أليس اإلسالم هو هو؟ أليس القرآن هو هو؟املختلف وقتله ابسم الّدين؟ 

إنّه وابإلضافة إىل مسألة الفهوم املغلوطة املنتجة حول الّنص أو الّتأويالت املفارقة للّتاريخ اّليت أشران هلا سابقاً، يتحّدث 

أنّنا نبالغ غالباً و يل يبد»صاحب "اهلوايت القاتلة" عن أتثري اجملتمع أو ما أمساه بتأثري الّشعوب على األداين، يقول: 

يكون ذلك أبّن املنتصر  (23)«بتأثري األداين على الّشعوب يف حني هنمل، على العكس، أتثري الّشعوب على األداين

دائمًا يؤول عقيدته بروح الّتسامح والّتواصل، فاملسلمون إذ تعاملوا مع اآلخر قدميًا تعاملوا معه من موقع املركز/القّوة 

مئّنة اجملتمعات الواثقة من نفسها تنعكس يف داينة واثقة ومط»وقع احلايل، موقع اهلامشي واملهزوم، ووالّرايدة خالف امل
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ومنفتحة، وتنعكس اجملتمعات القلقة يف داينة خائفة ومّتزمتة وغاضبة،  وتنعكس اجملتمعات الّديناميكية يف إسالم 

. نعم، اإلسالم هو هو، (24)«مد يثور ألقّل تغيريديناميكي مبدع خاّلق، وتنعكس اجملتمعات اجلامدة يف إسالم جا

واجملتمعات هي اّليت تتغرّي، لكن ال بّد من اإلشارة إىل أّن املخيال العريب اإلسالمي ما فتئ ينتج ويعيد إنتاج صورة منطية 

هي تفكيك الّصور  رعن الغرب تصوره معادايً منذ حلظة العدوان الّصلييب على األندلس، ولعّل أّول خطوة يف اجّتاه احلوا

الّنمطية يف كال العاملني العريب والغريب وإعادة تعّرف اآلخر؛ حيث إّن الّتأسيس لنموذج إنسانوي يقتضي اخلروج من 

أسر وخطر الّصورة املَشكََّلة يف الوعي عن اآلخر، والّتقرب منه الكتشافه من جديد بعيداً عن األحكام املسبقة واستعانة 

 ناهج حبث حديثة.أبدوات حتليلية وم

وإن كانت الّصفحات الّسابقة قد ألقت ابلّلوم على األان العربية اإلسالمية يف حبس عملية احلوار، فهذا ال يعين البّتة 

رفة ألنّه األقوى واألكثر استنارة ومع»أّن الغرب مربّأ من املسؤولية بل إّن مسؤوليته أكرب، على ما يقول أركون، 

ومع  (25)األساس تتمّثل يف عدم قدرته على معاملة اآلخرين كذات هلم نفس الكرامة واحلقوق ومشكلته (25)«وإمكاانت

 الغرب العالقة القائمة اآلن بني»وجود عائق كهذا يبدو من العسري احلديث عن نزعة إنسانية وحوار حضاري، حيث إّن 

فإّن "حوار  لذلك «س عالقة الّسيد ابلعبدمن جهة والعرب واملسلمني والعامل الثّالث كّله من جهة أخرى، هي من جن

شعار ميكن أن يكون غري بريء، وهو يف مجيع األحوال م فعم ابلغموض وااللتباس، »احلضارات"، يضيف اجلابري، 

وفيما خيّصين شخصياً أعتقد أنّه من الواجب تسمية األمور أبمسائها احلقيقية. إّن جوهر القضية املطروحة هو املصاحل، 

 (27)«غرب، ويف مقّدمتها الّنفط والّسوق العربيةمصاحل ال

ولئن كانت الّذات ترى يف اآلخر الّسيد الباحث عن مصاحله، فإنّه ال يتصّورها، بدوره، إاّل داخل منوذج احلركات 

هو »مًا داألصولية اإلسالمية اّليت تبغي حترير العامل من سيطرته اإلمربايلية، هذا الّنموذج اّلذي يغّذيه متخّيل أكثر ق
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الّتنافس املستمّر اّلذي مل يتّم جتاوزه أبداً بني الّطوائف الكربى الّثالث: اليهودية واملسيحية واإلسالمية. وهدف الّصراع 

فكلٌّ يرى أّن دينه هو احلّق  (20)«هو الّسيطرة على الرّأمسال الّرمزي املرتبط مبا تدعوه هذه الرّتااثت الّدينية الّثالثة ابلوحي

 ق، اليهودي ينظر إىل انتمائه على أنّه احلقيقة األبدية وأنّه الّشعب املصطفى، واملسيحي يرى يف داينته، داينة احلقّ املطل

واإلسالم، واملسلم ينظر إىل دينه اخلتامي على أنّه الّصراط املستقيم اّلذي ال دين بعده وبذا حيصل الّنبذ ويستحيل اآلخر 

طأة الّتصنيفات ، فإىل مىت سيعيش العامل حتت و -حسب تعبري يوسف الّصديق-ندها إىل غربة مطلقة وغيبة ال حضور ع

رج اإلنسان عن إنسانيته؟ إذ إّن الّتشبث ابلغريية، عقائدية كانت أو مذهبية أو جهوية ال يبعث إاّل  االستبعادية اّليت خت 

د رسول اصل معه، يكتب املفّكر رسول حممّ على الّتصادم ومزيد من العنف أال يكفي أن يكون اآلخر إنساانً مثلي ألتو 

هتدف  يبدو يل أّن العقالنية اإلنسانية اّليت ال بّد أن ننهجها،»داعياً إىل اإلنسانية شرعة تذوب فيها كامل الغريايت: 

 إىل حترير اإلنسان من وعي جهوّي لفَّ كينونته ووجوده، حىّت أخرجه من )اإلنسان( فيه، وبذلك فهي تعين العودة إىل

)إنسان( اإلنسان اّلذي ضاع يف متاهات الّتعبري عن ذاته أبنظمة تفكري تستند إىل هواّيت جهوية، جعلته مغرتاًب عن 

رجه عن ذاته األصل حنو غريية متطرّفة زائفة أمست  حقيقته كونه )اإلنسان(، إمّنا ذلك الكائن املذعن بعماء لكّل ما خي 

ناًء على هذا الطّرح، ما أحوج إنسان اليوم إىل العودة إىل إنسانيته، حيث يبدو ب (29)«خمرجاهتا دموية الوجود واحلضور

أهّنا األقدر على إشاعة داينة احلّب الكوين ألّن ال أحد حيتكر ما هو إنساين. فعن طريق اإلنسانية ت ستثمر قيمة الّتسامح 

 وي نظر للّتعدد على أنّه ابعث إبداع ال ابعث حقد وكره.

ن ثقافة الالانفتاح اّليت ابتت تطبع عالقة كّل ذات مع ما يغايرها اختلفت احللول املقرتحة من لدن املفّكريإنّه، ونتيجة 

العرب خصوصاً بني داٍع إىل تبيّن الفكر الّتارخيي وبني مناٍد ابحلداثة، وبني رافع لشعار العلمانية... املهّم أن تؤّدي هذه 

دعو وكما أركون، ينقد "عبد هللا العروي" الّتقليد والركون إىل ضمانة املاضي وي الّسبل لتحقيق الّسالم ونشر اإلنسانية،
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إىل االنفتاح من خالل االخنراط يف حركة الّتطور الّتارخيي. وهنا ميّيز بني األصالة مفهومًا متحّجراً واخلصوصية مفهوماً 

امياً عن الواقع وتنّكراً اييل يعين يف الظّروف القائمة تعإّن الّتشبث مبقولة األصالة ِنكاية يف الغرب اإلمرب »تواصلياً، يقول: 

 (30)«للمستقبل اّلذي سيطرح فعاًل مسألة اخلصوصية، لكن يف إطار جديد وبوسائل ذهنية وماّدية جديدة

ه يف الّتمثل الفكري للحاضر ومنجزاته وال ختفى أتثريات -حسب العروي-على هذه الّشاكلة حيبس مفهوم األصالة 

خول الّشعوب من يرى احلّل يف ضرورة د -إضافة-عملية الّتواصل واملثاقفة بني الّشعوب واألمم، ومن الباحثني  إيقاف

املقّدس املتمّثل »املغلوبة يف حركة احلداثة، احلداثة اّليت حّققت االستنارة واالنفتاح للمجتمعات الغربية عن طريق اثلوثها 

ذلك أّن احلداثة، وبقيامها على العقالنية رّسخت مبادئ كاملوضوعية واإلنسية  (31)«ابحلرّية واإلخاء واملساواة بني البشر

حيتاجها البشر من أجل اخلروج من حالة االنسداد الّدوغمائي. أّما "جورج طرابيشي" أحد أكثر املتحّمسني للعلمانية، 

 فال يرى احلّل إاّل يف العلمنة ألهّنا متّكن اجملتمع 

يع سه ليقبل بشرعية الّتعدد يف األداين وبشرعية تعّدد الّطوائف يف الّدين الواحد، وليعيد أتسيس مجمن إعادة تربية نف»

األطراف مبا فيهم الاّلدينيون، يف عالقة حوارية تقوم من جهة أوىل على االعرتاف املتبادل من موقع املساواة، حبّق 

 (32)«لالهوت نفي اآلخر واملختلف االختالف والّتغاير، ومن جهة اثنية على االستبعاد اجلذري

ية، ومحايًة خمرجًا من الّصراعات الّدينية والطّائف -والرّأي لطرابيشي-وأتسيسًا على هذا املقول، يبدو الّنظام العلماين 

هو   ،للحّرايت الفردية، فكلٌّ يعتقد ما يريد وليس ألحد أن مينع أحداً من أفكاره. بيد أّن ما جيدر الّتساؤل حوله، آخراً 

 كيفية إحالل الّتسامح ثقافة كونية تشرِّع ابب احلوار بني األداين وبني الّطوائف املتناحرة؟

 .(33)خصوصاً يف ظّل فشل "العقائد الّتحريرية"، فكّلها أيديها ملّطخة ابلّدماء، حىّت العلمانية
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املشرتك بينها  م ال تبحث األداين الّتوحيدية عنوإذا كان من البديهي أاّل يكون اآلخر على الّصورة اّليت نرغبها دائماً، فلِ 

لعّلها تصل إىل حتقيق الّسالم والّتعايش؟ أليس اإلنسان يف هناية املطاف أكثر قداسة من كّل أرض مقّدسة كما يعرّب 

 ؟Lévinasفيلسوف الغريية ليفيناس 

َّللَِّ َواْليَـْوِم اآلِخِر َوَعِمَل َصاحِلاً واْ َوالنََّصاَرى َوالصَّابِِئنَي َمْن آَمَن ابِ ِإنَّ الَِّذيَن آَمن واْ َوالَِّذيَن َهاد   ﴿ويف أتويل منه لقوله تعاىل: 

يذهب "يوسف الّصديق" إىل أّن القرآن يعطي  [62]البقرة:{فـََله ْم َأْجر ه ْم ِعنَد َرهبِِّْم َواَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ه ْم حَيَْزن ون

كن ألّي إنسان أن يقّدم مفهوماً غريه وهو أّن الّدين هو توحيد اإلله فقط، هو اإلميان أبّن مفهوماً أساسياً للّدين ال مي

مدبّر الكون وخالق الكون هو واحد لذا اشرتك فيه اليهود والّنصارى، وهذا هو اإلسالم، اإلسالم هو أن تعتقد وأن 

ا االعتقاد ، وما بقي ما هو إاّل تفصيل ملمارساتك هلذتؤمن أبن ال وجود ملعبود يستحّق الطّاعة إاّل اخلالق الوحيد األوحد

 (34)أبّن هللا واحد ويطلق القرآن على هذا الّتفصيل مصطلح "املّلة"

الّدين، وفق هذا الفهم، هو الّتوحيد، هو اإلسالم، أّما املمارسات املختلفة هلذا الّدين املتجّسدة يف مناسك خمتلفة فهي 

م  ِمنَّا ِإالَّ َأْن آَمنَّا آِباَيِت َوَما تَنقِ }وكّل األنبياء كانوا مسلمني  ِإنَّ الدِّيَن ِعنَد اَّللِّ اإِلْساَلم ﴾﴿فـ ال تعدو كوهنا ِمَلاًل. لذا 

َنا َصرْبًا َوتـََوفَـَّنا م ْسِلِمني  [126]األعراف:{َربَِّنا َلمَّا َجاءتْـَنا َربَـَّنا أَْفرِْغ َعَليـْ

 لل.راءة تبغي البحث عن هوية حوارية يصنعها املشرتك بني األداين بله بني املِ هكذا يقّرر خطاب يوسف الّصديق يف ق

لف مهووسة هِبمِّ الوحدوية، وتزداد رهاابً كّلما أ جربت على الّتعامل مع الغريي/املخت -أبداً -صحيح سيكولوجيا أّن الّذات 

 ات ذاهتا طلباً للبقاء بعيداً عن االضطرابتقطن مسرورة داخل شذرة واحدة من شذر »إذ إهّنا، والقول إلدوارد سعيد، 

أهّنا دائماً مع اآلخرين إاّل يف حلظيت الوالدة  -أي الّذات-لكن مىت عرفت  (35)«اّلذي تسّببه بقية أجزاء الّلوحة الكّلية
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صر كعصر عواملوت، وجب عليها الّتوقف عميقاً عند سبل الّتالقح والّتعايش بينها وبني آخريها، ذلك أّن االنغالق يف 

 العوملة ابت أمراً متعّذراً.

فما أحوج العامل اليوم إىل حوار فّعال يؤّسس حلّب كوينّ بعيداً عن اإلساءة للعقالنية واإلنسانوية، فاحلضارة، أّي حضارة، 

 لوجيا.و ال تقاس ابالبتكارات الّتقنية، وإمّنا مبدى قدرهتا على الّتعايش مع ابقي احلضارات، كما يربهن علماء األنثرب
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 القرآن واْلضارة واإلنسان
 سني حممدأنور اي

 

 لخصامل

مير العامل كما هو مشـــــاهد أبزمات متكررة، وابت احملللني واملفســـــرين لألحداث يف حرية من أمرهم. فعامل اليوم وأحداثه 
الراهنة مشـاكله سـياسـية نزاعية اقتصـادية متشـابكة كما سـيتضـح يف بداية هذه الورقة بعضـاً من صـور الالمسـاواة البينة، 

لرؤية كاًل من احلضـــارة الغربية والقرآن لإلنســـان. وبعد ذلك نبني عاملية الرمحة يف القرآن مقارنة  مث تعطي الورقة ملخصـــاً 
اوالت أييت بعدها حماولة للدخول يف عمق احملومث  والرؤى املتجذرة يف كليهما. ،حضـــــــــارة اليوميف عوملة المع شـــــــــراســـــــــة 

ها ننظر للتجربة عمديدة تتوافق ورســـــالة القرآن العاملية، و القرآنية إلجياد تفاســـــري قرآنية حضـــــارية تفتح آفاق إجتهادية ج
 اللسانية النصية.            

 التناص -اللسانيات -احلضارة –العاملية الكلمات املفتاحية: 

 أهداف الدراسة: 

 تبيان طبيعة الرؤية القرآنية لإلنسان مقارنة مع العوملة يف الواقع الراهن.   (1
 اليت تعني على تفسري القرآن تفسرياً كلياً يواجه حتدايت العصر. بيان بعض النظرايت اجلديدة (2

 منهج الدراسة:

اعتمدت الورقة على املنهج الوصفي والتحليلي يف قراءة أهم الدراسات القرآنية اليت تبحث القضااي اللسانية احلديثة، 
دية القيم القرآنية القرآن مستعرضة جب ابإلضافة للنظر إىل املؤلفات اليت ع نيت بتطبيق منهج القراءة اللسانية على

املتصلة ابلعصر احلاضر. كما نظرت الدراسة آلراء أهم مؤلفي احلضارة والسياسة االمريكية اخلارجية وهم فوكوايما 
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م، والذي 2016وهانتغتون. وكذلك ألقينا نظرة على تقرير أوضاع العامل الصادر عن مؤسسة الفكر العريب لعام 
 ت مهمة كتبها أساتذة أوروبيني عن وصف أسباب الرتدي أبنواعه يف عامل اليوم.   ترمجت فيه دراسا

 

 مقدمة

مل خيلو أي عصر من العصور من صراعات حضارية تتجلى فيه قوى إمرباطورية تتدافع  بسنن هللا يف خلقه. إال أن ما 
اليب جل شعوب العامل. وتنوعت أسمتيز به حاضران كما هو معلوم أنه مثة قطب واحد ابت هو املهيمن على ثقافة 

اهليمنة من انعمة وأخرى مباشرة، هدف كل منها يف هناية املطاف هو فرض معايري قيمية مستنبطة من فسلفة 
املنتصر، تعيد تعريف كل شيء يف االقتصاد والسياسة وحىت اجلمال. واختبئت خلف تلك املعايري القيمية مكاسب 

ة  لناس اليوم، ولكنهم مل يستطيعوا مقاومتها ابستثمار ما بني أيديهم من موارد قيمياقتصادية وسياسية ال ختفى على ا
كالقرآن ليمدهم بقيم كلية ومعايري مجالية تنشر الرمحة والعدل يف العامل اليوم. وهذه حماولة لقراءة القيم العاملية يف 

 ن الكرمي.        يف القراءة واإلستنباط من القرآالقرآن، بعد استعراض بعض حقائق عاملنا الراهن، مث تقدمي اسرتاتيجية 

 العامل الراهن واإلنسان

ي رجع الكاتب السياسي الشهري )صاموئيل هانتنغتون( أسباب النزاعات وعدم االستقرار يف كثري من دول العامل إىل 
يقول أن هناك فرضية لعامل. و بطء منو املؤسسات السياسية وختلفها عن التغريات اإلجتماعية واإلقتصادية السريعة يف ا

خاطئة وهي اإلعتقاد أن التطور اإلقتصادي يؤدي طبيعياً إىل اإلستقرار السياسي. فقد حققت اهلند استقراراً سياسياً 
منذ اخلمسينات ولكن ظل دخل الفرد لفرتة طويلة ضئيل جداً، والعكس يف األرجنتني وفنزويال حيث عانت كال 

 .  1ع ارتفاع دخل الفردالبلدين تقلبات سياسية، م

مث يدلف هانتغتنون إىل قضية مهمة أخرى بقوله أن املشكلة الرئيسية ليست يف إجياد احلرية، بل يف توافر نظام عام 
شرعي. وقد جيين الناس النظام بدون حرية، لكنهم لن يتمكنوا من جلب احلرية دون نظام. إذاً من شروط اإلستقرار 

                                                           
 هانتنغتون، صموئيل. "النظام السياسي جملتمعات متغرية". دار الساقي. بريوت. الطبعة الثانية. 2015م.    1
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. ونتيجة أن اجملتمعات يف تغري وتطور مستمر،  2ية النمو والتطور السياسي واإلقتصاديوجود سلطة ترعى وحتمي عمل
كان على السلطة واحلكومات مواكبة هذه املتغريات لتصري أكثر تنظيماً وتعقيداً، وإال ارتبكت املوازين وكثرة فجوات 

غرية اجات هذه اجملتمعات املتالقوانني وظهرت الفوضى يف شىت جماالت الدولة لتجد نفسها عاجزة عن خدمة ح
 .3ابستمرار. وهو ماحيدث اآلن يف عدد كبري من دول العامل

متاماً كما  –ويتفق فوكوايما بشكل كبري مع ماسبق ويذكر أنه عندما تتخلف أي مؤسسة عن التطور الذي حييط هبا 
االً ابلثورات اليت تدرجيياً. ويضرب مثفإهنا تغدو غري قادرة على التأقلم مع املتغريات، وتنقرض  -هو يف البيولوجيا

حدثت يف كثري من الدول قدمياً وحديثاً، وابلتغري اإلجتماعي الكبري الذي حيدث يف الصني حيث حتول يف فرتة وجيزة 
من جمتمع زراعي إىل صناعي، ومازالت املؤسسة السياسية يف الصني ت عِدل يف كثري من اسرتاتيجياهتا اليت قد ال تتوافق 

 .4فكرها وعقيدهتا احلزبية، بغية البقاء على قيد احلياةمع 

والسؤال األهم واألكرب هو ماهي األسباب اجلذرية اليت أدت للوضع غري العادل لعامل اليوم؟ ملاذا عمت الالمساواة 
 سياج املدينة يف والنزاعات يف العامل مشااًل وجنوابً؟ وملاذا غدت الالمساوة بينة للعيان اليوم داخل البلد الواحد وحىت

 الواحدة؟. 

يشري )برتران ابدي( إىل أنه يف العصر الراهن ساعدت وسائل اإلعالم يف إبراز أقوى صور الالمساواة بني البشر. ويف  
كثري من البلدان سنجد صوراً من الالمساواة، كما هو داخل جمتمعات أورواب أو آسيا، حيث نرى طبقات تنعم 

م أشار إىل أن هناك مليار نسمة يف العامل ال 2001رومة متاماً. فتقرير األمم املمتحدة عام برفاهية اقتصادية وأخرى حم
ميلكون سكن مقبول. ولذلك كانت العديد من اإلضطراابت السياسية تبدأ من املدن وأحد األسباب هو اإلحتكاك 

                                                           
السابق. يؤمن هانتغتنون أبن الوالايت املتحدة تقدم دعم اقتصادي متطور لكثري من الدول، ولكنها تفشل سياسياً. فيما تنجح الدول الشيوعية يف تثبيت 2
 أنظمة استقرار سياسي، دون دعم اقتصادي.  
 السابق.3
4 Fukuyama, Francis. 'Political Order and Political Decay'. Profile Books. 1st Edition, 2014. USA. 
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ة مرات يف كن جتاهله بشكل يومي بل وعداليومي بني املدقعني وأصحاب الثروة وأفرز إحساساً قاهراً ابلالمساواة ال مي
 .    5اليوم برؤية السيارات الفارهة واملساكن الفخمة، جبوار بيوت الصفيح واملواصالت املكتظة

هذا وإن أردان إجياد حلول هلذه املآسي فالبد من نظرة شاملة تنفذ للجغرافيا والتاريخ والسياسة واملناخ والغذاء والبيئة 
، وتتعاون فيها األقاليم واملنظمات الدولية كاملة فنجاح دولة مبفردها اندر وعسري. فمثالً قضية والصحة واإلقتصاد

ل التلوث البيئي تعترب كارثة عاملية ومسؤولية دولية، فهناك مدن فقرية تستقبل نفاايت من دول صناعية بثمن خبس لت عي
الطبيعة أسباهبا يتفاوت بني قائل حبتمية التاريخ و سكاهنا. وعلى كل حال فإن صور الالمساواة ال تنتهي، وتفسري 

وضعف البيولوجيا، ومن يقول أهنا قوانني الدورة اإلقتصادية وضمور اإلنتاج. واخلالصة أنه خبالف حروب املاضي 
ة ، ومرتابط6(IDHللسيطرة على األراضي، فإن جغرافية النزاعات العنيفة اليوم مثالً تتفق مع مؤشر التنمية البشرية )

مع نسب التهميش وضعف سياسات الدمج اجملتمعي، ومنها ماهو راجع إىل خملفات السياسة الطبقية مابعد 
هَمش كعدو، بل يعاد أتهيله ليكون عضو 

 
 .7-لياً وعاملياً حم – فاعالً  اً إجتماعي اً االستعمارية فينبغي أال ي عامل امل

 القرآن وعامل اإلنسان 

ة مثيل يف التاريخ، بدخول العامل عصر االتصاالت أبنواعها وكسر احلواجز اجلغرافي مير عامل اليوم بوضع مل يسبق له
والثقافية بشىت أشكاهلا. وصارت األداين والثقافات يف وضع حذر من التغريات اجلديدة، وأتهبت لتطوير 

علق مبصري البشرية ودور الدين تملواكبة املتغريات اجلديدة. ويف عصر التسارع والعوملة تطرح أسئلة مصريية ت ااسرتاتيجياهت
فيها. فكيف ميكن للدين واألخالق استيعاب الواقع اجلديد دون هتاون يف ابملبادئ. وكانت أول خطوة ضرورية هي 
تطوير الرؤية الكونية الواعية ابخللفيات الفلسفية ملا تتجلى صوره عرب تقارير وإعالم اليوم. وهذه الرؤية مبنية على 

 .8 الذي يتفاعل مع كل مكوانت اجملتمع والعقل واحلضارة ليتجسد يف الثقافة اإلنسانيةأسس الوحي الديين

                                                           
 ابدي، برتران. فيدال، دومينيك. "عامل الالمساواة- أوضاع العامل 2016م". مؤسسة الفكر العريب. بريوت. الطبعة األوىل ابلعربية 2015م/1437هـ. 5

.  28 -11ص  
6 IDH  هو مؤشر التنمية البشرية لقياس متوسط التفاواتت أو الالمساواة يف بلد ما، وذلك حبسب ثالثة مؤشرات )الدخل، الصحة، التعليم( وأيخذ 

ومابعدها.  223لسابق صبعني االعتبار التفاوت الدميغرايف. انظر املصدر ا  
  السابق.7
  برغوث، عبدالعزيز. الرؤية الكونية اإلسالمية والتجديد. دار التجديد للطباعة والنشر. ماليزاي. الطبعة األوىل، 2006م. 8
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يقول الدكتور طه جابر العلواين رمحه هللا أن احلضاراتن اهليلينية والرومانية تكونت يف سياق زمين يسمح ابستعباد 
لبة القتال، ني مقاتل يصرع أقرانه يف حاإلنسان وحتويله إىل طاقة عمل دون أجرة. وأفضل املسخرين يف تلك احلضارت

مث يستدير ويركع لألسياد. واليوم ي سخر اإلنسان يف املناجم واملصانع أبخبس األمثان ودون حقوق كافية. وقد قامت 
فلسفة اإلسالم منذ ظهوره وجتليه يف حضاراته التارخيية بنسخ ركائز احلضارة الرومانية واليواننية وتقرير أن إله الناس 

احد وهم مرتبطني به ال ألحد من البشر. وهذه احلقيقة التوحيدية حرص اإلسالم على ترسيخها يف نفوس املؤمنني به و 
على مر التاريخ. وبعد هيمنة احلضارة الغربية جبذورها التارخيية مرة أخرى حتت مايسمى ابلنظام العاملي اجلديد، دخل 

، الغرب. وإذا ماعدان لصورة الرجل املقاتل يف احلضارة الرمانية قدمياً العامل يف ثقافة تستهدف عوملة مفاهيم مركزها 
عوملة، إهنا ثقافة الصراع والبقاء لألقوى

 
 .  9علمنا جوهر املفاهيم امل

 أَيُـَّها ايَ وي وضح الدكتور عبداحلميد أبوسليمان طبيعة الرؤية القرآنية لإلنسان ودوره يف العدل واإلحسان كقوله تعاىل )
ن َيك ْن َغِنيًّا َأْو َفِقريًا فَاللَّـه  أَْوىَل إِ يَن آَمن وا ك ون وا قـَوَّاِمنَي اِبْلِقْسِط ش َهَداَء لِلَّـِه َوَلْو َعَلى أَنف ِسك ْم أَِو اْلَواِلَدْيِن َواأْلَقْـَرِبنَي الَّذِ 

ِإنَّ اللَّـَه أَيم ر   وقوله تعاىل ) .10َن َخِبريًا(و وا فَِإنَّ اللَّـَه َكاَن مبَا تـَْعَمل  هِبَِما َفاَل تـَتَِّبع وا اهْلََوى َأن تـَْعِدل وا َوِإن تـَْلو وا أَْو تـ ْعرِض  
 نَكِر َوالَبغِي يَِعظ ك م َلَعلَّك م َتذَكَّروَن(

واملساواة بني . 11اِبلَعدِل َواإِلحساِن َوإيتاِء ِذي الق رَب َويَنهى َعِن الَفحشاِء َوامل
زِيـَنـَّه ْم َأْجَره ْم أبَِْحَسِن ْن َعِمَل َصاحِلًا ِمْن ذََكٍر َأْو أ نـَْثى َوه َو م ْؤِمٌن فـََلن ْحِييَـنَّه  َحَياًة طَيَِّبًة َوَلَنجْ اجلنسني يف قوله تعاىل )مَ 

. فرؤية القرآن رؤية خريية إجيابية إعمارية تعرب عن الفطرة اإلنسانية السوية. والقرآن يؤكد على 12َما َكان وا يـَْعَمل وَن(
َها َزْوَجَها َوَبثَّ حدة العنصر اإلنساين )و   ِمنـْه َما اَي أَيُـَّها النَّاس  اتَـّق وا َربَّك م  الَِّذي َخَلَقك م مِّن نَـّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

. فكل هذه اآلايت وغريها ترشد 13(ِقيًباَعَلْيك ْم رَ  رَِجااًل َكِثريًا َوِنَساًء َواتَـّق وا اللَّـَه الَِّذي َتَساَءل وَن بِِه َواأْلَْرَحاَم ِإنَّ اللَّـَه َكانَ 
 .   14اإلنسان ليسعى يف إعمار الكون والعدل فيه وتنميته إجيابياً 

                                                           
  العلواين، طه جابر. اخلصوصية والعاملية يف الفكر اإلسالمي. الطبعة األوىل، 2003م/1424هـ. دار اهلادي، بريوت.9
  النساء، آية 10.135
  النحل. آية 11.90
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  أبوسليمان، عبداحلميد. الرؤية الكونية احلضارية القرآنية. 2008م. املعهد العاملي للفكر اإلسالمي. الوالايت املتحدة األمريكية.14
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واإلنسانية اليوم تتمزق إىل مشال وجنوب وجائع ومتخم وم ستعِمر وم ستَعمر. ويتسابق اجلميع إلمتالك أسلحة الدمار 
اين الواحد اجملتمع اإلنس صف لناين تتكرر وترتك مزيد من اخلراب. والقرآن يالشامل، ومازالت حلظات اجلنون اإلنسا

 .  15عن جمتمع الصراع والنزاع الً صاحب املصاحل املشرتكة، بد

  -أما الفاروقي فريى أن جوهر اإلنسانية يف اإلسالم هو التكليف، فاهلل عزوجل كلف البشر من دون سائر املخلوقات
كليف مبسؤولية الكون أ نِيطت ابإلنسان، وهذا من دالالت إنسانية اإلسالم. فاإلنسان كما وضح ذلك القرآن. فالت

يف اإلسالم م كّرم وم كلف، وليس مطالباً ابإلستقالة من احلياة، وال بتأليهها. فقد خلق هللا البشر ليعمروا األرض 
ء وتفاعل وحتويل طاقاهتم إىل قوة بناأبخالقهم ومن مث حياسبون على أعماهلم. وبذلك هم مأمورون بتطوير قدراهتم 

حضاري جتعل األرض رخاًء سالماً وكلمة هللا فيها هي العليا. بعكس الرؤية اإلغريقية القدمية اليت استقت احلضارة 
ّلة أخالقياً، واعتقدوا أن تلك  الغربية املعاصرة رؤيتها منها وتعددت فيها اآلهلة اليت كان ت صور دون حرج يف حاالت خمِ 

حلاالت املنحرفة طبيعية تستحق احملاكاة والعبادة ألن اآلهلة انعكاس لصورة اإلنسان السامية. وقامت احلركة الرومانية ا
املسيحية بردة فعل معاكسة وطلت اإلنسان ابخلطيئة الكربى املطلقة الشاملة الفطرية اليت ال جمال للتخلص منها إال 

ا إال بعد املوت ة ق ِسم الناس إىل طبقات حتمية ال سبيل لإلرتقاء هلم يف الدنيبتضحية اإلله بنفسه صلباً. ويف اهلندوسي
بتناسخ األرواح. والبوذية آمنت أن الوجود يف هذه احلياة حبد ذاته شر وعذاب وضّنك والسبيل الوحيد هو سلب 

 . 16النفس ملذاهتا وجتنب الدنيا وطيباهتا

 عاملية الرْحة وعوملة القسوة

 منعكساته على الفلسفة، بدأ اإلنسان يستشعر حرية أكرب يف تعامله مع الكون وسيطرته التدرجيية على"بتطور العلم و 
موضوعاته وجمهوالته. وبدأت تتقلص تدرجيياً يف وعي اإلنسان تلك التطلعات إىل القوى ما فوق الطبيعية اليت تتحكم 

ضرع. الزل واألعاصري واجلفاف واحلروب والزرع واليف القدر والتصريف يف كل شيء. مل تعد مسؤولة عن الكوارث والز 

                                                           
  أبوسليمان، عبداحلميد. أزمة العقل املسلم. املعهد العاملي للفكر اإلسالمي. د.ت.15
 جيدل، عمار. "أساس جتديد النظر يف اإلسالم: مسوغاته وأبعاده وجتلياته يف فكر الفاروقي"، ضمن كتاب: )إمساعيل الفاروقي وإسهاماته يف اإلصالح 16

جينيا: املعهد العاملي للفكر اإلسالمي, بدالرمحن أبوصعيليك. فر الفكري اإلسالمي املعاصر(. حترير: د. فتحي حسن ملكاوي. د. رائد عكاشة. د. ع
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أصبح اإلنسان يشعر تدرجيياً أنه سيد مصريه ومالك قدره. وأصبحت مراكز البحث والتخطيط وخمتربات العلم هي 
 دور العبادة اجلديدة. أما الكهنة فقد أفسحوا اجملال للعلماء املتخصصني. وهذا ما يسمى بــ )ثورة العصر العلمية( اليت

. هذه الثورة كانت نتيجتها الطبيعية هي ظهور املاركسية وتعزيز 17تكونت أورواب ضمنها منذ بداية القرن السابع عشر"
 .18رسالة القطيعة بني الدين والعلم يف الغرب

 -من التطورض –يقول احلاج محد: "واآلن ماذا بعد قرون من اجلهد احلضاري واالكتشافات العلمية؟ لقد حتول العامل 
تضبط  -اليةحىت ضمن حدودها املث –ىل ساحة صراع كبرية، ومل تعد األخالق اإلنسانية الطبيعية ابملفهوم الوضعي إ

. وكانت تلك نتيجة التجربة 19اإلنسان... هذا الكائن الطبيعي الذي حتول إىل وحش قاتل أبنياب فتاكة..."
والوائم.  كون هتدف للسيطرة واالستغالل، وليس التعايشاألوروبية اليت تسود عامل اليوم. فنظرة اإلنسان للطبيعة وال

وحتول جوهر العالقات عموماً إىل عقيدة صراع بني اإلنسان والطبيعة، واإلنسان واإلنسان، وابت الصراع هو األساس 
 -التجويع -يف املذاهب واأليديولوجيات. وعلى ضوء تلك العقيدة ش رعت كل األساليب املربرة لإلنتصار )احلرب

اإلحتكار...(، فال خيار يف عامل شرس حتكمه هذه العقيدة. وهكذا هوى العامل يف حروب ونريان أيكل بعضها 
بعضاً. وجاءت الدميوقراطية كآلية أتطري هلذا الصراع ومنحه شرعية اإلستمرار يف صورة أحزاب احملافظني والعمال 

قيدة الصراع يه. ويظهر من فلسفات أورواب أهنا نسبة لعوحلفاءمها، يرتبص كل فريق ابآلخر متأهباً لفرصة القضاء عل
حتمل يف داخلها عوامل الفناء والبقاء يف آن. ومن آاثر هذه العقيدة ماحدث يف املستعمرات من تدمري لوسائل 

عرب التحديث الصناعي، ومن مث فرض املنتج الصناعي الغريب ومايتبعه من شركات  -كالساقية  -اإلنتاج التقليدية 
نة وقطع غيار أورويب هلذا املنتج. وكذلك سرقة للمواد اخلام من هذه الدول، مث تطوير بدائل للمواد األولية وآخرها صيا

النفط. وحركة اإلسرتقاق البشري يف كل صوره القدمية واحلديثة، واالبتزاز عرب تصدير األسلحة واإلتفاقيات الدفاعية 
 .  20والقروض النقدية واملعوانت اإلنسانية
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واليوم تتدخل هيئات اإلغاثة الغربية وتتخذ من مناطق املتضررين من آلة التوحش الغريب سوقاً للتهرب الضرييب 
 أَيُـَّها النَّاس  ِإينّ ق ْل ايَ والتنافس اإلعالمي. والبديل احلضاري اليوم إن مل يكن عاملي اإلطار واحملتوى فهو بديل قاصر )

ِيت   ٓۖ  يًعا الَِّذي َله  م ْلك  السََّماَواِت َواأْلَْرضِ َرس ول  اللَّـِه ِإلَْيك ْم مجَِ  فَآِمن وا اِبللَّـِه َوَرس ولِِه النَّيبِّ  ٓۖ  اَل إِلَـَٰه ِإالَّ ه َو حي ِْيي َومي 
اأْل مِّيِّ الَِّذي يـ ْؤِمن  اِبللَّـِه وََكِلَماتِِه َواتَِّبع وه  َلَعلَّك ْم هَتَْتد وَن(

أي من دوله من أحزاب ذات طرح  وعامل اليوم ال ختلو .21
شيوعي أو اشرتاكي أو رأمسايل، وتراجع أهل الرؤية القرآنية عن األطروحات العاملية. والقرآن كما يف قصة موسى 
والعبد الصاحل ينفي ما ي عرف ابملصادفة والعبثية، ويؤكد أنه ما من حركة يف الكون إال وهلا حكمة زمانية ومكانية 

آن على اجلمع بني قراءة الكون ومعامل القدرة اإلهلية يف اخللق إبمسه تعاىل وتقدس. وقراءة اثنية منضبطة. وحيث القر 
نَساَن ِمْن َعَلقٍ  ﴾١﴿ اقْـرَأْ اِبْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلقَ ابلقلم تفتح آفاق العلم واحلضارة. ) اقْـرَأْ َوَربَُّك ﴾٢﴿ َخَلَق اإْلِ

نَساَن َما ملَْ يـَْعَلمْ  ﴾٤﴿ الَِّذي َعلََّم اِبْلَقَلمِ  ﴾٣﴿ اأْلَْكَرم   وكال القراءتني متوازيتان ال صراع بينهما،  . 22﴾(٥﴿ َعلََّم اإْلِ
وعالقة العلم اإلهلي ابلعلم اإلنساين عالقة إمداد وحتفيز، ال حتقري وتعجيز. وعند اجلمع بني القراءتني )قراءة قدرة 

ف املبنية سخري الكون واالستخالاخلالق يف اخللق( و )قراءة قدرة اإلنسان ابلعلم( تنتج حضارة اإلنسان على قاعدة ت
ليس إال كائن  -اإلنسان –على سالم ورمحة اخلالق ابخللق، واليت حتكم سلوك اإلنسان يف التعامل مع الطبيعة، وأنه 

 .        23ضمن خملوقات الكون ليس له حق الطغيان واإلفساد

 التفسري اْلضاري للقرآن

د ابحلضارة ومقوماهتا، واالجتهاد يف تفسري القرآن وربطه ابحلضارة يع كما رأينا أن مبادئ القرآن كانت وثيقة الصلة
أحد أهم ركائز الفكر اإلسالمي الذي ينشد تقومي احلضارة اإلنسانية. فرؤية املسلم للكون مصدرها األساسي هو  

ي يتسق مع ما حوله ر كتاب هللا العزيز وتطبيقاته احلضارية املتجددة عرب التاريخ. فالقرآن خياطب اإلنسان أبسلوب فك
من طبيعة خملوقة، فتتوافق آايت الكتاب املنثور مع آايت الكتاب املنشور. وبتمدد اإلسالم ودخول سائر الشعوب 
والثقافات يف اإلميان، شهدت لغة القرآن توسعاً يف علومها، وكشفاً إلعجاز بياهنا. وبدأ البحث عن سياقات املعاين 
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تمعات والبيئات األوىل يف عهد التنزيل. ولغة القرآن كغريها من اللغات تتجدد وحتيا لآلايت القرآنية، ودراسة اجمل
بنهضة احلضارات املتكررة، وقد تتطور معاين  بعض الكلمات بتبدل موضع الكلمة من اجلملة، أو بتبدل السياق 

ون بني الكلمات وكثرياً ما كانوا ي فرقاملكاين والزماين والبيئي. وقد اهتم علماء العلوم اإلسالمية ابالصطالحات اللغوية 
 . 24لغة واصطالحاً يف ثنااي مقدماهتم املنهجية

وتفسري القرآن ال ي غفل دالالت املعاين وقت التنزيل، وحيِرص على مالئمة تفسريه القيم واملقاصد اليت من أجلها نزل 
كثري من   د سياقه كتوحيد نظمه. والسائد يفهذا الكتاب هدايًة ملسرية البشرية. ومن أهم عالمات قوة التفسري، توحي

التفاسري االهتمام مبعاين الكلمات املفردة بعيداً عن ربطها ابملقاصد الكربى لآلية أو السورة. والقرآن أبكمله متحد 
 غِفلة للك ليا

، فأخذ تالسياق، منسوب اآلي والسور. وكان للفلسفة اإلغريقية اهليلينية يداً يف تلك النزعة التجزيئية امل
التفسري منحًى فقهياً بعيداً عن مقاصد القرآن احلضارية وآاثره النفسية. فكالم هللا عزوجل يتكرر فيه ربط اآلايت 
ل القرآن يف ذكر خملوقات هللا  الكونية ابإلميان، ويصل تكاليف اإلنسان وأعماله الصاحلة مبرضاته سبحانه. وي فصِّ

يم الطبيعة كلها مسخرة لبين آدم املكرم ليتخذها وسيلة لبناء دنيا توصله بنعاملختلفة من رايح وجبال ودواب، وقوى 
 . 25اآلخرة

ومن مزالق التفاسري القدمية الدخول يف جدال حول ذات هللا وصفاته والقضاء والقدر وغريها من قضااي فلسفة 
اس، الرب والعدل واإلحسان للنالتجريد والتجسيد. ومن مقاصد القرآن توجيه اإلصالح حنو الشورى واألسرة وإقامة 

وكل ذلك نزل منجماً عرب سنوات التنزيل ليتعلم الناس أنه كتاب هدى ومنهاج للبشر غري خمصوص أبسباب نزول. 
وهكذا تفرقت السبل ابلتفاسري بني ظاهري وابطين، وعقائدي وفقهي ول غوي، ابتعدت كلها عن احلياة واإلنسان 

لعقله هادايً ألخالقه ومشاعره. وخطاب تفاسري القرآن اليوم ينبغي أن يكون خطاابً  الذي من أجله نزل القرآن منرياً 
للعامل أمجع دون استثناء. إذاً البد من تفسري توحيدي لكل مناحي احلياة وشعاهبا وصعاهبا، تفسرياً "ال جيمد تفسري 
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 الزمان السائر. وة التجلي القرآين عربالقرآن بكلمة بيان حامسة بل يتصوب للوفاء مبقتضى جتدد العلم والبالء لتال
 . 26وذلك لبعث دورة أخرى من بسط القرآن واإلسالم ضوءاً منتشراً يف األرض..."

وضوء القرآن ال ينتشر إال بتحقيق كلياته ومقاصده، حفاظاً لثقافة أمة كادت تنطمس معامل هديها.  ولذا كان واجباً 
د إىل الرؤية القرآنية احلضارية الكلية. وهنا تكمن أمهية البحث يف املقاصاإلنتقال من النظر اجلزئي اللفظي للقرآن 

القرآنية العليا مبحاوره املتعددة التشريعية، واملعرفية، والعلمية، والرتبوية، وغري ذلك من احملاور احلضارية الناجتة عن اجلمع 
كتمل التقوى وي بتعد عن الفساد أبشكاله، تقوى . ولن تبىن حضارة مامل ت27بني القراءتني )قراءة الوحي وقراءة الكون(

 .       28األفراد خشيًة وعبادًة، وتقوى اجلماعات تكاتفاً وبناءً 

 التجربة اللسانية النصية

الشك أن جتديد النظر يف القرآن يعد أحد أهم ركائز النهوض احلضاري اإلسالمي. وكما اتضح أن املسلمني األوائل  
ئ القرآن دراسًة وتطبيقاً ودعوًة ونشراً. وسنستعرض يف عجالة هنا أحد أهم النظرايت كانوا على مقربة من مباد

اجلديدة اليت ختدم قراءة النص القرآين قراءة حضارية شاملة، وهي نظرية لسانيات النص وحتليل اخلطاب. وقد عمد 
وات واملفردات ص، وليس اجلملة واألصالباحثون إىل هذا اإلجتاه الستنطاق النص القرآين على مستوى البنية العامة للن

املعجمية والرتاكيب فحسب. وميزة هذا املنهج أنه منهج نصي، أي أن النص ي قرأ مبنهج يتحاكم للنص ذاته وليس من 
خارجه، وجيمع يف نفس الوقت بني الدراسات اللغوية والنحوية والبالغية اليت ت وظف املبىن واملعىن. واهلدف من كل 

 . 29زئة اخلطاب وقراءته قراءة كلية شاملة متفاعلة مع واقع النص ذاتهذلك هو عدم جت
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ومع استصحاب أن معايري علم اللسانيات احلديث قد نشأت قواعده وتطبيقاته األساسية على نصوص بشرية حمدودة 
ري علماء البالغة سوال يتوقع منها أن تقرأ النص القرآين قراءة مطلقة. وإمنا جتمع معايري علوم النص احلديثة مع تفا

والتفسري والنحو العريب، لنحصل على حتليل أدق ملقاصد النص القرآين. وال شك أن ألصق علم بعلوم النص احلديثة 
هو البالغة، حيث يعمل على استخراج املعاين واجلماليات يف اآلايت القرآنية. وجيدر بنا التعريف مبصطلحي النص 

 ديث:واخلطاب قبل مواصلة التفرع يف احل

النص: عند األصوليني هو الداللة الظاهرة يف لفظ احلكم من الكتاب والسنة. وعند احملدثني هو جمموعة  -
اجل مل اليت تتصف ابإلتساق. ويف اللسانيات يراد ابلنص اترة اخلطاب عموماً مجلة وسياقاً وظرفاً، واترة ي راد 

توب. أو تلك ة بني اليت تعرفه ابمللفوظ أو املكبه اجلملة معزولة عن الظروف. وتعريفات النص احلديثة كثري 
 اليت تتعرف عليه حبكم وظيفته التواصلية، أو وظيفته الداللية، أو تتابع ألفاظ النص.

اخلطاب: يراد به الكيان اللغوي متجاوزاً اجلملة إىل معاٍن غري لغوية وداللية وسياقية. فاخلطاب يهتم ببيئة  -
واألساليب، وهو مقابل للسانيات اجلملة. وخطاب القرآن وحي رابين يهدف  التنزيل وصفة الكالم واملتكلم

 .   30لتغيري احلال واملآل عرب اإلقناع وتكوين وعي متجدد
 ومعايري اإلنسجام والتماسك يف النصوص عموماً هي:

فاإلتساق خيص الرتكيب النحوي بني اجلمل والعبارات واستخدام حروف  (Coherence)اإلتساق  (1
 والفصل والعطف وغريها من األدوات.الوصل 

هو الرتابط الداليل املوضوعي للنص، الذي يؤدي لتسلسل األفكار بداخله  (Cohesion)اإلنسجام  (2
 .   31تسلسالً منطقياً وينفي عنه العشوائية

فيتضح أن النصوص عموماً تتكون من مستوايت لفظية وأخرى مفهومية. ومظاهر اإلتساق واإلنسجام يف القرآن  
كثرية فصلها علماء القرآن حتت أبواب عديدة مثل: املوصول لفظاً واملفصول معناً، واملطابقة واملقابلة، واملشاكلة، 
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واللف والنشر، وحسن النسق، واملالءمة واالئتالف، واجلمع بني غرضني، والتناسب، وتفسري القرآن ابلقرآن، 
ن البدائع يف القرآن، وبالغة التنويع والتلوين، وغري ذلك م وارتباط اجلملة ابلسورة وارتباطها املوضوعي مبا تفرق

اليت أفردوها ابلتأليف متفرقة. غري أن اإلهتمام هبذه املظاهر جاء متفرقاً يف شىت املصنفات بني علوم القرآن واللغة، 
 الذي يتحتم على ريومل يظهر إىل اليوم تفسرياً يربزها ويطبقها ويوظفها توظيفاً شامالً كاماًل، وهو التحدي الكب

 .  32املؤسسات التصدي له
لقد فتح التحول من حنو اللغة إىل لسانيات النص جمااًل رحباً للتحليل الكلي الشامل للنصوص املكتوبة وامللفوظة 
واخلطاابت بشىت أنواعها. وقد أدى ذلك اإلنفتاح للتعرف على أنساق معرفية إنسانية خمتلفة ألن النص واخلطاب 

ص البشر إبستمرار إبختالف ثقافاهتم. والتفكري يف األنساق املعرفية عرب العلوم اللغوية اليت حتلل الن يتفاعل مع
بدل اجلملة والعبارة كان متداوالً لدى علماء املسلمني يف عهود النهوض احلضاري والتقدم الفكري، وألف فيه 

ريهم. وكانت كذلك علوم القرآن اليت اهتمت أمثال ابن جين سر صناعة اإلعراب، وأسرار البالغة للجرجاين، وغ
بدراسة النص القرآين يف سياقه الزماين واملكاين، وخصوصه وعمومه، وحاذاها من مواضيع تفوق بناء اجلملة 

 . 33اجملرد

وقد تعرض القرآن قدمياً وحديثاً حلمالت أتويل خمتلفة، وصل بعضها حد التضارب بسبب اإلختالف يف مناهج 
ته. ويف العصر احلديث كانت هناك حماوالت لتطبيقات غري موفقة إلسقاط أدوات التأويل الناشئة التأويل وأدوا

من كنف قراءات أدبية غربية على القرآن الكرمي، أدت مبستعمليها للقول بنسبية األحكام واترخيية النص، وغري 
تماسك قرآن يعلم يقيناً أنه نص مذلك من مقوالت أفرغت النص القرآين من معانيه ومقاصده. والناظر يف نص ال

ليس فيه حرف ي ستغىن عنه، أو حرف موضوع يف غري موضعه. وهذا ما اشتغل عليه علماء اآللة من بالغة وحنو 
 . 34وأصول وعلوم قرآن لتبيان إعجاز القرآن
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ه ونظمه وبالغته اي"والقرآن اجمليد منفصل عن سائر الكتب املنزلة وغري املنزلة متفوق عليها مجيعاً خبصائصه ومزا
وفصاحته وهو يف الوقت ذاته واحد يف داخله هبذه املزااي واخلصائص تنتظم حروفه وكلماته وآايته وسوره يف سلك 

. فهو متماسك بنائياً ومعنوايً حيمل أنباء التاريخ وأسرار هنضة املستقبل ويرسم معامل النهوض ويبني 35واحد"
خرب ما بعدان. وفصل القرآن السنن اإلهلية، والنواميس الكونية، والقوانني عوامل اإلحنطاط، ففيه نبأ من قبلنا و 
 . 36املنظمة لتاريخ ومستقبل حركة البشرية

 التناص

ظهر مصطلح التناص مع انتشار حركة الرتمجة من اللغات الغربية إىل العربية، ومع انفتاح الثقافة العربية دخل فيها 
ور. وقد ارتبط التناص بغرضه األصلي يف حتديد املعىن، ذلك أن معاين مما يدل على عدم انغالقها كما ي تص

النصوص عادة ما تكون متعددة وعصية على احلصر. وكثرياً ما نوقش التناص إىل جانب ما ي عرف ابلتعالق 
والتداخل النصي وحضور نص يف صلب نص آخر، ونفي حضور املؤلف الواحد للنص الواحد، وهو أمر اشتهر 

ذلك يف بعض قصائد الشعر العريب اليت كانت تنسب لعدة مؤلفني. وفكرة إرجاع النص لذات تركيب قدمياً ك
اللغة وأتثرياهتا وافرتاض موت املؤلف الواحد، ال تعود بكثري جدوى ألنه لوال املؤلف ملا ظهر النص ابتداًء، وإمنا 

اص صطلح األصلي الذي ترجم منه التنهي صورة من صور التمرد الغريب خصوصاً على الدين كما هو واضح. وامل
وجاءت مرادفة للتعالق والتفاعل والتحاور، وكلها تشري إىل وجود نصوص مركزية   Intertextualityهو 

وأخرى فرعية تكونت شعبياً مث جتاذبت مع منظومة النص األصلي أتثرياً وأتثراً داللياً. ومفهوم التناص يكاد 
اقية يال به ابن فارس من حيث أن معناه تعدد العالقات النصية والداللية والسيتطابق ومفهوم االقتصاص الذي ق

)يـَْوَم تـ َولُّوَن  ريف سورة غاف الالحمدودة بني نص ونصوص أخرى، مما يؤدي لتوجيه التأويل. ومثال ذلك قوله تعاىل
 )يـَْوَم يَِفرُّ  يف سورة عبس وقوله تعاىل، 37َفَما َله  ِمْن َهاٍد(َوَمن ي ْضِلِل اللَّـه   ٓۗ  م ْدِبرِيَن َما َلك م مَِّن اللَّـِه ِمْن َعاِصمٍ 
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. مع أن كاًل من اآليتني نزلتا مبكانني وزمانني خمتلفني، إحدامها مكية واألخرى مدنية، إال أننا 38اْلَمْرء  ِمْن َأِخيِه(
، مع -دينامل –الالحق  على -املكي – جند أن هناك تعالق وترابط وتالحم داليل من دون سيطرة للنص السابق

َي  ب عد املسافة يف زمان ومكان النزول. ومن ذلك أيضاً العالقة بني قوله تعاىل )َوأَْوف وا بَِعْهِدي أ وِف بَِعْهدِك ْم َوِإايَّ
ت م  الزََّكاَة َوآَمنت م ِبر س ِلي َوَعزَّ 39  )فَاْرَهب ونِ  مت  وه ْم َوأَقْـَرْضت م  اللَّـَه قـَْرًضا َحَسًنا رْ ، وقوله تعاىل )لَِئْن أََقْمت م  الصَّاَلَة َوآتـَيـْ

)  –. وهااتن اآليتان أتمر األوىل منهما 40ألَّ َكفَِّرنَّ َعنك ْم َسيَِّئاِتك ْم َوأَل ْدِخَلنَّك ْم َجنَّاٍت جَتْرِي ِمن حَتِْتَها اأْلَهْنَار 
ن أواخر ما نزل اآلية الثانية من املائدة وهي م ابلوفاء ابلعهد، ولكن ماهية العهد وتفصيله أييت يف -واألسبق زمناً 

وهناك الكثري من األمثلة املختلفة يف القرآن املتعالقة مما يدل على أنه كله كتلة واحدة من حيث ترتيب النزول. 
             .   41موحدة ال تناقض بينها

لوم  متعددة ويف أماكن خمتلفة. ومن املع وهكذا ا عترب القرآن الكرمي نصاً واحداً مع أنه نزل منجماً عرب سنوات
كذلك أن آايته وسوره مل ترتب حبسب توقيت النزول، مما أدى لظهور علم املناسبات إلظهار الرتابط بني أجزاءه 

وسوره وآايته. وكاًل من ِعلمي املناسبة وأسباب النزول ي عتربان من أهم علوم القرآن ارتباطاً مبوضوع لسانيات 
بات علم يدرس علل ترتيب سور وآايت القرآن ليكون متالحم وحمكم البناء. وتتنوع عالقات النص. فاملناس

التناسب بني اآلايت والسور كما بني ذلك علماء القرآن والباحثني املعاصرين. فمن تلك العالقات بني اآلايت ما 
و علة ومعلول، أو هو عالقة عام وخاص، أو منطوق ومفهوم، أو عقلي وحسي وخيايل، أو سبب ومسبب، أ

أشباه ونظائر وتضاد، أو ترتيب سياقي خربي خارجي ي عرف من سبب النزول وربط جمموعة من اآلايت به، وغري 
ذلك من األشكال العالئقية. وكان السيوطي رمحه هللا قد أسس يف كتابه )معرتك األقران يف إعجاز القرآن( 

ة أواًل مث اكتشاف مقدمات ذاك الغرض، واألحكام التابعة منهجاً لتحليل اخلطاب القرآين، بتتبع غرض السور 
لذلك، لي نظر يف القرآن كله على أنه آية واحدة متحدة اللغة واملعىن. فآايت القرآن يشد بعضها بعضاً وإن مل 
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تكن متجاورة، فاآلية املنفردة هلا أتثري أفقي ملا يليها من اآلايت، وآخر عمودي يربط مقتضى موضوع القرآن 
لكلي. هذا النوع من التفسري كان ممارسًة معتادة لدى علماء تفسري القرآن ابلقرآن، ولكن كثرياً من املفسرين يف ا

الوقت ذاته انصب تركيزهم على املستوى النحوي احلريف املعجمي للمفردة واغفلوا بيان العالقة العضوية املتكاملة 
 أن وحيد التأليف من املتقدمني يف علم املناسبات هو أيب حىت أن ابن العريب املالكي أشار إىل .42لنص القرآن

 . 43بكر النيسابوري

وابلنسبة ملكان النزول ) املكي واملدين( يف علوم القرآن فقد تباينت فيه التعاريف بني من ربطه بزمان اهلجرة، ومن 
جأ ديد مكان النزول يلانطه ابملخاطبني أي ما كان خطابه ألهل مكة أو أهل املدينة. وحني االلتباس يف حت

(العلماء للنص ذاته، مثل قوهلم أن كل سورة غلب فيها نداء  لك من مثالً فهي مكية، وغري ذ )اَي أَيُـَّها النَّاس 
 . 44املعايري الداخلية اليت وضعوها

متغرية  ةأما ابلنسبة ألسباب النزول فإنه ميكن القول أن عالقة النص مب نِتجه عالقة اثبتة، وابملتلقي هي عالق
متعددة التأويالت حبسب الثقافة وعالقة املنِتج ابملتلقي وغري ذلك من املؤثرات الداخلية واخلارجية. واملكي واملدين 
يبني شبكة من املؤثرات الثقافية واإلجتماعية واإلقتصادية اليت تتحكم يف سياق املتلقي للنص. وال يعين أن النص 

صوص نزول، وقاعدة املفسرين املعروفة يف ذلك أن "العربة بعموم اللفظ ال خبمغلق يف تلك التجربة لسياق سبب ال
السبب". وبذلك تتجدد عملية التفسري والتأويل، فإن التفسري يكون بوضع النص يف سياق إنتاجه، أما التأويل 

من مث و  فيكون بوضعه يف سياق املتلقي. فمن خالل سبب النزول ميكن التعرف على الداللة األساسية للنص،
االنطالق لصياغة معىن عام يشمل كل زمان ومكان. وهذا املعىن العام هو الدائم املتجدد، أما الداللة األساسية 
املرتبطة حبادثة النزول اثبتة مستقرة. فسبب النزول سالح ذي حدين، فإما أن يستخدم لتجميد النص يف أتريخ 

لى سائر األماكن واألزمان. وال خيفى كذلك صعوبة حتديد معني، أو أن ت كتشف العلة من وراء نزوله وتعمم ع
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سبب النزول الختالف الرواة وتعدد مذاهبهم يف الرواية، ولذا بقي هذا اجملال معقداً للباحثني. وأخرياً مع أن 
ذا هل الدراسات القرآنية كانت سباقة يف بعض مقارابت اللسانيات النصية، إال أهنا ملا تؤسس جمااًل معرفياً مستقالً 

 .                    45اجملال احليوي يف دراسة النصوص وتفاعالهتا

 

 نتائج الدراسة:

 .بقاء على قيد احلياة، بغية السياسيةدها الائوعقبل فكرها و ت عِدل يف كثري من اسرتاتيجياهتا  / الدول الكربى اليوم1

سباب هو اإلحتكاك اليومي بني املدقعني األأهم العديد من اإلضطراابت السياسية تبدأ من املدن وأحد /  2
  .إحساساً قاهراً ابلالمساواة ال ميكن جتاهلهمما يفرز  وأصحاب الثروة

(، ومرتابطة مع نسب التهميش وضعف IDHجغرافية النزاعات العنيفة اليوم تتفق مع مؤشر التنمية البشرية )/ 3
 .سياسات الدمج اجملتمعي

 وم كلف، وليس مطالباً ابإلستقالة من احلياة، وال بتأليهها.اإلنسان يف اإلسالم م كّرم / 4

استنطاق النص القرآين على مستوى البنية العامة للنص، وليس اجلملة واألصوات واملفردات املعجمية / أمهية 5
 .، وهو مدار اللسانيات النصيةوالرتاكيب فحسب

 رب سنوات متعددة ويف أماكن خمتلفة./ ا عترب القرآن الكرمي نصاً واحداً مع أنه نزل منجماً ع6

/ مفهوم التناص يكاد يتطابق ومفهوم االقتصاص الذي قال به ابن فارس من حيث أن معناه تعدد العالقات النصية 7
 .ياقية الالحمدودة بني نص ونصوص أخرىوالداللية والس
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، وإن مل تكن  معاين اآلايت/ التناص خيتلف عن التفسري السياقي املعروف حيث أنه يبحث يف العالئق بني8 
 متجاورة نصاً. 

/ الدراسات القرآنية كانت سباقة يف بعض مقارابت اللسانيات النصية، إال أهنا مل تؤسس جمااًل معرفياً مستقاًل هلذا 9
 اجملال احليوي يف دراسة النصوص وتفاعالهتا.

 

 خامتة

األوىل  ورؤية التناسق واإلنسجام القرآنية للكون واإلنسان،، الغربية هكذا يظهر جلياً الفرق بني رؤية الصراع والتضاد
 جتزيئية تبعيضية قاسية، والثانية متماهية مع قيم تكرمي بين آدم. ونؤكد يف خامتة هذه الورقة على ضرورة توجه الباحثني

ائدة اإلقتصادية الع( للتعرف على أوضاع الناس التعليمية والصحية IDHإىل اإلعتناء بدراسة مؤشر التنمية البشرية )
ستخراج قيم وضروري كذلك ا طبيعياً لسياسات التهميش العاملي على شعوب فقدت السيطرة على مقومات هنوضها.

يسهل التواصل للتوحيد القرآن واحلياة، و القرآن العاملية عرب ما توفر من أدوات معاصرة كاللسانيات وحتليل اخلطاب، 
 لرمحة بني البشر، ولي عاد تفعيل مقومات احلضارة اإلنسانية اليت اندثرت منذ قرونمع العامل املعاصر ودعوته لكتاب ا

 لصاحل عوملة شرسة نرى آاثرها اليوم. 

 واحلمدهلل رب العاملني.
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 وفقا مقارنة دراسة: للمنظمات اجملتمعية املسؤولية جناح لضمان كآلية  املتخلقة الكفا ٌات
  واإلسالمي الوضعي لفكرينا يف الكفا ٌات ملقاربة

 

 أنيس كشاط

 ، اجلزائر ،1أستاذ ابحث، كلية العلوم اإلثتصادية وعلوم التسيري ، جامعة سطيف

 طالب دكتوراه ابجلامعة العاملية اإلسالمية، ماليزاي

kechatanis@yahoo.fr 

 

 :ملخص الورقة

لثالثة زاد احلديث عن رهان التنمية املستدامة بكل ابعادها االقتصادية واإلجتماعية والبيئية، إذ اصبح منذ بداية األلفية ا
يعرف على املستوى اجلزئي )املنظمات( حتت اسم املسؤولية اجملتمعية )االجتماعية( للمنظمات، حيث اسال حرب عدد  

من أهم حماور هذا املوضــــــــــوع هو اخلوض يف موضــــــــــوع كبري من الباحثني األكادميني واملهنيني على حد ســــــــــواء. ولعل 
، أي كيف ميكن ضــمان جناح املســؤولية اجملتمعية على مســتوى املنظمات؟ وما هي اجنع الســبل والطرق howالكيف 

 الكفيلة بذلك؟

نســــعى من خالل هذه الورقة البحثية إىل دراســــة متطلبات جناح التنمية املســــتدامة على مســــتوى املنظمات، من خالل 
البحث يف أهم متطلبات جناحه، اعتمادا على منهجية نظرية املوارد والكفاءات يف الفكر اإلســــرتاتيجي احلديث؛ وعليه 

 تكون موضوع
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 مقدمة 

هللا عليه وسمل:" لكمك راع ولكمك مسؤول عن رعيته، فالأمري عىل الناس راع وهو مسؤول عهنم، والرجل راع عىل أأهل بيته،  قال صىل

م، وارمرأأ  راعية عىل بي  بللاا ووهد،، و ي مسؤو ة عهنم، واللدد راع عىل مال س يد،، وهو مسؤول عنه،  ال ولكمك راع وهو مسؤول عهن

ل ارمؤمنني يف توادمه مث "ارمسؤولية اجملمتلية يف قوهل:عن موضوع ويؤصل صىل هللا عليه وسمل ؛ ولكمك مسؤول عن رعيته" )روا، الدخاري(

ذا اش تىك منه عضو تداعى هل سائر اجلسد ابلسار وامحلى" )متفق عليه( وترامحام وتلاطفام مثل  .اجلسد الواحد ا 

حديثني رشيفني للرسول صىل هللا عليه وسمل، يشريان ا ىل رضور  الأخذ مبددأأ ارمسؤولية جتا، اجملمتع، اكن هذا منذ جفر ال سالم، مزي 

ربية تنادي به بقو ، فلامذا اي ترى هذ، اللود  ارمتأأخر  للمسؤولية اجملمتلية احلضار  ال سالمية للد  قرون، وها  ي اليوم احلضار  الغ

 للمنظامت، حكومية اكن  أأم خاصة؟ 

خفاؤها ول السكوت عهنا،  ،احلايل جتاوزات النظام الرأأساميلأأمام للهل من ارمام ال شار  ابنه  جته بلض ارمفكرين اانه قد اليت مل يلد ابل ماكن ا 

ىل ربط الأخال بروز  هو ما نتج عنه، و )أأثر الأخرجة( سواء عىل اجملمتع والديئة عىل حد نشاطات وخمرجات ارمنظامتل  ابلآاثر السلديةقيات ا 

ا ىل درجة  / الأخاليقانب اخللقيابجلزاد ال هامتم  فقدال قتصادي.  ااوالديئية( للمنظامت اليت ينطوي علهيا سلوك   الجامتعية) ارمسؤولية اجملمتلية

قتصا ،توظيف القمي اهدينيةدح  بلض الأنظمة الغربية تنادي ا ىل رضور  أأنه أأص  ىل خوفا من التحول ارمس ترت/ غري ارمكشوف من ا  د السوق ا 

ىل أأن تنحرص يف نطاق ضيق أأو تندثر  جممتع السوق حيث يمت هتميش اللالقات ال جامتعية اليت ليس لاا قمية سوقية أأو مادية بصفة تدرجيية ا 

. ومن هجة أأخرى فقد اهتدى عدد لبأأس به من منظري  القتصاد الرأأساميل ا ىل مسو النظرية  القتصادية ال سالمية يف تداولاا هنائيا بتاليش

حت  عنوان :" من الأخالقيات لاا يف مقال ،  (Chapellière, 2010)الفرنس ية شابليري  هذا الداب، فنجد عىل سبيل ارمثال  القتصادية

قتصادية ال سالمية  ىل المتويل ال ساليم: حنو جتديد رمفاوم الرشاد "ال  ىل الأخالق ال سالمية يف احليا أأ  قد ا   القتصادية  كدت برضور  الرجوع ا 

قرارها قتصاد ال ساليم يفرتض وجود منوذج جمرد مبين عىل قمي جتسد أأخالقيات  من خالل ا  ن مفاوم ال  مس توحا  من  اديةاقتصابلتايل:" ا 

صادية توجه ىل قمي وتلالمي مس تنبطة من الكتاب والس نة، بىن الفقااء فلسفة اقتا   وابلستناد ؛لمي الرشيلة ال سالميةال سالم وتلمل وفق تلا

نتاج وال ستامثر وال دخار، وتطرح عىل غرار  منوذجا ملياراي للرجل ال قتصادي  Max Weber" ماكس فيرب"السلوك الفردي يف ال س هتالك وال 

 اذلي هل سلوكيات وأأداءات متخلقة ومسؤو ة، ارمسمل وعىل هذا الأساس ميكننا القول بأأن الرجل  القتصادي  1به.ارمسمل اذلي هل رشد خاص 

ل نتاج لكفاءات متخلقة ذات مزيات خاصة.   ما  ي ا 

سالمية من أأن تكون ا   وعليه يكون من الأمهية مباكن طرح التساؤلت التالية: أأي كفاءات متكن منظامتنا ومنه اقتصادايتنا اللامةل يف بيئة

ذا اكن بنلم، مفا ارمزيات الواجب توافرها لدلوغ ذكل؟ وهل السبيل اىل ذكل يس تلزم الأخذ مبقاربة الأخالق أأم الأخ جامتعيا؟ وا  قيات؟ المسؤو ة ا 

 وما أأوجه التشابه وال ختالف يف لك ما س دق بني الفكر ال قتصادي ال ساليم والفكر الرأأساميل )الوضلي(؟ 

 

                                                           
1 Chapellière, Isabelle (2010). De l’éthique économique musulmane à la finance islamique : vers un renouvellement 
du concept de rationalité, La revue du financier, n°182-183, mars-juin. 
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 ت اهدراسة:فرضيا

جابة منطقية للتساؤلت السابقة، نفرتض مبدئيا ما ييل: ىل ا   بقصد الوصل ا 

 : هناكل فرق بني الأخالق والأخالقيات لغة واصطالحا، وعليه ميكن طرح فرضيتني جزئينت:الفرضية الأوىل .1

 ؛(Ethics)مفاوم الأخالقيات  (moral values)تتضمن الأخالق  1.1

 ارمرتدطة ابرمواطنة والسلوك الفردي ارمسؤول يتلدى مفاوم الأخالق.. مفاوم الأخالقيات 2.1

: ليس  هناك فروقات دللية وس مييائية بني الكفاء  الأخالقية والكفاء  ارمتخلقة، ومنه يكون للكهيام نفس الأثر عىل الفرضية الثانية .2

ربية وهو "الكفاء  اس تلامل ارمفاوم الأكرث تداول يف الأدبيات الغممارسات ارمسؤولية اجملمتلية الرضورية للمنظامت، وعليه يكون عىل الأرحج 

 الأخالقية". 

هناكل فروقات دللية وس مييائية بني مفاويم الكفاء  الأخالقية والكفاء  ارمتخلقة، ومنه خيتلف دور لك مهنام عىل جدوى  الفرضية الثالثة: .3

آاثر متداينة عىل ارمسؤولية اجملمتلية للمنظمة. ممارسات ارمسؤولية اجملمتلية للمنظامت، وعليه يكون للك  هيام أ

 أأمهية اهدراسة:

 جيد الدحث أأمهيته كونه يتناول النقاط التالية: 

مفاوم الكفاء  والأخالق والكفاء  ارمتخلقة/ الأخالقية، وجمالت اس تلامل لك مهنا، الأمر اذلي س ميكننا من ال س تخدام الصحيح لاا  .1

 يف موضوع الدحث؛

ىل تفرقة بني دللت ارمفاوم يف الفكرينمفاوم  .2  ؛ارمسؤولية اجملمتلية/  الجامتعية، يف الفكر الغريب والفكر ال ساليم، بقصد الوصول ا 

 مراعا  التفرقة يف دللت ارمفاهمي من خالل اعامتد مقاربة ما هو ا ساليم وما هو وضلي )الفكر الرأأساميل ابخلصوص(.  .3

 أأهداف اهدراسة: 

 ىل ما ييل:هيدف الدحث ا  

  توضيح الغموض اذلي يكتنف مفاوم الكفاء  ارمتخلقة/ الأخالقية، والأخالق والأخالقيات يف الفكرين الغريب وال ساليم مع بيان

 امه الفروق بيهنا؛

 التأأكيد عىل مفاوم ارمورد البرشي الكفء وارمسؤول يف الفكر ال ساليم مقارنة مبا يوازيه يف الفكر الغريب؛ 

 ةل فامي يرتدط بس دل ممارسة ارمسؤولية  الجامتعية عىل مس توى ارمنظامت اعامتدا عىل كفاءاهتا بني الفكرين الغريب مد جسور الص

 وال ساليم.   

 مهنجية اهدراسة:

عمتدان ارمهنج الوصفي التحلييل اذلي مكننا من طرح خلفيات ارمفاهمي ارمرتدطة ابرموضوع بأأبلاد، ارملرفية وبقص الوصول  ديف اعداد الدحث، ا 

دار  الأعامل وممارساهتا، خصوصا وحنن نليش حقبة مياكفي  ىل الأخالق والقمي والكفاءات البرشية ارمتخلقة يف جمال ا   ليةل لتفسري سبب الرجوع ا 
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(Michaevelli) ، دية حينية اوسللن  )من السللة( فيه لك ارمفاهمي والقمي مبا يف ذكل الأخالق والقمي والأخالقيات، فيأأخذ ما يدر عوائد م

(، ويرتك ما دون ذكل. ومن هجة موازية جند ان اخالقيات ارمسؤولية اجملمتلية يف ال سالم، اليت Valeurs instrumentales)القمي الوس يلية 

آن واحد.     ترفض هذ، الفلسفة ارمياكفيللية، تؤكد عىل رضور  توفر الغاية الرشيفة والوس يةل الرشيفة يف أ

 قا للخطة التالية:مت  دراسة ارموضوع وف

 أأول: ارمسؤولية  الجامتعية بني الفكرين الغريب والفكر ال ساليم 

 اثنيا: الأخالقيات بني الفكر الغريب والفكر ال ساليم 

 اثلثا: الكفاء  والكفاء  ارمتخلقة بني الفكرين الغريب والوضلي 

 كفاءات ارمتخلقة بني الفكرين الغريب وال ساليم؟  رابلا: أأي ابراديغم رمامرسة ارمسؤولية  الجامتعية اعامتدا عىل ال

 

 أأول: مفاوم ارمسؤولية اجملمتلية للمنظامت

 ارمسؤولية اجملمتلية للمنظامت: عند الغرب ويف ال سالم .1

ية ارمس تدامة عىل مس توى ن ، كرتمجة لرهان الت وانتشارا اس تلامل اجملمتلية/ ال جامتعية سع مفاوم ارمسؤوليةت يف اللرشية الأخري  من القرن ارمايض ا

جامتعية وبيئية.  قتصادية وا   ال قتصادايت يف كام ضاع صوت الأطراف ذات ارمصلحة أأمام مالك ومسريي ارمنظامت ارمنظامت مبا حتمهل من أأبلاد ا 

 وهرية ونشاطاهتم اليومية.جلواتسع حزي تطللاهتم هدرجة أأنه اصدح  جزءا من قميام ا الغربية )كوهنا اكرث تطورا وملايشة للتجارب واخلربات(،

هدخول ا وزاد الالكم عن أأمهية الرجوع لأخالقيات الأعامل وال دار  والقمي الأخالقية مكحدد رمامرسة ارمسؤولية  الجامتعية داخل الأعامل، ومنه

   لقمي. يف نسق سوس يو اقتصادي لتدنهيا وتنفيذها داخل ارمنظامت من خالل ممارسة ما يطلق عليه اليوم ابل دار  اب

 للمنظامت عند الغرب ارمسؤولية  الجامتعية. 1.1

ميلتون " اجتاهني فكريني يف الأدبيات الأاكدميية، ال جتا، الأول اذلي اكن بقياد  ضاربموضوع ارمسؤولية ال جامتعية تعايش  ،يف حقيقة الأمر

ئد ارمسامهني فقط وابلتايل مفسؤوليهتا تمكن يف ضامن عوابأأن مسؤولية ارمنظامت تنحرص أأمام  ىير واذلي  (Milton Friedman)" فريدمان

ابلتوجه الرأأساميل الليربايل؛ أأما ال جتا،  ذ" اذلي اكن يأأخProfit drivenأأسام تريض محلهتا، وعزز هذا الرأأي مبا اطلق عليه "التوجه ابلرحب 

قتصاد "الثاين فاكن يتواجد فامي يطلق عليه امس  لظمي الأرابح بل ارمنظمة ل تتوقف مسؤوليهتا عند ت أأنابه واذلي يرى أأحص  الجامتعي"ال 

جيب علهيا ضامن حدود دنيا من ارمسؤولية ال جامتعية جتا، الأطراف ذات ارمصلحة )كنوذج للتلامل مع الأطراف اليت تس تحق جزءا من 

                                                           
  " التوجه حنو النوذج  : ال دار ارمسؤولية ال جامتعية وأأخالقيات  هناك ا ع ي  من ا مقاربات ا  ي  رست ا مسؤو ية االج ماعية في ا ف ر ا  ربي، و عل من أهمها

    ." الجامتعية ومنوذج التحول السوس يو اقتصادي للمسؤولية 
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 ات، وعليه يكون للمنظمة موارد والزتام (Paul Samuelson) "بول سامويلسن" مسؤولية ارمؤسسة( واكن من ابرز احصاب هذا ال جتا،

 .   2وعلهيا أأن تترصف مبسؤولية جتاهام ة،أأخالقي

ذ القدم يف من ةماكن يأأخذعىل اعتدار أأن الأخالق والأخالقيات يلد موضوعا  أأخالقيا،عىل الرمغ من أأن ارمسؤولية ال جامتعية حتمل شقا 

ل أأن ممارسة ارمنظامت رمسؤوليوغريمه ،أأفالطونسطو و ار أأو يف ال هامتمات الفلسفية ) **اهدايانت الساموية ماكنية حي  الجامتعيةهتا ا(، ا  د من ا 

 3من مفكري الغرب يف هذا اجلانب قدمية قدم الأخالقيات فامي يتللق بلمل الأفراد. يشري ارمتدرصون  الجامتعية(ارمسؤولية هذ، الأخري  )جلل 

(Carroll, 1999بأأن ارمسؤولية ال جامتعية  ي ) 4 س تنري  وليد  ارمصلحة اذلاتية ارم Interest) -(Enlightened Self  وليس نتاجا مبارشا لرؤية

جامتعية يف الأصل-أأخالقية  لظمي الرحب(. الكفاء  )تالرشد  القتصادي و القامئ عىل الغريب وليد  النوذج ال قتصادي يف حقيقة الأمر فايي ، 5ا 

ة بلاد، السلدية عىل الأطراف الأخرى وعىل اجملمتع س يكون أأكرث تلكفة وتضحيأأ لواحد )الكفاء ( برسعان ما ظار يف هذا النوذج أأن الدلد ا

قتصادية وال عتدارات ا قتصادي اذلي يقوم عىل الرؤية ارمتلدد  الأبلاد وارمتوازنة ما بني ال عتدارات ال  جامتعية. ل  للرشكة من النوذج السوس يو_ا 

د قادر ، يمكن يف النوذج ال قتصادي نفسه وابرمصلحة اذلاتية الرصفة اليت مل تلهدى الغرب ة ال جامتعية لاذا ميكن القول ان ظاور ارمسؤولي

الأكرث توازان، وميكن ال س تدلل   س تنري بأأشاكلاا القدمية، عىل جمارا  التطور يف ارمفاهمي وارمامرسات اجلديد ، فتحول  ا ىل منط ارمصلحة اذلاتية ارم 

 ييل: عىل ذكل كام

  صدح من الددهييي أأن ال خالل ابرمسؤولية ال جامتعية وال لزتامات يف اجملمتع يلكف ارمنظمة الغايل والنفيس نتيجة اتساع وزايد  قو  أأ

 ال عالم والصحافة وما يتوهد بلد، من متابلات قضائية يف احملامك؛

  شار ، مس ت ام ارمنظامت ا ىل رضور  الزت  لينا ابلترشيلات،جاء القانون احلديدي للمسؤولية يف الولايت ارمتحد  الأمريكية لال 

جباراي للقانون، حيث سامه ذكل يف نقل ارمنظامت يف ال قتصادايت اسؤوليمب  هتا ال جامتعية ويف حا ة عدم طواعيهتا ذلكل يمت امتثالاا ا 

كل ارمصاحل ل عاد  عية تالزم تالدحتة ا ىل مرحةل أأصدح  ارمسؤولية ال جامت  القتصاديةالغربية من مرحةل اكن  الس يطر  رمصاحلاا 

 النظر يف ذكل سواء لتجنب قوانني جديد  أأو ال لزتام بقوانني سارية ارمفلول؛

 قتصادية حسني للمسؤولية ال جامتعية عوائد مقابل تلكفهتا، فايي عىل الأقل وس يةل لت  ه من ارممكن أأن يكونأأن عديد  تشري دراسات ا 

هنية ارمالةمة لاا يف أأعني الأطراف ذات ارمصلحة )خصوصا الزابئن وارمسامهني(. هذ، مسلة الرشكة والشلور الودي والصور  اذل

اذلي مفاد،" أأن الزبون )خارج ارمنظمة( وحد، هو اذلي خيلق الرحب داخل ارمنظمة،  (Drucker) "دراكر" التحاليل تتنامغ ورأأي

                                                           
2 Keith Davis, (1973), “The Case for and Against Business Assumption of social responsibility”, Academy of 
Management Journal, June 1973, pp. 312- 322.  

ل أأن الفحول من الداحثني يفصمون بينه وبني اهدين ) الكنيسة(  نتيجة أأس داب جتدر بنا ال شار  ا ىل  ** ية عرفهتا أأروهبا منذ انقالهبا عىل سوس يو اترخي أأنه عىل الرمغ من الصةل القوية لاذا ارموضوع مع اهدين ا 

 هدين. وتقل حد  هذ، اللالقة يف أأمرياك نتيجة أأس داب اترخيية بطديلية احلال.الكنيسة الاكثوليكية اابن الهنضة الأوروبية، وما محلته من احقاد وعقد جتا، لك ما هل صةل اب
3 Carroll A. D. (1999), Corporate Social Responsibility : Evolution of a Definitional Construct , Business & society, 
vol. 38, N° 3, pp. 268- 295.  
4 Nick Tolhutan al., (2010), The A to Z Corporate Social Responsibility, Ed. John Wiley & Sons, UK, p. 274.   
5 Rosé Jean Jacques, (2006), La responsabilité sociale de l’entreprise : pour un nouveau contrat social, collection 
Méthodes & Recherches, Edition DeBoek,  p. 16.  
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ل مكركز للتلكفة"، ومنه فارم و  رمدى القصري سؤولية ال جامتعية  ي ابختصار مفاضةل للرحب عىل اهذ، الأخري  اليت ل ميكن اعتدارها ا 

 ابلرحب والنو وال س مترارية عىل ارمدى الطويل.   

عىل اعتدار أأن تطديقاا  6كام جند ان أأجنع ارمقارابت اليت تتناول موضوع كيفية ممارسة ارمسؤولية  الجامتعية للمنظامت تأأخذ ابرمدخل الأخاليق

قتصاديةلقدمية اكن وفقا للمقارابت ا قتصادية وبلغة الوحدات ال   ي أأبلد مما هو  (Bowen, 1953) 8، يف حني الأخالقيات7يقرتن ابرمنظامت ال 

نسان ) قتصادية و الرقام احملاسبية وارمالية للمنظامت، لأهنا تقرتن ابلزنوع الأخاليق لال  موظفني(.  ولأن و مدراء مالك و جمسد يف احلساابت ال 

منا هو مطلوب ذل)وجيد مطلوب ليس لأنه ميثل مصلحة ارمدير و/ أأو الرشكة ما هو حصيح  اته هذا ارمس توى حتققه ارمسؤولية ال جامتعية( وا 

 . ، وهو ما يتطلب رضور  الأخذ بأأخالقيات الأعامللأنه حصيح وجيد

 mativismeNorقودان للقول بأأن الأخالقيات  ي مليارية، ييف  الدبيات الغربية ان التأأمل يف مفاويم أأخالقيات الأعامل وارمسؤولية ال جامتعية

وارمصاحل الالكس يكية للمنظمة، يف حني أأن ارمسؤولية   السرتاتيجياتأأوىل حىت لو تضارب  مع  ا  يأأي أأهن ، Absolutismeومطلقة

وعىل الرمغ من ذات اللالقة ابرمنظمة. أأي ابرمقارنة مع ارمصاحل والأطراف الأخرى  Relativismeاحلالت النسبية صنف ال جامتعية  ي من 

ارمسؤولية ال جامتعية، أأكرث انسجاما مع الأخالقيات وتلدريا عهنا مقارنة ابلفاعلية، مبفاوهما الضيق، اذلي اكن سائدا يف النوذج ذكل تلترب 

  .رمدى الطويلكوهنا تلرب عن ارمفاوم الواسع للفاعلية يف ا، ال قتصادي القامئ عىل تلظمي الرحب )الرحب فقط(

نتقال من مرحةل ومنه ميكن اجلزم بأأنه قد  قتصادية وقانونية ابلرتكزيل ا فهيينظر اكن مت ال   عىل الأطراف لمسؤولية ال جامتعية مكجموعة اعتدارات ا 

 والأخاليق واخلريي ينذات ارمصلحة ارمتلاقد  مع ارمنظمة، ا ىل مرحةل اسرتاتيجية أأصدح  فهيا ال عتدارات عىل ارمس توى ال قتصادي والقانو

ختص النوذج  ةابلرتكزي عىل لك الأطراف ذات ارمصلحة لاذا ميكن القول ابن الفاعلية  ي هدف النوذج ال قتصادي، وارمسؤولية ال جامتعي

دار  فنجدها يف منوذج التحول-السويو لأخالق ال جيابية ، وعىل هذا الأساس س/تكون الكفاءات البرشية ارمش دلة اباقتصادي، أأما أأخالقيات ال 

دار  ومنه جناح النوذج السوس يو اقتصادي للمسؤولية  الجامتعية.        ي احملدد الأسايس لأخالقيات ال 

تفاقيات عارمية عاد  النظر يف عالقة ال نسان وخري دليل هو التفاف دول اللامل للقد مؤمترات وا  ىل ا  ابلديئة، كام  معل  عىل تبين القمي اخلرضاء وا 

ية شاط ارمنظامت غري احلكومية ارمساند  للديئة، وزاد التأأكيد عىل رضور  الرجوع للأخالقيات والقمي الأخالقية، والربط بني الديئة والتن زاد ن 

                                                           
6 Acquier A. & Aggeri F., Une généalogie de la pensée Managériale sur la RSE, revue Française de Gestion, N° 253, 
2015,p. 5.  

 . 218(، أ القيات اإل ارة ومسؤو يات األعمال في شر ات األعمال، ا وراق  لنشر وا  وزيع، األر ن، ص. 2006نج  عبو  نج ، ) 7 

 
8 Bowen R. H., (1953), The social responsibilities of the businessman, New York, Harper& Brothers. 

  من ىل فلسفة اقتصادية قاةمة عىل مبادئ دينية، وا  ىل أأن اس تخدام بلض ال قتصاديني رمفاوم الأخالقيات ل يلين استنادمه ا  اعر  اخليارات ال قتصادية وارمشا تنبهيام ا ىل اس تحا ة الفصل بنيجتدر ال شار  ا 

ىل الرشوط اليت جيب أأن يفي هبا اجملمتع ليك تؤخذ حاجات أأعضائه الأكرث هتميشا بلني ال عتدار، وهبذا فا   صياغة مبادئ جملمتع عادل دون  ن النظرايت احلديثة لللدا ة حتث عىلاخللقية مثل اللدا ة، وكذكل ا 

 "امارتيا سان"  ومن أأمه رواد هذا ال جتا،  القتصادي  فرض تصور حمدد للحيا  الفاضةل

   ولية كام س نبني يف اجلزء اخلاص ابلأخالق وارمسؤ  وفقا رما يامتىش والرشيلة ال سالمية "امحليد  الأخالق" وه هذا الس ياقارمطلق يف عىل الرمغ من أأن

  الجامتعية يف ال سالم.
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ىل تبين القمي اهدينية الديئة ليت ختدم )أأو ما يطلق عليه الغرب توظيف القمي اهدينية( ا ارمس تدامة، كام ابدرت الكثري من الواكلت وامجلليات ا 

 ارمس تدامة وارمسؤولية اجملمتلية للمنظامت، ومن أأمه هذ، ارمؤمترات: لتفليل براجماا اخلاصة بتحقيق التنية 

 للمنظامت عند الغرب امه ارمؤمترات اليت تناول  موضوع التنية ارمس تدامة وارمسؤولية اجملمتلية. 1.1.1

دو ة، من أأمهه الولايت ارمتحد  الأمريكية، وال حتاد السوفيايت  115ن يه ما يزيد عف ( شارك  1972مؤمتر س توكاومل )ابلسويد،  .1

ىل اخلروج بنتاجئ غري مرشفة نتيجة انلدام  آنذاك حيثا اكنتا يتلايشان أأجواء احلرب الدارد  و س داق حنو التسلح، وهو ما أأدى ا  أ

ة من ؤمتر عن نتاجئ يف احلفا  عىل الديئالثقة ما بني الطرفني وخوف لك طرف من الآخر. ولكن عىل الرمغ من ذكل أأمثر ارم

التلوث، حيث انهتيى ارمؤمتر ابخلروج برضور  التشدد عىل حامية الديئة وال هامتم هبا ورضور  التلاضد فامي بني اهدول ارمشاركة 

 ل جياد س ياسات موحد  للتلامل مع الديئة.  

دو ة، نتيجة زايد   185تنظمي الأمم ارمتحد ، وشارك  فيه (  حت  1992ؤمتر مقة الأرض ب:" ري ودي جانريو" ) الربازيل، م .2

مليون طن يف الاواء(  20التحدايت الناجتة عن التلوث الدييئ )خصوصا ما ارتدط بزايد  جحم اندلااثت الكربون اذلي بلغ ما يقارب 

ىش ملاا اهدول طة معل تامتكخمبدأأ  27. وعىل هذا الأساس مت تبين مفاوم التنية ارمس تدامة ابعتدار، "قمية حضارية"، مرفوقة ب 

للحد من التلوث الدييئ؛ كام صدرت عن تكل القمة دليل معيل مكون أأطلق عليه جدول الأعامل للقرن الواحد واللرشين، وختص 

قتصادية ومطابقهتا م قتصادية والديئية يك تس متر يف اجتاهاا السلمي و ي تلم مجيع ميادين الأنشطة ال  الديئة. ومت  عجمال التنية ال 

تفاق فيه عىل مقرتاحات عديد ، نذكر أأمهاا فامي ييل:  ال 

 التوقيع عىل اتفاقية حامية التنوع الدييئ؛ 

 التوقيع عىل اتفاقية حامية الأرض من التقلدات احملمكة واحلفا  عىل طدقة الأوزون واحليلو ة دون ظاهر  ال حتداس احلراري؛ 

  دو ة( ) هل  اجلزائر موقلة علهيا؟(؛139ن قبل لك اهدول تقريدا )م 21التوقيع عىل جدول أأعامل القرن 

  . ىل اهدول النامية والفقري  للمسامهة يف حامية الديئة  تقدمي ارمساعدات ارمالية من قبل اهدول الغنية ا 

لسبب يف ظاهر  واليت يتوقع أأهنا ا ( : حيث وقع اتفاق ينص عىل تقليص اندلااثت اثين أأكس يد الكربون1997مؤمتر / ملاهد  كيوتو)الياابن، . 3

تفاقية حزي التنفيذ، حيث صادق  عهنا  دو ة مسؤو ة عن اندلاث  55ال حتداس احلراري واليت تسبب تغري ارمناخ اذلي يشاد، اللامل وتدخل ال 

هنا أأكرث اهدول ، ارملاهد  عىل الرمغ من أأ من الغازات ارملوثة، مع اللمل بأأن الولايت ارمتحد  الأمريكية رفض  التوقيع عىل هذ  %   55ما نسبته 

ندلااثت   .توليدا لتكل ال 

(:  اليت خصص  لدحث كيفية احملافظة عىل كوكب الأرض يف ظل اخملاطر اليت هتدد الديئة 2012) الربازيل،  20مؤمتر ريو دي جانريو +. 4

آاثر التغريات ارمناخية، ومن أأبرزها ارتفاع منسوب ميا، الدحر واحمل  ىل ال حتداس احلراريجراء أ  .يطات ابل ضافة ا 

 للحد من غازات ال حتداس احلراري. INDC: اخلاص بددء ال عالن عن تربعات من دول  2014. مؤمتر " نيويورك" 5
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 من منظور ا ساليمللمنظامت ارمسؤولية ال جامتعية  .2.1

اليق السائد يف اجملمتع، ل مضن بيئة ا سالمية، الأخذ ابجلانب القميي والأخيتطلب بناء وتبين منوذج للمسؤولية ال جامتعية يف ارمنظامت اليت تتفاع

" واليت Moral " و"الأخالقEthicsوللل من أأوىل الأولوايت ضدط ارمفاهمي ارمرتدطة بذكل، وابخلصوص المتيزي بني لك من " الأخالقيات 

 رى بني الأخالقيات والقواعد والضوابط ارمقننة.  ، أأو بلدار  أأخvaleurs moralesميكن تسميهتا أأيضا ابلقمي الأخالقية 

  أأصا ة ارمسؤولية  الجامتعية يف النظام ال ساليم:  .1.2.1

يوعي النظام الرأأساميل، وليس  بديال وحيدا كام يف النظام الش   ارمسؤولية  الجامتعية ليس  دخيةل عىل النظام ال ساليم كام هو احلال يف

هامل للمصلحة اذلاتية رما ىل أأن ملكية ارمال يف ارمنظور ال ساليم وا  اس تخلف ال نسان  حيثهلل عز وجل،  ي كل ارمال، وتستند هذ، الأصا ة ا 

آتُومُه من ن هلل س دحانه حقًا يف ارمال، وحق هللا يف التصور ال ساليم هو حق اجملمتع، ويف ذكل يقول هللا تلاىل: }َوأ ِ م فيه، وابلتايل فا  اِل اَّلله

آاَتمُكم  ي أ ِ  (.33النور: ){ اذله

ما مس تحدةداء  الجامتعي ارمسؤولية اجملمتلية  ي ممارسة للأ  ما واجبة وا  أأداء حلق هللا  ؛ تكون واجبة عىل لك مسمل ومسلمة كوهنا 9و ي ا 

بََة َعنم ِعَداِدِ، َويَأُْخُذ ل ، استناداتلاىل بَُل التهوم َ ُهَو يَقم لَُموام َأنه اَّلله ِحمُي{ قوهل عز وجل: }َألَمم يَلم اُب الره َ ُهَو التهوه َدقَاِت َوَأنه اَّلله ، (104التوبة: )الصه

ىل قمي الأخو  ال نسانية والرمحة والتلاون، اأأداء اجامتعي تكون ارمسؤولية اجملمتليةأأما يف  الس تحداب والتطوع، ف  تلاىل:  صداقا لقوهلم يستند ا 

َ َشِديُد المِلقَاِب{ }َوتََلاَونُوام عىل المربهِ َوالتهقمَوى َوَل تَ  نه اَّلله
ِ
َ ا هُقوام اَّلله َواِن َوات ِ َوالمُلدم ْثم

ِ
 .(2ارمائد : )َلاَونُوام عىل ال

 ، نوجز بلضاا يف التايل:الأد ة يف الس نة الندوية الرشيفةكام جند عددا ل بأأس به من 

رفع " لك ساليم من الناس عليه صدقة، او ت:، كام قال أأيضا" ل رضر ول رضار" )روا، ابن ماجة واهدراقطين(:يقول صىل هللا عليه وسمل 

ىل الصال  صدقة، ومتيط الأذى عن الطريق صدقة" )متفق عليه(  هل علهيا متاعه صدقة، واللكمة الطيدة صدقة، ولك خطو  متش هيا ا 

ىل ا  ويشري  .«راع ولكمك مسؤول عن رعيتهلكمك »صىل هللا عليه وسمل:  ولك فرد مطلوب منه أأن يراعي مصاحل امجلاعة كأنه حارس لاا. يقول

، يف قوهل صىل هللا عليه وسمل:" ارمسمل أأخو ارمسمل، ل يظلمه ول يسلمه، من اكن يف حاجة أأخيه اكن هللا يف  الجامتعيةالأخو  واللدا ة 

يؤصل .  كام ق عليه( يوم القيامة" )متفحاجته، ومن فرج عن مسمل كربة فرج هللا عنه هبا كربة من كرب يوم القيامة، ومن سرت مسلام سرت، هللا

ذا اش تىك منه ع "صىل هللا عليه وسمل ارمسؤولية اجملمتلية يف قوهل: ضو تداعى مثل ارمؤمنني يف توادمه وترامحام وتلاطفام مثل اجلسد الواحد ا 

 .هل سائر اجلسد ابلسار وامحلى" ) متفق عليه(

ط، القات بني اللدد وربه، وعالقة ال نسان مع غري، من الناس، وعالقة ال نسان مع الديئة واحملي، تنظم اللال سالميةظل مبادئ الرشيلة جند يف 

أأما فامي خيص  ، وسلي يف نيل مرضاته واجتناب غضده وخسطه.،لأوامر  و المتثالفلالقة ارمسمل مع هللا س دحانه وتلاىل يسودها احلب والطاعة 

احرتام القانون، ، اكلثقة والصدق واحلزم واللدل و وحسن اخللق ية عىل القمي الأخالقية ال سالميةعالقة ارمسمل مع غري،، فيندغي أأن تكون مبن 

 واللطف والتسامح. فيندغي عىل لك فرد مسمل أأن يكون واعيا من الزاوية ال جامتعية، ويوفر رمن مه حت  مسؤوليته ما حيتاجونه بال ا رساف،

                                                           
9 Jawed Akhtar Mohammed (2007), Corporate Social Responsibility in Islam, PhD dissertation, New zeland. & 
Ruhaya Atan, Corporate Social Responsibility: the perception of Muslim Consumers  
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نه ينبغي أأ  ضال عن ن حترتم احلق الرشعي مجليع الأطراف ارملنية ارمتلامةل ملاا، اكرمالك وارموظفني وارموردين، فوفامي يتللق مبنظامت الأعامل فا 

  10الديئة

ىل ، اين يكون مرتكزها هو الفرد لتكجوانب هامة أأربلةمن خالل  تس تقرأأ  ارمسؤولية ال جامتعية يف ال سالمنس تنتج ابن مما س دق  رب اهدائر  ا 

 ا ىل مس توى اهدو ة، و ي اكلتايل:  امجلاعات ْث التنظاميت ْث

 مسؤولية الفرد جتا، نفسه؛ 

  من الناس؛  ،مسؤولية الفرد جتا، غري 

 مسؤولية اجملمتع عن بلضه بلضا؛ 

       .مسؤولية اهدو ة جتا، لك من الفرد واجملمتع 

 رماذا يقرن ال نسان ابرمسؤولية؟ 2

س تخال يف الرشيلة ال سالمية مسؤولية ال نسان  تخالف يلين: "متكني ال س  من طرف اخلالق. وعىل اعتدار أأن  يف الأرض هومتكين هفمقرونة اب 

حالهلم حمل من قبلام يف ملكية الأرض وارمال"  دد ابلتايل من أأن اخلفة حتدد ماكنة ارمسمل ودور، وتتح أأيهللا للبرش عامة ولدلضام خاصة يف ا 

ىل ارمال عىل أأنه مس تخلف فيه من ق خاللاا مسؤولياته، والتلكيف يدل عىل أأن لك فرد مسؤول عام بل  يقوم به، ذكل أأن الفرد ارمسمل ينظر ا 

 مالكه احلقيقي هللا عز وجل، فاو مس تخلف فيه كام اس تخلف فيه من قبهل ومن س يكون بلد، حلمكة ارتضا، هللا عز وجل، وابلتايل

دار  هذ، الأمانة مبا حيقق ارمنفل عىل  ة للأمة لكاا )اجملمتع( ومن هذا ارمنطلق يتلني عىل القاةمنيفال س تخالف هو أأمانة جيب أأداؤها وجيب ا 

امت   ي ظالأعامل، أأفرادا وجامعات، ممارسة ارمسؤولية اجملمتلية عىل مس توى منظامهتم القاةمني علهيا ) مكالك، و مديرين أأو عامل(؛ ذكل أأن ارمن

 كياانت ا جامتعية و ي جزء من اجملمتع والأمة ال سالمية. 

ن معل اخلري ونرش، وتثبيته يلد من مقاصد الرشعية، اليت مت حرصها يف مخس حماور،  ي: احملافظة عىل اهدين، احملافظة عىل النفس وعىل  ا 

ن اكن الفرد   مبسؤوليةطالدا ممكواطن النسل واللقل وارمال؛ وزاد بلضام احملافظة عىل اللرض. حفقوق ارمسمل لكاا مسؤوليات اجامتعية، وا 

 . كربتكون أأ  رمنظامتمس توى ا كلون اقتصادي عىل تهسؤولي ، مف اجامتعية

 :ابرمسؤولية اجملمتليةأأمه القواعد اهدينية يف ال سالم اليت تنادي بلض  .2

ية ل المتحيص والمتلن يف كتاب هللا ويف السري  الندوية، ميكننا من اس تخالص مجةل من القواعد اليت ختدم مفاويم التنية ارمس تدامة وارمسؤو

 لية عىل مس توى ارمنظامت، ومهنا:  اجملمت 

 قاعد  "الرضر يزال": ل رضر ول رضار؛ 

 قاعد  درء ارمفاسد مقدم عىل جلب ارمصاحل؛ 

                                                           
10 Rusnah Muhamad, (2007), Corporate social responsibility, an Islamic perspective, international conference on 
global research in Business and Economics, Bangkok, Thailand, pp. 5-6.  
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 ول س امي الرضر الفاحش(؛ قاعد  الرضر يزال بقدر ال ماكن( 

 قاعد  الرضر ل يزال برضر مثهل )بل مبا هو أأكرب منه(؛ 

 ختيار أأهون الرشين وأأخف قاعد  الرضر الأشد يزال ابلأخف: وجند مضهن ا قاعدتني: حتمل الرضر اخلاص هدفع رضر عام، وا 

 الرضرين؛

 قاعد  ارموازنة بني ارمصاحل؛ 

 ما جاز بلذر بطل بزواهل؛ 

 ىل احلرام فاو حرام؛  ما يؤدي ا 

  ل به فاو واجب؛  ما ل يمت الواجب ا 

 ويل الأمر يف خدمة الرعية؛ 

 .تدخل ويل الأمر منوط ابرمصلحة 

 

 ارمسؤولية ال جامتعية يف ال سالم:  أأسس .3

 ارمسؤولية ال جامتعية يف ال سالم عىل ثالثة أأسس، تظار فهيا فلسفة الترشيع ال ساليم لاذا الدلد، و ي: ترتكز 

ىل القيام ال ميان .1 : فال ميان يثري الضمري ال نساين ويوحد وجدانه وحييي شلور، ابلواجب، فيكون هو اهدافع الأصيل اذلي يدفع ا 

ن الرشيلة ال سالمية يفتح الداب لفلل اخلريات، فلكام زاد  ابرمسؤولية ال جامتعية، ْث يأأيت الترشيع والنظام ليؤكد اهدور ارمطلوب. ا 

ال نسان يف فلل اخلريات زاد، ذكل قراب من هللا تلاىل ويلوضه عنه يف اهدنيا والآخر ، مصداقا لقوهل تلاىل:" وما أأنفقمت من يشء 

نسان لاد ( ومنه يكون تبين ارمسؤولية ال جامتعية من طرف الفرد مرتدطا بس93و خري الرازقني" )س دأأ، فاو خيلفه وه يف أأنه  ال 

رنى يف )وهو مصدر دافلية، مل تتناوهل نظرايت التحفزي واهدافلية هدى الغرب كام س يقوم بلداد  يثاب علهيا وحيقق هبا رضا اخلالق

 .(2انظر اجلدول اجلزء اخلاص ابلكفاء  الأخالقية، 

ن اللداد  يف ال سالم ذات مفاوم واسع، فايي ل تقترص عىل أأداء شلائر ملينة، بل لك معل يقوم به ال نسان يقصد به وجه هللا يلترب عدا  . دا 

ن اكن يسلى عىل » :-صىل هللا عليه وسمل   -  رأأى بلض الصحابة رجاًل قواًي يلمل، فقالوا: لو اكن هذا يف سبيل هللا، فقال رسول هللافقد  ا 

ن اكن يسلى عىل نفسه فاو يف سبيل هللا ن اكن يسلى عىل وهد، فاو يف سبيل هللا، وا   فام. ن «أأبوين ش يخني كدريين فاو يف سبيل هللا، وا 

ة وارمسؤولية ممن هذا احلديث أأن اجلزاء مقرون ابلنية احلس نة اللفيفة، مفامرسة معل صاحل للطرف الآخر يندرج مضن منطلقات التنية ارمس تدا

جر، فلك معل يرتتب عليه مصلحة وأأراد به صانله وجه هللا تلاىل اكن عداد  يثاب علهيا ويؤ . ال جامتعية وهو جيلل صاحبه ينال اجلزاء احلسن

 وهذا ارملىن هو أأول الأسس اليت تقوم علهيا ارمسؤولية ال جامتعية.

ىل اهدرجات اللىل، ويو عديد ؛ فال سالم يبين  أأشاكل: للقسط و العتدالالقسط  .2 ع تلكيفه عىل الواقع، لكنه يصلد ابل نسان ا  زهِ

 َ هُقوا اَّلله  َما هذ، الواقلية وارمثالية؛ حبيث يقوم ارملكهف مبا يس تطيع وميكهِن الراغب يف  الزدايد من اخلري؛ فالقاعد  الأصلية }فَات
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{ ]التغابن:  مُتم تََطلم تم [. ويقول للمتطللني للملايل: }َوسَ ٦١اس م ُض ُأِعده َمَواُت َواَلرم ُضَاا السه همُكم َوَجنهٍة َعرم ِب ن ره ِفَرٍ  ِمه ىَل َمغم اِرُعوا ا 

منا هو احلد الواقلي اذلي يفلهل  -مثاًل  -[؛ فقد فرض الزاك  ٣٣١ِللمُمتهِقنَي{ ]أ ل معران:  هه ليس لك يشء وا  كحد أأدىن، مع أأن

نفاق اذلي جيازى عليه بأأضلاف مضاعفة.ال نسان، ْث يدقى الداب واسلًا أأمام ال نس  ان لال 

وهو أأيضًا راعى اجلوانب ارمادية والروحية؛ فمل يغفل عن أأهيام، بل أأخذ مبزيان القسط فهيام؛ فمل يغلهِب ارماد ، واليت تؤدي غلدهتا 

ىل تفكُّك الروابط  الجامتعية وتطرد ملاين التلاطف والرتامح من القلوب، ومل يغلهِب الروحانية سد ارمؤدية ارماِمةل للحس واجل  ا 

 لضلف النو يف بناء احلضار .

ارمسؤولية  الجامتعية قام  طلدًا لرىض هللا، وُأدخل يف نطاقاا لك ما حيقق مصاحل الناس، مراعية حاجات اجلسد التاكمل:  .3

رمسؤولية  الجامتعية فا تاكمل جعيب.والروح، موازنة بني طلداهتام، متنهبًة لختالف القدرات وتنوُّع الرغدات، لتلمل لك ذكل يف 

هة؛ بيامن تقوم يف ال سالم بأأبلد من ذكل لتشمل احلاجات النفس ية  يُنظر لاا أأحيااًن نظر  مادية تتناول  الحتياجات اجلسدي

ن ارمسؤولية  الجامتعية يف ال سالم تويل ابلسلوك، والديئة.مع  الهامتم اجملمتع الفرد و وال حساس بلك ما يصيب    ال هامتملك ا 

لحاجات النفس ية: من احلاجة للتقدير والتللمي وال رشاد والتطوير والتلاطف، والتواصل اجليد مع الآخرين؛ ابلقيام بزاير  ارمريض ل

وحضور اهدعوات و الجامتعات وحنوها وسائر أأنواع التلامل احلََسن، تويل لكه ذكل اهامتهما حبيث يصدح جزءًا مهنا. ويف هذا 

ن أأبواب اخلري لكثري : التسبيح والتحميد والتكبري والهتليل، والأمر ابرملروف، والهنيي ع»ل صىل هللا عليه وسمل : و قيالداب  ن ا 

ارمنكر، ومتيط الأذى عن الطريق، وتُسمع الأمص، وهتدي الأمعى، وتدل ارمس تدل عىل حاجته، وحتمل مع الضليف؛ فاذا لكه 

ل حتقرن من ارملروف شيئًا ولو أأن تلقى أأخاك ووهجك »، وقــال أأيضــًا: حصيحه( )روا، ابن حبان يف «صدقٌة منك عىل نفسك

ليه، ولو أأن تؤنس الوُحشــان بنفسك  . )روا، «منبِســط ا 

 

 ارمسؤولية ال جامتعية بني الفكر الغريب والفكر ال ساليم: . وجه ارمقارنة يف 3.1

ارملارص وتكل ارمنصوص  الغريب() الوضلي فكرمفاوم ارمسؤولية  الجامتعية يف ال وممارساتفامي يتللق مبلىن وفلسفة  الختالفات  أأمه ميكن متيزي

 :اكلتايل ال ساليم ارثناعلهيا يف 

 اختالف ابعث القيام ابرمسؤولية  الجامتعية: .1

جامتعية، وضامن اس مترار اللدا ة  الارمادية، هو ملاجلة فشل الرأأساملية يف حتقيق  الغربيةابعث القيام ابرمسؤولية  الجامتعية يف ظل الفلسفة 

وكذكل الأمر ابلنس دة للفكر   .يف جمال معلاا، كام أأهنا تساعد يف تلزيز مصداقية ارمنشأأ  والثقة يف أأعاملاا، أأي أأنه ابعث مادي حب  نظامتارم 

ويح يمتثل يف ، فباعث هذا اهدور هو ر يمال سال أأما يف ارمنظور الرشعيالش يوعي، اذلي يرى فهيا ارمنفذ الوحيد لدلوغ اللدا ة  الجامتعية. 

لوبة، طالتلكيف الرشعي الرابين اذلي يقوم به ال نسان طلدا لثواب هللا، و مناطه الأخالقيات ال سالمية اليت تأأخذ بزمام لك فضيةل، فتجللاا م

قارب يا والآخر ، ففبلضاا عىل سبيل  الس تحداب، وبلضاا عىل سبيل الوجوب، حبسب ارمصاحل ارمرتتدة علهيا يف اهدن  الزاك  واحلقوق الواجبة للأ
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) الكفاء  ارمؤمنة ارمتخلقة **واجلريان و الكفارات ملزمة رشعًا، والوقف والصدقات التطوعية الأخرى تدخل يف جمال  اللزتام اذلايت من ارمسمل

 .يقوم هبا لنيل الثواب اذلي هو جزاء حمققاليت بأأخالق اهدين ال ساليم( 

 ولية  الجامتعية يف ال سالم للجوانب الروحية ا ضافة ا ىل اجلوانب ارمادية:مشولية ارمسؤ  .2

ن ارمسؤولية  الجامتعية اليت حث علهيا ال سالم كتنظمي اجامتعي يؤسس لدناء جممتع مس تقر ومامتسك تكمتل فيه مجيع اللنارص الثقافية  ا 

منا ارمساهامت ارمادية أأو اللينية كام هو حاصل يف ارمنظور الوضلي، ا  و الجامتعية و القتصادية والس ياس ية وغريها، و ي ل تتوقف عند حد 

امر و تتلدا، ا ىل غرس روح احملدة والألفة والرمحة لكدنة خللق اجملمتع ارمسمل ارمس تقر وارمس متر عرب اللصور من خالل احلقوق والواجبات والأ 

 والنوا ي يف ش ىت جمالت احليا   الجامتعية.

 )حمدود  ومضدوطة( يم لقواعد تطديق  اللزتامات  الجامتعية:تنظمي الترشيع ال سال .3

منا نظم كيفية  ممارسةمل يتوقف الترشيع ال ساليم عند حد الأمر واحلث عىل  ليات حمدد  بدقة، يتضح ل   وفقا ممارس هتاارمسؤولية  الجامتعية وا 

ىل الزهذا يف فقه الزاك  وفقه الوقف واحلقوق الواجبة لللامل وال حسان والسامح ضافة ا  ابئن ة مع اللامل مككون وطرف فاعل داخل ارمنظامت، ا 

قتصادية والتجارية وارمالية.  ففي النظام ال ساليم، نطاق ارمسؤولية  الجامتعي يف  ةوارموردين وحنو ذكل من الأحاكم الرش يد  للملامالت ال 

ىل :انب ارملزم رشعا حمدد بدقة يفو اجل مثل:   مراعا  اللدل يف احلقوق ارمالية واحملافظة عىل ارموارد ارمشرتكة،ملدلت زاك  لك مال، ابل ضافة ا 

 متثل الصدقات أأحد أأساليب الأداء  الجامتعي، ول تقترصكام  .الطرق واجلسور والغاابت وارميا، والاواء وكف الأذى عهنا وعن الناس اكفة

فاد   منا متتد لس تخدام لك ال ماكنيات ل  عانة ابرمال وا  لب عليه ملىل اللكس من ذكل جند واقع ممارسات ارمسؤولية ل جامتعية يغ اجملمتع.عىل ال 

ىل بلض احلدود اهدنيا اليت تسلى لضامن حقوق الفئات الضليفة اكللامل والديئة )ومثال ذكل: القانون احلديدي يف  طابع الطوعية ابل ضافة ا 

 . )يف فرنسا NREالولايت ارمتحد  و التنظمي  القتصادي اجلديد

 مسو اهدوافع ال سالمية لأداء ارمسؤولية  الجامتعية  .4

هدول وارمنظامت اما رملاجلة سلديات مثل ما قام  عليه ت ا  فلل عىل بلض ارمامرسا  كرد غربية اكنظاور ارمسؤولية  الجامتعية يف النظم ال

ما لرد انتقادات رمسؤولية  الجامتعية ا مفامرسةأأما يف النظام ال ساليم  ؛يةالرأأسامل نظريهتا مثل ما قام  عليه  الغلطاتوتدارك  الش يوعية، وا 

امتعية وعليه فارمدير وارماكل ارمسمل ميارس ارمسؤولية  الج .ال سالمية ومسوها حصة اللقيد  والرشيلة ، وهو بيانمن اهدين عضواي اجزءيلد 

لأمرييك لك مس توايت ارمسؤولية  الجامتعية وفقا لتصنيف اداخل منظمته من ابب اعتقاد وقناعة اتمتني، الأمر اذلي يؤدي به اىل اس تفاء 

Carroll . 

لزاميهتا من قو   العتقاد اهديين .5  ارمسؤولية  الجامتعية يف ال سالم تس متد ا 

ميانه و اعتقاد، ال  اخس  بوجوب ر تلترب  قو  اعتقاد الفرد ارمسمل، بوجوب أأدائه للزتاماته جتا، أأطراف اجملمتع اذلي يليش فيه، انبلة من قو  ا 

 تسخري و توجيه طاقاته واماكانته وموارد، ونشاطاته  القتصادية سليا وطلدا رمرضا  هللا عز وجل، و ل شك يف أأن اهدافع اهديين أأقوى من

ممارساته،   ، حيث يكون هل ابلغ الأثر عىل مبادئ الفرد وقميه وأأخالقياته ومن ْث()الرجل اللابد مؤمنو ملتقد فرد لك  عندأأي دافع مادي أآخر 

                                                           
 ونقص  با مسل  هنا  لك ا  فاءة ا بشرية ا مؤمنة وا م  لقة ب  الق حمي ة، مرجعي ها هي ا قرآن وا سنة.  ** 

  علمانية. ات ا الئ ية واا رجل ا عاب  هو مفهو  غربي ح يث ي لقه ا  ربيون على ا رجل االق صا ي ا مل ز  بمبا ئه ا  ينية. أي أنه يب ع  عن  يار  
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دأأ  القتصادايت الوضلية القاةمة عىل مرتكز الرجل ال قتصادي الراشد اذلي تقوم سلوكياته وممارساته عىل مبفلسفة وهو ما يغيب )اهدافع( يف 

يت تقوم عىل لاحلساب ال قتصادي ارمادي الدح  واذلي يبتلد عن لك ما هو اجامتعي واعتقادي.  بيامن حيرض بقو  يف ارمامرسات  القتصادية ا

 الرشيلة ال سالمية يف لك توهجاهتا.

ر الفليل لسلادته وهذا الرضا هو ارمصدرمرضا  هللا عز وجل عىل اعتدار أأنه أألزمه بذكل، لك طاقاته وأأعامهل ونوااي، سليا فالفرد ارمسمل يوجه 

ال قتصادي، حيث  يؤديه فايي ارمتغري الأسايس يف حسابه ، مفرضا  هللا  ي الغاية والنية اليت يبتغهيا لك مسمل من وراء لك نشاطيف اهدارين

ذا خرس، )رض قتصادية اكن  )رحبا اكن  أأم خسار (، أأما ا  سب لك يشء فقد ك هللا عز وجل( و  اأأهنا متثل الرحب احلقيقي مقارنة بأأي نتيجة ا 

 خرس اهدنيا والآخر .

 

  خلقة بني الفكر الوضلي والفكر ال ساليمللكفاء  ارمتدراسة مقارنة  :اثنيا: يف مفاوم الكفاء  ارمتخلقة 

 الأخالق والأخالقيات بني الفكر الغريب والفكر ال ساليم  .1

 . الأخالقيات عند الغرب1.1

قتصاد وال دار ، وت هد واهمت الداحثون، منذ اللرشية الأوىل من القرن ارمايض، مبختلف مشارهبم بدراسة موضوع الأخالقيات واوجه عالقته ابل 

ذ تنادي بأأمهية نتيجة ذل كل مبادرات عديد  عىل مس توى ارمنظامت، خصوصا من طرف امجلليات وارمنظامت احلكومية وغري احلكومية، ا 

قتصادية سواء عىل ارمس توى اللكي أأو اجلزيئ، كوهنا  ي ارمصدر القوي للسلوك الأخاليق للأفراد  الأخالقيات ورضور  ربطاا ابحليا  ال 

قتصادية وحقوق وارمنظامت، وقد زاد من أأمه  رتفاع رهاانت التلوث الدييئ والتنية ارمس تدامة. ك:"كريس اليونسكو للأخالقيات ال  ية ذكل ا 

قتصاد"، الصادر  عن جاملة  بكندا. وللل من أأمه ارمؤلفات والأعامل   Torontoال نسان واهدميوقراطي سويرسا، اجملةل الكندية "الأخالقيات وال 

 رون والفالسفة التالني:الأاكدميية ما كتده ارمفك

  ؛11حت  عنوان:" أأخالقيات الربوس تان  وروح الرأأساملية" 1905الفيلسوف "ماكس فيرب" س نة 

   ارمفكر الأرماين "أأرنس  ترولتش(Ernst Troeltch, 1902) ،اذلي كتب كتاب عاجل فيه موضوع ا صالح اهداينة الربوتس تانتية :

قتصاد احلديث؛جند، قد قدم وس دق فلال لأخالقيات مواتية  ل حت  تأأثري ال   لتطور الرأأساملية، ولكن مل حيصل هذا ا 

  "ال قتصادي الأرماين " سومبارت(Sombart, 2005)   اذلي ربط بني أأخالقيات اهداينة الهيودية والرأأساملية يف كتابه "الهيود واحليا

قتصادية" حيث سار بلضام يف مسار "فيرب" يف ربط الأداين ابلرأأساملية؛  ال 

  "الصيين "اون شونغ شانchang Chen, 1911) -Huan( "قتصادية لكنفوش يوش ومدرس ته  ؛12يف كتابه "ارمداديء ال 

 "ارمسترشق الفرنيس "ماكس مي ردينسون (Rodinson Maxime, 1966) ىل اللالقة بني ال سالم والرأأساملية؛  اذلي تطرق ا 

                                                           
11  Weber, Max (2004). Ethique protestante et esprit du capitalisme, Paris, Editions Gallimard.  

 . 1911هيوان شانغ شان، ا مبا ئ اإلق صا ية ا  نفوشيوش، رسا ة    وراه، جامعة  و مبيا ، نيويورك،   12 
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  الياابين ميش يو موريش امي(Morishima, 1987) ني أأخالقيات الكنفوش ية والرأأساملية يف كتابه ارموسوم:" الرأأساملية اذلي ربط ب

 28042015والكنفوش ية: الأخالقيات الياابنية والتكنولوجيا الغربية".

  "القتصادي الاندي " أأمارتيا سان (Amartya Sen Kumar, 1998)  قتصاد نتيجة أأعامهل ارممتزي  يف جمال احلائز عىل جائز  نوبل لال 

 واخلريي والأخالق.  الجامتعي القتصاد 

ل أأنه فيه من اهدراسات النقدية   (Amartya sen)عىل الرمغ من كون أأمه ال ساامات الأاكدميية الغربية احلديثة هو ما قدمه "امارتيا سان"  ، ا 

 للتقاليد الليربالية اليت تسلى واليت بين  عدم جتاوزها  (Vinoukour, 1999, p.933)الفاحصة لكتاابته يف الأخالقيات، خصوصا ما جاء به 

 رمراعا  قاعد  " الوحدات الثالث" كام ييل: 

  )ىل الفرد بوصفه فاعال )حر لتحقيق أأغراضه اخلاصة يديولوجية الفردية، حبيث أأن الأخالقيات تستند ا  الأخالقيات القاةمة عىل ال 

آن واحد؛  وبوصفه قمية ) مقياس ومربر لوجود ارمؤسسات( يف أ

 يديولوجية الفردية: أأين يقوم التنظمي ال جامتعي عىل أأساس فردي يتوهد ويتقنن ذاتيا من خالل اللقود الس ياسة الق اةمة عىل ال 

ل ماكنة فرعية؛  والسوق وليس لدلو ة فيه ا 

  يديولوجية الفردية رشادي يس تخدم يف الللوم  الmethodological individualismارمهنجية القاةمة عىل ال  جامتعية، ، وهو براديغم ا 

 مؤدا، أأن الظاهر  امجلاعية ميكن ان توصف وتفرس من خالل مكوانت وأأفلال الأفراد وتفاعالهتم ارمتداد ة. 

ة أأو ريواء من الناحية النظللكثريين، س وابلتايل يقول الدلض بأأن مواقف "سان" القاةمة عىل الأخالقيات ليس  أأصيةل ابحلجم اذلي تددو فيه

. وهذا يطرح مسأأ ة تدلية الفكر ال قتصادي اخللقي )الغريب( للنوذج النيوليربايل والدديل احلقيقي اذلي يطرحه، 13يمن حيث بلدها التطديق

 . وخنلص جبدول مقارنة بني مفاويم الأخالق والأخالقيات يف اجلدول ارموايل:14عدا الرتقيع ارملريف اذلي جيد شيئا

 يات هدى الغرب (: مقارنة بني مفاويم الأخالق والأخالق 1جدول )

  Ethics الأخالقيات  Moralsالأخالق

 لاا بلد نس يب  لاا بلد مطلق

 حتمل دل ة غري دينية  حتمل دل ة دينية 

 ختاطب الضمري  ترتدط ابل ميان

 تنبع من اذلات الفردية  تصدر من مصدر سايم )أأعىل( 

ىل ارمسؤولية  تقيهد ؟؟؟  تدفع ا 

 تقرتح ) ما ينبغي فلهل(  تأأمر وتلزم )ما جيب فلهل( 

 تتللق ابلمتيزي بني احلسن والس ئي تتللق بتلارض اخلري والرش 

                                                           
13 Bénicourt, Emmanuelle (2007). "Amartya Sen: un bilan critique", Cahiers d'économie politique, n°52,  
pp. 57-81. 

، ا ممل ة ا عربية 2، ا ع   18(، "ا  مويل اإلسالمي بين األ الق واأل القيات"،  راسات إق صا ية إسالمية، ا مجل  2012بلعباس عب  ا رزاق )  14 

 .  127-71ا سعو ية، ص ص. 
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 توجه وتشلر ابرمسؤولية  حتمك وتقيض

رشادات  أأحاكم وواجبات   توجهيات وا 
 (، المتويل بني الأخالق والأخالقيات2012ارمصدر: بللداس عدد الرزاق )

 لتايل: وميكن رشح الفروق بني ارمفاومني وفقا ل 

  الأخالق لاا دل ة دينية يف حني للأخالقيات طابع غري ديين، عىل الرمغ من صلوبة الفصل بيهنام أأحياان، .... ففي هذا الداب ميكن

القول بأأن الناس يس توحون أأخالقياهتم من ملتقداهتم، ابل ضافة رما هو سائد من قوانني وترشيلات وتقاليد ختص النظام اللام هدى 

 هو الأمر اذلي يفرس ال س تلامل الكبري رمفرد  الأخالقيات يف الأدبيات ال دارية احلديثة مقارنة مبفرد  الأخالق(؛  اهدو ة )و 

  نسان، وعىل الرمغ من ذكل ما ميكن قوهل هو أأن الويح الساموي للأخالق مصدر ساموي عىل عكس الأخالقيات فايي من صنع ال 

ذ يأأيت الويح ابلأخال دراك جند، يف اجلاتني، ا  ق وقد/ يس تقي ال نسان أأخالقياته من مصادر عديد  مهنا الويح سواء اكن ذكل اب 

 أأو دونه؛

  الأخالق أأمر مطلق وغري قابل للنقد والتغيري، أأما الأخالقيات فلاا بلد نس يب قابل للتلديل والتكييف، ..... والتلدد الثقايف يف

لأخالق موضوع مناقشة من ابب التحاور والتواصل مع الآخر )ذا الثقافة ارمنظامت مثلام جيلل الأخالقيات حمل نقاش، جيلل من ا

 اخملتلفة(؛

  الأخالق ترتدط ارتداطا وثيقا ابل عتقاد وال ميان، يف حني الأخالقيات ختاطب الضمري وحتاور اللقل. ومبا أأن الضمري ل ميكن فصهل

ميان نساين؟؛عن ال ميان بيشء ملني، ... فالسؤال اذلي يطرح هو مصدر ال   : هل هو رابين أأم ا 

  لزاما فاصال ل ميكن اللدول عنه، أأما الأخالقيات مفا وراهئا الزام افرتايض ينحرص فامي ينبغي فلهل لتحقيق من وراء الأخالق أأمرا وا 

لزام خيص ا  اليت حتقق هذا الادف احملدد.   لوسائلهدف ملني، وهو ابلتايل ا 

ننا جند اجلواب الاكيف للملية نل  الكفاء  ابلأخالق انطالقا من التفرقة بني مفاويم الأخال ية ق والأخالقيات هدى الغربيني )غري ارمسلمني( فا 

 وليس ارمتخلقة/ اخللقية هدى الأاكدميني وارمانيني عىل حد سواء.

 الأخالقيات يف ال سالم )الأخالق(:. 2.1

منا د نظرية فلسفية كام هو عند الغرب، فيقول صىل هللا عليه وسللأخالق ماكنة سامية يف اهدين ال ساليم، فايي مهنج معيل وليس جمر  مل:" ا 

؟ ىلبلث  لأمتم ماكرم الأخالق" )روا، امحد وماكل(. كام جاء أأانس اىل النيب صىل هللا عليه وسمل فقالوا:" من احب عداد هللا ا ىل هللا تلا

نسان؟ قال:" خلق حسن" )روا، بن حيان(. كام قال:" أأن الفحش قال :" احس هنم خلقا" ) روا، الطرباين( ويف رواية ما خري ما أأعطي  ال 

ن احسن الناس اسالما، أأحس هنم أأخالق" ) روا، الرتميذي(   والتفحش ليسا من ال سالم يف يشء، وا 
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 ملىن الأخالق يف ال صطالح الرشعي:

يئة، عهنا الأفلال ال رادية و الختيارية من حس نة وس يلرف أأبو بكر اجلزائري اخللق )مفرد : أأخالق( :"انه هيئة راخسة يف النفس، تصدر 

. وأأنه هيئة راخسة يف النفس، تصدر عهنا الأفلال بساو ة ويرس 15ومجيةل وقبيحة، وهذ، الايئة قابةل بطدلاا لتأأثري الرتبية احلس نة والسيئة فهيا"

ىل فكر ورؤية جتاهات ومواقف، . نفام ان لاا بصمة واحضة الأثر عىل خصوصيات الفر 16من غري حاجة ا  د وكفاءاته وما ميزيها من ميولت وا 

 : 17وعىل اللموم تلتقي التلريفات السابقة عىل احلقائق التالية

   ذا ما ربي  عىل الفضيةل واحلق وكراهية القبيح، وجتسدت يف سلوكيات الفرد واكن  الخالق هيئة راخسة أأو اثبتة يف النفس: فا 

 لكس ابللكس؛منطا حلياته، قيل هذا خلق حسن، وال

  نسان الفاضل، بل ينبغي ان تصدر عهنا الأقوال و الفلال عن قناعة بيرس وساو ة، فأأهنا تلد كرا، عىل اخللق احلسن ل يصنع ال  ال 

ختلقا، ل اخالقا، وهنا نس تذكر قول اخلليفة معر بن اخلطاب ريض هللا عنه:" من ختلق للناس مبا يلمل هللا أأنه ليس من نفسه، 

 ؛18"شانه هللا

  هذ، الأخالق قابةل بطدلاا لتأأثري الرتبية احلس نة والسيئة، كام ان بقاهئا ومناهئا مرهون بتكرار الأعامل ودواهما، مصداقا لقوهل صىل

ن قل ".      هللا عليه وسمل:" خري الأعامل أأدوهما وا 

 وبشلك عام ما ميكن تلخيصه عن الأخالق وفقا للرشيلة ال سالمية هو اكلتايل:

 ق حا ة او صفة او ملان مس تقر  يف النفس وتظار يف السلوك، وتمت عن قدر  عىل القيام هبا وملرفة هبا؛الأخال 

  الخالق عىل صنفني: امحليد  واذلممية ) الشنيلة(، وأأن نطاقاا واسع يشمل الفرد ومتطلداته وعالقته مع الآخرين أأفراد وجامعات 

 وتنظاميت؛ 

  لايي )رابين( واجب عىل ارمسمل اتداعه والثاين انساين برشي يتصف ابللمالنظام الأخاليق يف ال سالم يمتزي ومية  بطابلني، احدهام ا 

 ) يقرتب يف ملنا، ابلأخالقيات وفقا للفكر الغريب(.    

 الكفاء  والكفاء  الأخالقية يف الفكر الغريب  .2

 . الكفاء 1.2

دار  ارموارد البرشية والتنيأأعطي  للكفاء  مكفاوم تلريفات عديد  نتيجة تلدد احلقول اللل  ة البرشية والللوم مية ارمامتة هبا عىل غرار عمل النفس وا 

 السلوكية بشلك عام، ومن تكل التلريفات ما ييل:

                                                           
 .140(، منهاج ا مسل :   اب عقائ  وآ اب وأ الق وعبا ات ومعامالت، ص.1990) أبو ب ر ا جزائري 15 

 .13(، ا نظا  األ القي في اإلسال ، م  بة ا رسا ة ا ح يثة، عمان، ص.1986محم  عقله ) 16 

 .11(، األ القيات في اإل ارة ،  ار وائل، عمان، ص. 2012محم  عب  ا ف اح ياغي )17 

 . 889،  سان ا عرب،  ار صا ر، بيروت، ص.ابن ا فضل ابن منظور 18 
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، مبلىن ان اهدراية 19للكفاء  بأأهنا "دراية ارمؤلف بلغته" (N. Chomsky)من أأقدم هذ، التلاريف، ذكل اذلي قدمه عامل اللسانيات "شومسيك"  

دماج جتارب ومللوم طارا لتقيمي وا  ت ا ي أأساس للكفاء  حيث متثل مزجيا تطوراي من التجارب والقمي وارمللومات واخلربات اليت تشلك بدورها ا 

 اكلتايل: " ي مزجي للملارف النظرية وارملرفة اللملية واخلرب  ارمامرسة، حيث أأن الوضلية ارمانية  ي (Meignant, 2000)جديد . كام عرفاا 

فقد عرفاها ك:"مجموعة ملارف وقدرات  (Gilbert et Thionville, 1990)اما  20ال طار أأو الوسط اذلي يسمح مبالحظهتا و العرتاف هبا ..."

طار حتقيق هدف لوضلية ما جرائية )قدرات عىل التنفيذ( وسلوكيات هميلكة يف ا   . 21ا 

ن المتلن يف مفاوم الكفاء  ميكننا من اس تنتاج ثالثة أأبلاد  ، اهدراية واهدراية الفنية واهدراية السلوكية: ا 

  )اهدراية )ارملرفةKnowledge/Savoir طار مرجلي، تسمح للمؤسسة :  ي مجموعة من ارمللومات ارمس توعدة وارمايلكة وارمدجمة يف ا 

طار خاص؛   بقياد  أأنشطهتا واللمل يف ا 

  اهدراية الفنيةSavoir-faire /Know-how  ف بصفة ملموسة وفلا ة جتا، موقف ملني خيص نشاطا حمددا، :  ي القدر  عىل الترص

ذ يكون للتجربة اللملية تأأثريا جليا يف حتديد مس تواها، وهذا حسب الأهداف احملدد ، حيث يرى  أأن هذا النوع من  (M.Joras)ا 

ذ يمت بناؤ، فرداي ابعتدار، ممزيا لصور  اذلات كطريقة حل ارمشالك ل الأمثل للموارد ت، و الس تغالارملرفة غري قابل للتحويل، ا 

 ...اخل؛  

  )اهدراية اذلاتية )السلوكيةSavoir-être تسمى أأيضا "اهدراية اللالقاتية"، تمتثل يف مجموع السلوكيات وارمواقف واخلصائص الشخصية :

 ارمرتدطة ابلفرد، واليت يتطلهبا ممارسة نشاط حمدد.

  Ethical competency عند الغرب الكفاء  الأخالقية. 1.2

خالقيات تلد اهدراسات والكتاابت اليت تناول  ملىن الكفاء  ارمتخلقة/ الأخالقية حمدود  هدى الأاكدميني الغربيني، أأو أأي دراسة أأدبية تربط الأ 

ذ يلرفان من خاللاا الكفاء  الأخالقية عىل أأهنا "تكل (Cheetham & Chivers, 1996, 1998)ابلكفاء ، وللل أأمهاا  ، ا 

ويلترباهنا  22مقارنة مبختلف وضليات اللمل." valides  لقمي خشصية وهمنية واليت حتدد قدر  الفرد عىل ممارسة أأحاكم جريئة وموثوقة احلياز 

للكفاء : اجلزء ارملريف، الوظيفي، السلويك، والكفاء  اخللفية  مككون منفصل من مكوانت الكفاء  )زايد  عن ارمكوانت الأربلة

(Delamare Le Deist & winterton, 2005) Méta-compétences ،حيث يشلك يف حد ذاته الدلد اخلامس )

كجزء منفصل يرتدط بلالقات مع لك ارمكوانت الأربلة حسب منوذج   (Corinne Van  Y., et al., 2013) 23يف حني يلتربها

(Delamare Le Deist & winterton, 2005) . 

                                                           
19 Dubois J., et al. )1994(, Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, Larousse, pp. 100-101. 
20 Meignant A., (2000), Ressources humaines : déployer la stratégie , Editions  Liaison, p.110. 
21 Gilbert P., Thionville R. (1990), Gestion de l’emploi et évaluation des compétences, ESF, Paris, p.25. 
22 Cheetham G. & Chivers G. (1996), Towards a holistic model of professional competence, Journal of European 
Industrial Training, Vol. 20, N° 5, pp. 20-30. & Cheetham G. & Chivers G. (1998), The reflexive (and competent) 
pratitioner : a model of professional competence which seeks to harmonise the reflective practitioner and 
competence-based approaches, Journal of European Industrial Training, Vol. 22, N° 7, pp. 267-276. 
23 Corinne Van Der Yeught et al., (2012), Les compétences éthiques, créent- elles de la valeur ?, colloque de 
« Gouvernance et création de la valeur(s) », Université de Toulon, France, 17 avril. 
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عىل مس توى ارمسؤولية اجملمتلية للمؤسسة من ثالث مداخل: خلق القمية، التاكليف الضمنية، أأثر  من ارممكن ملرفة أأثر الكفاء  الأخالقية

مسامهة  (Corinne V. D. Y. et al., 2012)القمية ارمنشا  عىل بقية حاميل الأسام. حيث تدني اهدراسات ارميدانية ل "كورين" 

دار  ارموارد البرشية( وارمس توىالكفاء  الللوية يف توضيح الرؤية فامي خيص التلدري عن ا التنظميي /  رمس توى الفردي للكفاءات )عىل مس توى ا 

  السرتاتيجي )عىل مس توى ال دار   السرتاتيجية(.

 الكفاء  والكفاء  ارمتخلقة يف الفكر ال ساليم: .3

 . الكفاء  يف ال سالم:1.3

ذا ما تلكمنا عن الكفاء   الخالقية يف ال سالم، جيدر بنا التذكري اكن  حديث عائشة ريض هللا عهنا يف وصفي خلري خلق هللا يف قولاا:" ا 

آن"، فام من هذا ان الكفاء  البرشية ارمتخلقة، تكون يف عقيدهتا ومعلاا وسلوكياهتا عىل مهنج هللا تلاىل )الرصاط ارمس تقمي( وهو  ،خلقة القرأ

دار  ارموراد البرشية وال دار  ال س كون رتاتيجية اليوم بناء مرجليات كفاءات وفقا رمدادئ ديننا احلنيف تالأمر اذلي يتطلب من متخصيص ا 

الأسو  احلس نة يف هذا الأمر، فاو خري خلق هللا وس يد -صىل هللا عليه وسمل–القبةل فهيا هو الثدات عىل مهنج هللا، ولنا يف رسول هللا 

ل لتوافر، عىل سامت وخصوصيات وههبا هللا علي نك للىل خلق عظمي" )القملارمرسلني، ومل يكن ذكل ا  (. كام أأن 4: ه مصداقا لقوهل تلاىل:" وا 

المتلن يف السري  الندوية الرشيفة، وابخلصوص يف ملايشة الصحابة ريض هللا عهنم للنيب صىل هللا عليه وسمل، وخمتلف ارمواقف والأحداث 

ياته وسريته ْث لطي الأولوية لسامت خشصية الفرد وقميه وأأخالق اليت جرت بيهنم سواء يف مواضيع التفويض والقياد  واخلالفة، جندها اكن  ت

 رمقوماته الفكرية واللقلية؛ لرتبط يف الأخري لك ما س دق ابرماام وارمسؤوليات ارمنوطة، مع مراعا  طديلة الديئة والس ياق والأحداث. 

 . مرجلية الكفاء  يف ال سالم1.1.3

ذا اكن متخلقا بقمي وأأخالق محيد  مس دقا، فال ميكن لفرد فاسد ان ننلته ابلكفء لأن يف ال سالم، ل يرىق الفرد ا ىل مس توى الكفا ل ا  ء  ا 

مياان؟ قا "احس هنم  لعكس ذكل يكون حمتوما بنتاجئ وخمية عىل الفرد واجملمتع )نتاجئ الأداء(؛ ففقد س ئل صىل هللا عليه وسمل:" أأي ارمؤمنني أأكام ا 

يل احس نمك  خلقا" )روا، امحد(، كام اكن صىل هللا ن من احبمك ا  ن خيارمك احاس نمك اخالقا" )روا، الدخاري(، وقال:" ا  عليه وسمل يقول:" ا 

 أأخالقا")روا، الدخاري(.

 وعليه فنحن نرى ان مرجلية الكفاء  يف ال سالم حتوي مجموعة عنارص مرتدة وفقا للأولوية و ي متداخةل ومرتابطة فامي بيهنا، نرسدها عىل 

 النحو التايل:

: فالقمي امحليد  والأخالق امحليد  اليت متزي الفرد التقي والصاحل وارماتدي  تلد ارمكون  (Moral values)القمي والأخالق احلس نة )النبيةل( .1

جيايب عىل ارمس توى  الجامتعي والأرسي وارماين، ومنه تكون قمي الفرد وأأخالقه صانلة لضمري، و حمدد   الأول والأوىل لدناء فرد كفء وا 

 وضابطته لسلوكياته وممارساته وأأدائه يك تكون أأخالقية ومسؤو ة جممتليا؛

: حياز  قمي وأأخالق لوحدها غري اكفية بل ينبغي ان يكون الفرد عىل دراية بطريقة اعامتدها  (Good behavior). السلوك احلسن والقومي2

 عىل ارمس توى  الجامتعي او ارماين؛لتوليد سلوكيات مناس دة خملتلف ارمواقف اليت يليشاا سواء اكن الأمر 
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رمام بقاعد  عريضة من ارملارف اللامة وكذكل ملارف مرتدط مبجال اللمل  (Knowledge) . ارملرفة )اهدراية(3 : حيث يس تلزم عىل الفرد ال 

ور  ال ستامثر يف الفرد من خالل (، مع رض Bloomورهاانته، مبختلف أأنواع ارملرفة كام ينادي به ارمتخصصني )انظر اىل هرم ارملرفة ل" بلوم" 

دار  ارملارف سليا ل يصاهل ا ىل مس توى الدصري  واحلمكة ، اللتان تلتربان يف مقة هرم ارملرفة   ؛(Durand, 2000)مداخل التلمل وا 

اليت  قيام هبا، فايي: ل خيلو جمال معل من همارات مطلوبة وخاصة بطديلة منصب اللمل وارماام الواجب ال (Skill & know-how) . ارماار 4

ئيون يف اتس تلزم ملرفة كيفية أأداء ارماام وبأأي الطرق وارمفاضةل فامي بيهنا مبا يتوافق والس ياق والوضلية والأهداف، وفقا رما يقر، السوس يو بن

 .(Le Boterf, 1994 ; Tardif, 2006)جمال تطوير الكفاءات 

  الفكر الغريب والفكر ال ساليم . أأي فروقات رمفاويم الكفاء  والكفاء  ارمتخلقة بني4

 . الكفاء  بني الفكرين الغريب وال ساليم1.4

 مهبلد تطرقنا رمفاوم الكفاء  يف لك من الفكرين الغريب وال ساليم، وهبدف توضيح نقاط ال ختالف والتشابه فامي بيهنام، س نحاول التطرق لأ 

 (2تكل الفروقات من خالل اجلدول التايل)

 وال سالم ارملارص غريبيف مفاوم الكفاء  بني الفكر المقارنة  (:2)جدول

 الكفاء  يف ال سالم الكفاء  عند الغرب 

مفاوم الكفاء  

 الفردية 
"جمموعة معارف وقدرات إجرائية 
)قدرات على التنفيذ( وسلوكيات، 
مهيكلة يف إطار حتقيق هدف لوضعية 

 (Gilbert, 1990)ما".
هي القدرة على التصرف املناسب يف 

 (Tardif, 2006)الوضعية املعاشة 
 ،مزجي رملارف وملارف معلية وسلوكيات جيد 

ىل القدرات اجلسامنية والفزييولوجية  ابل ضافة ا 

 . الرضورية

الكفاء  تتطلب عقال سواي )ارملارف والسلوكيات( 

وجسدا قوميا )القدرات اجلسامنية والفزييولوجية( 

ميان الصحيحني كن (، لوروحا مطمئنة )اللقيد  وال 

يدقى احملدد الأول والأساس هو حصة اللقيد  وقو  

ميان   ال 

مفاوم الكفاء  

 جامعية 

الكفاء  امجلاعية:  ي مجموعة من الكفاءات 

ىل  الفردية للمشاركني يف امجلاعة ابل ضافة ا 

مكون غري قابل للتحديد خاص بلك فريق، 

آزر ودينامية هذا الأخري  Déjoux) 24نتيجة التأ

 ي مجموع الكفاءات الفردية لأعضاء امجلاعة ابل ضافة 

ل يف الكفاءات ارمتخلقة  ا ىل مكوانت ل جندها ا 

قتداء  آيخ واللقيد  ارمشرتكة. ال  آزر والتأ يثار والتأ اكل 

                                                           
24 Dejoux C. (2001) La compétence au cœur de l’entreprise : essai sur un attracteur étrange, Edition 
d’Organisations, Paris. 
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C., 1998)ع رضور  تقامس اجتاهات وملايري م

 (Robbins S., 2012)مشرتكة 

بقائد امجلاعة سلواك ومعال )ممارسة النذجة السلوكية 

 شلك كدري(ب 

ترتدط بنشاط ما، لاا عنارص متداخةل ومتفاعةل  مزيات الكفاء  

)اهدراية واهدراية اللملية واهدراية السلوكية(، 

جامتعية،  نسانية ا  ذات طديلة موقفية، تركيدة ا 

 قابةل للتحويل، مكتس دة وقابةل للتلمل، تتوهد

بشلك أأكرب حالت التفاعل امجلاعي  
(Durand T., 2001) 

ح )اهدي يس تلزم حصة اللقيد (، ال س تقامة الصال

عىل الرصاط ارمس تقمي ) سلوكيات قومية(، ترتدط 

مبجالت اللمل يف الشقني الللمي )اهدراية( واللميل 

)اهدراية اللملية( أأما السلويك فيفوق جمال اللمل 

ىل س ياقات عديد    ليتلدا، ا 

 Durand)التلمل، ارمرافقة، التدريب والتطوير  بناء الكفاء  

T., 2001) 
قتداء ابرمثل الأعىل ندينا محمد  قتداء )ال  النذجة وال 

ىل الصحابة  صىل هللا عليه وسمل، ابل ضافة ا 

والشخصيات الدارز  يف اترخي الأمة(، التلمل ارمس متر، 

 (2006)السويدان ط.،  25التدريب والتطوير

 ,Le Boterf)( والس ياق والوضلية واردارم رشوط الكفاء  

2006)  
)حيث تتطلب مس دقا طاعة  26ال نامتء هدائر  التأأثري

هللا عز وجل وال خالص، وبلدها اخلوض يف 

 الكيف( 

مثني قمية الكفاء  تس متد من نتاجئ معلية التقيمي وت  قمية الكفاء  

 .VAEارمكتس دنت 

تس تقرأأ من مس توى تأأثري الفرد عىل  الخرين، حيث 

قتداء )احملدد هن كيات ا: السلوجتلل صاحهبا مضوع ا 

 (2001والأداء( )النابليس م.، 

قمية ال نسان بقدر قميته ارمضافة )مبفاوهما  قمية الفرد

ارمادي( يف ارمنظمة ْث اجملمتع، وما ميتلكه ) 

 مادايت+ ل مادايت(

قمية ال نسان عند هللا تقاس مبس توى أأخالقه، ْث علمه 

 ْث  معهل وأأدائه. وللك درجات مما معلوا" )الأنلام

132) 

النجاح يف جمال اللمل )الأداء( هو ارمليار  الكفاء  والأداء

 الوحيد للحمك عىل كفاء  الفرد.

 

الأداء يلخص يف اللمل الصاحل همنيا مع رضور  

موازاته ابل لزتامات  الجامتعية والروحية والرابنية، 

ويس تلزم هذا  مس دقا ملرفة يقينية رمهنج هللا حبيث 

 يصدح واقلا ملاشا. 

الأداء يتطلب حتفزيا ودافلية عالية مس دقا، كام  الأداء / التحفزي

أأنه يوهد شلورا ابل جناز ومنه دافلية مرتفلة 

 لللمل مر  أأخرى، 

الأداء يس تلزم ارموازنة بني ال جناز والنجاح وال لزتامات 

ارمانية والشخصية والروحية ملا، يك خيلص بتحفزي 

 ودافلية حقيقية هدى الفرد.  

اء هو اللمل الصاحل اذلي يلقى صاحبه اجرين الأد

 وسلادتني يف اهدنيا والآخر 

                                                           
: فنون ومهارات وسلو يات إ ارية و ربوية و اري ية  منهجية صنع ا قا ة برؤية إسالمية مس في ة صناعة القائد(، 2006ا سوي ان  ارق محم  ) 25 

 .240ص.  من ا نظريات ا ح يثة، ا  بعة ا رابعة، مع بة ا عبي ان، ا رياض،

(، صفات ا مؤمن ا م ثر، من ا موقع: 2001محم  را ب ا نابلسي )26 

/http://www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=8515&id=44&sid=46&ssid=48&sssid=49 ،20/08/2016 . 

http://www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=8515&id=44&sid=46&ssid=48&sssid=49
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عداد الداحث  ارمرجع: من ا 

 

 . الكفاء  ارمتخلقة بني الفكر ال ساليم والفكر الغريب 2.4

 (3) بنفس الطريقة نوجز امه الفروقات اخلاصة ابلكفاء  اخللقية بني الفكرين الغريب والفكر ال ساليم، يف اجلدول التايل

 (: مقارنة للكفاء  ارمتخلقة بني الفكر ال ساليم والفكر الغريب الوضلي: 3جدول)

 يف الفكر الغريب 

الكفاء  الأخالقية مرتدطة 

 ابلأخالقيات( 

 يف الفكر ال ساليم

 الكفاء  ارمتخلقة )مرتدطة ابلأخالق( 

النظام التللميي وارمامرسات واخلربات  ارمرجلية 

 اهدين( وقمي اجملمتع )غياب

آن والس نة الندوية الرشيفة  القرأ

انسان مادي وغايئ )الرجل  طديلة الفرد ارمتخلق 

  القتصادي الراشد( وفلال

 انسان عابد ومؤمن وصاحل وفلال

التحفزي، اذلاتية، ارمصداقية، الثقة  صفات الفرد الكفء ارمتخلق

 ابلنفس، اذلاكء، ارملرفة ابجملال، الرقابة

هشاشة  Mcshane)(1997 , 27اذلاتية

اللقيد  ا ىل درجة غياهبا، ارمياكفيللية، 

آثر  النتيجة  الثدات وعدم ارمساومة، مأ

الآنية ارملموسة، التلظمي والأمثلية 
Optimisation 

احلي، النية  حصة اللقيد ، الضمري

وال خالص  الثدات وعدم ارمساومة، 

آثر  ما يدقى عىل ما يفىن، ارموازنة بني  مأ

نية والشخصية ال لزتامات ارما 

 وال جامتعية والروحية الرابنية.  

رمام ابرملارف وارماارات والسلوكيات  متطلدات الكفاء  ارمتخلقة  ال 

وال جتاهات ال جيابية )مصدرها القمي 

والأخالق ارمتلارف علهيا يف اجملمتع 

 وليس اهدين( 

جيمع بني القمي الأخالقية امحليد  

ة ي)مصدرها ديين( و الطاقات الفكر 

واجلسامنية والنفس ية وارملرفية 

 .***وارملتقدات

مش تة اجلاود والطاقات بني متطلدات   théologieالهناية 

ن  احليا  ارمانية واهدنيوية واللدادات )ا 

 اكن انسان ملتقدا( 

يمل ابل ماكانت والطاقات الالزمة يف 

 سبيل مرضا  هللا معال وعداد . 

 )دنيوي( ، معاللائد ارمادي وارملنوي  الغاية 

حرص الرشد يف تلظمي الرحب من جراء 

رمام بني  مرضا  وجه هللا، ومنه ال 

اللوائد اهدنيوية والآخروية. ) ل ختضع 

 للتحليل النفلي احليين(. 

                                                           
27 Mcshne S., (1997), Organizational Behaviour, Mc Graw Hill, USA.  

 على اع بار أن ا مع ق ات هي ا  ي  ح   و صبغ و ح   ا قي ، وا قي  هي ا  ي  ح   مسارات ا سلوك و ضب ه  *** 
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قتصادية  س ياد  النظرية ال 

 .النيوالكس يكية

اعامتد النظرايت الللمية احلديثة يف  التحفزي

 التحفزي والتلدئة والمتكني.

  اللقيد  )التوحيد( جتلل مرضا  وحد

هللا  ي ارمصدر الأول لدلافلية 

والتحفزي، ومنه تكون من امه 

 السرتاتيجيات التحفزيية  ي 

ال س تحواذ عىل القلوب 

، ال لزتام (Emotions)واللواطف

، ارمشاركة، (Engagement)والتالمح 

تلزيز مداخل التلمل والتدريب 

 ارمس مترين وكذكل المتكني.  

حشن للطاقات واهلمم من خالل اعامتد  قياد  ال 

النظرايت احلديثة للقياد  )التحولية، 

 ارموقفية، ...( 

النية الصاحلة الصادقة، الربط بني 

اللمل اهدنيوي والادف الآخروي، 

 ال لزتام بقمي وتلالمي اهدين وكذكل قواعد

احلالل واحلرام )السويدان ط.، 

2006) 
عداد الداحث.   ارمصدر: من ا 

 

 ؟أأي )براديغم( كفاء  متخلقة الرضورية لنجاح ارمسؤولية اجملمتلية للمنظامت يف الفكرين الغريب والفكر ال ساليماثلثا.  

 الكفاء  ارمتخلقة الرضورية لنجاح ارمسؤولية اجملمتلية للمنظامت يف الفكر الغريب: "الكفاء  الأخالقية". 1

 Weber, 1905 ; Maxime)متلية يلد من الرهاانت الصلدة رمديري ارمنظامت، فريى منظري الغرب عىل اعتدار ان تبين مرشوع ارمسؤولية اجمل 

R., 1966 ; Marishima, 1987 ; Sombart, 2005 ; Sun A., 1997)  ؛ أأنه  ينبغي عىل القاةمني عىل تكل ارمنظامت من عامل وفنيني وهمندسني

دارية( حياز  كفاءات قيادية مش   دلة ابلأخالقيات )وعدم مناداهتم ابلقمي الأخالقية عىل اعتدارها ذات بلد ديين( الرضورية ومدراء )كفاءات ا 

دارية اليت متارس أأدوارا قيادية  ي الأكرث تأأثريا  ل اننا نرى يف الكفاءات ال  وهنا صاحبة سلطة كرمامرسة أأعامل مسؤو ة اجامتعيا  ابلقمي الأخالقية؛ ا 

 Mcshane)يث يلاجلاا الكثري من ذوي التخصص من منظور القائد الناحج، وجند من أأمهاا مقرتح ماشان وقو  وحىت نفوذ داخل ارمنظمة، ح 

S., 1997)  للصفات الس دع الواجب توافرها يف القائد الناحج، اليت يشرتط مالحظهتا يف ارمامرسة ارميدانية الصاحلة )وليس جمرد انطداعات يف

 خشص ارمدير(، ونوجزها يف التايل:  

 (: الصفات الس دع للقائد الناحج4دول )اجل

 التفسري القيادي السمة

أأن يكون للمدير الرغدة اهداخلية لس تلامل قوا، قصد حشن وحتريك الأفراد للوصول اىل  التحفزي 

نسانية  اهداف ارمنظمة، اعامتدا عىل اللالقات  الجامتعية وال 
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 اجامتعيا حنو الادفاحملرك اهداخيل اذلي يدفع ارمدير ارمسؤول  اذلاتية 

 الصدق والقو  وتطابق القول مع الفلل، يك تتوهد روح الثقة هدى ارمرشف علهيم ارمصداقية 

ميان ارمدير بقدراته وكفاءاته، مع دراية ترصفه بطريقة مقنلة امام ارمرشف علهيم   الثقة ابلنفس   ا 

ومات وحتليلاا من ارمتغريات وارملل قدر  فوق ارمتوسط اللام للناس يف التلامل مع جحم كدري اذلاكء

 للوصول اىل حلول بديةل واس تغالل الفرص احملمتةل.

 حيازته عىل اهدراايت الالزمة جملال معهل وللمتغريات الديئية ذات الصةل. ملرفة ابجملال 

ديل لتوافر، عىل رقابة ذاتية متكنه من استشلار أأي تغريات حوهل ولو اكن  دقيقة وت الرقابة اذلاتية 

 ترصفاته لتناسب الوضلية والس ياق ارملاش.
USA. Source : Mcshane Steven  & Von Glinow, (1997), Organizational behavior, McGraw Hill.  

  الكفاء  ارمتخلقة": "الكفاء  ارمتخلقة الرضورية لنجاح ارمسؤولية اجملمتلية وفقا للرؤوية ال سالمية. 2

ين والكتاب يف الفكر ال داري ال ساليم يلمتدون مفاهمي بديةل رمفاوم الكفاء  والكفاء  ارمتخلقة مكفاوم الرجل الناحج عىل اعتدار أأن ارمفكر  

(، فيكون مبقدوران الأخذ ابرمفاهمي القريدة منه؛ 2006(، القائد الناحج )السويدان، 2011(، الرجل الصاحل )النابليس، 2011)النابليس، 

كونه يكتسب همارات  دان جند، جيسد الكفاء  الأخالقية يف خشصية القائد الناحج، من خالل صالح سلوكياته وأأعامهلفبالنس دة لطارق السوي

)قمي الفرد اجملمتلي و  وكفاءات وقبل هذا قامي وأأخالقا  جتلل من ممارساته وادائه مسؤول جممتليا سواء عىل ارمس توى الشخيص أأو التنظميي

حتدد وتضدط سلوكياته وممارساته وأأدائه يك تكون أأخالقية ومسؤو ة جممتليا(، ومن امه الكفاءات اليت متزي،،  ري، ووأأخالقه تسامه يف صناعة مض

 :28 ي اكلتايل

: وهو ما يسال من رمس رسا ة ارمنظمة وحتديد الأهداف وال سرتاتيجية واللمل الرؤية الواحضة والرش يد  رمس تقبل ارمنظمة والأفراد .1

يف قوهل " أأن اللامل الأول يف حتقيق النجاح يف لك احلضارات اكن  تكل  (Fred Polak)ا يؤكد، اللامل الأرماين عىل تنفيذها وهو م

 الرؤية امجلاعية للشلوب للمس تقبل اذلي اكن ينتظرها"؛

 زمة لدلوغ أأهدافه؛: بني اللقل واجلسد واللاطفة والروح حىت يصدح الفرد قوميا مزتان مشحوان ابلقوى والطاقة الالالتوازن اهداخيل .2

: و ي همارات الفام والتواصل )ال س امتع، ال حساس مبشاعر الآخرين، فام النفس ية همارات التلامل مع ال نسان )الكفاء  اللاطفية( .3

قناع، الوفاء، حسر الألفة(، همار  التحفزي )اشلاع الط قة اال نسانية(، همارات التأأثري )التحريك اللاطفي،  الهامتم ابل نسان، ال 

عطاء الصالحيات والتشجيع( وهمار  بناء اللالقات )ال بتسامة الساحر ، ال عرتاف  ال جيابية يف حلظات الضلف، اشلارمه ابلأمن، ا 

ابخلطأأ وملرفة القصور، الس يطر  عىل السلوك، وبنك اللواطف(؛ وهو ما يسال من بناء كفاءات جامعية قوية بشلك أأرسع وأأجنع 

 لتنظميية فامي بلد؛ وكذكل الأمر للكفاءات ا

                                                           
  يقول الفيلسوف ارملارص دافيد قوتيي  حيثé,  1992)(David Gauthier et al., Ethique et rationalit والأخالقيات الناجت عن الكفاء  حرص اللالقة بني الرشدل تن 

ليت ل تلقى التفافا من قبل اجملمتع ليس لاا ا والكفاءات الأخالقية أأن الأخالقيك نتفادى ارمفارقة اليت يليشاا الغرب، ارممتثةل يف  ، الجامتعي فقطيف ظروف التفاعل  ارمتلارف علهيا يف اجملمتع

 . جندها يف ش ىت اشاكل حيا  الفرديكون من ارمام أأن ، بل الدقاء احلق يف

 .166-128(، مرجع سابق، ص ص. 2006ا سوي ان محم   ارق ) 28 
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: من خالل احلضور وارملرفة ) احلضور ارمس متر وملرفة التفاصيل ومشولية ارمللومات، ارملرفة ابرموضوع والفام اللميق(،  التحمك .4

صدار القرارات يف الوق  احلامس، اجل رأأ  ال دار  ) قدر  القائد عىل الثواب واللقاب اللادل، التذكري ابلادف، الشجاعة القدر  عىل ا 

تداع ابلقائد، احلزم والشد ، اللدل، التدرج يف  بداع(، التوجيه ) ارمشاور ، ثقة ال  و الثدات عند تزعزع الآخرين، التخطيط وال 

ال صالح، التثب  والتدني(، النفوذ والقو  ) برشط عد اخلروج عن احلدود ومبا يتوافق ابللقيد  وأأداء الفروض وعدم ظمل الآخرين(، 

ني حق ارملرفة يف اجتاهاهتم وطاقاهتم اخملزنة،... ، ووضع الرجل ارمناسب يف ارماكن ارمناسب، وممارسة ال دار  بتاكمل ملرفة ارموظف

، الدناء ابل رتاكز عىل نقاط القو  29يك يدلغوا مس توى الكفاءات امجلاعية coaches)تكوين فرق اللمل وتليني قاداهتم ومديرهيم 

ادلت التاكمل ) أأن تشلر أأن عند الآخرين شيئا ل متلكه، الددء من حيث انهتيى الآخرون، وتلويض نقاط الضلف، مراعا  مل

دار  الأزمات.    الددء وال نطالق من نقاط القو (، ا 

 

 خامتة: 

ن مفاوم الأخالق يرتدط اليوم يف نظر  قتصاد )ك يف ذكل لدلين عن اللمل وارمامرسة مبا امارتداطا وثيقا ابهدين، ونتيجة لفصل  الغربينيا  واقع ال 

ذا اكن  اسرتاتيجيةىل ا   فقد اس امتلواممارسة وعمل أأيضا(،  ىل أأخالقيات وضلية  ،أأخاليق حاجة لفكر فيه أأخرى مفادها" انه ا  فليكن رجوعا ا 

طار ال عتقاد اهديين" حت  مسمى فالأخالق    ؛31كدين وفكر ال سالم ل تامتىش ومبادئ  ذ، القطيلة والفصلوه 30ونسبية وتوجهيية خارج ا 

غية مراعا  وطأأ  الضغوط ارمزتايد  وارمرتامكة اليت يفرضاا الرأأي اللام عىل الرشاكت اهدولية ب وتدنية حت  ختفيف س ياسة تلرض ل ت الأخالقيات 

يدمعه ارمفكر  ال جتا، هذا  مبا يف ذكل رهاانت التنية ارمس تدمية ومسؤولية ارمنظامت جتا، اجملمتع. 32بلض ارملايري ال نسانية وال جامتعية والديئية

ن ال عامتد عىل الأخالق وحدها ل يكفي حملاربة الفساد، كام يش يع الآن الغربيون، وللل حديهثم عن الأخال ق اللريب "رفيق ارمرصي" بقوهل ا 

احملاس دة والثواب  و من ابب ذر الرماد يف الليون؛ فالبد من دمع الأخالق ابهدساتري والترشيلات والقوانني واللواحئ ارمتللقة ابرمساء ة

ىل قناعة لك من ارمنظامت  33واللقاب )مالك ومدراء( و كفاءاهتا البرشية برضور  المتسك ابلأخالق ودجماا  أأي ان احلل يتطلب الوصول ا 

ىل كفاءات تنظميية اسرتاتيجية متخلقة )مش د سرتاتيجيهتا، أأي الوصول ا  ة ابلأخالق(، لالفلال يف تنظاميت وقوانني معلاا وكذكل رمس وتنفيذ ا 

 .ل الأخالقيات النسبية والظرفية الوس يلية

شاكلية الدحث عىل النحو التايل:  ومنه ميكن ال جابة عىل ا 

                                                           
:" إن ا حصول على العبين جي ين هو أمر في غاية ا سهو ة، إال أن ا جزء  Casey Stengelيقول ا رياضي األمري ي ا شهير " يسي س نجل"  29 

 جعله  يلعبون سويا"، وهو قول،  ممارس  بير في مجال ا رياضات ا جماعية، ي    أهمية وصعوبة بناء ا  فاءة ا جماعية.   ا صعب ي مثل في
30 Shumacher; Günter (2007). Pour une (pensée) éthique européenne de l’économique (I), Analyse comparative 
des termes, notions et concepts français, allemand et anglais, Revue du MAUSS permanente. In: 
http://www.journaldumauss.net/?Pour-une-pensee-ethique-europeenne.  Consulté le: 23.3.2016.  
 

 .96جع سابق، ص. بلعباس عب  ا رزاق، مر 31 
32 Salmon, Anne (2007). La tentation éthique du capitalisme, Paris, La Découverte, p. 

 . 6(، ا فسا   ماذا ال نحاربه؟،  ار ا م  بي،  مشق، ا  بعة األو ى، ص. 2012رفيق يونس ا مصري، ) 33 

http://www.journaldumauss.net/?Pour-une-pensee-ethique-europeenne
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  هناكل فروقات دللية بني مفاويم الأخالق والأخالقيات لغة واصطالحا، حيث جند يف ال سالم مفاوم الأخالق(moral values) 

 الوق  اذلي ينادي الغربيون ابلتفرقة بني ال ثنني وتأأكيدمه عىل رضور  اللمل ابلأخالقيات ، يف(Ethics)يتضمن مفاوم الأخالقيات 

 لتفادي ال ختالفات يف ال عتقادات اهدينية، النامجة عن عورمة النشاطات عىل مس توى ارمنظامت؛

 فردي أأو امجلاعي، سواء عىل ارمس توى ال عىل الرمغ من ربط الغربيني رمفاوم الأخالقيات بقمية ارمواطنة والسلوك الأخاليق ارمسؤول

ىل مرجليات تقر بأأمهية الأخذ ابلأخالق؛ ل أأهنم يدقون يستندون ا   ا 

    حتواء الأوىل للثانية، أأي وجود فروقات دللية وس مييائية بني الكفاء نتيجة للفروقات بني مفاوم الأخالق والأخالقيات، ونتيجة ا 

، فالأولوية تكون للأخذ ابلكفاءات ارمتخلقة ك لية (Morale Competence)ء  ارمتخلقةوالكفا(Ethical Competence)الأخالقية 

مواةمة للتحدايت ارملارص  اليت تليشاا ارمنظامت؛ وهو ما يدل عىل أأن ارمسؤولية اجملمتلية للمنظامت ونوعية ارمامرسات ارمرتدطة هبا 

مسميات  خالقية. حيث كثريا ما جندها يف أأدبيات الفكر ال ساليم حت تتأأثر بشلك أأكرب ابلكفاءات ارمتخلقة مقارنة ابلكفاء  الأ 

 أأخرى اكلقائد الصاحل، الرجل الصاحل، الفرد ارمؤثر،....

  "يكون عىل الأرحج استبدال ارمفاوم الأكرث تداول يف الأدبيات الغربية احلالية "الكفاء  الأخالقية" مبفاوم "الكفاء  ارمتخلقة(Morale 

competence)،   وعىل ارمسلمني دمع ذكل من خالل دمع الكتاابت الأاكدميية ارمرتدط هبذا الأخري وبيان وتوكيد أأمهيته عىل احليا

 ارميدانية. 
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 ِدارة يف ودوره اإلسالمي التمويل
  *اجلـــــــــزائر –ابتــــنــــــــــــــــة  بلعيدي عبدهللا  جـــامــــعة احلـــاج لـخـضــــــر

  **مالــــيـزيـــــــــــا   -حممد روسالن حممد نور جامعة مالاي كواالملبور

 ملخص البحث

مجيع  من أو الفائدة، واســــــــــتبعادها الراب حظر هو اإلســــــــــالمي مويلالت عليه يقوم الذي الفكري األســــــــــاسإن       
 دميعت، و املشــــاركة أســــاس على تقوم صــــيغ وأدوات متويلية واســــتحداث إجياد من ذلك يســــتتبع وما املالية، املعامالت

 آلية على يالتقليد التمويل يعتمد حني يف احلقيقية، االقتصــــــــادية ابحلركية املرتبطة املتنوعة املشــــــــاركة معدالت على
 ابالقتصــــاد احلاالت من كثري يف يرتبط ال الذي والومهي املضــــاريب الرمزي االقتصــــاد تنمي اليت املســــبقة الربوية الفوائد
تعترب وكلها  ،املشــــــــــــــتقات املالية ويف هو اإلفراط يف االقرتاض ات املاليةلألزم، ومن هنا كان الســــــــــــــبب الرئيس احلقيقي

والتمويل  ،األزمات املالية مبختلف أنواعها وتصـــــــــــنيفاهتا والغرر، وهي ســـــــــــبببني القمار معامالت ومهية ال فرق بينها و 
 الذي ،الفائدة بسـعره تعامل معد نتيجة وذلك ا،مواجهة تبعاهتاإلسـالمي له دور كبري وفعال يف إدارة األزمات املالية و 

 ابالقتصــاد االفرتاضــي مقارنة االقتصــاد حجم وكرب املالية ابملشــتقات إذن التعامل، فاملالية أســباب االهنيارات أهم يعترب
 من الكثري جعل مما العاملي، االقتصاد على كبرية هلا أضرار املال كانت أسواق يف األخالقية غري واملمارسات احلقيقي
 اليت عن طريق صـــــيغ التمويل اإلســـــالمي اإلســـــالمية املصـــــرفية الصـــــناعة يف يفكرون الدول الغربية يف االقتصـــــاد رجال
. ويعمل التمويل اإلســالمي أيضــا على االقتصــادي العائد حتقيق وابلتايل واخلســارة، يف الربح املشــاركة مبدأ على تعتمد

تضـــــخم وتقلبات األســـــعار عن طريق منع التعامل ابلفائدة وكذلك منع متويل املبادالت الومهية أو الصـــــورية التصـــــدي لل
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للمخاطر  إىل تعزيز الثقة يف النظام املايل ككل عن طريق التقسيم العادلابإلضافة  ،خاصة املضاربة يف املشتقات املالية
عل الكثري من ج. وهذا ما والتقليل منها قدر اإلمكان بتجنب اجملازفات اليت تنطوي على الغرر وامليســــــر احملرمان شــــــرعا

 .اليةيف تفادي األزمات امل األمثل احللالتمويل اإلسالمي يف اخلرباء وعلماء االقتصاد يرون 

 مق   دم    ة :

يتعرض العامل بني فينة وأخرى ألزمات مالية وهزات اقتصادية تكاد تعصف بكثري من األنظمة السياسية يف كثري من    
 من ذا النظامهب عصفتدول العامل، وصارت هذه األزمات هتدد كيان النظام الرأمسايل السائد واملتحكم يف العامل، فقد 

 اقتصـاد من % 30 اهاقتصـاد ميثل اليت األمريكيةاملتحدة  الوالايت وهي العامل يف وسـياسـية يةاقتصـاد قوة أكرب خالل
 لدى واالهتمام للقلق مثرية ظاهرة املالية األزمات وشــــــــــكل تكرار ، فانزلقت به إىل هاوية الكســــــــــاد واإلفالس.العامل

 واالقتصــــاد اجلزئي االقتصــــاد مســــتوى على واضــــحة ســــلبية نتائج إىلأهنا تؤدي  ذلك خرباء االقتصــــاد واملال، خمتلف
. البشــرية واملوارد املادية واملوارد املالية املوارد يف وخســائر، التوازانت االقتصــادية حادة يف اضــطراابت إىل وتؤدي الكلي،

يلية إحدى و ولقد أثبتت األزمات املالية احلاجة إىل إصــالح للنظام املايل التقليدي، ويعترب النظام اإلســالمي أبدواته التم
البدائل الذي ميكن أن يكون أســـــاســـــا هلذا اإلصـــــالح، وذلك مبا يتوفر عليه من صـــــيغ وأســـــاليب متنوعة، وجمموعة من 

 على اإلســـــــالمي التمويل دميعتاملبادئ والقواعد اليت يتميز هبا، واليت تدعم االســـــــتقرار املايل وجتنب األزمات املالية. و 
 وذلك ات،األزم مواجهة تبعات على وله القدرة احلقيقية، االقتصــــــــادية ابحلركية املرتبطة املتنوعة املشــــــــاركة معدالت
 يف الربح املشــــــاركة، واعتماده على مبدأ املالية أســــــباب االهنيارات أهم يعترب الذي ،الفائدة بســــــعره تعامل معد نتيجة

 .االقتصادي العائد حتقيقالذي يؤدي إىل  واخلسارة،

اء هذا لذلك ج ،األزمات املاليةمشــــــــكلة يف تفادي  األمثل احلللتمويل اإلســــــــالمي اميكن اعتبار  مش      كلة البحث :
واليت  الية،واألزمات امل من خالل إشـــــــكاليته املرتبطة ابلتمويل اإلســـــــالمي ،هلذه املشـــــــكلةكمحاولة إلجياد حال   البحث

 لية ؟ي يف إدارة األزمات املاما هو الدور الذي ميكن أن يلعبه التمويل اإلسالممتت صياغتها يف السؤال التايل: 

يركز على  ،الذي ينصــــب على تقدمي إطار مفاهيمي ،يكتســــب البحث أمهيته من موضــــوعه األســــاســــي أمهية البحث:
 جمموعة املبادئ ابإلضـافة إىل ،واحتوائهاأداء التمويل اإلسـالمي واملبادئ الذي يقوم عليه يف إدارة األزمات املالية تقييم 
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 معدالت على يز هبا التمويل اإلســـالمي واليت تدعم االســـتقرار املايل وجتنب األزمات املالية، واعتمادهوالقواعد اليت يتم
 . احلقيقية االقتصادية ابحلركية املرتبطة املتنوعة املشاركة

العاملية  املالية األزمة وأبعاد حقيقة على التعرف حماولة يفيتمثل اهلدف الرئيس من هذا البحث  أهداف البحث:
وأســــباهبا، والتعرف على أدوات التمويل اإلســــالمي، وكيف ميكن اعتبار هذا األخري أحد املالجئ إلدارة هذه األزمات 

 لقيامه على مبدأ املشاركة . 

أســـــــــعار الفوائد املتمثلة يف التوريق ويف اإلقراض أخذا  وجود ينطلق البحث من فرضـــــــــية مفادها: أن فرض       ية البحث:
 غري واملمارســـــات، احلقيقي ابالقتصـــــاد االفرتاضـــــي مقارنة االقتصـــــاد حجم وكرب، املالية قاتابملشـــــت التعاملوعطاء، و 
 االقتصـــــاد على كبرية هلا أضـــــرار كانتاليت   املالية األزماتأســـــباب  أهم من عترب، تاملال أســـــواق معظم يف األخالقية
صـــــــــالح النظام املمكنة إل أحد البدائل تعترب اليتأدوات التمويل اإلســـــــــالمي، فتكمن يف  احللأما عن فرضـــــــــية  العاملي،
اركة احلقيقية يف املشـــــــــــــــو  ،املال مما ينمو ابلعمل وكون ،امللكية املتمثلة يف هقواعد، وفقا لتفادي األزمات املاليةو  املايل
 .   عن طريق السياق العام ملوضوع البحث هذه الفرضية ويتم اختبار، اإلنتاج

 التعرف أجل من التارخيي نهجامل من كل على االعتماد مت البحث كاليةإشــــ عن اإلجابة أجل من منهجية البحث:
 املتعلقة اجلوانب وتفصــــــيل إليضــــــاح الوصــــــفي املنهج اســــــتخدام متو  ،اليت واجهت العامل الســــــابقة املالية األزمات على

والتقنيات  األســـاليب والبحث عن ،أســـباهبا وجذورهاحيث  منابألزمات املالية اليت يتعرض هلا االقتصـــاد العاملي برمته 
 اخلطوات وحتديد ،هبا والتنبؤ وقياســهاأســباب هذه األزمات تحديد ل تســتخدمها خمتلف أدوات التمويل اإلســالمي اليت

ملنهج اســــتخدام اأيضــــا مت و ، تطبيقها عرب خمتلف املؤســــســــات املالية اإلســــالمية أثناء وذلك ،ملواجهتها اختاذها الواجب
 على وتداعياهتا املالية ت التمويل اإلســـالمي وأدوات التمويل التقليدي، ملواجهة آاثر األزماتأدواللمقارنة بني  املقارن

 ا.  وإدارهت هاوطرق احلد مناالقتصاد العاملي، 

طة وبغية الوصــــــــــول إىل أهدافه، مت اعتماد اخل ،هبدف اإلملام مبختلف جوانب موضــــــــــوع البحث لبحث:الطة العامة ل
 اآلتية:

 الية .ماهية األزمة امل -



 

 
498 

 األزمة املالية . عوامل وأسباب -

 مؤشرات األزمة املالية وآاثرها االقتصادية .  -

 مسامهة التمويل اإلسالمي يف عالج األزمة املالية . -

 أوَل: ماهية األزمة املالية :

واننية من الي بدورها تنحدر اليت crisisالالتينية  منcrisis االجنليزية أزمة :  الكلمة تنحدرتعريف األزمة:  -1
. وهي متعلقة يف علم االقتصاد 1الالتينية، وتعين يف اللغة: الشدة والقحط احلروف وفق  krisisوتكتب عادة

من  أكثر أو نوع أســــــــعار يف املفاجئ الكبري ابلدرجة األوىل ابملال. وتعين األزمة يف االصــــــــطالح: االخنفاض
 تؤثر إجيابية أو كانت جديدة سلبية مواقف عنه تجين قرارا تتطلب حتول ونقطة حالة توتر األصول املالية، أو

 .2 العالقة ذات الكياانت خمتلف على

 للمنظومة املعتاد الســــلوك يضــــرب نســــبيا ومفاجئ خطري خلل وقوع هي املالية األزمةتعريف األزمة املالية:  -2
 أخطارا ويتضــمن ومعدل الصــرف، صــرفيةامل والودائع القروض وإمجايل والســندات األســهم أســعار مثل ،املالية

 يف املفرط ويتسبب فيها التوسع املصاحل، أصحاب ومجيع واألفراد واملنظمات للدولة وكبرية مباشرة وهتديدات
 التوازانت بعض يف ومفاجئ حاد للمقرتضــــني، أو هي اضــــطراب االئتمانية املالءة من التأكد دون اإلقراض

 سلبية آاثر عنها األخرى، وينجم القطاعات إىل آاثره تدمت املالية املؤسسات بعض يف اهنيار االقتصادية يتبعه
 والثروات الدخول توزيع يف إعادة ويؤثر العمل، عن العاطلني عدد من يزيد حيث والعمالة، اإلنتاج قطاع يف
 .3األطراف مجيع من وفاعلة سريعة تدخالت اخللل هذا ويتطلبالدولية،  املالية األسواق بني فيما

                                                           

 ، ، د.ت ، د.ط بيروت – العلمية المكتبة ، للرافعي الكبير الشرح غريب في المنير ، المصباح وميالفي المقري  علي بن محمد بن أحمد 1 
 .13، ص 1ج
 .  26، ص 2002، الرياض ،  العربية نايف ، أكاديمية اآللياتو   ،المراحل،  األسس  :األزمات إدارة ، الشعالن أحمد فهد  2 

3 Rajan, Ramkishen, "Financial Crisis, Capital Outflows, and Policy Responses: Examples from East Asia", Journal 

of Economic Education , 2007, Vol. 38 , No1, pp 92-109. 

 .201 ص ، 1999 األردن، عمان، مجدالوي، دار الدولي، التمويل الحسيني، تقي عريقات -
  . 33ص  ،  2003مصر، الجامعي ، الفكر دار المالية(، األزمات )عدوى  لتحكما وإمكانات المالية العولمة الشرقاوي، الحكيم عبد -



 

 
499 

 املالية، واليت ميكن تقســـيمها األزمات من متتالية موجات العامل شـــهد لقدألزمات املالية: كرونولوجيا أهم ا -3
على الفرتة املمتدة بني هناية القرن التاســـــــــع عشـــــــــر وبداية القرن الواحد والعشـــــــــرين، والكثري من هذه األزمات 

 األزمـــة  تر التو  التقـــدم  االقتصـــــــــــــــــاديـــة، اليت تتميز بعـــدة مراحـــل: البـــدايـــة  ابلـــدورات مرتبط
  :4، وفيما يلي أهم األزمات اليت شهدها العامل جديدة دورة  اجلمود

 عنها نتج العامل عرفها اليت األزمات أقدم من األســود، وهي اجلمعة أبزمة أيضــا وتســمى:  1866أزمة س نة  -أ
 Overend & Gurneymaison d'escompteبنك فأفلس الربيطانية، البنوك الكثري من إفالس
 البنوك من الكثري إفالس بعدها وتوالت  Mid-Wales Railway Company بنك الهامث ت

 وانتقلت اجلمعة األســـود، بيوم اليوم هذا أطلق على حيث 1866 ماي 11 يوم يف اهنيار البورصـــة تســـببت
 الدول األوروبية. إىل كافة أحناء األزمة هذه آاثر

املســــتمر يف أســــعار األســــهم، واملضــــارابت إن االرتفاع :  1933 – 1929 العظيم الكس   اد أزمة -ُ
الومهية وعدم انتظام التسـعري يف البورصـة، واتسـاع تدهور األسـعار نتيجة فشـل حماوالت تنظيم السـوق، وبعض 
املمارســـــــــــات غري األخالقية، كالشـــــــــــراء بغرض االحتكار، والبيع على املكشـــــــــــوف، واســـــــــــتغالل ثقة العمالء، 

 وتســـمى، العاملي هت االقتصـــادواج اقتصـــادية كارثة أســـوأ ي، أدى إىلوالتالعب يف األســـعار، والبيع الصـــور 
 24، فقد بدأت األزمة بتاريخ منها املتضــــــــــررين أكرب املتحدة الوالايت حيث كانت الكبري، الكســــــــــاد أزمة

دفعة واحدة, فكان العرض أكرب  الســــوق يف ســــهم مليون 19 طرح بعد نيويورك بورصــــة يف 1929ســــبتمرب 
 إىل املســـتثمرون وتســـارع نو ملشـــرت ا ، فقل% 13مما أدى إىل هبوط أســـعار األســـهم بنســـبة بكثري من الطلب 

 قيمته، من  22.6 %جونز داو مؤشـر خسـر، و تدين يف األسـعار وظلت ،أسـهم من لديهم ما لبيع البورصـة

                                                           
4 Le groupe wikipedia, Crise financière,[Online], dans : wikipedia : the free encyclopedia, disponible sur 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_financiÃ¨re#Typologie_des_m.C3.A9canismes_de_crise_financi.C3.A8re,(27/07/

2016). 
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 50%و دوالر، مليار 30 خاســرة البورصــة واهنارت، مفلســني أنفســهم املســامهني آالف وجد اليوم نفس ويف
 22 مابني املمتدة الفرتة خالل دوالر مليار 30 اخلســــــائر إمجايل وبلغ نوفمرب، الثاين تشــــــرين يف قيمتها من

 ، 1932 عام يف قيمته من  98%جونز داو مؤشـــــــــر فقد أن إىل 1929نوفمرب  13و 1929أكتوبر 
 العاملية احلرب خالل كياألمري اإلنفاق ويفوق الفدرالية، امليزانية أضـــــعاف عشـــــرة ميثل حينه يف املبلغ وهذا
 عشـــــــــرات أعلنت حيث 1929أكتوبر  29 األســـــــــود الثالاثء يوم أتثرياهتا يف األزمة واســـــــــتكملت .األوىل

 وتوقف العاملني، من هائلة أعداد وســرحت أبواهبا، املصــانع من العديد وأغلقت إفالســها، املالية املؤســســات
 مئات أفلســـــت لقد ،وأملانيا وفرنســـــا إنكلرتا يف خصـــــوصـــــا العاملية األســـــواق بقية إىل األزمة وانتقلت اإلنتاج
 املتقدمة، الرأمسالية البلدان يف اإلنتاج عجلة وتوقفت األمريكية املتحدة الوالايت يف التأمني وشـــركات البنوك
، واســتغرقت هذه األزمة أكثر من أربع ســنوات وتســببت يف زعزعة االســتقرار برمته االقتصــادي النظام وتدهور
ظام الرأمسايل بكامله حبيث اخنفضـــــــــــــــت الودائع وأفلســـــــــــــــت اآلالف من البنوك، ففي الوالايت املتحدة يف الن

من إمجايل عدد البنوك األمريكية، كما أدت  % 40بنك أي حوايل  10.000األمريكية لوحدها أفلســــــــــت 
ات حادة يف ا وتقلبإىل اهنيار أســــعار األوراق املالية واخنفاض مســــتوايت أســــعار الفائدة إىل أدىن مســــتوايت هل

 الشركات من الكثري إفالس، كما نتج عن هذه األزمة الذهب نظام اهنيار عنه نتج مماأسعار صرف العمالت 
  40 %حوايل إىل لتصــل البطالة معدالت وارتفاع واخلدمات، الســلع على الطلب األســعار واخنفاض وتدنت

 .   كبري بشكل اراالستثم حجم، وتقليص 1932سنة  األمريكية العمل قوة من

تعرف هذه األزمة أبزمة الدوالر بســــــبب فقدانه لقيمته كعملة احتياط  : 1971أزمة الدوَلر س     نة  -ت
عاملية، ومت االســـتغناء عن الذهب كأداة تســـوية يف املعامالت الدولية، فتأثر بشـــكل كبري النظام النقدي واملايل 

ســـــيما عملة الدوالر من حدة األزمة، كما أثرت هذه  جراء ذلك، وزاد نظام تعومي العملة خاصـــــة يف بدايته ال
األزمة على مكوانت الســـوق املايل من ســـوق الودائع، ســـوق القروض وســـوق األوراق املالية. وال تكاد تتوقف 

، واليت أفرزهتا نتائج حرب الشـــــرق األوســـــط، فارتفعت 1973هذه األزمة حىت تلتها األزمة النفطية يف أكتوبر
، ودخل النشـــاط 1974و  1973عار املواد األولية والنفط بشـــكل ســـريع خالل الفرتة األســـعار الســـيما أســـ
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االقتصـــــــــــادي يف حالة ركود بســـــــــــبب هذه األزمة ما أدى إىل اخنفاض الطلب على املنتجات، وأثر ذلك على 
 املوازين التجارية . 

ة املالية الدولي برزت هذه األزمة بســـــبب املديونية، فقد شـــــهدت املؤســـــســـــات:  العاملية الديون أزمة -ث
 القيود وإلغاء واملصـــــــــريف املايل والبنوك التجارية توســـــــــعا كبريا يف اإلقراض للدول النامية، يف ظل حترير القطاع

رؤوس األموال، فتوقفت كثري من الدول عن دفع ديوهنم كاملكسيك واألرجنتني والشيلي،  حركة على املفروضة
 . البنوك منكثري  لعددإفالس حاد  وحدثاملصريف،  نظامال الهنيار فكان ذلك إعالان ومؤشرا خطريا

 جلذبحدثت هذه األزمة نتيجة  :1985والقروض س  نة  اَلدخار ببنوك الاص  ة األمريكية املالية األزمة -ج
 الفائدة أســــــعار، فارتفعت العقاري االقرتاض ، فأدى ذلك إىل التوســــــع يفاملقرتضــــــني العمالء من عدد أكرب

، فزاد ذلك من فتيل األزمة، وظهرت آاثره السيئة العقارية القروض أصحاب جانب من دالسدا وتعثر املدينة،
 خاصة على اجلانب االجتماعي . 

والذي  1987أكتوبر 19حدثت هذه األزمة يف الوالايت املتحدة األمريكية يوم االثنني:  1987أزمة س  نة  -ح
 األسهم أسعار فيها اهنارت حيثنيويورك،  يف ةاملالي البورصات أطلق عليه يوم االثنني األسود، وتعرف أبزمة

فتأثرت جراء ذلك معظم  دوالر، مليار 500 اخلســــــــائر جمموع وبلغ ،نيويورك يف ســــــــرتيت وول بورصــــــــة يف
 ،يف اسرتاليا البورصة مؤشر تالشىو العقارات  أسعار هبطت وفيها وطوكيو، لندن ورصةالبورصات العاملية كب

 من العمل إىل واإلنتاجية املالية املؤسسات السنة هذه بعد عادت مث ،لنصفأبكثر من ا نيكاي مؤشر واهنار
 ، واستمرت هذه األزمة ما يقارب سنة من الزمن . جديد

ظهرت هذه األزمة يف املكســـــــيك مث انتقلت إىل األرجنتني بســـــــبب االرتباط الكبري بني  : 1994أزمة س      نة  -خ
ومما زاد من حدة تفاقم  % 39.7صرف العملتني بـــــــــ  عمليت البلدين، ونتجت هذه األزمة عن اخنفاض سعر

 األزمة التوسع يف االقرتاض وارتفاع سعر الفائدة، وتسببت يف عجز ميزان املدفوعات لكال الدولتني . 
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 اتيالند عملة ســــــــعر ابهنيار بدأتظهرت هذه األزمة يف جنوب شــــــــرق آســــــــيا، حيث  : 1997أزمة س      نة  -د
هلا، أين عجزت احلكومة عن دعم عملتها بعد أن قامت بتعوميها،  ضـــــــتتعر  اليت القوية املضـــــــارابت بســـــــبب
فتســــببت يف االخنفاض الكبري يف أســــعار  اجلنوبية كورايو  ماليزاي، الفلبني، ،اندونيســــيا إىلهذه األزمة  وانتقلت

 صــــــــــــــرف العمالت األجنبية، فأدى ذلك إىل اخنفاض معدالت الفائدة، ومما زاد يف تعميق األزمة اخنفاض
 شرات البورصات.مؤ 

وتدعى ابألزمة الروســـــية بســـــبب تراكم مديونيات احلكومات اآلســـــيوية والروســـــية نتيجة  : 1999أزمة س    نة  -ذ
 واألوراق الســــــــندات من األجل قصــــــــرية االســــــــتثمارات من كثري نزحتلتوســــــــعها يف عملية اإلقراض، فقد 

، فأدى انتقال رؤوس أموال هذه ةالفائد أســـــــعار بســـــــبب ارتفاع األمريكية الســـــــندات إىل الضـــــــعيفة احلكومية
 الدول إىل اخنفاض عمالهتا مسببة يف أزمة مالية حادة .  

وتدعى أبزمة الفقاعة التكنولوجية أو فقاعة االنرتنت، وتســـــــببت هذه األزمة يف كســـــــاد  : 2000أزمة س      نة  -ر
رابح أســــعار أ اقتصــــادي كبري، حبيث قلت أرابح الشــــركات ذات النشــــاط االقتصــــادي احلقيقي ابملقابل زادت

أسهم الشركات ذات النشاط الصوري الومهي، ونتيجة لذلك أتثر مؤشر انسداك فاخنفضت األسعار إىل أدىن 
ســـــبتمرب زادت هذه األزمة تعقيدا حبيث توقفت األســـــواق املالية عن التداول  11مســـــتوايهتا، وحبلول أحداث 

ضررة من جراء هذه األزمة إال أن ختفض من يف ظل اخنفاض حاد يف مؤشر انسداك، فما كان على الدول املت
 أسعار الفوائد لعودة انتعاش اقتصادايهتا من جديد. 

 األمريكية املتحدة ابلوالايت 2008 ســــــــــــــبتمرب يف زمةهذه األ ظهرت : 2008العاملية  املالية األزمة -4
 ،ليمان خوةاإل فالس مؤســـســـةإب بدأتو  ،1929 ســـنة الكبري الكســـاد أزمة منذ نوعها من األســـوأ اعتربتو 

تريليون  32بنكا أمريكيا يف فرتة وجيزة، وارتفع حجم املديونية إىل  19، واهنارعمالقة مالية مؤســــــــســــــــة وهي
تريليون دوالر ديون األفراد املتعلقة بقروض السكن والعقارات، ومن مظاهرها السيئة  10دوالر أمريكي، منها 

تضــــخم، واخنفاض الطاقة اإلنتاجية إىل أدىن مســــتوى له، أيضــــا زايدة تباطأ معدالت النمو وارتفاع معدالت ال
 اخلســـــائر إمجايل العامل، حيث قدرت يف األخرى الرئيســـــية األمريكي مقابل العمالت الدوالر قيمة واخنفاض
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دوالر، وســــامهت األزمة  مليار 945 حوايل النقد الدويل صــــندوق االقتصــــاد األمريكي حســــب أصــــابت اليت
نطاق اخلطر املايل بســبب أزمة الرهان العقاري لتتطور من أزمة حملية مســت االقتصــاد املالية كذلك يف توســيع 

 بنك 110 ما يقارب ومت غلق النامية،و  اخلليجيةوآسـيا والدول  أورواب مشلت ،األمريكي إىل أزمة حملية عاملية
 مليار 574 حبوايل عاملية مؤسسات لثمانية القيم السوقية دوالر، وتراجعت مليار 850حبوايل  تقدر أبصول
 لدول النفط أســـــعار العالية، وتراجعت املخاطر حتمل يف عدم رغبتهم املســـــتثمرين من الكثري وأبدى دوالر،
العقارات،  أســــــــــعار للربميل، واخنفضــــــــــت دوالر  55 دون ما إىل "أوبك "للبرتول املصــــــــــدرة الدول منظمة

، 3.1 %مبعدل  الصـــــــناعي اإلنتاج فضواخن الدوالر، قيمة اخنفاض نتيجة الشـــــــركات صـــــــادرات وتراجعت
) فشــل ماليني املقرتضــني لشــراء مســاكن العقاري الرهن جمال يف االئتمان مشــكلة هذه األزمة بســبب نشــأتو 

 لتنتقل األمريكي، التمويلي القطاع يف يشـــــــكل الســـــــواد األعظم والذي وعقارات يف تســـــــديد ديوهنم للبنوك(
 مســــتوى من الصــــعب حتديد متطورةو  معقدة مالية أدوات خالل من األنظمة التمويلية بقية إىل بســــرعة كبرية

، كما أدت هذه األزمة إىل القرارات اختاذ يف التأكد عدم من حالةو  كبري غموض إىل أدى امم ،فيها املخاطرة
يف األموال وفقدان آالف من مناصــــب الشــــغل. وانتقل خطر هذه األزمة بني خمتلف األســــواق  كبرية خســــائر
شـــــــكل اهنيارات متتالية لعدة مؤســـــــســـــــات مالية وشـــــــركات أتمني، وانطلقت األزمة من القطاع املايل  املالية يف

ومرت عرب املؤســــــســــــات البنكية لتنتهي ابالقتصــــــاد احلقيقي، فاخنفض االســــــتثمار وقلت حركة نشــــــاط القطاع 
ني صــــفوف ة بالتجاري. ومســــت هذه األزمة حىت أذواق املســــتهلكني وســــرح بســــببها العمال وانتشــــرت البطال

الشــــــباب، وأصــــــابت هذه األزمة أصــــــحاب األموال ابهللع والذعر، فهرولوا إىل ســــــحب إيداعاهتم من البنوك، 
ومجدت العديد من البنوك واملؤسسات املالية منح القروض، فأدى إىل نقص السيولة وابلتايل انكماش حاد يف 

 واملال، كما اخنفضــت مردودية الشــركات النشــاط االقتصــادي، واخنفضــت مســتوى التداوالت يف أســواق النقد
 ساإلفالمن  إىل مزيدبدوره وهذا أدى واملبيعات ومعدالت االســــــــــــــتهالك واالدخار واإلنفاق واالســــــــــــــتثمار، 

  .5 البطالةازدايد معدل الكساد و و والتعثر والتصفية  والتوقف
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 ية، ومل تســــلم حىت الوالايتمســــت هذه األزمة اليوانن وانتقلت إىل معظم الدول األوروب:  2010أزمة س   نة  -5
املتحدة منها، نتجت بســـبب التهرب الضـــرييب وعدم فعالية أجهزة الدولة يف امليدان االقتصـــادي واملايل، وعدم 
إتباع اليوانن ســــــياســــــة شــــــفافة جتاه شــــــركائها األوروبيني فيما خيص بياانت موازنتها املصــــــرح هبا، أين تراجعت 

الكبري يف متويل القطاع العام، وما حدث يف هذه األزمة عبارة عن  عوائد الســــــــــــــندات احلكومية ومنه العجز
افتعال فقاعة مالية جديدة بســـبب اإلفراط يف إقراض البنوك اليت وســـعت من مضـــارابهتا بشـــكل كبري، ما أدى 
إىل إفالس دول ومؤســــــــــســــــــــات مالية، مما جعل هذه الدول غري قادرة على مواجهة االضــــــــــطراابت احملتملة يف 

املالية، وهذا كون االقتصاد احلقيقي مهدد منذ عقد من الزمن بسبب التوسع يف اإلقراض واملضارابت األسواق 
املالية، وهو ما يهدد الدول املتقدمة اليت تقوم على أنظمة مالية متطورة. وختوفت معظم البنوك األوروبية خالل 

تواجه أزمة اقتصـــــــادية كاليوانن جراء هذه األزمة من خســـــــائر حمتملة من قروض قدمتها إىل حكومات أوروبية 
إمكانية مواجهة خطر عجز الســـــداد، وقد أدى هتديد ما يســـــمى عدوى الديون الســـــيادية إىل تراجع اإلقراض 

مليار أورو، وهي قيمة سندات  300بني البنوك، وقدر صندوق النقد الدويل إمجال املخاطر االئتمانية بــــــــــــــــــــــــ 
لك والربتغال وايرلندا وبلجيكا وإســــبانيا، ومن الطبيعي أن تتأثر البنوك بتأصــــدرت إىل كل من اليوانن وإيطاليا 

األحداث، حيث أن القطاع البنكي يعرب عن اخلط الفاصــل الذي يكشــف عن حقيقة االســتقرار االقتصــادي 
واملايل يف أي اقتصــاد من عدمه. كل هذه التداعيات على األنظمة البنكية أثرت على أســواق الصــرف، حيث 

ع الدوالر األمريكي بســبب تدين الطلب عليه، ابعتباره من العمالت اليت ال تنطوي على نســبة عالية من تراج
املخاطر. هذا ما أدى بدوره إىل ارتفاع املعادن النفيســــــة حيث اســــــتفاد الذهب من األداء الضــــــعيف للدوالر. 

ســــبب يف بية بشــــكل غري متوقع ما توأيضــــا خالل هذه األزمة اليواننية ارتفع معدل التضــــخم يف املنطقة األورو 
املزيد من التعقيدات يف مواجهة أزمة الديون يف املنطقة األوروبية، كما زادت املخاطر املالية بدرجة حادة، ما 

                                                           

،  3ط ، الجزائر ، الجامعية طبوعاتالم ديوان ، والمال النقد عالم في ومشكالتها البورصة ، والمالية النقدية األسواق ، عطون  مروان -
 . 100– 103 ص  ص ، 2ج،  2005

 الدولي الملتقى ،والعربي العالمي االقتصاد على المستقبلية وتأثيراتها أسبابها، طبيعتها، 2008 العالمية المالية األزمة صافي، أحمد وليد -
، ص ص  2009ماي  6و  5يومي ،الجزائر -مليانة بخميس الجامعي لمركزا والمصرفية، المالية والبدائل الراهنة المالية األزمة حول الثاني
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أدى إىل حتول هذه األزمة إىل أزمة ثقة يف النظام املايل العاملي، كما أثرت أزمة الديون األوروبية على اســـــــتقرار 
خاصــــــــة الوالايت املتحدة، بســــــــبب تباطأ اقتصــــــــادايهتا. وقد حتولت أزمة الديون الســــــــيادية  االقتصــــــــاد العاملي

إىل أزمة بنكية ومنها إىل أزمة لعملة األورو، لتصـــبح أزمة مالية وذلك بســـبب  2010األوروبية أو أزمة اليوانن
لرأمسالية املعوملة من ي يف ظل اانعدام التناسب بني الكتلة السلعية والكتلة النقدية، وأيضا حتول االقتصاد العامل

 .   6اقتصاد حقيقي قائم على اإلنتاج واالستثمار إىل اقتصاد رمزي ومهي قائم على املضارابت املالية 

           

  أنواع األزمات املالية وخصائصها :  -6

 :  7لألزمة املالية عدة أنواع نذكر منها أنواع األزمات املالية:  -أ

 : األزمة حدوث األجنبية العمالت مقابل دولة مال العملة قيمة يف اداحل بوطيســبب اهل أزمة النقد األجنيب، 
 احتياطاته اســـــتخدام إىل املركزي ابلبنك يدفع مماهذه العملة،  يف كبرية مضـــــارابت حدوث يؤدي إىل وهذا
 كان الذي العملة خيتلف عن النمط القدمي أزمة من النوع هذا إن ،عملته عن للدفاع الصـــــــــعبة العملة من

 احلقيقية القيمة اخنفاض وابلتايل األســـــعار ارتفاع إىل الذي يؤدي بدوره النقدي اإلصـــــدار يف اإلفراط ســـــببه
بســــــبب 1997 عام آســــــيا شــــــرق يف املالية األزمة تفجري ت وراءكان الذي اتيالندذلك  أمثلة ومن ،للعملة

  اهنيار عملتها.

                                                           

 2012ر ، الجزائ –حمداني زهرة ، إشكالية تمويل الخطر المالي وأثره على األسواق المالية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة وهران  6 
  . 207 – 204، ص ص 

7 Peter, Rosenblum , " The World's Banker: A Story of Failed States ,Financial Crises, and the Wealth 
and Poverty of Nations", Ethics & International Affairs, 2005. Vol. 19 , No. 2 , pp126-133. 

 ، المؤتمر العربية على البلدان اتهاوانعكاس أسبابها ، مفهومها ، المالية األزمة البليدة، جامعة رزيق، وكمال سكيكدة ، جامعة كورتل، فريد  -
 .  4، ص  2009 األردن ، أفريل – اإلسراء جامعة والمالية اإلدارية العلوم بكلية الثالث العلمي

 والتنمية ، التمويل مجلة المالي ، النظام سالمة لتقييم جديدة وأدوات الكلية الحيطة مؤشرات موريتي، ماريتا كروجر، راسل هيلبرز، بول -
 . 6 ص ، 2002 سبتمبر الدولي، النقد وق صند
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  : فتحدث مودعيه، أمام ابلتزاماته الوفاء على قدرة املصرف مزمة بسبب عدحتدث هذه األاألزمة املصرفية 
 تصـــبح األزمة هذه فإن األخرى املصـــارف إىل ومتتد هذه األزمة تتفاقم ســـيولة، وعندما أزمة صـــورة يف األزمة
عن  املصــــارف متتنع دول، وميكن أن حتدث هذه األزمة أيضــــا عندما جمموعة الدولة أو تلك يف مصــــرفية أزمة

 احلكومة، تدخل حيتم مما ،الســـحب طلبات تلبية على القدرة عدم من ختوفا للزابئن ومنحها وضالقر  إعطاء
  اتم. اهنيار النظام املصريف بشكل عدم يضمن مبا الكافية احلماية وتقدمي

  : والســـندات، كاألســـهم األســـواق يف املتداولة املالية األوراق أســـعار يف احلاد اهلبوط يؤديأزمة أس  واق املال 
ـــــد  حـــــدوثإىل ـــــارات وهـــــذه املـــــال أســــــــــــــواق يف األزمـــــات من العـــــدي ـــــة نتيجـــــة هي االهني  لظـــــاهرة حتمي

 حبيث فيها، مبالغ أبشكال املالية األصول سعر زايدة إىل املضارابت حدة تؤدي حيث  Bubbleالفقاعات
 حدوث عند وابلتايل الدخل، توليد على قدرةال وليس املايل األصل شراء منالوحيد  اهلدفهو  الربح يكون
 حالة خملفة املالية، األصول هذه أسعار يف اهنيارات حدوث مسببة تنفجر الفقاعات هذه أن جند طارئ أي
، فتؤدي جبان الرأمسال مبدأ من انطالقا األخرى املالية األصــول يف املســتثمرين بقية لدي والتخوف الذعر من

 املالية األســــواق بني الكبري الرتابط بفعلو  ،املال اقأســــو  يف املالية األصــــول بقية أســــعارإىل اهنيار  هذه احلالة
  .األسواق بقية هذه إىل األزمة هذه العاملية تنتقل

  : اليت الكبرية األزمات من تعدو  ،السداد عن املقرتض يتوقف عندما األزمة هذه حتدثأزمة الدين الارجي 
 كثريا األزمات من النوع هذا ارتبط قدول املصـــريف،وعلى وجه اخلصـــوص القطاع  االقتصـــادي القطاع يف تؤثر
 جدولة إعادة ذلك على ومثال وخدمتها، الديون أبعباء الوفاء علىالنامية  خاصــــة الدول دولال قدرة بعدم
، وقد حيدث نفس املصـــــــــري جلمهورية مصـــــــــر العربية، رغم مرات ثالثاجلزائر خالل العشـــــــــرية الســـــــــوداء  ديون

 دول اخلليج العريب.املساعدات الكبرية اليت قدمتها هلا 
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 :8تشرتك خمتلف أنواع األزمات يف عدة خصائص نذكر منها ما يليخصائص األزمة املالية :  -ب

 واألفراد املؤســســات لدى االهتمام بؤرة على واســتحواذها وأســباهبا عناصــرها يف والتشــابك التعقيدو  املفاجأة، 
 نيف . اليت تؤيدها أو تعارضها، وحدوثها بشكل ع املصاحل قوى وتداخل

 وتداعياهتا هاآاثر  من اخلوف من حالة سيادة، و عنها الكافية علوماتامل نقص . 

 واحللول الناجعة لتصــدي هلا  البدائلطرح  يف الشــك من عالية درجات إىل حتما يؤدي التصــاعد املســتمر هلا
 يف مهدها لقصر الزمن. 

  .التوتر واإلحساس ابخلطر واإلرابك يف صناعة القرار 

منها  كثرية وهي ،األزمة تســــبب عوامل هناك نإف ،ســــبب شــــيء لكل أن كما  األزمة املالية: مل وأس   باُعوااثنيا: 
الفرد، الفقر، البطالة،  دخل مستوى االقتصاد، اخنفاض تذبذب السوق، استقرار عادل، عدم الثروة بشكل توزيع عدم
الدولة يف  وغياب تدخل ،القرارات االقتصــادية غالء املعيشــة، ولعل أوىل أســباب األزمة يعود إىل هيمنة األســواق علىو 

 العقارية الديون يف توريق اهلائلة أي غياب شــــــبه كلي للرقابة وآلليات الضــــــبط احلكومي، فالزايدة ،اجملال االقتصــــــادي
 أســــباب أهم بني من كانت واحد أصــــل على بناء األصــــول املالية من متتالية موجات توليد طريقها عن مكن واليت

 حســـــــــــــــاب على العيش يف ، وكذلك إنفاق احلكومات مبا يفوق إنتاجها وابلتايل االســــــــــــــتمرارزمات املاليةاألتفجري 
الدول األخرى، ووفرة التســـــــليف وســـــــهولته أدى إىل إطالة األزمة وســـــــاهم يف نفخ فقاعة الديون وتضـــــــخيمه  مدخرات

 ،ماعيوالظلم االجت ،عات املســلحةاإلنفاق العســكري واحلروب والصــرامن أســباب األزمة بشــكل غري مســبوق. وأيضــا 
 ،والتوترات الطائفية والعرقية واألمنية والصـراع السـياسـي، والفشـل السـلمي يف تداول السـلطة، والصـراع بني مراكز القوى

 ،هدافوتعارض املصــــــــــــــاحل واأل ،واملتغريات اإلقليمية والدولية ،والصــــــــــــــراعات املســــــــــــــلحة ،التوترات احلدوديةو  ،والنفوذ
ة زايدة على هذه األســباب هناك أســباب أخرى لألزم والرغبة يف الســيطرة على متخذي القرار. ،انتشــارهاوالشــائعات و 

                                                           
 من عالجها وكيفية يةمالعال اليةمال األزمةمؤتمر دولي بعنوان:  ، العربية االقتصاديات على اهوأثر  العالمية المالية األزمة كورتل، فريد 8 

 .   8، ص  2009مارسن ، لبنا -طرابلس ،ن الجنا جامعة الغربي واإلسالمي، االقتصادي مالنظا منظور
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شــــارها يف وانتقال األزمات املالية من دولة وانت ،هشــــاشــــة القطاع املايل الذي يؤثر على االقتصــــاد ككلاملالية تتمثل يف 
وعدم املوائمة ين حجم األصـــــــول وحجم االلتزامات  ،مالعملة أو اهنيار أســـــــواق األســـــــه دول أخرى كالتغري يف أســـــــعار

للمؤســســات املالية أي عدم تناســب املخاطر اليت تتحملها املؤســســات مع أصــوهلا، وتعرضــها إلمكانية التعثر واإلفالس 
9. 

 األمر الذي يتســـــبب يف ،تؤدي إىل نشـــــوء األزمات املاليةأخرى عوامل أســـــاســـــية إضـــــافة إىل ما ســـــبق ميكن إضـــــافة   
 : 10على النحو اآليت يارات على املستوى االقتصادي اهن

 على االستثمار من خالل العرض املنخفض للنقود. كثريااليت تؤثر   ،الزايدة يف معدالت الفائدة -1

ألســــــواق ا ومنه اهنيار ،ما ينتج عنه عجز املؤســــــســــــات املالية ،ارتفاع عدم التأكد على مســــــتوى الســــــوق املايل -2
 . ثمارفتؤثر على االست ،فتنخفض قيمة القروض املقدمة ، عن السداداملالية بسبب عجز املقرتضني

                                                           

 واإلسالمي، الغربي االقتصاد منظور النظام من عالجها وكيفية العالمية األزمة ، ملتقى دولي:وجذورها المالية األزمة أسباب جميلة، الجوزي  9 
 . 2016/  08/  02تاريخ الزيارة : ،    http//www.jinan.edu.lb، 2009مارس لبنان، جنان، بجامعة

تاريخ ،  www.annabaa.org/nbanews/71/926.htm ، المعالجة حتى النشوء من العالمي، ديالنق النظام أزمة جاسم، صباح 10 
 . 2016/ 08/ 02زيارة الموقع : 

،  php/ forum/login www.isegs.com.عبد الرحيم حمدي ، األزمة المالية العالمية وأثرها على الفكر االقتصادي اإلسالمي ،  -
 . 2016/  08/ 04تاريخ الزيارة : 

- Olivier Lacoste , Comprendre les crises financière , éd0 Groupe Eyrolles , Paris, 2009, pp92-98. 
- Frédric Mishkin , Monnaie banque et marchés financiers , 8eme éd0 Pearson , Paris , 2007, p234 . 

 .12 ص ،  2009ري ففي ، 360 العدد العربي، ستقبلمال مجلة ،وانعكاساتها أسبابها :العالمية المالية ةاألزم سابا، إلياس -
 جامعة, اإلسالمي االقتصادي الفكر سلسلة بحوث ودراسات في, اإلسالمي العالمي في ميزان االقتصاد الماليأزمة النظام  ,حسين شحاتة -

 .  5 – 3ص  , صاألزهر
 05: تاريخ الزيارة ، http://isegs.com/forum/showthread.php?t=2562&page=3القية لألزمة المالية، حسين شحاتة، األخ -
 /08  /2016 . 
 .123 - 120، ص صمصر، د.ت  -جميعي مقبل ، األسواق والبورصات ، مدنية النشر والطباعة ، اإلسكندرية  -
  . 20 – 11، ص ص  2008أكتوبر  30،  12مجلة صوت األمة ، العدد  -

http://www.isegs.com/
http://www.isegs.com/
http://isegs.com/forum/showthread.php?t=2562&page=3
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يؤثر على األســــــــــــــواق  الذي عجز القطاع البنكي، و التجاري امليزان يف العجزو  ،اختالل توازن ميزانية الدولة  -3
 املالية نظرا للدور األساسي الذي تلعبه البنوك يف االقتصاد.

 خالل من اخلاص لدى القطاع الشــــــــفافية اخلاص، وضــــــــعف عالقطا  مبادرات على العامة الرقابة ضــــــــعف  -4
 الشركات. إليرادات ومهي تضخيم

 األمريكية املتحدة الوالايت يف بدأت حيث ،األزمة مراحل من مرحلة اليت تعترب أول ،العقاري الرهن أزمة  -5
 ملنازهلم األســـــــــر من املاليني وفقدان العقاري الرهن شـــــــــركات إفالس عنه اقتصـــــــــادي نتج زلزال إىل وأدت

 مبا األخرى العامل دول مث أورواب لتطال امتدت األزمة تلك فإن العوملة يعيش عصــــــر العامل وألن وممتلكاهتم،
 اخنفاض مث الطلب على العرض وزايدة العقاري القطاع تدهور إىل أدت وهذه األزمة العربية، الدول فيها

 .أتجيلها أو مشاريعهم تنفيذ عن ينيالعقار  املطورين وتوقف ،وأسعار األراضي العقارات أسعار

 جديدة أزمة وابلتايل بدأت، قيمته ثلثي حوايل فقد البرتول الذي وأزمة ،املالية األســواق وأزمة ،االئتمان أزمة -6
 العامل. على كل السلبية آاثرها انعكست مما ،للبرتول املصدرة الدول لدى

 بني والتناقض االنفصــال واشــتداد ،معومة صــرف عارأســ ونظام ،املايل القطاع يف واملتواصــل الشــديد التضــخم -7
 واختالل ،التطبيق وهشاشة،  املايل القطاع يف الرقابة إجراءات كفاية وعدم وضعف ،واحلقيقي املايل القطاع
   .بينها فيما و العامل دول داخل الدخل توزيع يف واالختالل ،واالستثمار االدخار بني واالختالل ،العوملة

، االئتمان بدون رصيد التوسع يف منح بطاقاتو  ،العقارية القروض منح املعمول هبا يف املقاييس عن االحنراف  -8
 .  متطورة جد مالية أوراق إىل واللجوء، املضاربة تعميمو 

حبيث يولد العقار حلقات متتابعة من اإلقراض أبمساء املؤســـــــســـــــات ، العقارية الديون توريق يف اهلائلة الزايدة  -9
  .بعد األخرى، مما أدى ذلك إىل تفاقم هذا اخلطر بزايدة أحجام اإلقراض موجة تلو األخرى املالية واحدة
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منو نشــــاط املضــــارابت يف أســــواق البورصــــات العاملية بصــــورة غري منضــــبطة وغري مســــتندة إىل أســــس  -10
شــــراف نقص أو انعدام الرقابة أو اإل، و مما تســــبب الحقاً يف عرقلة التســــديد وحصــــول أزمة ،اقتصــــادية ســــليمة

 الكايف على املؤسسات املالية الوسيطة من قبل البنوك املركزية.

م املضــارابت حجو  ،حتول األموال إىل األســواق املالية العامليةو  ،فخ شــركات االئتمان املصــريف العقاري -11
 .مع حجم االستهالك  وعدم تناسب اإلنتاج ،املراهنات يف األسهم والسنداتو 

اض قيمة العقارات, انهيك عن بيع العديد من املنازل ابملزاد العلين واخنف ،نقص الســــــيولة ابملصــــــارف -12
 .اخنفاض الناتج احمللي، و بسبب إخفاق املالكني عن تسديد القروض

 نظام جدولة الديون بسعر فائدة أعلى، أو استبدال قرض واجب السداد بقرض جديد بسعر فائدة -13
 فائدة األعلى.ال عن دفع القرض األول بسبب سعر زالعاجعلى املقرتض املدين أخرى إضافة أعباء و  ،مرتفع

يف  أصــالونظرا ألن أمواهلم اســتخدمت  ،من البنوك أرصــدهتمســحب عدد كبري من أصــحاب الودائع  -14
مما عجزت عن  ،ظهرت مشكلة عسر مايل حقيقي لدى هذه البنوك ،املتتالية ةسواق املالية وبسبب اخلسار األ

 اإليفاء ابلتزاماهتا .  

 واجلشــع الطغيانو االســتغالل والكذب والغش والتدليس واالحتكار  مثل ،لفســاد األخالقيانتشــار ا -15
 عدمو  الصـــــدق وغياب ،املغرضـــــة واإلشـــــاعات ،العدالة وغياب والوســـــائل الســـــبل بكافة املال اســـــتحواذ يف

 نةاألما وغياب ،والتضـــــــليل واملوضـــــــوعية واخلداع احلقائق وغياب واالحتيال، ،الشـــــــفافية وغياب ،الوضـــــــوح
 وزايدة والعمال، املوظفني وتشــــريد األموال إهدار الفاســــدة األخالق هذه حصــــاد من وكان ،والرمحة والعدل

الفقراء  بؤس وزايدة ،البورصــات واهنيار ،والشــركات البنوك وإفالس منازهلم، من الناس وطرد معدالت البطالة،
 . واملساكني 
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 ومن، ن احتمال وقوع  األزمةامكان وزم عنية املؤشرات يف البحث تكمن أمهمؤشرات األزمة املالية وآاثرها: اثلثا: 
، مســـــــــــتوى من أكثر على اآلاثر من جمموعة، كما تركت هذه األزمة ظهوره مبجرد املوقفها ومعاجلة جتنب إمكانية مث

 وسوف نتعرض فيما يلي ألهم مؤشرات األزمة املالية وآاثرها. 

 منها منهج بناء نظم ،الدالة على األزمة املالية واملؤشـــرات ن املناهجم جمموعة هناكمؤش   رات األزمة املالية:  -1
  ،األزمات وقوع من مانعة أو وقائية وإجراءات املبكر الذي يعمل على اختاذ ما يلزم من ســـــــياســـــــات لإلنذار

، والتصـــدي للمشـــاكل واالختالل اليت املصـــرفية املؤســـســـات لنظم املســـتمر التقييماملنهج على  هذاكما يعمل 
البنوك، وحتديد أولوايت التخصـــيص  على قبل املشـــرفني من الســـليم والتوقيت ميكن أن تتعرض هلا، واالهتمام

والفحص، كما يعمل هذا املنهج على توجيه النظر ملخاطر أنشــــــــــــــطة البنوك مثل خماطر االئتمان والســــــــــــــيولة 
 وقائية إجراءات اختاذ املخاطر يف هلذه املبكر وخماطر الســــــــــوق وخماطر التشــــــــــغيل، ويســــــــــاعد االكتشــــــــــاف

إلدارهتا.عندما ختتلف ســــلوك بعض املتغريات االقتصــــادية على ســــلوكها املعتاد فإن ذلك يعترب مؤشــــرا حلدوث 
 :  11الكلية تظهر مؤشرات األزمة املالية عند االقتصادية األزمة، فعلى مستوى السياسة

 عجز مايل متزايد واخنفاض حقيقي ملعدل منو الصادرات . -أ

 احمللية . القروض إمجايل قيمة إىل املنتجة غري القروض سبةن ارتفاع -ب

 اجلارية . احلساابت يف العجز نسبة ارتفاع -ت

 العاملي. النقدي االحتياطي قيمة العمالت األجنبية واخنفاض يف الديون وزايدة اخلارجية الديون منو -ث

 واألرابح. األسعار معدل ارتفاع -ج

                                                           

.  7و  6 ص القائدة ، المالية المؤشرات باستخدام المالية باألزمات المبكر التنبؤ الطوخى، إسماعيل 11 
                                fiqh/Files/Manage/104.docwww.kantakji.com/  ،  : 2016/  08/  06تاريخ الزيارة . 

 . 40 – 38، ص ص  2005 ، اإلسكندرية الجامعي، الفكر دار التحكم، وإمكانات المالية العولمة الشرقاوي، مصطفى الحكيم عبد -
، ليبيا المغرب تونس، الجزائر،  :حالة دراسة-  العربية االقتصاديات على اتهوانعكاسا العالمية ةالمالي األزمة ،يزيد مقرانو  السالم عبد زايدي  -
،  2009ماي  6و  5الجزائر ، يومي  – مليانة خميس جامعة،  والمصرفية المالية والبدائل الراهنة المالية ألزمةحول : ا دولي ملتقىمصر،  ،

  . 9 – 6ص ص 

http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Manage/104.doc
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 معدل البطالة.  عوارتفا  احمللية الفائدة معدالت ارتفاع  -ح

 االقتصادي . النمو نسبة الصرف، واخنفاض وسعر الكلي االقتصاد أساسيات بني االتساق عدم -خ

 للسوق فتظهر مؤشرات األزمة عند :  اهليكلية أما على مستوى البنيوية االقتصادية واخلصائص

 اخلارجية. للديون التغيري األجل، ومعدل قصرية اخلارجية الديون حجم ارتفاع 

 األزمات حصول يف التوقعاترتفاع دور مؤشرات ا. 

 الســوق، ســيطرة يف حتكمها ســهولة من ذلك عن ينجم املالية، وما األســواق على املؤســســات بعض ســيطرة 
 األوراق املالية .  سوق على الصناعات بعض

 منه واخلروج السوق دخول على الرقابة، و األسهم سوق يف الكتتابالتبادل، وا معدالت اخنفاض . 

 أسواق االئتمان . على املخاطر عالية املالية األصول غلبة 

 البنوك .  وقطاعات املال على أسواق لإلشراف اإلداري اجلهاز إطار يف ضعف 

 االقتصادية .  للمؤسسات القوائم املالية عرض عند واإلفصاح الشفافية غياب 

 حيث العميق، الركود هاوية إىل البالد دفع يف املتحدة الوالايت يف األزمة املالية تســــببتآاثر األزمة املالية:  -2
 تراجعو  اإليرادات اخنفاض على فضال، هبوطها األصول أسعار وواصلتيف األفق،  االئتمانية الضائقة برزت

 اخنفاض ومع، االدخار معدالت يف كبرية طفرة حدوث إىل أدى مما م،مســـــــــتوايهت أدىن إىل املســـــــــتهلكني
ألن  ،األزمة هذه يف العامل دول معظم. وتشـــــــرتك احلقيقي احمللي الناتج يلإمجا تراجع االســـــــتهالك، معدالت
 كانت  املتحدة الوالايت فإن وابلتايل، األسـواق تتحكم يف اليت العاملية الوحيدة ابلعملة انفرد األمريكيالنظام 

 كله العامل لقبو  ذلك على يســاعدها وكان الدوالر، يف حتكمها حيث من العامل اقتصــاد يف تتحكم الواقع يف
 احتكارفأدى ذلك إىل  األمريكية، يف املؤســـــــســـــــات املالية الدول ودائع معظم وكانت ،عاملية عملة للدوالر

رفع من مســـــــــتوايت  امم الدوالرات من املزيد طبع عن املتحدة الوالايت تتوقف ومل ،العامل الدوالر القتصـــــــــاد
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 يف وأدى عالية درجة إىل العقارات أســـعار رفع ما وهو ،ولةيالســـ زايدة بســـبب التضـــخم إىل أعلى مســـتوايته
 مديونيتهم ســــداد على قادرين غري أنفســــهم األمريكيني من كثري وجد حيث العقاري الرهن أزمة إىل النهاية

يف  ت، وقد أفلســــــت العديد من البنوك االســــــتثمارية اليت وضــــــعت اســــــتثمارات مالية تقدر ابمللياراللمصــــــارف
ية، كما أفلســـــــت شـــــــركات التأمني اليت عجز زابئنها عن ســـــــداد القروض املســـــــتحقة املتاجرة يف األســـــــواق املال

وكذلك أقســـــــــــــــاط التأمني، وامتنعت البنوك عن إعطاء قروض جديدة. وانتقلت العدوى إىل قطاعات أخرى 
مما أدى إىل تســــــــريح آالف العمال مســــــــببة الزايدة يف نســــــــبة البطالة، وهذا أثر ســــــــلبا على  ،جتارية وصــــــــناعية

ســســات االســتهالكية األخرى الغذائية واخلدماتية وجتارة الســيارات وغريها. وظهرت بوادر الكســاد وتراجع املؤ 
 .12النمو االقتصادي، مما أدى إىل تراجع االستهالك واإلنفاق 

كرب بلد أ ا منأهنذلك  ،عاملية اليت تعصــــــــــــــف ابلوالايت املتحدة األمريكية، أزماتاملالية  اتاألزم لقد  أصــــــــــــــبحت   
 ،من الواردات العاملية % 15.5مليار دوالر أي ما نســبته  1919حيث تبلغ وارداهتا الســلعية حنو  ،ســتورد يف العاملم

 ،وابلتايل فإن األزمة االقتصادية وظهور بوادر الكساد االقتصادي يف أمريكيا ينعكس على صادرات دول العامل األخرى
 يف ونقص كبرية ابنتكاسة املصارف أصيبت وابلتايليف الناتج،  مسبوق غري اخنفاضا املتقدمة االقتصادايت شهدتو 

 املســــتوى على آاثرها حتدث العاملية املالية األزمة بدأت وهنا، بعضــــا بعضــــها تقرض أن املصــــارف ورفضــــت الســــيولة،
، لعاملا أحناء كل يف التأمني بشـــــركات املرتبطة األمريكية التأمني إعادة شـــــركات ارتهنا أن بعد خاصـــــة ،االقتصـــــادي

 . 13مساكنهم فواتري دفع وأتمينات مهتمعاشا ضمان الناس فقد من التخوف أبد وبذلك

 قطاع يف وابألخص العامل دول من لعديد بسرعة العاملية املالية األزمة أاثر نقل يف العقاري الرهن أزمة سامهت لقد    
ر على القطاع كافة املســــــتوايت، فآاثر األزمة مل تقتصــــــ، وابلتايل فإن لألزمة تداعياهتا على مجيع دول العامل وعلى  البنوك

املايل فحســــب وإمنا مســــت حىت القطاعات األخرى، بســــبب تراجع أســــواق املال العاملية، حيث خلق حالة من الركود 

                                                           

 .   72و  71لمالية العالمية ومعالجتها من منظور إسالمي ، صسعيد الحالق، األزمة ا 12 
                                                        ،  wwwi.efpedia.com   : 2016/  08/ 07تاريخ الزيارة .   

 .  74و  73نفس المرجع السابق ، ص  13 
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االقتصـــــــادي يصـــــــعب التكهن مبدته إذا مل تتمكن اإلجراءات من إيقاف التدهور الكبري يف األســـــــواق املالية، وأن أكثر 
 .14اعيات ستكون على مستقبل الثقة يف املعامالت على مستوى األسواق املاليةالتد

 :15املشكالت العاملية التالية هذه األزمةينتج عن  أنمن املتوقع و 

حدوث خســـائر يف أصـــول البنوك خاصـــة املتعلقة ابلقروض واالســـتثمارات وســـندات الرهن العقاري واخنفاض  -1
 أسعار األسهم .

 بسبب ارتباطها ابلدوالر.احمللية اخنفاض قيمة العملة  -2

مســــــــــتوى  مما يؤدى إىل خفض، الرتكيز حنو إنقاذ الصــــــــــناعية املالية يف العاملالركود االقتصــــــــــادي، إضــــــــــافة إىل  -3
 املساعدات اإلنسانية للدول النامية .

 عقارية .أنشطة غري حنو االهنيار البطالة، وانتقال ارتفاع معدالت  -4

 . قطاع العقارات يفاالستثمارات توقف العديد من  -5

 .العديد من الشركات العاملية عن االستثمار إفالستعثر العديد من املشاريع غري املكتملة، نتيجة  -6

ة نتيجة عجز املســــــــــــامهة من قبل الدول الصــــــــــــناعي ،توقف العديد من املشــــــــــــاريع اإلمنائية يف دول العامل الثالث -7
 الكربى املنهارة اقتصاداي.

 ،ومي واحملليالناتج الق وابلتايل اخنفاض ،ت بســــــــبب اخنفاض األســــــــعار العامليةاخنفاض الطلب على الصــــــــادرا -8
 .  وتسريح العديد من العمال

                                                           

 .  17 – 14، ص ص  العالم على االقتصادية وآثارها المالية األزمة،  محمد مريم 14 
                                                          news.maktoob.com   : 2016/  80/  90، تاريخ الزيارة . 

 2012ر ، الجزائ –جستير غير منشورة، جامعة وهران حمداني زهرة ، إشكالية تدويل الخطر المالي وأثره على األسواق المالية ، رسالة ما 15 
 . 208و  88ص ، 
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 يف حادا اخنفاضــا الصــرف أســعار ضاواخنف ،شــامال ارتفاعا الســيادية الســندات على وائدالع فروق ليســجت  -9
 العقارات أســـــــعار يارواهن، دياالقتصـــــــا النشـــــــاط يف مفاجئ هبوطو  ،املرنة الصـــــــرف نظم تعتمد اليت البلدان
 بني البالغ االتسـاق عدم حاالت سـياق يف العملة أسـعار اضواخنف ،االئتمان على احلصـول إمكانية وضـعف
 .العمومية امليزانيات يف العمالت أسعار

 أو ســـحب نتيجة ،املباشـــر األجنيب االســـتثمار على منوها يف املعتمدة النامية االقتصـــادايت معاانة  -10
 .فيها االستثمارات حجم تراجع

 التمويل مصادر أحد أصبحت التحويالت هذه أن ذلك النامية، الدول إىل العاملني حتويالت تراجع -11
 الدول إىل اخلارج يف العاملني حتويالت إمجايل أن إىل التقارير بعض تشــــري حيث النامية، الدول يف اخلارجية
 بســبب وذلك ، 2005 ســنة دوالر مليار 188.5 إىل 2001 ســنة دوالر مليار 96.5 من انتقل النامية
 الوالايت وتقف ،التحويل خدمات تكلفة واخنفاض العامل، حول املهاجرة العمالة عدد يف احلاصــــــل التطور
 أن ميكن الذي التأثري درجة يعكس مما العامل، يف العاملني لتحويالت دولة مرســلة عشــرين رأس على املتحدة
 .التدفقات هذه األزمة على متارسه

  للدول املالية األســـــواق مســـــتوى على والعاملة ،النامية للدول التابعة الســـــيادية الصـــــناديق خســـــائر -12
 .ابألزمة املعنية الصناعية

 املتضــــررة النامية البلدان إىل املعوانت زايدة خبصــــوص تعهداهتا عن الصــــناعية الدول تراجع إمكانية  -13
عدد  من يزيد أن ما ميكن وهو، الصناعية الدول يف تصادياالق النشاط تراجع بفعل ،ات املاليةاألزم آاثر من

 . النامية الدول يف الفقر مستوايت ويعمق الفقراء،

 تباطؤإىل  النامية أدى الدول بعض لصـــــــــادرات مكون أهم يعترب الذي النفط على الطلب تراجع -14
 .أسعاره اخنفاض إىل دفع مما ،العاملي النمو معدالت

 سالمي يف عالج األزمة املالية :رابعا: مسامهة التمويل اإل
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بعد حتليلنا لألزمة املالية وتفســرياهتا من منظور نظام التمويل التقليدي، حناول طرح البديل اإلســالمي لنظام التمويل     
 التقليدي، والوقوف على مدى إمكانية حتقيق صيغ التمويل اإلسالمي هلذه الغاية. 

ملالية، ومن هذه احللول ختفيض أســـعار الفائدة األســـاســـية إىل أدىن مســـتوايت قدم االقتصـــاد الوضـــعي حلوال لألزمة ا  
التخلص ية، املال النظم يف الدوالرات مليارات ، إصــدار املزيد منالكافية احلماية حتقيق، الرهون قروض متويل إعادةهلا، 
 مستوايت أفضل إىلائدات االستثمارات ، تعظيم عواملصرفية املالية املؤسسات املالية على لألزمة كل اآلاثر السلبية من
، إال أن هذه احللول مل ترتق إىل املستوى املنتظر، ليأيت دور التمويل اإلسالمي يف عالج االقتصادي النمو تشجيعو  هلا،

 األزمة املالية.

 الية :مللقد استقر الرأي من طرف اخلرباء وعلماء االقتصاد أن املعامالت اآلتية هي اليت تقف وراء األزمات ا 

 الشـــريعة ، لذا حرمتاملالية األزمات أســـباب أهم أحد الفائدة تطابق الراب يف املعىن واملقصـــد، وهي :الفائدة-1
 ذلكو ، وهذا التحرمي يشمل راب النسيئة، كما يشمل راب الفضل، بفائدة القروض منح أشكال كل اإلسالمية

 من قليلة فئة أيدي يف الثروة سيتكدو  ،واحلرمان قروالف البطالة ، كانتشاراجتماعية ومساوئ أضرار من ملا له
حياة األفراد، كما اليومية على  األعباء وزايدة االستهالكية، السلعخاصة أسعار  األسعار غالء، و اجملتمع أفراد

 واحملتاجني، خاصـــة ابلضـــعفاء والرفق والرتاحم يؤدي الراب إىل احنالل وتفكيك اجملتمع، والقضـــاء على التعاون
 يف اإلســـالم رغبة يعكس ، لذا فإن هذا التحرمياالســـتهالكية احتياجاهتم لتلبية االقرتاض إىل يضـــطرون نالذي
 على العمل يف جهد أي تبذل نأ ندو  اديةامل ثروهتادخول  من تعيش طبقة اإلســــالمي اجملتمع يف يوجد الأ

 االقتصادية شروعاتامل هبا متتس اليت اخلسارة أو كسبامل الحتماالت تتعرض نأ ندو  أو الدخل ذاه حتقيق
 يؤدي مما ألن اســتحقاق الربح يكون ابلعمل واجلهد، ربح،ال عليه يســتحق عمال يبذل ال املرايب، ألن عموما
 املشـــاريع يف املال اســـتثمار بعدم اإلنتاج إعاقة، ويعمل الراب على واملهارات الكفاءات من اجملتمع حرمان إىل

 ضـــــريبة بدفعه ،الربوية الفوائد دفع النهاية املســـــتهلك يف يتحمل، و والتجارة ةوالصـــــناع الزراعة جمال يف اهلامة
 اإلنتاج يعيق الفائدة ســـــعر ارتفاع إن ʺ  :كينز" اللورد يقول، األســـــعار فروق يف تتمثل للمرايب مباشـــــرة غري
 ةحال يف للمخاطرة أمواله تعريض دون مضــــــمون، عائد على للحصــــــول ابالدخار املال صــــــاحب يغري ألنه
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 إىل يؤدي الفائدة ســـعر يف نقص كل أن كينز اللورد يرىو  .ʺ التجارية أو الصـــناعية املشـــاريع يف االســـتثمار
 االقتصـــادي ويقول .الناس من املزيد لتشـــغيل الفرصـــة وإجياد العمالة، يف زايدة إىل وابلتايل اإلنتاج، يف زايدة
 منو لتضــــاعف أزيلت الفرملة هذه أن ولو لفائدة،ا معدل يعوقه املال رأس منو إنʺ  :جيزل ســــيليفيو األملاين
  .16ʺ وجيزة فرتة يف صفر إىل الفائدة سعر خفض تربر لدرجة احلديث العصر يف املال رأس

 الرهن فعقــد ،معظم األزمــات املــاليــة كــان ســــــــــــــببهــا الرهن العقــاري ملروره عرب قنوات ملتويــة :العقاري الرهن-2
 ،من جهة أخرى وبنوك مالية مؤســـــســـــات من وممولبني من جهة، ومضـــــار  من ميلك العقار بني يتم العقاري
ة. ومل بفائد املضـــارب ذمة يف قرضـــا يصـــري الذي الباقي املمول ويدفع الثمن من جزء املضـــارب يدفع أن على

فزاد  القروض،مما أدى إىل زايدة الطلب على  للمقرتضـــــــني، االئتماين لســـــــجلتضـــــــع البنوك شـــــــروطا خاصـــــــة 
فتوســــعت البنوك يف االئتمان ببيعها تلك القروض على شــــكل  أســــعارها، فاخنفضــــت ،العقارات على الطلب

ما لبث أن  ذات ارتباط وثيق بينها، الديون من متوالية رهن كل عن فرتتب ،العام لالكتتاب طرحتهاسـندات 
 بلغ دفق الفائدة، ســــعرالزايدة املســــتمرة ل بعد خاصــــة ديوهنم، ســــداد عن ديننيامل توقفدما عناهنار بســــرعة 

 عامال كانت العقارية الرهون محلتها اليت لفوائد، فأســــــــعار ادوالر تريليون 1.34 حنو القروض تلك حجم
 عدم معدالت من زادت اليت العقارية الديون بيع عمليات عن فضـــــال وذلك األزمة، حصـــــول يف أســـــاســـــيا
 احلقيقية، قيمته من أكرب تزاماتاله حيمل مما يتعرض العقار الواحد لعدة عمليات اقرتاض إذ ابلديون، الوفاء
اإلجراءات تعارض األسـس واملبادئ العامة الذي بين  تلك وكل متعددة، لرهون عرضـة الواحدة العني جيعل أو

 . 17عليه علم االقتصاد

                                                           

 .  165 – 159، ص ص 1999مصر، للكتاب، اإلسكندرية مركز وخصائص، أهداف، ،مبادئ :اإلسالمي االقتصاد سري، حسن 16 
 2008،  1ط األردن، الحديث، الكتب المع العالمي، للكتاب جدار اإلسالم،و  ،االشتراكية الرأسمالية، :االقتصادية النظم خلف، حسن فليح -

 . 262 – 260، ص ص 
 الغربي االقتصادي النظام منظور من عالجها كيفية و المالية األزمة مؤتمر اإلسالمي، البديل ومعالم المالية األزمة جحنيط، مريم 17 

 .  8 -6 صص  ، 2009 لبنان، الجنان، جامعة واإلسالمي،
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 ال املشــــــــتقات املالية إىل تفاقم األزمات املالية وإطالة أمدها ألهنا جتارة يفأدى التوســــــــع  :املالية املش      تقات-3
 أثناء الطرفني كال ميتلكها ال رمزية مالية أصـــــــول من تشـــــــتق لكنها ،ببيع حقيقي وال شـــــــراء حقيقي تتعلق
 املالية األسواق إىل احلقيقية األسواق انتقلت من وقد املستقبل، يف البيع أو ابلشراء وعد على وتنطوي ،العقد
أزمة مالية  يف فتسببت العاملي، اإلمجايل جالنات أضعافة عشر  يعادل ما فيها التعامل زاد وقد والثانوية، األولية
 الغرر يســــــــودها مهيةعلى معامالت و  املالية املشــــــــتقات نظام املالية. ويقوم األســــــــواق تقلباتل نتيجة حقيقية
 . 18اليت ال جتذب القتصادايت العامل سوى اهلالك والدمار االستثمارات الومهية أشكال من تعد إذ واجلهالة،

 قروض ســــــيما وال املصــــــرفية التقليدية، األصــــــول حتويل عملية عن التوريق ظاهرة تعرب :التس    نيد أو التوريق-4
فعملية التوريق تشـــــري إىل . املالية األســـــواق للتداول يف قابلة مالية ســـــندات بشـــــكل مالية أوراق إىل الرهوانت

 هذه متثل ملعنيني،ا كال ويف .سندات إىل التحويل التسنيد ظاهرة تعين لذا سندات، إىل كافة حتويل األصول
 من يتم وذلك والتمويل، الســيولة توفري لغرض املالية أدوات الســوق تضــمنتها اليت املســتحداثت أبرز الظاهرة
 التوريقأخرى. وعلى هذا األســـــاس ف أصـــــول إىل مســـــتندة للتداول قابلة مالية جديدة أصـــــول ابتكار خالل
 اجلمهور على تطرح ةكثري  ســـــــندات أو كوكصـــــــ إىل الواحد الدين بتقســـــــيم يعمل حيث ابلديون، يتعامل
 متتالية، موجات يف العملية هذه رلتتكر  جديد، ملمول لتباع واحدة حمفظة يفها جتميع يتم مث فيها، ليكتتبوا
 واليت عليه، املتعاقبة التوريق موجات للك احملرك الوقود تعد وفوائده ،واحد دين على األصــــل يف بنيت واليت
 هبذا التوريق يتســـــبب أن الواضـــــح ومن، اقتســـــامها على خالهلا من واملقرضـــــون ســـــتثمرونوامل املورقون يتوافد

 بســـلعة، وال يرتبط أصـــال فيها إنتاجية ال رمزية ومهية ســـوق إىل يفضـــي ألنه ،املالية األزمات وقوعالكيفية يف 
 . 19 خدمة أو

                                                           

 ،عشر الثالث المؤتمر اإلسالمي، االقتصاد رؤية مع منها، الخروج وسبل حقائقها، العالمية المالية ألزمةا الروبي، أحمد محمد رمضان 18 
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افه مرة، واليت تســري يف االجتاه املعاكس ألهدليضــع حدا ملثل هذه املعامالت املعقدة واملد اإلســالمي التشــريعلذا جاء   
 من وغريها النجش وبيع الغرر وبيعال ميلك،  ما بيع محر ومبادئه الرابنية، فوضـــــــع ضـــــــوابط لبعض هذه املعامالت، و 

 واليت ،اليةامل واألوراق العقارية الســـــندات من كثري يف ومهية مضـــــارابت من نراه ما بعيد حد إىل هتشـــــاب واليت، البيوع
 إبحياء لموســـةامل اإلنتاجية العمليات يف تدخل نأ ندو  وتشـــرتى تباع جامدة ســـلعة جمرد النقود اهلخال من بحتأصـــ

أو  الراب حظر هو اإلســـــالمي التمويل عليه يقوم الذي الفكري األســـــاسف .وغريها صـــــانعامل وإنشـــــاء الزراعية األراضـــــي
 تقوم صــــيغ وأدوات متويلية واســــتحداث إجياد من ذلك تبعيســــت وما املالية، مجيع املعامالت من الفائدة، واســــتبعادها

 احلقيقية، االقتصادية ابحلركية املرتبطة املتنوعة املشاركة معدالت على اإلسالمي التمويل دميعت، و املشاركة أساس على
 الذي والومهي يباملضـــار  الرمزي االقتصـــاد تنمي اليت املســـبقة الربوية الفوائد آلية على التقليدي التمويل يعتمد حني يف
 انتقال املوارد مها أســاســني عنصــرين على يقوم اإلســالمي فالتمويل احلقيقي. ابالقتصــاد احلاالت من كثري يف يرتبط ال
 تتاح لن فاألموال التمويل، ابالنتفاع من للمســـتفيد يســـمح الذي ووجود األجل العجز، فئات إىل الفائض فئات من
 احلصــــة هي الكلفة وهذه التقليدي، التمويل مع ابملقارنة وأكرب عائدا تكلفة أبقل تتاح بل النظام اإلســــالمي يف جماان
 الشـــيء يف حقيقية زايدة أي ،حقيقي ربح ظهورو ابمللكية  اإلســـالمية التمويل أســـاليب مجيع يفالذي يرتبط  الربح يف

القاعدة  إىل اســــتنادا ، وهذاان، كما يرتبط اســــتحقاقه ابلضــــمأســــاس واقعي على تقوم ال افرتاضــــية اململوك وليس زايدة
 مقابل يف يكون املســـتحقالربح  أي فاخلراج ،"ابلغرم الغنم" بقاعدة أيضـــا عنها يعرب واليت ʺابلضـــمان اخلراجʺ الفقهية
 .  20 لمخاطرةالتعرض لأي  املتحمل، الضمان

فمنها  ،واألحوال روفالظ كل تناســـب أســـاليبعدة تقنيات و  أوجد اإلســـالمية التمويل وصـــيغ أدوات وتنوع تعددإن 
قائمة  أســـــاليب ابلتمليك، ومنها املنتهية واإلجارة ،اإلجارة، االســـــتصـــــناع، الســـــلم بيع، البيع ابلتقســـــيط، ابألجل البيع
  واإلحســــــان الرب قائمة على أســــــاليب ومنها أيضــــــا ،املغارســــــة ،املزارعة، املســــــاقاة، املشــــــاركة، املضــــــاربةكاملشــــــاركة   على
  األدوات املالية اإلســـــــالمية اليت ميكن تداوهلاإىل  ة، ابإلضـــــــافالوقفو  ،الزكاة ،التطوعية الصـــــــدقات، احلســـــــن القرضك
 ههذ مجيعو  ،صـــــكوك املشـــــاركة ،صـــــكوك املقارضـــــة )املضـــــاربة( ،صـــــكوك اإلجارة ،صـــــكوك الصـــــناديق االســـــتثماريةك
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 جيعلها مبا واخلدمات لســـلعا إلنتاج وتوزيع توجيهها مبعىني، احلقيق االقتصـــاد يف التمويل اســـتخدام تضـــمن األســـاليب
 حالة يف حيدث كما نقدية صـــــورة يف هبا االحتفاظ أو حىت الرتيف االســـــتهالك إىل يتســـــرب وال ،التنمية يف صـــــبنت

  .21بفوائد االقرتاض

ثروة نقدية أو عينية بقصــــد االســــرتابح من مالكها إىل شــــخص آخر يديرها لقاء  الذي يقدم -إن التمويل اإلســــالمي 
 ،الفائدة بســــــعره تعامل معد نتيجة وذلك ات،األزم مواجهة تبعات على له القدرة - ألحكام الشــــــرعيةعائد تبيحه ا

 االفرتاضــــي مقارنة االقتصــــاد حجم وكرب املالية ابملشــــتقات التعامل أن كما،  املالية أســــباب االهنيارات أهم يعترب الذي
 جعل مما العاملي، االقتصاد على كبرية هلا أضرار كانتاملال   أسواق يف األخالقية غري واملمارسات احلقيقي ابالقتصاد

 عن طريق صيغ التمويل اإلسالمي اإلسالمية املصرفية الصناعة يف يفكرون الدول الغربية يف االقتصاد رجال من الكثري
 .22االقتصادي العائد حتقيق وابلتايل ،واخلسائر األرابحيف  املشاركة مبدأ على تعتمد اليت

 ولكل ،لكل البشرية واملوجهة، األخالقية للقيم مراعاتهالتمويل اإلسالمي عن بقية التمويالت التقليدية  مييز إن الذي 
فعلى خالف املذاهب االقتصــــادية الوضــــعية، حيظى اجلانب الروحي واألخالقي  هبا، يعمل أو منها يقتبس أن يريد من

اليوم  الغرب يف ظهر قدف لوحي اإلهلي مرجعية أســاســية.واالجتماعي أبمهية كبرية يف االقتصــاد اإلســالمي الذي يعتمد ا
الذي  سويسرا، يف األخالقي البنك املعىن، مثل هذا على أتسست البنوك بعض وحىت األخالقي، ابالقتصاد يعرف ما

م حترت  ال اليت واملشــاريع واملخدرات واألســلحة الكحول يف اســتثمار فال وحيرتم األخالق، القيم يراعي ما كل على يقوم
 ،تضـخم وتقلبات األسـعارويعمل التمويل اإلسـالمي على التصـدي لل .ككل ابجملتمع املضـرة األعمال من وغريها البيئة

 ،عن طريق منع التعامل ابلفائدة وكذلك منع متويل املبادالت الومهية أو الصـــــورية خاصـــــة املضـــــاربة يف املشـــــتقات املالية

                                                           

 وتداعياتها، أسبابها ،عاصرةمال االقتصادية األزمةول: مؤتمر دولي ح ،اإلسالم نظر ووجهة نةهالرا  االقتصادية األزمة العوضي، أحمد 21 
 . 21 ص ،  2010ديسمبر 16 – 14األردن ،  جرش، جامعة وعالجها،
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جنب  ككل عن طريق التقســـيم العادل للمخاطر والتقليل منها قدر اإلمكان بتابإلضـــافة إىل تعزيز الثقة يف النظام املايل
 . 23اجملازفات اليت تنطوي على الغرر وامليسر احملرمان شرعا

 ،ة العامليةقبل وأثناء خمتلف األزمات املالي ،إن األداء املتميز للبنوك اإلســــــــــالمية اليت تعتمد على التمويل اإلســــــــــالمي   
 ،يف حني تعرضــــت املؤســــســــات املالية التقليدية إىل ضــــرابت موجعة خالل األزمة ،هذه األزمات أثبت صــــمودا يف وجه

 حللاحيث يرى العديد منهم يف التمويل اإلســـــالمي  ،وهذا ما شـــــد انتباه خرباء املال واالقتصـــــاد إىل البديل اإلســـــالمي
 وكون ،امللكية املتمثلة يف هقواعد، وفقا لاملايلأحد البدائل املمكنة إلصـــــــــــــالح النظام و يف تفادي األزمات املالية  األمثل

 .24املشاركة احلقيقية يف اإلنتاجو  ،املال مما ينمو ابلعمل

حللول األزمة املالية  قيتميز االقتصاد اإلسالمي بعدة ضوابط، ال ميكن عزهلا عن بقية الضوابط السابقة يف التصور الدقي
العتماد على أسلوب املشاركة يف التمويل، ضبط قدرة املصارف يف ومن هذه الضوابط، ضبط اإلنفاق االستهالكي، ا

خلق االئتمان، وتوجيه االســــــتثمار والتمويل حنو دائرة املشــــــاريع املباحة، االمتناع عن التمويل أو االســــــتثمار يف أي من 
افة إىل االلتزام ية للخري، إضــــــــــــاملشــــــــــــاريع احملرمة كإنتاج اخلمور وتربية اخلنازير وغريها، وااللتزام ابلقيم اإلســــــــــــالمية الداع

ابألهداف العامة لالقتصــــــاد اإلســــــالمي مثل التوظيف الكامل للموارد واالســــــتقرار االقتصــــــادي والتوزيع العادل للدخل 
والثروة والنمو، وااللتزام أيضـــــــــا ابملبادئ العامة لالقتصـــــــــاد اإلســـــــــالمي كمبدأ االســـــــــتخالف )أن املال هو مال هللا وأن 

يه(، احرتام امللكية اخلاصــة، احلرية االقتصــادية املقيدة أبحكام الشــريعة اإلســالمية، ترشــيد اإلنفاق اإلنســان مســتخلف ف
ستنبطة من بضوابط التمويل اإلسالمي املكما يستوجب التقيد   واالستهالك، وضمان حد الكفاية لكل فرد يف اجملتمع.

ز التمويل لشـــريعة اإلســـالمية، ومن أهم الضـــوابط اليت متيضـــوابط املعامالت املبنية على القواعد الفقهية للمعامالت يف ا
اإلســــــــالمي عن نظام التمويل التقليدي، ضــــــــابط منع وحترمي الراب حترميا قطعيا، وضــــــــابط منع الغرر وامليســــــــر أو القمار، 

 . 25وضابط منع متويل النشاطات احملرمة 
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الة لرأمسايل) ويتم ذلك على شكل قروض، ففي حوخالصة ما سبق، فإذا كان االئتمان هو احملرك األساسي لالقتصاد ا
إعســـار املدينني عن ســـداد ما عليهم من ديون والفوائد املرتتبة عنها بســـبب التوســـع يف االســـتدانة، فإن ذلك يؤدي إىل 

 فوائد الربوية،ال يعتمد على نظام الركود يف االقتصـــــــاد احلقيقي(، فإن االقتصـــــــاد اإلســـــــالمي غري مبين على املديونية، و 
قتصــــادي. ونشــــري هنا أن املؤســــســــات لذلك فإن حاالت عدم الســــداد تكون معزولة وضــــئيلة مقارنة حبجم النشــــاط اال

املالية اإلســــــالمية تتعرض إىل خماطر عدم الســــــداد مما خيضــــــع املعســــــر املفروض على الدائن يف التمويل اإلســــــالمي ملبدأ 
 داد.   كبرية لتوجيه االئتمان حنو عمالء هلم القدرة على الس  إنظار املعسر، لذا يتوجب على هذه املؤسسات إعطاء عناية

إن الشريعة اإلسالمية تنهى عن التبذير والرتف، لذا جند أن االئتمان يف التمويل اإلسالمي يوجه يف األساس إىل متويل  
مي القائم اإلســــالاحلاجيات االســــتهالكية األســــاســــية، وبذلك فإن النهي يكون أشــــد عن الرتف ابالســــتدانة، والتمويل 

على أســــاس تقاســــم األرابح واخلســــائر ميول النشــــاط االقتصــــادي جتاراي كان أو صــــناعيا أو زراعيا أو حىت خدميا، فال 
توجد عالقة دائن ومدين يف التمويل اإلســـــــالمي، بل توجد عالقة شـــــــراكة بني املمول وصـــــــاحب املشـــــــروع قائمة على 

اطر الديون نظرا الرتباط االلتزامات ابلنتائج احملققة يف الواقع، وفك أســـــــــــــــاس حصـــــــــــــــة املمول يف األرابح، مما جينب خم
االرتباط السليب بني القطاع االقتصادي والقطاع املايل، وإنشاء رابطا قواي بينهما من خالل احلرص على دعم االستقرار 

نمو يف القطاع عله اتبعا للاملايل، الذي يتحقق إبتباع نظام التمويل اإلســــــــــــــالمي من خالل ضــــــــــــــبط منو القطاع املايل جب
االقتصـــــادي. إن العامل اليوم انبهر أبســـــلوب التمويل اإلســـــالمي كبديل من البدائل املتاحة لتمويل النشـــــاط االقتصـــــادي 
بتحقيقه لنمو وتوســــع كبريين، فدعا إىل العمل به ميدانيا، وحقق أداء متميزا وصــــمد أمام األزمات املالية اليت عصــــفت 

مويل املالية التقليدية يف العامل، بشهادة خرباء يف عمليات التمويل وعلماء يف االقتصاد، فهم يرون يف التابلنظم البنكية و 
 .                    26اإلسالمي حال انجعا وفعاال يف تفادي األزمات املالية

 

                                                           

www.pideggpt.org/arabic/azma.doc  ،  : 2016/ 08/ 23تاريخ الزيارة . 
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 ال       امت     ة : 

االقتصـــادية  األنظمة، ويف االقتصـــادية يف املدارس حنرافاخللل واال من الكثري عن العاملية املالية األزمة كشـــفت لقد   
، الوضـــــعية االقتصـــــادية ألنظمةعن ا االقتصـــــاد اإلســـــالمي متيز تبني ما بقدر اخللل حجم اتضـــــح ما وبقدراملختلفة، 
 حيث ،االقتصادية النظرية إثراء يف اإلسهامو  املايل اإلعصار أمام هذا والصمود ،وتوجيهها األسواق تنظيم على وقدرته
 إىل الدعوة فإن، لذا واســـعا أكادمييا اعرتافا التمويل اإلســـالميبتطبيقه ملختلف صـــيغ  اإلســـالمي املصـــريف العمل حقق

على  والشــعوب األمم ورخاء ،العاملي االقتصــاد مصــلحة حتقيق هتدف إىل عاملية ملبادئ دعوةهي  اإلســالمي االقتصــاد
 عن إجيابية صــــــورة لالقتصــــــاد العامليلتقدم كبرية  فرصــــــة متتلك اليوم ميةاإلســــــال املالية لصــــــناعة، فاوتنوعها اختالفها
 ختام ويف .العاملي لالقتصـــاد االســـتقرار والرفاهية وتعظيم الربح فعال يف حتقيق بشـــكل، وتســـاهم اإلســـالمي االقتصـــاد

  :اآليت النحو والتوصيات على النتائج من مجلة البحث ميكن إدراج هذا

 النتائج: 

زمة املالية العاملية هو اإلفراط يف اإلقراض ، كما أنه ميثل العامل املشــــرتك بني معظم األزمات لألإن أهم ســــبب  .1
 املالية، وابقي العوامل األخرى تعترب مدعمة أو نتيجة له . 

 التوســــع يف التعامل وعدم املالية، واملؤســــســــات البنوك مســــتوى املالية على احملافظ وتنويع املخاطر إدارة تعترب .2
 .منها الوقاية أو األزمات لتجنب فعالية األكثر األدوات ،املصريف العمل يف والتخصص شتقات،ابمل

 مبا يعرف بعدوى األزمات املالية . ،ساعدت العوملة املالية على نقل األزمات إىل عدد أكرب من البلدان .3

 االقتصــــــادايت كافة راهنيايف الشــــــريعة اإلســــــالمية، وهي ســــــبب  حمرمة وهي الراب، هي اإلســــــالم يف الفائدة .4
 يها . عل القائمة

توفر املعامالت املالية يف الشـــــــريعة اإلســـــــالمية تنوعا كبريا يف صـــــــيغ التمويل، واليت إبمكاهنا أن تشـــــــكل نظاما  .5
 متويليا متكامال ملختلف قطاعات النشاط االقتصادي .
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احلقيقي، وهذا  شـــــــاط االقتصـــــــاديتتميز صـــــــيغ التمويل اإلســـــــالمي ابالرتباط الوثيق بني العملية التمويلية والن .6
 ،خالفا ألســـاليب التمويل التقليدية خاصـــة القرض بفائدة اليت غالبا ما تكون منفصـــلة عن االقتصـــاد احلقيقي

لع والتمويل من خالل الســــــــــــــ ،الواقعية ،وحيقق التمويل اإلســــــــــــــالمي هذا الرابط ابالعتماد على قواعد التملك
كــافــل االجتمــاعي وينبــذ األاننيــة ويهــدف إىل حتقيق التوازن بني التمويــل اإلســــــــــــــالمي يــدعم التو  ،واخلــدمــات

يدعم االستقرار املايل من خالل احلد من التضخم والتوزيع العادل للمخاطر ، و اجلانب املادي واجلانب الروحي
  بني أطراف العملية التمويلية واالعتماد على مبدأ تقاسم األرابح واخلسائر وعلى مبدأ إنظار املعسر .    

 :التوصيات 

I. اســتخدام إىل لســعيوا ،األمثل اخليار ابعتباره اإلســالمي االقتصــاد مبادئ لتبين احلكومات دعم ضــرورة 
  .الربوية للمعامالت كبديل اإلسالمية التمويل صيغ

II. اإلسالمية الشريعة أحكام مع تتوافق املصرفية للمعامالت تشريعية بيئة خلق على العمل.  

III. االقرتاض وسوء منح يف كبري توسع إىل تؤدي اليت التوسعية النقدية سياساتلل بديلة حلول عن البحث 
 الحقة. أزمات يف تتسبب قد وابلتايل للمخاطر، تقدير

IV. املايل التحرير قبل املايل االستقرار على الرتكيز. 

V. تقليل حدة ه على وقدرت ،االهتمام ابلدراســــات التطبيقية والكمية اليت تبني فاعلية النظام املايل اإلســــالمي
 .وكذلك تلك اليت تكشف مواطن اخللل املتجذرة يف النظام القائم، األزمات وتكرارها

VI.  إنشــاء معاهد تكوين متخصــصــة من أجل تطوير املوارد البشــرية املتخصــصــة يف العمل املصــريف اإلســالمي
ال التمويل واليت ال والتقليل من االعتماد على العاملني من البنوك التقليدية ذوي اخللفية التقليدية يف جم

 تتناسب ومبادئ وأهداف التمويل اإلسالمي .    
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 التوجه السوقي للمؤسسة من وجهة نظر اسالمية

 

 : بن سامل فاروقاألستاذ

 اجلزائر. -01-ة العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جامعة فرحات عباس سطيف كليأستاذ التسويق  

 مباليزاي العاملية اإلسالمية اجلامعة التسويق يف دكتوراه طالب

 

 :امللخص

اث من املفاهيم اإلدارية والتســـويقية احلديثة اليت أســـالت الكثري من احلرب يف العديد من األحب يعترب التوجه حنو الســـوق  
اليت مســـت العديد من املؤســـســـات يف العديد من دول العامل، وتعود أوىل الدراســـات اليت تناولت هذا املفهوم إىل بداية 

( وانرفر وســــال تر Jaworski et Kohli 1990التســــعينات من خالل دراســــات كل من جاوورســــكي وكوهلي )
(Narver & Slater, 1990 .ليتم بعد ذلك تناول هذا املفهوم من طرف العديد من الكتاب واملختصني ،) 

ولكن يبقى مفهوم التوجه الســـــوقي أو التوجه حنو الســـــوق كغريه من العديد من املفاهيم اليت ظهرت يف البيئة الرأمسالية  
هة نظر إســالمية، ملعرفة ان كانت موائمة للبيئة اإلســالمية وما حتتاجه من ضــوابط شــرعية واليت حتتاج اىل دراســة من وج

حث وهنا تتجلى أمهية الدراسة، فهذا الب متها للمؤسسة العاملة يف البيئة اإلسالمية.ءأو العكس من ذلك أي عدم مال
وهو ما مت  اليت تناولت املوضــوع يهدف اىل تســليط الضــوء على مفهوم التوجه الســوقي للمؤســســة من خالل االدبيات

تناوله يف احملور األول للدراسة، ليتم بعدها حتليل عناصر التوجه السوقي من وجهة نظر إسالمية يف احملور الثاين، وعلى 
 ضوء ما سبق مت استخالص النتائج.
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 :التوجه السوقي للمؤسسةاحملور األول: 

م توجه حنو الســــــــــــــوق، تعددت التعاريف اليت تناولت هذا املفهوم وأهمنذ ظهور أوىل البحوث اليت تناولت مفهوم ال   
مركبــاتــه وعنــاصــــــــــــــره، واختالف هــذه التعــاريف هو انجم عن االختالف بني خمتلف املقــارابت املقرتحــة وفيمــا يلي أهم 

 التعاريف اليت تناولت مفهوم التوجه حنو السوق:

 تعريف التوجه حنو السوق:   -أوَل

بني أوائل الكتاب الذين تناولوا مفهوم التوجه  يعترب شابريو من(: Shapiro, B.P. 1988)تعريف     -1
حنو الســوق ويرى ان املؤســســة املتوجهة حنو الســوق هي مؤســســة هلا خصــائص ثالث: معلومات حول كل املؤثرات 

التنســــــيق بني  ىحول عمليات الشــــــراء منتشــــــرة بني خمتلف الوظائف، وعملية اختاذ القرارات االســــــرتاتيجية املبنية عل
بعد "خمتلف الوظائف واالقســــــــام، وااللتزام بتنفيذ هذه القرارات من قبل مجيع األقســــــــام، ويضــــــــيف من خالل قوله 

ســــــــنوات من البحث أان واثق من أن مفهوم التوجه حنو الســــــــوق ميثل جمموعة من العمليات اليت متس مجيع جوانب 
 .1" زبون"املؤسسة، فهو أكثر بكثري من جمرد االقرتاب من ال

من هذا التعريف يتبني أن التوجه حنو السوق أمشل من التسويق حبيث أنه ميس مجيع جوانب املؤسسة، فهو أكثر من   
التوجه حنو الزبون والذي هو لب التوجه التســــــــــويقي، إال أن هذا التعريف يبقي على التوجه حنو الســــــــــوق كمفهوم غري 

  تعريف. واضح املعامل، فهو عبارة عن حكم أكثر منه

 Jaworski and)تعترب الدراســـــــة اليت اعدها كل من (: Jaworski et Kohli1990تعريف جاوورس     كي وكوهلي ) -2

Kohli )واليت كانت بعنوان  "Market orientation: The construct, research propositions, and managerial 

implications, Journal of Marketing, 54(2), 1990وائل الدراســـات اليت تناولت التوجه حنو الســـوق  بنوع "، من أ
من التفصـــــــــــــيل، وقد اعتربا  مفهوم التوجه حنو الســـــــــــــوق على أنه تنفيذ ملفهوم التســـــــــــــويق وبناء على ذلك عرفاه أبنه : 

( مبعىن توليد ومجع information-processing)جمموعة من الســـــــلوكيات التنظيمية املتخصـــــــصـــــــة بســـــــريورة املعلومات "
( حول احتياجات الزابئن احلالية Market Intelligenceلومات من طرف املؤسسة من خالل استخبارات السوق )املع

    .2واملستقبلية، مث توزيعها على خمتلف أقسام املؤسسة، مث استجابة ورد املؤسسة على هذه املعلومات"
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احلالية واملستقبلية،  عى إىل تلبية احتياجات الزابئنركز هذا التعريف على املعلومة وأمهيتها ابلنسبة للمؤسسة اليت تس   
ألنه مهما تطورت املفاهيم فالزبون يبقى احللقة املشـــرتكة أو العنصـــر األســـاســـي يف العملية التســـويقية، وال يقتصـــر األمر 
 اعلى مجع املعلومات فقط بل جيب على املؤســــــــســــــــة أن حتســــــــن توظيف هذه املعلومات من خالل توزيعها توزيعا جيد
على خمتلف املصــــاحل والوظائف أو أقســــامها، وخلق اســــتجابة ورد فعل بناءا على هذه املعلومات، وقد أطلق على هذا 

 املفهوم فيما بعد ابملقاربة السلوكية. 

وســالتر من أوائل الكتاب الذين تناولوا  يعترب كل من انرفر: (Narver & Slater, 1990تعريف نرفر وس  التر)  -3
 ,Journal of Marketing, 54(4), 20-35و الســوق من خالل املقالة اليت نشــراها يف اجمللة املختصــة )مفهوم التوجه حن

  (..The effect of a market orientation on business profitability( واليت عنوانها بـ) 1990

ا فيه التوجه ابلســـــوق على أنه " مسة ، والذي اعترب (Jaworski et Kohli) يقدم الباحثان تعريفا خمتلفا عن ســـــابقيهما   
ثقافية للمؤســـــــــــســـــــــــة مبعىن أن التوجه ابلســـــــــــوق هو الثقافة التنظيمية اليت تعظم خلق الكفاءة والفعالية يف الســـــــــــلوكيات 

 3الضرورية، لغرض خلق قيمة عليا للزابئن، وابلتايل استمرارية األداء املرتفع يف أعمال املؤسسة".

ه ابلســـــــــــوق يتكون من ثالثة أبعاد هي: إرضـــــــــــاء احلاجات املختلفة للزابئن أو ما يســـــــــــمى كما بينا أن مفهوم التوج    
ابلتوجه حنو الزبون، التحليل والتجاوب مع مجيع حتركات املنافســــــــــة وهو التوجه حنو املنافســــــــــني، والتنســــــــــيق والربط بني 

 . 4الوظائف أو األقسام اإلدارية يف املؤسسة

لرفع حثني مفهوم التوجه حنو الســـــوق ابلثقافة التنظيمية للمؤســـــســـــة واليت هتدف إىل ايف هذا التعريف ربط كل من البا  
وحتســــــــــــــني األداء من أجل تقدمي قيمة أفضــــــــــــــل للزابئن، وقد قســــــــــــــما هذا املفهوم إىل ثالث أبعاد، بعد يتعلق ابلزابئن 

ينافســــــها على  ة الذيابعتبارهم اهلدف الرئيســــــي ألي مؤســــــســــــة، وبعد متعلق ابملنافســــــة واليت تعترب خصــــــم املؤســــــســــــ
املعلومات، والبعد األخري ابلبيئة الداخلية للمؤسسة ابعتبارها القاعدة األساسية لعمل أي مؤسسة، وهذا املفهوم أصبح 

 .ابملقاربة الثقافيةيعرف فيما بعد 

تعريف آخر أو مقاربة أخرى اقرتحها كل من بيكر (: Becker et Homburg 1999وهومربج  تعريف )بيكر -4
حيث عرفا التوجه حنو الســــوق على أنه "جمموعة من األنظمة اإلدارية املشــــكلة من  (Becker et Homburg)ربج وهوم

  5أجل مساعدة وتسهيل توجه املؤسسة حنو زابئنها ومنافسيها".
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 يتيف هـذا التعريف ركز البـاحثـان على أن التوجـه حنو الســــــــــــــوق مـا هو إال عبـارة عن جمموعـة من األنظمـة اإلداريـة ال  
وجدت من أجل مســــــــــــاعدة املؤســــــــــــســــــــــــة يف توجهها حنو زابئنها من أجل تلبية حاجاهتم والتوجه حنو املنافســــــــــــة ومجع 
املعلومات حوهلا، وقد خلصـــــــــــا هذه األنظمة يف مخســـــــــــة أنظمة خمتلفة، وقد مسح هذا التعريف بظهور مقاربة أو منظور 

 اليت القته املقاربة السلوكية والثقافية. ، ولكنها مل تلقى نفس االهتمامالنظامية املقاربةجديد وهو 

التوجــــه حنو الســــــــــــــوق على أنــــه:  -DAY  GEORGE Sعرف (:  -DAY  GEORGE S 1990)تعريف  -5
فإن املؤسسات اليت  DAY"استعداد املؤسسة ومتتعها ابلكفاءة العالية من أجل فهم وإرضاء حاجات الزابئن، وحسب 

ســــتجابة كفاءاهتا وفق إمكانياهتا يف الســــوق، واســــتباق تطورات الســــوق واال  تتبىن التوجه حنو الســــوق جيب عليها تطوير
 6."للمتغريات احلاصلة

ركز صاحب هذا التعريف على أمهية متتع املؤسسة ابلكفاءة العالية واستعدادها اجليد من أجل دراسة وفهم حاجات    
 تنشط هبا من ر كفاءاهتا ودراسة األسواق اليتزابئنها وتلبيتها للفوز برضاهم، ولكي تتمكن من ذلك وجب عليها تطوي

أنه ركز على الزبون وأمهية دراســة الســوق ومل  DAYالتنبؤ ابلتغريات واالســتجابة هلا بشــكل ســريع، واملالحظ يف تعريف 
 يفصل أكثر يف مركبات هذا السوق.

 خصائص التوجه حنو السوق: -اثنيا

التوجه حنو الســـــــوق ميكن تلخيص أهم خصـــــــائص هدا املفهوم على من خالل التعاريف الســـــــابقة واليت تناولت مفهوم 
 النحو التايل:

يعترب التوجه حنو الســــــوق جزء من الفكر االســــــرتاتيجي للمؤســــــســــــة، فيمكن النظر إىل هذا املفهوم على أنه عملية  -
ة الكبرية يصــــياغة االســــرتاتيجية العامة للمؤســــســــة واليت تعكس احتياجات ورغبات الزابئن، ويتجلى ذلك يف األمه

اليت يوليها هذا املفهوم للمعلومات وســــريورهتا يف عملية التخطيط واختاذ القرارات، هلذا يتطلب التوجه حنو الســــوق 
نظم معلومات اسرتاتيجية، يكون حمورها األساسي الزبون، ويستمد قوته الفعلية من كل العاملني ابملؤسسة، وليس 

 من مسؤويل قسم التسويق فقط.

الســـوق هو فلســـفة شـــاملة تتشـــارك فيها خمتلف مكوانت املؤســـســـة من إدارات وموظفني، فالكل معين  التوجه حنو -
بعملية االســتجابة للمعلومات كل حســب موقعه وأتثريه يف عملية صــياغة اخلطط واختاذ القرارات، وهذا ما يســمح 
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موعة عي وينمي روح اجملخبلق جو من التعاون والتكافل بني خمتلف موظفي املؤســـــــــــــســـــــــــــة مما حيســـــــــــــن العمل اجلما
 .واالنتماء للمؤسسة

املؤسسات اليت تطبق مفهوم التوجه حنو السوق هلا القدرة على االستجابة السريعة حلاجات ورغبات الزابئن، فهذا  -
املفهوم يركز على عملية مجع املعلومات من الســوق من خالل التوجه حنو مركبات الســوق وعلى رأســها الزابئن من 

اجاهتم ورغباهتم واملنافسة من خالل دراسة نقاط القوة والضعف لديهم وحماولة االستجابة السريعة خالل دراسة ح
 .هلذه املعلومات من خالل وضع خطط تتناسب مع هذه املعلومات

املعلومات اليت تقوم على الســــــلوكيات، وثقافة الزبون واجتاهات املنافســــــة  يرتكز التوجه حنو الســــــوق على ســــــلســــــلة -
 .ني خمتلف الوظائف الداخليوالتنسيق ب

  .من بني أهم أولوايت التوجه حنو السوق خلق وتقدمي قيمة عالية للزابئن -

 .يتطلب التوجه حنو السوق جمموعة من القواعد السلوكية جلمع وتقاسم، واالستجابة للمعلومات حول السوق -

ســـــــتخبارات حتياجات العمالء ونشـــــــر ايتطلب التوجه حنو الســـــــوق جمموعة من النظم التنظيمية والعمليات لتقييم ا -
 .السوق

  .التوجه حنو السوق يتطلب تكيف اهلياكل التنظيمية -

 .يتطلب التوجه حنو السوق التزام اإلدارة العليا -

 السوقي: والتوجه التسويق مفهوم بني الفرق -اثلثا

اهيم أخرى مواكبة ية التقليدية إىل مفإن التطور الكبري الذي عرفته املؤسسات حتم عليها االنتقال من املفاهيم اإلدار    
تكون كبديل ملفهوم التوجه  للتطور، ويعترب مفهوم التوجه حنو الســــــــــــــوق من بني هذه املفاهيم احلديثة اليت يراد هلا أن

  7التايل: خالل النقاط من املفهومني بني الرئيسية االختالفات تلخيص وميكن التسويقي،

وهي  للســــوق األســــاســــية العوامل على الســــوقي التوجه يركز حني يف فقط، بونالز  حنو التوجه على التســــويق يركز -
 .املصاحل وأصحاب واملتخصصون املوزعون، الزابئن، املنافسون،
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منوذج  على أســـاســـا يركز ابلســـوق التوجه بينما الســـوق، من املســـتوحى االبتكار منوذج على أســـاســـا يركز التســـويق -
 .التكنولوجي ابلتوجه عليه يطلق ما وهو اتيجي،االسرت  والتسويق التكنولوجي االبتكار

-التحليل-الثقافة على يركز الســـــوقي التوجه أما التســـــويقي، املزيج خالل من للعمليات أســـــاســـــا موجه التســـــويق -
 .العمليات

كل  تتقامسها كثقافة مرتجم الســــوقي التوجه جند بينما التســــويق، قســــم أو وظيفة يف عادة التســــويق مفهوم يدمج -
 .املتدرجة املستوايت كل وعلى ؤسسةامل وظائف

تغري دور التســـــــــــويق من خالل عناصـــــــــــر املنظور النظري والتطبيقي للتســـــــــــويق يف  (Jean-Jacques Lambinويلخص )
 اجلدول التايل:

 تغري دور التسويق(: 01-01جدول ) 

املنظور التطبيقي 
 للتسويق

  الدور الرئيسي  املنظور النظري للتسويق
 الثقافة التحليل الفعل 

 املؤسسة هتتم مبنتجاهتا ومشاكلها الداخلية - - - التسويق الكامن
 املؤسسة هتتم ابملبيعات واملهارات والتأهيل - - نعم التسويق العمليايت

الــــــــــــــتســــــــــــــــــــــــــــويــــــــــــــق 
 االسرتاتيجي

توجه املؤســــــــســــــــة حنو الزابئن، ونظرهتا ملختلف  - نعم نعم
 أنشطتها تكون من زاوية الزبون.

دة إدارة الـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــا
ابلســــــــــــــوق )التوجـــه 

 حنو السوق(

املؤســـســـة تتوجه حنو الســـوق وتتحاور مع مجيع  نعم نعم نعم
 املتعاملني النشطني يف هذا السوق

LE MARKETING STRATÉGIQUE ET Jacques Lambin, Chantal de Moerloose, -JeanSource: 

: 25. p Dunod, Paris, 2008, édition, e,  7marché-OPÉRATIONNEL: Du marketing à l’orientation 

من خالل اجلدول السابق يالحظ أن املؤسسات اليت هتتم مبنتجاهتا ومشاكلها الداخلية )املفهوم اإلنتاجي( ال ميكن    
أن جند مركبات املنظور النظري للتســــويق فيها، فهي ال تقوم أبي نشــــاطات تســــويقية، وال تقوم بتحليل ودراســــة بيئتها 

لتايل ال وجود للثقافة التســـــــويقية لدى هذا النوع من املؤســـــــســـــــات، يف حني أن املؤســـــــســـــــات اليت هتتم التســـــــويقية، واب
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ابملبيعات ومهارات رجال البيع وأتهيلهم )املفهوم البيعي( فهذا النوع من املؤســــــســــــات يكتفي ابلنشــــــاطات التســــــويقية 
أن جتد ثقافة تسويقية  التسويقية فال هتتم به، وال ميكناملباشرة واليت تدخل يف اطار عملية البيع أما دراسة وحتليل البيئة 

عند هذا النوع، أما النوع الثالث فهي املؤســــــــــــــســــــــــــــات اليت تكون نظرهتا ملختلف أنشــــــــــــــطتها من زاوية الزابئن )املفهوم 
التســـــــــــويقي(، يف هذا النوع من املؤســـــــــــســـــــــــات جند أهنا تبين مجيع أنشـــــــــــطتها على حاجات ورغبات الزابئن واليت تقوم 

أن الثقافة التســـــويقية لدى هذه املؤســـــســـــات  Lambinدراســـــتها من خالل حتليلها لبيئتها التســـــويقية، لكن حســـــب ب
منعدمة ألهنا ال أتخذ ابقي املتعاملني يف الســـــوق بعني االعتبار، أما النوع الرابع من املؤســـــســـــات هي املؤســـــســـــات اليت 

تلف هذا الســــــــوق، يف هذا النوع أن هناك تكامل بني خم تتوجه حنو الســــــــوق وتتحاور مع مجيع املتعاملني النشــــــــطني يف
األنشــــطة التســــويقية اليت تقوم هبا املؤســــســــة وبني حتليل ودراســــة البيئة التســــويقية مبختلف مكوانهتا )ال تدرس حاجات 

 ورغبات الزابئن فقط( فهذه املؤسسات متلك ثقافة تسويقية.

  :(Narver & Slater, 1990نرفر وسالتر، للمؤسسة )للتوجه السوقي احملور الثاين: املقاربة الثقافية 
كما ســبق اإلشــارة من قبل هناك العديد من التعريف اليت تناولت مفهوم التوجه حنو الســوق وصــحبت هذه التعاريف    

 Jaworski andظهور العــديــد من املقــارابن لعــل من أبرزهــا املقــاربــة الســــــــــــــلوكيــة لكــل من  جــاوورســــــــــــــكي وكوهلي )

Kohli1990 ) واليت ترتكز على مجع املعلومات ونشر أو توزيع هذه املعلومات على خمتلف مصاحل املؤسسة واالستجابة
هلذه املعلومات من خالل اختاذ قرارات ذات أمهية، وتناول هذه املقاربة من وجهة نظر إســـــالمية ســـــيقتصـــــر على النظر 

ة الثقافية لنارفر عاجلته ضــمنيا يف املقاربة الثانية )املقارباىل طبيعة ومصــدر املعلومات اليت جتمعها املؤســســة، وهو ما يتم م
( اليت اختارها الباحث لتكون أســــاســــا هلذا البحث ابعتبارها أكثر وضــــوحا ومشوال Narver & Slater, 1990وســــالتر، 

  ذه املقاربة:وميكن معاجلتها من الناحية اإلسالمية، وفيما يلي شرح ألهم ما جاء يف ه
وحدة عمل وفق اســــــتبانة من  100مدير من  400حثان نتائج مهمة من خالل دراســــــته اليت مشلت حيث قدم البا  

درجات، إذ جرى تقدمي مقياس للتوجه حنو الســــــوق مكون من مخســــــة مكوانت  07عبارة وفق ســــــلم ليكرت ذو  21
ظائف أو التكامل الوظيفي، و ثالث منها ثقافية هي التوجه ابلزابئن والتوجه ابملنافســـــة والتنســـــيق الداخلي بني خمتلف ال

إضـــــــــــــــافة إىل وجود معيارين الختاذ القرار مها: الرتكيز الطويل األجل والرحبية، حيث وجدا أن أكثر أبعاد املقياس ثباات  
 كانت تلك املتعلقة ابلتوجه حنو الزابئن، والتوجه ابملنافسة والتكامل الوظيفي وهو ما يوضحه الشكل التايل:
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إىل أن التوجه حنو الســـــوق يقوم على قرارين رئيســـــيني مها هدف الرحبية والرتكيز على املدى البعيد  يشـــــري انرفر وســـــالتر

 أنشطة رئيسية هي: 03وابلتايل فالتوجه حنو السوق مبين على 
 وكذلك ورغباهتم املســــــتهدفني الزابئن حاجات ومعرفة تفهم على املؤســــــســــــة قدرة إىل يشــــــريالتوجه ابلزابئن:  -1

 أمهية مجع على انرفر وســــــالتر شــــــدد كل من  وقد الشــــــرائية. قراراهتم وســــــلوكياهتم يف املؤثرة ملخصــــــائصــــــهم والعوا
وهذا  اخلارجي، الســــــــوق عوامل خالل من الزمن مرور تتأثر مع واليت الزابئن وتفضــــــــيالت توقعات عن املعلومات
واخلدمات  املنتجات لتطوير ابلنســــبة خاصــــة املســــتهلكني واســــتجاابهتم، ســــلوك يف التغيريات مراقبة ضــــرورة يتضــــمن
 8الزابئن. رضا حتسني تنشد اليت اجلديدة

كما مت تعريف املؤســـســـة املوجهة حنو الزابئن على أهنا املؤســـســـة اليت تفهم بدقة حاجات زابئنها مبا يســـمح هلا خبلق    
تطلب فهم كيفية لزبون يقيمة عالية هلم من خالل خفض التكاليف، وزايدة املنافع يف عالقاهتا معهم، وهذا التوجه اب

 9خلق القيمة للزبون ليس اليوم فقط ولكن بصورة دائمة، ويتم ذلك بفهم حاجات ورغبات الزبون احلالية واملستقبلية.

التركيز بعيد 
 المدى والربحية

 ا  وجه با زبائن

 التكامل الوظيفي بالمنافسةالتوجه 

 The effect of  market orientation on ,Narver, J.C. , Slater, S.F : Source
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 احلاليني للمنافســني التســويقية االســرتاتيجيات وحتديد معرفة على املؤســســة قدرة إىل ويشــري التوجه ابملنافس  ة: -2
املنافســـــني. ويرى  عن حتتاجها اليت املعلومات املنافســـــني، خطط التعرف على على قدرةال إىل واحملتملني، ابإلضـــــافة

(Narver & Slaterأن ) حيث من تنافســـــــــية ميزة حتديد وتطوير يف والرغبة القدرة هو املنافس حنو التوجه 
 هذا يف الســـوق، اً جيد نفســـها متركز املؤســـســـة أن يســـاعد للمنتجات مما املميزة واخلصـــائص الكلفة النوعية واخنفاض

 مناهضــــــــة قوة أهنم على إىل املســــــــتهلكني نظرته يف وذلك املســــــــتهلك حنو مع التوجه ما حد إىل يتداخل التوجه
 والذكاء زايدة املعرفة يف يســهم املنافســني إىل التوجه ويعتقد أن املســتهلك، حاجات مع املنتجات للمنافســني ملواءمة

ســـــتســـــاعد  املعلومات هذه التســـــويقية واســـــرتاتيجياهتم، وبراجمهم رهموأســـــعا حيث إنتاجهم من املنافســـــني خبصـــــوص
 10 املنافسني. عروض من وكفاءة أكثر فاعلية تسويقية عروض إنتاج يف املؤسسة

، ويشــرتك املســتهدفني للزابئن قيمة أعلى لتوليد املؤســســة  يف املتاحة للموارد األمثل واالســتغالل التنســيق التنس  يق الداخلي: -3

 11 العاملني ابملؤسسة، وال يقتصر األمر على موظفي مصلحة التسويق فحسب. يف ذلك مجيع
حبيث أن أي نقطة يف سلسلة القيمة لزابئن املؤسسات متثل الفرصة لتلك املؤسسة إلجياد قيمة للزبون، وعليه أي فرد   

والتنســــــــيق بني  س التكامليف أي وظيفة يف املؤســــــــســــــــة ميكنه أن يســــــــاهم يف إجياد قيمة للزابئن، ويتم الوصــــــــول إىل قيا
اإلدارات والوظائف يف املؤســــــــــســــــــــات من خالل: تبادل املعلومات بني الوظائف داخل املؤســــــــــســــــــــة، تكامل الوظائف 

 12االسرتاتيجية بني اإلدارات يف املؤسسة، والتوزيع العادل واملناسب للموارد بني مجيع اإلدارات يف املؤسسة.
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 من املنظور اإلسالمي للمؤسسةلتوجه السوقي ااحملور الثاين: 

 التوجه حنو الزابئن من منظور اسالمي: -أوَل

هنت الشـــــــــــريعة اإلســـــــــــالمية عن كل أنواع الغش واعتربته خروج عن روح اإلســـــــــــالم، حرمة الغش والتدليس:  -1
 ويعرف الغش اصــطالحا على أنه االيهام بوجود مفقود مقصــود يف املبيع أو يكتم موجود مقصــود فقده. فهو كافة
أنواع وأســــــــاليب اخلــــــــداع والكذب يف عــــــــرض املواصفات والصفات وما يف حكم ذلك مبــــــــا خيتلــــــــف عن احلقيقــــــــة 

فقد هنى هللا يف القرآن  13والواقع، ومبعىن أخر عرض وتقدمي الباطل يف صــــــــــورة احلق. وهو حمرم ابلكتاب والســــــــــنة.
ــول هللا ــيه مع قومه، يقـ ــارك وتعاىل:الكرمي عن الغش، ففث قصة سيدان شعيب علـ ْم ُشَعْيبًا    َن َأَخاهُ    َ ْديَوِِىَل مَ ﴿  تبـ

َ َما َلكُ    ْوِم اْعبُ    قَاَل ََي قَ  تَ ْبَخُسوا  َوَلَ  َواْلِميَزانَ  وا الَكْيلَ    َأْوفُ ْم فَ    م بَ يِ َنة  مِ ن رَّبِ كُ    م مِ ْن َِِلٍه َغرْيُُه َقْد َجا ٌَْتكُ    ُدوا اَّللَّ
ََ َأْشَيا ٌَُهْم َوَلَ  كما هنى .  14﴾نيَ       م مُّْؤِمنِ    ُ ْم ِِن ُكنت   ْم َخرْي  لَّكُ    ي اأَلْرِض بَ ْعَد ِِْصالِحَها َذِلكُ    ُدوا فِ    سِ تُ فْ  النَّاَس

،كما 15نا ﴾من غشنا فليس مالرسول صلى هللا عليه وسلم عن كافة صور الغش، فقــال صلى هللا عليه وسلـم: ﴿
ــال: هنى عن املعامالت اليت تقـــود إىل الغش وأكـــل أمـــوال ال ــاطل ومنها على سبيل املثـ ـــ ــاس ابلبـ ، وبيع الكاىلء بيعنـ

العينــــة، وبيــــع الرطب ابليابس، وبيع ما ال ميلك، وبيعتني يف بيعة واحــــدة، وبيــــع وسلف وبيع النجش، واالحتكار، 
ليه وسلم عوتالقى الركبان، وبيع احلاضــــــــــر للبادى، وبيع غري املقدور على تسليمه، كما هنى رسول هللا صلــــــــــى هللا 

عن كل أنــــــــــــــــــواع البيوع اليت فيها غرراً وغبناً واســـتغالالً وظلماً، وقد ورد تفصـــيل كل هذا يف كتب الفقه حتت ابب 
 . 16املعامالت املنهي عنها شرعا

وعليه فاملؤســـســـة كمنتج او ابئع فهي أتخذ حكم التاجر فهي يف الشـــريعة اإلســـالمية مطالبة بعدم الغش والتدليس     
 زابئن، وعليها االبتعاد عن كل املعامالت الغري مشروعة واليت فيها أي نوع من أنواع اخلداع. وخداع ال

 ٌ من أسعار من دخل يف شي)رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: قال النهي عن اجلشع واملغاَلة يف األسعار:  -2
 17( ر يوم القيامةاملسلمني ليغليه عليهم كان حقا على هللا تبارك وتعاىل أن يقعده بعظم من النا

حبيث يبني نوعه وصــــــــــــــفاته املميزة وكميته، مبا خيرجه من  :تقدمي البائع للبيانت الكافية عن املبيع ِجياُ -3
 .18اجلهالة، وجيعل التعاقد بناء على تراٍض وبينٍة اتمة
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 التوجه حنو املنافسة من منظور اسالمي: -اثنيا

التجار، بل ضـــــــبطت العديد من املعامالت التجارية، وقد ورد يف القران مل هتمل الشـــــــريعة اإلســـــــالمية العالقات بني    
والســـــنة النبوية العديد من اآلايت واألحاديث النبوية اليت تثبت ذلك، وفيما يلي ســـــرد ألهم املعامالت اليت مت ضـــــبطها 

 يف الشريعة اإلسالمية وفق ما يراه الباحث مناسب مع موضوع البحث:  

 فأحكام اإلســـالمي، الدين هو املنافســـة حرية مبدأ حتكم وضـــوابط قواعد وضـــع من لأو  إنحرية املنافس  ة:  -1
 احلق فتعطي ابالحتكار، يعرف ما وحتارب التجارة حرية تكرس التجارية املعامالت خيص فيما اإلسالمية الشريعة
 وفقا السوق سري وحرية اخلاصة املبادرة إطالق طريق عن تعسف، أو غلو دون من التجارة ملمارسة شخص لكل

 يعرف ما بواسطة اخلاصة، واملصلحة العامة املصلحة بني التوازن حيقق مبا قيدهتا أهنا غري والطلب، العرض لقواعد
 املنافســة تعرفو   .معينة ســلع احتكار أو االســعار كرفع طبيعي غري وضــع ظهور عند الســوق حركة يف ابلتدخل

  19.املنافسة قوانني وقواعد أحكام عاةرام تتم أن على حرية بكل اقتصادي نشاط شخص كل ممارسة أهنا على
 العام لنظاماب متس أن شأهنا من اليت الضرورة حاالت ضمن إال الدولة فيه تتدخل ال جمال وهو :السوق حرية -2

 اليت األســــــــــعار غالء حادثة إىل يعود ذلك ومرجع. التكتل أو كاالحتكار  خلل حيدث عندما عادة وتكون للدولة
 التدخل -ســلمو  عليه هللا صــلى- الرســول من أي منه فط لب - وســلم عليه هللا صــلى هللا رســول دعه يف حدثت

 وَل وجل زع هللا ألقى أن ألرجو واين املس       عر، الرازق الباس       ط القابض هو هللا ِن): وقال فرفض للتســـــــــعري،
 .20-هأْحد يف مسند وأخرجه أبو داوود مال(  وَل دم يف َِيه ظلمتها ِبظلمة أحد يطالبين

تلجأ العديد من املؤسسات اىل أساليب غري أخالقية يف خضم اشتداد املنافسة، ومن هذه  حرمة اَلحتكار:  -3
رف املالكية االحتكار بقوهلم: هو االدخار للمبيع وطلب الربح بتقلب األسواق أمام األساليب االحتكار، وقد ع

يبيعه ه: أنه اشـــرتاء القوت وقت الغالء ليمســـكه و بقول يةشـــافعوعرفه ال، االدخار للقوت فليس من ابب االحتكار
نَّ الَِّذيَن  ِ ، واالحتكار حمرم عند أغلب العلماء والفقهاء ودليلهم، قوله تعاىل:بعد ذلك أبكثر من مثنه للتضـــــــــــييق

َوا ٌ ِجِد اْْلََراِم الَِّذي َجَعْلَناُه لِلنَّاِس س   َ ِبيِل اَّللَِّ َواْلَمس   ْ دُّوَن َعن س   َ ْلَعاِكُف ِفيِه َواْلَباِد َوَمن يُرِْد ِفيِه ا َكَفُروا َوَيص   ُ
ٍُ َألِيمٍ  روى عن : عند تفســــــــــــــريه هلذه اآلية القرطيبقال اإلمام  -25اْلج اْلية - إبِِْْلَاٍد ِبظُْلٍم ُنِذْقُه ِمْن َعَذا

هم من هذا وقد ف ( اْلرم ِْلاد فيه يفاحتكار الطعام )  :يعلى بن أمية أن رســـول هللا صـــلى هللا عليه وســـلم قال
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إن االحتكار من  :عند تفســـــريه هلذه اآلية للغزايلوىف إحياء علوم الدين . إفادة حترمي االحتكار يفأن اآلية أصـــــل 
    21 .الوعيد يفالظلم وداخل حتته 

 ضـــــــد املنتجني تكتل أو املنتجني، ضـــــــد املســـــــتهلكني تكتل مثل ابْلخرين: ض      رر إلحداث التكتل حترمي -4
 رواه اإلمام-ضرارر(  وَل ضرر َل) : فقال ذلك عن هللا رسول هناان ولقدد ،ارً ر ض سببي هذا ألن املستهلكني،

 22.-أمحد يف مسنده
 هللا رسول بىن عندما ذلك وأصل والغنب: اجلهالة لتجنب املعلومات عل اْلصول وسهولة السوق اتساع -5

يف  رواه أْحد -الراج ( ليهاع يفرض وَل فيها تتحجروا َل س  وقكم هذه) :قال اهلجرة بعد املدينة يف الســـوق
 23.-املسند

مجيع املؤســـــســـــات اليت تعمل يف البيئة اليت حتكمها الضـــــوابط اإلســـــالمية هي مطالبة إبتقان أعماهلا، اَلتقان:  -6
واه الطرباىن ر  (يتقنهِن هللا ُيب من أحدكم ِذا عمل عمال أن )وهذا اتباعا لقول الرسول صلى هللا عليه وسلم: 

 .24( 334 /4 )البيهقى يف ) شعب اإلميان ( و  )( 891يف ) األوسط (
 : الداخلي من منظور ِسالمي التوجه -اثلثا

التوجه الداخلي يف املؤسسة يستدعي احلديث عن املستخدمني، مبختلف رتبهم، فاملستخدمون هم أساس أي تنسيق   
بارة بني املؤســســة ومســتخدميها أو بعداخلي وجناح ســريورة املعلومات داخل املؤســســة، هلذا وجب احلديث عن العالقة 

أخر توجه املؤســســة حنو املســتخدمني من وجهة النظر اإلســالمية، وميكن تلخيص أهم العناصــر اليت جيب أخذها بعني 
 25االعتبار يف عالقة املستخدم او العامل برب العمل يف النقاط التالية:

 .بيان موضوع العمل، ومدته وأجره -
ته، فهذا أبو ذر الغفاري رضـــــــي هللا عنه كان من أشـــــــد الناس تواضـــــــًعا، فكان يلبس عدم تكليف العامل فوق طاق -

ثواًب كثوب خادمه، وأيكل مما يطعمه، فقيل له: اي أاب ذر، لو أخذت ثوبك والثوب الذي على عبدك وجعلتهما 
و يده، وهثواًب واحًدا لك، وكســــــــــوت عبدك ثواًب آخر أقل منه جودة وقيمة، ما المك أحد على ذلك، فأنت ســــــــــ

عبد عندك، فقال أبو ذر: إين كنت ساببت )شتمت( بالاًل، وعريته أبمه؛ فقلت له: اي ابن السوداء، فشكاين إىل 
، فوضعت (َي أاب ذر، أعريته أبمه؟ ِنك امرؤ فيك جاهلية: )-صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا ، فقال يل النيب 

ر هللا حىت يغفر هللا يل، فقال يل بالل: إين ســـاحمتك غف رأســـي على األرض، وقلت لبالل: ضـــع قدمك على رقبيت
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ِِْخَوانُُكْم َخَوُلُكْم جعلهم هللا حتت أيديكم، فمن كان أخوه حتت يده فليطعمه مما أيكل، وليلبسه ) :لك، وقال
أخوه حتت  هللا حتت أيديكم، فمن كان جعلهم فأعينوهممما يلبس، وَل تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم 

رواه البخاري  (ه فليطعمه مما أيكل، وليلبس         ه مما يلبس، وَل تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهميد
يف األدب املفرد وصـــــححه األلباين. هذا كان يف شـــــأن العبيد فما ابلكم ابلعمال األحرار واملواطنني كاملي املواطنة 

 .والكرامة
َُ )تروي فتقول:  -رضــــي هللا عنها-انت عائشــــة املعاملة ابحلســــىن، واحرتام كرامة العامل. وك  - َر وُل اَّللَِّ َما ض   َ  َرس   ُ

ًِا َقطُّ بَِيِدِه َوََل اْمَرَأًة َوََل َخاِدًما ي ْ يقول:   -وســـــلم صـــــلى هللا عليه-أنس بن مالك خادم رســـــول هللا  وعن (…ش    َ
ذهب ملا ويف نفســــي أن أ-ذهب كان رســــول هللا من أحســــن النَّاس خ لًقا، فأرســــلين يوًما حلاجٍة، فقلت: وهللا ال أ

وق، فإذا رســـول هللا قابٌض بقفاي –أمرين به نيبُّ هللا  من  قال: فخرجت حىت أَم رَّ على صـــبياٍن وهم يلعبون يف الســـُّ
رســـول هللا.  . قلت: نعم، أان أذهب اي(ََي أُنَ ْيُس، اْذَهْب َحْيُث َأَمْرُتكَ )ورائي، فنظرت إليه وهو يضـــحك، فقال: 

: ملَ فـََعْلَت َكَذا َو قال أنس: وَ  نَـْعت  ْيٍء صــــَ ِننَي َما َعِلْمت  قَاَل ِلشــــَ َع ســــِ ِننَي أَْو ِتســــْ ْبَع ســــِ َكَذا؟ َواَل هللِا َلَقْد َخَدْمت ه  ســــَ
: َهالَّ فـََعْلَت َكَذا وََكَذا ْيٍء تـَرَْكت  ذلك كما وامتدَّت رمحة رســـــول هللا خبدمه لتشـــــمل غري املؤمنني به أصـــــاًل، و (. ِلشـــــَ

ع الغالم اليهودي الذي كان يعمل عنده خادًما، فقد مرض الغالم مرًضا شديًدا، فظلَّ النيب يزوره ويتعهَّده، فعل م
حىت إذا شــارف على املوت عاده وجلس عند رأســه، مث دعاه إىل اإلســالم، فنظر الغالم إىل أبيه متســائاًل، فقال له 

( رواه ه  ِمَن النَّارِ احْلَْمد  َّللَِِّ الَِّذي أَنـَْقذَ )النيب وهو يقول: أبوه: أِطْع أاب القاســـــــم. فأســـــــلم، مث فاضـــــــت ر وحه، فخرج 
 البخاري.

َتَطَع َحقَّ َمِن اق ْ )أن ال يبخســـــه حقه، وأن يعطيه أجره على قدر عمله. وقد حذَّر رســـــول هللا من ظلمهم فقال :   -
ُ َلُه النَّاَر،  ْسِلٍم بَِيِميِنِه فَ َقْد َأْوَجَب اَّللَّ ل: وإن كان شــيًئا يســريًا اي رســول هللا؟ . فقال رج(َوَحرََّم َعَلْيِه اجْلَنَّةَ اْمِرٍئ ُم

 ( رواه مسلم.َوِِْن َقِضيًبا ِمْن َأرَاكٍ )فقال: 
ال ق عدم املماطلة يف أداء حق العامل، روى الرتمذي يف سننه وصححه األلباين عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال:  -

 . (األجري أجره قبل أن جيف عرقه أعطوا) :-صلى هللا عليه وسلم-الرسول 
 .أن يكون رحيما ابلعمال حني اخلطأ  -
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عامل فال والصـــــــيام،جيب على صـــــــاحب العمل أن ميكن العامل من أداء ما افرتضـــــــه هللا عليه من طاعة كالصـــــــالة  -
 .هبليه وصيانة ملا عهد إ لألمانة،املتدين أقرب الناس إىل اخلري ويؤدى عمله يف إخالص ومراقبة وأداء 

 

 اخلامتة:

يعترب التوجه حنو الســوق من املواضــيع اليت أســالت الكثري من احلرب، واليت تطرق هلا العديد من الكتاب والباحثني، لكن 
التطرق قلت الكتاابت فيها من الناحية اإلســــــــــــــالمية، ومن خالل هذا العمل يهدف الباحث اىل فتح املوضــــــــــــــوع من 

ثني ث مت تناول التوجه حنو الســوق من خالل الدراســات الغربية اليت تناولته وأهم الباحالناحية الشــرعية، ففي بداية البح
ية لكل فيه، ومت تناول االختالفات يف خمتلف التعريفات واملقارابت اليت تناولته، يف احملور الثاين مت اختيار املقاربة الثقاف

ي توجه املوضــــــوع، ابعتبارها تركز على ثالث عناصــــــر ه من انرفر وســــــالتر الهنا املقاربة اليت يرى الباحث أهنا تناســــــب
املؤسسة حنو الزابئن وتوجه املؤسسة حنو املنافسني والتوجه الداخلي أو التنسيق الداخلي، ومن هذا املنطلق مت وزن هذه 

احب صـــالعناصـــر الثالث مبيزان الشـــريعة اإلســـالمية والبحث عن الضـــوابط الشـــرعية اليت حتكم املؤســـســـة أو التاجر أو 
العمل يف عالقته مع الزابئن واملنافســـــني وخمتلف عناصـــــر البيئة الداخلية ونقص هبم املســـــتخدمني، ومن خالل ما ســـــبق 

 ميكن استنساخ النتائج التالية:

التوجه السوقي للمؤسسة من الناحية اإلسالمية هو مفهوم سليم ويدخل ضمن حرية البيع والشراء والتعامل مع    -
 .خمتلف عناصر السوق

حتتاج املؤسسة العاملة يف األسواق اإلسالمية اىل جمموعة من الضوابط الشرعية يف التعامل مع خمتلف املتعاملني يف  -
 هذه األسواق.

الشــــريعة اإلســــالمية غنية ابلتشــــريعات اليت تضــــبط عمل املؤســــســــات وعالقتها مع حميطها مبا يعود على املؤســــســــة  -
 وعلى حميطها ابلنفع واالستقرار.

مع الزبون وعدم الغش والتالعب هو أكرب وســيلة اشــهارية للمؤســســة واليت ميكن من خالهلا بناء وال زبون الصــدق  -
 دائم.
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حرية املنافســــة يف اإلســــالم ال تعين ابلضــــرورة اســــتباحة املنافس وســــرقة املعلومات بل هناك ضــــوابط أخالقية حتكم  -
 العالقة بني املنافسني وهو ما مت التطرق اليه.

لداخلية بني خمتلف املســـتخدمني وبني أرابب العمل ومســـتخدميهم هي احلافز األســـاســـي للتنســـيق الداخلي العالقات ا
العايل وجناح تبادل املعلومات وخلق والء املوظف ملؤســســته والشــريعة اإلســالمية غنية ابلتشــريعات والضــوابط اليت حتكم 

 هذه العالقات.

الفكرين  يف التوجه السوقي للمؤسسةوهي توصيف  إليها، الدراسة هذه تسعى اليت األهداف ومن أجل الوصول إىل  
التوجه تناولت مفهوم  لتتبع الدراســـــات الســـــابقة اليت التارخييم املنهج الوصـــــفي ااســـــتخدمت فقد  واالســـــالمي، الرأمسايل

لفكر ا لإلجابة على تســـــــاؤالت البحث من وجهة نظرواملنهج االســـــــتنباطي  ،الرأمسايل يف الفكر الســـــــوقي للمؤســـــــســـــــة
  .االسالمي

التوجه الســـــوقي للمؤســـــســـــة، التوجه حنو الزابئن، التوجه حنو املنافســـــة، التنســـــيق الداخلي، التوجه  الكلمات املفتاحية:
 السوقي للمؤسسة وجهة نظر إسالمية،
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 سياسِت املنافسة وْحاية املستهلك وأثرمها يف حتقيق الرفاه

 منوذجاً(أ)التشريع املاليزي 

 دين مقعاشهباء ال

 سالمية جبامعة ماالايأكادميية الدراسات اإل

 ماليزاي.  -كواال ملبور  –
mfbaha2000@gmail.com 

 أ. د.  لقمان طيب

 سالمية جبامعة ماالايأكادميية الدراسات اإل

 ماليزاي.  -كواال ملبور  –
cattring@yahoo.com 

 

 ملخص

تناول هذه الدراســـة ســـياســـيت املنافســـة ومحاية املســـتهلك يف التشـــريع املاليزي وأثر ذلك يف حياة اجملتمع، يف زمن العوملة ت
م؛ األمر و اإلقتصادية السياسية اليت يشهدها العامل اليوم،  وهلذه األخرية أثر كبري على السياسات اإلقتصادية العاملية الي

دول العامل إىل مراجعة ســــــياســــــاهتا وخططها االقتصــــــادية، وإعتماد اســــــرتاتيجيات تســــــعى من وبعض  ماليزاي الذي دفع
خالهلا مسايرة سياسة املنافسة التجارية اليت تعمل على تعزيز مبدأ املنافسة والتشجيع على املمارسات التجارية البعيدة 

 ة.م اإلقتصادي للدولابب يف إحلاق الضرر ابملستهلك والنظعن اإلستغالل واالحتكار، وكل ما يتس

وتربز التجربة املاليزية يف التحول اإلقتصـــــــــادي املتميز الذي ألفت انتباه الباحثني واهتماماهتم من خالل دراســـــــــة خمتلف 
لكتلتني التنظريية ا قتصاد املاليزي والعالقة الوطيدة بنيسرتاتيجيات واملراحل املنتهجة من طرف مستشاري وخرباء اإلاإل

 .وأثر ذلك يف حياة املستهلكني والتنفيذية

  

mailto:mfbaha2000@gmail.com
mailto:cattring@yahoo.com
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 مقدمة

هلل الذي أكرمنا وطّهران أبوامر اإلســــــــــالم ونواهيه وجعلنا خري أّمة أخرجت للناس تؤمن ابهلل وحده ال تشــــــــــرك به  احلمد
ه وصـــحبه يه وســـلم وعلى آل، أتمر ابملعروف وتنهى عن املنكر، والصـــالة والســـالم على ســـيدان حممد صـــلى هللا علأحداً 

 أمجعني ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين مث أما بعد: 

طاق قتصـــادية العاملية اليوم؛ إذ جعلت املمارســـات التجارية املختلفة تســـبح يف نإن للعوملة أثر كبري على الســـياســـات اإل
ائل للســــلع ذي تســــبب يف تدفق هواســــع من املنافســــة، وذلك نتيجة إنفتاح األســــواق العاملية على بعضــــها البعض، وال

ي أحدثته شــباع حاجياته، وابلتايل هذا التغري الذإمكانية إواخلدمات بشــكل متنوع، حيث وّفر للمجتمع الدويل فرصــة 
ى من خالهلا ســــرتاتيجيات تســــعإعتماد اقتصــــادية، و العوملة اإلقتصــــادية دفع بدول العامل مراجعة ســــياســــاهتا وخططها اإل

ســة التجارية، اليت تعمل على تعزيز مبدأ املنافســة والتشــجيع على املمارســات التجارية البعيدة عن مســايرة ســياســة املناف
حتكار، وكل ما يتســــبب يف إحلاق الضــــرر ابملســــتهلك واألنظمة اإلقتصــــادية، وتبقى عملية تطبيق مبدأ اإلســــتغالل واإل

 ، وكذلك الطريقة املالءمة للتنفيذ حســـــــــــبهذه الســـــــــــياســـــــــــة على أرض الواقع تعود إىل طبيعة نظام كل دولة وأهدافها
 املعطيات واخلطط املسطرة يف سياسة الدولة ونظامها العام.

وذلك لضـــــرورة مســـــايرة تطورات التجارة الدولية اليت  ؛1نتهجت ســـــياســـــة املنافســـــةإفإن الدولة املاليزية كباقي دول العامل 
م قانون املنافســة 2010ار ابجلريدة الرمسية املاليزية ســنة قتصــادية العاملية، وهلذا الســبب مت اصــدظهرت على الســاحة اإل

م  وابعتباره خطوة جديدة يف التشـــــــــريع املاليزي، فهو 2012جانفي  1والذي دخل حيز التنفيذ بصـــــــــفة رمسية بتاريخ 
يزي  تصـــــادي املالقســـــرتاتيجيات والســـــياســـــات التنموية املســـــطرة يف أجندات النظام اإلجدير ابلتنفيذ وذلك مســـــايرًة لإل
تاح نفســـتهالكية يف عصـــر اإلهداف املنافســـة يف احلياة اإلأم. ولتجســـيد معاين و 2020كاخلطة املعروفة بــــــــــــــــــ: ــــــــــــــــــرؤية 

                                                           
 أحصى البنك الدولي في نهاية 2014م مائة وعشرون )120( دولة سّنت قانونا للمنافسة التجارية ضمن تشريعاتها وأدمجت 1

المنافسة أبعادها اإلقتصادية شروط النهوض بالمنافسة في القوانين التي تحكم المعامالت التجارية. أنظر: محمد المرغدي، 
.21، ص2(، ج2015، 1، )الرباط: دار أبي رقراق للطباعة والنشر، طوالقانونية  
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وذلك مبوجب القانون، واليت تعد وســــيلة مســــتقلة ميكن من خالهلا  (MyCC)عتماد جلنة املنافســــة إقتصــــادي مت اإل
 نافسة. الوصول أكثر إىل األهداف الواقعية املرجوة من قانون امل

 

 .ِشكالية الدراسة 

ور املشرع املاليزي أتيت دراستنا حماولة منا إلبراز دسيطرة النظام الليربايل وبسط نفوذه وهيمنته على دول العامل،  يف إطار
ادي لإلسرتاتيجيات املسطرة يف أجندات النظام اإلقتصيف مواكبة هذه املستجدات ومدى موافقة ذلك للمبادئ العامة 

 . األمر الذي يدفعنا لطرح إشكالية الدراسة واملتمثلة يف اآليت: املاليزي

رفاه للمستهلك حتت حتقيق اليف وأثرها املالي   زي التشريع ْحاي  ة املسته ل ك ف  ي سياسِت املنافسة و م دى فاعل ية 
 ؟هيمنة العوملة اإلقتصادية

 الدراسة. منهج 

وص ج اإلستقرائي التحليلي، وذلك من خالل حماولة إستقراء وحتليل النصهلذا املوضوع على املنه ناأثناء دراست انعتمدإ
ة تجاريلالقانونية املتعلقة بســــياســــة املنافســــة ومحاية املســــتهلك يف التشــــريع املاليزي، هلدف توضــــيح واقع مبدأ املنافســــة ا

 جتماعي على أرض الواقع.ومحاية املستهلك، ومدى بروز وحتقق معىن الرفاه اإل

 راسة.أسِلة الد 

قتصــــادي العاملي الذي تعيشــــه اجملتمعات الدولية اليوم، أدى بنا هذا الواقع إىل طرح جمموعة نفتاح اإليف ظل العوملة واإل
من التساؤالت واليت نسعى من خالهلا وذلك بقدر من التحليل واملناقشة للوصول إىل أهم النتائج اليت حتققت يف واقع 

 يف اإلجابة عن األسئلة التالية: كمنذلك ياجملتمع املاليزي، ولعل 

 ما هي أهم مقومات التنمية اليت يعتمدها النظام املاليزي يف حتقيق تنمية شاملة للبلد؟:  أوَلً 
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ما هي أبرز الســياســات واإلســرتاتيجيات اإلقتصــادية اليت ينتهجها التشــريع املاليزي قصــد حتقيق الرفاه االجتماعي  :اثنياً 
 افسة وسياسة محاية املستهلك؟من خالل تفعيل مبدأ املن

 ماهي أبرز التحدايت والعراقيل اليت يواجهها التشريع املاليزي يف ظل العوملة االقتصادية؟ :اثلثاً 

 .أهداف الدراسة 

يســـــــعى الباحث من خالل هذه الدراســـــــة توضـــــــيح واقع مبدأ املنافســـــــة ومحاية املســـــــتهلك يف التشـــــــريع املاليزي وأبعاده 
وز وحتقق معىن الرفاه االجتماعي على أرض الواقع من خالل تفعيل القوانني املنصــــــوصــــــة ألجل اإلقتصــــــادية، ومدى بر 

 ة الوقوف على جمموعة من النقاط واليت تتلخص يف مايلي:دراسونسعى من خالل هذه الذلك، 

لك يف ظل انفتاح هقتصــادي املاليزي وطريقة إعتماده مبدأ املنافســة وســياســة محاية املســتالتعرف على النموذج اإل :أوَلً 
 السوق العاملية.

 اإلطالع على أهم السـياسـات واإلسـرتاتيجيات اإلقتصـادية اليت اعتمدهتا احلكومة املاليزية يف حتقيق اقتصـاد تتولد :اثنياً 
  .للمستهلك عنه الرفاهية االجتماعية

 املبحث التمهيدي: حتليل مصطلحات ومفاهيم الدراسة.

حماولة منا  ؛يف هذه الدراسة يستوجب منا التصدي ملفردات هذا املوضوع ابلشرح والتوضيحإلشكالية املطروحة ا ةعاجلمل
  اآليت:حسب إلبراز مفاهيم ومصطلحات الدراسة 

 .التجارية املطلب األول: تعريف املنافسة

طريقة بابلتنافس على شــــيء معني، أو الســــباق من أجل بلوغ هدف معني، ســــواء كان  إن لفظ املنافســــة يرتبط عموماً 
مشــــــروعة أو العكس، وتعد من ســــــنن الفطرة الكونية للبشــــــر، غايتها التفوق يف جماالت األعمال واألنشــــــطة أايً كانت 
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طبيعتها، وقد الزمت املنافســـــــة النشـــــــاط اإلقتصـــــــادي بشـــــــكل كبري جداً، حىت اتصـــــــفت بكوهنا أحد الشـــــــروط الالزمة 
 . 2حرتافهإل

 الفرع األول: تعريف املنافسة لغة

املعجم الوســــيط تعريف للمنافســــة على أهنا نزعة فطرية تدعوا إىل بذل اجلهد يف ســــبيل التفوق واملنافســــة حيث  جاء يف
.كما ورد يف كتاب هللا عز وجل لفظ التنافس واملتنافســــــون  وهي مدعاة إىل التســــــابق والرغبة امللّحة يف 3تقابل التنافس

 .4َّ جف مغ جغ مع جع حطمظ مضٱُّٱ تعاىل:  التسارع إىل طاعة هللا عز وجل وفعل اخلريات إذ قال

 الفرع الثاين: املنافسة املشروعة.

يعرف أمحد حممد حمرز املنافســة املشــروعة أبهنا: املزامحة بني عدد من األشــخاص، أو بني عدة قوى تتابع نفس اهلدف،  
 .5كما تعين أيضا العالقة بني املنتجني والتجار يف صراعهم على العمالء

ل حممد هاشــــــــــم أبهنا: العملية املنظمة آلليات جهاز األســــــــــعار، وهي اليت جتعل كل من املنتجني ويعرفها أيضــــــــــا امساعي
واملسـتهلكني يرتكون أسـعار وكميات السـلع املطروحة للتداول يف السـوق حىت تتحدد بشـكل تلقائي من خالل؛ تفاعل 

 .6قوى العرض والطلب حبرية اتمة

ني ن عنصــر جوهري يف اجملال اإلقتصــادي، إذ تعرّب عن التســارع الذي يتم بومما ســبق ميكن القول أبن املنافســة عبارة ع
ســـة عن كســـب عدد كبري من الزابئن. ونقول عنها أهنا مناف املنتجني والتجار من خالل عرض ســـلعهم يف األســـواق حبثاً 

                                                           
  أحمد محمد محرز، الحق في المنافسة المشروعة، )االسكندرية: منشأ المعارف، ط1، 2001(، ص 2.7
  المعجم الوجيز، إصدار مجمع اللغة العربية، ط1، 1980م. ص3
  المطففين، اآلية: 4.26
 أحمد محمد محرز، الحق في المنافسة المشروعة في مجاالت النشاط التجاري )الصناعة، التجارة، الخدمات(، )بدون ناشر: 5
 .9م(، ص1994د. ط، 

 .31م(، ص 1998 امساعيل حممد هاشم، مبادئ اَلقتصاد التحليلي، )بريوت: دار النهضة العربية، د. ط، 6
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راف العملية يع أط، واليت ختدم مصـــــــــــــاحل مجمبعناه العام مشـــــــــــــروعة عندما تتســـــــــــــم ابملبادئ األخالقية البعيدة عن الظلم
 التجارية.

 : املنافسة غري املشروعة:الفرع الثالث

إن مبدأ املنافســـة التجارية أمر البد منه ومطلباً ضـــروري يف العملية التجارية، شـــريطة أن حتافظ على مبادئها املشـــروعة، 
ى نصــــــوص تعمل عل قتصــــــادي عبارة عنأما إذا خرجت عن ذلك فنقول أهنا قد اكتســــــت الالمشــــــروعية؛ فالقانون اإل

التحكم يف العملية التجارية من مرحلة االنتاج إىل اإلســــــــــــــتهالك، ويعاقب كل من يتجرأ مبخالفة مبادئ الســــــــــــــياســــــــــــــة 
قتصادية يف الدولة أو حىت فيما بني الدول، ويعترب آداة تشريعية تسعى من خالهلا الدول إىل تنمية إقتصادها، وعليه اإل

 ّكن احلماية حلقوق املستهلك وضماهنا له.فإن ضبط هذه اآللية وإعتمادها مي

فيمكن أن نبني املنافســـــــــــــــة غري املشــــــــــــــروعة كما نص عليها قانون املنافســـــــــــــــة املاليزي على أهنا كل ماخيرج عن النطاق 
 :7( واحملددة فيمايليAC2010) القانون رقماملنصوص عليه يف 

 ددة.عدم اخلضوع ألسعار السوق احمل -

 ن العرض.االشرتاك يف األسواق وأماك -

 لتزوير. إلحتكار واا -

 املطلب الثاين: تعريف املستهلك.

لقد وردت عدة تعاريف خمتلفة للمســـــتهلك على حســـــب اجملال واالختصـــــاص، ولعل الســـــبب يف هذا التباين يعود إىل 
و أالتطور اإلقتصــــادي الذي يشــــهده املســــتهلك،  فالشــــارع املاليزي يعرفه على أنه: "الشــــخص الذي هو حباجة ملنتوج 

 .8خدمة معينة سواء مت استخدامها أو مل يتم بعد"

                                                           
 http://www.mrca.org.my تم تصفح الموقع بتاريخ: 2016/7/20، أنظر الموقع:   7
  http://www.law.com.my تم تصفح الموقع بتاريخ: 2016/7/20، أنظر الموقع: 8
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جتماعي التابع للجمعية العامة لألمم املتحدة أبنه: "الشــــخص الذي يقوم بشــــراء الســــلع قتصــــادي واإلوعرفه اجمللس اإل
 9ستعماهلا".واخلدمات من السوق إل

األورويب املســـتهلك أبنه: "كل م عرف اجمللس 1973ماي من ســـنة  17وعندما وضـــع ميثاق محاية املســـتهلك بتاريخ 
 .10شخص طبيعي أو معنوي تباع له أشياء أو خدمات الستخدامه اخلاص"

 املبحث األول: ْحاية املستهلك وآلية املنافسة التجارية يف التشريع املاليزي.

الســــبب  لعلشــــهد عدة تعديالت و  ؛محاية املســــتهلك يف التشــــريع املاليزي رصــــيد قانوين ذات بعد اترخييســــياســــة إن ل
 معينة.زمنية اليت تطرأ على كل مرحلة  الرئيس يف ذلك يعود إىل التطورات

 .املطلب األول: تطور سياسة ْحاية املستهلك وظهور آلية املنافسة يف التشريع املاليزي

ويل خاص بسن طمن القوانني املتعلقة حبماية املستهلك يرى أن هناك مسار  َيظمُّ  إن املتتبع لتاريخ التشريع املاليزي وما
القوانني املراد منها حماولة حتقيق الرفاه للمســــــتهلك من خالل محاية حقوقه املشــــــروعة، فعلى ســــــبيل املثال من بني أقدم 

م، واملتعلق  1946الصــــــادر من قبل احلكومة االســــــتعمارية ســــــنة 121القوانني املتعلقة حبماية املســــــتهلك القانون رقم 
م مت إلغاءه وتبديله ابلقانون رقم  2011مرة، ففي ســــنة 40قانون للتعديل أكثر من ســــعار، إذ خضــــع هذا المبراقبة األ

 .11سعار وحتديد هامش الربح وما يرتتب من العقوابت على املخالفني للنصوص القانونيةاملتعلق مبراقبة األ 723

ورة حصــــــــوله على م واملتعلق حبماية املســــــــتهلك من جهة ضــــــــر 1972الصــــــــادر عام  87وكما جند ايضــــــــا القانون رقم 
مواصــفات الســلع والبضــائع املقدمة إليه إذ مينع املواصــفات والبياانت الكاذبة، فهذا القانون حيظر املواصــفات والبياانت 

                                                           
 خالد محمد السباتين، تقرير حول الحماية القانونية للمستهلك )رام هللا، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، د. ط. 9
2000 .12، صم(  

 .1 خالد محمد السباتين، المرجع نفسه، ص10
11 See: Mohamad Fazli Sabri, The Development of Consumer Protection Policies in 
Malaysia, University Putra Malaysia, 2014, P101. 
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الكاذبة للبضــائع املعروضــة للبيع يف خمتلف األماكن واحملالت التجارية، فهذه أمثلة من بني مجلة القوانني املتعلقة حبماية 
 حقوق املستهلك.

يتضح من خالل السرد التارخيي لتطور قوانني محاية املستهلك أن قانون املنافسة يف التشريع املاليزي وليد القرن الواحد ف
م، ودخل حيز  2010جانفي10 والعشــرين، حيث كان أول صــدور لقانون املنافســة يف اجلريدة الرمسية املاليزية بتاريخ 

م أمر يهـدف إىل تعزيز التنميـة 2010قـانون املنـافســـــــــــــــة يف عـام ، إذ يعترب ســــــــــــــن 12م2012جـانفي  1التنفيـذ يوم 
 .13اإلقتصادية من خالل تفعيل مبدأ املنافسة، ومحاية حقوق املستهلك وكل ما يتعلق بشؤونه

 .املطلب الثاين: أسس ومقومات النظام اَلقتصادي املاليزي

م، فمن 1957ســـــــــتقالل ســـــــــنة ونيلها لإل م وخضـــــــــوعها للحكم الربيطاين1942حتالل الياابين ملاليزاي ســـــــــنة بعد اإل
حتالل وتظهر هنـاك مظـاهر الفقر واألمراض والتخلف وحرمـان جيـابيـة من خالل الغزو واإلالطبيعي أن تغيـب اآلاثر اإل

نســـــــــبة الفقر؛ إذ  الشـــــــــعوب من احلياة الكرمية، وينتج عن هذا كله اإلخنفاض يف معدالت النمو االقتصـــــــــادي، وارتفاع
قتصـــــــادي مبين أســـــــاســـــــاً على القطاع الزراعي عتماد اإلم، حيث كان اإل1970وهذا عام  % 52بلغت نســـــــبة الفقر

 واملعادن.

 %16م ســــاهم بنســــبة 1992فال يزال القطاع الزراعي هو القطاع الســــائد يف البالد واملكمل اإلقتصــــادي؛ ففي عام  
ســـــــتخدام، حيث من جمموع اإل %26من دخل جمموع الصـــــــادرات أي؛ من إمجايل اإلنتاج احمللي والذي قدر بنســـــــبة 

تتمتع ماليزاي بثروة خشبية هائلة وكذلك املطاط، كما جندها حتتل املرتبة الثانية بعد الوالايت املتحدة األمريكية يف إنتاج 
هيك عن الكاكاو حتياجات احمللية، انكتفاء الذايت إىل حوايل عشرة أضعاف اإلرتفعت نسبة اإل إالزيوت النباتية حيث 

                                                           
12 Percetakan Nasional Malaysia Berhad, Laws Of Malaysia, Act 712, Competition Act 2010. 
P3. See Also: Cheong May Fong, Competition Law Enforcement in Malaysia: Some Recent 
Developments, ERIA. January 2014. P3. 

13 Dhaniah Binti Ahmad, Head Of Legal, Malaysian Cmpetition Commission,Contant of  CA2010, 
2014. P5.  
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فاء يف اخنفاض كتجند عجزها يف حتقيق اإل   -الغذائي–س، والفلفل وجوز اهلند وغري ذلك، ففي هذا اجلانب واألانان
 نسبة بعض املواد الغذائية مثل: احلبوب والسكرايت واخلضر، وكذلك احلليب ومشتقاته بشكل ضئيل جداً. 

ل أســــاســــي قتصــــادي لبلد كان يعتمد بشــــكضــــع اإلوابلرغم من  ذلك فإننا نراهم اليوم قد أحدثوا قفزة اجيابية غريت الو 
على تصــــــــدير بعض املواد األولية الزراعية إىل بلد مصــــــــدر للســــــــلع الصــــــــناعية، يف جماالت املعدات واآلالت الكهرابئية 

 والذي نتاج الوطينمن السيارات يف السوق املاليزي من اإل%  70، علماً أن ما ال يقل عن لكرتونيات والسياراتواإل
 Proton( احملليتني، كما جتد صــادرات شــركة Perdoua , Protonل من شــركة بروتون و برودوا )تنتجه ك

بلد منها: بريطانيا واندونيســــــيا واتيالند وســــــينغافورة وكذلك إىل جنوب افريقيا ومصــــــر  25دخلت إىل أزيد من حوايل 
ما تطورت صـــناعتها يف الســـنوات األخرية ماليني ِوحدة، ك 3وبعض البلدان اخلليجية إذ جتاوز عدد املبيعات أكثر من 

ماليزاي بشـــــكل  صـــــادرات لتخرج مبنتوج ذات جودة عالية وخبصـــــائص تضـــــاهي الشـــــركات الكربى يف العامل، إذ ارتفعت
 .14 2002عام دوالر مليار  100م لتصل إىل 1980عام دوالر مليارات  5أقل من عام

زي، فاجملتمع جتماعية اليت يتشــكل منها اجملتمع املاليكيبة اإليطلق على ماليزاي إســم "آســيا املصــغرة" وذلك بســســب الرت 
ليس صـليني للبلد وهم املاالويني وأيضـا اهلنود والصـينيني، و املاليزي متعدد األداين واألجناس أي يتكون من السـكان األ

راكز مــاليزاي عــدة مزدهــار بــل هنــاك تعــايش وتعــاون...لقــد احتلـّـت أمــام هــذا االختالف العرقي عــائق ومــانع للنمو واإل
َعد من معهد اإل2010حتلت املركز العاشــــــــــــــر يف التنافس العاملي لعام إاألوىل يف العامل إذ 

 
دارة م للكتاب الســــــــــــــنوي امل

 .15العاملي K.O.Fوالتطوير الدويل، كما احتّلت أيضا املركز اخلامس والثالثني يف املؤشر 

جعلها  قتصـــــاد املاليزي ومارار وعوامل ســـــامهت يف تطور وإزدهار اإلإن وراء هذه النقلة التنموية الســـــريعة والناجحة أســـــ
 حتقيق تنمية ت لحقها بركب الدول املتقدمة؛ وأهم هذه العوامل حسب ماتراه الدكتورة نعمت مشهور تتمثل فيما يلي:

                                                           
     http://corporate.proton.com    2015/4/8 تم زيارة  الموقع بتاريخ  14
، 1 أنظر: محمد صادق اسماعيل، التجربة الماليزية مهاتير محمد..والصحوة اإلقتصادية )القاهرة: العربي للنشر والتوزيع، ط15

 .14م(، ص2014

http://corporate.proton.comتم/
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حيث يتميز بتهيئة  امية،املناخ الســـياســـي لدولة ماليزاي ميثل حالة خاصـــة بني جرياهنا، بل بني الكثري من الدول الن أوًَل:
 .طةستيالء العسكري على السلوذلك أن ماليزاي مل تتعرض إل .قتصاديةالظروف املالئمة لإلسراع ابلتنمية اإل

يتم اختاذ القرارات دائماً من خالل املفاوضــــات املســــتمرة بني األحزاب الســــياســــية القائمة على أســــس عرقية، ما  اثنياً:
 .ا تتميز أبهنا دميوقراطية يف مجيع األحوالجعل سياسة ماليزاي توصف أبهن

تنتهج ماليزاي ســياســة واضــحة ضــد التفجريات النووية، وقد أظهرت ذلك يف معارضــتها الشــديدة لتجارب فرنســا  اثلثاً:
م 1995يف "منظمة آســيان" يف عام  16النووية، ومحلتها اليت أمثرت عن توقيع دول جنوب شــرق آســيا العشــر املشــرتكة

إعالن منطقة جنوب شرق آسيا منطقة خالية من السالح النووي؛ إذ ساعد هذا األمر على توجيه التمويل  على وثيقة
 .املتاح للتنمية بشكل أساسي بداًل من اإلنفاق على التسلح وأسلحة الدمار الشامل

قتصاد إىل منو بيل اإلسرفض احلكومة املاليزية ختفيض النفقات املخصصة ملشروعات البنية األساسية، واليت هي  رابعاً:
 العامل يف جمال قتصــــاد اخلمس األوىل يفرتفع ترتيب ماليزاي لتصــــبح ضــــمن دول اإلإلذا قد  .مســــتقر يف الســــنوات املقبلة

 .قتصاد احملليقوة اإل

األصــليني  عتماد على ســكان البالدانتهجت ماليزاي اســرتاتيجية تعتمد على الذات بدرجة كبرية من خالل اإل خامس  اً:
 .ذين ميثلون األغلبية املسلمة للسكانال

جتماعية لرأس املال البشـــــري اإلســـــالمي، من خالل حتســـــني األحوال هتمام ماليزاي بتحســـــني املؤشـــــرات اإلإ س    ادس    اً:
 مواطنني.املعيشية والتعليمية والصحية لل

                                                           
 الدول العشر التي تتشكل منها منظمة آسيان هي: ماليزيا، اندونيسيا، تايالند، سنغافورة، كومبوديا، بورما، الوس، فيتنام، 16

 بروناي، الفلبين.
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ســــــــــــتثمارات حيث زمة لتمويل اإلعتماد ماليزاي بدرجة كبرية على املوارد الداخلية يف توفري رؤوس األموال الالإ س         ابعاً:
ســـــتثمار احمللي اإلمجايل م، كما زاد اإل1993وســـــنة  م1970بني ســـــنة  %40دخار احمللي اإلمجايل بنســـــبة ارتفاع اإل
 .17خالل الفرتة عينها % 50بنسبة 

لتنمية يف اقتصــاد، يرى أن ما ســاهم أكثر يف جناح كذلك الدكتور. حممود عبد الفضــيل أســتاذ جبامعة القاهرة بكلية اإل
 ســـتثمار األجنيب يف منتصـــف الثمانينات إذ مسحت له ابلدخول بشـــروط متثلتماليزاي هو طريقة تعامل احلكومة مع اإل

يف إبعاد عامل املنافســـــــة؛ أي مبعىن ال ميكن للمســـــــتثمر األجنيب أن ينافس الصـــــــناعات الوطنية من خالل الســـــــلع اليت 
من جممل ما تنتجه، والشـــــــــــرط الثالث واألخري فيتمثل يف أن  %50ينتجها، وكذلك أن تصـــــــــــدر الشـــــــــــركة على األقل 
مليون دوالر يســـمح هلا ابســـتقدام مخس موظفني أجانب فقط   2الشـــركات األجنبية اليت يصـــل رأاس ماهلا املدفوع حنو

 لشغل بعض الوظائف يف الشركة. 

ها خطط ســــــــــــتقبلية للتنمية من خالل إعتمادمتالكها لرؤية مإمن بني أســــــــــــباب جناح التجربة املاليزية  أنَّ ويرى أيضــــــــــــاً 
ل ستعدادها املبكر للدخول يف القرن الواحد والعشرين من خالإستقالل إىل اآلن، بل مخاسية متتابعة ومتكاملة منذ اإل

 .م واليت تعمل على حتقيق ما مت التخطيط له2020خطة 

: عظم فروع النشـــــــــــــاط الصـــــــــــــناعي )الصـــــــــــــناعاتوكذلك وجود درجة عالية من التنوع يف البنية الصـــــــــــــناعية وتغطيتها مل
االســـتهالكية، الوســـيطة، الرأمسالية( وقد كان هذا األمر كمحصـــلة لنجاح ســـياســـات التنمية مباليزاي فيمكن اعتباره ســـبباً 

 .18ونتيجة يف الوقت عينه

ملشاكل والتحدايت ا قتصاد املاليزي أنفال خيلو أي إقتصاد يف العامل من حتدايت وعوائق؛ إذ يرى مستشاري وخرباء اإل
ت اإلنتاجية، ســتثمار اخلاص، واخنفاض معدالقتصــاد املاليزي اليوم تتمثل أســاســاً يف تراجع اإلاألســاســية اليت تواجه اإل

                                                           
، السنة 5، الشهر63-62، ص451 عبد الحافظ الصاوي، قراءة في تجربة ماليزيا التنموية، مجلة الوعي اإلسالمي، العدد17

 م.2003، الكويت، 3
 .63 أنظر: عبد الحافظ الصاوي، المرجع نفسه، ص18
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ــــــــــــــــ الوقوف  MP10 وعدم الكفاءة يف اســتخدام املوارد واملواهب البشــرية، ومع هذا فريون أنه على اجملموعة املعروفة بـ
 .19التغلب عليها أمام هذه العقبات وضرورة

 املطلب الثالث: التنمية املاليزية والطط اَلسرتاتيجة 

لقد اســــــــــــــتفادت ماليزاي يف جتربتها التنموية من التجربة الياابنية والكورية يف عدة جماالت، كنطام التوأمة مع الياابن يف 
 ذلك على ومل تعتمد ماليزاي يف وىل من بداية تصـــــنيعها للســـــيارات وغري ذلك من الصـــــناعات اإللكرتونية،الســـــنوات األ

العمل  حرتامإســــتفادة من نقل التكنولوجيا فحســــب بل ذهبت إىل ماهو أعمق من ذلك كاســــتحضــــار أخالق وقيم اإل
 ستثمارات األجنبية للياابن وجذهبا.ستحواذ على قدر كبري من اإلوإتقانه، وكذلك حماولتها اإل

طار النموذج إ، ويف (NEAC)قتصاد الوطين املاليزي مستشاري اإلعلى التقرير األول الذي صدر عن جملس  وبناءاً 
يلة ســـــــــــــرتاتيجية طو إختذت احلكومة املاليزية جمموعة من التدابري واخلطط ذات رؤية إ( NEM) قتصـــــــــــــادي اجلديداإل

ن م والذي هتدف من خالله حتقيق جمموعة م2020املدى من أجل بلوغ أهداف معينة ومن بينها املشروع املعروف بـ 
ن تصــــــبح من بني الدول املصــــــنعة، حيث هذا التطور الســــــريع أاألهداف كأن تصــــــبح دولة بدخل الفرد عال، وكذلك 

قتصــــــاد املاليزي عاد ابلنفع على حياة الفرد ومبســــــتوى معيشــــــي عاٍل، حيث ازداد الدخل القومي ليصــــــل إىل نســــــبة لإل
 7,2بليون دوالر مبعدل منو 381م إىل 2009 مجايل ليصل يف عامم، وتطور الناتج احمللي اإل1992سنة  13,8%

خنفاض كبري لنســـــــــبة إدوالر ســـــــــنواي. مع  14800ســـــــــنواي، وكما بلغ نصـــــــــيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل إىل  %
 .20%5م إىل 2009البطالة لتصل يف عام 

أيملون من  للمشــــوار الذي إن رئيس الوزراء احلايل داتو جنيب تون رزاق وســــرياً على هنج ســــابقيه من الرؤســــاء، وتكملة
م، والذي حيمل يف مشروعه اجلديد شعار الوحدة املاليزية 2020خالله الوصول إىل حتقيق األهداف املرجوة من خطة 

                                                           
  2015/3/31 تم زيارة الموقع بيتاريخ: 19
 http://www.rsmi.com.my/WebLITE/Applications/productcatalog/uploaded            
 .9 أنظر: محمد صادق اسماعيل، المرجع السابق، ص20

http://www.rsmi.com.my/WebLITE/Applications/productcatalog/uploaded
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1Malaysia)  وذلك ملا يراه من ضــرورة تكثيف جهود الشــعب املاليزي ذو الرتكيبة املتنوعة عرقياً ودينياً، والبعد عن )
 لتنموي. كل ماهو عائق للمسار ا

 ، وذلك إبعطاء األولوية يف االهتمام بقطاع التصــنيعالدولة الصــناعيةم والدولة تشــرع يف خطة 1960ومنذ أوائل العام 
لزايدة الدخل القومي، وال يزال هذا املشــــــروع الذي محله معه رئيس الوزراء احلايل حماولني بذل قصــــــار جهودهم لتفعيل 

 مبادئه على مستوى مجيع املؤسسات.

 ملبحث الثاين: آليات تطبيق مبدأ املنافسة يف التشريع املاليزي وأثرها يف حياة املستهلك.ا

إن اإلقتصــــــاد اللبريايل احلر يقوم أســــــاســــــاً على مبدأ املنافســــــة؛ إذ تعدُّ هذه األخرية الركيزة اليت يرتكزها عليها، فو ِجدت 
عول لســــــهر على ســــــريها يف اإلطار الذي مينحها املفآليات وصــــــيغ قانونية تعمل على احلفاظ على مبدأ مشــــــروعيتها وا

 احلقيقي على أرض الواقع.

 املطلب األول: آليات تطبيق مبدأ املنافسة يف التشريع املاليزي 

إن ســــــياســــــة املنافســــــة التجارية تعمل على تعزيز األســــــواق التنافســــــية والتشــــــجيع على املمارســــــات التجارية البعيدة عن 
إىل ذلك، ويف نفس الوقت تقوم على عامل دعم الكفاءة االقتصـــــــــادية والتنمية الشـــــــــاملة،  اإلســـــــــتغالل واالحتكار وما

والتحفيز من أجل حتســـــــني تقنيات اإلنتاج واحلصـــــــول على منتوجات مبواصـــــــفات وجودة عالية تؤهل ابلدخول يف عامل 
أهدافها، وكذلك م كل دولة و املنافســــــة، وتبقى عملية تطبيق مبدأ هذه الســــــياســــــة على أرض الواقع تعود إىل طبيعة نظا
 الطريقة املالءمة للتنفيذ حسب املعطيات واخلطط املسطرة يف سياسة الدولة ونظامها العام.

فة عامة يف كآلية حلماية املســتهلك وإقتصــاد الدولة بصــنتهجت ســياســة املنافســة  إفإن الدولة املاليزية كباقي دول العامل، 
مســــــــــايرة تطورات التجارة الدولية اليت ظهرت على الســــــــــاحة من خالل ك وذلظل العوملة اإلقتصــــــــــادية الســــــــــياســــــــــية؛ 

م قانون املنافســــــة الذي دخل حيز 2010صــــــدار ابجلريدة الرمسية املاليزية ســــــنة إقتصــــــادية العاملية، وهلذا الســــــبب مت اإل
فيذ وذلك دير ابلتنم  وابعتباره خطوة جديدة يف التشريع املاليزي، فهو ج2012جانفي  1التنفيذ بصفة رمسية بتاريخ 

ـــــــــرؤية قتصادي املاليزي كاخلطة املعر مسايرًة لالسرتاتيجيات والسياسات التنموية املسطرة يف أجندات النظام اإل ـــــــــ: ـ وفة بـ
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م. ولتجســـــــيد معاين واهداف املنافســـــــة يف احلياة االســـــــتهالكية يف عصـــــــر االنفتاح االقتصـــــــادي مت اعتماد جلنة 2020
القانون، واليت تعد هيئة مستقلة اتبعة لوزارة التجارة الداخلية وشؤون املستهلكني وذلك مبوجب  (MyCC)املنافسة 

(MDTCC) دورها الرئيســـــي هو الســـــهر على محاية العملية التنافســـــية يف األنشـــــطة التجارية، وكل ما يؤثر على ،
يت يراد من خالهلا عامة، وال قتصـادي بصـفةاملنافسـة يف السـوق املاليزي، وهذا لصـاحل الشـركات واملسـتهلكني والنظام اإل

 الوصول أكثر إىل األهداف الواقعية املرجوة من قانون املنافسة، والذي يهدف ابلدرجة األوىل إىل محاية املستهلك.

مؤمتر واســـتدعاء كل املنظمات  60زيد من أومن بني التدابري والتعزيزات اليت انتهجتها اللجنة منذ أتســـيســـها هو تنظيم 
م وابلرغم من كل 2010ة بقانون املنافسة وذلك لتوضيح وشرح تفاصيل قانون املنافسة الصادر يف عام واجلهات املعني

هذه اجلهود املبذولة إال أن هناك بعض التجار والشــــــركات التزال جتهل هذا القانون انهيك عن من يتجاهله. وإضــــــافة 
اللجنة وجدت أن التجار أو أصـــــحاب املؤســـــســـــات ســـــتطالعات امليدانية اليت أجرهتا إىل ذلك ومن خالل التقارير واإل
املعنيني ن على أعلى هذا أعلنت جلنة املنافســــــــة  نافســــــــة ال يعنيهم واليشــــــــملهم. وبناءاً الصــــــــغرية يعتقدون أبن قانون امل

 .21بقانون املنافسة حتّمل املسؤولية ومايرتتب عن خمالفتهم وجتاهلهم للقانون

ة وسائل واألساليب املتاحة حملاربة املخالفني لقانون املنافسة الذي يهدف ابلدرجوتسعى دوماً جلنة املنافسة من خالل ال
هم، حيث أصـــدرت مؤخراً أربع دالئل توجيهية حول كيفية رفع الشـــكاوي، والتعريف األوىل محاية املســـتهلكني ومصـــاحل

ة اليت تقوم هبا يف ت التحسيسيستعمال التوجيهات. إضافة إىل احلمالإابلسوق، والتصرفات املنافية للمنافسة، وإساءة 
 "س      اعدون يف الكش      ف عن الغش والتزوير"أوســــــــاط املســــــــتهلكني كتوزيع كتب ومنشــــــــورات حتمل عنواان عريضــــــــاً 

على وسائل اإلعالم أبنواعه، ونشر الفيديوهات اليت توضح للمستهلك كيفية معرفة األسعار احلقيقية  وإعتمادها أيضاً 
 .22والكشف عن الغش

                                                           
             http://mycc.gov.my/wp-content/uploads  2015/4/5تم زيارة الموقع بتاريخ: 21
22 Intergovernmental Group of Experts on Competition Law and Policy, Fourteenth Session, 
Roundtable on: Communication strategies of Competition authorities as a tool for 
agency effectiveness, Contribution by Malaysia, Geneva, 8-10 July 2014, P3. 

http://mycc.gov.my/wp-content/uploads
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 .اين: أثر املنافسة يف حياة املستهلك املاليزياملطلب الث

ســـــرتاتيجيات اليت اعتمدهتا قتداء هبا وانتهاج الطرق واإلتعترب ماليزاي من بني الدول اليت حتاول بعض البلدان املتخلفة اإل
قتصـــــادي ور اإلطيف احداث التنمية واحلداثة وبلوغها مصـــــاف أكثر دول العامل الّنامي تقدماً، ورغم هذا فإن التنمية والت

املاليزي ال يزال يواجه بعض التحدايت والعراقيل ومن أبرزها واليت يراها كبار القادة املاليزيني وعلى رأســــــــــــــهم الدكتور 
وكذلك نقده جلوهر التجارة احلرة وأســــــــــباب ظهورها وماذا يراد من ورائها،  24؛ حيث معارضــــــــــته للعوملة23حممد مهاتري

ولة من خالل القيود املفروضة على حرية التجارة والصناعة، حيث وصفها أبهنا هتيئة قتصاد الدإومدى أتثري ذلك على 
ألرضـــية امللعب لالعبني وتوهم أهنا تتمتع مببدأ املنافســـة، فيعترب هذا ماهو إال ختذير للشـــعوب الفقرية من خالل الوعود 

درات وعوامل متناســــــــــــية أهنا ال متلك ق ؛تجارةالكاذبة، واغرتار الدول املتخلفة وانســــــــــــياقها إىل هتيئة املســــــــــــرح لتحرير ال
نتاج متالك الشــــركات واملؤســــســــات الكربى على ســــبيل املثال، وأيضــــا عوامل ومقومات اإلإالدخول يف عامل املنافســــة ك

ومدى توافقه مع معايري اجلودة العالية املؤهلة للخوض يف املنافســــــة، ويرى أن املســــــتفيدين من الدرجة األوىل هم أولئك 
 .25ن ميلكون املال واملنتجات وهم القادرين على التحكم يف زمام السوق والسيطرة عليهالذي

                                                           
 يونيو 20 شخصية من بين الشخصيات السياسية القيادية المميزة والبارزة في العالم المعاصر خالل القرن العشرين، ولد في 23

م، بشمال ماليزيا وبالضبط في والية كداح، تلقى دراسته التعليبمية بكلية السلطان عبد الحميد، ثم زاول الدراسة بكلية 1925
رس أيضا الشؤون الدولية بجامعة هارفارد بأمريكا "الماالي" بسنغافورة والتي كانت تعرف بكلية الملك إدوارد السابع الطبية، ود

2003م إلى غاية 1981م، تولى منصب رئاسة مجلس الوزراء الماليزي عام 1968سنة  ، مذكراتم. أنظر: محمد مهاتير، 
15م(، ص2014، 1ترجمة: أمين األيوبي، )بيروت: الشبكة العربية لألبحاث والنشر، ط وما بعدها.   

 الدكتور محمد مهاتير يعد من بين المعارضين للعولمة إذ قال عن العولمة في كلمة ألقاها أمام جمع من المثقفين المسلمين 24
11ورجال األعمال بالدوحة في  نوفمبر   م بأنها: "اختراع من بنات أفكار دول شمال األطلسي، ويمكننا أن نقول وبكل 2000

منتهم التي فرضوها منذ زمن بعيد على الشعوب األخرى في مختلف ثقة، إنها مصممة لزيادة ثروة أهل تلك البلدان، وتعزيز هي
بقاع العالم، ومازالت تسعى في الوقت الحالي إلى إحكام سيطرتها وتعزيز قبضتها بما يكفل لها عدم بروز منافس حقيقي لها، 

د". أنظر: محمد مهاتير، سواء من البلدان الكبرى في شرق آسيا أو حتى من الدول اإلسالمية التي لم تفق من غفوتها بع
، )كواال لمبور: دار الفكر، د. ط، موسوعة  .17، ص1م( ، مج2004

  ومابعدها.20، ص1 محمد مهاتير، موسوعة، مج25
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اتيجياهتا ســــتفادة منها ومســــايرة الواقع وفق اســــرت مكان اإلوأتَب ماليزاي إال وأن تدخل يف نظام العوملة، وحماولتها قدر اإل
انونية اهلا حيز التنفيذ، وتطبيق النصـــــــوص الققتصـــــــادية املســـــــطرة، فكان إعتمادها ملبدأ املنافســـــــة وإدخالســـــــياســـــــية واإل

جراءات املتعلقة هبا؛ من خالل ختصـيص هيئات تتوىل السـهر على تطبيق ذلك على أرض الواقع، سـعياً منها محاية واإل
مشـــروعيتها وحتقيق األهداف اليت شـــّرعت ألجلها؛ كحماية مصـــاحل املســـتهلك وما إىل ذلك، فالتكريس ملبدأ املنافســـة 

ذلك من أنواع  حتيال، وغريتممد على املبادئ واألخالق الرفيعة، والبعيدة عن اجلشــــــــــــع والغش والتضــــــــــــليل واإلاليت تع
 التصرفات اليت ت فقد املعىن اجلوهري واحلقيقي للمنافسة التجارية املشروعة.

جتماعي وين والواقع اإلانداة الرئيســــية ومهزة وصــــل بني النص القفلقد حاولت وال زالت جلنة املنافســــة وهي اليت تعترب األ
)املســـــــــــــتهلك( والذي يعد الطرف األســـــــــــــاســـــــــــــي الذي تســـــــــــــعى احلكومة املاليزية توفري له حياة ملؤها الرفاه من خالل 
الســـياســـات واخلطط واملبادئ اليت إعتمدها النظام املاليزي كغريه من األنظمة ودول العامل األخرى يف صـــناعة بيئة تظهر 

حتاد ماعية والتوازن اإلقتصـــــــــــادي، فنجد نظام املنافســـــــــــة يف القانون املاليزي أقرب من نظام اإلجتفيها معاين الرفاهية اإل
 األورويب اللذان يهتمان أكثر ابملستهلك مقارنة ابلنظام األمريكي الذي يهتم أكثر ابلنتائج اإلقتصادية.

ســـتهلك جند رض الواقع من أجل محاية املفمن خالل التطبيقات واملمارســـات القانونية اليت قامت هبا جلنة املنافســـة يف أ
( فنقتصــر هنا بذكر حالة أو حالتني كاحلالة AC2010هناك عدد كبري من احلاالت مت ضــبطها وفق قانون املنافســة )

كلم،   270املتعلقة مبؤســـــســـــة انتاج الزهور والنبااتت مبرتفعات كامرون اليت تبعد عن العاصـــــمة املاليزية كواالملبور حبوايل 
 . %10اكتشاف خمالفة لقانون املنافسة وذلك ابلزايدة يف السعر احملدد بنسبة  حيث مت

نتاج الكتل اجلليدية اليت تســتعمل يف تربيد املشــروابت وغري ذلك، إشــركة  26تفقت إ، 2013ديســمرب  24ويف  يوم 
 26تفقوا برفعإيث اجلليدية، حبوتراجااي على رفع ســــعر الكتل  والكائنة يف كل من والية كواال ملبور، وســــيالجنور وأيضــــاً 

رجنت ماليزي للكتلة الواحدة، وأما القطع ذات احلجم الصـــــــــغري  2.50ســـــــــعر الكتل اجلليدية ذات احلجم الكبري إىل  
كلغ(، وذلك بداية 1رجنت ماليزي للكيس الواحد ) 1/2إىل  (Edible Tube Ice)وهي على شكل أانبيب 

 The ذســـانيف بعض الصـــحف الوطنية املشـــهورة وهي: جريدة  م، حيث مت نشـــر ذلك2014جانفي  1من اتريخ 
                                                           

  هذا ما يسمى بإحتكار الِقلِّة.26
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Sunهــــاراين مرتو ، وHarian Metro،Malaysia Nanban  وكــــذلــــك يف جريــــدة ،Sin Chew 
Daily  . 

ركات عطاء فرصـــة هلذه الشـــإمن قانون املنافســـة شـــرعت جلنة املنافســـة يف إجراء حتقيق و  (2)(a)  4ومبوجب املادة رقم 
شـــركة 24 ســـتماع وبعد أن تعطى الشـــركات فرصـــة للتعبري عن رأيها، تبني للجنة املنافســـة أن اإل يهافرصـــة التعبري عن رأ

لجنة العقوابت املالية على الشركات ال. حيث فرضت   (2)(a) 4، قد جتاوزن نص املادة القانونية رقم 26من جمموع 
 .27شركة 24املخالفة وهي 

تفاقيات عض اإلبرام بإقتصــــــــــاد املاليزي يف اخلارج، كتعلقة مبصــــــــــلحة اإلوهناك العديد من احلاالت اليت مت ضــــــــــبطها وامل
 القيام ابملهام املوكلة إليها. والعقود مع شركات الطريان وغري ذلك، فلجنة املنافسة تسعى دائماً 

 

 وتوصيات. نتائج ،خامتة

نتاج اليت زادت تطور وسائل اإلنفتاح األسواق على بعضها البعض، و إقتصادي العاملي الراهن و يف ظل تطور الوضع اإل
، وظهور شـــــــركات متعددة اجلنســـــــيات اليت ســـــــيطرت على ســـــــيادة بعض الدول يف تقرير اً من وفرة املنتوجات نوعاً وكمّ 

ها جتماعية لشــــعوهبا، وابلرغم من هذا كله ســــعت بعض الدول ومنمصــــريها اإلقتصــــادي وســــعيها يف حتقيق الرفاهية اإل
 بدون أن هتمل اســـــرتاتيجياهتا وخططها التنموية، واعتبار مبدأ املنافســـــة الذي مت تطبيقه يفماليزاي إىل مســـــايرة الوضـــــع، 
م آلية توظف يف محاية مصــــلحة املســــتهلك املاليزي وكذلك محاية براجمها 2012جانفي  1 التشــــريع املاليزي بداية من

 التنموية.

 وع مايلي:هلذا املوض ناإليها أثناء دراست ناأهم النتائج اليت توصلمن ف 

                                                           
 http://mycc.gov.my/case أنظر الموقع اإللكتروني: 27
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صـــــــــادايت العوملة مع قتإندماج يف نفتاح على اخلارج واإلقتصـــــــــادية املاليزية أن اإليســـــــــتفاد من التجربة التنموية اإل وًَل:أ
ســـاس أقتصادية احمللية، ونـــرى مظـــاهر التقـــدم واضـــحة مـــن خـــالل حتوهلـــا مـــن بلـــد يعتمـــد بشـــكل هتمام ابلتنمية اإلاإل

 رتونيـة.لكمصـدر للسـلع الصـناعية والتقنيـة خاصـة يف جمـال الصـناعات الكهرابئيـة واإل ىل بلـدإعلـى الزراعـة 

ذلك من خالل و    قتصادية املاليزية؛ يف التنمية اإل ستقرار السياسي عامل أساسي ساهم بشكل كبري جداً ن اإلأاثنياً: 
 للمستثمرين. استقطاب رأس املال األجنيب املوجه لالستثمار وهتيئة ظروف النجاح

قانون ل ةتجاوز مفتم ضبط عدة حاالت  ،لقد كان هناك متثيل للمستهلك من قبل جلنة املنافسة على أرض الواقع اثلثاً:
 .(AC2010املنافسة )

إن مســـــتوى معيشـــــة أفراد دولة ما ينبىن بشـــــكل كبري على مدى جناح املؤســـــســـــات العاملة فيها، ومدى قدرهتا   رابعاً: 
 ستثمار األجنيب. األسواق العاملية وذلك من خالل التصدير واإلعلى فرض نفسها يف

تصــــــال إن التنوع العرقي الذي يتكون منه اجملتمع املاليزي يشــــــكل حتدي كبري أمام فريق أو قســــــم الدعوة واإلخامس     اً: 
 .28التابع للجنة املنافسة، وذلك بتعدد اللغات اليت يتخاطب هبا اجملتمع

تكاثف جهود  من لتحقيق مبادئ املنافسة على أرض الواقع، بل البد كافٍ   حده ليس أبمرٍ إن سن القوانني و اً: دسسا
  املستهلكني مع اجلهات املتكفلة حبماية حقوقها املشروعة.

 السيادة الوطنية متنح املفعول احلقيقي  للمنافسة التجارية على أرض الواقع. اً:سابع

ية نقطة حســــاســــة ومســــامهة بشــــكل فّعال يف جناح وظهور اآلاثر احلقيق ترشــــيد االســــتهالك وتوعية املســــتهلكني  اً:اثمن
 للمنافسة يف الوسط االجتماعي.

                                                           
28 Intergovernmental Group of Experts on Competition Law and Policy, Fourteenth Session, 
Roundtable on: Communication strategies of Competition authorities as a tool for 
agency effectiveness, Contribution by Malaysia, Geneva, 8-10 July 2014, P5. 
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ســـني ، حيث أصـــبحت تســـعى كليهما إىل حتأن املنافســـة أصـــبحت ضـــرورة ابلنســـبة للمؤســـســـات وللدول أيضـــاً  اً:َتس  ع
دولية واملتمثلة ملنظمات واهليئات الوضــــــــعيتهما التنافســــــــية، مركزين يف ذلك على مجيع مؤشــــــــرات املنافســــــــة اليت تعدها ا

أســـــاســـــاً يف عنصـــــرين ومها التطور التكنولوجي واإلنفاق على البحث والتطوير، وتوظيف الوســـــائل التكنولوجية احلديثة، 
 سواًء على مستوى املؤسسات أوعلى مستوى الدولة يف حد ذاهتا.

 توصيات الدراسة

 يوصي الباحث من خالل هذه الدراسة مبا يلي:

على الدول اإلسالمية أن تشّجع اإلنتاج احمللي وتدعمه وتركز على عامل اجلودة واإلتقان وهذا ما أوصى به ديننا  :أوَلً 
احلنيف، ألن ابلعمل املتقن ت رســـم لنا معامل حياتنا وحضـــارتنا املنبنية على أســـس من ســـنن هللا وضـــوابط العمران والتنمية 

 الصحيحة.

لســـلع ة للممارســـات التعســـفية كاإلحتكار والغش والتدليس يف امن خالل املراقبة اجلادّ  تشـــجيع محاية املســـتهلك اثنياً:
 واخلدمات وما إىل ذلك.

على احلكومات أن تعمل على تنفيذ ماهو موجود يف الدســـــــــــــــاتري من قواعد ونصــــــــــــــوص متعلقة حبماية حقوق  اثلثاً:
  قغريها من أجل إيصــــــــال احلقو و ة واجلمعيات املســــــــتهلك، وأن حترص على ذلك من خالل األجهزة واهليئات احلكومي

 .غري منقوصة إىل أصحاهبا كاملة

لســـــياســـــية، عن كل الظروف ا بعيدةً بكل حرية و  ضـــــرورة تفعيل دور مجعيات محاية املســـــتهلك ملمارســـــة نشـــــاطها رابعاً:
 وتوفري هلا غالف مايل يغطي كافة أنشطتها.

 قائمة املصادر واملراجع.

ملســــتقلة حلقوق اهليئة الفلســــطينية ا :)رام هللا رير حول اْلماية القانونية للمس   تهلكتقخالد حممد الســــباتني،  -
 م(.2000املواطن، د. ط. 
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 ملخص البحث

 االقتصادية -ىتَّ اجملاالت الش مي املعاصر منإن التحدايت اليت يواجهها اجملتمع اإلنساين املعاصر وخاصة اجملتمع املسل
يفية اخلروج حول ك أن يفكِّروا األداين علماء واحلكماء وخاصة العلماء من كثري  جعل والدينية، واالجتماعية والسياسية

منها. فذهب بعض من علماء األداين وخاصــــــــــة علماء اإلســــــــــالم إىل ضــــــــــرورة تعزير فكرة احلوار مع اآلخر، واعتربوها  
"واجب ديين ومشروع إنساين حضاري". وانطالقاً من هذا قد اهتم هذا البحث بدراسة فكرة "حوار األداين" من كـــــــــــــــ

املنظور اإلســـــالمي ابلرجوع اخلاص إىل النصـــــوص القرآنية واألحاديث النبوية وأقوال بعض علماء اإلســـــالم املعاصـــــرين. 
اد د اإلنســــان مهما كانت هويته على بناء عالقته مع أفر ووصــــلت هذه الدراســــة إىل نتيجة أن احلوار وســــيلة اليت تســــاع

ذكرها هللا  و  -اجملتمع متعدد األجناس واألداين. واعرتف هذا البحث أيضـــــــــا أن فكرة احلوار ليســـــــــت جديدة بل قدميًة 
 هيف كثري من اآلايت القرآنية بصـــــــورة مباشـــــــرة وغري مباشـــــــرة حيث جعل القرآن منهجاً خاصـــــــاً لتحاور املســـــــلم مع غري 

الذي يشارك يف احلوارات مع أصحاب الدايانت األخرى  املسلم احملاوراليهود والنصارى. و  –وخاصة مع أهل الكتاب 
هــذا احلوار.  هــدافاحملــاور أب ةمعرفــ، وحتــديــد أهــداف احلوار قبــل الــدخول فيــه يــدل على معلومــة ســـــــــــــــاميــة أهــداف لــه
 وهدراً ، للوقت ضـــــياعاً  احلوار يبقى األهداف هذه ديدحت وبدون، مبقاصـــــدها األمور أن على تنص الشـــــرعية القاعدةف

ـــــــــــوسعى هذا البحث إىل حتقي. كثرية  مفاسد ةاألمّ  على جير قد بل، فائدة منه يرجتى ال مبا ةلألمّ  وإشغاالً ، للطاقات ــــ ــــ ق ـ

mailto:hananejustice@gmail.com
mailto:fatmir@iium.edu.my
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( آليات القرآن 2) ر.ــيــه وأثره على التغيــــتــــالمي أمهيـــــوار اإلســـــــ( احل1) قاط التالية:ـة املتمثلة ابلنــــأهداف هذه الدراس
ــــــيف تعزيز احلوار الديين مع املسيحي ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ( األصول إىل التوصيات 4) ( التطبيقات املعاصرة للحوار بني األداين.3) ني.ـ

انقش و  واملقرتحات اليت تضع احلوار الديين يف سياقه الصحيح وأثره اإلجيايب يف بناء جمتمع التماسك واالحرتام والسلم.
 التحليلي.-هذه الدراسة موضوع احلوار بواسطة املنهجي الوصفي

 دين اإلسالم، احلوار، تعدد األداين، االحرتام املتبادل، املعتقدات، احلرية الدينية. الكلمات املفتاحية:

 املقدمة:
نلمس هذه التحدايت  ميكن أنتتسم العالقات البشرية اليوم حبدة التوتر ووجود حتدايت مشرتكة هتدد الوجود اإلنساين، و 

وتلك التهديدات خالل املعضالت اليت جنمت عن سلوك اإلنسان غري السوي من تكديس السالح وهنب الثروات 
وانتشار املخدرات والصراعات اليت ال هتدأ حىت تشعل من جديد، مما أدى إىل طحن مصاحل اإلنسان، وهز الوجود 

حلقيقي. وأمام هذا األفق املسدود يورد احلوار من منظور املنهج اإلسالمي تصوراً اإلنساين، واإلخاء البشري، والتعاون ا
متكاماًل وواقعياً لوضع األسس الثابتة اليت تشكل رؤية صحيحة ومنضبطة للعالئق اإلنسانية السوية اليت حيتل اإلنسان 

آدابه،  وبنيَّ  ضوابطه، قيَّدصوص كثرية حيث هذا احلوار يف ن قواعد. ولقد تناول القرآن الكرمي يف ظلها موقعه الالئق به
وأصحابه يف فجر اإلسالم بتطبيق احلوار حسب املنهج القرآين. وأثبت التاريخ  وضع منهجه. وقد قام حممد و 

 أو اليهود والنصارى، أو املشركني مع أو أصحابه معه حواراتيف  للمتحاورين أسوة خري كان  اإلسالمي أن حممد 
 األرضية األهداف عن وترتفع ترتقي رابنية، عظيمة أهدافاً . وهذا يتضح أن احلوار القرآين والنبوي هله ءواألمرا امللوك
  .والنفعيني الربامجاتيني بعض هلا يسعى اليت املادية

عرب عن حاجة وضرورة م لحة، من دوهنا ال ميكن أن تقوم العالقات على حنو يعزز التفاعل ومن هنا فاحلوار ي  
إلجيايب، فاحلوار يشكل اختياراً يؤدي االحنراف عنه إىل الصراع ومزالق العنف، لذا كان احلوار اإلجيايب القائم احلضاري ا

على أسس علمية تضمن توازنه واستمراره، حاجة م لحة ينبغي أن جتد فعاليتها ضمن هذا اإلطار. واعتماداً على القواسم 
حيني تفاهم الذي ي فّرق بينهم، حاول علماء األداين من املسلمني واملسياملشرتكة اليت ت قّرب بني الناس وتزيل سوء ال

حديثاً أن أيتوا بطريقة جديدة تزيل الّنزاعات والعداوات الصادرة عن االختالفات الدينية، وهذه احملاوالت احلديثة أدت 
 تعزيز املسيحي، والذي يهدف إىل-إىل تعزيز فكرة احلوار بني األداين السماوية وغريها، ومن بينها احلوار اإلسالمي

وحتققت أهداف  ر.وار مع اآلخـــــوار الذايت إىل احلـــــمنهج التعارف، والتقارب، والتعاون ابنفتاح فكري متبادل وجتاوز احل
 احلوار من املنظور اإلسالمي من خالل مناقش أهم القضااي املتعلقة بفكرة احلوار مع اآلخر، وهي كاآليت:
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 سالمي أمهيته وأثره على التغيري:اْلوار اإل

 املنهج القرآين لتعزيز فكرة احلوار مع املسيحيني يؤدي إىل حتسني فهم غاية الرسالة الراّبنية وتطوير الفكر اإلسالمي واحلضارة
غوية، لاإلسالمية، كما أنّه يدّل على ِقَيم ومبادئ هي جزء أساسي من الفكر واحلضارة اإلسالميتني. فمن حيث الداللة ال

 1الذي أييت مبعاين تؤكد على مفاهيم أصيلة يف تراثنا الثقايف واحلضاري. "ح، و، ر"مشتقة من جذر  "حوار"جند أن كلمة 
فكلمة احلوار تعين الرجوع: وه م يتحاورون، أي يرتاجعون الكاَلم؛ واحملاورة هي اجملاوبة، والتحاور هو التجاوب، واحلَْور  هو 

ويشّكل القرآن الكرمي املصدر األساس  2الشيء، واحملاورة هي مراجعة املنطق والكالم يف املخاطبة. الرجوع عن الشيء وإىل
قدس الداعي إىل إدراك الصورة احلقيقية لفكرة احلوار مع أتباع األداين عاّمة، وأتباع املسيحية 

 
للحوار من خالل َنّصه امل

وََكاَن  يف سورة الكهف، ومرًة يف سورة اجملادلة. قال هللا تعاىل: ﴿خاّصة، وقد ورد االصطالح القرآين لفكرة احلوار مرتني
قَاَل َلُه [؛ وقال تعاىل أيضاً: ﴿٤۳﴾ ]الكهف: َأَن َأْكثَ ُر ِمنَك َماًَل َوَأَعزُّ نَ َفراً  ُُيَاِورُهُ َلُه ََثَر  فَ َقاَل ِلَصاِحِبِه َوُهَو 

ٍُ مثَّ ِمن نُّْطَفٍة مثَّ َسوَّاَك رَُجالً  َأَكَفْرَت اِبلَِّذي ُُيَاِورُهُ َصاِحُبُه َوُهَو   [.٧۳]الكهف:  ﴾َخَلَقَك ِمن تُ َرا
فقد استخدم القرآن الكرمي لفظ )احلوار( يف هاتني اآليتني مرتني حينما َعرض قّصة رجلني خيتلفان يف موقفيهما 

أحدمها املؤمن الذي  ن بيئة دينية خمتلفة،جتاه نعمة هللا  عليهما. وي فهم من هاتني اآليتني أّن هذين الرجلني ينحدران م
ال ميلك مااًل كثريًا واآلخر الكافر الذي عنده حديقتان م ثمراتن. ويظهر الكافر من خالل حتاوره مع املؤمن َتكرّبه 

رب حديٍث ع وجهالته وتعلقه العقيم بنعيم العامل املادي الذي أنساه ربّه وخالقه. أّما املؤمن في ِجيب الكافر بطريقة متواضعة
ِسلمٍي. واملالحظ من احلوار الدائر مواجهة هذا األخري ابضطراب ذهن وِحرْية عقل؛ وقد كان الغرض األساسي من هذا 
اوره املؤمن ابحلكمة واملوعظة  احلوار إخراج هذا الكافر من حالته النفسية أبسلوب َهنيِّ ال َقْسَوة فيه وال ع ْنف، لذا حي 

. ونفهم أّن طريق اجلدال، والتعامل، والتحادث بني املؤمن والكافر 3، وجتعله يندم على ما قال سابقاً احلسنة اليت ت ؤثّر فيه
يهدف إىل نفس الغاية اليت يسعى إليها موضوع احلوار مع اآلخر املبين على االحرتام املتبادل وتقارب األهداف والتفاهم 

 املنصف على طريق اإلميان.

                                                           
 انظر: عب  ا عزيز عثمان ا  ويجري، "ا حوار وا  فاعل ا حضاري من منظور إسالمي"، آفاق اإلسالم، ا سنة: 6، ا ع  : 24، 1

.65، ص1998 يسمبر   
 انظر: جمال ا   ين محم   بن م ر  بن منظور، لسان العرب )بيروت:  ار صا ر، مج4،  . .،  .ت.(، ص217-218 )ما ة: 2

؛ ومحم   16 (، ص1952، 2، مج2)ا قاهرة،   القاموس المحيط حور(؛ وانظر أيضاً: محمو  بن يعقوب ا فيروز آبا ي،

.162ص ،3مج(،  .ت. .ن.،  . .،  :  . .) تاج العروسمر ضى ا زبي ي،   

 .59م، ص٨۲۰۰ يوليو ،١ ، العدد٥ اجمللد  ، جملة اإلسالم يف آسيا، ماليزاي،حوار األدَين بني القرآن والتطبيقات املعاصرةفطمري شيخو،  د. 3
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َع اَّللَُّ إىل موضوع احلوار الديين عرب االصطالح القرآين، هي: واآلية األخرية اليت تشري   قَ ْوَل الَِِّت َُتَاِدُلَك ﴿َقْد مسَِ
يع  َبِصري ﴾ حَتَاُورَُكَمايف َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِِىَل اَّللَِّ َواَّللَُّ َيْسَمُع  [. وتـَْعِرض هذه اآلية الكرمية لفظ ١جملادلة: ]ا ِِنَّ اَّللََّ مسَِ

وامرأة كانت جتادله يف زوجها.  مبعىن احلوار السلمي مع اآلخر من قبل النِّساء؛ إذ قد دار احلوار بني حم َمَّد  "احلوار"
الواردة يف هذه اآلايت الثالث أنَّ احلوار مع اآلخر هو رجوع  "احلوار"ونالحظ من استخدام االصطالح القرآين لكلمة 

ْنِصف حيث إن اجلماعة األوىل ت عرّب عن أفكاالكالم بني مجاعتني خمتلفتني من خالل اال
 
رها وآرائها حرتام املتبادل والتفاهم امل

 .4بينما األخرى تستمع إليها وتـََتعلم منها ويف الوقت نفسه ترغب أن ي ستمع إليها
 وقد جاء يف القرآن الكرمي ذكر اصطالح "اجلدال" اهلادف إىل تعزيز احلوار مع اآلخر عاّمة، ومع املسيحيني
خاّصة، والذي يناسب موضوع اصطالح "احلوار" يف كونه مراجعة الكالم وتداوله بني طرفني إالَّ أن "اجلدال" أيخذ طابع 

وي رى أنَّ أصل "اجلدال" هو املناقشة أو املنازعة مع اآلخرين حول املسائل اليت تتعلق ابلصواب  5القوة والغلبة واخلصومة.
نجد االصطالح القرآين "اجلدال" يشري إىل املناقشة واملنازعة من جهة، واحلوار من جهة واخلطأ، واالنتصار على اآلخر. ف

 .6أخرى
َوََل َتْسَتِوي ﴿ومن اآلايت اليت ورد فيها املعىن املستفاد من اصطالح "اجلدال" وغايته احلوار مع اآلخرين، هي: 

َنُه َعَداَوة  َكأَنَُّه َوِلٌّ ْحَِ  اِبلَِِّت ِهَي َأْحَسنُ اْْلََسَنُة َوََل السَّيِ َُِة اْدَفْع  َنَك َوبَ ي ْ [. إنَّ العبارة ٤۳]فصلت:  يم ﴾فَِإَذا الَِّذي بَ ي ْ
القرآنية ﴿اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسن ﴾ تدّل على أمهية وسيلة التعامل مع اآلخرين أثناء حماورهتم ألجل الوصول إىل املعلومات أو العلم 

نهائي للحقيقة من جهة أخرى. كما أنَّ كلمة ﴿احلََْسَنة ﴾ ت عربِّ عن املنهج السلمي للحوار املطلوب من جهة، وإجناز الغرض ال
. ونالحظ أنَّ االستعمال القرآين ملنهج الالعنف وطريقة اللني أثناء 7مع اآلخر بينما ت عربِّ كلمة ﴿السَّيَِّئة ﴾ عن املنهج العنيف

عداء ج العملية اليت جتنيها الرسالة اإلهلية من خالل هذا املنهج، وهو حتّول األاملشاركة يف احلوار مع اآلخر، يشري إىل النتائ
 8إىل أصدقاء ينطلقون معك يف ما تفّكر فيه وفيما تعمل له.

اه  إنَّ األمهية األساسية للحوار القرآين مع أتباع األداين األخرى عاّمةً واملسيحية خاّصًة، هو أتسيس منهج راّبين اِبجتِّ
ارف اجلنس البشري وانتمائه ألب واحد وأم واحدة. واآلايت القرآنية ت قرر وجوب التعاون بني املسلمني واملسيحيني وحدة وتع

ِِنَّ  قَ َباِئَل لِتَ َعارَُفوا﴿ََي َأي َُّها النَّاُس ِِنَّ َخَلْقَناُكم مِ ن ذََكٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوابً وَ لتحقيق اخلري العام، ولذا قال تعاىل: 
                                                           

  المصدر السابق، ص4.59
 انظر:  ا   بن عب  هللا ا قاس ، الحوار مع أهل الكتاب: أسسه ومناهجه في الكتاب والسنة )ا رياض:  ار ا مسل  ، 1993 (، 5

.104ص  
  ف مير شي و، حوار األديان بين القرآن والتطبيقات المعاصرة، ص6.60
  المصدر نفسه، ص7.61
  المصدر نفسه، ص8.61
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َ َعِليم  َخِبري ﴾ ي اَلحظ  من سياق هذه اآلية الكرمية أّن اخلطاب الرَّابين و [.١۳]احلجرات:  َأْكَرَمُكْم ِعنَد اَّللَِّ َأتْ َقاُكْم ِِنَّ اَّللَّ
اون، ويلعب عم وّجه للناس مجيعاً وليس للمسلمني فقط، ويذكر ابألصل الواحد، وأنَّ اختالف الشعوب والقبائل هدفه التمايز والت

كما هو. ويشري احلوار الديين   9دوراً مهماً يف تطوير الفكر اإلسالمي من خالل دعوته إىل االنفتاح، والتعارف، والتعامل مع اآلخر
ى ر الوارد يف هذه اآلية الكرمية إىل تعزيز التعايش السلمي، واالحرتام املتبادل، والتفاهم املشرتك بني املسلمني وأتباع األداين األخ

عاّمة، وأتباع املسيحية خاصة. ويف جمتمع متعدِّد األداين واألجناس واملذاهب قد يصبح احلوار الدائم املنفتح ر كناً من أركان وحدته 
ويدلَّ سياق هذه اآلية القرآنية أيضاً على بِيئة مناسبة للحوار مع اآلخر ألنَّ احلوار ال يكون إالَّ مع اآلخر،  .10واستقراره
وللحوار أمهية كبرية عندما يَقبل ابلتعّدد  11بح حوارًا مع الذات أو الّنفس هدفه الع زلة وليس االنفتاح.وإالَّ يص

 12وابالختالف معاً.
وتعامل النيب مع اآلخرين يدّل على بساطة دين اإلسالم، كما يقرر أيضًا أنَّ املصلحة االجتماعية أتيت قبل 

ع اآلخر واملسيحيني خاّصة له أمهية كبرية من أجل إقرار املبادئ والتعاليم وابختصار فإن احلوار م 13املصلحة الفردية.
ألرض السعي يف ااثلثاً: مراعاة حرمة اإلنسان؛ اثنياً: احرتام احلياة اإلنسانية؛ أواًل:  14الدينية املشرتكة اليت حَتّث على:
إىل ِقيم  دعوة النَّاسخامساً: د والظلم والطغيان؛ حماربة اإلحلاد والرذيلة والفسارابعاً: من أجل اخلري واألمن والسالم؛ 
 احملبة والتسامح واإلخاء اإلنساين.

احلوار الديين فن أو أسلوب بني األساليب احلديثة، ويدّل هذا احلوار على حتديد الفكرة أو املوضوع بني و
 الفرد واجملتمع، وكّل ما حيقق ويشمل موضوع احلوار كّل ما فيه مصلحة 15شخصني أو مجاعة للوصول إىل نتيجة معينة.

املنفعة لألمة اإلسالمية. وينبغي للمشاركني يف احلوار الديين أن يتناولوا املوضوعات أو القضااي ذات الصلة حبياة اجملتمع 
، ايً يف حاضره ومستقبله، وأن يـ َغطي شىت املوضوعات اليت ترتبط جبميع مناحي احلياة دينياً، وأخالقياً، وسياسياً، واقتصاد

                                                           
ل ا شريف، "حوار األ يان...نظرة مس قبلية"، آفاق اإلسالم )ا ع  :26، ا سنة ا سابعة، يونيو 1999 (، ص9.88   انظر:  اَمِّ
  ف مير شي و، حوار األديان بين القرآن والتطبيقات المعاصرة، ص10.65
اك، مقدمة إلى الحوار اإلسالمي-المسيحي )بيروت:  ار ا نفائس، 1998 (، ص11.88   انظر: محمَّ  ا سَّمَّ
َ ةً َوالَ يََزا ُوَن ُمْ  َلِّفِّيَن﴾ ]هو : 118[.12 ةً َواحِّ  وقال هللا  عا ى: ﴿َو َْو َشاء َربَُّك  ََجعََل ا نَّاَس أُمَّ
 انظر: سع  إبراهي   ويبا، "حوار أ  صراع؟"، آفاق اإلسالم )ا ع  :27، ا سنة ا سابعة، سب مبر 1999 (، ص13.161
 انظر: ا  ويجري، "الحوار والتفاعل الحضاري..."، ص14.71
 انظر: محم   ير رمضان يوسف، الدعوة اإلسالمية: الوسائل واألساليب )رياض:  ار  ريق،  2، 1993 (، ص15.114
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حيث يـ َعدُّ هذا احلوار وسيلة لتكوين الطابع العام عن الِقَيم اإلسالمية  16وثقافياً، وعلمياً، وتربوايً، وفكرايً وغري ذلك.
 17من خالل األقوال، واألفعال، واألخالق.

أسلوابً راّبنياً  رويَنظ ر اإلسالم إىل احلوار الديين كوسيلة م همة مبنية على أسس النص القرآين، ولذلك أصبح هذا احلوا
كان أول من ألزم نفسه هبذا احلوار بينما كان يتعامل ويتعاون مع اآلخرين    أو جزءاً من عقيدة املسلم. ومن املعلوم أنَّ النيبّ 

بل قعموماً وأهل الكتاب خاّصًة. وأصبح احلوار مع اآلخر "هنجاً رابنياً، أي جزءاً من عقيدة املسلم، ومن بني ثوابتها اليت ال ت
أوالً، مث ّ من تبعه من املسلمني فيما بينهم،" ومؤسسة دينية فَرضها هللا على النَّاِس مجيعاً "يف شكل   التغيري، وألزم به النيبّ 

ستمراريته يف ا شعرية م َقدَّسة واجبة ال جيوز اإلخالل هبا وال تعطيلها مما يعين إلزامية احلوار ومشوليته لكّل تعامل مع اآلخر، و
﴿ادْعُ ِِىِل  وقال هللا تعاىل: 18.مان واملكان، وما يرتتب على ذلك من حترمي فرض الرأي، وإمالء اإلرادة يف كّل تعامل بشري"الز 

َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم ن َضلَّ َعن َسِبيِل رَبِ َك اِبْلِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلََْسَنِة َوَجاِدَْلُم اِبلَِِّت ِهَي َأْحَسُن ِِنَّ رَبََّك ُهَو َأْعَلُم ِبَِ 
 [.١۲٥]النحل:  اِبْلُمْهَتِديَن﴾

وميكننا أن نستنبط من هذه اآلية الكرمية مسألتني مهمتني: األوىل أنَّ غاية احلوار الديين الدعوة إىل سبيل هللا أو 
يّن يف األرض. والثاّنية أنَّ أسلوب أو منهج  ّد أن يكون هذا احلوار البالدعوة إىل صراط يؤدي إىل أتسيس النظام الرابَّ

ابحلكمة اليت تشري يف اللغة العربية إىل معان ذات عالقة ابلتعّقل، واالعتدال )العدالة يف احلْكم أو التوازن يف األشياء(، 
فيد وإحكام األمور )إتقان األشياء وحتويلها إىل أحكام ي لزم هبا اجلميع(. وتشري احلكمة أيضاً إىل التعليم املتقن الدقيق امل

. وهذا ما جيعل احلوار ذا عالقة ابملوضوعية واالنفتاح على اآلخر، يسعى إىل حتقيق اهلدف 19لليقني من الكتاب والسنة
املوعظة -نفسه حيث تلتقي الشؤون املشرتكة بني احملاورين. وت ضيف هذه اآلية الكرمية إىل موضوع احلوار بعدًا آخر 

إىل البحث عن احلقيقة. وهذا البعد يتعلق  20الشعور، مرادها النصيحة واإلرشادالذي حي َّرِك  القلب وي وقظ  -احلسنة
ابلظواهر اليت تؤدي إىل تطوير العالقة احلميمة بني احملاور واملستمعني مبا تشتمل عليه من اللطف، واللني، واإلاثرة، 

ى األصوات تعاد عن املغالطات واَلرّد علواالنفعال خالل عرض طريقة اعتقاده. وتدفع املوعظة احلسنة احملاورين إىل االب
  ويرشد القرآن الكرمي النيبّ  21اجلائرة مناديًة إىل التعّقل والتفّكر بدالً من اجملادلة واملنـاظرة واستعمال الكلمات العدوانية.

                                                           
 انظر ا  ويجري، "الحوار والتفاعل الحضاري..."، ص16.70
17See Mahmood Ahmed Ghazanfer (ed.), The Call to Islam, translated by Muhammad Saeed Siddiqi (Pakistan: Kazi 
Publications, n.d.), p. 11. 

 انظر: عب  ا ها ي بو ا ب، حقيقة اإلسالم )بيروت:  .ن.،  . .، 1998 (، ص82-81. 18
  انظر: ف مير شي و، حوار األديان بين القرآن والتطبيقات المعاصرة، ص19.66
  انظر: محم  سعي  ا بارو ي، الدعوة والداعية في َضوِء سورة الفرقان )ا سعو ية:  ار ا وفاء، 1987 (، ص24. 20
 انظر: ا سي  رزق ا  ويل، الدعوة في اإلسالم: عقيدة ومنهج )م ة ا م رمة: راب ة ا عا   اإلسالمي، 1984 (، ص91؛ 21.97-96
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َنُه اِبلَِِّت  ﴿َوَلَ َتْسَتِوي اْلََْسَنُة َوَلَ السَّيِ َُِة اْدَفعْ إىل كيفية الَرّد على املسيء أو الشرير:  َنَك َوبَ ي ْ  ِهَي َأْحَسُن فَِإَذا الَِّذي بَ ي ْ
يم ﴾  [.۳٤]فصلت:  َعَداَوة  َكأَنَُّه َوِلٌّ ْحَِ

 
 :آليات القرآن يف تعزيز اْلوار الديين مع املسيحيني

د  إرادته  لوحيي عد القرآن الكرمي الكلمة األزلية والنهائية هلل تعاىل والوحي اخلامت، وآخر الرساالت السماوية، وا سِّ الذي جي 
 الَئٌِم لكلَّ ِجْيٍل مع  22للناس مجيعًا وكّل ما يتجاوز الزمان واملكان،

قّدس امل
 
وهو كتاب إهلّي هلداية النَّاس، والدستور امل

والقرآن الكرمي "دعوة وبيان وبالغ وبصائر للجميع بال ختصيص ومن غري استثنـاء،  23اختالف األزمنة وتباين األمكنة.
﴿َهَذا َبَصائُِر لِلنَّاِس َوُهًدى [، وقال تعاىل: ١۳٨]آل عمران:  ﴿َه َذا بَ َيان  ل ِلنَّاِس َوُهًدى َوَمْوِعظَة  ل ِْلُمتَِّقنَي﴾ال تعـاىل: ق

ْل ََي َأي َُّها ﴿قُ [، وقال تعاىل: ٥۲]إبراهيم:  ﴿َهَذا َباَلغ  ل ِلنَّاِس﴾[، وقال تعاىل: ۲۰]اجلاثية:  َوَرْْحَة  لِ َقْوِم يُوِقُنوَن﴾
[. وهبذه اخلاصية اليت تفّرد هبا اإلسالم، َضِمَن لدعوته ِميزتني ١٥٨]األعراف:  النَّاُس ِِين ِ َرُسوُل اَّللِ  ِِلَْيُكْم مجَِيعًا﴾

 سقطتا من االعتبار حواجز اجلنسأ(، اللتان Egalitarianism( واملساواة املطلقة )Universalismم همتني، مها: العاملية )
 24.واللغة واألعراف"

قّدس  25وهو أيضاً الكتاب األّول الذي ي دمج  ويَعرتف ابلقضااي األساسية املشرتكة بني األداين.
 
وهذا الكتاب امل

ليس قابالً للتحريف أو التبديل، وهلذا ينبغي جلميع النَّاس عاّمة واملسلمني خاّصة العودة إىل هذا الكتاب إلدراك فلسفته 
كزات مرتابطة املسيحي لكماله وقيامه على ثالثة مرت-يف تعزيز احلوار مع اآلخر وخاّصة احلوار اإلسالمي وأسلوبه وآلياته

(؛ Ethos) وجهة نظر كلية عن العامل  -1 ال فصل بينها، تعد آليات إلرساء احلوار وتعزيزه،  فالدين الكامل يتكون من:
وآليات القرآن يف إرساء  26(.Ethnosتماعية مشرتكة )ومن: هوية اج -3(؛ Ethicsومن: منهج أخالقي معني ) -2

 احلوار مع املسيحيني وتعزيزه هي:

                                                           
22See ’Ismail Raji al-Faruqi, “Meta-Religion: Towards a Critical World Theology,” American Journal of Islamic 
Sciences, vol. 3, no. 1, (1986): 40. 

23See Abdulaziz Saddiq Jastaniah, The Islamic State in Light of the Holy Qur’an and Sunnah (Michigan: University 
Microfilms International & Howell Information company, 1982), Chap. 3, p. 53.  

رتكزات األساسية اليت 24
 
 .32، ص(م1997، 2، العدد: 1السنة: ) التجديدحفظت لألمة كياهنا"،  عرفان عبد احلميد فّتاح، "امل

25See Kamar Oniah Kamaruzzaman, Early Muslim Scholarship in Religionswissenschaft: The Works and Contribution of 
Abu Rayhan Muhammad ibn Ahmad al-Biruni (Kuala Lumpur: ISTAC, 2003), p. 13.  

(،  ح   وجهة نظر اإلنسان a system of beliefsيشرح األس اذ عرفان عب  ا حمي  ف َّاح أن  ا  ين ا  امل ي  ون من: أ- منظومة عقائ ية )26
World-view" أو "Ethosا  لية في ا وجو  وا حياة، مما يُص لح عليها بـ " مواقف م صوصة ومعينة من ا وجو  وا حياة  -"؛ ب

مثل في  ريقة م صوصة في ا حياة )اإلنسانية وا عا      a way of life( و  جس  في نم  سلو ي  ه  صوصي ه )behavior مما يص لح )
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 (Universal Human Equalityعاملية املساواة للبشرية ) .1

عّزز اإلسالم املساواة بني الّناس الذين خلقهم هللا من مادة واحدة. ويف اإلسالم تنبين فكرة "عاملية املساواة للبشرية" اليت 
جوهر األداين عامًَّة وبال استثناء، وَمْطَمح البشريَّة السَّويَّة على اختالف أجناسها وألواهنا ولغاهتا ومواطنها على هي 

فال جيوز لإلنسان اخلضوع لآلخرين بسبب املال، أو اهلوية االجتماعية أو الوضع  27أساس أنَّ هللا هو خالق األرواح.
َها َزْوجَ ﴿ََي َأي ُّهَ  قال تعاىل: 28االجتماعي، َها َوَبثَّ ا النَّاُس ات َُّقوْا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِ ن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ

َ َكاَن َعَلْيُكْم  ُهَما رَِجاَلً َكِثرياً َوِنَسا ٌ َوات َُّقوْا اَّلل َ الَِّذي َتَسا ٌُلوَن بِِه َواأَلْرَحاَم ِِنَّ اَّلل  ي الحظ و  [.١]النساء:  ِقيبًا﴾رَ ِمن ْ
من سياق هذه اآلية الكرمية أنَّ اإلسالم ي عّزز العدالة البشرية واألخوة اإلنسانية، كما تشري إىل حتقيق فكرة الوحدة 
اإلنسانية فيما يتصل بفكرة "عائلة العائالت"، وهلذا يكون تركيز اإلسالم على عاملية العدالة البشرية. وال يقف اإلسالم 

 خر عند التسامح والقبول مبشروعية اآلخر وحقه يف االختالف فحسب، وإمّنا يتعّدى ذلك إىليف تعامله وعالقته مع اآل
إشعار املسلمني ابلقيام بواجباهتم إزاء اآلخرين، فالنظرة إليهم مبنية على أساس املساواة بني اجلميع وأن ال تفضيل وال 

  29قة للجميع.سيادة وال سلطة لبشر على بشر وأن حرمة النفس واملال والفكر مطل
ربه أحد أن يدخل يف اإلسالم إذا مل يرد  وهكذا يكون النَّاس يف اإلسالم متساوين، كّل ي طبق دينه وعقيدته وال جي 
ذلك، ألنَّ من حقه أن يعيش يف ِسْلٍم وهدوء داخل دولة إسالمية أو بيئة إسالمية أغلبيتها مسلمون. وي عترب هذا اآلخر 

ويَعترب  اإلسالم املساواة بني البشر قاعدة أساسية لتأسيس  30اً يستمتع جبميع احلقوق اإلنسانية.يف اجملتمع اإلسالمي مواطن
جمتمع متنوع األداين، واألجناس، واأللوان، والثقافات ألجل إنشاء تفاعل ديين سلمي وم ثمر بني أتباع اإلسالم واملسيحية 

 خاصة، وأتباع األداين عاّمة.
  

 (Universal Human Brotherhoodلبشريَّة )العامليَّة ل األخوة .2

                                                           

Ethicsعليه عا ة بـ " وألنَّ ا  ين ال يُش ل مر  ز ا حياة ا فر ية فحسب، بل هو   اب ي س  با عا مية، وإالَّ غاب اال  حا  بين  -"؛ ج

ا سبق–ا مؤمنين به، وجب أن ي  ذ ا  ين  ً )-فضالً عمَّ "صي ة هوية اج ماعية مش ر ة" أيضا a common social identity وبهذا .)
االع بار فإنَّ ا  ين يح   معل  وح ة اج ماعية   ش ل من أفرا ها ا ذين أصبحوا أمَّة م صوصة:  ها "عقي ة نظرية"، و سلك في ا حياة 

ً واح اً"، و ها "هوية اج ماعية م ً أ القي ا ش ر ة" مما يُص لح عليها بـ ""منهجا Ethnos عرفان عب  ا حمي  ف  اح، "اإل ار  :". انظر

.78، ص( 1999، 15، ا ع  : 4ا سنة:) إسالمية المعرفةا ف ري ا عا   نظرية ا معرفة في ا قرآن"،   
27See Mahmoud Mustafa Ayoub, “Asian Spiritual and Human Rights,” Encounters (vol. 2, no. 1, March 1996), p. 35. 
28See Showkat Hussain, Islam and Human Rights (Malaysia: Budaya Ilmu Sdn. Bhd., 1991), pp. 35-36. 
 انظر: عب  ا مجي  ا  وئي، "ا  ع يات ا معاصرة  إلسال  في إ ار ا عالقة بين ا  ين وا علمانية"، آفاق اإلسالم، ا ع  : 23، 29

.89 ، ص1998)مارس(، آذار  –ا سنة ا سا سة   
30See ÑAbdur RaÍmÉn I. Doi, Non-Muslims under SharÊÑah (Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 1990), p. 39. 
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إنَّ العاملية املطلقة للدين اإلسالمي املشتّقة من التوحيد واملخصوصة جلميع البشر، ت عّزز فكرة القرابة العامليَّة للبشريَّة. 
 خلق البشر ليعيشوا وهذه احلقيقة تشري إىل التعامل البشري فردًا أو مجاعًة أو دولة لكي ي َطوِّروا الوعي اإلهلي أبّن هللا

َوقَ َباِئَل لِتَ َعارَُفوا  ﴿ََي َأي َُّها النَّاُس ِِنَّ َخَلْقَناُكم مِ ن ذََكٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوابً  معاً يف متاسك وأمن، وقال هللا تعاىل:
َ َعِليم  َخِبري ﴾ ويدّل سياق هذه اآلية الكرمية على أّن دين اإلسالم  [١۳ات: ]احلجر  ِِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اَّللَِّ َأتْ َقاُكْم ِِنَّ اَّللَّ

ي عّزز الوحدة، والعدالة، والصداقة بني البشر الذين ينحدرون من أصل واحد ولديهم غاية ألجلها هم يعيشون ويعملون يف هذا 
من كلمة  ع مشوالً يف مدلوهلا اإلنساينواخلطاب اإلهلي موّجه يف هذه اآلية الكرمية إىل النَّاس، وأية "كلمة أوس 31العامل الراهن.

وت بني لنا هذه اآلية القرآنية أّن "معيار  32الناس اليت تشمل البشر مجيعاً على اختالف ألواهنم وقومياهتم، وأدايهنم وطبقاهتم".
إلنسان قادراً على الدخول اهو درجة التقوى. والتقوى جتعل  -أايً كانت انتماءاهتم الدينية والعرقية-التفاضل بني النّاس أمام هللا 

يف حوار مع اآلخرين. فهي اليت تتيح له أن يكون إنساانً مبعىن الكلمة منفتحاً على اآلخرين وساعياً إىل حتقيق اخلري وإقامة 
ال هللا. فاملسلم يوهلذا ينبغي لكلّ مسلم أن يؤمن بفكرة األخوَّة العامليَّة للبشريَّة ألنَّ اخللق كّلهم ع 33العدل والسالم بني النّاس."

يعيش يف أسرة كبرية خلقها هللا ليتعايش ويتعارف ويتعامل ويتحاور مع أفرادها. والفكرة األساسية للدين اإلسالمي وراء فكرة 
 .34األخوَّة العامليَّة للبشريَّة، تشري إىل تدمري سالسل االنغالق الذايت وتقارب النّاس وانفتاحهم على بعضهم

 
 (Spiritual Unity of Mankindة للبشرية )الوحدة الروحي   .3

خياطب النص القرآين من خالل األوامر، والوصااي اإلهلية اإلنسان أو البشر عاّمة م فضال على وجه التحديد املسلمني أو 
بيعة التوحيد طاملؤمنني. واحلكمة وراء هذا أنَّ النّاس كانوا أّمة واحدة، واختلفوا فيما بعد حسب وسائل اعتقادهم أو إمياهنم ب

ُ النَِّبيِ نَي ُمَبشِ رِيَن ﴿َكاَن النَّاُس أُمًَّة َواِحَدًة فَ بَ َعَث ااملطلق. وي قّدم القرآن الكرمي فكرة الوحدة الروحّية للبشر يف اآلايت:  َّلل 
َُ اِبْْلَقِ  لَِيْحُكَم َبنْيَ النَّاِس ِفيَما اْختَ َلفُ  ﴿َوَما  [؛ و۲١۳]البقرة:  ا اْختَ َلَف ِفيِه...﴾واْ ِفيِه َومَ َوُمنِذرِيَن َوأَن َزَل َمَعُهُم اْلِكَتا

نَ ُهْم ِفيَما فِ   [.١٩]يونس:  ِه ََيَْتِلُفوَن﴾يَكاَن النَّاُس َِِلَّ أُمًَّة َواِحَدًة فَاْختَ َلُفوْا َوَلْوََل َكِلَمة  َسبَ َقْت ِمن رَّبِ َك َلُقِضَي بَ ي ْ
الوجدان، كما  من الرسالة اإلسالمية على التعددية البشرية، واحلرية يف االعتقاد و ويَعِرض سياق هاتني اآليتني الرتكيز الكبري

يشري أيضاً يف داللة صرحية أنَّ البشر مجيعاً أّمة واحدة لكن هللا  قد أرسل األنبياء والرسل لكي يـ ْرِشد وا ويـ ْنِذر وا البشرية. 
                                                           

31See Jamil Farooqui, “Ummatic Unity: Challenges and Strategies,” The Islamic Quarterly (vol. 48, no. 2, June, 2004), 
p. 89.  

  انظر: هاني ا مبارك، اإلسالم والتفاهم والتعايش بين الشعوب )بيروت:  ار ا ف ر ا معاصر، 1997 (، ص32.18
 انظر: محمو  حم ي زقزوق، اإلسالم وقضايا الحوار،  رجمه من ا ل ة األ مانية إ ى ا ل ة ا عربية: مص فى ماهر )ا قاهرة: 33

.67-66 (، ص2002ه/ 1423م ابع األهرا  ا  جارية،   
 .71 انظر: ف مير شي و، حوار األديان بين القرآن والتطبيقات المعاصرة، ص34
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 من أن ت عّزز أهل النحل املختلفة ت عّزز العداوة واخلصومة بدالً  ولذلك انبثقت طرق خمتلفة للحياة، حيث كانت العالقة بني
 .35االحرتام املتبادل والتفاهم

وت رّكز الرسالة اإلسالمية على الوحدة الروحّية للبشر لكي ت عّزِز التماسك الروحي والسعادة بني اجلنس البشري يف 
بني النَّاس من  ةالروحيّ اجلزء الفطرّي للحفاظ على توازن الوحدة العامل كّله. ويكّون هذا النوع من الوحدة املبدأ األساسي و 
واإلميان ابلعامل الغييب جيعل اإلنسان واعياً ألمهية التماسك الروحي  36خالل اإلقرار أبنَّ هللا خالق كّل شيء وهو رّب العاملني.

ظر سلبية كأهّنا اإلسالمية من وجهة ن الروحّيةحدة والعالقة احلميمة. وال ينبغي أن نَفهم فكرة الو  الروحّيةويقوده إىل الوحدة 
فيكون اإلسالم  37ألنَّ اإلنسان هو وحدة يف نفسه، وخليفة هللا يف األرض. الروحّيةضّد اآلخر، بل نَفهمها كالتأييد حنو 

اثنياً: وحيد املطلق؛ لتاواًل: هبذه الصورة خري تعبري عن الوحدة الروحّية للبشر، وذلك من خالل املفاهيم الدينية اآلتية: أ
 .38عاملية دين اإلسالمرابعاً: احلنيفّية السمحاء؛ اثلثاً: الفطرة؛ 

 

 (Absolute Unity of God) التوحيد املطلق -أ

تشري فكرة التوحيد املطلق إىل صورة وحيدة للدين هتدف إىل إخراج الناس من الظلمات إىل النور؛ أي من عبادة الشيطان، 
( Animismات األخرى إىل عبادة هللا الواحد القهار. وإزاحة الصور الشركّية للعبادة من قبيل اإلحيائية )والطبيعة، واملخلوق

واالعتقاد أبّن الروح  -2االعتقاد أبنَّ لكّل ما يف الكون، وحىّت الكون ذاته، روحاً أو نفساً؛  -1أي مذهب حيوية املادة: 
وقد دعا إبراهيم عليه السالم من خالل حوار بناء قومه إىل التوحيد املطلق،  39أو النفس هي املبدأ احليوي املنظّم للكون.

وََكَذِلَك نُِري ِِبْ َراِهيَم  َوِِْذ قَاَل ِِبْ َراِهيُم ألَبِيِه آَزَر َأتَ تَِّخُذ َأْصَناماً آَِلًَة ِِين ِ َأرَاَك َوقَ ْوَمَك يف َضاَلٍل مُِّبنٍي قال تعاىل: ﴿
قَاَل  فَ َلمَّا َجنَّ َعَلْيِه اللَّْيُل رََأى َكوَْكبًا قَاَل َه َذا َريبِ  فَ َلمَّا َأَفلَ  َواأَلْرِض َولَِيُكوَن ِمَن اْلُموِقِننَي  َمَلُكوَت السََّماَواتِ 

 َريبِ  ألُكوَننَّ ِمَن اْلَقْوِم الضَّالِ نَي ين َل ُأِحبُّ اْلِفِلنَي * فَ َلمَّا رََأى اْلَقَمَر اَبزِغًا قَاَل َه َذا َريبِ  فَ َلمَّا َأَفَل قَاَل َلِِن ملَّْ يَ ْهدِ 
                                                           

  المصدر السابق، ص3571
36See Sayyid Ali Abbas Musawi, “The Relation among Justice, Unity and Security,” Message of Thaqalayn (vol. 8, no. 
4, Summer 2003), pp. 40-41. 

37See Frithjof Schuon, The Transcendent Unity of Religions, (U.S.A.: The Theosophical Publishing House, 1984), p. 
110. 

  انظر: ف مير شي و، حوار األديان بين القرآن والتطبيقات المعاصرة، ص38.72
ى 39 وح ا ُمحيي حيث  ان اإلنسان يُ ص ص نفسه وعبا  ه  يقُوَّ  االع قا  ب ن   ل  ظاهرة من ا َمظاَهِّر ا  بيعة نابعة من ا ر 

ى ا  بيعة Phenomenal Representationا  بيعة على صورة ظاهرا ية ) ح اإليمان با  وحي  ا م لق  لناس أنَّ قُو  (. ويوض 

ً  ابعةً  رب  واح  وهو هللا سبحانه و عا ى.  “,See Hakeem Abdul Hameed, “TauÍÊd and ÑAdl ا  ي  انوا يعب ونها سابقا

Studies in the Islamic Studies (vol. 15, no. 3, July 1978), pp. 178-179.  
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  َّ ِا ُتْشرُِكوَن فَ َلمَّا رََأى الشَّْمَس اَبزَِغًة قَاَل َه َذا َريبِ  َه َذا َأْكرَبُ فَ َلمَّا َأفَ َلْت قَاَل ََي قَ ْوِم ِِين ِ بَِري ٌ  مم  ِِين ِ َوجَّْهُت
وي ظِهر  سياق هذه اآلايت [. ٧٩-٧٤ :األنعام] ﴾ْرَض َحِنيفًا َوَما َأنَْ ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ َوْجِهَي لِلَِّذي َفَطَر السََّماَواِت َواألَ 

 الكرمية أّن التوحيد املطلق ي قرِّب النَّاس إىل بعضهم البعض حبسب وحدهتم الروحّية واألخوَّة، كما يـ َقّرهبم إىل االعرتاف بدين
عّززة من الدين اإلسالمي من خالل التوحيد املطلق، الذي يؤدي إىل تفاهم  وإدراك احلكمة وراء الوحدة الروحّية 40هللا

 
امل

 ديين أفضل.
 

 (Human Disposition) الفطرة -ب

يَرِجع اإلسالم نفسه إىل دين الفطرة كموهبة إهلية للبشرية، ولذلك تفتح هذه احلقيقة عّدة فرص لإلنسان إلدراك الدين بوصفه 
بكلمة أخرى ي ولد كّل إنسان يف حالة واعية مت كِّنه أن يَرص ف  طريقاً  41طرايً وحيتاج إىل الَيقظة.جزءاً من طبيعة اإلنسان، ف

يِن َحِنيفاً ﴿للوحدة الروحّية وفقاً العرتافه بوجودية خالقه كإله واحد يستحق العبادة والطاعة، قال هللا تعاىل:  فَأَِقْم َوْجَهَك لِلدِ 
َها َلَ اَّللَِّ الَِِّت َفطَ  تَ ِفْطرَ  يُن اْلَقيِ ُم َوَلِكنَّ َأْكثَ رَ  َر النَّاَس َعَلي ْ . [۳۰ الروم:] ﴾يَ ْعَلُمونَ   النَّاِس َلَ تَ ْبِديَل ِلَْلِق اَّللَِّ َذِلَك الدِ 

  ويشري سياق هذه اآلية إىل حقيقة أنَّ كلمة "الفطرة" تساوي عبارة "الدين القيم"، ومبا أنَّ الفطرة مرادها الدين أي دين هللا
 42وهو اإلسالم، يَظهر أن اإلسالم نفسه مرتبط بدين الفطرة.

َربِ ُكْم قَالُوْا بِ  َوِِْذ َأَخَذ رَبَُّك ِمن َبيِن آَدَم ِمن ظُُهورِِهْم ُذر ِي َّتَ ُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلى َأنُفِسِهْم َأَلْستُ ﴿وقال تعاىل: 
[. ونفهم من سياق هذه اآلية أنَّ الفطرة ١٧۲: األعراف] ﴾ ُكنَّا َعْن َهَذا َغاِفِلنيَ بَ َلى َشِهْدَن َأن تَ ُقولُوْا يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِِنَّ 

هي الصفة اليت يتصف هبا كّل شيء موجود يف أّول زمان خلقه. وهي تعين اعرتاف األرواح البشرية وغري البشرية بكلمة 
ه القريبة بني الفطرة ودين اإلسالم عن اإلنسان كخلق ي فرض علي وت عربِّ  العالقة 43يف يوم امليثاق أو العهد. -ال إله إالَّ هللا-

ويكون جوهر التوحيد م تكاماًل يف فطرة اإلنسان، وحتققت هذه احلقيقة  44عبادة هللا من خالل َموِْكب فعلّي إلرادة هللا.
 يف مهّمة كّل األنبياء والرسل، انطالقاً من آدم إىل حمّمد صلى هللا عليهم مجيعاً. 

 
                                                           

40 See Tazimuddin Siddiqui, “TauÍÊd – Oneness of God,” Studies in Islam (vol. 16, no. 2, April, 1979), p. 92. 
41

 See M. Mazahim Mohideen, “Islam, Nonviolence, and Interfaith Relations,” in Islam and Nonviolence, edited by 

Glenn D. Paige et al., (U.S.A.: Centre for Global Nonviolence Planning Project, University of Hawaii, 1993), p. 132. 
  انظر: ابن منظور، لسان العرب )بيروت:  ار صا ر، ج5،  .ت.(، ص56 )ما ة: ف ر(.42
 انظر: سليمان األعلمي، دائرة المعارف )بيروت: مؤسسة األعلمي  لم بوعات، ج23، 1390ه/ 1980 (، ص250 )ما ة: 43

 ا ف رة(. 
44 See ´Ismail Raji al-Faruqi, “Islam and Other Faiths: The World’s Need for Humane Universalism,” in The Challenge 

of Islam, edited by Altaf Gauhar (London: Islamic Council of Europe, 1978), p. 92.  
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 اْلنيفي ة السمحا ٌ -ج

احلقيقة أنَّ كّل إنسان ي ولد كعبد )يهب نفسه لطاعة هللا(؛ ومسلم )ي سّلم إرادته إىل إرادة هللا(؛ وحنيف )يبتعد عن كّل شيء له 
كلمة "احلنيفّية" مصطلح ديين ي عربِّ  عن َمْيٍل حقيقٍي طوعي لنفس   45عالقة ابلطاغوت أو الضاللة، ويرجع إىل هللا وحده(.

نسان إىل دين هللا األصيل. وي فيد استعمال مصطلح "احلنيفّية" يف القرآن الكرمي اإلشارة إىل إخالص إبراهيم عليه السالم يف اإل
وورد يف القرآن الكرمي مصطلح "احلنيفّية" مشرياً إىل أنَّ إبراهيم عليه السالم ما كان  46عبادته حنو خالقه، هللا سبحانه وتعاىل.

أن يدعو الناس إىل نفس الطبيعة التوحيدية اليت كانت  وقد أوحى هللا إىل النيّب  47نياً بل كان حنيفاً مسلماً.يهودايً وال نصرا
وأمر هللا أيضاً  [.١۲۳النحل: ] ﴿َأِن اتَِّبْع ِملََّة ِِبْ َراِهيَم َحِنيفاً َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنَي﴾تدعو إليها الرسالة اإلبراهيمـية، وهي 

( Corrupted Monotheism(، ورافضني التوحيد احملّرف )Polytheismوأتباعه أن يعبدوا هللا كحنفاء جمتنبني الشرك )النيب 
 لدى اليهود والنصارى.

وهكذا  48ويتّضح أنَّ االستعمال القرآين ملصطلحي "اإلبراهيمية" و"احلنيفّية" ذو عالقة قوية مبصطلح "مسلم".
رية براهيمية" و"حنيفّية" اللذين َقدَّمَا خدمة مهمة لتطوير فكرة الوحدة الروحّية للبشيرِبط اإلسالم نفسه مبصطلحي "إ

ا تساعد على فهم وأتسيس املبادئ األساسية اليت تعتمد عليها فكرة احلوار مع اآلخر  من ِقبل املسلمني وغريهم، ألهنَّ
 .49واملسيحيني خاّصة

 

 (Universality of Islam) عاملية دين اإلسالم -د

ت شّجع طبيعة عاملية التوحيد لدين اإلسالم ـ دين الفطرة، أتباع هذا الدين على أن جيتهدوا لتأسيس بيئة دينية مبنية على 
ثمر مع أتباع األداين 

 
الوحدة الروحّية وشعور ودِّي حنو اآلخرين، حيث  يتم أتسيس جذور قويّة لبناء احلوار الديين امل

نية، وال الدين كجوهر لنزاعات ديومل تكن هناك أية حماولة من ِقبل دين اإلسالم جلعل  عاّمة، وأتباع املسيحية خاصة.
ينكفئ هذا الدين على نفسه داخل أسوار منيعة ، بل يسعى إىل بناء جسور لالحرتام املتبادل والتفاهم األفضل مع 

                                                           
45See Ghulam Haider Aasi, Muslim Understanding of Other Religions: A Study of Ibn hazm’s Kitab al-Fasl fi al-Milal wa al-
Ahwa’ wa al-Nihal (Islamabad: IIIT, 1999), 6. 

ِ َحنِيفاً َولَ ْم يَُك ِمَن اْلُمْشِرِكيَن﴾ ]ا نحل: 120[؛ وقال  عا ى أيضاً: ﴿إِْذ قَاَل لَهُ َربُّهُ 46 ةً قَانِتاً لِِل  وقال  عا ى: ﴿إِنَّ إِْبَراِهيَم َكاَن أُمَّ
ِ اْلعَالَِميَن﴾ [.131]ا بقرة:  أَْسِلْم قَاَل أَْسلَْمُت ِلَرب    

ْسِلماً وَ َما كَاَن ِمَن الُْمْشِرِكيَن﴾ ]آل عمران: 67[.47  وقال  عا ى: ﴿َما كَاَن إِبَْراِهيُم يَُهوِدي اً َوالَ نَْصَرانِي اً َولَِكن َكاَن َحنِيفاً مُّ
48 Bernard Lewis, et al. (eds.), The Encyclopedia of Islam (Leiden: E. J. Brill, vol. 3, 1986), p. 165 (subject – hanif). 
  انظر: ف مير شي و، حوار األديان بين القرآن والتطبيقات المعاصرة، ص49.75
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سل من خالل دعا إليها مجيع األنبياء والر  اآلخرين. ولذا نستطيع أن نقول إن اإلسالم دين ي عّزز الِقَيم والفضائل اليت
َنا ِِىَل نُ مصداقاً لقوله تعاىل: ﴿ 50الرسائل املقّدسة املنـزّلة إليهم من هللا  يف أزمنة خمتلفة، َنا ِِلَْيَك َكَما َأْوَحي ْ وٍح ِِنَّ َأْوَحي ْ

َنا ِِىَل ِِبْ َراِهيَم َوِِمْسَاِعيلَ  َُ َواأَلْسَباِط وَ  َوالنَِّبيِ نَي ِمن بَ ْعِدِه َوَأْوَحي ْ َُ َويُوُنَس َوَهاُروَن َوِِْسَحاَق َويَ ْعُقو ِعيَسى َوَأيُّو
َنا َداُووَد زَبُوراً   ُموَسى َوُرُساًل َقْد َقَصْصَناُهْم َعَلْيَك ِمن قَ ْبُل َوُرُساًل ملَّْ نَ ْقُصْصُهْم َعَلْيَك وََكلََّم اَّلل ُ  َوُسَلْيَماَن َوآتَ ي ْ

ُ َعزِيزاً  رُُّسالً  َتْكِليمًا  لَّ ِكِن  َحِكيمًا  مَُّبشِ رِيَن َوُمنِذرِيَن ِلَِالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلى اَّللِ  ُحجَّة  بَ ْعَد الرُُّسِل وََكاَن اَّلل 
ُ َيْشَهُد ِبَا َأنَزَل ِِلَْيَك َأنَزَلُه بِِعْلِمِه َواْلَمآلِئَكُة َيْشَهُدوَن وََكَفى اِبَّللِ  َشِهيداً   .[١٦٦-١٦۳نساء: ال] ﴾اَّلل 

هذه اآلايت القرآنية على أن ال تناقض وال خالف بني دعوة القرآن إىل اإلميان ابلرسل وما  51ويدّل سياق
أنزل إليهم وكون اإلسالم متام الشرائع السابقة وختامها، ومن هنا تظهر جهالة غالة املستشرقني يف حماولة حبثهم عن 

الم، مما تولد عنه انقسام اليهود والنصارى إىل مذاهب متعددة، كلُّ يزعم مبكره العناصر اليهودية أو املسيحية يف اإلس
 52السيئ صدور القرآن الكرمي عن العهد القدمي أو العهد اجلديد.

َبع احلقيقة اليت كان يدعو إليها مجيع األنبياء بدون استثناء ألجل  ويوّضح اإلسالم أنَّ كّل إنسان ينبغي أن يـَتـْ
روحية بني الّناس. وتدّل عاملية اإلسالم على انفتاح األمم على بعضها يف إطار التواصل احلضاري، حتقيق الوحدة ال

وتبادل املعارف واالكتشافات العلمية. وتقوم صياغة هذه العالقات على أساس من االحرتام املتبادل واحلريّة التعدديّة. 
اإلميان اإلسالمي بشكل خاص حنو االعرتاف ابآلخرين، ولقد كانت هذه هي السمة البارزة يف احلضارة، والثقافة، و 

وتؤدي هذه الِقَيم اجلّيدة املفيدة من عاملية اإلسالم إىل أتسيس حوار مثمر بني املسلمني وغريهم  53واحرتام خصوصياهتم.
 :Ruf vom Minaretـ  يف كتابه( Smail Balic) ِضمن جمتمع متنوع األداين، واألجناس، والثقافات. وقد أبرز مسائل ابليس

Weltislam heute-Resaissance oder Ruckfall?  الطبيعة العاملية لدين اإلسالم بقوله: إنَّ اإلسالم هو االعتقاد الصاحل ـ

                                                           
50See Mohideen, Islam, Non-Violence, and Interfaith Relations, pp. 132-133. 
(. وق  Special( ووحي  اص )Generalويشير سياق هذه اآليات ا قرآنية إ ى ا بصائر ب ن  ا وحي اإل هي وحيان – عا  )51

ي ا  ا   با قول: إن  ا وحَي حاول في ا نصف ا ثاني من ا قرن ا سابق ع   من علماء األ يان في ا  رب صياغة هذا ا مب أ ا قرآن
ة )A General Revelationاإل هي وحيان: عا  ) (، The Whole Process of History( ـ ي  شف في ا صيرورة ا  لية ا عام 
)و اص  A Special Revelation ـ ا رسول بعينه وا رسا ة بعينها، ا  ي جاءت هذه اآليات بياناً  هما معاً، و يس بع  إعجاز )

ا قرآني من بيان، انظر:  ا بيان John Arthur Arberry, Revelation and Reason in Islam, (London: George Allen & Unwin Ltd., 
1957), p. 12. 

  انظر: ف  اح، "المرتكزات األساسية ...،" ص52.37-36
  انظر أسع  ا سحمراني، صراع األمم بين العولمة والديمقراطية )بيروت:  ار ا نفائس، 2000 (، ص17-16. 53
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جلميع الناس يف خمتلف العصور. وكان مجيع أنبياء هللا ورسله يـ َبّشرون بنفس الرسالة. ولذلك هناك دين واحد ي رضي 
 54إالّ أبن يكون اإلنسان يف سلم مع هللا، ومع ذاته، ومع اآلخرين.هللا. وهذا ال يتحقق 

وي الحظ من العرض التحليلي للموضوعات اليت سبق ذكرها أنَّ الطبيعة العاملية لإلسالم كدين الفطرة تعتمد 
م ف رصاً ضخمة العلى عاملية رسالته للعامل ككّل، وليس لفرد أو مجاعة دينية مهما كانت. وتفتح الطبيعة التوحيدية لإلس

إجناز تفاعالت أو  ذلك تساعد على وًة علىالَ عِ لتأسيس حوار ديين مثمر بني األفراد ذوي اخللفيات الدينية املختلفة، و 
 .55حماورات دينية منصفة بني املسلمني واملسيحيني على أساس االحرتام املتبادل والتفاهم الديين األفضل

 

 عدم اإلكراه
والتجانس للرسالة القرآنية اليت اختارها هللا كخامتة الرسائل السماوية السابقة من خالل الدعوة إىل يَظهر أسلوب االنفتاح 

  اإلميان ابهلل الواحد األحد وعبادته، والتسليم بكّل ما جاء يف الرسالة القرآنية ابعتبارها وحياً من هللا، واإلميان بنبّوة حمّمد
لنيّب لته إىل البشرية مجعاء إىل يوم الدين أي يوم احلساب. وحتقق روح هذه الرسالة بفعل اوأنّه خامت األنبياء واملرسلني، ورسا

، وقوله، وتقريره، كما أنَّ أمر هللا إىل الناس يقوم على أساس اإلميان به والعمل الصاحل من خالل التعامل، والتعايش 
 السلمي مع اآلخرين.

الم ال يقف عند التزام الفرد واجلماعة ابحلدود والشعائر، وإمّنا ومن هنا نستطيع أن نقول إن روح رسالة اإلس
وتتحّقق  56املسلم مكلف مبهمة التعزيز والتبليغ برسالة القرآن وابحلوار، والبيان، والوعظ واإلرشاد من دون جرب أو إكراه.

لسلبية كالبغضاء، ل املواقف اطبيعة االنفتاح القرآين من خالل موضوع احلوار الديين مع املسيحيني حيث يقوم ابستبدا
ومشاعر احلقد، والكراهية، مبواقف إجيابية كالسماحة، واملودَّة، والتعاون املشرتك، واالحرتام املتبادل مع التزام كّل صاحب 
دين خبصوصيته العقدية، من غري تبشري، وال إكراه ألّن اإلسالم جاء لتأسيس هنج رابين على أساس احلوار حيث تتحقق 

وكذلك يريد اإلسالم لكّل قيمة من قيمه  57: دعوة راّبنية، ورسالة مساوية، وحفظ للهوية الثقافية واحلضارية.صفاته
األخالقيـة، والدينيـة، واالجتمـاعية، ...اخل، من خالل احلوار الديين مع أتباع املسيحية، أن أتخذ مكاهنا الطبيعي يف 

                                                           
54 “Islam is a faith for the whole of mankind, and for all ages. All God’s messengers preached the same message. There 
is, therefore, only one faith that is pleasing to God. This is none other than surrender to God, and being at peace with 
Him, with oneself and with other men.” As cited by Karl-Wolfgang Troger, “Peace and Islam: In Theory and 
Practice,” Islam and Christian-Muslim Relations (vol. 1, no. 1, 1990), p. 14. 

 7.7 انظر: ف مير شي و، حوار األديان بين القرآن والتطبيقات المعاصرة، ص55
 انظر: ا  وئي، "التعديات المعاصرة...."، ص56.85
 انظر: ف  اح، "الُمرتكزات األساسية..."، ص57.31
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ومن هنا جاءت احلكمة الرابنية البالغة يف  58ل اإلسالمي الشامل.حياة البشر، سواء بطريقة منفصلة أو متصلة ابحل
ْيِن﴾رفض الرسالة القرآنية املطلقة لإلكراه على اإلميان، قال تعاىل:   [.۲٥٦]البقرة:  ﴿َلَ ِِْكَراَه يف الدِ 

كراه يف تبليغ رسالة ومل يقع اإل  59وي بني لنا سياق هذه اآلية الكرمية أّن اإلكراه يف األمور الدينية أمر غري وارد،
اإلسالم، كما يعتقد بعض املستشرقني الغربيني، بل كان املسلمون عندما يفتحون بلداً يرتكون أتباع األداين األخرى أحرارًا 

ويقول ابن كثري يف تفسري هذه اآلية الكرمية: "أي ال ت كرهوا أحداً على الدخول يف دين اإلسالم،  60يف تطبيق معتقداهتم.
 واضح، جلي دالئله وبراهينه؛ ال حيتاج إىل أنَّ ي كره أحد على الدخول فيه؛ بل َمن هداه هللا تعاىل لإلسالم، فإنه بنيِّ 

وشرح صدره، ونوَّر بصريته، دخل فيه على بيِّنة؛ وَمن أعمى هللا قلبه وختم على مسعه وبصره؛ فإنه ال يفيده الدخول يف 
قطب مبينًا انفتاح ومساحة دين اإلسالم: "واإلسالم هو أرقى تصور للوجود كما يقول سيد   61الدِّين مكرهًا مقسوراً".

واحلياة وأقوم منهج للمجتمع اإلسالمي بال مراء هو الذي ينادي أبنَّه ال إكراه يف الدين، وهو الذي بنّي ألصحابه قبل 
فرض فرضاً ية القاصرة املتعسفة وهي تسواهم أهّنم ممنوعون من إكراه النّاس على هذا الدين، فكيف ابملذاهب والنظم األرض

وبعد هذا العرض املتواضع نستطيع أن نقول إن اإلسالم مينع اإلكراه يف  62بسلطان الدولة وال يسمح ملن خالفها ابحلياة".
 :63الدين لألسباب اآلتية

عىن التكرمي إىل م: أّن اإلكراه ي هني كرَاَمة اإلنسان، مثة عدد من اآلايت القرآنية تشري بصورة صرحية أو َلا
والتفضيل اإلهلي للنوع البشري يف ذاته وجوهره، والتصور اإلسالمي حنو هذه الكرَاَمة اليت منحها هللا لبين آدم. والنصوص 

ْحِر َوَرَزقْ َناُهْم  اْلرب ِ  واْلبَ ﴿َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبيِنْ آَدَم َوَْحَْلَناُهم يفالقرآنية اليت تشري إىل تكرمي بين آدم من هللا بصورة مطلقة: 
ْد ﴿َلقَ [؛ وأّن هللا خلق اإلنسان يف أحسن تقومي: ٧۰]اإلسراء:  ِمَن الطَّيِ َباِت َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َكِثرْيٍ ممَّْن َخَلْقَنا تَ ْفِضْياًل﴾

نَساَن يف َأْحَسِن تَ ْقِومٍي﴾ ا ِِبِْليُس َما َمنَ َعَك َأن َتْسُجَد ِلمَ ﴿قَاَل ََي [؛ وأنّه خلق اإلنسان بيده: ٤]التني:  َخَلْقَنا اإْلِ
﴿َوَلَقْد َخَلْقَناُكْم مثَّ [؛ مث ّ قال للمالئكة اسجدوا آلدم: ٧٥]ص:  َخَلْقُت بَِيَديَّ َأْسَتْكرَبَْت َأْم ُكنَت ِمَن اْلَعاِلنَي﴾

قد استخلف اإلنسان يف  سبحانه وتعاىل لغهم أنّه[؛ وأب١١]األعراف:  َصوَّْرَنُكْم مثَّ قُ ْلَنا لِْلَمآلِئَكِة اْسُجُدوْا ْلَدَم﴾

                                                           
 انظر: ا  وئي، "التعديات المعاصرة..."، ص58.88
 انظر: محم   ا  اهر ابن عاشور، التحرير والتنوير ) ونس:  ار سحنون  لنشر وا  وزيع، ج3، 1997 (، ص59.26-25
60 See Schuon, The Transcendent Unity of Religions, p. 117. 
  إسماعيل بن عمر ابن  ثير، تفسير القرآن العظيم )بيروت:  ار يوسف، 1403ه/ 1983 (، مج1، ص61.273
 سي   ق ب، في ظالل القرآن )بيروت:  ار ا شروق،  8، 1399ه/ 1979 (، مج1، ص62.291
  انظر: ف مير شي و، حوار األديان بين القرآن والتطبيقات المعاصرة، ص63.79



 

 
583 

[. وت عد هذه النصوص القرآنية األساس ۳۰]البقرة:  ﴿َوِِْذ قَاَل رَبَُّك ِلْلَمالَِئَكِة ِِين ِ َجاِعل  يف اأَلْرِض َخِليَفًة﴾األرض: 
 64رها.""الذي بىن عليه الفقهاء خمتلف اجتهاداهتم اليت كان إعالء كرامة اإلنسان حمورها ومدا

: أّن اإلكراه يشوه طبيعة اإلميان أو االعتقاد، ألّن اإلميان جوهر ابطين يتصل ابلشعور الوجداين، وهو شأن اثَنِيهاو
داخلي لنفس اإلنسان. واستخدام القّوة أو اإلكراه لتغيري اإلميان من حال إىل أخر سيؤدي إىل االرتداد عن الدين. ومع منع 

د ترك الباب مفتوحاً أمام النّاس مجيعًا للدخول فيه مبجرد إعالن املهتدي إليه عن إسالمه طواعية، اإلسالم اإلكراه، "فإنّه ق
بدون عنف أو إكراه. ولذلك نقول أّن اإلميان ال يتحّقق عن طريق  65وعن نظر وتدبر، وقبوله بقواعد شريعته اختياراً..."

( خالصة، وأنّه البّد أن يكون عن اختيار مبين على اإلدراك واليقني، ألّن "اإلميان قضية ابطنية )داخلية  66اإلكراه أو العنف،
وأن اإلكراه عليه ال يؤدي إالّ إىل سوءتني كلتامها عار وشنار ال تليق ابإلنسان الذي كرمه هللا تعاىل، وجعله أهالً للخالفة يف 

ميان نفاقاً، وخوف احملنة، مما يسوق لزامًا إىل األرض، ومحله أمانة السماء، وهااتن السوءاتن مها: إما التظاهر الكذوب ابإل
ألوان من )التقّية واخلداع( وذلك إبظهار اإلنسان خالف ما يعتقده داخلياً قناعة ويقيناً، خمافة الردع والقهر، أو حتنيُّ الفرصة 

ق الذي ينطلق من اإلكراه، وقرنه وحذران القرآن الكرمي من النفا 67املواتية لالرتداد الكامل عّما أجرب عليه إكراهًا وجرباً."
ِمَن  ﴿ِنَّ املَُناِفِقنْيَ يف الدَّْرِك اأَلْسَفلِ [ وقوله تعاىل: ٦٧]التوبة:  ﴿ِنَّ املَُناِفِقنْيَ ُهُم اْلَفاِسُقوَن﴾ابلفسوق، يف قول هللا تعاىل: 

ث بطريق اإلكراه، بل بطريقة سليمة حي [. ولذا ينبغي ملن أراد أن يدخل يف دين اإلسالم أن ال يدخل١٤٥]النساء:  النَّاِر﴾
 يفهم رسالة اإلسالم فهماً حقيقياً حىّت يفتح هللا قلبه ويوّسع صدره لقذف اإلميان الصحيح فيه كي ال يرتد، وإالَّ فال خري يف

 .68إسالمه ابتداءً 
ِكن: أنَّ اإلكراه سي هِمل فكرة حريّة االختيار، وقد خلق هللا اإلنسان بعقل سليم حىّت آِخرهاو ه من التفريق بني  مي 

اخلري والشّر. وت عترب حرية االختيار لدى اإلنسان اجلوهر األساس حلياته. وإذا أمهلت كرامة اإلنسان تصبح حياته بال معىن. 
ْن يف بَُّك ْلَمَن مَ ﴿َوَلو َشا ٌَ رَ واإلكراه على حرية االختيار يؤدي إىل سوء الفهم فيما يتصل ابإلميان، ويقول هللا تعاىل: 

ْيعًا َأفَأَْنَت تُْكرُِه النَّاَس َحىتَّ َيُكونُوا ُمْؤِمِننْيَ﴾ ﴿َوَلو َشا ٌَ هللُا َما َأْشرَُكوا َوَما [، ويقول هللا تعاىل: ٩٩]يونس:  اأَلْرِض مجَِ
َا أَْنَت ُمذَكِ ر  ﴿فَ [، وقوله تعاىل: ١۰٧]األنعام:  َجَعْلَناَك َعَلْيِهْم َحِفْيظاً َوَما أَْنَت َعَلْيِهْم بِوَِكْيٍل﴾ ْر ِمنَّ َلْسَت َعَلْيِهْم  ذَكِ 

                                                           
  فهمي هوي ي، اإلسالم والديمقراطية )ا قاهرة: مؤسسة األهرا ، 1993 (، ص64.27
  ف  اح، "الُمرتكزات األساسية..."، ص65.31
 انظر: محم   سعي  رمضان ا بو ي، "اإلسال  وسن ة اال  الف"، في الحوار سبيل التعايش مع التعد د واالختالف، إع ا : 66

.36 (، ص1995وت:  ار ا ف ر ا معاصر، محم   نفيسة )بير  
  عرفان عب  ا حمي  ف  اح، دارسات إسالمية ) واال  مبور:  ار ا  ج ي ، 1425ه/ 2004 (، ص67.215
  انظر: ف مير شي و، حوار األديان بين القرآن والتطبيقات المعاصرة، ص68.80
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[ أي بقاهر هلم على اإلميان. ذلك أنَّ ٤٥]ق:  ﴿َوَما أَْنَت َعَلْيِهْم ََبَبَّاٍر﴾[، وقوله تعاىل: ۲۲-١۲]الغاشية:  ِبَُصْيِطٍر﴾
 .69كذب واخلداعإمهال فكرة حريّة االختيار من خالل اإلكراه أو العنف يسوق اإلنسان إىل النفاق وال

 
  :التطبيقات املعاصرة للحوار بني األدَين

لقد أصبحت الدعوة إىل احلوار مع اآلخر يف العقود األخرية من القرن العشرين من أهم القضااي واملوضوعات اليت يهتم 
أدت إىل حتسني  لدعوةهبا كبار رجال الدايانت الثالثة اإلسالم، واملسيحية، واليهودية. وإشارة علماء املسلمني إىل هذه ا

عالقتهم مع املسيحيني وتغيري فهمهم لفكرة احلوار، ولذلك فهموا أن إخالص النية يف تطبيق هذا النوع من احلوار يؤدي 
 إىل بناء جسور إجيابية للتواصل والرتاحم بني أتباع اإلسالمية واملسيحية، كما يؤدي أيضا إىل احرتام خصوصية كل دين.

اء املسلمني آمنوا بفكرة احلوار الديين، كما أهنم بذلوا جهدهم وشاركوا يف هذا احلوار من خالل عددا من علم وهناك
حضورهم املؤمترات اليت ينظمها العامل اإلسالمي واملسيحي معا، وعاشوا يف بيئيت اإلسالم واملسيحية الغربية، وهم إمساعيل 

 .70احلميد فتاح راجي الفاروقي، سيد حسني نصر، مراد هوفمان، وعرفان عبد
األول يف العامل اإلسالمي الذي بذل جهده  يف استبدال املنهج اجلديل  راجي الفاروقي ِمساعيلويعد املفكر 

م املنصف جتاه املتبادل وتقارب األهداف والتفاه االحرتامذي البعد األحادي املبين على النقض  والتربير، مبنهج هدفه 
نفسه إىل احلوار الديين، وأصبح قوة أساسية للحوار اإلسالمي مع احلضارة املسيحية.  وأسلم ،طريقة اإلميان لدى النصارى

وهو يشرح لنا أن اإلسالم واملسيحية يناداين بدعوة احلوار الديين ألهنما داينتا الغفران والرمحة والتعاطف والتسامح بني 
ولذلك يطلب من املسلم أن يشارك يف هذا . ويرى أن احلوار الديين شيء ضروري يف عصران احلاضر، 71اخللق مجيعا

لذا  ،احلوار لكي يبلغ رسالة اإلسالم إىل اآلخرين. كما عليه أن يلزم نفسه ابالستماع إىل آراء اآلخرين حول معتقداهتم
. وينظر الفاروقي إىل دعوة 72يؤدي جوهر هذا احلوار إىل مشاركة ذات هدفني، احلرية يف أن تقتنع وأن ت قنع ابحلقيقة

 .73حلوار كبعد لوعي إنساين البد أن ي عرف من اآلخرين، ويبحث عن وجوه التشابه واالختالف مع معتقداهتما

                                                           
  انظر: المصدر السابق، ص69.81
  انظر: المصدر السابق، ص70.86
 انظر: إسماعيل راجي ا فاروقي، "األسس المشتركة بين الديانتين في المعتقدات ومواطن اإللتقاء في ميادين الحياة"، ن وة 71

.280 (، ص1976فبراير 5-1ا حوار اإلسالمي ا مسيحي)ا ليبية،   
72 Ismail Raji Al Faruqi, “ Rights of non-Muslims under Islam: Social and Cultural Aspects”, Journal of Institute of 
Muslim Minority Affairs, vol.1, no.1, ( Summer 1979), p.95. 

73 Al Faruqi, “Islam and Christianity”, p. 9. 
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وصرّي تنقل الفاروقي يف أرجاء العامل، بصفته أحد الناشطني اإلسالميني، مشاركاً فاعالً ورائداً لإلسالم املعاصر 
، وإىل كتابه )ثالثية ١٩٧٦ه املبكر )األخالق املسيحية( يف عام يف االجتماعات الدينية الدولية. وقد بنّي، منذ نشر كتاب

األداين اإلبراهيمية(، عن اهتمامه الدائم والتزامه ابحلوار بني األداين. لقد كان قوة رئيسة يف حوار اإلسالم مع الدايانت 
من كبار  جانب عدد قليلالعاملية األخرى. خالل السبعينات أسس نفسه على أنه املتحدث األبرز عن اإلسالم، إىل 

علماء املسلمني، مبن فيهم )فضل الرمحن( و)سيد حسني نصر(، من بني املعروفني واحملرتمني يف األوساط األكادميية 
الغربية والدوائر املسكونية. وقد جعلت كتاابته، وخطبه، ومشاركاته، ودوره القيادي يف االجتماعات واملنظمات عرب 

مات من قبيل: )جملس الكنائس العاملي(، و)اجمللس الوطين للكنائس(، و)الفاتيكان(، و)ندوة األداين، اليت رعتها منظ
( كلها جعلت منه املشارك املسلم األكثر ١٩٨۲-١٩٧٧) السالم بني األداين( )اليت كان انئبًا للرئيس فيها بني عامي

 . 74أتلقاً، واألغزر إنتاجاً، يف حوار األداين العاملية
ته، واحملاضرات اليت قدمها، املبادئ واألسس اإلسالمية للمشاركة يف احلوار بني األداين، ويف وقد وضعت كتااب

النشاط االجتماعي. لقد اخنرط الفاروقي يف عملية التأسيس املنهجي لعلم اتريخ األداين على املستوى الدويل، وذلك 
عيل الفاروقي لثاين من القرن العشرين. وقد توىل إمسامن خالل مشاركته جمموعة املؤسسني لعلم اتريخ األداين يف النصف ا

رائسة احملور اخلاص ابإلسالم يف اجلمعيات العلمية املتخصصة، مثل مجعية اتريخ األداين جبامعة شيكاغو، اليت كان 
 اجلمعيتني نيوقد شارك يف أعمال هات ،يرأسها مؤرخ األداين الشهري مرسيا إلياده، وكذلك أكادميية الدراسة العلمية للدين

العلميتني مشاركة كاملة جادة من خالل األحباث املنهجية، واإلشراف على حمور اإلسالم يف املؤمترات، والندوات، 
اليت كان يعمل هبا يف تنمية Temple Universityوالدورايت اخلاصة بتاريخ األداين، وكذلك املشاركة يف جامعة متِْبل 

. ومن أبرز طالبه غري 75عدد من الطالب املسلمني وغري املسلمني واإلشراف على علم اتريخ األداين، ويف التدريس
خالهلم مدرسة إسالمية  الدكتور جون اسبوزيتو، والدكتور جيمس زغيب. أما طالبه املسلمون فقد أسس من املسلمني

قي عدداً من أهم علماء اتريخ وشارك الفارو  .76القدمي يف هذا اجملال جديدة يف اتريخ األداين أحيا هبم العلم اإلسالمي
األداين يف القرن العشرين، وذلك ابلتأليف املشرتك، واملؤمترات، والندوات املشرتكة، والعضوية املشرتكة يف اجلمعيات 
العلمية. ونذكر من هؤالء: مرسيا إلياده، وجوزيف كيتاجاوا، وولفرد كانتويل مسيث، وليوانرد سودلر، وتشارلز لونج، 

                                                           
لة احلوار، ، جميةاملسيح -ِمساعيل الفاروقي..الرائد يف العالقات اإلسالميةجون أسبوزيتو، ترمجة وتعليق: د.انصر عبد الرزاق املال جاسم، انظر:  74

 م.۲۰١٤ ،١٤۰ العراق،  العدد
 مكتب األردن، العدد -، جملة إسالمية املعرفة، املعهد العاملي للفكر اإلسالميجهود ِمساعيل الفاروقي يف علم َتريخ األدَينحممد خليفة حسن، انظر:  75

 م.۲۰١۳ ،٧٤
  انظر: المصدر السابق.76
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. وخالل فرتة عمله يف جامعة متبل يف مدينة فيالدلفيا أسهم الفاروقي يف حتويل 77ز، وسوفري، ويواكيم فاخوتشارلز آدم
 :78قسم الدين إىل مركز لتاريخ األداين، وقد كان الفاروقي مؤهالً ألن يقوم هبذا الدور لألسباب اآلتية

م لكل ن على املستوى العاملي، وتغطية القسمشول قسم الدين يف جامعة تِـْمِبل على خنبة مميزة من مؤرخي األداي (1
األداين ابعتماده على جمموعة من األساتذة الدوليني املشهورين، وعدد من الطالب الدوليني املمثلني لكل أداين 

 .العامل
سيحية، قيام الفاروقي بتدريس أداين العامل مع الرتكيز على الدايانت التوحيدية، وعلى البعد املقارن بني اليهودية، وامل (2

 .واإلسالم
املسامهة يف جهود قسم الدين جبامعة تِـْمِبل يف إرساء قواعد احلوار بني األداين، وخباصة أن تِـْمِبل كانت مركزاً مؤسساً  (3

كان يرأسها ليوانرد سودلر،  حلوار األداين وحوار املذاهب املسيحية، وتتوىل إصدار جمّلة الدراسات املْسك ونِية اليت
الدولية والطالب الدوليني على إغناء حوار األداين، وخلق جّو من  ناخ الدويل من هيئة التدريسوقد ساعد امل
 .والتسامح الديين املناسب لنشأة احلوار وتطوره املوضوعية،

مشاركته املنهجية مع كبار مؤرخي األداين يف وضع األسس املنهجية لعلم اتريخ األداين. ومن أهم هؤالء املؤرخني  (4
 .يادة، وجوزيف كيتاجاوا، وولفرد كانتول مسيث، وتشارلز لونج وغريهممرسيا إل

املسامهة يف التأسيس حلوار األداين، وخباصة احلوار اإلسالمي املسيحي، واحلوار اإلسالمي اليهودي، ومشاركته الفعلية  (5
املؤسسات  تيكان وغريه منيف احلوارات الدينية بني أهل األداين ممثاًل للدين اإلسالمي، وال سيما احلوار مع الفا

الدينية. وقد أسهم يف وضع فقه حوار األداين على املستوى اإلسالمي والعاملي، ووضع اإلسالم على خارطة احلوار 
 .يف القرن العشرين

تعّمق الفاروقي يف العلوم االجتماعية واإلنسانية ومناهجها، ويف الفلسفة واملنطق، وهي أمور ساعدت يف الفهم  (6
علم اتريخ األداين، وخباصة االجتاهات ذات الطابع الفلسفي، مثل فلسفة الدين، وفينومينولوجيا الدين، املنهجي ل

وكذلك االجتاهات ذات الطابع األديب والفين مثل عالقة الدين ابألدب والفن. وقد ظهر هذا واضحًا يف بعض 
ه عن اساته عن الفن واملوسيقى، ويف دراساتأعمال الفاروقي مثل "أطلس احلضارة اإلسالمية" و"جغرافية الدين" ودر 

 .79التجربة الدينية يف اإلسالم ومقارنتها ابلتجارب الدينية األخرى

                                                           
  انظر: المصدر السابق.77
  انظر: المصدر السابق.78

 مكتب األردن، العدد -، جملة إسالمية املعرفة، املعهد العاملي للفكر اإلسالميجهود ِمساعيل الفاروقي يف علم َتريخ األدَينحممد خليفة حسن، انظر:  79
 م.۲۰١۳ ،٧٤
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 واملؤمنني احلوار بقضية املهتمني املفكرين أحد هللا، رمحه الفاروقي راجي إمساعيل الصدد هذا يف اقرتحه ما ولعل
 دوره يؤدي أن للحوار أريد ما إذا منه واالستفادة إليه اباللتفات جدير ومؤمتراته، ندواته يف النشطني واملشاركني بضرورته

 اليت وهي النبيلة، وبرسالته احلوار بضرورة اإلميان من وانطالقًا . العقيدة وشراء لبيع جماال يكونَ  وال النبيلة ورسالته اهلام
 عقلية أسس ستة الفاروقي قدم له، مجيعا اسالن وإذعان احلق إقامة وأعالها األداين جمتمع بني التفاهم بناء أدانها
 شراء أو والتمويه األدمغة وغسل للدعاية وسيلة صريورته وعدم املنشود اهلدف إلصابته ضمان احلوار ملنهج منطقية
 .80األرواح

 الثاين األساس أما النقد، عن خارج السلطة من صادر أبمر حواري اتصال أي يتم ال أن األسس تلك وأول
 يتعارض ال أن الثالث واألساس الداخلي، التناسق الرصني، املنطق قوانني مع احلواري االتصال يتعارض ال أن فهو

 مع املوافقة قانون مع احلواري االتصال يتعارض ال أن الرابع واألساس اخلارجي، التناسق قوانني مع احلواري االتصال
 كان اليت احلاالت يف والسادس الرمسية، الدينية املقررات إزاء املوقف حرية احلوار فيفرتض اخلامس األساس أما و ،الواقع
 .81الالهوتية ال األخالقية، للقضااي تكون فاألولوية اليوم، واملسيحيون املسلمون عليها

 شرع ذنم واضحاً  ظهر قد األداين بني للحوار املنهجية األسس بقضية البالغ الفاروقي اهتمام أن املالحظ ومن
 الكتاب هذا مقدمة يف نوه العشرين، حيث القرن من الستينيات بداية يف املسيحية األخالق :املعنون كتابه أتليف يف

 تناول يف الواقع، مع واملوافقة اخلارجي والتناسق الداخلي التناسق يعين الرصني، املنطق بقوانني االعتبار يف األخذ بضرورة
 للحوار املنهجية األسس يف الفاروقي أكده ما عني هي  لقواننيا وهذه  .82والتقييم والبحث ابلدراسة األداين من دين
 املسيحية مع للحوار منهجية كمقدمة الفاروقي ألفه إمنا ذاته الكتاب هذا إن إذ ذلك، يف غرابة وال . الذكر اآلنفة
 عنها ابحلوار يراد اليت والداينة عام، بوجه لألداين الرصينة العلمية فالدراسة .83 والضوابط األسس لتلك عمليا جتسيدا
 يتخذها أن البد اليت األساسية األوىل اخلطوة هي الفاروقي وضعه الذي املنطقي اإلطار من يبدو ما على خاص، بوجه
 يف والتعليم الرتبية عن عبارة هو تعبريه، حد على احلوار، ألن ذلك . احلوار مائدة يف الدخول نفسه جييز أن قبل املرء
 لقبَ فت   األخرى، الدعاوى مع ارنقَ تـ   حىت معروفة، تكون كي احلقيقة ألمر حتقيق إنه"  :يقول فهو وأنبله، امعنامه أوسع

                                                           
 .156م، ص۰١۲۰ ،٧۲ ، العدد١٤ ، جملة التجديد، اجمللدحوار األدَين بني بنا ٌ جسور التفاهم وحفظ اَلويةأنيس مالك طه، انظر:  80

81 al-Faruqi, Ismail Raji, Islam and Other Faiths, Ataullah Siddiqui (Ed.), (Herndon: The Islamic Foundation and 
International Institute of Islamic Thought, 1998), pp. 250-256. 

82 al-Faruqi, Ismail Raji, Christian Ethics: A History and Systematic Analysis of Its Dominant Ideas, (Montreal: McGill 
University Press, 1967), pp. 11-14 

 .157، صحوار األدَين بني بنا ٌ جسور التفاهم وحفظ اَلويةأنيس مالك طه، انظر:  83
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 لتتداول العوائق إزالة هو فاحلوار. زائفة كانت إن وترَفض كافية، غري قاصرة كانت إن لعدَّ وت   صحيحة، كانت إن
 .84"فائزا اْلق ِىل واألقُر األقوم الدعوى ترك هو هفي املطلقة احلاكمة القاعدة تكون جو يف حبرية الناس بني األفكار

 كان داخليا فيها، تناقض ال اليت الصحيحة الدينية احلقائق كل لكشف الطريق هو الديين احلوار كان فلذلك
 أبن يعرتف أن إال حينئذ، الفاروقي، يسع فال .أتباعها بني بشأهنا احلوار جيري اليت األداين من دين يف خارجي، أم
 مثل بشأن يستدرك ما سرعان أنه غري  (conversion)حتويل ضرورة إىل املطاف هناية يف يفضي أن بد ال الديين واراحل
 وأعرافك وثقافتك دينك أو السياسي، ونظامي وأعرايف وثقافيت ديين إىل ]حتويل[ ليس:" ...  بقوله احملتملة النتيجة هذه

 اإلسالم عند املمقوت التحويل إن  .اْلق إىل وإمنا السياسي، نظامه و وأعرافه وثقافته دينه أو السياسي، ونظامك
 ابحلق اقتناعا بوصفه فالتحويل  .املطلوب الشخص وعي غري عن خداع أو شراء، أو إبكراه، مت الذي هو واملسيحية

 .85"الكرامة و يةواجلد العقل سالمة مع ينسجم الذي الوحيد البديل إنه حقا، – إلزامي أمر بل جائزاً  أمراً  فقط ليس
 جمتمع من كلٌّ  ليتفاهم الطرق أحد يكون أن ينبغىي األداين بني احلوار أن هي هنا الفاروقي قاله فيما الرئيسية والنقطة

 الدايانت يف وحقا صحيحا كان مما يتعلم أن ذلك بعد وميكن اآلخر، معتقدات املختلفة الدايانت جمتمعات من
 احلوار أطراف كل تكون عندما فقط حتقيقه ميكن إمنا الوضع وهذا  .إكراه دون اً واختيار  طوعيةً  به فيأخذ األخرى
 86(.invited guests - مدعوين ضيوفًا "واآلخر )host" (مضيًفا "أحدها يكون ال أن متاما، متكافئة

 الطرف من جاء الذي االقرتاح هذا قبول إبمكاهنم كان إذا عما خاصة املسيحي الطرف الفاروقي سأل وقد
 هذا يكون حىت صرفة، رصينة منطقية عقلية أسس على األخرى األداين أهل مع حوارهم يؤسسوا أبن وهو اآلخر،
 كلمة ال وإرادته، هللا كلمة تكون حىت وابلتايل احلقيقية، العاملية األخوة ولبناء احلق النكشاف طريقة فعالً  الديين احلوار
 السياسة رجال إىل كذلك نوجهه أن ميكن واالقرتاح السؤال ونفس .87 العلي وا احلق هي وإرادهتم، منهم الدين رجال
 حىت احلديث، العصر يف ابلفعل – الدين فيها مبا – وصريورهتم والعباد البالد مسرية يف تتحكم اليت العوملة أساطني من

                                                           
84 “It is the fulfilment of the command of reality to become known, to be compared and contrasted with other claims, 
to be acquiesced in if true, amended if inadequate, and rejected if false. Dialogue is the removal of all barriers between 
men for a free intercourse of ideas where the categorical imperative is to let the sounder claim to the truth win”. al-
Faruqi, Islam and Other Faiths, p. 248.  

85 “…not to my, your or his religion, culture, mores or political regime, but to the truth. The conversion that is hateful 
to Islam and Christianity is a conversion forced, bought or cheated out of its unconscious subject. Conversion as 
conviction of the truth is not only legitimate but obligatory – indeed, the only alternative consistent with sanity, 
seriousness and dignity”. al-Faruqi, Islam and Other Faiths, p 249. 

86 al-Faruqi, (ed.), Trialogue of the Abrahamic Faiths, p. x. 
87 al-Faruqi, Christian Ethics, p. 35. 
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 قد أبهنا نقول أن فيمكن املسيحية وأما (Joseph van Ess): "إس يوسف فان األملانيني، الباحثني كبار أحد قال لقد
 ليست مببادرة كان إمنا ذلك، مع التغيري، وهذا . للغاية ملحوظ بشكل [ األحسن ]حنو اليهودية مع عالقتها غريت
 .88 "والسياسية التارخيية األحداث من بل الالهوت من

 فاشتغاهلا. األداين بني العالقات حتديد يف وحتكُّمها املعاصرة السياسية السلطات دور قوة مدى ندرك هنا من
 يف فعالً  احلاصل هو ذلك بل واالستغالل، االستخدام لسوء مظنة كان وندواته ومؤمتراته الديين احلوار عقد ىف املباشر
 اقرتحه ما حنو على املعامل، واضحة وضوابط وشروط أسس وجود من إذن الديين للحوار بد فال. األحيان من كثري

 والشروط األسس هبذه الديين احلوار أن أحسب و .للجميع امللزمة والسلطة املرجعية مبثابة تكون آنًفا، الفاروقي
 أن ميكن الذي الوحيد هو بذلك فيكون معا، الدين وقداسة اإلنسان وكرامة يتفق الذي الوحيد هو املقرتحة والضوابط

 .89مجيعا للبشر احلقيقي السالم خيدم
 

 ا الدراسة:أهم املقرتحات والتوصيات الِت توصلت ِليه
 تضمني املناهج الدراسية مادة احلوار احلضاري اإلسالمي ومناهجه وممارساته. -١
 تدريب الطالب ابملؤسسات التعليمية والرتبوية على ممارسة احلوار حتت إشراف أساتذة خمتصني. -۲
ي اإلسالمي ر احلضار اكتشاف وتشجيع الدعاة الثقات للعمل الدعوي، وتدريبهم على ممارسة دورهم يف ظل احلوا -۳

 ملواجهة حتدايت الغرب.
نشر ثقافة احلوار وضوابطه وآدابه بني الشباب واألسرة واملدرسة واجملتمع، ليكون أساسا يف لقاءاهتم ومناقشتهم  -٤

 ابحلوار املفيد؛ بغرس القيم واألخالقيات اإلسالمية، وتصحيح املفاهيم واالجتاهات السلبية.
 اإلسالمي بضرورة وضع منهج علمي رصني يهدف إىل تربية الداعية على احلوار احلضاري أن تقوم رابطة العامل -٥

 اإلسالمي للعمل الدعوي وفق املعايري القرآنية والنبوية.
حماربة " اإلسالموفوبيا "، وهي اخلوف غري املربر من اإلسالم، وذلك من خالل حتسني صورة اإلسالم لدى اآلخر  -٦

 الذي حناوره.
يع احلوار وحث مراكز البحث واملنظمات احلكومية وغري احلكومية الغربية على تطوير عالقات أوثق مع مثيالهتا تشج -٧

 يف البلدان اإلسالمية وعلى استمرار احلوار املنظم.
                                                           

88 “As for Christianity, we can say that it has most notably changed [better] its relation to Judaism. This change, though, 
was initiated not by theology but by historical and political events”. Joseph van Ess, “Muhammad and the Qur'an: 
Prophecy and Revelation,” in Küng, et al., p. 6. 

 .159، صحوار األدَين بني بنا ٌ جسور التفاهم وحفظ اَلويةأنيس مالك طه، انظر:  89
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توح فاستخدام الوسائط اإلعالمية املختلفة مثل أجهزة الراديو والتلفزيون والسينما واإلنرتنت وغريها من أجل حوار م -٩
 تقارع فيه احلجة ابحلجة ويعمل فيه على حتسني صورة اإلسالم واملسلمني.

االستفادة من خربة املواطنني املسلمني الذين يعيشون يف البلدان الغربية من أجل فتح حوار هادف وبناء مع أبناء  -١۰
اإلسالم يف التعايش  ىل إظهار مبادئجمتمعاهتم الغربية خيدم اإلسالم واملسلمني ويسعون فيه حبكم اخلربة واملواطنة إ

 بني األمم واألداين، ذلكم التعايش القائم على التفاهم والتسامح وتعزيز االحرتام بني الثقافات واألداين املختلفة.

 قائمة املراجع: 
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 امللخص

إن أي معاملة مالية يف املؤســـســـات املصـــرفية البد أن تنطوي على خماطرة، لذا كان التعرف على املخاطر وكيفية إدارهتا 
مطلباً مهما. أتيت أمهية هذه الورقة يف تناول موضـــــوع املخاطر اليت تواجه صـــــناعة املالية اإلســـــالمية والوقوف على أنواع 

وكيفية إدارهتا. ويتمثل اهلدف الرئيســــــــــــــي من هذه الورقة يف التعرف على  املقصــــــــــــــود ابملخاطرة وماهي  تلك املخاطر
املخاطر اليت تواجه املؤســـســـات املالية بصـــفة عامة، وخماطر البنوك اإلســـالمية بصـــفة خاصـــة، وكيفية إدارهتا، والوصـــول 

على مفهوم  ها.  حيث بدأت هذه الورقة ابلتعرفبتوصــــــــــيات عملية يف كيفية التعامل مع تلك املخاطر وكيفية مواجهت
املخاطر، مث التعرف على أهم املخاطر اليت تواجه املؤســــــســــــات املالية والبنوك اإلســــــالمية وتســــــليط الضــــــوء على صــــــيغ 
 التمويل اإلســــــالمي. ومن مث انتقلنا إىل التعرف على إدارة املخاطر ونشــــــأهتا وكيفية إدارهتا، وأخريا إىل التعرف على أهم

يغ : البنوك اإلســــــــــالمية، إدارة املخاطر، صــــــــــالكلمات املفتاحيةحتدايت إدارة املخاطر اليت تواجه البنوك اإلســــــــــالمية. 
 التمويل اإلسالمي.
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   املقدمة

حققت البنوك اإلسالمية جناحا كبريا خالل السنوات املاضية، وأصبح هلا مكانة كبرية يف أوساط القطاع املصريف، وبناء 
تقديرات فإن القطاع املصـــريف اإلســـالمي يعترب من أســـرع القطاعات املالية منواً حيث ترتاوح نســـبة منو هذه على بعض ال
مؤســســة إســالمية يف مجيع أحناء العامل، يقدر حجم اصــوهلا  500ســنوايً.و انتشــر أكثر من  %20-15الصــناعة بني 

دولة. فعلى الرغم  75وفق الضــــوابط الشــــرعية يف تريليون دوالر أمريكي، وقد انتشــــرت املؤســــســــات املالية اليت تعمل 1
من النمو الســــــــريع و تطور العمل املصــــــــريف اإلســــــــالمي؛ إال أهنا وكغريها من الصــــــــناعات املالية التقليدية مازالت تواجه 
الكثري من التحدايت واجلهد لتطوير أنظمة عملها، ففي ظل التطورات التكنولوجية يف جمال االتصــــــــــــــال والعوملة وحترير 
األسواق املالية، زادت شدة املنافسة بني املؤسسات املصرفية وازداد حجم املخاطر اليت هتدد عملها واستمرارها، بذلك 
أضــحت إدارة املخاطر حمل اهتمام كثري من املصــرفيني يف الســنوات القليلة املاضــية، حيث بدأ االهتمام الدويل ابلتعرف 

ية إدارة خماطرها، وهنا يكمن التحدي العملي الذي تواجهه كل مؤســســة على املصــارف اإلســالمية وطبيعة عملها وكيف
مصــرفية، والذي يتطلب الوصــول إىل مســتوى خماطرة مناســب دون تعرضــها الحتماالت حتمل اخلســائر اليت قد خترجها 

 (.2004من السوق وتبعدها عن حتقيق غاايهتا )رايض أسعد، 

  ميكن طرحها يف السؤال التايل:من خالل هذا العرض تتضح إشكالية البحث واليت

 ماهي أهم املخاطر اليت تتعرض هلا البنوك اإلسالمية وكيف يتم إدارهتا ؟ 

من خالل ما ســـــــــبق تتضـــــــــح أمهية الورقة يف التعرف على ماهية املخاطر اليت تواجه البنوك اإلســـــــــالمية، ويتمثل اهلدف 
إدارة املخاطر،  تواجه البنوك اإلسالمية، وكيفية إدارهتا وحتدايتالرئيسي هلذه الورقة يف التعرف على ماهية املخاطر اليت 

والوصــــول إىل توصــــيات عملية يف كيفية التعامل مع تلك املخاطر وجتنب وقوعها، ومت اســــتخدام املنهج الوصــــفي الذي 
ر اليت تتعرض طيقوم على مجع احلقائق والبياانت حول ظاهرة املخاطر إليضـــــــاح وتفصـــــــيل اجلوانب املتعلقة مباهية املخا

هلا البنوك اإلســـالمية من حيث طبيعتها ومصـــادرها وكيفية إدارهتا. فاملنهج الوصـــفي يســـاعد الباحث على حتديد طبيعة 
العالقة بني العناصــر املكونة للظاهرة املدروســة، واالعتماد على املصــادر الثانوية من كتب ومقاالت علمية ذات العالقة 

 مبوضوع البحث.
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 املبحث األول:

 أساسيات حول ِدارة املخاطر 1.1

" الالتينية وهي تدل re-scass" مشتقة من كلمة  Riskإن مصطلح املخاطرة يستخدم يف مجيع اجملاالت، وكلمة "
 على الربح أو اخلسارة.

كلمة املخاطر هي كلمة مشتقة من اخلطر ومنها الفعل خياطر، ويقال رجل خطر أي: التعريف اللغوي:  -1
 ويقال أمر خطري، أي رفيع. -على _القدر والشرف واملنزلةله قدر للداللة 

 _ الرهن: يقال ختاطروا على األمر، أي تراهنوا.

 _اإلشراف على اهلالك: يقال خاطر بنفسه أي أشفى هبا على اهلالك.

لى عهي احتمال التعرض خلســــــائر غري متوقعة أو خمطط هلا، نتيجة لتذبذب العائد املتوقع  التعريف اَلقتص     ادي:-2
 (.Dorfman,Mark S, 2004,p7-8االستثمار أي االحنراف عن القيم املتوقعة ) 

 وردت معان متعددة من بينها املقامرة والغرر والضمان:تعريف أهل الفقه:  -3

 .املقامرة؛ فإن تعد على أمر قد حيدث أو الحيدث 

  العالقة التعاقدية.الغرر؛ ألهنا ترتبط بعوامل إىل عدم اليقني، اليت ميكن أن تتولد عن 

 ،(.2002الضمان حيث إن الفقهاء يستخدمون الضمان مبعىن حيمل اهلالك )املخاطرة(.) القري 

إن املخاطر اليت ترتبط ابلعمل املصــــريف اإلســــالمي أكثر منه يف البنوك التقليدية، وذلك ألن العمل املصــــريف اإلســــالمي 
ضـــــمونة مل يف البنوك التقليدية يقوم االســـــتثمار على أســـــاس الفائدة املقائم على املشـــــاركة يف الربح واخلســـــارة، بينما الع

 بغض النظر عن نتائج عمل املشروع. 

 .¹على النهي عن ضمان الربح وحث على اخلراج ابلضمانملسو هيلع هللا ىلص وقد حرص الرسول الكرمي 
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ح آنًفا ي فهم أن عائد االسـتثمار اإلسـالمي املباح ابملخاطر يعين عدم شـرعية توخيه وط أو التقليل منه، أو التح ومما وضـِّ
على  يف ) اعقلها وتوكل( و )احرصملسو هيلع هللا ىلص مع األخد بعني االعتبار قاعدة )الغنم ابلغرم( إذ البد من اتباع ســــنة الرســــول 

 ( .  2008ماينفعك( و ) استعن ابهلل وال تعجز( ) العجلوين، 

 املبحث الثاين : 

              املخاطر الِت تتعرض َلا املؤسسات املصرفية 1.2

إن الوظيفة األســـــاســـــية لإلدارة هي حتديد املخاطر اليت قد تتعرض هلا ومدى اســـــتعداد املؤســـــســـــة ملواجهتها، فأي عمل 
فيما أخرجه ¹جتاري أو اســـــــــــــتثماري ينطوي على جمموعة من الوظائف اليت هلا مســـــــــــــتوايت خمتلفة من املخاطر، وجيب 

 أبوداوود والرتمذي والنسائي وابن ماجه.  

 (.1999ارة املؤسسة حتديد اسرتاتيجية واضحة ملواجهة أي خطر حمتمل.) الساعايت،على إد

 خماطر السوق  1.1.2

 تعد خماطر االسواق املالية من أهم التحدايت اليت تواجه النشاط االستثماري للمصارف واملالية واألفراد على

 ســـــــوق هي مصـــــــدر هذا النوع من املخاطر اليت أتيتحد ســـــــواء، إذ تعد األدوات املالية واألصـــــــول اليت يتم تداوهلا يف ال
نتيجة للتغري يف االقتصـــاد الكلي، أو نتيجة للتغري يف أحوال املنشـــآت االقتصـــادية، فمخاطر الســـوق اخلاصـــة تنشـــأ إذا  
كان هناك تغيري يف أســعار األصــول واألدوات املتداولة بعينها؛ نتيجة لظروف خاصــة هبا وتندرج حتت هذا النوع خماطر 

 (.  2003سعار األسهم وأسعار الصرف وأسعار الفائدة )خان وحبيب، أ

ذلك ألن التقلبات اليومية والشــــهرية يف قيم األصــــول والعائد تؤثر على حتقيق العائد الذي يســــعى املســــتثمر للحصــــول 
املخاطرة )أي   ةعليه، وإن كانت يف نفس الوقت تضــــمن له أرابحاً كبرية، حيث ترتبط نســــبة ارتفاع العائد ابرتفاع نســــب

كلما زاد الربح زادت املخاطر (، مما يســـــــتوجب احلذر يف هذه االســـــــتثمارات وضـــــــرورة اإلســـــــتعانة ابخلربات والتقنيات 
املناســـــــــبة؛ للتقليل من هذه املخاطر. حيث تتأثر البنوك هبذا النوع من املخاطر وذلك لعدم اســـــــــتقرار عوامل الســـــــــوق، 
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تغالل الفرص لتحقيق أرابح جمزية وليس حتقيق هامش ربح تقليدي، مما يؤدي األمر الذي يضــــع البنوك أمام حتدي اســــ
 (.2004إىل التأثري على املركز التنافسي للبنك ونتائج عملياته وتعظيم ثروة املسامهني وثقة العمالء فيه )رايض أسعد،

 خماطر اَلئتمان:  2.1.2

عليه  ته على ســـــــــــــــداد التزاماته كاملة يف الوقت املتفقهي املخاطر اليت تتعلق ابلطرف األخر يف العقد، أي مدى قدر 
 (2003واملنصوص عليه يف العقد. ) خان وحبيب، 

 ففي البنوك اإلســالمية ختتلف املخاطر االئتمانية من التمويل بصــيغ اهلامش املعلوم اليت تنشــأ املخاطر فيها؛ نتيجة لتعثر
تمان يف املشـــــاركة يف الربح واخلســـــارة، حيث أتيت خماطر االئ أداء الطرف اآلخر يف جتارته أو صـــــناعته و التمويل بصـــــيغ

(. على عكس البنوك التقليدية؛ 2000صورة عدم قيام الشريك بسداد نصيب املصرف يف الوقت املتفق عليه )املالقي،
حيث تنشـــــــأ املخاطر االئتمانية يف القرض عندما يعجز الطرف اآلخر عن الســـــــداد بشـــــــروط القرض كاملة يف موعدها 

 (.2003)طارق عبد العال،

 خماطر السيولة 3.1.2

تعد إدارة الســـــيولة يف البنوك اإلســـــالمية على درجة عالية من األمهية نتيجة للظروف اليت قد يتعرض هلا؛ فهذه املخاطر 
 تنشـــــــأ من عدم كفاية الســـــــيولة ملتطلبات التشـــــــغيل العادية، وتقلل من مقدرة املصـــــــرف على الوفاء ابلتزاماته يف أوقات
حمددة أو نتيجة صعوبة احلصول على السيولة بتكلفة معقولة عن طريق االقرتاض أو تعذر بيع األصول أو خماطر تسيري 

 (2003األصول )خان، حبيب،

إذ التزال الســــــــيولة متثل مشــــــــكلة للبنوك اإلســــــــالمية اليت تعمل يف بيئة غري إســــــــالمية؛ فعلى الرغم من النجاحات اليت 
 ية من خالل إصدارها للصكوك اإلسالمية إال أن سوقها مازال ضعيفا.حققتها البنوك اإلسالم

ففي ظل غياب منافذ ميكن من خالهلا أن حيصــل البنك اإلســالمي على الســيولة النقدية بســرعة وحتوطا ألي ســحب  
نقد  لمفاجئ لألوعية االدخارية، فإن البنوك اإلســــــــالمية مضــــــــطرة لالحتفاظ جبزء كبري من مواردها املتاحة على شــــــــك

معطل أو ودائع مصـــــرفية بدون مقابل، بنســـــبة ســـــيولة تفوق املقرر من البنك املركزي، ومن أجل احلفاظ على ســـــالمتها 
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ومصــــــــــــــداقيتها تتنازل على عوائد توظيف هذه األموال، وهذا بدوره يؤدي إىل ختفيض العائد على األموال املســــــــــــــتثمرة 
 (.2004والعائد على حقوق املسامهني )الشنتري، 

 خماطر التشغيل:  4.1.2

تنشـــأ هذه املخاطر نتيجة األخطاء الفنية أو البشـــرية، وهي احتمال اخلســـارة الناجتة عن عوامل داخلية مثل عدم كفاءة 
التجهيزات أو األفراد أو التقنيات املســــــتخدمة، أو خارجية مثل الكوارث الطبيعية اليت تؤدي إىل حتطم األصــــــول املادية 

لك ميكن أن تتعرض البنوك اإلســـــــــالمية ملخاطر أخرى كاملخاطر القانونية املرتبطة ابلعقود، للمصـــــــــارف، إضـــــــــافة إىل ذ
واالخفاق يف تنفيذ املعامالت وإدارة العمليات والعالقات مع العمالء، واستحداث أطر قانونية جديدة لتوثيق األدوات 

اإلسالمية  مي حيث تعد مسألة العاملني يف البنوكاملالية اإلسالمية املتعددة، ومدى فهم العاملني لصيغ التمويل اإلسال
تعد من أهم املشـــــــاكل اليت أثريت حوهلا االنتقادات، ذلك ألن حســـــــن اإلدارة يعترب من أهم مقومات النجاح، غري أن 
البنوك اإلســـــالمية مازالت تعاين وإن كان حبدة أقل من الســـــابق من مشـــــكلة العاملني هبا على مســـــتوى األطر القانونية 

لكفاءات البشـــــرية املؤهلة علمياً ومهنياً حىت جتمع  اخلربة املصـــــرفية واملعرفة الشـــــرعية لتســـــيري أعماهلا بشـــــكل صـــــحيح  وا
 (. 1988)احلديدي،

 احملور الثالث:

 املخاطر الاصة ابلبنوك اإلسالمية. 1.3

اسا على املشاركة يف ماهلا تقوم أسإن طبيعة العمل يف البنوك اإلسالمية ختتلف عنها يف البنوك التقليدية، وذلك ألن أع
الربح واخلســــارة، فطبيعة العمل املصــــريف تتضــــمن أن يكون البنك اإلســــالمي شــــريكاً يف جماالت متويل واســــتثمار كثرية، 
وهذه الشــــــــــراكة تكون يف الربح واخلســــــــــارة، ونظرا ألن أي مشــــــــــروع البد أن تصــــــــــاحبه خماطر قد تنشــــــــــأ عن القوانني 

شروع أو اإلدارة أو السوق اليت يعمل فيها املشروع أوطبيعة املشروع نفسه أو من مشاريع أخرى والتشريعات اخلاصة ابمل
 منافسة له، ومن بني هذه املخاطر :

 خماطر فقدان الثقة:  1.1.3
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تنشـــــــــأ خماطر فقدان الثقة يف حالة عدم الفهم الصـــــــــحيح لرســـــــــالة البنوك اإلســـــــــالمية من قبل العاملني فيها أو من قبل 
ء املتعاملني معها،وعدم فهم القاعدتني األســـــــاســـــــيتني ومها ) الغنم ابلغرم واخلراج ابلضـــــــمان(، ممايؤدي إىل اهتزاز العمال

الثقة يف مكانة البنك اإلســـــالمي، ومن مث عدم التعامل معه مما يؤدي إىل االخنفاض يف العائد أو زايدة اهلامش كما هو 
 (.2009احلال يف صيغة املضاربة ) صاحل،

 خماطر صيغ التمويل اإلسالمي: 2.1.3

 خماطر عقود املشاركة-1

يضــــمن مبدأ املشــــاركة يف االســــتثمار توفري عنصــــر العدالة يف املعامالت، وتعد عقود املشــــاركة من أهم البدائل الشــــرعية 
نتهية للمعامالت والقروض الربوية، وتتكون عقود املشــــــــــــاركة يف الربح واخلســــــــــــارة من عقود املشــــــــــــاركة املتناقصــــــــــــة أو امل

ابلتمليك: وهي اليت يكون فيها البنك والعميل شـــــــــــريكني يف رأس املال حســـــــــــب نســـــــــــبة متفق عليها ويتم توزيع الربح 
حسب نسبة متفق عليها، أما اخلسارة حسب نسبة كل منهما يف رأس املال، لذلك نالحظ اختالف نسبة الربح اليت 

من املشـــــــروع نفســـــــه، وهذا االختالف يعد مقياســـــــا آخر حيصـــــــل عليها البنك اإلســـــــالمي عن اخلســـــــارة اليت يتحملها 
للمخاطر جيب أن أيخده البنك اإلســـــــــالمي على حممل اجلد عند حتديد معدل العائد الذي يتوقعه من االســـــــــتثمار يف 

 (.2008املشروعات ابملشاركة. العجلوين،

ومتابعة تنفيذ  المية يف اإلشـــــــــرافأما ابلنســـــــــبة ملخاطر املتعاملني فهي ختتص ابلصـــــــــعوابت اليت تواجهها البنوك اإلســـــــــ
املشــــــروعات اليت متوهلا ابملشــــــاركة، مما يؤدي إىل ارتفاع تكاليف اجناز عمليات التمويل، خاصــــــة عندما يكون املشــــــروع 

 (.2000بعيد عن البنك ) املالقي،

 خماطر عقود املضاربة-2

يت من ة والكفاءة يف إدارة املشـــــــروع، أو أتاملخاطر يف عقود املضـــــــاربة أتيت من صـــــــاحب العمل الذي قد ال ميتلك اخلرب 
املشـــروع نفســـه أومن منتاجاته، فاملضـــاربة هي عقد على الشـــركة يف الربح بنســـبة متفق عليها مســـبقاً بني صـــاحب املال 
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وبني املضـــــــارب الذي يقوم ابلعمل، ففي حالة عدم حتقق الربح ووقوع اخلســـــــارة فال شـــــــيء للمضـــــــارب، ويتحمل رب 
 (2005ل. )حممود،العمل خسارة املا

حيث تعد صيغة التمويل ابملضاربة من أهم صيغ التمويل اإلسالمي اليت كان من املنتظر أن حتقق أرابحا عالية، غري أن 
ارتفاع نســــــــبة املخاطر احمليطة هبا مل تدفع البنوك اإلســــــــالمية لالعتماد عليها، مثل خماطر عجز الســــــــيولة وخماطر ســــــــعر 

 (.2009ي )مفتاح صاحل،الصرف وخماطر النشاط التجار 

 خماطر عقود املراحبة-3

تعد املراحبة من أهم صيغ التمويل اإلسالمي، وتعرف حسب االصطالح الفقهي أبهنا البيع برأمسال املبيع مع زايدة ربح 
( ومن شـــــــــروط صـــــــــحة املراحبة أن يكون الثمن والربح معلومني، وأال يكون املعقود عليهما من 2009معلوم، )املالقي،

موال الربوية، وأن ميتلك البنك البضـــــــــاعة قبل أن يبيعها، وأن اليكون الثمن من جنس البضـــــــــاعة املباعة، وأن يكون األ
عقد شراء السلعة عقداً قائماً بذاته، وأن يتحمل البنك كافة األضرار اجلزئية أو الكلية، وللمشرتي حق رد البضاعة إذا 

 تلف عنها يف عقود املضـــــــــــاربة واملشـــــــــــاركة، حيث إن مســـــــــــتوى واحتمالظهر عيب فيها، فاملخاطر يف عقود املراحبة خت
 (.2005حدوثها يكون أقل )سحنون،

 خماطر عقود السلَّم-4

تنشــــــأ أغلب خماطر عقود الســــــلم من تغري األســــــعار يف الســــــوق، وخاصــــــة يف حالة اخنفاض ســــــعر الســــــلعة املتفق على 
ضـــــافة إىل ذلك تنشـــــأ خماطر عقود الســـــلم يف حالة عدم قدرة تســـــليمها يف األجل املدفوع واحملدد ســـــعرها يف العاجل. إ

البائع على تســـــليم البضـــــاعة يف الوقت املتفق عليه يف عقد الســـــلم، ألســـــباب خارجة عن إرادته ابلنســـــبة لنوع الســـــلعة 
 (.2008وجودهتا )العجلوين،

 ( ان خماطر السلم تتجسد من خالل:2008ويرى ) أبوحميميد،

م مثن الســـــــــلعة املتفق عليها عند إبرام العقد ويف هذه احلالة قد يتعرض البنك لعدم تســـــــــلم أن يقوم البنك بتســـــــــلي – 1
 السلعة من قبل العميل وهذا يصنف ضمن خماطر االئتمان.
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يف حالة تســـلم البنك للســـلعة وعدم وجود عقد ســـلم مواٍز، فإن البنك ســـيتعرض لتقلبات ســـعر الشـــراء للســـلعة،  – 2
 ويعد هذا من خماطر السوق.

 أي أخطاء بشرية أو يف الدراسة االئتمانية وهذا يقع ضمن خماطر التشغيل ابلنسبة للبنك.  - 3

 خماطر عقود اَلستصناع – 5

ميكن تعريف عقد االســــتصــــناع على أنه عقد بيع، حيث يتم مبوجبه تســــلم البضــــاعة يف املســــتقبل مع دفع مثنها مقدماً، 
إلنتاج سلعة معينة، أبن يطلب شخص من شخص آخر صناعة شيء ابإلضافة إىل أنه عقد عمالة واستخدام خاص 

 (.1991له على أن تكون املواد عند الصانع ، وذلك نظري مثن معني. )أمحد الدنيا،

وتكمن خماطر عقود االســـتصـــناع يف الســـلعة املتفق على تصـــنيعها، من انحية صـــالحية املنتج، وابلتايل من حق العميل 
هر املخاطر يف حالة ختلف أو أتخر املصــــــــــنوع له عن تســــــــــديد ابقي مثن املنتج . وتشــــــــــري الرجوع إىل البنك، كذلك تظ

  أنه ميكن عرض خماطر االستصناع  واالستصناع املوازي كما أييت : 2008دراسة العجلوين ،

 أ ( التقلب يف األسعار بعد حتديدها يف عقد اإلستصناع والتقلب يف أسعار املواد األولية لألستصناع.. (

 ب( التأخر يف تسليم السلعة من قبل الصانع يف حال كان البنك مستصنعا.)

)ج( أتخر الصانع يف تسليم األصل املستصنع يف حال كان البنك صانعا، مما يرتتب عليه أتخري يف موعد تسليم املنتج 
 ري.يجة التأخودفع غرامة أتخري وأتخر العميل املستصنع عن السداد أو عدم متكن البنك من زايدة السعر نت

 خماطر عقد اإلجيارة  – 6

يتم تطبيق عقد اإلجيار يف البنوك اإلســـــــالمية ابعتبارها أحد صـــــــيغ اإلســـــــتثمار اإلســـــــالمي اليت حتقق مصـــــــاحل مشـــــــرتكة 
يتحصــــل من خالهلا البنك وعمالؤه الراغبون يف احلصــــول على منافع بعض األصــــول الرأمسالية عالية التكلفة أو يرغبون 

 (.2009مع عدم قدرهتم على سداد مثنها فور التعاقد عليها، )الشيخ، يف امتالكها 

حيث تصـــــــــنف خماطر عقود اإلجيارة ضـــــــــمن خماطر امللكية، على اعتبار أن األصـــــــــل املؤجز مازال ملميته تؤول للبنك، 
إىل  اوتنشـــــــــــــــأ املخــاطر نتيجــة احتمــال تلف أو تقــادم أو اخنفــاض يف قيمــة األصـــــــــــــــل، اليت ليس مبقــدور البنــك حتويلهــ
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املســتأجر،كذلك تنشــأ خماطر اإلجيارة نتيجة ختلف املســتأجر عن ســداد ابقي أقســاط األصــل أو رفض املســتأجر متلك 
األصـــــــــــــــل بعد إنتهاء عقد اإلجيارة، ومن مت إعادته للبنك الذي جيب عليه أن يبيعه يف أقرب وقت تنفيذا لتعليمات 

 (2008صول لدى البنوك إال يف حالة التمويل. ) العجلوين،السلطة النقدية اليت متنع البنك من إبقاء ملكية األ

 املبحث الرابع

 ِدارة املخاطر يف البنوك اإلسالمية 1.4

 : نشأة وتطور ِدارة املخاطر 1.1.4

مع حداثة مصـــــــطلح "إدارة املخاطر" إال أن املمارســـــــة الفعلية إلدارة املخاطر قدمية عرب مر التاريخ نتيجة ملرور البشـــــــرية 
قبل امليالد  3000د من احملن والظروف املعاكســــــــــة واجلهود املبدولة للتعامل مع املخاطر، حيث ظهر يف ســــــــــنة ابلعدي

قطاع جتاري عاملي يف احلضارة البابلية مع ظهور النقود ونظام قانوين،حيث كان له أثر مهم على إدارة املخاطر وتسهيل 
 (. 2003صور التبادل وختزين الثروة )عبد العال، 

ظهور اإلســـــــالم فقد كان ألســـــــالفنا طرق تتوافق وأحكام الشـــــــريعة اإلســـــــالمية ملواجهة املخاطر، ومع تطور احلياة ومع 
وتعقدها وتعدد أنواع الســـــــلع واخلدمات تزايدت املخاطر احمليطة ابلعمل وجاء عصـــــــر التخصـــــــص، وتقســـــــيم العمل مما 

. سكال" نظرية االحتماالت حلل لغز املقامرةاستدعى ظهور أدوات جديدة لقياس املخاطر، حيث اكتشف الرايضي"اب
اليت أشــــارت إيل  Markowitzغري أن الدراســــة الفعلية إلدارة املخاطر قد بدأت يف أواخر القرن العشــــرين على يد 

منوذج  Sharpeطور  1964أن اختيار احملفظة ماهي إال معضــــــــــــــلة تعظيم العائد املتوقع من هذه احملفظة ويف عام 
نظرية األســعار املرجحة اليت تقضــي أبن عدداً من العوامل اليت  Rossقدم  1976لرأمسالية، ويف ســنة تقييم األصــول ا

إال   اســــــعومع أن هذه النظرايت القت قبول و  تؤثر يف العائد املتوقع لألصــــــول، وأثر هذا النموذج هو املخاطرة االمجالية
ت الســـيطرة الطريقة اليت تقدر هبا هذه املخاطرة، إذ أصـــبح أنه اليتوفر امجاع على العوامل اليت تؤثر يف كل أصـــل أو يف

على اخلطر وتســــيريه عاماًل رئيســــياً يف إدارة اخلطر، فوظيفة مدير املخاطر تنحصــــر يف اكتشــــاف وحتليل املخاطر وقياس 
 2009 ) . خطورهتا،مث اختيار الوسيلة األنسب إلدارهتا )أبوشهد
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 ديد من املفاهيم املتعلقة إبدارة املخاطر منها::  هناك الع مفهوم ِدارة املخاطر 2.1.4

( أبهنا كافة اإلجراءات اليت تقوم هبا اإلدارة للحد من االاثر الســلبية  Carry,Behader,may2002عرفها ) -
 الناجتة عن املخاطر، وإبقائها يف احلدود الدنيا".

ئة قطاع املصــــارف يف أمريكا "عرفتها أبهنا احتمالية ( املنبثقة عن هي  FSPأما جلنة التنظيم املصــــريف وإدارة املخاطر )-
حصـــول اخلســـارة بشـــكل مباشـــر من خالل خســـائر يف رأس املال أو يف األعمال وبشـــكل غري مباشـــر من خالل وجود 
معوقات حتد من امكانية املصرف على االستمرار يف ممارسة نشاطه وتقدمي عمله من جهة وحتد من قدرة املصرف على 

 رص املتاحة يف بيئة العمل املصريف. استغالل الف

  أدوات ِدارة املخاطر  3.1.4

إىل اجتهاد الفقهاء املعاصـــــرين يف تطوير صـــــيغ املضـــــاربة واملراحبة واإلجيارة وألن هذه  2004وأشـــــار القري يف دراســـــته 
 الصيغ حتيط هبا جمموعة من املخاطر، فقد حاولوا إجياد أدوات إلدارة هذه املخاطر منها:

 حتديد املدة يف عقد املضاربة( 1)

الصــيغة األولية لعقد املضــاربة تتضــمن مدة زمنية إلهناء العقد، ولكن كانت حتدد ابنتهاء العملية التجارية لبيع البضــاعة 
وتصريفها. ولكي يكون عقد املضاربة صاحلاً كأساس للحساابت االستثمارية يف البنوك اإلسالمية جيب أن تكون مدة 

ملزمة للطرفني، ولذلك اجتهد الفقهاء املعاصـــــرين وأجازوا جعل العقد الزم يف مدته إذا نص عقده على عقد املضـــــاربة 
 ذلك والميكن لرب املال إهناء العقد قبل التاريخ احملدد.

 ( اإللزام ابلوعد: 2)

ي( األمر األول )إنفاذ قال الشــافعي يف ســياق رفضــه للوعد امللزم" وإن تبايعا به على أن ألزما نفســيهما ) البائع واملشــرت 
 البيع( فهو مفســـــــــوخ لســـــــــببني مها: أواًل تبيعا فيه قبل أن ميلكه البائع، واثنيا أنه على خماطرة )غرر(.     حممد القري،

حيــث كــان رأي مجهور الفقهــاء عــدم اإللزام إال املــالكيــة الــذين ذهبوا إىل اإللزام ابلوعــد إذا وقع املوعود يف اخلســــــــــــــــارة 
في عقد املراحبة وهو عقد على وعد، الحيق للبنك أن يبيع ما ال ميلك، وابلتايل الجيوز إلزام العميل بســــــــــــــبب الوعد، ف
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ابلشــراء، وقد أصــدرت منظمة املؤمتر اإلســالمي التابعة جملمع الفقهاء قراراً مفاده أن اإللزام ابلوعد يف املراحبة ليس إلزاماً 
ك عن ر الذي حلق به نتيجة عدم الوفاء ابلوعد، وهذا يعين تعويض البنابلشــراء ولكن التزاما بتعويض املوعود عن الضــر 

  WWW.elgari.comاخلسارة إذا حدثت، عن بيع سلع موعودة إىل طرف اثلث أبقل من السعر املشرتاة به.

 ( وعد البيع يف عقد اإلجيارة 3)

ن مثنها ترب من العقود الشــرعية اليت ســهلت على الناس امتالك العقارات اليت ال ميتلوكو عقد اإلجيارة املنتهي ابلتمليك يع
نقداً واليرغبون يف التعامل ابلراب احملرم شـــرعاً، وعلى اعتبار البنك اإلســـالمي مؤســـســـة وســـاطة مالية، فإن املســـتأجر من 

غة عقد ولذلك جاء االجتهاد املعاصـــــر بصـــــي البنك هو متمول منه هبدف إمتالك حمل اإلجيار وليس االنتفاع به فقط ،
اإلجيار مع الوعد ابلبيع، الذي يتضــــــــــــــمن إيرادات اإلجيار للبنك خالل مدة عقد اإلجيار، إذ تؤول ملكية حمل اإلجيار 
للعميل يف هناية العقد بثمن رمزي، وجمموع إيرادات اإلجيار متثل قيمة حمل اإلجيار وتكلفة التمويل، وهذا ميثل مقدار 

ح البنــك من هــذه العمليــة، ويؤخــذ على هــذا النوع من العقود أنــه طويــل األمــد، حيــث أن العــائــد املطلوب حتقيقــه رب
للمودعني من البنك خبتلف حســــب ظروف الســــوق فبقاء اإليرادات التأجريية اليت متثل عوائد البنوك  اإلســــالمية اثبت 

ربط  ابع ملنظمة املؤمتر اإلســــــــــــــالمي إبصـــــــــــــــدار قرار أجاز فيهلفرتة طويلة الجيدي نفعاً، لذلك عاجل اجملمع الفقهي الت
 (  وهذا ميثل سعر الفائدة بني البنوك يف لندن لليلة واحدة. LIBORاإلجيارات طويلة األجل مبؤشر السوق )

 ( اَلستصناع املوازي 4)

ية وليســت مؤســســات مال إن اســتخدام عقود االســتصــناع بصــيغتها احلالية ال ميكن للبنوك اإلســالمية اســتخدامها ألهنا
صناعية، ولكي يكون االستصناع قابالً لإلستخدام يف البنوك اإلسالميةوجب تصميمه حبيث ينحصر عمل البنك فيه 
على املخاطر االنتقائية، حيث جاء عقد االســـــــــتصـــــــــناع املوازي الذي يعطي للبنك فرصـــــــــة أن يكون صـــــــــانعا يف العقد 

د من الثمن فيه مؤجال، فيحصـــل العميل األول على التمويل ويتم تنفيذ العقاألول، ومســـتصـــنعا يف العقد الثاين ويكون 
العميل الثاين أي املقاول أو الصــــــانع، بذلك ينقل البنك خماطر التنفيذ إىل املقاول املنفذ ويقتصــــــر عمله على الوســــــاطة 

 املالية.

http://www.elgari.com/
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 ( غرامات التأخري5)

كلفة التســــــديد مثل البنوك التقليدية، اليت تعمل على زايدة ت الميكن للبنك اإلســــــالمي أن يعامل العمالء املتأخرين عن
الدين من خالل غرامات التآخري، حيث إن أي زايدة يف الدين تعد راب حمرًما، حىت وإن كان أصل الدين حالال، وحىت 

 إن كانت الزايدة فيه جائزة مثل الزايدة يف البيع اآلجل.

 جدية التزام العميل بتسديد مستحقات البنك يف موعدها ولتفادي وقوع فالبنوك اإلسالمية عادة ماتواجه مشكلة عدم
هذه املشـــاكل عمدت البنوك اإلســـالمية إىل أخذ احتمال التأخري يف التســـديد من خالل زايدة الربح مبا يقابل التأخري، 

نك ي حتم على البمما أدى إىل زايدة كلفة التمويل على العمالء وجعل التمويل اإلســــــــــــــالمي غري منافســـــــــــــــا األمر الذ
اإلســــــــــــــالمي البحث على وســــــــــــــيلة ردع متنع املماطلة والتقع يف الربح احملرم، فجاء اجتهاد الفقهاء إبصــــــــــــــدار مايعرف 
ب"الغرامات للخريات"، ويقصــــــــــــد هبا تغرمي املدين املتأخر عن الدفع بقدر ختلفه عن الســــــــــــداد يف املوعد احملدد. وحىت 

ادة ال تعترب الغرامة إيراداً للبنك وإمنا تصرف يف أوجه اخلري، وعلى الرغم من عدم استفخترج هذه الغرامة من الراب احملرم، 
 البنك اإلسالمي من هذه الغرامة إال أهنا تعد وسيلة يستخدمها البنك اإلسالمي لردع العميل املتأخر.

 املبحث الامس

 التحدَيت الِت تواجه ِدارة املخاطر يف البنوك اإلسالمية: 1.5

، ودراســـــــــة 2005، ودراســـــــــةكال من كمال وبورقبة،2011، ودراســـــــــة العزاوي،2012اســـــــــة مصـــــــــطفى،حســـــــــب در 
 ، تتمثل أهم التحدايت اليت تواجه البنوك اإلسالمية يف إدارة املخاطر مايلي: 1999فياض

لالزمة إلدارة ا ضعف نظم الرقابة الداخلية وقلة الكوادر املؤهلة واملتخصصة يف إدارة املخاطر واالهتمام بتطوير املهارات
خماطر عقود "املضـــــــــــاربة واملشـــــــــــاركة" يف مراحلها األوىل وذلك من خالل الرتكيز على الكفاءات واالعتماد على الطرق 
واملعايري والنماذج اإلحصـــــائية املالئمة إلدارة املخاطر هلا خصـــــوصـــــية يف البنوك اإلســـــالمية، وهي من العوامل اليت تؤكد 

تساعد على رفع مستوى األداء واإلدارة، ومن مث تشكل ضمان للمودع بإلضافة إىل مدى على املصداقية والشفافية، و 
تطابق هذه املعايري مع املعايري الدولية الصــــــادرة من قبل اللجنة الدولية ابزل، مع األخذ يف االعتبار طبيعة نشــــــاط هذه 
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بيعة التعرف على أنواع املخاطر تبعا لط املصـــــــــــــــارف ومدى مالئمتها، وجمال كفاية رأس املال واملخاطر اليت تواجهها و
العمليات وإدارهتا بشــكل ســليم فيما خيص إشــكالية رأس املال، ألن نســب كفاية رأس املال مت اســتخالصــها ابالعتماد 
على جتربة البنوك يف الدول الغربية حيث يكمن التحدي يف مدى قدرة البنوك اإلســــــــــــــالمية على جذب األموال العربية 

العامل إذ ان عدم وجود بعض األدوات مثل األصول املالية قصري األجل، واملشتقات املالية والسوق النقدية  املستثمرة يف
 يعيق إدارة املخاطر يف املؤسسات املالية اإلسالمية. 

 اسرتاتيجيات ِدارة املخاطر يف البنوك اإلسالمية: 2.5

ية من ف على ســياســات إدارة املخاطر يف البنوك اإلســالمعلى ضــوء التحدايت اليت تواجه البنوك اإلســالمية ميكن التعر 
 خالل النقاط التالية:

  ترتيب املخاطر اليت تتعرض هلا البنوك اإلســـــــــــــالمية حســـــــــــــب درجة خطورهتا وإمكانية التعرض هلا، وذلك من
 خالل توفر أدوات مناسبة لتوقع املخاطر وقياسها والكشف املبكر عن املخاطر حال وقوعها.

  ضــــــــــــــبط ورقــابــة داخليــةو تنويع اإلســــــــــــــتثمــارات وأدوات التمويــل لتقليــل املخــاطر وزايدة األمــان اعتمــاد نظم
 (.2012)مصطفى،

 التوصيات

أهم التوصـــــــيات اليت تنادي هبا هذه الورقة هي ضـــــــرورة نشـــــــر الوعي بني إدارات املصـــــــارف اإلســـــــالمية ألمهية املخاطر 
ه ا، وتطوير التشــــــــــــريعات والســــــــــــياســــــــــــات اليت حتكم عمل هذوالتحدايت اليت تتعرض هلا البنوك اإلســــــــــــالمية ومعاجلته

املصـــــارف، وضـــــرورة عمل دورات تدريبية للمدراء والعاملني يف إدارة املخاطر، ووضـــــع الســـــياســـــات الالزمة لقياس تلك 
املخاطر والعمل على احلد منها، وتفعيل الدور الرقايب للهيئة الشــــــــــــــرعية واحلرص على تطبيق األليات وفق الضــــــــــــــوابط 
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 الامتة

نظراً خلصـــــوصـــــية عمل البنوك اإلســـــالمية اليت جتعلها أكثر عرضـــــة للمخاطر من البنوك التجارية، وذلك بســـــبب طبيعة 
التمويل الذي تتميز به، فالبنوك اإلســـــــالمية تعمل يف ظروف عدم التأكد األمر الذي يعرضـــــــها إىل احتمال وقوعها يف 

، ا حيتم عليها ضرورة معرفة أهم املخاطر اليت تواجهها وكيفية العمل على إدارهتامشاكل تعيق عملها أو هتدد بقاءها، مم
حيث أشـــارت الدراســـة إىل مفهوم املخاطر، وطبيعة املخاطر اليت تتعرض هلا البنوك اإلســـالمية، وخلصـــت الدراســـة إىل 

اطر الســـــوق، ى حد ســـــواء، مثل خمتقســـــيم املخاطر إىل خماطر مالية تشـــــرتك فيها البنوك اإلســـــالمية والبنوك التجارية عل
وخماطر االئتمان، وخماطر الســــــــيولة، ونظرا لطبيعة العمل املصــــــــريف اإلســــــــالمي فإن طبيعة هذه املخاطر تتغري مع البنوك 
اإلســــــــــــــالمية، أما النوع الثاين من املخاطر ختتص به البنوك اإلســــــــــــــالمية؛ نظراً لتقيد عملها وفق األحكام الشــــــــــــــرعية، 

ويل اإلســــــالمي جتعل معامالهتا تتم وفق مبدأ املشــــــاركة يف الربح واخلســــــارة مع املودعني، وابلتايل فاســــــتخدام صــــــيغ التم
يتحمل املودع جزء من خماطر عمل البنك اإلســــــــالمي، ويف بعض األحيان قد أتيت صــــــــيغ التمويل اإلســــــــالمي مبخاطر 

من  املخاطر، حيث أوضـــحت العديد أخرى، مما يفرض على البنك أن يتبع ســـياســـات أكثر قوة وصـــرامة لتحديد إدارة
الدراسات أن أغلب األدوات اليت يستخدمها املصرف املركزي وضعت مبا يتماشى مع طبيعة البنوك التقليدية، وابلتايل 
فتخفيض املخاطر اليت تتعرض هلا البنوك اإلســـــالمية يبقى مرهوانً بتوفري بعض الوســـــائل والشـــــروط ومنها االصـــــالحات 

 عامل هبا البنك املركزي معها.القانونية اليت يت

 املراجع

:اســتخدام األدوات احلديثة يف إدارة املخاطر يف املصــارف اإلســالمية، ورقة عمل مقدمة إىل  2004أســعد رايض، -1
 امللتقى السنوي السابع لألكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية، حول إدارة املخاطر يف البنوك اإلسالمية.

، خماطر اســتثمارات البنوك اإلســالمية احمللية والدولية، ورقة عمل مقدمة إىل امللتقى 2004احل موســى، الشــنتري، صــ-2
 السنوي السابع لألكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية.

 :خماطر صيغ التمويل اإلسالمي. 2009مسري رضوان الشيخ،  -3
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 هباء الدين للنشر والتوزيع، قسنطينة.: االقتصاد النقدي واملصريف، 2005سحنون حممود،  -4

 : البنوك اإلسالمية والتصحيح املطلوب، جملة األهرام االقتصادي، مصر. 1988صاحل احلديدي، -5

، إدارة املخاطر حتليل قضـــــــااي يف الصـــــــناعة املالية اإلســـــــالمية،البنك اإلســـــــالمي 2003طارق خان، أمحد حبيب، -6
 لتدريب جدة السعودية.للتنمية، املعهد اإلسالمي للبحوث وا

 ، إدارة املخاطر: أفراد، إدارات،شركات، بنوك، الدار اجلامعية االسكندرية.2003طارق عبد العال محاد،  -7

، البنوك اإلســــــــالمية التجربة بني الفقه والقانون والتطبيق، املركز الثقايف العريب 2000عائشــــــــة الشــــــــرقاوي املالقي،  -8
 املغرب.

 التطبيقات املصرفية لبيع املراحبة يف ضوء الفقه اإلسالمي، دار النشر مصر.، 1999عطية فياض، -9

املخاطر والتحدايت اليت تواجه الصــــــــــــــناعة املالية اإلســــــــــــــالمية،  ورقة عمل  2011العزاوي عبد الكرمي مهدي، -10
 مقدمة للملتقى الدويل ملعهد العلوم االقتصادية والتدارية وعلوم التسيري.

: اإلبداعات يف عمليات وصـــــيغ التمويل اإلســـــالمي وانعكاســـــات ذلك على صـــــورة 2004ري، حممد علي الق -11
خماطرها، ورقة عمل مقدمة إىل امللتقى الســـنوي الســـابع لألكادميية العربية للعلوم املالية واملصـــرفية حول إدارة املخاطر يف 

 البنوك اإلسالمية، عمان.

صــــــارف اإلســــــالمية، ورقة عمل مقدمة للمؤمتر الدويل حول األزمة : إدارة املخاطر يف امل 2009مفتاح صــــــاحل،  -12
 املالية واالقتصادية الدولية واحلوكمة العاملية.

التحوط وإدارة املخاطر يف املؤســســات املالية اإلســالمية، ورقة عمل مقدمة  2012مصــطفى بدر الدين قرشــي ، -13
 إىل ملتقى اخلرطوم الرابع للمنتجات املالية اإلسالمية.
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: خماطر صــــــــــــيغ التمويل وعالقتها مبعيار كفاية رأس املال للمصــــــــــــارف 2008موســــــــــــى عمر مبارك أبوحميميد،  -14 
، أطروحة دكتوراة منشــــــورة مقدمة لقســــــم املصــــــارف اإلســــــالمية االكادميية العربية  IIاإلســــــالمية من خالل معيار ابزل 

 للعلوم املالية واملصرفية.

Report of the subcommittee and working Group on Risk management 
princiles 1999- 15 

  



 

 
610 

 

 أمنوذجاً " واألمل اليأس بني عبدك"موَلي  قصيدة التماسك النصي

 خالد رمضان حممد اجلربوع

 

 امللخص

إن التماســـك النصـــي ؛ هبذا املصـــطلح ظهر يف ســـتينيات القرن املاضـــي ، وهو منصـــب على دراســـة اجلملة، والرفع من 
لكي تتناســــــــــب مع غريها من اجلمل يف النص الواحد، وهو يندرج حتت علم البالغة؛ الذي هو أحد علوم مســــــــــتواها، 

 أببلغواملعاين  ومن وظائفه إيصــــــــال األفكار، الّلغة العربّية، املهمة يف فهم األســــــــاليب العربية ، ووظائفها ، والغاية منها،
 .وجه، مع إضافة اجلمالّيات اللفظية، واملعنوية  عليها

 ألنه يكشـــــــــف عن مجاليات؛التماســـــــــك ضـــــــــرورة حتمية ال مناص منها وال غىن عنها يف تطور األدب والثقافةكما أن 
ومن جهة  ن جهة، هذا ملفاظ وطريقة اإللقاء يف قوة املعىن وكثرة املرتادفات ورصانة احلجج ووضوح األ ،النص وبالغته

ألننا ال نفهم ما فيه ،فليس للنص املعزول عن العامل أمهية  ،لقيواملت قائل النصو  ،فهو يربط بني الزمان واملكانأخرى 
حىت وإن كان متشـــــابك النصـــــوص متنوع الصـــــور البيانية فالنص املرتبط ابملكان يهيج كوامن النفوس،  ،وما يدور حوله

من ركائز  زويثري ســــواكن القلوب فكل الدراســــات تؤكد على أمهية املكان  كضــــرورة حتمية ال مناص منها فهو يعد ركي
فهم النص ،وكذلك ابلنص املتماســـــك اجليد الســـــبك الرقيق املعىن اللطيف املدخل الســـــهل املخرج املعرب عن صـــــاحبه 

وموضـــوع التماســـك كثري املســـائل، متعدد اجلوانب، متنوع األقســـام،  ،  املدرك للحاجة منيز الشـــاعر أو األديب من غريه
مية، دون أن يضـــــــــعوا له قواعد؛ ألنه معلوم عندهم ابلضـــــــــرورة، والن أذواقهم متناثر يف الكتب ومراجع علم البالغة القد

 . سليمة، ولغتهم مسحة ال اعتالل فيها، وهلذا مل حيددوه مبصطلحات
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 املقدمة

التماسك النصي الذي ظهر هبذا املصطلح يف ستينيات القرن املاضي ، وهو منصب على دراسة اجلملة، 
سب مع غريها من اجلمل يف النص الواحد،   وهو يندرج حتت علم البالغة؛ والرفع من مستواها، لكي تتنا

من وظائفه و املهمة يف فهم األساليب العربية ، ووظائفها ، والغاية منها ، هو أحد علوم الّلغة العربّية، الذي 
سنات البديعية، احمل، كعليها اللفظية، واملعنوية  وجه، مع إضافة اجلماليّات بلغواملعاين أب، إيصال األفكار

ناثر يف النفس؛ وموضوع التماسك كثري املسائل، متعدد اجلوانب، متنوع األقسام،  مت لزايدة التأثريوالبيانية 
يف كتب ومراجع علم البالغة القدمية، دون أن يضعوا له قواعد؛ ألنه معلوم عندهم ابلضرورة، وألن أذواقهم 

دت مل حيددوه مبصطلحات وعندما اختلط العرب ابلعجم وفس سليمة، ولغتهم مسحة ال اعتالل فيها، وهلذا
أذواقهم بدأ العلماء ابحلديث عنه وشغلتهم قضية اللفظ واملعىن، وأول الذين خاضوا يف هذا القضية من 
القدماء: اجلاحظ؛ حيث تكلم عن قضية اللفظ واملعين فقال : ) املعاين مطروحة يف الطريق ، يعرفها 

لبدوي، إمنا الشأن يف إقامة الوزن، وختري اللفظ، وسهولة املخرج، ويف صحة الطبع ، العجمي، والقروي، وا
، وقد دافع اجلاحظ  عن منهجه؛ فقال ) وقد يعز املعىن فأحلق الشكل بنظائره، وأعلق  1وجودة السبك (

ظهر يف التجميع تاألول آبخره، وتبقى منه بقية أفرقها يف سائره، ليسلم من التطويل اململ، والتقصري املخل و 
إفادة االجتماع، ويف التفريق لدادة اإلمتاع، فيكمل منه ما يونق القلوب واألمساع إذ كان اخلروج من جد 

 3إىل سهل، أنفى للكلل، وأبعد من امللل ( 2إىل هزل ومن، ومن حزن

 مشكلة البحث
هذا قمة و  ا هو مرصود ابملعاجم العربيةلفا عماخم، كاألفعال واملصادر، واأللفاظاالستعمال لعدد من الصيغ  يفنلحظ 

داللة   يفالبنية اللغوية، أو االستعمال كالتعدي واللزوم مثال، أو يكون اختالفا  يفقد يقع هذا االختالف اإلبداع، ف
 ينطلقتماسك النص، و وبيان عالقتها ب ذا يستلزم إلقاء الضوء على هذه الظاهرة، مث رصدها وحتليلهاهبو ، الصرفية ةالصيغ

                                                           

1   67/  3احليوان للجاحظ  - 
2 احلزن ما غلظ من األرض  لسان العرب مادة حزن  -   
 - 3    35/  1ـ  وزهر اآلداب  15– 5/  1وان ينظر احلي  
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 وهذه التفاعالت السياقية  تهة اليت أنتجوخطابه بتفاعالته السياقيتصل النص اليت  من البؤرةالبحث يف حتليله للخطاب 
، وحديث الباحث سيكون 4، وهو ما يوازي مناسبة القصيدة يف تراثنا النقدي(احلدث املنشئصطلح عليه )تبدأ مبا ي

ملخارج ،متالحم األجزاء، فالنص اجليد ما كان عذب سلس حول النص الذي جيب أن يكون وحدة واحدة ،سهل ا
، وكذلك علم اللغة الذي به يفهم معىن 5،ال انفصال بني أجزائه ، والتماسك النصي حضي أبمهية كبرية يف اللسانيات

بني  طمفهوم ويعتمد التماسك على حمور الرتاب الكالم وبه يربط أول الكالم آبخره حىت ال يكون الكالم مفككا وغري
بني و  يدة وآخرهابني أول القصو بني البيت وما يسبقه وما يليه و بني اجلملة  وما يسبقها وما يليها الكلمة وجاراهتا و 

  6القصيدة وما يليها وما يسبقها

 

 اَلدف من دراسة التماسك النصي

 بيان دور أسلوب النداء يف متاسك النص الشعري عند البغدادي – 1

 أللفاظ , وأنواع األساليب يف القصيدة وعالقتها ابلتماسك   الكشف عن دالالت ا – 2

بقها وما بني اجلملة  وما يسالوصول إىل األسلوب الذي استعان الشاعر به يف التماسك بني الكلمة وجاراهتا و  – 3
 يف النص الواحد  يليها

 سبب اختيار املوضوع : 

ذا فيه وعندما تعمقت فيه شدين إليه فأحببت أن أشارك هبهذا املوضوع جزء من البحث الذي أان بصدد الكتابة  – 1
 اجلزء . 

 تعريف بعض القارئني والباحثني والذين هلم عالقة ابللغة هبذا اجلانب حىت أيخذوه بعني االعتبار  – 2

                                                           

4 288،بريوت: ص 1اجلمال يف الوعي الشعري العريب، ط -   
5 11رافائيل سالكي  ص  -   
6 33ـــــ  22حنو النص ص   -   
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حد حيمل اتعريف الغري انطقني ابللغة العربية جبمال لغتنا وسعتها وغزارة ألفاظها وكثرة معانيها  وأن اللفظ الو  – 3
 الكثري من املعاين املختلفة .  

 منهج الدراسة :

يلها الذي يقوم بوصف النصوص وحتديدها مث حتل اعتمد الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي،
 حتليال علميا .

 التماسك:
 التماسك يف اللغة عكس التفكك، وهو مبعىن  الرتابط التام، والقوة والصالبة. 

ف  املاَء ورد يف الل ِسيك ) صيغة مبالغة ( من اأَلساقي اليت حتبس املاء فال يـَْنَضح  وأرض َمِسيكة ال تـ َنشِّ
َ
سان: )امل

 .«7»لصالبتها وأَرض َمساك أيًضا( 

ليس م سرَتِخَيه وال  مويف اتج العروس: )ويف ِصَفِته َصّلى اَّلّل  عليِه وَسّلَم ابِدٌن م َتماِسٌك أَراَد أَنّه َمَع بدانَِته م َتماِسك  اللَّحْ 
َفِضَجه، أي أَنَّه م ْعَتِدل  اخلَْلِق كَأن َأْعضاءه  مْيِسك  بعض ها بعًضا(  . «8»م نـْ

ويف األساس: )أمسك احلبل وغريه، وأمسك ابلشيء ومسك ومتسك واستمسك وامتسك. و )أمسك عليك زوجك( 
كّف عنه. وأمسكت واستمسكت ومتاسكت   أي احتبسها معك ؛ وأمسكت  عليه ماله: حبسته، وأمسك عن األمر:

 . «9»أن أقع عن الدابة وغريها. وغشيين أمٌر مقلق فتماسكت( 

                                                           

74/  14اللسان: )مسك(    - 7  
التاج : )مسك(   - 8  
أساس البالغة : )مسك(   - 9  
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مما سبق يتضح أن  كل املعاجم تتفق على  لفظ التماسك فيها ؛ فهو يتوجه إىل الداللة على القوة والصالبة واملتانة ، 
حدة وهذه جلمل يف النص ببعضها  ، حبيث تكون وحدة واوالرتابط بني األجزاء ، والتماسك يعين الرتابط الذي يربط ا

 «10»الروابط وهذا يعتمد على املتحدث واملوقف ، والربط قرينة لفظية تذل على اتصال أحد املرتابطني ابآلخر 

، كأن يستعمل «11»فهو إذن يتصل برصد وسائل االستمرار الداليل يف علم النص ، أو العمل على إجياد الرتابط املفهومي
 . «12»التورية وهو إيراد معىن واملقصود معىن آخر ؛ أي أنه يهتم ابلروابط الداللية املتحققة يف علم النص

وهذا خبالف االتساق ) أي التنسيق والرتتيب (الذي يهتم ابلروابط الشكلية املتجسدة يف ظاهر النص ؛ فيكون االنسجام 
 . «13»ية اليت تنظم النص وتولدهأعم وأعمق من االتساق وهذا الرتباطه ابلعالقات اخلف

 

التماسك يف علم اللغة احلديث يعين التالحم بني أجزاء النص الواحد، حبيث توجد عالقة بني كل مكون من مكوانت 
 .«14»النص وبقية أجزائه، فيصبح نسيجا واحدا، تتحقق فيه عالقات القصد واخللفية املعرفية ابملبدع واملتلقي

الدارس أو الباحث أو القارئ جهد يف التفسري والتأويل ، وتوظيف ما يف خمزونه من معارف وهذه العالقات حتتاج من 
 ومعلومات وجتارب سابقة ؛للكشف وحتقيق عملية التواصل والتفاعل إلظهار النص يف الصورة اليت أرادها قائله 

 النص:

ففي لسان لناس ، والرائسة ،والثبات على األمر  .النص  متعدد املعاين  أمهها الوضوح واالرتفاع والقوة ، واالشتهار بني ا
العرب  )النص رفعك الشيء . نص احلديث ينصه رفعه والنص يف السري هو أقصى ما تستطيعه الدابة من السري  وقال 

                                                           

وكذلك  ينظر علم لغة  213ص  2006ـ   5متام حسان ــ عامل الكتب ـ القاهرة ط ينظر اللغة العربية معناها ومبناها ،  - 10
.95/  1النص  صبحي إبراهيم الفقي    

90ينظر  حنو النص أمحد عفيفي ص    - 11  
95/  1علم لغة النص     - 12  
5حممد خطايب لسانيات النص  ص    - 13  

11جنليزية  ص انظر: النص وحتليل اخلطاب والتماسك يف اللغة اال  - 14  
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الفقهاء نص القرآن ونص السنة أي ما دل ظاهر لفظهما عليه من األحكام ... وانـَْتصَّ الشيء  وانتصب ِإذا استوى 
 قام قال الراجز:واست

َتصًّا وما َتَكْرَدَسا(   «15»فبات م نـْ

ويقول الزخمشري: )املاشطة تنّص العروس فتقعدها على املنّصة، وهي تتلص عليها، أي: ترفعها. وانتص السنام: ارتفع 
 وانتصب. قال مسكني الدارمي:

 حىت عالها اتمك ... شّبهته وانتّص فندا

 لة ورفعته إىل حّد ما عنده من العلم حىت استخرجته. ونصصت الّرجل إذا أحفيته يف املسأ

 . «16»وبلغ الشيء نّصه أي منتهاه(

وهكذا اتفقت املعاجم اللغوية على عدة معان لكلمة )نص( منها االستواء، واالستقامة، وداللة األلفاظ على املعاين 
 واألحكام.

 

 والنص اصطالحا : 

ومدى  ة ومنهجية خمتلفة ، فكل يعرفه حسب نظرته ومعرفته للنصللنص تعاريف كثرية ، تعكس وجهات نظر معرفي
 أتثريه يف املتلقي .

 فعند علماء النص الغربيني : 

 «17»يقول براون : ) النص مدونة حدث كالمي ذي وظائف متعددة ( 

                                                           

ينظر لسان العرب مادة نصص    - 15  
أساس البالغة: )نصص(   - 16  

  .  120م ، الدار البيضاء  ص  1985،  1حتليل اخلطاب الشعري إسرتاتيجية التناص ، د . حممد مفتاح ـ  ط    - 17
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 «18»يقول روالن ابرت: ) النص نسيج كلمات منسقة يف أتليف معني (

 أمناط لساين يعيد تنظيم اللسان ابلربط بني كالم تواصلي إىل األخبار املباشر وبنيويقول كريستيفا أنه : )  جهاز عرب 
 «19»عديدة من امللفوظات السابقة عليه أو املتزامنة معه فالنص، إذن ؛إنتاجية (

 «20»ويقول بول ريكور ) لنطلق كلمة نص على كل خطاب مت تثبيته بواسطة الكتابة (

 وعند علماء النص العرب: 

ر الدين السيد :  ) عدم تقسيم اخلطاب إىل نفعي وآخر فين بل صنف النص تصنيفا خمالفا وبذلك أصبح النص يرى نو 
  «21»األديب ال ميثل إال أحد األنواع النصية العديدة واليت منها النص القرآين والنص النبوي والنص القضائي وغريها (

   «22»؛إذ يفهم منه املعىن مل يفهم من الظاهر (ويقول السيد أمحد : ) النص الذي جند فيه زايدة وضوح 

ويقول الدكتور حممد مفتاح : ) إن كل نص هو حدث يقع يف زمان ومكان معينني ال يعيد نفسه إعادة مطلقة مثله يف 
 «23»ذلك مثل احلدث التارخيي (

 وهلذا ميكننا أن نستخلص من التعريفات السابقة اآليت : 

كل كالم يطلق عليه نص فبذلك خترج الصور الفوتوغرافية من هذا احلكم فال   إن النص حدث كالمي أي أن – 1
 ميكننا أن نطلق عليها نص ، وكذلك لغة اإلشارة .  

أن النص حدث مرتبط ابلزمان واملكان ، وعند دراسة النص ال ميكننا فصله عن مكانه وزمانه ؛ وذلك لكي   - 2
 ظروف احمليطة به .نفهمه الفهم اجليد ،ونعرف مراد قائله، وال

                                                           

  54م ، ص 2000ط النص واألسلوبية بني النظرية والتطبيق ، احتاد الكتاب العرب ، عدانن بن زريل    - 18
  60املرجع السابق ص    - 19
  37ص  1998ـ  3النص والتأويل جملة العرب والفكر العاملي ، عدد    - 20
األسلوبية وحتليل اخلطاب دراسة يف النقد العريب احلديث ، حتليل اخلطاب الشعري والسردي ؛ دار هومة للطباعة والنشر    - 21

   68ص  1997والتوزيع اجلزائر 
  144التصوير اللغوي عند األصوليني ص   - 22
120حتليل اخلطاب الشعري إسرتاتيجية التناص ص  - 23  
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أن وضيفة النص التواصل ، والتفاعل بني املتناصني ، فالنص هو لغة التواصل بني أفراد اجملتمع الواحد ، وكل  – 3
 جمتمع له مفردات نصية يتفاعل هبا ، خمتلفة عن اجملتمع اآلخر .    

ن الناس صل وتفاعل بني جمموعة موعلى هذا فإن النص األديب ؛ ليس بناء لغواي فحسب ؛ بل هو لغة ختاطب وتوا
 ويتم عرب ألفاظ جتمعها وحتكمها قواعد حنوية وبالغية وحتتل هذه القواعد مركزا مهما يف صياغة النص . 

والنصوص عندما تصاغ صياغة أدبية ترتدي و َشًحا خمتارة ، وتلبس أردية متنخلة ، وتطبع صورا من العبارات املوجزة ، 
 اث .اليت تدل على معان وأحد

 كيف جيب أن يكون النص ؟  

 حتسني واختيار االلفاظ املناسبة لصياغة النص اجليد يزيد من الرقي ابلعمل األديب  – 1

 ربط النصوص ابألحداث واملواقف اليت قيلت فيها يعني على الفهم اجليد للنص  – 2

حليل البنيوي لف االلفاظ وذلك الن التالنص ال حيتاج إىل حتليل بنيوي فقط لكي نفهم كل املعاين املتوارية خ – 3
ليس إال حتليل ملستوى واحد وهنا ك مستوايت أخرى متمثلة يف احلالية واملقامية والزمنية وهلذه املستوايت جوانب صوتية 

 وحنوية وصرفية 

مرحلة و قبل أن يصل النص إىل مرحلته النهائية البد أن مير بثالث مراحل وهي مرحلة التأليف ومرحلة النص  – 4
القارئ واملثال على ذلك شعراء احلوليات يف الشعر العريب القدمي فالشاعر منهم يقوم بتأليف القصيد مث يقوم بتنقيحها 
واحلذف والزايدة عليها وعرضها على خاصته إلبداء رأيهم فيها  بعدها تصل إىل مرحلة النص الذي يريده الشاعر مث 

 لقارئ يعرضاها على عامة الناس وهذه مرحلة ا

يقول ابن جين ) ليس مجيع الشعر القدمي مرجتاًل، بل قد كان يعرض هلم فيه من الصرب عليه، واملالطفة له، والتلوم على 
رايضته، وإحكام صنعته حنو مما يعرض لكثري من املولدين، أال ترى إىل ما ي روى عن زهري، من أنه عمل سبع قصائد يف 

 .«24»؛ ألنه كان حيوك القصيدة يف سنة؟..(سبع سنني، فكانت تسمى حوليات زهري

 معايري النص :

                                                           

  324/  1اخلصائص  - 24
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السبك : هو حسن الرتكيب ،أي صياغة ألفاظ  النص صياغة سهلة الفهم، مرتابطة اجلمل واضح املعاين ، يفهمها  – 1
 املخاطب دون عناء، ويكون الكالم مساواي يف املعىن مع أوله حىت يكون صحيحا مستقيما وبعد ذلك مقبوال  ومثري
لالنتباه ، والسبك هو قوة ترابط اجلمل يقول اجلرجاين و )جودة السبك تشري إىل متانة النظم وإحكام العالقات بني 

ويقول احلارث بن مهام : ) إّن خ الَصَة اجلوَهِر تظَهر  ابلّسْبِك. ويَد احلّق تْصدَع  رِداَء الّشّك  «25»مكوانت أدبية النص(
)«26». 

هاء وشدة التماسك  بني االلفاظ ، احلسنة الصنعة ، اجليدة الرصف والزينة ) أي املوشحة احلبك : احلسن والب – 2
أبلوان البديع من سجع وجناس وطباق وغريه (، حىت كأهنا من املنسوجات ، اجلميلة الصنعة اجلليلة اآلاثر ، اجلامعة 

 اد واطرادبني القطع واالختالط واالتفاق واالختالف ، وأصل احلبك اإلحكام يف امتد

القصد : ويقصد به أن النص وحدة لغوية أعد هلا مسبقا وذلك ابختيار ألفاظه بعناية فائقة وليس جمرد اجتماع  – 3
 ألفاظ فقط ويقصد به شيء معني .

 رعاية املوقف : هو العوامل اخلارجية اليت استدعت ظهور النص على هذا النحو  – 4

 النص وعدد املتابعني واملعجبني به  القبول : هو درجة تفاعل القارئ مع – 5

التناص : هو درجة تتطابق النص مع نص أخر أو جمموعة من النصوص يف نفس اجملال حبيث يكون الالحق  – 6
 مرتبط ابلسابق؛ وكذلك ارتباط أول النص آبخره .  

 «27»اإلعالم : كل نص يتضمن جمموعة من األخبار وهذه األخبار ختتلف ابختالف نوع النص  – 7
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 أمهية التماسك   

التماسك ضرورة حتمية ال مناص منها وال غىن عنها يف تطور األدب والثقافة ألنه يكشف عن مجاليات النص وبالغته 
يف قوة املعىن وكثرة املرتادفات ورصانة احلجج ووضوح االلفاظ وطريقة اإللقاء بشكل عام وبشكل خاص فهو يربط بني 

تلقي فليس للنص املعزول عن العامل أمهية ألننا ال نفهم ما فيه وما يدور حوله حىت وإن كان الزمان واملكان والشاعر وامل
متشابك النصوص متنوع الصور البيانية فالنص املرتبط ابملكان يهيج كوامن النفوس، ويثري سواكن القلوب فكل الدراسات 

سك من ركائز فهم النص ،وكذلك ابلنص املتما  تؤكد على أمهية املكان  كضرورة حتمية ال مناص منها فهو يعد ركيز
اجليد السبك الرقيق املعىن اللطيف املدخل السهل املخرج املعرب عن صاحبه املدرك للحاجة منيز الشاعر أو األديب من 

َم الغريه يقول احلصري : )وكانت قريٌش معجبًة بشعر ز َهرْي ، وقال النيب ) صلى هللا عليه وسلم ( : إاَن قد مسْعنا ك
اخلطباء والبلغاء ، وكالَم ابن أيب سلمى ، فما مسْعنا مثَل كالمه من أحد؛ فجعلوا ابَن أيب س ْلَمى هنايًة يف التجويد،كما 

فاستحسان النيب لشعر زهري راجع جلودة السبك ووضوح املعىن وهذا ال يصدر إال عن خبري هبذه الصنعة،   « 28»ترى
هللا عنه قال : ) إن من أشعر شعرائكم ز َهرياً ، كان ال ي عاظل بني الكالم ، وال يتبع وذ ِكَر أن عمَر بن اخلطاب ، رضي 

، وذلك ألن زهري ال خيرج النص حىت يراجعه وينقحه ويعرضه  «29»ح وشيه  ، وال ميدح الرجَل إال مبا يكون يف الرجال (
اء بشعراء كاملة وهلذا مسي هذا النوع من الشعر على خاصته ألخذ رأيهم مث خيرجه لعامة الناس وهذه العملية تستمر سنة  

 احلوليات فكان شعرهم متميز قوي البنية رصينا معربا عن واقع احلياة مأخوذا من جتربة مليء ابحلكم 

وهذا مثال تطبيقي على قصيدة الدكتور عبد املوىل يف مدح النيب صلى هللا عليه وسلم والِت عارض ِبا البصريي 
 املشهورة املسماة ابلربدة وهي أيضا يف مدح النيب  والِت يقول يف مطلعها: يف قصيدته امليمية 

 أمن تذكر جريان بذي سلم             مزجت دمعا جرى من مقلة بدم

 أم هبت الريح من تلقاء كاظمة        وأومض الربق يف الظلماء من إضم

 يهمفما لعينيك إن قلت أكففا مهتا        وما لقلبك إن قلت استفق 
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 يقول شاعران يف هذه القصيدة واليت بلغت مئتان وواحد وثالثون بيتا وهي يف كتيب صغري خاص هبا  : 

 موالي عبدك بني اليأس واألمل   اي خري موال لعبد حائر السبل

زكاة، لوهي كما يصفها مقدم القصيدة: األستاذ حممد بشري مروان، أمني اللجنة الشعبية للهيئة العامة لألوقاف وشؤون ا
 :أبهنا تعترب

) لوان جديدا من ألوان الشعر الديين يتمثل الواقع احملسوس ويرتسم اجلوانب اإلجيابية بعيدا عن االتكال إىل السلبيات 
واملبالغات اليت ال لزوم هلا وال مصداقية لذكرها... وتتميز هذه القصيدة أبهنا تتجه من بدايتها إىل هنايتها مباشرة إىل 

  «30» والتضرع إليه ... ( مناجاة هللا

تصف هذه القصيدة ، ابحتوائها على كثري من املعاين الدينية والصور البالغية واألدبية الرائعة،وهي جيدة احلبك حسنة وت
 .السبك،إضافة إىل ما توشحت به من ألوان البديع من سجع وجناس وموسيقى شعرية أضفت إليها رونقا مجاليا متميزا

 ات القصيدة وبيان التماسك فيها : وهذا عرض لبعض أبي

 موالي عبدك بني اليأس واألمل   اي خري موال لعبد حائر الســــــــبل

 واحلمد هلل موالي الذي شرفت   به عبودييت من سابـــــــــــــــــــق األزل

 مصليا بصالة هللا واصلة          موصولة بشفيعي أشرف الرسل

 لعلها خري آمايل وحمتفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي         واستمد الرضاء منه ألمنية   

 واملستعني بعون هللا حمتميا            به وابلرسل ال خيشى من الـــــــــــــــفشل

 إين تباشرت واستبشرت وانبثقت      من حالك اليأس أعراس من األمل

                                                           

5؛  4الي عبدك ( ص كتيب القصيدة ) مو    - 30  
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 ب به العريب إذا وقعت يف موقعها ، فللكلمة البليغة أثرها يف النفس إّن للكلمة سحرها وهي  خري ما يعج
والكلمة عندما  تشدَّك داللتها اللفظية وذلك من خالل  تركيب حروفها وموسيقاها وداللتها املعنوية تكون بليغة مؤدية  

 للغرض الذي أراده قائلها. 
 ص الشعراء على أن تكون مطالع قصائدهم مؤثرة جتذبوشعران العريبُّ هو قاموس بالغتنا، ودليل سحران وهلذا حر 

االنتباه من أول لفظ فيها وهذا ابلضبط ما عول عليه  الشاعر يف هذه القصيد  حيث أبدع يف اختيار ألفاظ املطلع 
 وكذلك سائر القصيدة فانظر إىل البيت األول فيها يقول : 

 السبل موالي عبدك بني اليأس واألمل   اي خري موال لعبد حائر

فقوله ) موالي (جتعل القارئ والسامع يردد ) موالي .. موالي ..( وكما هو معروف أن اللفظ يفسر حسب السياق 
املوجود به ؛ فكلمة ) موالي ( هي اللفظ الرئيس يف القصيدة حيث أن القصيدة كلها تدور حوهلا ، وهلذه اللفظة عدة 

 معاين منها :
 [78تفسري قوله تعاىل : ) َواْعَتِصم وا اِبهلِل ه َو َمْوالَك ْم(] املؤمنون: ووردت مبعىن املتصرف ابألمر يف 

 قال الفخر الرازي يف تفسريه
 وردت مبعىن اأَلْوىل ابلشيء كما قال تعلب؛ أي أوىل بكم كما يف تفسري قوله تعاىل: )َمْأَواك م  النَّار  ِهَي َمْوالك ْم( ]احلديد:

15] 
 «31»ا قال الشاعراملوىل الويل والناصر كم

 فَـغَـَدْت كـال الَفرَجنِي  حَتَْسب  أَنَّه    َمـولـى املخـافة خلف ـها وأمـام ها
 ، الويل واملوىل يف كالم العرب «32» ويف احلديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم )من كنت مواله فعلي مواله(

  مر والنهي والطاعة من قبل اآلخرينواحد وإمنا يكون الويل ولياً ، إذا كان أوىل من كل أحد يف األ
 [40وقوله: )َوِإْن تـََولَّْوا فَاْعَلم وا َأنَّ اَّللََّ َمْواَلك ْم نِْعَم اْلَمْوىَل َونِْعَم النَِّصري  ( ] االنفال : 

 «33»اهتمدَ املعىن: فِإن أقاموا على كفرهم وَعَداوهتم فاْعَلم وا أن هللا موالكم، أي هو املوىل لكم، فال تضرك م م َعا

                                                           

 -  شرح املعلقات السبع أليب عبد هللا احلسني بن أمحد بن احلسني الزوزين ؛ جلنة التحقيق يف الدار العاملية ص 102 31

 - معاين القرآن؛ أبو جعفر النحاس أمحد بن حممد )ت: 338هـ( حتقق: حممد علي الصابوين،جامعة أم القرى،ط1، 1409 32

هـ( ت: عبد اجلليل عبده شليب،عامل 311رابه ؛إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج )املتوىف: معاين القرآن وإع - 33
 الكتب بريوت - ط1. 1408 هـ - 1988 م
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وقوله )عبدك( العبودية يف اللغة تعين: التعبيد تقول عّبدت الطريق أي ذللته وسهلته ؛ والعبادة مرحلة من مراحل احلب 
وخضوع خائف من اليأس وراجيا يف األمل ؛ والعبودية هلل تتضمن احملبة واخلوف والرجاء فالعبد  ، وتعين الطاعة بذل

ول هللا هو املرشد د ورسشرمبد فيه من ال م عن طريق يتته وثوابه ؛ والوصول إليه حيّب ربّه وخياف عقابه ويرجو رمح
 واملوصل إىل هللا فمن اتبع الطريق وصل بسالم  

 وقوله يف البيت الثاين )واحلمد هلل موالي الذي شرفت    به عبودييت من سابـــــــــــــــــــق األزل(

وهذه العبودية تكون بتدلل واستسالم وطاعة وحمبة وخوف ورجاء واحملبة يف إن العبودية هلل عز وشرف إذا كانت هلل 
العبودية هتون مصائب احلياة ومصاعبها  فالعبد لن يكون مراتًحا، وال مستأنًسا، وال مطمئًنا إال إذا عبد هللا، وتعبد هلل، 

 ء عليهوصار عبًدا حقيًقا له وحده ال شريك له، وعند ذلك يتحرر من تسلط بقية األشيا

 :يقول القاضي عياض
 وَِكْدت  أبَِمْخ ِصي َأطَأ  الثُـَّرايَّ        َوممَـّـــــــا زَاَدين َشــــــــــَرفًــــــــــا َوتِـــــــيــــــــــًها 
 َوَأْن َصريََّْت َأمْحََد يل نَبـــــــــِيَّا       د خ ويل حَتَْت قـَْوِلَك: اَي ِعَباِدي 

 قوة احلبك تكرار لفظ )موالي(حيث تكررت ثالث مرات واملرة الرابعة ابلضمري ) به( يف البيت الثاين ومن مظاهر 
 وكذلك نسج كالمه على شروط الفصاحة والبالغة، فهو صايف الديباجة، واضح املعاين، ليس يف ألفاظه تكل ف 

ل فيها فهو عند االنتهاء من البيت األو  فمن أول لفظ يف القصيدة يرتاء للقارئ مراد الشاعر ويعرف موضوع قصيدته
 يتحدث عن موضوعها وهو مع البيت الثاين والثالث ميثلون املقدمة. 

 وهذه بقية القصيدة وهي من حبر ] البسيط [
 واهنل فيض من البشرى يعانقين         مــا أجـمـل الـوصـــل والقرَب ملنفصل 

 تنهال يف هاجسي كا املنهل النهل           هلت مع الفجر أنفاســـــــــا معطرة
 ] اي مرشدي[ ملديح أستقيل بـــه         دنوب عمر مضى يف اللهو والغزل
 جــــــازاك ربـــــــك أغـــلــــــى مــا تؤمـلـه         كما أتملت من بشرى بـهـديك يل

 وئك يلأاب الضياء بك األضواء تــــــــغمرين         وأي ضوء وضئ مثل ضـــــ
 فجَّرت يف أحريف نـــــورا ويف قلمي        نورا ويف مــهـجـتـي نــــورا ويف مــقــلــــي
 مــــــبــــــارك كـــــــل مـــــن لـــــــىب وهيأ يل        مـدح الـحـبـيب بـهذا املـحفل احلفل
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ل بتفضيل البتداء ومبدح صاحبه، وأان موك)روى اجلاحظ أن شبيب بن شيبة كان يقول: الناس موكلون بتفضيل جودة ا
 «34»جودة املقطع ومبدح صاحبه( 

أرأيت كيف يصاغ الكالم، وكيف ينفث السحر، وكيف يثور العاشق املهجور على قلبه ألنه حيب من يفي بوعده  وال 
 يصفى الود إال له ، مث هل رأيت كيف اختار  الشاعر ألفاظه يف هذه األبيات لتناسب ما حيس به 

فقوله :) اهنل ( يف البت األول و) اهنلت ( يف البيت الثاين ما هو إال دليل على صدق مشاعره وأن األلفاظ جتري على 
لسانه دون عناء وتكلف  وهذا راجع ألسلوبه االحرتايف يف القدرة على صياغة األشطر واألبيات يف أسلوب احلكمة 

وفكر فهي تدفع القارئ والسامع إىل الدخول يف أجواء تلك وهي قصيدة انتشرت بني اجلمهور ملا حتمله من عمق 
 املشاعر املفعمة ابلوجد اإلهلي الرابين 

وقوله يف البيت الثالث ) اي مرشدي ( يقصد به صديقه الذي أشار عليه هبذه القصيد ليعارض هبا قصيدة البصريي 
 بكنيته ) أاب الضياء( فقال :ولكن أبسلوب جديد وذا الصديق هو ) عبد احلميد اجملراب ( وقد ذكره 

 أاب الضياء بك األضواء تــــــــغمرين         وأي ضوء وضئ مثل ضـــــوئك يل
.وهو الذي حثه وشجعه على إنشاء هذه «35»)أبو الضياء( هو أحد أصدقاء الشاعر حسب ما أفاد الشاعر نفسه

 اعر يف اختيار االلفاظ املناسبة . القصيدة، فمدحه هبذا البيت املعرب لوحة فنية تدل على براعة الش
فالسياق يف هذا البيت هو سياق حيفل بكل معاين احلياة معربا عنه )ابلضياء( هذا اللفظ حيمل يف طياته كل معاين 
احلياة وقد تكرر مخس مرات ليدلل على شدة متسكه به فاحلركة كلها يف الضوء بدونه يسكن ويقف كل شي  ومن هنا 

ومعنوي  مبا حيمله وحيفل به مفردات هذا البيت من القصيدة  اإلبداعية فالصبغة اليت تبناها  حنن يف سياق شعوري
الشاعر وخاصة من خالل استخدام هذه املفردة اليت ختتزل يف شكل ابلغ الرتكيز شحنة من العاطفة واحلب يصعب 

اسب وتذل على قام اختيار لفظة تنحتديدها أو وصفها وهذا نراه جليا يف البيت الذي يليه مباشرة حيث يقتضي امل
 املعىن يف البيت السابق فيقول يف أوله  )فجرت ( وذلك أن السياق يتطلب هذا االختيار  

و )فجر( يف املعاجم العربية تدل على التفتح واالنبساط يف الشيء، ومن ذلك مسي الفجر فجرا ؛ النفجار الظلمة عن 
ع فتحه وظهوره من حبسه بقوة ؛ والف ْجرَة: موضع تفتح املاء. وكذلك ، مث ت  الصبح. ومنه كذلك انفجار املاء : وهو ت وسِّ

يف هذه املادة حىت مسي االنبعاث والتفتح يف املعاصي: فجوراً. وكثر هذا االستعمال حىت مسي كل مائل عن احلق: 
 «36»فاجراً، واالنفجار أبلغ؛ ألنه يعين انصباب املاء بكثرة 
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ذا خرج فجأة وبسرعة وأصبحت الكلمات خترج دون عناء وتكلف  وهذا راجع لقوة شاعريّته وهنا انفجر ابلكالم  إ
ونفاذ بصريته فيما حوله دون تكلف وإسقاط. وكذلك صحة تذوقه وقوة حسه األديب ونفاذه يف جوهر النص ويف 

 عالقات مكوانته األدبية وقد تفنن يف اختيار االلفاظ .) العاطفة واللفظ واملرجع( 
البديهي  أن مسو اجلانب البالغي يف الشعر العريب  غاية يف الوضوح، حىت إن املتخصصني ببيان أوجهه ، اعتربوا  ومن

هذا اجلانب من جوانب اإلعجاز وهو يدل على عظمة،موروثنا الشعري ، وعندما نتتبع أبيات  هذه القصيدة، جند أن 
 براعة فنية يف اختيار االلفاظ، وذلك من خالف تعدداإليقاع الداخلي قد حتقق حسب معطيات معنوية ونفسية و 

 األلوان البالغية املستخدمة يف النص ،والشاعر استعان إبجياد تقفية داخلية أي يف حشو البيت. 
وهذا كله انتج عن الصور الناعمة واأللوان الزاهية والرسوم البهجة كانت إشعاعات من فيض عطاءاتك وانعكاسات 

 اليت نعمت هبا وارتشفت من كهفها رحيقا غدقا  من أنوارك املتألقة
ويستمر الشاعر يف صوغ األبيات وينسجها نسيجا حمكما جذااب  فبعد احلمد والثناء على مواله الذي شرفه مبدح النيب 

 صلى هللا عليه وسلم والثناء على صديقه الذي أشار عليه مبعارضة البصريي يستمر الشاعر على النحو اآليت: 
 يت الرابع عشر يقول ففي الب

 ما كنت أحسب أين ال أزال عــــلى             عهد البصريي يف ريعان مــكتهلي
ففي هذا البيت يشري إىل قصيد البصريي املشهورة واليت نسج قصيدته على غرارها فأصبحت صدى هلا فقد وافقه يف 

غدادي )الالم املكسورة بصريي ) امليم املكسورة ( وقافية البموضوعها وحبرها ووزهنا وحركة رويها وخالفه يف قافيتها فقافية ال
) 

وال تبعد هذه القصيدة يف أسلوب التناول عن أسلوب البصريي فقد اعتمد على األسلوب الوصفي اإلخباري ولغته 
 القريبة التناول وما حوته من عاطفة جياشة ومشاعر متدفقة مما زاد أحداثها أتلقا وقبوال من القارئ 

 مر يف سرد أحداثها حىت يصل بنا إىل البيت الرابع والثالثون الذي يقول فيه : ويست
 موالي فرج لنا ما اشتد من كــــرب                 موالي وسع لنا ما ضاق من سبل

ل يف بقية القصيدة على داللته املعنوية اإلميانية يف أول القصيدة ، فقد استحضر معه الشاعر يف مس هل تموالي لفظ مح 
ه االلفاظ  هي) موالي  إليه يف كل شي وهذىَل وَ تَـ م  ـالـَمْوىل ال القصيدة ألفاظا  فرعيًة تشي ابلغاية املادية احملسوسة ملعىن

 عبدك ـ موال ـ عبودييت ـ مصليا ـ اليأس ـ األمل ـ الرضا ـ املستعني ... (  –
في البيت أبيات القصيدة وتستمر أحداث القصيدة فهذه األلفاظ كلها توحي ابلتعلق ابملوىل وهذا من دالالت ترابط 

 الثالث واألربعون يعود للحمد والثناء فيقول: 
 واحلـــــمـد هلل أن حـاولت لثم هوى           منذ الطفولة مل يربح ومل حَي ل
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دون انتهاء،  نانظر هلذا النسق الداليل يف هذه القصيدة كأنه سلسلة من األلفاظ  اليت تتوالد من بعِضها البعض، م
ميسك القارئ  أبوهلا وال يستطيع إدراك آخرها. يف تسلسل منطقي يقوم على متاسك األبيات يف القصيدة بعضها مع 
بعض لكي ال خترج عن موضوعها األصلي فاحلمد يف هذا البيت مرتبط ابحلمد يف بداية القصيدة الذي يقول فيه 

وحدة اتمة بني أجزاء القصيدة لفظا وموضوعا ومشاعر وصورا ،  )واحلمد هلل موالي الذي شرفت( وهذا يدل على 
فاجلو النفسي أو الشعوري واحد وقد هيمن هذا الشعور العاطفي فصبغ القصيدة موضوعها وألفاظها وصورها بصبغة 

 واحدة وتستمر القصيدة عل هذا النسق حىت يصل إىل ختامها فيقول 
 وولـــــــــــــــــــي     اي نور كل عم اي أنـــــــــــس كــــــــــــــــــل خلي                                   اي َهْدَي كــــــل نيب مـــــــرســــل 

 موالي موالي : يل فـــــــأل بتـــــــسمييت      وكيف ال وأان عـــبــــــــــــــــــد لـخــــــــــــــــري ولــــي    
 ي حلمك يب      موالي رفقك يب موالي عـــــــــــــــــتقك يل موالي لطفك يب موال

 موالي صفحك عين قبل بعثك لــــي      موالي عفوك عين قبـل قبـــــــــــــــــضـــك يل   
 ــــــــــــــبك يل     موالي موالي إين عـــــــــــــائد حــــــــــــــــــــذر     إىل رحابك فاغـــــمــــــــــــرين حبــــــــ

 وهون اخلطب عين إن دان أجــــــــــــــــــــلي     موالي واجعل جوار املصـطفى نــــــــــــــزيل     
 وابعد السوء واألهوال عن وطـــــــــــــــــــين     واختم بتحقيق ما يف النفس مـــــــن أمل    

 ـــــلـى     نور اإلله وسلم واســتــــجــــــــــــــب وصــــــــــل  موالي موىل رسول هللا صـــــل عـــــ
 ــــــــــى     وآل بيت رســــــول هللا من صــــــــــــــــــدقوا     وأنــــــزل هللا فــــيــــهـــــــم وحــــيــــه فـــتـلـــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــكم     فإنــــــنــي عـبـد مـــــولــى خـــــاتــــم الـــرســـــــــــــلال حترموين عـــــــباد هللا دعوتـــــــــــ

ختم الشاعر  قصيدته بنفس األسلوب والنغم الذي بدأها به، فهناك تناسق ظاهر يف القصيدة وهذا التناسق  يقوم على 
 لطول وحرف الروي والوزن.أساس اإليقاع املوسيقى الذي يتمثل يف املقطوعات املتساوية ا

 ومن الالفت للنظر يف هذا  القسم األخري من القصيدة جنده قد قسم النداء فيها إىل ثالثة أقسام :  

نداء خص به نفسه  اآلمثة فأكثر من التضرع فجاء يف ستة أبيات )اي َهْدَي ــ اي نور ــ اي أنـــــــــــس ــ موالي موالي  - 1
ثة األوىل اندى ربه بصفة ) اهلداية والنور واألنس ( ويف اخلمس أبيات األخرى اندى ربه عشر ( ففي النداءات الثال

مرات بصفة ) املوىل ( املوكل جبميع أموره وهذا يدل على صدق اإلحساس والرجوع إىل هللا فقد أطال احلديث عن واقع 
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ابلدموع   كمة اليت تفجرها التجربة، ويشرق القلبحاله ، بني األسى واللوعة، والندم واألمل، وهنا ، ينطلق اللسان ابحل
 كما نراه واضحا من تكرار النداء

 نداء خص به بلده  - 2

 وابعد السوء واألهوال عن وطـــــــــــــــــــين     واختم بتحقيق ما يف النفس مـــــــن أمل

 نداء خص به الرسول الشفيع صلى هللا عليه وسلم  - 3

  صـــــل عــــــــــلـى     نور اإلله وسلم واســتــــجــــــــــــــب وصــــــــــل  موالي موىل رسول هللا
 ــــــــــى     وآل بيت رســــــول هللا من صــــــــــــــــــدقوا     وأنــــــزل هللا فــــيــــهـــــــم وحــــيــــه فـــتـلـــــــــــــ

  دعوتــــــــــــــــــــــــــــــكم     فإنــــــنــي عـبـد مـــــولــى خـــــاتــــم الـــرســـــــــــــلال حترموين عـــــــباد هللا

هذه األبيات تنطق ابحلكمة واملوعظة والدعاء بطريقة ختدم غرض الشاعر يستخدم خربته بشكل عفوي بعيد عن 
 التكلف 

 البنية العامة للقصيدة 

البغدادي ونص البصريي يشرتكان يف املوضوع ويف البحر وخيتلفان يف العرض فكال منهما عرض نص عبد املوىل  – 1
نصه بطريقة خمتلفة، وذلك الختالف بئتهما، وهذا هو اإلبداع احلقيقي عندما يكون للشاعر شخصية خمتلفة يعرف من 

 رة .  خالهلا فاألفكار تشرتك والروئى ختتلف، فالقصيدة اجليدة هي القصيدة املبتك
إن اختيار ألفاظ العنوان تعترب )املدخل للنص ( وتكون  جذابة  للمتلقي لكي يبحر يف عامل النص ليصل ملضمونه  -2

وتكون هذه االلفاظ مفتاحا لفك رموزه وفهمها وهي نبده خمتصرة عن النص  حيث يتكون العنوان من محس كلمات 
ت اخلمس عربت عن النص بكامله فكل لفظ يف النص ميكن وهي ) موالي عبدك بني اليأس واألمل ( هذه الكلما

إحالته على الكلمات فالنص كله ابتهال وطلب للقرب من هللا عن طريق مدح خري الربية حممد صلى هللا عليه وسلم 
قك ـــ ــ رف والدليل على ذلك ما جاء يف آخر القصيدة وهو قوله ) اي هدي ــــ اي نور ــــ أينس ـــ موالي ـــ لطفك ـــ حلمك

 السوء واألهوال ـعــــتقك  ـــ صفحك  ـــ عفوك ـــ فاغـــــمــــــــــــرين  ـــ هون اخلطب ـــ جوار املصـطفى نــــــــــــــزيل       ـــ ابعد 
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( كواختم بتحقيق ... ( هذه االلفاظ كلها ترجع للعنوان فكما هو معروف هناك تناسق كبري بني كلميت ) موالي وعبد
 [ األلباين ]رواه ابن حبان وصححه  )يقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )قولوا: هللا موالان وال موىل لكم

 متنوع بني ) الذكر واحلذف ؛ والتقدمي والتأخري ؛ والتكرار ؛والتخصيص؛ وااللتفات (أسلوب القصيدة  – 3
ضمن الشاعر يف لغة النص دالالت عميقة   أعطت هذه الدالالت احلرية الكاملة لأللفاظ يف االستفادة من  - 4

مشاهد ه   ذات مضمون جيمعالبناء اللغوي الشعري والتشكيل اإليقاعي ، فجاء النص لوحة فنية كثرية  اإليقاعات 
وأجزاءه خيط داليل واحد، ميكن لنا أن نستشفه من خالله دالالت شىت تتجسد هذه الدالالت يف نداءات الشاعر 
املتكررة يف مثل قوله ) موالي موالي ـــ اي َهْدَي ـــ اي نور ـ اي أنس ( ففي هذا املقطع األخري تكرر نداء مواله أكثر من 

ا يدل على صدق التوسل والتوبة مطهرا نفسه من كل ما يشوهبا من معاصي لكي يكون أهال ملدح اثنيت عشرة مرة مم
 خري الربية جاعال من حبه لسنة النيب وسيلة لطلب العفو والصفح من هللا عز وجل   

فهناك قالب  ،إن احلركة يف القصيدة تتجانس دائما مع االنفعاالت  العاطفية والصور اليت تفرضها صيغتها العامة – 5
نغمي واحد ميكن أن ميكن أن نفرغ فيه القصيدة متمثال يف موسيقاها الداخلية واخلارجية وتوحدمها مع بعض وهذا من 
اإلبداع الفين الذي يتميز به الشاعر ونظرا الستجابة هذه األخرية يف عملية اإلبداع ) أي املوسيقى اخلارجية (نراه قد 

 أظهرها بكل  دقة وبراعة
 أمثلة املوسيقى الداخلية ومن 
 اجلناس يف مثل قوله  –أ 

 من كل مرتزق يقتات ذمته           مسوقا نفسه ابلَبْدِل والبَدلِ 
 جناس اتم بني )ابلَبْدِل والبَدِل(

 أما الذين استطالوا فوق هامتها        وطاولوها بال حول وال طول
 جناس غري اتم بني ) حول وطول (

 السجع  –ب 
 أحريف نورا ويف قلمي          نورا ويف مهجيت نورا ويف مقلي فجرت يف

 السجع يف )أحريف ، قلمي ، مهجيت ، مقلي (
 التقطيع الصويت من أساليب تقوية املوسيقى وتكثيف النغم كما يف قوله :  –ج 

 سدوا مداركهم كي ال ترى قبسا     للنور ميتد يف اآلفاق كالشعل
 قسم الشاعر هذا البيت إىل 

 سدوا مداركهم  ، كي ال ترى قبسا  ، للنور ميتد ، يف اآلفاق كالشعل

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%22
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 التكرار  –د 
 موالي موالي : يل فـــــــأل بتـــــــسمييت      وكيف ال وأان عـــبــــــــــــــــــد لـخــــــــــــــــري ولــــي    

 ـــــــــــــتقك يلموالي لطفك يب موالي حلمك يب      موالي رفقك يب موالي عــــ
 كرر لفظ ) موالي ( ست مرات يف هذين البيتني 

التصريع وهو أن يكون املصراع األول غري مستقل بنفسه، وال يفهم معناه إال ابلثاين وهو كثري عند شاعران منه  –ه 
 يف أول القصيدة 

 واحلمد هلل موالي الذي شرفت      به عبودييت من سابق األزل
 ــــــد الــــــــــرضـا مـنـه ألمـنـيــه     لعلها خري آمــايل ومـحـتـفليوأســتـــمــــ

 
إن اإليقاع ) املوسيقى الداخلية ( والوزن) التفعيالت اليت يتكون منها البيت ( يف القصيدة تربزان بشكل واضح  – 6

ابط بينهما حيتاج ويعمقانه . وهذا الرت  فكل منهما عنصرا دالليا معربا يتحد ويتفاعل مع اآلخر ليشكال  املعىن جيسدانه
 إىل قدرة شعرية عالية تعمل على تالحم العالقة بني الشكل واملضمون.

هذه القصيدة تتحد مقاطعها بعضها مع بعض برابط منطقي، إذ تفضي كل كلمة وكل صورة وكل بيت إىل ما  – 7
 تمثل يف اآليت :بعده، ويرتبط مبا قبله برابط وثيق فيما يشبه الوحدة القصصية ي

  املوضوع الواحد ، هو الثناء على الرسول صلى هللا عليه وسلم –أ 
 القافية املوحدة  –ب 
 الوزن الواحد   –ج 
 وحدة الشعور -د 

وهبذا نرى أن يف شعران العريب يف العصر احلديث قصائد طويلة ذات بنية إيقاعية ووحدة عضوية ،وقد وظف الشاعر  
 خلدمة فكرته، وهذا هو اإلبداع الفين املعرب عن التجربة الشعرية  فيها األلفاظ والصور

اللفظة تؤدي وظيفتها يف الداللة واإلحياء إذا وقعت يف موقعها،فاأللفاظ تكتسب داللتها من السياق  وكذلك  – 8
ملتلقي والتأثري ا الصورة تعترب طريقة من طرق التعبري فهي تدعم الفكرة وتعمق اإلحساس وتكون عامال من عوامل إقناع

 « . 37»فيه عن طريق شرح املعىن وتوضيحه ومن خالل الرتكيب النفسي للتجربة الشعرية
 الشعور النفسي يسيطر على أجواء القصيدة فيشع ابلعواطف والرؤى وجيعل القصيدة تنمو من داخلها وتتطور  - 9

                                                           

 - الصورة الفنية يف الرتاث النقدي والبالغي ت .جابر عصفور ط 3 1992 م ن. املركز الثقايف العريب ص 323 ، 343  37
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 األسلوب يطغى علي القصيدة أسلوب الشاعر يف النص كان متنوعا بني اخلرب واإلنشاء وهذا  – 10
  خامتة 

وهبذا نرى أن يف شعران العريب يف العصر احلديث قصائد طويلة ذات بنية إيقاعية ووحدة عضوية ،وقد وظف الشاعر  
اه يف هذه القصيدة ، وهذا ما ملسنفيها األلفاظ والصور خلدمة فكرته، وهذا هو اإلبداع الفين املعرب عن التجربة الشعرية 

 . 
 تائج الن
 إن التماسك نشأ لصيقا بعلم اللسانيات فلوال اللسانيات مل يكن هلذا العلم وجود وذلك ألنه يهتم ابللفظ واملعىن – 1
التماسك ضرورة حتمية ال مناص منها وال غىن عنها يف تطور األدب والثقافة ألنه يكشف عن مجاليات النص   - 2

 .وبالغته
لفاظ مثني النص اال مهية ألننا ال نفهم ما فيه وما يدور حوله حىت وإن كان متشابكليس للنص املعزول عن العامل أ - 3

 بليغ احملتوى .
االلفاظ يف اللغة العربية خمتلفة الداللة متعددة املعاين فأحياان نعرب عن املعىن الواحد أبكثر من لفظ وأحياان تكون  – 4

 للجملة الواحدة أكثر من داللة .
على املعىن إذ أن اللفظ ابق على حاله منذ وضعه يف اللغة ولكن الذي اختلف معناه فهو خيتلف الدراسة منصبة  – 3

 مبرور الوقت أو يتغري  مثل لفظ طبيب كانت تعين احلاذق املاهر وهي أالن تعين من ميارس مهنة الطب 
 االهتمام ابملباحث الداللية يتطور مبرور الزمن وذلك ألن اللغة متطورة  – 4
 ل الدراسات تؤكد على أمهية املكان  كضرورة حتمية ال مناص منها فهو يعد ركيز  من ركائز فهم النصك  – 5
تنوع الرتاكيب اللغوية اليت تؤدي وظائف داللية معينة هي اليت تثري اللغة إثراء حيفظ أصوهلا وال يكون حاجزا أمام  - 6

 تطورها وجتددها 
 ات فيه ال ختضع لقانون اثبت يلزمها مبدلوالهتا أو تراكيبها يف اجلمل النظام اللغوي نظام متجدد،  الكلم – 6
من مظاهر احليوية واحلركة يف النظام اللغوي قدرة اللغة على االختزال يف الطاقة التعبريية ودون اإلخالل ابلوظيفة  – 7

 اإلبالغية 
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 وذجاأمن اَلوية مفهوم: يف الفكر العريب واإلسالميِشكالية حوار اْلضارات 
 الدكتور الصادق دهاش

 كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية

 ( اجلزائر.2جامعة علي لونيسي )البليدة

 الدراسة ملخص

يعيش العامل العريب واإلســـــــالمي يف صـــــــراع دائم مع إشـــــــكالية عدم تبلور هوية جامعة مانعة واضـــــــحة وحمددة، مما جعله 
فتقد إىل مشــــــــــــروع جمتمع كامل األركان، مما أدى إىل حدوث منازعات داخلية هتدف إىل اإلنفصــــــــــــال واإلســــــــــــتقالل ي

إلختالفهم على نوع وشــــكل اهلوية الواحدة والوحيدة اليت حتتوي مجيع مكوانت الدولة، لفقد الثقة بني خمتلف اهلوايت 
ة منهما، هذا الوضـــــع الكارثي إســـــتغلته الدول الغربي غري املنســـــجمة يف مشـــــروع وطين خيدم اجلميع ال تقصـــــي أي أحد

وخاصــة يف ظل العوملة ، فأصــبحت تتدخل يف شــؤوهنا الداخلية حبجة محاية األقليات وحقوق اإلنســان وتتحاور إبمسها 
وات ر ولكن يف النهاية الرابح الوحيد هو الدول الغربية ، فال يهمها إال إســـتنزاف وهنب ث مع دوهلا وحكوماهتا الشـــرعية.

هذه الدول الضـــــعيفة اليت حتاول حماورهتا من موقع ضـــــعف وتشـــــتت لوجود إختالالت عميقة يف نســـــيجها اإلجتماعي 
والثقايف واإلقتصـــــادي ،مما جعل الغرب يســـــتغل هذا اإلنقســـــام والتعدد اهلوييت ويرفض حماورة العرب واملســـــلمني رغم أنه 

 الدين م متعصبون وال يقبلون التعايش مع األخر املختلف عنهم يفيدعي أبن العرب واملسلمني غري مؤهلني للحوار وأهن
واللغة واحلضـــــارة والثقافة وينعتوهنم أبقبح النعوت، وال يرتكون هلم جماال لتبيض وتصـــــحيح صـــــورهتم عرب وســـــائل اإلعالم 

تح حوار ونقاش ب فاملختلفة واملؤمترات واحملافل الدولية، ويف النهاية نقول على ما يبدو أنه ليس من مصــــــــــــــلحة الغر 
حقيقي مع العرب واملســـلمني ال لشـــيئ إال أن الغرب صـــنف املســـلمني يف خانة الٮخر املعادي هلم و أن القضـــاء عليهم 
وإضــعافهم هي قضــية حياة أو موت،خاصــة يف عصــر العوملة اإلعالمية والثقافية واإلقتصــادية اليت تقتضــي ســيد واحد و 

ه العرب واملسـلمني جمتمعني ألهنم حنئذ يصـبحون كتلة ضـاغطة ومقلقة، ولذلك ترامسـودين كثر.فالغرب ال يريد حماورة 
 جيهض أية حماولة للوحدة إباثرة النعرات العرقية والطائفية.
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 مقدمة:

إن موضوع اهلوية  والبحث فيه يعد من املسائل الرئبسية اليت استفزت أقالم الباحثني والكتاب عامة من خمتلف األوطان 
وية الوطنية وهل جيب حتديد اهللقوميات، مما يدلل على أمهية اهلوية ابلنسبة إىل الشعوب والدول واألمم ، واألجناس وا

وعليه هل .ابختزاهلا يف العروبة واإلسالم؟.وهذا ما جعل املغرب العريب املبتور من بعده األمازيغي يعيش صراعا هوايتيا
مما جعل عرب اليوم يعشون أزمة هوايت غري مضبوطة وال اتمة التشكل  ، حادة هوية يعاين العامل العريب واإلسالمي أزمة

الواضح ، فال توجد رؤية علمية واضحة للهوية الواحدة يف الوطن الواحد، فهناك إختالف اجملتمع العريب الواحد يف 
هذا السبب عامال   دأحالمهم و تطلعاهتم وطموحاهتم، بل ويف مقومات شخصيتهم الوطنية والتارخيية واحلضارية، أال يع

كافيا إلخرتاق العوملة للدول العربية واإلسالمية من أجل تشتيتها وتقسيمها وإضعافها بضرب بعضها لبعض، إىل درجة 
أننا نسمع من بعض احلكام العرب و ثلة من النخب العربية املغربة تردد ما سطره الغرب ونعت املسلمني أبوصاف قاسية 

 التعصب والتحجر واجلمود واجلحود، التطرف،البدويون والفوضويون.  جدا ومبالغ فيها: اإلرهاب،

أما اإلشكالية اليت طرحناها يف هذا البحث هو هل يعيش فعال العرب اآلن يف ظّل هوايٍت غري واضحة وغري حمسومة، 
جموعة مب و هل يرجع ذلك إىل غياب مشروع  جمتمع عريب حضاري حمّدد؟،  ولإلجابة على هذه اإلشكالية دعمناها

من اإلسستفسارات وهي:هل مفهوم العرب والغرب للهوية واحد؟,وهل توجد نية صادقة للحوار بني العرب واملسلمني 
من جهة والغرب من جهة أخرى؟.و أما فيما خيص منهج الدراسة فقد إعتمدان املنهج التارخيي التحليلي املقارن، لنجس 

مسألة احلوار هي جزأ ال يتجزأ من متطلبات اهلوية، وأما فيما خيص به نبض مفهوم كل طرف للهوية وللحوار، وهل 
أهداف الدراسة، فقد أردان هبا تقريب وجهات النظر املتباعدة بني املسلمني والغرب ، إلذابة اجلليد املوجود بينهما منذ 

رك ثقافة الضغينة ضاري، وتأالف السنيني، وإلشاعة ثقافة التفتح على اآلخر والتسامح واحلوار الفكري والثقايف واحل
 والكره واحلقد واإلنطالق من األحكام التارخيية املسبقة.

اهلوية الثقافية، اهلوية العربية اجلامعة، حوار احلضارات، التسامح الديين، اإلنتماء  وأما الكلمات املفتاحية هي: 
 .                           الوطين واحلضاري، األان واآلخر

 I- وتداعياِتا:اَلوية 
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 :مفهوم اَلوية -1
ب وحىت ال نغرق يف املفاهيم اللغوية والفلسفية والتارخيية والفكرية وحىت السياسية، فإنين ال أعرج عليها إال من ابب تقري

املعىن والفهوم املختلفة ، ولكن هل متلك الدول العربية واإلسالمية هوية ثقافية يف اطار حتدايت العوملة  والتدفق الفوري 
والسريع للمعلومات املختلفة، ولألسف فمع وضوح الضعف العريب الشامل إال أننا نقوهلا مبرارة " ليس للعامل العريب قرارا 
أو سلطة على ما يتدفق عليه من معلومات رقمية ، فهو يستقبل فقط ما يفرض عليه،ألنه يف احلقيقة مازال يعيش يف 

. يف احلقيقة ال يوجد مفهوم واحد (1)هلا مضامينها اإلديولوجية والقومية "  مرحلة البحث عن اهلوية الثقافية اليت حتقق
وحمدد للهوية كمصطلح، وكمدلول سياسي وثقايف للعامل العريب، وهذا شيئ طبيعي ألن اهلوية فضاء مفتوح ومنفتح على 

 تشكل دائم و مستدام، ، وهي يف اآلخر املختلف يف اإلنتماء، وعليه فاهلوية ليست اثبتة طول الدهر، فهي ثقافة متحركة
فتارة تتكامل وتتعاون وتنسق مع اهلوايت األخرى، واترة أخرى تنغلق على نفسها وذاهتا وتتحفظ يف خمالطة بقية اهلوايت 
احمليطة هبا، ظنا منها أن سياسة اإلنعزال هي احلل وخري هلا من أن تضيع مكتسباهتا السابقة، أوكما حيلو هلا  ، فهو 

واخليار األجنع من إحتماالت الذوابن يف اهلوايت األخرى املهيمنة كاهلوية الغربية مثال.و أما هلوية العربية أو  األسلوب
واملميزات اليت تتميز هبا هذه األمة عن سائر اهلوايت اليت تتعايش معها زماان  اإلسالمية فنعين هبا تلك اخلصوصية الذاتية
ن األمة العربية واإلسالمية، فكل قومية تنحاز مباشرة بوعي أو بدونه إىل ثوابت ومكاان، أي الوعي اجلماعي بوجود كيا

األمة اليت ضحت من أجلها األجيال عرب التاريخ :كاللغة والدين والتاريخ و املصري املشرتك، والعادات والتقاليد واحلضارة 
 الواحدة والثقافة املشرتكة .

بقاء، ربط هذا الفرد بذاك، أو هذه اهلوية بتلك اهلوايت املتصارعة من أجل الفاهلوية هي اليت حتدد نوع العالئق اليت ت
ويف احلقيقة فإن البقاء لألصلح ولألقوى.وتنقسم اهلوية مهما كان شكلها إىل نوعني رئيسيني مها: هوية فردية أو شخصية 

اعية أو كلية أو ة واإلجتماعية، وهوية مجوختص الذات الواحدة املتمثلة يف األان وإنتماءاهتا النفسية واجلسمية والثقافي
عامة وهي املعرب عنها ابلنحن، وإن كان أحياان تصري األان أانت والنحن حننات .املهم أن اإلنسان العريب الزال إىل حد 
الساعة اتئها يف وسط أحالم نرجسية يبحث عن نفسه من يكون ويتساءل أيضا عن اآلخر من يكون،هذا ما عرب عنه 
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الذي يرى أبن اإلنسان العريب منذ عصر النهضة وهو يطرح  على نفسه سؤاال استفزازاي واحدا .(2)عبدهللا العروي األستاذ
 حمريا مل جيد له إجابة  كافية وشافية  وهـو " من أان ومن هواآلخر" ؟.

خطه على الظاهرة مبدى سوإذا دققنا يف مفهوم اإلنسان العريب للهوية مشرقا ومغراب، فإننا جنده يتأثر سلبا واجيااب 
اإلستعمارية اليت شهدها العامل العريب على مراحل خمتلفة من القرنني التاسع عشر والعشرين، بل وخيتلف من دولة عربية 
ألخرى ، فاجلزائر مثال تعرضت إىل أول إستعمار إستيطاين مباشر هلك احلرث والنسل، وابلتايل تعرضت عناصر 

رابت موجعة ال حيس خبطورهتا إال اإلنسان اجلزائري ، أما الدول العربية األخرى على إختالف هويته)الدين واللغة..(إىل ظ
) بالد اهلالل اخلصيب  (4)) تونس ، مصر والسودان، املغرب(، أو اإلنتداب(3)مواقعها اجلغرافية عانت إما من احلماية

ا وطنية ال نستغرب إذا ملسنا وجود ثورة ومحاسة ورمبودول اخلليج (، وشتاان بني اإلستيطان واحلماية واإلنتداب، ولذلك 
زائدة عند اجلزائريني وهذا يعود ملا تعرض له اجلزائريني من طمس وتشويه لدينه ولغته واترخيه وتراثه وحضارته ، ولذلك 

الضائعة،  ةال نتعجب إذا الحضا نوعا من التشدد الالّفت للنظر يف متسك ودفاع اإلنسان عن هويته العربية واإلسالمي
فاهلوية عند اإلنسان العريب يكون منطلقه اآلخر، مبعىن آخر فاهلوية العربية حتدد وتعرف بدءا من اآلخر )هو(وكيفية 
تعامله أو نظرته لإلنسان العريب ، وكل ما ميلك من فكر وتراث وثقافة وحضارة، ومبا أن العالقة بني العريب واآلخر الغريب  

قة توتر وحروب وسوء تفاهم،فهي إذن عالقة تصادم عقدي وفكري وثقايف وحضاري، كانت يف غالب األحوال عال
هذا ما جعل بعض األصوات العربية والغربية تدعو إىل حوار احلضارات واألداين والثقافات منذ مطلع القرن الواحد 

واهم من بين ب ابملسلمني دون سوالعشرون " األلفية الثالثة"، بعدما إحتّدت نربة تصادم احلضارات وإحلاق هتمة اإلرها
البشر، ويف األخري أقول ما يعاب على اإلنسان العريب، هو أنه مازال متمسكا ابهلوية البيولوجية، دون اهلوية الثقافية 
واإلجتماعية، ألن الصراع اليوم صار صراع اديولوجيات وثقافات ، هذا إن مل خنتزهلا يف الثقافة العاملية ، وذلك فيما 
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عرف ابلعوملة الثقافية، مبعىن هل ميلك العرب وعاء ثقافيا أو سياسة ثقافية تقف الند للند أمام غطرسة العوملة أصبح ي
 .(5)الثقافية.ومن التعاريف اليت أعطيت ملصطلح اهلوية ، هو أهنا كينونة ووجود ومعطى اترخيي وحضاري للشعوب 

هلوية ل مفهومه للهوية كهوية ، ِمؤكدا على قيمة وجوهرية اويف سياق متصل يواصل األستاذ عبد السالم املسدي حتلي
عند اإلنسان ، فال ميكن أن يعيش من دوهنا، بكل بساطة ألهنا هي احلياة وضياعيها هو الضياع والفناء بعينه " ألن 

من غريزته البدائية  ناإلنسان يعد كائنا ثقافيا قبل أن يكون كائنا بيولوجيا ، وجوهر اهلوية هو اإلنتماء، به يرتقي اإلنسا
، وتتشابك حدود هوية األان مع اآلخر، فعندما أعرف هوييت فإنين الضرورة أعرف هوية  (6)إىل آدميته املتسامية " 

اآلخر، " وستكون هوييت هي ما يكشف عن حقيقيت وحتدد طبيعيت بدالالت السيمات اليت أعرف هبا عن نفسي ومن 
وابلرغم من حماولة اليهود الصهاية طمس معامل اهلوية  ،(7)لى هوية اآلخر " هو على شاكليت، ونفس الشيئ يقال ع

العربية اإلسالمية لعرب الداخل ، إىل بعض معلمي ومديري املؤسسات التعلمية خاصة يف الطورين اإلبتدائي والثانوي 
ت طائلة ديرون العرب حت، ونظرا لقلة الوعي السياسي عند بعض األسر الفلسطينية من جهة من وقوع املعلمون وامل

القانون الذي يلزمهم بتطبيق الربانمج الدراسي الرمسي وعدم اخلروج عنه، من أجل تكوين هوية يهودية موحدة، ومع 
ذلك جيد هؤالء املسؤولون الفلسطينيون، طرقا خفية وغري مباشرة للولوج إىل موضوع اهلوية الفلسطينية ، ولذلك عّرف 

، ته بكل وضوح قائال " أان عريب  فلسطيين، أعيش يف دولة إسرائيل وأان أتبع هلاتني الدائرتنيحممد وهو مدير مدسة هوي
أان أعيش يف دولة إسرائيل وأحرتم قوانينها ولكن يف نفس الوقت أشعر ابإلنتماء إىل الشعب العريب الفلسطيين، هذه 

ر العريب اإلسالمي يتحدد ابلوجود ، وجود الذات فإن مفهوم اهلوية يف الفك (9)،ويف نظر حممد اجلابري(8)هي هوييت" 
والصفات،أما الغريية فهي ليست ضرورية إال من أجل إيضاح الفروق واإلختالفات ، وليس من خالل النفي والسلب 

 . (10)،وتبىن العالقة مع اآلخر املختلف على التسامح، وعدم التعصب الديين أو العرقي أو الطائفي
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 عربية:أبعاد أزمة اَلوية ال -2
تبدأ أزمة اهلوية العربية  بطرح  عدة أسئلة خميفة طرحها كثري ممن تطرقوا ملوضوع اهلوية، ومن  هؤالء الدكتور  حممد أبو 

املية، وقد عالذي  تساءل عن  حقيقة اهلوية العربية، هل هي هوية إسالمية، حملية وطنية ، طائفية ، مذهبية،عنزة و 
ن إمجاهلا ة والفلسفية واملنهجية العديد من التيارات الفكرية والسياسية اإلسالمية،و ميكتسبب يف هذه التقسيمات الفكري

يف بعض العوامل العامة " تصاعد الردة الدينية احملافظة عامليا ،مما أدى إىل تقسم العرب واملسلمني إىل عدة هوايت 
اإلرهاب منذ ضرب راع احلضارات"، واملقاربة بني اإلسالم و دينية،و أتثري اهليمنة العوملية املتأثرة مبقولة "هناية التاريخ وص

فصّعد ذلك من دور اهلوية   ،مما أعطى دفعا قواي للهوية الدينية، 2001سبتمرب 11الوالايت املتحدة األمريكية بتاريخ 
األجيال العربية  ف. خاصة و أن مستوى ودرجة  التشبع بقيم اهلوية العربية ليست بنفس املقدار بني خمتل(11)اإلسالمية "

سنة، مما يؤكد قطعا أبن اهلوية الثابتة مازالت تتعارك مع اهلوية املتحركة واملتغرية 33اليوم ، إذا حددان اجليل الواحد ب
بتغري متطلبات العصر للجيل اجلديد الذي أصبح ال يرضى مبا إقتنع به آابؤه وأسالفه ، وطال إنتقاد اخللف للسلف 

حضارته، هلوية الثابتة كقضية نظرته للغرب وكيفية التعامل معه، كاإلقتباس من أفكاره وثقافته و حىت فيما ابت يعرف اب
بل اإلختالف طال حىت اجليل الواحد ، مثال نظرة العرب ليست واحدة مع إسرائيل، فالبعض يطالب ابلتطبيع معها 

غارق يف  من حتت أقدامها، والطرف الثالثتلميحا وتصرحيا، والبعض اآلخر  يصر على تدمري إسرائيل وزلزلة األرض 
 موقفه السليب فال هو مسامل وال هو مقاوم.

وقد أعطى حممد أبوعنزه ثالثة أبعاد أساسية هلوية اإلنسان العريب  وهي : الوالء واإلنتماء واإلعتزاز ابألمة العربية دينيا، 
عاال، ألنه شكليا وابردا، ال يتعدى أن يكون إنتماء ، ولألسف إنتماء العرب اليوم ليس ف (12)فكراي، وتراثيا وحضاراي

ابجلسد و ابهلوية الشخصية املتمثلة يف بطاقة التعريف الوطنية، مبعىن أكثر هو إنتماء وراثي ، أكثر منه إنتماء وجداين 
لوطنية أو ا وثقايف وحضاري، مما يدفعنا إىل القول أبننا نسجل وبكل أسف و وضوح وشفافية تعطل اهلوية العربية سواء

القومية أو احلضارية، مما يستدعي تظافر جمهودات اجلميع بدءا بتوعية األسرة واملدرسة واجلامعة إلعادة ربط املواطنيني 
 هبويتهم الثقافية واحلضارية، وتقوم الدول املتقدمة بنشر ثقافة العوملة اليت هتدف إىل طمس اهلوية الثقافية والوطنية يف
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  .(13)عل ثقافة العوملة هي الثقافة السائدة عامليا ، مما أصبح يؤثر على اخلصوصية الثقافية لكل أمة العامل كله، وذلك جب
فللهوية  ( .14)قدم ثالثة أركان لتوفر هوية ما وهي : العقيدة  و اللغة ، والرتاث الثقايف ،  ولكن األستاذ حممود املنري

ناخ فال تتحقق اهلوية إال بتوفر مجلة من املسوغات احلضارية، وهو املالعربية منعرجات خطرية وأبعاد واضحة املعامل ، 
املناسب لنمو مشروع اهلوية العربية منوا طبيعيا يقتضي عدم القفز على املراحل واحملطات الفكرية والتارخيية املطلوبة 

كن للهوية أن تنمو وترتعرع يف ، وال مي (15) ،ولذلك " ال نتصور ثقافة بغري هوية حضارية، وال هوية بغري إنتاج فكري"
بيئة فاقدة وطاردة للحرية ، فالشعوب اليت تتحكم يف هويتها هي الشعوب احلرة واملدافعة عن حرية واستقالل اآلخرين، 
ألهنا تعي جيدا معىن هوية بال طعم احلرية وهذه األخرية أتخذ وال تعطى، كذلك اهلوية هي عمل مكتسب انضل من 

 من عهود خلت، ولذلك فاحلرية واهلوية عملة لوجهني متكاملني اليلغي أحدها اآلخرن، ألن " اهلوية أجلها أحرار العامل
.ولكن أليس تفكك املشهد اهلواييت مغاربيا هو نتيجة صياغة أحادية  (16)قائمة على احلرية، و احلرية قائمة على اهلوية " 

 (17)رعنها؟ مث أليست اهلوية مسألة إمجاع اجملموعة الوطنية؟اجلانب للهوية من األعلى دون حامل إجتماعي حيملها ويش
. 

II- :اإلمجاع العريب على اجلنسية واَلوية العربية اإلسالمية 
 العالقة بني اجلنسيات العربية واَلوية العربية: -1

يات العربية؟ سهل يوجد إمجاع عريب على جنسية وهوية عربية واحدة موحدة؟ وهل وحدة اهلوية العربية يناقض تعدد اجلن
جنسية عربية،وهل هي عالقة تكامل وتعاون ، أم هي عالقة تفاضل وإنتقاء  22،أي أن واحد هوية عربية مقابل 

واختيار؟.ففي الدول الديقراطية ليس لديهم مشكل من هذا القبيل، فهم يعملون على توحيد هويتهم الثقافية واحلضارية 
،يف مقابل ذلك جند " احلكومات العربية تعمل جاهدة على خلق هوايت بنفس درجة أو تقرتب من هويتها السياسية
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. فياله من واقع مضحك ومأمل يف نفس (18)بعدد اجلنسيات العربية،بل وبعدد وسائل اإلعالم واحلكومات القائمة " 
نوع والثراء ما لتالوقت ، واقع يسخر منه حىت طبقة اجملانيني ، أيعقل أن يكون هذا يف أمة هلا من مقومات الوحدة وا

خيصب فكرها وثقافتها وحضارهتا،إن األمم األخرى حتسد هذه األمة ملا توفر لديها من عناصر الوحدة و التقدم والتطور 
واإلرتقاء والبقاء ،أمة تسري بعقول إنسانية وقلوب رابنية، وأيد متوضأة وأحالم متوقدة. أهكذا يكون حال  من يعول 

لعامل  لكي ينقذوهنم من توحش الليربالية ومجيع اهلوايت اليت تفتقد إىل ما ال يوجد عندها من عليهم حمروموا ومقهوروا ا
أمن روحي وأخالقي و حضاري، ومع ذلك فاألمة اإلسالمية حتتاج إىل علم وصناعة وتكنولوجية الغرب، كما حيتاج 

ئهم التارخيية سف يقع العرب اليوم ضحااي أخطاالغرب أيضا إىل فضائل احلضارة اإلسالمية وقيمها السامية والنبيلة.و لأل
واليت تعين اجلنسية، ولذلك صار لدى  nationإىل   nationalityاخلطرية ، و من ذلك ترمجتهم خطأ ملصطلح  

بعض العرب مفهوم اهلوية مساواي أو قريبا من مفهوم اجلنسية، أي أن "  اجلنسية يف املفهوم الغريب تتحدد ابلقومية" 
(19). 

 :؟هناك ِمجاع على اَلوية العربية يف البلدان العربية هل -2
يعد لبنان منوذج الدميوقراطية العربية،إن وجدت دميوقراطية عربية ،لقد خطى لبنان خطوات متقدمة يف هذا الباب، رغم 

د على هوية لبنان عأن دميوقراطية لبنان  مؤسسة على نظام احملاصصة بني الطوائف واملذاهب،"غري أن الّلبنانني مل يتفقوا ب
العربية، فهناك من يعترب نفسه عربيا وجزء من األمة العربية، وهناك من يعترب نفسه غري معين هبذا اإلنتماء هنائيا، فهناك 

 . (20)إذن فريق مؤمن بعروبة لبنان، وفريق أخر غري مؤمن بعروبة لبنان"
  اَلوية واإلغرتاُ: -3

ة(، يقة هناك نوعان من اهلوية، هوية حرة ومتحررة)مستقلة(، وهوية متغربة )مسلوبيف احلقهل اهلوية اإلسالميَّة يف خطر؟،
وما يهمنا يف هذه الّلحضة هو هذه األخرية، حىت حنذر  الشباب العرب واملسلمني من خطورهتا ، ألنه كما أكدان مرارا 

يح ،لذلك م متغراب ، والعكس صحأبن اهلوية ليست مسألة قارة واثبتة، من كان ابألمس اثبت على هويته، صار اليو 
قد تتحول اهلوية إىل إغرتاب قاتل ومسموم،ويتحقق ذلك عندما خيضع هذا الشعب أوذاك إىل ظروف خارجية قاهرة "  
كأن يصاب اإلنسان ابإلحباط وضعف اإلرادة ، وخيبة األمل ، وشعور ابليأس والشقاء ، يف هذه احلالة تكون اهلوية 
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.وملاذا أكدان على التحدايت اخلارجية أكثر من التحدايت الداخلية اليت قد تضعف أو تقوي (21)خاوية بال مضمون " 
من درجة الوعي ابهلوية ، فمثال  اهلوية األصلية عند األقليات املسلمة يف اخلارج )املهاجرون( يف غالبيتها تزداد إنغالقا 

يعين أن اهلوايت األصلية عندما جتد حتد صارخ من قبل  .  مما(22)ودفاعا عن النفس كرد طبيعي لألقلية جتاه األغلبية 
اهلوايت األخرى املهددة هلا فإهنا تنتفض وتثور وتتعصب لذاهتا وال تقبل املساومة و التدجني أو اإلذالل واخلنوع ، 

نفسها ب ولذلك  كلتا التحدايت الداخلية واخلارجية تضمن بقاء اهلوية اجلامعة وتعطيها دفعا قواي ألن تصحح نفسها
وتراجع أوراقها وتصبغ ذاهتا بلون من احلصانة اإلجتماعية اليت يفرتض أن تدعم ابحلصانة السياسية والثقافية واحلضارية، 

كلمته املشهورة "أان أفكر إذن أن موجود" إذن عندما يكون اإلنسان العريب   (23)و قد قال الفيلسوف الفرنسي ديكارت
ده، ويكون العقل حامال وحاميا للجسد ، ويكون اجلسد حامال وحاميا للعقل ، املسلم موجودا وحاضرا بعقله وجس

هنا فقط تتحقق اهلوية الفاعلة ال اهلوية املفعول فيها، أو املفعول ألجلها، و ألجل ذلك " فاهلوية هي أصالة الوجود،تنعدم 
 . (24)إبنعدامه، ومبا أن الوجود ابقيا ، فاهلوية ابقية أيضا"

اإلغرتاب مميزات خاصة ابلذات البشرية : كاإلنسالخ عن اجملتمع والعزلة واإلنعزال والعجز عن التالؤم  ونعين مبفهوم
واإلخفاق يف التكيف مع األوضاع السائدة يف اجملتمع والالمباالة وعدم الشعور ابإلنتماء، بل و عدم اإلحساس ابحلياة، 

طف الذاتية و املعاانة من عذاب الوحدة  والعجز عن التواصل إىل جانب اإلنطواء على الذات والتنكر للمشاعر والعوا
.ومع صعوبة احلياة وتعقدها يف األلفية الثالثة، وتداخل املعلومات وتدفقها اهلائل بسبب اإلنفجار (25)مع اآلخرين 

م فيه كالعلمي واملعريف الذي حصل بفضل تطور وسائل اإلعالم واإلتصال الذي أحدث بدوره شرخا كبريا صعب التح
يف النسيج اإلجتماعي وإنتاج اجملتمعات املدنية، ومع كل هذا التطور الذي حدث بفعل العوملة اإلعالمية و ما صاحبها 
من عوملة ثقافية أدى إىل "إنفصال الشخص أو إنعزاله وإنسالخه عن جمتمعه املباشر الطبيعي وإلتحاقه وإنضمامه إىل 
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. ومن أهم جماالت اإلغرتاب على اإلطالق (26)على املستوى الواقعي امللموس "  جمتمع إفرتاضي ال ينتمي إليه فيزيقيا
يف رأي اخلاص هو إغرتاب الشخص يف حياته اليومية، فصار يعيش يف هذه احلياة كإنسان غريب ووحيد بعيد عن 

ان )فأصبح يعيش مبعايري اإلنس املؤانسة واملخالطة البشرية والبيئية وهذه أهم نتيجة سلبية لظاهرة العوملة وتداعياهتا على
 .(27)جمتمع اإلستهالك، وليس مبعايري القيم اإلجتماعية واألخالقية والدينية) معايري الكرامة اإلنسانية( " 

، فقد 1948ومما يدل على ذلك فقد جتاوز الصهاية يف فلسطني كل هذه املعايري الدميقراطية يف نظرهم إىل عرب 
الفلسطينية، وحياولون دجمهم قسرا يف هوية الدولة اليهودية، وال يطلقون عليهم أبدا  لقب جردوهم من هويتهم الوطنية 

مسمى، نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر: الوسيط  46عرب فلسطني ، وإمنا مسميات أخرى قدرت أبكثر من 
ـي ـي إسرائيل،األقلية العربية ف،عرب اخلط األخضر،عرب إسرائيل،السكان العرب ف48العريب،عرب هذه البالد،عرب الـ 

من هذا املنطلق و إسرائيل، و كلها مسميات تنفـي اهلوية الوطنية عن الفلسطينيني فـي إسرائيل، وتنفـي ارتباطهم ابلوطن، 
سعت الدولة جاهدة إىل تفتيت اهلوية الفلسطينية وحتويلها إىل طوائف وهوايت خمتلفة ومنها اهلّوايت الدينية ،ولذلك  

 . (28)عت نظام الطوائف العربية اخرت 
III- :احملافظة على اَلوية العربية اإلسالمية 

لقد خضعت مسألة اهلوية لتجاذابت متعارضة ومتضاربة وخاصة بني اهلوية القومية واهلوية اإلسالمية،و اهلوية األممية 
 .(29)واهلوية الوطنية،  ومل جتر حماوالت جادة للتوفيق بني كل هذه اهلوايت 

نظرا لعدم وجود رؤية عربية موحدة للهوية، وحلل إشكالية الفهم الغامض واهلالمي للهوية العربية فقد إقرتح كثري من و 
الكتاب حلوال مؤقتة جلمع مشل العرب على تصور واحد ومتقارب للهوية، ومنها ما كان قد نبه إليه حممد أبوعنزة بضرورة 

ل يف إطار قومي عريب هنضوي موحد ، ألنه يف نظره الشخصي هواحلل األمث توحيد اهلوية الوطنية يف اهلوية القومية 
.ومن بني بعض احللول الرتقيعية اليت تقدمت هبا أيضا بعض النخب العربية، هو (30)للوقوف يف وجه اهلوايت الطائفية 
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تبع رأسا ألهواء املسؤول  تالدمج بني اجلانب الثقايف والسياسي، واليت ينتج عنها لألسف الشديد اهلوية الثقافية اليت
 . (31)السياسي ، مما يؤدي يف النهاية إىل ضياع اهلوية مبجملها بسبب التهور والعبث السياسي

ويف احلقيقة فالشيء الذي جيب أن يلتفت إليه املهتمون بتتبع تطور مسألة اهلوية عند العرب ، هو أن  األمة العربية 
دها عند القوميات األخرى  ، وهي عدم إمكانية الفصل بني العروبة واإلسالم ، تنفرد خباصية فريدة من نوعها وال جن

فحني نفصل العروبة الثقافية  عن اإلسالم احلضاري، يؤدي حتما إىل إضعاف الواحد منها إىل إضعاف الطرف اآلخر، 
ا، وميكن أن ا علمانيوالعكس صحيح، ألن القومية شكال ومنهجا وليس حمتوى فقط، لذلك ميكن أن تكون قوميا عربي

علما أبن تعدد اهلوية العربية يكون خبري إذا وفقط   . (32)تكون قوميا عربيا إسالميا، وميكن أن تكون قوميا عربيا لبرياليا
إمتلك العرب مشروع اهلوية الثقافية الذي يستند إىل مشروع جمتمع ، وتكون منطلقاته الفكرية واحلضارية  مبنية  ثالثة 

. إذن فإن تعدد وتنوع الثقافات  يف احليز اجلغرايف واحلضاري الواحد يؤدي (33)الدولة و الوطن و األمة  عناصر هي :
إىل تكوين اهلوية الثقافية الواحدة واملوحدة اليت قد تقف يف وجه خطر العوملة الكاسح، بشرط أن تتوفر هذه الثقافة على 

اهبا أو خلية واخلارجية وأن تكون منفتحة على الثقافات الغريية ، فال هتآليات التموقع و الصمود واملقاومة للمؤثرات الدا
ختاف منها أو تعطي هلا ظهرها، بل جيب أن تتعامل معها أبرحيية وإجيابية كبرية ، وسياسة تثاقف على النحو املطلوب 

، الوطن، األمة( فية) الدولة، ال على مبدأ غالب أو مغلوب ، بل على أساس أتثري وأتثر، ولكن هل شرط الثالثية الثقا
متوفر كواقع عريب، أم هذا ماهو مأمول ومنتظر ، ومرجو  ضرورة ، و شرعا ومنهجا ، و يعد فريضة  ثقافية وحضارية 
. وبوضوح أكرب هناك معادلة متساوية النتائج ، وجود دولة ووطن وأمة قوية وقائمة حضاراي يؤدي حتما إىل هوية ثقافية 

كس، وإذا اتسعت دائرة الضعف يف هذه الركائز الثالث ، هنا وفقط يسهل من مهمة العوملة، ألن قوية والعكس ابلع
هذه األخرية جاءت لكي تدمر هذا الصرح الثالثي أو تضعفه، فمن أهم أهداف العوملة هو إلغاء وإزاحة هذه املعوقات 

ضاري، فعلى فذ مشروعها الثقايف واإلعالمي واحل، أو على األقل جعلها اتبعة هلا أتمتر أبوامرها وترضخ لسياساهتا وتن
العرب شعواب وحكومات ودول أن ختتار مع من تتخندق ، مع هويتها الثقافية واحلضارية ، أم ختتار الذوابن يف اهلوية 
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حلل  يف ا العوملية، ويف احلقيقة العرب بنوا القصور والدور، وقلدوا الغرب يف كل شيئ إال العلم والثقافة ،وعليه فاحلل كل
إجياد إنساان عربيا واعيا ومثقفا و حضاراي ومبدعا، فهال حافظ اإلنسان العريب على خصوصياته الثقافية واحلضارية أمام 
عنجهية العوملة اليت ترى يف نفسها النموذج البديل للثقافات واحلضارات األخرى، وهل تسطيع اهلوية العربية اإلسالمية 

وتكبح مجاحها وتلجمها ، وتكون بذلك سببا مباشرا يف ضعفها وتقهقرها، املستقبل  القريب اجلامعة يّل ذراع العوملة 
واملتوسط هو الكفيل الوحيد اإلجابة على هذا السؤال احلضاري اخلطري، ولكن يف مقابل ذلك ماذا أعد العرب واملسلمون 

ي عريب ة  إقالع ثقايف وحضاري حقيقمن خطط ليتقوا شر ضرابت العوملة، وهل نعيش يف السنوات القليلة القادم
إسالمي، فينتقل التطرف من اليمني إىل اليسار ، من معسكر الغرب )أمريكا( إىل معسكر ماليزاي وإندونيسا وتركيا 
وإيران، فيقدم هؤالء على تقدمي منوذج إسالمي للعوملة ، نتمىن فقط أال تتحول العوملة اإلسالمية  اليت أتنبأ هلا  وهبا،  

 رئيسيا للتكتل العاملي ضدها ، ولن يتأتى ذلك إال ابملزيد من اإلنتاج واإلبداع يف كل اجملاالت، وعلى الدول عامال
العربية واإلسالمية أن تتكتل يف كارتل اسالمي ثقايف وحضاري ,وأن تستفيد من املظاهر اإلجيابية للعوملة، ويف نفس 

 زيفها وزيغها ، وذلك بتبين مبدأ حوار الثقافات واألداين الوقت عليها أن تفضح وتعري أخطاء العوملة وتبني
واحلضارات.ولكن ألجل أن يتحقق هذا اهلدف النبيل الذي تنشده البشرية ، والذي " جيب أن يقوم على قاعدة حوار 
 هادف  و احرتام متبادل،  وليس يف تنّو ع اهلوايت وتعدد اخلصوصيات ما يتعارض وقضاء املصاحل املشرتكة بني

 .  (34)الشعوب واألمم، يف إطار التعاون و التعارف والتعايش ، خاصة وأن العوملة مرمحةً  ، وليست هيمنةَ  "
هي اهلوية اإلنسانية اليت تتجاوز احلدود اجلغرافية والعرقية واللغوية، إهنا  (35)غري أن اهلوية اليت يرتضيها  حسن حنفي
دة، ال من األعراض اخلارجية ، فهي اهلوية اليت  تصبح فيها اإلنسانية هوية واحاهلوية الثقافية اليت تنبع من الذات  ال 

. ويف احلقيقة فإن صنع اهلوية وإعادة تشكيلها، مسؤولية يشارك فيها  (36)متيز فيها بني أجناس أو لغات أو األوطان
تدائية يف يقول أحد مديري املدارس اإلباجلميع ، وخباصة املواقع الثالثية التالية: األسرة، املدرسة واجملتمع ، ولذلك 

الداخل الصهيوين،" حنن نعرف أن ّ األكثرية هنا هتمشنا كأقلية ويتجاهلوننا، وهذا التعامل حيتم علينا إبراز قيمنا والعمل 
 .(37)على صقل هويتنا القومية، وهذه املهمة تقع على عاتق العائلة، املدرسة ،واجملتمع ككل"
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IV - ضارات:مفهوم حوار اْل 
كثر احلديث عن مصطلح حوار احلضارات منذ إنتهاء احلرب الباردة، لكن بصفة أخص منذ ظهور كتاب " هناية 

،وهو مفهوم جديد حلوار احلضارات ، (39) هنتنجتون،وكتاب  " صدام احلضارات"  لصاحبه  (38)التاريخ" لفوكوايما
أن الصراع سوف  يجية العاملية بناء على احلدود الثقافية، حبيثأبنه "ستحدد اإلسرتات هنتنجتونويعين هذا املصطلح عند 

ال يندلع ألسباب سياسية أو إقتصادية، وإمنا سينفجر ذودا عن قيم ثقافية خمتلفة عن قيم اآلخر، وحدد احلضارة 
للحوار يساوي .وهبذا املعين فإن فهم الغرب (40)اإلسالمية اخلصم اليت تستوجب مواجهتها ليس ابحلوار وإمنا ابلصدام"

الصدام مع املسلمني ، ظنا منهم أن العدو األول واألكرب للغرب هم املسلمون، أومايسمي ابخلطر األخضر، مبعىن آخر 
أن املسلمون هم الذين يريدون احلوار والغرب هم  الذين يريدون الصدام ، من يتغلب على اآلخر، احلوار أم الصدام، 

لمون قادرون أن حيّولوا الصدام إىل حوار، وهل هم مؤهلون فكراي وثقافيا وسياسيا القوة أم الضعف، وهل العرب واملس
وإقتصاداي إلقناع الغرب ابحلوار احلقيقي الذي يسعد به الطرفني، بل البشرية مجعاء ، وهل يقدم الغرب تنازالت ملموسة 

ة جادة هذه احلالة يريد إقصاء أية حماوللبدء حوار فعال ومثمر يساهم فيه املسلمون ، أم أن الغرب حسم أمره وهو يف 
يكون فيها املسلمون طرفا فاعال والعبا حقيقيا يف عملية احلوار، وإىل مىت يشهد العامل حوارا حضاراي بناء وفعاال بني 
املسلمني واملسحيني، وهل البداية ستكون من فلسطني، أي إرجاع احلق إىل أهله، وهل ميكن للغرب أن يعيش من دون 

د عدو وخصم له.ويف النهاية خنلص إىل نتيجة مفادها أبنه ال يوجد هناك إمجاع أو مساواة يف فهم احلوار بني إجيا
املسلمني والغرب، ففهم الغرب هو استئصال وإجتثاث املسلمني من أراضيهم وأوطاهنم وتقسيمهم وتشتيتهم وإضعافهم 

ع الغرب أنه وسيلة لضبط سلسلة من التفامهات والتسوايت محىت أيمنوا شرهم، يف حني أن املسلمني فهموا احلوار على 
بشرط إعرتاف الغرب وحرتام اخلصوصيات اإلسالمية وجعلها كنقطة حمورية وجوهرية يف أي حوار قادم، أما عقد صفقات 

وهذا ما يصبوا ،مشبوهة مع بعض األنظمة العربية واإلسالمية اخلائنة لشعوهبا، فلن يزيد إال يف التوجه حنو الصدام الفعلي 
إليه الغرب، فهم يريدون أن يوقعوا بني الشعوب وأنظمتها ليحدث اإلنفجار الذي يتخذه الغرب ذريعة ومربرا واهيا 
للتدخل يف الشؤون الداخلية للعامل العريب واإلسالمي ، وللوصول إىل عملية التقسيم والسيطرة على الكل سيطرة اتمة، 
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يف العوملة اليت جتعل من العامل كله كقرية صغرية بقيادة الوالايت املتحدة األمريكية، و  وجتنيد هذا الكل يف خدمة سياسة
هذه احلالة هل ترضي الصني وروسيا والدول الغربية وأملانيا وأجنلرتا وفرنسا، أم أهنم كلهم متواطؤون ضد العاملني العريب 

 ار العامل.ذه التساؤالت اليت شيبت املسلمني وحرّيت أحر واإلسالمي، فاألايم املقبلة القادمة كفيلة ابإلجابة على كل ه
وأخشى ما أخشاه أن األصوات الداعية إىل احلوار من كال الطرفني اإلسالمي والغريب يكون حترك ليس فعال وإمنا هو 
 رد فعل غاضب لفكرة صدام احلضارات، فاحلوار ينجح فقط عندما تصفى وهتدأ النفوس اهلائجة، ويصري لديها عمل
احلوار كمتنفس اهلواء بدونه ال حتصل حياة طبيعية متعاونة بني الطرفني ، ويكفر كل طرف ابآلخر، فيسود التهور 
واإلرجتال والكره واإلنتقام حمل قّيم التحاور والتسامح والتعاون ، فيجب أن يعلو صوت العقل واملنطق على صوت 

المية،  ت عند الغرب تعين السيطرة على املوارد النفطية العربية واإلسالرتصد و اإلحتقان و املواجهة. غري أن حوار احلضارا
كمرحلة أوىل، إهنا أطماع اإلمربايلية اجلديدة. ويف احلقيقة لكي يتحقق حلم حوار احلضارات" البد من ربط مفهوم 

ارات انجحا وار احلضحوار احلضارات مبفهوم املواطنة العاملية، وكذلك مفهوم حقوق اإلنسان، مبعىن مكمل  ال يكون ح
.و للوصول إىل حوار حقيقي بني احلضارات جيب أن تتحقق (41)إال إذا حتّول احلوار بني أفراد األسرة الكونية الواحدة" 

ثالث شروط فرعية هي :حرية اإلنسان أي إنسان، فال نتصور حوارا انجحا من دون أن نعطي لإلنسان الذي نريد 
مبفهوم العدل السياسي،أما اشرط  (42)الرأي والكلمة، أو ما يسميه خري الدين التونسيحماورته حريته: حرية التعبري و 

الثاين فيتمثل يف مفهوم التسامح يف حد ذاته، الذي ال يتحقق بدوره إال إذا توفر مفهوم السلم والتعايش، و أما الشرط 
 . (43)" الثالث واألخري فهو الذي ينص على مفهوم العنف السياسي وعالقته ابحلوار

ولكن ماهي طرق وأساليب محاية مبادئ حوار احلضارات، وكيق يتم الدفاع عنها برؤية إسرتاتيجية واضحة؟، ويرى 
أن احلل يكون بشيئ أساسي وهو أنه البديل عن احلوار، فاحلوار جيب أن يتواصل ولو (44)الدكتور احلبيب اجلنحاين 

، وعلى  ص حبوار النخب العربية واإلسالمية مع جمتمعاهتا املدنية كخطوة أوىليتعثر مرات ومرات، ويبدأ احلوار يف رأيه اخلا
أحرار العامل وقوى السالم العاملي أن يدافعوا وبقوة عن فكرة حوار احلضارات،فال بد من إبراز اإلرث اإلنساين فيما خيص 
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. ويؤكد الدكتور احلبيب اجلنحاين (45)حوار احلضارات والوقوف يف وجه الفكر املتطرف الداعي إىل صدام احلضارات 
على أن املعركة احلقيقية امللحة اليوم يف العامل العريب ليست معركة اخلصوصية واهلوية ، بل هي معركة احلرايت العامة 

 .  (46)والدميقراطية ، ألن من ال حق له ال هوية له 
V  - :حماورة العُر واملسلمني وملاذا؟ )  هل يقبل اْلخر)الغُر
،زاليت نصل من  2001سيبتمرب  11مئاالته السياسية والثقافية خاصة بعد حوادث  ستقرئنا الوضع العام الدويل وإذا ا

خالهلا إىل النتيجة التالية: وهو أن الوالايت املتحدة األمريكية كشرت عن أنياهبا، وألصقت التهمة ابملسلمني على أهنم 
 سحة للحوار مع العرب واملسلمني خاصة وأن " الطرف الذي  يريد العربمصدر كل إرهاب يف العامل ، وابلتايل مل تعد ف

حماورته ليس اآلخر،فذاك اآلخر مل يعد يتكتم أو يداري ، إنه جياهرك أبنه ميارس استحقاقات الغلبة ومشروعية اإلنتصار 
عض األان ، هو ألان"، بل بحبسب مكايله اجلديدة اليت نسف هبا ارثه اإلنساين، إن الطرف الذي حتاوره وجتادله هو "ا

ذاك البعض الذي يغيب عنه الوعي النقدي، هو الذي حني يتماهى مع األحداث فتعجز عن مفارقتها، هو األان اليت 
. وعليه هل يكون احلوار الداخل  (47) من فرط انغماسها يف الزمن الفزايئي تغشى بصائرها عن رؤية الزمن احلضاري "

اجلماعية يف غالبيتها، أو مع بعض األان املتشددة و اليت ال حتسن فن احلوار إلفتقادها حلاسة  مع الداخل، أي حوار األان
النقد الذايت، فهي غري واعية مبا يدور حوهلا وما حياك ضدها يف وضح النهار وجنح الليل، فأمريكا يف إطار العوملة ترفض 

و متشددة ، وإن وجد حوار فهو حوار غري متكافئ زماان احلوار مع األان العربية واإلسالمية، سواء أكانت معتدلة أ
 ومكاان، ألن تعصب العوملة أعمى بصر وبصرية الوالايت املتحدة األمريكية ومن ورائها الغرب.

فالغرب اليوم يريدون توجيه بوصلة اهلوية العربية اإلسالمية، يريدون تفريغ هذه اهلوية من حمتواها األصلي ، وحياولون 
اهلوية الرافضة لإلستسالم لدعوات الغرب يف أن يغري املسلمون من منط سلوكاهتم وتصرفاهتم ونظرهتم لآلخر،  تدجني هذه

مبعىن آخر على املسلمني أن يراتدوا عباءة العوملة والغرب معا وينزعون عباءة اإلسالم ، وما مطالبة الغرب للمسلمني 
ة على اهلوية العربية لربامج التعليمية(، إال خري دليل على هيمنة هوية العوملتغري حمتوى املنظومات الرتبوية التعليمية )تغري ا

اإلسالمية، إن تدجني اإلسالم واملسلمني هلو أكرب هدف يريد الغرب الوصول إليه، فاملسلمون هم مصدر رزق ابلنسبة 
السلع الغربية ، ولذلك  رحبة إلستهالكللغرب ملا يتوفرون عليه من ثروات طبيعية وبشرية)اليد العاملة الرخيسة( ،وأسواق م
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ليس من مصلحة الغرب الصدام مع املسلمني، ولكن البديل لذلك هو إهلاء املسلمني يف صراعات طائفية ومذهبية 
وفكرية عقيمة، لكي يبقى املسلمون دائما وأبدا حتت السيطرة واملراقبة واإلحتواء والرتصد. ولتحقيق تلك األهداف 

عن مبادرة "إصالح وضع الطفل العريب" وهو مشروع  2002ملنحدة األمريكية يف شهر ديسمرب سنة أعلنت الوالايت ا
.إن التعدد اهلواييت ال ميكن التغلب عليه إال ابإلمجاع الثقايف (48)تعليمي يعيد تشكيل تصوره للوجود والكون و لآلخر 

كة الواحدة ال تصنع اهلوية الواحدة إال ابلثقافة  املشرت  الذي لن يكون هو األخر إال ابلتنوع الثقايف واحلضاري ، ولذلك "
أربعة أصناف من اهلوايت منضويني حتت هوية عربية (50).ومن جهة أخرى فقد أورد لنا الدكتورغسان  سالمة  (49)"

يتحاور  . فمع من من كل هذه اهلوايت(51)واحدة وهي: اهلوية اإلسالمية ، السياسية ، احمللية)القطرية(، اإلقليمية 
الغرب؟ ، هذا إن كان الغرب يريد فعال احلوار ويقبله من منظور ثقايف وحضاري، ألنه وال هوية من تلك اهلوايت السابق 
ذكرها" تتميز إبمجاع شعيب حملي أو إقليمي أو عريب ،ألن حدودها تقررت مبواقف سياسية رمسية، وابلتايل فهي فقط 

  أنه يف النهاية فإن هذه اهلوايت تضعف اهلوية العربية اإلسالمية، و أن هذهمظاهر هوايت سياسية ال اترخيية..، غري
 اهلوايت هي تكرار هلواي ت أخرى سبقتها، كاهلوية الفرعونية واملتوسطية ،وهي نتيجة النزعة اليت تبناها التيار الليربايل "

(52). 
ية ، ولكنه منطلق اهلوية اللغوية والثقافية والتارخيفاآلخر الغريب ال يريد أن يتحاور مع العرب ككيان عريب موحد، من 

يريد أن يستغل القوميات العرقية غري العربية حبكم ضعفها الشديد، وألهنا ال يهمها إال التقوقع داخل هويتها العرقية وال 
ة كاإلعرتاف ييهمها اهلوية اجلمعية ، فهي تقبل التحاور من موقع ضعف مع الغرب طمعا يف حتقيق بعض املكاسب الظرف

بوجودها ومحايتها من بطش الدولة اليت تتبع هلا، مقابل إمتيازات مغرية للهوايت اليت تغازهلا و تتودد إليها و قد تتحالف 
معها يف السر، متهيدا إلعالن إستقالهلا عن الوطن األم. وابلتايل وإن وجد من العرب واملسلمني من ينفي وجود مؤامرة 
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 ضد العرب واملسلمني ،وهي اثبتة عليها وإبعرتافها ، فال  ميكن  هلذا البعض أن يربأ على األقل منغربية بقيادة أمريكا 
عدم إنصاف األمة العربية واإلسالمية يف كثري من قضاايهم العادلة، وما بقضية فلسطني خبافية على أحد ، فالغرب 

لفة معه يف ، ويفعل غري ذلك مع اهلوايت األخرى املختيكيل  دائما األمورمبكيالني، فيتحاور ويتسامح  مع أبناء هويته 
جوهر احلياة، إهنا قمة الالّتسامح والاّلعدل والالّ دميقراطية والالّإنسانية. وعليه احلوار يف أزمة، والثقافة  واحلضارة يف 

دعاة حوار  ب واملسلمنيأزمة أكرب، بل اإلنسان العريب املسلم يف أزمة  وجود وحدود وهوية ، ومما ال شك فيه فإن العر 
وتسامح وتفاهم، ولكن هل اآلخر)الغريب( مستعد على طرح القضااي املختلف حوهلا على الطاولة وابلشفافية املطلوبة؟، 
وهل العرب قادرون على أن يباشروا هذا احلوار جمتمعني مغلبني مصلحة أوطاهنم وأمتهم العربية واإلسالمية على كل 

ية؟، أم ال زال العرب يبحثون عن من حياور ابمسهم كروسيا أو الصني أو حىت تركيا، فإىل مىت املصاحل الشخصية والفئو 
خيتبأ العرب وراء زعامات سياسية ودينية،أوهيئات دولية ومنظمات دولية غري حكومية أو حكومية للظفر بفتات من 

 حقوقهم املشروعة،
ولية حدة ومنظمة حقوق اإلنسان وصندوق النقد الدويل واحملكمة الدملاذا يثق العرب يف اهليئات الدولية كهيئة األمم املت

وال يثقون يف مؤسساهتم الدستورية وغري الدستورية؟، أليس هذا إجحاف يف حق املواطن العريب الذي صار حبيس 
 قرارات دولية وإقليمية وحملية جمحفة هتدده يف وجوده وهويته.

ن خناف على أنفسنا من الضياع ابسم احلوار املزيف وغري الصادق و أليس بعد كل هذا حيق لنا كعرب ومسلمني أ
املسؤول، صران نذبح أكثر من مرة ، ابسم مصطلحات برّاقة  ولكنها جوفاء كاحلوار والتسامح وسياسة تقريب األداين 

بعيدة عنا، إنه بو املذاهب والطوائف واحلضارات.وال نذهب بعيدا يف التحليل والتفلسف ، فالقضية الفلسطينية ليست 
حوار الطرشان ، حوار العار والدمار، حوار الدابابت والطائرات والصواريخ العابرة للقارات ، حوار احلر مع عبده ، 

 والضابط مع جنديه، والسيد بسيده.
و حوارات  ،وأوال يعلم احلكام العرب واملسؤولني الغربني معا أبننا سئمنا ومللنا من أنصاف احلوارات، وحوارات املعارضة

، و احلوار مع األقليات والطوائف ، واحلوار مع رموز النظام (54)، و أسلو (53)الطعن يف الظهر،كحوارات كامب ديفيد
، ويف احلقيقة فللحوار أصوله ومقدماته وأركانه، و هل إفتقد احلكام العرب ملثل هذه األسس واألركان ، أم أهنم حياورون 

م أن الغرب ال يعطيهم حىت فرصة احلوار؟ ، وإن شرفهم ابحلوار، مل يك هدفه إال من موقع ضعف ما بعده ضعف ،أ
ربح الوقت و تفويت الفرصة عن العرب واملسلمني عامة، وإهلائهم حبوارات ومهية غري متكافئة ، قد يكون من ورائها 
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د للحوار أي مشروع عريب مّوحإخرتاق منظومة العرب العسكرية والسياسية واإلقتصادية واإلجتماعية، من أجل إجهاض 
اجلاد التارخيي واحلضاري، لكن الذي نتمناه ونرتضيه هو أن يكون حوار هوية عربية  إسالمية يف مقابل هوايت أخرى، 
وإال ساعتها نكون كمن يشيد قصرا على الرمال ،أو كمن يكتب على املاء أبي لون شاء ، فإنه يف النهاية ال يكسب 

، وال نريده أيضا (55)ل شبئ ، يف األخري نقول ال نريده حوارا حضاراي من منظور غاروديأي شيء ،مقابل تضيع ك
صدام احلضارات على طريقة وفهم ) هنتنجنت( ، وال  العمل بنظرية هناية التاريخ ل" فرانسيس فوكوايما "، وابلتبسيط 

ها وال تعاديها. ت وال تضطجر منها وال تلغياملبسط نريده حوار هوايت لبناء احلضارة اإلنسانية اليت تتسع لكل اهلواي
فالواقع يقول أبن نشر حضارة أو ثقافة ما ال ميكن أبي حال من األحوال أن ينجح من دون املرور عرب احلوار واحلوار 
احلقيقي ،ألن احلوار هو السبيل الوحيد لتجنب الصدام احلضاري ،وألن سياسة العصى الغليظة ليست صاحلة لكل 

األمكان، فهناك أفق وفجرجديد ال بد التعامل معه إبحرتافية كبرية ومبنهج قومي، إنه التاريخ وال شيئ بعده، األزمان و 
غريب( ، ما عساان  -عريب(، قبل البدء يف احلوار األفقي )عريب -لكن املصيبة أن العرب حيتاجون إىل حوار أفقي ) عريب

 أن نفعل، إنه التحدي األكرب.
إننا جنده ال خيرج عن عاملني الغريب، ف –األسباب احلقيقية اليت تعيق  وتعرقل احلوار احلقيقي  العريب  وإذا حبثنا جيدا عن

رئبسيني لكل طرف، فأما من انحية الغرب  فهي" ثقافة التفوق واإلستعالء و الغطرسة اليت حتكم العقلية الغربية يف 
ع يمنة والتسلط، واإلزدواجية اليت يتعامل هبا الغرب معالقتها مع اآلخر ، واليت كانت نتيجة اتريخ طويل من اهل
.وعلى العموم ما هو أهم عاملني من عوامل معوقات (56)اآلخر)املسلم(، مع أن هذا احلوار الذي يتم بشروط الغرب " 

بيعي للحوار طالغريب ، ولكن املتسبب فيها العرب؟،  فأما  العامل األول، هو املناخ غري الصحي وغري ال –احلوار العريب 
،  فالطرف العريب اإلسالمي يشعر أبنه يف موقف املتهم ، وأنه هو مصدر التهديد يف العامل. وأما العامل الثاين، فيتمثل 

 . (57)يف إثبات حسن النوااي ، والدفاع عن النفس، وتقدمي ما يثبت ذلك 
يف عشرات  رة الغرب،بل شارك العرب واملسلمونويف احلقيقة ليست هذه هي املرة األوىل اليت أعلن العرب قبوهلم حماو 

املؤمترات والندوات الدولية اليت كان شعارها " حوار احلضارات واألداين والثقافات"، ويف النهاية كانت النتيجة حمتشمة 
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ر اجدا، إن مل نقل أهنا كانت فاشلة، فمن املتسبب يف هذا الفشل؟ فقد  حصر الدكتور احلبيب اجلنحاين معوقات احلو 
بني العرب املسلمني والغرب يف عاملني أساسيني مها:أن احلوار بدأ إنطالقا من هواجس سياسية ظرفية وليس من مشروع 

مسألة تصفية إرث املاضي الثقيل بني الكنيسة الغربية والعامل اإلسالمي، قبل الشروع يف حوار  حضاري،حبيث جتاهل
 إىل العامل العريب اإلسالمي بعيون الكتب الصفراء القدمية اليت ألفت .مبعىن آخر الزال الغرب ينظر(58)حقيقي وجريئ 

زمن احلروب الصلبية بني الغرب واملسلمني، واليت صورت اإلختالف بني الطرفني على أساس أنه صراع ديين حمض، 
غريوا صورهتم املهزوزة ي ولذلك فصورة املسلمني اليوم مقلوبة يف فكر وذهن و خميلة الغربيني، فعلى املسلمني قبل الغرب أن

 واملشوهة منذ ظهور اإلسالم على وجه البسيطة ، وبدأ الفتوحات اإلسالمية يف أوراب وجنوب شرق أوراب.
ومع ذلك  فقد فاجأ أحد املفكريني األملان الدكتور احلبيب اجلنحاين يف حوار مبدينة فرانكفورت األملانية بسؤال حمرج 

وهو"كيف يدعوا املسلمون إىل احلوار مع اآلخر، ومعشر العرب ال يستطيعون التحوار يف للغاية ،واإلجابة عليه أحرج، 
، والذي يهمنا ها هنا ، هو حقيقة السؤال وواقعيته وموضوعية طرحه، ووجوب تقبل واقعنا املر ، املؤمل، (59)بيوهتم ؟"

خل حىت التحدث مع املختلف معنا من دا واملقلق يف آن واحد، أيعقل أن نقبل احلوار مع اخلارج )اآلخر(، وال نقبل
قوميتنا ووطنيتنا وعلى سبيل املثال ) املعارضة السياسية جبميع أطيافها(.ومهما أسهبنا وإسرتسلنا يف حيثيات املوضوع ، 
فإننا جند نظرة الغرب للنحن )املسلمني( دائما ويف غالب األحوال هي نظرة حتمل دالالت اترخيية قدمية، مبنية على 

صراع احلضاري، فهي من خملفات احلروب الصليبية، فالنحن يف نظر األان الغريب تعين ذلك اآلخر الذي انفسه على ال
ماضيه،وابلتايل فهو خصم يف وعيه ،وفيصل القول نكون حنن املخطئني إذا جردان الغرب من ذاكرته الثقافية الدينية ، 

ب والعامل يف كفة أخرى، فال بد إذن من منتصر ومنهزم" ،كأن الغر إن إستشراق اليوم يضع اإلسالم  واملسلمني يف كفة 
، إنه حبق وحقيقة التصادم بني اهلوايت احلضارية.فالعقل األوريب (60)هو العامل مبفرده، وأن اإلسالم خارج من هذا العامل " 

ال من خالل يتعرف إىل األان، إدائما يف خط متواز مع اإلسالم، فهو ال يعرف اإلثبات إال من خالل النفي،وابلتايل ال 
 (61)اآلخر، فهو ال يستطيع التفكري يف مستقبله إال من خالل سيناريوهات يرمسها لنفسه اآلخر العدو املنتظر)اإلسالم( 
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. ويف النهاية نقول أبن الفكر األوريب ال ينظر لألشياء إال من خالل صراع األضداد ، أو تقابل األطراف،كتقابل األان 
 .(62)" فاإلثبات ال يقوم  إال من خالل النفي ، واألان ال تتحدد إال عرب اآلخر" واآلخر،

 التوصيات:الامتة و 
وبعد معاجلتنا للموضوع وإحاطتنا ألهم جوانبه اخلفية ، فقد إهتدينا إىل اإلستنتاجات التالية اليت مزجناها ببعض 

 التوصيات اليت نراها هامة وهامة جدا وهي :
العربية اإلسالمية إشكال اترخيي خطري منذ أن وطأ اإلستعمار األوريب احلديث أرضه بطريقة صارت اهلوية  -1

مباشرة أو غري ذلك، فهو املتسبب األكرب مبأساة اهلوية العربية اليت أخذت أبعاد جيوسياسية خطرية خاصة 
منو وتطور وحتسن  هلوية يفعصران اليوم وهو عصر العوملة إبمتياز.اهلوية شيئ مكتسب ال وراثي ، وابلتايل فا

 مستمر بتحسن أساليب وطرق املعيشة اليت تتجدد ابلتغلب على التحدايت الكربى اليت تعرتض األمة الواحدة.
اهلوية هي احملافظة على اجلذور واألصول اليت اكتسبها اإلنسان بكّده وجّده من خالل مساره ومسريته النضالية  -2

على الرابط الذي يوحد األجيال رغم إختالف بصامات هذه القوافل من من املهد إىل اللحد، مع احملافظة 
األجيال الذاهبة واآلتية ورغم القيمة املضافة لكل واحد منهم ،إال أن اهلوة الساحقة بني هذه األجيال غري 

ضاري سحيقة وغري مضرة ابلتوجه العام السليم لألمة الواحدة، فاألمة اإلسالمية تكون مبشروعها الثقايف واحل
أو التكون، فاحليادية يف هكذا حاالت غري مسموح هبا، أما اإلحنياز وامليل إىل اهلوية اجلماعية فهو عني 

 الصواب وبيت القصيد  واهلدف املنشود واملرجو واملنتظر.
فهال برمج العرب واملسلمون هويتهم أبنفسهم وفق األهداف اليت سطروها، أم أهنم يسريون بدون أهداف، أم  -3

ت هلم هوية غري هويتهم املعتادة وصارت هويتهم هوية معوملة ومأمركة ومأوربة.هناك تضارب وتعارض حىت برجم
ال أقول تناقض يف الغالب العام بني هوية الشعوب العربية واإلسالمية وبني هوية دوهلا وحكوماهتا، وهذا أتكيد 

قي لك إال بوجود نظام دميقراطي حقيلغياب مشروع جمتمع خيض له اجلميع رؤساء ومرؤسني، وال يتحقق ذ
شفاف وحر ومسؤول، ولن يتأتى ذلك إال ابملزيد من التضحيات والنضال من الطرفني إلعادة بوصلة اهلوية 

 إىل موقعها احلقيقي و وكرها وحضنها الطبيعي .
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مي أم اإلصالح ليماهي أولوايت العمل اإلصالحي يف البالد العربية واإلسالمية، أهو اإلصالح اإلقتصادي والتع -4
اإلجتماعي والثقايف والسياسي، املهم يف نظري اخلاص املتواضع أرى أن قضااي اهلوية ابتت فريضة عني ومن 
األولوايت القصوى يف ظل التحدايت اإلعصارية اليت هتدد الوجود احلقيقي لألمة العربية واإلسالمية يف وجود 

وية ة أو إقتصادية وثقافية للعرب واملسلمني إال بوجود هوية قطوفان العوملة وألنه ال مستقبل وال قوة سياسي
حماورة لنفسها وللهوايت األخرى، مهما كانت طبيعة اإلختالف إال دولة واحدة ووحيدة وهي دولة آل صهيون 
املغتصبة لألرض الفلسطنية والرافضة لكل حوار حقيقي وعادل ألصحاب القضية الشرعية.و على الرغم من 

اليوم إبمجاع كل احملللني، إال أن الغرب يكون أكثر إقتناعا من املسلمني ، أبن اإلسالم مازال ضعف مسلمي 
هوية مجاعية قوية و قابلة للتوسع واإلنتشار يوم بعد يوم ، بل حلظة بعد حلظة، خاصة وأن الغرب قدميا و 

اإلسالم وهو  شرتك بينهما هوحديثا اليفرق بني العرب واملسلمني، فيضعهما يف سلة واحدة ،ألن القاسم امل
اخلصم رقم واحد يف الوعي الغريب، فهو إذن يلغي الذات اإلسالمية ويعمل على إقصاؤها و إستئصاهلا من 

 جذورها.
 اَلوامش واإلحاَلت:

دار هنضة مصر  ،ايفث الثقالنشر اإللكرتوين ومشروعات املكتبة الرقمية العاملية والدور العريب يف رقمنة وحفظ الرتا، أمحد يوسف حافظ أمحد(1)

 .74للنشر، بدون اتريخ، ص 

 ة األلفيةالعشرين وبداي القرن مثقف ومفكر عريب خالل شهرهو أفمغريب، ( مؤرخ وروائي وسياسي وانقد-1933عبد هللا العروي) (2)

 .م والتاريخمفهوم العقل، اإلسال مزدوج اللغة) العربية والفرنسية( كتابة ومشافهة، ومن أشهر أتليف، الثالثة
 

احلماية أسلوب إستعماري ظهر يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر ، وتعين محاية دولة عضمى لدولة أخرى ضعيفة ، فهو نوع من الوصاية  (3)     
 .املقننة

وإستعمار بشكل  غري ه دقت عليه عصبة األمم،  وهو أسلوب وآلية جديدة ابتدعتها الدول الكربى املنتصرة يف احلرب العاملية األوىل و صا األنتداب (4)    
 .دولة من الدول الكربى املنتصرة لتسري دواليب الدول الضعيفة إىل إشعار الحق مباشر، يعين  تكليف

                .250،   ص 2014، املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات،بريوت 1، طدراسة وتوثيق عبد السالم املسدي، اهلوية واألمن اللغوي (5)    

 .276نفسه، ص   (6)      
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(،مركز دراسات 68ريب)،سلسلة كتب املستقبل الع رايض زكي قاسمحترير وتقدمي  ،املعاصرا عربي  اَلوية وقضاَيها يف الوعي، أمحد بعلبكي وأخرون  (7)
 .297، ص   2013الوحدة العربية،بريوت 

 صادجملة اْل، 5ي املديريني واملعلمني مع قضية الرت بية  والتعليم العريب مع قضية  الرتبية للهوية القومية " ،  عددخالد عرار و فادية إبراهيم  ، " تعاط  (8)
 .61،ص   2015، الكلية األكادميية بيت بريل،  

: حنن والرتاث،  ومن أهم كتبه (، مفكر وفيلسوف مغريب، كثري التأليف،إختص يف موضوع نقد العقل العريب،2010 -1936حممد أمحد اجلابري )  (9)
 : العروبة واإلسالم والغرب. إشكاليات الفكر العريب املعاصر، مسألة اهلوية

 .195،ص  2012،مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت 4، ط مسألة اَلوية العروبة واإلسالم..والغُر حممد عابد اجلابري، (10)

يستري يف العلوم رسالة ماج اَلوية العربية بني األطروحات القومية واإلسالمية " دراسة من منظور فكري "،ِشكالية ع واقحممد مهر أمحد أبوعنزه،   (11)
 .82ص  2011شراف الدكتور غازي الراببعة، كلية اآلداب والعلوم السياسية ، جامعة الشرق االوسط إالسياسية ، 

 .63، ص نفسه  (12)
 . www.ejtemay.com،20 10.12سا 15/8/2016،  حدودية التعددو دية اإلنتما ٌ اَلوية العربية بني تعدحمارب فيصل،  (13)
 .146م، ص 2000، دار الكلمة للنشر والتوزيع، مصر،  1،طوعامل بال هويةحممود مسري املنري، العوملة  ( .14)
 .272، ص املرجع السابقعبد السالم املسدي ،  (15) 
 .23 ، ص2012على للثقافة، القاهرة ، اجمللس األاَلويةحسن حنفي حسنيني،  (16)
 .7، ص 2012، جانفي مركز الدراسات املتوسطية والدوليةجملة ، 7عبد النور بن عنرت،"اهلوية األمازيغية املغاربية "، عدد (17)
 .51، ص املرجع السابق، أمحد بعلبكي وأخرون  (18)

 .53نفسه ، ص   (19)
 .367، ص نفسه (20)
 .25-24ص ، ع السابقاملرجحسن حنفي ،  (21)
 .29نفسه، ص   (22)
الفلسفة  ،و كتاب النورأالعامل   :.له عدة مؤلفات نذكر منهايلقب بـ"أبو الفلسفة احلديثةفرنسي،  فيلسوف (،1650– 1596) ديكارت رينيه (23)

 . قواعد لتوجيه الفكر ،انفعاالت النفس، األوىل

 .55 ، صنفسه (24)

 .61، ص 2011الكويت، يونيو 631، عدد جملة العريبأمحد أبوزيد،"اإلغرتاب اجلديد"،  (25)

 .17-16ص، نفسه  (26)

 .18ص،  نفسه (27)

بيت  ،الكلية األكادميية ،جملة اْلصاد، 1عدد الفلسطيين وأتطريها فـي الواقع اإلسرائيلي  -حممد أمارة وعبد الرحمن مرعي، "مسميات هوية العريب (28)
 .67 -65،ص 2011بريل ، رام هللا 

 . 134، ص املرجع السابقحممد مهر أمحد أبوعنزه،  (29)

 .91، صنفسه (30)
 .101، ص  نفسه (31)

http://www.4shared.com/office/cLBpG_zN/_-____.html
http://www.4shared.com/office/cLBpG_zN/_-____.html
http://www.4shared.com/office/cLBpG_zN/_-____.html
http://www.4shared.com/office/e304uvue/___online.html
http://www.4shared.com/office/LYjsFQkx/__online.html
http://www.4shared.com/office/LYjsFQkx/__online.html
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 .310، ص  نفسه (32)
 .16-15ص،1998، 2 / 228 دد، عالعريب جملة املستقبل، "العوملة واهلوية الثقافية، عشر أطروحات"حممد عابد اجلابري: (33)
 ،منشورات املنظمة اإلساملية للرتبية والعلوم والثقافة ،  2، طال ه وية وال عول مة من منظور التنوع الثقايف، عبد العزيز بن عثمان التوجيري  (34)

 .25 -17،ص 2015إيسيسكو
كاتب كثري التأليف ومن أهم آتليفه:الدين والدولة يف لم االستغراب،  مصري،. واحد من منّظري عوفيلسوف ( مفكر  - 1935) حسن حنفي (35)

 أجزاء،الدين والتحرر الثقايف،حوار األجيال، من النص إىل الواقع، من النقل إىل اإلبداع.8مصر 

 .74جسن حنفي ،املرجع السابق، ص   (36)
 جملة اجلصاد، 5ضية الرت بية  والتعليم العريب مع قضية  الرتبية للهوية القومية " ،  عددخالد عرار و فادية إبراهيم  ، " تعاطي املديرين واملعلمني مع ق  (37)

 .62، ص   2015، الكلية األكادميية بيت بريل،  
النظام  له عدة كتب نكر منها: ال اإلقتصاد السياسي،أستاذ جامعي متخصص يف جم،و سياسي أمريكي عامل (،  -1952)  فرانسيس فوكوايما (38)

 .هناية التاريخ واإلنسان األخري، ولكنه إشتهر بكتاب  السياسي واالضمحالل: من الثورة الصناعية إىل عوملة الدميقراطية

ة، العالقات السياسية الدولي أستاذ جبامعة هارفارد األمريكية يف جمال ، مفكر وعامل سياسي أمريكي، (2008  - 1927 ) صامويل هنتنجتون (39)
،يرى "شتهر بتحليالته اإلقتصادية والسياسية وتداخا العسكري والسياسي يف الدول النامية، ولكن أهم كتاب له على اإلطالق هو " صراع احلضاراتإ وقد

 ية الكربى.بعد القومي والديين  و الدول العاملفيه أن العامل مقبل مابعد انتهاء احلرب الباردة على صراعات إيديولوجية بني الدول الضعيفة ذات ال

 .16،ص 2005، أفريل 557،جملة العريباحلبيب اجلنحاين، "حوار احلضارات ، ملاذا؟ وكيف؟ ومع من؟"، (40)

 .18نفسه، ص  (41)
لذي رسم ا املمالك يف معرفةإشتهر بكتاب أقوم املسالك مصلح سياسي وإقتصادي وإجتماعي تونسي ،، ( 0189 -1820) خري الدين التونسي (42)

رية، املساواة، حلفيه عصارة جتربته فياحلكم ونظرته الفاحصة كرجل دولة ملسألة إصالح أركان الدولة واجملتمع، فكان يركز كثريا على املبادئ الثالثة : ا
 .18 نفسه، ص (43)العدل، وهونفس شعار الثورة الفرنسية ، مما يدل أتثره الشديد مببادئها السامية. 

القريوان عرب ازدهار احلضارة اإلسالمية يف املغرب العريب، العوملة مؤرخ إقتصادي وإجتماعي تونسي،من أهم كتبه: ( ،   -1934) احلبيب اجلنحاين (44)
 .والفكر العريب املعاصر

 .21-20، ص نفسه  (45)
 .20ص ، نفسه  (46)
 .43،صاملرجع السابقعبد السالم املسّدي،   (47)
 .44نفسه، ص   (48)
 .36املرجع السابق، ص ،أمحد بعلبكي وأخرون  (49)
 إغراء القوة والعامل  أمريكا ( كاتب وسياسي لبناين شهري، له عدة مؤلفات منها: اجملتمع والدولة يف املشرق العريب،  -1951غسان  سالمة ) (50)

 ومداها.

 . 38-37نفسه  ، ص  (51)
 .38نفسه، ص   (52)

حممد أنور  املصري بني الرئيس 1978 سبتمرب 17اتفاقية   مت التوقيع به يف ضواحي واشنطن، سياحي منتجععبارة عن  هو ، كامب ديفيد (53)
  .1989 - 1979من  جامعة الدول العربية يف تهاتم تعليق عضويكان تيجة ذلك مقاطعة العرب ملصر فو  ،مناحيم بيغن إسرائيل ورئيس وزراء، السادات

( ومنظمة التحرير الفلسطينية .  ،(مشعون برييز( إسرائيلبني   1عرفت أبوسلوبال أرض أوسلو هي عاصمة النرويج ، عقدت هبا معاهدة سالم  (54)
املصرية، ولكن  طااب فقد عقدت بني الطرفني يف مدينة  ،2أما أوسلو.بيل كلينتون  يكياألمر  ، حبضور الرئيس1993 سبتمرب 13 يف (حممود عباس

 .1995 سبتمرب 28 يف واشنطنالتوقيع الرمسي  مت يف 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84:_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84:_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84:_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiW7NmyroDPAhWIHxoKHaEcDQEQFggpMAE&url=https%3A%2F%2Far.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D9%2586%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%258A%25D8%25A9_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25AE_%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D9%2586%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2586_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25AE%25D9%258A%25D8%25B1&usg=AFQjCNECJwhchbJwlGzn_Hn4YqCYkRXMbg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiW7NmyroDPAhWIHxoKHaEcDQEQFggpMAE&url=https%3A%2F%2Far.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D9%2586%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%258A%25D8%25A9_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25AE_%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D9%2586%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2586_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25AE%25D9%258A%25D8%25B1&usg=AFQjCNECJwhchbJwlGzn_Hn4YqCYkRXMbg
https://ar.wikipedia.org/wiki/1927
https://ar.wikipedia.org/wiki/2008
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%B9_%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8_%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%B9_%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8_%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1978
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
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، ومن أهم كتبه: ملاذا أسلمت، حماكمة الصهيونية 1982سنة  ( ، فيلسوف وكاتب فرنسي، إعتنق اإلسالم 2012 - 1913)  جارودي روجيه (55)
 .  الوالايت املتحدة طليعة اإلحنطاط العاملية،

شراف إالة ماجستري، ، رس دل اْلضارات يف ظل اإلعالم املعاصر دراسة على عينة من املثقفني اجلزائريني، املثقف اجلزائري وجكنزة ابشوشي   (56)
،  2009  -2008بن يوسف بن خدة ، 1الدكتور عزة عجان ، كلية العلوم السياسية واإلعالم ،قسم علوم اإلعالم واالتصال ، جامعة اجلزائر

 .101ص
 .102نفسه، ص  (57)
 .16نحاين،املرجع السابق ،ص احلبيب اجل (58)
 .18 -19نفسه، ص  (59)
 .137، ص حممد عابد اجلابري،املرجع السابق  (60)
 .183ص  ، نفسه  (61)
    . 184نفسه ، ص  (62)

 البيبليوغرافيا :

 .2011، يونيو الكويت631، عدد جملة العريبأبوزيد أمحد ،"اإلغرتاب اجلديد"،   (1)      
، الكلية األكادميية، بيت جملة اْلصاد، 1الفلسطيين وأتطريها فـي الواقع اإلسرائيلي  " عدد -د الرحمن مرعي، "مسميات هوية العريبأمارة حممد وعب (2)

 .2011بريل ، رام هللا 

http://www.kutubpdf.org/book/6107-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B7%D9%84%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%B7.html
http://www.kutubpdf.org/book/6107-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B7%D9%84%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%B7.html
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الة ماجستري، رس ، ، املثقف اجلزائري وجدل اْلضارات يف ظل اإلعالم املعاصر دراسة على عينة من املثقفني اجلزائرينيابشوشي كنزة  (3)
  -2008،بن يوسف بن خدة  1إشراف الدكتور عزة عجان ، كلية العلوم السياسية واإلعالم ،قسم علوم اإلعالم واالتصال ، جامعة اجلزائر

2009. 

 .2012، جانفي مركز الدراسات املتوسطية والدولية، جملة 7بن عنرت عبد النور ،"اهلوية األمازيغية املغاربية "، عدد (4)

(،مركز 68قبل العريب)رايض زكي قاسم ،سلسلة كتب املستحترير وتقدمي  ،املعاصرالعريب  اَلوية وقضاَيها يف الوعي، بعلبكي أمحد وأخرون  (5)
 .2013دراسات الوحدة العربية،بريوت 

 .1998، 2 / 228، عدد جملة املستقبل العريباجلابري حممد عابد: "العوملة واهلوية الثقافية، عشر أطروحات"،  (6) 
 .2012،مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت 4، ط مسألة اَلوية العروبة واإلسالم..والغُر ، ----------- (7) 
 .2005، أفريل 557،جملة العريباجلنحاين احلبيب ، "حوار احلضارات ، ملاذا؟ وكيف؟ ومع من؟"، (8) 
 .2012القاهرة  ، اجمللس األعلى للثقافة،اَلويةحسنيني حسن حنفي ،  (9) 
دار  ،النشر اإللكرتوين ومشروعات املكتبة الرقمية العاملية والدور العريب يف رقمنة وحفظ الرتاث الثقايفحافظ أمحد أمحد يوسف ،  (10)

 هنضة مصر للنشر، بدون اتريخ.
، 5هوية القومية " ،  عددم العريب مع قضية  الرتبية للخالد عرار و فادية إبراهيم  ، " تعاطي املديرين واملعلمني مع قضية الرت بية  والتعلي  (11)

 .  2015، الكلية األكادميية بيت بريل،   جملة اجلصاد
 10.12سا 2016 -8-15،  اَلوية العربية بني تعددية اإلنتما ٌ وحدودية التعددحمارب فيصل،  (12)

20،www.ejtemay.com. 
 . 2014، املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات، بريوت 1، طدراسة وتوثيق ياملسدي عبد السالم ، اهلوية واألمن اللغو  (13) 
 ، دار الكلمة للنشر والتوزيع، مصر.1،طوعامل بال هويةاملنري حممود مسري ، العوملة  (14)
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 اإلسالم ِىل دعوِتم وفرضية الدين ِىل املعاصرين الصينيني نظرة
 

 تشنغ بني الصيين الدكتور يونس عبد هللا ما 
Dr. Yunus Abdullah Ma Zhengbin 

yunusuia@yahoo.com  
 احملاضر ابجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي

 

 ملخص البحث

ة، وهو ميثل ســمإن الصــني تعد أكرب دولة يف العامل من حيث عدد ســكاهنا إذ وصــل عددهم إىل ألف وثالمثائة مليون ن
ربع ســـــكان العامل. وقد صـــــارت هذه الدولة بعد االنفتاح الســـــياســـــي واإلصـــــالح االقتصـــــادي قوة عاملية تغزو العامل كله 
مبنتجاهتا املتنوعة، األمر الذي جعل العامل كله ينظر إليه إبعجاب وتقدير. ومع هذا التقدم اهلائل يف اجلانب املادي 

ة تقلق قادة الصـــــني الســـــياســـــيني، ومفكريها، وقد أدى هذا الفراغ الروحي مع توفري أصـــــبح الفراغ الروحي مشـــــكلة كبري 
وســائل إشــباع الرغبات اجلســدية إىل انتشــار الفســاد األخالقي على مجيع املســتوايت. ومن هنا حياول هذا البحث على 

يل نور لى كيفية توصــــــمعرفة موقف الصــــــينيني املعاصــــــرين من الدين عامة، ومن اإلســــــالم خاصــــــة مســــــتهدفا التعرف ع
اإلســــــــــالم إىل قلوهبم. والبحث يتكون من مقدمة، وأربعة مباحث، وخامتة مع توصــــــــــييات. وقد اســــــــــتطاع الباحث من 
خالل املنهج التحليلي والنقدي على بيان ضرورة القيام بدعوة الصينيني إىل اإلسالم ابعتباره املنقذ الوحيد من الضالل 

وصـــــل إليه البحث إثبات فشـــــل املبادئ الشـــــيوعية يف توجيه ســـــلوك اإلنســـــان، وتنمية والفســـــاد واهلالك. ومن أهم ما ت
 القيم، وأتكيد عظمة اإلميان ابهلل واليوم اآلخر يف استقامة اإلنسان، وحتسني صورته، وحتقيق السعادة الدائمة.
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 املقدمة

سنغافورة أو ماليزاي وغريها  واء يف اتيوان أوإن الصينيني املعاصرين الذين يعيشون يف دولة الصني احلديثة، ويف خارجها س
من الدول، ال ختتلف طبيعة تفكريهم العقلي، وال نظرهتم إىل العامل املادي، والعامل الغييب يف األايم املعاصرة مما كانوا عليه 

ال أن ما يبديه من إيف األايم القدمية. والباحث وإن كان يركز يف هذا البحث على اجملتمع الصيين يف دولة الصني األم؛ 
مالحظات، وما يذكره من حتليالت، ينطبق على الصيين املعاصر أميا كان على وجه األرض مع استثناء الصيين املسلم 

 الذي يتميز أو يتوقع منه أن يكون متميزا يف نظرته إىل العامل املشاهد والعامل الغييب.

ود ة، أو الطاوية، أو البوذية، هذا ال يعين عدم وجإن الصينيني من حيث العقيدة ينتمون إىل الكنفوشيوسي 
املسيحيني، واملسلمني بني الصينيني. والدايانت القدمية املعروفة ابلدايانت الوضعية من كنفوشيوسية، وطاوية، وبوذية، 

ياة األخروية حلوإن اختلفت يف بعض مبادئها؛ إال أهنا مجيعا ترتكز حول طبيعة اإلنسان وحده دون ربطه ابإلله اخلالق، وا
اليت أقر هبا األنبياء واملرسلون. ومن أهم املبادئ املشرتكة بني الصينيني املنتمني إىل هذه الدايانت القدمية تقديسهم ألرواح 

وهذا التقديس، وتقدمي القرابني هلذه األرواح ليس من أجل سعادة هؤالء  1األموات من اآلابء واألجداد واألبطال.
لب هذا التقديس والعبادة من منافع مادية لألحياء يف األرض، وهكذا كان جل اعتقاد الصينيني األموات؛ بل ملا جي

مهما تنوعت معتقداهتم يدور حول سعادة اإلنسان، وسالمته يف األرض، ويف احلياة قبل املوت وليس بعد املوت. واملؤرخ 
سيحية بني الصينيني ابلرغم من دخول اإلسالم كان حمقا عندما أرجع عدم انتشار اإلسالم وامل  ول ديورانتاملشهور 

 من دنيوية أشد فسان التاريخ يعرف ومل" واملسيحية أرض الصني منذ عهد بعيد إىل طبيعة عقلية الصينيني حيث قال:
 نعيم ينال أن صالته يف لبيط ال فإنه صلَــّى، وإذا الدنيا، احلياة هذه يف خبري يعيش أن الصيين به يهتم ما فأكرب نفسه،
 يقذفه مث ابلسباب، انهلس فيه يطلق لدعائه إهله يستجب مل وإذا. األرضي العامل هذا يف لنفسه اخلري يطلب بل اجلنة؛
 أية من يعرفون ه مْ ف اآللـهة، يعبد من والصور التماثيل، صانعي من ليس املأثورة الصينية أمثال ومن النهر، يف األمر آخر
بل الصيين العادي حبماسة على اإلسالم أو املسيحية، فذانك الدينان مينيانه جبنة قد ومن أجل هذا مل يق2تصنع." مادة

وعدته إايها البوذية من قبلهما ولكن الذي يريده حبق هو دين يضمن له السعادة يف هذه األرض. وإذا قيل إن يف 

                                                           
 .28م(، ص2008، 1) كواالملبور: دار التجديد، ط واملسلمون يف منظور الصينيني املاليزيني غري املسلمنياإلسالم الدكتور يونس عبد هللا ما تشنغ بني، -1 
 .256م(، ص1998، اجمللد األول من اجلزء الرابع، دار اجليل :بريوت) حممد بدرانترمجه إىل اللغة العربية  ،قصة اْلضارة ،ول ديورانت - 2
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ا يف احلقيقة صينيني؛ بل هم من يف الصني ليسو  3الصني مسلمني، فجوابنا إن معظم اخلمسة عشر مليوان من املسلمني
 أصول أجنبية أو أبناء أجانب.

 املبحث األول: الصينيون املعاصرون ورؤيتهم العامة للدين.

علوية، هلا شعور واختيار،  -أو ذوات غيبية -"اإلعتقاد بوجود ذات إن الدين كما عرّفه الدكتور حممد عبد هللا دراز هو
ة  اإلنسان، اعتقاد من شأنه أن يبعث على مناجات تلك الذات السامية يف رغبوهلا تصرف وتدبري للشؤون اليت تعين

  4ورهبة، ويف خضوع ومتجيد"، وبعبارة موجزة هو " اإلميان بذات إهلية جديرة ابلطاعة والعبادة".

ة الصينيني عابلرغم من هذا التعريف الذي يشمل معظم الدايانت السماوية منها والوضعية، نستغرب عندما ننظر إىل طبي
رؤية الصيين املعاصر  مل تتغري ول ديورانتوصلتهم ابلدين. ويف ضوء ما أشار إليه الباحث يف املقدمة، وأكد عليه املؤرخ 

للدين عما كان عليه سلفه يف املاضي؛ بل أصبح لدى الصيين املعاصر كلمة الدين نفسه، وما يتعلق به من طقوس 
حلادية املعادية د الثورة الثقافية. والثورة الثقافية اليت كانت تعتمد على املباءئ الشيوعية اإلوعبادات أكثر نفورًا واستهزاءً بع

بل طبيعة  5للدين، استطاعت فرض سيطرهتا، وهيمنتها على الشعب الصيين دون مقاومة أو مواجهة من قبل املعارضني؛
بح الشعب ر الشيوعي بني الشعب الصيين حيث أصالصني االجتماعية والعلمية واالقتصادية كانت ممهدة النتشار الفك

ا الصيين نفسه تفقد الثقة يف معتقداهتم الدينية القدمية؛ لكوهنا مل توفر هلم السعادة املرجوة يف حياهتم اليومية بسبب م
 ةعاىن الشعب من التخلف االقتصادي والعلمي، وابلتايل أصبح الباب مفتوحا لدخول الفكر الغريب املصطبع ابلصبغ

م. وهذه احلركة كانت عبارة عن 1919مايو الواقعة عام  4حركة املادية، ويعيد الباحثون جذور دخول الفكر الغريب إىل 
صاداي وسياسيا اجملتمع الصيين اقت لكوهنا عامل ختّلف ؛الكنفوشيوسية وسائر العقائد الدينية مبادئاالحتجاج على 

 6الفكر الشيوعي والنظام االشرتاكي كبديل ال بّد منه يف الصني.واجتماعيا على مدى قرون. وهبذه احلّجة دخل 

                                                           
 دد السكان يف الصني يعترب وهذا العدد عندما يقارن بع تقريبا حسب اإلحصائيات الرمسية، بل وصل إىل ثالثني مليوان ؛سة عشر مليوان يف الوقت احلاضرمعدد املسلمني يف الصني ليس خب

 .هينا للغاية حيث وصل تعداد السكان يف الصني إىل ألف وثالمثائة مليون
 - 256ص ،قصة اْلضارة ،ول ديورانت. 
 .52)الكويت: دار القلم، د.س(، ص الدين حبوث ممهدة لدراسة َتريخ األدَينبد هللا درّاز، الدكتور حممد ع -4
س العدد اخلاص األول، مار  ،()ماليزاي: اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي اإلسالم يف آسياالدكتور يونس عبد هللا ما تشنغ بني الصيين، "اإلسالم يف الصني: رؤية موضوعية واقعية"،  -5

 .41م، ص2011
 املرجع السابق، والصفحة نفسه.-6 
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على جزيرة  اإلجنليزم، واستيالء 1842 -1840 رتا ما بني عامإجنلإن حرب األفيون اليت وقعت بني الصني و  
 كل   8م،1900على الصني عام  قوات حتالف الدول الثماينواحلرب اليت دارت بني الصني و  1842،7كونغ عام   هونغ

هذه األحداث جعل الشعب الصيين تفقد الثقة ابلتعاليم الدينية اليت كانت تدعو إليها الكنفوشيوسية وغريها من 
الدايانت القدمية. كما أدت إىل انعدام الثقة بنظام احلكم االمرباطوري للبالد، والثقافة القومية املوروثة، وهذه الزعزعة، 

،  ط احرتام االمرباطور بني الشعب الصيين دفع الصني إىل حالة من اليأس العاموفقدان الثقة ابلدايانت املوروثة، وسقو 
إىل إدمان  من إمجال الشعب يف ذلك الوقت( 10مليون فرد من الشعب )حوايل % 40كما أدى إىل أكثر من 

، األمر الذي يف النهاية جعل الشعب الصيين يقبل الفكر الشيوعي والنظام االشرتاكي كبديل ال املخدرة اهلريوين مادة
 9بد منه يف الصني.

م بدأ احلكم الشيوعي حيكم الصني متغلغال يف مجيع جوانب احلياة، ومستحكما بعقول 1949وابتداء من عام  
ا شيوعية أصبح العداء الرمسي للدين، وألداء شعائره ظاهرا وبّينا، وأكرب ضحية هلذعامة الشعب. ويف حتقيق املبادئ ال

العداء الشيوعي للدين كان من نصيب اإلسالم؛ لكونه متميزا من حيث العقيدة والعبادة عن بقية الدايانت. وقد اختذ 
م نظام اجملتمع إلصالح حتت شعار"هدالنظام الشيوعي إابن حكمه تغيري توجُّه الشعب الديين والعقائدي ابسم حركات ا

حمله، وابلفعل استطاع النظام الشيوعي من خالل حركات اإلصالح والثورة الثقافية  10القدمي، وبناء نظام اجملتمع اجلديد"
والرتبية والتعليم املدرسي واجلامعي أن يبين اجملتمع الصيين بناء جديدا، ليست فيه للدين أي قيمة أو قداسة واحرتام 

. والتدين نفسه أصحب رمزا للتخلف والرجعية، وكل تركيز نظام احلاكم كان على الوازع االقتصادي والنفع املادي، ت   ذَكر 
وهذا املبدأ يف احلقيقة ليس جديدا؛ إمنا هو نفس ما عليه الفكر الصيين القدمي الذي كان يكافح وجياهد من أجله وهو 

  احلياة دون تعليقها على احلياة بعد املوت.حصول السعادة األرضية واملنفعة املادية يف

وانطالقا من هذا املبدأ كنا جند الصني اليت تعادي التدين، وتستهزء ممن يعتقد بعامل الغيب تتاجر مع أهل الدايانت 
وابألخص املسلمني من خالل صناعة، وإنتاج ما يستخدمه املسلمون من سجادات وسبح ومالبس تستخدم يف 

                                                           
 .19ص ،(م1997 ،2ط اجلديد، النجم دار: بكني) الصني شي، تشني -7 
 .36املرجع السابق، ص-8

 http://ar.wikipedia.org/wiki، َتريخ مجعورية الصني، من ويكيبيداي، املوسوعة احلرة -9 
 2014/6/10، النظرية، اركسية؟ملاذا حتتاج الصني ِىل املتشنغ شوه مينغ،  -10 
  01http://www.wenming.cn/ll_pd/mgc/201405/t20140529_1974605.shtm 
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منّبهة أبوقات الصالة وآذاهنا، وتصديرها إىل أسواق العامل العريب واإلسالمي يف وقت حيارب من  الصالة، وساعات
 .ميارس اإلسالم ويدافع عنه داخل الصني

 املبحث الثاين: الصينيون املعاصرون وتصورهم للدين مع بد ٌ عصر اَلنفتاح.

م، وهذا التغري واالنفتاح مل يقع يف 1979من عام  العهد الشيوعي الذي استمر نصف قرن بدأ ينفتح اقتصاداي وسياسيا
يوم وليلة. والصني ما زالت حتاول إعادة تشكيلها الفكري، والثقايف واالقتصادي، واالجتماعي، ابلرغم من مضي أكثر 

سنة، وليس ذلك غريبا إذ ترَب جيل أبكمله على الفكر الشيوعي وهم اآلن ميثلون أكثر من نصف الشعب  ثالثنيمن 
سنة. وليس هدف الباحث مناقشة أو دراسة حالة الصني االقتصادية أو  ثالثنيصيين ممن يصل أعمارهم ما فوق  ال

الثقافية أو االجتماعية قبل االنفتاح، ومقارنتها مع ما عليها بعد االنفتاح؛ وإمنا حياول الباحث أن يركز كل نظرته ملعرفة 
تاح، ومعرفة مكانة اإلسالم كدين مساوي ومنهج للحياة، هل بقيت مدى توّجه الشعب الصيين حنو الدين بعد االنف

راسخة يف قلوب املسلمني الصينيني؟ كما يهدف إىل معرفة مدى تصور الصينيني املعاصرين غري املسلمني لإلسالم 
 واملسلمني.

سنوات األخرية  رإن الطفرة االقتصادية، والتقدم التكنولوجيي أصبح ظاهرة ملفتة لنظر العامل كله، وخالل عش 
أصبحت الصني أكرب دولة اقتصاداي تغزو أسواق العامل شرقه وغربه، مشاله وجنوبه. ومع هذا التقدم السريع، والنمو 
االقتصادي اهلائل يف اجلانب املادي، عندما ننظر إىل طبيعة حياة الصينيني، وطريقة تعاملهم فيما بينهم جندهم أكثر 

ب. ومع اجلسدية. ويف حتقيق الرغبات اجلسدية أصبح التنافس ظاهرا وبّينا بني أفراد الشع طمعا ورغبة يف إشباع الرغبات
ازدايد مهم الشعب يف حتقيق املطالب اجلسدية بدأت القيم األخالقية والعدالة االجتماعية ختتفي روويدا رويدا. وقد 

د عصر ارن هذه الظاهرة مبا حدث لعامل الغرب بعحلت املادة أبشكاهلا املختلفة حمل القيم واألخالق الكرمية. وعندما نق
التنوير والنهضة، جند التشابه قواي ومماثال حيث تقدم عامل الغرب املسيحي علميا واقتصاداي عندما حترر، وابتعد عن قيود 

سفة النفعية حتل لومبادئ الدين املسيحي، ومع هذا االبتعاد عن الدين بدأت النزعة املادية والفردية العنيفة واإلحلاد  والف
حمل الدين، وأصبحت الكنائس حمجورة ال يرتدد إليها إال قليل من الناس، وأصبح االهنيار اخللقي والفساد يعم مجيع 
الفئات يف اجملتمع الغريب، وكأن هذه الظاهرة بنفسها بدأت تظهر وتنعكس يف حياة الشعب الصيين بعد االنفتاح 

                                                           
 -  الصني أايم زمني يفملعرفة املضايقات الشيوعية للمسلمني امللت "اإلمام الشهيد يوسف تشنغ كه يلالصيين ر اإلسالمي فكامل"رجاء التكرم من القارئ الكرمي أن يقرأ ما كتبه الباحث عن 

 .36م، ص2014، يونيو 1، العدد11اجمللد  " التابعة للجامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي،اإلسالم يف آسيايف جملة "الثورة الثقافية يف املقال املنشور 
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قع هضة العلمية؛ األمر الذي جعل الباحثني خيافون من املستقبل املظلم واخلراب املتو السياسي، والتقدم االقتصادي، والن
نتيجة هذا التغري يف طبيعة حياة اجملتمع الصيين، وهي نفس املخاوف والقلق الذي يشغل الباحثني والعلماء ورجال الدين 

 يف العامل الغريب.

 حتقيق يم الكنفوشيوسية والطاوية والبوذية وخاصة يفويف املاضي كان الشعب الصيين حياول التمسك ابلتعال 
ولكن سياسة حكومة الصني يف حتديد النسل، وإجبار   11العدالة والتعاون بني أفراد الشعب واحرتام بعضهم للبعض؛

كل أسرة أن يكتفي مبولود واحد فقط، كوسيلة لتحديد السكان حىت ال يعم الفقر بني الشعب، وتنتهي خريات الدولة 
رة األفواه. وقد بدأ تطبيق هذا القانون يعطي مثاره ابلطريقة العكسية منتجة آاثرا سلبية أكثر من الفقر بني الشعب بكث

الصيين، أال وهي كثرة الثروة املادية يف أيدي اآلابء مع قلة األبناء، وتربية هؤالء األبناء منعمني وسط هذه اخلريات اليت 
صول معظم الشباب وهم مرتفون وم َدلَّع وَن، وكل الوسائل الرتفهية أصبحت ميسورة احل مجعها اآلابء، وابلتايل أصبح اآلن

عليها، فنتيجة كل هذه العوامل أصبح الشباب الصينيون أكثر ميوال إىل التمتع ابللذات اجلسدية دون بذل جمهود عقلي 
عظم بقاع السلوكي واألخالقي يزداد يف م وبدين يف اإلنتاج والتنمية، ولذلك أصبح انتشار ظاهرة االحنراف واالحنطاط

األرض الصينية. وانتشار تعاطي املخدرات، وكثرة اجلرائم أصبحت ظاهرة عامة يف اجملتمع الصيين. وقد أدى هذا 
االحنطاط وخاصة يف سلوك الشباب رجال الفكر ورجال احلكم يفكرون من جديد إعادة الشعب الصيين إىل التقيد 

 كان هذا الدين قبل أن ينهار اجملتمع الصيين، وهذه الرغبة يف إعادة الشعب إىل البقاء دون السقوط ابلعقيدة الدينية أاي
من جامعة الدفاع الوطين وهو عضو ابرز يف احلزب الشيوعي من ( Liu Mingfu)والفناء، جعل الربوفسور ليو مينغ فو

يث قال شيوعية ابعتبارها عقيدة قائمة على العلم حاجليش العام يؤكد بصراحة ضرورة العودة إىل التمسك ابلعقيدة ال
 القرن يف الصني قيدةع تبىن كيف"يف حماضرته اخلاصة اليت ألقاها يف تدريب الكوادر الشيوعيني حتت املوضوع ب

 ال فائدة منه حالة انعدام العقيدة فيما ولكن واإلحلاد أمر جيد؛ ملحدون، الصينيني إن معظم": "والعشرين الواحد
 وال روح ال انر، وال جنة ال شيء، كل  انتهى مات إذا اإلنسان أن ظنا منهم عقيدة صاروا بال الصينيني ومعظم هم.بين

 يؤمنون ال صينينيال ومعظم من حقه وحده، وابلتايل عليه أن يستمتع به. يف هذا العامل ميلكه وما املوت، بعد بعث
 األخالق أصبحت كلذل فنتيجة ابلشيوعية، يؤمنون وال شيوسية،مببادئ الكنفو  وال يؤمنون عفاريت، وال إله، بوجود
 وجه على ةابملسيحي يؤمنون األمريكيني إن وإننا نقول. حدود أشد وأقوى بال اإلنسان طمع وأصبح حدود، بال تنحط

                                                           
  .80م(، ص2009، 1ط)القاهرة:مكتبة اإلمام البخاري للنشر والتوزيع، حضارة اإلسالم يف الشرق األقصىالدكتور كرم حلمي فرحات، -11
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هو  هذا شيوعية،ابل يؤمن أيضا أن كله  الصيين الشعب على فيجب ابإلله، ويؤمنون ابلدين، وهم يؤمنون التقريب،
لشيوعية فعلينا أن حياول من جديد جعل عقيدتنا ا الشيوعية قائمة على العلم، الصينيني أساس ازدهار الصني. وعقيدة

وهذه الكلمات اليت ابح هبا هذا العامل الشيوعي مع ما فيها من تناقض توحي إىل عدم  12تعم الشعب الصيين كله."
ملادي أن ، وهو تعبري صادق بوجود الفراغ الروحي الذي مل يقدر التقدم اارتياحه للوضع الصيين ابلرغم من تقدمها اهلائل

ميأله. وهذا الفراغ الروحي الذي حيس به أقطاب الشيوعية يف الصني ابلرغم من التقدم يف االقتصاد والتكنولوجيا ليست 
نسان من قلق واكتئاب ا يعانيه اإلخاصة ابلصني فقط؛ واملتابع إىل عودة الدين أبشكاله وأنواعه مرة اثنية كبديل معاجل مل

يف العامل املادي يالحظ جيدا االزدايد املستمر يف إقبال الناس على األداين. يقول الدكتور دين حممد نقال مما كتبه 
: إن إقبال اإلنسان على األداين يف ازدايد مستمر، وأن جلوئه إليها Yusa Michikoالباحث الياابين يوسا ميتشيكو 

ملعىن، وطلبا لألمن والراحة النفسية يف منو مطرد. وال عجب أن جند مثال جمتمعا مثل اجملتمع الياابين تزيد فيه حبثا عن ا
اجلمعيات الدينية املسجلة يف وزارة املعارف يف أواخر القرن العشرين على ثالثة أالف مجعية ومنظمة بعد أن كانت يف 

سبعمائة وعشرين مجعية فقط. مث يقول الدكتور دين حممد:  1951م بداية النصف الثاين من القرن وابلتحديد يف عا
وإذا كان ما يقال من أن دين اإلنسان يتطور مع الزمن صحيحا، فإن مثل هذه التطورات تدلنا على مدى إقبال الناس 

يف   Soka Gakkaiعلى الدين يف هذا اجملتمع الصناعي احلديث؛ بل إن الوضع الذي تتمتع به فرقة سوكا قاكاي
الياابن ليس فقط كفرقة دينية؛ إمنا كقوة سياسية كبرية، له داللته الواضحة يف جلوء الناس إىل الدين، ليس فقط للخالص 

واالحصاءات االجتماعية تقول إن واحدا  13 الروحي؛ وإمنا لتدبري شئون حياهتم اليومية، وتنظيم سياساهتم الوطنية...،
قة ينتمون إىل مثل هذه األداين اجلديدة. إن ما قيل من أنه "يف كل سبعة أايم تظهر فر من كل مخسة من الياابنيني تقريبا 

دينية جديدة يف الياابن" يدل داللة واضحة على إفالس التكنولوجيا، وفشل احلضارة احلديثة يف إسعاد اإلنسان، ويف 
ن األداين البوذية، تمع الصيين. فإذا كان هناك متوفري معىن ما حلياته. وإن ما رأيناه بشأن اجملتمع الياابين جنده يف اجمل

ابة والطاوية، واملسيحية: الكاثوليكية، والربتستانتية، واإلسالم كأداين معرتف هبا رمسيا، مع الكنفوشيوسية اليت تعترب مبث
القرن العشرين  رأيدلوجية غري مصرح تصرحيا، إضافة إىل األداين الشعبية، فإن الدراسات احلديثة تؤكد على أنه يف أواخ

                                                           
 م.2012معهد اإلنرتنت لرتبية الكوادر الصينية، فرباير  والعشرين، الواحد القرن يف الصني عقيدة تبىنليو مينغ فو،  -12 

http://study.enaea.edu.cn/kecheng/detail_268350 
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زاد إقبال الناس على األداين حبثا عن تصور كوين يعطي حلياهتم معىن، وميأل فراغهم الروحي الذي مل تفلح فلسفات 
  14الصني احلديثة وال سياستها يف ملئه.

هي يف ف وابالختصار إن الصني وإن تقدم ماداي بعد االنفتاح وحترر من الفلسفة الشيوعية اخلاصة ابجلانب االقتصادي
نفس الوقت حتس بفقدان التوازن يف حتقيق رغبات اإلنسان، ومحاية شخصيته وهويته الصينية. وابلرغم من ظهور 

ودعوة القادة الشيوعية ابلعودة إىل التمسك ابملبادئ الشيوعية بكاملها، وتعّطش الناس  15الدايانت اجلديدة يف الصني،
ر و اإلسالم، ونظرهتم إىل املسلمني مازال حمدودا؛ بل مشّوها ابلكراهية والنفو إىل ما يروي الفراغ الروحي، جند إقباهلم حن

ابلرغم من توطد العالقة احلميمة واملتزائدة بني الصني والعامل اإلسالمي والعريب. وهذه الظاهرة دفع الباحث حياسب 
هذا األمر؛ ألن  واحلاجز املانع يفنفسه وأمته اإلسالمية بشكل عام، واملسلمني يف الصني بشكل خاص ملعرفة العقبة 

الواقع احلايل كان من املفروض أن يكون صاحلا لنا حنن املسلمني؛ ألن نقوم بدعوهتم إىل دين اإلسالم ونعرض عليهم 
 مجال اإلسالم وحماسنه بسهولة ويسر. 

 املبحث الثالث: اْلاجز الارجي والداخلي للدعوة اإلسالمية. 

 ارجياملطلب األول: اْلاجز ال 

من املمكن أن نفهم هذا احلاجز اخلارجي ابلسؤال الآليت وهو ملاذا خياف الصينيون حكومة وشعبا من اإلسالم واملسلمني 
ابلرغم من فراغهم الروحي، ورغبتهم الشديدة إىل العودة للدين أاي كان شكله ولونه؟ وميكن أن نلخص اإلجابة عن هذا 

 السؤال يف أمرين: 

وما يدعو إليه هذا الدين من عبادات وشعائر تتعلق ابألكل 16م عن بقية الدايانت يف عقيدته وشريعته : متيز اإلسالأوَل
والشرب واللباس واالجتماع واالحتاد دون أن يكون جمرد عالقة داخلية بني اإلنسان، وما يؤمن به حبيث ال يظهر له أي 

دون أن  ين بني اإلنسان وبني معبوده داخل املعبد فقطأثر يف اخلارج، وبعبارة أخرى تتمىن أرض الصني أن يكون الد
يكون له أي تعلق ابحلياة اخلارجية، ومن هنا أصبح خوف الصينيني من املسلمني عندما يروهنم متميزين دون أن يشارك 

                                                           
 .15-13املرجع السابق، ص -14

 ، 2014/6/3يب يب سي ابللغة الصينية، "أعلنت حكومة الصني أمساء الدايانت الباطلة احملظورة"،  -15 
http://www.bbc.co.uk/zhongwen/trad/china/2014/06/140603_china_cult_list_falungong 

  .73(، صم1983، 12طدار الشروق،  )بريوت: ة وشريعةاإلس الم عقيد حممود شلـتوت، -16



 

 
664 

يني نعامة الشعب يف طريقة اللباس واألكل والشرب واألعياد والطقوسات القومية، وقد جعل هذا التميز يف قلوب الصي
نوعا من اخلوف حنو اإلسالم واملسلمني؛ ألن هذا التميز معناه أهنم يعيشون يف عامل غري عاملهم بثقافة غري ثقافتهم، 
وهذا معناه أهنم يشكلون دولة داخل الدولة، ولذالك البد من حتديد نشاطاهتم، وإبعادهم عن دينهم ومعتقداهتم، 

شل الكبري علميا وثقافيا واجتماعيا؛ ألن حكومة الصني قد أدركت ابلفعل فوإجبارهم على االنصهار مع اجملتمع الصيين 
الثورة الثقافية يف إبعاد املسلمني يف الصني عن عقيدهتم الدينية ابلرغم من قمعها واإلضطهاد مبمارسيها حيث بدأت 

جعل بعض  اح، األمر الذياملساجد واملدراس اإلسالمية العربية تعيد نشاطاهتا من جديد حبب ومحاس بعد عصر االنفت
الرجال املتطرفني يف بعض املقاطعات يف الصني من جديد إىل حماصرة املسلمني ومضايقتهم وحتديد نشاطاهتم الدينية 

 من جديد بشكل مباشر وغري مباشر.

كفري والقتل، ت: متزق املسلمني داخل الصني وخارجها، وخالفاهتم املؤدية اترة إىل التخاصم والتناحر وأخرى إىل الاثنيا
ونتيجة هذه اخلالفات املذهبية أو الفكرية بني املسلمني أصبح العامل اإلسالمي واألمة اإلسالمية يف شىت بقاع األرض 
ميداان إلراقة الدماء، وإابدة املدن والقرى، وقد استطاعت القوات املعادية لإلسالم استغالل هذه االنقسامات الداخلية، 

 تهى الدقة، واإلحكام حبيث أصبح الصلح والتعايش السلمي بني املسلمني بعضهم بعضا، وبنيواخلالفات الفكرية مبن
املسلمني وغري املسلمني من األمور املعقدة واملستحيلة، وال ننكر يف خلق هذا اجلو املتوتر ما تلعبه وسائل اإلعالم العاملية 

 يف اإلسالم ردا ملن يصفه رمزا لإلرهاب والتطرف لدرجة اضطرران أن نتكلم يف كل احملافل عن الوسطية والتسامح
 والتخلف الفكري واحلضاري. 

وقد استطاع بعض الرجال املتطرفني أن يستغل هذين األمرين ابحلكمة واجلدارة لتحديد نشاطات املسلمني يف أرض 
ليت اختذها ءات القمعية االصني مع احملافظة على صداقتها مع العامل اإلسالمي والعريب يف اخلارج. ومن أحدث اإلجرا

 بعض الرجال املتطرفني يف املقاطعات كاآليت:

 .تعقيد االجراءات لفتح املدارس القومية اإلسالمية 

 .منع إقامة احللقات الدينية لطلبة اجلامعات احلكومية يف املساجد لتقوية علومهم اإلسالمية 

  د من خارج املقاطعة اليت تقع فيها املساجمنع استجالب األساتذة واملدرسني للمساجد واملدارس الدينية
 واملدرسة العربية اإلسالمية.



 

 
665 

  إجبار الطالب املسلمني على إخالء طرفهم إن كانوا يدرسون يف مدارس دينية عربية خارج املقاطقة اليت
 ينتمي إليها.

ليها، ومن هذه وغضبهم عوآاثر هذه االجراءات القمعية بدأت ابلفعل تظهر بوضوح ابلرغم من استياء املسلمني منها 
 اآلاثر السيئة:
 .منع لبس احلجاب للطالبة املسلمة يف بعض اجلامعات احلكومية 

 .منع النشاطات اليت هلا ارتباط ابلدين يف بعض اجلامعات 

  :وضع الالفتات يف الشوارع العامة يف بعض املقاطعات توبخ اإلميان ابهلل، وعبادته له وحده ال شريك له مثل
 " ربك البز عندما تصلي يوميا مخس مرات َل يعطيك"

  منع دخول من تلبس احلجاب من النساء أو يلبس اجللباب من الرجال يف املكاتب اإلدارية واملراكز الرمسية
 يف بعض املناطق.

 .إجراء املسابقات يف بعض املناطق، وتوزيع اجلوائز ملن حيلق اللحية يف أقصر املدة 

 د على الطرب والغناء يف احملافل االجتماعية إلسقاط مسعتهم يف بعض املناطق.إجبار األئمة وخطباء املساج 

  سنة يف مناطق  15سنة من عمره يف بعض املناطق، و 18منع األطفال من دخول املساجد إذا كانوا أقل من
 أخرى. 

ملقاطعات ابلرغم يف بعض اواجلدير ابلذكر أن هذه التجاوزات واملضايقات واملعاانة اليت يواجهها املسلمون يف الصني 
من سياسة الصني العامة اليت تقر حبرية التدين واالعتقاد جلميع املواطنني، وتقر هلم مجيعا ممارسة معتقداهتم، وتدعوهم 
مجيعا إىل العيش بروح التسامح والتعاون، يتعارض مع روح االنفتاح ودستور الصني بشأن حقوق شعبها  هؤالء الذين 

 العدائية بعيدا عن سياسة الدولة العامة ال يدركون ضرر هذه التصرفات.  يسيئون بتصرفاهتم

حنن املسلمني نفهم من هذه التصرفات من قبل هؤالء املسؤولني جتاه قمع اإلسالم واملسلمني دليال على بقاء نزعتهم 
 الشيوعية املعادية للدين ابلرغم من اختفاء العهد الشيوعي يف الدولة. 

 .  اْلاجز الداخلي املتمثل يف سلبيات املسلمني بعد عصر اَلنفتاحاملطلب الثاين: 

إن هذه احلكمة اجلميلة والدقيقة اليت ذكرها  17"سعة الرزق فتنة مع عدم الشكر، وضيق الرزق فتنة مع عدم الصرب"
ي الصني كنا نعاين ماإلمام الصويف موالان عبد القادر اجليالين ينطبق متاما بشّقيها على املسلمني الصينيني. حنن مسل
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من ضيق الرزق قبل عصر االنفتاح إابن احلكم الشيوعي، وقد كان ضيق الرزق يشمل اجلانب االقتصادي والتعليمي 
واالجتماعي، وكل ما يتعلق ببقاء أمة اإلسالم يف الصني، ويف احلقيقة ضيق الرزق كان يشمل قلة الفهم ابلدين والعمل 

 مجيع النواحي، ومل يكن لدينا إميان قوي حبيث نصرب على معاانتنا راجني لطف هللا به أيضا، ولذلك كانت الفتنة من
ورمحته يف التفريج عن هذه احملن، وقد تغريت احلال بعد االنفتاح واالزدهار االقتصادي. وقد أصبح املسلمون أيضا كبقية 

ع سعة الرزق ديد جند الفتنة مرة اثنية مالشعب الصيين يستفيد ويتنعم من هذا االنفتاح واالزدهار؛ ولكن لألسف الش
بسبب االستمتاع هبذه النعم الكثرية مع نسيان املنعم سبحانه وتعاىل، وبعدم شكره تعاىل ابلطريقة اليت رمسها اإلسالم 

 :إبراهيم)  ﴾(7) َلَشِديدٌ  َعَذايب  نَّ إِ  َفْرمت ْ كَ   َولَِئن  ۖأَلَزِيَدنَّك مْ  َشَكْرمت ْ  لَِئن ﴿يف كيفية اإلنفاق، وابلتايل لقد نسينا قوله تعاىل: 

. والشيء املؤمل حقا اهنيار اجلانب األخالقي بني املسلمني، واختفاء الصدق واألمانة يف املعامالت، وتشابه حياتنا (7
خاصة شبابنا املسلمني حبياة غري املسلمني املتغلغلني يف العادات والتقاليد الغربية، ولذلك جند صفات الالمباالت 
واالنغماس واالستسالم للملذات والشهوات اجلسدية منتشرة بني الشباب مع التصاق الكبار ابلصفات املذمومة من 
الطمع واجلشع واألاننية وحب الدنيا بكل ما فيها، وهكذا بدأت األمة اإلسالمية حتس بزوال النعمة بسبب عدم قيدها 

ة من احلواجز الداخلية واخلارجية خري دليل على املخاطر اليت بشكر املنعم. وما ذكره الباحث آنفا من اآلاثر النامج
 سوف تلحق أبمة اإلسالم يف الصني إن مل تصلح حاهلا مع هللا قبل كل شيء. 

  املبحث الرابع: فرضية دعوة الصينيني ِىل اإلسالم.

املسلمني إىل  هي دعوة غريإننا ال نقدر أن نتغافل عن مسؤوليتنا الكبرية اليت محّلها هللا على عاتقنا، أال و  
اإلسالم. كل ما ذكرانه سابقا مما يعانيه املسلمون من هتديدات، ومضايقات، ومطاردات من قبل غري املسلمني سواء  
كانوا ممن ميلك قيادة الدولة أو من الرعية، فهي ال ميكن أن تكون عقبة أو عذرا لعدم القيام ابلدعوة بني غري املسلمني. 

 وسلم األسوة والقدوة يف حتقيق الدعوة واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر.  عليه هللا حممد صلىولنا يف نبينا 

ى هللا عليه إىل اإلســالم؛ ولكنه صــل غري املســلمنيوصــعبة يف دعوة  ،الرســول صــلى هللا عليه وســلم كانت مهمته شــاقةو 
 مه، كان خيتار مع كل صــــــــــنف من أصــــــــــنافوســــــــــلم الرمحة املهداة، وصــــــــــاحب جوامع الكلم، وامللقب ابألمني بني قو 

ا خ طاَه يف كل وكان هللا مســـددً  وأســـلواًب يالئمهم يف الدعوة إىل هللا. ،منهًجا يناســـبهم الكافرين، واملعارضـــني لإلســـالم 
 ةحلظة وحني إبنزال القرآن عليه، وفيه البيان واإلرشـــــاد والغاية واهلدف وكل ما يتعلق ابلدعوة إىل هللا من عقيدة وشـــــريع

ِبيِل َربَِّك اِبحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة احلَْ  َنِة ســـــَ وأخالق، ومل يكتف هللا أبمر الرســـــول صـــــلى هللا عليه وســـــلم قائاًل: ﴿ادْع  ِإىَل ســـــَ
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ن ﴾  وا ِمْن َحوْ  ؛(125)النحل: َوَجاِدهْل ْم اِبلَّيِت ِهَي َأْحســــــــــَ )آل عمران:  َك﴾لِ بل قال: ﴿َوَلْو ك ْنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب اَلنـَْفضــــــــــُّ

  يفيقون الشـــــيخ حممد أمني الكردي  . وفيها إشـــــارة واضـــــحة إىل كيف يكون حال صـــــاحب الدعوة أثناء دعوته.(159
َنِة وَ ﴿ :بعد ذكر قوله تعاىل، "تنوير القلُوكتابه " ِبيِل َربَِّك اِبحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة احلَْســــــــــــــَ  َجاِدهْل ْم اِبلَّيِت ِهيَ ادْع  ِإىَل ســــــــــــــَ
ن   ِلِمنيَ ﴿ :وقوله تعاىل، (125)النحل:  ﴾ َأْحســــَ احِلاً َوقَاَل ِإنَّيِن ِمْن اْلم ســــْ ن  قـَْوالً ممَّْن َدَعا ِإىَل اَّللَِّ َوَعِمَل صــــَ  ﴾ َوَمْن َأْحســــَ

ٌة َيْدع وَن ِإىَل اخلَْرْيِ َوأَيْم ر وَن اِبْلَمْعر وفِ ﴿ :وقوله تعاىل ،(33)فصـــــــــــــــلت:  َهْوَن َعْن اْلم ْنَكِر َوأ ْوَلِئَك ه ْم َويَـ  َوْلَتك ْن ِمْنك ْم أ مَّ نـْ
وهو من   ،ووجوبه اثبت ابلكتاب والســـنة ،والنهي وجوب األمر ى"ويف اآلايت دليل عل. (104)آل عمران: ﴾ اْلم ْفِلح ونَ 

ــــما  ويرتفع سنامها، ،واجبات الشريعة، وأصل عظيم من أصوهلا، وركن مشيد من أركاهنا، وبه يكمل نظامها  أعظم وأهنـ
    18".به عباده ابلدعاء إليه الفردان الكامالن من اخلري الذي أمر هللا تعاىل

كان له من األجر مثل أجور من اتبعه ال ينقص ذلك من   ىهد "من دعا إىل :-عليه الصالة والسالم-وقال رسول هللا
مث اعلم  19.ص ذلك من آاثمهم شيئا"ضاللة كان عليه من اإلمث مثل آاثم من تبعه ال ينق أجورهم شيئا، ومن دعا إىل

ذلك اتّبعهم  ىعلبه أمرهم هللا وأوصاهم، و "األنبياء واملرسلني:  هي صفاتسبيله ودينه وطاعته  وإىل ،هللا إىل وةأن الدع
 سبيل هللا وطاعته الناس إىل نهبم ورثتهم من العلماء العاملني واألولياء الصاحلني ومل يزالوا يف كل زمان يدعو  ىواقتد

  20.".أبقواهلم وأفعاهلم
إن فرضية دعوهتم إىل اإلسالم تتطلب من العلماء املتقني الذين حقا ورثة األنبياء كما قاله صلى هللا عليه وسلم أن 
يستوعبوا طبيعة أرض الواقع قبل االنفتاح وبعد االنفتاح، وما يعانيه الشعب الصيين من الفراغ الروحي، وكيفية تقدمي 

 منقذ للشعب الصيين من اهلالك والضياع. ويف احلقيقة إحساس قادة الشعب واملفكرين ابخلطر املكموناإلسالم كبديل و 
وراء هذا التقدم املادي يف حد ذاته تعترب أرضية صاحلة الستغالهلا لتقدميهم اإلسالم كحل وبديل، وهذا يتطلب منا 

إلسالم  عن أذهان الناس ما ترّسخ يف نفوسهم من أن احسن الفهم لإلسالم والعمل به عقيدة وشريعة وأخالقا حىت يرفع 
هو السبب جلميع املشاكل يف العامل ليس حال هلا. ومن األمور املسّلمة عند الشعب الصيين قادة ورعية انتشار الرشوة 

بة ومعاقبة  سوخاصة بني كبار قادة الدولة ممن كان هلم دور كبري يف تطبيق الفكر الشيوعي وفلسفته حىت بدأت مراقبة وحما
كثري منهم، وهذه الظاهرة فرصة مثينة لنا حنن املسلمني نبنّي هلم موقف اإلسالم من الرشوة ومنهجه يف تطهري اجملتمع من 

                                                           
 .6–5هـ( ص1384،)مصر: دار املعارف، تنوير القلُو يف معاملة عالم الغيُوأمني الكردي،  - 18
 (.16/227/ 2674"، كتاب العلم، ابب ما جاء فيمن دعا إىل هدى )احلديث رقم سنة الرتمذيمذي،"رواه الرت - 19
 .6 – 5، ص تنوير القلُو يف معاملة عالم الغيُو - 20
 -ابملواد الكيماوية املضرة  خل الصني وخارجها بعد خلطهوال ينسى أحد األضرار اليت أصيب هبا أطفال العامل بسبب ما فعلته الشركة الصينية عندما قامت بتوزيع اللنب اجلاف لألطفال دا

 بصحة اإلنسان. ومازال العامل يعاين من آاثرها ابلرغم من حبس ومعاقبة من شارك يف هذه اجلرمية املخالفة لآلداب والسلوك.
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الرشوة، وهناك قضية أخرى بدأت هتدد سالمة اجملتمع الصيين خاصة النساء منهم وهي الزان والعنف بني املتزوجني. وقد 
 تعديالت ادخال كومة الصنيح تبطة ابلزان تنتشر ابطراد يف اجملتمع الصيين املعاصر حيث تعتزمأصبح الزان والفواحش املر 

وقد أشار إىل  ملتزوجني،ا بني والعنف الشرعية غري العالقات تنامي ظاهريت من للحد حماولة يف احلالية الزواج قوانني على
 حدثت اليت الجتماعيةا املتغريات ليعكس حتديثه إىل جةحبا احلايل التشريع إن شينج كانج  هو الربملاين ذلك املسؤول

 زادت دق الزان مشاكل إن شينج كانج  وقال عقود، عدة منذ بدأت اليت السوق ابنفتاح اخلاصة االصالحات بسبب
 أن حقيقة اهلنتج أن نستطيع ال شينج كانج  وأضاف اجملتمع، يف والنفوذ الثراء حديثي من الناس بعض مع خاصة
 مرحلة أايم سائدة كانت  التفكري من متخلفة أمناط لتأثري خيضعون نفوذ وذوي أغنياء يصبحون عندما خاصاألش بعض

وتصريح هبذه الصورة من مسؤول كبري اعرتاف ابستيائه من العالقات الزوجية وقضية الزان يف  21اجملتمع.... يف اإلقطاع
نسان. خرى تدفعنا للتحدث عن مجال اإلسالم، وإكرامه لإلاجملتمع الصيين احلايل، وهذه القضية، وهذا التصريح هي األ

فعلى الدعاة املخلصني الداعني إىل اإلسالم أن يعرضوا على الصينيني مجال اإلسالم، وعنايته ابملرأة يف آداب اللباس، 
فكر املاركسي لوكيفية اخلروج من البيت. والنقطة املهمة اليت جيب الرتكيز عليها، وإقناع الشعب الصيين فيها فشل ا

والشيوعي، إذ أتكد للجميع عدم صالحية هذين الفكرين يف بناء اجملتمع اآلمن من الفساد، والداعي إىل الرخاء والتقدم 
يف  تونغ سيت والسالم. وأكرب دليل على ذلك اهنيار السوفييات الروسية السابقة، واختفاء الفكر الشيوعي مع وفاة ماو

لقادة الشيوعيني الذين كانوا ينادون بتحقيق العدالة واملساواة وتوزيع الثروة لعامة الشعب، وإن حماكمة كبار ا 22الصني.
خري دليل على أن اإلنسان ال ميكن أن يستقيم يف حياته   23بتهمة مجع الثروات الطائلة واخفائها يف البنوك العاملية

ن خملوق، ووراءه خالق وهو حياسب كل أعمال عندما ال يؤمن أبن هناك حياة بعد املوت. واإلنسان وكل ما يف الكو 
اإلنسان، ويثيبه أو يعاقبه على حسب هذه األعمال واحلياة يف الدنيا، وبعبارة أخرى من املمكن أن نثبت للصينيني غري 
 ناملسلمني أن هذه الدنيا ال يستقيم فيها اإلنسان عندما يعيش وهو مؤمن ابحلياة الدنيا فقط؛ وعندما يكون هم اإلنسا

وإميانه حمدودا ابحلياة الدنيا فقط يكون جل جهده ورغبته يف حتقيق السعادة اجلسدية قبل املوت وعندئذ ال فرق بينه 
وبني سائر احليواانت. ويف هذه احلالة ال ميكن أن ننتظر منه االستقامة واألمانة والصدق يف احلياة واملعامالت مع بين 

                                                           

  bic/news/newsid_674000/674135.stmhttp://news.bbc.co.uk/hi/ara: أونالين سي يب يب، الزن حملاربة الزواج قوانني تعدل الصني -21 
22 Ernest Gellner “Marxism and Islam : Failure ans Success”, The Buffalo Ontology Site, 27th October 1998 
    http://ontology.buffalo.edu/smith/course01/rrtw/Gellner2.htm   

 2015 أبريل 27الشروق، بواقعنا"، واتصاَلا للفساد الصني "حماربةحلمى،  فاروق -23 
http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=27042015&id=80bc49b2-32d8-44c7-a682-22e1a5193fe5 
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نت شديدة حياول اإلنسان أن حيقق رغباته النفسية، وإشباع شهواته اجلسدية كلما جنسه؛ ألن القوانني والرقابة مهما كا
 ابتعد عن القانون والتغلب عليها؛ ألن جل مهه نيل السعادة الدنوية قبل أن ميوت ويفارق الدنيا وما فيها.

 الامتة: 

امة جزاء من خري أو شر أمر مهم جدا الستق ومن هنا نقول إن اإلميان ابهلل اخلالق، واإلميان ابليوم اآلخر الذي يكون دار
اإلنسان يف الدنيا، وسالمة عيشه دون الطمع واجلشع واستغالل حقوق اآلخرين؛ بل يكون املؤمن ابهلل واليوم اآلخر 
 مراقبا نفسه سرا وعالنية عند الشدة والرخاء دون الطمع والظلم؛ ألنه يعلم يقينا أن هذه الدنيا مزرعة لآلخرة، واحلصاد
ال يتحقق إال يف اآلخرة، وابلتايل فهو ال يستعجل يف حتصيل النتيجة واملنفعة العاجلة؛ بل يكون صابرا وشاكرا، وقلبه 

 َوَمْن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َشرًّا يـَرَه (7)َفَمْن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َخرْيًا يـَرَه ﴿مطمئن بتعلقه ابهلل وإميانه الراسخ بقوله تعاىل:
 (8 -7: الزلزلة) ﴾(8)

فيجب على املسلمني يف الصني أن يعيشوا حياة اإلميان ابهلل واليوم اآلخر وبه ميكن أن يكونوا خري قدوة لآلخرين يف 
 سلوكهم، وتعاملهم مع الناس يف السراء والضراء على السواء.

 التوصيات:

من خالل  ان ابهلل واليوم اآلخرعلى الدعاة املخلصني أن يرشدوا املسلمني إىل ضرورة جتديد اإلمي -1
 قدوهتم احلسنة، وتبصريهم مبا جيدد اإلميان ويقرهبم من هللا.

على املسلمني أن ينتهزوا كل فرصة يلوم فيها قادة الصينيني ومفكروهم الفكر الشيوعي إلظهار   -2
 عظمة اإلسالم ومجاله يف حتقيق العدالة واستقامة احلياة.

 قدوة لآلخرين يف سلوكياهتم وكسبهم وإنفاقهم ملتزمني ابلوازعجيب على املسلمني أن يكونوا  -3
اإلمياين ومراقبة رب العاملني بغض النظر عن الرقابة الوضعية حىت يفهم غري املسلمني مجال هذا 

 االلزام اإلهلي.

َوَمْن  ﴿حسان. واإل وعندما نلتزم هبذه األمور يف حياتنا اليومية نكون أكثر قدوة وأتثريا، ودعاة إىل اإلميان واإلسالم
 .(33: فصلت) (﴾33َأْحَسن  قـَْواًل ممَّْن َدَعا ِإىَل اَّللَِّ َوَعِمَل َصاحِلاً َوقَاَل ِإنَّيِن ِمْن اْلم ْسِلِمنَي )
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 أهم املصادر واملراجع:
 القرآن الكرمي

 الكتب
 املسلمني غري يزينيلاملا الصينيني منظور يف واملسلمون اإلسالم بني، تشنغ ما هللا عبد يونس الدكتور .1

 .(م2008 ،1ط التجديد، دار:  كواالملبور)  
جمللد األول من ، ادار اجليل :بريوت) حممد بدرانترمجه إىل اللغة العربية  ،قصة اْلضارة ،ول ديورانت .2

 م(.1998اجلزء الرابع، 
اري خ)القاهرة: مكتبة اإلمام الب حضارة اإلسالم يف الشرق األقصىالدكتور كرم حلمي فرحات،  .3

 م(،2009، 1للنشر والتوزيع، ط
 د.س(. )الكويت: دار القلم، الدين حبوث ممهدة لدراسة َتريخ األدَينالدكتور حممد عبد هللا درّاز،  .4
 (.2004ة، )مصر: درا اهلاين للطباع املسلمون والريطة الدينية العاملية املعاصرةالدكتور دين حممد،  .5
 (.م1983، 12طدار الشروق،  )بريوت: اإلس الم عقيدة وشريعة حممود شلـتوت، .6

كتب العلمية، لبنان: دار ال -) بريوتالفتح الرابين والفيض الرْحاين عبد القادر اجليالين،الشيخ  .7
 م(.1989، 1ط

 هـ(.1384،)مصر: دار املعارف، تنوير القلُو يف معاملة عالم الغيُوأمني الكردي،  .8

 (.م1997 ،2ط اجلديد، النجم دار: بكني) الصني شي، تشني .9
 

 اجملالت:
إلسالم االدكتور يونس عبد هللا ما تشنغ بني الصيين، "اإلسالم يف الصني: رؤية موضوعية واقعية"،  .1

 م.2011العدد اخلاص األول، مارس  (،)ماليزاي: اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاييف آسيا 
 

 اإلنرتنت:

 http://ar.wikipedia.org/wiki، ني"َتريخ مجعورية الص، "من ويكيبيداي، املوسوعة احلرة .1

ة الكوادر الصينية، ، معهد اإلنرتنت لرتبيوالعشرين" الواحد القرن يف الصني عقيدة تبىنليو مينغ فو، " .2
 http://study.enaea.edu.cn/kecheng/detail_268350م.2012فرباير 

http://ar.wikipedia.org/wiki
http://study.enaea.edu.cn/kecheng/detail_268350
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3. The Buffalo Ontology “Marxism and Islam : Failure ans Success”, Ernest Gellner 
October 1998 th27Site,  

/course01/rrtw/Gellner2.htmhttp://ontology.buffalo.edu/smith 

 2015 أبريل 27الشروق، "،بواقعنا واتصاَلا للفساد الصني حماربةحلمى، " فاروق .4
22e1a5193fe5-a682-44c7-32d8-9b2http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=27042015&id=80bc4 

 2014/6/10، النظرية، ملاذا حتتاج الصني ِىل املاركسية؟تشنغ شوه مينغ،  .5
    01http://www.wenming.cn/ll_pd/mgc/201405/t20140529_1974605.shtm 

 : أونالين سي يب يب "،الزن حملاربة الزواج قوانني تعدل الصني" .6
                http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_674000/674135.stm 
حملظورة يف ا الباطلة الدَينت أمسا ٌ الصني حكومة أعلنت" الصينية، أونالين ابللغة سي يب يب .7

  :2014/6/3 ،"الصني

http://www.bbc.co.uk/zhongwen/trad/china/2014/06/140603_china_cult_list_falungong 
  

http://ontology.buffalo.edu/smith/course01/rrtw/Gellner2.htm
http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=27042015&id=80bc49b2-32d8-44c7-a682-22e1a5193fe5
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_674000/674135.stm
http://www.bbc.co.uk/zhongwen/trad/china/2014/06/140603_china_cult_list_falungong
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 :نةالراه اتالتجديداإلسالمية بني ِشكاليِت اجلوهر الثابت وحتمية التحول ملواكبة  العربيةجملتمعات ا

 -أركون حممد فكر يف حتليليةقرا ٌة -

 

 غانــــم إبتســــام الدكتورة

 ب حماضر أستاذ

 -اجلزائر –العليا ألساتذة التعليم التكنولوجي سكيكدة  املدرسة

 االجتماعي النفس علم ختصص
basma_21@ live.Fr 

 

اخلوف من  ادية، مســـــألة جوهرية، وهيوما ينجّر عنها من حتوالت اجتماعية وثقافية واقتصـــــ التجديداتتثري إشـــــكالية 
يف اصـــطدام دائم ومســـتمر مع األصـــالة، هذا االصـــطدام الذي أدى  هاخطر التأثر ابآلخر وفقدان اهلوية، وهذا ما جيعل

إىل تصـــــور األفراد للتجديد على أنه خطر وعنف قد يهدد اســـــتقرار جمتمعاهتم ويضـــــعف من هويتهم، وجيعلهم يف تبعية 
 دخلهم يف جمتمع آخر قد يشكل هلم جمتمع املخاطرة.مستدمية لآلخر، وي

ة، والرؤية ياحلداثات التجديدإشكالية العالقة بني الرتاث )املورواثت االجتماعية والثقافية( و  أركونيف هذا الصدد يطرح 
اة الواقعية اجلديدة، يالتقليدية املاضوية اليت ترى الكمال يف هذا الرتاث، وأنه ميكن استعادته، وتوظيفه كاماًل يف بناء احل

ة الغربية، اليت يحلداثاالتجديدات فهو يرفض هذه الرؤية، وهذا النمط من التفكري، وابملقابل يفتح نوافذه على معطيات 
 حققت نوعاً من التمكني للوعي الفردي واجملتمعي.

ـــــــــــــــ  ة استهالكية، هنا )جتارب حداثة على أياحلداثالتجديدات ينظر ملقارابت بعض اجملتمعات اإلسالمية ملسألة  أركونفـ
تعوزها األصـــــــــــــــالة واإلبداع والروح النقدية(، كما أنه يفرتض جتاوز أمناط املقارابت احلداثية الســــــــــــــطحية ابجتاه نوع من 
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احلداثة الفكرية النابعة من الواقع العريب واإلســـالمي، ومســـتجيبة لطموحات االنســـان العريب، يف ســـياق تتعزز فيه الروح 
نوعني من بني  يزلذلك جنده اجته يف خطاابته الفكرية املنتجة إىل التمي ،وية جتاه املنظومات الفكرية التقليديةالنقدية الق

 مها: اْلداث ة 

تعين حتديث الوجود اليومي للبشـــــــر على صـــــــعيد األكل والشـــــــرب واللباس واملســـــــكن وتنظيم املدن اْلداثة املادية:  -
 والشوارع.. إخل.

 وتعين حتديث الفكر نفسه، أي حتديث العقليات ونظرتنا إىل العامل والشعوب األخرى.  اْلداثة العقلية: -

إن هذا التمييز ال يعين الفصــــــــل بني اجلانبني، على األقل يف ما خيص التجربة األوروبية للحداثة، فهناك حقل تســــــــاوق 
ملة أو ءت احلداثة األوروبية مكتبني التحديث املادي للوجود البشــــــــــــــري وبني احلداثة الفكرية، وعلى هذا النحو جا

 متكاملة: أي متشي على عكازين ال عكاز واحد، فالتقدم كان على الصعيد املادي والفكري يف آن معاً. 

لكن ما يالحظ يف جمتمعاتنا العربية اإلســـــالمية هو تفوق احلداثة املادية على احلداثة الفكرية، الفلســـــفية والعقلية، فلقد 
أحدث املخرتعات التكنولوجية، بينما جندها تقاوم من جهة أخرى كل ما هو حديث اســــــــــــــتطاعت احلصــــــــــــــول على 
 وجديد قد يواجه الدين واملاضي.

 :وعليه فإن هذه املداخلة العلمية سوف تقسم ِىل ثالث حماور تبعا للقضاَي اإلشكالية املعاجلة والِت مفادها

 املعاصرة: ميكانيزماِتا ومؤشراِتا التحوَلت اَلجتماعية يف اجملتمعات اإلسالمية:  1القضية 

 أي ة حداث ة يري ده ا الفكر األرك وين يف ظل هذه التحوَلت املعاصرة ؟: 2القضية 

 جملتمعات اإلسالمية بني ِشكاليِت "اجلوهر الثابت وحتمية التحول" ملواكبة املوجة اْلداثية الراهنة : ا3القضية 

التحول االجتماعي، ميكانيزمات التحول االجتماعي، مؤشـــــــرات إلســـــــالمية، اجملتمعات العربية ا  :الكلمات املفتاحية
 ، التجديدات.التحول االجتماعي، الفكر األركوين، إشكالية احلداثة، أنواع احلداثة

  



 

 
674 

 : ة         قدم            م

ة، مسرحا لعدة لثالثلقد شكلت احلقبة األخرية املمتدة من أواخر التسعينات من القرن املاضي، وبداية األلفية ا
حتوالت وتغريات اجتماعية عميقة، مشلت خمتلف األبعاد واملستوايت االقتصادية والسياسية واالجتماعية للمجتمعات، 
وكذلك اجلوانب الثقافية مبا تتضمنه من قيم ومعايري ومفاهيم وتصورات وسلوكيات واختيارات ورغبات، وميكن رصد 

نا د بعض املؤشرات العامة، واليت تتجسد خصوصا يف احلداثة العلمانية، فعند أتملخمتلف هذه التحوالت، ابلوقوف عن
الواقع االجتماعي الراهن، جند أن العوملة هدمت احلدود بني الثقافات احمللية والثقافات الغربية، كما اختلفت القيم العاملية 

ماعية، وقد أعاد  كبري الذي أحلقته العوملة للظواهر االجت)إجيااب، وسلبا( يف حياة األفراد واجلماعات، إضافة إىل التعقيد ال
ممارسات( اليت  -كل ذلك تشكيل البىن االجتماعية، وابلتايل وقوع بعض التصدعات يف الرابطة االجتماعية )تصورات

 التؤلف بني مكوانت اجملتمع، مما يستدعي قيما جديدة تنظم عالقات اإلنسان املعاصر، ألن سلوك الناس ليس منعز 
 عن خمتلف التحوالت االجتماعية اليت تطرأ على واقعهم. 

كغريها من البلدان شهدت حتوالت اجتماعية، مست قطاعات عديدة، سواء على واجملتمعات العربية واإلسالمية  
عية حتمل االجتما تالتحوالإال أن هذه  ،مستوى ميدان العمل واإلنتاج والتعليم، أو على مستوى العالقات األسرية

آاثرا وتداعيات تتجلى خصوصا من زاوية األعراف والقيم االجتماعية، إذ أن للقيم حساسيتها وأمهيتها يف إحداث 
التغريات املتعددة اليت تعيد صياغة توجهات األفراد واجملتمعات، ومتس هويتهم، كذلك ما يواكب هذه التحوالت القيمية 

وظواهر مرضية جديدة؛ وهنا تكمن أمهية وعي هذه التحوالت من مواقف نفسية واضطراب يف الرؤية وفوضى قيمية 
 وفهم مغزاها، حملاولة توجيهها مبا جينب اجملتمعات خماطر االهنيار االجتماعي. 

غري أنه وجبت اإلشارة يف هذا الصدد، أنه رغم قوة وثقل هذه التحوالت اآلنفة الذكر، إىل أن عناصر املقاومة 
ت على اليت خترتق كل اجملتمعات، سواء منها العربية واإلسالمية أو الغربية، حافظ التقاليدوالصمود املتمثلة يف الدين و 

 قدر كبري من خصوصيات كل التجمعات البشرية، وإن كان بنسب متفاوتة.
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 :فادهاحماور تبعا للقضاَي اإلشكالية املعاجلة والِت م ثالث تتناولسوف العلمية وعليه فإن هذه املداخلة 

 التحوَلت اَلجتماعية يف اجملتمعات اإلسالمية املعاصرة: ميكانيزماِتا ومؤشراِتا /1 ة           ي      ض     ق   ال

لقد جذبت ظاهرة التحول االجتماعي اهتمام علماء النفس االجتماعي خاصة، ذلك أن اجملتمع اإلنساين بطبيعته 
جيتنا، وتتبدل أدواران االجتماعية مما يؤثر على سيكولو متحول وال يثبت على حال، فنحن مثال ننمو ونتزوج وننجب 

وابلتايل فعملية التحول حقيقة متأصلة يف طبيعة اجملتمعات وهي ال تقتصر على اجملتمع اإلنساين يف مجلته، بل إن 
ستقبال االظواهر والنظم االجتماعية يف داخل اجملتمع تتبدل بشكل مستمر، مما يتطلب من اجملتمع اإلنساين مرونة يف 

 هذه التحوالت لتحقيق التوازن النفسي واالجتماعي.

  يف ماهي  ة التح  وَلت اَلجتم  اعي ة: أوَل

تدل كلمة التغري يف اللغة العربية على معىن التحول والتبدل، فتغري الشيء هو حتول وتبدل ذلك الشيء بغريه كما 
 ية حمددة. ختالف يف أي شيء ميكن مالحظته خالل فرتة زمننعين األشياء واختالفها، وتدل يف االجنليزية على معىن اال

( املتعلقة هبذا 2008ومن خالل اإلطالع على عينة من التعريفات االصطالحية والدراسات )كدراسة بوشلوش، 
تماعي، يشرتك يف معناه ويف مدلوله مع مصطلح التغري االج التحول اَلجتماعياملفهوم، برز بشكل جلي أن مصطلح 

 هومني:  اليت حظي هبا هذا املفهوم واليت تدعم هذه الفكرة وتربز التداخل بني هذين املفالتعريفات اَلصطالحية ني ومن ب

التغري اَلجتماعي يعين كل حتول يف النظم واألنساق واألجهزة اَلجتماعية، سوا ٌ   «تعريف بوشلوش:
إن أية حتول تكاملة بنائيا ومتساندة وظيفيا، فأكان ذلك يف البنا ٌ أو الوظيفة، وملا كانت النظم يف اجملتمع م

ُيدث يف ظاهرة ما َلبد أن يؤدي ِىل سلسلة من التحوَلت الفرعية الِت تصيب معظم جوانب اْلياة 
  1.»وبدرجات متفاوتة

 بني هذا التعريف أن التحول االجتماعي والتغري االجتماعي مرتادفان يف املعىن والسياق.

                                                           

 1 بوشلوش، طاهر )2008(. التحوَلت اَلجتماعية واَلقتصادية وأثرها على القيم يف اجملتمع اجلزائري ]1967-1999[، )دراسة ميدانية
.                                                                                 45. صاجلزائر: دار بن مرابط لعينة من الشباُ اجلامعي(. حتليلية  
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غري يعرتي العمليات اَلجتماعية أو النظم اَلجتماعية أو التكوينات هو ت «: تعريف فريتشليد
اَلجتماعية وأن التغري يكون تقدما أو أتخرا واثبتا أو مؤقتا خمططا أو غري خمطط، موجه أو غري موجه مفيدا 

  2.»أو ضارا

 ركز التعريف على تباين النتائج اليت ميكن أن ختلفها سريورة التغريات االجتماعية.

التغري اَلجتماعي يشري ِىل تبدل أو حتول يف أمناط العالقات ومستوَيت السلوك  «: لندبرج يفتعر 
 3.» القائمة بني األفراد

 تناول هذا التعريف مصطلح التغري مع عالقته ابلطابع العالئقي والتفاعالت االجتماعية لألفراد.

ريات اَلامة الِت تطرأ على البنا ٌ اَلجتماعي تلك التغ «فتعرفه أبنه:  دائرة معارف العلوم اَلجتماعيةأما 
          4.»وأمناط السلوك اَلجتماعي والقيم والنتائج الثقافية والنماذج املختلفة

 . من قيم وأفكار ومعلومات التحول ال يشمل فقط اجلانب املادي بل اجلانب النفسي االجتماعي للفردف

ات تراكم أو اقتباس ثقايف، حيث يقتبس أبنا ٌ التحول اَلجتماعي هو عملي «تعريف ُ.س. لويد:
ثقافة ما عناصر من الثقافة األخرى نظرا لعجز ثقافتهم على توفري السمة املالئمة للمرحلة، ويصبح ابإلمكان 

  5.»يف أسوأ األحوال حساُ عدد السمات املقتبسة كمؤشر للرتاكم أو اَلقتباس الثقايف

الناحية  كل اجملتمعات على اختالف أنواعها، وال ختتلف اجملتمعات يف هذه  ومنه فالتحول والتغري حقيقة واقعة يف
 :فالتحول اَلجتماعي وعليه إال من حيث درجة التغري فحسب،

ظاهرة اجتماعية يتداخل فيها ما هو اقتصادي ِبا هو اجتماعي، ما هو مورفولوجي ِبا هو سوسيوثقايف،  )
عرفها تِبذا القدر أو ذاك يف فهم سلسلة التحوَلت الِت كل عامل من هذه العوامل يؤثر ِبذا الشكل و 

 خمتلف املوضوعات اَلجتماعية(.

                                                           

 2 اثبت، انصر )1993(. دراسات يف علم اَلجتماع الرتبوي. ط1، الكويت: مكتبة الفالح، ص145.  
 3 املرجع نفسه.  

 4 املرجع نفسه، ص146.  
 5 لويد، ب.س )1990(،  ِفريقيا يف عصر التحول اَلجتماعي. ترمجة: شوقي جالل، الكويت: عامل املعرفة ص ص152-151. 



 

 
677 

طرح إشكاالت كثرية، على املستوى الداليل حيث تتعدد وتتشابك الدالالت بينه وبني يالتحول االجتماعي  إن
 قرتاب والتداخل:هذا اال مفاهيم أخرى مرتبطة به ومشتقة منه، وإن اختلفت جزئيا يف املضامني، وفيما يلي يتضح

ذا التحول وبدون بدون حتديد الجتاه ه نيحتول أو تعديل يف العالقات ويف البناء االجتماعي التغري اَلجتماعي: -أ
 .تقومي له، وهو عملية تطويرية أو تغري مستمر يتجه من اجملتمعات األولية البسيطة إىل اجملتمعات احلديثة املركبة أو املعقدة

ص يعين التحول أو التعديل يف العالقات االجتماعية يف اجتاه معني ويقرتن االطراد يف ختص ماعي:التطور اَلجت -ب
األعضاء أو الوحدات داخل النسق االجتماعي، يقوم على أساس العالقة بني عامل الزمن وبني نشأة األشياء وتنوعها 

  ل تطورا نتيجة التغريات اليت تطرأ عليه.يظهر متأخرا عن األقن واختالفها، وهذا يعين أن األكثر دورا البد أ

يشري إىل عملية مستمرة ينتقل اجملتمع مبقتضاها من حالة إىل حالة أفضل، أو يسري يف  التقدم اَلجتماعي:  -ج
أن هذا املفهوم يقوم  كمااجتاه مرغوب، إال أنه مل يعتمد أي مقاييس لقياسها موضوعيا مما يتيح جمال االعتبارات الذاتية،  

أغلب املفكرين على إميان عميق بقدرة اإلنسان على التدخل اإلرادي لتوجيه العمليات االجتماعية الوجهة اليت عند 
  6حتقق ماهية اجملتمع أو بقدرة اإلنسان على إرادة صنع احلياة.

ع م هو مجلة احلركات االجتماعية اليت تتبلور عندما تظهر مناذج ثقافية جديدة متعاكسة اْلراك اَلجتماعي:  -د
 7األمناط السلوكية السائدة يف اجملتمع أو متعارضة مع أهداف األنساق البنائية للمجتمع.

ة جديدة وأخرى على أنه الفرق ما بني حاليف النظرة العامة ملغزى مفهوم التحول االجتماعي هذه التعريفات تفق ت
يكون  تحول ابالنتقال إىل حالة أفضل. وقدقدمية أو اختالف الشيء عما كان عليه خالل فرتة معينة، وقد ال يكون ال

 التحول تقدميا أو أتخراي، اثبتا أو مؤقتا، خمططا أو غري خمطط، موجها أو غري موجه، مفيدا أو ضارا.

  الع  وام ل امل ؤدي ة ِىل التحول اَلجتماعي :اثني   ا

 هذه العوامل ما يلي: هنالك عوامل متعددة تؤثر يف عملية التحول االجتماعي على حنو عام، ومن أهم

ميكن أن ترجع التحوالت االجتماعية إىل حالة التأقلم واملواءمة اليت حيدثها اإلنسان العوامل السيكولوجية:  -أ
بسبب دوافع سيكولوجية انجتة عن صعوبة إشباع الرغبات، أو خلق حاجات جديدة للناس يف اجملتمع )املعارف والعناصر 

                                                           

 6 بين جابر، جودة )2004(. علم النفس اَلجتماعي. ط1، عمان: مكتبة دار الثقافة ، ص ص156-155.
 7 العمر، خليل معن )2006(. الضبط اَلجتماعي. ط1، عمان: دار الشروق، ص117.
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ملعارف هبدف استمراره واحملافظة على تقدمه وتوازنه. وابلتايل فمن الضرورة إملام الفرد اب احلياتية تتطور على حنو دائم(،
واملهارات اليت متكنه من إجياد وسائل وطرق جديدة إلشباع حاجاته، وزايدة قدرته على التوافق النفسي والتكيف 

 . االجتماعي مع البيئة احمليطة ملواكبة معطيات وشروط التحوالت والتبديالت

جة أنواع التوتر ، حيث حتدث التحوالت نتيالفجوة الثقافيةترتكز بصورة جلية حول عامل العوامل الثقافية:  -ب
اليت تصيب الناس بسبب التباين يف سرعة حتول العناصر املادية قبل حتول العناصر الغري املادية يف النظم االجتماعية، مما 

 8ات.ا التباين من أتثري يف القيم داخل البنيات االجتماعية للمجتمعيؤدي إىل عدد من املشكالت بسبب ما يعكسه هذ
العناصر املادية املتحولة تتمثل يف طرق ووسائل العيش، أما العناصر الغري املادية واليت تلقى صعوابت أثناء الصريورة 

 ممارسة العادات السلوكية.  مجة و التحولية، فهي تشتمل على خمتلف القيم واآلراء والتصورات االجتماعية اليت تساهم يف تر 

أدى تغلغل العلم يف مجيع مناحي احلياة احلاضرة إىل حتوالت كثرية مست التقاليد وكذا التطور العلمي:  -ج
العادات السلوكية، وطرق إشباع الناس حلاجاهتم وأساليبهم يف التعامل مع بيئتهم، وأصبحت اجملتمعات متمايزة عن 

  توظيف العلم يف ميادين احلياة االقتصادية والثقافية وخصوصا االجتماعية.بعضها البعض مبدى جناحها يف

فالعلم خيضع كل حلظة للتطور والتقدم آبن واحد، ويصنع اترخيا متجددا، أي كل حلظة انطالقية تتخلق عن حلظة 
لى حلظتها االنطالقية افظة عيف البناء الثقايف واملعريف والعلمي واملدين، وكل اجلوانب احلضارية، بيد أن القيم تظل حم

  هذا الصدد: يف فريتجوف كابرافإما تقف ضد العلم اترة، أو تتواكب معه اترة أخرى، ويقول "ْلظة البد ٌ القيمي"، 

  9.»ِن النظرَيت العلمية تتغري ابستمرار يف حني أن الرؤَي الصوفية تبقى نفسها«

:   -د ثورات، ي إىل التحوالت الشاملة والسريعة؛ ففيما خيص التعد من العوامل املهمة اليت تفضالثورات واْلرُو
فالتحوالت حتدث من خالل املفاهيم واألفكار واألساليب اجلديدة اليت أتيت هبا، مما يؤدي إىل استبعاد األساليب القدمية، 

على حضارة ما  ءوإبدال النظم املتبعة يف اجملتمع بنظم أخرى؛ أما فيما يتعلق ابحلروب فقد تؤدي بدورها إىل القضا
 وإنشاء حضارة أخرى مكاهنا، أو تدمري ثقافة واإلتيان بثقافة أخرى.    

 

                                                           

 8 مهشري، عمر أمحد )2007(. مدخل ِىل الرتبية. ط2، عمان: دار صفاء، ص ص 215-211.
 9 احلافظ، منري )2008(. اجلنسانية وأسطورة البد ٌ املقدس. ط1، دمشق: دار الفرقد، ص111.
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  ميكان ي زمات التح ول اَلجتماعي: اثلث   ا

يعد التحول االجتماعي قانوان طبيعيا وحتميا، وأنه حقيقة وجودية وظاهرة عامة وخاصية أساسية تتميز هبا وقائع 
دث التحول يف حي اهرة االجتماعية خالل فرتة زمنية حمددة ميكن مالحظتها وتقديرها.احلياة؛ والتحول يطرأ على الظ

طبيعة البناء االجتماعي من نظم وأجهزة اجتماعية، كما حيدث التحول أيضا يف مستوى النظام التصوري من حتوالت 
 . التصرفاتيف املعتقدات واالجتاهات واملواقف، اليت تسهم بدورها يف توجيه خمتلف السلوكيات و 

فالبعد السلوكي لظاهرة التحول حيدد بصورة فعالة التحول االجتماعي املصحوب بتغري يف قيم الناس واجتاهاهتم 
مبا يتوافق مع النسق االجتماعي اجلديد، حيث ينشأ صراع بني القدمي واجلديد، فهناك اجتاه للحفاظ على  وسلوكياهتم

ل ذلك يف العمليات االجتماعية التالية: التنشئة االجتماعية، الضبط النسق االجتماعي القدمي واستمراره ويتمث
االجتماعي، نقل الرتاث من السلف. وهناك اجتاه لتغيري القدمي وتبديله، وإذا نشأ عن هذا الصراع انتصار القدمي فسيبقى  

  10االجتماعية.وإذا انتصر دعاة التغيري فسيؤدي ذلك إىل تقدم أو إىل تدهور يف احلياة  كل شيء كما هو

إن االهتمام يف التحول االجتماعي ال يرتكز على الدرجة اليت ميكن أن تصل إليها الدول فيما تقتبسه أو أتخذه 
هذه الدول يف تعديل املؤسسات احمللية األهلية وتغيريها، ومن مث فإن التأكيد على  مرونةو سرعةمن الغرب، بل على 

ملؤثرات ؤثرات من داخل اجملتمعات ستحجب اهتمامنا ابلتحوالت اليت جتري بفعل االتحوالت الداخلية اليت جتري بفعل م
اخلارجية، فالتحوالت االجتماعية الداخلية ميكن أن حتدث حتّوال يف العالقات القائمة بني الناس واليت حتدد األمناط 

  األفراد. عالقات املشرتكة بنيالعامة لسلوكياهتم، ابلتايل حتّوال يف شكل العالقة بني الناس ويف عدد ومنط ال

جملتمعات العربية اإلسالمية بني ِشكاليِت "اجلوهر الثابت وحتمية التحول" ملواكبة املوجة / ا2 ة           ي      ض     ق   ال
 اْلداثية الراهنة )اجملتمعات املغاربية منوذجا(

رتبط ارتباطا مية، ترتكز على عدة مبادئ قيمية تإن اجملتمعات املغاربية هي جمتمعات أبوية ذات ثقافة عربية إسال
قاعدية؛ ويف الزمن الراهن، متر هذه اجملتمعات بصريورة حتولية مشلت جل مرتكزات الشخصية املغاربية ال وثيقا هبذه الثقافة.

بني اجملتمع  منزلة تقع يف ذلك أهنا خمضرمةيف هذا السياق أن اجملتمعات املغاربية هي جمتمعات شبشُو يرى الباحث و 
  11التقليدي األبوي من انحية، واجملتمع العصري املستوردة قيمه من الغرب من انحية أخرى. 

                                                           

 10 بين جابر، جودة، مرجع سبق ذكره، ص155.  

 11 شبشوب، أمحد )1991(. علوم الرتبية. تونس: الدار التونسية للنشر، ص216.    
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ولذلك فال مناص من تقدمي بعض املالمح السوسيوثقافية اخلاصة هبذه اجملتمعات املغاربية، حيث سأتعرض يف 
 ة املغاربية، مث إىلاليت أرى أبهنا متثل جوهر اهلوي، بيةاحملددات الثقافية واَلجتماعية للشخصية املغار بعض هذا املقام إىل 

ة التقليدية وذلك بغرض التعرف على العناصر اجلوهرية اخلاصة ابلرتكيب مناذج من مؤش  رات التح  ول يف اجملتمع ات املغ اربي ة
 للسكان املغاربيني وكيفية حتورها.

 الثابت والشكل املتحولحتمية التحول يف اجملتمعات املغاربية: اجلوهر : أوَل

 احملددات الثقافية واَلجتماعية للشخصية املغاربية )اجلوهر الثابت(:بعض  .1

   :نماذج من احملددات الثقافية واالجتماعية، اليت تلعب دورا ابرزا يف تشكيل املنظومة القيمية املغاربيةلسنتعرض 

 :تميز أحادية اجلانب بل متعددة اجلوانب، ت شخصية املغاريب املطبوعة بطابع الدين ليست شخصية الدي    ن
تجاوز لبقدرات ذاتية ونفسية واجتماعية وروحية، تتطلع من خالل املمارسة العلمية والفكرية األخالقية والرتبوية والتعبدية 

 ده.و الذات وبلوغ مدارج الكمال والصفاء دون أن تنفصل عن واقعها االجتماعي وختل بتوجيهاته ومعايريه وأدواره وقي
12  

 :بفضل اللغة تتحقق تنشئة الفرد االجتماعية وتتشكل ذاته االجتماعية، وهي تعد وسيلة لتعزيز وحدة  اللغ  ة
اجلماعة ومتاسكها وانسجامها مبا توفره من آليات واسرتاتيجيات حمكمة وفعالة، فهي لغة الوجدان ولغة اهلوية اليت 

 الشخصية الذاتية.  استطاعت مبعية املرجعية الدينية أن حتافظ على

 :ن مخسة تتكون م أيكلمانأن نظرة املغاربة إىل الكون حسب  عبد الغين منديبيذكر الباحث  املعتقدات
به ما يكون بقطعة ؛ فهي أشأضالع هي مبثابة مفاهيم أساسية حتمل يف طيها دالالت منطقية يتناسب بعضها البعض

  13ل، لكنها تنسجم لتخلق وضعا حمددا. اليت ختتلف القطع املكونة هلا يف الشك البازل""

 وتتمثل هذه األضالع اخلمسة يف املفاهيم اخلمسة اليت ارأتيت توضيحها يف الشكل املوايل:   

 

                                                           

 12 بن عبد هللا، حممد )2010(. سيكوابتولوجيا الشخصية املغاربية. اجلزائر: ديوان املطبوعات اجلامعية، ص77.  

(. الدار البيضاء: أفريقيا الشرق، ص64.    13 منديب، عبد الغين )2006(. الدين واجملتمع )دراسة سوسيولوجية للتدين ابملغُر
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 شكل يبي ن نظ رة امل غ اربة ِل ى ال ك ون وأض العه ا المس ة حس ب أيك لم ان

 

 كل املتحول(:مناذج من مؤش  رات التح  ول يف اجملتمع ات املغ اربي ة )الش .2

يف هذا املقام سأسرد ما له عالقة مباشرة مبؤشرات الشخصية القاعدية اليت متيز اجملتمعات املغاربية، اعتمادا على 
ة، الذي يعد جوهر الشخصية املغاربي الدينجمموعة من املؤشرات اليت رأيت ضرورة سردها؛ حيث سأتناول عنصر 

رة الفرانكوأراب، وكيفية أتثرها بظاه اللغةة سلوكياته، مث سأتعرض إىل وكيف أثرت التحوالت االجتماعية على ترمج
 اليت تصنف يف هذه اجملتمعات إىل هوية قومية وأخرى جنسية.اَلوية فـ

 :الدي  ن واجملتم ع ات املغ  اربي ة املتحولة 

وهر اإلميان الديين للناس ، وجد أبن ج»الدين واجملتمع يف اجملتمعات املغاربية «عنعبد الغين منديب يف دراسة لـ 
هو اعتقاد اثبت ال يتحول، وما يتحول ويتغري هو األشكال اليت يتجسد عربها هذا اإلميان على مستوى الواقع، هذه 

طرق و  األشكال اليت يلحقها ابلضرورة التبدل بفعل احلركة الدائبة هلذا الواقع، فما جيري على الناس يسري على أشكال
 م الباحثني الذين درسوا احلياة الدينية ابجملتمع املغريب هذه احلقيقة األنثروبولوجية.؛ وقد أكد معظتدينهم

 :(Michaux Bellaire)ميشو بالر إذ يقول يف هذا الصدد 

نظرة المغاربة 

إلى الكون

ـوب ـ المكت

ـل ـ ـق الع

ـة الحشومي

ـار ـ ـ الع

ـق ـ ـ الح

يفسر واقع األمور في الحاضر والمستقبل، والفرد يعمل 

باستمرار على تكييف أعماله لتساير المشيئة اإللهية,

هو امتالك معرفة إمبريقية وقدرة على تسخير قواعد 

السلوك، أو قدرة الفرد في إظهار معرفته بالقاعدة,

عدم الخروج عن الصورة التي من المنتظر أن يضع فيها 

المرء نفسه إزاء اآلخرين ممن يقيم لهم االعتبار,

 حمل معنوي يرمى به على شخص أو جماعة أشخاص، ال 

يمكن التخلص منه إال باإلستجابة للطلب المرافق,

  هو الروابط التي تنتج عن عالقات الحق التي يعقدها 

األفراد فيما بينهم، والتي تشكل لحمة للمجتمع,
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ِن العقيدة َل تتغري نظرَي، وَل ميكن حسب منطقها الالهويت أن تغري من منطلقاِتا األساسية، كل « 
النظري للعقيدة، ولكن ِذا حتولنا ِىل مستوى املمارسة اليومية َلذه  هذا صحيح ِذا بقينا على املستوى

  14.»العقيدة، فإن األمر َيتلف كليا

يتضح مما سبق سرده أن التحوالت اليت عرفتها بعض األشكال الدينية يف اجملتمع املغاريب، ميكن ربطها ابلتحوالت 
ية تقبع ابلضرورة الالت السوسيوثقافية لتغري هذه التمثالت الديناليت عرفتها البنية االجتماعية خالل العصر احلايل، فالد

داخل البنية االجتماعية هلذا اجملتمع، هذه البنية اليت تتميز مبرونتها الكبرية يف استيعاب التحوالت واستدماجها، ذلك 
ن طرف املؤمنني هبا وأتويلها مأن املثل التقوميية للحقائق الدينية تبقى مفتوحة ابستمرار أمام إمكانية إعادة صياغتها 

عرب األجيال املتعاقبة والسياقات املتجددة، حىت وإن ظلت هذه العملية )إعادة الصياغة والتأويل( فوق مستوى إدراك 
 هؤالء الفاعلني أنفسهم.

 ُاللغة واجملتمعات املغاربي  ة: بي ن التع ريب وظاه رة الف رن ك وأرا 

 -أيديولوجيا–، فالرموز الثقافية من لغة وفكر وأنساق معرفية ورؤى عقائدية إن اإلنسان هو كائن رموزي ثقايف
وقيم وأعراف ثقافية ذات ثقل حاسم يف حتديد توجهات األفراد واجملموعات البشرية وانتماءاهتا. ومن هذا املنطلق يدرك 

ما ال تربك وال تشوه وال  يف جمتمع بوضوح خطر ما أصبح يسمى ابلغزو اللغوي الثقايف، فهيمنة اللغة األجنبية وثقافتها
متسخ فقط أسس اهلوية الثقافية لذلك اجملتمع وإمنا تضع هذا األخري أيضا يف عالقة تبعية طويلة املدى للمجتمع األجنيب 

 الذي نشر رموزه الثقافية يف اجملتمع التابع.

مار الفرنسي ترجع إىل حلول االستعجذور املزج بني العربية والفرنسية يف خطاب اإلنسان املغاريب وعليه فإن 
 مبجتمعات املغرب العريب ابستثناء ليبيا يف القرنني التاسع عشر والعشرين. وتفسر عالقة الغالب ابملغلوب، اليت حتدث

من حيث أهنا ظاهرة لغوية ذات حضور مجاعي بني الذكور واإلانث  الفرانكوأراُ، طبيعة ظاهرة ابن خلدونعنها 
اجلماعي  )مزج الفرنسيني لغتهم بكلمات عربية( شبه الغائبة ابملعىن فرنكو -األراُالعكس من ظاهرة املغاربيني، على 

، كما أكد صاحب املقدمة، مولع بتقليد الغالب « للمصطلح.   15.» فاملغلُو

                                                           

 14 املرجع نفسه، ص184.  

 15 الذّوادي، حممود )2006(. الوجه اْلخر للمجتمع التونسي اْلديث. تونس: منشورات ترب الزمان، ص236. 
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، فإن مشروعية هذه املقاربة تنطلق من املالحظة العامة للسلوك اللغوي يف كل من اجملتمع الذو اديوحسب 
 لتونسي واجلزائري واملغريب يف الوقت الراهن، وهي تفيد مبيلهم إّما إىل:ا

 استعمال اللسان الفرنسي وحده بدل اللهجة العامية أو العربية الفصحى. -أ
اللغوي م همزج العامية، خاصة، بعبارات وكلمات فرنسية بنسب عالية، وتعترب هذه احلالة أكثر انتشارا يف سلوك  -ب

  16من األوىل.
 ظاهرة" ن اعتبارميك. يف هذا السياق حلالة الثانية هي األكثر انتشارا يف سلوكهم اللغوي من احلالة األوىلوتعد ا

ظاهرة لغوية سلوكية وواقعا لغواي اجتماعيا مالحظا يف جمتمعنا احلديث، حيث ال ميكن لنا القرب من  الفرنكوأراُ"
طبيعة العالقة الفرنكوأراب انعكاس ل)أوال  الناحية التارَييةا من فهمها دون إلقاء الضوء عليها والتطرق جلذورها وعوامله

لرغبة النفسية )ا النفسية الناحية، مث من (-اجلزائر-واملستعمر املستضعف التابع  -فرنسا–بني املستعمر القوي املتسلط 
الناحية ، وأخريا من (قويلللمستضعفني يف أن يكتسبوا مكانة مرموقة تضاهي أو تساوي تلك اليت يتمتع هبا املستعمر ا

نزعة التقليد واحملاكاة للغة أجنبية يف إطار ما يسمى ابحلداثة اليت أنتجتها العوملة أسهل األمور قبوال اَلجتماعية )
مال ، كل هذه النواحي جمتمعة بغية فهم العوامل البنائية املؤدية لالستع(اجتماعيا مقارنة بتقليد الشعائر االجتماعية

 ا املزج اللغوي وابلتايل للغة غري اللغة الوطنية )العربية(. الواسع هلذ

  :اَلوي  ة واجملتمع  ات املغاربي  ة املتحولة 

 ، تنقسم مشكلة اهلوية يف اجملتمعات املغاربية إىل قسمني ومها:املرنيسيحسب 

 وتتمثل يف عالقاتنا ابخلارج، وابلغرب. اَلوية القومية:   -أ
  عالقة الرجل ابملرأة.وتتمثل يفاَلوية اجلنسية:   -ب

لشباب املغاريب ال يعترب ، ااَلوية القوميةيما خيص ف معا؛ القومية واجلنسية تنيترى أن مثة حتول متزامن للهوي حيث
نفسه أدىن من الغريب، ويستغرب جلوء بعض املؤسسات إىل خرباء أجانب، وال يعترب نفسه متفوقا على املرأة اليت ابتت 

من املدرسة االبتدائية حيث التنازع لنيل العالمة األفضل، ويتنازعان داخل احلياة لنيل مناصب تشكل جزء من عامله 
الشغل مهما تنوعت جماالهتا، فالشباب مل يعودوا مذعورين ال من أورواب االستعمارية سابقا املتشاخمة، وال من املرأة 

                                                           

 16 املرجع نفسه، ص195. 
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العامل املتأزمة مع أورواب )العامل اخلارجي( أو مع املرأة ) وهذا ال يدل على أن كل عالقات الشاب .احملجبة سابقا واحملجوبة
الداخلي( قد انتهت، بل هو يتواجد مع االثنني ليس بوصفهما قوى خارجية سحرية بل بوصفهما طاقات ضرورية يف 

 17 مسار سيطرته على الكون ونضوجه هو ابلذات.

، تتشكل انطالقا من ذكر أو األنثى يف اجملتمعات املغاربية، فاهلوية اجلنسية للاَلوية اجلنسية اجلديدة فيما يتعلق بـو 
جمموعة القيم املستدخلة واملعرتف هبا يف اجملتمع، واليت تعكس بدورها التصنيف اجملتمعي الذي يقوم على أساسه البناء 

 أنه: (Gadant)جادون حيث يؤكد  االجتماعي الثقايف هلذه اهلوية،

روابط ما بني النسا ٌ والرجال فسوف يكون هناك فقدان للهوية ِذا توازنت القيم الِت تسطر ال «
   18.»اجلنسية، وكذلك خطر على مستوى اجملتمع

ساطة، فمن الصعب بكل ب اَلويةفمعىن ذلك الكالم عن  اَلوية اجلنسيةأنه عند التكلم عن  املرنيسيكما تضيف 
لعمل وتوزيع عة عادة يف قلب العائلة: التقسيم اجلنسي لجدا متييز أين تنتهي حدود األوىل )أي حتديد أدوار اجلنس املتب

السلطة واملواقع حسب اجلنس والعمر( وأين تبدأ حدود الثانية )حتديد دور الفرد يف قلب اجملتمع والعامل وإزاء اآلخرين 
وية اجلنسية واحمليط وخاصة الوظيفة االقتصادية(. فمعىن اهلوية أي املعىن الذي منلكه عن أنفسنا ليس جمزءا، فاهل

واالجتماعية، وكذلك اهلوية االقتصادية والسياسية متشابكتان، مرتابطتان ومبهمتان يف سنوات الطفولة األوىل، ولنا 
مفهومنا للهوية هو سر مفهومنا لذاتنا، وهو دون شك مفتاح و مصلحة يف اإلحاطة هبما معا ألن هذه املسألة تعنينا. 

 يش حتوال كبريا. قابل للتغري يف دينامية جمتمع يع

 عاصرة ؟امل التجديدات(–التحوَلتالثنائية )أي ة حداث ة يري ده ا الفكر األرك وين يف ظل  /3ة            ي      ض     ق   ال

 عند أركون اْلداثةِشكالية و  املعاصرة : التحوَلت اَلجتماعيةأوَل

وف من افية واقتصادية، مسألة جوهرية، وهي اخلتثري إشكالية احلداثة وما ينجّر عنها من حتوالت اجتماعية وثق
خطر التأثر ابآلخر وفقدان اهلوية، وهذا ما جيعل احلداثة يف اصطدام دائم ومستمر مع األصالة، هذا االصطدام الذي 

                                                           
(العابرة املكسورة (. 2200)فاطمة ، املرنيسي 17 ، الدار البيضاء: نشر الفنك. 1فاطة الزهراء أزرويل، ط: رمجة. تاجلناح )شهرزاد ترحل ِىل الغُر
  .42ص

18 Gadant, Monique (1991). Le corps dominé des femmes, réflexions sur la valeur de la virginité (Algérie). 

In revue internationale de recherches et de synthèses en science sociales, Paris, L’Harmattan, 99-100, 37-

56. p51.  
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أدى إىل تصور األفراد للتجديد على أنه خطر وعنف قد يهدد استقرار جمتمعاهتم ويضعف من هويتهم، وجيعلهم يف 
 ستدمية لآلخر، ويدخلهم يف جمتمع آخر قد يشكل هلم جمتمع املخاطرة.تبعية م

دية إشكالية العالقة بني الرتاث )املورواثت االجتماعية والثقافية( واحلداثة، والرؤية التقلي أركونيف هذا الصدد يطرح 
اقعية اجلديدة، فهو يرفض ء احلياة الو املاضوية اليت ترى الكمال يف هذا الرتاث، وأنه ميكن استعادته، وتوظيفه كامالً يف بنا

راسات العلوم دهذه الرؤية، وهذا النمط من التفكري، وابملقابل يفتح نوافذه على معطيات احلداثة الغربية ابألخص )
 ، اليت حققت نوعاً من التمكني للوعي الفردي واجملتمعي.اإلنسانية واَلجتماعية(

ا سالمية ملسألة احلداثة على أهنا )جتارب حداثة استهالكية، تعوزهينظر ملقارابت بعض اجملتمعات اإل أركونفـ 
األصالة واإلبداع والروح النقدية(، كما أنه يفرتض جتاوز أمناط املقارابت احلداثية السطحية ابجتاه نوع من احلداثة الفكرية 

ح النقدية القوية جتاه تتعزز فيه الرو  العريب، يف سياق اإلنسانالنابعة من الواقع العريب واإلسالمي، ومستجيبة لطموحات 
 مها: وعني من اْلداث ة نلذلك جنده اجته يف خطاابته الفكرية املنتجة إىل التمييز بني  ،املنظومات الفكرية التقليدية

تعين حتديث الوجود اليومي للبشر على صعيد األكل والشرب واللباس واملسكن وتنظيم املدن اْلداثة املادية:  -
 إخل... ع.والشوار 

 وتعين حتديث الفكر نفسه، أي حتديث العقليات ونظرتنا إىل العامل والشعوب األخرى.  اْلداثة العقلية: -

إن هذا التمييز ال يعين الفصل بني اجلانبني، على األقل يف ما خيص التجربة األوروبية للحداثة، فهناك حقل تساوق 
ثة الفكرية، وعلى هذا النحو جاءت احلداثة األوروبية مكتملة أو بني التحديث املادي للوجود البشري وبني احلدا

 19متكاملة: أي متشي على عكازين ال عكاز واحد، فالتقدم كان على الصعيد املادي والفكري يف آن معاً. 

لية، قلكن ما يالحظ يف جمتمعاتنا العربية اإلسالمية هو تفوق احلداثة املادية على احلداثة الفكرية، الفلسفية والع
فلقد استطاعت احلصول على أحدث املخرتعات التكنولوجية، بينما جندها تقاوم من جهة أخرى كل ما هو حديث 

 وجديد قد يواجه الدين واملاضي.

                                                           

 19  أركون، حممد )1998(. الفكر اإلسالمي نقد واجتهاد. ترمجة: هاشم، صاحل، ط3، بريوت: دار الساقي.
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اءته لبنية الفكري فهو يف قر  أركون لقد كانت مسألة احلداثة، والنهضة العربية، واإلسالمية جزءاً هاماً من مشروع
، اإلسالماليت هتدف إىل قراءة ماضي   ..التطبيقية اإلسالمياتلق من منظومات معرفية مساها انط اإلسالميالعقل 

 .يف ظل التحوالت املعاصرة والعربية وحاجاهتا احلالية اإلسالميةوحاضره انطالقاً من خطاابت اجملتمعات 

الية كبرية وقدمية ، وهي إشكالرتاث واْلداثةمسألة العالقة بني  التطبيقية اإلسالمياتيطرح بدعوته إىل حيث 
 :أركونيقول  رافقت الفكر العريب وما زالت قائمة يف بنية اخلطاب العريب املعاصر.

. الذي أريده ِقامة مقارنة جادة بني البعد الديين، ومعطيات العلوم .أن لست أصوليًا ماضوَيً.) 
ات اْلرية حية لوجود البشر، وبني فتوحيعنيه من قيمة رو  اإلنسانية، واَلجتماعية.. البعد الديين بكل ما

 20.(الِت حققها العقل العلماين يف أورواب

ه ففكره حيمل التحول والتغيري الواعي واهلادف.. ونظرت ،جيب وعيها أركونك عالمات فكرية كبرية عند لهنا
ثقافية، واجتماعية حتمل  لبنية نه كان حتواًل حداثياً كبرياً يف عصره، حيث شكل اخلطاب القرآين تغيرياً جذرايً أ لإلسالم

ب من اجلامدة اليت كرسها الغال ن الثقافة )الدوغمائية(أيرى  ه. لكناإلنساين، وخريها وإبداعهاوهجها، وبالغتها، 
 .أضعفوا الكثري من وهج هذا الفكر وروحية خطابه، وأرهنوه بثوابت ال تقرأ زمن التحولالذين  الفقهاء..

تبجيلية، بنوع من رفض اللغة الدعائية والشعاراتية، وال اإلسالميةيقارب الظواهر الراهن  البحثي أركونمنهج غري أن 
اماًل يف بناء نه ميكن استعادة هذا الرتاث، وتوظيفه كأوالرؤية التقليدية املاضوية اليت ترى كل الكمال يف هذا الرتاث، و 

وافذه على معطيات ابملقابل يفتح ن .هذا النمط من التفكرييرفض هذه الرؤية الالاترخيية، و  هواحلياة الواقعية اجلديدة. 
التارخيي( الذي  )التمكني للوعي احلداثة الغربية ابألخص: دراسات العلوم اإلنسانية، واالجتماعية واليت حققت نوعاً من

 .واألسطوريةحل حمل التفسريات الالهوتية، 

 منبها إىل: أركون كما يشري

عقل الديين من أجل أن نكتشف اجلراثيم العاملة يف أدمغتنا ويف منظومتنا ضرورة نقد طريقة تفكري ال)
  21.(العصبية.. املعرفة تنسخ ابللغة، عن طريق اللغة، ويف النظام العصيب

                                                           

 20  املرجع نفسه، ص256.

 21  ومسي، ضمد كاظم )2009(. الفكر العريب.. وحتدَيت اْلداثة. العراق: منتدايت ليل الغربة، ص27.
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فعن طريق اللغة ترتسخ املعلومات والقيم الثقافية واألخالقية، وبعدما ترتسخ هذه املعلومات والقيم، يفرتض بنا أن 
 ة، حىت نكتب يف أدمغتنا كتابة أخرى خمتلفة.نغري تلك اللغ

هي أننا )اجملتمعات اإلسالمية( مازلنا نتخاطب بنفس لغة أجدادان ونطرح  أركونلكن املعضلة الكربى حسب 
نفس خطاب أابئنا، وهو ما استبقى هذه اجلراثيم البغيضة، إذ ال ميكن لنا أن نلج عامل احلداثة ما مل نكن من الذين 

 هذه األدوات احلضارية اجلديدة وفهموا قوانينها الداخلية وصاروا قادرين على صنعها وتطويرها واستخدامها.أتقنوا لغة 

ال هناك حداثة مادية قوية يف العامل اإلسالمي، أي استعم ، فريى أنالتفّتح على احلداثة الغربية حول هرأي أما
تلك  وع، لكن دون أي مشاركة ابلفكر احلديث الذي أنشأوسائل الرتفيه واآلالت املصنوعة يف الغرب، مقابل مثن مدف

الين، بلغ درجة وانتقادها العق هااآلالت. انفصال بني االستعمال املادي للحداثة والعجز الفكري عن املسامهة يف تطوير 
لق أبواب غالتفتت واالنفساخ لشخصيته اجلماعية يف الدول اإلسالمية اليت تستورد احلداثة املادية أبموال ابهظة وت

 االجتهاد.

تندرج خلف احلداثة املادية التقنية االستهالكية، بيد أنه هناك رفض للحداثة  أركونوعليه فإن مشكلتنا حسب 
الفكرية الغربية، حيث يرى البعض أن هذا الرهان القائم على االنتقائية والتمييز بني روح احلداثة ومظاهرها سيمكن 

ا جعله مإقباهلم على التكنولوجيا احلداثية، مع احتفاظهم مبوروثهم الفكري التقليدي: )العرب امتالك احلداثة من خالل 
 22 .(منطقا أحادَي أيديولوجيا َل يصلح يف فهم آليات اْلداثة

 حل هذه الوضعية املشكلة يف ما عرب عنه:  أركونويرى 

ج حديثة من نا الديين ِبناهلكي خنرج من أزمتنا ومأزقنا التارَيي.. َلبد من مرحلة تنوير تضي ٌ تراث)
  (.أجل التصاحل مع اْلداثة الكونية

بضرورة  اإلسالمي املعاصر املنادي يمن الضروري أتييد االجتاه الفكر فلتفادي تلك الصراعات معىن ذلك أنه و 
رة صإنتاج مناهج جديدة يف البحث والنظر واالستنتاج، فاحلاجة إىل مناهج ورؤى جديدة لتحقيق هنضة حديثة ومعا

غري ممكن  إلصالحا والتحوالت املعاصرة، ذلك أن مطلب حيوي ال خيتلف حوله كل الذين محلوا هّم إشكالية النهضة
هي موقف للروح أمام مشكلة املعرفة.. موقف للروح أمام  أركون عند اْلداثةف ابستعمال الوسائل الفكرية القدمية.

                                                           

 22  املرجع نفسه، ص213.
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يتعلق ابستخدام التقنيات  اجانبا تقني فرياه التحديثأما  .لموسة للواقعمعرفة م إىلاملناهج اليت يستخدمها العقل للتوصل 
 .الساحة العربية واإلسالمية إىل وإدخاهلااحلديثة ابملعىن الزمين 

 يف ظل هذه التحوَلت املعاصرة ؟مالئمة ه ا الفكر األرك وين اير  َتديداتأي ة : اثني        ا

هذا التنازع  اليت تنازعتها التيارات الثقافية والفكرية املختلفة، وقد انعكسيعترب مفهوم التجديد من أكثر املفاهيم 
 لذلك سنحاول بداية أن نبحث يف ماهية هذا املفهوم. على املفهوم ذاته من حيث معناه ودالالته،

: "اجلّدة هي نقيص البلى، ويقال شيء جديد، وجتدد الشيء صار جديداً وهو نقيض أن لسان العُرجاء يف 
  23."لق، وجّد الثوب جِيدُّ )ابلكسر( صار جديداً، واجلديد ما ال عهد لك بهاخل

ء صرّيه "وجّدد الشي، هي مصدر لفعل جدّد جيّدد، واملصدر جتديدف :الفرنسيةيف  "Innovation" َتديدكلمة أما  
جديد معنوي كت جديدا، والتجديد إنشاء شيء جديد أو تبديل شيء قدمي، وهو مادي كتجديد امللبس واملسكن أو

مناهج التفكري وطرق التعليم، ويغلب على التجديد أن يكون مذموماً يف اجملتمعات الزراعية الشديدة التمسك بتقاليدها، 
 24وأن يكون حمموداً يف اجملتمعات الصناعية اليت تقدس روح االخرتاع".

يد يف جمال وهبذا فإن التجد ا،جوديعين إعادة ترميم الشيء البايل وليس خلق شيء مل يكن مو  لغواي لتجديدفا
الفكر أو يف جمال األشياء على السواء هو أن تعيد الفكرة أو الشيء الذي بلي أو قدم أو تراكمت عليه من السمات 

( وكذلك ان تعيده إىل حالته األوىل يوم كان أول مرة، فتجدد الشيء أن تعيده )جديدأواملظاهر ما طمس جوهره، و 
 .الفكر

 :التجديد يف معناه االصطالحي هو أن َلَلند ندريهأويرى 

ِنتاج شي ٌ جديد، والشي ٌ اجلديد قد يكون مادًَي وقد يكون معنوَيً، فالطائرة واَلاتف والتلفاز )
واملذَيع وغريها من األشيا ٌ املادية، كل ها أشيا ٌ جديدة أنتجها اإلنسان، أم ا املنطق الصوري ومجهورية 

                                                           

. ج1، القاهرة: دار املعارف، ص ص562- 563 .  23 ابن منظور )دت( ـ لسان العُر

 24 صليبا، مجيل )1982(: املعجم الفلسفي. ج1، بريوت: دار الكتاب اللبناين، ص242.

http://www.almaaref.org/books/contentsimages/books/miscellaneous/harakt_altajdid_walistenhad/page/lesson2.htm#1
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ري نفسي، واملنهج التجرييب واملنهج الفينومينولوجي، كل ها مناهج يف التفكأفالطون، ونظرية التحليل ال
 25 .(جديدة أنتجها عقل اإلنسان

 على أنه: زمالؤهوالفاريب كما يعرفه 

 .التوليف بني أشيا ٌ موجودة من قبل توليفا جديدا( وأ، أو فكرة جديدتنيِنتاج شي ٌ )عملية ِبداع أو 
26 

لغرض املتوخى، بكونه أصيال وجديدا مرتبطا اب زمالؤهوالفاريب بتكر )املتجدد( حسب ويتميز الشيء أو املوضوع امل
 أما عملية ابتكاره فإهنا تتطلب عمليات متعددة مثل:

 التخيل أي إطالق العنان للمخيلة. .1
 القدرة على االختيار بني قرارات متعددة. .2
 التمكن من الفعل والتنفيذ. .3
 قوة اإلرادة ملواصلة اجملهود. .4

كل اجملتمعات على اختالف أنواعها، وال ختتلف اجملتمعات يف هذه الناحية إال من   حقيقة واقعة يفجديد التف
 هذا التجديد وفعاليته، وعليه:حيث درجة 

،  لديهين ه و متص ل ابجلانب النفسي والذهو  على املستوى الذايت واجملتمعي للفرد يكونفالتجدي د )
نشاط اإلنسان ي كانت اْلضارة نتاج تفاعل الِذا   ؛يتصل ابْلضارةو نِتا، كما يتصل حبياته اَلجتماعية ومكو  

عرفية والروحية واملادية امله مع سائ ر القوانني والسنن الكونية يف الفرد واجملتمع والطبيعة ألجل تطوير جوانب
 .(يف حياته الواقعية، فالتجديد هنا ميثل شرطاً سابقا لبنا ٌ اْلضارة واملدنية والتقدم

تباس ومن عالمات هذا االل ا،ن أكثر املفاهيم التباسفم ،املعاصر الطاُ العريب واإلسالمي ما التجديد يفأ
مفارقات كثرية تربز عند النظر يف هذا املفهوم، حبيث يدعو الكثري إىل جتديد الفكر اإلسالمي وخطابه، يف حني يعارض 
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فهوم التجديد طعنة يف الرتاث واهلوية والذات، كما توجد هوة الكثري هذا الدعوة إىل حد املعاداة. ويرى البعض أن م
 .سحيقة بني الدعوة إىل التجديد وممارسة التجديد فكرا وعمال

ة عنه من أجل قراءة يورفع القدس وير الرتاثنتيدعو يف جل كتبه تقريبا إىل  أركونضمن هذا السياق فإن الباحث 
احلدود  نأى عن القراءات اإلميانية وتنتهج الشك الديكاريت الذي يقطع مععقلية علمية وتفكيكية حتليلية، هي قراءة ت

 دة: فهو ينطلق من أن الفكر اإلسالمي قد شهد يف مراحل متعد ،املسّيجة واملعرقلة للعقل لسرب أغوار الفكر اإلسالمي

النظرة  ينظرة عقلية مستمرة ومتكررة يف ظروف َترَيية واصطدامات سياسية واجتماعية متنوعة، وه)
املنطلقة من وجود "ِسالم" صحيح أصيل يتطابق مع مفهوم الدين اْلق ملكافحة البدع والرد على أهل 
األهوا ٌ والنحل وِبطال امللل الضالة املضل ة وِبعاد أو ِخضاع مجيع املنحرفني عن الصراط املستقيم واْلق  

 27.(املبني والفرقة الناجية

  والذي مفاده:رحه ؤل الذي طاستالهي املسألة اليت تتلخص يف  ،أركوناندى هبا ومن بني املسائل التجديدية اليت 
النص ذا هيف ميكن قراءة النص القرآين يف عصران الراهن؟ إن جمّرد طرح هذا السؤال يكشف احلاجة امللحة لقراءة ك

لى جماالت خمتلفة اح عأصبح من الضروري االنفتحيث يرى أنه  ،قراءة حديثة حىت يستجيب إىل متطلبات هذا العصر
  للمعرفة وعدم االكتفاء مبا تقدمه كليات الشريعة اليت تعتمد جلها على النقل واالجرتار ملا أنتجه القدامى.

صال عن املاضي ا ال تعين االنفهليف هذا اإلطار يتضح مفهوم القطيعة االركوين، فالقطيعة املعرفية اليت يدعو 
ص ة للتطور التارخيي العام يف جمتمع ما، لذلك فهو يدعو إىل وجوب إدراك معناها للتخلإمنا هي النتيجة احلتمي ،والرتاث

 ،من امليثولوجيا واالنتقال إىل مرحلة الربط بني املعاين واترخييتها ابالستعانة بكل منجزات العلوم اإلنسانية واالجتماعية
  حيث عرب عن ذلك قائال أن:

بريه عن تغري نظرة العقل نفسه ِىل املعرفة وطرق ِدراكه للواقع وتعهذه القطيعة املعرفية حتدث عندما ت)
 28(.أتويالته له
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فكر اإلسالمي مربزا " يف الالالمفك ر فيه أو املستحيل التفكري فيه"جتديدية أخرى هي مسألة  مسالة ركونأويثري 
نا إىل  ادة منها، وجتدر اإلشارة هالعقل أنتج اليوم معارف جديدة جتاوزت وختطت معارف القدامى والبد من االستف نأ

 كل ما مت اجنازه يف جمال العلوم اإلنسانية واالجتماعية.

ا جيعله ابألرثوذكسية اإلسالمية ال يقّر هبذه القطيعة، إمنا يقف موقفا دفاعي أركونلكن املوقف املتصلب ملا يسميه 
م من غرب وهي من مثة ال تصلح إال له على الرغال ينخرط يف اجناز فعل احلداثة متعلال أبن هذه األشياء أنتجها ال

 إقرارهم أبن الغرب قد استفاد مما أجنزه الفكر العريب. 

هذه القراءة معتربا إايها احنرافا عما رمسه القدامى كالغزايل وابن رشد من "القواعد السليمة"، فصاحبها  أركونوينتقد 
ضا مواكبا وعلى قارئ اليوم أن يكون أي ،مع فضائهم املعريف"، فهم تعاملوا التقليد األعمى والتعصبقد أوغل يف "

غّيب فيها سبب هذا التعّصب إىل برامج التعليم يف البلدان اإلسالمية اليت ت ركونأ دلعصره ووفيا لفضائه املعريف. وير 
ه بـتحويل الفسحة يالفلسفة واترخيها املتواصل أو تقدمها بشكل أبرت ومشوه يف املدارس واجلامعات مما نتج عنه ما يسم

 29.العقلية إىل فسحة خميالية حمضة"

لثقافة إىل النظر إىل ما هو أبعد من التاريخ الرمسي لو إىل كتابة اتريخ نقدي للعقل اإلسالمي،  أركون يدعوانكذلك 
صول أ ويف هذا السياق تندرج دعوته إىل إعادة قراءة علم، اإلسالمية، والذي يعتقد بوجود عقل اثبت ومفارق للزمن
 :الدين وعلم أصول الفقه، من أجل حتقيق هدفني أساسيني

  .بغي جتاوز الرؤية التارخيية اخلطية لكل علم من هذه العلوم، من أجل اإلمساك بنظام الفكر اإلسالميني :األول
لشريعة والنظر ا توضيح وتبيان اترخيية العقل اخلاصة بتلك احلركة الثقافية اليت أدت إىل نتيجة مفادها اعتبار :الثاين

 30 .إليها وكأهنا التعبري املوثوق عن وصااي هللا وأوامره

، من سالماإلسالميات التطبيقية يف مقابل التعامل التبجيلي مع اإلسألة ويف هذا السياق يؤسس أركون ملا يسميه مب
ث عنه مي ال ميكن أن نبحنقد العقل اإلسالفأجل االنتقال من االجتهاد التقليدي إىل مرحلة نقد العقل اإلسالمي، 
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يف بنية النصوص، بل يف العالقات املتشابكة اليت ينتجها اجملتمع يف تفاعله مع تلك النصوص. وهذا الفراغ هو ما تطلب 
 .اإلسالميات التطبيقية سده

  ، موضحا البعد النقدي املزدوج ملشروعه:أركونيقول  

يمنة املنهجية تمعات اإلسالمية َتد نفسها دائما حتت اَلنظرا لتقدم البحث العلمي يف العامل الغريب، فاجمل)
مهمتها َل تتلخص فواَلبستمولوجية للعلم الغريب. ِن اإلسالميات التطبيقية تريد أن تنقض هذه اَليمنة. 

يف ِنتاج الدراسات املوثقة واحملققة كما كان اَلستشراف قد فعل سابقا، وِمنا هي تريد أن أتخذ على عاتقها 
طرح املشاكل الفعلية الِت تعاين منها اجملتمعات اإلسالمية، مث حماولة حلها والسيطرة عليها من قبل مهمة 

 31 .(التطبيقية لإلسالمياتاملسار العلمي واملنهجية العلمية. هذا هو اَلدف املزدوج 

اليت ما برحت  تإهنا تلك اخلطااب ،يتلخص يف ضرورة تفكيك خطاابت اهليمنة مبختلف أشكاهلا درسا أركونقدم 
إن  ي.وتقف حاجزا أمام بناء معرفة اترخيية وحتقيق انفتاح نقدي على احلاضر واملاضيف جمتمعاتنا، تعطل خطى التاريخ 

 .حانية الدينأتسيس فكر إنسانوي عريب حيرتم رو ، وجتديد الفكر اإلسالمياهلدف من هذا الدرس هو 

استهدف ابألساس فتح آفاق واسعة للفكر العريب اإلسالمي  قدو  ،صاحب أحد املشاريع الفكريةهو  أركون إن
ترسيخ املنهجية  ظل يسعى جاهدا إىللقد عرب تطبيقاهتا ملنجزات ومناهج العلوم اإلنسانية احلديثة على دراسة اإلسالم. و 

مجتمعات ألنه يرى أهنا السبيل الوحيد لتحقيق الفهم العلمي للواقع التارخيي لل ،التارخيية احلديثة يف الفكر اإلسالمي
وقد احتار  .شأنه إلغاء كافة التعصبات املذهبية والعرقية السيما بوضعها على حمك الفهم العلمي اإلسالمية. وهذا من

 32 .الميجتديد الفكر العريب اإلسلكنهم أمجعوا على أنه يدعو إىل  ،أركونالنقاد والباحثون يف أية خانة يصنفون 

ال جو  ،ن الدراسة العلمية ابلتأكيد ختلق جو اهلدوء وجو االعرتاف ابآلخر واحرتامهإفوجهة نظره وحسب 
وبذلك  ،خفإهنم سيظلون متشبثني بفهم يلغي التاري ،فإذا اكتفى املسلمون بسطح املعىن وسطح اخلطاب، مصادمته

 .خييهم ظلوا متشبثني ابلنصوص دون ربط وظائفها ابلضرورات التارخيية والواقع التار  يبتعدون عن الواقع التارخيي إذا
تحة على اآلخر حيث كانت ثقافة منف ،فحالة الفكر املنفتح كانت مسة الثقافة العربية اإلسالمية أايم ازدهارها وقوهتا
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خالفا ملا نشهده  ،أو انغالق أو تعصبقت منها شعوب أخرى خمتلف املعارف الفكرية دون ختوف وال ،ثقافيا ومعرفيا
 33 .أي اخلوف املعريف منه ،اآلن من تعصب وخوف من اآلخر وعدم احرتامه

وهكذا اتسع جمال الالمفكر فيه يف مرحلة نتبىن فيها احلداثة املادية وال نتبىن يف نفس الوقت احلداثة الفكرية 
 .والفجوة ال تزال تتعمق بني احلداثتني

 : ة                 خامت

جيب أن نشري إىل أن هنالك التباسات عديدة تثريها مسألة احلداثة يف جمتمعاتنا الشرقية، وهي التباسات  يف األخري
استعماالت -ترتب عليها سوء فهم لدى غالبية األفراد الذين تبلدت عقوهلم ما بني الثنائية اإلشكالية )ماهية احلداثة

 بقوة يف جمتمعاتنا كما اخرتقت دواخلنا.احلداثة( خصوصا وأن احلداثة دخلت 

مال فمجتمعاتنا مبنظوماهتا الفكرية والثقافية مدعوة إىل التمييز بني النواة املركزية للحداثة كحرية وعقالنية، وبني استع
 احلداثة للسيطرة على األفراد والشعوب، فال جيب أن تكون ردة الفعل رفض احلداثة شكال ومضموان، بل جيب أن تكون

 هنالك مواءمة بني احلداثة كمفهوم مادي تقين واملنظومتني الثقافية والفكرية وكذا الرتاث.

ة للفكر اإلسالمي تكمن يف قراءته املختلف أركوناملفكر اجلزائري اليت اكتسبها مهية كما ينبغي التنويه إىل أن األ
س ما مساه إىل أتسيه ولعل هذا ما دفع، الستشراق الكالسيكياملختصني يف اواترخيه، قراءة ختتلف عن قراءة 

ابإلسالميات التطبيقية واليت تتجاوز منهجية اإلسالميات الكالسيكية اخلاصة ابملستشرقني وتعمد إىل تطبيق علوم 
 اإلنسان واجملتمع على دراسة اإلسالم بدال من االكتفاء ابلدراسة الوصفية. 
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 الكالم علم يفاَلجتهاد  تغري أسباُ

 الدكتور: امحد حازم القصاب

 

 امللخص

 والنتاج تكلمنيامل بني املختلفة اآلراء وطبيعة الكالم علم جمال يف وتغريه االجتهاد جانب عن البحث هذا يتحدث
 نتيجة ةالكالمي اآلراء من جمموعة اىل أدى مما والكالم العقيدة مسائل يف االجتهاد حصيلة هو الذي الكالمي الفكري
 النظرة هي بااالسب هذه اهم ومن الكالمية، االجتهادات تغري أسباب ايضا البحث هذا ويعاجل النص، اىل معينة نظرة
 قطعي او الداللة ظين انه حيث من لالجتهاد النقلي النص قبول مدى وكذلك منه االستنباط وكيفية النقلي النص اىل

 اثباهتا يف االدلة هذه داللة ومدى االسالمية العقيدة ثوابت عن تدافع اليت العقلية االدلة يف االجتهاد وكذلك الداللة،
  مسائل وهناك د،واجتها نظر حمل ايضا  العقلية االدلة وهذه وحدانيته و تعاىل هللا وجودك  االسالمية العقيدة لثوابت
 حدود من رجهاواخ للناس العملي الواقع تغري حبسب هلا النظر زاوية حيث من فيها االجتهاد تغري من البد كالمية
 خلق يف هللا افعال من كفعل  صلحواال الصالح كمسألة  العملي الواقع حدود يف وادخاهلا الكالمي العقلي النقاش
 الداللة قطعي  مالكال علم يف النص كان  اذا:  هي البحث هذا اليها توصل اليت النتائج اهم ومن هبا يتعلق وما االنسان
 قطعي غري او الداللة يقطع غري كان  واذا ، تعاىل هللا كوجود  لالجتهاد تغري وال فيه لالختالف جمال فال الثبوت وقطعي
 الجتهاد الجمالف ايضا القطعية العقلية االمور من املسألة كانت  اذا االجتهاد هذا تغري وميكن االجتهاد فيمكن الثبوت
 عن تدافع اليت قليةالع الكالمية االدلة من املسألة كانت  واذا اثبتة، عقلية قاعدة لكونه التسلسل كنفي  تغريها او فيها

  مسائل وهناك لعاملا حبدوث وعالقتها الفرد اجلوهر كنظرية  االجتهاد غريت  وميكن فيها االجتهاد ميكن فهذه العقيدة
 . للناس العملي الواقع تغري حبسب االجتهاد تغري من البد كالمية
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 املقدمة :

 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على خري خلقه وآله وصحبه امجعني 

رة : العقيدة والفقه واالخالق واستغرق العهد املكي قرابة اكثر من عش من املعلوم أبن القران الكرمي يتضمن ثالث حماور
سنوات حتدث القران الكرمي فيه عن خمتلف امور العقيدة واالدلة والشبهات واالفكار بل ووثق القران الكرمي أراء معارضيه 

علم الكالم  اىل النوروشبهاهتم وبعد ذلك انتشر االسالم واثريت قضااي فكرية اوسع وطرحت شبهات اعمق فخرج 
الذي يعترب احلارس الفكري والعقلي للعقيدة االسالمية واصبح علم الكالم يضم موضوعات العقيدة ودليها العقلي 

 والنقلي.  

فكرة البحث : يتحدث هذا البحث عن جانب االجتهاد وتغريه يف جمال علم الكالم وطبيعة اآلراء املختلفة بني الفرق 
الفكري الكالمي الذي هو حصيلة االجتهاد يف مسائل العقيدة والكالم مما أدى اىل وجمموعة من  االسالمية والنتاج

اآلراء الكالمية نتيجة اجتهاد معني ونظرة اىل النص معينة ويعاجل هذا البحث اسباب تغري االجتهادات الكالمية ومن 
م تتغري تبعا عات وابلتايل اصبحت بعض مسائل الكالاهم هذه االسباب هو التغري الزماين وما يرافقه من تغري يف اجملتم

للظروف الزمانية واملكانية واالجتماعية واملشكلة تكمن يف ان هذا االجتهاد الذي تغري يف مسائل الكالم شكل مشكلة  
الوصول  دكبرية بني املسلمني يف وقته رمبا تطور يف بعض االحيان اىل التبديع او التكفري وقد يصل اىل اكرب من ذلك، ري

حسب او حسب تغري الزمان و  -إن كان ظين الداللة-اىل ان االجتهاد الكالمي قد يتغري حسب وجهة النظر اىل النص 
 اكتشافات العلوم احلديثة  الكالمي ومن مث خيرج بنتيجة : إن هذا االجتهاد قد يتغري وهو معرض للخطأ والصواب.  
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 املبحث اَلول التعريف بعلم الكالم والعقيدة                          

 املطلب اَلول التعريف بعلم الكالم والعقيدة 

 هو علم يتضمن احلجاج عن العقائد االميانية ابألدلة العقلية والرد على املبتدعة املنحرفني املطلب اَلول : علم الكالم :
 . (34)يف االعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة

وضوعه عند االقدمني ذات هللا تعاىل وصفاته الن املقصود االصلي من علم الكالم معرفته تعاىل وصفاته وملا وم
احتاجت مبادئه اىل معرفة احوال احملداثت ادرج املتأخرون تلك املباحث يف علم الكالم لئال حيتاج اعلى العلوم الشرعية 

ث هو موجود وميزوه عن احلكمة بكون البحث فيه على قانون اىل العلوم احلكمية فجعلوا موضوعه املوجود من حي
االسالم ويف احلكمة على مقتضى العقول وملا رأى املتأخرون احتياجه اىل معرفة احوال االدلة واحكام االقيسة وحتاشوا 

ئد الدينية تعلقاً اعن ان حيتاج اعلى العلوم الشرعية اىل علم املنطق جعلوا موضوعه املعلوم من حيث يتعلق به اثبات العق
 . (35)قريباً او بعيداً 
 

 .(36) : العقيدة: احلكم الذي ال يقبل الشك فيه لدى معتقده. املطلب الثاين علم العقيدة
والعقائد: مجع  العقيدة وهي ما عقد عليه القلب يعين اطمئنان القلوب على شيء، ما جيوز أن ينحلَّ عنه 

 .(37)ن العمل والعقائد ما يقصد فيه نفس االعتقاد دو 
 

                                                           

 )34( ابن خلدون، عبدالرمحن بن حممد احلضرمي )ت: 808هـ( ، مقدمة ابن خلدون ، بريوت، دار القلم،  ط5 ، ، 1405هـ-1984م ، 458 . 
)35( ينظر ، القنوجي، صديق بن حسن )ت: 1307هـ(، اجبد العلوم الوشي املرقوم يف بيان احوال العلوم ، حتقيق عبداجلبار زكار ، بريو ت ، دار الكتب 

.  2/67م ، 1978-هـ1399،  1العلمية، ط  
 )36( ينظر: أبو جيب، سعدي، القاموس الفقهي لغة واصطالحا، دمشق - سورية ، دار الفكر، ط2 ، 1408 هـ - 1988 م ، 265 
)37( ينظر: الربكيت، حممد عميم اإلحسان اجملددي،  التعريفات الفقهية، دار الكتب العلمية )إعادة صف للطبعة القدمية يف ابكستان 1407هـ - 

149م ، 2003 -هـ 1،1424م(،  ط1986  
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يدة يرى بعض العلماء أبن علم الكالم هو نفس علم العقاملطلب الثالث : الفرق بني علم الكالم والعقيدة: 
ويقول ايضا:  .(38) ومنهم التفتازاين حيث يقول عن علم الكالم : )الكالم :هو العلم ابلعقائد الدينية عن األدلة اليقينية(

 .(39)تفصيلية ابلكالم ( )، ومعرفة العقائد عن أدلّتها ال
ويرى البعض االخر ان العقيدة الهي علم الكالم والغريه فعند هؤالء العلماء علم الكالم مرتبط ابلعقيدة 
حلراستها ورد الشبه عنها فعلم الكالم موضوعه علوم العقيدة ولكنه اضاف اليها ماتندفع به الشبه  وهذه االدلة قابلة 

 .(40)لوحي القطعي للنقد والتغري ألهنا ليست اب
) وإمنا مقصوده حفظ عقيدة أهل السنة ، وحراستها عن تشويش أهل البدعة ، فقد ألقى هللا ويقول الغزايل: 

تعاىل ، إىل عباده على لسان رسوله عقيدة هي احلق ، على ما فيه صالح دينهم ودنياهم ، كما نطق مبعرفته القرآن 
لها،  بتدعة أموراً خمالفة للسنة، فلهجوا هبا وكادوا يشوشون عقيدة احلق على أهواألخبار، مث ألقى الشيطان يف وساوس امل

فأنشأ هللا تعاىل ، طائفة املتكلمني ، وحرك دواعيهم لنصرة السنة بكالم مرتب، يكشف عن تلبيسات أهل البدع احملدثة 
  .(41) ، على خالف السنة املأثورة ، فمنه نشأ علم الكالم وأهله (

 
الدين االجيي: )والكالم علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية إبيراد احلجج ودفع الشبهة ويقول عضد 

واملراد ابلعقائد ما يقصد به نفس االعتقاد دون العمل وابلدينية املنسوبة إىل دين حممد فإن اخلصم وإن خطأانه ال خنرجه 
 .(42)من علماء الكالم ( 

قر على أن علم الكالم يضم موضوعات العقيدة و ادلتها اليت جاءت ونستطيع ان نقول أبن االمر قد است
بنصوص من الكتاب والسنة مع االدلة العقلية اليت تدافع عن نصوص الكتاب والسنة فعلم الكالم يدرس ويشرح ويفسر 

لعقلية واضافة اىل االنصوص العقدية ويربطها مع ادلتها النقلية ويبني وجه االستدالل هبذه االدلة ويدافع عنها ابألدلة 

                                                           

)38( ينظر: التفتازاين، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد هللا) ت: 791هـ(، شرح املقاصد يف علم الكالم، ابكستان، دار املعارف النعمانية ، 1401هـ 

1/5، م 1981 -  
 )39( ينظر:اجملموعة السنية على شرح العقائد النسفية ، كردستان –العراق،  دار نور الصباح  ، منشورات كردستان ، 1392 هـ ،72-71 
 )40( ينظر:الكبيسي، حممد عياش ، العقيدة اإلسالمية يف القرآن الكرمي ومناهج املتكلمني،، بغداد، مطبعة احلسام ط1 ، 1416ه – 1995م ، 24
)41( ينظر: الغزايل، أبو حامد حممد بن حممد بن حممد،)ت 505هـ( ،املنقذ من الضالل، حتقيق : حممد حممد جابـ ،- بريوت / لبنان، املكتبة الثقافية ، ) 

14د.ت(،   
 )42( ينظر: اإلجيي، عضد الدين عبد الرمحن بن أمحد ،)756هـ(، املواقف، حتقيق : د.عبد الرمحن عمرية، - بريوت، ، دار اجليل، ط1 ، 1997م، 31/1
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ذلك يضم اىل علم الكالم االدلة العلمية اليت تؤخذ من االكتشافات العلمية املختلفة اليت تكون ايضا ادلة علمية إلثبات 
 العقائد الدينية.  

 
 

 املبحث الثاين : التعريف ابَلجتهاد وجماَلته
 

ه الوسع ويف االصطالح: استفراغ الفقي : االجتهاد: يف اللغة بذل الوسع،املطلب اَلول : تعريف اَلجتهاد
وهو هبذا يعم الفقه  .(43)ليحصل له ظنٌّ حبكم شرعي، او االجتهاد: بذل اجملهود يف طلب املقصود من جهة االستدالل

 وغريه 
 
 ومنها: بعض املسائل االعتقادية الفرعية، وبعض النظرايت الكالمية اليتاملطلب الثاين : جماَلت اَلجتهاد:   
 .(44)فيها العلماء، وجرت بينهم فيها مناظرات ومناقشات عائدة لظنية األدلة الدالة على هذا احلكم العقدي اختلف

 وأمجعت األمة على أن اجملتهد قد خيطئ ويصيب يف العقليات، إال على قول احلسن العنربي من املعتزلة.
نه مصيب حلق عند هللا واحد، معناه: أواختلفوا يف الشرعيات؛ واملروي عن أيب حنيفة أن كل جمتهد مصيب، وا

 يف الطلب وإن أخطأ املطلوب
واإلمجاع على عدم العذر للمخطئ اجملتهد يف طلب عقائد اإلسالم واحلق يف العقليات واحد، وأن اجملتهد فيها 

يب و خيطئ ويصيب وما ذهب إليه العنربي من أن احلق فيها حقوق، وأن كل جمتهد فيها مصيب ابطل ملا فيه من تص
 الدهري والثنوي والنصارى واجملسمة واملشبهة، وجعل كل فريق على احلق وهو حمال.

وهلذا اتفقنا على أن احلق يف العقليات واحد؛ ألن القول بوجود الصانع وعدمه وحدوث العامل وقدمه تناقض 
 .(45) بني

                                                           

)43( ينظر: اجلرجاين، علي بن حممد بن علي الزين الشريف )ت: 816هـ(، كتاب التعريفات، بريوت –لبنان، دار الكتب العلمية،  ط1 ، 1403هـ -

بريوت،  -، لبنان هـ (، دستور العلماء = جامع العلوم يف اصطالحات الفنون 1130؛ نكري، عبد النيب بن عبد الرسول األمحد )ت:  10،  م1983
.1/34م ، 2000 -هـ 1421،  1طدار الكتب العلمية   

 )44( ينظر:حممد الدسوقي، االجتهاد والتقليد يف الشريعة اإلسالمية، ، قطر، دار الثقافة ط 1، ،)د.ت( ، 82.
)45( ينظر:أبو البقاء الكفوي، أيوب بن موسى احلسيين القرميي احلنفي )ت: 1094هـ(،الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية ، حتقيق: عدانن 

45حممد املصري، بريوت، مؤسسة الرسالة ،  -درويش   
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ىف اإلسالم خمطئ الرسل وانواملصيب يف العقليات واحد كحدوث العامل وثبوت البارئ سبحانه وصفاته وبعثة 
 .(46)آمث كافر وقال اجلاحظ: ال أيمث يف العقليات لالجتهاد، وزاد العنربي: كل مصيب واإلمجاع على خالف قوهلما

ويقول: اإلمام أبو احلسن األشعري: ) اختلف الناس بعد نبيهم  صلى هللا عليه وسلم  يف أشياء كثرية ضلل 
 م (اروا فرقًا متباينني وأحزااب مشتتني إال أن اإلسالم جيمعهم ويشمل عليهبعضهم بعضا وبرئ بعضهم من بعض فص

(47). 
ويقول التفتازاين: )واجملتهد يف العقليات والشرعيات األصلية والفرعية قد خيطئ ويصيب... واجملتهد غري مكّلف 

طئ ليس ملذهب يف أن املخإبصابته لغموضه وخفائه فلذلك كان املخطئ معذورًا بل مأجورًا، فال خالف على هذا ا
 .(48) آبمث(

ويقول البيهقي: )وإمنا اجتمع أصحابه على مسائل األصول، فإنه مل يـ ْرَو عن واحٍد منهم خالف ما أشران إليه 
يف هذا الكتاب. فأما مسائل الفروع فما ليس فيه نص كتاب وال نص سنة فقد اجتمعوا على بعضه واختلفوا يف بعضه، 

يس ألحد خمالفت هم فيه، وما اختلفوا فيه فصاحب الشرع هو الذي سوّغ هلم هذا النوع من االختالف؛ فما اجتمعوا عليه ل
حيث أمرهم ابالستنباط وابالجتهاد مع علمه أبن ذلك خيتلف، وجعل للمصيب منهم أجرين، وللمخطئ منهم أجًرا 

  .(49) واحًدا، وذلك على ما حيتمل من االجتهاد، ور فع عنه ما أخطأ فيه (
 

وعند العلماء ضابط يعلم به احملق من املبطل، بل قصدهم إن املختلفني يف العقليات ال يكوانن معا على صواب،     
واملصيب معني عند هللا واآلخر خمطئ عنده، أما أنه يعين ابالجتهاد فال، إذ االجتهاد يف املصيب يعمه اخلالف فيكون 

                                                           

)46( ينظر: اآللوسي، نعمان بن حممود بن عبد هللا، أبو الربكات خري الدين، )ت: 1317هـ(، جالء العينني يف حماكمة األمحدين، مطبعة املدين ، 1401 

1/192،  م 1981 -هـ   
)47( ينظر: األشعري، أبو احلسن علي بن إمساعيل ، مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني، حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد، بريوت، املكتبة العصرية، 

.34/ 1م،  1990 -هـ1411  
 )48( ينظر: التفتازاين ، النسفية ، 624
)49( ينظر: البيهقي، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخل ْسَرْوِجردي اخلراساين، أبو بكر )ت: 458هـ( االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد على مذهب 

233ه، 1401،  1بريوت، ،  دار اآلفاق اجلديدة ، ط –السلف وأصحاب احلديث، حتقيق: أمحد عصام الكاتب،   
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سنة يف العقليات إن مل تلزمهم لوازم استحالية فال ضرر عليهم وعلى أيضا مصيبا أو خمطئا لكن خالف أئمة أهل ال
 .(50)متبعهم، وكذا بعض مسائل تنسب للمعتزلة، وال لوازم فاسدة هلا

 

 املبحث الثالث:  انواع تغري اَلجتهاد الكالمي                      

ت وكما مر قطعية الداللة او الغري قطعية الثبو من املعلوم ان االختالف يف املسائل الكالمية يكون يف النصوص الغري 
 فكل نص كانت داللته حمتملة او ثبوته حمتمل يسوغ فيه االختالف. 

 ويتغري االجتهاد الكالمي ألسباب خمتلفة ويتنوع على عدة انواع ومنها:

 املطلب اَلول: تغري اَلجتهاد الكالمي بسبب اختالف الدليل 

: ومنه اختالف ورود الدليل النقلي عن  الصحابة رضي هللا عنهم يف رؤية يل النقلياوَل : اَلختالف يف ورود الدل 
 .النيب صلى هللا عليه وسلم لربه يف املعراج

اختلف الصحابة فيما بينهم: هل رأى حممد صلى هللا عليه وسلم ربه؟ وكان َحرْب  األمة عبد هللا بن عباس ممن اشتهر  
رون واحملدِّثون ونفوا عن عائشة إنكار ذلك كما هعنه القول أبنه صلى هللا عليه و  و سلم رأى ربَّه، ونقل ذلك عنه املفسِّ

 .(51)اثبٌت عنها 

                                                           

)50( ينظر: أبو زكرايء الشاوي، حيىي بن حممد بن حممد بن عبد هللا، امللياين اجلزائري املالكي، )ت: 1096هـ( التحف الرابنية يف جواب األسئلة اللمدانية، 

  95مصر، مطبعة السعادة )د.ت(، 
 
)51( ينظر: ابن الوزير، حممد بن إبراهيم بن علي بن املرتضى بن املفضل احلسين القامسي، )ت: 840هـ( العواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم ، 

؛ املال علي القاري، علي بن )سلطان( حممد، أبو احلسن  5/98م ،  1994 -هـ  1415، 3بريوت، مؤسسة الرسالة ، ط حتقيق: شعيب األرنؤوط، ،
1/422هـ ،  1421،  1هـ( ، شرح الشفا، بريوت، دار الكتب العلمية،  ط1014نور الدين )ت:   
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واتفقت األمة على أنه ال يراه أحد يف الدنيا بعينه، ومل يتنازعوا يف ذلك إال يف نبينا صلى هللا عليه وسلم خاصة: منهم 
الف الصحابة هللا عليه وسلم, وحكى القاضي عياض يف كتابه الشفا اختمن نفى رؤيته ابلعني، ومنهم من أثبتها له صلى 

ومن بعدهم يف رؤيته صلى هللا عليه وسلم، وإنكار عائشة رضي هللا عنها أن يكون صلى هللا عليه وسلم رأى ربه بعني 
وقال إبنكار  عنه،رأسه، وقال مجاعة بقول عائشة رضي هللا عنها، وهو املشهور عن ابن مسعود و أيب هريرة واختلف 

هذا وامتناع رؤيته يف الدنيا مجاعة من احملدثني والفقهاء واملتكلمني، وأما وجوبه لنبينا صلى هللا عليه وسلم والقول أبنه 
 (52)رآه بعينه فليس فيه قاطع وال نص، واملعول فيه على آييت النجم، والتنازع فيهما مأثور، واالحتمال هلما ممكن

ملسألة الكالمية إمنا اتى من اختالفات الرواايت الواردة عن الصحابة رضي هللا عنهم وميكن أن فاالختالف يف هذه ا
يتغري االجتهاد الكالمي عند بعض العلماء نظرا لالختالف يف تصحيح الرواايت الواردة عن الصحابة او للتوفيق بينها 

 وال يرتتب عليها شيء عظيم. او لضعف بعضها وتبقى املسألة اجتهادية ال تؤثر على اصل االميان 

ن : االجتهاد يف حقيقة الرسل هل هم من اإلنس فقط أم من اإلنس واجل ومنه اَلختالف يف فهم الدليل النقلي: اثنيا 
ََيَمْعَشَر  } معا: فمنهم من ذهب إىل اهنم من اإلنس واجلن وهو ما رواه ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم لقوله تعاىل:

وقال جماهد وغريه من السلف واخللف، الرسل من اإلنس فقط، وليس من  (53){ ْنِس َأمَلْ أيَِْتُكْم ُرُسل  ِمْنُكمْ اجلِْنِ  َواإْلِ 
وسبب اخلالف يف هذه املسالة أن من محل اآلية  (54)اجلن رسول،، وقال ابن عباس الرسل من بين آدم ومن اجلن نذر

إلنس واجلن ومن محلها على وجه التخصيص فقد ذهب إىل أن على عمومها فقد ذهب إىل أن هللا يرسل الرسل من ا

                                                           

)52( ينظر: ابن أيب العز احلنفي، صدر الدين حممد بن عالء الدين علّي بن حممد ، األذرعي الصاحلي الدمشقي )ت : 792هـ( شرح العقيدة الطحاوية، 

م ، 2005 -هـ 1426حتقيق : مجاعة من العلماء ، ختريج : انصر الدين األلباين، دار السالم )عن مطبوعة املكتب اإلسالمي( الطبعة املصرية األوىل 
،  1أضواء السلف،  ط ،الرايض، اململكة العربية السعودية التميمي ،حممد بن خليفة بن علي ، رؤية النيب صلى هللا عليه وسلم لربه، ؛ 197

16-10م ، 2002هـ/1422  
 )53( سورة األنعام ، من اآلية: 130
 )54( ينظر: ابن أيب العز ، شرح العقيدة الطحاوية ،166
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ُهَما اللُّْؤُلُؤ َواْلَمْرَجاالرسل من اإلنس فقط، وفهم اآلية السابقة على مثل قول هللا تعاىل:  واملراد من  (55)ُن {} ََيُْرُج ِمن ْ
 .(56) أحدمها

، ان  (57)تعاىلم اآلخرية لوجود هللا سبحانه و البقاء : هو عد: االختالف يف صفة  اثلثا: اَلختالف يف الدليل العقلي
هذه الصفة قد حصل فيها اختالف بني املتكلمني ومبىن اخلالف هل هذه الصفة هي من صفات املعاين ام صفة 
نفسية كالوجود ام من الصفات السلبية ، فذهب االمام االشعري ومن تبعه اىل اهنا صفة زائدة على الذات كالعلم 

ذهب الباقالين اىل البقاء صفة نفسية كالوجود ومعناها : الوجود املستمر فيما ال يزال أي يف اخل ، و …والقدرة 
 . (58) املستقبل اىل غري هناية واتبع الباقالين يف رأيه امام احلرمني والرازي واالمدي وغريهم

لوجود وهو اآلخرية لوذهب قسم اخر اىل أن البقاء صفة سلبية ومعناها نفي العدم الالحق بعد الوجود او عدم 
، وقد استدل من قال بنفي ان يكون البقاء صفة زائدة على الذات ابن لو كان البقاء صفة زائدة على  (59) الراجح

نفس الوجود لزم أن يكون للبقاء بقاء ويكون البقاء قائمًا ابلبقاء وذلك ممتنع اذ ليس قيام احدمها ابآلخر أبوىل من 
 . (60)واحتادمها يف املاهيةالعكس الشرتاكهما ابحلقيقة 

                                                           

 )55( سورة الرمحن ، اآلية : 22 
 )56( ينظر: اخلطيب، شريف الشيخ صاحل أمحد، مشروعية االجتهاد يف فروع االعتقاد، جامعة آل البيت - قسم أصول الدين ، 25

166؛ ابن ايب العز ، شرح العقيدة الطحاوية ،  197  
)57(ينظر: الباجوري ، ابراهيم بن حممد بن امحد الشافعي )ت 1277هـ(، حتفة املريد ،، بريوت – لبنان، دار الكتب العلمية ط1 ، 1422هـ – 2001م 

 ،66 .  
)58( ينظر: البغدادي ، ابو منصور عبدالقاهر بن طاهر التميمي )ت429هـ(، أصول الدين ، حتقيق : جلنة احياء الرتاث العريب ،، بريوت، منشورات دار 

هـ(، االرشاد يف 478؛ اجلويين ، امام احلرمني ابو املعايل عبدامللك بن عبدهللا يوسف )ت 108م ، 1981-هـ1401،  1اآلفاق اجلديدة،  ط
؛ الغزايل ، فيصل التفرقة ،  150م ، 1950-هـ1369عبداحلميد ، مكتبة اخلاجني ،  قواطع االدلة يف اصول االعتقاد ، حتقيق : يوسف مرسي وعلي

؛ اآلمدي ، علي بن  238م ، 2000-هـ1421لبنان ،،  دار الفكر -جمموعة رسائل االمام الغزايل ، حتقيق مكتب البحوث والدراسات ، بريوت
م ، حتقيق : حسن حممد عبداللطيف ، القاهرة،  اجمللس االعلى للشؤون االسالمية هـ( غاية املرام يف علم الكال631ايب علي بن حممد بن سامل )ت 

لبنان، دار الكتب  –هـ( ، حتقيق : حممد عمر الدمياطي ، بريوت 816؛ اجلرجاين ، السيد الشريف علي بن حممد )ت 135م ، 1971هـ/1391
  3/143م ،1998-هـ1419،  1العلمية،  ط

)59( ينظر:  الدسوقي ، الشيخ حممد بن امحد بن عرفة املالكي )1230هـ(، حاشيته على ام الرباهني، صيدا – بريوت، املكتبة العصرية ، ط1 ، 1424هـ-

   124-120م ،2003
 )60( اآلمدي ، غاية املرام ، 136 .
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 . (61)إن القول ابن البقاء صفة زائدة على الذات يلزم التسلسل ألنه لو كان زائداً لكان له بقاء ويتسلسل
وكذلك لو احتاج اىل الذات لزم الدور واال لكان الذات حمتاجًا إليه وكان هو مستغنيًا عن الذات فكان هو 

 . (62)الواجب دون الذات
فال يلزم التسلسل ، واجيب عن الثاين مبنع احتياج الذات إليه وان  (63)االول : ابن البقاء نفس البقاءوقد اجيب عن 
 . (64)اتفق حتققها معا

لكن يقال ان منع التسلسل هبذا التوجيه وهو ان بقاء البقاء نفس البقاء ليس بشيء ، الن هذا القول يفيد أن 
ارج وهذا مما ال ميكن ان يقول به االشعري ومن تبعه من الذين ذهبوا اىل ان بقاء البقاء أمر اعتباري ال وجود له يف اخل
 البقاء صفة وجودية زائدة على الذات .

ولكن ميكن ان مينع التسلسل ابن يقال ان مذهب االشعري ان االعراض ال تبقى بل تتجدد فلم ال جيوز اذن 
 . (65)المور املوجودة الثابتة يف اخلارجان يبقى الوجود ببقاائت متجددة والتسلسل ، امنا هو يف ا

ونالحظ أبن االختالف يف هذه املسألة الكالمية وتغري االجتهاد فيها بني املتكلمني كان سببه االختالف يف 
 الدليل العقلي واللوازم اليت تنتج من هذه االدلة العقلية  

 
 تشافات العلوم املطلب الثاين : تغري اَلجتهاد الكالمي بسبب تغري الطبيعيات واك

 
ومن هذه املسائل هي نظرية اجلوهر الفرد واملتعلقة ابكتشافات العلوم وخصوصا الفيزايء اجلسمية. فحصل يف 

 هذه النظرية اختالفات بني املتكلمني ومنذ زمن بعيد وكذلك للوصول اىل حدوث العامل وعدم قدمه.  

                                                           

 )61( ينظر: اجلرجاين ، شرح املواقف ، 143/3 والدسوقي ، حاشيته على ام الرباهني ، 123 .

 )62( ينظر: الغز ايل ، االقتصاد ، يف االعتقاد، بغداد، مكتبة الشروق اجلديدة ، 36 .

 )63( ينظر: الغزايل ، االقتصاد ، 36 واجلرجاين ، شرح املواقف ، 143/3 والدسوقي ، حاشيته على ام الرباهني ، 123 .

 )64( ينظر: الغزايل ، االقتصاد ، 36 .

 )65(  ينظر: حممد رمضان ، الباقالين وآراؤه الكالمية ، بغداد، مطبعة االمة ، 1407هـ-1986م  ، 504 - 505 .
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الذي ال يتجزأ ليس جبسم ألنه ال ميكن أن يفرض فيه وهو اجلزء ( 66)اجلوهر الفرد: هو متحيز ال يقبل القسمة
أبعاد ثالثة متقاطعة على زوااي قائمة ال ابلقوة وال ابلفعل، وإن أتلفت منه األجسام عند املتكلمني املثبتني لذلك 

 .(67)اجلزء
ثبات حدوث إ ويبني  سعد الدين التفتازاين ان نظرية اجلوهر الفرد  تعد أصاًل من األصول اليت يعتمد عليها يف

العامل وحشر االجساد فيقول: )قلنا يف إثبات اجلوهر الفرد جناة عن كثري من ظلمات الفالسفة مثل إثبات اهليويل 
. فإثبات اهليوىل والصورة يعين القول بقدمها وعدم حوثها (68) والصورة، املؤدي إىل قدم العامل، ونفي حشر األجساد (

ى اذ كل حادث عند الفالسفة مسبوق ابملادة واذا كانت قدمية وهي ال تنفك عن ألن القول حبدوثها يلزم هيوىل أخر 
املادة فيلزم قدم اجلسم املركب منهما ويلزم من ذلك قدم العامل ونفي حشر االجساد، فيكون العامل مركبا من املادة 

ركب من اهليوىل ن الفالسفة مواهليوىل، وهي عند الفالسفة متصفة ابلقدم وكذلك ابلنسبة حلشر االجساد ألن اجلسد ع
والصورة  فبخراب البدن تنعدم الصورة البدنية فيكون حشر االجساد عبارة عن إجيادها بعد اعدامها وهو حمال عند 
الفالسفة ولذلك نفوا حشر االجساد بناء على القول أبن اصل العامل مركب من اهليوىل والصورة القدميتني واملتكلمون 

وهو اجلزء الذي ال يتجزأ وهو حادث خلقه هللا تعاىل ومنه تركبت االجسام وما تركب من احلادث  اثبتوا اجلوهر الفرد
  (69)فهو حاث فالعامل حادث وحشر االجسام مبين على حدوث العامل وكون الصانع خمتارا ال موجبا

 
احكام: فاختلفوا يف  من وقد اختلفت االجتهادات الكالمية بني املتكلمني يف نظرية اجلوهر الفرد وما يتعلق هبا

أن اجلوهر الفرد هل يقبل احلياة واألعراض املشروطة هبا كالعلم والقدرة واإلرادة فجوزه األشعري ومجاعة من قدماء املعتزلة 
وأنكره املتأخرون منهم واختالفهم يف أنه هل ميكن وقوع جزء على متصل اجلزئني فأنكره األشعري الستلزامه االنقسام 

هاشم والقاضي عبداجلبار ومنها اختالفهم يف أنه هل ميكن جعل اخلط املؤلف من األجزاء دائرة فأنكره وجوزه أبو 
األشعري وجوزه إمام احلرمني ومنها اختالفهم يف أن اجلوهر الفرد هل له شكل فأنكره األشعري وأثبته أكثر املعتزلة ونقل 

ال فقال ا نقسم وإمنا اخلالف يف أنه هل يشبه شيئا من األشكاآلمدي اتفاق الكل على نفيه القتضائه حميطا وحماطا في
لقاضي ال وقال غريه نعم مث اختلفوا فقيل يشبه الكرة ألن يف املضلع اختالف جوانب وقيل املثلث ألنه أبسط األشكال 

                                                           

 )66( ينظر : السيوطي عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين )ت: 911هـ(، معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم
.72م ،  2004 -هـ 1424، 1مصر، ، مكتبة اآلداب ط –حتقيق،: حممد إبراهيم عبادة، القاهرة   

 )67( ينظر:  نكري، جامع العلوم يف اصطالحات الفنون، 219/2
 )68( التفتازاين ، شرح النسفية ، 190
)69( ينظر :رمضان افندي ، رمضان بن حممد حاشيته على شرح العقائد النسفية ؛ الكستلي ، مصلح الدين بن حممد ، حاشيته على شرح العقائد النسفية ، 

.  191-190هـ ،  1392العراق ،  دار نور الصباح  ، منشورات كردستان ،  –ردستان ضمن اجملموعة السنية على شرح العقائد النسفية ، ك  
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حظ له من الطول  املضلعة وقيل املربع ألنه الذي ميكن تركب اجلسم منه بال فرج وهذا قول األكثرين واتفقوا على أنه ال
والعرض مبعىن أنه ال يتصف بشيء من ذلك وإال لكان منقسما ضرورة ومنها اختالفهم يف أن اجلوهر الواحد هل يوصف 
ابجلهات ويف أنه هل جيوز أن يرى ويف أنه هل جيوز أن يصري بثقل اجلبل ويف أنه هل جيوز أن خيلقه هللا تعاىل على 

 .(70)له احلركة والسكون على البدل ويف أنه هل جيوز أن حتله أعراض كثرية االنفراد ويف أنه هل جيوز أن حت
ونالحظ ان املتكلمني اختلفت اجتهاداهتم الكالمية يف يف نظرية اجلوهر الفرد وما يتعلق هبا من احكام وهذا 

كلمني وهذا يدل على ملتنوع من تغري االجتهاد الكالمي حبسب االدلة العقلية والطبيعية اليت وصل اليها كل متكلم من ا
ان بعض املسائل الكالمية يتغري فيها االجتهاد تبعا لطبيعتها ألهنا مبينة على االمور الطبيعية واملتعلقة ابلعلوم االخرى  
كالفيزايء والكيمياء والنظرايت اليت تفسر نشوء العامل واملتغريات العلمية واالكتشافات احلديثة اليت هي من اهم االسباب 

 ري االجتهاد الكالمي يف تغ
ألنه مل ميتلك االدوات  (71)ولذلك نرى بعض املتكلمني كالفخر الرازي قد مال اىل التوقف يف نظرية اجلوهر الفرد

 التامة والكافية يف إثبات هذه النظرية أو نفيها يف ذلك الوقت.
بات ذلك يكون عن العامل فإثوحىت لو تبني خطأ نظرية اجلوهر الفرد او ضعفها فهذا اليؤثر على إثبات حدوث 

طريق ادلة اخرى كدليل التغري مثال، الن سقوط الدليل او ضعفه ال يعين سقوط الدعوى املراد اثباهتا لوجود أدلة أخرى 
 قد تثبت ذلك .   

 
 املطلب الثالث : تغري اَلجتهاد الكالمي بسبب تغري الواقع  العملي 

 
بواب امة من االمم وبتغري االجيال وبتعاقب االزمان يتغري الواقع وتنفتح اال كلما يتقدم الزمان حتصل جتارب جديدة ألي

 املغلقة فان االمم تنضج مثلما ينضج االنسان من خالل قطع سنني العمر واملرور ابألحوال املختلفة من خري وشر .

                                                           

 )70( ينظر : التفتازاين، شرح املقاصد ، 310/1
 
 )71( التفتازاين ، شرح النسفية ، 189- 190
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يها من زاوية رق ولكن اذا نظر الوهناك مسائل كالمية بقي اخلالف فيها حمصورا يف دائرة قواعد الكالم لكل فرقة من الف
حتققها يف الواقع حبسب التغريات االجتماعية والفكرية ومايتعلق هبا ممكن أن يتغري االجتهاد الكالمي فيها وميكن أن 

 توصف بتوصيف اخر

 وأنخذ مثال مسألة الصالح واالصلح اليت اختلف املتكلمون حوهلا وتنوعت اجتهاداهتم الكالمية  فيها.  

اختلف االشاعرة مع املعتزلة يف وجوب فعل االصلح للعباد على قولني : االول: بني املعتزلة وهو  ح واالصلح :الصال
واملعتزلة لقبوا أنفسهم أبصحاب  (72)بناء على أصلهم يف إثبات حكم العقل أن فعل األصلح واجب على هللا تعاىل

ا ثواب ا جيب على هللا ما هو األصلح لعباده وجيب أيضالعدل والتوحيد وذلك لقوهلم بوجوب األصلح يعين أهنم قالو 
 (73)املطيع فهو ال خيل مبا هو واجب عليه أصال وجعلوا هذا عدال

الثاين : منع املتكلمني من االشاعرة وغريهم  وجوب األصلح إذ ال جيب عليه شيء أصال بل هو متعال عن ذلك 
لح واآلخرة أن ال خيلق مع أنه خملوق فلم يراع يف حقه ما كان أص وأن األصلح للكافر الفقري املعذب يف الدنيا (74)قطعا

 .(75)له فال يكون األصلح واجبا عليه تعاىل

والصالح واألصلح مها إذن ضمن الواجبات العقلية مثل اخللق والتكليف وشكر املنعم وأحد وسائل تنزيه هللا  
ان ام هللا عة بصرف النظر عن الذوات املشخصة اإلنستعاىل  عن فعل القبيح وهي واجبات يتصورها اإلنسان يف الطبي

و إن اعتبار األصلح ماال هناية له  (76)وإذا ما قيل أهنا واجبات على هللا فإن ذلك يكون قياساً للغائب على الشاهد 

                                                           

 )72( ينظر : عضد الدين االجيي ، املواقف ، 131/3
 
 )73( ينظر : عضد الدين االجيي ، املواقف ، 659/3 ؛ التفتازاين ، شرح املقاصد، 166/2
 
)74( ينظر : عضد الدين االجيي ، املواقف ، 140/3 ؛ الغزنوي، مجال الدين أمحد بن حممد بن سعيد احلنفي )ت: 593هـ(، كتاب أصول الدين، حتقيق: 

85،  1998 – 1419،  1لبنان، دار البشائر اإلسالمية،  ط –الدكتور عمر وفيق الداعوق، بريوت   
 
 )75( ينظر : عضد الدين االجيي ، املواقف ، 287/3 ؛ التفتازاين ، شرح املقاصد، 167/2
 
 475 ./)76( حسن حنفي ، من العقيدة اىل الثورة ، اإلنسان املتعني )العدل(، بريوت- لبنان، دار التنوير،  ط1 ، ، 1408 هـ - 1988م ، 3
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ه ل حق نظري وال يتحقق منه إال املمكن وهو األصلح لإلنسان بعد اخللق والتكليف كإنسان حر عاقل واعتبار األصلح
هناية وكل غاية إمنا تفضيل للواقع على املمكن وإيثار للعمل على النظر وما الفائدة من أصلح نظري غري حمدد وال 

 .( 77)  يتحقق منه شيئاً 
ومعاجلة مسألة الصالح واألصلح ضمن الواقع العملي وبتوجيه النظر حنو اإلنسان فالشرع أساسه املصلحة والوحي 

سان والعناية به ففي الواقع العملي الكون خملوق على وجه فيه صالح لإلنسان وأما مسألة قائم عليها يف سبيل اإلن
األصلح فهذا أمر نظري ال يتحقق منه إال ما وجد فعاًل يف الواقع الذي هو الكون املخلوق فيه صالح اإلنسان ، الن 

 الغاية من الوحي إمنا أتت ملصلحة اإلنسان.
ن الواقع الذي يعيشه الناس وتغري االجتهاد الكالمي يف زاوية النظر هلذه املسألة وحتويل مسار هذه املسألة ضم 

 الكالمية ضمن واقع االنسان وحياته هي احد اوجه واسباب تغري االجتهاد يف علم الكالم.  
 

 

 الامتة وابرز النتائج :

 لي : ومن خالل البحث يف موضوع تغري اَلجتهاد الكالمي نلخص أبرز النتائج وكما ي

اءت وهي النصوص االعتقادية اليت ج االعتقاد دون العملإن العقيدة االسالمية هي املوضوعات اليت تدرس   -1
 يف الكتاب السنة. 

 إن علم الكالم هو العلم ابلعقائد الدينية عن األدلة اليقينية.  -2
تاب بنصوص من الك إن االمر قد استقر على أن علم الكالم يضم موضوعات العقيدة و ادلتها اليت جاءت  -3

والسنة مع االدلة العقلية اليت تدافع عن نصوص الكتاب والسنة فعلم الكالم يدرس ويشرح ويفسر النصوص 
العقدية ويربطها مع ادلتها النقلية ويبني وجه االستدالل هبذه االدلة ويدافع عنها ابألدلة العقلية واضافة اىل 

يت تؤخذ من االكتشافات العلمية املختلفة اليت تكون ايضا ادلة ذلك يضم اىل علم الكالم االدلة العلمية ال
 علمية إلثبات العقائد الدينية.  

                                                           

 )77( ينظر : حسن حنفي ، من العقيدة اىل الثورة ، 475/3.
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اذا كان النص يف علم الكالم  قطعي الداللة وقطعي الثبوت فال جمال لالختالف فيه وال تغري لالجتهاد كوجود  -4
 هللا تعاىل. 

طعي الثبوت فيمكن االجتهاد وميكن تغري هذا اذا كان النص يف علم الكالم غري قطعي الداللة او غري ق -5
 االجتهاد كوجود األنبياء والرسل من اجلن واالنس ام من االنس فقط.  

اذا كانت املسألة يف علم الكالم وكانت من االمور العقلية القطعية ايضا فالجمال الجتهاد فيها او تغريها كنفي  -6
 الدور والتسلسل لكوهنما قواعد عقلية اثبتة. 

كانت املسألة من االدلة الكالمية العقلية اليت تدافع عن العقيدة فهذه ميكن االجتهاد فيها وميكن  تغري   اذا -7
 ألهنا ليست ابلوحي القطعي.   االجتهاد كنظرية اجلوهر الفرد وعالقتها حبدوث العامل

العملي للناس  الواقعهناك مسائل كالمية البد من تغري االجتهاد فيها من حيث زاوية النظر هلا حبسب تغري  -8
واخرجها من حدود النقاش العقلي الكالمي وادخاهلا يف حدود الواقع العملي كمسألة الصالح واالصلح  

 كفعل من افعال هللا يف خلق االنسان وما يتعلق به. 
 ثبت املصادر واملراجع

 

 شقي )ت لصاْلي الدمابن أيب العز اْلنفي، صدر الدين حممد بن عال ٌ الدين علي  بن حممد ، األذرعي ا
 ه ( 792: 

شرح العقيدة الطحاوية، حتقيق : مجاعة من العلما ٌ ، ختريج : نصر الدين األلباين، دار السالم )عن  -1
 م  2005 -ه  1426مطبوعة املكتب اإلسالمي( الطبعة املصرية األوىل 

 (ه 1317اْللوسي، نعمان بن حممود بن عبد هللا، أبو الربكات خري الدين، )ت: • 

 م . 1981 -ه   1401جال ٌ العينني يف حماكمة األْحدين، مطبعة املدين ،   -2
 :ت ه (324األشعري، أبو اْلسن علي بن ِمساعيل)ت 
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مقاَلت اإلسالميني واختالف املصلني، حتقيق حممد حميي الدين عبد اْلميد، بريوت، املكتبة العصرية،   -3
 م. 1990 -ه 1411

  ه (631د بن سامل )ت اْلمدي ، علي بن ايب علي بن حمم 
غاية املرام يف علم الكالم ، حتقيق : حسن حممد عبداللطيف ، القاهرة،  اجمللس اَلعلى للشؤون اَلسالمية  -4

 م .1971-ه1391
 ( 756اإلجيي، عضد الدين عبد الرْحن بن أْحد) ه 
 م.1997،  1بريوت، ، دار اجليل، ط -املواقف، حتقيق : د.عبد الرْحن عمرية،  -5
 ه (1277، ابراهيم بن حممد بن اْحد الشافعي )ت  الباجوري 
 م .2001 –ه  1422،  1لبنان، دار الكتب العلمية ط –حتفة املريد ،، بريوت   -6
 :ه ( 1395 الربكِت، حممد عميم اإلحسان اجملددي ) ت 
  م(،1986 -ه  1407التعريفات الفقهية، دار الكتب العلمية )ِعادة صف للطبعة القدمية يف ابكستان   -7

 م.2003 -ه  1،1424ط
 

 ه (،429البغدادي ، ابو منصور عبدالقاهر بن طاهر التميمي )ت 
،  1أصول الدين ، حتقيق : جلنة احيا ٌ الرتاث العريب ،، بريوت، منشورات دار اْلفاق اجلديدة،  ط -8

 م .1981-ه 1401
  :ه (1094أبو البقا ٌ الكفوي، أيُو بن موسى اْلسيين القرميي اْلنفي )ت 
وت، حممد املصري، بري  -ات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية ، حتقيق: عدنن درويش الكلي -9

 مؤسسة الرسالة .
  :ه ( 458البيهقي، أْحد بن اْلسني بن علي بن موسى الراساين، أبو بكر )ت 

اَلعتقاد واَلداية ِىل سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاُ اْلديث، حتقيق: أْحد عصام  -10
 ه.1401،  1بريوت، ،  دار اْلفاق اجلديدة ، ط –الكاتب، 
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  :ه (791التفتازاين، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد هللا) ت 
  العراق ،  دار نور الصباح  ، منشورات –شرح العقائد النسفية، اجملموعة السنية على ، كردستان  -11

 ه . 1392كردستان ، 
 م .1981 -ه  1401ف النعمانية ، شرح املقاصد يف علم الكالم، ابكستان، دار املعار  -12
 التميمي ،حممد بن خليفة بن علي 

 1رؤية النيب صلى هللا عليه وسلم لربه، الرَيض، اململكة العربية السعودية، أضوا ٌ السلف،  ط -13
 م.2002-ه 1422، 

  :ه (816اجلرجاين، علي بن حممد بن علي الزين الشريف )ت 
 م.1983-ه  1403،  1مية،  طلبنان، دار الكتب العل–التعريفات، بريوت  -14
،  1لبنان، دار الكتب العلمية،  ط –شرح املواقف، حتقيق : حممد عمر الدمياطي ، بريوت  -15

 م.1998-ه 1419
  ه (478اجلويين ، امام اْلرمني ابو املعاِل عبدامللك بن عبدهللا يوسف )ت 

د ، مكتبة ي عبداْلمياَلرشاد يف قواطع اَلدلة يف اصول اَلعتقاد ، حتقيق : يوسف مرسي وعل  -16
 م.1950-ه 1369الاجني ، 

 
  ، حسن حنفي 

 1408، ،  1لبنان، دار التنوير،  ط -من العقيدة اىل الثورة ، اإلنسان املتعني )العدل(، بريوت -17
 م.1988 -ه  

 ،أبو حبيب، سعدي 
 1988 -ه   1408،  2سورية ، دار الفكر، ط -القاموس الفقهي لغة واصطالحا، دمشق  -18

 م .
 طيب، شريف الشيخ صاحل أْحدال 
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 قسم اصول الدين . –مشروعية اَلجتهاد يف فروع اَلعتقاد، جامعة آل البيت   -19
  :ه ( 808ابن خلدون، عبدالرْحن بن حممد اْلضرمي )ت 

 م. 1984-ه 1405، ،  5مقدمة ابن خلدون ، بريوت، دار القلم،  ط  -20
 ( ه1230الدسوقي ، الشيخ حممد بن اْحد بن عرفة املالكي)  

 م.  2003-ه 1424،  1بريوت، املكتبة العصرية ، ط –حاشيته على ام الرباهني، صيدا  -21
  :ه ( 979رمضان افندي ، رمضان بن حممد)ت 

حاشيته على شرح العقائد النسفية، ضمن اجملموعة السنية على شرح العقائد النسفية ، كردستان  -22
 ه  . 1392العراق ،  دار نور الصباح  ، منشورات كردستان ،  –

  :ه (،1096أبو زكرَي ٌ الشاوي، ُيىي بن حممد بن حممد بن عبد هللا، امللياين اجلزائري املالكي، )ت 
 التحف الرابنية يف جواُ األسِلة اللمدانية، مصر، مطبعة السعادة )د.ت(  -23
  :ه (911السيوطي عبد الرْحن بن أيب بكر، جالل الدين )ت 

، ، مكتبة مصر –لرسوم، حتقيق،: حممد ِبراهيم عبادة، القاهرة معجم مقاليد العلوم يف اْلدود وا -22
 م. 2004 -ه  1424، 1اْلداُ ط

 
  ه (505الغزاِل، أبو حامد حممد بن حممد بن حممد،)ت 

-فيصل التفرقة ، جمموعة رسائل اَلمام الغزاِل ، حتقيق مكتب البحوث والدراسات ، بريوت -24
 م.2000-ه 1421لبنان ،،  دار الفكر 

 بريوت / لبنان، املكتبة الثقافية ، ) د.ت(. -ذ من الضالل، حتقيق : حممد حممد جاب  ،املنق -25
  :ه (593الغزنوي، مجال الدين أْحد بن حممد بن سعيد اْلنفي )ت 

لبنان، دار البشائر  –كتاُ أصول الدين، حتقيق: الدكتور عمر وفيق الداعوق، بريوت  -26
 م .1998 – 1419،  1اإلسالمية،  ط

   ه ( 1014علي القاري، علي بن )سلطان( حممد، أبو اْلسن نور الدين )ت: املال 
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 ه   1421،  1شرح الشفا، بريوت، دار الكتب العلمية،  ط -27
  :ه (1307القنوجي، صديق بن حسن )ت 

اَبد العلوم الوشي املرقوم يف بيان احوال العلوم ، حتقيق عبداجلبار زكار ، بريوت ، دار الكتب  -28
 م . 1978-ه 1399،  1العلمية، ط

  الكبيسي، حممد عياش 
ه 1416،  1العقيدة اإلسالمية يف القرآن الكرمي ومناهج املتكلمني،، بغداد، مطبعة اْلسام ط  -29

 م 1995 –
 :ه (  901 الكستلي ، مصلح الدين بن حممد ) ت 

ان تحاشيته على شرح العقائد النسفية ، ضمن اجملموعة السنية على شرح العقائد النسفية ، كردس -30
 ه . 1392العراق ،  دار نور الصباح  ، منشورات كردستان ،  –

  : ه(1435حممد رمضان عبدهللا) ت 
 م  1986-ه 1407الباقالين وآراؤه الكالمية ، بغداد، مطبعة اَلمة ،  -31
   :ه  ( 1130نكري، عبد النيب بن عبد الرسول األْحد )ت 

 -ه  1421،  1ار الكتب العلمية طبريوت، د -جامع العلوم يف اصطالحات الفنون، لبنان  -32
 م .2000

  الدسوقي حممد 
 ، ،)د.ت( .1اَلجتهاد والتقليد يف الشريعة اإلسالمية، ، قطر، دار الثقافة ط  -33
  :ه (840ابن الوزير، حممد بن ِبراهيم بن علي بن املرتضى بن املفضل اْلسين القامسي، )ت 

، 3قيق: شعيب األرنؤوط، ، بريوت، مؤسسة الرسالة ، طالعواصم والقواصم يف الذُ عن سنة أيب القاسم ، حت 
 م 1994 -ه   1415
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 املقدمة :

 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على خري خلقه وآله وصحبه امجعني 

رة شمن املعلوم أبن القران الكرمي يتضمن ثالث حماور : العقيدة والفقه واالخالق واستغرق العهد املكي قرابة اكثر من ع
سنوات حتدث القران الكرمي فيه عن خمتلف امور العقيدة واالدلة والشبهات واالفكار بل ووثق القران الكرمي أراء معارضيه 
وشبهاهتم وبعد ذلك انتشر االسالم واثريت قضااي فكرية اوسع وطرحت شبهات اعمق فخرج اىل النور علم الكالم 

 االسالمية واصبح علم الكالم يضم موضوعات العقيدة ودليها العقليالذي يعترب احلارس الفكري والعقلي للعقيدة 
 والنقلي.  

فكرة البحث : يتحدث هذا البحث عن جانب االجتهاد وتغريه يف جمال علم الكالم وطبيعة اآلراء املختلفة بني الفرق 
ة من م مما أدى اىل وجمموعاالسالمية والنتاج الفكري الكالمي الذي هو حصيلة االجتهاد يف مسائل العقيدة والكال

اآلراء الكالمية نتيجة اجتهاد معني ونظرة اىل النص معينة ويعاجل هذا البحث اسباب تغري االجتهادات الكالمية ومن 
اهم هذه االسباب هو التغري الزماين وما يرافقه من تغري يف اجملتمعات وابلتايل اصبحت بعض مسائل الكالم تتغري تبعا 

واملكانية واالجتماعية واملشكلة تكمن يف ان هذا االجتهاد الذي تغري يف مسائل الكالم شكل مشكلة   للظروف الزمانية
كبرية بني املسلمني يف وقته رمبا تطور يف بعض االحيان اىل التبديع او التكفري وقد يصل اىل اكرب من ذلك، ريد الوصول 

حسب او حسب تغري الزمان و  -إن كان ظين الداللة-لنص اىل ان االجتهاد الكالمي قد يتغري حسب وجهة النظر اىل ا
 اكتشافات العلوم احلديثة  الكالمي ومن مث خيرج بنتيجة : إن هذا االجتهاد قد يتغري وهو معرض للخطأ والصواب.  
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 املبحث اَلول التعريف بعلم الكالم والعقيدة                          

 ول التعريف بعلم الكالم والعقيدة املطلب اَل

 هو علم يتضمن احلجاج عن العقائد االميانية ابألدلة العقلية والرد على املبتدعة املنحرفني املطلب اَلول : علم الكالم :
 . (78)يف االعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة

وصفاته وملا  علم الكالم معرفته تعاىل وموضوعه عند االقدمني ذات هللا تعاىل وصفاته الن املقصود االصلي من
احتاجت مبادئه اىل معرفة احوال احملداثت ادرج املتأخرون تلك املباحث يف علم الكالم لئال حيتاج اعلى العلوم الشرعية 
اىل العلوم احلكمية فجعلوا موضوعه املوجود من حيث هو موجود وميزوه عن احلكمة بكون البحث فيه على قانون 

يف احلكمة على مقتضى العقول وملا رأى املتأخرون احتياجه اىل معرفة احوال االدلة واحكام االقيسة وحتاشوا االسالم و 
عن ان حيتاج اعلى العلوم الشرعية اىل علم املنطق جعلوا موضوعه املعلوم من حيث يتعلق به اثبات العقائد الدينية تعلقاً 

 . (79)قريباً او بعيداً 
 

 .(80) : العقيدة: احلكم الذي ال يقبل الشك فيه لدى معتقده. عقيدةاملطلب الثاين علم ال
والعقائد: مجع  العقيدة وهي ما عقد عليه القلب يعين اطمئنان القلوب على شيء، ما جيوز أن ينحلَّ عنه 

 .(81)والعقائد ما يقصد فيه نفس االعتقاد دون العمل 
 

                                                           

 )78( ابن خلدون، عبدالرمحن بن حممد احلضرمي )ت: 808هـ( ، مقدمة ابن خلدون ، بريوت، دار القلم،  ط5 ، ، 1405هـ-1984م ، 458 . 
)79( ينظر ، القنوجي، صديق بن حسن )ت: 1307هـ(، اجبد العلوم الوشي املرقوم يف بيان احوال العلوم ، حتقيق عبداجلبار زكار ، بريوت ، دار الكتب 

.  2/67م ، 1978-هـ1399،  1لعلمية، طا  
 )80( ينظر: أبو جيب، سعدي، القاموس الفقهي لغة واصطالحا، دمشق - سورية ، دار الفكر، ط2 ، 1408 هـ - 1988 م ، 265 
)81( ينظر: الربكيت، حممد عميم اإلحسان اجملددي،  التعريفات الفقهية، دار الكتب العلمية )إعادة صف للطبعة القدمية يف ابكستان 1407هـ - 

149م ، 2003 -هـ 1،1424م(،  ط1986  
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يدة رى بعض العلماء أبن علم الكالم هو نفس علم العقياملطلب الثالث : الفرق بني علم الكالم والعقيدة: 
ويقول ايضا:  .(82) ومنهم التفتازاين حيث يقول عن علم الكالم : )الكالم :هو العلم ابلعقائد الدينية عن األدلة اليقينية(

 .(83))، ومعرفة العقائد عن أدلّتها التفصيلية ابلكالم ( 
كالم والغريه فعند هؤالء العلماء علم الكالم مرتبط ابلعقيدة ويرى البعض االخر ان العقيدة الهي علم ال

حلراستها ورد الشبه عنها فعلم الكالم موضوعه علوم العقيدة ولكنه اضاف اليها ماتندفع به الشبه  وهذه االدلة قابلة 
 .(84)للنقد والتغري ألهنا ليست ابلوحي القطعي 

لسنة ، وحراستها عن تشويش أهل البدعة ، فقد ألقى هللا ) وإمنا مقصوده حفظ عقيدة أهل اويقول الغزايل: 
تعاىل ، إىل عباده على لسان رسوله عقيدة هي احلق ، على ما فيه صالح دينهم ودنياهم ، كما نطق مبعرفته القرآن 

لى أهلها،  ع واألخبار، مث ألقى الشيطان يف وساوس املبتدعة أموراً خمالفة للسنة، فلهجوا هبا وكادوا يشوشون عقيدة احلق
فأنشأ هللا تعاىل ، طائفة املتكلمني ، وحرك دواعيهم لنصرة السنة بكالم مرتب، يكشف عن تلبيسات أهل البدع احملدثة 

  .(85) ، على خالف السنة املأثورة ، فمنه نشأ علم الكالم وأهله (
 

فع الشبهة إبيراد احلجج ود ويقول عضد الدين االجيي: )والكالم علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية
واملراد ابلعقائد ما يقصد به نفس االعتقاد دون العمل وابلدينية املنسوبة إىل دين حممد فإن اخلصم وإن خطأانه ال خنرجه 

 .(86)من علماء الكالم ( 
ونستطيع ان نقول أبن االمر قد استقر على أن علم الكالم يضم موضوعات العقيدة و ادلتها اليت جاءت 

صوص من الكتاب والسنة مع االدلة العقلية اليت تدافع عن نصوص الكتاب والسنة فعلم الكالم يدرس ويشرح ويفسر بن
النصوص العقدية ويربطها مع ادلتها النقلية ويبني وجه االستدالل هبذه االدلة ويدافع عنها ابألدلة العقلية واضافة اىل 

                                                           

)82( ينظر: التفتازاين، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد هللا) ت: 791هـ(، شرح املقاصد يف علم الكالم، ابكستان، دار املعارف النعمانية ، 1401هـ 

1/5، م 1981 -  
 )83( ينظر:اجملموعة السنية على شرح العقائد النسفية ، كردستان –العراق،  دار نور الصباح  ، منشورات كردستان ، 1392 هـ ،72-71 
 )84( ينظر:الكبيسي، حممد عياش ، العقيدة اإلسالمية يف القرآن الكرمي ومناهج املتكلمني،، بغداد، مطبعة احلسام ط1 ، 1416ه – 1995م ، 24
)85( ينظر: الغزايل، أبو حامد حممد بن حممد بن حممد،)ت 505هـ( ،املنقذ من الضالل، حتقيق : حممد حممد جابـ ،- بريوت / لبنان، املكتبة الثقافية ، ) 

14د.ت(،   
 )86( ينظر: اإلجيي، عضد الدين عبد الرمحن بن أمحد ،)756هـ(، املواقف، حتقيق : د.عبد الرمحن عمرية، - بريوت، ، دار اجليل، ط1 ، 1997م، 31/1
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بات تؤخذ من االكتشافات العلمية املختلفة اليت تكون ايضا ادلة علمية إلثذلك يضم اىل علم الكالم االدلة العلمية اليت 
 العقائد الدينية.  

 
 

 املبحث الثاين : التعريف ابَلجتهاد وجماَلته
 

: االجتهاد: يف اللغة بذل الوسع، ويف االصطالح: استفراغ الفقيه الوسع املطلب اَلول : تعريف اَلجتهاد
وهو هبذا يعم الفقه  .(87)و االجتهاد: بذل اجملهود يف طلب املقصود من جهة االستداللليحصل له ظنٌّ حبكم شرعي، ا

 وغريه 
 
 ومنها: بعض املسائل االعتقادية الفرعية، وبعض النظرايت الكالمية اليتاملطلب الثاين : جماَلت اَلجتهاد:   

 .(88)دلة الدالة على هذا احلكم العقدياختلف فيها العلماء، وجرت بينهم فيها مناظرات ومناقشات عائدة لظنية األ
 وأمجعت األمة على أن اجملتهد قد خيطئ ويصيب يف العقليات، إال على قول احلسن العنربي من املعتزلة.

واختلفوا يف الشرعيات؛ واملروي عن أيب حنيفة أن كل جمتهد مصيب، واحلق عند هللا واحد، معناه: أنه مصيب 
 يف الطلب وإن أخطأ املطلوب

اإلمجاع على عدم العذر للمخطئ اجملتهد يف طلب عقائد اإلسالم واحلق يف العقليات واحد، وأن اجملتهد فيها و 
خيطئ ويصيب وما ذهب إليه العنربي من أن احلق فيها حقوق، وأن كل جمتهد فيها مصيب ابطل ملا فيه من تصويب 

 ى احلق وهو حمال.الدهري والثنوي والنصارى واجملسمة واملشبهة، وجعل كل فريق عل
وهلذا اتفقنا على أن احلق يف العقليات واحد؛ ألن القول بوجود الصانع وعدمه وحدوث العامل وقدمه تناقض 

 .(89) بني
                                                           

)87( ينظر: اجلرجاين، علي بن حممد بن علي الزين الشريف )ت: 816هـ(، كتاب التعريفات، بريوت –لبنان، دار الكتب العلمية،  ط1 ، 1403هـ -

بريوت،  -، لبنان هـ (، دستور العلماء = جامع العلوم يف اصطالحات الفنون 1130؛ نكري، عبد النيب بن عبد الرسول األمحد )ت:  10،  م1983
.1/34م ، 0200 -هـ 1421،  1طدار الكتب العلمية   

 )88( ينظر:حممد الدسوقي، االجتهاد والتقليد يف الشريعة اإلسالمية، ، قطر، دار الثقافة ط 1، ،)د.ت( ، 82.
)89( ينظر:أبو البقاء الكفوي، أيوب بن موسى احلسيين القرميي احلنفي )ت: 1094هـ(،الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية ، حتقيق: عدانن 

45املصري، بريوت، مؤسسة الرسالة ،  حممد -درويش   
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واملصيب يف العقليات واحد كحدوث العامل وثبوت البارئ سبحانه وصفاته وبعثة الرسل وانىف اإلسالم خمطئ 
 .(90)ليات لالجتهاد، وزاد العنربي: كل مصيب واإلمجاع على خالف قوهلماآمث كافر وقال اجلاحظ: ال أيمث يف العق

ويقول: اإلمام أبو احلسن األشعري: ) اختلف الناس بعد نبيهم  صلى هللا عليه وسلم  يف أشياء كثرية ضلل 
 ليهم (ع بعضهم بعضا وبرئ بعضهم من بعض فصاروا فرقًا متباينني وأحزااب مشتتني إال أن اإلسالم جيمعهم ويشمل

(91). 
ويقول التفتازاين: )واجملتهد يف العقليات والشرعيات األصلية والفرعية قد خيطئ ويصيب... واجملتهد غري مكّلف 
إبصابته لغموضه وخفائه فلذلك كان املخطئ معذورًا بل مأجورًا، فال خالف على هذا املذهب يف أن املخطئ ليس 

 .(92) آبمث(
أصحابه على مسائل األصول، فإنه مل يـ ْرَو عن واحٍد منهم خالف ما أشران إليه ويقول البيهقي: )وإمنا اجتمع 

يف هذا الكتاب. فأما مسائل الفروع فما ليس فيه نص كتاب وال نص سنة فقد اجتمعوا على بعضه واختلفوا يف بعضه، 
ا النوع من االختالف؛ غ هلم هذفما اجتمعوا عليه ليس ألحد خمالفت هم فيه، وما اختلفوا فيه فصاحب الشرع هو الذي سوّ 

حيث أمرهم ابالستنباط وابالجتهاد مع علمه أبن ذلك خيتلف، وجعل للمصيب منهم أجرين، وللمخطئ منهم أجًرا 
  .(93) واحًدا، وذلك على ما حيتمل من االجتهاد، ور فع عنه ما أخطأ فيه (

 
صواب،  املختلفني يف العقليات ال يكوانن معا علىوعند العلماء ضابط يعلم به احملق من املبطل، بل قصدهم إن     

واملصيب معني عند هللا واآلخر خمطئ عنده، أما أنه يعين ابالجتهاد فال، إذ االجتهاد يف املصيب يعمه اخلالف فيكون 

                                                           

)90( ينظر: اآللوسي، نعمان بن حممود بن عبد هللا، أبو الربكات خري الدين، )ت: 1317هـ(، جالء العينني يف حماكمة األمحدين، مطبعة املدين ، 1401 

1/192،  م 1981 -هـ   
)91( ينظر: األشعري، أبو احلسن علي بن إمساعيل ، مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني، حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد، بريوت، املكتبة العصرية، 

.34/ 1م،  1990 -هـ1411  
 )92( ينظر: التفتازاين ، النسفية ، 624
)93( ينظر: البيهقي، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخل ْسَرْوِجردي اخلراساين، أبو بكر )ت: 458هـ( االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد على مذهب 

233ه، 1401،  1بريوت، ،  دار اآلفاق اجلديدة ، ط –السلف وأصحاب احلديث، حتقيق: أمحد عصام الكاتب،   
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 أيضا مصيبا أو خمطئا لكن خالف أئمة أهل السنة يف العقليات إن مل تلزمهم لوازم استحالية فال ضرر عليهم وعلى
 .(94)متبعهم، وكذا بعض مسائل تنسب للمعتزلة، وال لوازم فاسدة هلا

 

 املبحث الثالث:  انواع تغري اَلجتهاد الكالمي                      

من املعلوم ان االختالف يف املسائل الكالمية يكون يف النصوص الغري قطعية الداللة او الغري قطعية الثبوت وكما مر 
 حمتملة او ثبوته حمتمل يسوغ فيه االختالف.  فكل نص كانت داللته

 ويتغري االجتهاد الكالمي ألسباب خمتلفة ويتنوع على عدة انواع ومنها:

 املطلب اَلول: تغري اَلجتهاد الكالمي بسبب اختالف الدليل 

نهم يف رؤية ع : ومنه اختالف ورود الدليل النقلي عن  الصحابة رضي هللااوَل : اَلختالف يف ورود الدليل النقلي 
 .النيب صلى هللا عليه وسلم لربه يف املعراج

اختلف الصحابة فيما بينهم: هل رأى حممد صلى هللا عليه وسلم ربه؟ وكان َحرْب  األمة عبد هللا بن عباس ممن اشتهر  
رون واحملدِّثون ونفوا عن عا شة إنكار ذلك كما هو ئعنه القول أبنه صلى هللا عليه وسلم رأى ربَّه، ونقل ذلك عنه املفسِّ

 .(95)اثبٌت عنها 

                                                           

)94( ينظر: أبو زكرايء الشاوي، حيىي بن حممد بن حممد بن عبد هللا، امللياين اجلزائري املالكي، )ت: 1096هـ( التحف الرابنية يف جواب األسئلة اللمدانية، 

  95مصر، مطبعة السعادة )د.ت(، 
 
)95( ينظر: ابن الوزير، حممد بن إبراهيم بن علي بن املرتضى بن املفضل احلسين القامسي، )ت: 840هـ( العواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم ، 

القاري، علي بن )سلطان( حممد، أبو احلسن  ؛ املال علي 5/98م ،  1994 -هـ  1415، 3بريوت، مؤسسة الرسالة ، ط حتقيق: شعيب األرنؤوط، ،
1/422هـ ،  1421،  1هـ( ، شرح الشفا، بريوت، دار الكتب العلمية،  ط1014نور الدين )ت:   
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واتفقت األمة على أنه ال يراه أحد يف الدنيا بعينه، ومل يتنازعوا يف ذلك إال يف نبينا صلى هللا عليه وسلم خاصة: منهم 
 من نفى رؤيته ابلعني، ومنهم من أثبتها له صلى هللا عليه وسلم, وحكى القاضي عياض يف كتابه الشفا اختالف الصحابة
ومن بعدهم يف رؤيته صلى هللا عليه وسلم، وإنكار عائشة رضي هللا عنها أن يكون صلى هللا عليه وسلم رأى ربه بعني 
رأسه، وقال مجاعة بقول عائشة رضي هللا عنها، وهو املشهور عن ابن مسعود و أيب هريرة واختلف عنه، وقال إبنكار 

القول أبنه والفقهاء واملتكلمني، وأما وجوبه لنبينا صلى هللا عليه وسلم و  هذا وامتناع رؤيته يف الدنيا مجاعة من احملدثني
 (96)رآه بعينه فليس فيه قاطع وال نص، واملعول فيه على آييت النجم، والتنازع فيهما مأثور، واالحتمال هلما ممكن

ميكن أن بة رضي هللا عنهم و فاالختالف يف هذه املسألة الكالمية إمنا اتى من اختالفات الرواايت الواردة عن الصحا
يتغري االجتهاد الكالمي عند بعض العلماء نظرا لالختالف يف تصحيح الرواايت الواردة عن الصحابة او للتوفيق بينها 

 او لضعف بعضها وتبقى املسألة اجتهادية ال تؤثر على اصل االميان وال يرتتب عليها شيء عظيم. 

ن : االجتهاد يف حقيقة الرسل هل هم من اإلنس فقط أم من اإلنس واجل ومنه لياَلختالف يف فهم الدليل النق: اثنيا 
ََيَمْعَشَر  } معا: فمنهم من ذهب إىل اهنم من اإلنس واجلن وهو ما رواه ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم لقوله تعاىل:

ْنِس َأمَلْ أيَِْتُكْم ُرُسل  ِمْنُكمْ  من السلف واخللف، الرسل من اإلنس فقط، وليس من  وقال جماهد وغريه (97){ اجلِْنِ  َواإْلِ
وسبب اخلالف يف هذه املسالة أن من محل اآلية  (98)اجلن رسول،، وقال ابن عباس الرسل من بين آدم ومن اجلن نذر

على عمومها فقد ذهب إىل أن هللا يرسل الرسل من اإلنس واجلن ومن محلها على وجه التخصيص فقد ذهب إىل أن 

                                                           

)96( ينظر: ابن أيب العز احلنفي، صدر الدين حممد بن عالء الدين علّي بن حممد ، األذرعي الصاحلي الدمشقي )ت : 792هـ( شرح العقيدة الطحاوية، 

م ، 2005 -هـ 1426حتقيق : مجاعة من العلماء ، ختريج : انصر الدين األلباين، دار السالم )عن مطبوعة املكتب اإلسالمي( الطبعة املصرية األوىل 
،  1ط أضواء السلف،  الرايض، اململكة العربية السعودية، التميمي ،حممد بن خليفة بن علي ، رؤية النيب صلى هللا عليه وسلم لربه، ؛ 197

16-10م ، 2002هـ/1422  
 )97( سورة األنعام ، من اآلية: 130
 )98( ينظر: ابن أيب العز ، شرح العقيدة الطحاوية ،166
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ُهَما اللُّْؤُلُؤ َواْلَمْرَجاإلنس فقط، وفهم اآلية السابقة على مثل قول هللا تعاىل: الرسل من ا واملراد من  (99)ُن {} ََيُْرُج ِمن ْ
 .(100) أحدمها

،  (101)ىلالبقاء : هو عدم اآلخرية لوجود هللا سبحانه وتعا: االختالف يف صفة  اثلثا: اَلختالف يف الدليل العقلي
ها اختالف بني املتكلمني ومبىن اخلالف هل هذه الصفة هي من صفات املعاين ام ان هذه الصفة قد حصل في

صفة نفسية كالوجود ام من الصفات السلبية ، فذهب االمام االشعري ومن تبعه اىل اهنا صفة زائدة على الذات  
فيما ال يزال  ستمراخل ، وذهب الباقالين اىل البقاء صفة نفسية كالوجود ومعناها : الوجود امل…كالعلم والقدرة 

 . (102) أي يف املستقبل اىل غري هناية واتبع الباقالين يف رأيه امام احلرمني والرازي واالمدي وغريهم

وذهب قسم اخر اىل أن البقاء صفة سلبية ومعناها نفي العدم الالحق بعد الوجود او عدم اآلخرية للوجود وهو 
البقاء صفة زائدة على الذات ابن لو كان البقاء صفة زائدة على ، وقد استدل من قال بنفي ان يكون  (103) الراجح

نفس الوجود لزم أن يكون للبقاء بقاء ويكون البقاء قائمًا ابلبقاء وذلك ممتنع اذ ليس قيام احدمها ابآلخر أبوىل من 
 . (104)العكس الشرتاكهما ابحلقيقة واحتادمها يف املاهية

                                                           

 )99( سورة الرمحن ، اآلية : 22 
 )100( ينظر: اخلطيب، شريف الشيخ صاحل أمحد، مشروعية االجتهاد يف فروع االعتقاد، جامعة آل البيت - قسم أصول الدين ، 25

166؛ ابن ايب العز ، شرح العقيدة الطحاوية ،  197  
)101(ينظر: الباجوري ، ابراهيم بن حممد بن امحد الشافعي )ت 1277هـ(، حتفة املريد ،، بريوت – لبنان، دار الكتب العلمية ط1 ، 1422هـ – 2001م 

 ،66 .  
)102( ينظر: البغدادي ، ابو منصور عبدالقاهر بن طاهر التميمي )ت429هـ(، أصول الدين ، حتقيق : جلنة احياء الرتاث العريب ،، بريوت، منشورات دار 

هـ(، االرشاد يف 478؛ اجلويين ، امام احلرمني ابو املعايل عبدامللك بن عبدهللا يوسف )ت 108م ، 1981-هـ1401،  1اآلفاق اجلديدة،  ط
؛ الغزايل ، فيصل التفرقة ،  150م ، 1950-هـ1369تبة اخلاجني ، قواطع االدلة يف اصول االعتقاد ، حتقيق : يوسف مرسي وعلي عبداحلميد ، مك
؛ اآلمدي ، علي بن  238م ، 2000-هـ1421لبنان ،،  دار الفكر -جمموعة رسائل االمام الغزايل ، حتقيق مكتب البحوث والدراسات ، بريوت

حممد عبداللطيف ، القاهرة،  اجمللس االعلى للشؤون االسالمية  هـ( غاية املرام يف علم الكالم ، حتقيق : حسن631ايب علي بن حممد بن سامل )ت 
لبنان، دار الكتب  –هـ( ، حتقيق : حممد عمر الدمياطي ، بريوت 816؛ اجلرجاين ، السيد الشريف علي بن حممد )ت 135م ، 1971هـ/1391

  3/143م ،1998-هـ1419،  1العلمية،  ط
)103( ينظر:  الدسوقي ، الشيخ حممد بن امحد بن عرفة املالكي )1230هـ(، حاشيته على ام الرباهني، صيدا – بريوت، املكتبة العصرية ، ط1 ، 

   124-120م ،2003-هـ1424
 )104( اآلمدي ، غاية املرام ، 136 .
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 . (105)ذات يلزم التسلسل ألنه لو كان زائداً لكان له بقاء ويتسلسلإن القول ابن البقاء صفة زائدة على ال
وكذلك لو احتاج اىل الذات لزم الدور واال لكان الذات حمتاجًا إليه وكان هو مستغنيًا عن الذات فكان هو 

 . (106)الواجب دون الذات
 لثاين مبنع احتياج الذات إليه وانفال يلزم التسلسل ، واجيب عن ا (107)وقد اجيب عن االول : ابن البقاء نفس البقاء

 . (108)اتفق حتققها معا
لكن يقال ان منع التسلسل هبذا التوجيه وهو ان بقاء البقاء نفس البقاء ليس بشيء ، الن هذا القول يفيد أن 

ا اىل ان و بقاء البقاء أمر اعتباري ال وجود له يف اخلارج وهذا مما ال ميكن ان يقول به االشعري ومن تبعه من الذين ذهب
 البقاء صفة وجودية زائدة على الذات .

ولكن ميكن ان مينع التسلسل ابن يقال ان مذهب االشعري ان االعراض ال تبقى بل تتجدد فلم ال جيوز اذن 
 . (109)ان يبقى الوجود ببقاائت متجددة والتسلسل ، امنا هو يف االمور املوجودة الثابتة يف اخلارج

ذه املسألة الكالمية وتغري االجتهاد فيها بني املتكلمني كان سببه االختالف يف ونالحظ أبن االختالف يف ه
 الدليل العقلي واللوازم اليت تنتج من هذه االدلة العقلية  

 
 املطلب الثاين : تغري اَلجتهاد الكالمي بسبب تغري الطبيعيات واكتشافات العلوم 

 
ل يف ة ابكتشافات العلوم وخصوصا الفيزايء اجلسمية. فحصومن هذه املسائل هي نظرية اجلوهر الفرد واملتعلق

 هذه النظرية اختالفات بني املتكلمني ومنذ زمن بعيد وكذلك للوصول اىل حدوث العامل وعدم قدمه.  

                                                           

 )105( ينظر: اجلرجاين ، شرح املواقف ، 143/3 والدسوقي ، حاشيته على ام الرباهني ، 123 .

 )106( ينظر: الغزايل ، االقتصاد ، يف االعتقاد، بغداد، مكتبة الشروق اجلديدة ، 36 .

 )107( ينظر: الغزايل ، االقتصاد ، 36 واجلرجاين ، شرح املواقف ، 143/3 والدسوقي ، حاشيته على ام الرباهني ، 123 .

 )108( ينظر: الغزايل ، االقتصاد ، 36 .

 )109(  ينظر: حممد رمضان ، الباقالين وآراؤه الكالمية ، بغداد، مطبعة االمة ، 1407هـ-1986م  ، 504 - 505 .
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وهو اجلزء الذي ال يتجزأ ليس جبسم ألنه ال ميكن أن يفرض فيه ( 110)اجلوهر الفرد: هو متحيز ال يقبل القسمة
قاطعة على زوااي قائمة ال ابلقوة وال ابلفعل، وإن أتلفت منه األجسام عند املتكلمني املثبتني لذلك أبعاد ثالثة مت

 .(111)اجلزء
ويبني  سعد الدين التفتازاين ان نظرية اجلوهر الفرد  تعد أصاًل من األصول اليت يعتمد عليها يف إثبات حدوث 

يل لفرد جناة عن كثري من ظلمات الفالسفة مثل إثبات اهليو العامل وحشر االجساد فيقول: )قلنا يف إثبات اجلوهر ا
. فإثبات اهليوىل والصورة يعين القول بقدمها وعدم حوثها (112) والصورة، املؤدي إىل قدم العامل، ونفي حشر األجساد (

نفك عن ت ألن القول حبدوثها يلزم هيوىل أخرى اذ كل حادث عند الفالسفة مسبوق ابملادة واذا كانت قدمية وهي ال
املادة فيلزم قدم اجلسم املركب منهما ويلزم من ذلك قدم العامل ونفي حشر االجساد، فيكون العامل مركبا من املادة 
واهليوىل، وهي عند الفالسفة متصفة ابلقدم وكذلك ابلنسبة حلشر االجساد ألن اجلسد عن الفالسفة مركب من اهليوىل 

البدنية فيكون حشر االجساد عبارة عن إجيادها بعد اعدامها وهو حمال عند والصورة  فبخراب البدن تنعدم الصورة 
الفالسفة ولذلك نفوا حشر االجساد بناء على القول أبن اصل العامل مركب من اهليوىل والصورة القدميتني واملتكلمون 

كب من احلادث الجسام وما تر اثبتوا اجلوهر الفرد وهو اجلزء الذي ال يتجزأ وهو حادث خلقه هللا تعاىل ومنه تركبت ا
  (113)فهو حاث فالعامل حادث وحشر االجسام مبين على حدوث العامل وكون الصانع خمتارا ال موجبا

 
وقد اختلفت االجتهادات الكالمية بني املتكلمني يف نظرية اجلوهر الفرد وما يتعلق هبا من احكام: فاختلفوا يف 

ة املشروطة هبا كالعلم والقدرة واإلرادة فجوزه األشعري ومجاعة من قدماء املعتزل أن اجلوهر الفرد هل يقبل احلياة واألعراض
وأنكره املتأخرون منهم واختالفهم يف أنه هل ميكن وقوع جزء على متصل اجلزئني فأنكره األشعري الستلزامه االنقسام 

أنكره املؤلف من األجزاء دائرة فوجوزه أبو هاشم والقاضي عبداجلبار ومنها اختالفهم يف أنه هل ميكن جعل اخلط 
األشعري وجوزه إمام احلرمني ومنها اختالفهم يف أن اجلوهر الفرد هل له شكل فأنكره األشعري وأثبته أكثر املعتزلة ونقل 
اآلمدي اتفاق الكل على نفيه القتضائه حميطا وحماطا فينقسم وإمنا اخلالف يف أنه هل يشبه شيئا من األشكال فقال ا 

ال وقال غريه نعم مث اختلفوا فقيل يشبه الكرة ألن يف املضلع اختالف جوانب وقيل املثلث ألنه أبسط األشكال لقاضي 
                                                           

 )110( ينظر : السيوطي عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين )ت: 911هـ(، معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم
.72م ،  2004 -هـ 1424، 1مصر، ، مكتبة اآلداب ط –حتقيق،: حممد إبراهيم عبادة، القاهرة   

 )111( ينظر:  نكري، جامع العلوم يف اصطالحات الفنون، 219/2
 )112( التفتازاين ، شرح النسفية ، 190
)113( ينظر :رمضان افندي ، رمضان بن حممد حاشيته على شرح العقائد النسفية ؛ الكستلي ، مصلح الدين بن حممد ، حاشيته على شرح العقائد النسفية 

.  191-190هـ ،  1392،  دار نور الصباح  ، منشورات كردستان ،  العراق –، ضمن اجملموعة السنية على شرح العقائد النسفية ، كردستان   
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املضلعة وقيل املربع ألنه الذي ميكن تركب اجلسم منه بال فرج وهذا قول األكثرين واتفقوا على أنه ال حظ له من الطول 
 ن منقسما ضرورة ومنها اختالفهم يف أن اجلوهر الواحد هل يوصفوالعرض مبعىن أنه ال يتصف بشيء من ذلك وإال لكا

ابجلهات ويف أنه هل جيوز أن يرى ويف أنه هل جيوز أن يصري بثقل اجلبل ويف أنه هل جيوز أن خيلقه هللا تعاىل على 
 .(114) ةاالنفراد ويف أنه هل جيوز أن حتله احلركة والسكون على البدل ويف أنه هل جيوز أن حتله أعراض كثري 

ونالحظ ان املتكلمني اختلفت اجتهاداهتم الكالمية يف يف نظرية اجلوهر الفرد وما يتعلق هبا من احكام وهذا 
نوع من تغري االجتهاد الكالمي حبسب االدلة العقلية والطبيعية اليت وصل اليها كل متكلم من املتكلمني وهذا يدل على 

لعلوم االخرى  هاد تبعا لطبيعتها ألهنا مبينة على االمور الطبيعية واملتعلقة ابان بعض املسائل الكالمية يتغري فيها االجت
كالفيزايء والكيمياء والنظرايت اليت تفسر نشوء العامل واملتغريات العلمية واالكتشافات احلديثة اليت هي من اهم االسباب 

 يف تغري االجتهاد الكالمي 
ألنه مل ميتلك  (115)مال اىل التوقف يف نظرية اجلوهر الفردولذلك نرى بعض املتكلمني كالفخر الرازي قد 

 االدوات التامة والكافية يف إثبات هذه النظرية أو نفيها يف ذلك الوقت.
وحىت لو تبني خطأ نظرية اجلوهر الفرد او ضعفها فهذا اليؤثر على إثبات حدوث العامل فإثبات ذلك يكون عن 

 ن سقوط الدليل او ضعفه ال يعين سقوط الدعوى املراد اثباهتا لوجود أدلة أخرىطريق ادلة اخرى كدليل التغري مثال، ال
 قد تثبت ذلك .   

 
 املطلب الثالث : تغري اَلجتهاد الكالمي بسبب تغري الواقع  العملي 

 
ح االبواب تكلما يتقدم الزمان حتصل جتارب جديدة ألي امة من االمم وبتغري االجيال وبتعاقب االزمان يتغري الواقع وتنف

 املغلقة فان االمم تنضج مثلما ينضج االنسان من خالل قطع سنني العمر واملرور ابألحوال املختلفة من خري وشر .

                                                           

 )114( ينظر : التفتازاين، شرح املقاصد ، 310/1
 
 )115( التفتازاين ، شرح النسفية ، 189- 190
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وهناك مسائل كالمية بقي اخلالف فيها حمصورا يف دائرة قواعد الكالم لكل فرقة من الفرق ولكن اذا نظر اليها من زاوية 
كن أن االجتماعية والفكرية ومايتعلق هبا ممكن أن يتغري االجتهاد الكالمي فيها وميحتققها يف الواقع حبسب التغريات 

 توصف بتوصيف اخر

 وأنخذ مثال مسألة الصالح واالصلح اليت اختلف املتكلمون حوهلا وتنوعت اجتهاداهتم الكالمية  فيها.  

عتزلة وهو اد على قولني : االول: بني املاختلف االشاعرة مع املعتزلة يف وجوب فعل االصلح للعب الصالح واالصلح :
واملعتزلة لقبوا أنفسهم أبصحاب  (116)بناء على أصلهم يف إثبات حكم العقل أن فعل األصلح واجب على هللا تعاىل

العدل والتوحيد وذلك لقوهلم بوجوب األصلح يعين أهنم قالوا جيب على هللا ما هو األصلح لعباده وجيب أيضا ثواب 
 (117) خيل مبا هو واجب عليه أصال وجعلوا هذا عدالاملطيع فهو ال

الثاين : منع املتكلمني من االشاعرة وغريهم  وجوب األصلح إذ ال جيب عليه شيء أصال بل هو متعال عن ذلك 
وأن األصلح للكافر الفقري املعذب يف الدنيا واآلخرة أن ال خيلق مع أنه خملوق فلم يراع يف حقه ما كان أصلح  (118)قطعا

 .(119)ه فال يكون األصلح واجبا عليه تعاىلل

والصالح واألصلح مها إذن ضمن الواجبات العقلية مثل اخللق والتكليف وشكر املنعم وأحد وسائل تنزيه هللا  
تعاىل  عن فعل القبيح وهي واجبات يتصورها اإلنسان يف الطبيعة بصرف النظر عن الذوات املشخصة اإلنسان ام هللا 

و إن اعتبار األصلح ماال هناية له  (120)ا واجبات على هللا فإن ذلك يكون قياساً للغائب على الشاهد وإذا ما قيل أهن

                                                           

 )116( ينظر : عضد الدين االجيي ، املواقف ، 131/3
 
 )117( ينظر : عضد الدين االجيي ، املواقف ، 659/3 ؛ التفتازاين ، شر ح املقاصد، 166/2
 
)118( ينظر : عضد الدين االجيي ، املواقف ، 140/3 ؛ الغزنوي، مجال الدين أمحد بن حممد بن سعيد احلنفي )ت: 593هـ(، كتاب أصول الدين، حتقيق: 

85،  1998 – 1419،  1لبنان، دار البشائر اإلسالمية،  ط –الدكتور عمر وفيق الداعوق، بريوت   
 
 )119( ينظر : عضد الدين االجيي ، املواقف ، 287/3 ؛ التفتازاين ، شرح املقاصد، 167/2
 
 475 ./)120( حسن حنفي ، من العقيدة اىل الثورة ، اإلنسان املتعني )العدل(، بريوت- لبنان، دار التنوير،  ط1 ، ، 1408 هـ - 1988م ، 3
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حق نظري وال يتحقق منه إال املمكن وهو األصلح لإلنسان بعد اخللق والتكليف كإنسان حر عاقل واعتبار األصلح له 
ال لى النظر وما الفائدة من أصلح نظري غري حمدد و هناية وكل غاية إمنا تفضيل للواقع على املمكن وإيثار للعمل ع

 .( 121)  يتحقق منه شيئاً 
ومعاجلة مسألة الصالح واألصلح ضمن الواقع العملي وبتوجيه النظر حنو اإلنسان فالشرع أساسه املصلحة والوحي 

إلنسان وأما مسألة ل قائم عليها يف سبيل اإلنسان والعناية به ففي الواقع العملي الكون خملوق على وجه فيه صالح
األصلح فهذا أمر نظري ال يتحقق منه إال ما وجد فعاًل يف الواقع الذي هو الكون املخلوق فيه صالح اإلنسان ، الن 

 الغاية من الوحي إمنا أتت ملصلحة اإلنسان.
هلذه املسألة  روحتويل مسار هذه املسألة ضمن الواقع الذي يعيشه الناس وتغري االجتهاد الكالمي يف زاوية النظ 

 الكالمية ضمن واقع االنسان وحياته هي احد اوجه واسباب تغري االجتهاد يف علم الكالم.  
 

 الامتة وابرز النتائج :

 ومن خالل البحث يف موضوع تغري اَلجتهاد الكالمي نلخص أبرز النتائج وكما يلي : 

اءت وهي النصوص االعتقادية اليت ج العمل االعتقاد دونإن العقيدة االسالمية هي املوضوعات اليت تدرس   -9
 يف الكتاب السنة. 

 إن علم الكالم هو العلم ابلعقائد الدينية عن األدلة اليقينية.  -10
إن االمر قد استقر على أن علم الكالم يضم موضوعات العقيدة و ادلتها اليت جاءت بنصوص من   -11

فسر كتاب والسنة فعلم الكالم يدرس ويشرح ويالكتاب والسنة مع االدلة العقلية اليت تدافع عن نصوص ال
النصوص العقدية ويربطها مع ادلتها النقلية ويبني وجه االستدالل هبذه االدلة ويدافع عنها ابألدلة العقلية 
واضافة اىل ذلك يضم اىل علم الكالم االدلة العلمية اليت تؤخذ من االكتشافات العلمية املختلفة اليت تكون 

 ة إلثبات العقائد الدينية.  ايضا ادلة علمي

                                                           

 )121( ينظر : حسن حنفي ، من العقيدة اىل الثورة ، 475/3.
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اذا كان النص يف علم الكالم  قطعي الداللة وقطعي الثبوت فال جمال لالختالف فيه وال تغري لالجتهاد   -12
 كوجود هللا تعاىل. 

اذا كان النص يف علم الكالم غري قطعي الداللة او غري قطعي الثبوت فيمكن االجتهاد وميكن تغري  -13
 ء والرسل من اجلن واالنس ام من االنس فقط.  هذا االجتهاد كوجود األنبيا

اذا كانت املسألة يف علم الكالم وكانت من االمور العقلية القطعية ايضا فالجمال الجتهاد فيها او  -14
 تغريها كنفي الدور والتسلسل لكوهنما قواعد عقلية اثبتة. 

ها وميكن  فهذه ميكن االجتهاد فياذا كانت املسألة من االدلة الكالمية العقلية اليت تدافع عن العقيدة  -15
 ألهنا ليست ابلوحي القطعي.   تغري االجتهاد كنظرية اجلوهر الفرد وعالقتها حبدوث العامل

هناك مسائل كالمية البد من تغري االجتهاد فيها من حيث زاوية النظر هلا حبسب تغري الواقع العملي  -16
هلا يف حدود الواقع العملي كمسألة الصالح واالصلح  للناس واخرجها من حدود النقاش العقلي الكالمي وادخا
 كفعل من افعال هللا يف خلق االنسان وما يتعلق به. 

 

 

 ثبت املصادر واملراجع

  ابن أيب العز اْلنفي، صدر الدين حممد بن عال ٌ الدين علي  بن حممد ، األذرعي الصاْلي الدمشقي )ت
 ه ( 792: 

ة من العلما ٌ ، ختريج : نصر الدين األلباين، دار السالم شرح العقيدة الطحاوية، حتقيق : مجاع -34
 م  2005 -ه  1426)عن مطبوعة املكتب اإلسالمي( الطبعة املصرية األوىل 
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 م . 1981 -ه   1401جال ٌ العينني يف حماكمة األْحدين، مطبعة املدين ،   -35
 :ت ه (324األشعري، أبو اْلسن علي بن ِمساعيل)ت 
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مقاَلت اإلسالميني واختالف املصلني، حتقيق حممد حميي الدين عبد اْلميد، بريوت، املكتبة   -36
 م. 1990 -ه 1411العصرية، 

   ه (631اْلمدي ، علي بن ايب علي بن حممد بن سامل )ت 
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  ه (1277الباجوري ، ابراهيم بن حممد بن اْحد الشافعي )ت 
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 م.2003 -ه  1،1424م(،  ط1986

 ه (،429تميمي )تالبغدادي ، ابو منصور عبدالقاهر بن طاهر ال 
 1أصول الدين ، حتقيق : جلنة احيا ٌ الرتاث العريب ،، بريوت، منشورات دار اْلفاق اجلديدة،  ط -41
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  العراق ،  دار نور الصباح  ، منشورات –شرح العقائد النسفية، اجملموعة السنية على ، كردستان  -44
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العواصم والقواصم يف الذُ عن سنة أيب القاسم ، حتقيق: شعيب األرنؤوط، ، بريوت، مؤسسة   -23
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 خماطر وِشكاَلت :العربية غري بلغات اَلسالمية املواد تعليم
 د. أسامة مغاجي إمام.

 نيجريايقسم الدراسات االسالمية جامعة والية بوتشي 

 

 امللخص

 نصوص الدينيةذلك يف فقدان طعم التتناول هذه الورقة قضية تعليم املواد االسالمية بلغات غري العربية وما ينعكس  
ناوا واللذين تعتربان املصدر االساسي للتشريع واالمور الدينية. كما تت -لقرآن الكرمي واالحاديث النبوي الشريف.من ا

الوقة كيق يتخرج طالب قسم الدراسات االسالمية حبفي حنني. حيث مل جيد من االسرار البالغي القرآين ومن كالم 
ة انهيك النصوص من غري أن يعرف ما ترمي إليه احملكمة واملتشاهبمن أويت جوامع الكلم شيئا. ويصعب عليه وتراه حيمل 

عن مدلوهلا اللغوي اليت ال يسع لطالب العلم الشرعي اجلهل هبا أو التساهلمعه يف ذلك.كما تؤكد الورقة ضرورة املرونة 
للتعامل مع كتاب  الطريقوالتمكن لكل من انسلك هذا الدرب يف العربية وعلومها وأسرارها ليتسىن له املعامل وتنري له 

 وخالصة وتوصية. مث يتبع ذلك اخلامتة ويكون نرباسا لتالميذه وطالبه.-صلي هللا عليه وآله وسلم -هللا وسنة رسوله

 

 مقدمة:  

رمي وحدة الشرعية و وحدة اللغة اليت نزل هبا كتاهبا الكالدينية و بوحدة املرجعية احلنيف إمتاز الدين االسالمي      
يت يرجع ومجيع أمهات الكتب الدينية ال -صلى هللا عيه وآله وسلم -الذي تكلم به رسول االسالم سيدان حممدولسان 

إليها الدارس والباحث  يف العلوم االسالمية مت كتابتها وتدوينها ابللغة العربية وهذا ما ال يسع للذين يهمهم الدين 
 الك كمية كبرية من علماء االسالم الذين هلم قدم راسخ يف الدينرغم أن هن االسالمي  وتدريسه وتعلُّمه التجاهل هبا
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م مل يكونوا من أصول عربية بل تعلموا العربية وتفننوا فيها وأصبحوا حبرا ومرجعا فيها كل ذلك ليستعينوا هبا يف معرفة كال
 .العلوم االسالمية كتباتومؤلفاهتم الدينية مليءة مب -صلى هللا عليه وٮله وسلم–هللا تبارك وتعاىل وسنة رسوله 

شأن ذلك شأن أداء الشعائر الدينية واملناسك كالصالة وغريها من شعائر اليت جترى بلسان عريب مبني، وكأن هللا       
سبحانه وتعاىل حبكمته أراد بذلك أن يكون للمسلمني نصيبا يف تعلم اللغة العربية وكيف ابلذي توىل مهمة تعليم الدين 

على عاتقه الفقه يف الدين وكرَّس حياته خلدمة هذا اجلانب أال يكون ملما ابللغة العربية قراءًة وحتداًث االسالمي وأخذ 
 وكتابًة وتدرسا.

وضرورة إجادهتا على طالب الدراسات اإلسالمية والتحدث هبا ال يقل أمهية عن  أمهيتها وضرورهتا على القائمني       
مرها إبتداًء ابملراحل الثانوية ومراحل املعاهد العليا وأقسام الدراسات االسالمية بتدريسها، وهذا يسري على القامني أب

مبختلف املراحل اجلامعية من درجة الليسانس )البكالوريوس( والدبلوم العايل واملاجستري والدكتوراة وانتهاًء ابلدرجة 
  .(professorshipاألستاذية )

 وضوع من خالل هذه الورقة املتواضعة اليت بني أيديكم أيها السادة االكادميينيويرى الباحث إن احلديث يف هذا امل      
 أييت على حنو التسلسل التايل:

 بؤر املشكلة:أوَل: 

 طالب يف مرحليت االعدادية والثانوية ابملدارس العربية واالسالمية جاهدا يف تعلٌّم اللغة العربية بفنوهنا اليظل       

رفية قراءة وكتابة وحتداث، وكثريا ما جتد منهم من يكتب الشعر ويقرضه وحيفظ املنظومات ويدقق األدبية والنحوية الص
بفضل  -النظر يف أمهات الكتب من املتون ويسرب يف العلوم االسالمية وجتد فيهم من حيفظ القرآن الكرمي عن ظهر قلب

أمال وأمنيات  -كل هذا اجلهد  –ربع عشر حيمل وجييد بعض من الرواايت السبع أو العشر أو األ -هللا سبحانه وتعاىل
حيلم هبا يف مواصلة دراسته االسالمية هو التبحر يف العلوم االسالمية والعربية، ما أن تطأ قدماه صرح قسم الدراسات 

 بعد أن اجتاز بنجاح االمتحاانت -وغريها من اجلامعات الدول االجنبية االسالمية يف إحدى اجلامعات النيجريية
ا ذي عاش من أجلهمبا تكاد حتطم آماله ال حىت يتفاجأ -نهائية للشهادة الثانوية يف اللغة العربية والدراسات االسالميةال
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وكرس حياته العلمية من أجل حتقيقه وهو عندما يدخل احملاضر قاعة احملاضرات ما إن يتفوه بكلمة أو   السنني الطويل
ليزية ابللغة العربية سرعان ما جتده يتحول أوتوماتكيًّا إىل اللغة االجنلصلة من البسملة واحلمدلة والصكلمتني للمقدمة 

يس من أبن املواد االسالميات ل-يف وجهة نظره اخلاص–معلال ذلك  حبجة أن من الطالب من ال يفهم اللغة العربية !.
 ء آخر.الضروري تعلمها ابللغة العربية وأن اللغة العربية شيء والدين االسالمي احلنيف شي

 

 اثنيا: التسرت اَلحباطي النفسي وفقدان اَلمل:    

عدم ل بعد أن ابتت األبواب كلها مسدودة أمامهيف االجنبية طالب يف إحدى الثانوية احلكومية العامة اليتجرج      
 Social Scince-احلصول على النسبة املطلوبة املقررة اليت تسمح له االلتحتق ابلقسم العلمي والعلوم االجتماعية

فقد االمل لعجزه عن احلصول على النسبة املطلوبة اليت تؤهله لاللتحاق ابلتخصص اليت يريد من العلوم قد و  –
االجتماعية والعلوم يف اجلامعة، مباشرة تراه يتخذ قرار التحول إىل قسم الدراسات االسالمية بعد جلسته يف امتحاانت 

عربية والعلوم االسالمية مث يتم دمج هذا الطالب املتحول مع ذاك الطالب التسوية بدون أي أساس مسبق يف اللغة ال
 املغوار املتعطش للمزيد من العلوم العربية واالسالمية على أمل أن حيملوا نفس الشهادة يف نفسالفارس يف اللغة العربية 

بني طريف  احملاضر نفسه التخصص يف الدراسات االسالمية، هكذا يظل كل منهما يتلقى احملاضرات بصعوبة وجيد
وال ذاك يستطيع أن  -ألنه ليس لديه أساس يف العربية و املباديء يف العلوم االسالمية  -النقيض ال هذا يتقن ختصصه

ل التعليمي يف املدارس إىل احلق -بعد التجرخ -جيد املزيد من املعلومات و ال سبيل له لالستفادة يف جماله، مث ويبعثون
 وطن العلوم االسالمية على حد سواء !.لتعليم أبناء ال

وهو ذاك اخلريج الذي احندر من الثانوية  –وبال شك أن واحدا منهما يدخل اخلمول واليأس يف نفوس تالميذه        
ول. -العربية  و اآلخر يشوه احلقيقة ويلبسها لبسا آخر وهو هذا الطالب اجلمعي املتحٍّ

مية إىل أودى بقسم الدراسات االسال -ني طالبني خمتلفني يف التوجه واالساسالذي مت ب-هذا الدمج األكادميي      
فقد هويته احلقيقية من بني الدرارسني يف القسم واألساتذة القسم وسبب ختريج طالب القسم بال هوية حقيقية وجعلهم 
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لنسبة لدارسي للغة العربية ابيف حرية من أمره وهو الذي أفقد هلم اهلوية التخصصية رغم أن اجلميع يدرك مدى أمهية ا
 العوم االسالمية.

ليست اللغة العربية جمرد أداة ابلنسبة للعلوم االسالمية وال هي وسيلة للوصول إىل الغاية بل إن العربية ابلنسبة      
ل ختصص اتبع وال يفارفق صاحبه بلحظة، لذلك تتجلى أمهية اللغة العربية يف جمتظل ستللعلوم االسالمية رفيقة درب و 

 الدراسات االسالمية على سبيل املثال ال احلصر يف اآليت:

نظرا إىل ما تتمتع به العلوم االسالمية من فنو عديدة واليت ال يسع لدارسها جهل هبا وال التساهل أو االملام أوًَل:    
شرات الفنون أو السنة(، وعببعضها دون بعض ألهنا عبارة منبثقة من القرآن الكرمي واالحاديث النبوية الشريفة)علوم 

الفروع ذات عالقة مباشرة  ابلقرآن الكرمي وكلها تدوينها وكتابتها من مصدرها ابللغة العربية وال يتسىن ملن يريد أن يكون 
فارس ميداهنا إال ابتقان وإجادة العربية والقرآن الذي هو مصدر التعاليم الدين االسالمي على االطالق هو عريب 

غوره  هللا تبارك وتعاىل يف حق هذا الكتاب العزيز احملكم آبايته املفصل بلغته اليت نزل هبا ال يسرب االنسان اللسان، يقول
({ أي بني واضح 1)آلر تلك آيات الكتاب املبين* إنا أنزلناه قرآنا عربيا لغلكم تعقلون*إال ملن له حظ فيها:} 

 تقوم اللغات وأفضلها وأوسعها وأكثرها أتدية للمعاين اليتجلي يفصح عن االشياء املبهمة ويفسرها ويبنها أبفصح 
ابلنفوس فأشرف الكتب أبشرف اللغات على أشرف الرسل بسفارة أشرف املالئكة، وهو معجز من حيث لفظه ومعناه 

. وعلى هذا األساس يفهم من أن الذي يريد أيكون متخصصا يف 2ألن معانيه مفصلة وألفاظه واضحة غري مشكلة
ت االسالمية عليه أن يكون له علم ابلعربية لصلتها املباشرة به، وذكر االمام حممد بن حممد الغزايل حجة االسالم الدراسا

القدر الذي جيب معرفته من العربية على الذي يدخل يف العلوم االسالمية فقال رمحه هللا:" إن القدر الذي يفهم به 
حمكمه  صريح الكالم وظاهره وجممله وحقيقته وجمازه وعامه وخاصه و خطاب العرب وعاداهتم يف االستعمال حىت مييز بني

 ."3ومتشاهبه ومطلقه ومقيده ونصه وفحواه وحلنه ومفهومه وهذا ال حيصل إال ملن بلغ يف اللغة العربية درجة االجتهاد

                                                           
 2-1يوسف  1 
 .478ص  2أبي ا ف اءإسماعيل بن ا  ثير ا  مشقي ا قرشي،  فسير ا قرآن ا عظي  ج  2 

  .2001.   175. وأصول ا فقه ، محم  أبو زهرة . م بعة ا نهار ا قاهرة. ص 308ص  2شرح األسنوي  منهاج األصول ج  3 
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عليما أبسرار  يكون وإن مل يتحقق ذلك جيب أال يتقاصر عن معرفة أسرار يف اجلملة، وال بد ملن يستخرج األحكام أن
 ليتسامى إىل إدراك ما اشتمل عليه من أحكام.من علم بياهنا وبديعها ومعانيها البالغة 

علمية القوية النافذة التكون قدرته وأدبه يف العلوم االسالمية وأسرار البيان العريب والدارس وعلى قدر فهم الباحث      
قها وجمملها ومفصلها ومقيدها ومطل من عامها وخاصهامن النصوص،ة الشرعيعلى استنباط االحكام وامللكة الفائقة 

واملتوسط يف  فهم العربية فهو متوسط يف العوم االسالمية واملتوسط مل يبلغ درجة وظاهرها ومتشاهبها ومن حمكمها 
ة فمن مل يبلغ شأوه سالميهاية فإذا انتهى إىل الغاية يف العربية كان كذالك يف الشريعة والعلوم االنالاالجتهاد وال أقول 

نقصه فقط نقصه فهم الشريعة والعلوم االسالمية ملقدار التقصري عنهم وكل من قصر فهمه مل يكن حجة وال كان قوله 
رغم  –(. واألئمة يف العلوم االسالمية الذين تلقوا عنهم وتوارثوا عليهم من الصحابة رضوان هللا عليهم أمجعني4مقبواًل)

إال أهنم كانوا أعالما يف العلوم االسالمية والعربية ابالضافة إىل إمامتهم يف الفقه واحلديث واألصول -كوهنم أعاجم معظهم
 وغريه. وال يزال الذين هنلوا العلوم من منابعهم الصايف يقومون بتعليمه ونشره يتعاقبون جيال بعد جيل.

 

القرآن وعلومه يف   علية والتقريرية ال يقل شأان عن سابقها يفمن القولية والفالنبوية املطهرة والشأن يف علوم السنة  :لثاً اث
كل موضوعات اليت يتصدى العامل لدراستها املشتملة على االحكام الشرعية التكليفية قارائ وفامها ومدركا ملراميهما 

خ واملنسوخ من سومناسبتها واالحوال اليت قيلت يف شأهنا ومجيع ذلك كتبت ودونت ابللغة العربية من مصدرها من النا
السنة  والعام واخلاص منها واملقيد واملطلق والتخصيص الذي عرض ملا فيه من عموم، وقيل ذلك كان البد أن يدرك 

واجلهد الذي بذهلا العلماء يف هذا  -أبن طرق الرواية وإسناد االحاديث وقوة الرواية من حيث علم االحوال للرجال
 لغة العربية.امليدان كتبت وصنفت ومت أتليفه ابل

إن احلاجة إىل اللغة العربية والتمكن فيها  ابلنسبة لدراسة االسالمية هلا من االمهية ما ال خيفى على أويل الشأن      
لغا فهم فيه عن االسالمية. وإذا بلغ العامل مبواملقاصد يف الشريعة ألن فهم املقاصد الشرعية اليت عليها بنيت املصاحل 

لدين االسالمي يف ا  تهادجال، فقد حصل له وصف التأهيل  لبلوغ منزلة اةاالسالمي ةئل الدينالشارع قصده يف مسا

                                                           
 .114ص 4االما  ا شا بي ـ ا موافقات ج 4 
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ت اللتحقيق إال ابآلا ملكذمستوفيا شروطه االجتهادية –من التصدر يف العليم والفتيا واحلكم مبا أراه هللا تبارك وتعاىل 
لبديع والبيان والفقه وأصوله ومن البالغة كاملعاين وامه والقرآن وعلو  من اللغة العربية من حنو وصرف اليت يستعني هبا 

 (.5اليت وردت هبا السنة النبوية الشريفة)االحكام لعالقتها املباشر آبايت االحكام واالحاديث 

وعالقة الدراسات االسالمية ابللغة العربية عالقة أصيلة  والذي جعل الدراسة حيظى هبذه األصالة هو املصدران     
ان هلا القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة اليت انبثقت منهما مجيع ختصصات الدراسات االسالمية ويكفي األساسي

أنه العجمية أبنه عريب يف إحدى عشر سورة ونفى جل ش-واصفا له-االشارة للمتأمل أن هللا تبارك وتعاىل ذكر يف القرآن
ا  عن كتابه يقول سبحانه:} ({كما نفي أن يكون مصدره كذلك 6)لقالوا لوال فصلت آياتهولو جعلناه قرآنا أعجميًّ

 ({ .7)لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبينبقوله:} 

 ِعادة النظر يف يف املنهج:رابعا: 

ميكن القول أبن األوضاع الراهنة للدراسات االسالمية يف املعاهد العليا واجلامعات مل يكن كما هو قبل الثورة      
التعليمية احلديثة بعد إنشاء االقسام ومراكز حبوث علوم االسالمية والدراسات على صورته النظامي اآلن، كان العلماء 

ونثرا ويتقنون  املسلمة يتفرغون للعكوف على تعليم اللغة العربية وفنوهنا شعرايف النبلدان االسالمية واجملتمعات يف املدن 
ية التزود ابللغة ويسربون على الولوج يف الشرح ويتتبعون احلواشي كل ذلك بغالعلمية مية املتون وحيفظون املنظومات التعلي

العربية لالستعانة هبا يف معرفة معاين كالم هللا تبارك وتعاىل من القرآن الكرمي وعلومه وتفسريه والفقه وأصوله واحلديث 
ية سالمية بدءا ابلعهد االموي والعباسي والدول االسالمهذا هو الدندنة املعلومة على مر العصور من اخلالفة اال–وعلومه 

 االندلسية واخلالفة العثمانية وانتهاء ابلعصر احلديث .

سهل عليهم التأليف واملشاركة مبوهبتهم العلمية يف ميادين شىت من الفنون حىت وصلوا إىل درجة االعرتاف وهذا الذي     
ض االقليمي على مستوى االفريقي والدويل يف العامل االسالمي واشتهرت بعهلم يف اجملاالت يف داخل البالد إىل قطر 

املدن النيجريية برجال ذوي قدم راسخ ومتمكنني يف العلوم االسالمية والعربية إىل درجة أن طالب العلم يتوافدون إليها 

                                                           
 .387-386قه، صاإلما   محم  أبو زهرة، أصول ا ف 5 

 .44فصلت  6 

 .103ا نحل  7 
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الربية والدينية  يتهم من خالل مؤلفاهتممن الدول اجملاورة كالنيجر والكامريون ودولة تشاد بغية اللقاء واللقاح، كما بلغ ص
 (.8إىل أمهات مكتبات إسالمية يف العامل االسالمي)

ة توصيل واختذوا لغالعامل االسالمي ما إن ب ِدَأْت إبنشاء أقسام الدراسات االسالمية يف املعاهد العليا واجلامعات     
يف بعض  ض اجلامعات، واالكتفاء ابلواحدة دون غريهااملعلومات للطالب على اختيار بني العربية واالجنلريية يف بع

وغالبا ما تكون املعمول هبا هي اللغة االجنليزية بدأت مالمح عدم الكفاءة واجلودة تظهر يف صفوف بعض الطالب 
واألساتذة حيث جتد بعض خريج قسم الدراسات االسالمية ليس هلم خلفية تذكر يف اللغة العربية حىت ال جتد منهم من 

دخل على املكتبة ويطالع أمهات الكتب االسالمية لعدم إجادته ابللغة العربية قراءة وحتداث وكتابة مما ترك أثراً سلبيًّا يف ي
ختريج الكوادر يف أقسام الدراسات االسالمية وهجراان للمكتبات رغم توافر املراجع  مما أدى إىل تراجع أهلية الطالب 

 يت:فيها ألسباب تتمحور بعضها يف اآل

االعجاب ابالجنليزية : ال شك إن تعلم اللغة االجنليزية والتحدث هبا بصفتها اللغة الرمسية يف نيجرياي حمبوب   -أ
ومرغوب، وجيب أن يكون االنسان إبن بلده مواكبا للمتغرياته، إال أنه ال ينسوا أبن عالقتهم ابللغة العربية هي  

ل م االجنليزية حبكمها لغة البالد الرمسية ما كان له أن يتساهكوهنا مرجعية دينية، كما أنه يسعى جاهدا لتعل
ابلعربية لصلتها املباشرة ابالسالم بل هي اللغة الرمسية للدين االسالمي فال أحد يسبق قصبه فيها إال ابلعربية. 

لوم االسالمية عوابلتايل فهي جزء من مكوانته الثقافية، وال تكفيه الكتب املرتمجة منها. وإن كبار العلماء يف ال
 .9أكثرهم ليسوا عراب بل من األعاجم ولكنهم فرسان العربية ملعرفتهم مبكانتها يف الدين االسالمي وعلومه

عدم االتقان واالعتزاز هبا: بعض املنتسبني إىل ختصص الدراسات االسالمية جييدون العربية إال أهنم  -ب
بتخصصهم ومكتنتها يف دينهم وساعد يف عدم  ال يلقون هلا ابال وال يرون ذلك حمل إعجاب رغم صلتها

االعجاب ميل بعض األساتذة غلى لغة أخرى وتراهم حياولون التظاهر ابالجنليزية وثقافتها وال يلقي للعربية أية 
اهتمام وال يقدرون أو يكن االحرتام للذي جييد العربية لعدم حداثتها لديهم، وهذا ال يعين أن اللغات اليت 

ن ليست مرغوبة فيه ال، واحلديث هنا عن إمهال قسم الدراسات االسالمية للغة العربية وعدم جييدها االنسا
 العناية هبا. 

                                                           
ي في ا عصر ا ذهبي  واالز هار   اريخ ا  علي  االسالمي وا عرب-ب ًء بف رة   سيس  و ة  الفة ص و و إ ى أوا ر ا قرن ا عشرين – ع بر  لك ا ف رة  8 

ه  أفذاذ وا ذين يشار إ يه  با بنان في حر ة ا    يف، وظفرت ا بال  ببال  نيجيريا حيث إش هرت ا م ن ا نيجيرية ا شما يمة وبال  يوربا ا مسلمة بعلماء 
شيخ محم  مجنيوا  وال زا ت  ف  ر و ع ز به  أمثال ا شيخ عثمان  ان فو يو وأ يه ا شيخ عب  هللا فو يو وأمير ا مؤمنين محم  بيلو وا شيخ عمر ا وا ي وا

 ا  بري وا شيخ آ   عب  هللا اإل وري وا شيخ يهوذا بن سع  ا ز ز ي وغيره  .  وا عالمة ا شيخ أبي ب ر ا ع يق وا شيخ محم  ا ناصر

ثال محم  بن م بار ا علماء في ا ل ة ا عربية وا علو  االسالمية من علماء ا ح يث ومص لحه  وعلو  ا قرآن وا  فسير وا ل ة بفنونها وا فقه وأصو ه أ  9 

سيبويه وأبو حنيفة ومحجة االسال  ا  زا ي وا ف ر ا رازي  وا قر بي وغيره  من أعال  ا عو  االسالمية إسماعيل ا ب اري ومسل   ا  ساءي وا فراء و
 ع فوا على  راس ها  معرف ه  ب ن ا  ين االسالمي ال ي ون إال بها.   
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ال عن -أحياان-االلتحاق ابلقسم ال عن رغبة: جيد الطالب الذين يلتحقون ابلدراسات االسالمية -ت
أن أفقد االمل يف  بعدرغبة وحرص واختيار يف قرار نفسه بل إنه يسعى للحصول على الشهادة يف التخصص 

التخصصات االخرى اليت قدم للقبول فيها وملا مل جيد مبتغاه قرر االخنراط ابلقسم وإن كان ميلك الذكاء وقوة 
 االدراك ما يعينه على استمرار يف التخص إال أن عدم الرغبة جتعله ال يعطي االهتمام واحلرص.

 سالمية:خطورة هجران اللغة العربية يف الدراسات اَلاثلثا:
إن االمهال الذي حلق ابللغة العربية يف قسم الدراسات وهتميشها بشكل غري مباشر ينظر مبا ال حيمد عقباه    

 فإن ذلك يعين ابلفعل إىل الوقوع يف اآليت:
 ذوابن الثقافة االسالمية يف الثقافة االجنبية. -1
معاين القرآن  شأن ذلك الوقوع يف حتريفاالعتماد على املصادر واملراجع اليت كتبت ابللغات االجنبية ومن  -2

 الكرمي والسنة النبوية الشريفة  واخلوض يف املتشابه من اآلايت.
ظهور بعض الطوائف الدينية املنحرفة عن اجلادة بسبب عدم التعمق يف الدين واالعتماد على الكتب  -3

 ت القرآنية.املرتمجة. واليت كثريا ما تعجز عن االستيفاء ابملعاين املتشابه من اآلاي
 محل النصوص املتشابه على ظاهرها وقد يؤدي إىل تغيري مسار الوحي إهلي. -4
 اجلرأة على القرآن الكرمي واالحاديث النبوية الشريفة والقول فيهما ابلرأي.  -5

  توصيات:خامسا 
 اجلامعات يفابلنظر إىل أمهية الورقة لتناوها جانبا مهما من جوانب القضية احلية لوضع الدراسات االسالمية 

 النيجريية فإن الباحث يوصي ابآليت:
 ضرورة إلزام طالب الدراسات على إجادة اللغة العربية.    -أ

 إلقاء وتقدمي احملاضرات يف قسم الدراسات االسالمية ابللغة العربية. -ب
التأكد من كفاءة وجدية الطالب الذي يتقدم للقبول يف الدراسات االسالمية لتحدث  -ت

 ابلعربية.
 الهتمام ابلعربية.الدراسااتساتذة ىف القسم على اال -ث
 قسم يفالذين ليس لديهم أساس يف اللغة العربية إعادة النظر يف دمج طالب اثنوية احلكومية العامة  -ج

 .أيضا يف اللغة االجنبية االخرىأساس يس الذين لمع الدراسات االسالمية 
 الب الدراسات االسالمية.العمل اجلد للقضاء على ظاهرة اخلمول والتماوت يف صفوف ط -ح
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طالب  علىكمادة أساسية مطلوبة يف القسم الدراسات االسالمية مادة اللغة العربية  وفرض إلزامية  -خ
 الدراسات كمادة أساسية يف القسم.

 

 لعريقة ذاتجامعة مالاي ا–العاملي وإىل هذه اجلامعة ويف اخلتام أتقدم ابلشكر اخلالص للجنة املنظمة هلذا املؤمتر    
ة إلاتحتها هذه الفرصة النادرة لنا للمشاركة ولطرحها القضااي الدينية املعاصر -إدارة وموظفني وعاملني–الرسالة العاليمة 

واالزدهار التقدم  هلا املزيد من وأرجو من هللا تبارك وتعاىل امعة ونتمىناجليف الوقت املناسب ، والشكر موصول إىل إدارة 
 واالجنازات.
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 الفطر زكاة يف يمةالق ِخراج
 الصادق املربوك الصادق الدكتور

 اإلسالمية الدراسات قسم

 ليبيا سبها جامعة/ اآلداب كلية

 

 لخصال م 

بتكرر علينا يف كل عام من شهر رمضان، اخلالف يف حكم إخراج زكاة الفطر، وهل جيوز دفع القيمة، أم البد من دفع 
ليل يستشهد به، وحجة حيتج هبا مع احرتام وجهة رأي اآلخر ووجهة احلبوب والطعام، أو غالب قوت البلد، ولكل د

 نظره.

ويف هذ البحث املتواضع أردت أن أضع بني يدي القارئ أدلة القائلني إبخراج زكاة الفطر نقداً، مستفتحاً هذا البحث 
طر نقداً، منهيا اج زكاة الفمبىت فرضت زكاة الفطر؟ ومىت جتب؟ واحلكمة من إخراجها، وأخرياً ذكرت أدلة القائلني إبخر 

 هذا البحث خبامتة ذكرا فيها ما توصل إليها الباحث من نتائج. سالكاً يف هذا البحث املنهج االستقرائي التحليلي.

 

 القيمة إعطاء املقايضة، الفطر، زكاةالكلمات املفتاحية: 
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 الـمــقــدمـــة

 مد النيب املصطفى الكرمي وعلى آله وصحبه أمجعني.احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان حم

 أما بعد.

بتكرر علينا يف كل عام من شهر رمضان، اخلالف يف حكم إخراج زكاة الفطر، وهل جيوز دفع القيمة، أم البد من 
دفع احلبوب والطعام، أو غالب قوت البلد، ولكل دليل يستشهد به، وحجة حيتج هبا مع احرتام وجهة رأي اآلخر 

 وجهة نظره.و 

ويف هذ البحث املتواضع أردت أن أضع بني يدي القارئ أدلة القائلني إبخراج زكاة الفطر نقداً، مستفتحاً هذا البحث 
مبىت فرضت زكاة الفطر؟ ومىت جتب؟ واحلكمة من إخراجها، وأخرياً ذكرت أدلة القائلني إبخراج زكاة الفطر نقداً، منهيا 

 ا توصل إليها الباحث من نتائج.هذا البحث خبامتة ذكرا فيها م

 سالكاً يف هذا البحث املنهج االستقرائي التحليلي. 

 مىت فرضت زكاة الفطر

 1زكاة الفطر طهرة للصائم من الرفث واللغو وطعمة للمساكني(( -فرض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

  2قال إسحاق بن روايه: إجياب زكاة الفطر كاإلمجاع من أهل العلم.

 3برهان الدين بن مفلح: والظاهر أن فرضها يف رمضان من السنة الثانية للهجرة.قال 

 اْلكمة من فرضها

احلكمة من فرضها كما ورد يف احلديث طهرة للصائم، وطعمة للمساكني. فقد حيصل من الصائم ما خيدش صومه، 
 ويقلل من أجره، فتأيت هذه الزكاة جلرب ما نقص.

                                                           
  أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب الزكاة، ابب زكاة الفطر، حديث رقم1609. 1
  ابن قدامة، املغين،2.281/4
  اجلمل على شرح املنهج 3.272/3
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 مىت َتب زكاة الفطر

 -رضي هللا عنهما-فقهاء على استحباب زكاة الفطر صبيحة يوم العيد، قيل اخلروج للصالة، حلديث ابن عمر اتفق ال
  4بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إىل الصالة (( -صلى هللا عليه وسلم-))أمر رسول هللا 

طلوع فجر إىل أن وقت وجوهبا بواختلفوا يف وقت وجوهبا، فذهب احلنفية واملالكية والشافعية يف خالف األظهر 
العيد، وذهب الشافعية يف األظهر واحلنابلة واملالكية يف القول اآلخر الصحيح إىل أن وقت وجوهبا بغروب الشمس 

   5من آخر يوم من رمضان.

اة الفطر من ))أنه فرض زك -صلى هللا عليه وسلم–وسبب هذا اخلالف: اختالفهم يف معىن ما ثبت عن رسول هللا 
ضان على كل  نفس من املسلمني، حر أو عبد، رجل أو امرأة، صغري أو كبري، صاعاً من قمح، أو صاعاً من رم

 6شعري((

 فتأول الفريق الثاين: أن املراد ابلفطر من رمضان: الفطر بعد انقضاء شهر رمضان، أول ليلة من شوال.

  -وهو األظهر–ال يكون إال بعد الفجر وأتول الفريق األول: أن املراد به: الفطر املنايف للصوم، وذلك 

 أتخري زكاة الفطر   

 عند مجهور العلماء حيرم أتخريها عن يوم العيد، ويلزمه قضاؤها.

وحكي عن بعض السلف الرخصة يف أتخريها عن يوم العيد، وقال احلسن بن زايد وقت أدائها يوم الفطر من أوله إىل 
 7.آخره، وإذا مل يؤدها حىت مضى اليوم سقطت

قال ابن حزم: فمن مل يؤدها حىت خرج وقتها فقد وجبت يف ذمته وماله، وحرم عليه إمساكها يف ماله، فوجب عليه 
  8أداؤها أبدا.

                                                           
  أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الزكاة، ابب األمر إبخراج زكاة الفطر قبل الصالة، حديث رقم4.22
  اإلفصاح البن هبرية 220/1، الشرح الصغري للدردير 208/2، تبيني املسالك للشنقيطي 130/2، املوسوعة الفقهية 5.340/23
  أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الزكاة، ابب زكاة الفطر من متر أو شعري، حديث رقم6.984
  املغين 298/4، البدائع 74/2، الدين اخلالص، 248/8، فتح القدير 117/6، عون املعبود 7.4/5
  ابن حزم ، احمللى 203/6، املوسوعة الفقهية 8.341/23
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  9وذهب مجهور العلماء: إىل كراهة أتخريها عن صالة العيد، وقال ابن حزم حبرمته.

هي فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصالة ف ودليلهم يف ذلك قوله صلى هللا عليه وسلم: ))من أداها قبل الصالة
 10صدفة من الصدقات((

 مم خترج زكاة الفطر

اتفق الفقهاء على أنه جيزئ إخراج زكاة الفطر من مخسة أصناف: الرب، والشعري، والتمر، والزبيب، واألقط.  إذا كان 
ن مذهبه ان قوات ملن يعطاه، واملشهور مقوات حيث خيرج، إال يف أحد قويل الشافعي يف األقط خاصة أنه جيزئ، إذا ك

 11جوازه.

 -يه وسلمصلى هللا عل–))كنا خنرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول هللا  -ودليله حديث ابن مسعود رضي هللا عنه
صاعا من طعام، أو صاعا من متر، أو صاعا من شعري، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط، قال أبو سعيد: فأما 

 12ل أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت((أان فال أزا

 واختلفوا يف زكاة الفطر من غري هذه األصناف، فذهب املالكية والشافعية إىل أنه جيوز إخراجها من غري قوت البلد.

، واألرز، 14، والذرة، والدخن13وقصر املالكية غالب قوت البلد على أصناف تسعة، وهي: القمح، والشعري، والسلت
 األقط.والتمر، والزبيب، و 

فإذا أخرج من غري هذه األنواع التسعة ال جتزئه على املشهور من املذهب، أما إذا مل توجد وال بعضها، واقتيت غريها 
 من أنواع احلرث اليت جتب فيها الزكاة فيخرج منه. 

 : اعلم أن الصور مخسقال الشيخ العدوي

                                                           
  املرجع السابق.9
  أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب الزكاة، ابب زكاة الفطر، حديث رقم1609 10
  اإلفصاح 221/1، املغين 289/4، الشرح الكبري للدسوقي 505/1، كفاية األخبار 120/1، فقه الزكاة 944/2، 11
  أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الزكاة، ابب زكاة الفطر على املسلمني من التمر والشعري، رقم12985
  السلت: نوع من الشعري، ليس له قشر كاحلنطة. كفاية الطالب الرابين 13.451/1
  الدخن: بضم الدال وسكون اخلاء- نبات عشيب، حبه صغري أملس، كحب السمسم. املعجم الوسيط 14.276/1
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 اج من أيهما شاء.ــــــ وجود التسعة مع اقتيات مجيعها سوية، فيخري يف اإلخر 1

 ـــ ــــــــ وجودها مع غلبة اقتيات واحد منها، فيتعني اإلخراج منه.2

ـــــــــ وجودها أو بعضها مع غلبة اقتيات غريها، فيجب منها ختيرياً إن تعدد، وال ينظر ملا كان غالباً قبل تركها، وواجباً 3
 إن انفرد، ولو اقتيت اندراً.

 ة اقتيات غريها، فمما غلب.ــــــ فقد مجيعها مع غلب4

 ــــــ مجيعها مع اقتيات غريها من متعدد، من غري غلبة شيء منه، فيخري يف واحد منها.5

واعلم أن قولنا: فيتعني اإلخراج منه، أي من األغلب، أي فر جيزئ أن خيرج من غري األغلب، إن كان أدىن، أما إن  
اللحم أو اللنب وشبههما مقدار عيش الصاع من القمح، كذا كان كان أعلى أو مساوايً فإنه جيزئ، وأنه خيرج من 

  15يفيت الشبيهي. قال الربزيل ما معناه: إنه يؤذن. ومل يرتض فتوى الشبيهي.

رب : أنه خيرج من املنصوص عليه، أو من غريه، كذرة، وخبز، وتعترب فيه القيمة. واملقصود فيما تعتأما اْلنفية فمذهبهم
من بر، فإذا   فيقوم نصف الصاع -مثالً –ا أراد أن خيرج زكاة الفطر من غري املنصوص عليه كالعدس فيه القيمة: أنه إذ

تكميل جنس  -لةكاحلناب–كانت قيمته نصف دينار، فإنه خيرج من العدس ما قيمته نصف دينار. وجيوز عند احلنفية 
    16من جنس آخر من املنصوص عليه.

فطرة من الرب، أو التمر، أو الزبيب، ولو منزوعي النواة، أو الشعري، أو األقط، : أنه خيرج الواملعتمد يف مذهب أْحد
ن جمموع وكذا جيزئ م -رضي هللا عنه–ولو مل يكن قوته، ولو وجد نوع من األربعة السابقة، حلديث أليب سعيد 

 املذكورات.

                                                           
  العدوي ، حاشية العدوي على كفاية الطالب 451/1. واجلعلي، سراج السالك 15.208/1
  ابن عابدين 76/2، املوسوعة الفقهية16.343/23
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مها. وجيزئ دقيق وسويق، ولو مع قال البهويت: فإذا مجع صاعاً منها وأخرجه أجزأه، كما لو كان خالصاً من أحد
وجود احلب، نص عليه أمحد، وال جيزئ غري هذه األصناف اخلمسة مع قدرته على حتصيلها لألخبار الواردة يف 

 17املسألة.

فإن عدم املنصوص عليه من هذه األصناف أخرج ما يقوم مقامه، من حب ومثر يقتات، إذا كان مكياًل: كالذرة، 
 18والدخن، وحنوها.

ال جاز اإلخراج من قوهتم ب -أي املنصوص عليها –إذا كان أهل بلد يقتاتون أحد هذه األصناف  ابن تيمية:قال 
ريب. وهل هلم أن خيرجوا ما يقتاتون من غريها؟ مثل أن يكونوا يقتاتون األرز، والدخن، فهل عليهم أن خيرجوا حنطة، 

 مشهور. ومها روايتان عن أمحد: أحدمها: ال خيرج إال املنصوص.أو شعرياً؟ أو جيزئهم األرز، والدخن، والذرة؟ فيه نزاع 

واألخرى: خيرج ما يقتاته. وإن مل يكن من هذه األصناف، وهو قول أكثر العلماء، كالشافعي، وغري. وهو أصح 
ن و األقوال، فإن األصل يف الصدقات أهنا جتب على وجه املواساة للفقراء، كما يف قوله تعاىل ) من أوسط ما تطعم

  19أهليكم( 

فرض زكاة الفطر صاعاً من شعري؛ ألن هذا كان قوت أهل املدينة. ولو كان هذا ليس  -صلى هللا عليه وسلم-والنيب 
قوهتم، بل يقتاتون غريه، مل يكلفهم أن خيرجوا مما ال يقتاتونه، كما مل أيمر هللا بذلك يف الكفارات، وصدقة الفطر من 

دن، وهذه معلقة ابلبدن، خبالف صدقة املال، فإهنا جتب بسبب املال من جنس ما جنس الكفارات، هذه معلقة ابلب
  20أعطاه هللا.

وعلى هذا الرأي: فإنه جيوز إخراج اللحم، والسمك، وغريها، مما يصلح أن يقتات. وكيفية إخراجه تكون ابلقيمة، كما 
ون صدقة كان الناس خيرج  -هللا عنهما رضي–ذكران يف مذهب احلنفية، والدليل على ذلك حديث عبد هللا بن عمر 

                                                           
  البهويت، كشف القناع على منت اإلقناع، حتقيق: إبراهيم أمحد عبد احلميد، الرايض: دار عامل الكتب، ستة 2003م ، 17.898/3
  ابن قدامة، املغين 18.294/4
  سورة املائدة آية رقم 19.89
  ابن تيمية، جمموع فتاوى شيخ اإلسالم 68/25. 20
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صاعاً من شعري، أو صاعاً من متر، أو سلت، أو زبيب، فلما كان  -صلى هللا عليه وسلم–الفطر على عهد رسول هللا 
 21وكثرت احلنطة، جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك األشياء( -رضي هللا عنه–عمر 

عري، هذه الصدقة صاعاً من متر، أو ش -صلى هللا عليه وسلم–هللا  )فرض رسول-رضي هللا عنهما–وعن ابن عباس 
أو نصف صاع من قمح، على كل حر ومملوك، ذكر أو أنثى، صغري، أو كبري، فلما قدم علي، ورأى رخص السعر، 

 . 22قال: قد أوسع هللا عليكم، فلو جعلتموه صاعاً من كل شيء(

له: أو مّدين من قمح، فقال: ال، تلك قيمة معاوية، أقبلها، وال ملن قال  -رضي هللا عنه-وأيضا قول أيب سعيد: 
  23أعمل هبا.(

 فيفهم من هذه اآلاثر: أن الصحابة اعتربوا القيمة فيما مل ينص عليه.

 اْلكمة من زكاة الفطر 

احلكمة من تشريع زكاة الفطر هو تطهري الصائم من اللغو والرفث، ويدل لذلك ما روى ابن عباس _رضي هللا 
عنهما_ قال: "فرض رسول هللا _صلى هللا عليه وسلم_ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة 

 24للمساكني "

وذلك أن الصائم يف الغالب ال خيلو من اخلوض واللهو ولغو الكالم، وما ال فائدة فيه من القول، والرفث الذي هو 
فاظ ، فتكون هذه الصدقة تطهرياً للصائم مما وقع فيه من هذه األلالساقط من الكالم، فيما يتعلق ابلعورات وحنو ذلك

احملرمة أو املكروهة، اليت تنقص ثواب األعمال وخترق الصيام. والقصد من زكاة الفطر كذلك التوسعة على املساكني، 
و فرح وسرور؛ الذي هو الفقراء املعوزين، وإغناؤهم يوم العيد عن السؤال والتطوف، الذي فيه ذل وهوان يف يوم العيد 

 . 25هذا اليوم"  طواف ليشاركوا بقية الناس فرحتهم ابلعيد، وهلذا ورد يف بعض األحاديث:" أغنوهم عن

                                                           
  أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب الزكاة، ابب كم يؤدى يف زكاة الفطر، حديث رقم211614
  أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب الزكاة، ابب من روى نصف صاع من قمح، حديث رقم 22.1622
  رواه ابن خزمية يف صحيحه، كتاب الزكاة، ابب إخراج زكاة الفطر من مجيع األطعمة، حديث رقم23.2419
  سبق ختريج احلديث.24
  أخرجه البيهقي يف السنن الكربى، كتاب الزكاة، ابب وقت إخراج زكاة الفطر، حديث رقم 25.7739
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ومعىن احلديث: يعين أطعموهم وسدوا حاجتهم، حىت يستغنوا عن الطواف والتكفف يف يوم العيد، الذي هو يوم فرح 
ني والذين مل يصوموا لعذر من مرض أو سفر داخل يف احلديث، وسرور. مث إن إخراجها عن األطفال وغري املكلف

وتكون طهرة ألولياء غري املكلفني، وطهرة ملن أفطر لعذر، على أنه سوف يصوم إذا زال عذره، فتكون طهرة مقدمة 
ثريين كقبل حصول الصوم أو قبل إمتامه. أما عن تقسيم زكاة الفطر على عدة فقراء فال أبس بذلك، فإذا كان الفقراء  

 .جاز أن تفرق عليهم زكاة شخص واحد، كما جيوز أن يعطى الفقري الواحد زكاة عدد من املزكني

وملا كانت العلة من زكاة الفطر هي إغناء الفقري تتحقق ابملال كما تتحقق ابلطعام، واحلكم يدور مع علته وجوداً 
 تتحقق فقدت، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن. ومىت مل وعدماً، فمىت حتققت العلة أو الغاية كانت املشروعية

( رِيد  ِبك م  اْلع ْسرَ ي رِيد  اَّللَّ  ِبك م  اْلي ْسَر َواَل ي  التيسري على الناس مقصد من مقاصد الشرع احلنيف. قال تعاىل: )
طر يف أايمنا فوهل يشك أحد يف أن التعامل ابملال أيسر من التعامل ابملال أيسر من التعامل ابحلبوب يف زكاة ال 26

 27هذه للفقري، وللمزكي معاَ؟ وليس التحسني العقلي مناقضاً للشرع يف هذا املقام.

 زكاة الفطر ابملال

أصناف الطعام وغريه من املثمنات يف حتديد النصاب يف الزكاة يف معرفة أمثاهنا، ولكنه ال يعين حترمي دفع الثمن  حتديد
عصره، وذلك ألن األمثان ختتلف من بيئة إىل أخرى، ومن عصر إىل عصر،  نقداَ، ما دام مساوايً للصنف احملدد يف

فال ميكن القول: ) أبن زكاة الفطر تساوي درمهني؛ ألن الدرمهني ال يساواين دائماً ذلك املقدار من التمر والشعري، 
اقها نقداً من املطابقة اليت إنفوعليه فإن العربة بتقدير قيمة األصناف املذكورة يف النص أبمثاهنا، وحيث عرفنا قيمتها ف

ال ختفى مساواهتا لألصل لكل ذي بصرية، بل هناك من فضلها يف املثمن، قال الكاساين، وروي عن أيب يوسف أنه 
 28قال: الدقيق أحب إيّل من احلنطة، والدراهم أحب إيّل من الدقيق واحلنطة؛ ألن ذلك أقرب إىل دفع حاجة الفقري.

تة القيمة؛ فلن تكون صنفاً من األصناف الثاب -توفرة يف عهد الرسول صلى هللا عليه وسلمفحىت لو كانت العملة م
ألن العملة غري مستقرة، وأما قيم األصناف املذكورة فثابتة؛ ولذلك فإن العملة تصلح لسداد حاجة الناس إذا عرف 

                                                           
  سورة البقرة آية رقم 26.185
  عبد احلميد اهلرامة، حكم القيمة يف زكاة الفطر، جملة كلية الدعوة اإلسالمية، رقم: 28، )2014( 27209-178
  الكاساين، عالء الدين أبوبكر بن مسعود، بدائع الصنائع، بريوت: دار الكتب العلمية، ط2، 1968م، 72/2. 28
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مة فال أبنواعه يف زكاة الفطر، فإذا عرفت القياملقدار الالزم منها يف وقتها، ومن مث كان معيار إعطاء الزكاة هو الطعام 
     29معىن ملنع قيمتها املطابقة نقداً عندئذ.

 املقايضة هي الوسيلة السائدة للتبادل التجاري 

املقايضة ببساطة هي عملية تبادل سلعة بسلعة أخرى، فكان كل شخص يقوم ابستبدال جزء من إنتاجه أو خمزونه 
فهي تبادل السلع يف جمتمع تنعدم فيه النقود  .ابل احلصول على سلعة أخرى حيتاجهاالسلعي الفائض عن حاجته مق

 أو تقل.

ويف عهد النبوة ال توجد عملة حملية متداولة بني الناس، وال يوجد انتشاراً واسعا للعملة قبل أن يضرب عبد امللك بن 
تيه من دراهم الفرس والروم، أو من القليل من للهجرة، إال ما أي 74مروان العملة اإلسالمية يف العهد األموي، سنة 

املسكوك يف عهد اخلالفة وما بعده، فالدراهم موجودة يف املدن بقلة تصل إىل الندرة، وتكاد تكون معدومة يف البادية، 
فقد أكدت الدراسات التارخيية  انتشار املقايضة يف صدر اإلسالم، وندرة النقود، جاء ذلك يف حديث صحيح يف 

      30البخاري حول كراء األرض ابملدينة يف عهد النبوة يقول: )فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ( صحيح
 أدلة ِخراج زكاة الفطر

رض كما يف حديث ابن عمر رضي هللا عنه: )ف ،اتفق الفقهاء على مشروعية إخراج زكاة الفطر من األنواع املنصوصة
عيد رضي ويف حديث أيب س  من رمضان صاعا من متر أو صاعا من شعري( رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زكاة الفطر

  هللا عنه: )كنا خنرج زكاة الفطر صاعا من متر، أو صاعاً من شعري، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من زبيب(
ي لزكاة كوأما إخراج قيمتها للفقري، سواء كان ذلك بغري سبب، أو بسبب؛ كحاجة الفقري للنقود، أو تعذر شراء املز 
 .الفطر، أو لكون إخراجها نقدا هو األيسر مجعاً وحفظاً ونقاًل وتوزيعاً جلهات اجلمع كاجلمعيات وحنوها

 

 

                                                           
  عبد احلميد اهلرامة، حكم القيمة يف زكاة الفطر، جملة كلية الدعوة اإلسالمية، رقم: 28، )2014( 29209-178
  رواه البخاري يف صحيحه، كتاب: املزارعة، ابب: قطع الشجر والنخل، حديث رقم30.2327
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 األدلة على ِخراج الزكاة نقداً 

واملال يف األصل ما ميلك من الذهب أو  31(خ ْذ ِمْن أَْمَواهِلِْم َصَدَقةً )أن األصل يف الصدقة املال، قال تعاىل: 
بيان الرسول و طلق على ما يقتىن من األعيان جمازاً، وأكثر ما يطلقه العرب على اإلبل لكوهنا أكثر ماهلم، وأالفضة، 

  32.ب وحصر املقصود منهالواج تقييدللمنصوص عليه إمنا هو للتيسري ورفع احلرج، ال ل

 والصدقة مطلقة تشمل صدقة الفطر وغريها.

صدقن ولو ففي قوله صلى هللا عليه وسلم للنساء يوم عيد )) ت -ه وسلمصلى هللا علي–إن أخذ القيمة اثبت عن النيب 
  34فجعلت املرأة تلقي اخلرص واخلامت والشيء( قال البخاري فلم يستثن من ذلك صدقة الفرض من غريه. 33حبليكن(

د إال جت لزيد بن اثبت ) اي زيد، اعط زكاة رأسك مع الناس، ولو مل -صلى هللا عليه وسلم–ــــــ قول الرسول 
ومعلوم أن الزكاة يف اإلسالم زكااتن، زكاة األموال وهي الركن، وزكاة الرؤوس وهي زكاة الفطر، واخليط   35خيطاً(

  36مثال ألي شيء يستطيع املزكي أن خيرجه، فإذا جاز إعطاء اخليط فالزكاة ابملال أوىل ابجلواز.

بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعري، فإنه أون ــــــ وعن طاووس قال: قال معاذ بن جبل ابليمن: ائتوين 
وىل ألنه مت -صلى هللا عليه وسلم–ومعلوم أن معاذاً كان يرسل ذلك للنيب  37عليكم، وخري للمهاجرين ابملدينة(

الصدقة وموزعها على الفقراء ابملدينة، وقد قبل ذلك وأقره عليه. مع أنه صلى هللا عليه وسلم ملا وجهه إىل اليمن 
ومع هذ التعيني الصريح  38قال له: )خذ احلب من احلب، والشاة من الغنم، والبعري من اإلبل، والبقر من البقر(

قال معاذ ائتوين بعرض ثياب.. لعلمه أبن املراد سد حاجة الفقراء ال خصوص هذه األعيان، ولو كان خالف 
  أهله وهناه عنه.وألمره برد ذلك إىل -صلى هللا عليه وسلم–الشرع ملا أقره الرسول 

                                                           
  سورة التوبة 31.103
  حتقيق اآلمال يف إخراج زكاة الفطر ابملال، أمحد بن حممد بن الصديق الغماري، حتقيق: نظام بن صاحل اليعقويب، ص3259
  أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الزكاة، ابب العرض يف الزكاة، حديث رقم33.1447
  املصدر السابق.34
  أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط، حديث رقم 3153. 35
  عبد احلميد اهلرامة، حكم القيمة يف زكاة الفطر، جملة  كلية الدعوة اإلسالمية، رقم: 28، )2014( 36209-178
  حيىي بن آدم القرشي، كتاب اخلراج، حتقيق: أمحد شاكر، ص37147
  أخرجه ابن ماجه يف سننه، كتاب الزكاة، ابب ما جتب فيه الزكاة من األموال، حديث رقم 381814
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دق، عظيمة السنام_ فغضب على املص–صلى هللا عليه وسلم يف إبل الصدقة انقة كوماء –ــــــ كذلك رأي الرسول 
 39وقال: أمل أهنكم عن أخذ كرائم أموال الناس؟ فقال الساعي: أخذهتا ببعريين من إبل الصدقة، فقال: نعم إذاً(

 مة، فهذا يدل أيضاً التنصيص على األسنان املخصوصة، إمنا هو لبيان قدروأخذ البعريين إمنا يكون ابعتبار القي
 املالية اليت هي األصل، وأن التخصيص املذكور إمنا هو للتيسري على أرابب املواشي.

يضة الصدقة كتب له فر   -رضي هللا عنه–حدثه أن أاب بكر  -رضي هللا عنه–ـــــ وحديث البخاري، عن مثامة، أن أنساً 
) من بلغت عنده من اإلبل صدقة اجلذعة، وليست عنده جذعة، وعنده  -صلى هللا عليه وسلم–أمر هللا رسوله اليت 

عل معها شاتني أن استيسرات له، أو عشرين درمهاً( وهو صريح يف أخذ القيمة بدل   40حقة، فإهنا تقبل من احلقة وجي 
 الواجب.

القيمة يف الزكاة جائزة عندان، وكذا يف الكفارة، ويف صدقة الفطر،  ــــــ قال العيين يف شرح البخاري: "واعلم أن دفع
والعشر، واخلراج، والنذر، وهو قول عمر، وابنه عبد هللا، وابن مسعود، وابن عباس، ومعاذ، وطاووس، وقال الثوري: 

 41جيوز إخراج العروض يف الزكاة إذا كانت بقيمتها، وهو مذهب البخاري، وأحد الروايتني عن أمحد.

 وإذا ثبت  ذلك يف الزكاة فهي شاملة لزكاة الفطر، إذ ال فارق أصال يف القيمة كما تكون عرضاً تكون نقداً.

ـــــ وورد عن الصحابة التصرف يف القدر الواجب يف الفطرة على سبيل االجتهاد منهم، وهو دليل على أهنم فهموا من 
 للمصلحة.اعتبار القيمة مراعاة  -صلى هللا عليه وسلم–النيب 

صلى هللا عليه –قال: ) كان الناس خيرجون صدقة الفطر على عهد رسول هللا  -فعن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنه
صاعاً من شعري، أو صاعاً من متر، أو صاعاً من سلت ،أو زبيب، فلما كان عمر، وكثرت احلنطة، جعل عمر  -وسلم

  42نصف صاع حنطة مكاان من تلك األشياء(

صلى –رضي هللا عنه قال: ) كنا خنرج إذ كان فينا رسول هللا –وى األئمة الستة يف كتبهم عن أيب سعيد اخلدري ـــــ ور 
زكاة الفطر، عن كل صغري وكبري، حر أو مملوك، صاعاً من طعام، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من  -هللا عليه وسلم

                                                           
  رواه ابن ايب شيبة يف مصنفه 39
  رواه البخاري يف صحيحه، كتاب الزكاة، ابب من بلغت هنده صدقة بنت خماض، حديث رقم 40.1453
  العيين، أبو حممد حممود بن أمحد، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، دار إحياء الرتاث العريب: بريوت، 41.9/8
  رواه أبو داود يف سننه، كتاب الزكاة، ابب كم يؤدى من صدقة الفطر، حديث رقم1614. 42
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جه حىت قدم معاوية حاجاً أو معتمراً، فكلم الناس على شعري، أو صاعاً من متر، أو صاعاً من زبيب، فلم نزل خنر 
املنرب، فكان فيما كلم به الناس، أن قال: إين أرى أن مدين من مسراء الشام تعدل صاعاً من متر، فأخذ الناس بذلك. 

 43قال أبو سعيد: أما أان فال أزال أخرجه أبداً ما عشت(

اضح، إذ لو مل يكن كذلك ملا استجاز الصحابة خصوصاً دليل و  -رضي هللا عنهم –فهذا التصرف من الصحابة 
 يف شيء حده وقدره، ولذلك متسك أبو سعيد اخلدري لعدم -صلى هللا عليه وسلم–عمر، وعلي، خمالفة رسول هللا 

 فهمه من النيب ما فهموه، وكذلك عبد هللا بن عمر، لشدة متسكه ابلوارد ووقوفه معه.

بعلة وجوب  -صلى هللا عليه وسلم–فصرح النيب  44) أغنوهم يف هذا اليوم( -عليه وسلمـــــــــ قول الرسول صلى هللا 
الزكاة هي إغناء الفقراء يوم العيد، وذلك ابملال أفضل من غريه؛ ألنه األصل الذي يتوصل به إىل كل شيء من 

قراء يف سلم أراد إغناء الفضرورايت احلياة، إال أن الطعام يف ذلك العصر كان أفضل من جهة كونه صلى هللا عليه و 
خصوص يوم العيد وكفايتهم هّم الطواف والتعب على القوت فيه؛ ألنه مل يكن وقتئذ ابألسواق دقيق وال خبز، وال 

 عيد.ابلدراهم لفات املقصود من كفاية الفقري هّم الطعام يوم ال -صلى هللا عليه وسلم–طعام مطبوخ، فلو أمر الرسول 

ال خيتلف؛ فإن الطعام متيسر يف األسواق، فكل ما حيتاجه الفقري جيده من غري كلفة، وال مشقة أما يف وقتنا هذا فاحل
  45مىت كان بيده املال.

صلى هللا عليه وسلم قال: )أغنوهم( والغىن وجود ما يتوصل إليه به اإلنسان إىل حاجته، واحلاجة كما –ـــــــ أن النيب 
 ريه من لوازم احلياة، فقد يكون الفقري عنده قوت يومه للعيد، ولكنه حمتاج إىلتكون إىل الطعام، تكون إىل اللباس وغ

امللبوس، أو غريه من الضرورايت، فإخراج املال الذي يسد اخللل من مجيع الوجوه، وهو الذي يتحقق به الغىن املقصود 
 للشارع، فهو املتعني أو األفضل.   

الوسائل، كما هو مقرر يف أصول املالكية وقواعد مذهبهم، وحنن نعلم أن  ــــــ أن مراعاة املقاصد مقدمة على مراعاة
قصد الشارع نفع الفقري، واملنصوص عليه وسيلة أعم من أن تكون حمصورة فيه، فكل ما كان وسيلة للنفع فهو جائز، 

                                                           
  جمد الدين أبو السعادات، ابن األثري، جامع األصول، حتقيق: عبد القادر األرنؤوط، مكتبة دار البيان، 1970، 43640-639/4
  رواه الدار قطين يف سننه، كتاب الزكاة، حديث رقم2133. 44
  الغماري، أمحد بن حممد بن الصديق، حتقيق اآلمال يف إخراج زكاة الفطر ابملال، ص45.91
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اصد توجب ن مراعاة املقأما إذا انتقل النفع إىل وسيلة أخرى كما انتقل من احلب إىل املال فلم تبق وسيلة، وأيضاً أ
 علينا إلغاءها حيث صارت املقاصد تفوت هبا.

ــــــ أن إخراج املال يف هذا العصر جيتمع غيه جلب مصله، ودفع مفسدة، فيقدم على إخراج احلب الذي فيه مصلحة 
سبب ذلك مال  بمقرونة مبفسدة إضاعة املال؛ ألن الفقراء يبيعونه أبخبس األمثان بسبب احلصول على املال، فيضيع 

 كثري بني مشرتيه وبني ابئعه الفقري. 

فمراعاة هلذه املقاصد نقول الواجب على أهل البادية البعيدة عن املدن إخراج الطعام املقتات عندهم؛ ألن حاهلم 
نهم لكون طعامهم احلب مع وجود األرحاء يف بيوهتم اليت متك  -صلى هللا عليه وسلم–مشابه حلال أهل عصر النيب 

النتفاع هبا، خبالف املال، وكذلك لو تغري احلال يف املدن وانقطعت هذه اآلالت، وعادت املياه إىل جماريها األصلية، ا
 فإن احلكم يكون كذلك.

 أما اليوم فاملال يف احلواضر أنفع للفقراء، وإخراجه هو األفضل. 

 ِعطا ٌ القيمة عند األحناف

يمة إىل فهم نصوص احلديث، وليس إىل حمض الرأي، واالستحسان األصل الذي بىن عليه األحناف إجازهتم للق
العقلي، فقد قالوا: "إن وجوب املنصوص عليه من حيث إنه مال متقوم على اإلطالق، ال من حيث إنه عني" فبنوا 
 لالرأي على النص، ومل جيتهدوا بال دليل، قال السرخسي: " فإن أعطى قيمة احلنطة جاز عندان؛ ألن املقصود حصو 

  46الغىن، وذلك حيصل ابلقيمة كما حيصل ابحلنطة"

واستدلوا آباثر كثرية منها: ما صح عن اخلليفة عمر بن عبد العزيز " يؤخذ من أهل الديوان من أعطياهتم من كل 
 47إنسان نصف درهم"

صف  أيب بكر نوأيضا ما أو رده ابن حزم من اآلاثر اليت اعتمدها األحناف، أن أاب قالبة قال: "حدثين من أدى إىل
  48صاع من بر"

                                                           
  السرخسي، حممد بن أمحد، املبسو ط، حتقيق: خليل حمي الدين امليس، بريوت: دار الفكر للطباعة والنشر، 2000م، 46194/3
  رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه، يف إعطاء الدراهم يف زكاة الفطر، حديث رقم10368. 47
  رواه الدار قطين يف سننه، كتاب الزكاة، حديث رقم 2128. 48
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هذا إىل جانب آاثر أخرى ذكرها يف كتابه احمللى: تتحدث عن صحابة واتبعني أعطوا زكاهتم نصف صاع من بر 
 49اعتماداً على قيمته مقابل األصناف املذكورة يف النص.

 بلد من ا ال يقتات يفوحيث أن األخبار صحت أبن زكاة الفطر جتاوزت ما يقتات من القمح والشعري والتمر، إىل م
البلدان كالزبيب، أن صاع الشعري قد عودل بنصف صاع من بر، وأن مجاعة من الصحابة والتابعني رأوا دفع القيمة 

ووافقهم البخاري جباللة قدره يف  50بدل من الطعام، وأن ذلك هو رأي األحناف وهم من أهل السنة بال خالف،
 ابن رشيد: وافق البخاري يف هذه املسألة احلنفية، مع كثرة خمالفته هلم، لكن قادهالدراية والرواية، قال ابن حجر: "قال 

وهو رأي اخلليفة عمر بن عبد العزيز، واحلسن البصري، وغريهم، وقد اتبعهم يف ذلك عدد كبري  51إىل ذلك الدليل"
لماء، وأن د فريق من العمن الفقهاء يف صدر اإلسالم، والوقت احلاضر، وحيث أن املصلحة تقتضي دفع القيمة عن

بعضهم أجازها بال قيد، فقد جاز دفع قيمتها ابلدراهم بال حرج، بل رمبا تعينت القيمة إذا حصل إضرار حباجة الفقري 
 52واملسكني إن أديت بغري النقد.

 ِعطا ٌ القيمة عند اْلنابلة

ة إذا أريد نقلها نهم دفع الزكاة بقيمتها املاليتوسع احلنابلة يف أصناف الطعام اليت خترج منها الزكاة، وأجاز املعاصرون م
جرايً على رأي اإلمام ابن تيمية، فقد جاء يف  53إىل بلد آخر، أو غريها من الضرورات، وصدرت بذلك فتوى رمسية

ألن   54اختياراته: "أنه جيوز إخراج القيمة يف زكاة املال وزكاة الفطر" وهو يرى جواز إخراج نصف الصاع من القمح.
 يمة يف هذه احلالة حتقق املصلحة، وهي غاية الشارع يف زكاة الفطر.الق

                                                           
  احمللى، ابن حزم، 49252/4
  السرخسي، املبسوط 158/2. 50
  العسقالين، أمحد بن علي بن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، بريوت: دار املعرف، 1379ه، 51.312/3
  عبد احلميد اهلرامة، جملة كلية الدعوة 28، لسنة 2014 52
  هذه الفتوى موجودة على الشبكة الدولية حمرك )جوجل(53
  ابن القيم، االختيارات الفقهية، 54138
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وله رأي آخر يقول فيه: "وأما إخراج القيمة يف الزكاة والكفارة وحنو ذلك، فاملعروف من مذهب مالك والشافعي، أنه 
ن أقر النص، م ال جيوز، وعند أيب حنيفة جيوز، وأمحد قد منع القيمة يف مواضع، وجوزها يف مواضع، فمن أصحابه

   55ومنهم من جعلها على روايتني، واألظهر يف هذا: أن إخراج القيمة لغري حاجة وال مصلحة راجحة ممنوع منه"

ومفهوم ذلك أن املصلحة واحلاجة إذا اقتضتا دفع القيمة سقط املنع، وال شك أهنما جمتمعتان يف عصران على دفع 
 املال بدل الطعام.

عاصرين فتوى الشيخ خالد عبد هللا املصلح يقول: "أن من العلماء من منع إخراج الزكاة نقداً، ومن فتاوى احلنابلة امل
ومنهم من أجازما مطلقاً، ومنهم من علقها على املصلحة، وهو يشمل بذلك كل مذاهب أهل السنة، مث ركز على 

ا قول يف مذهب اإلمام أمحد، واختاره آراء احلنابلة فقال: "إنه جيوز إخراجها نقداً إذا اقتضت حاجة أو مصلحة، وهذ
شيخ اإلسالم ابن تيمية. وقال: أن من قال جيوز إخراج زكاة الفطر نقداً، قال: إن املقصود منها إغناء الفقري يوم 

العيد، وحصول اإلغناء ابلنقود قد يكون أبلغ، وأما من ذهب إىل اجلواز عند احلاجة، أو املصلحة فقال: إن األصل 
 الفطر طعاماً، لكن ميكن أن خيرج عن هذا األصل إذا كان يف إخراجها نقداً مصلحة أو دفع حاجة.إخراج زكاة 

وختم الشيخ فتواه بقوله: ومما يلتحق ابملصلحة واحلاجة اجمليزة إلخراج النقد مكان الطعام يف زكاة الفطر، إذا كان 
ند ذا القول وهو جواز إخراج زكاة الفطر نقداً عيرتتب على إخراجها طعاماً مشقة، فاملشقة منتفية يف الشريعة. وه

احلاجة، أو املصلحة أقرب هذه األقوال إىل الصواب؛ ملا فيه من اجلمع بني األدلة، وحتقيق املصلحة ودفع املشقة، وهللا 
  56أعلم"

 هل العملة سائدة يف املدينة وقت التشريع

ع الفرس والروم حينئذ بني خاصة الناس يف املدن، ولكن  نعم إن الدرهم والدينار كاان معروفني من خالل التعامل م
كوهنما عملة موجودة مبعىن سائدة بني الناس يف املدينة، حبيث تطلبهما من الصغري والكبري، والذكر واألنثى، فذلك ما 

ال سبيل إليه قطعاً، وال جند دليالً واحداً على صحته، يف حني جند أدلة على بطالنه، ذكر بعضها أصحاب 
الدراسات االقتصادية يف صدر اإلسالم، ولكن أقوى هذه األدلة ما جاء يف صحيح البخاري: عن رافع قال: )كنا 

                                                           
  ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم، جمموع الفتاوى، حتقيق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، املدينة املنورة: جممع امللك فهد، 1995م، 82/25. 55
  راجع حمرك جوجل يف فتوى الشيخ خالد املصلح يف زكاة الفطر نقداً.56
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أكثر أهل املدينة حقال، ويف رواية )مزدرعاً( كنا نكري األرض ابلناحية منها مسمى لسيد األرض، فما يصاب ذلك 
والذي خنرج به أن الذهب  57لورق فلم يكن يومئذ(وتسلم األرض وتصاب األرض ويسلم ذلك فنهينا، فأما الذهب وا

الفضة معروفان، ولكن التعامل هبما اندر جداً بني عامة الناس يف صدر اإلسالم، وعلى األخص يف عهد النبوة، إذ 
 التعامل كان ابملقايضة كما هو معروف يف اآلاثر، فالقول أبن التعامل كان سائداً يف عهد النبوة ابلدينار والدرهم غري

 صحيح ابلدليل، وما بين عليه فهو كذلك. 

حدد أنواعاً من الطعام نقف عندها، فهو خمالف حىت ألصحاب هذا  -صلى هللا عليه وسلم–وأما القول أبن الرسول 
الرأي الذين أجازوا األرز يف زكاة الفطر، وليس هو بني األصناف الواردة يف األحاديث، إذ ال فضل للمنصوص على 

يف معناه بل فّضل البعض مامل يرد يف النص ملا فيه من املزااي، ومنها تفضل الدقيق، واألرز واملال، على غريه مما هو 
 58 الشعري غري املطحون واألقط مراعاة ملصلحة الفقري يوم العيد.

 

 ال               ات        م      ة
 خالصة القول.

 ر من األطعمة لسببني:فرض زكاة الفط -صلى هللا عليه وسلم–أن رسول هللا 

 : لندرة النقود عند العرب يف ذلك احلني، فكان إعطاء الطعام أيسر على الناس.ألولا

: أن قيمة النقود ختتلف وتتغري قوهتا الشرائية من عصر إىل عصر، خبالف الصاع فإنه يشبع حاجة يشرية حمددة الثاين
 هذا من وجه.

                                                           
  أخرجه البخاري يف صحبحه، كتاب املزارعة، ابب: قطع النخل والشجر، حديث رقم57.2327
  عبد احلميد اهلرامة، جملة كلية الدعوة 28، لسنة 2014 58
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ختتلف من بدو إىل حضر، حبسب املكان واألهل، فإن كانوا األهل يف حاجة إىل ــــــــــ ومن وجه آخر فدفع زكاة الفطر 
الطعام، فلندفع أصواعاً من األطعمة، وإن كان من أهل احلضر ويف حاجة إىل النقود، فاألفضل املصلحة اليت ينتفعون 

 هبا وهي دفع قيمة الطعام.

–ليها ال يعين عدم جواز قيمتها من جهة أخرى، فالرسول ــــــــــ  وكذلك ذكر أصناف الطعام يف األحاديث املشار إ
مل مينع يف أي حديث من أحاديثه الشريفة إعطاء قيمة الطعام حني ذكر تلك األصناف، بل  -صلى هللا عليه وسلم

ذكر شيئاً مهماً يؤيد مراعاة مصلحة الفقري هو إغناؤه يوم العيد عن السؤال، وتلك حكمة تتحقق ابلطعام عينه 
 ته، ففهم فريق من العلماء جواز القيمة، إذ هي أكثر حتقيقاً  لغاية زكاة الفطر.وقيم

ــــــــــ  جيوز إخراج زكاة الفطر نقداً إذا كان فيه مصلحة للفقري، أو كان أيسر على املخرج، أو رأى اإلمام أو الساعي 
 مصلحة يف ذلك.

  انت معروفة ولكن مل يتعامل هبا لندرهتا، إذ التعامل كان ابملقايضةـــــــــ أن العملة مل تكن سائدة يف عصر النبوة وان ك
 كما هو معروف يف اآلاثر.
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 اجملتمع املدين و اإلعالم يف تطوير اْلكم الراشد دور
 زائرية أمنوذجا()التجربة اجل

 الطيب بلواضحد. 
 اجلزائر -كلية احلقوق جامعة حممد بوضياف ابملسيلة 

 
 لخصامل

ذلك  ،و التطوير التنمية عمليات يف أساسي معرب كما أنهيعترب اجملتمع املدين أرضية بناء كل دولة و ركيزة كل حكم  
. متعلمجا يف والقوة الثروة توزيع بنمط تتعلق اليت لعامةا السياسات ورسم القرار صنع يف للمشاركة الفواعل أفضل من ألنه

و صناعة القرار عمومي و ال الدور الذي ميكن للمجتمع املدين أن يقوم به يف تسيري و ترقية املرفق احملليونتساءل حول 
و  ؟احلكم الراشد رلتطوي و ما مدى جناعة هذه اآللية الوصول للمعلومة.من خالل آلية احلق يف اإلداري ومراقبة تنفيذه 

جنيب عن هذه اإلشكالية وفق منهج وصفي حتليلي من خالل وصف الواقع املعاش وحتليل نصوص قانون البلدية 
 عتمديواإلعالم اجلزائري و تقوميها و اإلشارة إىل مواطن قصورها. و نستهدف من خالل هذه الدراسة الوصول إىل أن 

ذا ما أحسن إ على مبدأ التشاركية و الوصول للمعلومة و إيصاهلا للغري افهيف أنشطته ويف حتقيق أهد اجملتمع املدين
ا أن الرابط بني أفراده كمتوظيف مدخالته عرب البحث عن املعلومة و حتسني خمرجاته يف صناعة و تطوير احلكم الراشد.  

 منه يعاين الذي البنيوي ضعفال لكن ،، سلطة الدولة ومنعها من االستبدادل اً يضمن تقييد و مسامهته يف صنع القرار
، على أن ضعف التشريع و تسارعه بل و تضاربه أحياان و عدم ذلك حتقيق دون حيول يزال ال متداخلة عوامل نتيجة

 .كم الراشداستقراره ساهم يف هدم مرتكزات احل
 اإلعالم ،احلكم الراشد اجملتمع املدين،: الكلمات املفتاحية
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 مقدمة:
كون للمجتمع ، و نعين بذلك أن يأصيل و سليم ال تتجسد إال يف جمتمع دميقراطيكفكرة املدين  جملتمع اتشاركية  إن

ا ال سيما من خالل مؤسسات وسيطة متثل مصاحله و نعين هب ،مساهم يف صنع القرار و مراقبته و تفعيله املدين دور
ق شراكة دور مؤسسة اجملتمع احمللي لتحقياحمللية من تسيري حمكم دون تفعيل  لإلدارةاجلماعات احمللية. و ال ميكن 

ول اىل مصادر يف املعرفة والوصعرب وسائل و آليات منها احلق  اإلداريالشفافية على النشاط  إضفاءمن خالل  ،حقيقية
لعاملية تنشدها املواثيق او  ةهذه اآللية تعترب من الدعامات األساسية اليت تقوم عليها األنظمة الدميقراطية احلديثاملعلومات، 

املسئولة إىل  ليةاحمل و اإلقليمية و الداخلية على حد السواء، و تعد املدخل األساسي ملمارسة الرقابة اليت تدفع اجلهات
انعدامها  ؤديي إصالح و تكملة النقص يف مجيع مناحي احلياة، و حىت ال تكون اجلماعة احمللية يف منأى عن الرقابة اليت

 إلداري. الفساد ا االنزالق حنو إىل
و هـــــو  2016لسنة  اجلديد مــــــن التعــــــديل الدســـــتوري 17مبــــــدأ دســــــتوراي تضمنته املادة اجلزائري كــــــرس املشــــــرع وقد  

يونيو سنة   22رخ يفاملؤ   10-11رقم اجلزائريقانون البلدية  كما نص  العمومية،شـــــؤون المشـــــاركة املـــــواطن يف تســـــيري 
تسيري لقراطية على املستوى احمللي واتـشـكل اإلطار املـؤسـسايت ملمارسة الدمي على أن البلدية 11يف مادته رقم  2011

اجلواري. و يتخذ اجمللـس الـشعيب البلـدي كل التدابري إلعالم املواطنني بـشـؤوهنم واسـتشارهتم حول خـيارات وأولوايت 
دأ الشفافية وشكلت هذه النصوص اإلطار القانوين العام لتكريس مب تـنمية القـتصادية واالجـتماعية والثقافية.الـتهـيـئة والـ

 .نمية احملليةبطريق غري مباشر لتحقيق الت إدارة املرفق احمللي اجملتمع املدين يفومشاركة  يف عمل اجلماعات احمللية
 حدث أهم أناليت واكبت  (،2012 ) عمار بوضيافمنها دراسة و يشارك هذا البحث يف بعض أهدافه حبواث سابقة 

 ،البلدية قانون املتضمن 2011 يونيو 22 يف املؤرخ 10-11 القانون صدور هو 2011 سنة اجلزائر عاشته قانوين
و يف  .نهام ينطلق أن ينبغي إداري إصالح كل  وأنّ  ،لالمركزية وقاعدة جوارية إدارة أهم تعد البلدية أن منطلق من وهذا

البلدية اجلزائري وكانت يف شكل مبسط و عام دون أن تبحث مدى  قانون أحكامرأينا جاءت تلك الدراسة لشرح 
مسامهة اجملتمع املدين يف تطوير عمل اجلماعات احمللية و مل تربط ذلك آبلية احلق يف اإلعالم يف ظل الثورة اليت واكبت 

  التفتح يف عامل اإلعالم و االتصال.
ية املرفق الدور الذي ميكن للمجتمع املدين أن يقوم به يف تسيري و ترقهو : ما يف السؤال التايلحبثنا  إشكالية لتتمثو 

ا مدى جناعة هذه ؟ و مالوصول للمعلومةمن خالل آلية احلق يف اإلداري ومراقبة تنفيذه و صناعة القرار  "البلدية"احمللي
 متطلباتألول ا املبحثذه اإلشكالية من خالل حمورين اثنني نتناول يف و جنيب عن ه ؟لتطوير احلكم الراشد اآللية

تطوير نمية حملية و احلق يف الوصول للمعلومة لتحقيق ت الثاين نتطرق ملدى جناعة آلية املبحث، و يف شفافية العمل احمللي
  .من خالل التجربة اجلزائريةو كل ذلك  احلكم الراشد
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 العمل احمللي  شفافية متطلبات :األول املبحث
آلية احلق  ع املدين عربمن خالل تدخل اجملتمشفافية العمل احمللي يف هذا املبحث نتطرق للمتطلبات اليت جيب توافرها ل

 الوصول للمعلومة اليت تسهم يف تطوير احلكم الراشد.يف 
 املطلب األول: أساسيات شفافية العمل احمللي

احمللي من خالل املدخالت اليت هي ركيزة و عماد كل بنيان الدول و  لعملنتطرق يف هذا املطلب ألساسيات شفافية ا
 تتمثل يف اجملتمع املدين، كما نربز أهم املخرجات و اليت تتمثل يف احلكم الراشد السليم و املتطور.

 املدين متعلمجاالفرع األول: 
 التنظيمات على انه جمموعة من  املدين جملتمعا يربطونإن اغلب األفراد سواء كانوا من العامة أم من املتخصصني 

 هذه كل  ليشمل يتسع عندما بكثري اإلطار ذلك املفهوم هذا يتجاوز بينما ،فقط السياسي ابلعمل املرتبطة واجلمعيات
 انتج إنهو الواقع  ؛...من خمتلف زواايها أوجهه والرقابة خمتلف يف االجتماعي والتضامن البناء يف املسامهة العناصر
 من مجيع نواحيه. جملتمعا خلدمة تطوع عن أساسا
 املدين متعلمجا تعريفأوَل: 

 نقوم بتعريف اجملتمع املدين يف اللغة و يف االصطالح لنستطيع إدراك ماهيته و حتديد معامله و ابعاده تباعا كما يلي:
 أما جمتمع، تعين تينيةال كلمة فاألوىل civilو socièté  مصطلح من مركبة كلمة  :املدين لغة متعلمجا تعريف -أ

 من ليس االشتقاق أن هنا إليه نشري الذي واألمر ،، املواطن وتعين civis  أصل من مشتقة التينية فكلمة الثانية
civilsation 1 مدنية 

 شللعي األفراد فيه جيتمع الذي املكان املدينة وتعين التمدن، أو املدينة من مدين يعين العربية الرتمجة يف civis ولفظ
 املدين متعلمجا يرتبط أن مدين بلفظ يقصد كما،   2العام الشأن مفهوم حيتضن وابلتايل املختلفة للعوامل استجابة معا

 . 3 إيديولوجية  أو سياسية عوامل ال فقط مدنية أبواصر
 يف ما انوع اختالف هناك أن إال للمفهوم الغريب الطابع حول اإلمجاع رغم:  املدين اصطالحا متعلمجا تعريف -ُ

 جدلية يف خنوض فلن للمفهوم تعريف ضبط حماولة إطار ويف. خمتلفة تعاريف أمام جعلنا مما له املشكلة العناصر حتديد
 فكرية واترخيية ثقافية ملرجعيات حيتكم تعريف كل كون نظرية و منهاجية مشاكل من تثريه وما التعريفات تعدد

 ابحث، كل عليه ركز الذي للجانب راجع املدين للمجتمع تعريف إجياد حول اآلراء تعدد لعلو  متباينة وأيديولوجية
 بني التعاون حيقق مبا متعاتلمجا تنظيم أشكال أحد أنه ورأى املدين للمجتمع الوظيفي اجلانب على ركز من فهناك
 وهناك احلكومة، تصرفات على الرقيب بدور ليقوم بينها والتوفيق املتنوعة الفئات ومصاحل حقوق محاية دفبه األفراد
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 يتميز فهو املباشر، الدولة إشراف عن بعيد حد إىل مستقل جمتمع واعتربه  املدين متعلمجا مسات على ركز اجتاه
 .اآلخر قبول و التسامح جمتمع أنه كما التطوعي، والعمل الفردية املبادرة وروح التلقائي والتنظيم ابالستقاللية

 اثنيا: أركان اجملتمع املدين
 :وهي أركانه وتشكل وجوده عن تعرب عناصر أربعة على ينطوي املدين متعلمجا مفهوم

 معني لنظام وفقا األفراد يشكلها اليت التنظيمات من جمموعة املدين متعلمجا يضم حيث :املؤسسي /التنظيمي الركن -أ
 .والسياسية والفكرية والثقافية االجتماعية املنتدايت كالنقاابت حوله، اإلتفاق يتم حمدد وقانون
 . املتوارثة أو املفروضة االجتماعية التكوينات ابقي عن املدين متعلمجا متيز واليت اإلرادية املشاركة أي :الطوعية -ب
 (إدارية تنظيمية، ، مالية استقاللية) الدولة وهيمنة سلطة عن مستقال املدين متعلمجا يكون أن مبعىن :اإلستقاللية -ج

 .طيعةالق يعين ال واالستقالل
 فيما العالقات إدارة يف املعايري و القيم من مبجموعة املدين متعلمجا تنظيمات تلتزم حيث :(القيمي) األخالقي الركن-د

 .الرأي اختالف التعاون، التسامح، كقيم الدولة، وبني بينها وفيما بينها
 العامة السياسة بصنع وربطه املدين متعلمجاب اإلهتمام تزايد :اثلثا
 ويف السياسية اخلطاابت يف كافة العامل دول يف االهتمام من مبزيد وحظي عاملي كفاعل املدين متعلمجا حأصب لقد

 احلزب لسلطة الند فهو املسائل، من العديد عن إجابة يقدم الفاعل هذا وغدا اإلعالم، وسائل ويف اجلامعية البحوث
 يف القرار اختاذ عملية ومتركز للبريوقراطية الند وهو دولة،ال خارج اجتماعية مرجعية إبجياد الشيوعية الدول يف الواحد
 من الثالث العامل دكتاتورية على الرد وهو االجتماعية، احلياة على السوق اقتصاد سيطرة على الرد وهو الليربالية، الدول
 . 4أخرى جهة من فيه والتقليدية العضوية البىن وعلى جهة
 يف فاعلة أطراف عدة من املتجمعة املعلومات بني اجلمع أساس على املشاركة على العامة السياسة صنع عملية تقوم
 جمرد يبقى ال حىت القوة أسباب من سيمكنه فيها املشاركة من املدين متعلمجا متكني أن يف شك وال العملية، هذه

 كما السياسة، صناع اعدتس املدين متعلمجا ملنظمات املتاحة واملعطيات املعلومات فحركة سلبية، اجتماعية تشكيالت
 مشاركته إىل إضافة صنعها يف دوره من تزيد أن ميكن وميزانيتها احلكومية السياسات طبيعة عن املدين متعلمجا إطالع أن
 .5جمتمعهم لشؤون أفضل بتسيري و حبقوقهم املطالبة على األفراد وتشجيع املنتهجة السياسات فاعلية مدى تقييم يف

 انهأ كما والتحديث، التنمية عمليات يف أساسيا إرتكازا املدين متعلمجا منظمات أصبحت فقد تقدم ما خالل ومن
 يف والقوة الثروة توزيع بنمط تتعلق اليت العامة السياسات ورسم القرار صنع يف للمشاركة الفواعل أفضل من تعترب

 من به تقوم وما وحلول ادراتمب من تطرحه وما ومعنوي مادي وجهد دعم من تقدمه ما خالل من وذلك متع،لمجا
 .عملها اسرتاتيجيات وتغيري مسارها لتعديل والضغط والتدخل العامة السياسات وتقييم ومراقبة متابعة جمال يف أدوار
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 هناك بل الفرص، يوفر الذي اخلاص والقطاع حتكم، اليت الدولة على يتوقف ال اإلنسانية التنمية حتقيق أن تبني كما
 وبناء والسياسية االجتماعية الشبكات ضمن التفاعالت تسهل اليت املدين متعلمجا منظمات يف يتمثل اثلث قطاع

 .6العامة السياسات يف للمشاركة وتعبئتها وتنميتها القدرات
 الفرع الثاين: اْلكم الراشد   

 نتطرق يف هذا الفرع للحكم الراشد و آليات قيامه وفق النقاط التالية كما يلي:
الراشد تعريف اْلكم   أوَل: 

ويرجع ذلك ابألساس إىل اختالف امليادين  وتباين  ، كم الراشدهناك العديد من االجتهادات يف مسألة تعريف احل
 املنطلقات الفكرية السياسية ، االقتصادية ، االجتماعية. لذا نتناول أهم التعاريف كما يلي:

احلكم الذي يعزز ويدعم ويصون هو "فان احلكم الراشد:  (2002) هذا لعامو : تعريف تقرير التنمية اإلنسانية العربية -أ
رفاه اإلنسان ويقوم على توسيع قدرات البشر وخياراهتم وفرصهم وحّرايهتم االقتصادية واالجتماعية والسياسية، ويسعى 

 .لة أمامه لضمان مصاحل مجيع أفراد الشعب"ؤو إىل متثيل كافة فئات الشعب متثيالً كامالً وتكون مس
"هو ممارسة السلطة االقتصادية والسياسية واإلدارية إلدارة شؤون الدولة على  : األمم املتحدة اإلمنائيبرانمج تعريف  -ب

كافة املستوايت، ويشمل اآلليات والعمليات واملؤسسات اليت من خالهلا يعرّب املواطنون واجملموعات عن مصاحلهم 
 .م ويقبلون الوساطة حلل خالفاهتم"وميارسون حقوقهم القانونية ويوفون ابلتزاماهت

 التقاليد واملؤسسات اليت من خالهلا تتم ممارسة السلطة يف الدول من أجل الصاحل العام، أبنه :لبنك الدويلاتعريف  -ج
 وهذا التعريف  يشمل:

 .عملية اختيار القائمني على السلطة ورصدهم واستبداهلم_
 السياسات السلمية بفاعلية. قدرة احلكومات على إدارة املوارد وتنفيذ_
 (1).احرتام كل من املواطنني والدولة للمؤسسات اليت حتكم التفاعالت االقتصادية واالجتماعية فيما بينها"_

انطالقا من التعريفات السابقة نستخلص أن  احلكم الراشد ويف سياقه السياسي حتديدا هو احلكم الذي تقوم به قيادات  
ت إدارية  ملتزمة بتطوير أفراد اجملتمع برضاهم وعرب مشاركتهم يف خمتلف القنوات  السياسية سياسية منتخبة، وإطارا

 للمسامهة يف حتسني نوعية حياهتم ورفاهيتهم.
 ويتم تطوير أفراد اجملتمع عرب ثالثة أبعاد أساسية تتفاعل فيما بينها  وترتبط ارتباطا وثيقا إلنتاج احلكم الراشد وهي:

 : املرتبط بطبيعة السلطة السياسية وشرعية متثيلها._ البعد السياسي
 _ البعد التقين: املرتبط بعمل اإلدارة العامة و مدى كفاءهتا.
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_ البعد االقتصادي واالجتماعي: املرتبط بطبيعة بنية اجملتمع املدين ومدى استقالليته عن الدولة من زاوية، وطبيعة 
اثنية،  الجتماعي وأتثريها يف املواطنني من حيث الفقر ونوعية احلياة  من زاويةالسياسات العامة يف اجملالني االقتصادي وا

 7اخلارجية واجملتمعات األخرى من زاوية اثلثة. توكذا عالقتها مع االقتصاداي
ولعل مكمن التفاعل بني هذه اإلبعاد الثالثة  يتضح لنا أنه ال ميكن تصور إدارة عامة فاعلة من دون استقاللية عن 

ذ  رجال السياسة، كما أنه ال ميكن لإلدارة السياسية وحدها من دون وجود إدارة عامة فاعلة من حتقيق إجنازات يف نفو 
السياسات العامة، وال تستقيم السياسات االقتصادية واالجتماعية بغياب املشاركة واحملاسبة والشفافية، لذلك فإن احلكم 

 ال ويستند إىل املشاركة واحملاسبة والشفافية.الراشد هو الذي يتضمن  حكما دميقراطيا فعا
أن احلكم الرشيد يشمل مجيع املؤسسات يف اجملتمع من أجهزة دولة وهيئات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص، فهي  كما

ا تشتمل عبارة عن ممارسة للسلطة وحقوقها وفقاً ملبدأ احملاسبة، وال تقتصر فقط على االهتمام آباثره التنموية احلالية وإمنّ 
 على التنمية املستدامة وطويلة األمد واملمتدة عرب أجيال متعاقبة

 اثنيا: آليات اْلكم الراشد 
تتباين آليات احلكم الراشد أو معايريه بتباين اجلهات واملصاحل، فالبنك الدويل يركز عل ما حيفز النمو واالنفتاح 

 يت:االنفتاح السياسي، لكن يف العموم ميكن حتديد أبرزها كاآل االقتصادي، يف حني أن برانمج األمم املتحدة اإلمنائي
وهي من أهم خصائص احلكم الرشيد وتعين إاتحة كل املعلومات وسهولة تبادهلا، أبن تكون متاحة لكافة ة: الشفافي-أ

ات كافية وشاملة ماملؤسسات وجلميع األطراف املعنية، وأن تكون احلساابت العامة متاحة بصورة مباشرة، وأن تتوّفر معلو 
ادية الشفافية هي تدفق املعلومات االقتصإذن  .ومنظمة عن عمل املؤسسات وأدائها لكي يسهل رقابتها ومتابعتها

لّخص الشفافية ابملكوانت وتت ،والسياسية الشاملة يف الوقت املناسب وبطريقة ميكن االعتماد عليها والثقافية واالجتماعية
 التالية:

 .لومةاحلصول على املع-
 .لعالقة السببية بني املعلومة واملوضوع املراد مراقبتها-
 .الدقّة يف احلصول على املعلومة-

ابحلصول لفة ولوسائل اإلعالم املختوعليه جيب على الدولة أن تصدر قوانني هتتم حبرية املعلومات وتسمح للجمهور 
 املختلفة. على مجيع الواثئق واملتعلقة بعمل احلكومة والتشريعات والسجالت

ومن الصعب ختيل وجود حكم رشد ووجود حكومة فاعلة ومتجاوبة مع شعبها دون وجود قطاع إعالمي متميز وقوي 
 ويتسم ابملهنية واالستقاللية.
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 وهي  تضمن جلميع أفراد اجملتمع املشاركة الفعالة يف اختاذ القرار واليت تضمن حرية الرأي والتعبري واملعايري: املشاركة-ب
، بل في ابلغرضيمبدأ املشاركة مبفهوم الشفافية، فمعرفة املعلومات وحدها ال ،  كما يرتبط اسية حلقوق اإلنساناألس

 ة حتت طائللنيؤو البّد أن تكون هناك آليات يكون الشعب قادر على اختاذها ليؤثّر يف صنع القرار وأن يضع املس
ظمة واستشارهتم تمع احلق يف املشاركة يف صياغة القوانني واللوائح واألنأن تعطي ألفراد اجمل لية واحملاسبة. وعلى الدولؤو املس

 وحق إجراء االستفتاء على القوانني وغريها من األمور بكل نزاهة وسهولة يف شؤون احلياة العامة وإعطائهم حق االعرتاف
 وشفافية.

 ()سيادة القانون حكم القانون-ج
طّبق األحكام وجيب أن ت، نني خيضعون للقانون وال شيء يسمو على القانونلني ومواطؤو أن اجلميع، حّكاماً ومس يعين 

والنصوص القانونية بصورة عادلة وبدون  متييز بني أفراد اجملتمع وأن توافق هذه القوانني معايري حقوق اإلنسان وتكون 
حلاكمية انون كأحد خصائص اضمانة هلا وحلراّيت اإلنسان الطبيعية. وستناقش هذه املادة العلمية مفهوم سيادة الق

 الرشيدة أبسلوب علمي ومتخصص.
أن يكون مجيع املسئولني واحلّكام ومّتخذي القرار يف الدولة أو القطاع اخلاص أو مؤسسات اجملتمع املدين، ة: هي املساءل

ق التنمية املستدامة، يوتعد آلية املساءلة أهم سبل حتق خاضعني ملبدأ احملاسبة أمام الرأي العام ومؤسساته دون استثناء.
 وأتخذ ثالثة أشكال وهي: 

املساءلة التشريعية: هي أهم املساءالت يف النظام الدميقراطي، ألن الربملان يلعب دورا مهما يف تنفيذ سياسات احلكومة -
 والرقابة عليها.

 املساءلة التنفيذية: خضوع اجلهاز التنفيذي نفسه للمحاسبة عرب سبل اإلدارة.-
القضائية: تشكل ركن أساسي من أركان ضبط عمل اجلهاز احلكومي وغري احلكومي، حيث تلعب دورا ابرزا  املساءلة-

 يف أسلوب احلكم الراشد عن طريق مراقبة تسيري عمل التنفيذ وتوجيه التهم للموظفني. 
يف مسألة معّينة،  حازم مجيع املصاحل املتعلقة ابجملتمع قد تصطدم خبالفات حتتاج إىل اختاذ قرار : هو أناإلمجاع-د

 فيجب تغليب رأي اجملموعة حتقيقاً للنفع العام للوطن وألفراد اجملتمع وما يقتضيه واقع احلال من إجراءات.
اوون ابحلقوق ، فهم متسكم الراشدمجيع أفراد اجملتمع للمساواة وعدم التمييز يف إطار احل : وتعين خضوعاملساواة-ه

 واحلراّيت والكرامة.
الكفاءة والفاعلية يف إدارة املؤسسات العامة ومؤسسات اجملتمع املدين هي اليت تضمن استمرارية حتقيق : عرب ءةالكفا-و

التقّدم واالزدهار والتطّلع دائماً إىل تعزيز مفهوم التنمية والتنمية املستدامة، وهي اليت تعمل على االلتزام بتوظيف املوارد 
 كل أفراد اجملتمع.الوطنية ابلصورة السليمة والواضحة ل
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واملقصود هنا العدل االجتماعي حبيث يكون جلميع أفراد اجملتمع نساًء وأطفااًل ورجااًل وشيوخًا الفرصة : العدل-ز
لتحسني أوضاعهم االجتماعية والتطّلع دائمًا لتحسني أوضاع الفئات احملرومة واملهمشة وضمان أمنهم االجتماعي 

 ساسية.والعمل على توفري احتياجاهتم األ
ت الدولة ، فإن الرؤية تتحدد مبفهوم التنمية ابلشراكة بني مؤسساكم الراشدحسب مفهوم احلاإلسرتاتيجية:  فالرؤية -ح

والقطاع اخلاص من خالل خطط بعيدة املدى لتطوير العمل اجملتمعي من جهة وأفراده من جهة أخرى والعمل على 
ب األخذ بعني االعتبار ، جيكم الراشدإلجيابية يف رسم اخلطط ضمن إطار احلق النتائج ايقيتم حتالتنمية البشرية، وحىّت 

 املتغريات الداخلية واخلارجية ودراسة املخاطر وحماولة وضع احللول.
إن تفعيل مبدأ توزيع السلطات على أفراد اجملتمع من خالل التوزيعات اجلغرافية للدولة هبدف إدارة شؤوهنا : الالمركزية

أبنه هو صاحب  فيشعر الفردكم الراشد حقوق األفراد داخلها تشّكل بعدًا عميقًا يف حتقيق مفهوم احلواحلفاظ على 
 .القرار ويعتمد على نفسه من أجل حتقيق الذات من جهة، وأنه حتت املراقبة الشعبية من جهة أخرى

كم عالقاهتم رسم السياسات اليت حت البعض أبن أفراد اجملتمع يف أي منطقة من مناطق الدولة هم األقدر على كما يعترب
ببعض وعالقاهتم ابلسلطة وهم األقدر على حتديد األهداف وصياغتها والعمل لتحقيق مفهوم املشاركة من أجل حتقيقها 

 8والوصل إىل التنمية املنشودة مبا يتالءم مع احتياجاهتم.
قق هلم التمتع وتليب مصاحل املواطنني عامة، و حت وابلتايل  فالسياسات اليت يرمسها احلكم الراشد جيب أن تكون منهجية

بكافة احلقوق واحلرايت دومنا أي متييز وعلى قدم املساواة، وذلك يتم من خالل توفري آليات مناسبة تعمل على تقييم 
ون، نالسياسات وتصحيحها والتصدي إلساءة استخدام السلطة والنفوذ وإهدار املال العام، ويوجب االحرتام لسيادة القا

وضمان الشفافية وحرية تداول املعلومات والواثئق احلكومية ضمن املساءلة واحملاسبة للقائمني على الشأن العام من 
 .9خالل بيئة تقوم على التعددية وحرية الرأي

 دعم شفافية العمل احمللياملطلب الثاين: 
عرب عديد أنشطتها، و ال شك أن هذا النشاط  تعمل الدول من خالل أجهزهتا  املركزية أو احمللية على خدمة املواطن

قد يعرتيه النقص مثل فقدان قواعد احليدة والعدالة إذا مل يراقب مراقبة عمودية عرب نظم املراقبة الس لمية و نعين هبا رقابة 
 ن الصحفي... طالرئيس ملرؤوسيه، أو مراقبة أفقية و نعين هبا املراقبة الشعبية من خالل املواطن أو الصحفي ، أو املوا

عها نتيجة اشتداد رايح العوملة واليت محلت م و تغريات حتوالت يف السنوات األخرية موجةشهدت دول العامل و قد 
مفاهيم ومتغريات اقتصادية ، اجتماعية ، سياسية ، ثقافية أفضت إىل تعديالت وحتوالت عميقة يف وظائف الدولة 

 هتاويجند  ومن بني أهم تلك التحوالت والتغريات ،ت امللقاة على عاتقهااملتدخلة واليت تعقدت وتشابكت املسؤوليا
مناذج املركزية املطلقة يف اإلدارة بفعل تراجع قدراهتا على اإلحاطة حباجات ومطالب اجملتمع وما ترتب عنه من إخفاق 
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شفافية العمل احمللي لية، مث لو على هذا سوف نتطرق يف هذا املطلب لتعريف اإلدارة احمل انطالق وثبة تنموية شاملة.يف 
 تباعا كما يلي:

 : تعريف اإلدارة احملليةالفرع األول
تعرف اإلدارة احمللية أبهنا : " أسلوب من أساليب التنظيم اإلداري للدولة يقوم على فكرة توزيع السلطات والواجبات 

ملرافق القومية اسة العامة للدولة ، فضال عن إدارة ابني األجهزة املركزية واحمللية ، وذلك لغرض أن تتفرغ األوىل لرسم السي
يف البالد ، وأن تتمكن األجهزة احمللية من تسيري مرافقها بكفاءة وحتقيق أغراضها املشروعة ، فهي تعين ابختصار توزيع 

 النطاق املرسوم قانوان الوظيفة اإلدارية بني األجهزة املركزية واحمللية مبا من شأنه متكني هذه األخرية من إدارة مرافقها يف
كما تعرف أبهنا " وجود هيئات منتخبة من أهل الوحدة احمللية إما انتخااب مباشرا تشمل مجيع أعضائها أو تشمل .  "10

 .11دارة كل أو بعض املرافق والشؤون احمللية" أكثريتهم تعهد إليها اإلدارة املركزية ابالضطالع إب
اب متعددة حفزت الدول املختلفة إىل األخذ هبذا النظام مث التوسع فيه و من هذه وترجع نشأة اإلدارة احمللية إىل أسب

حلكم، التدريب على أساليب او حلاجات احمللية، ا على ادراكاإلدارة احمللية  وقدرة ازدايد وظائف الدولة،  األسباب نذكر
  ..تبسيط اإلجراءات والقضاء على الروتنيو العدالة يف توزيع األعباء املالية، و 

و قد ظلت قضية التنمية احمللية متثل إحدى االهتمامات الكربى للدول املتقدمة والنامية على حد سواء ، و الزالت 
ومن هذا  .هذه القضية حتتل يف البلدان النامية أمهية أكرب ابعتبارها اخليار الرئيسي والوحيد للتحرر من أسر التخلف

يتها األوىل ومعركتها الرئيسية اليت البد من الظفر برهاهنا ، ويف سبيل ذاك قض  "التنمية "الدول  هذه جعلتاملنطلق 
جندت اجلماعات احمللية كأداة رئيسية لتجسيد هذه التنمية مادامت الوحيدة القادرة على رصد ونقل مهوم واحتياجات 

 . وأولوايت املواطن احمللي
ياة اصات تشمل مجيع اجلوانب اليت هلا عالقة مباشرة حبوحتقيقا لذلك، أسندت للجماعات احمللية جمموعة من االختص

املواطن اليومية ، غري أن النهوض هبذه االختصاصات مرتبط إىل حد كبري ابلتمتع ابالستقاللية اإلدارية واملالية واليت تعد 
اجزة وغري قادرة وح عستقاللية تظل اجلماعات احمللية جسد بدون ر اال هذه حجر الزاوية يف الالمركزية اإلدارية ، فبدون

 نتطرق لذا نتناول تباعا التطرق لتعريف البلدية كأساس للجماعة احمللية املركزية، مث. إىل األمام حتريك عجلة التنمية على
 من اإلدارة احمللية. ومةلاملع ىلع حصوللل القانونيةلآلليات 

 تعريف البلدية -أ
لية ارية الالمركزية يف النظام اإلداري اجلزائري، بل هي اجلهاز أو اخلتعد البلدية يف اجلزائر الوحدة أو اهليئة اإلد  

 يوكل إليها مهمة إدارة الشؤون احمللية مادامت القادرة على استيعاب احلاجات احمللية اليت التنظيمية األساسية والقاعدية
نها أهنا خبصائص عديدة نذكر م و للبلدية مكانة مهمة يف التنظيم اإلداري للدولة احلديثة، حيث تتمتع .وإشباعها



 

 
769 

جمموعة إقليمية يوجد بني مواطنيها مصاحل مشرتكة مبنية على حقائق اترخيية و اقتصادية، و هي جمموعة المركزية أنشئت 
وفقا للقانون و تتمتع ابلشخصية املعنوية، و هي مقاطعة إدارية للدولة مكلفة بضمان السري احلسن للمرافق العمومية 

 .12البلدية 
هـــــي اجلماعـــــة اإلقليميـــــة  البلديـــــــةبقوله " 2011يونيو  22املـــــــؤرخ يف  10-11عرفها قــانون البلديـــــــة رقـــــــم قد  و

و هو  .13ن" دث  مبوجب القانو القاعديـــــة للدولـــــة. وتتمتـــــع ابلشخصـــــية املعنويـــــة و الذمـــــة املاليـــــة املســـــتقلة. وحتـــــ
 السابق. 08-90 رقم نفس تعريف القانون

واطنـة و تشـكل ــــــة املإال أنــــه أضــاف يف املادة الثانيـــة منــــــــه أن :"البلديـــة هـي القاعــــــــدة اإلقليميــة لالمركزيــــة ومكان ممارس
اطية ابعتبـار البلديـــة تشكل اإلطار املؤسسايت للممارسة الدميقر  .شـــؤون العموميـة "ركة املــواطن يف تســــــيري الاإطـار مشــ
 احمللية.

مـن قــــــانون البلديــــــة علــــــى أن اجتماعـات الـمجلـــــس الشــــــعيب البلـدي ال تصـح إال حبضـــور  23ــنص املـــادة و ت  
أيــــــام كاملـــة مهمــــــا كـــان عـــدد  5ــــداوالت تعتــــــرب صحيحة بعــــــد االســــــتدعاء الثــــــاين بفــــــارق األغلبيـة املطلقــة، أي أن املــ

ـــوع ــــاألعضـاء احلاضــرين ،و تكـــون جلسـات اجمللس علنيــــة و مفتوحــة ملــــــواطين البلديـــــــة ولكل مـــواطن معـــــــين مبوض
جل يـــــة فـــــإن الناحيـــــة العملاملداولــة، ورغـم أنـــــــه لــــيس هلـــــــذا احلضــور احلــــق ابلتـــــــدخل يف النقـــاش و التــداول فإنـــــه مـــــن 

ون يف  بــــــأي شــــــكل مـــــن األشــكال، وجيــــــد اجملالس املنتخبـــــة يـــــرفض أعضـــــائها و رئيســـها حضـور املــــــواطنني و غالبية
ــــــواطن مــــــن متابعــــــة مصاحل بلديته وهي أن املداوالت متعلقة مبســــــائل ســرية وتتعلــــــق كـل مــرة نفــــــس احلجـــة حلرمـان امل

عزيز ــــة بــــــاألمن ، وهــــــذا مــــــا يتعــــــارض مــــــع مبدأ أتطري التشاور احمللي وتبفحــــص حـــاالت املنتخبــــــني أو مبســــــائل مرتبطــ
  .الدميقراطية احمللية وكذلك مبدأ تقريب اإلدارة من املواطن

لمالحظـات وإعالم فتـــــــنص علــــــــى تعليـــق املـــداوالت يف األمــاكن املخصصـــة ل 30مـا ابلنســــــبة للمادة أ  
ولقد  26هــا املادة صـــــت علياجلمهـــــور خــالل الثمانيـــــة أيـــــام املواليـــــة لدخولـــه حيـــــز التنفيـــــذ ابســـــتثناء احلــاالت الـــــيت ن

ية، إال أننا نعيب على ه الشفافيف جو تسود ألزم املشرع بتعليق هذه املداوالت بغية متكــني املواطنني من اإلطالع عليها
 املشرع اجلزائري عندما استثىن تعليق املداوالت اليت تتعلق ابلنظام العام و احلاالت التأديبية.

  اإلدارية ومةلاملع ىلع حصوللل القانونية اْلليات –ُ 
 من العكس ىلع بل ، مربرا ضواءاأل عن بعيدا الوظيفته اإلدارة ممارسة يقتضي الذي و ،اإلدارة يف السائد يدلالتق يعد مل

 فتاحهاان مدى و ةهج من اإلدارة فعالية بني طردي تناسب وجود ىلع منعقدا أصبح اإلدارة ماءلع إمجاع فإن ، ذلك
 . أخرى ةهج من اهشفافيت و اهوضوح و
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 ىلع صولاحل نيقوان فأصدرتو منها اجلزائر  العربية الدول من يللق يف فقط صداه وجد قد مجاعاإل ذاه كان  إذا و 
 احلق تكريس يف كبريا  شوطا قطعت قد الغربية الدول أن إال ،من خالل دساتريها أو قوانني الصحافة و اإلعالم ومةلاملع
 .العشرين القرن من الثاين النصف من بدءا ،اإلداري العمل واقع مستوى ىلع ومةلاملع تداول يف
 الغربية، الدول يف  القانونية األنظمة تكتف مل ،اإلدارة فعالية يف فرادلأل اإلدارية ومةلاملع إاتحة بدور منها إمياان و

 الدولية إلعالانتا و داتهاملعا ىلع اهمصادقتخالل  من ،اإلدارية ومةلاملع عمى احلصول يف ابحلق اهملواطني ابالعرتاف
 هتكريس إىل سعت لب ، لعاديةا اتشريعاهت فلخمت يف و اهدساتري  يف ليهع النص خالل من أو ، اإلنسان حقوق فلملخت
ها يف املشاركة . إمياان مناحلق ذاهل املواطن استيفاء يف الفعالة اآلليات تكفل ةلمتكام قانونية منظومة وضع خالل من

 اجملتمعية لتطوير العمل احمللي.
منه على أن   51 ةــادملايف  2016و فيما خيص التجربة اجلزائرية فقد نص الدستور اجلزائري املعدل حديثا يف سنة 

 بـحياة حلقا هذا ارسةمم متس أن ـكنمي الو  .للمواطن مضموانن ونقلها واإلحصائيات والواثئق علوماتملا على احلصول
لى التنظيم  إال أن املشرع قد أحال ع .الوطين األمن قتضياتمو  للمؤسسات شروعـةملا صاحلملواب وحبقوقـهم اخلـاصة الغري

و حنن نرى أنه ميكن أن تكون اإلحالة على القانون تضييقا يف ممارسة تلك احلقوق، و تقييدا  ،احلق هذا رسةكيفية مما
 .هلا دون مربر

 الفرع الثاين: شفافية العمل احمللي
أي العام و للمواطنني للصحافة و للر  اهليئات احمللية أو البلدايت الشفافية تستوجب توفري املعلومات الكاملة عن نشاط

ذلك، خاصة إن كانت هذه املعلومات ختص مراكزهم الفردية. كما يستوجب مبدأ الشفافية وضوح اإلجراءات الراغبني يف 
 أو القضائي. اإلداريما يرونه مناسبا إن على الصعيد  إتباعو مصداقيتها لتمكني املعنيني من 

يس فقط ، ل مبادئ احلكم الراشد و يعد مؤشر الشفافية اليوم من أهم دعائم التنمية الشاملة و املستدامة، و من أهم
فيما خيص قواعد و آليات تسيري األجهزة احمللية و املرفقية، بل و فيما خيص تسيري األجهزة و اهليآت الوطنية املستقلة 

 أيضا، بل امتد األمر للجمعيات و القطاع اخلاص و األحزاب السياسية و سائر التنظيمات القانونية.
ع جمال مبدأ الشفافية و أثر سلبا على السرية الذي ابت اليوم يشكل استثناءا حمدود و إزاء هذا التطور، اتس  

 املعامل و النطاق، بل إن جماله يضيق يوما بعد يوم.
إن تفعيل مبدأ الشفافية يف تسيري خمتلف أوجه نشاط اإلدارة و األجهزة الرمسية و عالقتها ابجلمهور، ملن شأنه   

لن و واضح متام الوضوح ، و هذا األمر يولد الشك عالقة متينة بني املواطن و اإلدارة أن يؤسس لنظام معلومات مع
أساسها النزاهة و الصدق يف املعاملة. و هو ما يؤدي يف النهاية إىل رفع نسب معدالت ثقة املواطن ابإلدارة مما يدعم 

 عالقة احلاكم ابحملكوم.
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ات الرقابة جبميع أنواعها ، فهو ميكن املواطن من معرفة القرار إىل جانب ذلك كله حيرك مبدأ الشفافية قنوات   
اإلدارية املتخذة و هو ما يسهل عليه رصد أخطاء اإلدارة و تسجيل املالحظات و السلوكيات السلبية مبا يوسع يف 

قابة أخرى إدارية و ر  النهاية من جمال الرقابة الشعبية على أعمال اإلدارة و تصرفاهتا . و قد حترك الرقابة الشعبية قنوات
( للرقابة على رئيس البلدية ابعتباره منتخبا يف صورة 10-11. ابإلضافة إىل تكريس قانون البلدية )رقم 14قضائية 

، و الرقابة عليه ابعتباره رئيسا للبلدية يف صوريت 44منه، و اإلقصاء و اإلقالة حسب املادة  43اإليقاف حبسب املادة 
 على التوايل. 101و املادة  75احللول حبسب املادة  االستقالة التلقائية و

، و مرتبة اجلزائر هذه ال شك أهنا تربهن على 15بني دول العامل يف ترتيب الشفافية  175و حتتل اجلزائر املرتبة املائة من 
استقرارها ، مهما   وأن سري منظومة اإلدارة و عالقتها ابملواطن هو سري غري متزن و حيتاج إىل مزيد من فعالية القوانني 

 كانت املعايري املعتمدة يف حتديد تلك الرتب.
يرى أن املشرع قد مكن ملبدأ الشفافية حيزا كبريا ضمن عديد املواد،  2011و املتفحص لقانون البلدية اجلزائري لسنة 

 لى أن البلديةع 11يف مادته رقم  2011يونيو سنة   22 املؤرخ يف  10-11رقم اجلزائرينص قانون البلدية فقد 
عيب البلـدي كل تسيري اجلواري. و يتخذ اجمللـس الـشلقراطية على املستوى احمللي واتـشـكل اإلطار املـؤسـسايت ملمارسة الدمي

 التدابري إلعالم املواطنني بـشـؤوهنم واسـتشارهتم حول خـيارات وأولوايت الـتهـيـئة والـتـنمية القـتصادية واالجـتماعية والثقافية.
و ميكن يف هذا اجملال، على وجه اخلصوص، استعمال الوسائط اإلعالمية املتاحة. كما ميكن للمجلس الشعيب البلدي 

 عرض نشاطه السنوي أمام املواطنني".
حيث أجازت لكل شخص االطالع على مستخرجات  10-11من القانون  14و جتسد مبدأ الشفافية ايضا يف املادة 

لبلدي و كذا القرارات البلدية، كما أجازت لكل صاحب مصلحة احلصول على نسخة منها  مداوالت اجمللس الشعيب ا
 كاملة أو جزئية على نفقته.

منه فقد ألزمت أن يلصق جدول أعمال دورة اجمللس البلدي يف قاعة اجتماعات اجمللس و يف األماكن  22أما املادة 
لسات اجمللس البلدي علنية و مفتوحة ملواطين البلدية و أن تكون ج 26املخصصة إلعالم اجلمهور . و فرضت املادة 

 لكل مواطن معين مبوضوع املداولة.
قاعدة عامة تتعلق بتنفيذ القرارات البلدية.  10-11من قانون البلدية رقم  97و تكريسا ملبدأ الشفافية أرست املادة 

وسيلة النشر إن  مت إعالم األطراف املعنية هبا إما ب و أقرت بصريح النص عدم قابلية قرارات رئيس البلدية للتنفيذ إال إذا
كان القرار يتضمن أحكاما عامة، أو بعد إشعار فردي أبي وسيلة قانونية إذا كان القرار ميس مركزا فرداي. و فرضت 

ساعة ، كما فرضت إلصاقها يف اللوحات املخصصة  48إرسال نسخة من هذه القرارات للوايل خالل  98املادة 
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اجملتمع  ملشاركةو الداعم لشفافية عمل اجلماعات احمللية،  اإلطار العام هي وصالنص تلك تو من هنا كانر. للجمهو 
 .بطريق غري مباشر لتحقيق التنمية احمللية و النهوض هبا إدارة املرفق احمللي املدين يف

 املبحث الثاين: تقومي آلية اْلق يف الوصول للمعلومة لتطوير اْلكم الراشد
مية املستدامة جعلها حتتل والتن اليتها وضروريتها وفقا ملتطلبات احلوكمةعمركزية والتأكيد على فالالدويل ابل هتماماال إن

مكانة الئقة لدى الدول األوروبية املتقدمة و معظم الدول يف العامل، حيث حرصت العديد من الدول على تطوير 
على  ات،بغية جعلها أكثر فاعلية ملواجهة كافة التطورات و االحتياج أنظمتها احمللية تكريسا ملقتضيات احلكم الراشد و

  .الختالف الظروف التارخيية و السياسية و االقتصادية و االجتماعية للدولة تبعاأن هذا التطور أيخذ أشكاال عديدة 
 نمويةقراطي  وأداة تكأحد معامل التحول الدميو  كفلسفة  الالمركزية قواعد وبذلك حدت معظم دول العامل إىل إرساء

 شؤوهنا، وذلك جتسيدا ملقاربة التنمية ابملشاركة اليت تقضي ابخنراط ومشاركة كل األطياف جملتمعاهتا وإدارية لتسيري
ومل تكن . واحلساسيات احمللية يف مسلسل القرار احمللي بغية حتقيق اإلقالع التنموي الذي ينطلق أساسا من قاعدهتا

 .16التغريات اليت شهدها النسق الدويل فهي األخرى واكبت التحوالت العاملية الكربىاجلزائر مبنائ عن هذه 
اإلعالم من احلقوق  يعترب احلق يف االطالع وو نقتصر يف هذا املبحث على تقومي آلية احلق يف الوصول للمعلومة، حيث 
تسيري الشأن ة الراشدة والرقابة على القائم باملكفولة داخليا و دوليا للمواطن لكي يكون على دراية بواقع التنمية احمللي

العام، و على هذا سوف نتناول يف هذا احملور احلق يف اإلعالم أوال، مث نتطرق للتنمية ابملشاركة من خالل قانون البلدية 
 و ذلك بنظرة نقدية تقييمية. 10-11اجلزائري رقم 

 املطلب األول: اْلق يف اإلعالم
، كما أن اجمللس 17هو أن الشعب هو مصدر كل سلطة يرية اليت نص عليها الدستور اجلزائر من املبادئ الكربى الدستو 

، و يعترب مكان مشاركة  18املنتخب هو اإلطار الذي يعرب فيه الشعب عن إرادته، و يراقب عمل السلطات العمومية
 . 19املواطنني يف تسيري الشؤون العمومية

 إطلع مجيع املواطنون على تسيري الشأن العام، و اإلطالع يكفله احلق يف اإلعالم،و ال تكون املشاركة ذات فعالية إال إذا 
  05-12حيث أن للمواطن احلق يف إعالم كامل و موضوعي حسب نص املادة الثانية من قانون اإلعالم اجلزائري رقم 

(.  02عدد ، 49سنة  ،2012اجلريدة الرمسية، العام  ). 2012جانفي  12املوافق لـ  1433صفر  18املؤرخ يف 
الكلمات،  مستعمالة حبري و اعالهنالكل شخص احلق يف التعبري عن األفكار كما أن بعض التشريعات الدولية قد كفلت 

 و متييز.دون عائق أعليها   واإلطالععالم واحلصول على املعلومات ، اإلالصور، أو أي وسيلة أخرى، وأيضا احلق يف 
سة هذه احلقوق ممار عن  املرتتبةاجلرائم  و أن .الرقابة منع أو تقييد ممارسة هذه احلقوقي شكل من أشكال أبميكن و ال 

 .20لمحاكم ذات االختصاصو حتال لمبادئ العامة للقانون اجلنائي، لوفقا لعليها يعاقب جيب أن 
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لتعويض عن اكما ضمنت هذ التشريعات حقوق متوازنة جلميع األطراف إذ نصت على حق الرد والتصحيح، واحلق يف 
  اخلسائر الناجتة عن جرائم النشر املضمونة جلميع األشخاص الطبيعيني واالعتباريني.

كما أن احلوار الدميقراطي ميكن ممارسته عرب وسائل اإلعالم من خالل إاتحة  املشاركة التفاعلية للمسؤول و اجلمهور 
ميقراطية على أداء السلطة السياسية إنطالقا من بيئة د يف إطار ممارسة حق الرد  املتاح لكي نؤسس لرقابة شعبية حقيقة

 تسمح ابحلقوق و احلرايت.
ويتعاظم دور الرقابة الشعبية إذا جرى التمسك مببدأ العالنية وتقبل آاثرها على اجملتمع ، لذا على وسائل اإلعالم 

مواطن قصور النقد الذي يكشف لل التصدي ألي إنتهاك حيدث يف اجملتمع، و اإلهتمام بتناول قضاايه إنطالقا من حق
أداء املكلف ابلسلطة العامة و العمل على إصالحها. و يف املقابل إاتحة اجملال ملمثل السلطة العامة ملمارسة حقه يف 
تصحيح املعلومات و البياانت. وعلى وسائل اإلعالم ابملقابل إاتحة اجملال للرد و التصحيح وفق ضوابط القانون، قصد 

 .21عالمي متزن يسهم يف نقل الواقع و مسحه مبوضوعية إبتداء و نقده لتطويره إنتهاءخلق خطاب إ
على  23و قانون االعالم 22فاحلق يف اإلعالم حقيقة هو من احلقوق األساسيـة اليت حرص كل من الدستور اجلزائري
ا يدور من أحداث ة اجلمهور مبالنـص عليها، و هو حق ال ميكن للصحفي اإلستغناء عنه إبعتباره املصدر األساسي ملعرف

داخلية و خارجية، و لكن هذا احلق ال ميكن أن يتجاوز حق اإلنسان يف التمتع بقرينة الرباءة، و عليه ال جيوز للصحافة 
أن تسبق احلكم القضائي يف إدانة أي مسري للشأن العام، ألن إدانة املتهم تتوقف على إنتفاء اإلابحة و عدم توافر أي 

وانع املسؤولية اجلنائية و هو أمر ال يقرره الصحفي وليس مؤهال للبت فيه ، فهو عمل من إختصاص اجلهات مانع من م
 القضائية.

و العمل اإلعالمي و الوصول إليه و إيصاله قد أحيط به جدل واسع و خالف يف الرأي حول مفهومه و حدوده، و 
ر أن و التكنولوجي اهلائل و املتالحق، حيث من املتصو  أن حدة اخلالف قد تصاعدت و تزايدت نتيجة التقدم العلمي

تؤدي املعلومة دورا ابرزا يف احلد من الفساد و إىل إمتداد أتثريها فيكون هلا بعد رقايب حيافظ على مصاحل األفراد و 
 حقوقهم و حرايهتم.

ورة الفرنسية يف أصوهلا إىل إعالن الثو البد لنا يف هذا املقام أن نذكر أبن اإلعالم كنظرية و كمسؤولية اجتماعية ترجع 
، الذي نص على مبدأ حرية التعبري عن الرأي و الفكر كأحد احلقوق األساسية لألفراد. و أن كل 24حلقوق اإلنسان 

 فرد له حق إبداء الرأي والتعبري ابلوسائل املختلفة حبرية إال ما يعترب جتاوزا هلذه احلرية يف احلاالت اليت حيددها القانون.
. ويستند اإلعرتاف 1948و كما مت اقراره من بعد يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عن األمم املتحدة يف عام 

ابلدور املسؤول للحرية اإلعالمية يف الرقابة على عمل اهليئات املركزية والالمركزية إىل التزامها مبعايري رفيعة يف اإلداء مثل 
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 األفراد على حد سواء، وهو ما يتطلب بذات الوقت متكني الصحافة من اداء دورها حبرية محاية اجملتمع وحقوق ومصاحل
 ابعتبار هذا الدور من دعامات املمارسة الدميقراطية.

و نرى أن مفهوم احلرية اإلعالمية ما زال يرتاوح ما بني اإلعرتاف للصحافة  ابحلرية املطلقة من جهة والرغبة يف تقييدها 
 لتوازن من جهة أخرى،  أي قبوهلا مبسؤوليتها اإلجتماعية مقابل متتعها ابحلرية.   أخذا بفكرة ا

وبرأينا أن مواجهة املشكلة تقتضي إرساء أسس نظام متكامل من احلقوق و الواجبات يف جمال حرية العمل اإلعالمي،  
إجياد  الباحثني يف العمل على إال أن صعوبة التوصل إىل هذا النظام املتكامل تشكل التحدي األساسي الذي يؤرق

 توازن دقيق و عادل بني حرية العمل االعالمي و مصاحل اجملتمع و األفراد.
و املسؤولية اإلجتماعية للصحافة ال ميكن ممارستها بفاعلية دون توسيع هامش احلرية املتاح، مع التأكيد على أن حتقيق  

شكالته ضمانة حلرية  الصحافة ومتكينها من فتح نقاش لقضااي البلد ومالتوازن بني احلرية و املسؤولية اإلجتماعية هو ال
تشارك فيه خمتلف التيارات الفكرية و السياسية و نشر كافة اآلراء فيحقق ذلك من جهة مصلحة الدولة يف تبين ما 

ت حرية ، فحرية وسائل النشر و اإلعالن ليس 25يناسبها، و من جهة أخرى ضمان عدم جتاهل أي تيار أو إجتاه
مطلقة، و إمنا هي حرية مقيدة حبدود القانون على حنو يكفل اإللتزام ابملقومات األساسية للمجتمع، فضال عن عدم 

 .26املساس حبقوق و حرايت األفراد
و الواقع إن الدور املنوط ابلصحافة يف محاية مصلحة الفرد ومحاية مسعته و مكانته يف اجملتمع، و كذلك نوعية معايري  

 .27اية تعترب مؤشرات تعكس مستوى اجملتمع الثقايف و الدميقراطياحلم
و يف تصوران أن الصحافة احلرة و املسؤولة يف آن واحد ميكن أن حتقق املعادلة العسرية و هو ما يعين اإلحتياج إىل أن 

 املساس بسمعة يفترتبط حرية الصحافة مببدأ املسؤولية اإلجتماعية، أي كفالة عدم استخدام وسائل النشر الصحفي 
أحد أو التشهري به، أو انتهاك حرمة احلياة اخلاصة لألفراد. و أنه على هـذا األساس تكون الصحف ملزمة حبـق الرد و 
التصحيـح، و مسؤولة  بذات الوقت عن اإلمتناع عن هذا، احرتام  هذا اإللتزام دون أن حتدث خلال بني كفالة ذلك 

 افة يف احلرية.احلق لذوي الشأن و بني حق الصح
و نشري يف ذلك إىل بعض األراء اليت تصدت للمشكلة، فقد اجته رأي إىل أن حـق الرد و التصحيح يعد قيدا على حرية 
الصحافة أو جتاوزها يف ممارسة احلقوق اإلعالمية املنوطة هبا، و ابلتايل يضمن ممارسة هذا احلق الدميقراطي التوازن ما بني 

و بني حق ذوي الشأن من جانب آخر يف الرد على ما يثار حوهلم و تصحيح البياانت و  حرية الصحافة من جانب
. وذهب رأي آخر إىل أن حق الرد و التصحيح ابلنسبة ملا تنشره الصحف 28املعلومات غري الصحيحة من وجهة نظرهم

ال يستقيم ة الصحافة، فهو حق البد من اإلعرتاف به بشكل كامل من قبل املشرع يف سياق التنظيم القانوين ملهن
االعرتاف به يف ظل كل تلك القوانني املقيدة حلرية الصحافة و إن إلغاء تلك العقوابت )بشأن القذف و السب( هو 
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املعادل املوضوعي حلق الرد و تشديد العقوبة على جتاهله و أنه البد أن تتم كفالة حق التصحيح والرد يف مقابل إطالق 
 .29ا احلق هو الوجه اآلخر حلرية النشر حرية الصحافة حيث أن هذ

و خنلص إىل أن مفهـوم حرية الصحافـة كإحدى صور حريـة الرأي و التعبري عنه و نشره ينبغي دوما أن تكون ذات طابع 
نسيب فال تطغى القيود املفروضة حبكم الضرورة و يف حدود اعتبارات املصلحة العامة على حرية ممارسة النشاط الصحفي، 

 قد تعوق الرسالة الصحفـية عن بلوغ مراميها و أهدافها يف خدمة اجملتمع و محاية أمنه و إستقراره ، متاما كما ال و اليت
 ينبغي جتاوز الصحافة حدود حريتها املكفولة هلا دستوراي و قانونيا يف إطار ميثاق شرف املهنة الصحفية.

ا، ك من تطور تكنولوجي أصبح املواطن العادي صحفيو احلقيقة أننا و حنن يف عصر املعلومات و ما ساير ذل 
أو ما ميكن أن نطلق عليه "املواطن الصحفي" الذي ينقل املعلومة و يشاركها مع غريه يف حلظات عرب وسائط اإلعالم 
ز ااملختلفة كشبكات التواصل االجتماعي و غريها، و أصبح دوره تشاركيا مع خمتلف الفاعلني يف اجملتمع املدين، و ميت

 بدور رقايب مؤثر يف حتقيق التنمية الراشدة اليت ينشدها و يبتغيها.
 10-11املطلب الثاين: التنمية ابملشاركة من خالل قانون البلدية اجلزائري رقم 

تعد الالمركزية من مؤشرات و مظاهر احلكم الراشد، فال ميكن وصف إدارة حكم ما ابلرشاد إال إذا كان نظام احلكم 
لالمركزية يف تسيري شؤون الدولة و يف اشراك املواطنني يف صنع القرار، و ابلتبعية ال ميكن تصور وجود نظام جيسد مبدأ ا

اليت تعد حبق و  ،وتعزيز دورها يف حتمل األعباء التنموية وربطها مبتطلبات املواطنني المركزي خارج إطار اجملالس املنتخبة
عزز  املشرع اجلزائري دور اجملالس احمللية املنتخبة من خالل قانون البلدية . وقد اإلطار القانوين ملمارسة الدميقراطية

حيث نص على اشراك هذه اجملالس يف حتمل األعباء التنموية و ربطها حباجيات و مستلزمات  10-11اجلزائري رقم 
 املواطنني.

ل املسامهة يف  كأفراد و مجاعات من أجو يقصد مببدأ املشاركة هو هتيئة السبل و اآلليات املناسبة للمواطنني احملليني
. و ميثل مبدأ املشاركة أحد أهم مؤشرات احلكم 30عمليات صنع القرار إما بطريقة مباشرة أو من خالل اجملالس املنتخبة 

 الراشد ملا له من صلة وثيقة جبملة مبادئ أخرى تتعلق مبمارسة احلقوق و احلرايت العامة، و أرساء النظام الدميقراطي ،
 و ممارسة املواطنة كما له عالقة مبؤشر الشفافية السابق ذكره.

اباب كامال بعنوان "مشاركة املواطنني يف تسيري شؤون البلدية"،  10-11لقد أفرد املشرع اجلزائري يف قانون البلدية رقم 
 اعتربها يف مادته ى احمللي ، إذع من البلدية يف إطار هذا القانون النواة األساسية لتمثيل الدولة على املستو ر جعل املشو 
فهي مكان للممارسة املواطنة  " املؤسسايت ملمارسة الدميقراطية على املستوى احمللي والتسيري اجلواري اإلطار  " 11

 .وإطار مشاركة املواطن يف تسيري الشؤون احمللية
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شعيب البلدي ابختاذ  ية ، ألزم املشرع اجمللس التكريسا لدميقراطية تشاركية أساسها مشاركة املواطن يف تدبري الشؤون احملل و
إلعالم املواطن احمللي بشؤونه وضمان مشاركته واستشارته حول اخليارات وأولوايت التنمية احمللية ، إضافة  كل التدابري

اطات شاإلطالع على املداوالت ، من خالل استخدام الوسائط والوسائل اإلعالمية ، إضافة إىل عرض الن متكينه منإىل 
  .السنوية اليت قامت هبا البلدية أمام املواطنني

فيز احملرر للمبادرات احمللية اليت هتدف إىل حت من قانون البلدية أن اجمللس الشعيب البلدي هو 12كما جاء يف املادة 
 . املشاركة يف تسوية مشاكلهم وحتسني ظروف معيشتهم املواطنني وحثهم على

ون عمادها مشاركة اجملتمع املدين يف تسيري الشؤون احمللية، أجاز القانو ارسة الدميقراطية يف سياق جتسيد مبدأ املم و
يات اجملتمع املدين مجعشخصية حملية و كل خبري او ممثلي للمجلس الشعيب البلدي االستعانة بصفة استشارية بكل 

 .من قانون البلدية 13تراب البلدية وذلك حسب املادة  املتواجدة على
ما فعل املشرع اجلزائري عند تنصيصه على املواد سابقة الذكر إلشراك و مشاركة املواطنني بصفة عامة، أو  و حسن

متخصصني و خرباء و مجعيات اجملتمع احمللي املعتمدة قانوان و تقدمي املسامهة اليت من شأهنا إفادة اجمللس البلدي احمللي 
املعاش يرى أن تلك املواد جممدة عمدا أو سهوا حبكم عدم تضمينها حبلول ملا قد يعرتضه من مشاكل، إال أن الواقع 

 اإللزام، حيث أتيت النصوص مببدأ " اإلمكانية " مما حيدو ابجمللس البلدي احمللي إىل ضرهبا عرض احلائط و عدم إعماهلا.
 الامتة:
صال أداة فعالة و أصبحت وسائل االت حديثا يتعاظم نتاج التطور التكنولوجي و العلمي الرهيب،اجملتمع املدين  إن دور

لى مبدأ التشاركية و احلق ع يف أنشطته ويف حتقيق أهدافه أن يعتمد اجملتمع املدينيف من حيسن التصرف فيها، لذا على 
ة يف على وسائل اإلعالم للوصول إىل السلطة والفعاليات السياسي يف الوصول للمعلومة و ايصاهلا للغري و كذا اإلعتماد

فكلما كان ، بدادسلطة الدولة ومنعها من االستل اً يضمن تقييد كما الرابط بني أفراده و مسامهته يف صنع القرار  تمع.اجمل
م لتغطية كلما فتح اجملال واسعا أمام وسائل اإلعال  حميطهيف جمرايت األحداث يف  ومشاركاً  وفعاالً  اجملتمع املدين قوايً 

واحلكم  للحوار والنقاش من أجل القرار السليم ات اإلعالمية يف اجملتمع منرباً هذه الفعاليات واألحداث لتكون املؤسس
  .داشالر 

اإلدارة احمللية خري تطبيق ملبدأ الدميقراطية على اعتبار أهنا التعبري السليم عن نظام متحرر يضمن احلرايت ويتفق كما أن 
اهية  تسيري أمورهم وحل مشاكلهم ، وحتقيق الرفمع املبدأ الدميقراطي، الذي يستلزم مشاركة الشعب أو ممثليه يف

 ءاملع إمجاع فإنو ال ميكن أن تنأى اإلدارة بنفسها بعيدا عن املواطن و مهومه ، لذا  االقتصادية والتقدم االجتماعي.
 و اهوضوح و اهانفتاح مدى و ةهج من دارةاإل فعالية بني طردي تناسب وجود ضرورة ىلع منعقدا أصبح دارةاإل
 . أخرى جهة من اتهفيشفا
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 الرمسية واملؤسسات العامة السلطات قبل من واحتكارها العامة السياسة يف املدين متعلمجا مشاركة غياب أن واملالحظ
 أنكما   والتقومي، والتنفيذ الصنع عمليات خالل من إعدادها مراحل كل إىل يتعداه بل أخرى دون مرحلة يشمل ال
 التمسك جمال يف متقدمة أبدوار للقيام تؤهله قد اليت التجارب من عددا خيوض دأب قد اجلزائري املدين متعلمجا

،  ذلك حتقيق دون حيول يزال ال متداخلة عوامل نتيجة منه يعاين الذي البنيوي الضعف لكن والدميقراطية، ابإلصالح
 .الراشد كمزات احلكما أن ضعف التشريع و تسارعه بل و تضاربه أحياان و عدم استقراره يسهم يف هدم مرتك

و  2016لسنة  اجلديد مــــــن التعــــــديل الدســـــتوري 17مبــــــدأ دســــــتوراي تضمنته املادة اجلزائري كــــــرس املشــــــرع و قد  
البلدية  قــــــانون يفب الثالث العمومية، والذي أفرد له اباب كامال و هو الباشـــــؤون الهـــــو مشـــــاركة املـــــواطن يف تســـــيري 

مما يعزز مبدأ الشفافية يف العمل احمللي و يسهم يف تدعيم أسس الرقابة على القائم ابلشأن العام من  10-11رقم 
إال أن مواد هذا الباب جاءت معيبة حيث نص املشرع اجلزائري على" إمكانية " تفعيل هاته املواد مما  .منتخبني حمليني

مني على الشأن العام من رئيس اجمللس البلدي احمللي  وأعضائه على عدم إعماهلا و اخلوض فيها درءا ألي حيدو ابلقائ
شــــاركة نقــــص كفــــاءة و فعاليــة املإشراك حقيقي ملواطين البلدية، مما قد يفتح ابب الفساد اإلداري واسعا نتيجة 

احملليــــة هــــو تعزيــــز أمنـــــــاط االتصــال بـــــــني اإلدارة و املــــواطن بشـكل ميكــن  الشـــعبية، فــــالغرض األساسـي مــــن اإلدارة
 اعلــــــى أنـــــه فعالـــــة الـــــنصالشـــــاركة الشــــــعبية مل، غــري أنــه ال يكفـــــي لتحقيـق ايف املشاركة الشــعب مـــن ممارسة حقـه

 و واسعة من خالل املشاركة يف صنع و تنفيذ السياسات و القرارات فعلية بــــــل البـــــد مـــــن مشــــــاركةحــق و واجـب، 
 التواصل عرب آليات اإلعالم بغية حتقيق تنمية حملية راشدة و مستدامة.

  

 64 .ص. ،  2000، العربية الوحدة دراسات مركز  :بريوت   2 .ط ، نقدية دراسة املدين متعلمجا بشارة، عزمي -1
 301 .ص ،  2004جانفي، ، واإلنسانية االجتماعية العلوم جملة ،"نظرية دراسة :املدين متعلمجا "مسلم، مولود -2
 .29(. ص.1996، ) 447العريب، ،"العاملي املدين متعلمجا فكرة  "سعيد، السيد حممد -3
-2009اندية بونوة، دور اجملتمع املدين يف صنع و تنفيذ وتقييم السياسة العامة ، رسالة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة ابتنة، اجلزائر،  -4

 .41.ص.2010
 .94اندية بونوة، املرجع السابق. ص. -5
 .97اندية بونوة، املرجع السابق. ص. -6
حدة و حسن كرمي ، مفهوم احلكم الصاحل ، يف كتاب إمساعيل الشطي)وآخرون(،  الفساد واحلكم الصاحل يف البالد العربية، بريوت: مركز دراسات ال -7

 . 97، ص2004العربية، 
،   اتريخ 2007ية اجملتمع املدين، احلاكمية الراشدة : جدل مل حيسم بعد ، األردن: مركز  احلياة لتنمية اجملتمع املدين، جوان مركز  احلياة لتنم -8

 .  www.hayatcenter.org/hayat/pics/Edrak_Guide_.doc.24/01/2016الدخول:
 .83احلكم الراشد ومستقبل التنمية املستدامة يف اجلزائر، عمراين كربوسة، جملة املفكر، جامعة حممد خيضر، بسكرة،.ص. -9

                                                           

http://www.hayatcenter.org/hayat/pics/Edrak_Guide_.doc
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 .253، ص.  2009اإلدارة العامة املقارنة. الطبعة األوىل، دار املسرية للنشر والطباعة، عمان، األردن، عبد العزيز صاحل بن حبتور ،  -10
، ص.  1973دراسة مقارنة. الطبعة األوىل، دار الفكر العريب، القاهرة، مصر.   -محدي ، االجتاهات املعاصرة يف نظم اإلدارة احمللية عادل حممود  -11
18. 
 .135. ص. 2007انصر لباد، الوجيز يف القانون اإلداري.الطبعة الثانية، لباد. اجلزائر،  -12
، 2011. ) اجلريدة الرمسية، العام 2011يونيو  22ه املوافق لـ  1432رجب  20املؤرخ يف  10-11قم قانون البلدية اجلزائري ر املادة األوىل من  -13

 (.37 ،  العدد48سنة 
 .162. ص. 2012عمار بوضياف، شرح قانون البلدية. الطبعة األوىل، دار جسور للنشر و التوزيع، اجلزائر،   -14
  https://www.transparency.org/cpi2014/resultsر: . أنظ2014تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام  -15

 .05/03/2015اتريخ الدخول: 
سياسية و العالقات لمحور ،استقاللية البلدية يف اجلزائر بني الطرح القانوين و املمارسة العملية. مذكرة ماجستري ادارة اجلماعات احمللية، كلية العلوم اآسيا  -16

 .6( . ص.2013-2012. )3الدولية، جامعة اجلزائر
. 1996كانون األول/ديسمرب   8املؤرخة يف  76، اجلريدة الرمسية رقم 1996تشرين الثاين/نوفمرب  28دستور اجلزائر )التعديل الدستوري الصادر يف  -17

املؤرخ  19-08، والقانون رقم 2002نيسان/أبريل  14املؤرخة يف  25اجلريدة الرمسية رقم  2002نيسان/أبريل  10املؤرخ يف  03-02املعدل ابلقانون رقم 
 2016مارس  6املؤرخ يف  01-16، و القانون رقم 2008تشرين الثاين/نوفمرب  16املؤرخة يف  63اجلريدة الرمسية رقم  2008تشرين الثاين/نوفمرب  15يف 

 (.2016مارس  7الصادرة يف  14اجلريدة الرمسية رقم 
 .2016لعام  من التعديل الدستوري  2الفقرة 15املادة  -18
 19 2016من التعديل الدستوري لعام  17املادة  -

 .1976أبريل  2من دستور الربتغال الصادر يف  37املادة  -20
 .315ص. .2015الطيب بلواضح، حق الرد و التصحيح يف التشريعات اإلعالمية و الصحفية. الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،  -21
 . 2016من التعديل الدستوري لسنة  50،  48، 44، 42املواد  - 22
. ) 2012جانفي   12املوافق لـ  1433صفر  18املؤرخ يف   05-12من قانون االعالم اجلزائري، القانون العضوي رقم  5، 3،4، 2املواد  - 23

 (.02، عدد 49، سنة 2012اجلريدة الرمسية لعام 
هذا اإلعالن يعترب وثيقة حقوق من واثئق الثورة الفرنســــــــــية األســــــــــاســــــــــية وت عرَّف فيها احلقوق الفردية  ، و1789أوت  26أصــــــــــدرته اجلمعية الوطنية يف  -24

 واجلماعية لألمة.
 .137. ص. 2008نرمني نبيل األزرق، حرية الصحافة يف مصر، )أطروحة دكتوراه(، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، مصر،  -25
 .35. ص.2009ن و تشريعات النشر و اإلعالن، دار الكتب املصرية، القاهرة، مصر، عصام عفيفي عبد البصري، حقوق اإلنسا -26

27 - Richard C. Donnelly, "The Right of Reply: An Alternative to an Action for Libel" . Virginia Law Review, Vol. 

34, No. 8 (Nov., 1948), p.867.  
د و التصـــحيح يف إطار حقوق و واجبات املمارســـات الصـــحفية،  حبث مقدم إىل املؤمتر العلمي الثاين ) اإلعالم حممد كمال القاضـــي، الفرق بني حق الر  -28

 .10-9ص. 1999مارس  15 – 14و القانون(، كلية احلقوق، جامعة حلوان، مصر، 
، )أطروحة دكتوراه(،  1985إىل  1945 يف الفرتة من ســــليمان صــــاحل، أزمة حرية الصــــحافة دراســــة مقارنة بني مجهورية مصــــر العربية و اململكة املتحدة -29

 .437 -435. ص.1991كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، مصر، 
 .145. ص. 2012عمار بوضياف، شرح قانون البلدية. الطبعة األوىل، دار جسور للنشر و التوزيع، اجلزائر،  -30
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 املصادر و املراجع:
 

 املراجع ابللغة العربية: -1
 الكتب: -أ
 .2000 ، العربية الوحدة دراسات مركز : بريوت  2 . ط ، نقدية دراسة املدين متعلمجا ،شارة عزميب -
بلواضح الطيب، حق الرد و التصحيح يف التشريعات اإلعالمية و الصحفية. الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية،  -

  .2015بريوت، لبنان، 
 . 2012وىل، دار جسور للنشر و التوزيع، اجلزائر، بوضياف عمار، شرح قانون البلدية. الطبعة األ -
، دراسة مقارنة. الطبعة األوىل، دار الفكر العريب -محدي عادل حممود، االجتاهات املعاصرة يف نظم اإلدارة احمللية  -

 . 1973القاهرة، مصر.  
 .1996،  447العريب، ،"العاملي املدين متعلمجا فكرة " السيد، حممد سعيد -
بن حبتور عبد العزيز، اإلدارة العامة املقارنة. الطبعة األوىل، دار املسرية للنشر والطباعة، عمان، األردن،  صاحل -

2009. 
عبد البصــــري عصــــام عفيفي، حقوق اإلنســــان و تشــــريعات النشــــر و اإلعالن، دار الكتب املصــــرية، القاهرة، مصــــر،  -

2009 . 
، إمساعيل الشطي)وآخرون(،  الفساد واحلكم الصاحل يف البالد العربيةكرمي حسن، مفهوم احلكم الصاحل ، يف كتاب   -

 .2004بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 
 .2007لباد انصر، الوجيز يف القانون اإلداري.الطبعة الثانية، لباد. اجلزائر،  -

 املقاَلت: -ُ
  2004 جانفي، ، واإلنسانية تماعيةاالج العلوم جملة ،"نظرية دراسة :املدين متعلمجا "، مسلم مولود -
عمراين كربوسة، احلكم الراشد ومستقبل التنمية املستدامة يف اجلزائر، جملة املفكر، جامعة حممد خيضر،  -

 2010.بسكرة
 الرسائل اجلامعية: -ج
حلقوق، جامعة ابتنة، ابونوة اندية، دور اجملتمع املدين يف صنع و تنفيذ وتقييم السياسة العامة ، رسالة ماجستري، كلية  -

 .2010-2009اجلزائر، 
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استقاللية البلدية يف اجلزائر بني الطرح القانوين و املمارسة العملية. مذكرة ماجستري ادارة اجلماعات  ،آسيامحور  -
 ( . 2013-2012. )3احمللية، كلية العلوم السياسية و العالقات الدولية، جامعة اجلزائر

 1945 الصحافة دراسة مقارنة بني مجهورية مصر العربية و اململكة املتحدة يف الفرتة من صاحل سليمان، أزمة حرية -
 . 1991، )أطروحة دكتوراه(، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، مصر، 1985إىل 
 . 2008نبيل األزرق نرمني، حرية الصحافة يف مصر، )أطروحة دكتوراه(، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، مصر،  -
 وث:حب -د
القاضـــــــي حممد كمال، الفرق بني حق الرد و التصـــــــحيح يف إطار حقوق و واجبات املمارســـــــات الصـــــــحفية،  حبث  -

 .1999مارس  15 – 14مقدم إىل املؤمتر العلمي الثاين ) اإلعالم و القانون(، كلية احلقوق، جامعة حلوان، مصر، 
 اَلنرتنت: -ه 

https://www.transparency.org/cpi2014/results  
 .05/03/2015اتريخ الدخول: 

www.hayatcenter.org/hayat/pics/Edrak_Guide_.doc  . 

.24/01/2016اتريخ الدخول:  
 املراجع ابللغة األجنبية: -2

- Richard C. Donnelly, "The Right of Reply: An Alternative to an Action for Libel" 

. Virginia Law Review, Vol. 34, No. 8 (Nov., 1948), p.867.  
 

 القوانني: -3
املؤرخة يف  76، اجلريدة الرمسية رقم 1996تشـرين الثاين/نوفمرب  28دسـتور اجلزائر )التعديل الدسـتوري الصـادر يف  -
اجلريدة الرمسية  2002نيســـــــان/أبريل  10املؤرخ يف  03-02 . املعدل ابلقانون رقم1996كانون األول/ديســـــــمرب   8

 2008تشــــــــــرين الثاين/نوفمرب  15املؤرخ يف  19-08، والقانون رقم 2002نيســــــــــان/أبريل  14املؤرخة يف  25رقم 
مارس  6املؤرخ يف  01-16، و القانون رقم 2008تشــــــــــــــرين الثاين/نوفمرب  16املؤرخة يف  63اجلريدة الرمسية رقم 

 (.2016مارس  7الصادرة يف  14ريدة الرمسية رقم اجل 2016
 .1976أبريل  2دستور الربتغال الصادر يف  -
. 2012جانفي   12املوافق لـ  1433صفر  18املؤرخ يف   05-12اجلزائري، القانون العضوي رقم  اإلعالمقانون  -

 (.02، عدد 49، سنة 2012) اجلريدة الرمسية لعام 

http://www.hayatcenter.org/hayat/pics/Edrak_Guide_.doc
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  .1789أوت  26يف  الفرنسية اجلمعية الوطنية املواطن،  أصدرته إعالن حقوق اإلنسان و -
. )اجلريدة الرمسية، 2011يونيو  22ه املوافق لـ  1432رجب  20املؤرخ يف  10-11قانون البلدية اجلزائري رقم  -

 (.37 ،  العدد48، سنة 2011العام 
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 ي ِ رِ كْ الفِ  ا ٌِ قَ تِ اَلرْ  يف الش ْرعي ةِ  املََقاِصدِ  َدْورُ 
 دريسد. مجال نور الدين إ

 عضو هيئة الّتدريس جبامعة الّدمام

 

 ملخص البحث

ـــــــــــــــَحمَّد األمني، وعلى آله الطيبالة والسّ احلمد هلل رب العاملني، والصّ  ني الم على املبعوث رمحة للعاملني، سيدان ونبينا م ـ
 الطاهرين، ورضي هللا عن صحابته الراشدين.

وعي املسلم  ؛ ألنّه العلم الذي حياول أْن ينهض ب لوم ك لِّها وذلكوبعد: حيتل علم مقاصد الّشريعة مكانة مرموقة بني الع
برســالته اإلنســانّية ليمارس دوره جتاه  العاملني يف إخراجهم من الظلمات إىل الّنور، وحتقيق النُّقلة الغائبة يف إحياء موات 

ابق، وذلك ابلتخل حاكاة ي عن اجلمود والّتلقأ متنا املســــــلمة لتمارس شــــــهودها احلضــــــاري الذي ع رفت به يف الســــــّ
 
ني وامل

والرّتاجع احلضاري إىل الّتفكري الّناقد واجلاد واالجتهاد والّتجديد والّتغيري وتشكيل العقل املقاصدي اهلادف الذي بلوره 
َا اإلســــــــالم على هداايت الوحي والّرشــــــــاد، ن م يف تناغم وانســــــــجام ال حمل فيها للعبثية، وال جمال عندها للتناقض، َوِإمنَّ

األســـباب فيها مبســـبباهتا، والوســـائل مبقاصـــدها، والنتائج مبقدماهتا، وبذلك أعادت للعقل دوره ومكانته، ال  خالل ربط
كليف ومســــــــــتقر اخلطاب يف مجيع ما جاءت به من نصــــــــــوص وأحكام، وما جعلته مناط التّ  كرمي؛ إذْ التّ  لّ بل منحته ك  

َا اســتمرت حتوز قصــب الســبق يف إعالء مقام هذا العقل  عند هذا ومل تقفْ  انطوت عليه من أســرار ومصــاحل، احلد، َوِإمنَّ
نا نبعت فكرة   ردبُّ والتّ  رفكُّ ظر والتأمل والتّ املتكرر على النّ  ويف حتفيز قدراته، وإطالق طاقاته من خالل احلثِّ  ومن ه 

ري ى مجيع عة خالدة وممتدة أبحكامها علهذا البحث اليت أردت أْن أزّج به يف هذا امليدان الواســــــــــع أل بنّي أّن هذه الشــــــــــّ
مناحي احلياة، وأدلُّ دليٌل على ذلك رعايتها ملصـــــــــــــــاحل العباد من خالل الّنظرة الشــــــــــــــمولية اآلنية املرتبطة بفقه الواقع 
والغاايت األصلية اليت تصّوب النظرة إىل حتقيق مصاحل العباد يف معاشهم ومعادهم، وهي الغاية اليت جاءت هبا الشريعة  
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من خالهلا مّتت معاجلة العديد من مشكالت اجملتمع وقضاايه وحاجاته، ومن هنا كانت الطْورانية يف الفكر املقاصدي و 
 األمر الذي أّدى إىل هنضة الفكر يف كل األصعدة ليليب ك ّل تطلعات اإلنسان يف ضرورايته وحاجياته وحتسينياته.

د عند علماء املســلمني يف االرتقاء ابلفكر اإلنســاين من خالل ثالثة ولك لِّ هذا جاء هذا البحث لريز دور علم املقاصــ 
ريعة،  األّول حماور جاءت على الّنحو التايل: رها يف جتديد : يف مقاصـــــــد الشـــــــريعة وأثالثّاين: يف الّتعريف مبقاصـــــــد الشـــــــّ

ي: اجملال العقدي، الت وه: يف جماالت الفهم املقاصدي واالرتقاء ابلفكر، والذي حصرته يف بعض اجملاالثّالثالفكر، 
  والفقهي، والعبادات، واجملال الرّتبوي، والّدعوي.

 

مة  ُمقدِ 
،  (1)لَِّذيَن اَل يـَْعَلم وَن() مث َّ َجَعْلَناَك َعَلى َشرِيَعٍة مَِّن اأْلَْمِر فَاتَِّبْعَها َواَل تـَتَِّبْع َأْهَواء ا احلمد هلل القائل يف كتابه العزيز:

 بعد: االذي بنّي لنا معامل السَُّنِن والسََّنن.. أمّ  م علي سيدان حمّمد والّصالة والّسال
يعترب  االهتمام مبقاصد ومآالت الّشريعة اإلسالمّية يف اتريخ الفكر اإلسالمي مشروع إحياء لأل ّمِة وإنقاٍذ ملقدراهتا العلمّية 

ريِّ جهة، وفيه جواب عن األسئلة املقلقة ال واملعرفية يف ك لِّ مرّة تشرف مشس شهودها احلضاري على األ فول من يت حت 
األلباب من جهة أ خرى. هذا اجلواب الذي ينطلق من مشكاة العلم ليتجاوز حدود املعرفة البسيطة؛ ألّن املعرفة تقال 

ا يضاد ذفيما ال يعرف إاّل كونه فقط، والعلم أصله أْن ي قاَل فيما يعلم وجوده وجنسه وكيفيته وعّلته وغري ذلك، وهل
 العرفان اإلنكار، والعلم اجلهل.

ومن رمحة هللا تعاىل هبذه البشرية أّن أ س س أحكام شريعته قامت على مقاصٍد وغاايٍت، وِحكٍم وأسراٍر وأهداٍف، لوالها 
نا املعاصر ما ش ّرِعت الّشرائع، وح لِّل احلالل، وح ّرِم احلرام، وإّن الّتوتر والقلق واالحرتاب واإلرهاب الذي يسود عامل

سيظلُّ على هذا ما دام يعيش مبعزل عن مقاصد الّشريعة الغراء اليت تكفل  لألفراِد واجملتمعاِت واأل مة والَعامل ك ّله، االرتقاء 
 فكراّيً ابلقدر الذي حيقِّق  له قيَم احلقِّ والعدِل واخلرِي واجلماِل.
 من أمّهها: وعولذلك اجتمع لدّي عدد من األسباب للكتابة يف هذا املوض

 بيان أّن مقاصد الّشريعة مبناها وأساسها يقوم على احِلَكم ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد. -

                                                           

1) (.18( سور ة اجلاثية: اآلية )  
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إن حتكيم مقاصد الشريعة والفكر املقاصدي يف احلياة يثمر لنا صالحا وخريًا ورشاًدا يف اجلانب الفكري على  -
 مستوايت ِعّدة.

ديها على صعيد حياة الفرد واجملتمع، وال شّك أّن أبرز هذه الوظائف ِلَما للمقاصد من وظائف وأدوار ومهام تؤ  -
سينعكس مباشرة على عملية االرتقاء الفكري بكل أنواعه، سواًء كان ارتقاًء أتصيليًّا أم تنـزيليًّا أم تشغيليًّا أم 

 إنشائيًّا أم انتقائيًّا أم تفعيليًّا...اخل.
 مجلة أهداف منها:وكان غاييت للخوض يف هذا املوضوع املهم 

ي فهماً إعطاء حملة مهّمة عن االهتمام ابلفهم املقاصد، و الّتعرُّف على مقاصد الشريعة وأثرها يف االرتقاء بفكر األ ّمة
 يف احللول لكثري من مشكالتنا من خالل إعمال اجلانب التطبيقي الفكري ملقاصد الشريعة . ، ّما ي سهم  وتنزيالً 

 التحليلي. يف ركاب املنهج االستقرائي ابً عن احلاجة غري مقصر عن الداللة آثرت أْن أسريوحىت يكون هذا البحث معر 
الشريعة وأثرها يف  مقاصد يف: واثنيها  ،: يف الّتعريف مبقاصد الّشريعةأوهلا وقد قسمت  هذ البحث إىل ثالثة حماور

اجملال ت وهي: ، والذي حصرته يف بعض اجملاالفكرجماالت الفهم املقاصدي واالرتقاء ابليف : اثلثها ، وجاءجتديد الفكر
 الّدعوي.، و اجملال الرّتبويو  ات،الفقهي، والعباد، و العقدي

وصّيات، وأخرياً قائمة إليها يف البحث، جبانب بعض الت توصلتفيها أهّم النتائج اليت  تناولت  امتة خب وقد زيلت  البحث
 للمصادر واملراجع.

 

 احملور األو ل
 ف ِبقاصد الش ريعةيف الت عري 

م املركَّب، ولتعريف هذا االسمرّكب ريعة اإلسالمي وهذا االسم ريعة هي اسم ولقب ولعلم وفن من فنون الشّ مقاصد الشّ 
 يعة(.ر )مقاصد، الشّ  :منهما، ومها بَ كِّ من لفظيه اللذين ر   لّ رعي جيب تعريف ك  أو هذا اللقب العلمي الشّ 

 د  صِ قْ يَـ  (دَ صَ قَ )، يقال: (دَ صَ قَ )من الفعل مأخوذ  (2): مصد ميميد  صَ ، واملقْ دٍ صَ قْ مَ  املقاصد: مجع :تعريف املقاصد لغة
 ، اأَلمُّ، وإتيان الشيء، والّتوّجه  والتوجه ،االعتماد :(3)كثرية منها  أييت يف اللُّغة ملعانٍ داً. وعليه فإن املقصد صَ قْ مَ داً وَ صْ قَ 

 القرآن والسُّنة، وكالم العرب.، والشواهد على ذلك كثرية من واستقامة الطريق
                                                           

2) ّرداً من الزمن وي صاغ من الفعل الّثالثي على زنة ر، )َمْفَعل(، حنو َمْنصَ  ( املصدر امليمي: هو املصدر املبدوء مبيم زائدة لغري املفاعلة، يدل على احلدث جم 
ذف فاؤه يف املضارع حنو: َوْعد فإنّه يكون على زنة )َمْفِعل( بكسر العني، انظر: شذور الّذهب يف معرفة  وَمْضَرب، ما الم العرب: كمل يكن مثاًل صحيح الالم حت 

2/524(، وشرح األمشوين على ألفية ابن مالك، 489ابن هشام األنصاري، ص)  
3) ، والّصحاح: إمساعيل بن محّاد اجلوهري، 2/274، ومجهرة اللُّغة: حمّمد بن احلسن بن دريد، 5/45( ا نظر: العني: أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد، 

، وما بعدها.8/385، وهتذيب اللُّغة: أبو منصور حمّمد بن أمحد األزهري ، 5/95، وما بعدها، ومعجم مقايّيس الّلغة: أبو احلسني أمحد بن فارس 2/524  
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أصلها يف لغة العرب و  ،( 4)ةنّ والسُّ ، والطريقة، واملنهاج، وامللَّةالّدين،  الشريعة ت طلق يف اللغة على :تعريف الشريعة لغة
ْرعة مبعىن واحد.،  (5)الشاربةمورد  ت طلق على  كما ت طلق على الشريعة والشرع والشِّ

إلسالمي ين االدّ  املاء ومصدره أن املاء مصدر حياة اإلنسان واحليوان والنبات، وأنّ ووجه إطالق الشريعة على منبع 
خلري والرخاء ا لّ ة مصدر ك  فالشريعة اإلسالميّ ، مها وسالمتها يف الدنيا واآلخرةفوس وصالحها وتقدُّ مصدر حياة النّ 

لرَّس وِل ِإَذا َدَعاك م ِلَما ا الَِّذيَن آَمن وْا اْسَتِجيب وْا َّللِّ َولِ اَي أَيُـّهَ )والسعادة يف العاجل واآلجل، يف املعاش واملعاد، قال تعاىل: 
 . (6)(حي ِْييك ْم...

ْرعة فإنّه ينتظم ك لّ  :أم ا تعريف الش ريعة يف اَلصطالح ما شرعه هللا  عرّفها ابن تيمّية بقوله: ) اسم الّشريعة والّشرع والشِّ
ف مثله مثل تعريفات الكثري من العلماء حيث إهّنم عرفوها ابملعىن الّشامل ما عدا ، هذا الّتعري(7)من العقائد واألعمال(

تعريف آخر لشيخ اإلسالم ابن تيمّية خيصُّ فيه الّشريعة بشريعتنا يقول: )الّشريعة هي طاعة هللا ورسوله وأويل األمر 
 .(8)ِمّنا(

 ابلتوحيد، واالنقياد له ابلطاعة، واخللوص من الّشرك(، : )هو االستسالم هللواصطالحاً ، (9)لغة مبعىن االنقياد اإلسالم:
نزل على نبينا حمّمد

 
 راد ه نا هو: الدين امل

 .(10)وهو آخر األداين وخامتها وهو دين مجيع األنبياء ولكن امل
األوائل تعريف لعلماء مل يوجد عند ا :ابعتبارها علماً على علم ُمعني   ةريعة اإلسالمي  عريف اَلصطالحي ملقاصد الش  الت  

  تْ دَ جِ وإمنا و   ،حىّت عند َمْن له اهتمام ابملقاصد منهم كالغزايل، والّشاطيب واضح أو حمدد أو دقيق ملقاصد الشريعة
ل هلا تعلق ببعض أنواعها وأقسامها، وببعض تعبرياهتا ومرادفاهتا، وأبمثلتها وتطبيقاهتا، وحبجيتها وحقيقت ها. كلمات ومج 

وا املصاحل وذكر  ،واملال( ،سبسل أو النّ والنّ  ،والعقل ،فسوالنّ  ،ملقاصدية اخلمس )حفظ الدينفقد ذكروا الكليات ا
ة من املنقول ذكروا أدلّ و  ،كم واألسرار والعلل املتصلة أبحكامها وأدلتهاة. وذكروا بعض احلِ حسينيّ ة والتّ رورية واحلاجيّ الضّ 

ة، وبدون ر اعاهتا واالعتماد عليها بشروط معينة وضوابط مقرّ حقية املقاصد وحجيتها، ووجوب مر أواملعقول الدالة على 
ت ات كثرية دلّ وا عن املقاصد بتعبري م عربّ كما أهنّ   ،رع أو معارضة أدلته ومصادمة تعاليمه وقواعده وأصولهاخلروج عن الشّ 

                                                           

4) ابن  ت، والّنهاية يف غريب احلديث: جمد الدين أيب السعادا3/1236، والّصحاح:  اجلوهري، 2/526ني أمحد بن فارس، ( ا نظر: جممل الّلغة: أبو احلس
.16/163، وتفسري القرطيب، 2/460األثري،   

 ( ا نظر املصادر الّسابقة.(5
6) (.24اآلية ) األنفال: ( سورة   
7) .19/063، بن تيمية(  جمموع الفتاوى: أمحد بن عبد احلليم   
8) .19/309( املصدر الّسابق،   
9) .12/293، ولسان العرب: ابن منظور، 2/469،  أبو احلسني أمحد بن فارس( انظر: جممل الّلغة:   
10) (.68ومعجم لغة الفقهاء: الدكتور: حمّمد رّواس قلعة جي، والدكتور: حامد صادق، ص ) ،1/170 ( ا نظر: الكلّيات: أليب البقاء،  
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واستحضارها يف عملية  قاصدنصيص واإلمياء على التفات هؤالء األعالم إىل مراعاة امللميح والتّ صريح والتّ يف جمملها ابلتّ 
 جيح بينها.فهم النصوص واألحكام واالجتهاد فيها والرتّ 

واألهداف  واألغراض والغاايت، واملفسدة ،واملنفعة ،والعلة ،واحلكمة ،املصلحة :عبريات واَلشتقاقاتومن تلك الت  
  مصادره ومظانه.واألسرار واملعاين واملراد والضرر واألذى وغري ذلك مما هو مبعوث يف ،واملرامي

: حظيت مقاصد الشريعة يف العصر احلديث بعناية خاصة من قبل العلماء تعريف العلما ٌ املعاصرين للمقاصد
والباحثني؛ وذلك ألمهيتها ودورها يف عملية االجتهاد الفقهي، ويف معاجلة قضااي احلياة املعاصرة يف ضوء األدلة والنصوص 

ر هذا االعتناء تدوين املقاصد وأتليفها واعتبارها علماً شرعياً وفناً أصولياً له ما لسائوالقواعد الشرعية، وكان من ضروب 
 العلوم والفنون من تعريفات ومصطلحات وتقسيمات وغري ذلك.

 :وقد وردت عدة تعريفات َلذا العلم نوردها فيما يلي
ارع يف مجيع املعاين واحلكم امللحوظة للش هي: ) مقاصد الّتشريع العاّمةعرَّفها الشيخ حممد الطاهر بن عاشور أبهنا: -1

 مّث قال: ) ،(11)(ريعةشريع أو معظمها، حبيث ال ختتص مالحظتها ابلكون يف نوع خاص من أحكام الشّ أحوال التّ 
 نٍ معا أيضاً  دخل يف هذاوي ،شريع عن مالحظتهاة واملعاين اليت ال خيلوا التّ ريعة وغاايهتا العامّ فيدخل يف هذا أوصاف الشّ 

، وهذا الّتعريف كما يبدو (12)(ها ملحوظة يف أنواع كثرية منهام ليست ملحوظة يف سائر أنواع األحكام ولكنّ كَ من احلِ 
خاصٌّ ابملقاصد العاّمة للشريعة، فيكون من هذه احليثّية غري صاحل لتعريف املقاصد مبعناها العام الّشامل للمقاصد العاّمة 

 واخلاّصة.
املراد مبقاصد الشريعة اإلسالمية: الغاية منها واألسرار اليت وضعها الشارع عند كل )سي بقوله: الفا عالل فهاعرّ  -2

 . ، ويالحظ أّن هذا الّتعريف جامع للمقاصد بنوعيها العاّمة واخلاّصة(13)(حكم من أحكامها
، واملالحظ هلذا التعريف (14)(بادألجل حتقيقها ملصلحة الع ريعة  الشّ  تْ عَ ضِ الغاايت اليت و   )عرفها الريسوين بقوله:  -3

 أنّه مثل تعريف الفاسي خال أنّه حذف منه الشطر األخري الّدال على املقاصد اخلاّصة.

                                                           

11) (.51ة: الطاهر بن عاشور، ص)( مقاصد الّشريع  
 ( املرجع الّسابق نفسه.(12
13) .(3)ص : عالل الفاسي،ة ومكارمهامقاصد الشريعة اإلسالميّ (   
14) (.7)الريسوين ص أمحد د. :نظرية املقاصد عند الشاطيب (  
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عرّفها  وهبه الزحيلي بقوله: ) هي املعاين واألهداف امللحوظة يف مجيع أحكامه أو معظمها، أو هي الغاية من  -4
، وتعريفه هذا مرّكٌب من تعريف ابن عشور يف (15)ك ّل حكم من أحكامها(الّشريعة واألسرار اليت وضعها الّشارع عند  
 شطره األّول، ومن الفاسي يف شطره الثّاين.

مجلة ما أراده الشارع  رعية هياملقاصد الشّ  إنّ ولكن الذي ي فهم منها  :ونستخلص من هذه الّتعريفات أهّنا مجيعها متقاربه
هاد واليت هي قوى، ومصلحة اجلرعية، كمصلحة الصوم واليت هي بلوغ التّ شّ احلكيم من مصاحل ترتيب على األحكام ال

ه البصر وحتصني الفرج وإجناب الذرية وإعمار الكون. وهذ ة، ومصلحة الزواج واليت هي غضّ مّ عن األ   رد العدوان والذبِّ 
املخلوق، وإسعاده يف  وإصالح املصاحل كثرية ومتنوعة، وهي جتتمع يف مصلحة كربى وغاية كلية: هي حتقيق عبادة هللا،

 .(16)(َوَلَقْد بـََعثْـَنا يف ك لِّ أ مٍَّة رَّس واًل َأِن اْعب د واْ اَّلّلَ َواْجَتِنب واْ الطَّاغ وَت...)الدنيا واآلخرة، قال تعاىل: 
 

 احملور الث اين
 مقاصد الشريعة وأثرها يف َتديد الفكر 

راً الفكر ِلَما متثله من إطار منهجي ضابط للفهوم، ومسلكًا علمّيًا مؤطِّ تشّكل دراسة املقاصد أمهّية ك ربى يف جتديد 
للتنزيالت ليس يف العلوم الّشرعّية فحسب؛ بل يف ابقي العلوم األ خرى؛ من علوم اجتماعّية، واقتصاديّة، وسياسّية، 

تعدُّ بكلياهتا  –املقاصد  –فهي أي  بشىّت فروعها؛ من حيث كوهنا منهجّية معرفّية لشىّت فروع املعرفة ؛ وعلوم جتريبّية
 منهجّية علمّية ومعرفّية، وتشكِّل  ابطرادها وثباهتا ، ومشوليتها، وببعدها املآيل واالستشرايف طريقًا وهنجًا لبلوغ الغاايت

د مّ أن حتجب إشراقها أو جت من دونَعَلى حركة االجتهاد الفقهي األصيل، واألهداف يف جمال العلم واملعرفة؛ بل و 
فاعليتها أو حتول دون إسهاماهتا العظيمة يف إبراز خصائص شريعة اإلسالم اخلالدة يف أصالتها وعدهلا وتساحمها 

 .زمان ومكان لِّ ووسطيتها، ويف قدرهتا أيضاً على االستمرار والعطاء، وتقدمي احللول واملعاجلات عرب ك  
ملمتدة سلمة، ومشاركًا حقيقيًا يف إجناز ك ّل جوانب اإلشراق اة املفلقد كان الوعي املقاصدي حاضراً يف الذهنية الفقهيّ 

اشدة عصر اخلالفة الرّ سوة، ومروراً بة الغراء، بدءاً بعصر القدوة واأل  ريعة اإلسالميّ ة يف اتريخ الشّ على طول املسرية الفقهيّ 
حبيث بقيت  ةام إضاءات مقاصديّ ة كانت تلمع من بني الركالعصور حلكة وظالميّ  وحىت يف أشدِّ  ،وما تالها من العصور

رائع تلف الشّ البشر ومن خم لِّ بلة الباحثني واملتزودين واملقتبسني من ك  مم وقِ إعجاب األ   ة حمطّ ريعة اإلسالميّ الشّ 
واحلضارات، وابلتايل فإنَّ احلديث عن أثر فقه املقاصد على حركة االجتهاد قد يعين أحياانً احلديث عن اتريخ االجتهاد 

َا بدأ مع قول رسول هللا  اإلسالمي ككل، وهو ال شكّ  والفقه َلمَّا  -رضي هللا عنه  –لسيدان معاذاً  اتريخ طويل ر مبَّ
                                                           

15) .2/1017( أصول الفقه اإلسالمي: الدكتور: وهبه الزحيلي،   
16) (36اآلية ) النحل:( سورة   
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َعثَ  قصاء ك ّل است ولذلك فإنّ ، (17)«احلَْْمد  َّللَِِّ الَِّذي َوفََّق َرس وَل، َرس وِل اَّللَِّ ِلَما يـ ْرِضي َرس وَل اَّللَِّ » ِإىَل اْلَيَمنِ  ه  أَرَاَد َأْن يـَبـْ
صورة عرب استدعاء كل مكوانت ال االجتهاد ومن مثّ الفكر و ة على حركة رعيّ التفاصيل ذات العالقة أبثر املقاصد الشّ 

العصور هو ممَّا يبدو فوق طاقة وطبيعة هذه الورقة البحثية، وعليه سوف نكتفي بتقدمي صور إمجالية نستوعب من خالهلا 
االجتهادية لفكريّة و اة املقاصد ودورها يف احلركة ت اليت قد تعرب يف جمملها عن أمهيّ بعض النماذج ونلتقط بعض املؤشرا
 وهو ما سنتناوله عرب النقاط التالية:

د بني خاصييت األخذ ق فقه املقاصااللتفات إىل روح النّص، ويعترب صورة من الصور املقاصدية يف الفهم حيث يوفِّ  -1
عة على نظام واحد ال ريص وال العكس لتجري الشّ فيه املعىن ابلنّ  لى وجه ال خيلّ ص وااللتفات إىل روحه عبظاهر النّ 

ألمر الذي ا اهرية كابن حزمممَّا ينأ معه الفهم والعقل عن احلرفية واجلمود لدى بعض الظّ  (18)اختالف فيه وال تناقض
 .أّدى به إىل إنكار القياس

رع حلكمة تقوم عليها اوتنقيب عن أسراره املوصلة إىل هدف قصده الشّ ا هو حبث يف معانيه وااللتفات إىل روح النص إمنّ 
س علومنا االجتماعّية واإلسالمّية على ب عدين موضعينّي  مصلحة أو تدرأ مبوجبها مفسدة،  (19)ومن مّث ميكن أْن نؤسِّ

ه ولذلك أثر  ة واحلكمّية،الّتشريعيّ  ا، وفّصل امتداداهتم(20)ذكرمها اإلمام الّشاطيب )مقاصد الّشارع، ومقاصد املكّلف(
ا، ويفتح األفق واسعاً قليد يف أضيق دوائرهلقني والتّ يف تشكيل الوعي املقاصدي الذي حياصر عقلية التّ  الفاعل دون شكّ 

اًل  ضوء مقصده اجلزئي أوّ ص يففكري واالستنتاج وهو ما يعطي أثره الكبري يف حتريك االجتهاد حنو فهم النّ ا عقلية التّ أمّ 
 وتطبيقه. كم وحتديدهن الفقيه ـ بشكل أكرب ـ من فهم احل  ة اثنياً ونتيجة لذلك يتمكّ ء املقاصد العامّ ويف ضو 

يعة وأصوهلا ر وقدمياً شكَّل الوعي املقاصدي للصحابة مصدراً ملهمًا يف فهم النصوص اجلزئية وربطها بكليات الشّ  -2
دروساً يف إطار عقلية يف تكييف الوقائع تكييفاً شرعياً أصيالً ومالعامة، وبشكل أثرى ملكاهتم الفقهية وزاد من قدراهتم ال

يحة واالختيار حاملة واملدركة ِلك لِّ االحتماالت، وما يرتتَّب عليها ليتحرك النظر االجتهادي حنو املوازنة الصّ الرؤية الشّ 
َواِوين، تدو وضع اخلراج  ريعة وراءالسليم ِلما هو أفضل وأصلح وأنفع لإلسالم واملسلمني، فكانت مقاصد الشّ  وين الدَّ

 . ممَّا مل يكن يف عهد رسول هللا (21)َوضرب الدَّرَاِهم، والعهد ابخلالفة ومتصري األمصار، واختاذ السجون

                                                           

17)   .3/303(، 3592، حديث رقم )اْجِتَهاِد الرَّْأِي يف اْلَقَضاءِ  :اَبب    اأْلَْقِضَيةِ  :ِكَتاب  يب داود،( سنن أ
18) .2/392 : الشاطيب،انظر: املوافقات(   
19) (.62( ا نظر: مقاصد الّشريعة حنو إطار للبحث يف العلوم االجتماعّية واإلنسانّية: د. عبد هللا حمّمد األمني، ص)  
20) .53/ 1، واالجتهاد املقاصدي، حجّيته.. ضوابطه.. جماالته: د. نور الدين بن خمتار اخلادمي، 80، 1/27فقات: الشاطيب،( املوا  
21) شرح القواعد الفقهّية: و  ،3/15، حسن بن عمر بن عبد هللا السيناوين املالكي: ا نظر: األصل اجلامع إليضاح الدرر املنظومة يف سلك مجع اجلوامع (

.1/210شيخ حممد الزرقا  ، أمحد بن ال  
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و حأيمر أاب األسود الدؤيل بوضع مبادئ علم النّ  -رضي هللا  عنه  –هي اليت جعلت اإلمام علي  -أيضاً  -واملقاصد
. (22)لّناساوحرصاً على محايتها بعد أن شَكا عليه أبو األسود الدؤيل ما الحظه من اللحن يف كالم  حفظاً للغة القرآن

واملصلحة املقصودة للشرع هي أيضًا من جعلت اإلمام علي يضمن الصناع ما أبيديهم من أموال يف حال عجزوا عن 
 .(23) «يصلح الناس ِإالَّ ذلك ال»ذلك:  إثبات أن هالكها مل يكن بسبب، وقد قال ـ كرم هللا وجهه يف

وقد كان هلذا الوعي املقاصدي املبكر واملبارك أثره الكبري يف حتريك االجتهاد لدى التابعني واتبعيهم، حيث تراسلت 
دة، وقد ظهر ما يسمى مبدرسة الرأي يف العراق اليت هنجت هنج الصحابة يف إعمال اجتهادات مشاهبة كثرية ومتعدّ 

، اة املصاحلحيح واملؤيد بتعاليم الكتاب والسنة وفقه السلف صحابة واتبعني، واملدعم مبراعزز ابألثر الصّ النظر الفقهي املع
 وكذا مدرسة الّشافعّية ... 

يستدعي مئات الصور اليت تعضد هذه احلقيقة وتعكس الطبيعة املقاصدية فيها،  ودومنا شّك فإّن إبمكان الباحث أنْ 
األمر ال يتسع هنا للوفاء بذلك، وهلذا قد  مذهب، بيد أنّ  لّ دات اجملتهدين داخل ك  وذلك من خالل استقراء اجتها

كرب مّثل يف اتريخ الفقه املدخل األ الذيالقياس  البيان، ولعّل أدّل شاهٍد جبانب ذلك  فيما ذكرانتكون اإلشارة 
ية، وما ال يستطاع هذه الثروة الفقه لّ ك    لالجتهاد، حىت عّده البعض كالشافعي مرادفاً لالجتهاد، حبيث ميكن القول أنّ 

يما مضى الفكرة املقاصدية كانت ف حصره من اجتهادات اجملتهدين قد كان وراءها االعتماد على القياس، فإذا علمنا أنّ 
أبن أثر العامل  فَِإنَّه  ميكن القول، عليلي جزءًا من القياس ابعتبارها نشأت كضرب من ضروبه يف سياق املنحى التّ 

ملقاصدي بشكل أو آبخر قد كان أيضًا معتمدًا ومؤثرًا يف حركة االجتهاد، وابلتايل فيما أنتجته هذه احلركة من ثروة ا
مل يكن يعمل عمله حتت مسمَّى )املقاصد( قد كان يعمل عمله حتت مسميات خمتلفة كـ)االستحسان(  فقهية، فهو وإنْ 

 . وهذا ميّثل أكرب شاهد على أمهّية املقاصد يف بلورة وجتديد الفكر. أو )مراعاة الضرورة(.. (24)أو )املصاحل املرسلة(
 
 
 
 

                                                           

22) عبد الرزاق بن فراج  :أصول علم العربية يف املدينةو  ، 2/342ي، عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوط: انظر: املزهر يف علوم اللغة وأنواعها( 
. 1/297، الصاعدي  

23) .350/ 36، صهيب عبد اجلبار: اجلامع الصحيح للسنن واملسانيد(   
، وما بعدها.1/116االجتهاد املقاصدي، حجيته، ضوابطه، جماالته: د. نور الدين اخلادمي، ا نظر:  (3)  
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 احملور الث الث
 جماَلت الفهم املقاصدي واَلرتقا ٌ ابلفكر

 
ال شّك  أّن للمقاصد وظائف ومهام تؤديها ابلقدر الذي يعود على الفرد واجملتمع ابلنفع العميم، ومن أبرز هذه الوظائف 

فكر ف الفقهّية واأل صولّية واليت بدورها تنعكس على عملّية االجتهاد الفقهي، ومن مّث تؤثِّر يف الاليت تقوم هبا الوظائ
ع وجيدِّد يف الوسائل ممّا جيعل هلا دوراً  كبرياً يف خدمة العمل الّدعوي ، وحىّت يتسىّن لنا فهم (25)والّنظر ابلقدر الذي يوسِّ

ال بّد من الوقوف على أسرار أحكامها وغاايهتا ومقاصدها، فهذا  – كما هي  –شريعة هللا تعاىل بشكل صحيح وسليم 
َكِّننا من صحة الّتفاعل مع الواقع  وحده هو الذي جيعلنا نقف على أرض صلبة يف فهم اإلسالم شريعة وعقيدة، كما مي 

 واالنفعال ابلعصر، وال جيعلنا نعيش يف الّتاريخ بعيداً عن مهوم الواقع ومتطلباته.
من أجل فهم أسرارها ومقاصدها سوف نفهمها يف سياقها العقدي واالجتماعي والتارخيي والسّياسي  ذلك أنّه

والفكري...، وسوف نـ ْلَزم  أيْن نعرف أسباب نزول اآلية، أو أسباب ورود احلديث، وجن ْرِي الّنصوص الّشرعّية على س نن  
، ولعّل من أبرز (26)لفهم املقاصدي للشريعة ونصوصهاكالم العرب ومقتضياته؛ فهذا كّله سنلتزم به من أجل حتقيق ا

 جماالت الفهم املقاصدي اليت تتجلى فيها صور االرتقاء الفكري اآليت:
 الشّك أْن إصالح اإلنسان من أمسى غاايت الّشريعة اإلسالمّية، ومقاصدها ونظراً  لكون صالح اجملال العقدي :

نسان القرآن الكرمي هبذا اجلانب وعاجله أكثر من غريه من أجل بناء إ اإلنسان متوقفاً على صالح عقيدته، فقد اهتمّ 
 متوازن.

وهلذا ال غرابة إْن جند أّول ما ابتدأت به الّدعوة اإلسالمّية إصالح جانب االعتقاد طيلة الفرتة املكّية، ويف ذلك يقول 
الفساد. وذلك حيصل إبصالح حال  ريعة هو جلب الصالح ودرءاملقصد األعظم من الشّ  أنّ : )(27)الطاهر بن عاشور

لذلك نرى و  ،اإلنسان ودفع فساده. فإنّه ملا كان هو املهيمَن على هذا العامل كان يف صالحه صالح العامل وأحواله
عوة تدأ الدّ فاب ؛هلّ اإلسالم عاجل صالح اإلنسان بصالح أفراده الذين هم أجزاء نوعه، وبصالح جمموعه وهو النوع ك  

عاجل  مثّ  ،عاملفكري احلق يف أحوال هذا الاإلنساين الذي يسوقه إىل التّ  فكريالذي هو إصالح مبدأ التّ  إبصالح االعتقاد
اَل َوِإنَّ أَ  الباطن حمرك اإلنسان إىل األعمال الصاحلة، كما ورد يف احلديث: " ألنّ  ؛اإلنسان بتزكية نفسه وتصفية ابطنه

                                                           

25) (، وما بعدها.27( ا نظر: الفكر املقاصدي قواعده، وفوائده: أمحد الريسوين، ص)  
26) (.13ص )، ( ا نظر: مقاصد األحكام الفقهّية، اترخيها ووظائفها الرّتبويّة والّدعويّة: د. وصفي عاشور أبوزيد  
27) .3/197، حممد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة اإلسالمية(   
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، ولذلك جند  أّن (28)" اجَلَسد  ك لُّه ، َوِإَذا َفَسَدْت َفَسَد اجَلَسد  ك لُّه ، َأالَ َوِهَي الَقْلب   يف اجَلَسِد م ْضَغًة: ِإَذا َصَلَحْت َصَلحَ 
 الق رآن قد جعل املسائل الغيبّية والقضااي العقديّة مبنّية على الّتسليم واإلذعان، خبالف املسائل العقلّية والقضااي الفكريّة

احلقائق  ها للبحث والّنظر والّتفكُّر، وملّا كان اخلطأ وارد يف املسائل الفكريّة للوصول إىلاليت أطلق اإلسالم حرية العقل في
 الكونّية؛ فإنّه يف القضااي الغيبّية يهوي بصاحبه يف ظلمات ال هناية هلا.

صفات، ومن ، وضمن اإلهليات جند األمساء وال(29)العقيدة ثالثة أقسام: إهليات، ونبوات، ومسعياتوكما هو معلوم أّن 
 أمساء هللا تعاىل "احلكيم"، ومن صفاته "احلكمة".

وإن "احلكيم" الذي ميتنع اخللل يف خلقه وأمره وشرعه، ويضع كل شيء يف مكانه بقَدر، وال خيلق شيًئا عبثًا، وال يشرع 
م من أحكام كيستحيل أن يكون ح  و  ،(30)إْذ احلكيم الذي يضع الشيء يف موضعه الالئق به شيًئا دون حكمة وغاية

شريعته ودينه بال هدف ومقصد، سواء كان هذا املقصد معلوًما لنا أو جمهواًل، وجهلنا له ال يعين عدم وجوده، وإمنا 
 له.هِ له من جَ هِ مه، وجَ لِ مه من عَ لِ عَ 

هللا  قتضيه اسمل بعض ما يا يعطّ عن شريعة هللا وعن أحكامه فإمنّ  -الكلي منه واجلزئي  -قصيد الذي ينفي التّ  وإنّ 
 وحيد عند املسلم."احلكيم"، وما توجبه صفة هللا تعاىل "احلكمة"، وهذا مما يشوش عقيدة التّ 

 ال يندّ  هعويل عليه، والرجوع يف ممارسة االجتهاد إليه، وأنّ االهتمام ابلتقصيد، والعمل به، والتّ  من أجل هذا نقول: إنّ 
ا هو نوع من منّ ، إه  لَ هِ جَ  نْ مَ  ه  لَ هِ ، وج  ه  مَ لِ من عَ  ه  مَ لِ د، عَ يكون له مقص قصيد وأنْ ريعة عن التّ حكم من أحكام الشّ 

 وحيد عند املسلم، وتعزيز هلا.تصحيح عقيدة التّ 
 :ينبغي أْن يظهر هذا األمر جلّياً أي جتديد الفقه اإلسالمي من خالل الّنظرة املقاصديّة  اجملال الفقهي، والعبادات

ويظهر الشكل كيف  ، عند الفقيه" يف منظومة الفقه اإلسالمّي املقرتحةاملَ عَ املكانة اليت حتتلها "رؤية المن خالل 
هذا تفريق بني الفقيه  يف املنظومة. ويف ر الفقه، وهي نتيجة إلدخال رؤية العاملَ حيتّل الفقيه مكااًن مركزاّيً يف تصوّ 
 ،لديه أيضاً  ؤية العاملَ واليت هي جزء من  ر  شريعية اليت هي مصادر معرفة الفقيه،ة التّ نّ نفسه وبني القرآن الكرمي والسُّ 

ولكّن ؛ لياته وقطعياتهر كلدى الفقيه تتفاعل مع "املصادر" إلنتاج الفقه وتصوّ  خرى يف رؤية العاملَ وهناك مكّوانت أ  
جية هبل تكون مبنّية على رؤية "علمّية" ومن ؛اً أو ومهًا حمضجيب أن تكون "واعية"، أي أال تكون ظنّ  رؤية العاملَ 

                                                           

28)  :اَبب   ،اْلم َساقَاةِ  :ِكَتاب  ، صحيح مسلم،  1/20(، 52، حديث رقم ) َفْضِل َمِن اْسَترْبََأ ِلِديِنهِ : اَبب   ،اإِلميَانِ  :ِكَتاب  ( متفق عليه، صحيح البخاري،  
.3/1219(، 1599حديث رقم ) بـ َهاتِ َأْخِذ احلَْاَلِل َوتـَْرِك الشُّ   

29) ، د عثمان مجعة ضمريية: مدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية ، و1/24، حممد بن خليفة بن علي التميمي: مواقف الطوائف من توحيد األمساء والصفات( 
1/106.  

30) (.100سىن: سعيد بن علي القحطاين، ص)(، وشرح امساء هللا احل  60( ا نظر: االعتقاد واهلداية إىل سبيل الّرشاد: البيهقي، ص)  



 

 
792 

بينما حينما ، هاأو غري  أو السياسة أو الفنّ  رعي سواء االقتصاد أو الطبّ معاصرة يف فرع العلم املقصود ابحلكم الشّ 
ال ميتلك الفقيه فهمًا للعامل كما هو يف الواقع فإنّه ال يكون "كفء" ليصل إىل آراء فقهّية صحيحة. وهذا الفهم 

، تربشرط "فقه الواقع"، الذي وضعه ابن القّيم كشرط للقيام ابجتهاد معهو تعبري آخر عن امتالك الفقيه ل للعاملَ 
 اْلَقرَاِئِن احْلَالِيَِّة فَاحْلَاِكم  إَذا مَلْ َيك ْن َفِقيهَ النـَّْفِس يف اأْلََماَراِت، َوَداَلِئِل احْلَاِل، َوَمْعرَِفِة َشَواِهِدِه، َويف وذلك حينما قال: )

ا يـَْعَلم  النَّاس  ب ْطاَلنَه  اَل ِهِه يف ج ْزئِيَّاِت وَك لِّيَّاِت اأْلَْحَكاِم: َأَضاَع ح ق وقًا َكِثريًَة َعَلى َأْصَحاهِبَا. َوَحَكَم مبَِ َواْلَمَقالِيَِّة، َكِفقْ 
. فـََهاه َنا نـَْوَعاِن ِمْن اْلِفْقِه، اَل ب دَّ لِْلَحاِكِم هِ َيش كُّوَن ِفيِه، اْعِتَماًدا ِمْنه  َعَلى نـَْوٍع ظَاِهٍر مَلْ يـَْلَتِفْت إىَل اَبِطِنِه َوقـَرَاِئِن َأْحَوالِ 

َيِّز  بِ   َبنْيَ الصَّاِدِق َواْلَكاِذِب، َواْلم ِحقِّ هِ ِمنـْه َما: ِفْقهٌ يف َأْحَكاِم احْلََواِدِث اْلك لِّيَِّة، َوِفْقهٌ يف نـَْفِس اْلَواِقِع َوَأْحَواِل النَّاِس، مي 
ا لِْلَواِقِع. َوَمْن َله  َذْوٌق ي طَاِبق  َبنْيَ َهَذا َوَهَذا فـَيـ ْعِطي اْلَواِقَع ح ْكَمه  ِمْن اْلَواِجِب، َواَل جَيَْعل  اْلَواِجَب خم َاِلفً  َواْلم ْبِطِل. مث َّ 

ِنَها ِلَغايَِة َمَصاِلِح اْلِعَباِد يف اْلَمَعا  َواْلَمَعاِد، َوجمَِيِئَها بَِغايَِة اْلَعْدِل، الَِّذي شِ يف الشَّرِيَعِة، َواطِّاَلٌع َعَلى َكَمااَلهِتَا َوَتَضمُّ
نَـْته  ِمْن اْلَمَصاِلِح: تـَبَ  َ َيَسع  اخلَْاَلِئَق، َوأَنَّه  اَل َعْدَل فـَْوَق َعْدهِلَا، َواَل َمْصَلَحَة فـَْوَق َما َتَضمَّ َياَسَة اْلَعاِدَلَة نيَّ  َله  َأنَّ السِّ

 حَيَْتْج َمَعَها إىَل رٌْع ِمْن فـ ر وِعَها، َوَأنَّ َمْن َله  َمْعرَِفٌة مبََقاِصِدَها َوَوْضِعَها َوَحس َن فـَْهم ه  ِفيَها: ملَْ ج ْزٌء ِمْن َأْجزَائَِها، َوفَـ 
 .(31)(ِسَياَسِة َغرْيَِها أَْلبَـتَّةَ 

د الفقيه، " عن"فهم العاملَ  ، مها كما يلي: أواًل، ابلنسبة للتغرّيات يف(32)يف أمرين على الفقهينعكس   وهذا األمر بدوره
ن الطقوس فاتّباع احلكم مبعناه احلريف جيعل من ذلك احلكم نوعًا م ،إهّنا ستثمر تقليل الفهم احلريف للفقه اإلسالميّ 

بينما ما أريد التأكيد عليه هو أّن من املهّم احلفاظ على االتّباع املستمّر يف جمال العبادات يف الفقه اإلسالمّي،   ،اجلامدة
غري أّن من املمكن دائماً املبالغة يف توسيع دائرة العبادات على حساب املعامالت. هلذا فإّن  ،يام واحلجّ الة والصّ كالصّ 

 املطلوب هو الوصول إىل توازن بني هذين اجملالني.
أنّه  بـي لنّ اولنورد بعض األمثلة اليت توّضح هذه النقطة: إّن القصد من زكاة الفطر هو مساعدة الفقري، وقد ورد عن 

حتت بند العبادات، وعلى  َثتكاة حب ِ ، غري أّن هذه الّز (33)َعْن َطَواِف َهَذا اْليَـْوِم " -أي الفقراء -" اْغن وه ْم "  قال: "
ر والزبيب ّل زمان، بينما حني يتغرّي املكان ويتغرّي اجملتمع إىل حّد أّن التممكان ويف ك   لِّ هذا فقد طّبقت حرفّيًا يف ك  

ا قبيل صالة وحنو اإلصرار على إخراجه لشعري تصبح غري ذات فائدة للفقراء )واألقط قد اختفى يف أكثر البلدان(،وا
العيد وعدم إخراجها قبله بفرتة حىت يتمّكن الفقري من إغناء نفسه وعياله بشراء احتياجات العيد من ملبس ومأكل...؛ 

                                                           

31) .1/4( الطرق احلكمّية: ابن القيم،   
32) ة(، مجلة مقاص  ا شريعة و ج ي  ا فقه اإلسالمي ا معاصر: رؤية منظومية  لياُنظر في ذ ك ا  ال  ا جي   ا ذي   به:  . جاسر عو ة في بحثه: )  (

. 2014(، مايو 151)في ا ع    (منشورا مسل  ا معاصر)  

33) وهو  -معشر ، وضّعفه العلماء لورد أيب4/292(، 7739، حديث رقم ) َوْقِت ِإْخرَاِج زََكاِة اْلِفْطرِ  :اَبب  ،  الزََّكاةِ  :ِكَتاب  ( السنن الك ربى: للبيهقي،  
.9/249يف سنده. ا نظر: مسند اإلمام أمحد،  جنيح بن عبد الرمحن السندي  
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تطبيق هذه الصدقة بشكل حريّف على أهّنا من العبادات احملض  ، ولذلك فإنّ  ألّن املقصد األساسي هو "اإلغناء"
 ت.عَ رِ سيضّيع حتماً املعىن املقصود الذي من أجله ش  

لعمل وتساعد على حسن د اا تسدّ ي الرغبة يف العمل واملواظبة عليه، فإهنّ معرفة املقاصد تقوّ  وكما أنّ )يقول د. الريسوين: 
ه،... واملكلف عليه فه عن قصده وحقيقتيف عمله، وحيرّ  ا يفعل يوشك أن يزلَّ ومن ال يعرف مقاصد م ،تطبيقه وسالمته

ه؟ وكيف نطلب ارع فيما كلف بارع، فمن أين له هذا إذا مل يعرف مقصود الشّ جيعل قصده وعمله موافَقنْي لقصد الشّ  أنْ 
 .(34)(قه وهو ال يعرفهيوافق شيًئا وحيقّ  منه أنْ 

ا ينسحب على رعية فقط، وإمنّ واهي الشّ ع، وال يقتصر على العبادات أو األوامر والنّ وهذا كالم حمسوس ومشاهد يف الواق
ليم ديد والسّ السّ  إذا عرفنا وجهه، وال أنيت به على الوجه ؛ فال يؤتى ابلعمل على وجهه إالّ احلياة ومناشطها املختلفة مجيعاً 

اطًا كليف جسًدا بال روح، وشكاًل بال مضمون، ونشالتّ أدينا العمل أو  إال بعد معرفتنا لغايته ومقصوده ومراده، وإالّ 
 ؛بال أثر وال فائدة

ارع منه، س مراد الشّ أيتون به على عك -يف أحيان كثرية  -بل ال نبالغ إذا قلنا إن اجلهل مبقصود احلكم جيعل املكلفني 
أيكلون  ون يف رمضان أكثر مماكمن يصومون رمضان، ولكنهم أيكل)رعية، وقد يؤدي ذلك إىل تعطيل آاثر األحكام الشّ 

 .(35)(يف غري رمضان، ويرضون شهواهتم يف رمضان مبا ال يفعلونه خارج رمضان
قد يقع على  ظر الفجائي الذيويضرب د. الريسوين لذلك مثالً آخر ابالستئذان عند دخول البيوت، ومقصوده منع النّ 

ال  من ال يعرف هذا املقصد أو  حرمات بيوهتم... ولكنْ يرى منهم أو عندهم يف اس أنْ ما ال جيوز، أو ما ال حيب النّ 
وافذه؛ فهذا قد ه قد يرسل بصره داخل البيت عرب اببه أو ناإلذن له ابلدخول، ولكنّ  ف عند الباب منتظراً يراعيه قد يتوقّ 

 .(36)، ولكنه انتهكه من حيث مقصودهصورايًّ  اً عمليّ  التزم ابالستئذان التزاماً 
وهو األمر  -غري املتعمقني يف مقاصد الشرع ومراميه  -لة اليت يكثر حوهلا الشغب بني امللتزمني ومثال آخر من األمث

 هي عن إسباله.ياب، أو النّ بتقصري الثّ 
 إِلَْيِهْم َواَل يـ زَكِّيِهْم ر  َثاَلثٌَة اَل ي َكلِّم ه م  هللا  يـَْوَم اْلِقَياَمِة، َواَل يـَْنظ  »قَاَل:  َعِن  -َرِضي هللا  َعْنه   –روى مسلم َعْن َأيب َذرٍّ 

َثاَلَث ِمرَارًا، قَاَل أَب و َذرٍّ: َخاب وا َوَخِسر وا، َمْن ه ْم اَي َرس وَل هللِا؟ قَاَل:  قَاَل: فـََقرَأََها َرس ول  هللِا « َوهَل ْم َعَذاٌب أَلِيمٌ 

                                                           

34) (.95، ص)أمحد الريسوينالفكر املقاصدي قواعده وفوائده: (   
35) (.96( املرجع الّسابق، ص)  
36) (.97 -96( املرجع الّسابق، ص)  
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هذا الوعيد حممول على  أنّ  (38)وذكر مجع غفري من العلماء، (37)«ْلَكاِذبِ اْلم ْسِبل ، َواْلَمنَّان ، َواْلم نَـفِّق  ِسْلَعَته  اِبحْلَِلِف ا»
د إطالق وص تقييّ صصوص اليت وردت يف هذا املوضوع، فنتج عن جمموع النّ من أسبل ثوبه كربًا وبطرًا، وذلك جبمع النّ 

 هذا الوعيد ابلكرب والبطر واخليالء.
بذلك   كرب وال خميلة، هل ينطبق عليه هذا الوعيد الشديد، ون دخلوحنن نتساءل هنا: ماذا لو أسبل ثيابه لغري بطر وال

 ل مقصوده مضمواًن.هي شكاًل، ولكن مل حيصّ ه بذلك قد فعل النّ م؟ إنّ شعواًب كاملة يف انر جهنّ 
م خرين ألهنّ ا لآلتقارً واح وكرباً  نة، وبطراً ه يقيم السُّ اس أبنّ ر ثوبه ختاياًل على النّ خرى: ماذا لو قصّ ونتساءل من جهة أ  

ق املقصود من حقّ  هه يكون قد التزم شكاًل ابحلكم، ولكنّ نة مقصرون فيها؟ إنّ منفلتون عن الشرع متسيبون معادون للسُّ 
 ه، فانظر إىل أي حد تكون اخلطورة!.هي عن ضدّ النّ 

يت له بسبعة وعشرين بعرياً، وكان ح لّ  أنّ ) يب وما أروع ما ذكره ابن اجلوزي عن النّ  ة اشرتيت حلّ  اريلتميم الدّ ة اشرت 
بوا تطلّ  م اهلوى، مثّ زهد، وابتكروا طريقة زينها هليل، مث قال هلل دره: "فجاء أقوام، فأظهروا التّ أبلف درهم، يصلي فيها ابللّ 

لشرى يف اهر، ليث  ايف الظّ  عانقسموا: فمنهم متصنّ  ب دليلها، مثّ ويتطلّ  يتبع طريقاً  ا ينبغي لإلنسان أنْ ليل، وإمنّ هلا الدّ 
د إال القميص، ، وما تزهَّ ده متصوف متزهِّ اس بزيه أنّ ذات، ويري النّ هوات، وينعكف على اللّ الباطن، يتناول يف خلواته الشّ 
 .(39)(فرعون ربوإذا نظر إىل أحواله فعنده ك

ا احلكم، كما  لنا خطورة قيام املكلف ابلتكليف دون معرفة مقصوده، ودون علمه ابلغاية اليت شرع هلومن هنا يتبنّي 
ت هلا األحكام بشيء من عَ رِ ف إىل الغاايت اليت ش  عرُّ ه املكلف مبقاصد األحكام والتّ  لنا األمهية البالغة ألْن يتفقّ يتبنّي 
 حديد ما أمكنه ذلك.فصيل والتّ التّ 

فالعبادة مقصودة يف  -انه ال يعين حتليلنا هذا أّن العبادات واملعامالت جماالن متباينان ال يتقاطعومن اجلدير ابلذكر أنّ 
 املقاصد االجتماعّية.عبد و وازن بني جانب التّ حيدث التّ  غري أّن من املطلوب أنْ  -حّد ذاهتا يف األحكام الشرعية اإلسالمّية

ة ي، هو حتقيق انفتاح الفقه اإلسالمّي على ما حّققته البشر (40)املللعَ  املقرتح يف توّفر رؤية وفهم واعٍ  لألمراين واألثر الثّ 
قة مع "الواقع" دون إصدار أحكام متف عٍ دَّ ي م  يدعِ  ابإلمكان اليوم أنْ  من تقّدم يف العلوم الطبيعّية واالجتماعّية، فلم يعدْ 

                                                           

37) ميَانَ  :ِكَتاب    ( صحيح مسلم، ْلَعِة اِبحْلَِلِف، َوبـََياِن الثَّ  :اَبب  ،  اإْلِ زَاِر، َواْلَمنِّ اِبْلَعِطيَِّة، َوتـَْنِفيِق السِّ ِة الَِّذيَن اَل ي َكلِّم ه م  هللا  يـَْوَم اَلثَ بـََياِن ِغَلِظ حَتْرمِِي ِإْسَباِل اإْلِ
. 1/102(، 106حديث رقم ) اْلِقَياَمِة، َواَل يـَْنظ ر  إِلَْيِهْم، َواَل يـ زَكِّيِهْم َوهَل ْم َعَذاٌب أَلِيمٌ   

38) حممد بن علي بن : األوطار نيل، و 1/365، املؤلف: أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي كشف املشكل من حديث الصحيحني(  ا نظر:  
.2/134، حممد بن عبد هللا الشوكاين  

39) .42 -41/ 1، املؤلف: عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي: صيد اخلاطر(   

40) عودة، جملة املسلم املعاصر، العدد: رد. جاس:  مقاصد الشريعة وجتديد الفقه اإلسالمي املعاصر: رؤية منظومية كلية( ا نظر:   
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إجراء حبث علمي مناسب ومبيّن على منهجية علمّية، طبيعّية كانت أو اجتماعّية. وقد رأينا كيف أّن بعض املسائل 
مثل "عالمة املوت،" أو "فرتة احلمل القصوى،" أو "سّن التمييز،" أو "سّن البلوغ"، كان رعّية، املتعّلقة ابلكفاءة الشّ 

 تعبريهم. الفقهاء قدمياً يصدرون احلكم بشأهنا بناء على "سؤال الّناس"، على حدِّ 
قراراتنا ل صحيح أّن ما نطلق عليه "العلم" يبقى يف تطّور عرب الزمن، وصحيح أّن هذا يستدعي مراجعة وحتديثًا دائماً 

لعلم يف املنهجية لدى الفقيه، ودخول ا وأجوبتنا العلمّية، ولكّن تطّور العلوم هو جزء من التطّور الطبيعّي لرؤية العاملَ 
 يف منظومة الفقه اإلسالمّي.ويؤّدي إىل  الّتطّور  الفقهية هبذا املعىن املذكور هو ما يضمن "االنفتاح" 

 بوي قواًل  ابالمتثالهنٌي ر  اهلدف احلقيقي ملقاصد الّشريعة هّمة اليت ينبغي أْن ت درك أنّ :  من األمور املاجملال الرت 
ة هذه الوظيفة خاصّ و  بعاّمة واملسلمني بصفة خاّصة هي الضابطة للِفكر اإلنساين الشرعّيةوفعاًل، وأنَّ هذه املقاصد 

شيطه عليه، اره وإتقانه للعمل، ودْفعه إليه وتنْ ه إذا علم مقصد احلكم "زاد" امتثاله وانقياده، واستمر ابملكلف، فإنّ 
يقصد من  - ةِ َفَما يَد لُّ َعَلى اْلِعلَّ )د االمتثال واالنقياد، وخباصة يف أمور العبادات، وهلذا قال اآلمدي: وذلك مبجرّ 

 .(41)(ب ولِ وَلِة اْلقَ َيك ون  َأْوىَل لِق ْربِِه ِإىَل اْلَمْقص وِد ِبَسَبِب س ْرَعِة ااِلْنِقَياِد َوس ه   -صوص النّ 
يف  ما جاءهم به من هللا تعاىل وذلك يف   قد أدركوا هذا املقصد الرّتبوي فالتزموا طاعته وهلذا جند صحابة الّنيب 

ْن َيك وَن هَل م  اخلِْرَيَة  ِمْن أَ  َوَما َكاَن ِلم ْؤِمٍن َواَل م ْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اَّللَّ  َوَرس ول ه  أَْمراً ك لِّ سكناهتم وحركاهتم امتثاالً لقوله تعاىل: )
املثل يف االنقياد والطاعة من  ، وقد ضرب صحابة الّنيب (42)(أَْمرِِهْم َوَمْن يـَْعِص اَّللََّ َوَرس وَله  فـََقْد َضلَّ َضاَلاًل م ِبيناً 

 ذلك:
-  
 .عوا َخواتيَمهمخل خامَتًا ِمن ذهب، لبسوا خواتيم من ذهب، فلما خَلعه ملسو هيلع هللا ىلص ملا رأى الصحابة يف يد النيب -

ْجَعل  َفصَّه  يف اَبِطِن َكفِِّه، اْصطََنَع َخامَتًا ِمْن َذَهٍب وََكاَن يـَْلَبس ه ، فـَيَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن اْبِن ع َمَر َرِضَي اَّللَّ  َعنـْه َما: َأنَّ َرس وَل اَّللَِّ  
فـََرَمى «  َهَذا اخلَامِتَ، َوَأْجَعل  َفصَّه  ِمْن َداِخلٍ ِإيّنِ ك ْنت  أَْلَبس  »، فـََقاَل: َفَصَنَع النَّاس  َخَواتِيَم، مث َّ ِإنَّه  َجَلَس َعَلى املِْنرَبِ فـَنَـَزَعه  

 .(43)«فـَنَـَبَذ النَّاس  َخَواتِيَمه ْم « َواَّللَِّ اَل أَْلَبس ه  أََبًدا»بِِه مث َّ قَاَل: 

                                                           

.م2014و (، ماي15)   
41) .4/265 ( اإلحكام يف أ صول األحكام: سيف الدين اآلمدي،  
42) (.36( سورة  األحزاب: اآلية)  

43) .8/133(، 6651، حديث رقم ) َمْن َحَلَف َعَلى الشَّْيِء َوِإْن ملَْ حي َلَّفْ  :اَبب  ، اأَلمْيَاِن َوالنُّذ ورِ  :ِكَتاب  ( صحيح البخاري:    
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 ملسو هيلع هللا ىلص فِمن حْرص الرجل على طاعة رسول هللا يف يد رجل خامتًا ِمن ذهٍب نَزعه منه وطَرحه أرًضا، ملسو هيلع هللا ىلصيب و ملّا رأى النّ -
 .ملسو هيلع هللا ىلصرَفض أن يرَفع اخلامت الذي طرحه رسول  هللا  

ٍل، فـَنَـَزَعه  َفَطَرَحه ، َوقَاَل: َرَأى َخامَتًا ِمْن َذَهٍب يف َيِد َرج   ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ َرس وَل هللِا  -رضي هللا عنهما – َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعبَّاسٍ  
: خ ْذ َخامتََك انـَْتِفْع بِِه،  ملسو هيلع هللا ىلص ، َفِقيَل لِلرَّج ِل بـَْعَد َما َذَهَب َرس ول  هللاِ «ِإىَل مَجَْرٍة ِمْن اَنٍر فـََيْجَعل َها يف يَِدهِ يـَْعِمد  َأَحد ك ْم »

 .)44)«  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: اَل َوهللِا، اَل آخ ذ ه  أَبًَدا َوَقْد َطَرَحه  َرس ول  هللاِ 
 :حابةسرعة اَلستجابة من الص   -

، فـََلْم «اْعَلْم، َأاَب َمْسع ودٍ »: ك ْنت  َأْضِرب  غ اَلًما يل اِبلسَّْوِط، َفَسِمْعت  َصْواًت ِمْن َخْلِفي، قال ْسع وٍد اْلَبْدرِيُّ مَ  أيب عن 
: ملسو هيلع هللا ىلصأَفْـَهِم الصَّْوَت ِمَن اْلَغَضِب، قَاَل: فـََلمَّا َداَن ِمينِّ ِإَذا ه َو َرس ول  هللِا  ْم، أاََب َمْسع وٍد، اْعَلْم، أاََب اْعلَ »، فَِإَذا ه َو يـَق ول 

، قَاَل: «َلى َهَذا اْلغ اَلمِ اْعَلْم، َأاَب َمْسع وٍد، َأنَّ هللاَ أَْقَدر  َعَلْيَك ِمْنَك عَ »، قَاَل: فَأَْلَقْيت  السَّْوَط ِمْن َيِدي، فـََقاَل: «َمْسع ودٍ 
: اَل َأْضِرب  مَمْل وًكا بـَْعَده  أَبًَدا  .(45) «فـَق ْلت 

 :َلستجابة يف اْلجاُا -
جاب، عند نزول آية احل -رضي هللا عنهن-حابة حال نساء الصّ  تصف: -رضي هللا عنهما-هذه أم املؤمنني أم سلمة 

َلى ْلَيْضرِْبَن خِب م رِِهنَّ عَ : ﴿ وَ -َعْن أ مِّ َسَلَمَة، قَاَلْت: " َلمَّا نـَزََلتْ فَـ انظر َرمِحك هللا إىل املسارعة يف طاعة هللا ورسوله، 
رضي -[، شَقْقن َأكَثف م روِطهنَّ فاخَتمرَن هبا؛ رواه أبو داود وعلَّقه الب خاري، وعن أم سلمة 31ج ي وهِبِنَّ ﴾ ]النور: 

ِسِهنَّ و [ َخرََج ِنَساء  اأْلَْنَصاِر َكَأنَّ َعَلى ر ء  59قالت: ملا نزلت: ﴿ ي ْدِننَي َعَلْيِهنَّ ِمْن َجاَلبِيِبِهنَّ ﴾ ]األحزاب:  -هللا عنها
 .(46)«اْلِغْراَبَن ِمَن اأَلْكِسَيةِ 

 التزام قوِله وِن خاف عليه: -
َِديَنِة، فَاْستَـْقبَـَلَنا أ ح ٌد، فـََقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: قَاَل أَب و َذرٍّ: ك ْنت  أَْمِشي َمَع النَّيبِّ  نْ عَ 

: لَبـَّْيَك اَي « اَي أاََب َذرٍّ »يف َحرَِّة امل قـ ْلت 
، قَ  ًئا أَْرص د ه  ِلَدْيٍن، َما َيس رُّين َأنَّ ِعْنِدي ِمْثَل أ ح ٍد َهَذا َذَهًبا، مَتِْضي َعَليَّ اَثلِثٌَة َوِعْنِدي ِمْنه  ِديَناٌر، ِإالَّ »اَل: َرس وَل اَّللَِّ  َشيـْ

ِإنَّ اأَلْكَثرِيَن ه م  »ِفِه، مث َّ َمَشى فـََقاَل: ِه، َوِمْن َخلْ َعْن مَيِيِنِه، َوَعْن مِشَالِ « ِإالَّ َأْن أَق وَل بِِه يف ِعَباِد اَّللَِّ َهَكَذا َوَهَكَذا َوَهَكَذا
مث َّ قَاَل يل: « َوقَِليٌل َما ه مْ  -َعْن مَيِيِنِه َوَعْن مِشَاِلِه َوِمْن َخْلِفِه  -األَقـَلُّوَن يـَْوَم الِقَياَمِة، ِإالَّ َمْن قَاَل َهَكَذا َوَهَكَذا َوَهَكَذا 

َفَع، فـََتَخوَّْفت  َأْن َيك وَن َقْد مث َّ اْنطََلَق يف َسَواِد اللَّْيِل َحىتَّ تـََواَرى، َفَسِمْعت  َصْواًت َقِد اْرتَـ « ْح َحىتَّ آتَِيكَ َمَكاَنَك اَل َترْبَ »
                                                           

44) .3/1655(، 2090، حديث رقم)َطرِْح َخامتَِ الذََّهبِ  :اَبب  ، َباِس َوالّزِيَنةِ اللِّ  :كتاب( صحيح مسلم،    

45) .1280/ 3(، 1659حديث رقم)  ص ْحَبِة اْلَمَمالِيِك، وََكفَّارَِة َمْن َلَطَم َعْبَده  : ب  ، ابَ ِكَتاب  اأْلَمْيَانِ ( صحيح مسلم،    
46) . 4/61(، 4101، حديث رقم)[59ْولِِه تـََعاىَل: }ي ْدِننَي َعَلْيِهنَّ ِمْن َجاَلبِيِبِهنَّ{ ]األحزاب: يف قَـ  :اَببٌ ، اللَِّباسِ  :ِكَتاب( سنن أيب داود،    
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: اَي َرس وَل اَّللَِّ َلَقْد َلْم أَبْـ فَـ « اَل َترْبَْح َحىتَّ آتَِيكَ »، فََأَرْدت  َأْن آتَِيه  َفذََكْرت  قـَْوَله  يل:  ملسو هيلع هللا ىلصَعَرَض لِلنَّيبِّ  رَْح َحىتَّ َأاَتين، قـ ْلت 
، َفذََكْرت  َله ، فـََقاَل:  ْعَته  »مسَِْعت  َصْواًت خَتَوَّْفت  : نـََعْم، قَاَل: " َذاَك ِجربِْ « َوَهْل مسَِ يل  أاََتين، فـََقاَل: َمْن َماَت ِمْن قـ ْلت 

ًئا َدَخلَ  : َوِإْن َزىَن َوِإْن َسَرَق؟ قَاَل: َوِإْن َزىَن، َوِإْن َسَرَق  أ مَِّتَك الَ ي ْشرِك  اِبَّللَِّ َشيـْ  .(47)«اجلَنََّة، قـ ْلت 
 :ملسو هيلع هللا ىلص حبُّ شي ٌ أحبَّه النيب -
: ِإنَّ َخيَّاطًا َدَعا َرس وَل اَّللَِّ  نْ عَ  ، فـَرَأَيـْت ه   ملسو هيلع هللا ىلص  َرس وِل اَّللَِّ ِلَطَعاٍم َصنَـَعه ، قَاَل أََنٌس: َفَذَهْبت  َمعَ  ملسو هيلع هللا ىلصأََنَس ْبَن َماِلٍك، يـَق ول 
َء ِمْن َحَوايلَِ الَقْصَعةِ » َء ِمْن يـَْوِمِئذٍ «يـَتَـتَـبَّع  الدُّابَّ  .(48)«، قَاَل: فـََلْم أََزْل أ ِحبُّ الدُّابَّ
 :  ملسو هيلع هللا ىلصنلتها دعوة عظيمة ملَّا استجابت للرسول - 

َلْيِبيًبا َكاَن اْمَرًأ يَْدخ ل   ، َأنَّ ج  نَّ فـَق ْلت  اِلْمَرَأيت: اَل َيْدخ َلنَّ َعَلْيك ْم َعَلى النَِّساِء، مَي رُّ هِبِنَّ َوي اَلِعبـ ه   َعْن َأيب بـَْرزََة اأْلَْسَلِميِّ
َها َحىتَّ يـَْعَلَم َهْل ِدِهْم َأميٌِّ ملَْ يـ َزوِّجْ ج َلْيِبيٌب؛ فَِإنَّه  ِإْن َدَخَل َعَلْيك ْم، أَلَفْـَعَلنَّ َوأَلَفْـَعَلنَّ. قَاَل: وََكاَنِت اأْلَْنَصار  ِإَذا َكاَن أِلَحَ 

َتَك ". فـََقاَل: نِِعمَّ ِفيَها َحاَجٌة؟ أَْم اَل. فـََقاَل َرس ول  هللِا َصلَّى هللا  َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَرج ٍل ِمَن اأْلَْنَصاِر: " َزوِّْجيِن ابـْنَـ  ملسو هيلع هللا ىلصلِلنَّيبِّ 
َها لِنَـْفِسي ". قَاَل: فَِلَمْن اَي َرس وَل هللاِ وََكرَاَمةٌ اَي َرس وَل هللِا َونـ ْعَم َعْييِن. قَاَل: " ِإيّنِ لَ  ؟ قَاَل: " جِل َلْيِبيٍب ".: قَاَل: ْست  أ رِيد 

خَيْط بـ َها  َمة  َعْييِن. فـََقاَل: ِإنَّه  لَْيسَ خَيْط ب  ابـْنَـَتِك. فـََقاَلْت: نِِعمَّ. َونـ عْ  ملسو هيلع هللا ىلصفـََقاَل: اَي َرس وَل هللِا، أ َشاِور  أ مََّها فَأََتى أ مََّها فـََقاَل: 
َا خَيْط بـ َها جِل َلْيِبيٍب. فـََقاَلْت: َأج َلْيِبيٌب إنية؟ َأج َلْيِبيٌب إنية؟ َأج َلْيِبيٌب إنية؟ اَل. لَ  نـ َزوَّج ه . فـََلمَّا أَرَاَد َأْن  ْمر  هللِا اَل عَ لِنَـْفِسِه ِإمنَّ

َأْخرَبهَْتَا أ مَُّها فـََقاَلْت: أَتـَر دُّوَن َعَلى َها: قَاَلِت اجْلَارِيَة : َمْن َخطََبيِن ِإلَْيك ْم؟ فَ ِفي ْخربَه  مبَا قَاَلْت أ مُّ  ملسو هيلع هللا ىلصيـَق وَم لَِيْأيتَ َرس وَل هللِا 
ْخرَبَه  فـََقاَل: َشْأَنَك لَّى هللا  َعَلْيِه َوَسلََّم فَأَ ِإىَل َرس وِل هللِا صَ  أَْمرَه ؟ اْدفـَع وين؛ فَِإنَّه  ملَْ ي َضيِّْعيِن. فَاْنطََلَق أَب وَها  ملسو هيلع هللا ىلصَرس وِل هللِا 

ِه قَاَل أِلَْصَحابِِه: " َهْل تـَْفِقد وَن ِمْن يف َغْزَوٍة َله . قَاَل: فـََلمَّا أَفَاَء هللا  َعَليْ  ملسو هيلع هللا ىلصهِبَا فـََزوََّجَها ج َلْيِبيًبا قَاَل: َفَخرََج َرس ول  هللِا 
َلْيِبيًبا ". َل: " اْنظ ر وا َهْل تـَْفِقد وَن ِمْن َأَحٍد؟ " قَال وا: اَل. قَاَل: " لَ َأَحٍد؟ " قَال وا: نـَْفِقد  ف اَلاًن َونـَْفِقد  ف اَلاًن. قَا ِكينِّ أَْفِقد  ج 

َعٍة َقْد قـَتَـَله ْم، مث َّ قـَتَـل وه   َلى ". قَاَل: َفطََلب وه  فـََوَجد وه  ِإىَل َجْنِب َسبـْ  َها ُهَو َذا ِإَلى َرُسوَل هللاِ فـََقال وا: اَي  .قَاَل: " فَاْطل ب وه  يف اْلَقتـْ

َعًة َوقـَتَـل وه  َهَذا ِمينِّ وَ  َفَقاَم َعَلْيِه َفَقاَل: " ملسو هيلع هللا ىلصَجْنِب َسْبَعٍة َقْد َقَتَلُهْم، ُثمَّ َقَتُلوُه، َفَأَتاُه النَِّبيُّ  َأاَن ِمْنه . َهَذا ِمينِّ َوَأاَن ِمْنه  " َمرََّتنْيِ َأْو قـََتَل َسبـْ
، مث َّ َوَضَعه  يف َقرْبِِه، َوملَْ ي ْذَكْر ملسو هيلع هللا ىلصَعَلى َساِعَدْيِه َوح ِفَر َله  َما َله  َسرِيٌر ِإالَّ َساِعَدا َرس وِل هللِا  ملسو هيلع هللا ىلصس ول  هللِا َثاَلاًث، مث َّ َوَضَعه  رَ 

َها. َوَحدََّث ِإْسَحاق  ْبن  عَ  ِد هللِا ْبِن َأيب طَْلَحَة اَثبًِتا قَاَل: َهْل بْ أَنَّه  َغسََّله . قَاَل اَثِبٌت: َفَما َكاَن يف اأْلَْنَصاِر َأميٌِّ أَنـَْفَق ِمنـْ

                                                           

47) قـَْوِل النَّيبِّ  :اَبب   الّرِقَاقِ  :ِكَتاب  ( صحيح البخاري،   . 8/94(، 6444حديث رقم )، «َما أ ِحبُّ أَنَّ يل ِمْثَل أ ح ٍد َذَهًبا: »   
48) . 7/68(، 5379، حديث رقم )َمْن تـَتَـبََّع َحَوايَلْ الَقْصَعِة َمَع َصاِحِبِه، ِإَذا مَلْ يـَْعِرْف ِمْنه  َكرَاِهَيةً  :اَبب  ، اأَلْطِعَمةِ  :ِكَتاب  ( صحيح البخاري،    
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ا " ملسو هيلع هللا ىلصتـَْعَلْم َما َدَعا هَلَا َرس ول  هللِا  ا َكدًّ َها اخلَْرْيَ َصبًّا، َواَل جَتَْعْل َعْيَشَها َكدًّ . قَاَل َفَما َكاَن يف ؟ قَاَل: " الله مَّ ص بَّ َعَليـْ
َها اأْلَْنَصاِر َأميٌِّ أَنـَْفقَ   .(49)«ِمنـْ

اً )قال ابن عاشور: و 
ً
ْعاَلِم اِبْلِعلَِّة  ةابحلكم ويف اإلعالم ابلعلة تنشيط للمأمور ابلفعل على االمتثال؛ إذ يصري عامل َويف اإْلِ

رضي  –، كما حدث مع هؤالء األخيار األطهار (50)(تـَْنِشيٌط لِْلَمْأم وِر اِبْلِفْعِل َعَلى ااِلْمِتثَاِل ِإْذ َيِصري  َعاِلًما اِبحلِْْكَمةِ 
 .-هللا عنهم 

ويقول د. أمحد الريسوين: "إن معرفة مقاصد األعمال حترك النشاط إليها، وتدعو إىل الصرب واملواظبة عليها، وتبعث 
 .(51)(على إتقاهنا واإلحسان فيها

ا ألحكام، وإمنّ االعبد ال ميتثل أو ينقاد ألمر هللا ويقبل على تنفيذ حكمه إال مبعرفته للمقصد أو أسرار  وال يعين هذا أنّ 
حابة كما حدث مع أغلب ص  – فهذا وحده كاٍف لالمتثال واالنقياد واالستمرار ملسو هيلع هللا ىلصه أْمر هللا أو أمر رسوله يكفي أنّ 
حلكم د اإلتيان هبا؛ إذ "املقصود أن اوهلذا فإننا نتحدث هنا عن "الزايدة" يف هذه املعاين، وليس جمرّ  -  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا

 .(52)(لحة، لكن قد تعلم هذه احلكمة فيسهل االمتثالالشرعي ال خيلو عن حكمة ومص
يف صدره شأنه وكان  م ملاذا أمر وهنى تعاظم لذلك وكرب  ه عن هللا أمره وهنيه وعلِ من فقِ )ويقول املناوي يف كالم نفيس: 

ا حماسن األمور و أشد تسارعا ملا أمر وأشد هراب مما هنى فالفقه يف الدين جند عظيم يؤيد هللا به أهل اليقني الذين عاين
م ذلك ر ومشائنها وأقدار األشياء وحسن تدبري هللا تعاىل يف ذلك هلم بنور يقينهم ليعبدوه على بصرية وطمأنينة ومن ح  

فس ا تنقاد إذا رأت نفع شيء أو ضره والنالقلب وإن أطاع وانقاد ألمر هللا فالنفس إمنّ  عبده على مكابدة وكره ألنّ 
 .(53)(فيحتاج اإلنسان إىل أضدادمها من اجلنود ليقهرمها وهو الفقهوالشيطان جندمها الشهوات 

يستوي العبد الذي يعرف هدف احلكم مع العبد الذي ال يعرف، يف سرعة االمتثال ويف االنقياد،  فليس من املعقول أنْ 
ثال واالنقياد من االمت أدىن يف عبودية العبد أو عقيدته، فهناك حدٌّ  قدحاً  وكذلك االستمرار واإلتقان، وهذا ال يعدُّ 

درجات  ا يتفاوت العباد يفعلم مقاصد األحكام أم مل يعلمها، وإمنّ  زول عنه سواءً واالستمرار واألداء ال جيوز ألحد النّـ 
 .تربيتهم على الطّاعة واالنقيادهذه املعاين ويتفاضلون بقدر 

                                                           

49) . 33/30(، 19785( مسند اإلمام أمحد، حديث رقم )  
50) .14/278، الّتحرير والّتنوير: الطاهر بن عاشور(   
51) (.16-15مقاصد الشريعة، ص)( مدخل إىل   
52) (.357( معامل أصول الفقه عند أهل السُّّنة واجلماعة: حمّمد بن حسني بن حن اجليزاين، ص)  
53) .2/510، : عبد الرؤوف املناوي( فيض القدير  
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 وتعمل  ة، واحلركة لإلسالم،د الدعوة اإلسالميّ أهنا ترشِّ  للمقاصد املهّمةمن الوظائف العامة ا: يف اجملال الد عوي- 
؛ فضالً عن العاملني يف ساحة العمل اإلسالمي، وجتعل مجيع العاملني متفامهني (54)على وحدة األمة -إىل حدٍّ كبري 

 متفقني متعاونني، يعذر بعضهم بعًضا يف الفروع ما كانت قائمة على أدلة معتربة من الشرع.
نا يف ساحة االجتهاد الفقهي املعاصر، أتصياًل وتنـزياًل، فإنّ  ومقدوراً  مشكوراً  عموًما قد أدَّْت دوراً وإذا كانت املقاصد 

ر مل أيخذ مداه حىت وْ هذا الدّ  إنّ  عوات املعاصرة ومناهجها املتنوعة؛ إذْ قريب بني الدّ أكرب يف التّ  تلعب دوراً  ندعو إىل أنْ 
 .(55)قريب والتوحيد بني الدعاة إىل هللا تعاىلملقاصد يف التّ اآلن، ومل تصدر نداءات تدعو إىل تفعيل ا

؛ فيقدم ترتيب األولوايت ابلنسبة للداعية يف الدعوة إىل هللا تعاىل)معرفة مقاصد الشريعة تظهر أمهيتها كذلك يف  إنّ 
ة، صلحة خاصّ م م ما فيه مصلحة عامة على ما فيهات، ويقدِّ حسينيّ الضرورايت على احلاجيات، واحلاجيات على التّ 

ويقدم األهم على املهم، كما حيذر الناس من الضرر األكثر خطورة قبل حتذيره هلم من الضرر األقل خطورة، كما خياطب  
 .(56)( كل أانس على حسب عقوهلم، وابخلطاب الذي يناسب أفهامهم

قهية العملية، ولو يف األحكام الف معظم اخلالف بني العاملني لإلسالم يكون يف فروع الدين وجزئياته، أي وال خيفى أنّ 
لزالت إشكاالت   -ه مىت اتضح املقصد فال أبس من تعدد الصور وتنوعها تفقه هؤالء مبقاصد األحكام الفرعية، وعلموا أنّ 

 كبرية، وتوفرت طاقات هائلة، ونقلنا معاركنا إىل ساحاهتا احلقيقية.
خلالف خلالف، فال يستغرب أن يكون هلا دور فاعل يف تقليل اوإذا كانت املقاصد تقرب بني الفقهاء، وتقلل مساحات ا

 يف حقل الّدعوة إىل هللا.بني العاملني 
 يف حمنة كبرية ما مل نتدارك هذا األمر بنشر ثقافة املقاصد، ومتكني الوعي -رموزه ومجاهريه  -وسيظل العمل اإلسالمي 

بكل  ةة البدن اإلسالمي، واستعادة العافية للدعوة اإلسالميّ لسالم من أكرب الضماانتهذا  ؛ ألنّ الّدعاة املقاصدي بني
 حىت تتبوأ أ متنا مكانتها الالئقة هبا. شرائحها وفصائلها

 
 
 

                                                           

54) (،  144صر، القاهرة، العدد )ا نظر: الوظائف الرتبوية والّدعوية ملقاصد األحكام الفقهية: د. وصفي عاشور أبو زيد، جملة املسلم املعا( 
.2012/ديسمرب 1كانون  

55) املرجع السابق نفسه.( ا نظر:   
56) قرن الواحد وله وحتداّيت ال( مقاصد الّشريعة وأثرها يف اإلصالح والّتشريع ووحدة األ ّمة: د. عبد هللا الزبري، حبث مقّدم ضمن الّندوة العاملّية يف الفقه وأ ص

.1/573سبل حتقيقها يف اجملتمعات املعاصرة(، والعشرين )مقاصد الّشريعة و   
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 خامتة
احلمد هلل الذي بنعمته تتمُّ الّصاحلات وتتنزل الربكات، والّصالة والّسالم على معلِّم الّناس اخلريات نبّينا حممد بن عبد 

 طريقه إىل يوم الّدين. وَمْن ترّسم  ملسو هيلع هللا ىلصهللا
وبعد : فقد آن لرحلّي أن حيطَّ عند هذه احملطة بعد هذه الرحلة املاتعة اليت جتّولت  فيها بني العديد من أعالم هنضتنا 
قدميا وحديثا ألرتشف من معينهم املقاصدي العذب الرقراق، وذلك ِلَما متثله مقاصد الّشريعة من مرجعّية معتربة للتجديد 

اإلسالمي بشكل عام، ويف املناحي األ خرى بشكل خاص، والذي مييّـز  هذه املرجعّية أهّنا هي األقدر على  يف الفكر
تقدمي احللول الّناجعة، واإلجاابت املناسبة لكثري ممّا ينزل ابأل ّمة من نوازل، سواًء كانت نوازل عاّمة يف جوانب حياهتا 

ة الّشرعّية واحلضاريّة واالقتصاديّة...، أم نوازل فقهّية متسُّ  حياهتم من الّناحيّ املختلفة العقديّة والثّقافّية واالجتماعّية 
باشرة.

 
 امل

ذي ترتكز (، لتبنّي أّن هذا العلم هو العلم الالفهم املقاصدي واالرتقاء الفكريوألمهّية علم املقاصد جاءت هذه الورقة: )
 ي العام.عليه عملّية الّتجديد الفكري يف إطار الّنسق اإلسالم

 خمرجات الورقة:
لن تبلغ هذه األ ّمة جمدها السابق إاّل إذا هنض علماؤها وكانوا على قدٍر كبري من الوعي أبهداف وغاايت  .1

 ومقاصد الّرسالة، ولديهم تفنُّن يف بيان فلسفة األحكام ومقاصدها.
ّيات، واحلاجّيات على ت على احلاجتظهر أمهّية املقاصد ابلنسبة للدعوة يف ترتيب األولواّيت؛ فتقّدم الّضرورايّ  .2

 الّتحسينّيات، ويقّدم األهم فاملهم..، وهكذا.
 إّن من كمال الشريعة يف جانبها العقدي ممارسة الّتقصيد الذي مل ينّد عن حكم من أحكام الّشريعة اإلسالمّية. .3

 الت وصيات:
اً يف املواضيع فقهّية العملّية اجلزئّية  وخصوصضرورة اهتمام العلماء ابلفهم املقاصدي الذي يركِّز  على األحكام ال .1

 اليت تتسم ابجلدِّة والطرافة حنو الوظائف الّدعويّة والرّتبويّة... وهذا ما حتتاجه األ مة يف زماننا هذا.
 ضرورة البناء واالستفادة من جهود علماء األ ّمة الّسابقني يف هذا اجملال. .2
جدار  املقاصديّة يف ك لِّ كلياتنا اجلامعّية على أْن تدّرس بطريقة تالمس وجوب العمل على إقرار  مناهج الرّتبّية .3

 العصر وتتصل ابألصل.
قيام ملتقيات راتبة من علماء األ مة عرب املراكز البحثّية املختلفة لدراسة أسباب هبوط وهنوض األ ّمة ، وإجياد  .4

 واحلياة. معاجلات عاّمة وخاّصة وفق نظرة مقاصد الّشريعة للكون واإلنسان
 ،،وهللا من وراء القصد،
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 قائمة املصادر واملراجع
قق: حممد احمل، التونسي املؤلف: حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور،  مقاصد الشريعة اإلسالمية -

 .م 2004 -هـ  1425عام النشر: ، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر ، ط.احلبيب ابن اخلوجة
والشؤون  ، ط. وزارة األوقافقاصدي، حجّيته.. ضوابطه.. جماالته: د. نور الدين بن خمتار اخلادمياالجتهاد امل -

 م.1998قطر، )كتاب األ ّمة(، الطبعة األوىل، أغسطس  –اإلسالمّية، الدوحة 
: يقحتق ،اإلحكام يف أصول األحكام: أبو احلسن سيد الدين علي بن أيب علي بن حممد بن سامل الثعليب اآلمدي -

 .لبنان -دمشق -املكتب اإلسالمي، بريوت ، ط.عبد الرزاق عفيفي
ملالكي، ااألصل اجلامع إليضاح الدرر املنظومة يف سلك مجع اجلوامع: حسن بن عمر بن عبد هللا السيناوين  -

 م1928الطبعة: األوىل،  مطبعة النهضة، تونسط. 
 هـ.1406سوراي، الطبعة األوىل،  –لطباعة أ صول الفقه اإلسالمي: د. وهبه الزحيلي، ط. دار الفكر ل -
 دينة املنورةجملة اجلامعة اإلسالمية ابمل ط. املؤلف: عبد الرزاق بن فراج الصاعدي أصول علم العربية يف املدينة -

 م.1988-1987هـ /1418 -هـ 1417، 106- 105الطبعة: السنة الثامنة والعشرون، العددان ،
د عصام كاتب، ط. ، حتقيق: أمحالبيهقي للحافظ أيب بكر أمحد بن احلسني شاد:االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرّ  -

 هـ.1401دار األوقاف اجلديدة، بريوت، الطبعة األوىل 
حممد الطاهر بن حممد  :«حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد»التحرير والتنوير  -

 .هـ 1984 تونس –الدار التونسية للنشر  ط.، بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي
تفسري القرطيب= اجلامع ألحكام الق رآن= : ابو عبد هللا حمّمد بن أمحد األنصاري القرطيب، ط. مصورة عن  -

 م.1987الطبعة الثّانية، اهليئة املصرية العاّمة للكتاب، 
مد . عبد العظيم حممود، ومراجعة: حم، حتقيق: دهتذيب اللغة: حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منصور -

 علي النجار، ط. الدار املصرية للتأليف والرّتمجة، )بدون(.
 – 8 - 15اتريخ النشر: ، 38عدد األجزاء: )بدون(،  اجلامع الصحيح للسنن واملسانيد: صهيب عبد اجلبار -

 م.2014
، ح البخاريصحي وسننه وأايمه = اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -

دار طوق ط.  ،زهري بن انصر الناصر احملقق: حممد، املؤلف: حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي
 .هـ1422الطبعة: األوىل، ، النجاة )مصورة عن السلطانية إبضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(
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در آابد الدكن، حي – ، ط. مطبعة دائرة املعارف العثمانّيةاألزدي مجهرة اللغة: أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد -
 )بدون(.

هـ  1406 -الطبعة الثانية ، بريوت –دار النشر: مؤسسة الرسالة ، دراسة وحتقيق: زهري عبد احملسن سلطان -
 .م1986 -

جِ أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي ا: سنن أيب داود - ، ْستاينلسِّ
 ، )بدون(.بريوت-املكتبة العصرية، صيدا  ، ط.حقق: حممد حميي الدين عبد احلميدبت

الّسنن الك ربى: أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلسرو جردي اخل راساين البيهقي، حتقيق: حمّمد عبد القادر  -
 م.2003 -ه1424لبنان، الطبعة الثّالثة،  -عطا، ط. دار الكتب العلمّية، بريوت

 هـ.1413ية ، ط. مطبعة سفري، الرايض، الطبعة الثانالقحطاينبن وهيف شرح امساء هللا احل سىن: سعيد بن علي  -
 ط. ،شرح األمشوين على ألفية ابن مالك: علي بن حممد بن عيسى، أبو احلسن، نور الدين األ مْش وين الشافعي -

 مصر،   -كاهدار إحياء الكتب العربّية، عيسى البايب احلليب وشر 
: هـ[صححه وعلق عليه1357 -هـ 1285املؤلف: أمحد بن الشيخ حممد الزرقا ] شرح القواعد الفقهية -

 .م1989 -هـ 1409الثانية،  الطبعة دمشق / سوراي -دار القلم ، ط. أمحد الزرقا مصطفى
، أبو حممد، وسفي عبد هللا بن يوسف بن أمحد بن عبد هللا ابن: شرح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب -

 هـ.1398، مطبوع مع شرحه، ط. مطبعة الّتقدُّم، القاهرة، الطبعة اخلامسة عشرة، مجال الدين، ابن هشام
بد الغفور حتقيق: أمحد ع، الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية: أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب -

 . هـ 1402 الثّانيةالطبعة: ، عطار
بن احلّجاج أبو احلسن الق شريي الّنيسابوري، حتقيق: حمّمد فؤاد عبد الباقي، ط. دار  صحيح مسلم: مسلم -

 إحياء الرّتاث العريب، بريوت، )بدون(.
، يدانبعناية: حسن املساحي سو ، مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي: صيد اخلاطر -

 .م2004 - هـ1425، الطبعة: األوىل، دمشق –دار القلم  ط.
، هـ(751املؤلف: حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية )املتوىف: : الطرق احلكمية -

 .الطبعة: بدون طبعة وبدون اتريخ، مكتبة دار البيان ط.
. طالعني: أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي، حتقيق: د. مهدي املخزومي، ود. إبراهيم السامرائي،  -

 مؤسسة األعلمي للمطبوعات، )بدون(.
 .. طبعة دار اهلادي. بريوتالريسوين أمحد الفكر املقاصدي قواعده وفوائده: -
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 ، ط. دار اهلادي، بريوت )بدون(.قواعده، وفوائده: أمحد الريسوين، الفكر املقاصدي -
لي بن زين عارفني بن عزين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن اتج ال :فيض القدير شرح اجلامع الصغري -

 هـ.1356الطبعة: األوىل، ، مصر –املكتبة التجارية الكربى  ، ط.العابدين احلدادي مث املناوي القاهري
: حتقيق ،مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي :كشف املشكل من حديث الصحيحني -

 .الرايض –: دار الوطن ، ط. علي حسني البواب
 ،معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية: أيوب بن موسى احلسيين القرميي الكفوي، أبو البقاء احلنفي الكليات -

 ، ط. دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة.حممد املصريو  -درويش  د. عدانن ق:حتقي
 ، جممل اللغة البن فارس: أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي، أبو احلسني -
، لّنهضة احلديثةا، ط. مكتبة وابنه حمّمد د بن تيمّية، مجع وترتيب: عبد الرمحن بن قاسمجمموع الفتاوى: أمح -

 ، )بدون(.مّكة املكّرمة
مدخل إىل مقاصد الشريعة: د. أمحد الريسوين. دار األمان ابلرابط، ودار السالم ابلقاهرة. الطبعة األوىل.  -

 م.2010هـ/ 1431
رمي تقدمي: الدكتور/ عبد هللا بن عبد الك، ف: د عثمان مجعة ضمرييةاملؤل: مدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية -

 .م1996-هـ1417الطبعة: الثانية ، مكتبة السوادي للتوزيع ، ط.العبادي
، : فؤاد علي منصورحتقيق املؤلف: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي  املزهر يف علوم اللغة وأنواعها -

 م1998هـ 1418الطبعة: األوىل، ، بريوت –دار الكتب العلمية  ط.ا
املؤلف: أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين )املتوىف: ، مسند اإلمام أمحد بن حنبل -

 ط. ،إشراف: د عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، عادل مرشد، وآخرون -احملقق: شعيب األرنؤوط ، هـ(241
 .م 2001 -هـ  1421ألوىل، الطبعة: ا، مؤسسة الرسالة

زي. الطبعة دار ابن اجلو  ، ط.معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة: حممَّد بْن حَسنْي بن َحسْن اجليزاين -
 هـ.1427اخلامسة. 

معجم لغة الفقهاء: د. حمّمد رواس قعله جي، ود. حامد صادق، ط. دار الّنفائس، بريوت، الطبعة الثانية،  -
 هـ.1408

ركة ومكتبة شقاييس اللُّغة: أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكراي، حتقيق وضبط: عبد الّسالم هارون، ط. معجم م -
 هـ.1392الطبعة الثانية، ، مصر، ومطبعة مصطفى البايب احلليب
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. وزارة األوقاف ، طمقاصد األحكام الفقهّية، اترخيها ووظائفها الرّتبويّة والّدعويّة: د. وصفي عاشور أبوزيد -
 م.2012هـ أغسطس1433الكويت، سلسلة )روافد(، رمضان  –الشؤون اإلسالمّية و 
انية، املغرب، الطبعة الث –مقاصد الشريعة اإلسالمّية ومكارمها: عالل الفاسي، ط. مطبعة الّرسالة، الرابط  -

 م.1979
ية عن الفقه دوة العاملري. ضمن النبمقاصد الشريعة وأثرها يف اإلصالح والتشريع ووحدة األمة. د. عبد هللا الز  -

اإلسالمي وأصوله وحتدايت القرن الواحد والعشرين، مقاصد الشريعة وسبل حتقيقها يف اجملتمعات املعاصرة: 
أغسطس  10-8 -هـ 1427رجب  16-14. اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي. كواالملبور. )1/572

 م(.2006
جملة املسلم ، د.جاسر عودة : ر: رؤية منظومية كليةمقاصد الشريعة وجتديد الفقه اإلسالمي املعاص -

 م.2014مايو  (،15 :)العدد، القاهرة، املعاصر
مقاصد الّشريعة: حنو إطار للبحث يف العلوم االجتماعّية واإلنسانّية: د. عبد هللا حمّمد األمني النعيم، ط. دار  -

 م.2009الفكر، الطبعة األوىل، 
 واء السلف،أضالتميمي. ط. املؤلف: حممد بن خليفة بن علي : والصفات مواقف الطوائف من توحيد األمساء -

 .م2002هـ/1422األوىل،  الطبعة:، اململكة العربية السعودية الرايض،
مطبعة النجاح، الدار البيضاء، من منشورات: العهد  ، ط.نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب: أمحد الريسوين -

 .هـ  1412 - األوىلة: الطبعالعاملي للفكر اإلسالمي، 
النهاية يف غريب احلديث واألثر: جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكرمي  -

بريوت،  -ية املكتبة العلم، ط. حممود حممد الطناحي -حتقيق: طاهر أمحد الزاوى  ،الشيباين اجلزري ابن األثري
 .م1979 -هـ 1399

، صبابطيحتقيق: عصام الدين ال، ؤلف: حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين اليمينامل: نيل األوطار -
 .م1993 -هـ 1413الطبعة: األوىل، ، دار احلديث، مصرط. 

الوظائف الرتبوية والّدعوية ملقاصـــد األحكام الفقهية: د. وصـــفي عاشـــور أبو زيد، جملة املســـلم املعاصـــر، القاهرة، العدد 
 .2012/ديسمرب 1ن(، كانو 144)
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 واستقرارها اإلسالمي ة األمة وحدة حتقيق يف اإلمجاع أثر

 اهلنداوي إبراهيم بن حسن. د

 الفقه وأصول الفقه بقسم مشارك أستاذ

 مباليزاي العاملية اإلسالمية اجلامعة

 

 امللخص

مّية يف زمن تعّد فيه ه يف وحدة األمة اإلسالقد يبدو غريباً كّل الغرابة أْن ي تكّلم يف موضوع يكاد يكون أصوليا حْبتا، وأثر 
الوحدة حباجة إىل معجزة ممحضـــــــــــة جلعل املســـــــــــلمني أمة واحدة موحدة. وســـــــــــبب ذلك أّن املســـــــــــلمني قد ألفوا الفرقة 
، بل حيتاج إىل بذل أقصــــى اجلهود  واســــتعذبوها حبيث أصــــبح نقلهم من حال الفرقة إىل حال الوحدة ليس ابألمر اهلنيِّ

. فوحدة األمة اإلســـــــالمّية تعّد من أهّم املوضـــــــوعات اليت ينبغي أْن يدور حوهلا احلوار، وأْن تثرى ابلنقاش لتحقيق ذلك
الســــيما أننا يف زمن ال حنســــد عليه، بل يســــتعيذ منه كل من كانت له مســــكة عقل. فاألمة اإلســــالمّية أصــــبحت لقمة 

 ا، وأعين بذلك وحدهتا. سائغة لكّل من هّب ودّب، لفقداهنا مصدر قوهتا، وأساس عّزهت

ولذا، فإّن هذه الدِّراسة ستعىن حبجّية اإلمجاع األصويل وأثره يف وحدة األمة اإلسالمّية ومتاسكها. ولعّل من املوضوعات 
املهّمة اجلديرة ابلبحث تتمثل يف حجّية اإلمجاع، نظرا الختالف العلماء يف األدلة الّدالة على حجّيته، وطريق تثبيته. 

ن أّن أثر اإلمجاع األصويل يف وحدة األمة ومتاسكها يف جمال الفقهيات والعقائد الذي مل حيظ بنصيب وافر من فضاًل ع
بيان هذا األثر يف مجع األمة، وملّ شــــــــــــــتاهتا إذ ال ميكن أْن يتحقق اإلمجاع واألمة غري جمتمعة. وقد اســــــــــــــتخدم الباحث 

ادر قدميها ســـــــتقرائي مت توظيفه جلمع املادة العلمية من خمتلف املصـــــــاملنهج االســـــــتقرائي واملنهجي التحليلي، فاملنهج اال
وحــديثهــا، ومن مظــاهنــا وغري مظــاهنــا، وأمــا املنهج التحليلي فقــد مت توظيفــه لتحليــل املــادة العلميــة اليت قــام البــاحــث 

 جبمعها، ومناقشتها مناقشة علميه للوصول إىل نتائج مقبولة علميا.
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  اإلجماع ونشأته مفهوم 
 د لفظة اإلمجاع إىل اجلذر اللغوي "مجع" مبعىن لـّم الشيء بعد تفرقه، وتبعثره، وتناثره، فضاًل عن تضمنه ملعىنترت

. مث إّن هذه املعاين املتنوعة لكلمة اإلمجاع ال تعارض بينها إذ إّن اإلمجاع كما يقع من الفرد 1العزم، والتصميم، واالتفاق
مجاع من الواحد فهو مبعىن العزم والتصميم. وأما إذا كان اإلمجاع من مجع فيجتمع الواحد يقع من اجلماعة. فإذا كان اإل

افيه املعنيان معا ومها العزم واالتفاق. وقد تكرر وورود هذا املعىن يف القرآن الكرمي يف مثل قوله تعاىل: َذَهُبوْا ِبِه  فَ َلمَّ
بِ  وَ  َغَيابَةِ  َوَأمْجَُعواْ َأن جَيَْعُلوُه يف  َنا ِِلَْيِه لَتُ نَ بِ َِ ن َُّهم أبَِْمرِِهْم َهَذااجلُْ مث إّن األثر  (.15:يوسف)َلَ َيْشُعُرونَ  َوُهمْ  َأْوَحي ْ

املرتتب على حصول معىن اإلمجاع إذا مّت صدوره من مْجع يتمثل يف حتقيق وحدة بعد تفرق، حبيث تصبح اجلماعة اليت 
ا رأي واحد، وفعل واحد، وإرادة واحدة كما يف قوله أمجعت على أمر ما، واتفقت عليه كأهنا فرد واحد هل

ُعواتعاىل: وأما ِذا انتقلنا للحديث عن  (.64:طه)اْليَ ْوَم َمِن اْستَ ْعَلى َأفْ َلحَ  َكْيدَُكْم مثَّ ائْ ُتوا َصف ًا َوَقدْ  فََأمجِْ
والسنة النبوية؛  ،ة يف الكتاب الكرمية يف عصر التنـزيل كانت متمثلمدارك األحكام الشرعيّ  بداية ظهور اإلمجاع فنجد أن  

الرسول فحكمها بوحي سواء أكان متلوا أم غري متلوٍّ.  قد بنّي الرسول فكّل انزلة نزلت ابملسلمني يف هذا العصر ف
 ،املختلفة حمكومة ابلوحي فكانت تصرّفاته  ؛2وإظهارها للناس، م الشرعكاحأكان يعتمد على الوحي يف بيان   

راً "مع االجتهاد منه ومن أصحابه ال نستطيع أْن جنعل االجتهاد مصدراً مغاي، فحىت يف أمور التشريع كّلها ومرّدها إليه
"فال يوجد حكم شرعي ، 3ويصحح له اخلطأ" ،للوحي، بل هو يف مآله راجع إليه من جهة أنه كان يقر على الصواب

  كما قرر ذلك ابن عقيل.  5ر النّبوة"، "واإلمجاع ال يتحقق يف عص4يف هذا العصر إال ومصدره الوحي"
فنجد أّن أدلة األحكام لديهم الوحي قرآاًن وسنًة، مع ظهور االجتهاد ابلرأي إذا ما  عصر الصحابة يف وأما 

مل يكن أمامهم أمر آخر سوى  تعرضوا لواقعة ليس فيها نص شرعي مبنّي حلكمها. وسبب ذلك أّن الصحابة 
إذا مل جيدوا بتطبيق نصوص الوحي ما استقام هلم ذلك، ف، فقاموا زل ابملسلمنيـيف كّل ما ينرع ااالجتهاد لبيان حكم الش

 ،شريعكم شرعي، مستلهمني يف ذلك كّله روح التمن حلم خيلو واقعة واالجتهاد. ف احلكم فيها فزعوا إىل إعمال الرأي
                                                           

معجم حلسن أمحد: أبو ا قال ابن فارس:"اجليم وامليم والعني أصل واحد يّدل على تضامِّ الشيء، يقال مجعت الشيء مجعاً...أمجعت على األمر إمجاعاً". ابن فارس، 1
 .  246، ص 1م(، ج1999هـ/1420، ، حتقيق إبراهيم مشس الدين )بريوت: دار الكتب العلمّيةمقاييس اللغة

 . وما بعدها 90، ص 2 ، جم(1993حتقييق أيب الوفاء األفغاين )بريوت: دار الكتب العلمّية، ، أصول السرخسيأبو بكر:  السرخسي،انظر:  2

 .30، ص (1986)بريوت: دار النهضة العربّية،  أصول الفقه اإلسالمي :شليب، حممد مصطفى 3   
 . 13(، ص م1984 هـ/1404 )مصر: دار النهضة العربية، اَلجتهاد يف التشريع اإلسالمي :ممدكور، حممد سال 4

م(، 2000هـ/1421، حتقيق وتعليق جورج مقدسي )بريوت: الشركة املتحدة للتوزيع، الواضح يف أصول الفقهابن عقيل، أبو الوفاء علي بن عقيل بن حممد:  5
 .11، ص 3ج 
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حرج لحقهم من ما ميكن أن يورفع  عنهم، فاسدودفع امل ،لناساوقواعده العامة اليت هتدف إىل حتقيق مصاحل  ،ومقاصده
 أن  اجلذورد سيجملسو هيلع هللا ىلصبعد النيبِّ من سرب أحوال الصحابة  وهم القدوة واألسوة واحلاصل أّن . أو عنت يف العاجل واآلجل

العملّية ملعىن اإلمجاع قد بدأت تظهر يف عصرهم ، وذلك فيما يعرف ابلشورى اليت سّنها القرآن الكرمي يف قوله 
نَ ُهْم َومِمَّا َرَزقْ َناُهْم يُنِفُقوَن) َوَأْمُرُهمْ  اْسَتَجابُوا ِلَرِبِ ِْم َوَأقَاُموا الصَّاَلةَ  َوالَِّذينَ :تعاىل  . (38الشورى:ُشوَرى بَ ي ْ

ولقد عمل هبا األصحاب ، وأوهلم الصّديق أيب بكر ، فقد "كان أبو بكر الصّديق  إذا ورد عليه حكم نظر يف  
فإْن وجد ملسو هيلع هللا ىلصْن وجد فيه ما يقضي به، قضى به، وإْن مل جيد يف كتاب هللا نظر يف سّنة رسول هللا كتاب هللا تعاىل، فإ

رمبا قام إليه قضى فيه بقضاء؟ فملسو هيلع هللا ىلصفيها ما يقضي به قضى به، فإن أعياه ذلك سأل الناس: هل علمتم أّن رسول هللا 
ا اجتمع رأيهم ع رؤساء الناس، فاستشارهم، فإذمجملسو هيلع هللا ىلصالقوم فيقولون: قضى فيه بكذا وكذا. فإْن مل جيد سّنة سّنها النيب 

على شيء قضى به. وكان عمر  يفعل ذلك، فإذا أعياه أن جيد ذلك يف الكتاب والسنَّة سأله هل كان أبو بكر قضى 
فيه بقضاء؟ فإن كان أليب بكر قضاء قضى به وإال مجع علماء الناس واستشارهم، فإذ اجتمع رأيهم على شيٍء قضى 

لصحابة  كانوا يسعون إىل اإلمجاع بطريق الشورى، واستخراج آراء الفقهاء الذين الذين عّدوا يف اجملتهدين يف . فـ"ا6به"
 . 7ذلك العصر"

يف الدولتني األمويّة والعباسّية  8واستمر األمر على هذه احلال مع تفاوت بني مرحلة وأخرى فيما يتعّلق أبمر الشورى
يل منهج الستنباط أحكام الشريعة، وكان ذلك على يد اإلمام الشافعي رمحه هللا إىل حني بداية أتص 9يف أول عهدها

يف كتابه املعروف بـ"الرسالة". والناظر يف "الرسالة" جيد أّن اإلمام الشافعي مل حيدد معىن اإلمجاع، وإن عّده دليال شرعيا 
ة، ضى قبله، وجهة العلم بعد  الكتاب، والسنّ إذ إّن "هللا مل جيعل ألحٍد بعد رسول هللا أْن يقول إال من جهة علم م

. ولكن يستفاد من كالمه يف اإلمجاع أنه يرى اإلمجاع ما اتفق عليه 10واإلمجاع، واآلاثر، وما وصفت من القياس عليها"
تلقى  علماء األمة، وعامة املسلمني مما كان طريقه النقل. فـ"لست أقول وال أحد من أهل العلم هذا جمتمع عليه إال ملا ال

                                                           
ُِ  العاملنيدين حممد بن أيب بكر: ابن قّيم اجلوزية، مشس ال 6 م(، 1991هـ/1411، حتقيق حمّمد عبد الّسالم إبراهيم )بريوت: دار الكتب العلمّية، ِعالم املوقعني عن ر
 .50-49، ص 1ج
 .13، ص م(1993هـ/1413)بريوت: دار املنتخب العريب،  اجلص اص، اإلمجاع دراسة يف فكرته من خالل "ابُ اإلمجاع"كيّب، زهري شفيق:   7
ف يعم وينسحب . هذا التعرينعر ف الشورى أبهنا النظر يف األمور من أرابُ اَلختصاص، والتخصص َلستجال ٌ املصلحة املقصودة شرعاً وِقرارها"ميكن أن  8

اً هلا". وعليه، تخذ النظام العام اإلسالمي نرباسعلى كّل أمر جتري بشأنه مشاورة سواء على مستوى األسرة أو الدولة أو املنظمات الداخلّية أو املنظمات الدويّل اليت ت
اع من قبل املتشاورين. حصل إمجفأقول إّن مبدأ الشورى يعّد النواة األوىل لإلمجاع، وذلك إذا اجتمع ذي العلم النظر للتشاور، فإذا ترتب على ذلك اتفاق واجتماع فقد 

 .  18م(، ص 1985هـ/1405)القاهرة: مكتبة الّسعادة،  اإلسالم ونظم الدميقراطي ة املعاصرة نظام الشورى يفانظر:  اخلطيب، زكراي عبد املنعم إبراهيم: 
 م(. 1991هـ/1411)بريوت: داراجليل،  مالمح الشورى يف العصر األمويعطوان، حسني:  9

 .508اتريخ(، ص ، حتقيق وشرح أمحد حممد شاكر )بيـروت: املكتبة العلمّية، بدون الرسالةالشافعي، حممد بن إدريس:  10
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. انهيك عن أّن اإلمام 11عاملًا أبدًا إال قاله لك وحكاه عن من قبله كالظهر أربع، وكتحرمي اخلمر، وما أشبه هذا"
. مث إّن املّدونة الثانية يف 12الشافعي ال يرى إلمجاع أهل املدينة أّي حجّية إذ إنه  ال ميّثل إمجاع أهل العلم بل بعضهم

ول يف األصول" لإلمام اجلصاص مل تعن بتحديد معىن اإلمجاع، ولكن كان االهتمام أصول الفقه، وأعين بذلك "الفص
منصبا على ذكر األدلة الدالة على حجّية اإلمجاع. وقد ذكر اإلمام اجلصاص أبّن الفقهاء اتفقوا على "صحة إمجاع 

اع يقع بعد عصر الصحابة  فضاًل عن قبوله ألّي إمج 13الصدر األول وأنه حجة هللا ال يسع من جييء بعدهم خالفه"
وإن وقع اختالف يف ذلك كما صرّح بذلك يف قوله:"مذهب أصحابنا وعاّمة الفقهاء أّن إمجاع أهل األعصار حّجة 

 .14وكذلك كان يقول شيخنا أبو احلسن"
وإذا تصفحنا ما كتب يف أصول الفقه بعد اإلمامني الشافعي واجلصاص سنجد أّن حّدهم لإلمجاع مل خيتلف يف 

تواه عما قرره الشافعي واجلصاص، وإن كان ملن جاء بعدمها فضل يف صياغة حديّة رشيقة. فمن بينها قول ابن حم
، واملقصود ابحلكم هنا احلكم الشرعي حيث إّن مهّمة الفقيه التعّرف 15عقيل:"اتّفاق فقهاء العصر على حكم احلادثة"

 ملسو هيلع هللا ىلصساين قد عّرف اإلمجاع بقوله:"اتّفاق اجملتهدين من أّمة حمّمد على أحكام الشارع، وإظهارها للناس. مثّ إّن ابن التلم
، وهذا التعريف جنده عند الزركشي بصياغة خمتلفة اختالفا يسريا، 16على أمر من األمور" ملسو هيلع هللا ىلصيف عصر ما غري عصره 

وله:"اتّفاق مجاع بق. انهيك عن أّن هذا املعىن نفسه قد تكرر عند الشوكاين حيث عّرف اإل17ومتفقة يف املعىن متام االتّفاق
. ومن مثّ، فإّن مجهور علماء األصول 18بعد وفاته يف عصر من األعصار على أمر من األمور"ملسو هيلع هللا ىلصجمتهدي أمة حممد 

يرون أّن اإلمجاع يتحقق ابتّفاق اجملتهدين على حكم شرعي يف أّي مسألة أو انزلة حتّل ابملسلمني يف أي عصر بعد وفاة 
ناك خالفا بني األصوليني يف كون اإلمجاع دليل معترب يف مدارك األحكام الشرعّية، بل . واحلاصل أنه ليس هملسو هيلع هللا ىلصالنيّب 

اخلالف حاصل يف الرباهني الدالة على حجّية هذا الضرب من األدلة، وهل هي شاملة لكّل عصر أم أهنا خاصة بعصر 
 معنّي ال تتعداه، وهذا أمر نفرغ لبيانه يف الفقرات اآلتّية.

                                                           
 .534، املرجع نفسه 11
 .535، املرجع نفسهانظر:  12
 .107، ص2م(، مج2000هـ/1420، حتقيق حمّمد اتمر )بريوت: دار الكتب العلمّية، الفصول يف األصولاجلصاص، أبو بكر أمحد بن علي:  13
 .       118، املرجع نفسه 14

 .19، ص 1ج  ،-مرجع سابق  -، الواضح يف أصول الفقهابن عقيل:  15
، حتقيق عادل أمحد عبد املوجود وعلي حمّمد معّوض )بريوت: عامل لكتب، شرح املعامل يف أصول الفقهابن التلمسساين، عبد هللا بن حمّمد بن علي:  16

 . 54، ص 2م(، ج 1999هـ/1419
 .380-379، ص 6م(، مج 1994هـ/1414تب، ، حتقيق جلنة من علماء األزهر )مصر: دار الكالبحر احمليطالزركشي، بدر الدين حمّمد:  17
لثقافّية، ، حتقيق أيب مصعب حمّمد سعيد البدري )بريوت: مؤسسة الكتب اِرشاد الفحول ِىل حتقيق اْلق  من علم األصولالشوكاين، حمّمد بن علي بن حمّمد:  18
 .131م(، ص 1993هـ/1414، 4ط. 
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 صوليحجّية اإلجماع األ
من خالل تتبع األدلة الّدالة على حجّية اإلمجاع ومجعها من خمتلف كتب األصوليني فقد وقفت على طائفة من آي 

 القرآن الكرمي فضال عن مجلة من األحاديث النبويّة الشريفة. فأما األدلة من الذكر احلكيم فتتمثل يف اآلايت اآلتّية:
 اَْلَُدى ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمن بَ ْعِد َما تَ َبنيََّ َلهُ  َوَمناإلمجاع هي قوله تعاىل:إّن أهم آية متّسك هبا القائلون حبجّية 

(. ولذا، "فقد أوجب به اتباع 115النساء:)َجَهنََّم َوَسا ٌْت َمِصرياً  َوُنْصِلهِ  َويَ تَِّبْع َغرْيَ َسِبيِل اْلُمْؤِمِننَي نُ َولِ ِه َما تَ َوىلَّ 
 وهم، فدّل على صّحة إمجاعهم ألهنم ال خيلون من أن يكون فيهم مؤمنون لقوله تعاىل:سبيل املؤمنني وحظر خمالفته

(. ولو جاز عليهم اخلطأ لكان املأمور ابتِّباعهم مأمورًا ابتِّباع اخلطأ، وما أمر هللا 78)احلّج:مسَّاكم املسلمني من قبلُ 
. وهذا املعىن أكده القاضي عبد اجلبار 19د لتارك اتّباعهم"ابتِّباعه ال يكون إال حقا وصواابً، مثّ أّكد ذلك إبحلاقه الوعي

بقوله:"توعد جّل وعّز على العدول عن اتباع سبيل املؤمنني كما توعد على مشاقة الرسول بعد البيان، فيجب أْن يدل 
و مل يكونوا ل ذلك على أّن اتّباع سبيلهم صواب، وال يكون سبيلهم هبذه الصفة إال وهم حّجة فيما يتفقون عليه، ألهنم

. ولكّن اجلويين مل ير 20حّجة مل جيب ذلك فيهم، كما ال جيب ذلك فيمن ليس برسول، وجيب فيمن ثبت أنه رسول"
يف التمّسك هبذه اآلية إثباات حلجّية اإلمجاع، "بل أوجه سؤاال واحداً ي سقط االستدالل ابآلية فأقول:إّن الرّب تعاىل أراد 

بيل ، واحليد عن سنن احلّق. وترتيب املعىن ومن يشاقق الرسول ويتبع غري سملسو هيلع هللا ىلصاملصطفى بذلك من أراد الكفر، تكذيب 
املؤمنني املقتدين به نوله ما توىل. فإن سلم ظهور ذلك فذلك وإال فهو وجه يف التأويل الئح، ومسلك يف اإلمكان 

، 21القطع" حملتمالت يف مطالبواضح، فال يبقى للمتمّسك ابآلية إال ظاهر معّرض  للتأويل، وال يسوغ التمّسك اب
 ومواطن اليقني.    

َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم  ُشَهَدا ٌ َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا ل َِتُكونُواْ  وََكَذِلكَ ومن اآلايت قوله تعاىل:
وسطاً، والوسط هو العدل؛  (. و"وجه االستدالل هبا أنه تعاىل وصف جمموع األمة بكونه143)البقرة:َشِهيداً...

فاملوصوف ابلعدالة إما كّل واحد من آحاد األمة وهو ابطل قطعاً، أو جمموع األّمة. وذلك يقتضي أْن يكون جمموع 
األّمة موصوفاً ابلعدالة، وكّل من قال قوال ليس حبّق كان كان كاذابً، والكاذب يستحّق الّذم؛ فال يكون عداًل. فوجب 

. انهيك عن أّن "األمة قد حكم هللا تعاىل ابلعدالة وصّحة الشهادة على 22قوله جمموع األّمة حّقا"أْن يكون كّل ما ي
                                                           

 .111ص ، 2، مج -مرجع سابق  -، الفصول يف األصولاجلصاص:  19
د.ت(،  ، حرر نصه أمني اخلويل )مصر: وزارة الثقافة واإلرشاد القومي،املغين يف أبواُ التوحيد والعدلاألسدآابدي، القاضي أيب احلسن عبد اجلبار بن أمحد:  20
 .161، ص 17ج 
م(، 1999هـ/1420، 3ظيم حممود الديب )مصر: دار الوفاء، ط.، حتقيق عبد العالربهان يف أصول الفقهاجلويين، أبو املعايل عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف:  21
 .435، ص 1ج 
 .61، ص 2، ج -مرجع سابق  -، شرح املعامل يف أصول الفقهابن التلمسساين:  22
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من بعدها، على معىن أهنا تشتمل على من هذه صفته، فمىت وجدانها جمتمعة على شيء حكمنا أبنه حكم هللا تعاىل، 
يقتضي قبول قوهلا يف حال اإلمجاع  23ق"ألّن العدوَل الذين حكم هللا بصحة شهادهتم قد قالت ذلك، وقوهلا صد

 واالتفاق.  
ويضاف إىل ذلك ما ورد يف الذكر احلكيم من آي حتّث على الوحدة، واالتفاق، وتنهى عن التفّرق، واالختالف، 
حيث "هنى هللا تعاىل عن التفرقة، وخمالفة اإلمجاع تفّرق، فكان منهيا عنه، وال معىن لكون اإلمجاع حّجة سوى النهي 

يعاً َوَلَ تَ َفرَُّقواْ  َواْعَتِصُمواْ . ومما ورد يف هذا املعىن قوله تعاىل:24ن خمالفته"ع نِْعَمَت اَّللِ  َعَلْيُكْم ِِْذ   َواذُْكُرواْ  حبَْبِل اَّللِ  مجَِ
ُ  ُحْفَرةٍ  افََأْصَبْحُتم بِِنْعَمِتِه ِِْخَواًن وَُكنُتْم َعَلَى َشفَ  قُ ُلوِبُكمْ  ُكنُتْم َأْعَدا ٌ فَأَلََّف َبنْيَ  َها َكَذِلَك يُ َبنيِ  مِ َن النَّاِر فَأَنَقذَُكم مِ ن ْ

ُ َلُكمْ  بَ ْعِد َما َجا ٌُهُم  ِمن َتُكونُوْا َكالَِّذيَن تَ َفرَُّقواْ َواْختَ َلُفواْ  َوَلَ ، وقوله تعاىل:(103)آل عمران:َلَعلَُّكْم َِتَْتُدونَ  آََيتِهِ  اَّلل 
ُ  اْلبَ يِ َناُت َوُأْوَلَِِك ََلُْم  يِن َما َوصَّى ِبِه نُوحاً  َشرَعَ ، وقوله تعاىل:(105)آل عمران:َعِظيم   َعَذا  َوالَِّذي َلُكم مِ َن الدِ 

َنا ِبِه ِِبْ َراِهيَم َوُموَسى َنا ِِلَْيَك َوَما َوصَّي ْ يَن َوََل تَ تَ َفرَُّقوا ِفيِه َكرُبَ َعَلى َوِعيَسى َأْوَحي ْ َما َتْدُعوُهْم  اْلُمْشرِِكنيَ  َأْن َأِقيُموا الدِ 
َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيمًا فَاتَِّبُعوُه  َوَأنَّ ، وقوله تعاىل:(13)الشورى:ِِلَْيِه َمن يُِنيبُ  َويَ ْهِدي ِِلَْيِه اَّللَُّ جَيَْتيب ِِلَْيِه َمن َيَشا ٌُ 

(. ومن مّث، فإّن حتقيق وحدة 153)األنعام:تَ ت َُّقونَ  َعلَُّكمْ لَ  السُُّبَل فَ تَ َفرََّق ِبُكْم َعن َسِبيِلِه َذِلُكْم َوصَّاُكم ِبهِ  تَ تَِّبُعواْ  َوَلَ 
األمة، وإقامة دين واحد بعيدا عن التنازع، واالختالف غري ممكن بدون حتقق إمجاعها، واجتماعها على أمور الدين، 

 فاإلمجاع ال ميكن االستغناء عنه، بل هو ضروري إلقامة أمة واحدة، تدين بدين واحد.
 حتّرض على اليتملسو هيلع هللا ىلص اآلايت الّسابقة الذكر فقد استند علماء األصول إىل طائفة من حديث النيب وابإلضافة إىل

الوحدة، واالتفاق، وتنفر من الفرقة، واالختالف، فضال عن إثبات العصمة لألمة يف حال اإلجتماع، وأّن احلق مع 
مع أمِت على َل َتت:"ملسو هيلع هللا ىلصمجاع قول الرسول مجاعة املسلمني. ولعّل أهم حديث مّت االستناد إليه يف إثبات حجّية اإل

. ففي هذا 25"َلةٍ َعَلى َضالَ  ََل ََتَْتِمعُ  ِِنَّ أُمَِِّت "" بدال من ضاللة، ويف رواية أخرى على خطأ"، ويف رواية "ضاللة
وا عليه، عاحلديث "نفى مجيع اخلطأ عن إمجاعهم، ألّن ذلك نفي لنكرة تعّم، ومما أمجعوا عليه أنه ال جيوز خمالفة ما أمج

                                                           
 .108، ص 2، مج -مرجع سابق  -، الفصول يف األصولاجلصاص:  23
 .56م(، ص 1982هـ/1402، )الكـويت: دار القلم اإلمجاع بني النظري ة والتطبيقمحد، أمحد:  24 

دلة ذكر ابن اهلمام يف التحرير وغري واحد أهنا متواترة معىن ونص ابن اهلمام ومن األ. عصمة األمة وأهنا ال جتتمع على ضاللة وخطأ يقول الشيخ الكّتاين:"أحاديث 25
رية، وشواهد وحنوه كثري...وابجلملة فهو حديث مشهور املنت ذو أسانيد كث السمعية أي على أن اإلمجاع حجة قطعية آحاد تواتر منها مشرتك ال جتتمع أميت على اخلطأ

م(، 1983هـ/1403لمّية، )بريوت: دار الكتب الع نظم املتناثر من اْلديث املتواترانظر: الكتاين، أبو الفيض جعفر احلسين اإلدريسي:  .متعددة يف املرفوع وغريه"
أخرجه أبو داود وغريه عن أيب مالك األشعري وأن أميت ال جتتمع و  الفنت، ابب ما جاء يف لزوم اجلماعة، يف كتاب احلديث أخرجه الرتمذي. و 173-172ص 

يسى بن الرتمذي، أبو عيسى حمّمد بن ع. انظر: أخرجه ابن ماجة وغريه عن أنس وال جيمع اَّلّل هذه األمة على ضاللة ويد اَّلّل مع اجلماعةو  ،على ضاللة احلديث
 .629م(، ص 2002هـ/1422)بريوت: دار ابن حزم، لصحيح اجلامع اَسورة: 
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عن ، فضاًل عن احلديث املروي 27"يد هللا مع اجلماعة. زد على ذلك حديث "26فيجب كون ذلك صواابً غري خطأ"
َل ":ملسو هيلع هللا ىلصقول النيب . انهيك عن 28"ةمات ميتة جاهلي   ،ماتمث  من خرج من الطاعة وفارق اجلماعة مرفوعاً:" أيب هريرة 

فيه دليل لكون فـ". 29"من خذَلم، حىت أييت أمر هللا وهم كذلك َل يضرهمظاهرين على اْلق ،  تزال طائفة من أمِت
. ولقد ذكر 30"اإلمجاع حجة، وهوأصح ما يستدل به له من احلديث، وأما حديث ال جتتمع أميت على ضاللة فضعيف

كثرية تبلغ   باإلمام الّسرخسي وغريه بعد االستدالل ابألحاديث اآلنفة الذكر على حّجية اإلمجاع أّن "اآلاثر يف هذا البا
حّد التواتر، ألّن كّل واحد منهم إذا روى حديثاً يف هذا الباب مسعه يف مجع ومل ينكر عليه أحد من ذلك اجلمع فذلك 

، فضالً عن أّن الشيخ الكتاين قد أورد هذه األحاديث يف كتابه الذي حمضه جلمع ما تواتر من احلديث 31مبنـزلة املتواتر"
، مما يرجح حجّية اإلمجاع، 32خل حتت التواتر املعنوي كما نبه على ذلك الكتاين وغريهالشريف، وهذه األحاديث تد

 واعتباره دليال يرجع إليه، ويعتمد عليه يف األحكام الشريّعة.   
فاملالحظ أّن هذه األدلة ليست بقطعّية الداللة على حجّية اإلمجاع، فال يوجد نص شرعّي ينّص صراحة على 

ة ّصه ابلذكر. فـ"ليس يف كتاب هللا نص يف إثبات اإلمجاع ال يقبل التأويل، وليس على الظواهر القابلحجّية اإلمجاع، وخي
نص يف اإلمجاع  ملسو هيلع هللا ىلص ؛ فإنه مل يتواتر عنهملسو هيلع هللا ىلصللتأويالت يف القطعّيات تعويل، وال مطمع يف إثبات اإلمجاع خبرب الرسول 

ّرضون أميت على الضاللة" نقله معدودون حمدودون، مع :"ال جتتمعملسو هيلع هللا ىلصيدرأ املعاذير، ويقطع التجويز والتقدير. وقوله 
:"ال جتتمع أميت على ملسو هيلع هللا ىلصإلمكان اهلفوات والزَّالت، على أنه يتطرق إليه سبيل التأويالت؛ فال يبعد أن يقال املعيّن بقوله 

                                                           
 .16، ص2، حتقيق خليل امليس )بريوت: دار الكتب العلمّية، د.ت(، جاملُعتمد يف أصول الفقهالبصري، أبو احلسني حمّمد بن علي:  26
ي، نعرفه من حديث ابن عباس إال من هذا الوجه. الرتمذ أخرجه الرتمذي يف كتاب الفنت، ابب ما جاء يف لزوم اجلماعة، وقال عنه هذا حديث حسن غريب ال 27

 .629، ص -مرجع سابق -اجلامع الصحيح وهو السنن، أبو عيسى حمّمد بن عيسى بن َسورة: 
عة، ومفارقة ااحلديث قد أخرجه مسلم يف صحيحه، كاب اإلمارة، ابب وجوب مالزمة مجاعة املسلمني عند ظهور الفنت، ويف كّل حال، وحترمي اخلرج على الط 28

، 3م(، ج 1991هـ/1412، حتقيق حمّمد فؤاد عبد الباقي )القاهرة: دار احلديث، الصحيحالنيسابوري، أبو احلسن مسلم بن احلجاج القشريي:  اجلماعة. انظر:
  .1477ص 

. م من خالفهم، وقد أخرجه غريه من أصحاب السنن، ابب ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلّق ال يضرهمسلم، يف كتاب اإلمارةاإلمام احلديث أخرجه  29
 .1523، ص 3، ج -مرجع سابق  -، الصحيحالنيسابوري، أبو احلسن مسلم بن احلجاج: 

 .67، ص 13م(، ج 1984هـ/1404، 3)بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، ط  شرح صحيح مسلمالنووي، أبو زكراي حيي بن شرف :  30
 . 299، ص 1م(، ج 1993هـ/1414، حتقيق أيب الوفاء األفغاين )بريوت: دار الكتب العلمّية، صول الس رخسيأالسرخسي، حممد بن أمحد:  31

، املستصفى من علم األصولالغزايل، أبو حامد حمّمد بن حمّمد: ./ 173-172، ص -مرجع سابق  -، نظم املتناثر من اْلديث املتواترالكتاين: انظر:  32
. ومن أراد التوّسع يف معرفة األحاديث اليت استند إليها األصوليون يف إثبات حجّية اإلمجاع 173ص  إحياء الرتا العريب، د.ت(، حتقيق جنوى ضو )بريوت: دار

، 3، دراسة وحتقيق طه جابر فّياض العلواين )بريوت: مؤسسة الرالة، ط احملصول يف علم أصول الفقهفلرياجع: الرازي، فخر الدين حمّمد بن عمر: 
 وما بعدها.    79، ص 4م(، ج 1992/هـ1412
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تند كان مس. فلما مل يكن يف إثبات اإلمجاع أصال مقطوعا به يف الشرع فقد  33الضاللة" أهنا ال تنسلخ عن اإلميان"
األصوليني على ما حّثت عليه الّشريعة من الوحدة والتماسك، ونبذ الفرقة، واالختالف. فالنصوص الشرعّية تتفق يف 
داللتها على أّن من مقاصد الّشريعة اإلسالمّية حفظ وحدة املسلمني، وذمِّ االختالف، والتفرق يف الدين. فكّل ما 

ت رت به الشريعة وحثت عليه، وكّل ما يفضي إىل تفرق املسلمني واختالفهم هنيؤدي إىل وحدة املسلمني واجتماعهم أم
عنه، ونفرت منه. وعليه، فال شّك أّن يعّد اإلمجاع سببا رئيسا يف حتقيق وحدة املسلمني واتفاقهم، بل "إّن مدار أصول 

 .34الدين، ومرجع املسلمني إىل إمجاعهم، فاملنكر لذلك يسعى يف هدم أصل الدين"
 ما كان األمر، فإّن مجهور العلماء من األصوليني والفقهاء يرون أّن هذه األدلة املبثتة حلجّية اإلمجاع شاملة وأايّ 

للعصور كّلها، فال ميكن قصرها على عصر دون آخر نظرا لورودها بصيغة العموم اليت تفيد االستغراق والشمول. فـ 
وا تاب، والسّنة، والعقل ال تفّرق بني عصر وعصر، فالتابعون إذا أمجع"األدلة الثالثة على كون اإلمجاع حّجة، أعين الك

فهو إمجاع من مجيع األمة، ومن خالفهم فهو سالك غري سبيل املؤمنني، ويستحيل حبكم العادة أْن يشّذ احلّق عنهم مع  
الصحابة  ـ"ال إمجاع إال إمجاع. وأما الظاهرية فريون أّن اإلمجاع املعترب شرعًا إمنا خيتص إبمجاع الصحابة ، ف35كثرهتم"

...وهو اإلمجاع املقطوع به، وأما كّل عصر بعد عصرهم فإمنا بعض املؤمنني ال كّلهم، وليس إمجاع بعض املؤمنني إمجاعاً، 
. فيجعلون األدلة املثبتة حلجّية اإلمجاع قاصرة على الصحابة  وعصرهم، فضال عن أّن 36إمنا اإلمجاع إمجاع مجيعهم"

وذلك أمر يستقل به الصحابة . والذي يظهر يل أّن حصر اإلمجاع يف ملسو هيلع هللا ىلصنحصر يف اتفاق النقل عن الرسول اإلمجاع م
عصر الصحابة  دون غريهم قول غري سديد حيث إّن األدلة املعّول عليها يف حجّية اإلمجاع داللتها عامة فتشمل كّل 

ة  ال مينع ة حتقق اإلمجاع بعد عصر الصحابعصر وختصيصها بدون دليل دال على التخصيص ال يقبل. مث إّن صعوب
من قبول اإلمجاع إذا توفرت فيه شروطه املعتربة عند العلماء. انهيك عن أّن قصر اإلمجاع على عصر الصحابة  تعطيل 

 لفاعلّية هذا الدليل وأثره يف عملّية االجتهاد.            
 اإلجماع بين اإللزام وعدمه

 ت حجّية اإلمجاع فمن األمهّية مبكان معرفة اآلاثر املرتتبة على حصول اإلمجاع وحتققه.فإذا مَتّ االتفاق على إثبا

ومعىن ذلك هل يرتتب على حصول اإلمجاع حكم ملزم ألفراد األمة حبيث ال يسع أحدا خرقه أو نقضه، بل جيب قبوله، 
                                                           

لعلمّية، ، حتقيق خليل املنصور )بريوت: دار الكتب اغياث األمم يف التياث الظلم املشهور ابلغياثياجلويين، أيب املعايل عبد امللك بن عبد هللا:  33
 .26م(، ص 1997هـ/1417

 . 296، ص 1، ج -ع سابقمرج -، أصول الس رخسيالسرخسي، أبو بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل:  34

 . 186، ص -مرجع سابق  -، املستصفى من علم األصولالغزايل:  35
، ص 4م(، ج 1998هـ/1419، حتقيق حممود حمّمد عثمان )القاهرة: دار احلديث، اإلحكام يف أصول األحكامابن حزم، أبو حمّمد علي بن أمحد بن سعيد:  36

681. 
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على إنكاره بعد  املصدر الوحيد الذي يرتتب واإلذعان له، بل إّن "مثّة أمهّية لإلمجاع يف الفكراألصويل تتمّثل يف كونه
ثبوته إخراج املنكر من ربقة اإلسالم عند معظم األصولينّي، وذلك أّن خمالفته عندهم مبثابة خمالفة أمٍر معلوٍم من الدين 

روب ض . وإذا سلمنا أبّن حكم اإلمجاع اإللزام، وأنه يرتتب على خرقه تكفري، فهل هذه اآلاثر شاملة لكلّ 37ابلضرورة"
اإلمجاع أم أهنا ختتص بضرب دون آخر. انهيك عن أنه قد "فشا يف لسان الفقهاء أّن خارق اإلمجاع يكّفر، وهذا ابطل 
عم قطعاً؛ فإّن من ينكر أصل اإلمجاع ال ي كفَّر، والقول يف التكفري، والتربؤ ليس ابهلنّي، ولنا فيه جمموع فليتأمله طالبه. ن

صدق اجملمعني يف النقل، مّث أنكر ما أمجعوا عليه كان هذا التكذيب آِياًل إىل الشارع عليه من اعرتف ابإلمجاع، وأقر ب
الّسالم، ومن كّذب الشارع كفر. والقول الضابط فيه أّن من أنكر طريقا يف ثبوت الشرع مل يكّفر، ومن اعرتف بكون 

. زد على ذلك أّن شيوع التكفري شيوعا  38ه"الشيء من الشرع مث أنكره، كان منكرًا للشرع، وإنكار جزئه كإنكار كلّ 
 39كبرياً أفضى إىل أّن "احلنبلي يكفر األشعري...واألشعري يكفره...واألشعري يكفر املعتزيل...واملعتزيل يكفر األشعري"

التكفري إمنا  مما دعا اإلمام الغزايل إىل أتليف كتاب يبينّي فيه أّن أمر التكفري ليس ابهلنّي وال اليسري، وأّن "املبادرة إىل
فوضع كتابه "فيصل التفرقة بني اإلسالم والزندقة". ولقد أشار اإلمام الغزايل  40تغلب على طباع من يغلب عليهم اجلهل"

إىل أّن أحد األسباب الرئيسة الباعثة على التكفري دعوى خمالفة اإلمجاع وإنكاره "ولو أنكر ما ثبت ابإلمجاع، فهذا فيه 
، بل إّن "من خالف اإلمجاع، 41اإلمجاع حّجة قاطعة فيه غموض يعرفه احملصلون لعلم أصول الفقه"نظر، ألّن معرفة كون 

مل يثبت عنده بعد، فهو جاهل خمطئ، وليس مبكذب، فال ميكن تكفريه، واالستقالل مبعرفة التحقيق يف هذا ليس 
 وال هنّي.  42بيسري"

املبين  مجاع؛ اإلمجاع املبين على نصوص الشريعة، واإلمجاعوإيضاحا لذلك أقول إنه ميكن التمييز بني ضربني من اإل
على االجتهاد أو الرأي على حّد تعبري اإلمام الشافعي الذي أقّر الضرب األول وأثبته، ورّد الضرب الثاين واستبعده 

ال سّنٍة، فقد و بقوله:"ومنها ما اجتمع املسلمون عليه، وحكوا عمن قبلهم االجتماع عليه، وإن مل يقولوا هذا بكتاٍب 
، وبه يقع 43يقوم عندي مقام السّنة اجملتمع عليها. وذلك أّن إمجاعهم ال يكون عن رأي، ألّن الرأي إذا كان ت فّرِق فيه"

تباين أقوال العلماء وتفاوهتا. وعليه، فليس كّل إمجاع تناقله العلماء أو ن ّص عليه يف كتاب ما حيكم بتكفري خمالفه 

                                                           
 .45م، ص2000هـ/1421"، جملة إسالمّية املعرفة، السنة السادسة، العدد احلادي والعشرون، ِليف مصطلح اإلمجاع األصو سانو، قطب، " 37
 .462، ص 1م(، ج 1999، 3، حتقيق عبد العظيم الديب )مصر: دار الوفاء، ط.الربهان يف أصول الفقهاجلويين، أبو املعايل عبد امللك:  38
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مر يقتضي التثبّت، والتأكد من حصول اإلمجاع فعال، فضال عن الوقوف على مستند هذا اإلمجاع وزندقته، بل إّن األ
هل هو النص أو االجتهاد. والسبب يف ذلك أّن "التكفري حكم شرعي يرجع إىل إابحة املال، وسفك الّدم، واحلكم 

إذا ن الّساطع الذي ال يتمارى فيه اثنان، ف، وذلك أمر عظيم ال حيكم به إال مبدرك اليقني، والربها44ابخللود يف النار"
 ، بل إّن الّسالمة تقتضي وجوب التوقف ال أولويته. 45وقع فيه الرتدد بني اليقني والظّن، "فالوقف فيه عن التكفري أوىل"

انهيك عن أّن "درك اإلمجاع من أغمض األشياء؛ إذ شرطه أْن جيتمع أهل احلّل والعقد يف صعيد واحد، فيتفقوا 
أمر واحد اتفاقًا بلفظ صريح، مّث يستمروا عليه عند قوم، وإىل متام انقراض العصر عند قوم، أو يكاتبهم إمام يف  على

. 46أقطار األرض، فيأخذ فتاويهم يف زمان واحد، حبيث تتفق أقواهلم اتفاقاً صرحياً حىت ميتنع الرجوع عنه، واخلالف بعده"
ون مستند من الصعوبة مبكان، فإذا حتقق حتققاً قطعيًّا ال مرية فيه البتة فإمنا يكومن مثّ، فإّن حتقق اإلمجاع هبذا الشرط 

هذا اإلمجاع النص الشرعي. "فال يوجد قّط مسألة جممع عليها إال وفيها بيان من الرسول، ولكن قد خيفى ذلك على 
مع النص...وال  نص، وهو دليل اثنبعض الناس، ويعلم اإلمجاع فيستدل به، كما أنه يستدل ابلنص من مل يعرف داللة ال

. وابإلضافة إىل ذلك، فإّن دعوى اإلمجاع يف األحكام الشرعّية 47يوجد مسألة يتفق اإلمجاع عليها إال وفيها نص"
االجتهاديّة إللزام املخالف، وإفحامه لعّلها كانت مزامنة لإلمام الشافعي، بل رمّبا تقدمته مبّدة يسرية. ويظهر ذلك يف 

 يوسف لألوزاعي ورّده إلمجاعات ال تعترب من اإلمجاع يف شيء مثل قوله:"قال أبو حنيفة  يف الرجل يكون مناقشة أيب
معه فرسان ال يسهم له إال لواحد، وقال األوزاعي رمحه هللا: يسهم للفرسني وال يسهم لكثري من ذلك، وعلى ذلك أهل 

 ول هللا، وال عن أحد من أصحابه أنه أسهم للفرسني إالالعلم، وبه عملت األئمة. قال أبو يوسف: مل يبلغنا عن رس
حديث واحد، وكان الواحد عندان شاذا ال أنخذ به. وأما قوله: بذلك عملت األئمة، وعليه أهل العلم، فهذا مثل قول 

لذي اأهل احلجاز: وبذلك مضت السّنة، وليس يقبل هذا، وال حيمل عن اجلّهال، فمن اإلمام الذي عمل هبذا، والعامل 
. ومعىن ذلك أّن االختالف حاصل يف هذه املسألة فال ميكن رّد قول أيب حنيفة بدعوى اإلمجاع اليت مل يقم 48أخذ به"

دليل على صحته أو ثبوت وقوعه. وعلى اجلملة، فإّن اإلمجاع يعّد سالحا ذو حّدين فقد يستعمل يف املناظرة واجلدل 
                                                           

 .197، ص -مرجع سابق  -، فيصل التفرقة بني اإلسالم والزندقةالغزايل، أبو حامد حمّمد بن حمّمد بن حمّمد:  44
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 .200، ص -مرجع سابق  -، فيصل التفرقة بني اإلسالم والزندقةالغزايل، أبو حامد حمّمد بن حمّمد بن حمّمد:  46 
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حّلها الكافر، ت. ومن ينظر يف كتب شيخ اإلسالم ابن تيمّية سيجد مصداقا ملا قاله ابلنسبة لإلمجاع القطعي، ومنها قوله:"إّن حقوق اآلدميني اليت يس106، ص 19

يّب إذا أسلم مل يؤخذ مبا كان احلر إذا فعلها مثّ أسلم سقطت عنه كما تسقط عنه حقوق هللا. هلذا أمجع املسلمون إمجاعاً مستنده كتاب هللا وسنة نبيه الظاهرة أّن الكافر 
ار ابن حزم، )بريوت: د الصارم املسلول على شامت الرسولّسالم: أصابه من املسلمني من دم أو مال أو عرض...". ابن تيمّية، أمحد بن عبد احلليم بن عبد ال

 .  228م(، ص 2003هـ/1424
 .41-40، حتقيق وتعليق أيب الوفاء األفعاين )بريوت: دار الكتب العلمّية، د.ت(، ص الرد  على ِسري األوزاعيأبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم:  48
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ةإلفحام اخلصم أو وصمه ابلكفر، والفسق، وال . 49زندقة بناء على أنه خرق إمجاع األمة، وخالف ما اتفق عليه األميِّ
وابملقابل فيمكن استخدام اإلمجاع للمحافظة على األمة أمة واحدة كما حّث الشارع على ذلك، وحتقيق إقامة دينا 

 واحدا ال اضطراب فيه وال اختالف، وهذا أمر نفرغ لبيانه يف احلال. 
 سالميّة واستقرارهااإلجماع ووحدة األمة اإل

تعّد وحدة األمة اإلسالمّية، وتكافل أفرادها، وتعاوهنم فيما بينهم من الغاايت الكربى اليت سعت الشريعة إىل 
ن م امكححتقيقها، والعمل على استمرارها وبقائها. فقد جاءت الشريعة أبوامرها، ونواهيها، ومقاصدها جبملة من األ

يعاً َوَلَ تَ َفرَُّقواْ  َتِصُمواْ َواعْ شأهنا أن جتعل قوله تعاىل:  نِْعَمَت اَّللِ  َعَلْيُكْم ِِْذ ُكنُتْم َأْعَدا ٌ فَأَلََّف َبنْيَ  َواذُْكُرواْ  حبَْبِل اَّللِ  مجَِ

 رَبُُّكمْ  َوَأنَ  َهِذِه أُمَُّتُكْم أُمًَّة َواِحَدةً  ِِنَّ (، وقوله تعاىل:103)آل عمران:فََأْصَبْحُتم بِِنْعَمِتِه ِِْخَوانً... قُ ُلوِبُكمْ 

وحدة  من مثّ، فكّل ما يقويها. و قرائتلى ع ؤجرنمتحققا فضاًل عن كوهنا آايت تقرأ، و  عااقو  (،92)األنبياء:فَاْعُبُدونِ 
األمة، ويشّد واثقها أمر به الشارع، ورغّب يف إتيانه، وابملقابل فكّل ما خيّل ابلوحدة، ويوهن رابطتها هنى عنه الشارع، 

. مثّ إنه ال جدال يف كون وحدة األمة اإلسالمّية أصل أصيل من شرائع اإلسالم، وتعاليمه السامّية، بل لهورّهب من فع
إّن عليها تبىن اجتماع األمة، وملّ شتاهتا، وبفقداهنا تتفرق األمة شذر مذر. ولعّل واقع العرب وما كانوا عليه يف اجلاهلّية 

، 50دٍّ سواءعضهم على بعض، كّل يتعصب لقبيلته يف اخلري والشرِّ على حمن تفّرق، حيث كانوا قبائل متناحرة يعدو ب
 . 51بل جعلوا ذلك قاعدة عاّمة جتّلت يف قولتهم املشهورة "انصر أخاك ظاملاً أو مظلوماً"

وهذا أمر يدل داللة واضحة على أثر اإلسالم يف مجعهم بعد التفرق، وتوحيدهم بعد التشتت، حىت صار الواحد 
 لىع  هللا منّ د لقأابه وأمه بعد أْن كان يفديهما ابلنفس، والنفيس من صفراء، وبيضاء. وعليه، ف منهم يعادي

                                                           
بسبب خمالفة ملن  " للتنبيه على أّن قد مت توظيفه توظيفا سيّـئا لتفسيق وتكفري بعض العلماءم الطالق يف اإلسالمنظاولقد تعّرض الشيخ أمحد شاكر يف كتابه " 49

ة املعارف، ف: مكتبائلط)الطالق يف اإلسالم ا امنظأمحد حممد: ، كرشا سبقهم من اجملتهدين رغم عدم حتقق اإلمجاع إال فيما علم من الدين ابلضرورة. انظر: 
 .وما بعدها 23، ص (م1969ـ/ه1389

)بريوت:  أَيم العُر يف اجلاهلي ة( / املوىل بك، حمّمد أمحد جاد وزميليه: 1984، 2)بريوت: دار العلم للماليني، ط  َتريخ اجلاهلي ةانظر: فّروخ، عمر:  50
 (.  1961منشورات املكتبة العصريّة، 

. قال ابن َق َيَدْيهِ وْ اِلًما َأْو َمْظل وًما َقال وا اَي َرس وَل اَّللَِّ َهَذا نـَْنص ر ه  َمْظل وًما َفَكْيَف نـَْنص ر ه  ظَاِلًما َقاَل أَتْخ ذ  فَـ اْنص ْر َأَخاَك ظَ  َقاَل َرس ول   :َقالَ  أََنٍس عن  51
ا فلينهه فإنه له ديث وفيه "إن كان ظاملوملسلم يف حديث جابر حنو احل .ويف رواية معاذ عن محيد عند اإلمساعيلي "فقال يكفه عن الظلم، فذاك نصره إايه"حجر:"
ن ذلك يزيل أقال البيهقي: معناه أن الظامل مظلوم يف نفسه فيدخل فيه ردع املرء عن ظلمه لنفسه حسا ومعىن، فلو رأى إنساان يريد أن جيب نفسه لظنه ...نصرة "

من قال:"انصر أخاك ن أول أ.ذكر املفضل الضيب يف كتابه "الفاخر" ..الظامل واملظلوم مفسدة طلبه الزان مثال منعه من ذلك وكان ذلك نصرا له، واحتد يف هذه الصورة
ِذا   ، ويف ذلك يقول شاعرهم:ظاملا أو مظلوما" جندب بن العنرب بن عمرو بن متيم، وأراد بذلك ظاهره وهو ما اعتادوه من محية اجلاهلية، ال على ما فسره النيب 

 ". لى القوم مل أنصر أخي حني يظلمع  أن مل أنصر أخي وهو ظامل 
 .1253، ص 2م(، مج 1999هـ/1420)الرايض: بيت األفكار الدولّية،  فتح الباري بشرح صحيح البخاريانظر: العسقالين، ابن حجر: 
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ة دعوة املسلمني معلبشريّة مجيعاً بنعمة اإلسالم، وما ترّتب عنها من آاثر محيدة، ونعم جليلة ال حتصى وال تعّد أعظمها نا
آلت  عرض املّن بنعمه، وتذكرياً ملا كان عليه حاهلم يف اجلاهلية، ومار يف مذكلاب ليكونوا أمة واحدة، ولذلك أفردها هللا 

يعًا َوََل تَ َفرَُّقوْا َواذُْكُروْا نِْعَمَت اَّللِ  َعَلْيكُ عاىل:ت الفقإليه يف اإلسالم  ْم ِِْذ ُكنُتْم َأْعَدا ٌ فَأَلََّف َواْعَتِصُموْا حبَْبِل اَّللِ  مجَِ
َها كَ  َبنْيَ قُ ُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتم ُ َلُكْم آََيتِِه َلَعلَُّكْم بِِنْعَمِتِه ِِْخَوانً وَُكنُتْم َعَلَى َشَفا ُحْفَرٍة مِ َن النَّاِر فَأَنَقذَُكم مِ ن ْ ُ اَّلل  َذِلَك يُ َبنيِ 

 "كانوا يف اجلاهلّية )يقصد الصحابة ( بينهم اإلحن، والعداوات، واحلروب املتواصلة فقد .(103)آل عمران:َِتَْتُدونَ 
 فأّلف هللا بني قلوهبم ابإلسالم، وقذف فيها احملّبة فتحابوا وتوافقوا وصاروا إخواانً مرتامحني متناصحني جمتمعني على أمر

عن أّن هللا  قد أشار يف موضع آخر من كتابه ك هيان .52واحد قد نظم بينهم، وأزال االختالف وهو األخوة يف هللا"
يعاً َوَألََّف َبنْيَ قُ ُلوِِبِْم َلْو َأن، وأّلف بني قلوهبم فقال تعاىل:الكرمي أنه هو الذي آخى بني املؤمنني َفْقَت َما يف اأَلْرِض مجَِ

نَ ُهْم ِِنَُّه َعزِيز  َحِكيم   َ َألََّف بَ ي ْ  (. 63)األنفال:مَّا َألََّفْت َبنْيَ قُ ُلوِِبِْم َوَلِكنَّ اَّلل 
لذي بنعمة الدين واإلميان، وليس إبنفاق الذهب والفّضة ا لتأليف بني قلوب املسلمني وتوحيدها إمنا حدثا ذاوه

ا اخللل، سرعان ما يتطرق إليهذ إ وتإْن ترتبت عليه وحدة وأخوة فهي اصطناعّية رابطتها أوهى من خيوط العنكب
ة فضاًل عن ندماً، على خالف الرابطة الدينّية اإلميانّية املتصفة ابلقوة، واملتاعو  اب الرتباطها ابملال وجوداً ر ضطالوا

ّن العرب ملا من اآلايت الباهرة، ألملسو هيلع هللا ىلصالدميومة، واالستمراريّة. فقد كان "التأليف بني قلوب من بعث إليهم رسول هللا 
فيهم من احلمّية والعصبّية واالنطواء على الضغينة يف أدىن شيء، وإلقائه بني أعينهم إىل أْن ينتقموا ال يكاد أيتلف منهم 

لفتهم، ، واحتدوا وأنشأوا يرمون عن قوس واحدة، وذلك ملا نظم هللا من أملسو هيلع هللا ىلصهبم على اتباع رسول هللا قلبان، مث ائتلفت قلو 
ومجع من كلمتهم، وأحدث بينهم من التحاب والتواّد، وأماط عنهم من التباغض والتماقت، وكلفهم من احلّب يف هللا 

، من تشريعات من شأهنا أن حتفظ األخوة بني املسلمني. وقد مّت ذلك كّله بنعمة هذا الدين، وما فيه 53والبغض يف هللا"
 وتعمل على حتقيق األمة الواحدة اليت تعبد رابًّ واحداً، وتدين بدين واحد.

مث إّن حتقق الوحدة بني أفراد األمة اإلسالمّية يقتضي قبل كّل شيء، وبعد كّل شيء إقصاء كّل ما خيّل ابلوحدة، 
 ر الوحدة مع التفرق واالختالف. ولذلك وردت آايت تنهى عن التفرق، وأتمر إبقامةويفضي إىل ذهاهبا، فال يستقيم أم

بَ ْعِد َما َجا ٌُهُم  ِمن َتُكونُوْا َكالَِّذيَن تَ َفرَُّقوْا َواْختَ َلُفواْ  َوَلَ الدين دينًا واحداً، وعدم االختالف فيه، ومنها قوله تعاىل:
  ُ يِن َما َوصَّى ِبِه نُوحاً  َشرَعَ ، وقوله تعاىل:(105)آل عمران:ِظيم  عَ  اْلبَ يِ َناُت َوُأْوَلَِِك ََلُْم َعَذا  َوالَِّذي َلُكم مِ َن الدِ 

َنا ِبِه ِِبْ َراِهيَم َوُموَسى َنا ِِلَْيَك َوَما َوصَّي ْ يَن َوََل تَ تَ َفرَُّقوا ِفيِه َكرُبَ َعَلى َوِعيَسى َأْوَحي ْ وُهْم َما َتْدعُ  اْلُمْشرِِكنيَ  َأْن َأِقيُموا الدِ 
                                                           

فى البايب احلليب )مصر: مطبعة مصط ، حتقيق حممد الصادق قمحاويالكش اف عن حقائق التن زيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويلالزخمشري، حممود بن عمر:  52
 . 451، ص 1م(، مج1972هـ/1392وأوالده، 

 .166، ص 2، مجاملرجع نفسه 53



 

 
817 

نَ ُهْم َوَلْوََل   بَ ْغياً  تَ َفرَُّقوا َِِلَّ ِمن بَ ْعِد َما َجا ٌُهُم اْلِعْلمُ  َوَما(13ِِلَْيِه َمن يُِنيُب) َويَ ْهِدي ِِلَْيِه اَّللَُّ جَيَْتيب ِِلَْيِه َمن َيَشا ٌُ  بَ ي ْ
نَ ُهْم َوِِنَّ  مَُّسمًّى َكِلَمة  َسبَ َقْت ِمن رَّبِ َك ِِىَل َأَجلٍ  َُ ِمن لَُّقِضَي بَ ي ْ َلِفي َشكٍ  مِ ْنُه  بَ ْعِدِهمْ  الَِّذيَن ُأورِثُوا اْلِكَتا

 السُُّبَل فَ تَ َفرََّق ِبُكْم َعن َسِبيِلهِ  تَ تَِّبُعواْ  َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيماً فَاتَِّبُعوُه َوَلَ  َوَأنَّ قوله تعاىل:(، و 14-13)الشورى:ُمرِيبٍ 
(، وغريها من اآلايت اليت حتث على الوحدة والتآلف، وتنهى عن الفرقة 153)األنعام:ُقونَ تَ ت َّ  َلَعلَُّكمْ  َذِلُكْم َوصَّاُكم ِبهِ 

واالختالف. فاألمر إبقامة الدين وعدم التفّرق فيه مبعىن "اجعلوه قائما يريد دائماً مستمراً حمفوظاً مستقراً من غري خالف 
ق هلا أثر قوي يف إقامة الدين، ديناً واحداً بعيداً عن التفرّ . ولعّل اإلمجاع يعّد من أهم العوامل اليت 54فيه وال اضطراب"

 واالختالف فيه، بل إّن إقامة دين واحد ال تتحق بدون اإلمجاع.

ومهما يكن من شيء، فإّن هناك عّدة عوامل البّد من توفرها لتحقيق وحدة األمة، واحملافظة على إقامة دينها، ومن 
مبغزاه من أثر كبري يف حتقيق وحدة األمة. وسبب ذلك أّن وحدة األمة اإلسالمّية ال بينها اإلمجاع األصويل، وما للوعي 

ميكن أْن تتحقق إال بتحقيق منظومة واحدة موحدة يف األقوال، واألعمال، والسلوك، بل إّن حتقيق ذلك يعّد اللبنة 
 ع األصويل وعالقته ابلسنة أثراً قوايً يف. فالكالم الّسابق جيعل من اإلمجا 55األوىل لبناء أمة متصفة ابلوحدة، والتماسك

وحدة األمة ومتاسكها فضال عن أّن الناظر يف أقوال العلماء، وحمصل آرائهم أّن اإلمجاع القطعي الذي ال يسع مسلما 
إنكاره أو خرقه إمنا ينحصر يف اإلمجاع املستند إىل نصوص الوحي والسيما السّنة النبويّة. زد على ذلك أّن ما يتعلق 
أبصول الدين والعقيدة البد أْن يكون موحدا حىت جتتمع أفراد األمة يف خمتلف األمصار واألعصار على أصول دين 
واحدة، واثبتة تكسبها هويّة تكون سيمة مميزة وموحدة هلم أبدا. مث إّن وحدة تصرّفات الناس فيما يتعلق ابملعامالت مع 

ومانعة لغريهم من أْن يعّدوا يف مجعهم، أو أن يدخلوا يف مشلهم. ولذا، هللا  تكون آية جامعة ألفرادهم، وشاملة هلم، 
فسيتم التطرق إىل احلديث عن أثر اإلمجاع يف وحدة األمة اإلسالمّية وذلك ببيان العالقة بني اإلمجاع والسّنة، فضال عن 

 مكانة اإلمجاع يف وحدة أصول الدين وشعائره.  
وجود أمة واحدة تعبد راب واحدا يقتضي إقامة دين واحد ال اختالف  إنّ  ـ اإلجماع ووحدة أصول الدين: 1

يِن َما َوصَّى ِبِه  َشرَعَ :فيه، وال اضطراب. ولذا، فقد أمر الشارع إبقامة الدين، وهنى عن التفرق فيه بقوله َلُكم مِ َن الدِ 
َنا بِِه ِِبْ َراِهيَم  َوالَِّذي نُوحاً  َنا ِِلَْيَك َوَما َوصَّي ْ يَن َوََل تَ تَ َفرَُّقوا ِفيِه َكرُبَ َعَلى َوِعيَسى َوُموَسىَأْوَحي ْ  َأْن َأِقيُموا الدِ 

                                                           
 .11، ص 16(، ج 1967هـ/1387)القاهرة: دار الكتاب العريب،  اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب، أيب عبد هللا حمّمد بن أمحد:  54
رة املتعلقة بعلم اإلجتماع الديين تعترب أّن الدين عنصر مهم، وشرط ضروري لتحقيق وحدة جمتمع ما ومتاسكه. ولكن مما جتدر اإلشارة إليه أّن الّدراسات املعاص 55

مل  فهوماً موحداً للدين. فإذامهذا األثر اجلميل للدين يف وحدة أفراد اجملتمع ومتاسسكهم مشروط أبْن يتوفر يف هذا الدين وحدة يف العقيدة، والشعائر تكّون مبجملها 
لوحدة يف الدين، ولذلك ا تتوفر يف الدين مثل هذه الوحدة فإنه يكون حينها سببا للفرقة واالختالف األمر الذي جيعل من اإلمجاع عند املسلمني كفياًل بتحقيق هذه

ذا األمر انظر:  آراء علماء اإلجتماع الديين خبصوص هاعتربه علماء األمة، ومحلة الشريعة كرامة هلذه األمة كما سنقرر ذلك يف هناية هذا البحث. ملزيد من التوّسع يف
McGuire, Meredith B.: Religion: The Social Context (USA: Wadsworth Thomson Learning, fifth edition, 2002), pp. 15-50. O’ Dea, 

Thomas F. & Janet O’ Dea: The Sociology of Religion (New Jersey: Prentice-Hall, second edition, 1983) pp. 1-20.   
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ُ جَيَْتيب ِِلَْيِه َمن َيَشا ٌُ  اْلُمْشرِِكنيَ  (. ففي هذه اآلية أمر إبقامة 13)الشورى:ِِلَْيِه َمن يُِنيبُ  َويَ ْهِدي َما َتْدُعوُهْم ِِلَْيِه اَّللَّ
. 56 "اجعلوه قائما يريد دائمًا مستمراً حمفوظًا مستقراً من غري خالف فيه وال اضطراب"الدين، وعدم التفّرق فيه مبعىن

وعليه، فإّن اإلمجاع يعّد من أهم العوامل اليت هلا أثر قوي، وشأن كبري يف إقامة الدين دينًا واحدًا بعيدًا عن التفّرق 
أبمور  اب يتوقف على وجود أصول دين فيما يتعلقواالختالف فيه. مث إّن إقامة دين واحد ال اختالف فيه، وال اضطر 

االعتقاد واإلميان واحدة متفق عليها. وعليه، فليس غريبًا أّن اإلمجاع األصويل من الناحية العملّية التطبيقّية قد مّت 
ل من قام ئاستخدامه من قبل علماء الكالم فتّم توظيفه يف أصول الدين، ومسائل االعتقاد توظيفاً حكيماً. ولعل من أوا

 . "رسالة ِىل أهل الثغر بباُ األبواُهبذا التوظيف اإلمام األشعري يف كتبه والسيما كتابه املوسوم بـ:"
فقد قام اإلمام األشعري يف هذا الكتاب بذكر أصول الدين املستندة إىل القرآن الكرمي، والسنة النبويّة واليت أمجع 

. ويظهر من كالم اإلمام األشعري يف مقدمة هذا الكتاب أنه يعتمد على عليها الّسلف، واتبعهم عليها اخللف الصاحل
ما أمجع  فحسب، إذ يقول:"ابب ذكرملسو هيلع هللا ىلصإمجاع الصحابة  يف نقل أصول الدين املستندة إىل الرواية، والّسماع من النيب 
هم ملسو هيلع هللا ىلصيف وقت النيب  ، فاملأمورون57هبا"ملسو هيلع هللا ىلصعليه الّسلف من األصول اليت نبهوا ابألدلة عليها، وأمروا يف وقت النيب 

الصحابة  دون غريهم. مثّ ذكر اإلمام األشعري يف الكتاب اآلنف الذكر إحدى ومخسني إمجاعا فيما يتعلق أبمور أصول 
الدين واالعتقاد املستندة إىل نصوص القرآن الكرمي، والسنة النبويّة، وختمها بقوله:"فهذه األصول اليت مضى األسالف 

 العديدة، واملتنوعة.  58اب والسنة هبا، واقتدى هبم اخللف الصاحل يف مناقبها"عليها، واتبعوا حكم الكت
وزايدة على ذلك، فإّن اإلمام األشعري قد اعتىن ببيان أصول الدين، وأمور العقيدة اجملمع عليها، والرد على من 

ب على نصوص د يف هذا الكتا". فقد اعتماإلابنة عن أصول الد َينةخالفها أبنه خمالف إلمجاع املسلمني يف كتابه "
                                                           

 .11، ص 16، ج -مرجع سابق  - اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب:  56
ي وإحياء ، حتقيق ودراسة عبد هللا حمّمد اجلنيدي )املدينة املنورة: مركز البحث العلمرسالة ِىل أهل الثغر بباُ األبواُاألشعري، أيب احلسن علي بن إمساعيل:  57

يبا اليت ذكرها " قد تناول فيه نفس املسائل تقر الل مع يف الرد  على أهل الزيغ والِبدع. ولإلمام األشعري رمحه هللا كتاب آخر بعنوان "117هـ(، ص 1413الرتاث، 
يه على كّل مسألة ابإلمجاع فضال ف" قد استدل رسالة ِىل أهل الثغر بباُ األبواُ". والفرق بني الكتابني أّن كتابه "رسالة ِىل أهل الثغر بباُ األبواُيف كتابة "

" كان خلوا من االستدالل ابإلمجاع أو احلديث إال  يف موضع واحد، بل كان اعتماده على آي الذكر احلكيم، ودالالت الل مععن احلديث يف حال توفره، بينما كتابه "
ملقام مجاعة من العباد املرابطني بباب األبواب أرادوا التعرف على أصول دينهم فكان ااأللفاظ اللغويّة، واألدلة العقلية. ولعّل سبب ذلك أن الرسالة كانت موجهة إىل 

مي، " فقصد منه الرّد على املعتزلة فخاطبهم مبا يناسبهم ألن املقام مقام مناظرة فاحتج عليهم ابلقرآن الكر اللمعيقتضي من هذا اإلمام أن خياطبهم مبا يناسبهم. أما "
ها. ري ألدلة العقلّية، وال يصلح معهم االحتجاج ابحلديث لورود الشبهة عليه مثل عدم الصحة أو عدم االحتجاج خبرب الواحد يف أصول العقائد وغواملعاين اللغويّة، وا

. 134، ص -ابق س مرجع -، رسالة ِىل أهل الثغر بباُ األبواُ" يف هذين الكتابني. راجع: األشعري: الكالم يف الرؤيةوإذا أردت مثاال لذلك فانظر مسألة "
. وأما املوضع 42-37م(، ص 2000هـ/1421، حتقيق حمّمد أمني الضّناوي )بريوت: دار الكتب العلمّية، الل مع يف الرد  على أهل الزيغ والِبدع واألشعري:

يعة الذين يقّدمون عليا هبا املعتزلة، ولكن الرّد على الش " يتعلق آبخر مسألة ذكرها وهي الكالم يف اإلمامة مل يقصدالل معالوحيد الذي استدل فيه ابإلمجاع يف كتابه "
 .83"، ص الل مععن أيب بكر يف اإلمامة فاستدل عليهم إبمجاع األمة، وأّن األمة ال جتتمع على ضاللة. انظر: "
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، وإمجاع ملسو هيلع هللا ىلصالوحي واإلمجاع إلابنة أصول الّداينة بقوله:"ونعوِّل فيما اختلفنا فيه على كتاب ربِّنا تبارك وتعاىل، وسنة نبيِّنا 
فقد  . ولذا،59املسلمني، وما كان يف معناه، وال نبتدع يف دين هللا بدعة مل أيذن هللا هبا، وال نقول على هللا ما ال نعلم"

جعل من اإلمجاع أصال جيمع املسلمني على دين واحد يف أمور العقيدة بعيدا عن االختالف والتفّرق. ومثال ذلك رّده 
على القدرية، حيث "زعمت القدريّة  أّن هللا  خيلق اخلري، وأّن الشيطان خيلق الشّر. وزعموا أن هللا  يشاء ما ال يكون، 

. وقد ظهرت بعد 60ع عليه املسلمون من أّن ما شاء هللا كان، وما مل يشأ مل يكن"ويكون ما ال يشاء، خالفًا ملا أمج
اإلمام األشعري مجلة من الكتب تعىن جبمع أصول الدين اجملمع عليه واليت تكّون مبجملها معتقد أهل السنة اجلماعة 

 بن بطة وغريمها. " الالشرح واإلابنة على أصول السن ة الد َينة" لآلجري، وكتاب "الشريعةمثل كتاب "
وبناء على ذلك، فإّن هذا التوظيف لإلمجاع يف أصول الدين، وما بذله العلماء من جهد يف مجع املسائل اجملمع 
عليها كان له أثر كبري يف حفظ األصول االعتقادية هلذا الدين، واستطاع بذلك أْن يقمع كيد  احلركات اليت استهدفت 

الّسيء. فهذا اإلمجاع احلاصل يف أصول الدين قد كان وليزال له أثر مجيل يف مجع  أصول الدين بسوء فحاق هبا مكرها
املسلمني على أصول واحدة للدين، بل إّن هذا األمر قد جعل للمسلمني ميزة متييزهم عن غريهم، وعالمة توّحد بينهم 

د. التوحيد، وأّن آية املس وجتمعهم أينما كانوا، وحيثما وجدوا وأعين بذلك صفة التوحيد؛ فهم معروفون أبمة لم أنه موحِّ
واحلاصل أّن اإلمجاع على أصول الدين ليزال إىل يومنا هذا عامال موحدا بني املسلمني رغم اختالفهم يف كثري من األمور، 
وتفرقهم السياسي فإهنم موحدين ومتماسكني بفضل أصول الدين اجملمع عليها. ومن مثّ، فإّن ما حيدث من نزاعات بني 

رق إسالمّية يف عصران احلاضر تكاد تقضي على وحدة األمة على مستوى أصول دينها فإنه ميكن رفعه وجتنبه ابلرجوع ف
 إىل املسائل اجملمع عليها، وتعميمها على مستوى األمة، وتعليمهم إاّيها حىت يعاد تفعيلها يف حياة الناس.    

من أهّم األمور اليت تضمن وحدة األمة اإلسالمّية ومتاسكها  تعّد الشعائر الدينّية ـ اإلجماع ووحدة الشعائر: 2
السيما إذا كانت الشعائر جممع عليها، ومتفق على العمل هبا حبيث تنقل من جيل سابق إىل آخر الحق على هذه 

لقولية، إذ إّن لعملّية، وااملسو هيلع هللا ىلصالشاكلة اليت يعدم فيها التفّرق واالختالف. وهذا األمر يتعّلق يف الغالب بنقل سّنة الرسول 
هيك عن بسنته وطريقته اليت سلكها يف أمور العبادات كّلها. انملسو هيلع هللا ىلصهللا  ال يعبد إال مبا شرعه من شعائر بينها الرسول 

أّن الوحدة قد تتحقق مع تفرق األبدان، وتنائي الداير، وتباعد األوطان، وذلك إذا كان هناك إمجاع حبيث جتد املسلمني 
شعائريّة العملّية كما أشار اإلمام الشافعي إىل هذا األمر املهم، واملغزى العميق لإلمجاع متفقني يف أمور دينهم ال

بقوله:"قال: فما معىن أمر النيب بلزوم مجاعتهم؟ قلت: ال معىن له إال واحد. قال: فكيف ال حيتمل إال واحداً؟ قلت: 
تكون جمتمعًة  اعة أبدان قوٍم متفرِّقني، وقد و جَدت األبدانإذا كانت مجاعتهم متفرِّقة يف البلدان فال يقدر أحد أْن ي لزم مج
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من املسلمني، والكافرين، واألتقياء، والفّجار، فلم يكن يف لزوم األبدان معىًن، ألنه ال ميكن، وألّن اجتماع األبدان ال 
يهما. ومن قال مبا طاعة فيصنع شيئا، فلم يكن للزوم مجاعتهم معىًن إال ما عليه مجاعتهم من التحليل، والتحرمي، وال

تقول به مجاعة املسلمني فقد لزم مجاعتهم، ومن خالف ما تقول به مجاعة املسلمني فقد خالف مجاعتهم اليت أٌمر 
 . 61بلزومها"

وعليه، فـ"كأّن األمة إذا قالت بقول واحد يف مسألة واحدة، فقد اجتمعت أقواهلا، وجرى إمجاع أقواهلا جمرى اجتماع 
ولعّل هذا األمر ينطبق على حال األمة اليوم؛ فجماعتها متفرقة األبدان، فليس هلم وحدة سياسّية، بل . 62األجسام"

متفرقني يف أرض هللا الواسعة ال يوّحد بينهم إال لزوم ما أمجع عليه مجاعة املسلمني من أمور الدين كما نّبه على ذلك 
 فئة اد األمة مفرقة يف خمتلف األمصار، وقد يكون نزول املسلم بنيقدميًا اإلمام الشافعي رمحه هللا. ومن مثّ، فتوجد أفر 

أغلب أهلها من املسلمني أو أغلب أهلها على غري مّلة اإلسالم. فمثل هذا التفرق يف البلدان، والتباين يف النـزول ال 
يثما نزل، أّن املسلم حمينع من وحدة يف األعمال الدينّية إذا كانت جممعا عليها، متفق على العمل هبا. وسبب ذلك 

ِعَباِدَي الَِّذيَن  َيَ وأينما حّل فهو مكّلف ابتباع شرائع اإلسالم، وتطبيق أحكامه، وإفراد هللا  ابلعبادة امتثاالً لقوله تعاىل:
يَ  آَمُنوا ِِنَّ َأْرِضي َواِسَعة   ادات لشعائر، والعب(. فإذا حتقق اإلمجاع يف املسائل املتعلقة اب56)العنكبوت:فَاْعُبُدون فَِإَيَّ

يتحقق تبعاً لذلك وحدة يف األعمال التعبديّة بني أفراد األمة حبيث تكون هذه األعمال اجملمع عليها مسة مميزة هلم عن 
 غريهم ألّن املسلمني يلتزمون ابألمور اجملمع عليها، وال ميكن إنكارها من أّي مسلم متبع ملّلة اإلسالم. 

 توحيد األعمال التعبديّة، ولكي يتسىن لألمة أْن تقيم دينا واحدا ال اختالف فيه  وبناء على أمهّية اإلمجاع يف 
كما أمرت، فقد حاول بعض الفقهاء مجع املسائل اجملمع عليها فيما يتعلق أبمور الشعائر يف كتب فقهّية ممحضة هلذا 

ن املنذر ها يف األحكام الفقهّية. فقد اعتىن اباألمر، ومن أوائلها ما قام به اإلمام ابن املنذر من مجع املسائل اجملمع علي
تحتها " بتتبع املسائل اجملمع عليها يف األحكام الفقهّية، ورتبها حسب األبواب الفقهّية املعروفة افتاإلمجاعيف كتابه "

ّية األبواب قبكتاب الوضوء، فالصالة إىل آخر املسائل املتعلقة ابلعبادات، مث أتبعها بذكر املسائل اجملمع عليها يف ب
الفقهّية املتعلقة مبختلف املعامالت مثل البيوع، والنكاح، والقضاء، والدعاوى، والبّينات وغريها. ولقد تبنّي يل أّن اإلمام 
ابن املنذر كان مييل إىل القول أبّن اإلمجاع يتحقق مع خمالفة الواحد واإلثنني، حيث ذكر يف عّدة مواضع إمجاع يف 

ا إبشارة إىل أّن إماما من األئمة شّذ أو خالف أو انفرد. ومثال ذلك قوله:"وأمجعوا على أّن من مسألة ما، مث يعقبه
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دًا أْن ال كفارة عليه، وانفرد الشافعي فقال:يكفِّر وإن أمث" ، فضاًل عن قوله يف موضع 63حلف على أمر كاذاًب متعمِّ
. ومن مّث، فليس كّل ما ذكره ابن املنذر 64وابن احلسن"آخر:"وأمجعوا على أّن نفي البكر الزاين جيب، وانفرد النعمان 

 " قد حتقق فيه اإلمجاع ابملعىن األصويل حبيث ال خيالف يف املسألة أي جمتهد. ولذا، ففي كتاب ابناإلمجاعيف كتاب "
طعّية يف ق املنذر مسائل جممع عليها حقيقة، وذلك يف املسائل املتعلقة أبصول العبادات اليت وردت فيها نصوص شرعّية
 داللتها وثبوهتا. وأما بقّية املسائل اليت ذكر فيها اإلمجاع فهو ألغلب العلماء ومجهورهم، وليس لكّلهم.        

ت مراتب اإلمجاع يف العبادات واملعامالمث جاء من بعده ابن حزم مفردا املسائل اجملمع عليها بكتاب مسّاه "
 أّن املسائل اليت ضمنها ابن حزم يف كتابه هذا. ولقد أشار ابن حزم بدايًّ إىل "، وقد قام ابن تيمّية بنقد بعضوالعقائد

. 65"اإلمجاع قاعدة من قواعد امللة احلنيفّية، يرجع إليه، ويفزع حنوه، ويكّفر من خالفه إذا قامت عليه احلّجة أبنه إمجاع"
ليها يف االعتقادات. فاملعامالت، مثّ املسائل اجملمع عولقد افتتح املسائل اجملمع عليها بكتاب الطهارة مثّ بقّية العبادات، 

مث إّن معىن اإلمجاع عند ابن حزم ال يتحقق إال ابتّفاق العلماء مجيعا، فمخالفة الواحد جتعل املسألة حمّل اختالف ال 
زم يف ح اتّفاق على خالف ابن املنذر الذي يرى حتقق اإلمجاع مع خمالفة الواحد واإلثنني. ومثال ذلك قول ابن

الصلح:"ال إمجاع يف الصلح ألّن الشافعي وغريه يقول: ال جيوز الصلح أصاًل إال بعد اإلقرار ابحلّق، مّث ال جيوز فيه إال 
ما جيوز يف اهلبات أو البيوع أو غريه. وذكر بعض الناس عن أمحد بن حنبل أّن الصلح بعد اإلقرار ليس صلحاً وإمنا هو 

 ال اعترب ابن حزم خمالفة اإلمام الشافعي خمّلة حبقيقة اإلمجاع، بل مانعة من حتققه.. ففي هذا املث66هضم للحّق"
ولكن ما ذكره ابن حزم يف كتابه من مسائل اإلمجاع مل يلتزم فيها مبا ذكره يف مقدمة كتابه من كون "صفة اإلمجاع 

اجل فيها علمنا األخبار اليت ال يتخ هو ما تيّقن أنه ال خالف فيه بني أحد من علماء املسلمني، ونعلم ذلك من حيث
، بل اشرتط أن يدخل "يف هذا الكتاب اإلمجاع التام الذي ال خمالف فيه ألبتة، الذي يعلم كما يعلم أّن صالة 67شّك"

. ولكن مل يتمكن ابن حزم من 68الصبح يف األمن واخلوف ركعتان، وأّن شهر رمضان هو الذي بني شوال وشعبان"
كر يف اإلمجاع، األمر الذي جعل ابن تيمّية يتعقبه يف املسائل اليت ذكرها، وانتقده يف املسائل اليت ذ الوفاء مبا اشرتطه 

فيها إمجاعا، والواقع خالف ذلك. "فقد اشرتط يف اإلمجاع ما يشرتطه أهل الكالم والفقه كما تقّدم، وهو العلم بنفي 
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رة عند ابإلمجاع من العلوم الضروريّة كالعلم بعلوم األخبار املتواتاخلالف، وأْن يكون العلم ابإلمجاع تواتراً. وجعل العلم 
األكثرين. ومعلوم أّن كثرياً من اإلمجاعات اليت حكاها ليست قريباً من هذا الوصف، فضاًل عن أْن تكون منه، فكيف 

ولعّل من أهّم . 69وفيها خالف معروف، وفيها ما هو نفسه ينكر اإلمجاع فيه وخيتار خالفه من غري ظهور خمالف"
األمثلة اليت ذكرها ابن تيمّية للتدليل على صّحة ما انتقده على ابن حزم قوله:"وقال: وأما املاء اجلاري فاتفقوا على جواز 
استعماله ما مل تظهر فيه جناسة. قلت: الشافعي يف اجلديد من قوليه، وأحد القولني يف مذهب أمحد أّن اجلاري كالراكد 

. واحلاصل أّن ابن حزم قد حاول مجع 70 فينجس ما دون القّلتني بوقوع النجاسة فيه وإْن مل تظهر فيه"يف اعتبار القّلتني
املسائل اجملمع عليها يف أمور الدين املتعلقة ابلعبادات واملعامالت، واالعتقادات، وإن مل تكن املسائل كّلها جممعا عليها 

 إمجاعا اتما.
شعائر والعبادات جممع عليها من لدن الصحابة  فصاعداً، ولذا فقد عّدت يف وأايًّ ما كان األمر، فإّن أصول ال

صول أأصول الدين املتفق عليها، وأدرجها علماء الكالم يف كتبهم، ونّبهوا عليها، كما فعل اإلمام البغدادي يف كتابه "
حديثه  يها إمجاعا قطعّيا. ففي" وغريه، حيث ذكر الصالة، والزكاة، والصوم، واحلّج من أصول الدين اجملمع علالدين

عن الصالة يقول:"والصلوات املفروضات مخس، وعدد ركعاهتا ملن ال حيوز له القصر سبع عشرة، وملن جاز له القصر 
. والذي يظهر أّن وحدة 71يف الّسفر أحد عشرة. وهذه اخلمس من أسقط وجوب بعضها، أو أسقط وجوهبا كّلها كفر"

ووحدة عبادته حىت ال ختتلف املعتقدات عن األعمال، بل تكون املعتقدات، والعبادات الدين تقتضي وحدة املعبود، 
متفق عليها بني أهل الدين الواحد لتحقيق إقامة دين واحد. وهذه الوحدة تكون عرضة للضياع إذا دّب إليها االختالف، 

ف فيه، ويتحول يف الدين، واالختال فضال عن تسّرب البدع سواء يف املعتقدات أو العبادات حبيث تؤدي إىل التفّرق
 الدين إىل مجلة أداين، واألمة إىل جمموعة من األمم، يعادي بعضها بعضا، بل ويعتدي بعضها على بعض.   

فإذا تقرر ذلك، فإّن أهّم مغزى لإلمجاع يتمّثل يف حفظ العبادات من أّن يدخلها االختالف، فضال عن كونه حصنا 
فيها أو النقصان منها عن طريق البدع واحملداثت. ومبا أّن الشارع قد فّصل أمور العبادات قوال منيعا أمام تطرق الزايدة 

مرن أن أحدث يف معن االبتداع يف الدين بقوله:"ملسو هيلع هللا ىلصوعمال تفصيال ال ل بس فيه، وال إشكال، فضاًل عن هني الرسول 
من االبتداع يف أمور ومن جاء بعدهم  ر التابعنيحذّ قد حذيفة  زد على ذلك أّن  .72"فهو رد   هذا ما ليس منه
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. ومن 73فال تعبدوها، فإّن األول مل يدع لآلخر مقاال"ملسو هيلع هللا ىلصالعبادات بقوله:"كّل عبادة مل يتعبدها أصحاب رسول هللا 
مثّ ، فقد مّت تعريف البدعة ابملعىن الشرعي أبهنا "الزايدة يف الدين أو النقصان منه بعد الصحابة، بغري إذن الشارع ال 

انهيك عن أّن اإلمجاع قد حصل يف أصول العبادت، ونقلت نقال متواترا . 74، وال عماًل، وال صرحياً، وال إشارًة"قوالً 
جيال عن جيل األمر الذي أدى إىل حفظها يف خمتلف العصور، ورغم تعدد الشعوب اإلسالمّية، وتنوّع أجناسها 

 وأعراقها.
ماء األمة على احملافظة على املسائل اجملمع عليها، واملتفق على وابإلضافة إىل كّل ما تقّدم نالحظ أّن حرص عل

العمل هبا، واحتياطا يف محايتها حىت ال يقع خرقها أو نقضها، فيقع التفرق يف الدين، واالختالف فيه فقد اشرتط علماء 
االجتهاد. فمن  ا حنياألصول فيمن جيتهد يف فروع الفقه أْن يكون عاملا مبواطن اإلمجاع، حافظا هلا، ومستحضرًا هل

شروط اجملتهد "معرفة اإلمجاع واالختالف، وما ينعقد به اإلمجاع، وما ال ينعقد به اإلمجاع، ما يعتّد به يف اإلمجاع، ومن 
. ومما يدل على أمهّية اإلمجاع، ومدى تشدد العلماء يف 75ال يعتّد به يف اإلمجاع، ليتبع اإلمجاع، وجيتهد يف االختالف"

أنزلوه منزلة النصوص الشرعّية كما قال الغزايل:"وأما اإلمجاع فينبغي أْن تتمّيز عنده )يقصد اجملتهد( مواقع محايته أن 
اإلمجاع حىت ال يفيت خبالف اإلمجاع كما يلزمه معرفة النصوص حىت ال يفيت خبالفها. والتخفيف يف هذا األصل أنه ال 

ّٓ مسألة يفيت فيها فينبغي أْن يعلم أّن فتواه ليس خماليلزمه أْن حيفظ مجيع مواقع اإلمجاع واخلالف، بل   ّٓ فاً كّل
. فهذا األمر يدل على أمهّية مراعاة املسائل اجملمع عليها يف عملّية االجتهاد، واإلبقاء عليها دون املساس 76لإلمجاع"

 منها، إذ إن خمالفتها خيّل بوحدة األمة اإلسالمّية ومتاسكها.  
 

 خاتمة 
م من كالم يف حجّية اإلمجاع األصويل، وأثره يف وحدة األمة اإلسالمّية، ومتاسكها أّن الوحدة بني أعتقد أّن ما تقد

أفراد األمة قد تتحقق مع تفرق األبدان، وتنائي الداير، وتباعد األوطان، وتغاير األجناس، وذلك إذا كان هناك إمجاع 
هم، واملغزى شعائريّة كما أشار اإلمام الشافعي إىل هذا األمر املحبيث جتد املسلمني متفقني على أمور دينهم االعتقاديّة وال

العميق لإلمجاع بقوله:"فلم يكن للزوم مجاعتهم معىًن إال ما عليه مجاعتهم من التحليل، والتحرمي، والطاعة فيهما. ومن 
                                                           

الشاطيب، /  298م(، ص 1990هـ/1410، حتقيق عبد اجمليد الرتكي )بريوت: دار الغرب اإلسالمي، كتاُ اْلوادث والبدعالطرطوشي، حمّمد بن الوليد:  73
 .342، ص 2(، ج1986ريوت: دار الكتاب العريب، )باَلعتصام : إبراهيم بن موسى أبو إسحاق

 .19، ص -مرجع سابق  -، ِقامة اْلج ة على أن  اإلكثار يف التعب د ليس ببدعةاللكنوي:  74
مّية، ل، حتقيق حمّمد حسن إمساعيل الشافعي )بريوت: دار الكتب العقواطع األدلة يف األصولالّسمعاين، أبو املظّفر منصور حمّمد بن عبد اجلّبار:  75

 .306، ص 2م(، ج 1997هـ/1418
 . 171، ص -مرجع سابق  -، املستصفى من علم األصولالغزايل، أبو حامد:  76
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مجاعتهم اليت  فقد خالفقال مبا تقول به مجاعة املسلمني فقد لزم مجاعتهم، ومن خالف ما تقول به مجاعة املسلمني 
، واتباع سبيلها. ومن مّث، فإّن املسلم أينما نزل، وحيثما كان فإنه يلتزم أبصول الدين املتعلقة أبمور 77أٌمر بلزومها"

ون يف العصر بسنته اجملمع عليها، واملتفق على العمل هبا واتباعها. فاملسلمملسو هيلع هللا ىلصاالعتقاد، والشعائر، واتباع ما بينه الرسول 
دا، سواء أكانوا يف الشرق أم يف الغرب أو سواء أكانوا أغلبّية أم أقلّية يعبدون راّب واح -رغم الفرقة فيما بينمه  –احلاضر 

ويقيمون الصالة، ويؤتون الزكاة، ويصومون رمضان، وحيّج منهم إىل بيت هللا من استطاع إىل ذلك سبيال. فاملسلم أينما 
لك اليوم والليلة ال يزاد عليها يف بلد أو ينقص منها يف بلد آخر، وكذ توجه جيد املسلمني يصّلون مخس صلوات يف

جتدهم يف شهر رمضان صائمني، ال خيالف أحد منهم يف ذلك، وعلى ذلك فقس ما مل أذكره على ما ذكرته من األمور 
احدا، وما  يقيمون دينا و اجملمع عليها. وهذا األمر جيعل أفراد األمة اإلسالمّية يف خمتلف األمصار، وعلى مّر األعصار 

 كان ذلك ليتحقق لوال اإلمجاع. 
وهذا األثر الفّعال لإلمجاع يف إقامة دين واحد جتتمع عليه األمة يعّد يف نظري أهم مغزى لإلمجاع، وبه يفّسر متسك 

. 78ويّة الشريفةباألصوليني حني ظهور هذا العلم حبجّية اإلمجاع، وتثبيته يف االستدالل بعد الكتاب اجمليد، والسنة الن
وهذا التمّسك هبذا األصل كان له ابلغ األثر يف جعل األمة اإلسالمّية أمة موحدة، تدين بدين واحد، والسيما يف عصر 
الضعف، والتدهور، والتفّرق كالعصر الذي حنن فيه. وسبب ذلك أّن اإلسالم حيمل يف تعاليمه املتنوعة كّل أسباب 

، فضال عن أّن هناك عّدة عوامل البّد من توفرها لتحقيق وحدة األمة، واحملافظة على الوحدة، ونبذ كّل أسباب الفرقة
متاسكها، ولعّل من أمهها اإلمجاع احلاصل يف أصول الدين عقيدة، وشعائر، والزال، وسيزال يساهم يف وحدة األمة 

مّية، موحد جيمع الشعوب اإلسالاإلسالمّية، ومجع مشلها على إقامة دين واحد حىت يف حال غياب كيان سياسي واحد 
وأعين بذلك اخلالفة. فإذا كانت اخلالفة تعّد مظهراً عظيماً من مظاهر وحدة األمة اإلسالمّية كما أشاد بذلك السنهوري 

، فإّن اإلمجاع يقوم مقامها يف توحيد األمة، ومجع كلمتها على دين واحد حني 79"فقه الالفة وتطورهايف كتابه "

                                                           
 .475، ص -مرجع سابق  - الرسالةالشافعي:  77
اع اجملتهدين ابعتبار وقد يعرّب عن اإلمجاع ويراد به إمجقد يرد التعبري إبمجاع األمة ابعتبار أّن إمجاع اجملتهدين ملزم ألفراد األمة، فإمجاعهم ي نـزل منـزلة إمجاع األمة،  78

نا هذا إمجاع األمة ألّن ا قلأّن العربة يف اإلمجاع ابجملتهدين دون غريهم. وهذا عندي خالف لفظي إذ من املعلوم أن اإلمجاع األصويل ال يتحقق إال ابجملتهدين، فإذ
اع األمة للمنا ]اّن االمة ليسو أهال لالحتهادفحينها ال يكون هناك خلط بني إمجاع األمة وإمجاع اجملتهدين، بل العامة ال يسعها خمالفة العلماء، فكأّن إمجاعمه إمج

قصد هبا علماء ، أّن األمة ي"ِإنَّ أ مَّيِت اَل جَتَْتِمع  َعَلى َضالََلةٍ "مها سّيان. انهيك عن أّن العلماء قد فهموا من حديث "ال جتتمع أميت على ضاللة"، ويف رواية أخرى 
إمجاعهم إمجاعا  ألمة ككل، فكاناألمة، رغم أّن احلديث عرّب ابألمة، وليس ابلعلماء للمعىن الذي أشران إليه آنفًا من كون إمجاع اجملتهدين إمنا هو تعبري عن إرادة ا

 لألمة ابملآل.
د فة، فاملبدأ األساسي يف القانون العام اإلسالمي هو الوحدة. معىن الوحدة وجو يقول السنهوري:"جيب أْن يوجد يف اإلسالم سلطة إسالمّية موحدة ميثلها اخللي 79

م". السنهوري، عبد الرزاق سلطة مركزيّة إسالمّية واحدة يف العامل ميثلها رئيس هو اخلليفة. وتعترب الوحدة أهم خصائص نظام احلكومة )اخلالفة( الصحيحة يف اإلسال
 . 174-173(، ص 1989، ترمجة اندية عبد الرزاق السنهوري )مصر: اهليئة املصريّة العامة للكتاب، عصبة أمم شرقي ة فقه الالفة وتطورها لتصبحأمحد: 
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اع رها، وهو ما عليه واقع املسلمني يف هذا العصر. ولعل هللا يوفقنا إىل إجناز حبث متمم هلذا نعىن فيه ابإلمجغياهبا، وانداث
 األصويل واخلالفة اإلسالمّية يف رؤية فقهية معاصرة.  
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وت: دار الكتب )بري  نظم املتناثر من اْلديث املتواتر: الكتاين، أبو الفيض جعفر احلسين اإلدريسي
 م(1983هـ/1403العلمّية، 

، دراسة ِيضاح احملصول من برهان األصولاملازري، أبو عبد هللا حممد بن علي بن عمربن حممد التميمي: 
 (. 2001وحتقيق عّمار الطاليب )بريوت: دار الغرب اإلسالمي، 

 (. م1984 هـ/1404 )مصر: دار النهضة العربية، التشريع اإلسالمي اَلجتهاد يف :مدكور، حممد سالم

، 3)بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، ط  شرح صحيح مسلمالنووي، أبو زكراي حيي بن شرف : 
 م(.1984هـ/1404

القاهرة: ، حتقيق حمّمد فؤاد عبد الباقي )الص   حيحالنيســــابوري، أبو احلســــن مســــلم بن احلجاج القشــــريي: 
 م(.1991هـ/1412حلديث، دار ا
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 حنو تطوير تدريس مساقات الفقه اإلسالمي يف اجلامعات
 مساق األحوال الشخصية أمنوذجاً 

 د. محزة عبد الكرمي محاد

 

 امللخص

هتدف هذه الدراســـــــــة إىل قراءة حتليلة لواقع تدريس الفقه اإلســـــــــالمي يف اجلامعات، وإىل عرض تطبيقات 
 تدريس مســـــــــــاق األحوال الشـــــــــــخصـــــــــــية يف اجلامعات. وقد اتبعت هذه عملية لدمج مهارات التفكري يف

الدراســـــــــة املنهج الوصـــــــــفي التحليل يف الشـــــــــق األول منها أال وهو اجلزء النظري، مث اتبعت منهج التطبيق 
العملي يف الشـــــــق الثاين وذلك من خالل عرض مناذج تطبيقية لدمج مهارات التفكري يف تدريس مســـــــاق 

 األحوال الشخصية.

خلصـــــــت يف الشـــــــق النظري إىل غلبة الصـــــــبغة التلقينية على واقع التدريس الفقهي يف اجلامعات، أما  وقد
الشـــق األخر من الورقة أال وهو الشـــق العملي، فقد عرضـــت الدراســـة مناذج عملية لتطوير تدريس مســـاق 

هارة م األحوال الشــــــــخصــــــــية من خالل بعض مهارات التفكري اليت ميكن دجمها يف تدريس املســــــــاق، مثل
التطبيق، والتفكري الناقد، والطالقة الفكرية، وحل املشـــــــكالت، إضـــــــافة إىل عرض مناذج تطبيقية لتوظيف 

 اخلرائط املفاهيمية يف تدريس مساق األحوال الشخصية.
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 -قرا ٌة يف واقع تدريس الفقه اإلسالمي يف اجلامعات-أوًَل:القسم النظري:  
تدريس الفقه اإلسالمي خصوصًا حيزاً كبريًا يف الدراسات شغل موضوع التدريس اجلامعي عمومًا و 

وتكاد تلك الصبغة الصفة  (1)حيث خلصت إىل غلبة صبغة التدريس التلقيين على الدراسة اجلامعية األوىل،
الغالبة على أسلوب التدريس على مستوى الدراسات العليا تلك الصبغة اليت ال تسمح ابإلبداع والتجديد، 

–أي األساليب–إىل األساليب التقليدية اليت يتبعها أعضاء اهليئة التدريسية، واليت تستند وميكن عزو ذلك
على احملاضرة والتلقني، ويف هذه احلالة تكون فرصة الطالب يف التعبري عن رأيه قليلة. وإذا عرجنا على أبرز 

كليات الشريعة عموماً   دريس يفالطرق املتبعة يف تدريس الفقه اإلسالمي؛ جند أن أبرز الطرق املتبعة يف الت
ويف الفقه اإلسالمي على وجه خاص هو الطريق التقليدي أو األسلوب الذي يعتمد على احملاضرة بصفة 

 (2)أساسية ويستخدم األساليب األخرى اليت تتبع هذا االجتاه.
اراهتم وميكن للباحث أن يعزو أسباب هذه املشكلة ألكثر من سبب؛ منها: عدم اطالع املدرسني وجم

ملا يســــــتجد من طرق ومناهج حديثة يف التدريس، فطبيعة املواد الشــــــرعية تتطلب مدرســــــاً صــــــاحب عقل 
متفتح متقناً ألســاليب التدريس احلديثة، قادراً على صــياغة املعلومة وتقدميها أبســلوب بعيداً كل البعد عن 

ب؛ فما زال النظر إليه بكون جمرد فضــــــــالً عن النظرة التقليدية للطال( 3)الســــــــرد والتقليد وحشــــــــو األذهان.
مستهلك للمعرفة، ويقتصر دوره يف أغلب األحيان على حفظ املعلومات، يف حني جند أن النظرة احلديثة 
للطالب مل تعتد هتتم ابلكم املعريف بقدر ما انصـــــــــــــــب التفكري الرتبوي على تنمية قدرات الطالب الفكرية 

ضـــــاءات  بناء الذاكرة فحســـــب. تية على التعلم املســـــتمر ويف ففنحتاج إىل بناء فكر طلبة الفقه وليس إىل
 (4)تعليمية متنوعة وخمتلفة.

                                                           
 ( انظر:1)

 .55زغريت، مشكالت طلبة اجلامعة األردنية داخل احلرم اجلامعي وخارجه، ص -
 36األهلية )اخلاصة( يف األردن، ص الكايد، املشكالت التعليمية واالجتماعية واملالية اليت تواجه طلبة اجلامعات -
متويل، املشكالت التعليمية واملالية واملعيشية لطالب بعض اجلامعات ابلسودان )دراسة ميدانية(، جملة كلية الرتبية، جامعة  -

 .234(، ص1991)سبتمرب،17املنصورة، عدد: 
 ( انظر:2)

 .61، ص36حوامدة، مشكالت طلبة الدراسات العليا يف اجلامعة األردنية، ص -
 .69عثمان، مشكالت طلبة الدراسات العليا يف جامعات الضفة الغربية، ص -
 .39حسنة، من مقدمة كتاب تكوين امللكة الفقهية، ص -

 ( انظر:3)
 .79-78، ص51الزعيب، مشكالت طلبة كليات الشريعة يف اجلامعات األردنية الرمسية، ص -
 .143ملقررات الفقه وأصوله، صزوزو، فريدة. التفكري اإلبداعي يف املناهج الدراسية  -

 ( انظر:4)
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مات وإن كان هلذه املعلو -إنَّ هدف مناهج التدريس ال يتمثل يف حشو أذهان الطلبة ابملعلومات 
 يفولكن اهلدف األمسى الذي جيب أن تتجه إليه مناهج تدريس الفقه اإلسالمي  -أمهيتها يف املعرفة

اجلامعات هو بناء الشخصية الفقهية للطالب ومتكينه من املادة الفقهية املدروسة، والكشف عن قدراته 
الفكرية والعقلية، وتنمية ملكات االستنباط والبحث الفقهي عنده، وإكسابه القدرة على التفكري العلمي 

 (5)واملناظرة. السليم املبين على منهجية فقهية قادرة على البحث والدراسة واحملاورة
 خنلص مما سبق إىل عرض بعض مقرتحات للعالج؛ منها:

أمهية أتليف كتب جديدة لطلبة الفقه يقوم املعلمون بتأليفها وفق أســـــــــــــــاليب وطرق جديدة يف  -
وضـــــــع املناهج وكيفية تنفيذها، والرتكيز أثناء طرح النشـــــــاطات للطلبة على النشـــــــاطات التفكريية 

ر جامعة الزرقاء بضـــــرورة أتليف كتب حديثة يف كل علم من علوم وقد أوصـــــى مؤمت (6)اإلبداعية.
الفقه جتمع بني العلم الشــرعي األصــيل واألســلوب املعاصــر الســهل على أن تتضــمن هذه الكتب 
نصـــــوصـــــاً خمتارة من كتب الفقه القدمي، مع اإلفادة من األســـــاليب التدريســـــية احلديثة يف تدريس 

وأوصــــــت ندوة ( 7)... أســــــاليب تنمية التفكري اإلبداعي،الفقه اإلســــــالمي وأصــــــوله، وذلك مثل:
منهج تدريس الفقه اإلســــــــالمي يف مؤســــــــســــــــات التعليم العايل، بضــــــــرورة االنفتاح االنفتاح على 

 (8)جتارب العلماء يف العامل اإلسالمي يف جمال تطوير منهجية تدريس الفقه وصياغة براجمه.
يما تالميذه تعويدهم استخدام فكرهم وعقوهلم ف فضالً عن أن من واجبات األستاذ اجلامعي جتاه -

 (9)يعرض هلم من أمور الدنيا واآلخرة، وتدريبهم على األخذ ابملنهج العلمي يف التفكري والبحث.
ضرورة االهتمام أببرز طرق التدريس املتبعة يف الوقت احلاضر يف الدرس اجلامعي مبا هلا من سلبيات  -

 اجة إىل صيغ جديدة تدعو إىل التحرر الفكري وفق معايريوإجيابيات، وإن كانت يف غالبها حب
وقواعد وأصول الشريعة اإلسالمية. وهتدف طرائق التدريس هذه بصفة عامة إىل تنظيم املواقف 

                                                           

الصمدي، علوم الشريعة ابجلامعات من املادة العلمية إىل املادة التعليمية، مادة الفقه اإلسالمي أمنوذجا، ندوة منهج تدريس الفقه  -
 م، دار احلديث احلسنية، املغرب.19/4/2008اإلسالمي يف مؤسسات التعليم العايل، 

http://www.edhh.net/detail_conference.php?id=17 
 (  كهوس، مناهج تدريس الفقه اإلسالمي ابجلامعات املغربية وكلياهتا، ص5.149-146)
 ( العمري، بطاقات طالقة التفكري أسلوب من أساليب تنمية التفكري اإلبداعي يف تدريس العبادات، ص6.391)
 ( داود، توصيات مؤمتر تدريس الفقه اإلسالمي يف اجلامعات، ص7.564)
 ( ندوة منهج تدريس الفقه اإلسالمي يف مؤسسات التعليم العايل، 2008/4/19م دار احلديث احلسنية، املغرب:8)
http://www.edhh.net/conseil_bloc.php?id=4 
 ( اإلبراهيم، املدرس الذي نريد، ص9.507)

http://www.edhh.net/detail_conference.php?id=17
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التعليمية مبا يؤدي إىل تنمية القدرة على التعليم، ومتكني الطلبة من ممارسته اعتمادا على جهودهم 
 (10)افة جوانبها.الذاتية لتنمية شخصياهتم بك

توفري الوسائل العلمية وتكنولوجيا التعليم ألساتذة الفقه للقيام مبهامهم على أكمل وجه؛ حىت  -
يتمكنوا من مسايرة التطورات احلديثة للعلوم.، وضرورة حتفيز طلبة العلم على التفكري والبحث 

 (11)العلمي واإلنتاج الفقهي وتقوية امللكة لديهم.
 ابإلشارة إىل ملحوظتني:وأختم هذه املسألة 

إنَّ كثرياً من املؤمترات والندوات اليت أوصت بضرورة إعادة النظر يف املناهج، أو طرائق التدريس األوىل: 
ما زالت توصياهتا جمرد حرب على ورق، فهل قدمت تلك املؤسسات العلمية واجلامعات اليت تبنت مثل 

اقعية هلذا التطوير، أم أن األمر ال يعدو أكثر من هذه املؤمترات؟ أقول: هل قدمت مناذج تطبيقية و 
 !تسويد صفحات بيضاء يف كتاب املؤمتر مث يلقى الكتاب على رفوف املكتبات؟

إنَّ معظم البحوث الواقعة يف جمال مناهج تدريس الفقه اإلسالمي خصوصاً والرتبية اإلسالمية الثانية: 
 لرتقية جاء على طلبة املدارس واملناهج املدرسية، وأنعموماً، وسواء أكانت رسائل جامعية أم حبواثً ل

ما أجري منها على التدريس اجلامعي كان بسيطاً للغاية، يكاد يقتصر على أوراق شبه نظرية قّدمت 
يف مؤمترات علمية عقدهتا بعض كلّيات الشريعة يف بعض اجلامعات. وهذا األمر يدعو للتوقف كون 

نات بية اإلسالمية تركزت حبوثهم على الصفوف املدرسية، فكانت عيّ أساتذة مناهج وطرق تدريس التدر 
البحث اليت اختاروها لبحوثهم طلبة من الصفوف الدراسية يف املدارس احلكومية واخلاصة على اختالف 
مستوايهتا. إن واقع التدريس اجلامعي للمواد الشرعية يتطلب من املدّرسني يف الكليات اجلامعية عموماً 

لشريعة والرتبية على وجه اخلصوص أن يبذلوا أقصى جهد ممكن إلجراء حبوث مفيدة تتعلق وكليات ا
  (12)ابلتعليم والتعّلم الشرعي يف هذه اجلامعات؛ وهو مطلب شرعي قبل أن يكون مطلباً تربوايً أو علمياً.
ري يف كإذاً، خنلص إىل ضرورة طرح دليل عملي ال نظري يقدم مناذج تطبيقة يف دمج مهارات التف

مقررات الفقه اإلسالمي اجلامعية. وهنا يطرح تساؤل مفاده: هل مثّة دراسات تطبيقة يف هذا اجملال؟ تناول 
أحد الباحثني هذه املسألة وقد عرض عدداً من البحوث اليت تناولت أساليب تدريس الدراسات اإلسالمية، 

أوراق  كان بسيطاً يكاد يقتصر علىوتوصل إىل أن ما أجري من البحوث على مستوى التدريس اجلامعي  

                                                           
( اخلمشيلي، منهج تدريس الفقه اإلسالمي يف مؤسسات التعليم العايل، الدرس الفقهي يف اجلامعة املغربية بني االقتصاد واالجتهاد، ندوة 10)

م، دار احلديث احلسنية، املغرب19/4/2008منهج تدريس الفقه اإلسالمي يف مؤسسات التعليم العايل،   
http://www.edhh.net/detail_conference.php?id=18 
 (  كهوس، مناهج تدريس الفقه اإلسالمي ابجلامعات املغربية وكلياهتا، ص11.149-146)
 ( انظر: عالونة، البحث املتعلق أبنشطة التعليم والتعّلم اخلاصة ابلدراسات اإلسالمية يف اجلامعات، ص12.171-170)



 

 
834 

شبه نظرية ق دمت يف مؤمترات علمية عقدهتا بعض كليات الشريعة يف بعض اجلامعات، أما البحوث اليت  
كانت قريبة من البحث امليداين فقد اقتصرت على قضااي ذات عالقة ابلتعلم والتعليم املدرسي وليس 

 (13)اجلامعي.
والت عدة للتوجيه حنو أساليب حديثة يف تدريس املساقات ظهرت يف السنوات املاضية حماوقد 
هت بشكل رئيس إىل معلمي الرتبية اإلسالمية يف املدارس، فض -على فضلها–بيد أهّنا  (14)الشرعية، اًل و جِّ

عن كوهنا تركز على البعد النظري، أما اجلزء العملي فجلُّ تلك الكتب تعرض درسًا واحدًا يف التطبيق؛ 
يعي؛ ألن تلك الكتب هدفت إىل عرض أساليب تدريس الرتبية اإلسالمية، ومجهورها وهذا أمر طب

 املستهدف هو طلبة املرحلة اجلامعية األوىل غالباً، فلم ت وجَّه تلك الكتب إىل أساتذة اجلامعات.
وإذا انتقلنا ابلبحث ضمن الدراسات اجلامعة؛ فنجد أن مثّة رسائل وأطروحات تناولت موضوع التفكري 

بيد أنه يالحظ عليها أن واقعها التطبيقي هو مناهج املدارس وليس اجلامعات، فضاًل  (15)يف علوم الشريعة،
عن حمدودية انتشارها، فمعظم الدراسات امليدانية يف جمال أساليب تدريس الرتبية اإلسالمية تبقى حمفوظة 

  ة.على رفوف املكتبات، وال تنزل إىل امليدان كي يستفيد منها األساتذ

                                                           
 ( عالونة، املرجع السابق، ص13.170)
  منها على سبيل املثال ال احلصر:(14)

اسرتاتيجيات معاصرة يف تدريس الرتبية اإلسالمية: رؤية نظرية تطبيقية، أتليف: أ.د.عبد الرمحن اهلامشي وآخرون، ونشرته دار عامل  -
 م.2010الثقافة، سنة 

، ناالسرتاتيجيات احلديثة يف تدريس الرتبية اإلسالمية والقرآن الكرمي ، أتيف: د.برهان منر بلعاوي، وأ. هاين صالح أبو جلبا -
 م.2008ونشرته دار حنني، سنة 

طرائق تدريس مهارات الرتبية اإلسالمية: أولوايهتا، ختطيطها، تقوميها، أنشطتها، وتطبيقاهتا العملية، أتليف: أ.د. عابد توفيق  -
 م.2006اهلامشي، ونشرته مؤسسة الرسالة، سنة 

 م.2005حممود الساموك، ونشرته دار وائل، سنة تقومي، أتليف: أ.د. سعدون  –طرق  -تدريس الرتبية اإلسالمية: ختطيط  -
طرائق تدريس الرتبية اإلسالمية وأساليبها وتطبيقاهتا العملية، أتليف: أ.د. انصر اخلوالدة، وأ. حيىي عيد، ونشرته مكتبة الفالح،  -

 م.2003وصدرت الطبعة الثانية سنة 
  منها:(15)

ساسية علم الرتبية اإلسالمية ودورها يف تنمية التفكري لدى طلبة املرحلتني األدراسة آالء أجمد حممد عبيدات، املوسومة بـ كفاايت م -
 م.2011والثانوية يف لواء بين كنانة، رسالة ماجستري، جامعة الريموك، إربد، األردن، 

ة للنشر والتوزيع، يدراسة معيوف السبيعي، املوسومة بـ: تعليم التفكري يف مناهج الرتبية اإلسالمية، ونشرهتا دار اليازوري العلم -
 م، والباحث مل يتناول سوى منهاج الصف اخلامس األساسي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.2009

دراسة فداء حممد عبد احلميد الشنيقات، املومسة بـ: فاعلية برانمج تدرييب مقرتح يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى معلمي  -
ة للمرحلة األساسية العليا يف األردن، أطروحة دكتوراه، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، ومعلمات مبحث الرتبية اإلسالمي

م، وقد نشرت بعنوان:تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى معلمي ومعلمات مبحث الرتبية اإلسالمية، 2005عمان، األردن، 
 م.2008فداء حممد عبد احلميد الشنيقات، املركز القومي، إربد، 
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 اثنياً: القسم العملي
 دمج مهارات التفكري يف تدريس مساق األحوال الشخصية

 مهارة التطبيق:
 أمثلة عملية:

خالد موظف يف شركة ويعمل معه يف الغرفة نفسها عدانن وسعيد، وأمامهم وعلى مسامعهم  -
 اتصل عرب هاتفه النقال بزوجته شيماء وطلقها. برأيك، أهي طالق، وملاذا؟

" واحلال ذاته مع زوجته Facebookصفحة خاصة يف موقع التواصل االجتماعي " سعد لديه -
رميا، وأثناء تصفح رمي لصفحتها وجدت رسالة من سعد يقول فيها: "أنت طالق". برأيك، هل 

 هي طالق، وملاذا؟
 ؛سافر سامر إىل الوالايت املتحدة األمريكية من أجل العمل، وكي يتفادى مشكلة اإلقامة القانونية -

قرر أن يتزوج من فتاة نصرانية أمريكية تدعى "ساندرا" وأضمر يف نفسه فراقها بعد حصوله على 
 اجلنسية. برأيك، ما حكم هذا العقد، وملاذا؟

اشرتطت امرأة يف عقد نكاحها على أن ال تنجب إال مرة واحدة كل سبع سنوات. برأيك: ما  -
 مدى صحة هذا الشرط، وملاذا؟

 الناقد: تنمية مهارة التفكري
 أمثلة عملية:

جاء يف املادة اخلامسة من قانون األحوال الشخصية األردين يشرتط يف أهلية الزواج أن يكون  -
اخلاطب واخلطوبة عاقلني، وأن يكون كل منهما قد أمت الثامنة عشرة سنة مشسية إال أنه جيوز 

امسة عشرة من عمره. للقاضي أن أيذن بزواج من مل يتم منهما هذا السن إذا كان قد أكمل اخل
أال تتعارض هذه املادة مع فعل الرسول صلى هللا عليه وسلم من زواجه من السيدة عائشة رضي 

 هللا عنها، وضح رأيك؟
تناول الفقهاء القدامي بعض األمراض اجلنسية اليت جتيز فسخ عقد النكاح؛ كاجلب، والرتق  -

األمراض،  ل ما زال احلكم جبواز الفسخ هلذهوالقرن. برأيك، يف ظل التطور الطيب يف هذا العصر، ه
 وملاذا؟

على أنه: "إذا كان  -2006من قانون األحوال الشخصية اإلمارايت لعام -: 21/2نصت املادة  -
اخلاطبان غري متناسبني سنًا أبن كانت سن اخلاطب ضعف سن املخطوبة أو أكثر، فال يعقد 

القاضي، وللقاضي أن ال أيذن به ما مل تكن الزواج إال مبوافقة اخلاطبني وعلمهما وبعد إذن 
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م 2010من قانون األحوال الشخصية األردين لعام  11مصلحة يف هذا الزواج"، ونصت املادة 
على أنه: "مينع إجراء العقد على امرأة إذا كان خاطبها يكربها أبكثر من عشرين عاماً إال بعد أن 

 عليه هاتني املادتني مع فعل النيب صلى هللا يتحقق القاضي من رضاها واختيارها". أال تتعارض
 وسلم بزواجه من السيدة عائشة رضي هللا عنها، وضح رأيك.

يستدل القائلون بضرورة عدم الزواج بني األقارب مبا ورد يف األثر "غربوا النكاح"، و"اعرتبوا ال  -
اجه من بنت عمته و تضووا". كيف توفق بني هذا األثر وفعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من ز 

السيدة زينب بنت جحش رضي هللا عنها، وتزوجيه عليه الصالة والسالم السيدة فاطمة رضي هللا 
 عنها من ابن عمه علي بن أيب طالب كّرم هللا وجهه.

 طالقة املعاين -مهارة الطالقة الفكرية
 أمثلة عملية:

 ماذا تتوقع أن حيدث لو أابح اإلسالم الطالق دون عدد؟ 
  تتوقع أن حيدث لو أابح االسالم تعدد الزوجات بال قيد أو شرط؟ماذا 
 ماذا تتوقع أن حيدث لو مل يوجد تسجيل لعقد الزواج؟ 
  أابح اإلسالم للرجل أن يعدد الزوجات ضمن ضوابط، ماذا تتوقع أن حيدث لو أن اإلسالم حرم

 التعدد؟
 مهارة حل املشكالت.

 أمثلة عملية:
 الل إجازة الصيف غضب منها إثر خالف متعلق بعملها، واشتد رجل له زوجة تعمل مدرسة، خ

اخلالف، فقال الزوج: أنت طالق إن عملت العام القادم، مث قال بعدها مباشرة بصوت خفي 
يسمعه وحده: إن شاء هللا. أنت مفيت، فما رأيك: إذا عملت املرأة يف العام القادم، أهي طالق، 

 وملاذا؟
  :وجاءك رجل يســــــــــــأل: "تشــــــــــــاجرت مع زوجيت لياًل، واحتد النقاش أنت تعمل يف جمال اإلفتاء

بيننا، وغضـــــبت فقلت هلا: طالق، طالق، طالق، وخرجت من البيت". فما رأيك: هل الزوجة 
 طالق، وملاذا؟

  أيها املفيت رجل يسألك ويقول: "حدثت مشاجرة بيين وبني زوجيت، وأصرت على اخلروج وزايرة
نــت )طــارق(، ومل تنتبــه زوجيت للكملــة، وخرجــت من البيــت". أهلهــا، فقلــت هلــا: إن خرجــِت فــأ

 هل هي طالق، وملاذا؟
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  أيها القاضــي الشــرعي: جاءتك قضــية حول امرأة طلقها زوجها وَلمَّا حضــر الطرفان لديك، قال
 الزوج: إنين مسحور. كيف حتكم يف هذه القضية؟
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 توظيف الرائط املفاهيمية يف تدريس مساق األحوال الشخصية
 (16)سم ختطيطي لريطة مفاهيمية هرمية تسلسليةر 

 

 املهر-مثال تطبيقي 

 
 

  

                                                           
 الغامدي، بندر. خرائط املفاهيم. اجلبيل: اإلدارة العامة للهيئة امللكية- إدارة التعليم، 1427ه / 1428ه، ص 4.(16)
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 ( 17)خرائط مفاهيمية ملوضوع مؤكدات املهر
 

 

 
 

                                                           
  مصدر املادة العلمية من: وفا، أحكام الزواج يف الشريعة اإلسالمية، ج2، ص570 وما بعدها.(17)
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 الربامج اإللكرتونية لرسم الرائط املفاهيمية:
 " ومن مميزاته:Edraw Mind Mapمثّة برامج إليكرتونية متعدد لرسم اخلرائط، منها برانمج "

 ة استخدام اللغة العربية خبطوط "الويندوز".إمكاني -
 سهل االستخدام كأيِّ برانمج من برامج "ميكروسوفت". -
 يتيح إمكانية تصدير العمل لصيغ خمتلفة مباشرة. -

 واجهة الربانمج 
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 ابستخدام الربنمج: منوذج لريطة مفاهيمية ملوضوع اللعان
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 خرائط املقارنت:
 املقارنة الثنائية 

 
 قارنة الثالثية:امل
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 املقارنة الرابعية:
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 املقارنة الماسية:



 

 
847 

 

 خامتة:
هدفت هذه الورقة إىل قراءة حتليلية لواقع تدريس الفقه اإلسالمي يف اجلامعات، وقد انتهت إىل غلبة التعليم التلقيين 

وعة من املهارات توظيف جمم على هذا التدريس، وقد حاولت الورقة تقدمي مناذج تطبيقية يف هذا اجملال؛ متثلت يف
التفكري؛ مثل مهارة التطبيق، والتفكري الناقد، وحل املشكالت، فضاًل عن حماولة تقدمي مناذج تطبيقية لتوظيف اخلرائط 

 املفاهيمية ال سّيما يف مساق األحوال الشخصية.
 

 واحلمد هلل رب العاملني
 

 املراجع:
 ( ،املدرس الذي 1999إبراهيم، حممد عقلة ،)نريد، املؤمتر الثاين لكلية الشريعة، تدريس الفقه اإلسالمي يف م

 اجلامعات، جامعة الزرقاء األهلية، الزرقاء، األردن.
 ( ،من مقدمة كتاب تكوين امللكة الفقهية للدكتور حممد عثمان شبري، الدوحة: 1999حسنة، عمر عبيد ،)م

 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.
 ( ،(، مشكالت طلبة الدراسات العليا يف اجلامعة األردنية،) أطروحة دكتوراه، اجلامعة م1994حوامدة، ابسم

 األردنية.
  اخلمليشي، عبد اهلادي، منهج تدريس الفقه اإلسالمي يف مؤسسات التعليم العايل، الدرس الفقهي يف اجلامعة

ايل، ات التعليم العاملغربية بني االقتصاد واالجتهاد، ندوة منهج تدريس الفقه اإلسالمي يف مؤسس
 م، دار احلديث احلسنية، املغرب19/4/2008

http://www.edhh.net/detail_conference.php?id=18 
 ( ،)الفقه  سم( توصيات مؤمتر تدريس الفقه اإلسالمي يف اجلامعات، مؤمتر: تدري1999داود، هايل )حترير

 جامعة الزرقاء األهلية، الزرقاء، األردن.اإلسالمي يف اجلامعات، 
 ( ،مشكالت طلبة كليات الشريعة يف اجلامعات األردنية الرمسية، وعالجها من 2002الزعيب، إبراهيم ،)م

 منظور إسالمي، رسالة ماجستري، جامعة الريموك، األردن.
 ( ،مشكالت طلبة اجلامعة2004زغريت، وائل ،)األردنية داخل احلرم اجلامعي وخارجه، رسالة ماجستري،  م

 اجلامعة األردنية، األردن.

http://www.edhh.net/detail_conference.php?id=18
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 ( ،التفكري اإلبداعي يف املناهج الدراسية ملقررات الفقه وأصوله، جملة إسالمية املعرفة، 2005زوزو، فريدة ،)م
 .41ع: 

 وذجا، تعليمية، مادة الفقه اإلسالمي أمنالصمدي، خالد، علوم الشريعة ابجلامعات من املادة العلمية إىل املادة ال
م، دار احلديث احلسنية، 19/4/2008ندوة منهج تدريس الفقه اإلسالمي يف مؤسسات التعليم العايل، 

 املغرب.
http://www.edhh.net/detail_conference.php?id=17 

 م(، مشكالت طلبة الدراسات العليا يف جامعات الضفة الغربية، رسالة ماجستري غري 2000يم، )عثمان، سل
 منشورة، جامعة النجاح، فلسطني.

 (،البحث املتعلق أبنشطة التعليم والتعلم اخلاصة ابلدراسات اإلسالمية يف 2003عالونة، شفيق فالح ،)م
 دار الرازي. لعلوم اإلسالمية يف التعليم اجلامعي، عمان:اجلامعات، ضمن كتاب: البحث الرتبوي وتطبيقاته يف ا

 ( ،بطاقات طالقة التفكري أسلوب من أساليب تنمية التفكري اإلبداعي يف تدريس 1999العمري. شوكت ،)م
العبادات، املؤمتر الثاين لكلية الشريعة، تدريس الفقه اإلسالمي يف اجلامعات، جامعة الزرقاء األهلية، الزرقاء، 

 دن.األر 
 ( ،املشكالت التعليمية واالجتماعية واملالية اليت تواجه طلبة اجلامعات األهلية1994الكايد، خليل ،) 

 )اخلاصة( يف األردن، رسالة ماجستري، اجلامعة األردنية.
 ( ،مناهج تدريس الفقه اإلسالمي ابجلامعات املغربية وكلياهتا، حبث قدم 2009كهوس، أبو اليسر رشيد ،)م

ديسمرب، جممع الفقه  27–26ناهج وطرق تدريس الفقه اإلسالمي يف املدارس الدينية يف اهلند، يف ندوة م
 اإلسالمي ابهلند، ترمجة: شعبة حسنني الندوي

 ( ،م(، املشكالت التعليمية واملالية واملعيشية لطالب بعض اجلامعات ابلسودان )دراسة 1991متويل، نبيل
 .17املنصورة، عدد:  ميدانية(، جملة كلية الرتبية، جامعة

  ،م دار احلديث احلسنية، 19/4/2008ندوة منهج تدريس الفقه اإلسالمي يف مؤسسات التعليم العايل
 املغرب:

http://www.edhh.net/conseil_bloc.php?id=4 

  

http://www.edhh.net/detail_conference.php?id=17
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 لفرتة الفلبني يف  ٌوالعلما األساقفة مللتقي دراسة: واملسيحيني املسلمني بني التفاهم قضية
(2000-2010) 

 د. خريالدين داتو سليمان الوء

 

 البحث ملخ ص

ملتقى األســـاقفة والعلماء، غري احلكومية املهتمة ابحلوار اإلســـالمي تســـمى لمؤســـســـة لميثل هذا البحث دراســـة ميدانية 
( من اجملمع Nostra Aetateاملســـــيحي يف الفلبني. ظهرت فكرة احلوار الديين يف الفلبني بعد إعالن هذه الوثيقة )

م(، ولقيت اهتماًما ابلًغا من رجال الدين والدعاة. فقد 1965ديســـــمبري  8 -م1962أكتوبر  11) فاتيكان الثاينال
كثري من املشــــــكالت الســــــياســــــية  ومثرة احلوار الديين  يف الفلبني نتيجة والتعليمية الدينية واالجتماعية واالقتصــــــاديةو حل ّ

 . بني املسلمني واملسيحيني يف البالدالتفاهم 

 ،التفاهم بني الدايانت، وإبراز أســــس التفاهم املشــــرتك يف املنظور اإلســــالميتوضــــيح مفهوم  هداف هذا البحث منها:أ
قرائي الذي لفلبني. اســــــتخدم الباحث املنهج االســــــتاتعايش الســــــلمي يف تفاهم والواختاذ احلوار الّديين وســــــيلة انجحة لل

ت شــخصــية ابملوضــوع، معتمًدا على الدراســة امليدانية، فقام مبقابال يرتكز دوره على مجع النصــوص واملقاالت اليت تتعلق
نها . توصـــل الباحث بعد دراســـته إىل نتائج ومقرتحات وتوصـــيات، وســـوف يبيملتقي األســـاقفة والعلماءمع البارزين يف 

 الباحث يف دراسته.

ملسيحي يف الفلبني، احلوار اإلسالمي االتفاهم، جهود التفاهم بني املسلمني واملسيحيني يف الفلبني،  كلمات مفتاحية:
 ملتقى األساقفة والعماء.
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 مقدمة
احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن 

ليه وعلى سوله صلى هللا عيضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ور 
 :آله وسلم. أما بعد

ْكَرَمك ْم ِعْنَد اَّللَِّ أَتْـَقاك ْم أَ :﴿ اَي أَيُـَّها النَّاس  ِإانَّ َخَلْقَناك ْم ِمْن ذََكٍر َوأ نـَْثى َوَجَعْلَناك ْم ش ع واًب َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرف وا ِإنَّ فقال هللا 
َ َعِليٌم َخِبرٌي ﴾   .] 13رات : احلج[ِإنَّ اَّللَّ

إن هذا النص يبدأ حبقيقة كربى حاكمة وهي وحدة األصل اإلنساين من ذكر وأنثى وبضربة واحدة تسقط كل األمور 
والتعاون لتواصل االعارضة من لون ولغة ولقد سقطت يف وقت مبكر جًدا يف اتريخ اإلسالم. والتعارف هنا يتسع ليشمل 

 رتك ملا فيه اخلري واملنفعة لبين البشر، وهو هدف سام من أهداف احلوار.والتعايش، وكل ضروب العمل اإلنساين املش
، ولكن كثري من لبنيالفاحلوار اإلسالمي املسيحي من أهم وسائل التفاهم والتعارف بني أتباع اإلسالم واملسيحية يف إن 

ة واملسيحية للحوار ت اإلسالمياملسلمني واملسيحيني ال يشعرون بقيمة احلوار بني اجلانبني، لذلك قامت بعض املؤسسا
بني أتباع األداين لبناء السالم والتعايش السلمي، وقد اهتم بعض العلماء واألساقفة واملفكرين ابحلوار الديين، وقد أبرز 

 أفكارهم وآراهم وجتربتهم حول احلوار بني أتباع اإلسالم واملسيحية.
ليوم يف أشد يني يف الفلبني هو التفاهم فيما بينهم، فنحن نعيش امن أهم قضااي احلوار الّديين بني املسلمني واملسيحو 

احلاجة إىل التفاهم والتسامح الفّعال والتعايش اإلجيايب أكثر من أي وقت مضى نظرًا ألن التقارب والتفاعل والتعاون 
والسياسية يف بعض املدن  يةبني املسلمني واملسيحيني يزداد يوماً بعض يوم يف اجملاالت الثقافية واالجتماعية واالقتصاد

 . البلدواملناطق واإلقليم يف 
وال شك أن حسن التفاهم بني املسلمني واملسيحيني من أهم األمور يف تعايشهم، ومن حسن التفاهم أن يفهم كل 

عاً م طرف حقيقة دين غريه وثقافته وعاداته حىت ال يسيئوا الظن بعضهم بعضا، وليحرتموا ثقافاهتم وتقاليدهم، ويقفوا
ضد الظلم واجلرائم واإلرهاب، ويواجهوا معاً الفالسفة املادية واإلحلادية. وإضافًة إىل ذلك، جيب أن يتفاهم بني الطرفني 

 يف أمور مشرتكة بينهم حىت يعيشوا عيشًة سليمة بعيدة عن الصراع والتشاجر والعداوة. 
 

يف الفلبني  واملسيحيني: دراسة مللتقي األساقفة والعلماء ميثل هذا البحث دراسة ميدانية لقضية التفاهم بني املسلمني
أهداف البحث، ومنهج البحث، وثالثة مباحث، مشكلة البحث، و . وأييت هذا البحث يف مقدمة، و (2000-2010)

رتك يف املنظور التفاهم املشوأسس وخامتة ونتائج البحث، والتوصيات، املبحث األول: مفهوم التفاهم بني الدايانت، 
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ملتقي األساقفة  :، واملبحث الثالثيف الفلبني جهود التفاهم بني املسلمني واملسيحيني إلسالمي. واملبحث الثاين:ا
 والعلماء يف الفلبني.

 مشكلة البحث
الذين  1(1943 -1898)واألمريكان  (1898-1521كانت عالقة املسيحيني ابملسلمني عالقة سيئة منذ جميء األسبان )

ىل الفلبني، ومل تكن يومئذ حوارات أو مناقشات دينية بل كانت العداوة واحلروب بسبب االختالف محلوا املسيحية إ
( من Nostra Aetateالّديين والعادات والتقاليد بني املسلمني واملسيحيني، وسوء التفاهم. وبعد إعالن هذه الوثيقة )

، وهي اإلعالن عن عالقة الكنيسة ابألداين األخرى، م(1965ديسمرب  8 –م  1962أكتوبر  11اجملمع الفاتيكاين الثاين )
ظهرت فكرة احلوار الّديين يف الفلبني وخاصة يف هذا العصر الراهن، ولقيت اهتمامًا ابلغا من العلماء والسياسيني 

ندوات لواالجتماعيني وبعض املثقفني والدعاة ورجال الدين حىت فتحت فيها املراكز واملشروعات واألنشطة واملؤمترات وا
هبدف التعايش السلمي وبناء السالم والتفاهم والتقارب بني أتباع اإلسالم واملسيحية يف الفلبني. وأسهم احلوار يف حّل  
كثري من املشكالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية يف الفلبني واخنفضت نسبة العنف والتشاجر بني املسلمني الذين 

 ميثّلون األغلبية يف البلد. حدث كّل هذا التغري يف اآلونة األخرية نتيجة احلوار  واملسيحيني الذين 2 %10يشّكلون 
يف الفلبني. لذا رأى الباحث حماولة  بني املسلمني واملسيحيني الذي ترتأسه املؤسسات املسيحية و اإلسالمية والتفاهم

لماء يف الفلبني أو ملتقى األساقفة والعبني املسلمني واملسيحيني يف الفلبني، ومدى جناح  التفاهم يةالكشف عن قض
 من خالل أنشطته وجهوده املبذولة.   احلوار الّديينالتفاهم و فشله يف 

 أسِلة البحث
 حياول البحث اإلجابة عن األسئلة اآلتية: وعلى ضوء ما تقدم،

 ؟ التفاهم بني الدايانت ما مفهوم  -1
 ؟ أسس التفاهم املشرتك يف املنظور اإلسالميما  -2
 يف الفلبني ؟ ود التفاهم بني املسلمني واملسيحيني جهما  -3

                                                           
  أمحد حممد عبد القادر ، املسلمون يف الفلبني )القاهرة: مطابع الناشر العرَب، 1980م(، ص 39-36 .1
-https://www.cia.gov/library/publications/the تقول مصادر عامة أبن جمموع عدد السكان املسلمني يف الفلبني 5%، انظر: 2

world-factbook/geos/rp.html              وhttp://en.wikipedia.org/wiki/Islam in the Philippines  رتقدف إسالمية مصادر وأما 
  http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2004/35425.htm وبعضهم بـ 8% إىل 12%، انظر: :تعداد املسلمني 10%، انظر

.(م0132يونيو  15 يف استخرج)  

http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2004/35425.htm
http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2004/35425.htm
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 ؟   ما أهداف امللتقى األساقفة والعلماء من احلوار الديين -4
 أهداف البحث 

وإبراز ر اإلسالمي، املشرتك يف املنظو بني الدايانت، وبيان أسس التفاهم يسعى هذا البحث إىل توضيح مفهوم التفاهم 
لتعايش السلمي يف اهم واللتفواختاذ احلوار الّديين وسيلة انجحة يحيني يف الفلبني، جهود التفاهم بني املسلمني واملس

 لفلبني.ا
 منهج البحث 

استخدم الباحث املنهج االستقرائي جلمع النصوص واملقاالت اليت تتعلق ابملوضوع، معتمًدا على الدراسة امليدانية، فقام 
 والعلماء يف الفلبني.ملتقي األساقفة  مبقابالت شخصية مع البارزين يف

 
 املبحث األول: مفهوم التفاهم بني الدَينت 

 التفاهم يف اللغة
فهم: َفِهَم الشيء ابلكسر فهمًا وفَهامًة أي َعِلَمه ، وفالٌن )َفِهم( و)استفهمه( الشيء )فَأَفَهَمه ( و )فـَهََّمه تَفهيماً(، 

 4 لتفاهم: تفامهًا )َفهم( القوم أفهم بعضهم بعضا، أو فهم شيئًا فشيئا.وا  3 و)تـََفّهَم( الَكاَلَم َفِهَمه  شيئًا بعَد شيٍء.
 5 وتفاهم مصدر تفامهاً أي تشارك يف اإلدراك.

 اَلصطالح:
التفاهم هو تبادل األفكار بني الطرفني ألجل التفاهم يف أمور مشرتكة بينهم للوصول إىل حقيقة دينية هبدف التعايش 

 6 أتباع الدايانت. السلمي واالحرتام املتبادل بني
 إذن، التفاهم بني أتباع األداين يرتكز على قضااي الفكرية  وخاصًة يف أمور مشرتكة بينهم.

 هدف التفاهم بني الدَينت
أما هدف التفاهم بني أتباع األداين هو أن يفهم اآلخر مواقف دين غريه وثقافاته وعاداته وأمور مشرتكة بينهم ألجل 

 لتسامح الفّعال والتعاون اإلنساين.   التعايش اإلجيايب وا
 أسس التفاهم املشرتك يف املنظور اإلسالمي

                                                           

 راجع :معجم خمتار الصحاح، الرازي، بريوت: دار صادر، 2008م، ط 1، مادة "فهم"، ص 3.318 
 راجع :الرائد معجم لغوي عصرى، جربان مسعود، بريوت: دار العلم للماليني، 1999م، جملد األول، ط 6، ص 4.422 
 راجع : معجم العربية الكالسيكية واملعاصرة، يوسف حممد رضا، لبنان: مكتبة لبنان انشرون، 2006م، ط 1،مادة "تفاهم" ص 5.376 
 هذا االصطالح منقول من قبل العلماء واألساقفة يف ملتقى األساقفة والعلماء ابلفلبني خالل مناقشة الباحث معهم.6 
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إن التفاهم والتعايش قائمان يف اجملتمعات اإلسالمية بني املسلمني وغريهم منذ العصر اإلسالمي األول وحىت اليوم، 
عراف املتفق تبادل وتنفيذ املعاهدات واألحرتام املوجيب أن تقوم العالقات بني دولة اإلسالم وبني الدول األخرى على اال

عليها بني الطرفني. ومن الواضح أن التفاهم والتعايش مع اآلخرين أمرًا طبيعياً مألوفاً ال غرابة فيه بل هو جزء من الّدين. 
ملخالفني اوصحابته الراشدين بل ويقرأ يف القرآن الكرمي فضالً عن احرتام عقائد  ويظهر ذلك عملياً يف سرية الرسول 

واالعرتاف بعدم اإلكراه على اآلخرين يف دين اإلسالم، بل يدع اإلسالم إىل حسن احلوار واللطف ابملوعظة واجلدال 
 ه وَ  بَّكَ رَ  ِإنَّ  ً   َأْحَسن   ِهيَ  لَّيِت ابِ  َوَجاِدهْل م ً  ادْع  ِإىَلٰ َسِبيِل َربَِّك اِبحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة احلََْسَنِة  من ذلك قوله تعاىل: ﴿

. أسس التفاهم املشرتك يف املنظور اإلسالمي ما ]125النحل:  [﴾ اِبْلم ْهَتِدينَ  أَْعَلم   َوه وَ  ً   َسِبيِلهِ  َعن َضلَّ  مبَن أَْعَلم  
 يلي:

 األول: اَلحرتام املتبادل بني أتباع الدَينت 
من شخص  ويستند إىل أن البشر ينحدرون وهو مبدأ رئيسى جيب االهتمام به لكى ميكن التفاهم والتعامل مع البشر،

واحد هو آدم عليه السالم، لذا جيب أن حيرتم بعضهم بعضاً، ألن كلهم آلدم وآدم من تراب، ومن مث فهم يشرتكون يف 
أساس اخللق وهذا اإلشرتاك ينبغي أن يرتك أثره على تعاملهم مع بعضهم البعض يف السلم واحلرب. ففي وقت السلم 

يِن َوملَْ خي ْرِج وك م مِّن ِداَيرِك ْم َأنحتكمنا اآلية  َهاك م  اللَّـه  َعِن الَِّذيَن ملَْ يـ َقاتِل وك ْم يف الدِّ رَبُّوه ْم َوتـ ْقِسط وا تَ  الكرمية: ﴿ الَّ يـَنـْ
بُّ  اللَّـهَ  ِإنَّ  ً  إِلَْيِهْم  لَّـِه وا الَِّذيَن َيْدع وَن ِمن د وِن ال.  وقال هللا تعاىل : ﴿  َواَل َتس بُّ ]8املمتحنة:  [﴾   اْلم ْقِسِطنيَ  حيِ 

ِلكَ   ً  فـََيس بُّوا اللَّـَه َعْدًوا بَِغرْيِ ِعْلٍم  األنعام: [﴾  يـَْعَمل ونَ  َكان وا  مبَا فـَيـ َنبِّئـ ه م ْرِجع ه مْ مَّ  َرهِبِّم ِإىَلٰ  مث َّ  َعَمَله مْ  أ مَّةٍ  ِلك لِّ  َزيَـّنَّا َكذَٰ
108[.         

 والعدالة اَلجتماعية الثاين: املساواة
وإذا كان االحرتام املتبادل منطلقاً أوال للتفاهم بني أصحاب األداين، فإن االنصاف والعدل هو املنطلق الثاين. ولنا يف 

 اْعِدل وا ً   تـَْعِدل وا َأالَّ  َعَلىٰ  قـَْومٍ  َنآن  شَ  مْ جَيْرَِمنَّك   َواَل  ً  قوله تعاىل: ﴿ اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمن وا ك ون وا قـَوَّاِمنَي لِلَّـِه ش َهَداَء اِبْلِقْسِط 
.ويقول هللا تعاىل: ﴿ ِإنَّ اللَّـَه ]8املائدة:  [             ﴾تـَْعَمل ونَ  مبَا َخِبريٌ  اللَّـهَ  ِإنَّ  ً   اللَّـهَ  َواتَـّق وا ً   لِلتـَّْقَوىٰ  أَقْـَرب   ه وَ 

ْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي ا َهٰى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلم نَكِر َواْلبَـْغِي أَيْم ر  اِبْلَعْدِل َواإْلِ النحل:  [﴾  َتذَكَّر ونَ  َلَعلَّك مْ  يَِعظ ك مْ  ً  ْلق ْرََبٰ َويـَنـْ
. يعترب حتقيق املساواة والعدالة االجتماعية إحدى قيم اإلسالم األساسية اليت قّررها القرآن الكرمي وطبقها الرسول ]90

 واخللفاء يف خمتلف األزمنة.  
 فالعدل هو أساس احلوار اهلادف الذي ينفع الناس وميكث أثره يف األرض ويقتضي العدل املساواة بني البشر. 
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والواقع أن حتقيق العدل يقتضي الكثري مما جيب عمله يف العالقات الدولية، جيب حل القضااي الدولية وفقًا لقواعد 
 العدالة، وإنصاف املظلومني، وكف يد الظاملني. 

 ،نت بالدان كثرياً من الظلم، وكم من مشكالت دامية يف بالدان الفلبني وغريه من بعض أقليات املسلمة مثل بورمالقد عا
ويف أفغانستان  رية،، والسو وجنوب اتيالند بسبب الظلم والتعصب الّديين، وكما تسيل الدماء يف فلسطني ويف العراق

 م يكافحون من أجل استقالل بالدهم ومحاية شعوهبم. وغريها من البالد املسلمة وال ذنب ألهلها إال أهن
إذن، قضية العدل االجتماعي من القضااي احملورية الكربى يف العالقات الدولية واألداين. وانطالقاً من هذا، فإن احلوار 

ات واملنشورات و والتفاهم بني أتباع األداين يلعب دورا هامًا لنشر العدالة وانصاف املظلومني عن طريق املؤمترات والند
 وغريها من املناقشات سواء كانت رمسية أو غري رمسية.

 الثالث: التسامح والتقدير
اهتم اإلسالم اهتماًما واضًحا أبن تسود السماحة والعفو واحللم العالقة بني املسلمني وغريهم من أتباع األداين يف اجملتمع 

اب. إن اإلسالم هو دين الرمحة الذي ختم به الرمحن الرحيم اإلسالمي، وخاصة وبدرجة أوضح بني املسلمني وأهل الكت
رمحًة للعاملني، فهو رمحة بطبعه وسلوكه ومعاملته، وهو رمحة أيًضا بدعوته  رسالته إىل البشر، وأرسل هللا رسوله حممد 

 َفظًّا ك نتَ   َوَلوْ  ً   هَل ْم ـِه لِنتَ وبكل ما اشتملت عليه، وال أدّل على هذه احلقيقة من قوله تعاىل: ﴿ فَِبَما َرمْحٍَة مَِّن اللَّ 
 ً   اللَّـهِ  َعَلى فـَتَـوَكَّلْ  َعَزْمتَ  فَِإَذا ً   اأْلَْمرِ  يف  َوَشاِوْره مْ  هَل مْ  َواْستَـْغِفرْ  َعنـْه مْ  فَاْعف   ً   َحْوِلكَ  ِمنْ  اَلنَفضُّوا اْلَقْلبِ  َغِليظَ 
بُّ  اللَّـهَ  ِإنَّ  وصحابته رضي هللا عنهم أورع األمثلة للسماحة  . ولقد ضرب الرسول ]159آل عمران:[   ﴾اْلم تَـوَكِِّلنيَ  حيِ 

يف عالقة املسلمني ابليهود والنصارى ومن هذه األمثلة: ما روى عن أنس رضي هللا عنه أن غالًما من اليهود كان مرض، 
اب القاسم، له أبوه: أطع أيعوده، فقعد عند رأسه، فقال له: أسلم فنظر إىل أبيه وهو عند رأسه فقال  فأاته النيب 

حيضر والئم أهل الكتاب  وهكذا كان النيب  7وهو يقول: احلمد هلل الذي أنقذه من النار". فأسلم، فقال النيب 
ويغشى جمالسهم ويواسيهم يف مصاهبم، ويعود مرضاهم، ويعاملهم بكل أنواع املعامالت اليت يتبادهلا اجملتمعون يف مجاعة، 

، وتشغل مكاانً مشرتكاً، فقد كان النيب يقرتض منهم نقوداً ويرهنهم متاعاً، ومل يكن ذلك عجزاً من حيكمها قانون واحد
بل كان  الصحابة رضوان هللا عليهم عن إقراضه، فإن بعضهم كان ثراي، وكلهم يتلهف على أن يقرض رسول هللا 

                                                           
 انظر رواايت البخاري يف  كتاب اجلنائز)ابب إذ قال املشرك عند املوت: ال إله إال هللا(، اجلامع الصحيح للبخاري )الرايض: شيبة احلمد عبد القادر، مكتبة 7

. 371( ص 1321، رقم احلديث 1، ج1، ط2008هد الوطنية، ف      
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القة املسلمني ائم، وتدليال على أن اإلسالم ال يقطع عيفعل ذلك تعليماً لألمة، وتثبيًتا عملياً ملا يدعو إليه من سالم وو 
  8 مع مواطنهم من غري دينهم.

وقد فهم الصحابة رضي هللا عنهم هذا املنهج املتسامح مع أهل الكتاب، فساروا على هذا النهج احلكيم. مث جاءت 
روم والرببر، فعاشروا أبناء األمم من ال سرية املسلمني األولني الذين تفرقوا يف أحناء العامل على خري ما تكون السماحة،

ويف ظل دولة اإلسالم يف األندلس. فعالقة املسلمني مع غريهم من أهل الكتاب تتسم يف جوهرها ابلسماحة والسالم 
 طاملا مل حيدث منهم اعتداء على العقيدة أو األوطان.

يف منظور  ر أسس التفاهم املشرتكة بني أتباع األداينإن االحرتام املتبادل واملساواة والعدل االجتماعي والتسامح والتقدي
اإلسالمي، ولكن ال بّد من التفاهم  واالحرتام والتسامح والتقدير مع حفظ اهلوية والعقيدة، فليس من التفاهم والتسامح 

 أن يلغي االختالف وأن يتنازل يف أمور اثبتة يف الّدين والعقيدة والشريعة.
اس الذين َيش ّكون يف احلوار والتفاهم، وحجتهم يف ذلك أن من يدعون إىل احلوار والتفاهم وقد رّد القرضاوي بعض الن

يسعون من ورائه إىل تذويب الفوارق بني األداين، فأجاب قائاًل:" ال ميكن تذويب الفوارق بني األداين مطلقاً، فاملسيحية 
واعترب دعاة   9ا األمر ال ميكن أن نفرط فيه". ستظل تقول ابلتثليث، وسيظل اإلسالم يقول ابلتوحيد اخلالص، وهذ

   10املسيحي أن احلوار ينبغي أن ال يقصد منه تغيري مبادئ اآلخر. -احلوار اإلسالمي
 

 جهود التفاهم بني املسلمني واملسيحيني   املبحث الثاين:
 : اجملال السياسي أوَلً 

ابع اإلسالم وحىت بداية القرن العشرين وقد اتسم ابلط ميتد تطور العالقة بني املسلمني واملسيحي منذ ظهور       
وكانت اجملاهبة العسكرية السياسية هي اليت  11الصراعي والعدائي بني أتباع اإلسالم واملسيحية أكثر من السلم والوفاق.

                                                           
 والدليل على ذلك يف السرية النبوية منها رواايت البخاري يف  كتاب الرهن يف احلضر )ابب الرهن عند اليهود وغريهم، و ابب من رهن درعه(، اجلامع 8

(. 55، و ص 56، ص 2432و 2436، رقم احلديث 1، ج1، ط2008 مكتبة فهد الوطنية، ،شيبة احلمد عبد القادر: الرايض) بخاريلل صحيحال  

 القرضاوي، يوسف. )1998م(. اْلوار اإلسالمي املسيحي. جملة املسلم املعاصر، العدد 86، ص 147.  9 
 ابثولوميس األول، تطريرك القسطنطينية يف الندوة اإلسالم املسيحية، انظر: صحفية الرأي، عمان: 4/6/1997، ص 10. وعفيف عثمان، اْلوار املسيحي اإلسالمي، 10

.118 ص ،(م1996 ،32-31 العددان االجتهاد،: بريوت) اْلفاق املشكالت، املمنطلقات،  

  انظر: ليلى الكاشاين، اْلوار  اللفيات واألبعاد )التوحيد، العدد 75، 4/1995(، ص 11.105
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 Nikolai) وانطلق نيكوالي كوزاين 12سيطرت على العالقات بني الطرفني، مبا فيها العالقات الّدينية واأليدولوجية.

Kozani) (1401 – 1464ويوحنا )م (Youhana)   م( من رؤية مؤداها أن احلرب ال حتل اخلالف 1458 -1400)حوايل
بني الداينتني املسيحية واإلسالم، واعتقدا أن احملاوالت الرامية إىل حتويل املسلمني إىل املسيحية بال معىن وال طائل 

 وهلذا طالبا بضرورة الكشف عن الفوارق واإلختالفات الواقعية، والبحث اجلاد عن ورائها، وال تؤدي إىل نتائج إجيابية،
األمور املشرتكة بني الداينتني، ومتاشيا مع هذا املنحي درس نيكوالي كوزاين ويوحنا من سيفويف فكرة وضع أساس راسخ 

كوزاين أثر على صديقه البااب   أن نيكوالي (Jura Avsky)ويرى جورا افسكي 13للحوار بني ممثلي هاتني العقيدتني،
م( حتدث فيها عن اخلالف بني 1481 -1429)بيوس الثاين، حيث وجه البااب رسالة إىل السلطان حمّمد الثاين الفاتح 

أتباع اإلسالم واملسيحية. فمن أهم هذه األهداف هتدئة السلطان حممد الفاتح الذي متيزت فرتة حكمه ابنتصارات على 
 مهها فتح القسطنطينية. الدول املسيحية، أ

أما من اجلانب اإلسالمي فقد تشكلت اإلرهاصات األولية عند الشيخني مجال الّدين األفغاين وحممد عبده، فاألفغاين   
كان حياول" أن تتسع الوحدة بني املسلمني واملسيحيني، األمتني اللتني كان بينهما عطف وصلة، وتعاون عريق منذ 

 املسيحي واتفق على ذلك مع القس اإلجنليزي -ام حممد عبده فقد دعا إىل التقارب اإلسالميأما اإلم 14فجر اإلسالم".
ظر البعض يف ن -حجة للذين حياولون –يف احلديث عن وحدة األداين  –وقد ابت تراث الشيخني  15)اسحاق تيلور(.

لفهم، وبيان أن البعض إىل نفي هذا ا إذابة خصوصية احلضارة اإلسالمية يف احلضارة الغربية، ودفاًعا عن الشيخني ابدر
احلديث عن وحدة الدين عند الشيخني مل يتعد التوكيد على وحدة العقيدة يف توحيد األلوهية وإسالم الوجه هلل مع 

   16إستمرارية الوعي خبصوصية اإلسالم ومتيزه شريعة وحضارة.
 جهد اْلكومة الفلبينية وجبهة مورو اإلسالمية 

فلبني التفاوض مع جبهة مورو اإلسالمية ألجل التفاهم والسالم. وكان أول اجتماع حلكومة قد حاولت حكومة ال
م، وقبل اجللسة الثانية للمفاوضة بني احلكومة 1997/ يناير/ 7الفلبينة مع جبهة مورو اإلسالمية للمفاوضات الرمسية يف 

                                                           
  انظر: أليكس جورافسكي، اإلسالم واملسيحية، )الكويت: اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، 1996م(، ص 210. 12

  وهذا من اجلانب املسيحي، انظر: أليكس جورافسكي، اإلسالم واملسيحية، )الكويت: اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، 1996م(، ص 13.91-90

  حممود أبو رية، مجال الدين األفغاين )مصر: دار املعارف، د.ط،  1976(، ص 14.57

  انظر تفصيل ذلك يف: حممد حممد حسني، اإلسالم واْلضارة الغربية، )السعودية: دار الرسالة، الطبعة التاسعة، 1993م(، ص 15.319

 نقل هذا الدفاع – على لسان حمّمد عّمارة – حمّمد  عبد الرمحن عوض، اإلسالم واألدَين، ضوابط التقريب بني البشر وحماذير التقريب يف العقيدة. )مصر: دار 16
.18 ص ،(1989  ط،.د للطباعة، البشري  
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سلطان  (Pagalungan)لوجنان م، حدثت عمليات عسكرية يف بلدايت فاغا1997/يناير/27-16واجلبهة يف 
وبعض أقليم يف كواتابتو، وأخريا مل توافق اجلبهة على  (Sultan Barungis in Maguindanao)بروجيس يف ماغنداانو 

 17 املفاوضة حىت تقف هذه العمليات العسكرية يف تلك األماكن يف جنوب الفلبني.
م، حاول استئناف 1998/أغسطس/ 22يف  (Joseph E. Strada)وحني توىل رائسة الفلبني جوسف اسرتادا 

املفاوضات بني حكومة الفلبني وجبهة مورو اإلسالمية ألجل احلفاظ على احلقوق اإلنسانية واالحرتام املتبادل، واعرتف 
 18الطرفان أبن ال يكون هناك سالم يف مينداانو إال بوجود عدل وحرية وتسامح يف معيشة شعب مينداانو.

م. ولكن يف أسف 2000/أبريل/27بينية وجبهة مورو  ابحلوار ألجل السالم يف مينداانو يف وقامت احلكومة الفل
حدثت بعد هذه اجللسة عملية عسكرية وهجوم جيوش احلكومة إىل معسكر )أبو بكر الصديق( يف جنوب الفلبني، 

 19حتت إدارة الرئيس جوسف اسرتادا، وأعلن حراب شاملة على جبهة مورو اإلسالمية.
م، حاولت 2000يف عام   Gloria Macapagal Arroyoلت منصب رائسة الفلبني غلوراي مكفغال أرويو مث تو 

ورئيس اندونيسيا عبد الرمحن وحيد   Mahathir Mohammadطلب مساعدة من رئيس وزراء ماليزاي وهو مهاتري حممد
Abdul Rahman Wahid فلبينية ناف املفاوضات بني احلكومة الالقناع جبهة مورو اإلسالمية ابملفاوضات. لذا قرر استئ

م يف كواللومبور ماليزاي. وانقشت هذه املفاوضات األمن )وقف اطالق النار( 2001وجبهة مورو اإلسالمية يف عام 
 واصالح أو ترميم األماكن اليت أثرت فيها احلرب.

كانت قيادهتا بهة مورو اإلسالمية، و وقد قام ماليزاي دورها يف قيادة املراقبة الدولية بني احلكومة الفلبينية وج
، لذا حاولت أن يوقعوا على مذكرة االتفاق على ملك األجداد أو األسالف 30/11/2008للمراقبة الدولية تنتهي يف 

-Memorandum of Agreement on Ancestral Domain of the Bangsamoro People (MOA لشعب مورو

AD).  2008/ أغسطس/5قيع هذا االتفاق يف ولكن احلكومة الفلبينية رفضت تو. 
وبدأت حرب شديدة بني القوة العسكرية  20وانطالقًا من هذا اخنفضت جبهة مورو اإلسالمية الثقة ابحلكومة الفلبينية.

 وغريها.     Lanao del Nortiالفلبينية وجبهة مورو اإلسالمية يف األقاليم املختلفة يف جنوب الفلبني مثل الانو الشمايل 

                                                           
17Abhoud Syed M. Lingga, Mindanao Peace Process The Need for New Formula. Paper presented during the SEACSN 
Conference 2004: "Issues and Challenges for Peace and Conflict in Southeast Asia", Penang, Malaysia, 12-15 January 
2004, p 7. 
18 Kamarulzaman Askandar and Ayesah Abubakr, The Mindanao Conflict, p. 40. 
19  Ibid., p. 41. 

 -http://luwaran.net/index.php?option=com_content&view=articles&id=351:imtsexit-in>       انظر:20 

november&cated=89:editorial&itemed=274> (.28/10/2008 )استخرج يف   
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، وكان نظام احلكم يف  Benigno S. Aquinoم،  توىل منصب جديد لرائسة الفلبني بِيِنيغنو أكينو 2010 عام ويف
الفلبينية وجبهة  إدارته خطوًة تكشف عن األمل يف انتهاء النزاع املسلح بني اجلانبني، ووقعت احلكومة

   GPH-MILF Framework Agreement on the Bangsamoro سالم إطاري اتفاق اإلسالمية، على حتريرمورو
بقصر ماالكانيانج ، حيدد اخلطوات الواجب على الطرفني إتباعها للتوصل حبلول عام  2012من أكتوبر 15وهذا يف 

وينص االتفاق اإلطاري على إقامة منطقة تتمتع حبكم شبه ذايت يف  .، إىل هناية سلمية لصراع دموي بني اجلانبني2016
وب البالد، أطلق عليها اسم "ابجنسامورو"، متهيدا للتوصل إىل اتفاق سالم دائم، قبل هناية فرتة جزر مينداانو، يف جن

على أن هذا  .  وقد بنّي مراد إبراهيم رئيس جبهة حتريرموروBenigno S. Aquinoحكم الرئيس الفلبيين بِيِنيغنو أكينو 
  21اإلتفاق فاحتة لسالم عادل ودائم يف الوطن  ابجنسامورو. 

 ّل هذه األحداث تدّل على اهتمام ابلغ للتفاهم بني احلكومة الفلبينية وجبهة مورو اإلسالمية.               ك
 ا: اجملال الد ييناثنيً 

م، ورجحان كفة القوة الصليبية. ف قد التعايش 1614 –م 1492بعد خروج األندلس من يد املسلمني عام 
د املسلمني واملسيحيني بل دّمرت القيم ومبادئ احلق والعدالة اإلنسانية، وقالسلمي والتسامح واالحرتام املتبادل بني 

وطردهتم من مناطقهم ابلقهر واإلكراه، وط بقت  22حاولت السلطات الصليبية إكراه املسلمني املوريسكيني على التنصر،
ر العظام وتسحق ت تكسحماكم ديوان التفتيش على املسلمني اليت تشمل شىت أنواع التعذيب مثل املوت حرقا آبال

م من 1614-1609فأصبحت حياهتم مليئة ابملصائب واملتاعب والتوترات املستمرة حىت طردهم النهائي عام  23 اجلسم.
 أسبانيا.

ويف منتصف القرن العشرين املاضي زخف االحتالل واالستعمار الغريب الربيطاين والفرنسي وغريمها إىل العامل 
ة، واالحتالل الربتغايل واألسباين واهلولندي واألمريكي يف عامل املاليو اإلسالمي يف جنوب اإلسالمي يف الدول العربي

شرق آسيا مثل أندونسيا وماليزاي والفلبني، وكانت أهداف االحتالل اقتصادية وسياسية ودينية. وقد دام االحتالل 
ولوهم عن سبان للفلبني، وقد حاولوا أن حيواملستعمرون ما يزيد على ثالثة قرون يف جنوب شرق آسيا مثل احتالل األ

                                                           

-:http://www.luwaran.com/Arabic/index.php?option=com_content&view=article&id=1711 انظر:21 

2012&catid=54:2011-05-12-23-47-29&Itemid=540استخرج يف 2013/4/1(، و(         http://www.al-

sharq.com/ArticleDetails.aspx?AID=209614&CatID=110&title=.)2013/4/1 استخرج يف(  
  أنطونيو دومينقري هورتز وبراندر بنثنت، املوريسكيون "حياة ومأساة أقلية" َتريخ مسلمي األندلس )قطر: دار اإلشراق، 2002م(، ص 22.21

  حممد على قطب، مذابح وجرائم حماكم التفتيش يف األندلس، )القاهرة: مكتب القرآن، 1985م(، ص 23.75

http://www.luwaran.com/Arabic/index.php?option=com_content&view=article&id=1711:-2012&catid=54:2011-05-12-23-47-29&Itemid=540
http://www.luwaran.com/Arabic/index.php?option=com_content&view=article&id=1711:-2012&catid=54:2011-05-12-23-47-29&Itemid=540
http://www.al-sharq.com/ArticleDetails.aspx?AID=209614&CatID=110&title
http://www.al-sharq.com/ArticleDetails.aspx?AID=209614&CatID=110&title
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دينهم وينصروهم ويبعدوهم عن ثقافتهم اإلسالمية، واستمرت احلرب والعداوات واملعاانة...اخل. فقد األمن والتعايش 
 السلمي واالحرتام املتبادل والتفاهم والتعاون بل غرس العداوات والعصبيات واألزمات بني أتباع األداين حىت اآلن.

باب األساسية للحوار قدميا هي عقدية وسياسية لتحقيق التعايش السلمي بني أتباع األداين وبناء الثقة األس
أهل الكتاب مثل مسيحيي جنران يف املدينة املنورة حيث عايش  وإقامة نسق تعاوين بينهم، استقبل وحاور رسول هللا 

حني انتشر اإلسالم واتسعت الفتوحات كفتح  املسلمني فيها أشتات يسرية من أهل الكتاب. وكما فعله عمر 
 الشام، ويف عهود متعددة وخاصة يف العهدين األموي والعباسي وكان اجلميع يتعايشون يف اجملتمع اإلسالمي. 

 ومل تظهر فكرة التفاهم بني األداين أو احلوار الّديين مبفهومه اجلديد إالّ بعد اجملمع الفاتيكان الثّاين يف عهد البااب
م، ألول مرة يف اتريخ الكنيسة املسيحية عاّمة، والكنيسة الكاثوليكية خاصة فقد انقش هذا 1965ولس السادس عام ب

عقائدي مشكلة العالقة بني الكنيسة والدايانت غري املسيحية. حيث خّصص هلذه املسألة  -اجملمع على مستوى مذهيب
 24.(Nostra Aetate -ت غري املسيحية" )نوسرتا إيتايتاملهمة تصرحًيا خاًصا حول" عالقة الكنيسة مع الدايان

، ولقيت اهتماًما ابلًغا من  (Nostra Aetate)ظهرت فكرة احلوار الديين يف الفلبني بعد إعالن هذه الوثيقة 
يسكنون ظهر التسامح بني املسلمني واملسيحني الذين يعيشون و ف ،وغريهم من املفكرين والسياسيني رجال الدين والدعاة

اء املساجد التفاهم واحلوار بني املسلمني واملسيحيني، فنجد مثاًل بنمثرة يف أقاليم أو مدن أو قري يف الفلبني نتيجة 
مستمرة، وإقامة اآلذان والصلوات اخلمس كل يوم، واحلفالت واألعياد اإلسالمية، وفتح اإلذاعات اإلسالمية، ونشر 

ة والتعليم. فكل هذه الشعارات اإلسالمية مسموحة لدى املسيحيني دون أي املنشورات، وإقامة املراكز اإلسالمية للدعو 
شكوى ومشكلة، وابلعكس كذلك، حيث أن املسيحيني يّدقون أجراس كنائسهم كل يوم أحد صباحًا بصوت عاٍل، 

 ويقومون حبفالهتم الّدينية وغريها من شعائر دينهم، فال حيدث أي شكوى من املسلمني.  
 جتماعياَل ا: اجملالاثلثً 

                                                           
  تعد هذه الوثيقة من قبل االهوتيني النصارى واملسلمني مًعا كأهم وثيقة يف اتريخ الكنيسة الصادرة عن هذا اجملمع.  انظر:حّنا الفاخوري، جممع الفاتيكان الثاين دساتري- 24

. )جملة حوار األدَين بني القرآن والتطبيقات املعاصرة. وانظر: شيخو فطمري. 629( ص1992.) لبنان: بريوت، منشورات املكتبة البوليسية، ط بيانت -قرارات
.82(، ص1)العدد  5م، جمللد 2008إلسالم يف آسيا، ا  
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وعاداهتم وتقاليدهم متعددة، واملسلمون  25، ولغاهتم خمتلفة،إن جمتمع الفلبني جمتمع فيه تعددية دينية وثقافية
وعاداهتم وتقاليدهم متنوعة، وكذلك املسيحيون. ال ميكن أن تتحد  26متعددة، وقبائلهمأنفسهم ثقافاهتم خمتلفة، ولغاهتم 

وا حياة أهلها هبا، ولكن البّد من التفاهم والتعاون والتسامح والتعارف حىت يعيشهذه التعددية بسبب طبيعتها ومتسك 
سليمة بعيدة عن الصراع والتشاجر والقتال والعداوة، وتنقية احلياة من أوضار العنصرية والطبقية والعصبية الّدينية إبشاعة 

 وحتقيق السعادة البشرية. التفاهم والتعاون ليعيش الناس حياهتم يف وائم وسالم، وأمن واطمئنان،
حاولت بعض املؤسسات اإلسالمية والعلماء يف البلد حل هذه القضااي إلبراز حقيقة العالقة بني املسلمني ف

، واخللفاء الراشدين ومن جاء بعدهم من واملسيحيني وغريهم من املشركني عرب اتريخ اإلسالم من سرية رسول هللا 
ؤسسات املسيحية أن احلوار والتفاهم أثر على الساحة االجتماعية يف مشاركة رأى القائمون يف بعض املو السلف. 

 املسيحيني يف املناسبات الّدينية وابلعكس.
يرى بعض العلماء أن هناك خطرًا يف مشاركة املسيحيني وخاصة الذين هلم شأن كبري يف دين املسيحية كالرهبان 

 ك زايرة املسلمني إىل الكنائس واحلفالت كعيد مولد عيسى والقسسيني يف الشعائر الّدينية للمسلمني، وكذل
Christmas مبدأ املفاصلة الكاملة والدائمة بني التوحيد  27وغريها. وسبب يف ذلك أن نصوص القرآن الكرمي بّينت

 والشرك، وال ميكن أن حيدث لقاء سواء من حيث املبدأ، أو املنهج، أو األسلوب والشكل يف حقيقة األمر. 

                                                           
-http://www.ethnicgroupsphilippines.com/people/languages-in-the تقول مصـــــــــــــــادر عـامـة أبن جمموع عـدد اللغـة يف الفلبني 170 انظر: 25

philippines/ استخرج يف 15 يونيو 2013م(. اللغة الرمسية هي التاجالوج، وذكر رءوف شليب : "هناك لغات أخرى تنيف عن مثانني لغة ترجع يف أصوهلا إىل اللغة(  

ة يف فطاين وجزر الفلبني، )الكويت: دار اإلســـــــــــالمي اهلندية، والعربية، واألســـــــــــبانية، واملاليوية، والصـــــــــــينية، فهي خليطة من بعض هذه اللغات"، انظر: الدولة
وســـــــــــــــوغ، اتو ومغنداانو، وإيرانون، ، منها لغة ماراانو، أمههاوأما لغة املســـــــــــــــلمني اليت يتكلمون هبا  . 181، ص 1، ط 1982القلم، 

.لواتجنانو مسال، و كاالغان، و ايكان، وإ  
 أمساء القبائل املسلمني املعروفة يف الفلبني ينقسم إىل 13 قبائل منها: ماغنداانو يف كواتابتو، وماراانو وإيرانون يف الانو، اتوسوغ يف سولو، وسامال يف  26

بوانغا، وغان يف زامأرخبيل سولو، وابدجاو يف جنوب سولو، جاما مفون يف كاغااين تويتوي، فالواين يف فاالون، كاالغان يف داابو، إايكان يف ابسيالن، كاليب
االون، سانغيل يف جزيرة سرجناين. انظر :ميلبوغانون يف جزيرة ابالابك ف  

Peter. Going, Muslim Filipinos: Heritage and Horizon, (Quezon City: New Day Publishers, 1979. P. 252-258). 

: ﴿ َقدْ   َكاَنتْ  َلك مْ  أ ْسَوةٌ  َحَسَنةٌ  يِف  إِبـْرَاِهيمَ  َوالَِّذينَ  َمَعه   ِإذْ  قَال وا لَِقْوِمِهمْ  ِإانَّ  بـ رَاء ِمنك  مْ  َوممَّا تـَْعب د ونَ  ِمن  على سبيل املثال قوله 27
نَـَنا َوبََدا ِبك مْ  َكَفْرانَ   اَّللَِّ  د ونِ   َلكَ  أَْمِلك   َوَما كَ لَ  أَلَْستَـْغِفَرنَّ  أِلَبِيهِ  بـْرَاِهيمَ إِ  قـَْولَ  ِإالَّ  َوْحَده   اِبَّللَِّ  تـ ْؤِمن وا َحىتَّ  أَبَداً  َواْلبَـْغَضاء اْلَعَداَوة   َوبـَيـَْنك م   بـَيـْ

ْلَنا َعَلْيكَ  رَّبَـَّنا َشْيءٍ  ِمن اَّللَِّ  ِمنَ  َنا َوإِلَْيكَ  تـَوَكَّ [ ﴾اْلَمِصري   َوإِلَْيكَ  أَنـَبـْ ] 4: املمتحنة  يونس، وسورة. 78 ،19 آية األنعام، سورة وانظر ،
.26 آية الزخرف، وسورة ،41 آية  

http://www.ethnicgroupsphilippines.com/people/languages-in-the-philippines/
http://www.ethnicgroupsphilippines.com/people/languages-in-the-philippines/
http://www.ethnicgroupsphilippines.com/people/languages-in-the-philippines/
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بنّي الكاتب أبن إله أو رّب   God / Allah the Most Gracious, the Most Merciful 28اك مقال بعنوانهنو 
29املسلمني واملسيحيني واحد، لذلك كان بعض املسلمني واملسيحني يف البلد ينشدون أبن إهلنا واحد

Muslims and 

Christian singing praise to the same God.
،(Fernando R. Capallah)كافاال" كما بنّي "فريانندو    ،

"األداين    30
  31كّلها جاءت من إله واحد"،

يرى الباحث أن هذه القضااي حتتاج إىل دقة النظر حىت ال تكن فتنة على عقيدة املسلمني وخاصة ضعفاء 
  اإلميان منهم الذين ال يعرفون العقيدة اإلسالمية.

 رابًعا: اجملال اَلقتصادي
م بني املسلمني واملسيحيني  يف اجملال االقتصادي ظاهر يف األماكن التجارية اليت خيتلط فيها من مثرة جهود التفاه

 Green)" "غرين هيلسيف املسلمني يف جمال االقتصادي فَتِجد جتاراً من يتعايشون بل يتساحموناملسلمون واملسيحيون، و 

Hills) التجار من  ليهعوالسياحيني واألغنياء، وكاد يسيطر  لألجانب اجممعً  اً عترب هذا املكان سوقلدى املسيحيني، وي
 روضة. صلوات املفالمن مدينة مراوي، وفيه مسجد يقام فيه صالة اجلمعة والعيد و  (Maranao) املسلمني من قبيلة ماراانو

32يف كتابه بعنوان Hilario M. Gomez Jr.بنّي و 
أن أسباب تطور عالقة املسلمني واملسيحيني منها  

ا بينهما يف التجارة، والوظيفة احلكومية كالتدريس يف اجلامعات، والتوظيف يف املستشفيات وغريهاملشاركة 
 من املكاتب واملؤسسات احلكومية وغري احلكومية. 

 اجملال التعليمي خامًسا:

                                                           
28 Bishop Antonio J. Ledesma. Excerpts from a paper presented at the Festival Conferences on"God Our  Father" 
Manila, (January 20-23, 1999).                                                                                                                                                                                                                                                              
29  The Bishops–Ulama Forum, Journeying Together Towards a Culture of Peace in Mindanao (Cagayan  de Oro City: 
Printed by Nonoy Estarte, 1996-98), p. 61.                                           
 يف أكتوبر 1934م  يف الفلبني، حصل على شهادة ابكلوريوس يف جامعة دي سان أغسنت، إلو إلو، (Ilo Ilo) ولد يف إلو إلو 30

 اوفدا يف أسقف مساعد كان  األمريكية، املتحدة الوالية ركيو نيو  يف جونس. ت س جامعة من اإلجنليزية آداب يف ماجستري على وحصل
 األساقفة رئيس أصبح ،1991 -1987 عام يف مراوي مدينة يف رسويل مدير الوقت نفس ويف إليغان، مدينة يف اثين وأسقف ،1975
 األسقف جلنة ارئيسً  وكان اآلن، إىل م1988 عام خالل الّديين للحوار األسقف جملس يف عضو وهو ،6199 عام يف دافاو يف الثالثة

"املوثوق احلوار خالل احلقيقي السالم حنو الكفاح"منها الكتب من كثريا  وألف اآلن، إىل 1990 عام الّديين للحوار               (The 

Striving for Genuine Peace Through Authentic Dialogue). 
31 Bitiara News Letter. Series 2001. No. 4. A publication of the Bishops – Ulama Forum. p. 4.                                                                                                                                                                                                   
32 Hilario M. Gomez J.r, The Moro Rebellion and the Search for Peace. A Study on Christian- Muslim Relations in the 
Philippines (Philippines: Silsilah Publications, 2000), p. 99-102. 
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ضروري ألبناء  مومن أهم مثرة جهود التفاهم بني املسلمني واملسيحيني هو التسامح يف اجملال التعليمي، علماً أبن التعلي
املسلمني واملسيحيني، فالذين يرغبون مواصلة دراستهم يف اجلامعات والكليات من املسلمني واملسيحيني مسموح هلم 

 Mindanao State University (MSU) ذلك. فنجد اجلامعات اليت تقع يف أماكن إسالمية مثل جامعة والية مينداانو

ن دينة اإلسالمية يف مينداانو يف جنوب الفلبني، ففيها املئات بل آالف موهي تسمى امل اليت تقع يف مدينة مراوي
األساتذة واحملاضرين وطالب والطالبات املسيحيني. وهناك أكثر اجلامعات اليت تقع يف األماكن املسيحية يف العاصمة 

مئات ورمبا آالف من  فتخرج منها ، University of the Philippines (UP)منها جامعة الفلبني Manila  مانيال
املسلمني وأصبحوا قيادات املسلمني يف البلد. وما شابه ذلك من اجلامعات والكليات واملدارس يف الفلبني اليت فيها 

 احملاضرون واحملاضرات والطلبة من املسلمني واملسيحيني. 
 للحوار الديين يف الفلبنيجهد املؤسسات اإلسالمية واملسيحية 

سالمية واملسيحية جهودمها للحوار بني أتباعهما لبناء جسر التفاهم والتعاون على األمور والقضااي قامت املؤسسات اإل
املشرتكة بينهما من أجل السالم والتنمية واالحرتام املتبادل، ابإلضافة إىل مواجهة الفلسفات املادية واإلحلادية، واإلابحية 

وقفوا ملخذرات واستخدامها، وبيع األفالم املمنوعة شرعا وقانوان وغريها و اجلنسية، والشذوذ اجلنسي والزواج املثلي، وبيع ا
معا ضد األعمال السيئة واإلرهاب والتعصب األعمى دينيا وثقافيا فهذه األمور جيب على املسلمني واملسيحيني أن 

 33يقفوا معا ضدها. 
ن طريق املؤسسات واملسيحيني يف الفلبني ع ولقد بذلت املؤساسات املسيحية جهدها يف احلوار والتفاهم بني املسلمني

، وكذلك حاولت بعض املؤسسات اإلسالمية جهودها يف احلوار  Silsilah Foundation 34مثل مؤسسة سلسلة
35والتعاون والتفاهم بني املسلمني واملسيحيني مثل الدراسات اإلسالمية والدعوة واإلرشاد ابلفلبني

(Islamic Studies  

                                                           
33  Musa Macapasir, The Message. Official Publication of the Philippine Muslim Welfare Society, Inc. (Marawi City: 

Volume 1, Issues 1, January- March 2007. P 1-4).  Sebastiano, P. Ambra. Life in Dialogue Pathways to Inter-religious 

Dialogue and the Vision-Experience of the Islamo-Christian Silsilah Dialogue Movement (Philippines: Silsilah 

publications, 1991. P. 26-42). 

، مع جمموعة من أصدقائه من املسلمني واملسيحيني يف الفلبني يف عام 1984م ، وبدأت Fr. Sebastiano D’Ambra PIME أسسها األب. سيباستيانو أمربا 34 
وار ا يف احلوهي تلعب دورا كبري . وهتدف املؤسسة إىل التعزيز فهم أعمق وأفضل العالقات بني املسلمني واملسيحيني يف البلد.  1984مايو  9رمسًيا يف مدينة زامبواجنا يوم 

وغريهم من أتباع الدايانت الذين يعيشون ويتحركون مًعا من أجل التوصل إىل رؤية مشرتكة للحوار والسالم. بني املسلمني واملسيحيني  

 
 أسسها العلماء واملثقفون واملهتدون إىل اإلسالم يف عام 1991م. وسّجلت عند احلكومة الفلبينية حتت رقم 185967. أنشطتها متعددة منها، التعليم  35
 والدعوة واحلوار الّديين.
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 eCall and Guidanc "تقع يف كافييت لوزون قريبة من العاصمة"مانيال(Manila) وجمتمع املسلمني اجلدد يف جنوب .
، تقع هذه املؤسسة يف مدينة مراوي يف مينداانو يف  .(Balik Islam Society of Southern Philippines) 36الفلبني

37جنوب الفلبني، ومجعية احلكمة اإلسالمية العاملية
orldwide(Islamic Wisdom W   "اليت تقع يف العاصمة"مانيال

(Manila) .38ومؤسسة الدعوة حمارليكا للمسلمني اجلدد
(Maharlika Balik Islam Da`awa Foundation)   اليت

املعروفة ابحلوار الّديين لبناء السالم يف  39ومؤسسة السالم. (Cagayan de oro City)تقع يف مدينة كاغااين دي أورو
 An Interfaith Grassroots Peace Building Civil Society :(.Pakigdait Inc) امة اجملتمع املدين ع

Organization.،  "تقع يف مدينة"إليغان(Iligan City) .يف جنوب الفلبني وغريها 
تعاون لإذن، حتاول جهود احلكومة الفلبينية واملؤسسات املسيحية واإلسالمية وغريهم من العلماء واملفكرين يف التفاهم وا

ألجل التعايش السلمي والتطور الثقايف واحلضاري يف البلد، ولكن ال بد  أن يكون هذا اجلهد مستمرًا وذا معىن وقيمة 
لدى املسلمني واملسيحيني. وجيب على املؤسسات األخرى يف العامل أن تساعد وتساند هذا اجلهد ألجل التعاون والتبادل 

 الثقايف واحلضاري االنساين .
 
 

                                                           

 وتعترب .09400214. وقد أّسسها الدعاة واملثقفون يف عام 1986م هبدف الدعوة والتعليم والرتبية اإلسالمية للمسلمني اجلدد. وهي مسجلة عند احلكومة حتت رقم 36 
ر  هذه املؤسسة من أقدم املؤسسات للمسلمني اجلدد يف البلد. هلا مثانية عش (18) ا يف خمتلف املدن يف جنوب الفلبني مثل مدينة إليغان فرعً    (Iligan City) وغريها.  

يقدمون الدروس اإلسالمية  تتميز أنشطتهم ابجلد واإلخالص يف الدعوة حيث أن القائمني ابملؤسسة كّلهم متطوعون دون مقابل راتب شهري، وأغلبهم من املسلمني اجلدد.
.ضرون يف احلوارات الرمسية وغري الرمسية مع املسيحيني، ولذلك أسلم على أيديهم كثري من املسيحينيمرتني يف األسبوع، وحي  

. وتتميز أبنشطة حيوية يف الدعوة واإلرشاد، منها: تعليم 94000967 أسسها العلماء والدعاة يف عام 1994م، واملؤسسة مسجلة عند احلكومة الفلبينية حتت رقم 37 
جلدد اصة للمسلمني امي للمسلمني اجلدد، وتعليمهم اللغة العربية، وإقامة احملاضرات والندوات اإلسالمية، والدورات التدريبية يف بعض املهن، والرحالت اخلقراءة القرآن الكر 

.وغريها من برامج إسالمية عرب اإلذاعة. وهتتم املؤسسة ابحلوار مع املسيحيني هبدف الدعوة وبناء السالم والتعايش السلمي  

 أسس هذه املؤسسة دعاة من املسلمني اجلدد يف عام 1997م، وتعترب من أفضل املؤسسات نشاطا حيث أصدرت جريدة إسالمية أسبوعية تسمى"راية اإلسالم" 38 
(The Banner of Islam)00280040 ، وهي مسجلة عند احلكومة حتت رقم اإلذاعة ، وهي أول جريدة إسالمية يف الفلبني. وهلا برانمج خاصة يف  DXMR 

105.8 FM (Islamic  Radio) املسيحي يف جنوب الفلبني. -. ترتكز أنشطتها يف الدعوة اإلسالمية، وهلا دور كبري للحوار اإلسالمي  

. هتدف املؤسسة إىل اإلصالح بني املسلمني و املسيحيني يف H20010035  أسسها املفكرون اإلسالميون يف عام 2001م، ومت تسجيلها عند احلكومة حتت رقم39 
املسيحي حيث تقوم ابلعديد من الندوات واحملاضرات واللقاءات وغري ذلك من  -جنوب الفلبني، وبناء السالم، وتطور التعليم. وهي تلعب دورا كبريا يف احلوار اإلسالمي

نية الفلبينية يف الانو ديل نورتأجل بناء السالم والتعايش السلمي واإلصالح مثل ندوة حول الثقافة للسالم، ورشة عمل، الشرطة الوط Culture of Peace, Work 
Shop, Philippine National Police in Lanao del Norte. 
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 ملتقى األساقفة والعلما ٌ يف الفلبنيبحث الثالث: امل
 الفلبني. وقد يف هبدف التفاهم والتعايش السلمي من املؤسسات املتميزة يف احلوار الديين إن ملتقى األساقفة والعلماء
ركهم، امناسبًة ومالئمًة لظروف املسلمني واملسيحيني ومفامههم ومد مناهجه وأساليبه للحوارحاول امللتقى أن جيعل 

 فتكون الفكرة واضحة، واهلدف مثمر لدى اجلميع.
 التعريف ِبلتقى األساقفة والعلما ٌ

 َتريخ التأسيس
يف  (Iligan City)يقع يف مدينة"إليغان" (Bishops Ulama Conferences) إن ملتقى األساقفة والعلماء يف الفلبني

بعد شهرين من توقيع احلكومة الفلبينية وجبهة ، 1996أسسها األساقفة والعلماء املسلمون يف عام  40جنوب الفلبني،
، اقرتح الطرفان على الزعماء املسيحيني واملسلمني إقامة 1996نوفمرب  29الوطين على اتفاق السالم يف  مورو للتحرير

 واليت أصبحت فيما بعد ملتقى  Bishops-Ulama Forum (BUF)مجعية تسمى يف البداية منتدى األساقفة والعلماء 
. وكان أملهم أن ينفذ اتفاق السالم مبساعدة املسلمني Bishops-Ulama Conference (BUC)األساقفة والعلماء 

 41 واملسيحيني لتحقيق النزاهة األخالقية اليت أتيت بتأثري من ملتقى األساقفة والعلماء.
 أعضا ٌ امللتقى

اثوليك وهم أيًضا من أعضاء مؤمتر األساقفة وكان أعضاء ملتقى األساقفة أربعة وعشرون عضوا من األساقفة الك
 Fernando)كافاال "   وميثلهم فريانندو، Bishops Conference of the Philippines (CBCP |)الكاثوليك يف الفلبني 

R. Capallah)
وأما أعضاء علماء املسلمني فهم ستة وعشرون عضوا، وهم من أعضاء رابطة العلماء من األساقفة ،  42 

بعد وفاة الدكتور مهيد  د.محيد أمني الدين ابرا، وميثلهم  Ulama League of the Philippines (ULP)بني يف الفل
 موتيالن رمحه هللا، وأما األعضاء من الربوتستانت فهم مثانية عشر. 

                                                           
 يف جنوب الفلبني، وحاليا يقع املكتب (Iligan City) تقع يف مدينة"إليغان" (Bishops Ulama Conferences)  ملتقى األساقفة والعلماء يف الفلبني40

.1928-223/  8120-223( 063، فاكس )43836، ص. املربع 9200رج ايلينا نزل، شارع ألف بونيفاسيو، مدينة اليجان، ، ب6يف الطابق   
-http://www.bishop-ulma.page.tl/Organizationalانظر إىل موقع الشبكة اإلنرتنيت الرمسي مللتقى األساقفة والعلماء يف الفلبني: 41

Structure.htm 
 يف أكتوبر 1934م  يف الفلبني، حصل على شهادة ابكلوريوس يف جامعة دي سان أغسنت، إلو إلو، وحصل على ماجستري (Ilo Ilo) ولد يف إلو إلو 42

، وأسقف اثين يف مدينة إليغان، ويف 1975مريكية، كان مساعد أسقف يف دافاو الوالية املتحدة األيف نيويورك يف آداب اإلجنليزية من جامعة س ت. جونس 
، وهو عضو يف جملس األسقف 1996، أصبح رئيس األساقفة الثالثة يف دافاو يف عام 1991 -1987نفس الوقت مدير رسويل يف مدينة ماراوي يف عام 

إىل اآلن، وألف كثريا من الكتب منها "الكفاح حنو  1990األسقف للحوار الّديين عام م إىل اآلن، وكان رئيسا للجنة 1988للحوار الّديين خالل عام 
 The Striving for Genuine Peace Through Authentic Dialogue) .             السالم احلقيقي خالل احلوار املوثوق"

http://www.bishop-ulma.page.tl/Organizational-Structure.htm
http://www.bishop-ulma.page.tl/Organizational-Structure.htm
http://www.bishop-ulma.page.tl/Organizational-Structure.htm
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 رسالة امللتقى
 واملسلمني أنفسهم املسيحيني لسعي لتحقيق رؤيتها املشرتكة، وتنظيم زعماءملتقى األساقفة والعلماء فهي اوأما رسالة 

يف هذا امللتقى تتمثل مهمتها دعم بناء السالم واالحرتام املتبادل والتفاهم والتعارف والصداقة والتسامح بوسيلة التوبة 
  واملغفرة وهي عنصر لتطور ثقافة العدل والسالم، والّتنمية والّتقدم الشاملة .

 رؤية امللتقى
سيحيني ّتعايش الّسلمي بني األساقفة الكاثوليك والعلماء من املسلمني والّزعماء الّدينيني من املال إن رؤية امللتقى تتمثل يف

الربوتستانت وأتباع الدايانت األخرى يف جنوب الفلبني، وذلك ألجل التعاون لنشر القيم األخالقية والروحية املشرتكة 
 بني املسيحيني واملسلمني والشعوب األصلية .

 أهداف امللتقى
ومن أهداف ملتقى األساقفة والعلماء لتحقيق رسالتها ومتابعة أهدافها وغاايهتا هي سلسلة من االجتماعات واملؤمترات 
واحللقات الدراسية، والندوات، واألنشطة الّدينية واالجتماعية والثقافية، ومشاريع السالم اليت جيب تنفيذها من خالل 

لعاملي احلل الصراعات الظاهرة. ومن أهم مؤمترات ملتقى األساقفة والعلماء: املؤمتر احلوارات واالحرتام اإلنساين املتبادل 
 املسيحي -حول السعي حنو السالم والتنمية من خالل احلوار اإلسالمي43م،2003/ 8/  21-18الذي انعقد يف الفلبني 

 Seeking Peace and Development through an Authentic Christian and Muslim Dialogue ofيف آسيا

Life in Asia  وبّينت رئيسة الفلبني غلوراي مكافاغال ،(President Gloria Macapagal – Arroyo)  يف كلمتها يف
املؤمتر أمهية بناء السالم لتقدم الفلبني، ووضحت موقفها لبحث السالم يف جزيرة مينداانو، أواًل: أن السالم والتطور 

لبلد متعددة، ا السالم يسعى إىل التطور والتقدم ، اثلثًا: أن األداين والتقاليد والثقافات يف العمل ألجلتوأمان، اثنًيا: 
 44 وشرحت أن السالم البّد أن يكون ابلعدل وذا معىن وقيمة، ويدفع شعب الفلبني إىل التقدم والتطور والفضيلة.

                                                           
 (Westin Plaza, Manila) شخصية مسيحية  وإسالمية وهؤالء الزعماء الدينيون ميثلون 19 بلدا لعقد مؤمتر يف ويسنت بالزا (121) ألول مرة يف اتريخ العامل، التقى 43

. لقد جاءوا من بنغالديش، وهونغ كونغ، والياابن، واهلند، واندونسيا، وليبيا، وماليزاي، وميامنار، وسري النكا، م2003أغسطس  21-18يف العاصمة مانيال يف الفلبني 
زبكستان، والفلبني ملناقشة موضوع" السعى حنو السالم والتنمية من خالل احلوار اإلسالمي  املسيحي يف حياة آسيا".واتيوان، واتيالند، وأو   

44  "In this light allow me to share with you the principles that govern our search for peace and development in 

Mindanao. The first principle is that peace and development are the twins that always go together. Second, all our 

actions for peace and development are founded on the imperatives of sovereignty, nationality, and constitutionality. 

Third, we are a multi-ethnic society with a variety of religious and ethnic traits and traditions."  Edited by Leonardo 

N. Mercado, The First Encounter of Muslim Ulama and Christian Bishops of Asia (Iligan City, Philippines: published by 

the Bishops-Ulama Conference) p.10. 
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 املشاريع الرئيسة للملتقى
، بداية براجمها The Mindanao Week of Peace اانو للسالم األسبوعى منها ميند وأما املشاريع الرئيسة للملتقى

السنوي على مستوى املنطقة يف يوم اخلميس األخري من نوفمرب، وتشارك مجيع القطاعات يف اجملتمع، وأيدت رمسًيا من 
الذي حيتفل مرة   The Tripartite youth Peace Campقبل الفلبيين ىف مينداانو. املعسكر الثالثي الشبايب لإلسالم 

شاب من املسيحيني واملسلمني الذين يقومون بربانمج على مدى مخسة أايم كاحلوار  200يف كل سنتني حبضور أكثر من 
والذي  The BUC-AFP-PNP Forum for Peace وغريها، ومنتدى السالم والصالة واألنشطة االجتماعية والثقافية 
 ية وبناءة مع ضباط السالم يف مجيع أحناء منطقة مينداانو.مت إنشاؤه مؤخرًا لتعزيز حوارات صح

 مشاركة امللتقى للمؤسسات
 The اس ماتيومؤسسة كاريتوعلما أبن امللتقى يشارك مع عدة مؤسسات عاملية يف أنشتطهم كاملؤمترات والندوات، مثل 

Mateo Veinticinco Caritas Foundation, Inc. وإدارة املكتب الرائسي ، The Presidential Management 

Staff مكتب املستشار الرائسي بشأن عملية السالم ، The Office of the Presidential Adviser on the Peace 

Process  ، منطقة مينداانو،  -خدمات اإلغاثة الكاثوليكية The Catholic Relief Services-Mindanao 

Region األمانة الوطنية للعمل االجتماعي، The National Secretariat of Social Action  واجمللس البابوي للحوار
 ، واجمللس البابوي لتعزيز الوحدة املسيحيThe Pontifical Council for Interreligious Dialogue بني األداين 

The Pontifical Council for the Promotion of Christian ة غريفيث يف ، ومركز املعتقدات املتعددة من جامع
، ومجعية الدعوة  The Multifaith Center of Griffith University in Brisbane, Australia بريسبان، أسرتاليا

 ، ومؤمتر األساقفة الكاثوليك يف اندونيسيا The World Islamic Call Society of Libya اإلسالمية العاملية يف ليبيا
The Catholic Bishops Conference of Indonesiaواحلركة احملمدية يف اندونيسيا ، The Mohammadiyah 

Islamiyah Of Indonesia واملؤمتر املسيحي يف آسيا ، The Christian Conference of Asia واملؤمتر العاملي للدين ،
 The Silsilah Dialogue، وحركة السلسلة للحوار  The World Conference of Religion and Peace والسالم

Movement)والتعاون الفين األملاين )جي يت زد ، The German Technical Cooperation(GTZ).  
إذن، فإن ملتقى األساقفة والعلماء يتعاون مع منظمات أخرى ويتقاسم عمله مع شبكة من اجلمعيات 

  بني األداين يف الفلبني. والتفاهم واملنظمات املختلفة لتحقيق الّسالم والّتعاون
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 لحوار الديينأهداف امللتقى ل
اإلصــــــالح، و هي التفاهم، والتعايش الســــــلمي، الديين أن أهداف احلوار   أّكد أغلب العلماء واألســــــاقفة للحوار الّديين

 45 وحل املشكالت املشرتكة بني املسلمني واملسيحيني.
 وسائل اْلوار الديين

ري الّرمسية. ، منها الّرمسية ومنها غملتقى األساقفة والعلماءذها تخياملسيحي اليت  -فمن أهم أساليب احلوار اإلسالمي
فالوسائل الرمسية تشمل، املؤمترات، والندوات، واملنشورات وأما غري الّرمسية أمهها الزايرات إىل املساجد، والكنائس، 

 .العلمّية أغلبها الندوات، واملؤمترات امللتقىأبرز وسائل احلوار الّديين يف و  والبيوت.
 معو قات اْلوار الد يين

عدم إجادة بعض و  معارضة بعض علماء املسلمني للحوار، وقلة التمويل، امللتقىإن من أهم معّوقات احلوار الّديين عند 
ألصوليني املسيحيني ا ، بينما أهم معوقات احلوار الدييّن عند األساقفة معارضةعلماء املسلمني للغة التغالوغ واإلجنليزية

 دييّن، وقلة التمويل. للحوار ال
 

 خامتة:
من أهم القضااي اليت هتّم املسلمني واملسيحيني عامًة، والعلماء، واألساقفة، واملفكرين واألكادمييني  التفاهمال شك أن 

هل األداين نشر املعارف الدينّية بني أالتفاهم و يف العصر الراهن، علمًا أبن احلوار الّديين الناجح له دور عظيم يف 
احلوار الدييّن و ختلفة، وال شك أن معرفة دين األخرين ومعتقداهتم تساعد اإلنسان يف التعامل معهم بشكل مالئم. امل

من وجهة النظر اإلسالمّية ميثل جزء من الدعوة اإلسالمّية بوصفه أحد وسائل الدعوة أي دعوة اآلخرين من خالل 
أو رمبا فرصة -احلوار الدييّن ضرورة دعوية وأيًضا أن واملناقشة. اجملادلة "ابليت هي أحسن"، وهو سبيل من سبل اإلقناع 

لتوضيح املبادئ القرآنية ودفاًعا عن اإلسالم من خالل حمو الصورة املشوهة لإلسالم يف اإلعالم الغريب أو  -ذهبّية
وا إىل احلوار بني األداين، تدعالشرقّي. وعليه يرى الباحث ضرورة تلبّية النداءت اليت أتيت من خارج العامل اإلسالمي واليت 

واجللوس حول طاولة احلوار لتبادل وجهات الّنظر حول املعتقدات واألفكار الدينّية، وفق املباديئ األخالقّية والقيم 
 الفلبني، توصل الباحث يفبني املسلمني واملسيحّيني  التفاهم يةالسامّية اليت جاءت يف الوحي الرابيّن. وفيما يتعلق بقض

 ائج اآلتية:النت

                                                           

 هذه األهداف مأخوذ من قبل العلماء واألساقفة يف ملتقى األساقفة والعلماء ابلفلبني خالل مناقشة الباحث معهم.45 
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اهم بني املسلمني التفملتقى األساقة والعلماء إن أهم قضااي احلوار الّديين بني املسلمني واملسيحيني يف  -1
 يف الفلبني.  واملسيحيني

وجود جهود التفاهم بني املسلمني واملسيحيني يف اجملال السياسي، والديين، واالجتماعي، واالقتصادي،  -2
وظ يف بناء كان هلا دور ملحو ، يف الفلبني مية واملسيحية غري احلكومّيةاملؤسسات اإلسالوالتعليمي، و 

 الّسالم، والتفاهم، ولتقدم الثّقايف واحلضارة عند املسلمني واملسيحّيني مًعا يف  الفلبني.
إن من أهم معّوقات احلوار الّديين عند علماء املسلمني يف الفلبني معارضة بعض علماء املسلمني للحوار،  -3

لحوار الدييّن، األصوليني املسيحيني ل التمويل، بينما أهم معوقات احلوار الدييّن عند األساقفة معارضةوقلة 
 وقلة التمويل. 

أبرز وسائل احلوار الّديين يف ملتقى األساقفة والعلماء أغلبها الندوات، واملؤمترات العلمّية، وأما على من  -4
رتنيت يتّم عرب الوسائل احلديثة مثل التلفزيون، والراديو، واالنمستوى البالد فإن احلوار الدييّن غالبًا ما 

 وغريها.
 تعايش السلمي يف العامل عاّمة وللفلبني خاصة. لتفاهم والاختاذ احلوار الّديين وسيلة انجحة ل -5

 
 التوصيات واملقرتحات: 

طتها ومناهجها تواصلة لتطوير أنشحيتاج إىل نظرة عميقة ودراسة مستمرة وم ملتقى األساقفة والعلماء يف الفلبنيإن 
وأهدافها ووسائلها، وحل معوقاهتا. وبناء على نتائج البحث ميكن تقدمي أهم التوصيات واملقرتحات هلذا البحث كما 

 أييت:                                  
ا لدراسة منهج يضً ماء، وجلنة لألساقفة أللعل خاصة جلنة بتكوين والعلماء األساقفة ملتقى مؤسسة تقوم أن .1

 . احلوار الّديين وحتديد أهدافه، وتطّور أساليبه، وحل معوقاته
البد أن تتفنن املؤسسة يف اختيار املوضوعات املهمة للحوار الّديين مثل التعايش السلمي وغريه ألجل حفظ  .2

 .السالم والتقدم احلضاري وقبول اإلختالف والتعددية
 .وار اإلسالمي املسيحي، وأن يتخصص بعضهم يف هذا اجملالينبغي على العلماء أن يهتموا ابحل .3
ضرورية قيام هيئة إسالمية للعلماء هتتم بقضية احلوار اإلسالمي املسيحي بعيدة عن املؤثرات والتوجيهات  .4

 .   السياسية
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يف  ياملهتمة للحوار اإلسالمي املسيح اإلسالمية ضرورة دعم املؤسسات اإلسالمية يف العامل على املؤسسات .5
 . الفلبني وغريها من البلدان

تدريس مادة احلوار الّديين يف قسم الّدين والدعوة يف اجلامعات واملعاهد العليا لالهتمام هبذا املوضوع وحىت  .6
 .املسيحي وأمهيته يف البلد -يدرك الطالب قيمة احلوار اإلسالمي

 املصادر واملراجع:
 . ،(م1996اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب،  :الكويت)، اإلسالم واملسيحيةأليكس جورافسكي،  .1
: قطر)  ل ات  خ   ل ي ا  " ح  ة      ة   ل  "املوريسكيون أنطونيو دومينقري هورتز وبراندر بنثنت،  .2

 (.م2002دار اإلشراق، 
 .2008شيبة احلمد عبد القادر، مكتبة فهد الوطنية، : الرايض) اجلامع الصحيح للبخاري .3
كتبة بريوت، منشورات امل: لبنان.)    ان  -  ا ا  -جممع الفاتيكان الثاين دساتريوري، حّنا الفاخ .4

 (.1992البوليسية، ط 
 .م1999، جربان مسعود، بريوت: دار العلم للماليني، الرائد معجم لغوي عصرى .5
 5م، جمللد 2008جملة اإلسالم يف آسيا، . )حوار األدَين بني القرآن والتطبيقات املعاصرة. شيخو فطمري .6

 .(1العدد )
العددان  االجتهاد،: بريوت)اْلوار املسيحي اإلسالمي، املمنطلقات، املشكالت، اْلفاق عفيف عثمان،  .7

 .(م1996، 31-32
  . 86. جملة املسلم املعاصر، العدد اْلوار اإلسالمي املسيحيم(. 1998القرضاوي، يوسف. ) .8
 .(1995/4، 75توحيد، العدد ال) اْلوار  اللفيات واألبعادليلى الكاشاين،  .9

 ، (م1985مكتب القرآن، : القاهرة)، مذابح وجرائم حماكم التفتيش يف األندلسحممد على قطب،  .10
ر التقريب وحماذي التقريب بني البشر ضوابط، اإلسالم واألدَينحمّمد  عبد الرمحن عوض،  –حمّمد عّمارة  .11

 .(1989ط،  .دار البشري للطباعة، د: مصر) .يف العقيدة
 .م1993التاسعة، دار الرسالة، الطبعة : السعودية)، اإلسالم واْلضارة الغربية حممد حممد حسني، .12
 .(1976ط،  .دار املعارف، د: مصر) مجال الدين األفغاينحممود أبو رية،  .13
 .م2006مكتبة لبنان انشرون، : يوسف حممد رضا، لبنانمعجم العربية الكالسيكية واملعاصرة،  .14
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 التطبيقات املعاصرة لصكوك البنية التحتية اإلسالمية
 التجربة اَلندونيسية يف صكوك اَلستصناع أمنوذجا

 د. رفيق مزاهدية

 أستاذ حماضر بكلية االقتصاد وعلوم التسيري

 جامعة عباس لغرور خنشلة، اجلزائر
mezahdiarafik@yahoo.fr 

 د. عاشور مقاليت 

 أستاذ حماضر، أكادميية الدراسات اإلسالمية 

 جامعة مالاي كواالملبور، ماليزاي
meguellati_achour@yahoo.fr 

 
 امللخص

مشاريع اإلسالمية يف متويل املنشآت و  التحتية البنيةمسامهة صكوك  مدىاستكشاف  إىلهدفت هذه الدراسة 
ن القطاع اخلاص واملؤسسات املالية لالستفادة م وشركاتالبنية التحتية احلكومية، وذلك يف ظل سعي احلكومات 

د مت االعتماد على الدراسة انهتا. وقيف تدبري املوارد املالية وختفيف العبء املايل عن مواز  الصكوك هلذهاخلصائص املتفردة 
الوصفية التحليلية وأسلوب دراسة احلالة يف توصيف معامل هذا املوضوع. ومن بني النتائج اجلديرة ابإلشارة: أن صناعة 

 عديد البلدان ية على أكمل وجه يفو ، رغم حداثة نشأهتا، إال أهنا استطاعت أن تقوم أبدوارها التنمالتحتية البنية صكوك
ملتطورة والناشئة، خلصائصها املتميزة يف تعبئة املوارد املالية ومتويل مشاريع البىن التحتية، وليس أدل على ذلك من ا

الجناز  صكوكال هذهانتشارها وحضورها الدائم يف األسواق املالية العاملية، هذا وإبمكان احلكومات االستفادة من 
 املؤسسات مع شركات االجناز واملقاولة اخلاصة، ابلتنسيق مع الشراكةات مشاريع البىن التحتية من خالل تفعيل اتفاقي

 خري املذكورة الندونيسيةا التجربةاإلسالمية اليت تتوىل عملية التمويل وفق عقود الشركات الشرعية املناسبة، ولعل  املالية
 .ذلك على مثال

 ونيسية.سالمية، صكوك االستصناع، التجربة االندالبنية التحتية اإل صكوكالصكوك اإلسالمية، الكلمات املفتاحية: 

 

mailto:mezahdiarafik@yahoo.fr
http://yahoo.fr/
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 مقدمة:
دودها اجلغرافية ححىت خارج  -والتفافا من قبل احلكومات واملؤسسات اليت القت إقباال  املالية اإلسالمية من األدوات

تطبيقا، فقد نظريا و . ورغم حداثة هذا املنتج على ساحة االقتصاد اإلسالمي تالبنية التحتية اإلسالميةصكوك  - اإلسالمية
يتيح لألفراد  ثللتوريق املصريف للديون، حي استطاعت املؤسسات واألسواق املالية اإلسالمية أن تسوقه على أنه بديل متويلي

فرصة لالستثمار املباشر احلقيقي، واملشاركة يف تكوين األصول اإلنتاجية للمنشآت، ومتويل الكثري من املشاريع االقتصادية 
. ويف هذا اإلطار، خطت لبلدانالعامة لوازانت امل ة يفمعترب  حبصة مالية تستأثرلى غرار مشاريع البنية التحتية اليت العامة، ع

لتشريعي التمويلي على الصعيدين ا املنتج هلذا التمكني يف كبرية خطوات - غربية وحىت -مؤسسات ودول إسالمية عديدة 
 التنمية احمللية. دفع عجلة يف االقتصادية والتطبيقي، مستفيدة من مزاايه

 ةاملالي املعمارية يفخاصة  ، وصكوك البنية التحتيةالصكوك اإلسالمية كتسيهاونظرا لألمهية البالغة اليت أصبحت ت
مفهوم التصكيك  بيان خالل من املوضوع، معامل أهم ، سيحاول هذا البحث عرب مقاربة وصفية حتليلية واستقرائية إبرازةالعاملي

 جماليف املعاصرة الدولية  تطبيقاهتاوأهم  ابلرتكيز على صكوك البنية التحتية، ات الصكوك املالية اإلسالمية، ومزاايها،وأساسي
 اجلزائري ام واالقتصادلالقتصادات العربية بشكل عالدروس املستفادة منها ابلنسبة ماهية و  ،متويل املنشآت ومشاريع البىن التحتية

 .بشكل خاص

 مشكلة البحث:

فرضت التحوالت االقتصادية العاملية على االقتصادات الرأمسالية منطق التفكري يف بدائل مالية للتوريق املصريف للديون 
، من خالل إجياد آلية غري تقليدية لتمويل قطاع اإلسكان والبىن التحتية الذي 2008العقارية يف أعقاب األزمة املالية العاملية 

ها. ملستوى العاملي، وذلك ابالستفادة من جتربة املصرفية اإلسالمية وأموال املسلمني املقيمني على أراضييشهد تناميا متزايدا على ا
عتماد مقاربة ال حلكومات الدول املنتجة واملصدرة للنفط، ومنها الدول العربية،اجتاه السلطات املالية يف املقابل، فإنه يف ظل 

شعبية يف من العملة الصعبة، وضعف املشاركة ال ةالوطني اتجع مداخيل االقتصادالتقشف وترشيد النفقات العامة، نتيجة ترا
يد االجناز، ومجدت اليت هي ق املشاريع الكربى استكمالفرص  تبرانمج االستدانة الربوية أو ما يسمى ابلقرض السندي، تضاءل

 تلك اليت يعتزم تنفيذها مستقبال. 
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ة تقنية الصكوك املالية اإلسالمية عامة، وصكوك البنييف االستفادة من  ةوأمام جناح بعض الدول الغربية واإلسالمي
لك ت يف ظل الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، فقد زاد أمل احلكومات يف اعتماد املوارد املالية التحتية خاصة يف تعبئة

ئق، تتبادر إىل ويف ضوء هذه احلقا .دولةمالية الوختفيف العبء التمويلي واالنفاقي عن لتحقيق الغاايت املرجوة، الصكوك 
الذهن تساؤالت حول التطبيقات الواقعية هلذه التقنية، ومدى مسامهتها يف جتسيد مشاريع البىن التحتية يف ظل سيطرة البدائل 

 التقليدية من سندات وأسهم وتوريق على أسواق التمويل الدولية.

 داف العلمية، أمهها ما يلي:يصبو البحث إىل حتقيق مجلة من األه هدف البحث:

اإلحاطة ابجلانب النظري للموضوع، من حيث اإلشارة إىل ماهية الصكوك اإلسالمية وهندسة التصكيك اإلسالمي،  .1
 وأهم أوجه الشبه واالختالف بينه وبني مفردات التمويل والتوريق التقليدي.

ة، تلك جمال صناعة صكوك البنية التحتية اإلسالمي تعداد أنواع الصكوك اإلسالمية، مع الرتكيز على إظهار اجلديد يف .2
الصناعة اليت ما فتئت تلقى استقطااب وأتخذ حيزا معتربا من التمويالت اإلسالمية للمشاريع حىت خارج حدودها 

 اجلغرافية.
ملشاركة اضبط مفهوم البنية التحتية، وإظهار اخلصائص األساسية ألصول البنية التحتية وخماطرها وعوائدها لألطراف  .3

 يف العملية التمويلية )احلكومات، شركات االجناز، األفراد واملستثمرون املؤسساتيون، املؤسسات املالية(.
 هلا. بنوعيها املرنة والصلبة، وصكوكها الداعمة ملشاريع البنية التحتيةاملمكنة صيغ التمويل اإلسالمي حتديد  .4
وق االحتياجات املستقبلية للدول من مشاريع البىن التحتية، وتطور س إبراز املؤشرات العاملية واإلقليمية الدالة على .5

 البنية التحتية اإلسالمية.
إلقاء الضوء على الشواهد التطبيقية على ممارسات التمويل اإلسالمي احلايل يف دعم مشاريع البنية التحتية، أبخذ  .6

 امية.لتحليل واإلسقاط على أوضاع الدول النالتجربة اإلندونيسية يف صكوك االستصناع كحالة جديرة ابلدراسة وا
لفت اهتمام الباحثني وذوي الشأن املايل اإلسالمي إىل أمهية هذا النوع من الصكوك، وضرورة تطوير إمكانيات  .7

استعماله، وتوسيع االعتماد عليه، يف وقت تزداد فيه حاجة اجملتمعات اإلنسانية إىل مرافق البنية التحتية، إىل درجة 
 قرن الجنازات البىن التحتية ابمتياز. ذا القرن إىلحتول ه
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 منهجية البحث وهيكله:

متاشيا مع طبيعة البحث الذي يصبو إىل حتقيق األهداف املذكورة أعاله، فقد مت االعتماد على األسلوب الوصفي 
مبنهج دراسة احلالة  ، كما متت االستعانةالتحليلي ملراجعة املادة العلمية النظرية املتاحة حول املوضوع يف شىت املقاالت واملراجع

من ابب أتكيد املؤكد من الصناعة املالية اإلسالمية يف جانب الصكوك، ومزاوجة القول ابلفعل لتوضيح أمهية صكوك البنية 
ر االتحتية اإلسالمية كواقع معاش، ال حالة نظرية. لذا، فقد تضمن هيكل البحث ثالث مباحث، مبحث أول ركز فيه على إظه

ماهية الصكوك اإلسالمية والتصكيك اإلسالمي، وأنواع الصكوك اإلسالمية وأمهيتها االقتصادية واالجتماعية. يف حني أفرد 
املبحث الثاين لبيان مفهوم البنية التحتية وخصوصية مشاريعها، زايدة على عرض صكوك البنية التحتية اإلسالمية الداعمة لتلك 

ري لتسليط الضوء على التطور يف جمال إصدار صكوك البنية التحتية اإلسالمية على املستويني املشاريع. وجاء املبحث األخ
العاملي واإلقليمي، مع إلقاء الضوء على جانب من تطبيقاهتا يف إندونيسيا، اليت تشهد التقارير اإلحصائية على تزايد حاجتها 

 من مشاريع البنية التحتية خالل السنوات التالية.

 الصكوك اإلسالمية.التصكيك و  ماهيةألول: املبحث ا

مالية  ن فضائلم تستأثر به، وذلك ملا هيكل التمويل اإلسالمي املعاصرالصكوك اإلسالمية أمهية ابلغة يف  تكتسي
ة واجملدية د املشروعوالعوائاملالية اإلسالمية ذات املخاطر املتنوعة  املعامالتابقة متكاملة من ، والعتمادها على واستثمارية فريدة

 استثماراي.

وقبل أن ترى الصكوك اإلسالمية النور وتصبح واقعا ملموسا، عمل االقتصاديون اإلسالميون على مدار األربعني سنة 
املاضية على إجياد أوراق مالية إسالمية تكون بديال مقبوال عن السندات الربوية. وقد برزت تلك الفكرة أول األمر يف املؤمتر 

الباحث سامي محود مشروع إصدار ''سندات املقارضة'' وإنشاء  طرح، أين 1976حول االقتصاد اإلسالمي عام العلمي األول 
اجملمع  لىبعد عرضه ع ذلك املشروع، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية األردنيةوقتئذ  وقد تلقفت بنك إسالمي ابألردن.

تثمري ل ''املقارضة'' املقرتحةضاربة املصكوك هيكل بشأن  لالستفتاء 1988جبدة يف دورته الرابعة املنعقدة عام الفقهي اإلسالمي 
املعايري بشأن ( 5/4) 30رقم املوحد قرار ال الفقهي عن اجملمعحينها مبتكرة. وقد صدر و بطريقة مشروعة  الوقفيةمتلكات امل

 (.4، ص. 2013ايب، إسالمية )احللو والع صكوكأي إصدار  ه، لكنه مل يتمخض عناملقارضةصكوك الشرعية ل
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بحرين من قبل مؤسسة نقد البحرين )بنك ال للمعايري الشرعيةاإلسالمية اخلاضعة أول إصدار للصكوك اترخييا، كان 
ت هلا اليت كانفصدرت يف ماليزاي  ،صكوكهبذه الالعمل  تواىلمث  ،2001املركزي حاليا( لصاحل حكومة البحرين وذلك يف سنة 

، لكنها كانت حمل جدل شرعي، وكذلك احلال ابلنسبة لرتكيا والسودان 1983ستثمار منذ عام جتارب سابقة مع صكوك اال
قطر و على التوايل. مث ما لبثت أن انتشرت يف اندونيسيا  1999و 1984اللتان أصدرت حكومتيهما صكوكا استثمارية عامي 

ألموال الالزمة وتعزيز اإلنفاق العام وتوفري اهتا وازانمواجهة العجز يف م هبدف مارات العربية املتحدة وابكستان والسعوديةواإل
هونج  بل امتدت إىل  سب،فح على الدول اإلسالمية اإلصدارات ومل تقتصر البنية التحتية،متويل مشاريع لبناء املنشآت احليوية و 

ومما زاد يف  . الربويم املايل الرأمسايلوالوالايت املتحدة وغريها من الدول املتطورة اليت تشكل قالع النظاأملانيا وبريطانيا ف كونج
شعبية هذه الصكوك وانتشارها بشكل غري مسبوق، تراجع املوارد املالية للمؤسسات املالية والشركات االستثمارية الدولية بسبب 

 (.4، ص. 2013)احللو والعايب،  2008األزمة املالية العاملية 

 :والتصكيك اإلسالميالصكوك  أوَل. تعريف

أبهنا: ''واثئق متساوية القيمة، متثل حصصا شائعة يف ملكية أعيان  Islamic Sukukالصكوك املالية اإلسالمية تعرف 
بعد حتصيل قيمة الصكوك وقفل ابب وذلك ، خاص أو منافع أو خدمات أو حقوق إنشاء مشروع معني أو نشاط استثماري

 (.2، ص. 2010)الدماغ،  استخدامها فيما أصدرت ألجله.'' وبدءاالكتتاب، 

وتشبه الصكوك اإلسالمية األسهم من أوجه وختتلف عنها من أوجه أخرى، فالشبه فيها يرجع إىل أن كليهما ميثل 
ملكية أصول مدرّة لعائد، أو املشاركة يف رأمسال مشروع ما. أما االختالف فهو من نواٍح، منها أن عائد الصكوك وأسعارها 

دوام الشركة املصدرة هلا كما هو حال األسهم بل إن هلا أجال جيري تصفيتها فيه ابلطرق أقل تقلبا، كما أهنا ليست دائمة 
املنصوص عليها يف نشرة اإلصدار، ومنها أن حامل السهم له عند التصفية نصيبه من أصول الشركة عند تصفيتها )وتسديد ما 

اء مدهتا من اسرتداد رأمساهلم أو قريباً منه عند انته عليها من ديون( قل أو كثر، أما الصكوك فإهنا مصممة حبيث متكن محلتها
 – 2، ص ص. 2011بصرف النظر عن قيمة أصول املصدر للصكوك أو قدرته على سداد ديونه لآلخرين )القري بن عيد، 

3.) 

وختتلف الصكوك اإلسالمية عن السندات من نواح عدة، إذ أن قيمتها االمسية ليست مضمونة على املصدر ومن مث 
 تكون دينا يف ذمة املصدر. كما أن ما يدفع على الصكوك ليس فائدة مرتبة على القيمة االمسية وإمنا هي ربح مصدره النشاط ال



 

 
876 

الذي استخدمت فيه أموال محلة الصكوك، أو اإليراد املتولد من األصول اليت ميلكوهنا مبوجب الصكوك. ويبقى الفرق اجلوهري 
ية أما الصكوك فهي واثئق ملكية ألصل مولد لعائد أو استثمار مدر لربح )القري بن عيد، بينهما هو أن السندات ديون ربو 

 (.4 -3، ص ص. 2011

 على أنه:  Islamic Taskik/ Titrisation أو التوريق أو التسنيد اإلسالمي يعرف التصكيكيف املقابل، 

 يت متتلكها املؤسسةال - درة لدخل ميكن التنبؤ بهغري السائلة وامل - احلقيقية صولألعملية حتويل جزء أو جمموعة من ا
.. وذلك عن . فرتة معنيةل صول خالألوراق مالية قائمة على الشراكة يف منافع هذه اأىل أو املشروع االستثماري إ

طريق الشراء مباشرة من املالك األول )مولد األصول( أو عن طريق استخدام األموال اليت جرى مجعها من إصدار 

. أي هو حتويل أو تقسيم أصل أو أكثر إىل صكوك ..ك يف شراء أصول جديدة لغرض املتاجرة أو التأجريالصكو 
وواثئق امسية أو حلاملها متساوية القيمة، حيث متثل حقوق ملكية شائعة يف أعيان أو منافع أو خدمات، قابلة للتداول 

، عادة وفق شروط حمددة ونشرة إصدار )النشميوفق شروط معينة، ويشرتك محلتها يف األرابح واخلسائر. وتصدر 
 (.3، ص. 2011

كما ميكن القول، أن التصكيك اإلسالمي هو: ''إصدار أوراق مالية قابلة للتداول يف عمومها )ابستثناء الديون 
 شركة ذات ىلاملوصوفة يف الذمة( مسنودة إىل وعاء يتضمن أصوال تتحول ملكيتها )ابلبيع( من مالكها األول )مولد األصول( إ

تشرتي تلك األصول بقيمة نقدية، وتدفع الثمن  Special Purpose Vehicle (SPV)غرض خاص تسمى مصدر الصكوك 
ص.  ،2011للبائع من حصيلة الصكوك الصادرة عنها.'' وتتضمن غاايت التصكيك اإلسالمي يف ما يلي )القري بن عيد، 

4:) 

  راء أصول مدرة للدخل، حتقق هوامش رحبية عالية تفوق معدل العائد شمتكني املستثمرين، أفرادا أو مؤسسات، من
اجة ، ويف نفس الوقت توفر هلم فرصة تسييل تلك األصول وقت احلعلى الفرص البديلة املتاحة يف أسواق رأس املال

 إىل السيولة.
 ثمرين وجتميع رؤوس املست متكني املؤسسات من تنويع مصادر التمويل خارج امليزانية بتكلفة منخفضة، وتوسيع قاعدة

األموال الالزمة لتمويل التوسع يف النشاط واحلصول على أصول جديدة تعمل على املواءمة بني آجال األصول 
 وااللتزامات للحد من املخاطر .
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 املال، دون حاجة لزايدة نسبة االحتياطي القانوين. رأس متطلبات اإلسالمية على ختفيض مساعدة املؤسسات املالية 
 لتعزيز االئتماين، وهو ترتيب تعاقدي حيث تتحمل املؤسسة املالية اإلسالمية جزءا من التعرض ملخاطر التصكيك، ا

 وابلتايل توفر درجة معينة من احلماية اإلضافية لألطراف األخرى يف عملية التصكيك.
 (:6 - 5، ص ص. 2011وتتمثل أطراف عملية التصكيك اإلسالمي يف )النشمي، 

 وهو الذي يستخدم حصيلة االكتتاب، قد يكون شركة، أو فردا، أو حكومة، أو وك )منشئ األصل(مصدر الصك :
 مؤسسة مالية، وقد تنوب عن مصدر الصكوك مؤسسة مالية وسيطة.

 وهو مؤسسة مالية وسيطة ذات غرض خاص  :وكيل اإلصدارSPV  تتوىل عملية اإلصدار، وتقوم ابختاذ مجيع
 وعقد الوكالة بني الطرفني. املصدر مقابل أجر أو عمولة حتددها نشرة اإلصدار نيابة عن التصكيكإجراءات 

 :)وهم من حيوزون واثئق الصكوك أبنواعها املختلفة رغبة يف استثمار  ْحلة الصكوك )املشرتون، أو املستثمرون
 .ة أو عامليةمالية حملي اتأو مؤسس وكابن نون أفرادا أو شركات أووقد يكو  أمواهلم الفائضة يف عمليات حتقق عوائد.

  محلة الصكوك،  محاية مصاحلإدارة أعمال االستثمار و هو املؤسسة املالية الوسيطة اليت تتوىل  :اَلستثمارأو وكيل أمني
 وحتتفظ ابلواثئق والضماانت، وذلك على أساس عقد الوكالة أبجر حتدده نشرة اإلصدار.

 توجد  .وك املصدرة من حيث درجة املخاطرة وحتديد سعرها العادل: وتفيد يف تصنيف الصكوكالة التصنيف اَلئتماين
يف الوقت احلايل وكاالت تصنيف إسالمية تقدم إىل جانب ذلك خدمة تصنيف اجلودة الشرعية، مثل: الوكالة 

 .RAMومقرها البحرين، وكذلك الوكالة املاليزية للتصنيف  IIRAاإلسالمية الدولية للتصنيف 
، ص ص. 2011، يف اجلوانب التالية )النشمي اإلسالمي والتصكيك )التسنيد( التقليدي التوريق وق بنيأهم الفر  لذا، تتجلى

8 – 9): 

ة،  ومالك الصك ميلك نسبة شائعة يف األعيان املستثمر  عا،تقوم على موجودات قائمة حقيقة وواق اإلسالمية الصكوك .أ
ىل أصول مالية واألصول اإلنتاجية املتجانسة إ والذمم املدينة الربوية القروضحتويل بينما التوريق يقوم يف العادة على 

 .قابلة للتداول

 مراعاةاالستصناع، مع ديون املراحبة و  مبا فيهايتسع جلميع أنواع السلع واملنافع واخلدمات اجلائز متلكها،  التصكيكحمل  .ب
 الضوابط الشرعية املتعلقة هبذه الديون.
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والقواعد القانوين  النظامر. وحسب املستثم إىل املصدر عرب املنشئ من جوداتاملو  حقوق ملكية كل اهليكلة تنقل .ج
 ا وهذا خبالف التوريق التقليدي.هب املعمولالشرعية 

 اثنيا. أن واع ال صكوك املالية اإلس المية: 
 حسب وأ ا،أجله من أصدرت اليت املشاريع طبيعة حبسب وذلك عدة أنواع وتقسيماتإىل لصكوك اإلسالمية تنقسم ا

يف  اخلوض وند يلي كما أساسية أنواع أربعة على اإلسالمية الصكوك تقسيم إىل سنتطرق املعتمد، املعيار كان وأاي .أخرى معايري
 مشروعيتها:

 الصكوك اإلسالمية القائمة على أساس املشاركة. -
 الصكوك اإلسالمية القائمة على أساس البيع. -
 س اإلجـازة.الـصكوك اإلسـالمية الـقائمة عـلى أسـا -
 الصكوك اإلسالمية املستحدثة.  -

 :. ال صكوك اإلس المية ال قائمة على أس اس املشاركة1

 .ومشتمالهتا وتضم كال من صكوك املقارضة وصكوك املشاركة وصكوك املزارعة

 :ص ك وك ال مق ارضة )املضاربة( .1. 1

( أبهنا ''أداة استثمارية قابلة 3/4) 30قراره رقم عرف اجملمع الفقهي اإلسالمي الدويل سندات أو صكوك املقارضة يف 
للتداول تقوم على جتزئة رأس مال القراض )املضاربة( إبصدار صكوك ملكية برأس مال املضاربة على أساس وحدات متساوية 

ية كل منهم كالقيمة ومسجلة أبمساء أصحاهبا ابعتبارهم ميلكون حصصا شائعة يف رأس مال املضاربة وما يتحول إليه بنسبة مل
فيه. وصكوك املضاربة تصدر بناء على عقد قراض يكون فيه محلة الصكوك أرابب مال واملصدر عامال )عادة بنك(، يقتسمان 

العامل  اهلم من املصدرم الربح احملقق ابلنسب املتفق عليها بينهما مث حيصل يف النهاية التنضيض ليسرتد محلة الصكوك رأس
 (.8 – 7ص.  ، ص2011عيد،  )القري بن مين متفق عليه''شراء وجدول ز  مبقتضى وعد

  صكوك املشاركة: .2. 1

اثئق متساوية و '' :لكنها مقيدة بعقود الشركات الشرعية. وهي ،وتشبه نظام األسهم يف الشركات املسامهة املعاصرة
شكل  باقي علىال املشروع، ويطرح التعطي للطرف الذي أصدرها إمكانية الدخول بنسبة معينة يف رأس املقابلة للتداول القيمة 

 شاركةامل وتكون ''صكوك لالكتتاب، وتكون إدارة املشروع سواء للمصدر أو حلملة صكوك املشاركة أو طرف اثلث حمدد.
 أو جديد يف مشروع إما شاركةابملأو  األجل )مشاركة دائمة(، طويلة أو حمددة )مشاركة حمدودة أو متناقصة(، ملدة عادة
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املال  رأس نسب املسامهة يف حسب فتتنوع أما اخلسارة .ما مت االتفاق عليه مسبقا على وتوزع األرابح. قائم روعمش متويل
 (.143ص. ، 2010)حممد، 

وال بد من وجود وعد ابلشراء، حيث يشرتي مصدر الصكوك أصول املشاركة اململوكة حلملة الصكوك بنفس القيمة 
 صكوك.محلة ال وهو شريك بشراء نصيب املصدر التزام رأمساهلم ومستند جتويز هلم اسرتداد فيحصل االمسية للصكوك

 :ومشتمالِتا )املغارسة، املساقاة( صكوك املزارعة. 3. 1

ة زراعتها على أساس عقد املزارعتمويل مشروع وفق نشرة إصدار ل ها مالك أرضصدر يهي واثئق متساوية القيمة 
رض ومن يقوم بزراعتها أبمواله )محلة الصكوك( حسب االتفاق. وتعد اجلهة املصدرة واقتسام احملصول بني مالك األ، الشرعية

هي اجلهة املالكة ملساحة من األرض الصاحلة للزراعة واليت ترغب يف احلصول على التمويل لزراعتها، أما املكتتبون يف هذه 
ة من األراضي وتوابعها، بقصد احلصول على حصالصكوك هم املزارعون هلذه األرض أبمواهلم كالشركات املتخصصة يف زراعة 

احملصول أو الناتج، وحصيلة االكتتاب متثل تكاليف زراعة األرض والعمل. ومن املمكن أن يكون مصدر الصكوك مزارعا 
 (:92-91. ص ص ،2009، اجلورية))صاحب العمل( ويكون املكتتبون مالكا لألرض 

قيمة تصدر على أساس املشاركة يف رأس مال املشروع االستثماري الذي يدار وهي واثئق متساوية الصكوك الوكالة:  .4. 1
 (.6، ص. 2014ابلوكالة من طرف وكيل يعني من محلة الصكوك )قرومي، 

 :)الصكوك غري القابلة للتداول( ال صكوك اإلس المية ال قائمة على أس اس البيع .2

 ثة أنواع من العقود أو الصكوك، وهي: صكوك السلم وصكوكتتضمن الصكوك اإلسالمية القائمة على أساس البيع ثال
 . وتشرتك هذه الصكوك يف مسة جامعة وهي أهنا صكوك متويلية قصرية األجل، وغريابإلضافة إىل صكوك املراحبة ،االستصناع

ا، وعلة التحرمي أن تداوهلا هقابلة للتداول والبيع يف السوق الثانوية على املطلق، وذلك ألهنا متثل ديوان موصوفة يف ذمة من أصدر 
 قد يؤول إىل بيع الدين إىل غري من هو عليه أبقل من قيمته االمسية وذلك ابب من أبواب الراب.
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 صكوك السلم: .1. 2

ارها لتحصيل واثئق متساوية القيمة، يتم إصد''عرفت هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات اإلسالمية صكوك السلم أبهنا 
وميثل الصك الصادر (. 241، ص. 2012)معطى هللا وشرايق،  سلم، وتصبح سلعة السلم مملوكة حلملة الصكوك''رأس مال ال

و ابئع السلعة . واملصدر هلذه الصكوك هيف سلعة السلم، وهي دين سلعي يف ذمة املسلم إليهشائعة لتمويل صفقة السلم حصة 
مشرتون   الصكوكيفواملكتتبون ليم )موصوفة يف الذمة( بثمن معجل. على أساس عقد السلم، الذي ميثل بيع سلعة مؤجلة التس

حصيلة متثل و  ،السلم بقصد استعماهلا أو إعادة بيعها بعد قبضها بثمن أعلى وتوزيع رأس مال السلم والربح املتحقق بينهم لسلعة
، ص 2009ر صكوك السلم )اجلورية، : مصد)رأس مال السلم( الذي يدفع للمسلم إليه عند التعاقد السلماالكتتاب مثن سلعة 
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 صكوك اَلستصناع:  .2. 2

ة القيمة، يتم واثئق متساوي: ''عرفت هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية صكوك االستصناع أبهنا
ن مصدر صكوك فإنه وم.'' وكإصدارها الستخدام حصيلة االكتتاب فيها يف تصنيع سلعة، ويصبح املصنوع مملوكا حلملة الصك

 واملكتتبون يف الصكوك هم املشرتون للعني املصنعة، وحصيلة االكتتاب هي تكلفة العني ،االستصناع هو الصانع أو البائع
وميلك املكتتبون العني املصنعة ويستحقون مثن بيعها أو مثن العني املصنوعة يف االستصناع املوازي إن وجد )بن عمارة،  .املصنعة
 (.256ص. ، 2011

 صكوك املراحبة: .3. 2

واثئق متساوية القيمة تصدر لتمويل عملية شراء سلعة املراحبة، وتصبح سلعة املراحبة مملوكة حلاملي صكوك املراحبة.  هي
 مع املشرتي بتوقيعه املالية املؤسسة فتقوم واألجهزة، كاملعدات مراحبة، بضاعة بيع عقد متويل إصدارها هو من واهلدف

 بيعها قبل وقبضها املراحبة بضاعة متلك يف الصكوك حصيلة املالية املؤسسة وتستخدم الصكوك، محلة عن نيابة احبةمر 
 وحصيلة البضاعة، هلذه املشرتون هم فيها واملكتتبون املراحبة، لبضاعة البائع يف املراحبة لصكوك املصدر ويتمثل .مراحبة

 مراحبة، السلعة هلذه الصكوك شركة شراء مبجرد املراحبة سلعة الصكوك لةمح وميلك شراء البضاعة، تكلفة هي االكتتاب
 محلة عن وكيال بصفته اإلصدار، مدير وحيازة ملك يف املراحبة بضاعة تكون وجيب أن ا.بيعه مثن يستحقون بذلك وهم

 يف الصكوك محلة ربح تمثلمراحبة. وي ملشرتيها تسليمها اتريخ األول وحىت ابئعها من وقبضها شرائها اتريخ من الصكوك
 (.256ص. ، 2011مؤجلة )بن عمارة،  أقساط على للمشرتي ومثن بيعها نقدا مصروفاهتا ودفع البضاعة شراء مثن بني الفرق

 اإلجارة:على  اإلسالمية القائمة صكوكال .3
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 يف مشروع خدمات أو منافع أو أعيان ملكية يف شائعة حصة متثل القيمة متساوية ''واثئق عن: هي عبارة
 واخلدمات واملنافع األعيان حتويليصدرها املستأجر )شركة أو مؤسسة حكومية أو غري ذلك(، لغرض  دخال، يدر استثماري

 اإلجارة عائد توزيع الثانوية بشروط شرعية. ويتم األسواق يف للتداول مالية قابلة صكوك إىل اإلجارة عقد يتعلق هبا اليت
 وشبه اثبتا إيرادا للمؤجر عادة ملكيتهم، وتوفر حسب حصص ملؤجرون أو محلة الصكوك(األصول املؤجرة )ا مالك على
  (.4ص.  ،2014'' )قرومي، ل عن نشاط اجلهة املصدرةمستق

مث بعد أن تصري تلك األصول مملوكة للشركة ذات الغرض اخلاص يقوم املصدر )املستأجر( ابستئجارها منها لفرتة ما 
ابلشراء. وصفة هذا الوعد أن املستأجر يعد املؤجر حامل الصك أبن يشرتي منه تلك األصول عند بعقد إجارة يتضمن الوعد 

هناية عقد اإلجارة بثمن حمدد هو يف غالب األحوال نفس مثن الشراء. وأول ما صدر من الصكوك كان على أساس اإلجارة. 
ات أراض ومبان وحنوها، وبعضها اآلخر معدات وطائر واألصول اليت هي حمل صكوك اإلجارة تتباين فأكثرها أصول عقارية من 

 (.11، ص 2011وسيارات وبىن حتتية )القري بن عيد، 

وبعد هذا العرض البد من وقفة إحصائية، حيث يالحظ أن هيكل الصكوك اإلسالمية املصدرة يغلب عليه أحد 
ظهر أو مزيج مما سبق، ونسبة ضئيلة من املضاربة. وتأشكال التمويل اإلسالمي الشائعة، وهي املراحبة وعقود اإلجارة والوكالة، 

 63كأكثر األساليب استخداما وشيوعا يف سوق الصكوك اإلسالمية بنسبة   2015احلصيلة املالية لصكوك الوكالة املصدرة يف 
ى التوايل. عل % 12و % 14من قيمة اإلصدار العاملي للصكوك اإلسالمية، تليها صكوك اإلجارة والصكوك اهلجينة بنسبة  %

على التوايل   %7و %12تليها كل من اإلجارة واملشاركة بنسبة  % 62أما على املستوى احمللي فتستأثر املراحبة بنسبة 
(International Islamic Financial Market, 2016, pp. 29 - 30.) 

ر العالية اليت قد تنتج من جتنب املخاطويعود تفضيل املتعاملني واملستثمرين احملليني للمراحبة واإلجارة إىل رغبتهم يف 
التعامل بعقود املشاركة واملضاربة. وتظل مشكلة اإلفراط يف استخدام املراحبة وأدوات التمويل التجاري عموما )السلم، البيع 

ستثمارية احلقيقية الاآلجل، اإلجارة( من بني أكثر سلبيات العمل املصريف اإلسالمي، اليت تعيق تطوره وفعاليته يف متويل املشاريع ا
ركات رأس املال لفكرة تعميم جتربة ش مصطفىذات القيمة املضافة. ومن بني احللول املقرتحة هلذه املشكلة؛ اقرتاح الباحث 

املخاطر املعاصرة يف متويل املشاريع االبتكارية عالية املخاطر، على املصرفية اإلسالمية، لتشابه أغلبية مواصفات وتطبيقات هذه 
 (.1616 - 1613كة مع عقود الشركات الشرعية )مصطفى، ص ص. الشر 
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 الصكوك اإلسالمية املستحدثة: .4

تضم هذه الفئة من الصكوك أنواعا مستحدثة تتخذ شكال معينا أو خليطا من صيغ التمويل االستثمارية اإلسالمية، 
لبنية التحتية اضي. وجند يف هذا الصدد مثال صكوك الكن تطبيقاهتا واألصول املنشئة هلا مغايرة لتلك اليت كانت سائدة يف امل

 اإلسالمية وهي األكثر انتشارا واستيعااب للموارد املالية، والصكوك اخلضراء، وصكوك الوقف، والصكوك اهلجينة.

 :Islamic Infrastructure Sukukصكوك البنية التحتية اإلسالمية . 1. 4

ع فرزهتا احلاجة املالية والتقنية للبلدان )ومنها: عجز القطاع العام عن االضطالإحدى التطورات االقتصادية اهلامة اليت أ
مبشاريع البنية التحتية، لضعف التمويل وتنامي املديونية العمومية، أو لعدم جديته وفعاليته يف التنفيذ( ظهور صكوك البنية 

معىن  جل، وهي صكوك ال ختتلف يف طبيعتها عنالتحتية اإلسالمية كشكل من أشكال التمويل اإلسالمي متوسط وطويل األ
الصك اإلسالمي، غري أهنا تصدر من قبل القطاع احلكومي عادة ويكتتب فيها األفراد واملؤسسات وفق عقود التمويل اإلسالمي،  

-Debtن )صكوك اإلجارة أبنواعها(، والصكوك القائمة على الديو  Asset-basedكصكوك البنية التحتية القائمة على األصول 

based  صكوك االستصناع، املراحبة والسلم(، والصكوك القائمة على امللكية(Equity-based  صكوك املضاربة، املشاركة(
(، لتوضع Agency-based( ،)Solihin, 2015, p. 20) Wakalaورأس املال املخاطر(، والصكوك القائمة على الوكالة 

ية احلكومية لتسيري اخلاصة اليت تسند إليها مهمة جتسيد مشاريع إجناز البىن التحتحصيلة االكتتاب حتت تصرف شركات االجناز وا
 ا، ويقتسمهل وتشغيلها وحىت إدارهتا، على أن تباع تلك املشاريع املنجزة للدولة بسعر أعلى من سعر تكلفة االجناز، أو تؤجر

 أو التأجري. البيع الصكوك األرابح والعوائد الناجتة عن عملية محلة

 Public-Private Partnership (PPP) اخلاصة –وتشبه هذه الصكوك إىل حد كبري متويل الشراكة العامة 

financing  الذي يتوىل مبوجبه املستثمرون )املكتتبون(، سواء اخلواص أو شركات القطاع العام، متويل األصول، وامتالكها– 
 هذا حتويلها إىل اجلهة املصدرة عند اتريخ استحقاق املشروع. ويعين مث -حبسب نسبة املسامهة يف رأس املال املشروع املورق 

، وهو ما يسمح new asset-backed securities( ABS) االستثمار حتوال حنو إصدار أوراق مالية جديدة مدعومة ابألصول
م على أتسيس شركة ن أن تقو ابلتوسع بشكل دائم ومتزايد يف عمليات اإلصدار وابلتايل تعميق السوق. صيغة هذا النموذج ميك

واليت تعقد صفقات البيع والتأجري ابسم املكتتبني مع احلكومة، معتمدة  -كهيئة مستقلة عن احلكومة   -ذات غرض خاص 
على أنواع األصول اململوكة. وميكنها كذلك رفع حجم التمويل من املستثمرين من خالل طرح صكوك مضاربة. وتصدر هذه 

 (. Kammer, et al., 2015, pp. 26- 27حبسب أداء األصول حمل املشروع ) دخال ، وتدراألخرية آبجال خمتلفة

هلذه الصكوك مكاسب جلية كأداة متويلية فعالة للبنية التحتية. وحيث أن  risk-sharingتعطي ميزة تقاسم املخاطر 
ة خالل املرحلة األوىل وسندات املديونية، وخباصأغلبية مشاريع البنية التحتية التقليدية تضم مكوانت متعارضة من أسهم امللكية 
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، فإن ذلك يؤدي إىل تركيز اخلطر يف جانب محلة األسهم، ابإلضافة إىل تعقيد االتفاقيات Greenfield phaseللمشروع 
. وخبالف دالتعاقدية. وعالوة على ذلك، هناك مرونة حمدودة للتعامل مع األحداث الشائعة غري املتوقعة مثل أتخر توليد العائ

ذلك، تصمم صكوك البنية التحتية اإلسالمية من البداية لتوزيع اخلطر على قاعدة واسعة من املستثمرين )املكتتبني( الذين 
يتشاركون بنفس األسلوب، حيث يتضمن املشروع املمول بواسطة الصكوك عنصرا ماليا واحدا ومنسجما من حيث الطبيعة 

أصول(. كما تستطيع الصكوك أن تستعمل بشكل مرن عرب الزمن لكون  ملكية يف شائعة حصة متثل القيمة متساوية واثئق)
 (.Kammer, et al., 2015, p. 27أن املدفوعات ترتبط أساسا ابلعوائد وليس جبدولة زمنية اثبتة )

 :Green Sukukالصكوك اإلسالمية الضرا ٌ . 2. 4

تدامة، وتنامي وروح املسؤولية االجتماعية لدى الشركات، مع شيوع موضة االقتصاد األخضر ومعايري التنمية املس
اجتهت الدول واملؤسسات إلدراج تلك القضااي يف تعامالهتا االقتصادية وعقودها االستثمارية. ومساندة هلذه التحوالت 

ع من كشكل من أشكال متويل املشاريع الصديقة للبيئة. وهي نو   Green Bondsاالقتصادية ظهرت السندات اخلضراء 
االستثمارات السندية املنبثقة عن االستثمارات الصديقة للبيئة. ورغم قلة حصتها يف إمجايل رمسلة أسواق الدخل الثابت، إال أهنا 

مليار دوالر  100. ويتوقع املمارسون بلوغ إصداراهتا 2014مليار دوالر يف  34صناعتها تشهد منوا، فقد بلغت إصداراهتا 
ان النب كالعاملي أول من أصدرها، فقد توالت الكياانت واهليئات احمللية على إصدارها، على غرار والية  . وبينما ك2015بنهاية 

 (.Rai & Irvine, 2014, p. 1كاليفورنيا، وبنك أمريكا وشركة طويوات )

عات اإلسالمية من موإمياان مببدأ التجديد املتأصل يف املالية اإلسالمية النابع من مسايرة روح العصر وتلبية حاجة اجملت
ابقة من التمويالت املتنوعة، فقد تلقت اهلندسة املالية اإلسالمية هذا املنتج وتبنته من حيث املبدأ، الذي ينسجم مع مقاصد 
الشريعة اإلسالمية عامة ومبادئ االقتصاد اإلسالمي خاصة يف الدعوة إىل إقامة املشاريع واملرافق اليت تصب يف بوتقة محاية 

ورفع الضرر البيئي، وتشجيع االستثمار املتخلق واملسؤول اجتماعيا. وقد مت تنقية هذا املنتج من املخالفات الشرعية  البيئة،
وأضفيت عليه صبغة وتسمية إسالمية ليكون متميزا عن السندات اخلضراء. ومن مث فقد أصبح ابإلمكان إصدار صكوك 

طاقات اندة االستثمارات الصديقة للبيئة ومتويل مشاريع البيئة التحتية للإسالمية خضراء متوافقة مع الشريعة اإلسالمية ملس
املتجددة شأهنا شأن السندات اخلضراء، مع فارق جوهري وهو أهنا، أي الصكوك اخلضراء، تعتمد بشكل أكرب على األصول 

د بدأت ن احلكومات وهيئاهتا احمللية قاحلقيقية املتاحة لدعم الصكوك واملشروع املمول. ورغم قلة إصداراهتا، إال أن العديد م
مؤخرا يف االعرتاف مبنافع الصكوك اخلضراء،  وقد عملت يف بعض احلاالت على ضمان إطار مستقر ومشجع للمصدرين 

، نشرت هيئة األوراق املالية املاليزية توجيهات 2014واملستثمرين، ويف حاالت أخرى اهتمت ابإلصدارات ذاهتا. ويف أوت 
إلصدار صكوك االستثمار املستدام واملسؤول اجتماعيا، كجزء من خطة لتوسيع إطار الصكوك احمللية السائدة. وإرشادات 
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وتسمح هذه اإلرشادات للمؤسسات اإلسالمية االستجابة للطلب املتزايد على االستثمارات الصديقة للبيئة وامللتزمة اجتماعيا 
(Rai & Irvine, 2014, p. 1.) 

 :Wak’f Sukukاإلسالمي  صكوك الوقف. 3. 4

وهي عبارة عن واثئق متساوية القيمة، قابلة للتداول، متثل املوجودات )األصول( الوقفية، سواء أكانت هذه املوجودات 
أصوال اثبتة كالعقارات واملباين وغريها، أو أصوال منقولة كالنقود ووسائل النقل املختلفة، أو حقوقا معنوية كحقوق املؤلف وبراءة 

خرتاع. وتصدر تلك الصكوك إلثبات موجودات الواقف وحفظها واستخدامها وصرف منافعها وعوائدها على أوجه اخلري اال
املتعددة وفق شروط الواقف أو اهليئة املوكلة بتسيري الوقف. وبذا، تتخذ صكوك الوقف صورة قيام املؤسسة )اهليئة( الوقفية 

خاص  لسائلة اليت حتتاج إليها لتنفيذ املشروع الوقفي، مث تعيني شركة ذات غرضبتحديد قيمة املوجودات الثابتة أو األصول ا
تتوىل إصدار الصكوك الوقفية وفق نشرة إصدار معينة، وإدارة حمفظة الصكوك واملشروع الوقفي ومتثيل محلة الصكوك الوقفية 

الوقفي، إذ  ذي تدور حوله عملية التصكيك)الواقفون(. وتتمثل حمفظة التصكيك الوقفي )حصيلة االكتتاب( اجلزء اهلام ال
خيصص الوعاء املايل إما لإلنفاق على وجوه اخلري والرب، حيث ال تعود بعائد مادي، أو استثماره يف إجناز مشاريع حسب شروط 

 (.210 - 209، ص ص. 2012الواقفني مبا يعود ابملكاسب والعوائد على الوقف والنهوض به )بن زيد وخبالد، 

 :Hybrid Sukukصكوك اَلجينة )املختلطة( ال. 4. 4

من حسنات التحدايت اجلسيمة اليت تواجه األدوات املالية واالبتكار املايل يف سوق الصكوك اإلسالمية أن تنامى  
وع نلدى مهندسي املالية اإلسالمية نزوعا متزايدا حنو تنويع بنية التمويل ابلصكوك اإلسالمية التقليدية، الذي كان يشتمل على 

واحد من التمويل ابلصكوك )إجارة، أو مشاركة، أو مضاربة، أو استصناع، أو سلم، أو بيع آجل...(. فقد أدت تلك التحدايت 
إىل ظهور صكوك جديدة تدعى الصكوك اهلجينة، وهي صكوك تتألف من خليط أو توليفة بني نوعني فأكثر من الصكوك 

ة واالستصناع، أو توليفة من صكوك اإلجارة واالستصناع واملضاربة ... التقليدية، على غرار توليفة من صكوك اإلجار 
(Abdullah, et al, 2014, p. 919.) 

 املبحث الثاين: دور الصكوك املالية اإلسالمية يف متويل مشاريع التنمية اَلقتصادية والبنية التحتية

ية اإلسالمية جاهتا املالية، حيث تزخر اهلندسة املاليف تنوع منت تكمنيرى اخلرباء أن قوة املصرفية اإلسالمية وأدواهتا 
بعديد األدوات املالية املتماشية مع مقتضيات العصر، وتلبيتها لالحتياجات التمويلية واالستثمارية للمتعاملني واحلكومات، 

تمعات املسلمة اي للمجفضال عن جودهتا من حيث العائد وموافقتها ملقاصد الشريعة اإلسالمية، مما جعل منها بديال استثمار 
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الباحثة عن مصادر التمويل وفرص االستثمار اخلالية من شبهة الراب واملعامالت الفاسدة واحملققة ملتطلبات العدالة االجتماعية 
 واالقتصادية.

 أوَل. دور الصكوك اَلسالمية يف متويل التنمية اَلقتصادية واَلجتماعية:

ملشاريع يق التنمية االقتصادية يف قدرهتا على تعبئة املوارد املالية ومتويل اتتجلى مسامهة الصكوك االسالمية يف حتق
التنموية الكربى اليت تعجز احلكومات عن تنفيذها مبفردها مثل مشروعات البنية التحتية، كشق الطرق وبناء املوانئ واملطارات 

وارد روعات ذات الرأس مال املخاطر اليت حتتاج إىل موتشييد اجلسور العمالقة ومد أانبيب نقل الغاز والنفط وغريها، أو املش
لتمويل خطط التوسع ودخول أسواق جديدة أو املسامهة يف الرتكيبات املالية للشركات قيد التأسيس. يضاف إىل ذلك بعدها 

 ار يف النقاط التالية:كاالجتماعي الذي ييتجلى يف توفريها للدعم املادي لفئات اجملتمع املعسرة والفقرية. وميكن توضيح هذه األف

ام تتيح الصكوك االسالمية ملختلف فئات املستثمرين واملدخرين إمكانية االكتتاب فيها واالسه تعبِة املوارد املالية: .1
يف الدورة االقتصادية واالنتاجية، وذلك لتنوع فئاهتا من حيث قيمتها املالية، وتعدد آجال استحقاقها ما بني قصري، 

وع أغراضها التمويلية بني التمويل التجاري، والصناعي، والزراعي والتكافلي، وتنوعها من حيث متوسط وطويل، وتن
طريقة احلصول على العائد، ومن حيث سيولتها املستمدة من إمكانية تداوهلا يف السوق الثانوية، إضافة إىل إنعدام 

يا به، لكون رض ملخاطر التضخم بل تتأثر إجيابدرجة تعرضها ملخاطر سعر الفائدة، لعدم تعاملها به أصال، كما ال تتع
أن هذه الصكوك متثل ملكية شائعة يف أصول حقيقية يف شكل أعيان وخدمات ومنافع حيث ترتفع أسعارها ابرتفاع 

 (.8ص.  ،2014عوائد الصكوك املمثلة لتلك األصول )انصر وبن زيد، املستوى العام لألسعار مما يؤدي إىل ارتفاع 
ك، متثل الصكوك االسالمية مالذا آمنا وشرعيا للمستثمرين الذين يرومون دخول عامل االستثمار وتفادي وفوق كل ذل 

الوقوع يف حبائل املعامالت الربوية. وكم هي املوارد املالية املكتنزة يف حساابت املسلمني ال لشيئ إال لفقدان البديل 
 االستثماري الشرعي واجملدي اقتصاداي.

ها ال يعد جتميع املوارد املالية هدفا اقتصاداي حبد ذاته يف أي اقتصاد ما ما مل يتم ربطاَلستثمارية:  متويل املشاريع .2
ابستخدامات تنموية تعود على املساهني يف املشروع واجملتمع ابلكسب الوفري، لذلك متثل عملية حتويل األموال يف 

األمم. االنتاجية ومنشئ للثروة خيارا أمثال ابلنسبة للدول و االقتصاد من رؤوس أموال عاطلة إىل عنصر فعال يف الدائرة 
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وذلك غاية ما تصبو إليه اهلندسة املالية االسالمية، فالتحدي األكرب ابلنسبة للصناعة املالية االسالمية ال يكمن فقط 
 د. املوار  يف قدرة االبتكارات املالية على تعبئة املوارد املالية، و إمنا يف طريقة وكفاءة إستخدام تلك

وقد تكون الصكوك االسالمية من بني الوسائل الفعالة يف حتقيق هذا اهلدف الرئيس، وذلك ملا هلا من قدرة على 
توجيه املوارد املالية املعبئة حمليا ودوليا حنو املشاريع االستثمارية احلقيقية. وال غرو أن تنوع الصكوك املالية االسالمية 

ملتوسطة والطويلة األجل(، وطبيعتها كصكوك املراحبة املالئمة لتمويل األنشطة التجارية، من حيث آجاهلا )القصرية وا
وصكوك السلم املتسقة مع متويل املشاريع الزراعية والصناعات االستخراجية واحلرفية، وصكوك االستصناع املناسبة 

عية مويل كل األنشطة التجارية والصنالتمويل قطاع االنشاءات والعقارات، وصكوك املشاركة واملضاربة املالئمة لت
والزراعية واخلدمية املذكورة آنفا، مع االحتفاظ خبصوصية كل أداة، يفي أبغراض االستخدام الكفؤ والفعال للموارد 

 (.8ص.  ،2014املالية )انصر وبن زيد، 
املالية املخصصة هلا،  عتماداتتتميز مشاريع البىن التحتية احلكومية عادة بضخامة االمتويل مشاريع البىن التحتية:  .3

إجنازها  وهو ما جيعل من وقلة جاذبيتها لشركات االجناز، وطول مدد إجنازها، وضعف مردوديتها يف األجل القصري،
حتداي حقيقيا ابلنسبة للحكومات رغم أمهيتها احليوية للتنمية الوطنية. وبدل إصدار سندات اخلزينة والدين العام، 

النقدي، أو ضخ رؤوس أموال هي أبمس احلاجة إليها يف الوقت الراهن، ميكن للحكومات  والتوسع يف االصدار
لتمويل تلك   Infrastructure Sukukإصدار واستغالل ما يسمى بصكوك البنية التحتيةوشركات القطاع العام 

 املشاريع بتكلفة منخفضة، حمققة فوائد مجة لكل من املصدر واملستثمر )املكتتب(. 

بيل املثال، ميكن للحكومات إصدار صكوك إجارة لتمويل مشاريع ذات نفع عام، كتمويل بناء اجلسور فعلى س
واملطارات والطرق والسدود وبرامج االسكان والرتقية العقارية واملراكز الصحية الكربى، واقتناء املعدات واآلالت بصيغة 

االستئجار من أصحاب الصكوك الذين هم مبثابة االجارة املنتهية ابلتمليك. وختول تلك الصكوك للحكومة حق 
الستخدامها  إباتحة تلك املشاريع للمواطنني –بصفتها مستأجرا  -مالك هذه األعيان املؤجرة للدولة، مث تقوم احلكومة 

 (.10ص. ، 2014واالنتفاع هبا مبقابل )انصر وبن زيد، 
عمرة( الصناعية واخلدماتية وإنتاج السلع الرأمسالية )امل هذا وميكنها أيضا استخدام صكوك االستصناع إلجناز املشاريع

إلعادة بيعها للمواطنني، أو إصدار صكوك املراحبة والسلم، وختصيص نواجتها لتغطية فاتورة استرياد السلع االستهالكية 
، ميكن للحكومات اوالرأمسالية واملواد األولية واملعدات واآلالت يف املستقبل مبواصفات حمددة وبكميات معينة. وهكذ
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التوسع يف االعتماد على هذا املنتج التمويلي ملساندة براجمها التنموية يف وقت األزمات والصدمات حيث تتضرر مالية 
 الدولة وترتاجع مداخيلها.

 :Venture capital corporates)صناديق رأس املال املغامر( ر املسامهة يف متويل شركات رأس املال املخاط .4
شركات متخصصة يف جتميع األموال من مستثمرين متنوعني، والبحث عن شركات  رأس املال املخاطر شركاتتعد 

صاعدة سريعة النمو ذات أفكار ومشاريع ابتكارية لتستثمر فيها وتساهم يف منوها. وتعد شركات التقنية الكربى، مثل 
ال املغامر، وعادة ما تؤدي دورا رئيسيا منوذجا لشركات رأس امل General Electric، وجنرال إلكرتيك Intelإنتل 

وجود مثل هذه الشركات و يف ترشيد قرارات فريق اإلدارة العليا وتساعد يف تسويق منتجات الشركة املمولة بسرعة أكرب. 
يف أي اقتصاد ضرورة ملحة. ولكي تنمو هذه الكياانت فهي حباجة إىل وجود سوق أسهم نشطة، متخصصة يف 

الشركات الصاعدة سريعة النمو. وميكن يف هذا اإلطار أن تسهم الصكوك املالية اإلسالمية يف  إصدار وتداول أسهم
 Equity Financeتوفري األموال هلذه الشركات، نظرا لتشابه خصوصيتهما واشرتاكهما يف قاعدة التمويل السهمي 

 (.535 - 532ص ص. ، 2011، ، مريز والنييف األرابح واخلسائر )برييلومبدأ املشاركة 
متارس الدول يف ظل النموذج الكينزي دور الراعي للشرائح االجتماعية ختفيف اَلعبا ٌ اَلجتماعية عن اْلكومات:  .5

املتضررة من التوزيع غري العادل للثروة أو لالفرازات السلبية القتصاد السوق. ويكون ذلك يف شكل اتباع سياسة 
خفض من انجتها احمللي اخلام وحتول لفائدة الطبقات ذات الدخل املنتقتطع  حتويالت ماليةيف شكل مدعومة اجتماعية 

وفئة العاطلني عن العمل. لكن قد يكون هلذه السياسة االجتماعية تكاليف معتربة على مالية الدولة، حيث ميكن أن 
ط الضرييب غتؤدي مع مرور الوقت إىل إحداث اختالالت عميقة يف خزينتها. فزايدة التحويل يعين زايدة معدل الض

على طبقة رجال األعمال وأصحاب الدخول املتوسطة. وبيد أن ذلك يعين تراجع معدالت االستثمار وحتميل قطاع 
واسع من اجملتمع لضريبة اجتماعية زائدة، ميكن للصكوك الوقفية أن تفيد يف متويل جانب من أعباء السياسة االجتماعية 

مما يعد خمرجا للحكومات من مأزق التحويالت  ،اعات مالية إضافيةللدولة دون حاجة لزايدة الضرائب أو اقتط
االجتماعية لفئات اجملتمع احملرومة والفقرية، مسامهة يف حتقيق االستقرار االجتماعي. وقد اسطاعت دول اسالمية 

عات رب ومنظمات حكومية وغري حكومية اجناز مشاريع خريية كثرية من حصيلة االكتتاب يف الصكوك الوقفية والت
واهلدااي واهلبات اليت حتصل عليها من املواطنني ورجال األعمال ومجعيات الرب واالحسان، حيث تعود مداخيل استغالهلا 

 للصاحل العام وللفئات احملرومة من اجملتمع. 
 (:9ص. ، 2014ومما سبق ميكن إمجال فوائد الصكوك الوقفية فيما يلي )انصر وبن زيد، 
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ألساسية للفقراء من مأوى وتعليم وصحة يف حتسني مؤشرات احلياة وظروف املعيشة هلذه الفئة توفري احلاجات ا يسهم -
 من اجملتمع مسامها يف تطوير قدراهتا االننتاجية ومشاركتها يف التنمية االقتصادية. 

ة اليت كان مقررا يختفيف األعباء االجتماعية على احلكومات إمكانية توجيه الفوائض املالية والتحويالت االجتماع يتيح -
 صرفها يف برامج اجتماعية غري انتاجية إىل مشاريع استثمارية انتاجية، مدرة للربح وخالقة لفرص العمل.

 املسامهة يف اجناز بعض املشاريع اليت ال أتيت على سلم األولوايت يف املخططات الوطنية التنموية. -
 ل توظيف األموال يف مشاريع استثمارية خريية.يسهم الوقف يف تنمية االدخار وحماربة االكتناز من خال -

 البنية التحتية: الصائص وأمناط التمويل اإلسالمياثنيا. صكوك 

ينظر الفقه اإلسالمي إىل مشاريع البنية التحتية على أهنا ضرورايت تدخل حتت دائرة املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية 
س والعقل واملال والدين(. ومن األمهية مبكان أن تتصدر تلك املشاريع قائمة اليت جاءت حلفظ الكليات اخلمس )النسل والنف

احلاجيات امللحة اليت عنيت املصرفية اإلسالمية ابالهتمام هبا متويال ومرافقة، فهي تتفق مع فلسفة االقتصاد اإلسالمي القائمة 
، ووجود األصول )أعياان  Profit and Loss Mechanisme (LPM) رمامن واملغااملشاركة يف املغآلية على امللكية احلقيقية، و 

، على عكس فلسفة البنوك التجارية، اليت Asset-backed Sukuk( ABS)الصكوك كانت أو منافع أو حقوقا( اليت تسند 
 تقوم على االئتمان الربوي واألمثان والضماانت دون املشاركة يف حتمل املخاطر واخلسائر.

 

 مفهوم البنية التحتية:  .1
كثريا ما تتداول وسائل اإلعالم يف الوقت الراهن مصطلح البنية التحتية، والذي تعود جذوره إىل اللغة الفرنسية، فكان 
أول ظهور له يف فرنسا يف القرن التاسع عشر حيث يعين املنشآت العسكرية. وقد شاع استخدامه ابالجنليزية يف امليدان العسكري 

كان أول استخدام عسكري هلذا املصطلح يف األربعينيات من القرن العشرين عند تكوين   . ويف الوالايت املتحدة1927منذ 
. وأصبح يف الثمانينات يف صلب النقاشات األمريكية حول 1970حلف الناتو، مث تبناه املخططون العمرانيون حبلول عام 

اهن ليشمل جماالت طلح البىن التحتية يف الوقت الر السياسة العامة ''ألزمة البنية التحتية يف الدولة''. وقد تعددت توظيفات مص
هلذا املصطلح من جزأين؛  Infrastructureإنسانية وفنية وقانونية وسياسية وتقنية وجتارية ومعلوماتية. وتتكون الكلمة الالتينية 

ملواد لح ككل األرضية الطبيعية، وااليت تعين ''البنية''. ويعين املصط Structureوهي ابدئة تعين ''حتت''، والثانية  Infraاألوىل 
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املوجودة حتت األرضية اليت يتم إنشاؤها. ويشري هذا املصطلح يف األصل إىل ''املنشآت اليت تشكل أساس أي عمليات أو 
 (.wikipedia.orgانظر: مفهوم البنية التحتية،  ) أنظمة''

لبنية فإسفلت الشارع مثال ورصيفه من ا: ''كل شيء حتت األرض وينتهي عند سطح األرض، اهنأبالبعض  اوعرفه
، تعين البنية التحتية وبشكل عام نية التحتية.بالتحتية.'' غري أن هذا التعريف قاصر عن إدراك االستخدامات احلديثة ملصطلح ال

املعىن املرافق  ا''كل املقومات املادية والتنظيمية األساسية الالزمة لتشغيل االقتصاد أو اجملتمع أو األعمال، وتندرج حتت هذ
العامة لسكان جمتمع ما، كالطرق، وقنوات الصرف الصحي، واملطارات، واجلسور، وخطوط السكك احلديدية، واملوانئ، 
والتمديدات الكهرابئية واملائية...، وكل املنشآت القاعدية )التعليمية والصحية واالجتماعية واألمنية( واخلدماتية )كالربيد والربق 

هلاتف واجلوال( والنظم )كالربجميات والشبكات املعلوماتية والقوانني واملنظمات( اليت متد اقتصاد بلد ما ابلقدرة على واالنرتنت وا
ة، عندما يصل وغالبا ما تتوىل الدولة تشييد هذه البىن إال يف حاالت استثنائي ''اإلنتاج واستدامة وحتسني ظروف احلياة اجملتمعية.

كحالة الوالايت املتحدة األمريكية، أين يتوىل القطاع اخلاص عملية اإلعداد واالجناز والتشغيل للبىن   التخصيص إىل درجة عالية،
 (.2010التحتية )العبديل، 

 Solid Infrastructure م البنية التحتية إىل نوعني، مها: البنية التحتية الصلبةيتقسميكن انطالقا من هذا التعريف، 

. تتضمن البنية التحتية الصلبة اهلياكل املادية )الفيزايئية(، مثل وسائل  Soft Infrastructureالناعمةوالبنية التحتية املرنة أو 
شآت كشبكة اهلاتف واجلوال والربيد، ابإلضافة إىل املن  ،املواصالت، كالطرق واملطارات والسكك احلديدية ووسائل االتصاالت

مية ف الصحي وشبكات املياه والتمديدات الكهرابئية، وكافة املنشآت التعليالطاقوية، واملوانئ واجلسور والسدود ووسائل الصر 
والصحية والرتفيهية واالجتماعية واألمنية وما إىل ذلك. أما البنية التحتية املرنة فتعين اخلدمات واألنظمة األساسية، كتكنولوجيا 

ملال واالستثمار إلذاعي والتلفزي، والقوانني اليت تنظم عامل ااملعلومات واالتصاالت، والربجميات واألنظمة اخلبرية، وشبكات البث ا
 (.2015)العبادي، 

 لىعوتقابل البنية التحتية البنية الفوقية، والفرق بينهما أن األوىل هي أساس الثانية. فحىت يتهيأ لألفراد السكن والعيش 
 علىسند مشاريعهم يي ذس الاألسيئة البىن التحتية اليت تعترب االبىن الفوقية، وأتدية نشاطاهتم احلياتية االعتيادية، يتعني عليهم هت

 البىن الفوقية.
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 البنية التحتية لبعض هياكل مناذج: 1شكل 

 

Source: (Solihin, 2015, p. 5) 

 . خصائص مشاريع البنية التحتية:2

ها، فأمهيته وأهدافه تتوقف دولة إجناز ليس متويل البىن التحتية كغريه من متويل املشاريع التنموية اليت يقع على عاتق ال
على طبيعة األصول املمثلة لتلك البىن، واليت تتميز خبصائص مشرتكة جتعلها خمتلفة عن غريها من األصول. وفيما يلي ملخص 

 (:OECD, 2015, p. 8لتلك اخلصائص )

ن كثافة رأس املال املطلوب، إ :Capital Intensifity and Longevityكثافة رأس املال وطول عمره الزمين   .1. 2

وضعف السيولة وطول حياة أصول البنية التحتية، تستوجب من املستثمرين املالية،  up-frontوارتفاع تكلفة التسبيقات 
رصد متطلبات مالية وحاجة إىل ختصيص موارد هامة ملواجهة خماطر التمويل واالستثمار يف البنية التحتية وإدارهتا. فمشاريع 

لتحتية قد ال تدر تدفقات نقدية موجبة يف املراحل املبكرة، بل ميكن أن تتضمن خماطر وتكاليف عالية انمجة عن التطوير البنية ا
 مث واالجناز األويل للمشروع. وقد يطول الزمن حبسب مدة االجناز، وال تتحق تلك التدفقات إال يف املرحلة التشغيلية للمشروع.

)الطرق، اجلسور، املدارس واجلامعات احلكومية...(، اليت ال يدفع املستخدمون لقاء خدماهتا، ال إن هناك أصوال للبنية التحتية 
تولد تدفقات نقدية على االطالق، مما تتطلب تدخال حكوميا من أجل إضفاء قيمة استثمارية عليها لفائدة مالك املشروع 

 )محلة صكوك البنية التحتية(.

 تتضمن عادة مشاريع البنية التحتية احتكارات طبيعية من قبل احلكومات، مثللارجية: اقتصادَيت اْلجم واْلاثر ا. 2. 2
مشاريع االمداد ابملياه وإجناز الطرق العامة، واليت تنطوي على عوائد حجم متنامية كما ميكن أن جتلب منافع اجتماعية. غري 

اثر مناسبة وقد ال تكفي لتغطية التكاليف. كما أن اآل أن العوائد املباشرة ملالك مشروع البنية التحتية ميكن أن ال تكون
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1 اخلارجية
Externalities  غري املباشرة قد تكون غري مفيدة لالقتصاد ككل. وتكمن املشكلة الثانية يف صعوبة قياس املنافع

 االجتماعية املتأتية من مرافق البنية التحتية.

ا غري متجانسة متتاز مرافق وخدمات البنية التحتية أبهنري من األطراف: تباين البىن التحتية وتعقدها، ووجود عدد كب .3. 2
وفريدة يف طبيعتها، زايدة على تعقد الرتتيبات القانونية املعدة لضمان توزيع مناسب للعوائد وتقاسم اخلطر من أجل حتفيز كل 

تعقدها مما جيعل االستثمار  ت اليت توفرها، ابالضافة إىلأطراف العملية التمويلية، وانفراد مشاريع البنية التحتية فيما يتعلق ابخلدما
 فيها أقل سيولة.

تتصف عادة مشاريع البنية التحتية بضعف شفافيتها نتيجة غموض هياكلها املتنوعة. : Opaquenessالغموض  .4. 2
ما تتميز املعلومات . كPublic-Private Partnerships (PPP)وينطبق هذا أيضا على مناذج الشراكات العامة واخلاصة 

 املطلوبة من طرف املستثمرين لتقييم بنيات اخلطر وسوق البنية التحتية بشكل عام بضحالتها، وتشتتها بشكل كبري، ما يتسبب
يف حالة من عدم التأكد. ويرى العديد من املستثمرين أن عدم وجود معيار واضح لقياس أداء االستثمار متثل إحدى معيقات 

لبنية التحتية. وابلتايل، فإن ضعف الشفافية ونقص البياانت املالئمة يزيد من درجة املخاطرة للجهات املشاركة االستثمار يف ا
ة، املتزامن مع الطبيعة طويلة يف مشاريع البنية التحتي ةيف متويل مشاريع البىن التحتية. وميكن أن يؤدي عدم متاثل املعلومات احملتمل

 لتحتية، أبطراف العملية التمويلية لتحريف القرارات املتخذة بعد مالحظة احلقائق عن القررارتاملدى لالستثمار يف البنية ا
 .ex post from ex ante decisions املتخذة يف ضوء التجارب السابقة

وجلذب املستثمرين املؤسساتيني لالستثمار يف أصول البنية التحتية، فإن هذه األصول حتتاج إىل هيكلتها كفرص 
ض املشاريع خماطرة تتماشى وتوقعات املستثمر للعائد وهياكل املسؤولية وااللتزامات. فبع –مارية جاذبة، ما يوفر توليفة عائد استث

قابلة للتطبيق بوضوح، كما تستطيع أن جتذب إىل حد ما متويالت القطاع اخلاص. غري أنه ابلنسبة للمشاريع األخرى قد يكون 
ري القطاع اخلاص عن مستوى املخاطرة، هذا على الرغم من وجود تقنيات التقليل من عائدها غري كاف لتعويض مستثم

املخاطرة واحلوافز اليت توظف الدارة املخاطر وتعظيم العوائد. وكل تدخل حكومي هلذه الغاايت، قد يولد نتائج غري مقصودة. 
امة، فإن لتعاطي معها قدر املستطاع. وبصفة عمثل اخلطر املعنوي والتشوهات السوقية، مما يستوجب إعداد سياسة قبلية ل

                                                           

: يقصد هبا التكاليف واملنافع اليت ال تدخل يف أسعار السوق كتلوث البيئة الناشئ عن الدخان املتصاعد من منشآت Externalitiesاْلاثر الارجية . 1 
 (. .288Al-Faruqi, 2005, p) اتج عن إقامة املشروعاملشروع والتلوث الضوضائي )الصويت(، أو التحسن البيئي الن
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املكاسب املتوقعة من تقليل املخاطر املتاحة ينبغي أن توازن مع تكاليفها، والتنبؤ هبا البد أن يفيد يف استكمال الطرق املعتمدة 
 .(OECD, 2015, pp. 8 - 9على السوق لتمويل مشاريع البنية التحتية )

 ية التحتية اَلسالمية: فرص التمويل بصكوك البن2شكل 

 
Source: (Nik Musa, 2015, p. 15) 

ومع ذلك، فقد حازت صكوك البنية التحتية االسالمية على قبول عاملي من أطراف العملية التمويلية )احلكومات، 
ة، نظرا قشركات االجناز، املؤسسات املالية، أصحاب رأس املال(، حيث استطاعت أن تتغلب على املخاطر والتعقيدات الساب

 تلك الفرص. 2ملا تتميز به من مزااي وفرص متويلية مقارنة ابلتمويل التقليدي )غري االسالمي(. ويلخص الشكل 

 التمويل اإلسالمي ملشاريع البنية التحتية: أمناط .2
ال؛ سلعة  م''. يقال مولت فالان إذا أعطيته ماال. وكل ما يقوم بثمن وينتفع به فهو مولالتمويل لغة مأخوذ من مادة ''

كانت، أو خدمة أو نقدا، أو أصال. ومنه فإن التمويل من الناحية االصطالحية لفظ يراد به معنيان؛ معىن حقيقي ومعين 
نقدي. فأما احلقيقي، فيقصد به توفري املوارد احلقيقية وختصيصها ألغراض دعم املشروعات التنموية واالستثمارية سواء كانت 

وارد احلقيقية تلك السلع واخلدمات واألصول اإلنتاجية مبا فيها السلع االستثمارية )معدات، آالت( عامة أو خاصة. ويقصد ابمل
والعقارات واملباين الالزمة لبناء الطاقات اإلنتاجية، وتكوين رؤوس األموال اجلديدة، وإنتاج سلع وخدمات استهالكية لفائدة 

يقية املنشئة حة املوارد واإلمكاانت النقدية اليت يتم مبوجبها توفري املوارد احلقاجملتمع. أما املعىن النقدي للتمويل، فيقصد به إات
 (.4 - 3ص ص. ، 2008لرؤوس األموال اجلديدة )بلعيدي، 

لماذا صكوك 
تية البنية التح

االسالمية ؟

وناجعبديلتمويليمصدر
ذاتالتحتيةالبنيةلمشاريع

لةالطويواآلجالالكبيرالحجم األعمالممارسةعلىالتشجيع
وعدمالفائدة،تجنب)الجيدة
فعالر والغرر،والتدليسالتأكد

المدعومةوالمضاربةالمالي،
(قيةالحقياالقتصاديةباألنشطة

وشفافيةحوكمةتتضمن
علىيشجعمماكبيرة،

لةوالعاداألخالقيةالممارسات

لبالطمعمقارنةتنافسيتسعير
يوفرمماالسنداتعلىالقوي 
للصكوكأفضلتسعيرا

منواسعةقاعدةتضم
المستثمرين:المستثمرين

والتقليديينالمسلمين
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 : الفرق بني التمويل اإلسالمي للمشاريع والتمويل التقليدي1جدول  

 التمويل اإلسالمي للمشاريع التمويل التقليدي للمشاريع 
 التمويل قائم على املشاركة يف املغنم )الربح( واملغرم )اخلسارة(. التمويل قائم على الفائدة. لمبدأ التموي

 الصفقات
ميكن أن يتأسس التمويل على نوع 
واحد من الصفقات دون اعتبار 

 لغرض الصفقة.
 لكل صفقة عقد واحد خالل فرتة زمنية معينة.

 نوع أداة التمويل

 * األسهم.
عن طريق  * التمويل ابلدين:

القروض أو إصدار سندات 
 بفائدة.

 * الضماانت.

* تعتمد األدوات على نسبة املشاركة واإلدارة: املضاربة؛ 
 املشاركة.

* تعتمد على الغرض من الصفقة: سلم أو استصناع؛ إجارة؛ 
 صكوك؛ مراحبة.

 * كفالة.

 ملكية األصل

حتتفظ الشركة ذات الغرض اخلاص 
SPV عمبلكية األصل، مع متت 

دائين الشركة ابمتياز أولوية 
 احلصول على احلقوق..

* ميتلك املسامهون )موفرو التمويل( األصول، تبعا لنسبة 
 املسامهة؛ 

 * يتحقق حتويل ملكية األصول فقط عند انعقاد كل الصفقات.

 إجبارية تعيني رقابة شرعية على املشروع ليست هناك رقابة شرعية الرقابة الشرعية
Source: (Solihin, 2015, p. 25) 

وبتفحص النظرية اإلسالمية يف التمويل واالستثمار مع نظريهتا التقليدية، ميكننا حوصلة أهم الفوارق املوجودة بني 
التمويلي اإلسالمي للمشاريع والتمويلي التقليدي يف مخس عناصر وهي: مبدأ التمويل، طبيعة الصفقات، نوع أداة التمويل، 

 مضامني هذه العناصر على حدى. 1اجلدول يوضح ابة الشرعية. و ملكية األصل والرق

التمويل اإلسالمي للبنية التحتية وعقوده االستثمارية ختتلف حبسب خصوصية كل نوع من مشاريع البنية  أمناطوحيث أن 
التمويل للبنية التحتية  طمنالتمويل اإلسالمي للبنية التحتية، ومها  ألمناطفإن هناك شكلني أساسيني  -كما سبق ذكره   -التحتية 
 التمويل للبنية التحتية املرنة. ومنطالصلبة، 
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ر وحنومها ميكن متويل مشاريع البنية التحتية الصلبة من الطرق واجلسو صيغ متويل مشاريع البنية التحتية الصلبة:  .1. 2
 :(2014 ،لقره داغيا) ابستخدام فكرة الصكوك اإلسالمية اليت أتخذ واحدة من الصيغ املباشرة اآلتية

 عقد االستصناع Istisna’a Contract (Agreement). 
  عقد البوتBOT  :البناء والتشغيل والنقل(Build, Own and Transfer.) 
 .عقد املراحبة للمواد الضرورية للمنشآت 
 .عقد اإلجارة املوصوفة يف الذمة 
 .عقد اإلجارة املنتهية ابلتمليك 
 .عقد املشاركة واملضاربة 

ا فيما را لالرتباط املباشر بني العقدين األول والثاين مبنظومة االجناز ملشاريع البنية التحتية احلديثة، فسيتم تفصيل الكالم فيهمونظ
 أييت.

 عقد اَلستصناع:  .أ
هو عقد وارد على شيء يراد صنعه، فيكون حمل العقد الشيء والعمل، أي هو طلب عمل شيء خاص على وجه خمصوص 

نع، وقد يسلم مجيع الثمن أو بعضه إىل الصانع عند التعاقد أو قد ال يسلم إليه شيء عند التعاقد، وإمنا يدفع له مادته من الصا
 الثمن على دفعات تستكمل مع تسليم املتعاقد عليه )املصنوع(. 

انب التصنيع، وال يقتصر مفهوم االستصناع لدى البنوك اإلسالمية على التصنيع فحسب، بل تندرج حتته نواحي متعددة جب
مثل اإلنشاء والتجهيز والبناء واإلعداد والتأسيس وكل ما حيتاجه املتعامل مع البنك من أعمال وجماالت مشروعة. ويدخل البنك 
اإلسالمي يف عملية االستصناع عن طريق عالقتني أو عقدين: عالقة بني البنك والعميل حيث يدخل البنك يف العقد كصانع، 

انع أو شركة املقاوالت واالجناز، حيث يدخل البنك يف العقد كمستصنع. ففي عقد املستصنع )بني البنك وعالقة البنك ابلص
والعميل( يكون البنك هو الصانع والعميل هو املستصنع وحمل العقد هو املصنوع. أما يف عقد الصانع، ويسمى عقد املقاولة أو 

ون البنك هو املستصنع وشركة املقاوالت هي الصانع وحمل العقد هو االستصناع املوازي )بني البنك وشركة املقاوالت(، يك
 املصنوع.

 تنقسم اجلوانب الرئيسية إلجراءات تنفيذ عملية استصناع املقاوالت إىل ثالثة جوانب أساسية هي: 
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 .املوافقة على تنفيذ عملية االستصناع -
 اجلانب اهلندسي للمشروع. -
 وما بعد املوافقة وسري مراحل املشروع.اجلانب التنفيذي واملتعلق ابإلجراءات  -
 عقد البوت )البنا ٌ والتشغيل والنقل(:  .ُ

هو شكل من أشكال متويل املشاريع املعاصرة، حيث متنح احلكومة الحتاد مايل امتيازا الجناز مشروع معني، حيث  
، مث تسرتد تكاليف معينة حسب االتفاق يدعى االحتاد املايل شركة املشروع، اليت تتوىل إجناز املشروع وتشغيله وإدارته لفرتة

املشروع وحتقق أرابحا من تشغيل املشروع واستغالله جتاراي، مث يف هناية مدة االمتياز تنتقل ملكية املشروع إىل احلكومة. ويكيف 
هلبة اب عقد البوت على أساس عقد االمتياز أو عقد اإلجارة مع إعطاء حق التصرف ابألرض بكل أوجه االنتفاع، مث الوعد

 والتربع بكل ما بنته الشركة املنجزة للدولة. وال شك أنه من العقود اجلائزة شرعا ما مل يتضمن خمالفات شرعية.

وتتكون العناصر األساسية يف عقد البوت أو أصحاب املصلحة يف املشروع من: احلكومة، أو من يقوم مقامها مثل  
صيانة، هلا هذا احلق )شركة املشروع(، وجهات التمويل، وشركة التشييد، والتشغيل والاهليئات احلكومية املختلفة، واجلهة املمنوحة 

 وممثل احلكومة الذي يكون له حق اإلشراف العام واملتابعة، وشركة التأمني اليت تقوم بتأمني املشروع.

التفاقية املنشئة، ابوتتضمن االتفاقيات املستخدمة يف مشروع البوت: اتفاقية املشروع مع هيئات حكومية وتسمى  
واتفاقية نقل امللكية التامة، أو ملكية املنفعة فقط، واتفاقية احتاد الشركات )الكونسورتيوم(، وعقود التمويل، وعقد التشييد، 
وعقد توريد املعدات، وعقود أخرى )تشغيل وصيانة، أتمني، ضماانت(، إضافة إىل عقود نقل امللكية مرة أخرى للحكومة أو 

 خولة بعد انتهاء الفرتة املتفق عليها.اجلهة امل

 وجدير ابإلشارة إىل أن مثل هذه العقود ميكن تغطيتها ماليا إبصدار صكوك متويلية مشروعة، حيث تتوافر فيها الشروط
التقنية والفنية، على غرار صكوك االستصناع وصكوك البوت أو صكوك الوكالة. وقد أصبحت هذه الصكوك مع و  الشرعية
قت الصيغة األهم يف متويل البنية التحتية الصلبة يف بعض البالد اإلسالمية، الستيعاهبا للتمويالت الضخمة، وإاتحتها مرور الو 

 للجماهري فرصة املشاركة يف االكتتاب فيها.
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 صيغ متويل البنية التحتية املرنة )األنظمة والدمات(:. 2 

صلح لتمويل بعض عن الصيغ املذكورة آنفا، فكثري من تلك الصيغ ت ال خيتلف األمر ابلنسبة لصيغ متويل البنية التحتية
أنواع البنية التحتية املرنة، مثل وسائل االتصاالت، كشبكة االتصاالت السلكية والالسلكية )اهلاتف، اجلوال، االنرتنت، والربق 

لح هلا عقود والتعليم والصحة، وغريها فتص والربيد(، واألجهزة اخلاصة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال املتطورة. أما اخلدمات،
 :(2014 ،داغي القره) صكوكها اخلاصة هبما. ونلقي الضوء فيما يلي على هذين النوعني من الصكوكو  إجارة املنافع واخلدمات

بيعي طوهي العقد الوارد على منفعة )خدمة أو عمل( معينة أو موصوفة يف الذمة لشخص ِجارة املنافع والدمات: . 1. 2. 2
 أو معنوي أبجر معلوم. وتكون خطوات تنفيذ العقد ابلشكل التايل:

 قيام الزبون بطلب متويل خدمة معينة، مرفقا بعرض سعر موجه للبنك اإلسالمي من اجلهة املقدمة للخدمة؛ -
 املوافقة االئتمانية على طلب الزبون؛ -
 التوقيع على عقد استئجار خدمات مع اجلهة املقدمة للخدمة؛ -
 قيع على إجارة خدمات ابلتقسيط مع الزبون؛التو  -
صرف األجرة للجهة املقدمة للخدمة بعد التأكد من وجود فواتري أصلية موقعة من الزبون واستالم املنفعة أو استيفاء  -

 اخلدمة؛
 متابعة حتصيل أقساط األجرة مع الزبون حسب االتفاق؛ -

اصة ابلبنية التحتية املرنة عن طريق صكوك اإلجارة اخلاصة ميكن متويل املشروعات اخلصكوك ِجارة الدمات: . 2. 2. 2
 ابخلدمات واملنافع، سواء كانت إجارة واردة على منافع وخدمات معينة، أو موصوفة يف الذمة.

: وهي واثئق متساوية القيمة، تصدر بغرض االكتتاب فيها، على أن تستخدم صكوك ملكية الدمات من طرف معني. أ
يف إجناز مشاريع البنية التحتية من طرف معني وأتجريها للجهة الطالبة للخدمة )كمنفعة التعليم من جامعة حصيلة االكتتاب 

ما، أو خدمات االستشفاء يف مستشفى خاص(، واستيفاء اجلهة املنجزة لألجرة وأتعاب االجناز من حصيلة االكتتاب فيها، 
الصيغة لتمويل مشاريع مد شبكة اهلاتف أو اجلوال، أو شبكة لتصبح تلك اخلدمات مملوكة حلملة الصكوك.  وتصلح هذه 

أنظمة تكنولوجيا املعلومات واالتصال. وتكون صورهتا على شكل فتح ابب االكتتاب يف تكلفة مد خطوط اهلاتف أو اجلوال 
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و توكيل شركة متخصصة أ وتصبح هذه التكلفة مملوكة للمكتتبني، ومبوجبها ميكنهم أتجريها مباشرة للجهة املستخدمة، أو لشركة،
 يف تشغيل املنافع واملنشآت املؤجرة. 

وهي واثئق متساوية لقيمة يتم إصدارها بغرض تقدمي اخلدمة من صكوك ملكية الدمات من طرف موصوف يف الذمة: . ُ
لة االكتتاب يمصدر موصوف يف الذمة )كمنفعة التعليم من جامعة حمددة املواصفات دون تسميتها(، واستيفاء األجرة من حص

 فيها، على أن تصبح تلك اخلدمات مملوكة حلملة الصكوك.

مليك، وذلك ميكن متويل مشاريع البنية التحتية اخلدماتية عن طريق املشاركة املنتهية ابلتج . عقود املشاركة املنتهية ابلتمليك: 
حصته للدولة يف   بعد إمتام املشروع ببيع جزء من أبن يشارك البنك املمول الدولة بنسب معينة، مث يتم االتفاق على قيام البنك

 كل عام، أو بعد عدة سنوات إىل أن تؤول ملكية املشروع كلها للدولة.

وتتم عن طريق قيام البنك بتمويل املشروع كله وإعطاء املبلغ املطلوب للجهة املشرفة عليه )العمل، اإلدارة  عقود املضاربة:. د
 يف الربح احملقق بنسبة متفق عليه. واملراقبة( على أساس املشاركة

وحسب ما يدل عليها امسها، فإن مشاريع البنية التحتية اخلدماتية ميكن متويلها أيضا هبذه اإلجارة املنتهية ابلتمليك: .  ه
يتفق البنك  نالصيغة على أن تؤول ملكيتها للجهة املستفيدة من املنفعة أو اخلدمة يف آخر املدة املتفق عليها يف العقد، وذلك أب

مع الدولة على منح البنك حق اجناز املشروع أو شراء األجهزة مع الوعد بتأجريه من البنك أبجرة حمددة أو مرتبطة مبؤشر معلوم. 
 ويعد البنك من جهته الدولة ببيع املشروع إليها يف الفرتة املتفق عليها.

 نية التحتية اإلسالميةاملبحث الثالث: شواهد دولية وِقليمية على تطبيقات صكوك الب

ات كبرية يف خطو  ،واملؤسسات املالية اإلقليمية والدولية ،اإلسالمية وحىت الغربية حكومات الدولخطت الكثري من 
جمال إصدار وتداول الصكوك اإلسالمية أبشكاهلا املختلفة، إما لتمويل براجمها التنموية أو لتجسيد مشاريع البىن التحتية. ويشهد 

السنوات األخري سباقا حمموما من قبل احلكومات والشركات واجلهات شبه السيادية الستقطاب حصة أكرب من العامل يف 
من خالل التوسع يف إصدار الصكوك اإلسالمية قيمة واجتاهها لتنويع هيكلها، على غرار إصدارات  التمويالت اإلسالمية

 ة التحتية اليت تشهد تزايدا مطردا من عام آلخر.صكوك البنية التحتية ملواجهة احتياجاهتا من مشاريع البني
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وقد ساهم بشكل كبري وفرة السيولة لدى املؤسسات املالية اإلسالمية وأصحاب رؤوس األموال املسلمني بفضل الطفرة 
الستثمار اللدول املصدرة للنفط، كالدول اخلليجية، تزايد حاجة اجملتمعات إىل املرافق العامة واخلدمات والتوسع يف النفطية 

املرتاكمة وإدارة  يةلتوظيف فوائضها املال استثمارية فرصإجياد تعزيز هذا املنحى، حيث تسعى هذه املؤسسات إىل العقاري يف 
يف استثمارات متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وابملثل كان هناك إقبال متزايد من صناديق التحوط أموال مودعيها 

ملدعومة أبصول حقيقية  ا لى األدوات املالية اإلسالمية سعيا منها لتعظيم العوائد وتنويع حمافظها املاليةواالستثمار التقليدي ع
(. وأدى ذلك إىل بروز طفرة يف معامالت التوريق اإلسالمي متخضت 13ص. ، 2014)مفتاح ورحال،  كأصول البنية التحتية

 137.6إىل  2001مليار دوالر يف عام  1.172د عشرة ضعفا من عنه زايدة يف حجم إصدارات الصكوك اإلسالمية مبقدار أح
حمققة خمزوان  2015مليار دوالر بنهاية عام  60.7، قبل أن تنخفض يف السنوات الثالث التالية لتبلغ 2012 مليار دوالر يف عام

 ,International Islamic Financial Market, 2016) 2015 – 2001الفرتة  خاللمليار دوالر  767.01تراكميا انهز 

p. 5.) 

على ية وقطاع االنشاءات والبنية التحت ،واملالية ،القطاعات احلكوميةاستحوذت وابلنسبة لتوزيع هذه االصدرات، 
لقطاعات ذات األولوية يف التنمية ابما يعين ارتباط الصكوك االسالمية بشكل قوي  من جممل االصدارات، حصة األسد
دالئل العملية جناح هذه اإلصدارات بشكل متميز يف استقطاب الفوائض املالية على نطاق واسع وقد أثبتت ال االقتصادية.

 يستدعي دراستها لالستفادة منها. ألغراض دعم اهلياكل األساسية، األمر الذي

 

 سالمية:إلأوَل. اَلحتياجات الدولية من مشاريع البنية التحتية وحجم اإلصدارات اإلقليمية من صكوك البنية التحتية ا

يوضح الشكل أدانه حجم السوق العاملية لتمويالت البىن التحتية حسب املناطق. إذ تستحوذ منطقة مشال أمريكا  
، ومنطقة أورواب % 29، تليها كل من منطقة آسيا واحمليط اهلادي بنسبة % 32على احلصة الكربى من رمسلة السوق بواقع 

املتبقية ابلتساوي على منطقة املينا )الشرق األوسط ومشال إفريقيا(، وسط وشرق  ، فيما توزعت النسبة% 27الغربية مبعدل 

 .(Nik Musa, 2015, p. 2) % 4أورواب ومنطقة أمريكا الالتينية بنسبة 
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 : رمسلة السوق العاملية للبىن التحتية4شكل 

 
Source: (Nik Musa, 2015, p. 2) 

تريليون  17القيمة العاملية الكلية الستثمارات البنية التحتية ستبلغ  ، فإن2013وحسب توقعات البنك العاملي لعام 
دوالر أمريكي. ومن الناحية القطاعية، يستأثر قطاع املياه أبكرب نسبة من اإلنفاق على مشاريع البىن التحتية العاملية على مدى 

، مث قطاع الكهرابء والسكك احلديدية على ، يليه قطاع االتصاالت وقطاع األشغال العمومية )الطرق(2030 – 2000الفرتة 
 (.Nik Musa, 2015, p. 2الرتتيب )

 - 2000: توقعات البنك العاملي بشأن متوسط اإلنفاق السنوي العاملي على البىن التحتية حسب القطاعات: 5شكل 

2030 

  
Source: (Nik Musa, 2015, p. 2) 
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صول لمستثمرين حنو سندات البنية التحتية التقليدية كفئة من األوعلى الصعيد العاملي، كان هناك اجتاه متعاظم ل
''فإن الطلب  2014لعام  Preqinالناشئة اليت تتضمن آجال استحقاق أطول وعوائد مستقرة. ووفقا لتقرير البنية التحتية العاملي 

دول.'' وقد شهد الطلب ادي يف عدد من العلى تطوير البنية التحتية عرب العامل استمر يف النمو حىت يف ظل تراجع النمو االقتص
على املياه النظيفة، والكهرابء، وأنظمة النقل املتطورة، وحتسني التعليم والرعاية الصحية تزايدا كبريا تبعا لنمو سكان العامل. ويف 

 البنية التحتية يف حصل هناك حتول يف وعي الدول بضرورة تطوير البنية التحتية، حيث اعرتفت احلكومات أبن االستثمار 2013
)سواء العامة أو اخلاصة( ميكن أن خيلق فرص عمل من شأهنا رفع النمو االقتصادي. ففي هذه السنة متت مالحظة مزيد من 

يف جمال البىن  2012صفقة أبرمت عام  689، أن هناك Preqinإصرار الدول لتطوير البنية التحتية. ويف تقرير منفصل بني 
مليار دوالر. ويرى اخلرباء ومديرو الصناديق االستثمارية أن الطاقة كانت القطاع األكثر  302لية بلغت التحتية، برمسلة إمجا

 (.IIFM’s Sukuk Report, 2014, p. 35، متبوعة بقطاع النقل والطاقات املتجددة )2012جذاب خالل 

مدى تزايد حاجة بلدان جنوب شرق ( 6ويف قراءة للمؤشرات اإلحصائية اإلقليمية، تظهر اخلريطة التالية )الشكل 
 2013آسيا من انحية اإلنفاق على مشاريع البنية التحتية، فهذه إندونيسيا، تبلغ نفقاهتا املتوقعة الجناز تلك املشاريع يف أفق 

كرب مليار دوالر( من حيث أ 320مليار دوالر أمريكي، وجيعل منها ذلك يف املرتبة الثانية بعد ميامنار ) 235حنو  2020 –
 105( مليار دوالر، واتيلندا )110مليار دوالر(، فالفيليبني ) 170الدول إنفاقا على البنية التحتية يف املنطقة، تليهما فيتنام )

 .Nik Musa, 2015, p. 3)مليار دوالر ) 100مليار دوالر( مث ماليزاي بـ 
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 سيا: فرص اَلستثمار يف البنية التحتية يف منطقة جنُو شرق آ6شكل 

 
Source: (Nik Musa, 2015, p. 3) 

بنية وتقف صكوك البنية التحتية اإلسالمية ونظريهتا التقليدية على طريف نقيض، فرغم الشعبية اليت تتمتع هبا سندات ال
ني العام ية للقطاعدورا حموراي يف متويل مشاريع البنية التحت صكوك البنية التحتية اإلسالميةالتحتية واتساع سوقها، فقد أدت 

للفرتة:  % 13واخلاص، ويشهد على ذلك تطور حصتها من اإلصدارات العاملية للصكوك اإلسالمية ككل، حيث قفزت من 
 420من إمجايل اإلصدارات العاملية للصكوك )البالغة  % 17مليار دوالر أمريكي، إىل  20.8أي ما ميثل  2011 – 2009

 (.Nik Musa, 2015, p. 4مليار دوالر أمريكي ) 76.12، أي 3Q2015 – 2012مليار دوالر( للفرتة: 

 : تطور حجم اإلصدارات العاملية لصكوك البنية التحتية اإلسالمية7شكل 
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Source: (Nik Musa, 2015, p. 4) 

وعلى الصعيد القطري، واصلت ماليزاي صدارهتا على املستوى العاملي يف إصدارات صكوك البنية التحتية اإلسالمية، 
( واإلمارات %30من رمسلة سوق صكوك البنية التحتية، متبوعة بكل من اململكة العربية السعودية  ) % 61ستحوذت على إذ ا

( للدول % 0.2(، فيما عادت النسبة املتبقية )%1(. واستأثرت كل من إندونيسيا وابكستان على نسبة متساوية )%7العربية )
 (.Nik Musa, 2015, p. 4الفاعلة يف حقل الصكوك اإلسالمية )

 اثنيا. َتاُر دولية رائدة يف صناعة صكوك البنية التحتية:

عام  انت انطالقتها، فقد كاالسالمية البنية التحتية صكوكفضل السبق يف إصدار وتداول  للحكومة املاليزيةينسب 
 تثمار احلكوميعندما أصدرت صكوكا حكومية متوافقة مع أحكام الشريعة االسالمية تدعى شهادات االس 1983

Government Investement Certificats – GICs  .توالت بعدها سلسلة االصدارات للصكوك  مثلتمويل مشاريع تنموية
 1990االسالمية من قبل الشركات اخلاصة لتمويل مشاريع البنية التحتية للدولة، حيث أصدرت شركة ابوستهد القابضة عام 

ورغم التحفظات الشرعية واعرتاضات بعض الفقهاء على (. 558ص. ، 2015)احلنيطي،  صكوكا النشاء حمطة توليد الطاقة،
التجربة املاليزية يف جمال الصناعة املالية االسالمية )االختالف على مدى شرعية أسسها، وإشكاليات تعميم النموذج املاليزي يف 

ل إصدار الصكوك االسالمية أبشكاهلا املختلفة وبقيم كبرية  (، إال أن جتربتها يف جما2008اهلندسة املالية االسالمية( )قندوز، 
 كانت جملب األنظار.

البنية التحتية، وذلك  صكوكإىل قائمة الدول الفاعلة يف جمال إصدار  1984عام  اْلكومة الرتكية كما انضمت
دار قبوال هذا االص يقمشاركة خمصصة لتمويل جسر معلق على مضيق البوسفور )جسر حممد الفاتح(. ولصكوك  ابصدارها

 (.558ص. ، 2015)احلنيطي،  شعبيا واسعا، ودر دخال جيدا حلملة الصكوك
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شهادات املشاركة احلكومية )شهامة(، وهي أداة مالية إسالمية تقوم  اْلكومة السودانيةأصدرت  1999ويف عام  
 2003ويف عام  (.558ص. ، 2015احلنيطي، ) على أساس املشاركة بني احلكومة واملستثمرين إلقامة مشاريع تنموية مشرتكة

أصدرت احلكومة السودانية صكوك اجيار االستثمارات احلكومية )صرح(، تتيح حلملتها املشاركة يف أرابح متويل املشاريع احلكومية 
ة لتمويل املشاريع يعن طريق عقود االجارة واملراحبة واالستصناع والسلم. وكان من بني أهدافها جتميع املدخرات القومية واالقليم

إبصدار شهادات إجارة أصول  2010جتربة أخرى شهدهتا الساحة املالية السودانية حتققت عام . التنموية ومشاريع البنية التحتية
 تعبئة رؤوس األموال من املستثمرين مبوجب عقد الوكالةهدفها مصفاة اخلرطوم للبرتول )شامة(، وهي شهادات استثمارية 

(. 222 - 220ص ص.  ،2015فها لشراء أصول املصفاة وأتجريها للحكومة السودانية إجارة تشغيلية )جدي، الشرعية لتوظي
وتعد جتربة مشروع سد مروي من بني أهم مشاريع البنية التحتية احلكومية اليت مت متويلها جزئيا ابلصكوك االسالمية وفق عقد 

 . االجارة

يف  ةة الصكوك املالية االسالمية يف متويل مشاريع االنشاءات والبىن التحتياليت ترسخ ملسامهاالقليمية من التجارب و 
نك ديب ممثلة بدائرة الطريان املدين مع ستة بنوك اسالمية إبدارة ب حكومة ديب؛ االتفاقية اليت عقدهتا منطقة اخلليج العريب

ابلكامل موجهة لتوسعة مطار ديب الدويل،  االسالمي، ومبوجبها مت إصدار صكوك إجارة بقيمة مليار دوالر أمريكي مغطاة
قطر االسالمي الدويل عملية إصدار صكوك قطر  ك، وبنHSBC، أدار كل من بنك ويف قطروأتجري املنشآت حلكومة ديب. 

 (.558ص. ، 2015العاملية، وهي صكوك إجارة إسالمية، خصصت قيمتها إلنشاء مدينة محد الطبية يف الدوحة )احلنيطي، 

أول جتربة مع الصكوك االسالمية، وذلك ابصدار الشركة التجارية للعقارات أول  الكويتخاضت  2005 ويف أبريل
مليون دوالر أمريكي، وكانت الصكوك املصدرة عبارة عن صكوك إجارة منتهية ابلتمليك لتمويل  100صك اسالمي بقيمة 

اصدارا خالل الفرتة املمتدة من ماي  22ات، حىت بلغت مشاريع تنموية لفائدة احلكومة الكويتية. وقد توالت بعدها االصدار 

. وأغلبها مقيدة للتداول يف بورصات املنطقة، على غرار بورصة البحرين والسوق املالية الدولية يف ديب 2014إىل ماي  2005
(Al Trad & Bhuyan, 2015, pp. 181 - 185 وقد شهد عام .)أرامكو'' العمالقة  السعوديةإطالق شركة النفط  2012''

ابلتعاون مع شركة النفط الفرنسية ''تواتل'' ألضخم مشروع يقوم على التمويل ابلصكوك االسالمية. وقد بلغت قيمة االصدار 

مليار دوالر أمريكي خصصت لتمويل بناء مصفاة نفط ''اجلبيل''. ولقيت هذه الصكوك استجابة كبرية من قبل السوق،  1
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حجم أكرب، وهذه املرة ابلتعاون مع شركة داو عمالق املواد الكيمياوية، حيث خصصت وتبعها إصدار صكوك مماثلة من 
 (.Taoual, 2016, pp.18 -19) 2013حصيلة اكتتاب لتمويل بناء اجملمع الكيميائي ''الصدارة'' يف عام 

 

 . التجربة األندونيسية يف جمال متويل مشاريع البىن التحتية بواسطة صكوك اَلستصناع:اثلثا

 –مشروع توسعة مينا ٌ بيالوانحالة   -

 نتطرق فيما يلي إىل جانب من التجربة اإلندونيسية يف جمال توظيف الصكوك اإلسالمية لتمويل مشاريع البنية التحتية
هو متويل مشروع توسعة ميناء بيالوان، ابستخدام صكوك االستصناع ضمن  . وملخص هذه التجربةبواسطة صكوك االستصناع

 والتسيري الجنازا اإلسالمي وشركات واملصرف من جهة، ممثلة يف وزارة النقل تمويل املوقعة بني احلكومة اإلندونيسيةاتفاقية ال

 (.pp. Solihin, 53; –49  pp. 2014, : Rarasati, Cited by ,2015  26- (27 جهة اثنية من واالستغالل

 وصف املشروع: .1
أبندونيسيا، اليت تقع على الساحل  Pelabuhan بيالبوهان PTرة هو ميناء رئيسي، يقع حتت إدا بيالوانميناء 

، عاصمة مشال سومطرة. ويقع امليناء يف شبه اجلزيرة ميدانكم عن مدينة   27، حيث تبعد بنحو سومطرةالشمايل الشرقي جلزيرة 
شمال سومطرة، ومقاطعيت اإلقليمية ل . ويعد هذا امليناء مبثابة البوابة االقتصادية للمنطقةديليبني مصب هنر بيالوان ومصب هنر 

 .Malacca Strait ملقانظرا لوقوعه عند مضيق  وريو اتشيه
أعلنت احلكومة االندونيسية عن مناقصة الجناز مشروع توسعة ميناء بيالوان، هبدف زايدة الطاقة االستيعابية حملطة 

التابعة لوزارة النقل  (DGST)فت املديرية العامة للنقل البحري احلاوايت احلالية التابعة حملطة احلاوايت الدولية للميناء. وقد كل
(MOT)  ابإلشراف املباشر على تنفيذ املشروع. ويشمل نطاق املشروع: أعمال مدنية؛ شراء املعدات الالزمة؛ إعداد نظام

مات استشارية؛ ووحدة ديام خبالقمعلومايت وتطوير اإلطار املفاهيمي ملخطط االمتياز اخلاص بتشغيل حمطة احلاوايت، إىل جانب 
دعم إدارة املشروع؛ واملراجعة املالية. وتشمل األعمال املدنية أعمال التجريف واستصالح األراضي، حتسني الرتبة والبناء، متديد 
رصيف احلاوايت، توسيع ساحة احلاوايت، ونظام تصريف مياه األمطار، طريق اخلدمة واملرافق العامة. بينما تشمل عمليات 

. reach stackers، ومقطورة، وهياكل معدنية وشواحن transtainerشراء املعدات الرافعات العمالقة وجسر دوار للتحميل 
وتشمل اخلدمات االستشارية تقييم األثر البيئي، وإعداد التصميم اهلندسي املفصل، وإدارة املشروع واإلشراف عليه. ويتضمن 
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لى املوظفني اخلرباء والدورات التدريبية، إقامة ورشة عمل لبدء املشروع، وتنظيم زايرات دعم وحدة إدارة املشروع يف اإلشراف ع
 تعريفية.

مرتا.  30مرت وبعرض  350صممت حمطة ميناء احلاوايت اجلديدة حبيث تكون مزودة برصيف للحاوايت بطول 
طن  36000 حاملة للحاوايت بوزنوسيكون قاع البحر، كحوض حتويل وحوض ميناء، كبريا حبيث يكفي للسماح للسفن لل

مرت مربع إىل طاقة التخزين، وهو  157700من التحرك واملناورة بسالسة. ومن املقرر أن يضيف توسيع ساحة احلاوايت قرابة 
 حاوية منطية )عشرون قدما وحدة مكافئة(. 8921ما يعادل 

 :Project Stakeholdersأصحاُ املصلحة يف املشروع  .2
( GOI( بتمثيل احلكومة اإلندونيسية )MOF( يف وزارة املالية )DGDMالعامة إلدارة الديون ) مت تكليف املديرية
. بينما كلفت املديرية العامة 2009يف  (IDB)مع البنك اإلسالمي للتنمية  Istisnaa Agreementلتوقيع اتفاقية االستصناع 

، نيابة عن احلكومة اإلندونيسية، وحدة DGSTالغرض ( كوكالة تنفيذية للمشروع. وقد أنشأت هلذا DGSTللنقل البحري )
املسؤولة عن االختيار والتعاقد مع االستشاري )مكتب  PMUلتكون منسق املشروع اليومي. وتعد  PMUإدارة املشروع 

تيارات خالدراسات التقنية واهلندسية( واملقاول. وقد مت التأكيد يف العقد املنشئ على أن تتبع مجيع عمليات الشراء يف اال
االستشارية والتعاقدية لسلطة البنك اإلسالمي للتنمية، على أن يتوىل هذا األخري بصفة مباشرة دفع أتعاب املستشار واملقاول 
املعينني تبعا التفاق االستصناع. وبناء على هذا االتفاق، تتوىل وحدة إدارة املشروع تقدمي تقارير عن مدى تقدم املشروع لكل 

بتعيني سلطة إدارة ميناء بيالوان  DGSTاإلسالمي للتنمية. وابلنسبة ملرحلة العمليات والصيانة، قامت  ، والبنكDGSTمن 
بتشغيل امليناء  Pelindo 1. وبناء على ذلك ستقوم Pelindo 1لتنظيم ميناء بيالوان وعقد اتفاقية االمتياز التشغيلي مع شركة 

 ني أصحاب املصلحة يف املشروع.العالقات املوجودة ب اآليتاجلديد. ويصف الشكل 

 : العالقات بني أصحاُ املصلحة يف مشروع مينا ٌ بيالوان8شكل 
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Source: (Solihin, 2015, p. 27) 

 :Project Financingمتويل املشروع  .3
مليون دوالر  51.76 احلكومة اإلندونيسية تقدم مليون دوالر أمريكي. 139.31 للمشروع تبلغ التكلفة اإلمجالية

يف  كما هو منصوص عليه مليون دوالر أمريكي ممولة بصكوك االستصناع، 87.55يكي ويوفر البنك أمر 
 وتشمل النقاط األساسية اليت مت التنصيص عليها يف اتفاقية االستصناع على: اختيار املقاول )املتعهد(؛ االستصناع. اتفاقية

تعاب(؛ تويل زمام األعمال؛ الشكاوى الصرف )صرف األ تعيني خبري استشاري )مكتب الدراسات(؛ موافقة
كما نص االتفاق على ضرورة خضوع مجيع عمليات الصرف  والنزاعات. اآلجال الفعلية للمشروع؛ التعويض؛ والضماانت؛

 إلجراءات التفويض والصرف للبنك اإلسالمي للتنمية. البنك واالعتماد املايل من

األعمال املدنية؛ خدمات  نك اإلسالمي للتنمية ما يلي:الب متويل واستنادا إىل االتفاق، تضمنت مكوانت
االنتهاء  . أما2014و 2009ويقع تنفيذ متويل االستصناع ما بني  واملراجعة املالية. دعم وحدة إدارة املشروع؛ استشارية؛

اية أول صرف لالعتمادات املالية. بينما حددت بد من اتريخ شهرا 48 أعمال االجناز فيجب أن ال تتجاوز من
 .2013من أول افريل  وحدة إدارة املشروع االستشارة ودعم خدمات

يف  لذلك، نك.البنك تكون اتبعة للب يتم متويلها من قبل واألصول اليت فإن مجيع األعمال االستصناع، وضمن خمطط
سوف يتم و  واألصول. زمام اإلدارة على كل األعمال أن تتسلم بصورة مباشرة احلكومة االندونيسية جيب على العقد، هناية
على  أو عة واحدةدف يف خبطة البيع والشراء احملتملة يف وقت الحق. وقد حددت اخلطة واألصول األعمال نقل عملية ترتيب
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مبلغ إضايف التفاق تويل مجيع األعمال واألصول، وكذلك  جيب أن يكون هناك االستصناع، تبعا التفاق لذلك، أقساط.
 األصول. إلضفاء الشرعية على ملكية

وشركة  نبيالوا بني سلطة إدارة ميناء اتفاقية االمتياز يتم توقيع لألصل، احلكومة اإلندونيسية متلك بعد
Pelindo1 1سوف تشارك شركة  االمتياز، اتفاق وبناء على وإعادة تكاليف االستثمار. عمليات امليناء لتنفيذ Pelindo  يف
يف وقت الحق.  غيليالتش اء، على أن يتم ترتيب تقاسم نسبة العائدات ومدة االمتيازاملين أنشطة العائدات الناجتة عن نسبة من

وقد مت إعفاء  وزارة املالية. االندونيسية من خالل خزينة الدولة لدى سيودع بيالوان سلطة إدارة ميناء اإليراد الذي تتلقاه  أما
حصة من األرابح احملققة  فيجب أن تدفع شركة مملوكة للدولة،  Pelindo 1اإليراد من الضريبة. وابإلضافة إىل ذلك، وابعتبار

عائد  ططاتخم اثنني من يكون لدى احلكومة االندونيسية بيالوان، حالة مشروع ميناء يف لذلك، إىل احلكومة االندونيسية.
 بيالوان. ميناء ويرطمشروع ت يف االستصناع متويل اخلطوط العريضة لعملية التايل ويبني الشكل غري املباشر. االستثمار

 : عملية متويل مشروع مينا ٌ بيالوان مزودة ِبخطط عقد اَلستصناع9شكل 

 

Source: (Rarasati, 2014, p. 53) 

 .Istisna’a agency agreement االستصناع تفاقية وكالةال االندونيسيةواحلكومة  البنك توقيع .1
 ( بصفةDGST) MOT التمويل، وتكليف ارة( إلدDGDM) لوزارة املاليةاالندونيسية تكليف احلكومة  .2

 للمشروع. الوكالة املنفذة
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 اليومي. املشروع كمنسق وتعيينها PMU( وحدة إدارة املشروع DGST) MOT إنشاء .3
 والبنك. MOT (DGST) إىل سري العمل يف املشروع لتقارير تقدمي وحدة إدارة املشروع .4
 ب الدراسات التقنية للمشروع( وإبرام العقد.اختيار وحدة إدارة املشروع للخبري االستشاري )مكت .5
 االستصناع. اتفاقية وكالة بناء على ملكافأة االستشاريني صرف البنك .6
 وإبرام العقد. للمقاول )املتعهد( اختيار وحدة إدارة املشروع .7
 االستصناع. اتفاقية وكالة بناء على للمقاول متويل البنك اإلسالمي .8
البنك  من اء البنية التحتيةشر  مباشرة يف تويل عملية تشرع احلكومة االندونيسية التحتية، البنية االنتهاء من تميبعد أن  .9

 املمول للمشروع من خالل صكوك االستصناع املصدرة.
 MOT (DGST،) بوزارة النقل  مرتبطة بيالوان، كوكالة تقوم سلطة إدارة ميناء مرحلة التشغيل، قبل .10

 واالمتياز.التنازل  بتوقيع اتفاقية Pelindo 1و
   اإليرادات نسبة مئوية من Pelindo1 االمتياز، تدفع الشركة املستغلة للميناء مرحلة خالل .11

 بيالوان. لسلطة إدارة ميناء
اضعة خ غري كإيرادات لدى خزينة احلكومة االندونيسية لإليرادات احملصلة  بيالوان إيداع سلطة إدارة ميناء  .12

 للضرائب.
 للحكومة االندونيسية. توزيعات األرابح أيضا بدفع لوكة من الدولة،مم كشركة ،Pelindo 1 قيام .13

 إطار املسامهة يف عامالت املصرفية اإلسالميةميف  هامتني خطوتنياملستعرضة عن احلالة  ةدراس تكشفوهكذا، فقد  
. لعقدوفقا لذ االتفاق هي تنفيواخلطوة الثانية  ،اتفاق )وعد( مشاريع البنية التحتية االندونيسية. اخلطوة األوىل هي إنشاء يف

البنية  متويل يف حملليةا املالية اإلسالمية املؤسساتواستنادا إىل املمارسات املستكشفة فإن هناك قضية واضحة تتجلى يف إشراك 
ملية ع . ويف اتفاقية االستصناع، فإن لكال الطرفني )احلكومة والبنك اإلسالمي( حقوقا متوازنة. وتعترباالندونيسية التحتية

وهذه  GOIالتمويل يف مشاريع املنشأة من احلكومة مبثابة متويل من خطوتني )أي أن املوارد املالية تسلم إىل احلكومة االندونيسية 
األخري تعني مؤسسة مملوكة للدولة من أجل تشغيل املشروع( وال يكون متويل املشروع مباشرة )أي أن التدفق النقدي للمشروع 

كومة أو حماسبة الشركات للمؤسسة اململوكة للدولة(. ومع ذلك فإن، مشروع تطوير امليناء املذكور يولد ال ينفصل عن احل
 إيرادات ميكن أن تتحول يف املستقبل إىل استثمار أويل. 
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 الامتة: 

ويل مشاريع  جمال متاإلسالمية يف البنية التحتيةصكوك ل املعاصرة التطبيقاتاستكشفنا من خالل هذه الورقة البحثية 
ليت متر بضائقة ا واحلكومات العربية املنتجة واملصدرة للنفط ات بشكل عامللحكوم ابلغةالبىن التحتية. موضوع يكتسي أبمهية 

ية ومشاريع البنية التحتموما، عمالية حتتم عليها استثمار كل اجلهود غري التقليدية لتعبئة املوارد املالية الالزمة لرفد املشاريع التنموية 
. ومن هنا تتبني معامل خارطة الطريق ابالستفادة من جتارب الدول الناجحة يف جمال االستغالل العقالين واملعاصر لصيغ حتديدا

 التمويل اإلسالمي وصكوكها. وقد مت التوصل من خالل البحث يف هذا املوضوع إىل مجلة من النتائج نوجزها فيما يلي:

، ويكون موضوعا SVPار صكوك مالية من قبل شركات ذات غرض خاص ميثل التصكيك اإلسالمي عملية إصد .1
إلحدى صيغ التمويل اإلسالمي املتعارف عليها، ومن منتجاته: صكوك املضاربة، صكوك املشاركة، صكوك اإلجارة، 

 .صكوك املراحبة، صكوك االستصناع، وصكوك البنية التحتية
نمية دور ال يستهان به يف حتقيق متطلبات التحتية خاصة، عامة، وصكوك البنية الت للصكوك املالية اإلسالمي .2

االقتصادية واالجتماعية للدول، ويتجلى دورها احملوري يف تعبئة املوارد املالية، متويل املشاريع االستثمارية، متويل مشاريع 
ألعباء االجتماعية عن ا البىن التحتية، املسامهة يف متويل شركات رأس املال املخاطر والصناديق االستثمارية وختفيف

 احلكومات.
تنفرد الصكوك املالية اإلسالمية خبصائص عدة متيزها عن التمويلي التقليدي، ما جيعلها قادرة على دعم مشاريع البنية  .3

التحتية احلكومية، ومن تلك اخلصائص: الكفاءة التقنية، واجلودة األدائية، واالنضباط الشرعي واألخالقي، واجلدوى 
ة )التكلفة املنخفضة والعائد اجملزي(، واآلجال املتعددة، واألدوات املتنوعة. وقد شهد هبذه اخلصائص القاصي القتصادي

قبل الداين، فكانت سببا يف انتشارها عامليا، وضخامة إصداراهتا، وإقبال احلكومات الغربية واملؤسسات املالية الدولية 
 يم. وحىت وإن كان هدفها األول استهداف أموال فئة من املسلمنيعليها لتمويل قطاعات رئيسية مثل الصحة والتعل

فإن ذلك اعرتاف منها بوجودية هذه األدوات على ساحة التمويل العاملي الذي كان إىل وقت قريب ال يقبل لنظام 
 الفائدة بديال أو منافسا.

لية الرائدة، وهي  من خالل التجارب الدو اإلسالمية وفعاليتها التمويلية واقع معاش ميكن تلمسه  البنية التحتيةصكوك  .4
كثرية جديرة ابلدراسة. غري أن أجالها وأوضحها التجربة املاليزية اليت تعد أمنوذجا يف املصرفية اإلسالمية ومنارة العامل 

 اإلسالمي يف التطور والرقي احلضاري.  
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جناز مشاريع ال التمويل السندي )الربوي( صكوك البنية التحتية اإلسالمية كبديل عنإبمكان احلكومات االستفادة من  .5
ع املصارف اإلسالمية لتنسيق مابمع شركات االجناز واملقاولة اخلاصة،  الشراكة من خالل تفعيل اتفاقيات ،البىن التحتية

لبوت ا لوكالة،ا اليت تتوىل عملية التمويل وفق عقود الشركات الشرعية املناسبة، كعقود االستصناع، اإلجارة، املشاركة،
 معني على فهم هذه التقنية. خري املذكورة االندونيسية يف التجربة جند ولعلنا وغريها.

ثلة يف املصارف على توفري البنية التحتية للسوق املالية اإلسالمية، مميف الوطن العريب يعتمد انتشار هذه الصناعة املالية  .6
ملالية، ابإلضافة إىل الشركات االقتصادية اإلسالمية، ومؤسسات التصكيك املتخصصة، ومؤسسات الوساطة ا

 ، واألنظمة األساسية )القوانني والتشريعات واتفاقيات التعاون(. املتخصصة يف االجناز واملقاولة اإلسالمية
زال فتية، وهي اإلسالمية يف متويل مشاريع البىن التحتية ال ت البنية التحتيةأن جتربة صكوك  ،ميكن القول يف اخلتام .7

وما فيوما تطورا ملحوظا كأي نظام متويلي، غري أهنا تتطور على صخرة التحدايت اليت جتاهبها، ومنها سيادة تشهد ي
وإفراط املصارف اإلسالمية يف التوسع يف استخدام صكوك املراحبة والصيغ  ،التمويل عن طريق صكوك اإلجارة

ه ستصناع. وهو ما يعد النقطة السوداء يف سجل هذاإلسالمية اخلدماتية األخرى، على حساب املشاركة واملضاربة واال
الصناعة اإلسالمية. ويدعو ذلك الباحثني لتكثيف اجلهود من أجل إجياد خمرج هلذه املعضلة والبحث يف البدائل 
التمويلية احلديثة، ولو ابالغرتاف من جتارب التمويل املعاصرة، بعد إخضاعها للتصفية والتنقية من الشوائب واملوانع 

 .لشرعية، ''فاحلكمة ضالة املؤمن أىن وجدها فهو أحق هبا''ا
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 اإلسالمية اجملتمعات يف والقيم القيادة على لراهنةا وانعكاساتهالفكر السياسي عند ابن تيمية 
 اجلزائر/  مسيلة جامعة بوضياف حممد جامعة الدراجي زروخي الدكتور

 اجلزائر/  مسيلة جامعة بوضياف حممد جامعة فريوز سيفي االستاذة
 لخصامل

أفراد اجلماعات  ئه رواجاً كبريًا بنيإن البن تيمية حضورًا ملموسًا يف األوساط العلمية والفلسفية و الدينية ، وآلرا   
 لغااباإلسالمية، وطالب العلم، وهناك مدارس كالسلفية، واإلخوان املسلمني متأثرة بفكره ، ولقد أوليت آراؤه اهتماماً 

 فقدمت فيها كثري من الرسائل العلمية، يف املنطق ، وأصول الفقه، والعقيدة، واألخالق، والفقه والفلسفة السياسية  ،.
وقد وجدت البن تيمية اهتماماً كبرياً ابألمور السياسية، فقد ألَف يف املوضوع كتباً مستقلة، كبرية وصغرية، وتعرض هلا 
مراراً يف ثنااي كتبه العديدة ، هذا ابإلضافة إىل أين وجدت له ممارسات ومشاركات سياسية عديدة تستحق الدراسة ، 

ياسي  زمان ابن تيمية وزماننا ، بل وتشابه القضااي املطروحة على املسرح السوفوق هذا كله التشابه الزمين الكبري بني
مثل : القوانني الوضعية  واملشاركة من قبل املسلمني يف حكم ينطلق يف تصوراته بعيدًا عن روح اإلسالم ومنهجه يف 

ة لزمانه، فهي ابلتايل  رأى أهنا مناسباحلكم. واليت حباجة لتقدمي حلول إسالمية هلا. أسهم ابن تيمية يف بيان احللول اليت
  الشهريتابه هبذا األمر، إذ وضع ك هتماً كان شيخ اإلسالم ابن تيمية م  و منها، االستفادة بغية والبحثتستحق الدراسة 

ا لقد كان ابن تيمية مدركاً ملرحلة امللك العضوض الذي يعيش فيه، كم )السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية(.
تهم من جلمع كلمة املسلمني وتوحيد صفوفهم ووقاي قوةكان يف أشد مراحل اإلدراك لضياع اخلالفة، لذا حترك بكل   نهأ

وقّدم ابن تيمية نظرة واقعية إىل موضوع السلطة شبيهة بنظرة املؤرخ االجتماعي ابن خلدون واملفكر  الفنت والفرقة .
ني  مرت على العامل اإلسالمي، عن خالفة النبوة، اليت استمرت ثالثاجلزائري، إذ فصل خمتلف األنظمة السياسية اليت

سنة فقط، وأهنا اختلطت بعد ذلك ابمللك أو حتولت إىل ملك خالص. واعتمد ابن تيمية يف حتليله التارخيي ملسألة 
خالفة على منهاج  ونالسلطة على قول: ))"تكون النبوة فيكم ما شاء هللا أن تكون مث يرفعها إذا شاء أن يرفعها. مث تك

النبوة فتكون ما شاء هللا أن تكون، مث يرفعها إذا شاء هللا أن يرفعها. مث تكون ملكًا عضوضًا فتكون ما شاء هللا أن 
تكون، مث يرفعها إذا شاء هللا أن يرفعها. مث تكون ملكًا جربايً، فتكون ما شاء هللا أن تكون، مث يرفعها إذا شاء أن 

الفة على منهاج النبوة، مث سكت(( وقد الحظنا أننا يف وضع سياسي شبيه إىل حد كبري ابلوضع يرفعها. مث تكون خ
خاصة وأن اجلماعات اإلسالمية اليوم تدعي أهنا تستقي أفكارها من فلسفة ابن تيمية السياسية  ةالذي عاشه ابن تيمي

 املتطرفة ةاإلسالمي اجلماعات تدعيه ما بني فعليه عالقة هناك كان   إن وننظر األمر حقيقة على  نقف أن  فأردان. 
 .تيمية ابن اإلسالم شيخ وفكر
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 املق         ال : 

يف زمن عرفت فيه اجملتمعات العربية ما يزعم انه ثورات أو ربيع عريب أدى إىل هالك دول وانتشرت حركات تدعي      
الم اسي البن تيمية ، وسالت يف هذا املوضوع أقأهنا حركات ذات منهج إسالمي و أهنا تستمد أفكارها من الفكر السي

العلماء والساسة وتضاربت آراؤهم ، فوجدت أننا حباجة إىل دراسة  الفكر السياسي البن تيمية من جديد لعله يعطينا 
ة واإلشكال املطروح هنا هل الفكر السياسي عند ابن تيميخمارج سياسية يف وقت أصبح الكل يدعي فيه العلم. 

وهل اْلركات اجلهادية تستمد أفكارها و أحكامها   مستوى الطاُ السياسي للدولة املدنية املعاصرة؟ يرقى ِىل
 ؟ من فقه ابن تيمية 

 املنه   ج :

و أفكاره  ةو قد اتبعنا يف مقالتنا هذه املنهج التحليلي وأحياان املنهج املقارن. إذ قمنا بتحليل مواقف ابن تيمي      

 ها مبواقف اجلماعات اإلسالمية املتطرفة. السياسية مث مقارنت

فأرجوا أن أوفق يف بلوغ نتيجة منطقية وحمكمة وسأنطلق من مفهوم اخلطاب السياسي يف جماله الديين والفلسفي      
 .على حد سواء

 مفهوم الطاُ السياسي  أوَل/
 مفهوم الطاُ :  -1
لســـياق الذي من خالل ا يكون فهم معناهف يت ينتمي إليهاتعددت دالالت لفظ اخلطاب بتعدد جماالت الدراســـة  ال   

ســـيلة فمثال إذا توجهنا إىل اجلانب اإلســـالمي لكان مبثابة و  .ليعكس بذلك صـــورة االختصـــاص املتواجد فيه يوجد فيه،
امل  عللتبليغ و اإلرشــــــــــــــاد على اعتبار أنه عملية للمخاطبة يتم من خالله صــــــــــــــياغة األفكار و اآلراء املرجو إيصــــــــــــــاهلا لل

كافة.فينتج عن هذا خطااب إســــالميا، أما إذا الحظنا اجملال الســــياســــي لوجدانه كداللة و مفهوم يعترب قوام الســــياســــة، 
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مس       لماته واش       كالياته على املفهوم فبينما يض       يقه البعض ليقتص       ر على <<فبهذا يقوم كل حقل معريف بفرض 
  (.1)>>ظام اَلجتماعي برمتهأساليب الكالم واحملادثة يوسعه البعض ليجعله مرادفا للن

تداخل  و يتقاطـع أحياان أخرى حبسـب   وعليه ونظرا لتنوع االختصاصـات فان املفهوم الواحد يتداخل معناه أحياان 
دد االجتاه حتديد داللـة اخلطاب أن حنلذا جيب علينا إن أردان اجملاالت، و قد تكمل املعاين بعضها البعض أو تتباعد 

  .هالذي ينتمي إلي
 عرف املصطلح مفاهيم لغوية و اصطالحية، ابإلضافة إىل معاين وردت يف القرآن الكرمي.     

 : على مستوى املفهوم اللغوي  -أ
الطاُ و املخاطبة: مراجعة <<أخذ هذا املفهوم " اخلطاب " معاين لغوية متشاهبة فهذا لسان العرب يعرفه أبنه      

الباطل و  و      خطااب ومها يتخاطبان و فصل الطاُ أن يفصل بني اْلق الكالم وقد خاطبه ابلكالم خماطبة و
 (2) >>مييز بني اْلكم و ضده

الكالم الذي يقصد به اإلفهام، ِفهام من هو أهل للفهم، و  <<و اخلطاب كما ورد يف كتاب الكليات هو    
 .3>>الكالم الذي َل يقصد به ِفهام املستمع، فإنه َل يسمى خطااب 

ّٓ الذي يعد مبتكر هذا املصطلح فقد عرفه بقوله Harrisهاريس )أما  ِن الطاُ منهج يف البحث أي مادة <<ّ(
مشتمل  و          و مرتابطة يف امتداد طوِل سوا ٌ أكانت لغة أم شيِا شبيها ابللغة   مشكلة من عناصر متميزة 

 .4>>أو أجزا ٌ كبرية منه على أكثر من مجلة أولية، ِهنا بنية شاملة تشخص الطاُ يف مجلته
 .5فاخلطاب هو مصطلح مرادف ل"الكالم" *(de Saussureو حبسب رأي دي سوسري)

 :  على مستوى املفهوم اَلصطالحي -ُ
عملية فكرية   <<يف تعريف اخلطاب فهذه موسوعة الالند الفلسفية تعطيه التعريف التايل: وناختلف الدارس    

سلسلة كلمات و  ية جزئية و متتابعة، وبنحو خاص:تعبري عن الفكر و تطوير لهَتري من خالل سلسلة عمليات أول
 .6>>أو عبارات متسلسلة

التعبري عن األفكار ابلكلمات، أو حمادثة <<أما املوسوعة امليسرة للمصطلحات السياسية فأعطته الداللة التالية    
 .7 >>كالمبني طرفني أو أكثر، أو معاجلة مكتوبة ملوضوع ما، أو حوار أو  
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 : على مستوى املفهوم القرآين -ج  
فقال اكفلينها  <<تعدد يف القرآن الكرمي لفظ خطب تسع مرات وورد بصيغة خطاب ثالث مرات يف قوله تعاىل    

 .9>>و شددن ملكه وآتيناه اْلكمة و فصل الطاُ  << . و يف قوله أيضا 8 >>و عزين يف الطاُ
ُر السموات و األرض و ما بينهما الرْحن َل ميلكون منه خطااب  <<تعاىل  كما وردت هذه الصيغة يف قوله

خاطبه وخماطبة وخطااب: تكلم معه  <<يف معجم ألفاظ القرآن الكرمي الداللة التالية  ليأخذ هذا املفهوم، 10>>
 .11  >>والطب: الشأن الذي تقع فيه املخاطبة.

 للغوي و القرآين يتقاطعان حيث يتم على إثرمها التأكد على الداللةإذا ومن خالل ما سبق نستنتج أبن املفهومني ا
اقرتن  و        السامية هلذا املفهوم على اعتبار أن فصل اخلطاب ال أيخذ معناه الدقيق و الصحيح إال إذا تالحم

 ابحلكمة و كان القصد من ورائه إظهار وجه احلق.
  مفهوم السياسة: -2
ت و االصطالحية واليت أخذت معاين اختلف كغريه من املصطلحات ذات الدالالت اللغوية إن مصطلح " السياسة "     

 ابختالف الفالسفة و املفكرين.
 : على مستوى املفهوم اللغوي -أ  
 : السياسة يف اللغة   
 و         مصدر ساس يسوس سياسة، فيقال: ساس الدابة أو الفرس، إذ قام على أمرها من العلف و السقي    

الرتويض و التنظيف و غري ذلك، و أحسب أن هذا املعىن هو األصل الذي أخذ منه سياسة البشر فكأن اإلنسان بعد 
 أن مترس يف سياسة الدواب، ارتقى إىل سياسة الناس و قيادهتم يف تدبري أمورهم.

و         سياسة: قام بهاألمر  ولذا قال شارح القاموس: ومن اجملاز سست الرعية سياسة أمرهتم و هنيتهم: وساس
 . 12السياسة القيام على الشيء مبا يصلحه

 . 13 >>أصول أو فن ِدارة الشؤون العامة <<و يذهب املعجم القانوين إىل تعريف السياسة أبهنا
لى عمن التعريفني السابقني نقول ابن السياسة هي الطريقة اليت يتم هبا تنظيم حياة األفراد داخل جمتمع ما اعتمادا    

مؤسسات خمتلفة يتشكل منها جهاز الدولة، و هبذا تكون ممارسة يكتشف من خالهلا عن بعد أساسي لإلنسان إذ من 
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خالهلا ميكن إضفاء النظام و االستقرار على احلياة االجتماعية عرب االمتثال ملبادئ و قوانني تشرف عليها سلطة معينة 
 ومن مث فهي بعد مييز اإلنسان عن احليوان.

 : ى مستوى املفهوم اَلصطالحيعل -ُ
أيخذ املعين االصطالحي معاين كثرية نذكر من بينها تعريف املوسوعة امليسرة للمصطلحات السياسية حيث عرفتها    

طريقة ميكننا من خالَلا أن نفه م و ننظم شؤوننا اَلجتماعية و هي الوسائل الِت يستطيع من خالَلا  <<أبهنا 
 .14>>املسيطرة على الوضع أكثر من اْلخرينبعض األفراد و اجلماعات 

جند من هذا التعريف أبن مفهوم السياسة إمنا يرتبط  بغاية سامية يهدف إىل حتقيقها، إذ توكل هلا مهمة تنظيم احلياة 
االجتماعية و رعاية شؤون الناس، فقد اختصت يف اليوانن بتدبري شؤون املدينة"الدولـة" حيث مثلت فضاء للممارسة 

ا سقراط و مقتضيات ذلك العصر. فهذ    ة، من مث جاءت تعاريفهـم للسياسة إمنا انبعة من طبيعة الظروف ـياسيالس
يؤكد على أن السياسي هو الذي يتقن فن السياسة أو ابألحرى املتقن لفن احلكم، أما تلميذه أفالطون فربط السياسة 

احلكيم  ذا كانت السياسة كما عند أستاذه ليكون السياسي هوابلرتبية فكانت بذلك هتتم بعناية احلياة اجلماعية، هب
الذي يتقن فن السياسة، و إذا كانت هذه املدلوالت الفلسفية انبعة من طبيعة احلياة االجتماعية اليت عرفتها احلضارة 

 وي األخالقي. باإلغريقية فإن مفاهيمها يف العصر احلديث كانت مغايرة متاما عما سبقها، فلم أتخذ بذلك البعد الرت 
و إمنا أخذت غاايت و سبل أخرى لتعرف معىن خمتلف كل االختالف مع مكيافيللي حيث ارتبطت السياسة عنده    

مببدأ القوة فكانت السياسة عنده هي التمسك مبقاليد السلطة و إبقائها يف يد احلاكم بغض النظر عن الوسيلة اليت 
ى ازدَيدها و العمل عل        غاية السياسة احملافظة على قوة الدولة وانِن الغاية تربر الوسيلة ... <<حتقق ذلك 

 .15>>  و الغرض الوحيد هو البقا ٌ يف السلطات أبي َثن كان و ِن النجاح يربر كل انتهاك للحرمات
     لفرتة.ا من هنا جند أبن تعريف مكيافيللي للسياسة إمنا جاء يعكس حالة وواقعة سياسية معينة عرفتها أوراب يف تلك

 على مستوى املفهوم القرآين: -ج
جاء يف الكالم املنزل حديثا عن السياسة و احلكومة يف مواضع كثرية من آايت القرآن الكرمي و كلها تنطوي حتت    

 مسلك و عنوان واحد " اإلمامة اخلالفة، احلكم " فكانت بذلك ضرورة عقائدية إميانية هلداية الوجود اإلنساين و إصالح
يت و احلق و اخلري هاته املبادئ ال   أساسي لكل إنسان إذ ترسم إليه مبادئ العدل حياة اإلنسان، هبذا تكون مطمح
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و ِذ قال ربك للمالئكة ِين جاعل يف األرض خليفة قالوا أَتعل فيها  <<متثل شعار العقيدة اإلسالمية قال تعاىل: 
 .16>>و نقدس لك   من يفسد فيها و يسفك الدما ٌ و حنن نسبح حبمدك

دمها و قرآين إىل معاين خمتلفة ق خالل ما مت عرضـه من تعاريف تباينت من جانب لغوي  اصطالحيمن نستنتج 
الفالسفة و كلها ترمي إىل حتديد مفهوم السياسة وهويتها جند أبن كل فيلسوف قدم تعريفه انطالقا من فلسفته العامة 

 ام و نزعته الفلسفية.من مث كان تعريفه يتماشى مع تصوره الع
ومن خالل تقدمينا ملعاين مقتضية لكل من " اخلطاب "،" السياسة " و ملا كان غرضنا هنا أن نبني داللة اخلطاب ن إذ   

السياسي، و نتساءل عن املعىن الذي حيمله لنجد أبن هذا املصطلح إذا دل إمنا يدل على البعد السياسي الذي يرمي 
 قيق مقاصد و غاايت معينة. و تتجلى هذه الغاية من خالل قراءة الواقع السياسي لتكونإليه فهو خطاب موجه لتح

تركيب من اجلمل  <<أهداف اخلطاب السياسي إما صرحية و إما مضمرة و هذا ما نلتمسه من خالل التعريف التايل 
تحليل و اإلاثرة و و ال موجه عن قصد ِىل املتلقي بقصد التأثري فيه و ِقناعه ِبضمون الطاُ عن طريق الشرح

الواقع و  يتضمن هذا املفهوم أفكارا سياسي ة ... ويه دف السياسي من خطاب ه ِِل تغيي ر النف وس والعقول واألفكار
 .17>>و مسات و هيِة معينة  مما جيعله يف حالة َلا صفات

يزات خاصــة من مث كان له م معينةوانطالقا من هذا القول نســتنتج أبن اخلطاب الســياســي إمنا يهدف إىل حتقيق مرامي 
من بينها اللغة، فلغته خمتلفة فهي ليســت لغة أدبية أو رايضــية وإمنا لغته قصــديه هادفة تســتند على عنصــرين أســاســيني: 
املتحدث" املخاطب"  واخلطاب "الرســـالة "، وعليه تلعب اللغة دورا أســـاســـيا يف اخلطاب الســـياســـي فهي مبثابة جســـر 

" املتحدث " و اآلخر " املخاطب " هبذا تفوق اللغة الســــــياســــــية لغة التخاطب  األانالعالقة بني التواصــــــل الذي حيدد 
 اليومي فهي أداة يسعى من خالهلا الفاعل السياسي ابلتأثري فتكون بذلك لغته مرنة إذ متكنه من ربط السياسة ابلواقع.

ية من و األفكار حول القضــااي الســياســ     راء من هنا نتوصــل إىل القول أبن اخلطاب الســياســي حقل للتعبري عن اآل 
قبيل شــــــكل احلكم كالدميقراطية ليحمل بذلك اخلطاب الســــــياســــــي مسة اإلقناع عن طريق اللغة الرباغماتية اليت تعد نوة 

يتم  و التســليم بعدم تكذيب الدعوى و   اخلطاب، من مث يكون خطابه مقنعا يهدف إىل محل املخاطب على القبول 
و الرباهني بغرض اإلقناع، لتتلخص بذلك مصــداقية اخلطاب الســياســي يف مدى       طريق توظيف احلجج ذلك عن 

 مطابقته مع الواقع و الظروف الراهنة.
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 اثنيا : الفكر السياسي عند ابن تيمية :
لسياسة فلها رجاهلا ، أما ايرتدد كثرياً على األلسنة أن السياسة ال عالقة هلا ابلدين وأن الفقهاء ميداهنم الدين والفقه    

، وعلينا أن ندرك مبلغ اخلطورة النامجة من هذه األفكار ، إن السياسة اليوم تشكل عصب احلياة فهل ميكن أن يتخلى 
 الدين عن عصب احلياة .  

امات مالغرابة يف األمر أن بعضهم ينفي خوضه يف السياسة اعتماداً على ابن تيمية يف حني شكلت السياسة أحد اهت   
 ،ابن تيمية ، وكثرياً ما دخل السجون نتيجة أفكاره السياسية ، ألنه أراد أن حيقق وينشر العدل وهذه مهمة العامل املسلم

 ِصالح الراعي السياسة الشرعية يففلم يتخلى عما أمره به ربه ولنا حجة يف هذا  "كتاب ابن تيمية الشهري" املسمى 
 . والرعية

 منهجًا يف إصالح أحوال الدولة واعترب ابن تيمية احلكم أمانة ووجب على احلاكم أن حيفظ إن هذا الكتاب يعترب   
األمانة ويؤديها حبقها وذلك مبراعاة التناسب بني احلقوق والواجبات ونشر العدل وتطبيق احلدود ، وهذه ليست مهمة 

د يد العون له حىت  يتمكن من أداء مهامه احلاكم وحده بل مهمة الرعية أيضا إذ وجب على الرعية مساندة احلاكم وم
 على أكمل وجه .  

فإن  ، وال قيام هلذا الدين إال ابلوالية ،واجبات الدينهم أن والية أمر الناس من أ ندركجيب أن وبني ابن تيمية أنه    

و حاكم ودليل ازع أو وال بد هلم عند االجتماع من  ، ىل بعضإال ابالجتماع حلاجة بعضهم إآدم ال تتم مصلحتهم  بين

يب أث من حدي ،بو داودأرواه  “ذا خرج ثالثة يف سفر فليؤمروا أحدهم إ “ ذلك قوله صلى هللا عليه وسلم 

  .يب هريرةأسعيد, و 

ثة كونون  ال حيل لثال “  قالصلى هللا عليه وسلم ن النيب أمحد يف املسند عن عبد هللا بن عمرو أمام وروى اإل   

مهية ألالواحد يف االجتماع القليل العارض يف السفر  رائسةفأوجب   “ حدهمأمروا عليهم أ الإمن األرض  بفالة

املنكر  وألن هللا تعاىل أوجب األمر ابملعروف والنهي عناألمر فما ابلك ان كنا يف جمتمع اثبت .فالرائسة أحق وأوجب، 
 .ورة شرعية. وهذا يعين ان وجود احلاكم ضر  18إال يف وجود احلاكم وال يتم ذلك
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قامة إو وإحقاق احلق وإبطال الباطل قامة احلج واجلمع واألعياد إمن اجلهاد والعدل و هللا وكذلك سائر ما أوجبه    

نة ستن  س)     . و يقال (   السلطا  ظل اهلل يف األرضأ )وهلذا روى  .مارةال ابلقوة واإلإتكن  احلدود ال

محد بن أو  وهلذا كان السلف كالفضيل بن عياض ،  ذلكالتجربة تبنّي و  (صلح من ليلة بال سلطا  أمام جائر إمن 

  إ “يه وسلم : صلى هللا علوقال النيب  ( لن كا  لنا دعنة جمابة لدعنوا هبا السلطا : ) و غريمها  يقولون  حنبل

  أو ، ا  تعتصمنا حببل اهلل مجيعا وال تفرقنأ  تعبدوا وال تشركنا به شيئا وأاهلل كرضى لوم ثالثة : 

،  ل هللخالص العمإثالث ال كغل عليهن قلب مسلم :  “وقال  ، رواه مسلم “ مركمأتناصحنا من واله اهلل 

 الصحيح هل السنن ويفأ. رواه  “   دعنهتم حتيط من ورائهمإف ولزوم مجاعة املسلمني مرومناصحة والة األ

 ولوتابه قالنا : ملن كا رسنل اهلل؟ قال: هلل ،الدكن النصيحة ،الدكن النصيحة ة،الدكن النصيح “نه قال أعنه 

  .“ ولرسنله وألئمة املسلمني وعامتهم

طاعته وطاعة رسوله   يهاليه فإن التقرب إف فاإلمارة واجب دنيوي وديين نصلح به حالنا يف الدنيا ونتقرب به اىل هللا ،   
ك عن النيب وقد روى كعب ابن مال ، ة أو املال هباكثر الناس البتغاء الرايسأمنا يفسد فيها حال إو  ،فضل القرابتأمن 

و أرسال يف غم بأفسد هلا من حرص املرء على املال أما ذئبا  جائعا   “: نه قال أ صلى هللا عليه و سلم

 . “ الشرف لدكنه

رسال إر من كثأو أمثل  ، يفسد دينه ن حرص املرء على املال والرايسةأفأخرب  ، قال الرتمذي حديث حسن صحيح   
 ذئبني جائعني لزريبة الغنم. 

 . ”مَا أَغْنَى عَنِِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَِنِّي سُلْطَاوِيَهْ“نه يقول: أخرب هللا تعاىل عن الذي يؤيت كتابه بشماله أوقد 

وقد بني هللا تعاىل يف كتابه حال فرعون  .19ن يكون كقارونأوجامع املال  ،ن يكون كفرعونأوغاية مريد الرسالة    

أَوَ لَْم كَسِريُوا فِي األَْرضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَا َ عَاقِبَةُ اَلِّذِكنَ كَاُونا مِن قَبْلِهِمْ َكاوُنا هُمْ  “وقارون, فقال تعاىل: 
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 “ : ىلوقال تعا. “ اقٍوَمِن  اللَِّهِمِِّنَ  َفأَخَذَهُمُ اللَِّهُ بِذُوُنِبهِمْ وََما َكا َ لَهُمأَشَدَِّ مِنْهُمْ قُنَِّةً َوآثَارًا ِفي األَرْضِ 

 .“ اْلأَْرضِ وََلا فَسَادًا َوالْعَاقِبَةُ ِللْمُتَِّقِنيَفِي  تِلْكَ الدَِّارُ اْلآخِرَةُ وَجْعَلَُها لِلَِّذِكنَ لَا كُرِكُدو َ عُُلنّاً

حلاكمة، ألن ا وهبذا يتبني ان غاية الرايسة هي حتقيق العدل و ال ينبغي ان تسّخر خلدمة األغراض اخلاصة أو العائلة   
 اشهرها : يف هذا هالك اجملتمعات. وبني ابن تيمية ان الناس أصناف أو أقسام

 القسم األول: -1
وهؤالء امللوك  ، وهو معصية هلل والفساد يف األرض واالستبداد والتكرب وحتقيق مصاحلهم يريدون العلو على الناس   

ْرضِ َوجََعلَ الْأَفِي  إِ َِّ فِرْعَنَْ  عَلَا “اخللق قال هللا تعاىل : وهؤالء هم شرار  كفرعون وحزبه  ، والرؤساء املفسدون

وروى مسلم يف  .“ الْمُْفسِدِكنَ ِمنَ  وَِساءهُمْ إِوَِّهُ كَا َ وَكَسْتَحِْيي  أَهْلَهَا شِيًَعا كَسْتَضْعِفُ َطائِفَةً مِِّنْهُمْ ُكذَبِِّحُ أَبْنَاءهُمْ

 قلبه مثقال ال يدخل اجلنة من يف “: صلى هللا عليه وسلم : قال رسول هللا صحيحه عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال 
  حسناً ن يكون ثويبأحب أين إفقال رجل اي رسول هللا:  ، وال يدخل النار من يف قلبه ذرة من اإلميان ، ذرة من كرب
طر احلق دفعه فب “غمط الناس  ن هللا مجيل حيب اجلمال الكرب بطر احلق وإال  “فمن الكرب ذاك؟ قال: أ  ونعلي حسناً 

 . 20وهذا حال من يريد العلو والفساد ، حتقارهم وازدراؤهماغمط الناس  و،  وجحده
 القسم الثاين : -2
 . 21كالسراق اجملرمني من سفلة الناس  بال علو الذين يريدون الفساد   
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      القسم الثالث : -3
هنم قد يكونون أع م ولكنهم ليسوا ابملفسدين ،يف األرض  ريدون علواً كالذين عندهم دين ي  يريدون العلو بال فساد

فَلَا “ :وقال تعاىل“ وَالَ تَهِنُنا وَالَ تَْحزَوُنا وََأوتُمُ األَعْلَنْ َ إِ  كُنتُم ُمِّؤْمِنِنيَ  ”على من غريهم كما قال هللا تعاىل:أ

 .“ وَلِرَسُنِلهِ وَلِلْمُؤْمِنِنيَ  وَلِلَِّهِ الْعِزَِّةُ  “وقال: “ وَاَللَِّه مَعَوُمْ السَِّلْم وَأَْوتُمْ الْأَعْلَنْ َإِلَى  تَهِنُنا وََتدْعُنا

ن وكم ممن جعل من األعلني وهو ال يريد العلو وال الفساد وذلك أل ، ال سفوالإفكم ممن يريد العلو وال يزيده ذلك    
 ظلم ن يكون هو األعلى ونظريه حتتهأنسان ادة اإلفإر ، ن الناس من جنس واحدأل، على اخللق ظلموالتكرب رادة العلو إ

ن يكون أن العادل منهم ال جيب أل ، فالناس يبغضون من يكون كذلك ويعادونه ، نه ظلمأومع  ونقيصة وفساد خلق
ن يكون أو  –يف العقل والدين  –نه مع هذا ال بد له إمث  ، ن يكون هو القاهرأوغري العادل منهم يؤثر  ، مقهورا لنظريه

َوهَُن الَِّذِي جَعَلَوُْم خَالَئِفَ  “قال تعاىل:  ،ال برأسإن اجلسد ال يصلح أكما ، بعضهم فوق بعض كما قدمناه

 هُم مَِّعِيشَتَهُمْ َوحْنُ قََسمْنَا بَيْنَ “وقال تعاىل: “ األَْرضِ وََرفَعَ َبعْضَوُمْ فَْنقَ َبعْضٍ َدرَجَاتٍ لِِّيَبْلُنَكُمْ ِفي مَا آتَاكُمْ

ريعة بصرف فجاءت الش ،“ ًًحَيَاةِ الدُِّوْيَا وَرَفَعَْنا بَْعضَهُمْ فَنْقَ بَْعضٍ َدرََجاتٍ لَِيتَِّخِذَ بَعْضُهُم بَْعضاً سُخْرِّكاالْفِي 

 السلطان واملال يف سبيل هللا. 
ن إو ،  نيادنفاق ذلك يف سبيله كان ذلك صالح الدين والإىل هللا و إفإذا كان املقصود ابلسلطان واملال هو التقرب    

لصاحل كما ابلنية والعمل ا هل معصيتهأهل طاعة هللا عن أمنا ميتاز إو  ، حوال الناسأانفرد السلطان عن الدين فسدت 

ىل إ منا كنظرإو، وممنالأىل إىل صنركم و ال إ  اهلل ال كنظر إ “: صلى هللا عليه وسلم يف الصحيحني عن النيب 

 . ”عمالومأىل إقلنبوم و

مث منهم  ،ال الدين ــنسان وكممبعزل عن حقيقة اإل اصارو  ، رادة املال والرتفإ على الكثري من والة األمور بوملا غلّ    
لدين عن ا ىل ذلك فأخذه معرضاً إومنهم من رأى حاجته ،  ال به من ذلكإال يتم الدين  عرض عماأمن غلب الدين و 

نتني العجز هل الدايأوالعز وكذلك ملا غلب على كثري من  العلومقام وصار الدين عنده يف  ، نه مناف لذلكأالعتقاده 
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نه ال تقوم مصلحته أستذهلا من رأى أستضعف طريقهم و أقامته من البالء إواجلزع ملا قد يصيبهم يف  ، عن تكميل الدين
 ومصلحة غريه هبا. 

 ، اجلهاد واملاله من السلطان و ليإىل الدين ومل يكمله مبا حيتاج إنتسب اسبيل من  –وهااتن السبيالن الفاسداتن    
 ضالنيمها سبيل املغضوب عليهم وال –قامة الدين إومل يقصد بذلك  ، قبل على السلطان واملال واحلربأوسبيل من 

 والثانية للمغضوب عليهم اليهود.  األوىل للضالني
سبيل نبينا حممد  هي ، والصاحلنيقني والشهداء ينعم عليهم من النبيني والصدأصراط الذين  ، ط املستقيمامنا الصر إو  

األنصار وهم السابقون األولون من املهاجرين و  ، صحابه ومن سلك سبيلهمأوسبيل خلفائه و صلى هللا عليه و سلم، 
هو  عد هلم جنات جتري من حتتها األهنار خالدين فيها أبدا ذلكأو   الذين اتبعوهم إبحسان رضي هللا عنهم ورضوا عنه

 . 22الفوز العظيم 
امة ما ميكنه من قإو  ، فمن وىل والية يقصد هبا طاعة هللا ، ن جيتهد يف ذلك حبسب وسعهأفالواجب على املسلم    

برار خري لألمة من مل يؤاخذ مبا يعجز عنه فإن تولية األ،  قام فيها ما ميكنه من ترك احملرماتأو  دينه ومصاحل املسلمني
  ما يعجز عنه مل يكلف الدين ابلسلطان واجلهاد ففعل ما يقدر عليه من اخلريقامة إعن  ومن كان عاجزاً  ، تولية الفجار

ثار القرآن واحلديث يإاحد االجتهاد يف و فإن قوائم الدين ابلكتاب اهلادي واحلديث الناصر كما ذكره هللا تعاىل فعل كل 

كا ابن  “ عنه ل معاذ ابن جبل رضي هللاولطلب ما عنده مستعينا ابهلل يف ذلك مث الدنيا ختدم الدين كما قا، هلل تعاىل 

آدم أوت حمتاج إىل وصيبك من الدويا وأوت إىل وصيبك من اآلخرة أحنج فإ  بدأت من وصيبك من اآلخرة 

أوت من   بدأت من وصيبك من الدويا فاتك وصيبك من اآلخرة وإوتظاما وامر بنصيبك من الدويا فاوتظمها 

كرب أواآلخرة  صبحأمن  “: نه قالأو  صلى هللا عليه وسلمعن النيب  الرتمذيودليل ذلك ما رواه ”الدويا على خطر

 عليه كرب مهه فرق اهللأصبح والدويا أومن  راغمهمهه مجع له مشله وجعل غناه يف قلبه وأتته الدويا وهي 

مَا خَلَقْتُ وَ  “ :صل ذلك يف قوله تعاىلأو “ ضيعته و جعل فقره بني عينيه و مل كأته من الدويا إال ما كتب له
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إِ َِّ اللَِّهَ هُنَ الرََِّزِّاقُ ذُو الْقُنَِِّة  .ِرِّزْقٍ َومَا أُرِكدُ أَ  كُْطعُِمن ِ ِمِّن  مَا أُرِكدُ مِنْهُم .الْجِنَِّ َواإلِوسَ إِالَِّ لِيَعْبُُدو ِ 

  .“  الْمَتِنيُ

لفتنة ، ىل اخلروج عليه و إاثرة الكن ابن تيمية رغم تركيزه على ضرورة أن يكون احلاكم عادال وصاحلا ال يدعوا إ   
واالستعانة بكافر أو مشرك لعزل حاكم مسلم ، وحسبنا يف ذلك انه رغم ما القاه من ظلم وسجن إال أنه وقف مع 
حاكم مصر أثناء غزو التتار ملصر، وجند الناس وطرد التتار ومحل السيف وجاهد إىل جانب حاكم كان له سجاان، 

قازان كان يدعي اإلسالم ويرفع راية ال اله إال هللا ومعه شلة من بعض املسلمني إال  أن ابن  ورغم أن قائد جيوش التتار
وقف ضده وجاهد مع حاكم مصر رغم ما كان بينهما من خالف.  ومن هذا املنطلق ميكن احلكم على أن  ةتيمي

منه ومل يثر أو مية كان ميلك شوكة يف ز احلركات اجلهادية اإلسالمية ال صلة هلا اببن تيمية و دليلنا يف ذلك أن ابن تي
يدعو إىل الثورة والفتنة رغم ما القاه من ظلم من طرف احلكام آنذاك على عكس احلركات اجلهادية اليت تفتقد إىل 
الشعبية الالزمة رغم ذلك تقوم بثورات ضد املسلمني وتثري الفنت و ال متيز يف حرهبا بيم جمند وسلمي بني مقاتل واعزل 

القول أن هذه احلركات هي جزء من املخطط األجنيب الغريب االمرباييل الذي حياول تشويه صورة اإلسالم وإاثرة  وميكن
الفنت داخل اجملتمعات اإلسالمية ال أكثر، و طريق نفاذ هذه اجلماعات كان جهل األمة بفكر أسالفها خاصة ابن 

هل ون به العامة، ألهنم يعلمون أن العامة اليوم جاهلة وجتفهم أيخذون جزء يسري جدا من فكر ابن تيمية ويراوغ ةتيمي
وال تستغرق يف بطون الكتب، وال تبحث وال حتقق.و من هنا نقول أن الفكر السياسي البن تيمية هو فكر مدين عادي 

ىل إقام على ضرورة وجود ويل األمر ووجوب طاعته ،كما اندى بضرورة تطبيق القصاص وفقا لشرع هللا .فما أحوجنا 
علماء اليوم يتصدون للحكام الظلمة ابلقلم والبيان، ويتصدون لعدوهم ابلسيف واجلهاد كابن تيمية، وما ابل علماء 

اهلوا قول هللا عز وجت ةاليوم يضعون أيديهم يف أيدي أعدائنا ليعزلوا حكاما وحيطموا جمتمعات حبجة إرساء الدميقراطي

عِندَ اللِّهِ وَعِنَد َرسُنلِهِ إِالَّ الَّذِكَن عَاَهدتُّمْ ِعندَ الْمَْسجِِد الْحََرامِ فََما  َكوُنُ  لِلْمُشْرِكِنيَ عَْهدٌ كيف ”وجل

 7اآلية التوبة .“ اسْتَقَاُمنْا لَوُمْ َفاسْتَقِيمُناْ لَُهمْ إِ َّ اللِّهَ كُحِبُّ الْمُتَّقِنيَ 

ح يف هذا الصراع استخدام كل الوسائل و أصبلقد حتولنا إىل آالت صماء ما يهمنا هو الصراع على السلطة وجيوز   
شعاران مكيافليا ،  رغم  أن لنا يف التاريخ فلسفات سياسية كفلسفة ابن تيمية بوسعها أن تقودان إىل التالحم ونشر 
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 االعدالة وإحقاق احلق وحماربة الظلم وجتاوز األحقاد حفاظا على وحدة اجملتمع وكلها مطالب الدولة املدنية العصرية في
 ليت قومي يعلمون.
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ضاغطة األحداث املهنية اليف مواجهة  ِجيابيةاملساندة اَلجتماعية كإسرتاتيجية 
 لدى املرأة اجلزائرية  العاملة

 هوارية عباد بن قدور.  د/ مقدم سهيل. د
 اجلزائر.  أمحد بن حممد 2وهران جامعة

 الدراسة ملخص
تناولت الدراسة موضوع املساندة االجتماعية يف مواجهة أحداث احلياة الضاغطة كما تدركها العامالت املتزوجات       

النامجة عن  آلاثراالصحة بوهران، وذلك للكشف عن الدور الذي تلعبه املساندة االجتماعية يف التخفيف من  يف قطاع
والختبار  .صحة العمومية  يف حياهتا اليوميةأحداث احلياة الضاغطة اليت تواجهها املرأة املتزوجة والعاملة يف قطاع ال

عاملة  242والعامالت يف قطاع الصحة العمومية بوهران قوامها  فرضيات البحث مت اختيار عينة من النساء املتزوجات
وع وحسب طبيعة املوض ،املنهج العلمي املستخدم يف الدراسة وعن عاملة ابإلدارة. 86طبيبة، و 66ممرضة،  90منها: 

 على الوسائل التالية:  تم االعتمادفمجع املعطيات يف  أما .فتم استخدام املنهج الوصفي التحليلي

 قياس األحداث الضاغطة، ومقياس املساندة االجتماعية وهذا بعد التأكد من صدقهما و ثباهتمام  

 أما عن األساليب اإلحصائية املستعملة فتم تطبيق مايلي:

 (.SPSSمعامل ارتباط بريسون، النسبة املئوية، اختبار"ت"، حتليل التباين. وهذا استعانة ابلنظام اإلحصائي)   

  إىل النتائج التالية:وتوصلت الدراسة 
 تتعرض املرأة العاملة يف قطاع الصحة العمومية لضغوط نفسية مرتفعة نوعا ما. -

توجد عالقة ارتباطية سالبة بني الضغط العام واملساندة االجتماعية، أي كلما كانت املساندة االجتماعية اليت تتلقاها  -
 فسي منخفضا.املرأة العاملة يف قطاع الصحة كبرية كان الضغط الن

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني العامالت يف قطاع الصحة العمومية يف مستوى الضغوط النفسية تبعا ملستوى  -
املساندة االجتماعية ولصاحل كل من منخفضي و متوسطي املساندة عند مقارنتهن مبرتفعي املساندة االجتماعية.أي  

 النفسي ضعيفة. كلما كانت املساندة كبرية كانت آاثر الضغط

 املساندة االجتماعية –أحداث احلياة الضاغطة  الكلمات املفتاحية:
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يرى كثري من الباحثني أنّنا أصبحنا نعيش يف عصر الضغوط واألزمات النفسية، حيث تشري  البحث: مقدمة
 فسية. الضغوط الن من أمراض العصر مثل النوابت القلبية وضغط الدم وغريها بدايتها %80اإلحصائيات احلديثة أّن 

فالفرد يواجه يف حياته العديد من املواقف الضاغطة واليت تتضمن خربات غري مرغوب فيها منعكسة بذلك على   
 خمتلف جوانب شخصيته،

، ومن هنا صاابت نفسية وجسميةإل يتعرضونغري أّن هناك الكثري من األفراد يتعرضون ألحداث ضاغطة ومع ذلك ال  
لبحث يف األساليب و الطرق اليت يتعامل من خالهلا األفراد مع املواقف الضاغطة يف حياهتم، أصبح من الضروري ا

 وتشخيص مصادر املقاومة اليت يستطيع األفراد عن طريقها البقاء أصحاء رغم الظروف املضادة.

ها احلياة املهنية غطة مبا فيفاالهتمام بدراسة تلك األساليب حلل املشكالت والتعامل أو املواجهة مع مواقف احلياة الضا  
والتصدي هلا والتدريب عليها يعد هدفا من أهداف حتقيق الصحة النفسية لألفراد. ويف هذا اإلطار يرى الزروس وفو 
لكمان أّن اإلدراك اإلجيايب والسليب ألحداث احلياة من احملددات اهلامة للصحة النفسية، وذلك من أجل الوصول إىل 

يف املواجهة والتعامل مع املواقف الضاغطة والسيطرة عليها واحلّد من االضطراابت االنفعالية اليت  تنمية مهارات الفرد
 تنتج عنها، حىت يتمكن الفرد يف النهاية من اإلدارة الناجحة للضغوط. 

وايل ح ففي أوراب مثال تشري اإلحصائيات أبن التكلفة االجتماعية لضغوط العمل وحدها تكلف دول اإلحتاد األورويب

من جمموع أايم العمل  ٪60إىل  50اإلجهاد يف العمل هو السبب بنسبة  ورو سنواي . ويعتربأمليار  20

 (2003، املعهد الوطين للبحوث والسالمة INRS) الضائعة.

 دأما يف اجلزائر وابلرغم من أنه ال توجد إحصائيات دقيقة حول الضغوط إال أنه وكما  تشري بعض املقاالت يف اجلرائ

 2007حالة سنة  177أبن حاالت االنتحار بلغت  26/03/2008الوطنية، ومنها جريدة الوطن الصادرة بتاريخ 

بسبب ضغوط احلياة اليومية . خاصة مع تعقد ظروف احلياة االجتماعية واالقتصادية، الذي أصاب القيم بكافة 

 ود إىل اضطراابت العالقات اإلنسانية ونقصأشكاهلا وأنواعها ابلوهن، وبدأت تظهر أمناط من السلوك السليب تع

مهارات الفرد للمواجهة أو التعامل مع املواقف الضاغطة، لذلك قد يلجأ البعض إىل العزلة واالنطواء واختاذ الوحدة 
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هناك عالقة سببية بني التعرض ألحداث احلياة الضاغطة ـ "والنفور من اآلخرين. وقد أوضحت كثري من الدراسات أّن 

سن مصطفى ح)" يف احلياة العامة أو احلياة املهنية على حّد سواء ـ واإلصابة ابالضطراابت اجلسمية والنفسيةسواء 

 (.48، ص1994عبد املعطي،

فاالهتمام بدراسة تلك األساليب حلل املشكالت والتعامل أو املواجهة مع مواقف احلياة الضاغطة والتصدي هلا والتدريب 

حتقيق الصحة النفسية لألفراد. ويف هذا اإلطار يرى الزروس وفو لكمان أّن اإلدراك اإلجيايب عليها يعد هدفا من أهداف 

والسليب ألحداث احلياة من احملددات اهلامة للصحة النفسية، وذلك من أجل الوصول إىل تنمية مهارات الفرد يف 

ىت يتمكن ابت االنفعالية اليت تنتج عنها، حاملواجهة والتعامل مع املواقف الضاغطة والسيطرة عليها واحلّد من االضطرا

 (25، 2010)سهيل مقدم، الفرد يف النهاية من اإلدارة الناجحة للضغوط.

فبينما ترتبط أحداث احلياة الضاغطة ابختالل الصحة النفسية لدى األفراد، فإن هناك عوامل واقية ختفف من وقع هذه 

أن هناك  على( 1998حسب حسني على حممد فايد ) Rutter 1990األحداث ويف هذا الصدد يشري روتر 

 ثالثة متغريات واقية من األثر النفسي الذي حتدثه الضغوط وهي:

 مسات شخصية الفرد ) كتقدير الذات املرتفع، واالستقاللية، والفعالية والكفاية(. -

 كفاية املساندة األسرية ) كالرتابط األسري، وإدراك الفرد للدفئ العائلي(. -

وجود أنظمة للمساندة االجتماعية لتشجيع الفرد على مواجهة الضغوط، والتخفيف من حدة وقعها(. إمكانية  -

 (.156، 1998)حسني علي حممد فايد، 
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 اإلطار النظري للدراسة:
 مشكلة الدراسة: 

( على أمهية Roos & Cohenأكدت نتائج كثري من الدراسات من بينها دراسة كل من روس وكوهني )      
البارز الذي تقوم به املساندة االجتماعية خاصة من األسرة يف التخفيف من اآلاثر الناجتة عن خمتلف املواقف الدور 

الضاغطة اليت يتعرض هلا الفرد يف حياته العامة)أسرية كانت أم مهنية(، حيث يزداد احتمال التعرض هلذه الضغوط كلما 
، 2000علي،  )علي.   التوافق اإلجيايب والنمو الشخصي للفردنقص مقدار املساندة االجتماعية ، كما إهنا تسهم يف

12 ) 

( إىل أن املساندة االجتماعية كانت عامالً جوهرايً للحالة الصحية Cutrona et alكما توصل كرتوان وآخرون )     
حممد عبد الرمحن و  اجلسمية ، وأن الصحة النفسية ترتبط ابلتفاعل بني الضغوط واملساندة االجتماعية . )حممد الشناوي

 :1994  ،62 ) 
( على أن العامالت الاليت فقدن املساندة االجتماعية أثناء اخلربات املؤملة اليت Spielbergerويؤكد سبيلبريجر )   

مرت هبن أتسمن بفقدان األمن الوظيفي واخنفاض الثقة ابلنفس والشعور ابلقلق الدائم ، وهذه العوامل جمتمعة سامهت 
( على Boyd et alغوط العمل لدى العامالت أكثر من العاملني ، كما أكدت دراسة بويد وآخرون )يف إجياد ض

وجود عالقة ارتباطيه دالة موجبة بني الضغوط النفسية للعامالت وإصابتهن ابالضطراابت السيكوسوماتية . )عبري بنت 
 (    10،  2003حممد الصبان، 

ر موضوع ما إذا كانت للمساندة االجتماعية أمهية يف الوقاية أو التخفيف من اآلاثوعليه فالدراسة احلالية ستتطرق إىل   
أن املساندة  -1السلبية الناجتة عن التعرض لضغوط احلياة، خاصة وأن األراء يف هذا الشأن قد أخذت ثالثة حماور هي: 

 االجتماعية هلا أمهية كبرية حينما يكون مستوى الضغوط مرتفعا نسبيا.

 ملساندة االجتماعية هلا أمهية كبرية ابلنسبة للصحة النفسية مستقلة عن مستوى الضغوط.أن ا -2

 أن املساندة االجتماعية هلا أمهية كبرية كمتغري وسيط خمفف من اآلاثر السلبية الناجتة عن ارتفاع مستوى الضغوط. -3

 وعلى ضو ٌ ما سبق ميكن صياغة ِشكالية الدراسة يف التساؤَلت التالية:
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 مامدى مستوايت الضغط اليت تتعرض هلا املرأة العاملة يف قطاع الصحة العمومية ابجلزائر؟ _1

هل توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بني املساندة االجتماعية والضغوط النفسية لدى النساء املتزوجات  -2
 والعامالت يف قطاع الصحة العمومية ؟ 

لة إحصائية يف مستوى الضغوط النفسية تبعا ملستوى املساندة اليت تتلقاها هل توجد فروق جوهرية ذات دال _3
 العامالت املتزوجات يف قطاع الصحة العمومية؟

 فرضيات البحث: 

 على ضوء إشكالية البحث، والدراسات السابقة ويف ضوء التصور اإلجرائي للموضوع جاءت الفرضيات كما يلي:

 طاع الصحة العمومية ملستوايت خمتلفة من الضغوط النفسيةتتعرض املرأة العاملة اجلزائرية بق -1
توجد عالقة ارتباطيه سالبة ذات داللة إحصائية بني املساندة االجتماعية والضغوط النفسية لدى النساء  -2

 املتزوجات والعامالت يف قطاع الصحة العمومية .
 تتلقاها ملستوى املساندة اليت توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية يف مستوى الضغوط النفسية تبعا -3

 العامالت املتزوجات يف قطاع الصحة العمومية.
 : حتليل مفاهيم الدراسة

 تشتمل الدراسة على مفهومني أساسيني مها:

وتعين املواقف واألحداث اليومية اليت تتعرض هلا املرأة املتزوجة والعاملة يف قطاع أحداث اْلياة الضاغطة:  -1
تتعلق:)ابلزوج، األبناء، العائلة،الصحة، وحميط العمل(، واليت يكشف عنها مقياس  الصحة العمومية واليت

 .  األحداث الضاغطة املستعمل يف هذه الدراسة
وتعرب عن مدى وجود أشخاص ميكن للمرأة املتزوجة  (:Social Support) املساندة اَلجتماعية -2

ها عند احلاجة، بوسعهم أن يعتنوا هبا ويقفوا جبانب والعاملة يف قطاع الصحة العمومية أن تثق فيهم، وتعتقد أن
وأن يكون لديها درجة من الرضا عن هذه املساندة املقدمة هلا، واليت يكشف عنها مقياس املساندة االجتماعية 

 املستعمل يف هذه الدراسة. 
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ب رد حنوهم ابحلوتعرف املساندة االجتماعية، أبهنا احلصول على املعلومات من األشخاص الذين يشعر الف  
واالهتمام، واالحرتام، والتقدير، ويشكلون جزءا من دائرة عالقاته االجتماعية، ويرتبط معهم مبجموعة من االلتزامات 

 (.445،  2008) شيلي َتيلور، املتبادلة، مثل: الوالدين، الزوج، األوالد، األقرابء، واألصدقاء.

تسم يتضمن جمموعة من الروابط والتفاعالت االجتماعية مع اآلخرين اليت تاملساندة االجتماعية ت عرب عن "النظام الذي ف
أبهنا طويلة املدى ، وميكن   االعتماد عليها والثقة هبا عندما يشعر الفرد أبنه يف حاجة إليها لتمده ابلسند العاطفي" ،  

ى وحدة اجلسم ًا هامًا يف احملافظة علكما أهنا تتضمن منطًا مستدميًا من العالقات املتصلة أو املتقطعة اليت تلعب دور 
 للفرد ، كما أن الشبكة   االجتماعية للفرد تزوده ابإلمدادات النفسية وذلك للمحافظة على صحته النفسية. 

ومهما كان األساس أو املفهوم النظري الذي ينطلق منه مصطلح املساندة االجتماعية فإن هذا املفهوم يشتمل       
  مها : على مكونني رئيسيني

 _ أن يدرك الفرد أنه لديه عدد كاف من األشخاص يف حياته ميكنه أن يرجع إليهم عند احلاجة .1

 _ أن يكون لدى هذا الفرد درجة من الرضا عن هذه املساندة املتاحة له.2

واليت يدركها على  نومن مث ميكن القول أبن املساندة االجتماعية يقصد هبا "تلك العالقات القائمة بني الفرد واآلخري   
 ( 4، 1994حممد الشناوي وحممد عبد الرْحن، أهنا ميكن أن تعاضده عندما حيتاج إليها". )

 : _ أشكال املساندة اَلجتماعية   

( حسب عماد علي عبد الرزاق إىل أن املساندة االجتماعية ميكن أن أتخذ عدة أشكال Houseيشري هوس )   
 ( :16، 1998)عماد علي عبد الرزاق،هي: 

وهو إظهار التعاطف, واالهتمام، واملودة، واحملبة، والثقة، والتقبل ، والتشجيع _ املساندة االنفعالية أو الوجدانية: 1
,والرعاية، واحلنان الذي يقدم للفرد  من قبل أفراد العائلة واألصدقاء خاصة يف أوقات الضغط عندما يشعر الفرد 

 الفرد بقيمته.ابلكآبة واحلزن والقلق.حيث يشعر 
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وهو تقدمي املساعدة املالية أو السلع أو اخلدمات ويسمى أيًضا ابلدعم الفعال.  املساندة األدائية أو املادية:_  2    
نطوي و ت وهذا الشكل من أشكال الدعم االجتماعي يشمل الطرق املادية املباشرة ملساعدة الناس بعضهم البعض.

 . ابملال  على املساعدة يف العمل واملساعدة

وهو تقدمي النصيحة والتوجيه واالقرتاحات واملعلومات املفيدة املساندة ابملعلومات أو الدعم املعلومايت: _ 3   
للشخص وهذا النوع من املعلومات من شأنه أن يساعد اآلخرين يف حل مشاكلهم.فمثال إذا أراد الفرد أن جيري 

ا حص نفسه أن يزوده ابملعلومات حول الطريقة اليت سيتم هبفحصا طبيا مزعجا، فيمكن للشخص الذي تعرض للف
الفحص ابلضبط، وكم من الوقت ستستمر املضايقة بسبب الفحص، وغريها من األمور املتعلقة ابملوضوع. وميكن 
للشخص الذي يواجه صعوابت يف وظيفته أن حيصل على معلومات من زمالئه يف العمل حول أفضل الطرق اليت 

 تبعها لتنظيم وقته، أو إجناز املهام ابلشكل السليم، أو يف كيفية التعامل مع رِسائه خبصوص تغيري بعضميكن له أن ي
 املظاهر املتعلقة بعمله.

هذا النوع و  مساندة األصدقاء: واليت تنطوي على ما ميكن أن يقدمه األصدقاء لبعضهم البعض وقت الشدة، - 4    
جتماعي )ويسمى أيًضا بدعم االنتماء( وميكن مالحظته بوجود األصدقاء واالخنراط من الدعم ي شعر الفرد ابالنتماء اال

 يف األنشطة االجتماعية املشرتكة معهم.

بناء على ما سبق ميكن القول أبن املساندة االجتماعية تستلزم وجود أشخاص مقربني من الفرد حيبونه ويقدرونه،      
لفرد عتماد عليهم يف وقت احلاجة والضيق. وهي تتوقف على مدى إدراك ورضا اويرغبونه ويعتربونه ذو قيمة. وميكنه اال

عنها. واملساندة االجتماعية تتخذ أشكاال خمتلفة، وهي ختتلف ابختالف املراحل العمرية اليت مير بـها الفرد يف حياته 
 .واليت ميكن توضيحها ابلشكل التايل:
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 (.14، 2012نقال عن ) فوزية الكردي،Karen,1987) املساندة حسب ) ( خمطط1شكل رقم)
 

 _ العالقة بني املساندة اَلجتماعية والضغوط النفسية :

تلعب املساندة االجتماعية دوراً هاماً يف مواقف ردود الفعل جتاه مضاعفات األمراض واملواقف الضاغطة املختلفة       
ث املؤملة واألعراض اجلسمية اليت تنتج عن التعطل عن العمل ، والوقاية من الوقوع ، والوقاية من االكتئاب يف األحدا

حممد الشناوي )يف االضطراابت االنفعالية ، والتخفيف من آاثر ضغوط العمل يف بيئات العمل ذات املشقة واإلجهاد .
 (5، 1994وحممد عبد الرْحن، 

 أشكال المساندة االجتماعية

 المساندة االنفعالية

وتشمل االفعال التي لها 
عالقة بالتقدير والرعاية 

والقبول والتعاطف ةوالثق  

 المساندة الحسية
وتشمل المساعدة في 

 العمل والمال

 مساندة المعلومات
وتشمل على تزويد 

المعلومات والنصائح او 
تعليم مهارة تسهل في حل 

 مشكلة

 المساندة التقويمية
وتشمل التغذية الراجعة 

النتعلقة باراء الفرد 
 وسلوكه وادائه
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ساندة االجتماعية حيث أن الناس قد يبتعدون عن األفراد الذين كما أن حدة الضغوط النفسية تؤدي إىل اخنفاض امل    
 يعانون من ضغوط نفسية بصفة عامة واألحداث الصادمة بدرجة قوية بصفة خاصة . 

أي أن غياب الروابط االجتماعية املناسبة أو متزق شبكة العالقات االجتماعية، يفقد الفرد قدرته تدرجيياً على مواجهة    
ية اليت قد يتعرض هلا يف حياته ، مما يشري إىل ضرورة االهتمام العلمي إبمكانية أن يكون للمساندة الضغوط النفس

 االجتماعية القدرة على الوقاية الصحية . 

 وي شري الرتاث السيكولوجي إىل أن املساندة االجتماعية هلا وظيفتني يف عالقتها ابلضغوط النفسية مها :   

 التأثريات السلبية للضغوط على الصحة النفسية . _ الوظيفة الوقائية ضد 1

 _ الوظيفة العالجية حينما يكون الفرد حتت ضغط ما.2

 (.1998،161)حسني على حممد فايد،

وقد افرتض سراسون وآخرون أن جمرد إدراك الفرد أنه يستطيع الركون إىل شخص ما للمساعدة، فإن هذا من       
 عليه. شانه أن خيفف من الضغوط الواقعة

فاملساندة االجتماعية تلعب دورا هاما يف خفض الضغوط فاألفراد الذين يقعون حتت ضغوط مرتفعة يبحثون دائما    
 عن املساعدة من اآلخرين.

إىل أن املساندة االجتماعية تزيد من قدرة الفرد  (2008) أمحانو لبىن   سعد بنيشري فهد عبد هللا نقال عن أمحد و     
( أن الفرد عندما يتلقى Albeeإلحباط وتقلل من املعاانة النفسية يف حياته االجتماعية. ويرى أليب )على مقاومة ا

 املساندة االجتماعية من أهله وأصدقائه وزمالئه ما يساعده على جتاوز األزمات و احملن.

ة ( إىل أمهية املساندKirmeyer&Dougherty, 1988ولقد أشارت نتائج كل من )كرمري ودوجريت،
االجتماعية يف العمل من خالل مسامهتها يف ختفيف مصادر الضغوط اليت تنعكس على مشاعر الفرد، وميكن أن تؤدي 
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به إىل اإلجهاد العصيب وأكدوا على أن املساندة تقلل من مؤثرات الضغوط عن طريق تزويد قدرة الفرد من التكيف 
 ( .211، 1997)علي عبد السالم علي، معها 

,( إىل أن املساندة االجتماعية تقوم مبهمة محاية تقدير الشخص لذاته وتشجيعه Breham 1984 ويشري )برمي،
 ( .16، 1998على مقاومة الضغوط اليت تفرضها عليه األحداث املؤملة.   )عماد علي عبد الرزاق، 

 
هذه  جتماعية تبقىوخالصة القول، وعلى ضوء ماسبق ذكره من نظرايت ودراسات خمتلفة ألمهية املساندة اال    

األخرية من العوامل واالسرتاتيجيات اهلامة يف احلفاظ على الصحة النفسية للفرد وتلعب دورا هاما يف تعديل العالقة 
بني إدراك األحداث الضاغطة وبني اآلاثر النفسية الناجتة عنها ،فهي ال ختفف من وقع هذه الضغوط فحسب، ولكن 

 لضغوط. تعترب درعا واقيا من آاثر هذه ا

 

 اإلطار امليداين للدراسة:

 _ املنهج العلمي املستخدم: حسب طبيعة املوضوع مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي.     

 عينة الدراسة: -

إمرأة متزوجة وعاملة ابلقطاع الصحي يتوزعن على مصاحل املؤسسة  242مت إجراء الدراسة على عينة تعدادها 

ريطة ومت اختيار عينة الدراسة بطريقة مقصودة أي كل من إلتقني هبن يف املصاحل، ش جلزائرمبدينة وهران اباالستشفائية 

عن مواصفات العينة من حيث:)املهنة، السن، اخلربة، وعدد األوالد ( ـ فنلخصها يف اجلدول  اأن تكون متزوجة. أم

 التايل:
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 ، السن، اخلربة، وعدد األوالد ( ملخص ملواصفات العينة حسب كل من متغري الوظيفة16اجلدول رقم )

 اجملموع اإلدارايت الطبيبات املمرضات الفئات 

 الســـن

 

22--31 40 44.44 20 30.30 32 37.20 92 38.01 

32--41 26 28.28 24 36.36 26 30.23 76 31.40 

42--51 18 20.00 12 18.18 26 30.23 56 23.14 

52--57 06 06.66 10 15.15 02 02.32 18 07.43 

 100 242 100 86 100 66 100 90 اجملموع

 62.80 152 60.46 52 57.57 38 68.88 62 10--01 اخلبــــرة

11--20 16 17.77 12 18.18 14 16.27 42 17.35 

21--32 12 13.33 16 24.24 20 23.25 48 19.83 

 100 242 100 86 100 66 100 90 اجملموع

 38.01 92 41.86 36 39.39 26 33.33 30 01--00 عدد األوالد

02--03 48 53.33 34 51.51 40 46.51 122 50.41 

04--05 12 13.33 06 09.09 10 11.62 28 11.57 

 100 242 100 86 100 66 100 90 اجملموع
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مجع املعلومات: لقد مت ذلك ابستعمال كل من مقياس مواقف اْلياة الضاغطة ومقياس املساند وسائل  -

 ماعية وذلك بعد التأكد من صدقهما وثباِتما ابستعمال الطرق املنهجية يف ذلك :اَلجت

 

 عرض النتائج ومناقشتها:

مومية تتعرض املرأة املتزوجة والعاملة يف قطاع الصحة الععرض ومناقشة النتائج املتعلقة ابلفرضية األوىل: أوَل:
  ية:عا الختالف مصادر الضغط وأبعاد املساندة االجتماعلدرجات خمتلفة من الضغط النفسي واملساندة االجتماعية تب

لدى املرأة املتزوجة  ( يبني متوسط درجات األحداث الضاغطة واملساندة االجتماعية 26اجلدول رقم ) -

 والعاملة يف قطاع الصحة العمومية.

مصادر 
 الضغط
 النفسي

ضغط 
 العمل

ضغط 
 الزوج

ضغط 
 الصحة

ضغط 
 العائلة

ضغط 
 األوالد

الضغط 
 لعاما

األشخاص 
املعتمد 
عليهم 

 للمساندة

الرضا عن 
املساندة 
 املقدمة

املساندة 
 عامة

املتوسط 
 احلسايب

50,07 39,14 29,79 21,99 20,6 161,61 52,93 36,77 189,71 

االحنراف 
 املعياري

15,93 16,66 10,01 7,03 8,52 43,94 25,77 27,67 47,85 

 
تبني أن ضغط العمل يتصدر مصادر الضغط النفسي وذلك مبتوسط حسايب ( أعاله ي 26من خالل اجلدول رقم )   

( وهو بذلك حيتل املرتبة األوىل ضمن قائمة أهم مصادر الضغط النفسي الذي تواجهه املرأة العاملة 50.07قيمته) 

( ، أما 39.14املتزوجة يف قطاع الصحة العمومية، متبوعا بضغط الزوج يف املرتبة الثانية مبتوسط حسايب قيمته ) 
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(، متبوعا بضغط العائلة يف املرتبة الرابعة مبتوسط 29.79ضغط الصحة فاحتل املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب قيمته )

( وهذا يعين أن 20.60(، ويف املرتبة اخلامسة واألخرية ضغط األوالد مبتوسط حسايب قيمته )21.99حسايب قيمته )

 ى املرأة العاملة مقارنة مع العوامل األربعة األخرى. ال يشكل عبئا كبريا عل    ضغط األوالد

( اليت كانت هتدف إىل التعرف على مستوايت الضغوط  اليت 1998وتتفق الدراسة احلالية مع  دراسة )الوائلي،    

يتعرض هلا املمرضون العاملون يف املستشفيات احلكومية، واخلاصة ابألردن وبينت وجود فروق ذات داللة إحصائية 

تعزى إىل متغري العالقات اإلنسانية خاصة  عالقة املمرض بكل من الطبيب واملريض والزوار يف حني توجد فروق ذات 

داللة إحصائية تعزى إىل متغري الزمالء يف املهنة وتوصلت إىل أن أفراد العينة من املستشفيات اخلاصة يشعرون مبستوى 

 املستشفيات احلكومية.أعلى من ضغوط العمل ابملقارنة مع زمالئهم يف 

ودراسة جودت سعادة اليت كانت هتدف إىل قياس ضغوط العمل اليت تواجه املمرضني واملمرضات يف مستشفيات    

حمافظة انبلس الفلسطينية خالل انتفاضة األقصى يف ضوء ستة متغريات هي : اجلنس، وسنوات اخلربة، ونوع 

  .واملستوى األكادميي املستشفى، واحلالة االجتماعية، ومكان السكن،

وقد أظهرت النتائج مستوى مرتفعاً من ضغوط العمل عند املمرضني واملمرضات، حيث حصلت الدرجة الكلية 

 .%75.6لضغوط العمل على درجة مرتفعة بنسبة 

( واليت كانت هتدف إىل معرفة ضغوط العمل لدى املمرضات واملمرضني 2006وكذلك دراسة شيلدس وويلكينس)   

، من خالل نتائج املسح الوطين حول عمل وصحة  2006نونيني عرب الرتاب الكندي،واملنشورة يف ديسمرب سنة القا

ابلتعاون بني املعهد الكندي للمعلومات حول الصحة ، والصحة الكندية و إحصاءات كندا  2005املمرضني لسنة 

أي  %94.5بنسبة ممرضات تقدر بـ  2005كندي ميارس مهنة التمريض سنة   314900،ومشل هذا املسح حوايل 
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أبن متطلبات العمل الفيزيقية مرتفعة، وعدم  % 60ممرضة، وصرحت املمرضات واملمرضني بنسبة مقدرة بـ 19000

الرضا يف العمل مرتفع االنتشار. فالضغوط الناجتة عن الدور األسري وحماولة التشبث مبا أمكن من متاسك األسرة يف 

ر هبا، واالنتقاالت املستمرة يف السكن أو بني البلدان، أو حىت اإلحساس بعدم االستقرار مثل هذه الظروف اليت مت

للعائلة، يشكل حبد ذاته ضغطاً كبرياً على رب األسرة، وضياع اهلدف، وضبابية املستقبل للعائلة ... وهو يشكل لدى 

 األمان على أفراد األسرة وتبديد مشاعراملرأة اجلزء األكرب من هذه املعضلة، متتص خماوف الرجل من خالل إضفاء 

 .اخلوف

ساندة توجد عالقة ارتباطيه سالبة ذات داللة إحصائية بني املعرض النتائج املتعلقة ابلفرضية الثانية: اثنيا: 

 االجتماعية والضغوط النفسية لدى العامالت املتزوجات يف قطاع الصحة العمومية.

اطية بني كل من متغري املساندة ومؤشرات األحداث الضاغطة لدى املرأة املتزوجة ( يبني العالقة االرتب27اجلدول رقم )

 والعاملة يف قطاع الصحة العمومية.

ضغط  ضغط الزوج ضغط العمل أبعاد املساندة االجتماعية
 الصحة

ضغط 
 العائلة

ضغط 
 األوالد

الضغط 
 العام

األشخاص املعتمد عليهم 
 للمساندة

-,12 **,25- **,20- -,07 **,17- **,23- 

 12,- -16,* 10, -19,** -14,* 01,- الرضا عن املساندة

 -19,** -18,** 020, -22,** -22,** 07,- املساندة بصفة عامة

 0.05* دالة عند           0.01مالحظة:** دالة عند     
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بني عدد األشخاص الذين من  ( ميكن القول أبن العالقة املوجودة27ابلنظر إىل النتائج املبينة يف اجلدول رقم)   

املمكن أن تعتمد عليهم املرأة املتزوجة والعاملة ملساعدهتا عند املواقف الضاغطة ودرجة مستوى ضغطها النفسي،  هي 

عالقة سالبة على الرغم من عدم وصول هذه العالقة إىل مستوى الداللة اإلحصائية ابلنسبة لبعض من مصادر 

غط العائلة اللذان أوضحت نتائج  الدراسة احلالية أنه ال توجد عالقة ارتباطيه الضغط النفسي، كضغط العمل وض

ذات داللة إحصائية بني كل من بعد عدد األشخاص الذين تعتمد عليهم املرأة ملساعدهتا ومؤشر ضغط العمل، 

ألوالد ا ونفس النتيجة ابلنسبة لضغط العائلة. أما ابلنسبة لكل من: مؤشر ضغط الزوج، ضغط الصحة، وضغط

( ابلنسبة للمؤشرات الثالث ، ونفس الشئ 0.01فالعالقة اإلرتباطية السالبة ذات داللة إحصائية عند مستوى )

ابلنسبة للضغط العام والذي بينت نتائج الدراسة من أن هناك عالقة ارتباطيه سالبة وذات داللة إحصائية عند 

ن والذين ميكن أ -سواء من العائلة أو األصدقاء -شخاص( وابلتايل فكل ما توفر أكرب عدد من األ0.01مستوى )

 تعتمد عليهم املرأة ملساعدهتا عند املواقف الضاغطة كل ما كانت درجة ضغطها النفسي منخفضة.

كما أن مشكالت احلياة الزوجية تؤثر على املرأة أتثرياً كبرياً، وليس املقصود هبا املشاجرات العادية اليت حتدث بني    

واألخرى، فالعنف الذي تواجهه املرأة سواء يف العمل من قبل املرضى أو املسؤولني أو حىت من بعض الزمالء، الفينة 

أو يف البيت من قبل الزوج ت، يؤدي إىل شعور الزوجة ابلقهر واالنكسار . فنجد أن الزوجة تصاب ابلقلق 

 واضطراب السلوك وتشعر ابلكآبة واحلزن.

سية توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية يف مستوى الضغوط النف: الثالثةلفرضية عرض النتائج املتعلقة اب -

 حسب مستوى املساندة االجتماعية اليت تتلقاها النساء املتزوجات والعامالت يف قطاع الصحة العمومية.
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 الفروق يف مستوى الضغط النفسي  حسب مستوى املساندة االجتماعية:( 34اجلدول رقم )

مستوى 
 لةالدال

متوسط  قيمة )ف(
 املربعات 

درجة 
 احلرية

مصدر  جمموع املربعات
 التباين

 

دال عند 
0.001 

 ضغط الزوج بني املج  2922,31 2 1461,15 5,45

 داخل املج 64024,33 239 267,88

 2,47 غري دال

 

 ضغط األوالد بني املج 355,05 2 177,52

 داخل املج 17142,85 239 71,72

دال عند 
0.05 

 

3,35 

 ضغط العائلة بني املج 325,53 2 162,76

 داخل املج 11604,44 239 48,55

دال عند   
0.001 

 

5,14 

 ضغط الصحة بني املج 325,53 2 498,80

 داخل املج 11604,44 239 96,89

  غري دال

1,54 

 ضغط العمل بني املج 779,97 2 389,98

 داخل املج 60452,69 239 252,94

 

دال عند 
0.01 

 

4,04 

 الضغط العام بني املج 15254,34 2 7627,17

1883,92 
239 

450259,14 
 داخل املج
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( على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني  34كشفت نتائج الدراسة كما هو مبنّي يف اجلدول رقم )    

اعية اليت سية تبعا ملستوى املساندة االجتمالعامالت املتزوجات يف قطاع الصحة العمومية يف مستوى الضغوط النف

 يتلقينها يف كل من األحداث الضاغطة التالية : ضغط الزوج، ضغط العائلة، ضغط الصحة، الضغط العام.

معادلة  ناوملعرفة اجتاه الفروق يف مستوى الضغط النفسي تبعا ملتغري مستوى املساندة االجتماعية  استخدم الباحث   

 ت على النتائج التالية:شيفيه، وقد حتصل

( املقارنة البعدية ملعرفة اجتاه الفروق يف معرفة مستوى الضغط النفسي تبعا لالختالف يف مستوى  35اجلدول رقم)
 املساندة االجتماعية اليت تتلقاها العامالت املتزوجات:

مستوى 
 الداللة

املتوسطات  قيم فروق املتوسطات
 احلسابية

جمموعات 
 املقارنة

 

 ةكبري 

 60ن= 

 متوسطة

 142ن= 

 ضعيفة

 40ن=

دالة عند 
0.02 

*9,30 1,78  
 ضغط الزوج ضعيفة 42,50

دالة عند 
0.01 

*7,51   40,71 

 

 متوسطة

 كبرية 33,20    

 ضغط العائلة ضعيفة 20,35  2,60- 450,- غري دالة
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 متوسطة 22,95   2,15 غري دالة

 كبرية 20,80    

دالة عند 
0.01 

 ضغط الصحة ضعيفة 34,30  5,17* 5,93*

 متوسطة 29,12   760, غري دالة

 كبرية 28,36    

دال عند 
0.05 

 الضغط العام ضعيفة 168,65  3,24 20,71

دال عند 
0.05 

 متوسطة 165,40   17,47*

 كبرية 147,93    

صاحل العامالت ما خيص الضغوط النفسية لكشفت املقارنة البعدية ابستعمال معادلة شيفيه على أن اجتاه الفرق في   

الالئي لديهن درجة ضعيفة من املساندة االجتماعية وذلك ابلنظر على املتوسطات احلسابية، حيث بلغ املتوسط 

( لذوات املساندة الكبرية، أي بفارق يساوي 33.20( ابلنسبة لذوات املساندة الضعيفة مقابل )42.50احلسايب )

ساندة الضعيفة، أي أنه كلما كانت املساندة ضعيفة كان الضغط النفسي كبريا لدى ( لصاحل ذوات امل9.30)

العامالت يف قطاع الصحة العمومية، هذا ابلنسبة لضغط الزوج.ويف هذا اإلطار أثبتت كثري من الدراسات من أن 

(، ) Umbersin,1987مساندة الزوج أو الشريك يكون أفضل مصدر للمساندة االجتماعية، )

Broadwell et Light, 1999،453: 2008( نقال عن اتيلور) 
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فمن بني أهم األنواع املختلفة للمساندة االجتماعية أتثريا تلك املساندة اليت يتلقاها الفرد يف حميط العائلة، وخاصة    

وة لتسهيل األداء ا القاملرأة، فبمقدار قوة الرابطة االجتماعية اليت جتمع بني أفراد األسرة الواحدة، مبقدار ما سيكون هل

 يف جماالت عديدة يف احلياة أو حتطيمها.  

أما ابلنسبة لعامل ضغط الصحة فكشفت نتائج الدراسة احلالية أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية لصاحل    

يفي عمنخفضي املساندة وهذا ابلنظر إىل املتوسطات احلسابية، حيث بلغ املتوسط احلسايب لضغط الصحة ابلنسبة لض

( ولصاحل 5.17( أي بفارق حسايب)29.12(، يف حني بلغ املتوسط احلسايب ملتوسطي املساندة )34.3املساندة )

( لصاحل 5.93( أي بفارق حسايب )28.36ضعيفي املساندة، أما املتوسط احلسايب ملرتفعي املساندة فبلغ )

عي املساندة، ندة عند مقارنتهن مبتوسطي ومرتفمنخفضي املساندة. وعليه فالفرق دال إحصائيا لصاحل منخفضي املسا

مبعىن أنه كلما كانت املساندة االجتماعية لدى العامالت يف قطاع الصحة العمومية مرتفعة كانت الضغوط النفسية 

منخفضة، والعكس صحيح.    يف حني ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي ومرتفعي املساندة ابلنسبة 

 ية.للضغوط النفس

فاملساندة االجتماعية اليت يقدمها األابء يف سنوات الطفولة األوىل ألبنائه من والعيش يف بيئة مستقرة  توفر املساندة 

للطفل، هلا أتثريات بعيدة املدى على إمكانية الفرد يف التعامل وعلى صحته أيضا. فتعرض الطفل خلربة الطالق بني 

 ,H.S. Friedmanتعرضه للموت املبكر يف مرحلة أواسط العمر) والديه وهو يف مرحلة الطفولة، ينبئ ب

Tucker, Schwartz, martin, et al, 1995،وحسب اتيلور 456: 2008(. نقال عن )اتيلور .)

(. تبني أن الطلبة Valentiner, Holahan,et Moos, 1994دائما أجريت دراسة على طلبة اجلامعة) 
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لكثري من املساندة، كانوا أكثر قدرة على التقييم اإلجيايب لألحداث اليت ميكن أن الذين يرون أن آابئهم يقدمون هلم ا

 تسبب هلم الضغط،وأكثرقابلية للتعامل بفعالية مع هذه األحداث عند حدوثها. 

أما عن الضغط النفسي العام وعالقته ابملساندة االجتماعية فتوصلت نتائج الدراسة احلالية إىل وجود فروق ذات    

لة إحصائية وبعد استعمال معادلة شيفيه ملعرفة اجتاه الفرق تبني أبنه لصاحل منخفضي املساندة عند مقارنتهن دال

 مبرتفعي املساندة، حيث بلغ املتوسط احلسايب ملقياس الضغط النفسي العام

ابلنسبة ملرتفعي  م( ابلنسبة ملنخفضي املساندة، يف حني بلغ املتوسط احلسايب ملقياس الضغط النفسي العا168.65) 

( لصاحل منخفضي املساندة.وهذا يعين أنه كلما كانت املساندة 20,71( أي بفارق حسايب )147.93املساندة ) 

 مرتفعة كان الضغط النفسي منخفضا، والعكس صحيح.

رتفعي مكما أثبتت نتائج الدراسة كذلك على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي املساندة االجتماعية و     

املساندة االجتماعية ولصاحل متوسطي املساندة، حيث بلغ املتوسط احلسايب ملقياس الضغط النفسي) 

( ابلنسبة ملرتفعي 147.93(ابلنسبة ملتوسطي املساندة االجتماعية، مقابل متوسطا حسابيا قدره )165.40

ة. وعلى هذا ميكن اعتبار الفرق دال ( ولصاحل متوسطي املساندة االجتماعي17.47املساندة، أي بفارق حسايب ) 

( ولصاحل كل من منخفضي ومتوسطي املساندة االجتماعية على حساب 0.05إحصائيا عند مستوى الداللة )

مرتفعي املساندة يف حني ال توجد أي فروق ذات داللة بني منخفضي ومتوسطي املساندة االجتماعية، فكلما تلقت 

مساندة اجتماعية سواء من الزوج ، األوالد، العائلة، أو األصدقاء وكانت راضية العامالت يف قطاع الصحة العمومية 

عن هذه املساندة كلما شعرت بنوع من االرتياح النفسي والتخفيف من حدة أعباء احلياة املختلفة اليت غالبا ما تسبب 

ات منها: كدته كثريا من الدراسللمرأة العاملة ضغطا نفسيا منعكسا بذلك على صحتها النفسية واجلسدية، وهذا ما أ
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اليت  توصلت إىل أن األفراد الذين يتلقون مساندة أقل قد سجلوا معدالت أعلى  Grassi et al (2000دراسة )

يف أبعاد )القلق واالكتئاب ، واحلزن واخلوف املرضي( وساد بينهم املرض النفسي وذلك مقارنة ابملرضى الذين يتلقون 

( اليت هدفت إىل عقد مقارنة بني العامالت املتزوجات مرتفعات 1997علي ) مساندة أكرب.ودراسة علي

 ومنخفضات املساندة االجتماعية يف مواجهة أحداث احلياة الضاغطة ويف اإلصابة ابالضطراابت النفسية .

اندة سوقد أظهرت بعض النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بني العامالت املتزوجات مرتفعي ومنخفضي امل   

االجتماعية يف مواجهة أحداث احلياة لصاحل اجملموعة األوىل خاصة االكتئاب ، كما أن املرأة تسعى للحصول على 

دعم ومساندة اآلخرين يف مواقف الشدة وتتأثراً نتيجة مواجهة الضغوط النفسية ، كما أن املساندة تقي املرأة من 

عية املقدمة من أشخاص ذو أمهية ابلنسبة للفرد خاصة املرأة هلا دور  االضطراابت السيكوسوماتية . فاملساندة االجتما

كبري يف التعامل مع أحداث احلياة الضاغطة ، كما أن هلا القدرة على التقليل أو القضاء على اآلاثر العكسية هلذه 

 األحداث على الصحة.

نقال  Karen (1987ياة الضاغطة وقام )فاملساندة تساهم يف الراحة النفسية عن طريق التقليل من آاثر أحداث احل

( مبجموعة من الدراسات هبدف دراسة أن املساندة االجتماعية تعمل على ختفيف أثر 2008عن الصبان ) 

الضغوط النفسية الشديدة ، وكان هلا أتثريات خمتلفة على معدالت الضغوط املرتفعة واملنخفضة ، إذ أن األفراد الذين  

عن املتوسط كان ارتفاع مستوى املساندة االجتماعية مرتبطاً ابخنفاض عدد األعراض  كانت الضغوط لديهم تزيد

النفسية ، وعلى العكس مع األفراد الذين كانت الضغوط لديهم أقل من املتوسط ارتبط ارتفاع مستوى املساندة. 

(Karen (1987. 
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قها ء من األسرة أو رفاق العمل تؤدي إىل سوء توافكما أن نقص  املساندة االجتماعية اليت تتلقاها املرأة العاملة سوا   

: 2003النفسي واجلسمي ، وضعف قدرهتا على مواجهة الضغوط النفسية اليت تتعرض هلا يف حياهتا .)الصبان، 

99.) 

( اليت هدفت إىل معرفة التأثري اإلجيايب للمساندة يف خفض كل من الضغوط 1998وكذلك دراسة حسني فايد )  

يت توصلت  إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني منخفضي ومرتفعي الضغوط يف املساندة االجتماعية النفسية وال

 لصاحل منخفضي الضغوط .

(اليت هدفت إىل التعرف على العالقة السببية بني املساندة االجتماعية والضغوط 1996ودراسة راوية دسوقي )  

 ق ذات داللة إحصائية بني مرتفعي ومنخفضي الصحة النفسية يفالنفسية وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فرو 

بعدي املساندة االجتماعية )حجم املساندة والرضا عنها( من قبل األسرة واألصدقاء ، وكذلك الدرجة الكلية لصاحل 

 مرتفعات الصحة النفسية ، مما يدل على أهنن كن يتلقني املساندة االجتماعية من قبل أسرهن وأصدقائهن .

اليت أجريت على عينة من املمرضات من مستشفيات )أيوا  Chapman( 1995وحسب دراسة تشامبان)  

األمريكية( الختبار العالقة بني إدراكهن ملساندة زمالئهن يف العمل ومستوايت ضغط العمل الذي يتعرضن له وإظهار 

اخنفاض مستوى املساندة يؤدي إىل  أمهية العالقة بني مساندة الزمالء والضغط النفسي، توصلت إىل أن إدراك

 شعورهن ابزدايد مستوى الضغط، وأن العامالت األقل خربة كانوا أعلى مستوى من الضغط.
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  الالصة:

تعترب املساندة االجتماعية عامالً وقائياً أو خمففاً من اآلاثر السلبية الناجتة عن التعرض للضغوط النفسية املرتفعة ، أي 

مل على احتواء الضغوط سواء للمرأة أو الرجل وإن كان أتثريها أقوى لدى اإلانث ، كما يف أن املساندة تع

 (.1997، عماد خميمر: 1998( ، )حسني فايد: Freeman et al : 2000دراسة)

فالضغوط  املرتبطة ابألحداث اليومية ، أصبحت جزءا من حياتنا، فكلنا بال استثناء نتعرض يوميا ملصادر متنوعة    

من الضغوط اخلارجية، كضغوط العمل والدراسة، والضغوط األسرية، وألمور املالية خاصة مع انعدام أو ضعف القدرة 

الشرائية للفرد، كما "نتعرض يوميا كذلك إىل ضغوط داخلية، كالضغوط الصحية، وتعاطي األدوية، واملضاعفات 

، أو ئنا السلوكية يف نظام األكل، أو النوم، أو التدخنياملرضية، واآلاثر العضوية والصحية السلبية املرتبطة أبخطا

 (.203: 1998التعرض للمثريات البيئية". )عبد الستار،

كما أن اهلدف من مواجهة الضغوط ليس هو الرتكيز على إقصائها، فهذا اعتقاد خاطئ، ولقد أشار هانز سيلي     

م احلياة الدنيا كلها بالء وامتحان من هللا لعباده لريى أهن إىل أن املوت هو احملرر التام والوحيد من الضغط. وأن هذه

 أحسن عمال، وأن الدنيا طريق حمفوف ابألشواك، وأن اخلري والشر كله فتنة. 

و يوجد اعتقاد خاطئ كذلك وهو أن الضغوط ضارة يف كل أحواهلا، بل ميكن القول أن هناك ما ميكن تسميته  -

عادة تقدير إ األداء، وتفيد يف االستعداد للتحمل وتوجه االنتباه حنو احلاجة إىل ابلضغوط اإلجيابية تساهم يف حتسني

و ما يسمى وه-ومواجهة املوقف مبا ال يتعارض مع اآلخرين، بل أن ضغوط هذا النوع ميكن أن تضيف متعة للحياة 

 . (5: 1994(، نقال عن ) لطفي،1987) schaferشيفر -ابلضغط اإلجيايب
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اعفة الفرد جملهوداته ملواجهة وحتمل املوقف الضاغط، ال يكون األسلوب صحيح يف مجيع األحوال كما أن ضرورة مض

 (. 5: 1994وقد يقتضي املوقف الرتيث وإعادة التقدير والرتكيز على اجلوانب اإلجيابية للموقف.)لطفي،

د األعلى فإن جتاوز الضغط احلألن لكل فرد قيودا على التوافق يف ضوء إمكاانته وخمزون عمليات التحمل لديه.   

هلذه اإلمكاانت، عندها تنتهي مرحلة املقاومة، ويدخل الفرد مرحلة االستنزاف االنفعايل، ومن جهة أخرى فإن زايدة 

 اجلهد ينعكس سلبا على مواجهة املوقف الضغط.

 حياتنا وجود الضغوط يفوعلى هذا فمواجهة األحداث الضاغطة ال تعين التخلص منها، واستبعادها من حياتنا، ف   

أمر طبيعي ، ولكل فرد منا نصيبه من األحداث اليومية بدرجات متفاوتة، ووجود الضغوط ال يعين أننا مرضى بقدر ما 

 يعين أننا نعيش ونتفاعل مع احلياة،وحنقق طموحات معينة. 

ى التعامل اليومي ا مساعدتنا علإن معاجلة الضغوط النفسية تكمن يف كيف نتعلم ونتقن بعض الطرق اليت من شأهن    

 مع هذه الضغوط والتقليل من آاثرها السلبية قدر اإلمكان.

ولعل من مجلة هذه الطرق واالسرتاتيجيات املساندة االجتماعية واليت هي موضوع هذه الدراسة، والدور الذي تلعبه    

نسان عامة واملرأة العاملة على وجه يف ختفيف األاثر النامجة عن خمتلف األحداث الضاغطة اليت يواجهها اإل

اخلصوص، فاملساندة االجتماعية تشكل خمزوان ومصدرا مهما يف التقليل من األاثر احلادة للضغط النفسي أو متكن 

الفرد من التعامل مع األحداث الضاغطة بفعالية أكرب خاصة عندما يكون الضغط يف أعلى مستوايته. خاصة عندما 

هم أهل للثقة كالزوج، األوالد، أو أحد أفراد العائلة، كاألخ، والوالدين، وهذا ما أكدته كثري  تقدم هذه املساندة من

 Umberson,1987 ( ،)e.g.Broadwellمن الدراسات، وعلى سبيل املثال ال احلصر دراسة كل من ) 
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et Light, 1999, Wickramaet all, 1995 (   .)S.Cohen et Haberman, 1983 ; 

S.Cohen et Mckay,1984 ; Penninxet all, 1998 ;Wills,1984; Freeman et al 

2000; Valentiner, Holahan,et Moos, 1994 ;   ،453، 452: 2008(.نقال عن اتيلور  )

 بتصرف .

، 2003(، الصبان: 1996، راوية دسوقي )1997، عماد خميمر: 1998حسني فايد: ومن الدراسات العربية :)

 (.1997على: 

  يات:التوص

 بناء على نتائج الدراسة احلالية يتقدم الباحث جبملة من التوصيات تتمثل فيما يلي:  

 معاجلة الضغوط ومواجهتها أوال فأوال، ألن تراكمها يؤدي إىل تعقدها ورمبا يتعذر حلها. -

هلا ممارسة  قاء حىت يتسىنزايدة فاعلية املساندة االجتماعية للمرأة املتزوجة العاملة من قبل الزوج واألسرة واألصد -

 حياهتا بفعالية أكرب. 

ىت ال تصاب العاملة ، ح الواقعية يف حتديد األهداف والطموحات اليت تتناسب مع قدرات وإمكانيات املرأة املتزوجة -

 ابلفشل واإلحباط نتيجة ذلك .

طلبه يتناسب السلوك مع ما يتعدم املغاالة يف االستجابة للمواقف الضاغطة، خاصة يف اجملال االنفعايل وأن  -

 املوقف أي التوجه حنو االعتدال يف السلوك. 
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 على الفرد أن يتعامل بشكل إجيايب وفعال مع الضغوط لكي يتوافق معها بشكل مقبول. -

تنمية مهارات الفرد يف التعامل مع املواقف الضاغطة حىت اليستسلم للضغوط الشديدة الواقعة عليه مما يؤدي به إىل  -

وء التوافق على املستويني النفسي واالجتماعي، وميكن تنميه مهارات املواجهة من خالل إعداد الربامج اإلرشادية س

والعالجية اليت تساعد على تنمية مهارات املواجهة، والتدريب على مهارات حل املشكالت، والتدريب االسرتخائي 

 لدى األفراد األكثر معاانة من ضغوط احلياة.

ستخدام اإلسرتاتيجية الدينية اإلسالمية فعليا مع أمناط خمتلفة من املواقف الضاغطة وذلك لتسهيل وتيسري تشجيع ا -

 التكيف األفضل.

 قائمة املراجع

 قائمة املراجع العربية: -)أ( 

املؤمتر  ة،دراسة ميداني ،( املساندة االجتماعية التقليدية وغري التقليدية يف حاالت الثكل2001أمساء إبراهيم ) - 1
 ، جامعة عني مشس، القاهرة. 35_13السنوي الثامن، مركز اإلرشاد النفسي، ص ص 

 ( االكتئاب، اضطراب العصر احلديث، عامل املعرفة، الكويت.1998إبراهيم، عبد الستار ) -2

ة اليدور املساندة االجتماعية يف التخفيف من اضطراب الضغوط الت (،2008) أمحانو لبىن   سعد بنأمحد  -3
جويلية  12، جملة اآلداب والعلوم االجتماعية، العدد 2008للصدمة دراسة ميدانية على ضحااي فيضان غرداية 

 ، كلية اآلداب و العلوم االجتماعية جامعة فرحات عباس سطيف.2010

عة نظرية (: املساندة االجتماعية والصحة النفسية،مراج1994الشناوي حممد حمروس وحممد عبد الرمحان السيد) -4
 ودراسات تطبيقية، مكتبة األجنلو مصرية، القاهرة.
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 (: العالج السلوكي احلديث، أسسه وتطبيقاته، دار قباء، القاهرة.1998الشناوي حممد حمروس ) -5

 (2001الوكالة األوروبية للسالمة والصحة يف العمل،  -6
 (2000املؤسسة األوروبية لتحسني املعيشة وظروف العمل، 

  13- INRS 2003، املعهد الوطين للبحوث والسالمة 

(: املساندة االجتماعية ومواجهة أحداث احلياة الضاغطة كما يدركها العاملون يف التعليم 1997اخلثيلة هند) -7   
 اجلامعي، جملة جامعة امللك سعود، اجمللد التاسع، العلوم الرتبوية واإلسالمية.

 26/03/2008جريدة الوطن الصادرة بتاريخ  -8

م( األثر النفسي ألحداث احلياة كما يدركها املرضى السيكوسوماتيني . جملة علم 1989حسن عبد املعطي ) -9 
 . 43_29( : القاهرة . اهليئة املصرية العامة للكتاب . ص ص 9النفس . العدد )

تفعة بني ضغوط احلياة املر (، الدور الدينامي للمساندة االجتماعية يف العالقة 1998حسني علي حممد فايد ) -10    
، قسم علم النفس، كلية اآلداب، جامعة 1998، أفريل 3واألعراض االكتئابية،جملة دراسات نفسية، العدد 

 192_153حلوان.القاهرة، ص ص 

(: عمليات حتمل الضغوط يف عالقتيها بعدد من املتغريات النفسية لدى 1994لطفي عبد الباسط إبراهيم ) -11   
 .127-95جملة مركز البحوث الرتبوية، جامعة قطر،السنة الثالثة العدد اخلامس، ص ص املعلمني.

 ( . القاهرة : دار قباء 2جلزء )( . ا1م( علم االضطراابت النفسية والعقلية . الكتاب )1999حممد عبد الرمحن ) -12

وزارة الصحة  ارنة بني مستشفياتحمسن عقروق الوائلي، مستوايت ضغوط العمل بني املمرضني القانونيني، مق -13  
 .1998واملستشفيات اخلاصة، جامعة الريموك، األردن، 

( املساندة االجتماعية والصحة النفسية مراجعة نظرية ودراسات 1994حممد الشناوي وحممد عبد الرمحن ) -14
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 . القاهرة : مكتبة األجنلو املصرية .  1تطبيقية . ط

(: السلوك التنظيمي واألداء،ترمجة جعفر أبو القاسم أمحد، معهد اإلدارة 1991سيزالقي أندرو، واالس مارك) -15
 العامة، الرايض.

( ، املساندة االجتماعية وعالقتها ابلضغوط النفسية واالضطراابت 2003عبري بنت حممد حسن الصبان )  -16
مكة املكرمة وجدة، رسالة مقدمة السيكوسوماتية لدى عينة من النساء السعودايت املتزوجات العامالت يف مدينيت 

إىل قسم الرتبية وعلم النفس للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة يف علم النفس ختصص صحة نفسية، إشراف حممد 
 بن محزة حممد السليماين، جامعة أم القرى _ مكة املكرمة.

ضاغطة كما تدركها العامالت (: املساندة االجتماعية ومواجهة أحداث احلياة ال1997علي عبد السالم علي) -17
 املتزوجات، دراسات نفسية، اجمللد السابع، العدد الثاين.

(: تعريف وإعداد مقياس أساليب مواجهة أحداث احلياة اليومية الضاغطة، مكتبة 2003علي عبد السالم علي) -18
 النهضة العربية واألجنلو مصرية، القاهرة، الطبعة األوىل.

(: أثر العالج العقالين االنفعايل يف خفض مستوى االكتئاب لدى الشباب 1991ام إبراهيم)عبد هللا هش -19       
 اجلامعي، رسالة دكتوراه غري منشورة كلية الرتبية، جامعة الزقازيق.

(: ضغوط أحداث احلياة وأساليب مواجهتها، دراسة حضارية مقارنة يف 1994عبد املعطي حسن مصطفى ) -20
 .88-48ندونيسي، اجمللة املصرية للدراسات النفسية، العدد الثامن،صاجملتمع املصري واأل

( املساندة االجتماعية ومواجهة أحداث احلياة الضاغطة كما تدركها العامالت املتزوجات، 1997علي علي )  -21
ص ص  رية )رامن(،(، القاهرة : رابطة األخصائيني املصريني النفسيني املص2(، العدد)7جملة الدراسات النفسية،اجمللد )

201_232 . 
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( املساندة االجتماعية كمتغري وسيط يف العالقة بني املعاانة االقتصادية واخلالفات 1998عماد عبد الرازق ) -22
، رابطة األخصائيني املصريني النفسيني 39_13(، ص ص 1(، العدد)8الزوجية، جملة الدراسات النفسية، اجمللد )

 املصرية )رامن(، القاهرة. 

( الصالبة النفسية واملساندة االجتماعية متغريات وسيطة يف العالقة بني ضغوط احلياة 1997عماد خميمر )  -23
_ 103(، ص ص 17(، العدد )7وأعراض االكتئاب لدى الشباب اجلامعي، اجمللة املصرية للدراسات النفسية،اجمللد )

 ، القاهرة.  138

دينامي للمساندة االجتماعية يف العالقة بني ضغوط احلياة املرتفعة (: الدور ال1998فايد حسني علي حممد) -24
 ة، مصر.املكتب اجلامعي احلديث اإلسكندريواألعراض االكتئابية، جملة دراسات نفسية، اجمللد الثامن، العدد الثاين، 

فراد اجلالية اإلسناد االجتماعي وعالقته ابلضغوط النفسية لدى إ(،2012فوزية إبراهيم رابح الكردي، ) -25
بوية قسم العلوم النفسية والرت  كلية اآلداب والرتبية  رسالة مقدمة إىل الفلسطينية املقيمة يف اململكة العربية السعودية،

فرات كاظم عبد احلسني،اململكة  كجزء من متطلبات شهادة املاجستري يف علم النفس، حتت إشراف،واالجتماعية  
2012.العربية السعودية،   

(: الدور الدينامي للمساندة االجتماعية يف العالقة بني ضغوط احلياة املرتفعة 1998د حسني علي حممد )فاي -26
 املكتب اجلامعي احلديث اإلسكندرية، مصر. ،2، العدد:8واألعراض االكتآبية، دراسات نفسية، اجمللد:

ة لدى ية وضغوط احلياة والصحة النفسي( النموذج السبيب للعالقة بني املساندة االجتماع1996راوية دسوقي ) -27  
 ، القاهرة.          59_44(، ص ص 39املطلقات، جملة علم النفس، اهليئة املصرية العامة للكتاب، العدد)

(، ترمجة وسام درويش بريك وآخرون، علم النفس الصحي،الطبعة األوىل، دار احلامد للنشر 2008شيلي اتيلور) -28
 والتوزيع، عمان، األردن.
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(: مقياس مواقف احلياة الضاغطة يف البيئة العربية، كراسة التعليمات، مكتبة النهضة 1998شقري زينب حممود ) -29
 العربية،القاهرة، مصر.

 )ُ( املراجع ابللغة األجنبية: 

30- Dubois, Pierre (1996) Savoir développer le sentiment d’appartenance du personnel. Info 
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31- Florent Francoeur ; Le sentiment d’appartenance : l'avez-vous? Quotidien La Presse le 3 

décembre 2005 ; Montréal (Québec). 

32- Guertin, Donald (1987) Sentiment d’appartenance chez l’adolescente et chez l’adolescent en 

milieu scolaire, Mémoire UQAM paris. 

33- Lasnier, François (1989) La mesure de la cohésion dans les équipes sportives. CEGEP de 

Ste-Foy.Paris. 

34- Chalvin, D. (1989). Faire face aux stress de la vie quotidienne. Connaissance du probléme, 

application pratiques. Séminaire de Dominique chalvin. Entreprise Moderne d’édition – Librairie 

techniques, Paris. 
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 ثقافة َتسيد يف واملنهجي املعريف فعلهاملفهومي ِىل  همن أتصيل: "التدافع" يف القرآن الكرمي 
      واْلضارات األدَين بني التسامح

 ميمون يلةسه ةالدكتور 
 واللغات اآلدابيف كلية  األدب بقسم ةحماضر  ةأستاذ

 اجلزائرجبامعة حسيبة بن بوعلي/ الشلف/ 

 
 لخصامل

حينما تقرر أال يكون للبشرية وجود إال يف التاريخ .. وال للحياة معىن وفعالية إال على مسرحه، فإن مثة سنة اترخيية 
لبشر يف واستمرار احلياة؛ إهنا سنة "التدافع" اليت متليها الطبيعة املتمايزة ل يتوجب فقهها واالهتداء إليها ملمارسة الوجود

األعراق واأللوان واأللسنة. فكل اآلايت اليت تدل على اختالف البشر، والصراع بينهم، وحكاية أخبار حروهبم، ووقوف 
  .فيهم الرسل عليهم السالم يف وجوه املأل من أقوامهم، هي دالة على وقوع سنة التدافع

وهذا االختالف كان هو األساس وراء تعدد اجملتمعات، وتنوع الثقافات، وتباين احلضارات، ومن مث ابت من الضرورة 
مبكان أال يتحقق التعايش احلضاري، وال يتم التواصل االجتماعي، وال يفضي االختالف والتمايز إىل االحتاد والوحدة 

تدافع "ولوال دفاع هللا الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض". فاستنادا إىل منطق ال ويكرسها، إال اباللتزام مببدأ التدافع،
  .هذا؛ تتفاعل الثقافات، وتتكامل احلضارات فيتعايش البشر يف سالم، وميضي التاريخ يف حركته ابجتاه أفق التقدم

ليها اجتماعية اإلنسان، يمة أخالقية متيفالتدافع بقدر ما هو سنة اترخيية وقانون لتماسك اجملتمعات وتقدمها، فإنه ميثل ق
 .وتفرضها احلكمة اليت يقتضيها التعقل الذي خيص كينونته

يال فحول مفهوم التدافع يف أتصيله القرآين، وضرورته احلضارية، وفعاليته التارخيية، يتحرك تفكريان يف هذا البحث، أتص
ة مبدأ "التدافع" حيكم مسار البحث وأفقه، هو بيان حمورية وأمهيوتفصيال وحتليال ملنطلقاته وأبعاده وآفاقه. واهلدف الذي 

يف جتسيد وسطية القرآن الكرمي يف توجيه الفكر اإلسالمي حنو االنفتاح واملرونة واالعتدال، والتمكني لتالقح املعارف 
لتها العرقية والعنصرية، و والثقافات، وتواصل احلضارات. ومن مث إبطال وتعطيل نظرية الصراع بكل خلفياهتا الثقافية ومح

وتفكيك منطق االستقواء الذي تتأسس عليه. لتتجاوز اإلنسانية حالة االحرتاب والتوحش، إىل حياة التأّنس والتعايش. 
 .ومن مث تعزيز ثقافة التسامح بني الثقافات واألداين
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 مقدمة:

 ةموجهكخاصية وجودية فاعلة و   انطالقا مما فطرت عليه النفس اإلنسانية من ثنائية "الفجور" و"التقوى"،
للذات على مستوى التصورات والتصرفات والعالقات من جهة، ومما اتسمت به من اختالف وتنوع يف األعراق واللغات 
والثقافات على مستوى وجودها املوضوعي ممثال يف األفراد واجلماعات اجتماعيا واترخييا وحضاراي من جهة اثنية، كان 

ق العقلي الضروري، والقانون الطبيعي األوحد، والسنة االجتماعية والتارخيية الالزمة للتحقق والتحقي هو املنطق"التدافع" 
وانطالق جتربته احلياتية مبختلف مساراهتا واآلفاق واألهداف اليت حتكمها يف املكان/ اجملتمع،  ،الوجودي لإلنسان

بشر، إذ التدافع، إذن، هو االختالف الطبيعي املوجود بني ال واستمرارها يف الزمان/ التاريخ. فما يفرض احلاجة إىل مبدأ
تفاوهتم يف القدرات والكفاءات واإلمكانيات، واملكاسب واخلربات املعرفية واالجتماعية... وما يتخلل ذلك من قوة 
ة هوضعف، فقر وغىن، ختلف وتقدم... هو ما يفرض تدافعهم بعضهم ببعض على الوجه التكاملي التعاوين، ملواج

الالتوازن الذي يسببه التناقض بني هذه الثنائيات الوجودية واالجتماعية املنبثقة عن االختالف الطبيعي بينهم، والذي 
يعكر صفو احلياة، ويهدد أمن اجملتمع واجلماعات، ويفسد التواصل بينها، وحيول اإلعمار إىل دمار... وجناح اإلنسانية 

التارخيي واحلضاري أتسيسا على سنة التدافع، متوقف على املوقف من ثنائية أو إخفاقها يف هذا املسعى الوجودي و 
الفجور والتقوى، واجتاه االحنياز واالنزايح إىل كليهما: فإن تغلبت القوة البهيمية أو الكائنة الفاسدة يف النفس ـ كما 

وتنازع، متخذا  يا يف صورة صراعيصطلح الفالسفة املسلمون على ذلك ـ كان التدافع سلبيا وغري حممود، يتجسد واقع
من االختالف منطلقا ومسلكا لنفي اآلخر املختلف وإهنائه وجوداي وحضاراي من خالل أدوات ال أخالقية موصولة 
ابلباطل كالظلم واالستبداد والتمييز العنصري، والقتل، واستنزاف املقدرات... وإن تغلبت القوة احلكيمة والفاضلة يف 

ع إجيابيا وحممودا، جتري فعاليته واقعيا يف صورة تفاعل وتكامل؛ متخذا من االختالف قاعدة لبث النفس؛ كان التداف
روح التنافس واملنافسة والتعاون واملشاركة إلفادة اآلخر ودفعه ابجتاه ما حيقق له اخلري والصالح، واالستفادة منه فيما 

 حتتاج إليه، وفق ما يقتضيه مبدأ اخلري والصالح للجميع. 

ائية فالتدافع كقانون طبيعي وسنة اجتماعية واترخيية ماضية يف احلياة البشرية وصريورهتا التارخيية؛ ينطوي على ثن
متناقضة، مؤسسة على املوقف من الثنائية الوجودية اليت فطرت عليها النفس البشرية )الفجور والتقوى(: فبقدر ما هو 

عايش مع منه، حبيث يضمن له االستقرار والتوازن والوفاق والتوافق والت عامل ضروري يف حتقيق الوجود اإلنساين والغرض
اآلخر. بقدر ما هو عنصر معارض لوجوده االجتماعي، حيث يفضي إىل التنازع والصراع. والفوضى. حيث يتحول 

نازع تاالختالف، الذي هو حموره ومداره، من اختالف تنوع وتنافس وتعاون وتكامل، إىل اختالف تضاد وتناقض و 
وتناحر. ويرتتب عن ذلك وجود هنجني متعارضني يف بلورة الرؤى والتصورات املستقبلية ألسئلة اإلنسان واجملتمع والثقافة 
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واحلضارة، وأسلوب إدارة احلياة ورسم مسارات احلركة فيها: هنج صراعي إهالكي تدمريي؛ وقد جتسد واقعيا فيما يسمى 
مة ى العاملية، وهو يصور العامل يف هيئة غابة حيكمها قانون القوة اجملردة من أية قيبصراع احلضارات اخلاضع هليمنة القو 

أو مبدأ سامي. وهنج تدافعي تعمريي وتكاملي، وقد أسس عمليا ملا يسمى حوار احلضارات/ أو التدافع احلضاري 
ه يف ، واحرتام اآلخر وعدم إكراهاحملتكم إىل الكلمة السواء واجلدال ابليت أحسن واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر

 املعتقد الديين والتوجه الفكري واملوقف العملي.

إن سنة التدافع، هاته، يف أصلها ومبدئها، سنة إهلية، وحقيقة دينية ومنوس كوين. ويف مسارها وحراكها 
اخلري واألمن ق والعدل و االجتماعي واحلضاري جهاد وتنافس وتعاون ومشاركة... ويف منتهاها وهدفها وأفقها إحقاق احل

والسالم... حمورها، مبدأ ومسارا وأفقا هو اإلنسان. وفضاء فاعليتها وحتققها هو اجملتمع يف صريورته التارخيية وصورته 
 احلضارية، وأرضيته الثقافية.

ع يف ففإما أن حتتكم النفس إىل اجلانب النوراين فيها، فتنتصر لتقواها على فجورها، فتستنهض دافعيتها لتند
حراكها االجتماعي واحلضاري مبنهج تدافعي قوامه التوافق والوسطية واالعتدال. فرتى احلق حقا؛ فتتبعه والباطل ابطال؛ 
فتجتنبه، والظلم ظلما، فتحاربه واآلخر شريكا؛ فتحرتمه وتصون حقوقه. ليتحقق بذلك التدافع االجتماعي واحلضاري 

 يف صيغته الدينية ومقتضياته املنطقية العقلية. مبا هو سنة إهلية، مبدأ ومسارا وأفقا،

وإما أن تتجاهل هذا اجلانب وتغفل عنه، وتستسلم للجانب اآلمر ابلسوء فيها، فيتغلب فجورها على تقواها، 
وتنصاع هلواها، فيكون التناقض هو القوة احملركة لدفاعها الذايت وتدافعها االجتماعي، فرتى الباطل حقا، فتربره، والظلم 
عدال؛ فتدافع عنه، واآلخر عدوا، فتحاربه. لتكرس بذلك التدافع االجتماعي واحلضاري، مبا هو جتربة إنسانية منحرفة 

 ومتعثرة، يف صورته املتناقضة.

ومبا أن التدافع يف صورته املتناقضة، وجتربته اإلنسانية املشدودة إىل طرف "الفجور" ـ يف داللته ومدلوله القرآين 
ر له أن حيكم حركة التاريخ، ويوجه املسار الثقايف واحلضاري للبشرية يف أغلب حمطاهتا وأطول مراحلها. ـ هو الذي قدّ 

وقد ترتب عن ذلك احلط من قيمة اإلنسان يف كل أبعاده ومستوايته، وانتشار احلروب واملآسي والفنت والفقر والظلم 
تحقاقاته ان إىل أفقه كإنسان يف أفضل كماالته الوجودية، واس... فإن مقتضى احلاجة إىل خري البشرية، واالرتقاء ابإلنس

 والعمل على كل ما التفكرياالجتماعية املشروعة، وترسيخ القيم الثقافية واحلضارية السامية يف وعيه، يفرض ضرورة 
ألفراد واجلماعات ا خيلص آلية التدافع احلضاري من قوة التناقض اليت متركزت فيه، وأحالته تنافرا وتصارعا واحرتااب بني
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. واألمم، ورده إىل أصله امليتافيزيقي، وتوجهه اإلهلي مبا هو تدافع توافق وتنافس يف إطار التعارف والتعاون والعيش املشرتك
وحينما يثار سؤال "التدافع" من هذا املنظور الديين واألفق امليتافيزيقي، حيضر ابلبداهة وعلى الفور؛ أمنوذج التجربة 

يف مرجعتها القرآنية، وخطها الثقايف واحلضاري عرب التاريخ. يف هذا السياق الفكري التجاوزي لـ "التدافع" يف  اإلسالمية
 وضعه التناقضي السليب، والساعي إىل االرتقاء به إىل قيمته األخالقية وصيغته املنطقية العقالنية، يف حقيقته الدينية

 صوب حل التناقض الذي مبدأ التدافع، بكل ما لديها من أدوات وآليات. التوافقية الوسطية، حتركت الرؤية اإلسالمية
يف هذا اإلطار يتحرك تفكريان ـ يف هذا البحث ـ ابجتاه بيان حقيقة الرؤية القرآنية لسنة التدافع، وذلك ابلوقوف على 

 مفهومها وآليات حتققها، وانعكاسات فاعليتها يف احلركة االجتماعية واحلضارية لإلنسان.
وقد اقتضى منا التفكري يف هذا املوضوع ـ متاشيا مع طبيعة بنيته املعرفية، والبعد اإلشكايل الذي ينطوي عليه، 
وهو التعارض بني خاصييت التناقض والتوافق اللتان تتنازعان حقيقة "التدافع" مفهوميا ووظيفيا ـ تقسيمه إىل حلظتني 

ة ببيان وحتليل ية لسنة "التدافع" يف مرجعيتها القرآنية. وتتصل الثانيفكريتني: تتعلق األوىل ببحث الدالالت املفهوم
 املستوايت والفضاءات التطبيقية للتدافع انطالقا من داللته املفهومية القرآنية. وخامتة جتمل وتلخص احملطات املعرفية اليت

 ختللت حركة التفكري يف مسار هذا البحث، مشفوعة جبملة من التوصيات.
 

 القرآين لسنة التدافع من الدَلَلت املفهومية ِىل املستوَيت والفضا ٌات التطبيقيةالتأصيل 

 املبحث األول:

 يف التأصيل القرآين ملفهوم "التدافع" .. الدَلَلت .. األبعاد .. واْلفاق: 

تعاىل: ﴿  هلقد ورد األصل املفهومي لسنة التدافع يف سورتني من القرآن الكرمي: األوىل يف سورة البقرة، يف قول
والثانية يف سورة احلج:  1﴾وََلْوَلَ دَْفعُ هللِا النَّاَس ب َْعَضُهْم ِببَ ْعٍض لََفَسَدِت اأَلْرُض وََلِكنَّ هللاَ ُذو َفْضٍل عََلى اَْلعَاملنيْ 

اِجُد يُْذَكرُ اْسمُ هللِا فَيَها َكِثريًا وَلَي َْنصُرََن سَ وََلْوََل دَْفعُ هللِا النَّاَس ب َْعَضُهمْ ِببَ ْعٍض ََلُدِ َمْت صَوَاِمعُ وَِبيَع  َوصََلوَات  وَمَ  ﴿
 2﴾هللاَ مَْن ي َْنصُرُهُ ِِنَّ هللاَ لََقِوي  عَِزي ز.

                                                           
  ـ سورة البقرة، آية: 1.251
  ـ سورة احلج، آية: 2.40
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يتبنّي من هذه اآلايت أن مثة ثالثة مكوانت بنيوية يتشكل منها مفهوم التدافع يف مرجعيته القرآنية، وتتحدد 
د: ولوال دفع هللا الناس ـ بعضهم ببعض ـ لفسدت األرض )ومن أمثلة الفسا أبعاده القيمية والفكرية االجتماعية، وهي:

 هتدمي الصوامع والبيع والصلوات واملساجد كما ورد يف الشطر األخري من اآلية الثانية(. 
 ية يف الكون،﴾ تتكشف حقيقة "التدافع" وطبيعته. فهو سنة إهلوََلْوََل دَْفُع هللِا النَّاسَ فمن قوله تعاىل: ﴿ 

يبطل الصراع  .ويفيد إزاحة الضرر والسوءولذلك فهو تدافع بناء؛ إجيايب تكميلي تكاملي. ومنه يشتق مصدر "الدفع"، 
ة وما جيلب الضرر واملفسدة هو الصراع الذي خيرتق التدافع يف حال انفالته من الضوابط الشرعي ويغلب اخلري على الشر،

صراع أمران: احنراف األطراف املتدافعة عن النهج الذي حدده هللا لسنة  اليت وضعها له هللا. فما حيول التدافع إىل
التدافع. وكنتيجة له، االختالف الطبيعي املوجود بني الناس والذي يغذي الصراع وحيول املدافعة بينهم إىل حال من 

 ة التدافع فيتصارعون. وا عن شريعاالحرتاب. ولذلك، فإما أن حيتكم الناس إىل هللا يف عالقاهتم فيتدافعوان، وإما أن يبتعد
ايش والتعاون. ﴾ تتحدد الصورة التكاملية للدافع، واليت قوامها التعرف والتعب َْعَضُهمْ ِببَ ْعٍض ﴿ ومن قوله تعاىل: 

ل رق، ب﴾ تفيد املشاركة انطالقا من املشرتكات بني األطراف املتدافعة. وجتاوز االختالف املفب َْعَضُهمْ ِبب َْعٍض فداللة ﴿ 
يتحول االختالف إىل حافز إىل التتميم واإلضافة، أي يتمم هذا الطرف ما هو انقص عند الطرف اآلخر، وأن يدافع 
إذا تعرض لسوء وخطر. ويفسح له مكاان، ويتيح له فرصة التنافس معه يف املكاسب واالستحقاقات. هذا هو التدافع 

دافع املشاركة بني إثنني أو أكثر، وال يكون إال الزما، حنو: تيف توجهه القرآين مبا هو فعل مشاركة. فهو يفيد معىن 
واملشاركة هنا ترتقي إىل أفق التوافق. واملتوافق يف التدافع يف سياق هاتني  3القوم، أي: اشرتكوا يف التدافع فيما بينهم"

ع؛ لدفع الضرر واملفسدة، لدفاآليتني، يتشكل من املتنافر املتضاد بني الطرفني املتدافعني، ليشكال بتوافقهما طاقة ا
والتدافع حول ما حيفظ املصلحة والدفاع عنها لصد ما يهددها. "وهبذا ميكن تعريف سنة التدافع أبهنا طريقة هللا تعاىل 

ووفقا هلذا املنطق التوافقي التشاركي  4يف توجيه التفاعل بني القوى املتعددة، حبيث يؤثر كل منها يف اآلخر، ويتأثر به."
فاحلضارات تتواصل وتتالقح، وال تتصارع. وتدافع عن بعضها بعض ضد حضارة أو حيكم سنة التدافع، فإن الذي 

نظيم التدافع يف يف ت حضارات أخرى متسلطة، وهنا أيخذ التدافع معىن "الدفاع". ومن هنا نفهم حقيقة النهج القرآين
لضرورية لإلنسان بشري يف اإلنسانية، وابستيفاء احلاجات ااجملتمع البشري؛ وذلك بتقرير املساواة والتكافؤ بني اجلنس ال

 بصورة مرضية.

                                                           
 ـ أنظر: شرح بن عقيل على ألفية بن مالك، ابب أبنية املصادر )2 / 68، 71(، عن كتاب "سنة التدافع يف ضوء القرآن الكرمي ملؤلفه: خالد بن موسى بن غرم هللا احلسيين الزهراين، 3

.70م )د ـ ط( ص: 2007هـ 1428مطبعة القطاين، السعودية،   
  ـ معاذ بن حممد عبدهللا أبو الفتح بيانوين: "سنة التدافع من منظور إسالمي"، جملة اإلسالم يف آسيا، اجمللد 8، العدد1، يونيو 2011، ص: 4.135
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 ﴾، يتحدد اهلدف األمسى واألفق النهائي من حركة التدافع اإلنساين ـلََفَسَدِت اأَلْرضُ ﴿  أما من قوله تعاىل:
ودحض  هار احلقفهدف التدافع يف نظر القرآن، إذن، هو صالح األرض، ليس إبظ مبا هو سنة إهلية ـ  يف الكون.

الباطل فحسب، وإمنا أيًضا ابلسعي فيها ابلتعمري والبناء. وهبذا فالتدافع حركة حنو الصالح واإلصالح، يف مواجهة 
رية والصالح واإلصالح يف صوره التفاعلية االجتماعية واحلضارية وفقا للمعياالصراع الذي هو طريق إىل الدمار والفساد. 

عملية  قرآنية؛ ينطلق من مجلة دوافع حتفز على حتقيقه وانتشاره، وهي كائنات مفهومية وآلياتالتدافعية، يف مرجعيتها ال
اجملتمعات وال هتدمها،  تبينانبعة من التدافع ذاته وحمركة له، وهي التنافس والتسابق والتعاون ... فهي حمفزات بناء، 

 تشتتهم، ذلك جتمع بني أفراد األمة وال تفرقهم، توحدهم والحتفز على املشاركة احلضارية العاملية واإلنسانية وال تلغيها، 
ألهنا تعتمد على أسس منهجية تنبين على تنوع وتعدد املشاريع واألعمال واألفكار ضمن دائرة الدين واجملتمع واحلضارة. 

وتنافس وتدافع  لفالتطلعات واألهداف مهما كانت مربجمة يف عقل اإلنسان، فإنه ال يستطيع إجنازها مبفرده دون تكام
وتعاون مع اآلخرين. فالتدافع هبذه املفاهيم اإلجرائية مبا هي آليات بنائية، ميثل روح االجتماعي؛ به تتحرك عجلة 

ضاري الذي "فالتدافع احلالتاريخ، وتتحقق حركة األمم احلضارية هنوضا وتقدما. ويف هذا السياق يقول حممد عمارة: 
على التعددية، ويتوسط بني الصراع وبني السكون، وهو فلسفة اإلسالم وسبيل  هو حراك وتنافس وتسابق، حيافظ

 5حضارتنا اإلسالمية يف العالقات بني احلضارات"

ويف هذا اإلطار نفهم مفاهيم الَدْفع والِدفَاع والتدافع بوصفها عمليات حضارية كربى حمققة للصالح واإلصالح، 
ذي ال حيتمل فيه يف الوقت الر املفضي إىل اخلراب والفساد واإلفساد. ففي مضادة للصراع والتصارع والتنازع والتناح

لنمو فان التدافع حيتمل عدة معان وهو وسيلة للحيوية واحلركة وا ،الصراع إال معين واحدا وهو القضاء على اآلخر وفنائه
واجلهاد من  ناظرة واملنافسة والسباقوانطالق الطاقات وله صوره ودرجاته املتعددة بداية من احلوار ومرورا ابجلدل وامل

 انتهاء ابلصراع. وبعث قيم السلم والتسامح والتعايش فيما بني األمم، واستمرار تدافعها على أساس العدل واملساواة.أجل 

فرسالة الصالح واإلصالح كأفق وغاية تتحرك ابجتاهها بسنة التدافع، من خالل اخنراط املتدافعني فيها، من 
ماعات واجملتمعات، تتأسس على قاعدة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، ومن ذلك دفع الظلم، ودفع األفراد واجل

اآلخر لتغيري موقفه السليب اهلدام من غريه، وأن يكون عنصر مساعدة وقوة له بقدر ما يستمدد منه ما يقويه وحيسن 
وجتلياهتا،  اع عناصر القوة بكل معانيها وأبعادهاأوضاعه. والتنافس الذي تقتضيه هذه الرسالة؛ هو تنافس يف استجم

لتمكني األطراف املتدافعة من احليلولة دون فساد األرض، إنه تنافس لصاحل كل من يعيش على األرض من اجلنس 
 وهتدمي صوامع الرهبان، وبيع املصلني، وصلوات األحبار، ومساجدالبشري، وليس تنافس ال لالستكبار والتعايل، 

                                                           
  ـ حممد عمارة: "احلضارات العاملية تدافع أم صراع"، مصر، مكتبة النهضة، ط1، 1998، سلسلة التنوير اإلسالمي، العدد 24. ص: 18 ـ 5.19
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"فالتدافع ميثل حركة إجيابية حتصل لإلنسان... وهذه احلركة هي يف حقيقتها صورة من االحتكاك الذي  ..املسلمني.
يعدل األوضاع ومينع الفساد، ويكون انجتا عن تصورات مبنية على أفكار أو معتقدات متباينة إىل حد التناقض، كما 

ها أو موازين إهلية أخرى؛ هي طبائع األشياء اليت أودع يف اإلنسان مما هو داخل يف مقدوره، أو يكون انجتا عن قوانني
هللا فيها، فيحصل التدافع بدرجات متفاوتة من القوة، حىت يتوج هذا التدافع يف هنايته بغلبة املتسق مع سنن ونواميس 

ناصيته شطر ب إهلية معينة، تعمل ابضطراد يف حركة هذا الكون املرتامي األطراف، حلفظ توازنه واستقامة أمره، واألخذ
 .6احلق والعدل والصواب بعد كل شرود أو احنراف"

م ما ميكن إفادته من وقوفنا وحتليلنا هلذه املستوايت املفهومية يف أتصيلها القرآين أن "التدافع يعين تسابق وتزاح
ات واحلضارات فوتغالب دائب بني الرغبات واالرادات وبني احلاجات والتحدايت وبني االفراد واجلماعات وبني الثقا

من أجل البقاء مرة، ومن أجل أتكيد احلضور واملسامهة مرة أخرى ومن أجل حتقيق دميومة واطراد اهليمنة والسيادة يف 
فقد يتمكن اإلنسان من فقه حقيقته، فيصفو مفهومه يف ذهنه، ويستقر اقتناعه به يف قلبه، ويتخذه  7هناية املطاف

، عن احلق مدافعا وللخري ساعيا، ولآلخر متفهما ومعينا، ومن أجل السلم منهجا يف حركة حياته، فيكون فاعال
ل والتسامح والتعايش جماهدا... وقد ينحرف تفكريه وخيفق يف إدراك قيمته وأمهيته، فرياه تدافعا تصادميا تناحراي، فيتحو 

، وبناء املواقف، لى العالقاتمبوجب فهمه ذاك إىل إنسان مستكرب، حيتكم إىل أاننيته يف تقدير املكاسب، واحلكم ع
واإلنسان حني " ويتخذ من الصراع طريقا إلثبات وجوده وحتقيق اجتماعيته، فريى اآلخر عدوا جتب حماربته وإهناءه.

يتأمل حوله أو يرجع بفكره إىل ما يف داخله من أحوال خمتلفة تعتوره، أو يقف على املسار التارخيي لبين اإلنسان، يدرك 
اآلية ليت حتكم احلياة لتحفظ هلا توازهنا واستمرارها. سنة التدافع اليت ربط صالح األرض هبا يف قوله تعاىل )سنة التدافع ا

سورة البقرة( .... فيمكن للمتأمل أن يدرك هذه السنة يف األحوال املتناقضة اليت تعتوره بني احلني واآلخر، مما  250
ا ا ليس يف مقدوره، مما يهجم عليه فيدفع عنه حالة أبخرى نتيجة مليكون يف مقدور اإلنسان دفعه حبالة أخرى، أو مم

 8يتعرض له يف حياته من مواقف وأحداث."
  

                                                           
 ـ أنظر "حوار احلضارات"، عطية فتحي الويشي )86(، مقومات التصور اإلسالمي، )377(. نقال عن خالد بن موسى بن غرم هللا احلسين الزهراين: "سنة التدافع يف ضوء القرآن الكرمي"، 6

.73، ص: 2007املاجستري(، جامعة أم القرى، كلية أصول الدين، )رسالة مقدمة لنيل درجة   
  ـ الطيب برغوث: "مدخل اىل سنن الصريورة االستخالفية" دار قرطبة، )د. ط(، 2004، ص: 753
   ـ خالد بن موسى بن غرم هللا احلسيين الزهراين: "سنة التدافع يف ضوء القرآن الكرمي ملؤلفه: ، مطبعة القطاين، السعودية، 1428هـ 2007م )د ـ ط( ص: 8.91
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 اإلنسان كمحور ْلركة التدافع الكوين:

ـ  1ما ميكن استخالصه من التأصيل القرآين ملفهوم "التدافع"، هو حمورية اإلنسان ومركزيته يف عملية التدافع: 
اىل حينما أجرى هذه السنة يف الكون، قصد هبا اإلنسان واستنها من أجلة، ليمّكن له من حتقيق فاهلل سبحانه وتع

وجوده مبا يتوافق ويتناسب مع الفطرة اليت فطره عليها وهي النقاء والصفاء الروحي وسالمة القلب واللسان واليد من  
تدافع، اإلنساين، اقتضى وقضى بوجود سنة ال كل ما جيلب الشر ويدفع اخلري. فمالزمة ثنائية اخلري والشر للوجود

للتمكني لعنصر اخلري من مغالبة عنصر الشر ومقاومته لرد النفس إىل الفطرة السليمة اليت فطرت عليها. فهي يف حال 
ضعفها وابتعادها عن الفطرة تكون عرضة للفساد واإلفساد. وهذا ما استثار املالئكة وأاثر سؤاهلم حينما أبلغهم هللا 

ْذ قَالَ لق اإلنسان واستخالفه يف األرض، حيث بدا هلم أنه سيفسد يف األرض ويسفك الدماء.﴿ خب  رَبَُك ِلْلَمالَِئَكِة وَِِ
َقدِ ُس َلَك قَاَل حبَْمِدَك وَن ُ  ِِين ِ جَاِعل  يَف اأَلْرِض َخلَيَفةً قاَلُوا َأََتْعَلُ ِفيَها مَْن ي ُْفِسُد ِفيَها َو يُْسِفُك الدِ مَا ٌَ َوحَنْنُ نُسَبِ حُ 

. فاهلل تعاىل خلق اإلنسان وفطره على اخلري، ووضع له سنة التدافع ليمّكن له من السري 9﴾ِِينَّ َأْعَلمُ مَا ََل تَ عَْلمُونَ 
واالستمرار يف طريق اخلري، وقد ينحرف ويقبل على الشر إن خالف هذه السنة؛ سنة التدافع. فاإلنسان، إذن، هو 

ـ والذي تناط به مهمة التدافع وي لزم ابتباعها  2ملستهدف من إجياد هللا لسنة التدافع يف الكون.        املخلوق املكّرم ا
وتنظيم حياته وترتيب عالقاته وفق مقتضياهتا هو اإلنسان. فهو املتدافع مع أفراد نوعه لدفع الشر، والدفاع عن اخلري 

 هو فاعل مدافع عن احلق بفعل التدافع واالندفاع حنوه. فهو حمور حركة التدافع الكوين مبا

وإذا كان التدافع من الدفع؛ دفع املفسدة واملضرة )الشر(، لتحقيق املنفعة واملصلحة، فإن مصدر التدافع هو 
اإلنسان ذاته، من منطلق أن نفسه أ هلمت الفجور والتقوى، حيث يتحرك التدافع يف داخله ليفّعل سنة التغيري، فتخرج 

الفجور إىل حالة التقوى، وهو ما يفيد أن التدافع داخلي ـ ابتداء ـ وما تدافع اجملتمع إال صورة وانعكاس نفسه عن حالة 
ُواْ مَا أبَِ  ﴿لتدافع النفسي. فمىت تغري ما يف النفس غرّي هللا تعاىل ما يف اجملتمع:  ُ مَا ِبَقْوٍم َحىتَّ ي ُغري ِ َ َلَ ي ُغري ِ  نْ ُفِسِهمْ ِِنَّ اَّللَّ

ما يفيد، اثنية، أن اإلنسان هو احملرك لسنة التدافع وحمورها. وابلتايل حتريك عجلة التاريخ وتوجيه مساره  وهذا 10﴾
وفقا ملقتضيات منطق التدافع. واخلط التارخيي يف حركة التدافع يعكس اجلانب احلضاري لإلنسان الذي هو حمور هذه 

و ية احلضارية مرهونة حبركة اإلنسان ومدى التزامه بسنة التدافع أـ وآقاق التدافع وأهدافه الفردية واالجتماع 3احلركة. 
ختليه عنها. فإذا غاب العامل اإلنساين من احلركة التدافعية، انتفت هذه احلركة، وتعطلت وظيفتها، ليحل حملها الصراع، 

                                                           
  ـ سورة البقرة، آية 9.30
  ـ سورة الرعد: آية: 10.11
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اليت تقتضيها  ارضة لتلكفيخل ابلتوازن االجتماعي، ويغرّي مسار التاريخ واحلضارة ابجتاه آفاق وأهداف معاكسة ومع
حكمة التدافع اليت سنها هللا يف الكون. فاإلنسان هو الكائن العاقل املكلف بنشر رسالة اخلري يف العامل، من خالل سنة 

 يها. التدافع اليت أنيطت به مسؤولية اتباعها وااللتزام هبا ملا متثله من تناسب وتناغم مع فطرته البشرية اليت فطره هللا عل

نسان، إذن، هو حمور حركة التدافع يف كون ومركزها، ا ـ منطلقا )ألن هللا خصه هبا، ووجهه إليها(. ب ـ فاإل
ومسارا )ألنه هو الذي ميارس فعل التدافع انطالقا من الدافعية الفطرية اليت يقتضيها التدافع(.  ج ـ وأفقا وغاية )ألن 

 متوقفة على حركة اإلنسان التدافعية ال التصارعية(. نتائج التدافع يف كل أبعادها ومستوايهتا اإلنسانية

ما خنلص إليه من حمورية اإلنسان يف سنة التدافع يف ثالثيتها تلك، أن مثة عناصر أربعة متفاعلة فيما بينها، 
فعة، ايتحقق هبا التدافع وجتري وظيفته يف الكون وهي: اإلنسان املتدافع، واملنهج التدافعي، واجملتمع مبا هو فضاء مد

 واآلفاق اليت يتحرك ابجتاهها املتدافع.

فاإلنسان كمقصد إهلي للتدافع ابتداء، وكفاعل وحمرك له ومتحرك به يف مساره احليايت ووجوده الذايت والعالئقي، 
وسطا ووسيطا، وكمحقق وجمسد ملقتضيات التدافع الكوين )اجتماعيا وحضاراي( وأهدافه، انتهاء، هو خليفة هللا يف 

فالتدافع قوام اخلالفة ومسلك اإلنسان إىل االضطالع مبهمتها. فقيمة اإلنسان ومركزيته الكونية، هي يف  أرضه.
اة، "ويف هذا بيان ألمهية العنصر اإلنساين يف سنة التدافع، ابعتبار اإلنسان حمور التفاعل يف هذه احلي استخالف هللا له.

 11ألنه خليفة هللا يف األرض."

آية  ومي لسنة التدافع يف مرجعيته القرآنية من خالل اآليتني السالفيت الذكر من سوريت: )البقرة،فمن التحديد املفه
القوي للدور حليوي احلاسم هلذه السنة االستخالفية أو احلضارية املطردة. (، نستشف التأكيد 40(، )واحلج، آية 251

يها. بقدر ما هو متدافع مع غريه من أفراد نوعه ففالتدافع هو روح اخلالفة وجماّلها. واإلنسان مستخلف يف األرض 
فالتدافع قانون استخاليف كلي مطرد، يضمن حيوية وجتديد احلياة البشرية وحتقيق عملية الفرز والتصنيف االجتماعي "

فاوت تواحلضاري لألفراد واجلماعات واإلنسانية، عرب ما يفرضه تعارض الراغبات واملصاحل، وتباين الوعي وتنوع الفهوم و 

                                                           
  ـ معاذ بن حممد عبدهللا أبو الفتح بيانوين: "سنة التدافع من منظور إسالمي"، جملة اإلسالم يف آسيا، اجمللد 8، العدد1، يونيو 2011، ص: 11.137
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ن اجل وم القدرات واالرادات من تنافس وتزاحم وتغالب وتدافع وصراع من أجل اهليمنة واستمرارية احلضور مرة
  12االنفكاك من قيود االستضعاف مرة أخرى

 املبحث الثاين:

 املستوَيت والفضا ٌات التطبيقية للتدافع:

احملرك لسنة  أن اإلنسان هو فع الكوين إىلسبقت اإلشارة يف سياق احلديث عن حمورية اإلنسان يف حركة التدا
التدافع. وابلتايل حتريك عجلة التاريخ وتوجيه مساره وفقا ملقتضيات منطق التدافع. واخلط التارخيي يف حركة التدافع 
يعكس اجلانب احلضاري لإلنسان الذي هو حمور هذه احلركة. وهو ما يفيد أن التدافع يف مصدريته ومركزيته اإلنسانية، 

 يتجسد يف تراتبية ثالثية املستوايت:

   مستوى التدافع يف ِطار النفس اإلنسانية:  1 

وهو أساس كل مستوايت التدافع وصورها، وهو تدافع ينشأ داخل النفس اإلنسانية، وحمركه هو الصراع الذي 
فََأَْلََمَها فُُجورََها وَتَ ْقوَاَها،  ﴿ ه:جيري بني نوازع اخلري والشر. وقد أشار هللا تعاىل إىل هذا املستوى من التدافع يف قول

َُ َمن َدسَّاَها اَها، وََقْد َخا . وحلسم الصراع لصاحل غلبة نوازع اخلري وتثبيت النفس عليه، يتحرك  13﴾قَْد َأفْ َلحَ َمن زَكَّ
وَل تَ تَِّبِع اَْلََوى   .﴿التدافع داخل النفس اإلنسانية مستهدفا ما يسميه القرآن "هوى النفس". مبا هو منشأ نوازع الشر

 14﴾وََأمَّا مَْن َخاَف مََقامَ رَبِ ِه َوهَنَى الن َّْفَس َعِن اَْلََوى، فَِإنَّ اجْلَنَّةَ ِهيَ اْلمَْأَوى  ﴿ .﴾ فَ يُِضلََّك َعن سَِبيِل اَّللَِّ 

   مستوى التدافع يف الفضا ٌ اَلجتماعي الواحد:  2

يدا مستوى النفس يف صيغة مجعية وبصورة مجاعية. وهذا جتس وهو املظهر اخلارجي للتدافع الذي جيري على
وا ما أبنفسهم".لسنة التغيري يف التاريخ اإلنساين واليت مقتضاها: " منشأ هذه الصورة و  ِن هللا َل يغري  ما بقوم حىت يغري 

الل بني حقوقهم ختمن التدافع هو الصراع الذي حيصل بني الناس نتيجة لتعارض مصاحلهم وحاجاهتم، ومواقفهم، واال

                                                           
  ـ الطيب برغوث: "مدخل اىل سنن الصريورة االستخالفية" دار قرطبة، )د. ط(، 2004، ص: 12.55
  ـ سورة الشمس، آية: 8 - 10. 13
  ـ سورة النازعات، آية: 40 -14.41
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وواجباهتم... ويتحرك التدافع يف هذا املستوى االجتماعي، استناد إىل جمموعة من املبادئ الشرعية واألخالقية حددها 
وضبطها القرآن: كمبدأ الشورى، ومبدأ األمر ابملعروف والنهي عن املنكر... واملبدأ اجلامع هلذه املبادئ كلها؛ هو مبدأ 

الطغيان. رز جتلياته: العدالة االجتماعّية يف توزيع الثروة والتوازن بني احلقوق والواجبات، ودفع املظامل و حتقيق العدل. ومن أب
وَلَ جَيِْرمَنَُّكْم َشنَآُن قَ ْوٍم عََلى َأَلَّ تَ ْعِدلُوْا اْعِدلُواْ  ﴿والعدل، هنا، مطلوب لذاته ولو مع األعداء كما يقرره قوله تعاىل

ُُ ِللت َّ  . وجراي على هذا املوقف القرآين من العدالة يف سياق التدافع االجتماعي قال ابن مسكويه: 15﴾ْقَوى ُهَو َأقْ َر
"إن العدالة موجودة يف ثالثة مواضع: أحدها قسمة األموال والكرامات، والثاين قسمة املعامالت اإلرادية، كالبيع والشراء 

  16وتعد" واملعاوضات، والثالث قسمة األشياء اليت وقع فيها ظلم

وسنة التدافع على املستوى االجتماعي،" كذلك هي مشاهدة يف عالقات األفراد فيما بينهم، وقد سجل القرآن 
الكرمي صورا من هذا التدافع كثرية، منها قصة ابين آدم اليت سجلت أول صورة من صور التدافع املزدوجة ابلعنف من 

وما اجلدال واحلوار إال صور من صور التدافع بني األفراد أو األمم،  الطرف القاتل، واحللم والصفح من الطرف املقتول،
وقد أخذ مساحة واسعة من اآلايت القرآنية. وهو الذي ينظم حياة األفراد، ويضمن هلا االستمرار والدوام داخل الدوائر 

 واملنظومات االجتماعية املختلفة....

يف عالقات أفراد األسرة فيما بينهم سواء يف حال االستقرار  ...وعلى مستوى األسرة، نلحظ كذلك هذه السنة قائمة
األسري أو يف حال اخلالفات األسرية يف عالقة األزواج فيما بينهم، أو عالقة اآلابء ابألبناء كلها قائمة على هذا القانون 

  17أبشكاله املختلفة من احلوار واجلدال وغريها من أشكال التدافع وصوره."
 
 افع اْلضاري:   مستوى التد 3

وقوامه التنازع بني ثنائيات متعددة: الكفر واإلميان، احلق والباطل، القوة والضعف، العدل والظلم، االستكبار 
واالستضعاف...وهذا التنازع قد أيخذ مسار الشر إذا خرج عن منطق التدافع التكاملي احملكوم ابلضوابط الشرعية 

مفهوم احلق وبني مفهوم الباطل، كما أوضح ذلك رشيد رضا بقوله: "... وكل  واألخالقية، واجلهل ابلسنن، واخللط بني

                                                           
  ـ سورة املائدة، آية: 8. 15

   ـ ابن مسكويه أمحد بن حممد بن يعقوب: "هتذيب األخالق وتطهري األعراق"، حتقيق: ابن اخلطيب، املطبعة املصرية )القاهرة، 1398هـ( ط1، ص16.125

   ـ كتاب "سنة التدافع يف ضوء القرآن الكرمي ملؤلفه: خالد بن موسى بن غرم هللا احلسيين الزهراين، مطبعة القطاين، السعودية، 1428هـ 2007م )د ـ ط( ص: 17.92
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نظام يف الطبيعة واخلليقة فهو حق واخللل فيها ابطل ال حتقق له"، وأردف قائال: "وال تنازع بني الوجود والعدم، وال بني 
لم ابحلق وأقرب علم ابلوجود والنظام كان أعالنظام واخللل، وإمنا يقع التنازع بني الناس يف فهم ذلك والعلم به، فمن كان أ

  18إىل احلق، وكانت له الغلبة ابحلق"
 فالتدافع ـ إذن ـ  إما أن يكون تصادميا تناحراي أو تكامليا توافقيا:

أما التدافع التصادمي، فهو املنفلت من الضوابط األخالقية والشرعية، خيضع يف حركته للقوة البهمية يف اإلنسان  
ة دي هابط ميّكن لألاننية من توجيه التفكري والسلوك ابجتاه املنفعة واملصلحة، فيكون الباطل والظلم واهليمنكمستوى وجو 

وسلب احلقوق، والسعي اإلهناء الوجودي والتعطيل االجتماعي لآلخر، هي األدوات اليت تلجأ إليها الذات اخلاضعة 
ه. اب اآلخر من خالل العمل على تدمريه وإحلاق الضر بلسلطة األاننية يف حتقيق املنفعة وجلت املصلحة على حس

متغايرة، ألفكار وتصورات متضاربة و وهذا الشكل من التدافع التناحري التصادمي بني األفراد واألمم ما هو إال انعكاس 
ثقايف يف لغالًبا ما تكون هلا جذور وأصول يف حضارات خمتلفة البنيان، من جهة، ونتيجة طبيعية لالختالف الطبيعي وا
  أجناسهم ولغاهتم والعقائدهم، والذي يعّمق أتثريه السليب الباطل كمنطلق واملنفعة كغاية وأفق، من جهة اثنية.

وأما التدافع التكاملي التوافقي، فهو دفع لآلخر حنو اخلري وثنيه عن الشر، والتعاون معه وإشراكه يف حتقيق 
ن عوائق اختالف وتنوع يف كل صوره الفكرية والوجودية واملعرفية والثقافية؛ ماملنفعة واملصلحة. وحتويل ما بني األمم من 

أمام التواصل والتكامل إىل وسائط لتحقيق الوحدة اإلنسانية كما يقول الفيلسوف الفرنسي روجيه غارودي: "الرابطة 
ى حتقيق هذا ع عام، وتعاوهنا علاإلنسانية الوحيدة حًقا جلماعة إنسانية حًقا، تتمثل يف اشرتاك هذه اجلماعة يف مشرو 

املشروع بوصفه مشروًعا مشرتكًا لإلنسانية كلها كوحدة كلية، وهكذا يساهم كل شعب من خالل ثقافته األصلية يف 
  .19"أنسنة اإلنسان، ومنوه وتقدمه احلقيقي يف اإلنسانية

ستمر وحركة دائبة ات يف تدافع موابلتقابل بني التدافع التكاملي والتدافع التصادمي نفي أن "واألمم واحلضار 
على مدى األايم، فأمة ترتفع على حساب أخرى تنخفض، حضارة تزدهر وأخرى تندثر، أمة قوية على حساب أخرى 
ضعيفة، أمة متغلبة وأخرى مغلوبة مقهورة، يف تفاعل دائم مل يتوقف ولن يتوقف، هذا ابلنسبة هلذه السنة على املستوى 

 20األممي."

                                                           
   ـ رشيد رضا: "جملة املنار"، اجمللد التاسع، سنة 1906م، ص18.54

   ترمجة: د. مىن طلبة، د. أنور مغيث، دار الشروق، القاهرة، مصر، الطبعة الثالثة-1423هـ /2002م، ص 182.: ـ روجيه جارودي: "كيف نصنع املستقبل"19

   ـ كتاب "سنة التدافع يف ضوء القرآن الكرمي ملؤلفه: خالد بن موسى بن غرم هللا احلسيين الزهراين، مطبعة القطاين، السعودية، 1428هـ 2007م )د ـ ط( ص: 20.91
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هذا التوجه التدافعي الذي ينطلق من قاعدة احلق، حيقق السلم العاملي والتعايش الدويل. ويصبح ومن هنا فإن 
التعاون )على الرب والتقوى( ـ ال العدوان )على اإلمث والعدوان( ـ هو القانون الذي حيكم حياة األفراد، واآللية الوقائية 

ن ال يتم إال وهذا ما نبه إليه "حممود زقزوق "أبن التعاو نساين. والدفاعية ملواجهة التحدايت اليت تعيق حركة اجملتمع اإل
على أساس من التفاهم والتعارف، ورعاية كل طرف حلقوق ومصاحل الطرف اآلخر، فهناك صالت حضارية ال ميكن 

ذي يدعو لإنكارها بني احلضارتني اإلسالمية والغربية، وهناك نقاط لاللتقاء بينهما أكثر من نقاط االختالف، األمر ا
إىل بذل مزيد من اجلهود إلزالة سوء الفهم واألحكام املسبقة على كال اجلانبني، وذلك لتمهيد الطريق للحوار والبناء 

     .21والتعاون املثمر ملا فيه مصلحة الطرفني، إسهاًما يف دعم أسس السالم يف العامل"
تظام مكوانته، سالمية، هو سنة هللا اجلارية يف الكون النإذا كان التدافع التكاملي يف مرجعيته القرآنية ورؤيته اإل 

وحفظ التوازن ملخلوقاته من البشر، فما هو األسلوب الذي انتهجه ملواجهة التدافع التناحري التصادمي وحتويل مساره 
 ابجتاه أفق احلق؟

و التعامل ن املطلوب هومبا أن األمر يف التدافع احلضاري هو منازعة قوى الشر بكل حواملها الستئصاهلا، فإ
وال  :﴿معها ابحلسىن من خالل احلوار واجلدال ابليت هي أحسن، والتسامح .. كما أشار هللا تعاىل إىل ذلك بقوله تعاىل

عَْلم  مبَا يِّئََة حَنْن  أَ اْدفَْع اِبلَّيِت ِهَي َأْحسَن  السَّ : ﴿. وقوله تعاىل22﴾ تَسْتَِوي احْلَسَنَة  وال السَّيِّئَة  ادْفَْع اِبلَّيِت ِهَي َأْحسَن  
. وقد يتم اللجوء إىل التدافع ابملواجهة والقوة لدفع الظلم والطغيان، إلحقاق احلق وإبطال الباطل، وابلتايل 23﴾يَِصف وَن 

 التمكني لتحقيق الغاية من التدافع.

 الغاية من التدافع:

توازن. ذي حيكم حركته واحد وهو حتقيق الإن التدافع مهما تعددت مستوايته وتنوعت صوره، فإن األفق ال
وذلك بتحويل االختالف بني الناس )يف أجناسهم ولغاهتم وعقائدهم ...( إىل ائتالف جيد حتققه وقوته، وتتسع دائرته 
من خالل التعارف والتعاون. ويرتجم ذلك إىل تبادل املنافع واملصاحل. فالتدافع التكاملي يف الرؤية القرآنية جيعل من 

تعدد واالختالف والتنوع منطلقا ودافعا للوحدة والعيش املشرتك بني األمم، وابلتايل إفراغه من كل ما يفسد هذه ال
                                                           

 ـ انظر تقدمي: حممود زقزوق محدي، أحباث ووقائع املؤمتر العام التاسع للمجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، حول: اإلسالم والغرب، املاضي، احلاضر، املستقبل املنعقد 21
.3م، ص 1997يوليوز  16هـ/1418ربيع األول  11ابلقاهرة،    

  ـ سورة فصلت، آية: 22.34
  ـ سورة املؤمنون، آية: 23.96
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 كانت التعددية هي منطلق التدافع الفكري واالجتماعي واحلضاري، فإنالوحدة ويوسع من دائرة الفرقة والتناحر. "فإذا  
حتقيق الصالح واإلصالح ملا حيدث يف االجتماع اإلنساين من ; من مقاصد هذا التدافع كما يقول حممد عمارة هو

 24فساد وإفساد"
من ذلك يتبنّي أن فلسفة التدافع يف الرؤية اإلسالمية تتأسس على مقصد تعاوين تكاملي، يقوم على مراعاة 

ومن  ع املفض إىل الالتوازن. صرا وحتقيق التوازن بني األطراف املتدافعة، وجتاوز الواحدية املركزية احلضارية احملكومة مبنطق ال
مثة فإن التدافع التكاملي يف صيغته وبلورته القرآنية "هو عنصر أساسي ومقوم من املقومات العاملة يف نشوء احلضارات، 
فاألمم ال تصنع احلضارة إاّل هبّبة مجاعية حتشد فيها قوى الفرد يف نطاقه الداخلي، مث حتشد قوى األفراد حشًدا مجاعًيا 

 25"حقيق هدف معني حتمله الفكرة اليت حتّدد غاية احلياةلت
نفيد من ذلك أنه إذا كان اإلنسان اجتماعي بطبعه، فإن التدافع يف توجهاته وآفاقه القرآنية؛ هو جوهر هذا  

م حركة ليت حتكا الطبع. وتوجوهره/ متركزه يتمثل يف كونه سنة االجتماع اإلنساين، الناظمة والضابطة واملوجهة للعالقات
اتريخ اإلنسانية على مستوى األفكار والشرائع وامللل واألقوام واحلضارات. ومفاد اجتماعية اإلنسان، هنا، يف خطها 
ي الرؤية؛ أن حركة تعمري األرض وارتقاء اإلنسانية وتعايشها فيما بينها وإشباع حاجاهتا بشكل متوازن،  التدافعي اإلسالمِّ

ن تنهض هبا إال مجاعة اإلنسان، ومهما يكن من ترقي اإلنسان الفرد يف ذاته؛ فإنه ال يقدر ومبا حيقق عافيتها، ال ميكن أ
  26يف حال التفرد أن ينجز تلك املهمة، فيكون االجتماع ضرورة حتمية لتحقيق اخلالفة

لصراع افاجتماعية اإلنسان كمقوم وجودي، وقانون فاعل يف حركته االجتماعية والتارخيية، إما أن ختضع ملنطق  
املبين على التمركز واألحادية القطبية، فيفجرها ويعطل فاعليتها، ليتحول التعايش والتأنس إىل احرتاب وتوحش. وإما 
أن حتتكم إىل سنة التدافع، فيتحقق االئتالف والسلم والسالم العاملي بني األمم. وهو ما يعين أن التعاون يف حتقيق 

هذا ما عرب عنه و  الجتماعية اإلنسان يف ماهيته الوجودية وحتيزه وصريورته التارخيية. العيش املشرتك هو اخلاصية الوظيفية

                                                           
 ـ حممد عمارة: "النموذج الثقايف"، سلسلة يف التنوير اإلسالمي، العدد )15(، دار هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، مارس 1998، ص 26-25، 24
 بتصرف.

 سلسلة الشهود احلضاري لألمة اإلسالمية)2(، دار الغرب اإلسالمي، بريوت/ لبنان، الطبعة الثانية، 1427هـ/ :عوامل الشهود احلضاري; ـ عبد اجمليد عمر النجار، 25
.191م، ص 2006  

 ـ عبد اجمليد عمر النجار "فقه التحضر اإلسالمي"، سلسلة الشهود احلضاري لألمة اإلسالمية )1(، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية، 26
، بتصرف.58، و52م، ص2006هـ/1427   
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ن اختالف األجيال يف أحواهلم، إمنا هو ابختالف حنلتهم من املعاش، فإن اجتماعهم "أبن خلدون يف مقدمته بقوله: 
 27"إمنا هو للتعاون على حتصيله

ات الكيمياوية ملركب العالقات بني األفراد واجملتمعات والثقاففالتفاهم والتعارف والتعاون ... هي اخلواص  
واحلضارات. هبا حيصل التواصل والتفاعل. والتدافع اإلجيايب هو القانون الذي يفعِّلها، فيحصل الرتابط والتكامل والتالقح 

مة الذات مل حضارة قائفلم يعرف العامل يف أي عصر من العصور، واالمتزاج فيما بينها )أي اجملتمعات واحلضارات(.
  .28متتزج حبضارات أخرى وال عرف ثقافة خالصة، مل جتري يف شرايينها دماء ثقافات قدمية أو معاصرة هلا

 
 

 الامتة: 
من خالل تدرجنا الفكري ملقاربة سؤال التدافع يف املرجعية القرآنية، وبيان مستوايته املفهومية، وأبعاده  

صل ابملسارات الوجودية لإلنسان ومصريه، خلصنا إن نتيجة أساسية، مفادها أن سنة االجتماعية واحلضارية اليت تت
لوجود إال يف إطار مبدأ الوسطية الذي أتسست عليه الرؤية اإلسالمية لالتدافع ال يستقيم مفهومها وال جتري وظيفتها 

يف رؤيتها للقيم  يف متسكها خبيار التدافعواإلنسان والتاريخ واجملتمع...فاألمة اإلسالمية مبا هي أمة "وسط"؛ فوسطيتها 
والتصورات، ويف تعاملها مع اآلخر ويف املوقف منه، ومسؤوليتها جتاهه. فهي وسط بني احلق والباطل، وما ينبثق عنها 
من ثنائيات متضادة ومتعارضة من تصورات وقيم وسلوكات. ووسطيتها بني هذين الطرفني املتناقضني، تتمثل يف حركتها 

افعية بينهما: فهي تدفع الباطل مبواجهته واالبتعاد عنه كطرف أدىن ومتدين أخالقيا، لتدافع عن احلق وتناضل من التد
أجله ابالقرتاب منه كطرف أمسى وسامي. واإلنسان مبا هو نواة األمة، وعنصر حموري يف احلركة التدافعية، هو "كالواسطة 

والذي  سطيته يف التدافع الذي حيصل بني اجلانب الفاسد يف كينونته،بني تلك السرمدية وهذه الكائنة الفاسدة". وو 
خيضع لسلطة الغريزة والشهوة اليت توجهه إىل طريق الفساد/ الشر، واجلانب اخلرّي فيها والذي مبدؤه الفطرة السليمة، 

أن تكون عارجة  . وحركته إماوالذي يهديه لطريق اخلري والرشاد. واإلنسان مبا هو واسطة، هنا، فهو كينونة عاقلة متحركة
صاعدة حنو اخلري والصالح، وإما أن تكون انزلة إىل قاع الشر والفساد. ووحده املنهج التدافعي يف خطه القرآين ميّكن 

                                                           
   ـ عبد الرمحن ابن خلدون: "مقدمة ابن خلدون"، دار اجليل، بريوت، لبنان، )د.ت(، ص: 27.125

 ـ عبد العزيز بن عثمان التوجيري: "الرصيد الثقايف املشرتك وحتالف احلضارات"، منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، إيسيسكو، 1427هـ/2006م، ص: 28
9.  
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حلركة اإلنسان أن تكون صاعدة. وعندها يصبح اإلنسان وسطا خرّيا، ووسيط خري: فكيون اآلخر ابلنسبة إليه شريكا 
تواصله معه هو احلوار على مستوى التفكري واملناقشة، والتسامح على مستوى التصرف من اخلطأ وليس عدوا، وقوام 

واإلساءة، والتعايش السلمي املشرتك من حيث حتويل االختالف الطبيعي املوجود بينهما من اختالف تصادم وصراع 
 إىل اختالف توافق وتنوع.

اردة فلسفي السفسطائي، فالرؤية السفسطائية، هنا، رؤية شفإذا كان اإلنسان "مقياس كل شيء" يف التقليد ال 
عن النسق التدافعي الفطري، حيث اإلنسان يف تصورها "طرف" وجودي وليس "وسط". وكونه طرفا فهو مستقوى 
ومستكرب ومسلط، ومقياس احلكم على األشياء لديه هو املنفعة الذاتية. والطرف ال ينتج إال التطرف، فما يراه خريا 

قق منفعته(، يراه غريه شرا. وإذا كان كال الطرفني متطرف، فالتصادم والصراع هو حمرك تدافعها. فإن اإلنسان يف )حي
التصور اإلسالمي خباصيته الوسطية التدافعية يف إطار الضوابط الشرعية ـ اليت أشران إليها سابقا ـ هو مقياس الثقافة 

  مالحمه القرآن الكرمي. فهو خليفة هللا يف األرض، مكلف ابإلعمارواحلضارة ابملعىن االستخاليف الذي حدده وبنّي 
واإلصالح. وأهليته هلذه الرسالة السامية الشاملة مرتبطة مبقياسيته اليت صاغها القرآن وبلورها الوعي اإلسالمي يف خطه 

س والتعاون.. التسامح، التنافاالجتهادي. وقوام هذه املقيايسية هو احلب، الصرب، التحمل، الفداء والتضحية، احلوار و 
وهي يف ذات الوقت حوافز احلركة التدافعية، وأساليب دعوية إلقناع اآلخر ودفعه حنو اخلري. وهذا هو املعىن القرآين 

 واألسلوب اإلسالمي لقاعدة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر.
 

 قائمة املصادر واملراجع:
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 . 1هـ( ط1398حممد بن يعقوب: "هتذيب األخالق وتطهري األعراق"، حتقيق: ابن اخلطيب، املطبعة املصرية )القاهرة،  ابن مسكويه أمحد بنـ  2

 .2004دار قرطبة، )د. ط(،  "مدخل اىل سنن الصريورة االستخالفية" ـ الطيب برغوث: 3
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 م.2006هـ/ 1427
(. نقال عن خالد بن موسى بن غرم هللا احلسين الزهراين: "سنة 377(، مقومات التصور اإلسالمي، )86ـ عطية فتحي الويشي: "حوار احلضارات"، ) 10
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 راق امنوذجاً ِقليم كوردستان_ الع: عالقة املسلمني بغريهم من الناحية الشرعية التطبيقية 
 نقدية  دراسة ِستقرائية

 مـــحـمـد الــسنــدي شــــوكــت زيــــن الــعابــديــــن دكتورال
 فــاكــــولــيت الــعلــوم اإلنــســانــيــة جــامــعــة زاخــــــو _كوردستان العراق

Sindi_shawkat@yahoo.com 
urdshawkat.mohammed@uoz.edu.k 

 

 ملخص البحث

يعرتفوا ابآلخر يف جو من احلوار والتسامح، على اساس وحدة األسرة  أن أوجب اإلسالم على املسلمني
املوقف و  اآلخر هو الذي اليتفق معك ابلرأي، وختتلف معه يف العقيدة، وله قناعة خمتلفة، ورأي وفكر مغاير.البشرية، و 

حث إىل بيان  يهدف هذا البا أتباع األداين وقادة اجملتمع اإلنساين حالياً. من اآلخر من أبرز املشاكل اليت تعاين منه
وف على ومن خالل الوقإختالف الناس سنة هللا يف خلقه، و  حكم إهلي وحقيقة فطرية، اإلختالف بني البشر أن

ق الشعور اإلنساين ايف نط الم حيارب التطرف والتعصب والغلواإلسأحكام الشرع العامة، وحسن تطبيقها يظهر لنا أبن 
ينتقد دعاة العنف وسوء أعمال فاعلهم، وتفند بنيتهم الفكرية املسمومة ابألدلة من القرآن والسنة  البحث. و العام

 واقعي طبيقبتو الناحية الشرعية التطبيقية أن معاهدة املدينة وضعت اعظم األسس يف املعاملة مع األخر.  النبوية، ومن
ح أمنوذجًا رائدة يف أصب لسياسة الشرعية اإلسالمية حبق غري املسلمني وحفظ حقوقهمل ،انقوانني إقليم كوردستوفق 

 ملا يتالئم وطبيعة حبثنا. ، والنقدياتبع الباحث املنهج اإلستقرائي العصر.

أن القرآن الكرمي فيما خيص ابلتشريع واألخالق الحيتوي إال على أصول أولية،  ومن اهم نتائج البحث: 
من و  .لية. اتركاً اجلزئيات إلجتهاد أهله؛ يستنبطوهنا على حسب الزمان واملكان من كتاب هللا وسنة رسولهوقوانني ك

م عخالل قوانني إقليم كوردستان بتطبيق السياسة الشرعية اإلسالمية حبق غري املسلمني وحفظ حقوقهم جعل اإلقليم ين
 .يف العصر احلاضر ابألمن واإلستقرار يف املنطقة

 ، ، األداينالقرآن، السنة، كوردستان، اآلخر :مفتاحية كلمات
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 املقدمة:

اينني يف وإن كانوا متبأن تقوم اجملتمع اإلنساين على اساس وحدة األسرة البشرية، العدل اإلهلي؛ إقتضت          
 ال يف السلم وال لقاً مون، وال يفسدون يف األرض وال يعبثون، وعدم العدوان مطالبلدان واللغات. ال َيظَلمون وال يٌظلَ 

 حة.الكمال املطلق، والفضيلة الصحي فيما بينهم ومع اآلخر جيب أن يكون قوام وحدة املسلمنيبل  يف احلرب.

ض اجلهات والتيارات بع، كما يفعل اآلن ليس يف اإلسالم هيئة رائسة دين بيدها احلل والعقد يف أصول الدين وفروعهو 
فوق ظلم اإلنسان ألخيه اإلنسان يملا يشهد عصران احلاضر ابشع انواع  .ما وزوراً ظل فرق ابسم اإلسالمالحزاب و األو 

 .الوحوش الكاسرة، والسباع الضاريه

 إختالف االمم يف األداين، ويفواآلخر حسب دراسة الشرع إما هو أخ لك يف الدين، وإما نظري لك يف اخللق، وإن 
 .ينومن نور رابآايت من آايت الرمحن. األلسن، واللون 

خر من منظور عالقة املسلمني ابآلاملبحث األول: مبحثيني: تضمن هذا البحث املنهجية البحثية أن ي تاقتضوقد 
ش مع اآلخر يف منوذج جتربة إقليم كوردستان الرائدة يف التعاي: ثايناملبحث الالقرآن الكرمي، واحلكمة النبوية الشريفة، و 

 العصر احلاضر.

 

 سلمني ابْلخر من منظور القرآن الكرمي، ومن اْلكمة النبوية الشريفةعالقة املاملبحث األول: 

 : بني ومهاتضمن هذا املبحث مطلب

 التأصيل القرآين والعالقة مع اْلخراملطلب األول: 

 إبمجاع املسلمني يعد القرآن الكرمي املصدر األول من مصادر التشريع اإلسالمي، ودستور األمة، جيب إطاعته وإتباعه،
وإمجااًل، وللقرآن الكرمي منهج ومنظومة قيم اثبتة يف حكم وجود اآلخر، ال تتتغري بتغري الزمان واملكان، وحيدد  نصاً 

 معامل الفكر اإلسالمي، وسوف نبحث يف هذا املطلب تلك املبادىء يف بيان وجود حكم اآلخر مبا أييت: 
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خماطبًا النوع  -خلقوا من أسرة واحدة: قال تعاىل ، وأن النوع البشري مجيعهم1اواًل: مبدأ وحدة األصل اإلنساين
ن َخَلَقك م الَِّذي َربَّك م   اتَـّق واْ  النَّاس   أَيُـَّها ايَ ﴿ -اإلنساين كله  َكِثرياً   رَِجاالً  ِمنـْه َما َوَبثَّ  َزْوَجَها َهاِمنْـ  َوَخَلقَ  َواِحَدةٍ  نَـّْفسٍ  مِّ

[. أي: أصل اإلنسان من أب وأم 1ء:]النسا﴾ َرِقيباً  َعَلْيك مْ  َكانَ   اَّللَّ  ِإنَّ  َواأَلْرَحامَ  ِبهِ  َتَساءل ونَ  الَِّذي اَّللَّ  َواتَـّق واْ  َوِنَساء
واإلنسان أفضل وأرقى املخلوقات عند هللا تعاىل، ألنه آية من آايته يف اخللق، وبنيان هللا يف واحدة وهو)آدم وحواء(. 
  األرض ملعون من يهدمه.

، أممًا وشعوب وقبائل سنة كونية إهلية: ال للتنازع والتقاتل، ولكن للتعارف وتبادل املنافع اثنياً: مبدأ إختالف الناس
 َوقـََبائِلَ  ش ع وابً  َناك مْ َوَجَعلْ  َوأ نَثى ذََكرٍ  مِّن َخَلْقَناك م ِإانَّ  النَّاس   أَيُـَّها ايَ ﴿ -جل جالله-، قال: 2وإقرار مبدأ املساواة العامة

[. أي: أن شرع هللا احلق جاء نزواًل عند 13]احلجرات:﴾ َخِبريٌ  َعِليمٌ  اَّللََّ  ِإنَّ  أَتْـَقاك مْ  اَّللَِّ  ِعندَ  ْكَرَمك مْ أَ  ِإنَّ  لِتَـَعاَرف وا
اإلخوة اإلنسانية، لربط بني الشعوب، أبيضها، وأصفرها، وأمحرها، وأسودها، وقضى على العصبيات يف الدنيا. ويكون 

 ن. التفاخر يف اآلخرة ابلتقوى واإلميا

، من أجل إشاعة اخلري بني الناس عامة، 3اجلنوح لهو اثلثاً: أن أصل منهج القرآن الكرمي للتعامل مع اآلخر هو السلم 
ْلمِ  يف  اْدخ ل واْ  آَمن واْ  الَِّذينَ  أَيُـَّها ايَ ﴿لقوله تعاىل:   مُِّبنيٌ  َعد وٌّ  َلك مْ  ِإنَّه   لشَّْيطَانِ ا خ ط َواتِ  تـَتَِّبع واْ  َوالَ  َكآفَّةً   السِّ

[. فاملؤمن جيب ان يكون مساملاً مع نفسه، ويف بيته، ويف جمتمعه، ومع اآلخر. تطبيقاً حلكم هللا تعاىل: 208]البقرة:﴾
لقوله تعاىل.  [. وإن مل يكن حمارابً 61فال:]األن﴾ اْلَعِليم   السَِّميع   ه وَ  ِإنَّه   اَّللِّ  َعَلى َوتـَوَكَّلْ  هَلَا فَاْجَنحْ  لِلسَّْلمِ  َجَنح واْ  َوِإن﴿
َهاك م   اَل ﴿ بُّ  اَّللََّ  ِإنَّ  إِلَْيِهمْ  َوتـ ْقِسط وا َترَبُّوه مْ  َأن ِداَيرِك مْ  مِّن خي ْرِج وك م َوملَْ  الدِّينِ  يف  يـ َقاتِل وك مْ  ملَْ  الَِّذينَ  َعنِ  اَّللَّ   يـَنـْ  حيِ 

 [.8]املمتحنة:﴾ اْلم ْقِسِطنيَ 

و الراجح، وخاصة مع أهل الكتاب ألن العربة ليست يف الشرك والكفر، فاألصل يف عالقة املسلم ابآلخر السلم وه
بل يف الفعل واملشاركة وعدمه، وألن السلم يالئم طبيعة الدعوة اإلسالمة، والتفسري املوضوعي والواقعي للقرآن، والتشريع 

 ل هو احلرب. لني أبن األصالتطبيقي للمسلمني األوائل يف حفظ دماء وأعراض وأموال غري املسلمني، ونرد رأي القائ

                                                           
 . 6م(، ص2008ه/1429، 5)بريوت:دار ابن كثري،ط الم،سإلحقوق اإلنسان يف االزحيلي، حممد، 1

 .281م(، ص1985، 25)بريوت: دار العلم للماليني، ط روح الدين اإلسالمي،طبارة، عفيف عبدالفتاح، 2
 . 44-37م(، ص2006، 1)كوردستان: مطبعة هاوار، ط اإلرهاُ من منظور قرآين، اسبينداري، عبدالرمحن عمر،3



 

 
977 

 

 َوَلوْ ﴿، كما يقول رب الوجود، 4رابعاً: ومن مبادئه أن اإلختالف بني الناس يف الدين سنة هللا يف خلقه، وإرادة إهلية
 يف  َمن آلَمنَ  بُّكَ رَ  َشاء َوَلوْ ﴿[. وقوله تعاىل: 118]هود:﴾ خم َْتِلِفنيَ  يـَزَال ونَ  َوالَ  َواِحَدةً  أ مَّةً  النَّاسَ  جَلََعلَ  َربُّكَ  َشاء

يعاً  ك لُّه مْ   اأَلْرضِ  [. فاآلية الكرمية ترشدان ابن الذين يعاملون 99]يونس:﴾ م ْؤِمِننيَ  َيك ون واْ  َحىتَّ  النَّاسَ  ت ْكرِه   أَفَأَنتَ  مجَِ
واقعية ب اآلخر ابلشدة والعنف واإلرهاب الفكري هم قوم حياربون سنة هللا يف خلقه، وال يعاملون مع الواقع العملي

 وإنسانية. 

، ألن اإلسالم دعوته إىل 5خامساً: ومن مبادئه عدم اإلكراه يف الدين، فاحلرية الدينية حمفوظة يف العقيدة اإلسالمية
َ  َقد الدِّينِ  يف  اهَ ِإْكرَ  الَ ﴿الناس مجيعًا دون أن يفرضها على أحد أو يكره أحداً على قبوهلا، تطبيقًا لقوله تعاىل:   تَـَّبنيَّ

 َعِليمٌ  مسَِيعٌ  َواَّلّل   هَلَا انِفَصامَ  الَ  و ثـَْقىَ الْ  اِبْلع ْرَوةِ  اْسَتْمَسكَ  فـََقدِ  اِبَّللِّ  َويـ ْؤِمن اِبلطَّاغ وتِ  َيْكف رْ  َفَمنْ  اْلَغيِّ  ِمنَ  رُّْشد  ال
حرية العبادة، و [.  وإن من هدى القرآن يف حرية العقيدة أن يعطى للفرد اإلختيار يف معتقداهتم الدينية، 256]البقرة:﴾

َا اْهَتَدى نِ َفمَ  رَّبِّك مْ  ِمن احلَْقُّ  َجاءك م   َقدْ  النَّاس   أَيُـَّها ايَ  ق لْ ﴿ ال حيمل أحد وزر غريه كما أمران هللا به:  لِنَـْفِسهِ  يـَْهَتِدي فَِإمنَّ
َا َضلَّ  َوَمن َها َيِضلُّ  فَِإمنَّ  اءشَ  َفَمن رَّبِّك مْ  ِمن احلَْقُّ  َوق لِ ﴿وقوله تعاىل: [. 108]يونس:﴾ ِبوَِكيلٍ  َعَلْيك م َأانَْ  َوَما َعَليـْ

 [.  29]الكهف:﴾س رَاِدقـ َها هِبِمْ  َأَحاطَ  اَنراً  لِلظَّاِلِمنيَ  َأْعَتْدانَ  ِإانَّ  فـَْلَيْكف رْ  َشاء َوَمن فـَْليـ ْؤِمن

. 6عاىلدعوة اخلالصة هلل تسادساً: ومما رسم القرآن من مبادئ أن عالقة املسلمني بغريهم قائمة على أساس قاعدة ال
 َوه وَ  َسِبيِلهِ  َعن َضلَّ  مبَن َأْعَلم   ه وَ  َربَّكَ  نَّ إِ  َأْحَسن   ِهيَ  اِبلَّيِت  َوَجاِدهْل م احلََْسَنةِ  َواْلَمْوِعظَةِ  اِبحلِْْكَمةِ  َربِّكَ  َسِبيلِ  ِإىِل  ادْع  ﴿

 اَل  النَّاسِ  َأْكثـَرَ  َلِكنَّ وَ  َونَِذيراً  َبِشرياً  لِّلنَّاسِ  َكافَّةً   ِإالَّ  َسْلَناكَ أَرْ  َوَما﴿[. وقوله تعاىل:125]النحل:﴾ اِبْلم ْهَتِدينَ  أَْعَلم  
[ فالدعوة يف اإلسالم جيب ان تكون على اسس أخالقية فاضلة، والفهم الصحيح للدين، واإلقناع 28]سبأ:﴾ يـَْعَلم ونَ 

دوعش  والتدمري وهتك أعراض الناس. كما تفعل اآلن ابحلجج واألدلة والرباهني. وليس ابلقوة والقتل واإلرهاب واهلدم
 وأمثاهلا. 

                                                           
 . 116(، ص1977، )القاهرة:دار الشعب، د.ط، مة املصحف املفسرمقدوجدي، حممد فريد، 4
 .162-160م(، ص2000)عمان: دار الشروق، د.ط،  حقوق اإلنسان وحرَيته األساسية،الطعيمات، هاين سليمان، 5
 . 369م(، ص1984ه/1404، 1)عمان: دار الفكر، ط األصول الفكرية للثقافة اإلسالمية،اخلالدي، حممود، 6



 

 
978 

ونرد وننتقد أراء بعض الباحثني الذين قالوا ابن أصل اإلسالم القيادة. من أجل إضافة شرعية فاسدة هلوية قوم معينني 
كر وفلسفة رة وفعلى اإلسالم، كما أسند الرتاث اإلسالمي للقومية العربية!!، فاإلسالم عقيدة وشريعة، ودين وحضا

 شارك فيه مجيع الشعوب اإلسالمية، ونرشدهم إىل إتباع دراسة موضوعية للتأصيل القرآين.  

َهاك م   اَل ﴿. لقوله تعاىل: 7سابعاً: ومن مبادئه مع الغري مساملة املساملني، وحماربة احملاربني  يـ َقاتِل وك مْ  ملَْ  الَِّذينَ  َعنِ  اَّللَّ   يـَنـْ
بُّ  اَّللََّ  ِإنَّ  ِإلَْيِهمْ  َوتـ ْقِسط وا َترَبُّوه مْ  َأن ِداَيرِك مْ  مِّن خي ْرِج وك م َوملَْ  الدِّينِ  يف  َا ْلم ْقِسِطنَي*ا حيِ  َهاك م   ِإمنَّ  ل وك مْ قَاتَـ  الَِّذينَ  َعنِ  اَّللَّ   يـَنـْ
ن َوَأْخَرج وك م الدِّينِ  يف  -9]املمتحنة:﴾ الظَّاِلم ونَ  ه م   أ ْولَِئكَ فَ  يـَتَـَوهلَّ مْ  َوَمن ه مْ تـََولَّوْ  َأن ِإْخرَاِجك مْ  َعَلى َوظَاَهر وا ِداَيرِك مْ  مِّ
[ تعترب يف اإلسالم األرض يف مجيع بقاع العامل واحدة وهي مسجد املسلم، والشاهد على ذلك حينما أمر الرب 8

مبادئ عليهم أن ه منهج و املؤمنني ابهلجرة مل يطلب منهم أن حيولوا اجملتمع الذي هاجروا إليه إىل مسلمني، بل رسم ل
 يلتزموا هبا، وأن يكونوا مثااًل طيباً لدينهم، ألن الشعوب واألقوام متنوعة ومتعددة.

ونرد على أراء ومصطلحات بعض الفقهاء واألصولني ممن قالوا بتقسم العامل إىل )دار اإلسالم ودار الشرك أوالكفر، 
الزمن أو الواقع علينا، ويف عصر العوملة يتتطلب أن نطبق املنهج  . فهذه املصطلحات أمالها8ودار السالم ودار احلرب(

 الرابين اإلهلي يف تطبيق الشرعية وفق مقاصدها املتفق مع مصاحل الناس العامة.   

اثمناً: من خالل الدراسة املوضوعية ألحكام القرآن الكرمي من مبادئ ومنهج يتجلى لنا أبن رسم عالقة املسلمني 
َهْونَ  ْلَمْعر وفِ ابِ  أَتْم ر ونَ  لِلنَّاسِ  أ ْخرَِجتْ  أ مَّةٍ  َخرْيَ  ك نت مْ ﴿، لقوله تعاىل: 9سهم تقوم على أساس الدعوةبغريهم ومع أنف  َوتـَنـْ

نـْه م   هلَّ م َخرْياً  َلَكانَ  اْلِكَتابِ  َأْهل   آَمنَ  َوَلوْ  اِبَّللِّ  َوتـ ْؤِمن ونَ  اْلم نَكرِ  َعنِ   ]آل﴾ اْلَفاِسق ونَ  َأْكثـَر ه م  وَ  اْلم ْؤِمن ونَ  مِّ
[. والعدل واإلحسان، 107]األنبياء:﴾ لِّْلَعاَلِمنيَ  َرمْحَةً  ِإالَّ  أَْرَسْلَناكَ  َوَما﴿[. والرمحة والشفقة لقوله تعاىل: 110عمران:

 َلَعلَّك مْ  يَِعظ ك مْ  َواْلبَـْغيِ  َواْلم نَكرِ  َشاءحْ اْلفَ  َعنِ  َويـَنـَْهى اْلق ْرََب  ِذي َوِإيَتاء َواإِلْحَسانِ  اِبْلَعْدلِ  أَيْم ر   اَّللَّ  ِإنَّ ﴿لقوله تعاىل: 
 َمْسؤ والً  َكانَ   اْلَعْهدَ  ِإنَّ  اِبْلَعْهدِ  َوأَْوف واْ ﴿ لقوله تعاىل:  10[. وحفظ العهد والوعد90]النحل:﴾ َتذَكَّر ونَ 

[.كما ينهى عن  8:]املؤمنون﴾ رَاع ونَ  ِهمْ َوَعْهدِ  أِلََمااَنهِتِمْ  ه مْ  َوالَِّذينَ ﴿[. وحفظ األمانة لقوله تعاىل: 34]اإلسراء:﴾

                                                           
 . 39-35م(، ص1997ه/1417، 1)الرايض: دار النحوي، ط التعامل مع جمتمع غري املسلم،عدانن على رضا،  النحوي،7
 .  288-3/285م(، ج2005ه/1426، 1)املنصورة: دار الوفاء، ط موسوعة الفقه اإلسالمي املعاصر،عويس، عبداحلليم، 8
 .21-15م(،ص1989م/1،1409ر القلم، ط)دمشق: دا مع هللا دراسات يف الدعوة والدعاة،الغزايل، حممد، 9

 .203-201ه(، 1413، 1)السعودية: دار العاصمة، ط العهد وامليثاق قي القرآن الكرمي،العمر، انصر بن سليمان،  10
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 اْلربِّ  َعَلى َوتـََعاَون واْ  تـَْعَتد واْ  نأَ  احْلَرَامِ  اْلَمْسِجدِ  َعنِ  َصدُّوك مْ  َأن قـَْومٍ  َشَنآن   جَيْرَِمنَّك مْ  َوالَ ﴿ اإلمث والعدوان لقوله تعاىل: 
 [. 2]املائدة:﴾ اْلِعَقابِ   َشِديد   اَّللَّ  ِإنَّ  اَّللَّ  َواتَـّق واْ  َواْلع ْدَوانِ  اإِلمثِْ  َعَلى تـََعاَون واْ  َوالَ  َوالتـَّْقَوى

، ألن احلوار 11اتسعاً: ومن مبادئ القرآن اجمليد الدستورية واملنهجية يف التعامل مع اآلخرين، إعتماد لغة احلوار دائماً 
 َربِّكَ  َسِبيلِ  ِإىِل  ادْع  ﴿ لوكهم. قال تعاىل:قدمياً وحديثاً يعد من أحسن الوسائل إلقناع  اآلخرين، والتأثري فيهم، وتغري س

 اِبْلم ْهَتِدينَ  أَْعَلم   َوه وَ  َسِبيِلهِ  َعن لَّ ضَ  مبَن أَْعَلم   ه وَ  َربَّكَ  ِإنَّ  َأْحَسن   ِهيَ  اِبلَّيِت  َوَجاِدهْل م احلََْسَنةِ  َواْلَمْوِعظَةِ  اِبحلِْْكَمةِ 
نَـَنا َسَواء َكَلَمةٍ   ِإىَل  تـََعاَلْواْ  اْلِكَتابِ  أَْهلَ  ايَ  ق لْ ﴿ [. وقوله تعاىل:125]النحل:﴾ نَ  بـَيـْ  ن ْشرِكَ  َوالَ  اَّللَّ  ِإالَّ  نـَْعب دَ  َأالَّ  ك مْ َوبـَيـْ
ن أَْراَبابً  بـَْعضاً  بـَْعض َنا يـَتَِّخذَ  َوالَ  َشْيئاً  بِهِ  [. وقوله 64عمران: ]آل﴾ م ْسِلم ونَ  أِبانَّ  د واْ اْشهَ  فـَق ول واْ  تـََولَّْواْ  فَِإن اَّللِّ  د ونِ  مِّ

َنا أ نزِلَ  اِبلَِّذي آَمنَّا ول واَوق   ِمنـْه مْ  ظََلم وا الَِّذينَ  ِإالَّ  َأْحَسن   ِهيَ  اِبلَّيِت  ِإالَّ  اْلِكَتابِ  أَْهلَ  جت َاِدل وا َواَل ﴿تعاىل:   إِلَْيك مْ  َوأ نزِلَ  إِلَيـْ
[. فالقرآن الكرمي أمني وشاهد وحاكم على كل ما سبقه، 46لعنكبوت:]ا﴾ م ْسِلم ونَ  َله   َوحَنْن   َواِحدٌ  َوِإهَل ك مْ  َوِإهَل َنا

حيث مجع فيه حماسن ما قبله، وزاده من الكماليات ما ليس يف غريه. ونرد قول بعض العلماء الذين أوجبوا القتال مع 
َل شيء من ك  اآلخر حبجة اجلهاد كما جاء يف كتاب العقيدة اإلسالمية " وهكذا نسخت آايت اجلهاد يف كتاب هللا

  .12العفو والصلح والصفح مع الكفر وأهله"

 ، مبا يلي:13عاشراً: ومن خالل التأصيل القرآين ميكن أن نصنف اآلخر

: قرر القرآن إميانياً اإلقرار واإلعرتاف بنبوة األنبياء كلهم، ورسالة املرسلني، والشرائع الكلية اليت بعث هبا أهل الكتاُ
يهود والنصارى( من أتباع ) التوراة، واإلجنيل، والزبور، وصحف إبراهيم(. لقوله تعاىل: الرسل، فأهل الكتاب هم )ال

ن َأَحدٍ  َبنْيَ  نـ َفّرِق   الَ  َور س ِلهِ  هِ وَك ت بِ  َوَمآلِئَكِتهِ  اِبَّللِّ  آَمنَ  ك لٌّ   َواْلم ْؤِمن ونَ  رَّبِّهِ  ِمن إِلَْيهِ  أ نزِلَ  مبَا الرَّس ول   آَمنَ ﴿  ال واْ قَ وَ  رُّس ِلهِ  مِّ
ْعَنا  َأَحدٍ  َبنْيَ  يـ َفرِّق واْ  َوملَْ  َور س ِلهِ  اِبَّللِّ  آَمن واْ  َوالَِّذينَ ﴿ [. وقوله تعاىل:285]البقرة:﴾ اْلَمِصري   َوإَِلْيكَ  َربَـَّنا غ ْفرَاَنكَ  َوَأَطْعَنا مسَِ
نـْه مْ  [ يعلمنا القرآن الكرمي أن كل رسول يرسل 152]النساء: ﴾ ِحيماً رَّ  َغف وراً  اَّلّل   وََكانَ  أ ج وَره مْ  يـ ْؤتِيِهمْ  َسْوفَ  أ ْولَـِئكَ  مِّ

 وكل كتاب ينزل فقد جاء مصدقاً ومؤكداً ملا قبله.

                                                           
 . 56-5م(، ص1994ه/1415، 2)دمشق: دار الفكر، ط اْلوار دائماً،ابو خليل، شوقي، 11
 . 584م(، ص1996ه/ 1417، 1)دمشق: دار الكلم الطيب، ط لعقيدة اإلسالمية،ااخلن، ومستو، مصطفى سعيد، وحميي الدين ديب، 12

 .50-39ص م(،2010، 1)دمشق: دار صفحات، ط منهج القرآن الكرمي يف الرد على املخالفني من اليهود والنصارى،الشرقاوي، اندية، 13
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ورد ذكرهم يف القرآن ثالث مرات، وهللا اعلم بعقيدهتم وطقوسهم، وجيزيهم عليه إن خريا فخري، وإن شرا  الصابِة:
 َوالصَّابِِئنيَ  َوالنََّصاَرى اد واْ هَ  َوالَِّذينَ  آَمن واْ  الَِّذينَ  ِإنَّ ﴿، لقوله تعاىل: فشر، ومن الناحية الشرعية ال جيب التعرض عليهم

 [.62]البقرة:﴾ حَيَْزن ونَ  ه مْ  َوالَ  مْ َعَلْيهِ  َخْوفٌ  َوالَ  َرهبِِّمْ  ِعندَ  َأْجر ه مْ  فـََله مْ  َصاحِلاً  َوَعِملَ  اآلِخرِ  َواْليَـْومِ  اِبَّللَِّ  آَمنَ  َمنْ 

ورد ذكرهم يف القرآن مرة واحدة مع أهل الكتاب، جيب أن نرد حكمهم إىل هللا تعاىل، كما ورد حكمه يف  اجملوس:
نَـه مْ  يـَْفِصل   اَّللََّ  ِإنَّ  ْشرَك واأَ  َوالَِّذينَ  َواْلَمج وسَ  َوالنََّصاَرى َوالصَّابِِئنيَ  َهاد وا َوالَِّذينَ  آَمن وا الَِّذينَ  ِإنَّ ﴿قوله تعاىل:   يـَْومَ  بـَيـْ

 [ 17]احلج:﴾ َشِهيدٌ  َشْيءٍ  ك لِّ   َعَلى اَّللََّ  ِإنَّ  اْلِقَياَمةِ 

هم الذين جيعلون مع هللا إهلاً آخر، وسلطان آخر يف الدنيا، إسالمياً جيب توجيه الدعوة هلم رغم عدم قبوهلا  املشركون:
 اْلم ْشرِك ونَ  َكرِهَ   َوَلوْ  ك لِّهِ   دِّينِ ال َعَلى لِي ْظِهرَه   قِّ احلَْ  َوِدينِ  اِبهْل َدى َرس وَله   أَْرَسلَ  الَِّذي ه وَ ﴿ورفضها لقوله تعاىل: 

[. واروع منوذج إنساين يف القرآن الكرمي أن جنري هؤالء املشركني ونؤويهم ونكفل هلم األمن يف جواران.  33]التوبة:﴾
نَ  َأَحدٌ  َوِإنْ ﴿كما أمران هللا تعاىل بقوله:   مْ أبَِهنَّ   َذِلكَ  َمْأَمَنه   أَبِْلْغه   مث َّ  اَّللِّ  اَلمَ كَ   َيْسَمعَ  َحىتَّ  َأِجْره  فَ  اْسَتَجاَركَ  اْلم ْشرِِكنيَ  مِّ

 [.6]التوبة:﴾ يـَْعَلم ونَ  الَّ  قـَْومٌ 

هم الذين يعادون اإلميان ويقفون ضده، ويكذبون الرسل، وينكرون بعثتهم، ويكذبون ابآلخرة، رغم ذلك  الكافرون:
 ْلَكاِفر ونَ ا أَيُـَّها ايَ  ق لْ ﴿أقر وجودهم ومسي سورة من القرآن بسورة الكافرون. خاطبهم هللا يف كتابه العزيز و 

[ ويعجبون من بعثة األنبياء إلنكارهم  14]غافر:﴾ اْلَكاِفر ونَ  َكرِهَ   َوَلوْ  الدِّينَ  َله   خم ِْلِصنيَ  اَّللََّ  فَاْدع وا﴿ [.1]الكافرون:﴾
نـْه مْ  م نِذرٌ  مْ َجاءه   َأن َعِجب وا َبلْ ﴿كما يف قوله تعاىل:   [.2]ق:﴾ َعِجيبٌ  َشْيءٌ  َهَذا اْلَكاِفر ونَ  فـََقالَ  مِّ

 الدهريون، واملاديون، واالدينيون، والشهوانيون، جيحدون ابلقرآن واحكامه يف كل عصور كما قال تعاىل: امللحدون:
َنا خَيَْفْونَ  اَل  آاَيتَِنا يف  يـ ْلِحد ونَ  الَِّذينَ  ِإنَّ ﴿ ت مْ  َما اْعَمل وا اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  آِمناً  أَيْيت  نمَّ  أَم َخرْيٌ  النَّارِ  يف  ْلَقىيـ   أََفَمن َعَليـْ  ه  ِإنَّ  ِشئـْ
 اأَلمْسَاء َوَّللِّ ﴿ [. أمران هللا ابإلعراض عنهم وتركهم وأمرهم كما جاء يف كتابه العزيز40]فصلت:﴾ َبِصريٌ  تـَْعَمل ونَ  مبَا

 [.180]األعراف:﴾ يـَْعَمل ونَ  َكان واْ   َما َسي ْجَزْونَ  َأمْسَآئِهِ  يف  يـ ْلِحد ونَ  الَِّذينَ  واْ َوَذر   هِبَا فَاْدع وه   احْل ْسىَن 

يرى الباحث: من خالل الفهم الصائب لإلسالم عقيدًة وشريعًة، وفكراً وسلوكاً، ومن خالل نظرة شاملة وغري جمزأة 
ية، الذين ت األصولية السلفية، والتيارات الدينية السياسملنهج القرآن الكرمي وإستقراء مبادئه نرد على بعض اجلماعا

ملؤو الدنيا حقدًا وحسدًا وكراهية من خالل أفكارهم السامة واملتطرفة حينما أعلنوا موقفهم من العالقة مع اآلخر 
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لكرمي مل هم يفرتون على اإلسالم ألن القرآن ا .14بقوهلم" هي حصراً عالقة عداء وكراهية" و" أن الكفر ملة واحدة"
)أبيض، وأسود(، هم مصابون بعمى األلوان نتيجة غيظ قلوهبم، وأن عملهم وأفكارهم الساذجة يقسم العامل إىل لونني: 

  تناقض ممارسة املسلمني األوائل، وهم يدعون أبنه يقتدون هبم!!.

 املطلب الثاين: من اْلكمة النبوية  الشريفة يف التعامل مع اْلخر

 يقول اإلمام املاوردي أنه قد"فوض هللا تعاىل لرسوله صلى هللا عليه وسلم، بيان ماكان جمماًل، وتفسريالسنة النبوية كما 
 . 15ماكان مشكاًل، وحتقيق ماكان حمتماًل"

ويف هذا املطلب نبحث يف احلكمة النبوية الشريفة املصدر الثاين من التشريع اإلسالمي يف كيفية التعامل مع اآلخر، 
 فروع: من خالل ثالثة 

 ماورد من رسول هللا من أقوال الفرع األول: 

 نتوقف على روائع من أقوال الرسول يف حسن التعامل مع اآلخر للدروس والعرب منها:

 حفظ احلياة يكون حبفظ النفس :

، وإن اجلنة قال ) من قتل معاهداً مل يرح رائحة صلى هللا عليه وسلم عن عبدهللا بن عمرو رضى هللا عنهما: عن النيب
الناس هم سواسية خاصة يف مقاصد الشرع . هذا من عدالة اإلسالم مع 16رحيها توجد من مسرية أربعني عاماً(

 الضرورية.

 

 

                                                           
 م.15/8/2016اطلعت عليه بتاريخ  /http://akhbar.khayma.comاملوقع اإللكرتوين:  ،اإلسالم والعامل :ينظر املوضوع 14
 .1/88م(، ج2010، 1)بريوت: دار نوبليس، ط أدُ الدنيا والدين،املاوردي، أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب، 15
اهداً بغريجرم. ع. ابب إمث من قتل م891/ 5م(، ج1020، 1)بريوت: دار نوبليس، ط صحيح البخاري،البخاري،  حممد بن امساعيل ابن إبراهيم،  16

  .3166رقم احلديث:

http://akhbar.khayma.com/
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 املساواة يف حفظ احلقوق:

موا اجلائع، وعودوا وأطع -يعين: األسري-: ) فكوا العاين، صلى هللا عليه وسلمعن أيب موسى رضى هللا عنه قال: قال 
 كمة نبوية يف حفظ احلقوق العامة اليفرق فيه بني املسلمني وغريهم، من أجل حتقيق العدالة اإلجتماعية. . ح17املريض(

 أساس املودة يف اجملتمع عودة الناس لبعضهم منها: عيادة اآلخر 

 ليه وسلملى هللا عص، فمرض فأاته النيب صلى هللا عليه وسلمعن انس رضي هللا عنه: أن غالماً ليهود كان خيدم النيب 
 . فالعيادة والتعامل أساس بناء عالقات الرتابط اإلجتماعي يف اجملتمع. 18يعوده، فقال:) أسلم فأسلم(

 إكرام موتى غري املسلمني  ابلقيام جلنازهتم:

عن جابر بن عبدهللا رضي هللا عنهما قال: مَر بنا جنازة، فقام هلا النيب صلى هللا عليه وسلم وقمنا، فقلنا: ايرسول 
  .19، إهنا جنازة يهودي؟ قال: ) إذا رأيتم اجلنازة فقوموا(. ويف رواية فقال: )أليست نفساً(هللا

 الفرع الثاين: ما أقره رسول هللا يف حياته

منها: حسن إستقبال رسول هللا لوفد رؤساء نصارى  جنران يف املدينة املنورة، فدخلوا عليه مسجده حني صلى العصر، 
أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم يومئذ: ما رأينا وفداً مثلهم، وقد حانت صالهتم، فقاموا يقول بعض من رآهم من 

 . 20يف مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلون، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: دعوهم؛ فصلوا إىل املشرق

ارث، كما جاء يف كتاب املوسوعة ومنها: ما أقره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألسقف أهل جنران أاب احل
احملمديةالشريفة، " أن األسقف أاب احلارث أتى رسول صلى هللا عليه وسلم ومعه السيد والعاقب ووجوه قومه فأقاموه 
عنده يسمعون ما ينزل هللا عليه وكتب ألسقف هذا الكتاب وألساقفة جنران بعده: بسم هللا الرمحن الرحيم من حممد 

احلارث وأساقفة  جنران وكهنتهم ورهباهنم، وكل ما حتت أيديهم من قليل وكثري جوار هللا ورسوله ال  النيب ألسقف أيب

                                                           
 . 3046. ابب فكاك األسري، رقم احلديث: 854/ 5ج صحيح البخاري،البخاري،  17
 . 5657. ابب عيادة املشرك، رقم احلديث: 9/1661ج صحيح البخاري،البخاري،  18
 . 1312و 1311رقم احلديث :  م جلنازة اليهودي،ابب من قا. 357-2/356ج صحيح البخاري،البخاري،  19
 . بتصرف4/180، جم(2010، 1)بريوت: دار نوبليس، ط املوسوعة احملمدية الشريفة، الَلحام، سعيد، 20
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يغري أسقف من أسقفته، وال راهب من رهبانيته، وال كاهن من كهانته، ال يغري حق من حقوقهم، وال سلطاهنم وال ما  
 .21ليهم غري مبتلني بظلم وال ظاملني"كانوا عليه من ذلك، جوار هللا ورسوله أبدا ما أصلحوا ونصحوا ع

هذا هو اإلسالم احلق الرابين، وهذا واقعنا األليم، وإحنطاط املسلمني، وحاضر األمة!!. مما يتطلب منا املزيد مث املزيد  
 من علم ابلدين وتعاليمه السمحاء، وتقدمي حبوت علمية أكادميية، وإنعقاد املؤمترات العاملية من أجل إيقاظ املسلمني

 والبشرية من سباهتا، وبيان وجه احلق لإلسالم، ومعرفة الشخصية اإلنسانية والنبوية هلذا الرسول العظيم.

 الفرع الثالث: ما عمله رسول هللا يف حياته

ضرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف سريته اإلنسانية والنبوية أروع مناذج للبشرية، من خالل خلقه العظيم، وحسن  
ظماء من ربه، ورعايته ألصحابه، وعطفه على الضعيف والفقري، وبالغته يف التعبري، وقوته يف اإلقناع، كأحد عتربيته 

 عرفهم التاريخ، ولإلستشهاد نذكر منوذجني من الدروس العملية مع اآلخر. 

ملدينة واستقر إىل ا النموذج األول: إستحكام أمر اإلسالم ابلسيادة والسلطة، حينما هاجر النيب صلى هللا عليه وسلم
مقامه فيها، وكان يف املدينة طوائف خمتلفة من الناس منهم: املسلمون )األنصار واملهاجرون(، واليهود بطوائفهم، 
والوثنون املشركون، أقتضت احلاجة والضرورة، أبن وضع الرسول أسس تكوين الدولة وتنظيمها كي تسري على مبادئ، 

 .22اإلسالم، وتسود فيها أحكامه

ففي السنة األوىل من اهلجرة: قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الكثري من األعمال اجلليلة التطبيقية والعملية يف  
املدينة منها تنظيم أمور املسلمني، الدينية، واإلدارية، واملالية، واإلقتصادية، والعسكرية.من خالل: أتسيس أول مسجد 

ن سجد الذي يعرف اليوم ابحلرم النبوي الشريف، وإعالن املؤاخات بني املهاجرييف اإلسالم يف قباء، وعمل يف بناء امل
 . 23و األنصار، وتكليف بالل احلبشي ابآلذان، واملستخلفون يف اإلدارة

                                                           
 . ب صرف106/ 7ا مص ر ا سبق نفسه: ج 21
 .100-99م(، ص9881، 1)بغداد: مطبعة اجملمع العلمي العراقي، ط الدولة يف عهد الرسول)ص(،العلي، صاحل امحد، 22
م(، 1976، 6)بريوت: دار العلم للماليني، ط مع األنبيا ٌ يف القرآن الكرمي،. وينظر: طباره، عفيف عبدالفتاح، 103املصدر السابق، ص23
 . 371و369ص
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ويف السنة الثانية من اهلجرة : قام الرسول صلى هللا عليه وسلم ابألمور التطبيقية للسياسة الشرعية فقد عمد رسول هللا 
 عليه وسلم إىل اإلتفاق مع اليهود واملهاجرين واألنصار، إبعالن أول معاهدة مفصلة عرفت بدستور املدينة، صلى هللا

. وهي أول قانون 24(، مادة كما جاء مفصاًل يف كتاب املوسوعة احملمدية الشريفة47تضمن بنودها سبع واربعون )
دة: هلم، واشرتط عليهم وشرط هلم، كما قرر يف هذه املعاهللمدينة، وادع فيه اليهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموا

 .25حرمة النفس، وحرمة األموال، وحرمة األعراض، وحرمة املدينة، وأي خالف خياف فساده مرده إىل هللا ورسوله

وحسب الدراسات احلديثة يف حقوق اإلنسان  يعد دستور املدينة، أول الئحة مدنية وقانونية مكتوب يف حفظ حقوق 
. 1948/ 12/ 10نسان وحرايته األساسية، سبق اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادرة بقراراجلمعية العامة يف اإل

ولكن من الناحية التطبيقية والعملية ولألسف شتان بني اإلعالنني يف عصران احلاضر. مما يربهن ابن العيب يف املسلمني 
 يف اإلسالم.ال يف اإلسالم، وجيب التجديد يف املسلمني ال 

النموذج الثاين: لقي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خاصة واملسلمني عامة من أذى وإساءة أهل مكة ومشركيهم أشد 
اإليذاء، ويف السنة الثامنة من اهلجرة: سار النيب من املدينة على رأس عشرة آالف جماهد من املهاجرين واألنصار يف 

، يف طريق إىل فتح املكة، وعندما رأى أهل مكة قوات املسلمني تقرتب منتصف شهر رمضان قاصدًا بنصر من هللا
منهم ضعف فيهم روح القتال، وأصبحت مكة تنتظر دخول املسلمني، فدخل النيب صلى هللا عليه وسلم مكة فاحتاً، 

فيها، مث وقف النيب  ىمث جاء النيب صلى هللا عليه وسلم البيت احلرام فطاف به سبعاً على راحلته، وفتح له الكعبة وصل
على ابب الكعبة وقد التفت الناس من اجلناة واملعتدين حوله. هل حرقهم؟ هل قتلهم؟ هل سجنهم وذحبهم؟ هل 

 عاملهم كمجرمي حرب؟ هل إقتص منهم؟،  هل طلب منهم الفدية من املال؟! 

 بني: مل يفعل نيب الرمحة القائد املثايل من ذلك شيئاً بل خاطب هؤالء القوم املذن

 ) اي معشر قريش ما ترون إين فاعل بكم؟(.

 كان جواهبم لسؤال النيب: ) خرياً، اخ كرمي، وابن اخ كرمي(.

                                                           

وت: حتقيق سعيد اللحام، )بري  اية،البداية والنهوينظر:ابن كثري، عماد الدين أبو الفداء إمساعيل، . 25-5/22ج املوسوعة احملمدية الشريفة،الَلحام، 24
  .168-6/165م(، ج2009، 1دار نوبليس، ط

 .373مع األنبيا ٌ يف القرآن الكرمي، صطباره، . وينظر: 22املصدر السابق: ص 25



 

 
985 

 

من هنا نطق النيب بسلوكه السامي بكلمة العفو الكبري، الكلمة اليت ظلت على مدى التاريخ شاهدة ومفخرة برفعة 
 .  26 تم الطلقاء(السلوك اإلنساين الذي كان يتحلى به فقال: ) اذهبوا فأن

نعم سيبقى هذا اليوم يوم فتح مكة، يوماً عظيماً لرسول عظيم حممد بن عبدهللا صلى هللا عليه وسلم، خبلقه ومشائله، 
قدم آلداب وسلوك النصر أرفع منوذج عرفه اتريخ البشرية. قدميًا وحديثاً. فلنجعل من هذا اليوم درسًا لنا يف روعة 

 .   التسامح تطبيقاً وممارسةً 

إنه أول خطاب نصر يف اتريخ األمم وقادة احلروب ال يتجاوز مدته الزمنية بضع دقائق وكلماته ال تتجاوز عدة سطور. 
يشهد ابنه خامت النبني، وإمام املتقني، ورمحة من هللا تعاىل للعاملني. وان اإلسالم هو األمن والسالم، وحيافظ على 

إلسالم. فلنجعل من هذا اليوم يوم بر ورمحة وسالم وتطبيق العدل اإلنسان، هذا هو سلوك الرسول، ومسلك ا
 واإلحسان. من أجل نشر السالم العاملي.   

 منوذج َتربة ِقليم كوردستان الرائدة يف التعايش مع اْلخر يف العصر اْلاضر :ثايناملبحث ال

 املطلب األول: تعريف موجز إبقليم كوردستان

 تانالفرع األول: تعريف موطن كوردس

املوطن املوحد األصلي للكورد، عاش الكورد قبل امليالد آبالف السنني يف   :وهي تعين أرض الكورد، أي كوردستان:
الدول بني كوردستان وقد قسمت  . 27كوردستان، وهي املنطقة اجلغرافية اليت يقيم فيها الكورد يف الشرق األوسط

 .ة األوىلاتفاقية لوزان املربمة بني الدول املنتصرة يف احلرب العاملي ) تركيا، إيران، العراق، وسوراي(، قسرا يف :األربعة

العمود الفقري  متثل و من الناحية اجليوبوليتيكية تقع كوردستان يف آسيا الصغرى "الشرق األدىن" على شكل هالل، و 
 ومهمة. ألهنا تقع يف منطقة اسرتاتيجية حساسة ؛للشرق األوسط

                                                           
عشرة  وخالد، خالد حممد، .311-303ص الدولة يف عهد الرسول)ص(،العلي، وينظر: . 414-406ص مع األنبيا ٌ يف القرآن الكرمي،طباره،  26

  بتصرف .148-135م(، ص1985، 2)بريوت: دار العلم للماليني، ط أَيم يف حياة الرسول،
 املقوماتبتصرف وينظر: طالب، جزا توفيق، . 3م(، ص1975ترمجة أواز زه نكنه، )بغداد: مطبعة دار اجلاحظ، د.ط،  مع األكراد،توما بوا، 27

 .13، صم(2005، 1مركز كوردستان للدراسات اإلسرتاتيجية، ط :السليمانية، )اجليوبولتيكية لألمن القومي يف ِقليم كوردستان
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. ومنطقة كوردستان هي عموما جبلية وعرة وقاسية، وقد 46 و ْ 37ودرجيَت الطول  39ْو 34ْتقع بني درجيَت العرض 
وأن كوردستان حقيقة اترخيية وجغرافية ال سبيل إىل نكراهنا  .28 هاأثرت العوامل الطبيعية على تطور كوردستان ورقي

 أبداً. 

وة اليت جعلت  العامل ابلثروة النفطية، الثر  من أغىن مناطق دوهي تع ،كوردستان بلد غين ابملعادن والثروات الطبيعية
مى على مر ظودفعت القوى االستعمارية الغربية الع ،للصراعات العاملية واحلروب اإلقليمية والعاملية كوردستان ساحةً 

 لنهب مواردها وخرياهتا. مناطقها ريخ للسيطرة علىاالت
كثر من يقدر احتياطي النفط يف كوردستان ككل أبإذ  كوردستان على مقربة من أغىن حقول البرتول يف العامل؛تقع   

 .  29أكثر من احتياطي الوالايت املتحدة :مخسة وأربعني مليار برميل، أي

بسبب  تانسعن عدد سكان كورد املتعاقبة لحكومات املركزية_غالبًا_لعدم وجود إحصائيات دقيقة من رغموعلى ال
كرب قومية أ، وهي 30مليون نسمة تقريباً يف العامل 39قرابة  يقدر ب: سكان كوردستانأن ال إسياسة التنكري والصهر، 

 ساناملعاصرة ممن ينادون حبقوق اإلن اإلنسانية لك دولة يف العصر احلاضر، وهذا ميثل وصمة عار يف جبنيمتال 
للكورد دولتهم،  حن عصر العوملة سوف يوقظ الضمري اإلنساين من سباته، ويصبأوالدميقراطية وسيادة القانون. ويل أمل 

. ألن اجملتمع الكوردي بفطرته حيب التعايش السلمي وروح األخوة بني األداين والشعوب مثل غريهم؛ وأمنهم واستقرارهم
 وليس له أي عداء جتاه غريه، وال يطمع بوطن شعب آخر، أو ثرواته.

 العراق: -كوردستان  : تشكيل حكومة ِقليماينالثع الفر 

 األوىل، لعامليةا احلرب بعد العراق دولة حدود يف الواقع كوردستان  من اجلزء ذلك من اق يتألفالعر  -إقليم كوردستان
 ن،واألداي القوميات متعدد ولكنه كوردية،  أغلبية م، وتسكنه5/7/1992إقليم وطين شكله برملان كوردستان يف  وهو

                                                           
 بتصرف.19م(، ص2007)أربيل: وزارة الثقافة،  ؟كوردستان ملاذا كل العامل صامتائكري، مسري، 28

 . 29-28ص ق،الكورد واْل. بتصرف. وينظر: رامبو، 126-120ص اجليوبولتيكية لألمن القومي يف ِقليم كوردستان، املقومات، طالب29
  م.2013/ 3/ 16اطلعت عليه بتاريخ  www.krg.orgكوردستان   إقليم الرمسي حلكومة موقع30

http://www.krg.org/
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 اجلنوبية، ردستانكو   ابسم  األدبيات الكورديةيعرف يف كوردستان  من اجلزء وهذا العراق، مناطق ابقي عن ما مييزه وهذا
 .31اجلديد" العراق ستورد يف كإقليم فيدرايل  يعرف وكذلك( إقليم كوردستان) بـ يسمى والقانونية الدستورية الناحية "ومن

إلقليم ا والسلطة التنفيذية دستورايً يف اإلقليم تتكون من رئيس اإلقليم، الذي ينتخبه الشعب مباشرة، ومن جملس وزراء
 الذي يكلفه برملان اإلقليم بعد املوافقة عليه وإعطائه الثقة.  

 للعراق الكلية املساحة من %18 من اكثر يشكل الذي 2كم  78736العراق -إلقليم كوردستان اجلغرافية املساحة تبلغ
 :التالية واملناطق احملافظات تضم وهي

 (.ودهوك وكركوك، والسليمانية، أربيل،) احملافظات
 .واحلضر والبعاج املوصل أقضية عدا نينوى حمافظة يف واألقضية النواحي وكل

 .دايىل حمافظة يف بلدروز انحية ماعدا وكفري ومنديل خانقني وأقضية
 .32الكوت يف واسط حمافظة يف بدرة قضاء ومركز
جوية، كما  حالتبر  وأوراب األوسط الشرق بدول إقليم كوردستان يربط والسليمانية أربيل من كل  يف دويل مطار وهناك

 أن هناك مطار دهوك الذي ما زال قيد البناء واإلنشاء. 
 من إقليم كوردستان، االستقرار يف وبسبب. 33والسياحة والزراعة النفط دخل على إقليم كوردستان يف االقتصاد يعتمد
 .تقدماً  أكثر فهي العراق يف األخرى ابملناطق واألمنية مقارنة االقتصادية الناحية

 للطاقة نروجيية ركةش حفرته إقليم كوردستان، يف العراق حترير بعد للنفط يف منطقة زاخو بئر أول حفر م2006 عام يف
 استخرج م2007 عام بداايت ويف نفط، برميل مليون 100 مبخزون حيتفظ النفطي احلقل أن وتبني ،(ئو.ان.دي) ابسم

 . يوميا نفط برميل 5000
 إقليم كوردستان، طةلسل ختضع اليت املناطق كل  على مرفوع الكوردي للشعب الرمزي العلم هو الفيدرايل كوردستان  علم
 هاابدم يف كوردستان  جلمهورية رمسياً  بوصفه علماً  1946 قبل عام فيما العلم "استعمل. الرمسية واهليئات املؤسسات وكل
 .34إيران" يف

                                                           
-356  م(،2005، )السليمانية، مركز كورستان للدراسات اإلسرتاتيجية، د.ط، حقوق الشعب الكوردي يف الدساتري العراقيةعمر، شورش حسن، 31

357. 
 . 355-354ص املرجع السابق،32
 . ومابعدها271صكوردستان،   اجليوبولتيكية لألمن القومي يف ِقليم املقومات طالب،33 

ملاذا كل العامل  كوردستانائكري،  وينظر: .119م(، ص2،1999جرجيس فتح هللا، )أربيل: دار ائراس، ط :، ترمجةمجهورية مهاابدإيغلنت، وليام، 34
 . 85ص؟ صامت
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 املطلب الثاين: نبذة عن اْلياة الدينية يف اإلقليم

املذهب الشافعي، وأكثرهم من أهل السنة يتبعون ،وأغلبهم 35 %90املسلمونيشكل  ؛ إذمسلمونهم غالبية الكورد 
، وأهل احلق، والكاكائية وبني الكورد، فضاًل عن الدين ةمن املذهب اجلعفري، والعلوي قلة قليلة واجلماعة، ومنهم

فقد هاجروا  . أما اليهود يف كوردستان العراق،والزرادشتيه زيدية،اإلسالمي، اتباع ألداين ومذاهب أخرى، كاملسيحية، والي
 يهودية أسرة 430 توجد فيماجالية كوردية يهودية.  بوصفهم آلنا، وهم معروفون م1948إىل إسرائيل بداية عام منها 
 اإلقليم. يف

ق شيوعاً هي الطريقة القادرية، ر الطر ، وأكثيسرياً اختالفاً عن بعض وتنتشر بني الكورد الطرق الصوفية اليت ختتلف بعضها 
ريرية الدين الذي يدعى )مال( يف كوردستان دوراً ابرزاً وإجيابياً يف احلركة الوطنية التحأدى عامل والطريقة النقشبندية، وقد 

 الكوردية من حيث الوالء واالخنراط فيها.
 ًا يف التعايش السلمي بني األداين منها)علم وصف الشعوب(، ومنوذج36اثنوغرافيا إقليم كوردستان متحفاَ  يشكل

  إسالمية ريغ أخرى مذاهب واعتقادات وظهور( اإلسالمية واملسيحية واليهودية سابقا) الثالث: التوحيدية الدايانت
 الشعوب نوعت وغريها، والقوميات يف منطقة الشرق األوسط، مما املندائية والصابئة والعلوية، والكاكائية كاليزيدية
 وهذا تنوعي، جمتمع نتكوي إىل أدى مما التاريخ، عرب متازجت واليت الكورد جانب إىل املنطقة هذه قطنت اليت اتوالثقاف
  قة.للمجتمع، وجعل من الكورد عنصر األمن واالستقرار والسالم يف املنط ثقايف ثراء مصدر يكون قد ذاته حد يف التنوع
 واستمرار فةمؤس حاالت حدوث رغم دينيا أو عرقيا صراعا يشهد ومل والقومي الديين بتساحمه كوردستان  شعب عرف

 .والنزاعات الصراعات خللق عديدة أطراف حماوالت
 
 

                                                           
م(، 1988، 1ترمجة: عزيز عبداالحد نبايت،  )أربيل: وزارة الثقافة، ط الكورد واْلق،رامبو، لوسيان، و . 23ص ؟ملاذا كل العامل صامت وردستان، كائكري35
 .32ص
  .244وص 238ص كوردستان،  اجليوبولتيكية لألمن القومي يف ِقليم املقومات طالب،36
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 املطلب الثالث: قوانني وتعليمات خاصة ابلتطبيق العملي للشريعة حبق اْلخر يف اإلقليم

  نِقليم كوردستا يف الدينيية والطوائف اَلدَين حقوق َلئحة ِعالنالفرع األول: 
 وعن اسباب املوجبة إلعالن هذه الالئحة جاء يف مقدمة الديباجة عدة أسباب منها: 

 االداينو  القوميات اعرتافًا من حكومة اإلقليم ابعالن العاملي لألمم  املتحدة حلفظ حقوق اإلنسان عامة وحقوق
 خاصًة. من أجل احملافظة على االستقرار السياسي واإلجتماعي. الدينيية والطوائف
 ولغوية ينيةد وأقليات أثنية أو قومية أقليات إىل املنتمني األشخاص حقوق حول املتحدة األمم إعالن ديباجة " تنص

 األستقرار يف سهماني ولغوية دينية أقليات وإىل أثنية أو قومية أقليات إىل املنتمني األشخاص حقوق ومحاية تعزيز إن
  ".افيه يعيشون اليت للدول واالجتماعي السياسي

 يف اتوريالدكت العنصري النظام سقوط وحىت العراقية الدولة نشوء ومنذ السابقة العراقية احلكومات سياسات "إن
 القومية األعراق خصوصيات حترتم ومل والطائفي والديين والثقايف واألثين القومي التنوع تراع مل ، 2003/نيسان/9

 األجتماعي أو مينأو األ السياسي االستقرار يشهد ومل متواصلة ونزاعات حلروب مسرحاً  العراق فكان. البلد يف والدينية
 املاضية".  الفرتة طيلة األقتصادي أو

 ،1992 عام يف اينالكوردست الربملان وانبثاق األقليمية احلكومة وتشكيل العراق كوردستان  يف الذاتية اإلدارة قيام ومنذ
 املناطق مجيع يف يةوالدين العرقية األقليات حقوق اإلقليم لرعاية حكومة سعت العنصرى، النظام من كوردستان  حترير اثر

 يف واملشاركة جتماعيةواأل والثقافية واملدنية السياسية حقوقها األقليات هذه ملمارسة وتشريعات قوانني وأصدرت احملررة،
 عديدة ظمان ووضعت وصوره لهأشكا جبميع اإلقليم التميز حكومة وكافحت السياسي، القرار واختاذ العامة احلياة

 . 37انت"والداي االعراق بني والوائم للسالم منوذجا كوردستان  اصبحت حىت وحرايهتا، حقوقها األقليات ملمارسة
 وبصدور وتطبيق العملي هلذه الالئحة احتل حكومة إقليم كوردستان موقع الصدارة يف العراق وبني حكومات املنطقة،

 .عريب او إسالمي بلد أي يف مثيل له ياسياً، وليسيف حفظ احلقوق قانونياً وس
 
 

                                                           
37   ©2016 Kurdistan Regional Government, KRG18/7كوردستان اطلعت عليه بتاريخ   وقع اإللكرتوين حلكومة إقليمامل /

2016 . 
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 الفرع الثاين: حمتوى ومضمون بنود هذه الالئحة 

تضم بنود هذه الالئحة على مخس عشرة مادة قانونية عامة وشاملة توضح سياسة حكومة إقليم كوردستان الواقعية يف 
 يناسب حبثنا. أدانه نصهم:هذه املوضوع املهم واحليوي، وسوف خنتار من مواده ومضموهنا ما 

 يف احلق هلاو  العراق، كوردستان  يف الدينية واالطياف للقوميات الشرعي الوجود الالئحة هذه تقر -1 األوىل املادة "
 إىل االخرى للدايانت الشرعي الوجود الالئحة هذه تقر -2. خصائصها على احلفاظ وحق القومية هبويتها التمتع
 بكل وشعائرها قوسهاط كافة  الدينية الطوائف ومتارس. كوردستان  شعب أغلبية هبا يتدين اليت االسالمية الداينة جانب
 وأ داينة أية ومراسيم وشرائع وشعائر طقوس إىل االشكال من شكل أبى االساءة الجيوز -3. واحرتام وعالنية حرية
  احلاق عند هبا، ومعرتف يةرمس أداين منتشرة أو كانت يف كوردستان تنتشر اليت االداين مجيع وتعترب دينية، طائفة أتباع

 حكومة كفلوتت واالحرتام ابلقدسية مسمياهتا بكل كوردستان  يف العبادة دور تتمتع -4. العراقية ابلدولة كوردستان
 . الئق بشكل وهتيئتها اإلقليم ابنشائها

 لألشخاص اديةواالقتص واالجتماعية ثقافيةوال واملدنية السياسية احلقوق إقليم كوردستان حكومة تقر -1 الثانية املادة
 ملساواةاب والدينية القومية األقليات إىل املنتمني االشخاص يتمتع -2. كافة  الدايانت واتباع القومية األقليات إىل املنتمني
 . القانون أمام كوردستان  مواطين مع التامة

 أقليات أو أعراق إىل املنتمني األشخاص لتمكني املؤاتية الظروف هتيئة على إقليم كوردستان حكومة تعمل الرابعة: املادة
 . الشعيب وتراثهم وتقاليدهم وعاداهتم ولغتهم ثقافتهم وتطوير خصائصهم عن التعبري من دينية

 والدينية قيةالعر  األقليات إىل املنتمني األشخاص عودة تشجيع على إقليم كوردستان حكومة تعمل -1 اخلامسة املادة
 وتعاد. لعراقا خارج اإلقليم أو خارج إىل طبيعية غري لظروف اهلجرة إىل أضطروا الذين قليم االصلينياإل سكان من
 . تعويضهم أو الزراعية واألراضي السكن دور فيها مبا القانونية ممتلكاهتم اليهم

" الربملان" لكوردستاينا وطينال اجمللس يف والدينية العرقية األقليات إىل املنتمني األشخاص متثيل جيب السادسة: املادة
 . متوازنةو  عادلة بنسبة املنتخبة واهليئات اجملالس من وغريها االدارية الوحدات وجمالس البلدية جمالس ويف

 االغلبية، الطائفة يهاف تتشكل اليت الرمسية املدارس يف الدين شعائر ابناءها تعليم حق الدينية للطوائف -4 السابعة املادة
 . اإلقليم يف الرتبوية املؤسسات يف االسالمية الرتبية مادة دراسة على املسلم غري اليلزم -5. اخلاصة املدارس ويف
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 وحيرم دينيةوال القومية لألقليات السكانية التجمعات على احملافظة إقليم كوردستان حكومة تعمل -3  الثامنة املادة
 . التجمعات هلذه الديين أو القومي الطابع تغيري

 يف املشاركة وحق سهممت اليت القرارات يف ابملشاركة التمتع حق كوردستان  يف والدينية القومية لألقليات التاسعة: ةاملاد
 . والثقافية واإلجتماعية اإلقتصادية واحلياة العامة الساسية احلياة

 واإلحتادات اابتوالنق عياتاجلم وأتسيس انشاء حق والدينية العرقية األقليات إىل املنتمني لألشخاص العاشرة: املادة
 . وتنميتها اصةاخل بثقافتهم التمتع حق وهلم القانون، وفق هبم اخلاصة واإلجتماعية الثقافية واملراكز والنوادي

 الدينية، أو القومية مبناسباهتم اخلاصة اإلضافية ابلعطالت التمتع حق والدينية العرقية لألقليات عشرة: احلادية املادة
 . لسكانا أغلبية الدينية أو العرقية االقلية فيها تتشكل اليت املناطق يف رمسية ناسباتامل هذه وتكون

 واإلانث الذكور من مواليدهم تسمية والدينية القومية األقليات إىل املنتمني االشخاص حق من -1عشر:  الثانية املادة
  .38اإلنسانيةاعتباراته  أو الطفل مةلكرا مهنية التكون أن على الديين أو القومي العرق على دالة أبمساء

وقد أصبحت هذه البنود األعاله ضمن السياسة الشرعية التطبيقية منهجاً للمسلمني وغريهم يتم تطبيقه بشكل فعلي 
جبانبه اإلداري من قبل حكومة إقليم كوردستان، ومن جانبه اإلجتماعي بني مكوانت اجملتمع الكوردستاين، فأصبحت 

والتسامح الديين ألهل كوردستان عامالً لتوفري األمن واإلستقرار، ومأوى ألكثر من مليونني انزح من أتباع احلرية الدينية 
 اإلسالم والدينات أخرى من العراق وخارجه.  

  كوردستان  إلقليم الدينية والشؤون اَلوقاف وزارة الفرع الثالث: قانون

خبصوص التعايش السلمي بني الدين اإلسالمي واألداين األخرى ومن القوانني الرائدة والنموذجية إلقليم كوردستان 
م. ومن أهم مميزات هذه القانون سوف خنتار من 2007 لسنة(  11)  قانون وزارة األوقاف والشؤون الدينية رقم

 الفقرات اخلاصة ما خيدم أهداف حبثنا كما هو مبني أدانه:
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 الماكنا شؤون رعاية – اثنياً  . السمحاء رسالتها ومبادئ ميةاإلسال الثقافة ونشر اإلسالمي الوعي تنمية – أوالً 
 واحرتام راثهاوت االخرى واالداين احلنيف االسالمي ابلدين االهتمام – اثلثاً  . ادارهتا وتنظيم لالداين كافة املقدسة
 الدينية، ماطاهتنش ملمارسة املعيشية، اوضاعهم وحتسني االجتماعية، مكانتهم على واحلفاظ الدين ورجال العلماء

 واملذاهب الدايانت تلفخم بني الروابط توثيق – رابعاً  . الكوردستاين اجملتمع خيدم مبا واالجتماعية، والقومية، والوطنية،
 متطلباهتا واتمني االخرى العبادة ودور واجلوامع املساجد وتعمري إنشاء – خامساً  .العراق – كوردستان  يف والطوائف

 الدراسية املناهج رتطوي متابعة – سادساً  .انشاؤها يتم اليت اجلوامع يف واخلطباء لالئمة دور وأتمني الالزمة األماكن يف
 بشؤون االهتمام – سابعاً  واالرهاب. الديين والتطرف واإلحلادي التكفريي الفكر نبذ اىل يؤدي مبا االسالمية للدراسات
 تشجيع – اثمناً . ينهاب فيما التواصل واتمني االداين بني التسامح روح حيقق مبا االقليم يف واملذاهب والطوائف االداين
 الوزارة تتالف ويف املادة الثالثة هيكل هذه الوزارة:االداين.  بني السلمي والتعايش احلوار ثقافة لتكريس املؤمترات عقد
 يكونوا ان على اربعة عن عددهم يزيد ال: املستشارون: اثلثاً :  الوزارة وكيل: اثنياً :  الوزير: أوالً  : التالية التشكيالت من
 االخرو  مسيحي واحدهم املسلمني من منهم اثنان ويكون واملمارسة ذوي اخلربة ومن اولية جامعية شهادات محلة من

 اخلربة ذوي منو  اولية جامعية شهادة على حاصل عام مدير يديرها:  املسيحية للداينة العامة املديرية: رابعاً  . ايزيدي
 ذوي منو  اولية جامعية شهادة على حاصل عام مدير يديرها:  اليزدية للداينة العامة املديرية: خامساً  .ختصاصواال
 األصليني.  لليهود األونة هذه يف أسست . ومدرية خاصة 39واالختصاص اخلربة

 اداء قيقحت لغرض واآلن نتوقف على األسباب املوجبة لتشرع هذا القانون كما جاء يف ديباجة هذه الوزارة وهي:" 
 العلماء من جيل وهتيئة االداين واملذاهب بني واحملبة والتآلف الصحيحة الروابط وترسيخ السمحاء االسالمية الرسالة
 العامة للثقافة ممتلكو  والتطرف االرهايب للفكر التكفريي والنابذ والوطين والقومي الديين ابلوعي ومتسلح واع مقتدر

 وللحفاظ ،واملذاهب االداين بني الروابط وتقوية الوقف وادارة شؤون العبادة لدور اخلدمات افضل ولتقدمي الواسعة،
 مزج كذلكو  التاريخ، عرب العاملي االسالمي الرتاث من مهما جزءا والذي يعترب الكورد للعلماء العلمي الرتاث على

 كوردستان  اقليم لشعب اخلدمات افضل وتقدمي العلمي، املستوى لرفع وتسخريها واالستفادة منها احلديثة التعليم وسائل
 .40القانون" هذا شرع فقد الدينية خمتلف املناسبات يف

                                                           
 . 19م، ص2007، 6ع/ وقائع كردستان39
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 تنوعها على حيافظ نأ العراق استطاع كوردستان  ويرى الباحث: من خالل التطبيق العملي للقانونني السابقني أن إقليم
 أجل الذكر. ومن آلنفةا األصناف بني السلمي للتعايش مركز اىل حتول اإلقليم بل واملذهيب، والقومي والديين الثقايف
 أسست مدرية خاصةو  لأليزديني خاصة مدرية و للمسيحيني مديرية األوقاف وزارة يف جند الرائع التنوع هذا على احلفاظ

نية كما الدي ويةاهل على الناس قتل يشهد ال كوردستان  إقليم أن السرور دواعي ومن األصليني. لليهود األونة هذه يف
 .سواء حد لىع واألقلية األغلبية يساوي بني القانون وان احد اهانة يتم وال حصل يف بعض املناطق العراقية األخرى

 اليزيديني أو املندائيني ئةوالصاب املسيحيني من الكثري فإن كردستان،  إقليم يف واألمن واالستقرار اهلدوء استتباب ونتيجة
 الذي واإلرهاب والقتل االختطاف من هراب فيها للسكن إالقليم مدن إىل وهاجروا العراق الساخنة يف مناطقهم قد تركوا
ماء ورجال وكان لوزارة األوقاف وجهود عل .حرية بكل الدينية وشعائرهم وطقوسهم عباداهتم وهم ميارسون .مجيعاً  مشلهم

 الدين من املسلمني وغريهم الدور اإلجيايب. 

 

 اتالامتة: النتائج والتوصي

 بعد الدراسة توصل الباحث إىل بعض النتائج منها: الفرع األول: النتائج :

  أوجب الشرع احلكيم بدليل من الكتاب والسنة التعامل مع اآلخر، على أساس قاعدة عدم )إكراه
يف الدين(. وأن أصل اإلختالف بني البشر خلقياً وعقدايً آية من اآلايت الدالة على وجود هللا 

 ة إهلية، وحقيقة فطرية، وسنة كونية. تعاىل، وحكم
   حسب حكم القرآن الكرمي، والسنة النبوية الشريفة، أن أصل األداين السماوية واحد، تتفق يف

 كلياهتا، وختتلف يف جزئياهتا.
  أصل العالقة يف اإلسالم مع اآلخر هو السلم، ولغة احلوار يف الدعوة إىل هللا تعاىل تعد من أحسن

 اآلخر، ووسيلة علمية وحضارية، وحتقق السالم العاملي بني األمم. الوسائل إلقناع 
  أصحاب األفكار املسمومة ممن تضيق صدورهم ابالختالف، الذين ويدعون ان أصل العالقة مع

اآلخر هو احلرب، ويقولون ابن اإلسالم هودار السالم، واآلخر دار حرب، هم قوم حيربون هللا 
 خلقه.ورسوله، ويعادون سنة هللا يف 
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  ،ويوجد بني  %90غالبية الكورد هم مسلمون، ابلنسبةالتدين مسة أساسية للشعب الكوردي .
الكورد اتباع األداين السماوية من اليهود واملسيحني، وأتباع أداين وطوائف األخرى، مثل اليزيدية، 

 والزرادشتية، والصابئة املندائية، والعلوية، وأهل احلق، والكاكائية. 
 ليم كوردستان خبصوص حقوق األداين ومكانتها وامتيازاهتا وقبوهلا وتطبيقها الواقعي من قوانني إق

 قبل اجملتمع الكوردستاين، ميثل منوذجاً رائعاً وجتربة رائدة يف العصر احلديث. 
 

 الفرع الثاين: التوصيات

  سًا علمية، اسيوصي خادمكم الباحث املفكرين والباحثني من أبناء اإلسالم املخلصني أن ي شيدوا
ومناهج معتمدة على دراسات معمقة حول أسس املعاملة مع موضوع اآلخر، وفق منهج منظومة 
أخالق اإلسالم األصيل من التسامح، والرمحة، والعدالة، والتعاون، وعدم اإلكراه، والظلم، وغرس 

زم وثبات وف حبهذه املفاهيم األصيلة يف نفوس وعقول األجيال املعاصرة.  ومن أجل التصدي والوق
أمام التحدي املضاد، وأصحاب أفكار العنف والتعصب الديين. ألن اإلنسان من أفضل خملوقات 
هللا تعاىل، وإنه كائن مدين وإجتماعي بطبعه، وأن إرتقاء الشعوب ال يكون إال بقبول اآلخر وإحرتام 

 حقوقه املعنوية واملادية.  
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َوىالْ  ريُِّ تَ غَ اْخِتاَلِف وَ  يفْ  أثَ ُر الَفْهمِ   َفت ْ
 اخَلَدرِي اَنِصر َعِلي َصاحلَ . د

َئةِ  ع ْضو    اْلرتُِّْكيَّةِ  أَْداَيَمان جِبَاِمَعةِ  اْلتَّْدرِْيسِ  َهيـْ

 

 ثحْ بَ الْ  صُ خَّ لَ مُ 
ذلك االختالف يف  نَ وْ ك  ن يَ ل: أَ وَّ األَ  ،نْيِ لَ َحا دِ حَ ك يف أَ لِ ذَ وَ  ،اهوَ تْـ فَـ  فِ اَل تِ يف اخْ  رْيٌ بِ كَ   رٌ وْ دَ  يِت املفْ  ه  ل  مِ م الذي حيَْ هْ فَ لْ لِ 

الف،  قابلية الفتوى لالختيف ا يف القضااي املختلفة فال شكَّ د اخلالف فيها، أمَّ يف األصل تعدُّ  ق  يْ ضِ ة الواحدة اليت يَ القضيَّ 
ى فتوى وال يقتصر عل ،واألمر املقصود هنا هو الكالم عن االختالف يف أصل إجياد الفتوى من حيث األساس عموماً 

اب خص الذي تصدر عنه الفتوى، وذلك الفهم له أسب، وهذا األمر يعود إىل حقيقة الفهم الذي حيمله الشَّ دون غريها
أتثري  على الفتوى أبيِّ  ر  ؤثِّ ها ت  ات سليمة، لكنَّ ها خلفيَّ ك، وإن كانت كلُّ ة أو غري ذلة كانت أو عقديَّ أوصلت إليه، فكريَّ 
 حصل هلا. ة لعارضٍ هَ مشوَّ  ق هبا، يكون ذلك بسبب فكرةٍ وىل يف األمر املتعلِّ قد يصرف عن األَ 

األسباب اليت  نما م ذلك لسببٍ  آلخر، وكلُّ  آلخر، ومن زمنٍ  الفتوى ختتلف لدى ذات املفيت من مكانٍ  اين: أنَّ الثَّ 
ة وهذه القضيَّ ، ان أو املكانمع لدى املفيت، يف القضااي اليت ختتلف ابختالف الزَّ د واملتنوِّ  واملتعدِّ أوصلت الفهم املتغريِّ 

اباللتزام هبا على  ىاس، وجيب حيال ذلك وضع ضوابط، يوصَ النَّ  قة جبهود املفيت، هلا دور كبري على حياة عوامِّ املتعلِّ 
، يينأمورهم، وهو اجلانب الدِّ  من مهمٍّ  ق جبانبٍ األمر يتعلَّ  ة أنَّ ة، وخاصَّ يَّ لِ مَ م العَ حياهتِِ  يف إدارةِ  األصل   دُّ عَ كوهنا تـ    وام،الدَّ 

، حيتاج ةٍ علميَّ  يةٍ فقه ، كمادةٍ نبيه على ما ميكن وضعه من ضوابط وأصولٍ ولكون هذا األمر يعترب أَجّل األمور، وجب التَّ 
 .هِ يْ ضِ رْ ا يـ  مَ لِ  عَ يْ مِ اجلَْ  هللا   وفَّقَّ ،،، صدَّر للفتوى، يف كلِّ زمان ومكانمن ت إليها كلُّ 

 -العوامل -املنطلقات-املصادر -التَّفاوت  -الفتوى  -التَّغريُّ  -االختالف  -الفهم  -األثر اْلَكِلَماُت اْلُمْفَتاِحيَّة:
 السَّليم. -الضَّوابط  -العوائق  -املراحل 
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 :ةُ دَّمَ قَ مُ الْ 

 :ه  ااَل وَ  نْ مَ وَ  هِ بِ حْ صَ وَ  هِ ى آلِ لَ عَ وَ  ،ان حممَّدعلى سيِّدِ  والسَّالم   والصَّالة   ،املنيبِّ العَ رَ  هللِ  د  مْ احلَ 

 :د  عْ ا بَـ مَّ أَ 

من  من العلوم أو أمرٍ  مٍ لْ عِ  مَ هْ م فَـ ره عند من أراد هللا هلوفُّ تَ  نسبة   ، تتفاوت  هِ من عبادِ  اءَ لَّ ملن شَ جَ وَ  عزَّ  هللاِ  بة  هِ  مَ هْ فَ إنَّ الْ فَ 
 ،يظهر ذلك من خالل مقدار إدراك االنسان لألمور بنظرة عميقة، أو أخرى سطحيَّة، واثلثة بني هذه وتلك، األمور

الفقه الذي من  والذي ال خالف فيه أنَّ الفهم هو أصل، وبدرجات متفاوتة، والبعض بنظرة إجيابيَّة وغريه بنظرة سلبيَّة
يف تغريُّ  ،(ومن خالل ذلك ظهر أثره )الفهم، فقهيَّة املتعدِّدة، ومناهجها املتباينة أو املتقاربةخالله ظهرت املدارس ال

حقني، من القدامى واملعاصرين  ذا البحثموضوع هف، الفتوى الصَّادرة عن العامل أو الشَّيخ الفالين، من السَّابقني والالَّ
ها عنده من مكان عن مكان، سيتناول هذا األمر: وهو أثر الفهم الذي يسرى على ا لفتوى الصَّادرة عن املفيت، وتغريُّ

ها من عند شخص آلخر والذي يظهر لكلِّ أحد أنَّه لوال اختالف الفهم ملا حصل ، أو زمان عن زمان، وكذلك تغريُّ
ذا بدوره يدفع إىل وها، بطريقٍة موالتَّأمُّل يف األحداث والوقائع،  ،الفتوى هي مثرة فهم النُّصوصفاخلالف يف الفتوى، 

، وهو حماولة التَّعرُّ  أمرٍ   كان مستواها، وما أايً و  هف على منشأ ذلك الفهم، وكيف وصل الشَّخص  إىل تلك املرحلة منمهمٍّ
 يئةٍ من خالل أتثُّره بب ،وأسلوبه قد تتغريَّ منهجيَّته وفهمه فالشَّخص  ، هي اخللفيَّة العلميَّة والنَّظريَّة اليت أكسبته ذلك الفهم

ٍ  علميٍ  ، أو منهجٍ معيَّنةٍ  ٍ  عامٍّ مؤثِّرٍ  ، أو ظرفٍ معيَّنةٍ  ، أو دراسةٍ معنيَّ ذا األمر يساعدان ه وبناء على ما سبق فإنَّ ، معنيَّ
 أكثر يف فهم األسباب والدَّواعي اليت دفعت هبذا أو ذاك الشَّخص إىل الفهم العميق أو ما هو دونه.

ح جلياً نستطيع القول أبنَّ األمر بذلك و   ا، وإدراك دورها م معرفة وإدراك الدَّوافع األساسيَّة لفهمٍ  حال ،عند ذلك سيتضِّ
،،،،،،،  ذه الفتوى أو تلكترتَّبت عليه هبدوره الذي و  ،اليت من خالهلا ظهر ذلك الفهم ،األساسّي يف توفري الثَّروة الفكريَّة

  اَّلْل  وَ 
 
   ق  فِّ وَ امل

 ل.يْ السَّبِ  اءِ وَ  سَ ي إىَل ادِ اهلَ  وَ ه  ، وَ نْي  عِ وامل
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 َأْهَداُف اْلَبْحِث:

 يف اآليت:أهداف البحث تمثَّل ت

 .الفهم ابتداًء، ودوره يف تغريُّ الفتوى عند ذات الشَّخص أو مع غريه يَّةِ أمهِّ  بيان  / 1

 سلباً أو إجياابً. هأثر معرفة معرفة أسباب تغريُّ الفهم وعوامل تقويته، إضافة إىل / 2

  .معتليَّة لتلك النَّتائج اليت أوصل إليها ذلك الفهم، ودورها يف بناء اجملالعمَ الِعلِميَّة و ر دراسة اآلاث/ 3

 / بيان ضرورة وضع ضوابط للفهم السَّليم، مع ذكر ما ميكن من ذلك.4

 َأمَهِ يَُّة اْلَبْحِث:

وابألخصِّ ما يتعلَّق ابجلانب  يَّة يف احلياة،تكمن أمهِّية البحث يف مناقشة قضيَّة دقيقة، تتعلَّق مبوضوٍع له صلة بكلِّ جزئ
 الدِّيين، من فهم النُّصوص، وحتليل األحداث، وإصدار الفتوى، مبا يتناسب مع كلِّ حال.

َهِجيَُّة اْلَبْحِث:  َمن ْ

 العمل بطريقة املنهج الوصفي التَّحليلي، مع اعتبار األخذ ابلعناصر اآلتية:

 ، وختريج األحاديث النَّبويَّة الواردة.أَوَّاَلً: عزو اآلايت القرآنيَّة

 اَثنَِياً: اإلشارة إىل املصادر واملراجع هبامش الصَّفحات. 

ياق.   اَثلِثَاً: االستشهاد مبا تتطلَّب احلاجة إليه من كالم أهل العلم، مبا يتناسب مع السِّ

 رَابَِعاً: ذكر اخلامتة والتَّوصيات واملقرتحات هناية البحث.
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 ُُ  اْخِتَياِر اْلَبْحث: َأْسَبا

رين-من خالل النَّظر يف فتاوى العلماء  علِّقة مبوضوع ما، ، واالختالفات احلاصلة يف الفتاوى املت-املتقدِّمني منهم واملتأخِّ
وع ضإضافة إىل املعايشة للوقائع اليت يعيشها سائر النَّاس، وابلنَّظر إىل أثر الفهم على كلِّ فتوى، بدا يل أن أكتَب عن املو 

 بغرض جتليَة األمر، واخلروج بنتيجٍة انفعٍة، إبذن هللا تعاىل.

 ُصُعْواَبُت اْلَبْحِث:

ا تتمثَّل يف ِدقَّة جزئيَّات املوضوع الذي جيري عليه البحث، من حيث التَّشابه يف اخلطوات  إن كان من صعوبة ت ْذَكر، فإهنَّ
 يَّة واحدة. واملراحل املتَّصلة ببعضها، ودورها يف تكوين صورة علم

 ُمْشِكَلُة اْلَبْحِث:

عالقة الفهم ابلفتوى، من حيث أتثريه على الفتاوى الصَّادرة عن املفيت، واحلاجة إىل ما يضبط طريقة وكيفيَّة االستفادة 
 من الفهم، حال األخِذ به.

 ِخطَُّة اْلَبْحِث:

 .اً حَ اَل طِ اصْ ًة وَ غَ لُ  مِ هْ فَ الْ  فُ يْ رِ عْ وَّل: ت َ اأْل  ْبَحثُ مَ الْ 

 .ةً غَ لُ  مُ هْ فَ وَّل: الْ اأْل  َمْطَلبُ الْ 

جودة  و  ،املعىنوالَفْهم  ح سن  تصوُّر  ،1امة: َعِلَمهاً وفـَهَ وفـََهمَ  ،َفِهَمه فـَْهماً ، يءشَّ الْ  كَ ت  فَـ رِ عْ مَ  م  هْ الفَ  قال يف لسان العرب:
د وقَ  ،ٌن َفِهمٌ اَل وف   ،ه  ت  مْ لِ فـَْهمًا وَفهاِمَيًة: عَ  يءِ شَّ معىن َفِهْمت  الْ و  ،همَ لِ يء أي عَ الشَّ  مَ هِ فَ ، و هن لالستنباطستعداد الذِّ ا

                                                           
 ( لسان العرب،1.459/12
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 َشيٍء، وَ  دَ عْ اً بَـ ئَ يْـ ا َفِهَمه  شَ ذَ َم، إِ اَل كَ تـََفهََّم الْ وَ  ،اً مَ يْ فْـَهْمت ه ، وفـَهَّْمت ه  تـَْفهِ أَ يء فَ شَّ اْستَـْفَهَمين الْ 
 
 م  لْ عِ الْ :هِ لِ وْ س  رَ وَ  هللاِ  نِ عَ  مِ هْ لفَ ابِ  راد  امل

 وَ 
َ
 .2-مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى هللا  لَّ صَ -هِ لِ وْ س  رَ  مِ اَل وكَ  هللاِ  مِ اَل  كَ اين مبعَ  ة  فَ رِ عْ امل

  .اً حَ اَل طِ اصْ  مُ هْ فَ : الْ ثَّاين الْ  َمْطَلبُ الْ 

ٍي، مثل  نفسيَّةٌ  والَفْهم : هو عمليَّةٌ  ، حيث يكون الشَّخص رسالةٍ   أو موقٍف أوَشخصٍ   ترتبط مبفهوٍم جمرٍَّد، أو شيٍء حسِّ
،"وأغلب ما يكون 3للتَّعامل املناسب مع الغرض" مفاهيم قادرًا على التَّفكري يف هذا املفهوم أو الشَّيء، وأن يستعمل

التَّدبُّر، والفهم هو أكثر من احتياجها إىل الفهم و  الفهم يف أموٍر حتتاج إىل تبصٍُّر و تعقٍُّل، فهذه ال حتتاج إىل حفظٍ 
، وقد ورد يف بعض املراجع 4"ربة يسهلب يف أوَّله، لكنَّه مع اإلدمان والدُّ تفتيٌق للذِّهن وإعماٌل لوظيفته، وهو صع

ة وفيها يقوم القارئ بعمليَّ  ،اً اسيَّ أس ياق دوراً والسِّ  صُّ ة تفاعل يلعب فيها القارئ والنَّ عمليَّ األجنبيَّة املرتمجة عن الفهم أبنَّه: 
ة رمي إليه من عمليَّ ومن خالل ما ي ،ةخصيَّ معلوماته وأفكاره الشَّ من  انطالقاً  ،صوذلك بتفسري حمتوى النَّ  ،إنتاج للمعىن

  .5القراءة

الذي أييت  إىل املستمع أو القارئ، بل القارئ هو صِّ املعىن ال أييت من النَّ  إنَّ و  ،لألشياء معىنً  إعطاءِ  ة  عمليَّ  "كما إنَّه
 ،ما يعرفه الفرد وطريقة معرفته له إنَّ ، و"7"و استقبال عبارة عن إنتاج ملعىن و ليست عملية تلقٍّ ، "فهو 6صِّ ابملعىن للنَّ 

املعلومات اليت ميتلكها  ولكنَّ  ،معلِّ ر على املتهو الذي يؤثِّ  صُّ فليس حمتوى النَّ  ،صِّ ريقة اليت يتعامل هبا مع النَّ ر على الطَّ تؤثِّ 
ملصطلح الفهم تدور حول كالم متقارب يف  ، كل ما سبق تعريفات8"صِّ من فهم معىن النَّ  نه  هي اليت متكِّ  ،هذا األخري

مضمونه، وإن اختلفت بعض الكلمات أو التَّعبريات عن بعضها، فتقارهبا يف املعىن واختالفها يف املبىن، يدلُّ على شيٍء 
بقٍة، سبعينة، وخيدم فكرًة واحدًة، بداللٍة واحدٍة، وهي أنَّ الفهم انتٌج عن شيٍء مسبوق يف النَّفس، من فكٍر وثقافٍة م

                                                           
حاح، 2.517/1  ( خمتار الصِّ
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تؤثِّر على ذلك الفهم، وعليه فإنَّ خالصة القول يف تعريف الفهم: أنَّه قدرة  الشَّخِص على إظهاِر ما ميكن من املعاين 
واملدلوالت املتعلِّقة ابلشَّيء الذي ي راد  الفهم عنه، وجعلها ضمن توصيٍف معربٍِّ عن حقيقته، بناًء على خمزوٍن فكرٍي أو 

   يف الذِّهن.ثقايٍف سابٍق حاصٍل 

ْنَساِن، َوتَ َفاُوَِتَا: ثَّاين الْ  ْبَحثُ مَ الْ   .ُقْدرَُة اْلَفْهِم َلَدى اإْلِ

ْنَساِن بُقْدرَِة اْلَفْهِم، وتَ َفاُوت اأْلْْشَخاِص يفْ َذِلكَ : وَّلُ اأْل  َمْطَلبُ الْ   .متيُّز اإْلِ

 تعاىل اً على سائر املخلوقات، وهو نوع من تكرمي هللاوهب هللا تعاىل اإلنسان قدرًة على الفهم واإلدراك ما جعله متميِّز 
، 9(اًل ِمْن الطَّيَِّبات َوَفضَّْلَناه ْم َعَلى َكِثري ممَّْن َخَلْقَنا تـَْفِضي اْلرَبّ َواْلَبْحر َوَرَزقْـَناه مْ  يف  َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبيِن آَدم َومَحَْلَناه مْ القائل: )

عقل النَّاس كل ما يدور حوهلم، ولصاروا يعيشون حياة سلبيَّة، حياة يغيَّب عنها إعمال ولوال الفهم بعد هللا تعاىل ما 
العقل، فيجمد وميوت، وسيصبح النَّاس يف تلك احلياة على السَّواء، من حيث أدوارهم اليت يقومون هبا، نظرًا ألنَّ 

اء، وال د عن غريه، يف اإلنتاج والعطجهودهم تكون متقاربة، وعطاءاهتم متساوية، ولن يكون هنالك تفاوت بني أح
فضل ألحٍد يتميَّز به عن غريه، ولنا أْن نتخيَّل شخصاً يعيش بال فهم، وليس له إال التَّعامل بظواهر األمور يف كلِّ شيء، 

ه ودنياه؟! نوال يكلِّف نفسه شيئاً من التَّفهم ملا ميرُّ عليه من احلوادث واملواقف، كيف سيكون حاله فيما يتعلَّق أبمر دي
وكيف ستجري تفصيالت حياته؟! ماذا لو كان أكثر النَّاس حاهلم على مثل ذلك احلال؟! مثَّ ماذا لو كان هذا هو حال   
كلِّ النَّاس؟!، ال شكَّ أنَّ احلياة ستكون خمتلفة، وستصبح سلبيَّة بكلِّ ما تعنية الكلمة، بل ستتوقَّف متاماً، ألنَّ إدراك 

 شُّعور هبا غائب عنها، وهذا يبنيِّ مدى فضل هذه النِّعمة على النَّاس، وأنَّ هللا حكيم يف تفضيل النَّاساألمور وفهمها وال
فة، وَجْعِلِهْم متفاوتني فيها، وذلك من خري ما انل العباد، فإنَّ غياب الفهم عن احلياة قضاء عليها، وقبل  بتلك الصِّ

 الفهم  إدراك، كي ي عبد هللا سبحانه وتعاىل على علم بصرية، واستواء النَّاس يف ذلك فـَْهم أمور الدِّين اليت  ال بدَّ هلا من
كذلك جيعلهم على درجة يف العلم، وإدراك أمور الدِّين على السَّواء، وذلك لن يكون حباٍل، ألنَّ سنة هللا تعاىل اقتضت 

، كذلك لن 10( ِعْلٍم َعِليمٌ  َوفـَْوَق ك لِّ ِذي، ٍت مَّن نََّشاء  نـَْرَفع  َدَرَجاِخالَفه ، وقد قال هللا تعاىل يف حمكم كتابه الكرمي: )

                                                           
 ( اإلسراء:9.70
 ( يوسف:10.76
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 فـَْوَق بـَْعضٍ  بـَْعَضه مْ  ْعَناَوَرفَـ تستقرَّ احلياة على حاٍل، ولن يتحقَّق يف النَّاس التَّسخري الذي ورد يف قول هللا تعاىل: )
زَّ وجلَّ املذكر يتمثَّل يف جعل الفهم بينهم على تفاوت، حلكمة ، فَرْفِع هللا ع11(بـَْعًضا س ْخرايًّ  لِّيَـتَِّخَذبـَْعض ه م َدَرَجاتٍ 

م كلُّهم على السَّواء يف توفِّر  يعلمها هو سبحانه، مثَّ ِلَما يظهر من حاجتهم خلدمة بعضهم، ونفع بعضهم بعضاً، ولو أهنَّ
ر أحٌد ألحٍد، ولصار كلُّ واحد أمرياً حباله، وكلُّ أحد سيشعر أنَّ  أن ي ْطِلَع هللا   ه يفهم كلَّ شيٍء ممَّا ميكنالفهم، ملا س خِّ

، أو أدقُّ درجًة من الفهم، كما قال بعضهم، مبعىن أنَّه ليس جمرَّد 12عليه عباده، لذلك كان الفقه يف اللُّغة هو الفهم
مه، وهذا قدر الم من كوهو فهم مراد املتكلِّ  ،من الفهم والفقه أخصُّ " :-رمحه هللا تعاىل- ابن القيم قال العلم فقط،

، 14يف الدِّين" قال: "من يرد هللا به خرياً يفقِّه -صلَّى هللا عليه وسلَّم-، والنَّيبُّ 13"غةفظ يف اللُّ زائد على جمرد فهم وضع اللَّ 
فهو  ، وأنَّ الكالم ال يكون مقبواًل إال بفهمه، وإال15أي يفهِّمه، ومل يقل يعلِّمه، ألنَّ الفهم أدقُّ وأوسع من جمرَّد العلم

ا َكاَن اْلم ْؤِمن وَن َومَ عبارٌة عن مساِع كالٍم دون فهم، كما قال ذلك السَّرخسي يف األصول، وقبل ذلك يقول هللا تعاىل: )
يِن َولِيـ ْنِذر وا قـَْوَمه ْم إِ  يف  لِيَـتَـَفقَّه وا لِيَـْنِفر وا َكافًَّة فـََلْوال نـََفَر ِمْن ك لِّ ِفْرَقٍة ِمنـْه ْم طَائَِفةٌ  ، 16(َذر ونَذا َرَجع وا ِإلَْيِهْم َلَعلَّه ْم حيَْ الدِّ

ا ِلَمن حبثوا عنه ومَنَّْوه  ابلّرِعاية له، وابلقدر الذي وهب هللا به عبده، وهذا يبنيَّ   فالفقه ليس لكلِّ أحد من النَّاس، وإمنَّ
الف يف نسبة ألمور، على اختاحلكمة املشار إليها سابقاً، من تسخري النَّاس لبعضهم، وحاجة بعضهم لبعض يف كلِّ ا

نيويَّة. ني النَّاس يف الفهم: قال الدُّكتور عبد الكرمي بكَّار يف بيان حقيقة التَّفاوت ب االحتياج، سواء يف األمور الدِّينيَّة أو الدُّ
ليكمل بعضهم  ،هللا جل وعال خلقهم خمتلفني بل إنَّ  ،أمر بعضهم عن بعض يف كلِّ  ه ال ميكن جعلهم نسخاً مكررةً وأنَّ  "

 ففي االختالف ثراءٌ  17(َوَرفـَْعَنا بـَْعَضه ْم فـَْوَق بـَْعٍض َدَرَجاٍت لِّيَـتَِّخَذ بـَْعض ه م بـَْعضاً س ْخرايً ، )بعضاً على مجيع املستوايت
لِّ أحد ، ويؤكِّد القول كذلك أبنَّ الفهم ليس لك18ةيف توازن احلياة العامَّ  أساسيٌ  ، وهو عاملٌ وتعاونٌ  وإخصابٌ  عٌ وتنوُّ 

الم، كما يف قول  من النَّاس، كما أنَّه ليس على إطالقه، ما ورد يف القرآن الكرمي من الثَّناء واملنِّ على سليمان عليه السِّ
                                                           

 ( الزُّخرف:11.32
 ( إرشاد الفحول يف علم األصول، 12.1،5
 ( إعالم املوقعني، 219/1. 13
 ( أمحد،14.234/2
  ( األصول للسَّرخسي، 15.348/1
 ( التَّوبة: 16.122
 ( الزخرف:17.32
  .http://www.saaid.net/Doat/bakkar/4.htm( موقع صيد الفوائد، 18

http://www.saaid.net/Doat/bakkar/4.htm
http://www.saaid.net/Doat/bakkar/4.htm


 

 
1003 

 

َنا ح ْكًما َوِعْلًما ،فـَهَّْمَناَها س َلْيَمانَ هللا تعاىل: ) ، 19( فَاِعِلنيَ  وَك نَّا،  لطَّرْيَ اوَ  ي َسبِّْحنَ  اجْلَِبالَ  َداو ودَ  َمعَ  َوَسخَّْرانَ  ،وَك الًّ آتـَيـْ
، ولو مل يكن الفهم خيتصُّ به أانس عن غريهم، ويتفاوتون يف قدره، ملا ذكر هللا ما ورد بتلك اآلية على سبيل املنِّ والتَّكرمي

فة،  هم عن هللا مراتب الف ة يفوتفاوت األمَّ " :-رمحه هللا- مابن القيِّ  قالفذلك أوضح برهان على أتكيد فضل تلك الصِّ
بحانه سليمان س العلماء يف العلم، وملا خصَّ  ورسوله ال حيصيه إال هللا، ولو كانت األفهام متساوية لتساوت أقدام  

 م  هْ فَ احلكومة يف احلرث، وقد أثىن عليه وعلى داود ابلعلم واحلكمة، وقد قال عمر أليب موسى يف كتابه إليه: الْ  بفهم
قه ه أن يرز وقبل ذلك وبعده جلوء العبد إىل ربِّ ، 20"يف كتابه يؤتيه هللا عبدا وقال علي: إال فهماً ، كَ ليْ إِ  يلَ دْ ا أ  مَ يْ ، فِ م  هْ فَ الْ 

 مَّ ه  اللَّ "  دعو ويقول:ي - رمحه هللا- ةابن تيميَّ  ، وقد كان شيخ اإلسالم-صلى هللا عليه وسلم-وعن رسوله  ،الفهم عنه
املؤمن حاله على الدَّوام االستعانة ابهلل تعاىل، واإلحلاح عليه ابلدُّعاء، فالدُّعاء سالحه،  ، ف21"يِن مْ هِّ فَـ  انَ مَ يْ لَ س   مْ هِّ فَ  م  ايَ 

،  وخالصة ما سبق، أنَّ هللا ميَّز 22أنَّه قال: "الدُّعاء سالح املؤمن" –صلَّى هللا عليه وسلَّم –كما يف احلديث عن النَّيب 
ا القدرة على الفهم، وأنَّ ذلك الفهم على درجات بني النَّاس، النَّاس على غريهم من املخلوقات بصفات عديدة، منه

نيا واآلخرة.  وأنَّه لوال ذلك الفهم ملا استقرَّت األمور على حال، يف شأن الدُّ

ْنَساِن، َسْلَباً َوِِجْيَاابًَ. مِ هْ فَ الْ  أمهِ يَّة: ثَّاين الْ  َمْطَلبُ الْ    املُْسَبِق ِلَما َيْصُدُر َعِن اإْلِ

يصدر عن اإلنسان من فتوى أو تصريح حول أمٍر ما، غالبًا ما يكون عن فهم مسبق عن الشَّيء الذي تكلَّم  كلُّ ما
عنه، أو أفىت حوله، وهذا يدلُّ على أمهِّيَّة الفهم املسبق، وأنَّه ي عدُّ األساس لذلك التَّصريح أو الفتوى، ومن أراد أن تكون 

صِّ الذي يكون تصرحيه بيِّناً وصادقاً وصحيحاً، فال بدَّ من التَّأسيس لذلك بفهم النَّ فتواه أقرب إىل موافقة الشَّرع، أو أن 
بني يديه، فهماً كاماًل صحيحاً وواضحاً، والتَّعرُّف على احلادثة أو املوقف فهماً كاماًل، وأن يستوعبه من مجيع زواايه،  

م للنَّص أو للحادثة، أن  ، ألنَّ يكون فهمه صحيحاً، وأن جيتهد قصارى جهده يف ذلككما أنَّه ال بدَّ للشَّخص املتفهِّ
ما يصدر عنه من كالم، سواء كان فتوى شرعيَّة أو غريها، سيصبح مثرًة للفهم السَّابق لتلك الفتوى، وست بىن على تلك 

                                                           
 ( األنبياء:19.79
 ( مدارج السالكني، 1: 20.241
 ( إعالم املوقعني، 21.15/1
 ( احلاكم: 22.669/1
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فيما يتعلَّق أبمر  ،الفتوى أحكام وتصرُّفات معيَّنة، يوجب ذلك أن يتحرَّى املفيت فهمه قبل أن ي فيت أو أن يصرِّح أبمرً 
نيا والدِّين، فإْن أصاب املفيت يف فهمه، وكان فهماً صائباً، وبضوابط الفهم اليت وضعت لذلك، فإنَّه سيوفَّق يف فت واه، الدُّ
نيا واآلخرة، والعكس كذلك، فإنَّ ال ي مل ذوسيكون لفتواه األثر النَّافع على تصرُّفات عامَّة النَّاس، فيما يتعلَّق أبمور الدُّ

ر ي صْب يف فهمه للنُّصوص الشَّرعية، أو الوقائع واحلوادث الطَّبيعيَّة، فإنَّه ينعكس ذلك الفهم على فتواه، وسيكون له األث
نيويَّة أو األخرويَّة، ألنَّ ما كان أساسه صواابً كان صواابً، وما كان أساسه  السَّليب على واقع النَّاس، سواء يف األمور الدُّ

، وقد جاء احلثُّ يف القرآن الكرمي على التَّبنيُّ 23خطًأ، فلزم أن ال يبين الفقيه فتواه على النَّصِّ إال بعد فهمه خاطئاً كان
 أَيُـَّها الَِّذيَن ايَ والتَّثبُّت يف األمر ، حىتَّ ال يقع املسلم يف احلكم اخلطأ، وال يفيت بسبب أساٍس ابطٍل، قال هللا تعاىل: )

، ويف قراءة: )فـَتَـثـَبـَّتـ ْوا(، 24 (فـَتَـبَـيـَّن وا أَن ت ِصيب وا قـَْوًما جِبََهاَلٍة فـَت ْصِبح وا َعَلٰى َما فـََعْلت ْم اَنِدِمني فَاِسٌق بِنَـَبإٍ  مْ آَمن وا ِإن َجاءَك  
 مٍ وأوصى هللا تعاىل عباده ابلقول السَّديد، وهو القول الصَّائب، ألنَّ القول يف الغالب يكون مثرًة ألساٍس سابق، ولفه

ي ْصِلْح  ،قـَْواًل َسِديًدا اَي أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمن وا اتَـّق وا اَّللََّ َوق ول واَفِهَمه الشَّخص  عن  أمٍر ما من األمور، فقال هللا عزَّ وجل: )
، ومفهوم املخالفة التَّحذير من الوقوع 25(َعِظيًماذ ن وَبك ْم َوَمْن ي ِطِع اَّللََّ َوَرس وَله  فـََقْد فَاَز فـَْوزًا  َلك مْ  َويـَْغِفرْ  َلك ْم َأْعَماَلك مْ 

يف القول الفاسد، ألنَّه مفسدٌة ومهلكٌة، لفساده يف ذاته أواًل، مثَّ ملا يرتتب عليه من تبعات، وإذا كان القول السَّديد  
ذا أمٌر جلل، وهكما يف اآلية السَّابقة سبٌب لصالح األعمال وغفران الذُّنوب، فإنَّ القول الفاسد على خالف ذلك، 

كلَّم حيتاج املرء عنده إىل وقفات مع نفسه، ينبِّه ها عند صدور كلِّ  كالٍم عنه ابلتَّحّرِي يف القول، وابألخصِّ املفيت ألنَّه يت
يف دين هللا تعاىل، وإن كان كلُّ كالم ليس له أساٌس صحيٌح، وال ب ين على نوٍر من هللا أمٌر ابطل، فقد قول هللا تعاىل: 

، تنبيٌه كذلك أبالَّ َيْصد ر عن 26(ال تـَْقف  َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلف َؤاَد ك لُّ أ ولَِئَك َكاَن َعْنه  َمْسئ والً وَ )
ل، وما ب ين على ابطٍل هاملرء إالَّ ما يعلم به أنَّه الصَّواب، وأالَّ َيصد ر منه ما ليس له به علم، ألنَّه قوٌل ابطٌل، أساسه اجل

هو ابطٌل، وهو نوع من البناء على غري أساس صحيح وال سليم، فال يصحُّ النباء عليه، ووجوده كعدمه، مع ترتُّب اآلاثر 
السَّلبيَّة اليت تسبَّب فيها القول الباطل، وخالصة ما سبق أن البدَّ من فهٍم للنُّصوص والوقائع قبل صدور الفتوى، حىتَّ 

                                                           
 ( شرح املعتمد، 23.18/1
 ( احلجرات:24.6
 ( األحزاب: 25.72-70
 ( اإلسراء: 26.36
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 مبنيَّة على فهٍم خطٍأ، أو وهٍم وزيف، ألنَّ للفهم آاثره، فإن كان الفهم صائباً كانت النَّتائج إجيابيَّة كما ينبغي، ال تكون
وإن كان خاطئاً كانت النَّتائج سلبيَّة مثرًة لذلك الفهم اخلاطئ، وتلك النَّتائج اإلجيابيَّة أو السَّلبَية ستنعكس حتماً على 

 للصَّواب أو جمانبًة له، وسيؤثِّر كلُّ ذلك على أمور حياة النَّاس عموماً، من حيث األخذ ابلفتوى الفتوى، فتكون موافقةً 
 أو التَّصَّريح الصَّادر عن أيِّ شخٍص، أتثرياً سلبيَّاً وإجيابيَّاً.  

 

 .َتَطوُّرِهِ  َعَواِملُ وَ  َوُمْنطََلَقاتُُه، مِ هْ فَ الْ  رُ ادِ صَ : مَ ثَّاِلثال ْبَحثُ مَ الْ 

ْنَسان َوُمْنطََلَقاتُهُ  مِ هْ فَ الْ  رُ ادِ صَ وَّل: مَ اأْل  ْطَلبُ مَ الْ   .َلَدى اإْلِ

ا يقوله لدافٍع يف نفسه، ومن ذلك ما يصدر عن املفيت  كلُّ قوٍل يصدر عن أيِّ شخٍص سويَّ النَّفس وطبيعيَّ احلال، إمنَّ
لة ملا انغر من فتوى تتعلَّق أبمر من أمور الدِّين، فالفتوى كما مضى هي أثر لذلك ال س يف ذهن املفيت فهم املسبق، وحمصِّ

من مفاهيم عن أيِّ أمر، أو غلب على ظنِّه أنَّه هو الصَّواب، وعلى ذلك ختتلف الفتوى يف مدى قرهبا وبعدها من 
لفتوى ااملوافقة للشَّرع ابلنَّظر إىل أمور عديدة، من أمهِّها مدى سالمة الفهم للنُّصوص، واحلوادث والوقائع اليت يراد 

حوهلا، وهو األمر الذي يتعلَّق مبوضوع هذا البحث، وجتدر اإلشارة هنا إىل أمٍر م ِهٍم، وهو احلاجة إىل معرفة مصادر 
افع الذي يدفع ابملفيت إىل قول هذا  الفهم الذي يكتسبه املفيت من خالل نظره فيما بني يديه من النُّصوص والوقائع، والدَّ

ذه املفيت بقصد الفتوى، الكالم أو ذاك، كي ي عرف م دى قرب الفتوى وب عدها من الشَّرع، ومدى صحَّة اإلجراء الذي اختَّ
اذه إجراءًا صحيحاً، وبذاًل لألسباب الصَّحيحة اليت  وال يدخل يف هذا الكالم ما ميكن أن يكون من املفيت حال اختِّ

صلَّى هللا –لنَّيبِّ  األمر، مثال ذلك ما ورد يف حديث اجتب ألجل الفتوى مبا ينبغي، مثَّ ظهر له بعد ذلك شيئاً خفيَّاً يف
حني حتدَّث يف أمر اخلصومة بني النَّاس، وبيان حاله كويلِّ أمٍر، أو قاٍض بينهم، أو مفٍت يف أمٍر من  -عليه وسلَّم

 فأقضي بعض، من جَّتهحب أحلن يكون أن بعضكم ولعلَ  إيلَّ  ختتصمون : " إنَّكم-صلَّى هللا عليه وسلَّم-أمورهم، فقد قال 
ا أيخذه، فال شيئاً  أخيه حقِّ  من له قطعت فمن منه، أمسع ممَّا حنوٍ  على له ، ففي هذا 27 "النَّار من قطعةً  به له أقطع فإمنَّ

                                                           
 ( البخاري،2622/6، مسلم، 27.1337/3
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يكون املفيت واملتكلِّم قد سار سريًا صحيحًا يف األمر، وبىن فتواه على علٍم، لذلك غلب على ظنِّه أنَّ ما فهمه هو 
، فليس خماطباً عند ذلك مبا هو فوق جهده وطاقته، وليس حماسباً على ما مل يعلم به، ألنَّه ال يعلم العيب إال الصَّواب

هللا، إضافة إىل أن موضوع هذا البحث يتحدَّث عن طريقة احلصول على الفهم وأساسها، مبعىن هل َبىن املفيت فهمه 
و اعتقاٍد سابٍق!، على أمور بني يديه يقينيَّة!، أم على ختمنٍي ووهٍم!، أ -اليت يريد أن يبين عليها الفتوى-للنَّص والواقعة 
وعلى ما سبق ومن خالل النَّظر يف االجتهادات الفقهيَّة، والفتاوى الشَّرعيَّة، والتَّصرحيات اليت تصدر وفكرٍة ماضيٍة!، 

سباب  ذات الوقت هي بذاهتا تـ َعدُّ األعن أيِّ شخٍص حول أيَّ أمٍر، ميكن القول أبنَّ مصادر الفهم ومنطلقاته، ويف
 املوصلة إىل ذلك الفهم، وتتمثَّل يف اآليت:

أواًل: املعتَـَقد  والفكر السَّابق  املؤثِّر على الفهم لذلك النَّص أو الواقعة. اثنياً: القصور الطَّبيعي يف الفهم لدى الشَّخص، 
فهماً موافقاً  مر الذي جرى عليه الفهم، ومساواته بغريه، أو قد يكونال أييت إال بقصوٍر يف الفهم. اثلثاً: االشتباه يف األ

للصَّواب. رابعاً: القناعة أبولويَّة أمٍر على غريه. خامساً: امليل إىل قواعد مذهٍب معنٍي. سادساً: التَّأثُّر ابلبيئة احمليطة. 
ء الذي جرى قاصراً، اثمناً: العلم القاصر حبقيقة الشَّيسابعاً: النَّظرة احملدودة والقاصرة للشَّيء، يف حال أنَّ الفهم كان 

 عليه الفهم، يورث فهماً قاصراً. اتسعاً: الضَّعف العلميِّ العام واملتخصِّص، يوصل إىل فهٍم قاصٍر.

. َمَراِحلُ : ثَّاين الْ  َمْطَلبُ الْ   اْرتَِباِط اْلَفْهِم اْلَقْبِليِ  َواْلبَ ْعِديِ 

خطأ الفهم  الفهم يتأثَّر أبموٍر عديدٍة، تكون سبباً يف احلصول على الفهم الصَّحيح، أو سبباً  يف تبنيَّ لنا فيما سبق أنَّ 
أو اعوجاجه، وهذا بدوره ينتج الفتوى اليت تتوافق مع الفهم للشَّيء، والتَّصريح الذي يتناسب مع الفهِم احلاصِل عن 

 ذلك يف التَّعريف، يؤثِّر على ما بعده سلباً وإجياابً، كما سبق اإلشارة إىلالشَّيء املراد احلديث عنه، فالفهم يتأثَّر مبا قبله، و 
فهو يف احلقيقة شيٌء من التصوُّر حول شيٍء له ارتباطات عدَّة، فكان ال بدَّ من اعتبار التَّأثريات اليت تكون سببًا يف 

ث إنَّ الشَّخص واعتبار التَّأثريات كذلك من حي نقل صورٍة معيَّنة عن ذلك الشَّيء، أو املشاركة يف تشكيل صورٍة معيَّنة،
ل املعىنِّ ابلفهم له ذهنيَّةٌ خاصَّة به، تتميَّز عن ذهنيَّة غريه، وهي بدورها تساهم يف تشكيل صورٍة عن ذلك الشَّيء، وتكتم

هذا البحث ابلدِّراسة،  عناهالصُّوراتن فتشكِّالن تصورًا خاصًَّا بذلك الشَّيء، يـ َعربَّ  عنه ابلَفْهم، وهو املوضوع الذي 
 وعلى هذا فإنَّ العملِّيَّة اليت تتعلَّق هبا تصرحيات الشَّخص والفتاوى الصَّادرة عنه، تسري على مراحل عدَّة كاآليت:



 

 
1007 

 

عينِّ بفهمه. ملاألوىل: مرحلة اخللفيَّة الفكريَّة والعقديَّة، وغري ذلك من املعاين اليت تـَْعَلق  يف الذِّهن قبل النَّظر يف الشَّيء ا 
اً، الثَّانية: مرحلة النَّظر يف الشَّيء الذي يراد احلديث أو الفتوى فيه. الثَّالثة: مرحلة فهم ذلك الشَّيء فهما سلبيَّاً أو إجيابيَّ 

ذلك اآلاثر   يحبسب أتثُّر الفهم ابخللفيَّة الذِّهنيَّة. الرَّابعة: مرحلة صدور الفتوى يف األمر، أو التَّصريح، اخلامسة: مثَّ يل
افقًة مع مرحلة ما بعد الفتوى اليت تتناسب مع الفتوى أو التَّصريح، فتكون متو  -على من له صلٌة ابلفتوى من النَّاس-

 تلك الفتوى أو ذلك التَّصريح، من حيث كوهنا ت عدُّ آاثراً سلبيَّة أو إجيابيَّة. 

ا متالزمة مع بعضها، إضا وبناًء عليه فإنَّه ميكن القول أبنَّ الفهم لدى الشَّخص فًة إىل أنَّ ميرُّ مبراحل ضروريٍَّة، ألهنَّ
وابط مقيَّداً بتلك املراحل، وهذا األمر له عالقٌة مبا سيأيت من الكالم على ض -أايً كان-اعتبارها جيعل  التَّفهُّم للشَّيء 

ٍص من النُّصوص، تزامها حال التَّفهم أليِّ نالفهم السَّليم، من حيث القول بضرورة وجود ضوابط للفهم يلزم كلَّ شخٍص ال
أو واقعًة من الوقائع، وهو يسري على املراحل اليت ذ كرت يف هذا املطلب، ابعتبار كوهنا أموراً الزمًة للفهم، وما يتِّصل 

تحقَّق يف األمور يبه من مالبساٍت قبليٍَّة وبعديٍَّة، تكتمل هبا صورة الفهم للشَّيء وإصدار الفتوى عنه، وهذا يف الواقع 
نيويَّة.  الدِّينيَّة والدُّ

 اْلَمْبَحُث اْلرَّاِبع: َعَواِئُق اْلَفْهِم، َوَضَواِبطَه.

َها.  اْلَمْطَلُب اأْلَوَّل: ُمعوِ قَات اْلَفْهِم اْلسَِّلْيِم، َوُطُرُق اْلتََّخلُِّص ِمن ْ

ة يف الوصول فاحملاولة اجلادَّ  ،حيح انعكس على الفتوىر الفهم الصَّ وإذا مل يتيسَّ  ،حيحةللفتوى الصَّ  بليم سبالفهم السَّ 
صحيح  وفهمٍ  من غري نظرٍ  الفتوى، و حيحةبة ويراد هنا الفتوى الصَّ يِّ مرة الطَّ يف الثَّ  حيح يكون ذلك سبباً إىل الفهم الصَّ 
، منه أو قريبةً  ه صواابً نت فتوار لدى املفيت كاما توفَّ حيح كلَّ الفهم الصَّ  واب، كما أنَّ نح اخلطأ صفة الصَّ متال ميكن أن 
وجعل  ،ينه يف الدِّ فقُّ عي يف التَّ من نعم هللا يهبها من يشاء من عباده، وقد ندب هللا عباده إىل السَّ  ليم نعمةٌ فالفهم السَّ 

يِن َولِيـ ْنِذر وا قـَْوَمه ْم ِإَذا َرجَ  لِيَـتَـَفقَّه وا يف  ك لِّ ِفْرَقٍة ِمنـْه ْم طَائَِفةٌ  ، قال تعاىل: )فـََلْوال نـََفَر ِمنْ سبحانه ذلك نفوراً  ع وا إِلَْيِهْم الدِّ
 من يرد هللا به خرياً "فقال:  ،ينه يف الدِّ ة قرينة ملن تفقَّ اخلرييَّ  -مى هللا عليه وسلَّ صلَّ -وجعل رسول هللا ، 28َلَعلَّه ْم حَيَْذر وَن(

                                                           
 ( التَّ وبة:28.122
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الفهم وحسن القصد من أعظم نعم هللا اليت أنعم هبا على  ةصحَّ " :-رمحه هللا-م وقد قال ابن القيِّ ، 29"يف الدين ه  قِّ فَ يـ  
 منهما، بل مها ساقا اإلسالم، وقيامه عليهما، وهبما أيمن بعد اإلسالم أفضل وال أجلَّ  عطي عبٌد عطاءً عبده، بل ما أ  

 الِّ العبد طريق املغضوب عليهم الذين فسد قصدهم، وطريق الضَّ 
 
عليهم الذين  مِ عَ نْـ ني الذين فسدت فهومهم، ويصري من امل

الة، ص راط املستقيم الذين أمران أن نسأل هللا أن يهدينا صراطهم يف كلِّ حسنت أفهامهم وقصودهم، وهم أهل الصِّ 
 الل، والغيِّ ، واهلدى والضَّ والباطل حيح والفاسد، واحلقِّ ز به بني الصَّ يقذفه هللا يف قلب العبد، مييِّ  الفهم نورٌ  ةوصحَّ 
وطلب  ،نياباع اهلوى وإيثار الدُّ تَّ اته والعالنية، ويقطع مادَّ  رِّ يف السِّ  بِّ وتقوى الرَّ  ه حسن القصد وحتّري احلقِّ شاد، وميدّ والرَّ 

واب يف ، وحرمان الوصول إىل الصَّ والوقوع يف الباطل للبعد عن احلقِّ  وسوء الفهم سببٌ ، 30قوى(حممدة اخللق وترك التَّ 
اه خاط أصل   -مهللا عليه وسلَّ  ىصلَّ -سوء الفهم عن هللا ورسوله " :-رمحه هللا -م قال ابن القيِّ ئ، األمر، والسَّري حنو اجتِّ

إليه سوء  ضيفأ   ما إنْ وال سيَّ  ،يف األصول والفروع خطأٍ  بل هو أصل كلِّ  ،نشأت يف اإلسالم وضاللةٍ  بدعةٍ  كلِّ 
ن بذل األسباب املوصلة م ،ة ما جيب عليه قبل الفتوىوأمهيَّ  ،ة ما يصدر عن املفيت لنا أمهيَّ وعلى هذا يتبنيَّ ، 31القصد(

فتاوى متثَّلت يف  ،ناء اإلسالممن أب الفتاوى اليت زاغ بسببها كثريٌ بسببه قيم ظهرت الفهم السَّ  ، وإنَّ حيحإىل الفهم الصَّ 
وابلفهم ، طفني واللُّ ق واللِّ فلرِّ اب سم  وما يتناقض مع هدي اإلسالم ومساحته وتعاليمه اليت تتَّ  ،حنرافواال فطرُّ والتَّ  الغلوِّ 
         اعر:كما قال الشَّ   ة،ديدة واحلكيمعاليم السَّ قيم قد ترفض يف بعض األحيان األفكار والتَّ السَّ 

 32مِ يْ قِ سَّ الْ  مِ هْ الفَ  نَ مِ  ه  ت  وآفَـ      ...    اً مَ يْ لِ سَ  الً وْ قَـ  ائبٍ عَ  نْ مِ  مْ كَ َو  

ى الصَّواب، وجتعله فهمًا سقيماً، وذلك الفهم الفاسد بدوره يثمر فتاو لذلك كان للفهم عوائق وأسباب تصرفه عن 
وتصاريح جمانبًة للصَّواب، فكان ال بدَّ من بيان عوائق الفهم، مثَّ التَّعرُِّف على طرق التَّخلُّص منها وعالجها، والذي 

 يظهر أنَّ أبرز عوائق الفهم تتمثَّل يف اآليت:

                                                           
 ( أمحد،29.234/2
 ( إعالم املوقِّعني، 30.87/1
 ( الرُّوح، 31.63/1
 ( خزانة األدب، 32.192/1
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مر من أعظم ما جيب  التَّنبُّه له، فالفهم لألشياء نعمٌة من نعم هللا، ال يناهلا كلُّ أحد، / الذُّنوب واملعاصي: وهذا األ1
َهاأََوَلمَّا َأَصابـَْتك ْم م ِصيَبٌة َقْد أَ وأعظم ما حيجب اإلنسان عن النِّعم، الذُّنوب واملعاصي، قال هللا تعاىل: ) ت ْم ِمثْـَليـْ قـ ْلت ْم  َصبـْ

، 34يبه":"إن َّ الرَّجل ليحرم الّرِق ابلذَّنب يص-صلَّى هللا عليه وسلَّم-، وقال النَّيب 33(ْن ِعْنِد أَنـْف ِسك مْ ق ْل ه َو مِ  َأىنَّ َهَذا
أطلق  شخصٍ  بَّ ر  " :-رمحه هللا–وقال علي رضي هللا عنه: "ما نزل بالءٌ إالَّ بذنٍب وما رفع إال بتوبٍة"، وقال ابن اجلوزي 

ل وحالوة يْ م قيام اللَّ وحر   ،هم صفاء قلبه، أو آثر شبهة يف مطعمه فأظلم سرُّ سانه فحر  م اعتبار بصريته، أو لبصره فحر  
نه بدوام بهات، وعّمر ابطبصره عن احملارم، وأمسك نفسه عن الشُّ  من غضَّ  ":أبو الفوارس الكرماين قال، و 35"املناجاة 

 .36"طيء له فراسةة، وعّود نفسه أكل احلالل، مل ختنَّ باع السُّ املراقبة، وظاهره إبتِّ 

رمحه -/ قلَّة  العلم، ألن اجلهل ابلشَّيء يسبِّب احلكم اخلطأ، وكما قيل: املعرفة ابلشَّيء فرع عن تصوُّره، قال الغزايل 2
 ". لو سكت من ال يعلم، لسقط اخلالف: " -هللا

ا يتعثَّر من مل خيلص"-رمحه هللا–/ غياب اإلخالص، قال ابن اجلوزي 3   .  37: "إمنَّ

 كِ رْ من تَـ  اسؤتى النَّ ا ي  وإمنَّ ، )فتثبَّتوا(، وقال بعض العلماء: " 38/ عدم التثبُّت يف األمر، وقد قال هللا تعاىل: )فتبيَّنوا(4
 ".ت وقّلة احملاسبةالتثبُّ 

 / الفهم السَّطحٍي، ألنَّ الضَّعف يف الفهم، ال يوصل إال إىل ضعٍف مثله، أو خطٍأ صرف.5

./ األمراض اليت تفسد ا6  لقلب، وت سبِّب الفهم السَّيء، فِضيق الصَّدر ي عمي عن رؤيِة احلقِّ

                                                           
 ( آل عمران: 33.165
  ( أحم ، 34.227/5
 ( صيد اخلاطر، 35.50/1
 ( صفة الصَّفوة، 36.67/4
 ( صيد اخلاطر، 37.358/1
 ( احلجرات38.6
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من ": - رمحه هللا-قال الفضيل ، و 39"عن احلقِّ  ع اهلوى يصدُّ اتِّبا و : "  -رضي هللا عنه–/ هوى النَّفس، قال عليٌّ 7
 .40"وفيقهوات، انقطعت عنه موارد التَّ باع الشَّ استحوذ عليه اهلوى وإتِّ 

يف -رمحه هللا- وويُّ النَّ  ، قال41" عون قاهلا ثالاثً هلك املتنطِّ  ":-مى هللا عليه وسلَّ صلَّ - ع سبٌب للهالك، قال/ التَّنطُّ 8
 .42"ون، اجملاوزون احلدود يف أقواهلم وأفعاهلمقون، الغال  املتعمِّ  ":املتنطِّعني

، 43قال: ال تغضب" فقال: "ال تغضب، فردَّد مراراً، رجالً  -صلَّى هللا عليه وسلَّم-فقد أوصى النَّيبُّ  :بِ ضَ الغَ  ة  عَ رْ س  / 9
مد، الغضب ف  أن يصحَّ  قلَّ ": -رمحه هللا-قال ابن عقيل يذهب العقل، ويصرف عن الفهم السَّليم، ويسوق إىل ما ال حي 

ل ذلك: قب -سلَّمصلَّى هللا عليه و -، لذا قال النَّيبُّ 44"ف إىل حني االعتدالوقُّ ، فوجب التَّ -بضَ غَ – طبعٍ  مع فورةِ  رأيٌ 
 .45"ال يقضي القاضي وهو غضبان"

  

  .مِ يْ سَّلِ الْ  مِ هْ فَ لْ لِ  طَ ابِ وَ ضَ َضُرْورَة َوْضِع َوَتْدِوْيِن : ثَّاين الْ  ْطَلبُ مَ الْ 

، ابقةوإصدار فتواه على ثقافته السَّ  صِّ ال ينبغي للمفيت اكتفاءه يف فهمه للنَّ ، فة يف الفهم كونه بقيوده ال على إطالقهاحلجَّ 
ألحكام، وقد حىتَّ يكون أهاًل للفتوى وإصدار ا ،ة، بل ال بدَّ من شروٍط ومواصفاٍت جيب توفُّرها فيهوفكرته اخلاصًّ 

ة اجملتهد ومن ها يف شخصيَّ قَ للمجتهد، وضوابط لالجتهاد مكاهنا كتب االجتهاد، جيب حتقُّ  اشرتط العلماء شروطاً 
ص أن يتفهَّم النَّ  حُّ ال يصِ  هال ينبغي القول: أبنَّ  ، وهنااسقضي يف أحوال النَّ ، وكذلك احلال فيمن يمفتياً  ه  نفسَ  ب  ينصِّ 

 مسلمٍ  من كلِّ  وبٌ مطلأمٌر ص حماولة فهم النَّ  حيح أن يقال: أبنَّ رت لدية ضوابط وشروط االجتهاد، بل الصَّ إال من توفَّ 

                                                           
 ( مصنَّف ابن أيب شيبة، 39.100/7
 ( روضة احملبِّني، 40.479/1
 ( مسلم: 41.2055/4
 ( املصدر السَّابق، ونفس الصَّفحة.42
 ( البخاري، 43.2267/5
 ( األحكام الشرعية البن مفلح، 44.305/1
مذي، 45.620/3  ( الرتِّ
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ة نزل لسائر األمَّ  هأكثر على خطاب الوحي، ألنَّ  ف يتعرَّ د هللا على بصرية من أمره، وحىتَّ عبَ  ي  قدر استطاعته، حىتَّ 
 أبنَّ  ، والشكَّ ا بعد فهمهامباشرة العمل هب ةِ نَّ سبة للسُّ ابلنِّ و دون بتالوته والعمل به، هذا يف القرآن، متعبَّ  مة، وهيَّ دِ احملمَّ 

ين، وما ينقله عن دِّ بقواعد وأصول العلى ما حيمله املسلم غري اجملتهد من اعتقاد ومعرفة  اَ ومبنيَّ  هذا الفهم يبقى حمدوداً 
غة والعقيدة يف اللُّ  تٍ ارت لديهم ملكة االجتهاد ملا حيتاج إىل اجتهاد، والفهم ملا يبىن فهمه على أساسيَّ اجملتهدين الذين توفَّ 
 ليم.وضوابط الفهم السَّ 

ا عند الفهم لهال يتوقَّ  فاألمر إذاً  ه الثَّمرة )الفتوى ه العمل الذي تدور علينَّ أل ،ف عند حفظ النَّص وقراءته فحسب، وإمنَّ
ة الفهم  لنا أمهيَّ نيَّ نا يتب، وهأو إجياابً  ر على ذلك الفهم سلباً ابق الذي يؤثِّ واحلكم(، سلباً وإجياابً، إضافة إىل الفكر السَّ 

، كبريٍ   ه للفهم إىل حدٍّ وجِّ ملالفكر على هذا هو ا ابق على الفهم، وكأنَّ يف أتثريه على الفتوى، ومن قبله أتثري الفكر السَّ 
 ما يصل إليه املفيت من الفهم تكون الفتوى. مثَّ 

د لنا ضرورة اعتبار الضَّوابط العلميَّة للفهم، قبل أن نذكر ضوابط الفتوى، وبيان مدى احلاجة إىل أسس وضوابط وهذا يؤكِّ 
كيز الرتَّ  جزء منها، لكنَّ  أو هي ،على ضوابط الفهم بةً قبل مباشرة العمل بضوابط الفتوى، وإن كانت مرتتَّ  ،صِّ الفهم للنَّ 

ع املراحل ط الفهم، وتتبُّ  بعد إدراك ضوابل من الفتوى إالَّ خص املؤهَّ  ال يقرتب الشَّ ، حىتَّ ة مبكانٍ عليها واعتبارها من األمهيَّ 
، جيب شرعيَّةٌ  هبا أحكامٌ  قج تتعلَّ ألنَّ النَّتائ، اصدار الفتوى مثَّ  ،ضوابط الفتوى مثَّ  ،من أساسها، بدًأ بضوابط الفهم

من  ،رعيَّةة النُّصوص الشَّ وعلى أكمل وجه، ومن ذلك اعتبار صحَّ  ،صحيحةٍ  األخذ أبسسها وأصوهلا العلميَّة بصورةٍ 
 ا املعروفة، واألخذمن مضاهنِّ  صحيحةً  مثَّ قراءهتا قراءةً  –وى القرآن الكرمي فيما سِ  -خالل عرضها على قواعد التَّصحيح 

بعد ذلك بضوابط االجتهاد والفتوى، واليت منها معرفة النَّاسخ واملنسوخ، واملطلق واملقيَّد، والعام واخلاص، واحلقيقة 
، والفهم ودقيقةً  املةً ش واجملاز، والصَّريح والكناية، وغريها من الضَّوابط املدوَّنة يف كتب االجتهاد، والنَّظر للنُّصوص نظرةً 

وإصدار االحكام  ،املفيت فيما يتعلَّق مبسألة االجتهاد والفتوى ما سبق من الكالم خيصَّ  كلُّ ، و دةوابط احملدَّ هلا ابلضَّ 
عيَّة، وكذلك قراءة وفهم د للنُّصوص الشَّر أمَّا ما يتعلَّق مبوضوع الفهم اجملرَّ ، صل هبما من أحكام شرعيَّةالقضائيَّة، وما يتِّ 

غري الفتوى  -نيَّة يبُّع ما قاله العلماء يف سائر كالمهم، وما يتعلَّق ابألمور الدِّ ما يرتتَّب عليها من أحكام وفتاوى، وتت
نيا امل ،تبإىل ما يتعلَّق بسائر ما ك   من اآلداب واألخالق واملعامالت، إضافةً  -والقضاء  ختلفة، وما قيل يف أمور الدُّ
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 هم ما يقرأ بصورةٍ ته على فاقدرة الشَّخص وإمكانيَّ سواء كتاابت املسلمني أو غريهم، فهذا موضوع آخر يتعلَّق مبسألة 
نيا و  ،، يتَّفق يف اجلملة مع روح ومساحة اإلسالمانفعةٍ  جيِّدةٍ  اآلخرة، وسواء وخرييَّته العامَّة والشَّاملة، مبا فيه صالح الدُّ

 النَّفع اخلاص أو العام.

سب فهمه القاصر قيم أن يفيت حبم اخلاطئ أو السَّ يصعب على صاحب الفه ،من ضوابط للفتوى البدَّ فإنَّه و  وعلى ذلك
فقوا أو اتَّ  ،يهاصوص اليت وضعها علماء االختصاص وأمجعوا علد بضوابط الفهم للنُّ قيُّ من التَّ  ه ال بدَّ وما يوافق هواه، وأنَّ 

ب تدوينه، ومامل يذكر ها جين منوما مل يدوَّ ، للمفيت ينطلق منها إىل إصدار فتواه وقاعدةً  أساساً  على أغلبها، واليت تعدُّ 
وينبغي ، دوينه واعتبارهت ه إىل ما متَّ مّ ه، وجيب ضَ اعتبارِ  وظهر مع املمارسة للفتوى ضرورةَ  جيب ذكره، وما مل يعترب سابقاً 
ة ينيَّ سات الدِّ  املؤسَّ رعي وأهله، يفهلا ارتباط ابلعلم الشَّ  وسيلة ممكنةٍ  ، وأن تنشر بكلِّ عاجلةٍ  أن يكون ذلك العمل بصورةٍ 

 ة يف بالد الغرب على سبيل املثال.ينيَّ يف بالد اإلسالم وغريها، كاملراكز الدِّ 

بعض  م، ولعلَّ ة هبروف اخلاصَّ ملن ليس يف بالد اإلسالم من املسلمني، وحاجتهم ملراعاة الظُّ  مع مراعاة الوضع اخلاصِّ 
م عليه هنا مر كاجملمع الفقهي األورويب، والذي يبقى  الكالست ملثل هذا األة يف غري بالد اإلسالم أسَّ سات العلميَّ املؤسَّ 

مان واملكان، مبا يناسب الزَّ  ،صني بضوابط الفتوى يف فتواهمق من انتفاع املتخصَّ حقُّ سات، هو التَّ ق بتلك املؤسَّ فيما يتعلَّ 
 .حيثما كانتة رعيَّ سات الشَّ املؤسَّ  كلِّ   فيها، وهو األمر الذي يطلب يف حقِّ  رعيّ ة اليت طلب احلكم الشَّ والقضيَّ 

أمر  كون أهمَّ م وغريه، بل يكاد يشارة إليه عند ذكر كالم ابن القيِّ إل، كما سبق اله أمهيَّة ابلغةاالهتمام بذلك األمر  إنَّ 
، أو عدلٌ  مٌ شأ عنها ظلوابط أ سٌس لفتاوى ينة، كون الضَّ ق ابحلياة العامَّ ات ما يتعلَّ زمان، وابلذَّ  يف حياة املسلمني يف كلِّ 

ال حصر هلا يف  قٍ رَ ما نراه اليوم من ظهور فِ  ولعلَّ ، فٌ وتطرُّ  أو غلوٌ  وحسن معاملةٍ  ، مساحةٌ أو شرٌّ  ، خريٌّ أو ابطلٌّ  حقٌّ 
ة أو ينيَّ ور الدِّ اس على أمر من األميراد منها مجع النَّ  بالد املسلمني تنتسب إىل اإلسالم، سواء كانت يف نشأهتا عفويةً 

ويه اإلسالم وتش ،اخلدة اليت يراد هبا حرب اإلسالم من الدَّ من األغراض املتعدِّ  ة، أو كانت مصنوعة لغرضٍ نيويَّ الدُّ 
 ا انقرضت فرقةٌ موحماولة حتقيق مآرب خمتلفة، وما أكثر تلك الفرق اليوم، وما أسرع ظهورها، فكلَّ  ،فريق بني أبناءهوالتَّ 

َيدَّع ونَه، وهذا  لى حقٍّ ون هبا عة يستدلُّ ، وفتوى شرعيَّ معنيَّ  م بذلك فهمٌ سوها بذلك اخلري، وهلظهرت أخرى، ويزعم مؤسُّ 
 كتب هذا البحث.  ذلك من أجلو ظر فيه، وتدقيق النَّ  ،وقف عندهالذي جيب التَّ 
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موا هصني يف الفقه اإلسالمي راسخني فيه، َخرب وا األمر وعرفوه من مجيع زواايه، وفحيتاج إىل متخصِّ  األمر أنَّ  وال شكَّ 
أحد  نطلق منها كلُّ حقني، والقواعد اليت اابقني والالَّ لعوا على اجتهادات السَّ قيق منه، واطَّ واملعىن الدَّ  ،اهر يف األمرالظَّ 

الستفادة منه يف هذا أنسب من ميكن ا ولعلَّ ، فتواه فريقٍ  وأسسها اليت بىن عليها كلُّ  ،منهم، وعرفوا اختالفات الفتوى
 ة االستفادة منها بطريقةٍ ها وكيفيَّ توسرد أدلَّ  ،وابط وبيان حقيقتهاق بتدوين الضَّ قهية  املعتربة  فيما يتعلَّ العصر اجملامع  الف

هُّم النُّصوص ، وعوداً على بدء، فإنَّ من الضَّوابط اليت ميكن مراعاهتا عند تفجمردةٍ  ةٍ علميَّ  ةٍ ، ومبنهجيَّ كاملةٍ   سليمةٍ  صحيحةٍ 
  كالم أهل العلم من الفقهاء وغريهم، ما أييت:أو الوقائع، ممَّا يظهر يف

 / أن يكون الشَّخص ملمَّاً حبقيقة النَّص، أو م الَبَسات الواقعة، إملاماً كاماًل.1

 / أن يكون الشَّيء الذي جرى عليه الفهم أمراً واضحاً وشيئاً حمدداً بيِّناً، ليس ومهاً.2

 اليت تقيِّد فهمه، مبعىن )ضرورة الفهم اجملرَّد(./ أن يكون الشَّخص متجّرِداً من كلِّ القيود 3

يَّة.4  / أن يكون الشَّخص  بكامل قواه الشَّخصيَّة، والعقليَّة، واحلسِّ

 / استقرار نفسيَّة الشَّخص، فيتفهَّم األمر، وهو بعيد عن الَغَضِب والتََّسرُّع يف الفهم.5

 نَّ عدم املصداقيَّة يف األمر َتْصِرف  عن احلقيقة. / أن يكون صادق الرَّغبة يف إرادة الفهم الصَّحيح، أل6

/ أن يكون تفهُّمه يتعلَّق بكلِّ أمر له عالقة بتخصُّصه، أو لديه اخلربة الكافية عنه، أمَّا غري ذلك فال اعتبار لفهمه، 7
 حىتَّ يكون مطلعا َحدَّ الكفاية، أو يتقوَّى بَِفْهِم َمْن َلَدْيِه ِعْلٌم خبفاايها. 

ْمَنا. َأل  هللاَ لِْلَجِمْيع اْلِعْلَم اْلنَّاِفع، َواْلَعَمَل اْلصَّاِلِح، اْللُّه مَّ اَي م َعلِّْم ِإبـْرَاِهْيَم َعلِّْمَنا، َوايَ َنسْ  ْم س َلْيَماَن فـَهِّ   م َفهِّ

 نَ َتاِئُج اْلَبْحِث:

 ساٌس ملا يصدر عنه./ للفهم أمهية  كبرية  يف معرفة أمور اإلنسان العلميَّة والعمليَّة، وهو أ1

 / للفهم دوٌر فاعٌل يف التَّأثري على الفتوى َسلباً وإجَياابً.2
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 / تفاوت النَّاس يف الفهم ينعكس على ما يصدر عنهم.3

 / ميكن للفتوى أن تتغريَّ بتغريُّ الزمان، واملكان، واحلال، والفهم للنَّص، ومالبسات احَلَدث.4

 لنَّاس العلميَّة والعمليَّة، ينعكس نوعها على الفهم الذي ب ِنْيت عليه./ للفتوى آاثٌر كبريٌة على حياة ا5

 / ضرورة العمل بضوابط الفهم اليت يضعها أهل  العلم املتخصِّصني، لتأثريه املباشر على الفتوى.6

دِّين، وما يتَّصل به من ل/ من أَجلِّ وأهمِّ األمور اليت جيب التَّنبُّه هلا، ضبط الفهم لتأسيس الفتوى، لتعلُّق ذلك أبمر ا7
 األمور العلميَّة والعمليَّة للنَّاس.

 اْلت َّْوِصَياُت َواْلُمْقرَتََحاُت:

 /  إعداد دراسة توجيهيَّة خبصوص أمهِّيَّة الفهم، ودوره السَّليم يف إصدار الفتوى.1

 وابط الفتوى./ لزوم إعداد ضوابط للفهم السَّليم، ووجوب تقيُّد املفيت هبا، مع ما يليها من ض2

 / إعداد منهج متدرِّج للطُّرق اليت جيب على املفيت سلوكها، من ذلك طرق الفهم وضوابطه.3

 / وضع منهجيَّة علميَّة ملا حيتاج إليه املفيت، خالل مرحلة الدِّراسة الفقهيَّة.4

ات املخت5 صة يف جانب الفهم، وأتثريه على املتغريِّ تمع، كون الفتوى املرتتِّبة لفة يف اجمل/ إجياد مؤسَّسٍة متكاملٍة متخصِّ
نيا، سلَباً وإجيااَبً.   عليه تتعلَّق بسائر أمور الدِّين والدُّ

صة.6  / بيان خماطر الفهم السَّقيم على أمور احلياة، من خالل وسائل تعليميَّة وإعالميَّة م تخصِّ

 ها، وتوسيع دائرة الفهم السَّليم./ إغالق املنافذ اليت يصدر عنها الفهم الفاسد، من خالل بيان َخَطر 7
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 قَائَِمُة اْلَمَراِجِع: 

 / القرآن الكرمي.1

، 3بريوت، ط مة، اليما كثري،  ابن اجلعفي، دار البخاري عبدهللا أبو إمساعيل بن املختصر، حممد الصَّحيح / اجلامع2
 ه.1422البغا،  ديب مصطفى. د: حتقيق

اث إحياء النِّيسابوري، دار القشريي سنياحل أبو احلجَّاج بن مسلم، مسلم / صحيح3  حممَّد: وت، حتقيقالعريب، بري  الرتُّ
 الباقي. عبد فؤاد

مذي، حممَّد سنن الصَّحيح / اجلامع4 مذي عيسى أبو عيسى بن الرتِّ اث إحياء السُّلمي، دار الرتِّ بريوت،  العريب، الرتُّ
 م.1998وآخرون. شاكر حممَّد أمحد: حتقيق

 .1995القاهرة، حتقيق:األرنؤوط،  قرطبة، الشَّيباين،مؤسَّسة عبدهللا أبو حنبل بن أمحدأمحد،  مسند /5

، 1بريوت، ط/ لميَّة،الع الكتب النِّيسابوري، دار احلاكم عبدهللا أبو عبدهللا بن الصَّحيحني، حممَّد على /املستدرك6
 .1990التَّلخيص، يف الذَّهيب عطا، مع تعليقات القادر عبد مصطفى: حتقيق

 كمال:  شد، الّرايض، حتقيقالرُّ  الكويف، مكتبة شيبة أيب بن حممَّد بن هللا عبد بكر واآلاثر، أبو األحاديث يف / املصنَّف7
 ه.1409احلوت،  يوسف

  ريوت،ب -اجليل هللا، دار عبد أبو الزَّرعي أيُّوب بكر أيب بن العاملني، حممَّد ربِّ  عن املوقِّعني إعالم   /8
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 يف ضو ٌ السياسة الشرعية أسس التعبري عن الرأي
 الدكتور: عبد الوهاب مهيوب مرشد عبده عامر

 قسم السياسة الشرعية

 جامعة املالاي
 

 امللخص
أسس التعبري عن الرأي اليت جاء هبا التشريع اإلسالمي يف نصيحة احلاكم ومشاورته واحلسبة يف اجملتمع  تناول البحث

امل يفسح اجملال للتعبري عن الرأي واملناقشة والصدوح بكلمة احلق واسداء النصح، والتمحيص املسلم، كأول تشريع متك
والتحقيق ومعرفة الصواب واخلطأ يف كل ما يواجه اجملتمع املسلم، بكل جرأة دون خوف أو إحجام، بغرض الوصول إىل 

عبري عن الرأي اجملتمعات، حىت جعل اإلسالم التاحلق والصواب يف األعمال واألفعال يف كل ما يتعلق ابملصاحل العامة يف 
واجب من واجبات املسلم يف ممارسة حقه يف إطار الدولة اإلسالمية وابلتأمل يف النماذج اإلسالمية يتبني اعتبار التعبري 

ي وكفالة أوخلص البحث إىل أن على النظم اإلسالمية احلاكمة تبين التعبري عن الر عن الرأي يف األمور اخلاصة والعامة، 
حرية املسلم وعدم االكرتاث مبا يطرحه انطالقا من أساس اشراك املسلمني يف كل القضااي، وتوصل البحث أبن على 
 حكام املسلمني اليوم السري وفق ما جاءت به الشريعة حىت يعم النفع جلميع املسلمني يف ظل أنظمتها اإلسالمية احلديثة.

 ، النظام اإلسالمي، املقاصد، الداللة.التعبري، الرأي الكلمات املفتاحية:
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 املقدمة:
واســداء  واجلرأة وقول كلمة املعروفوالوقوف بصــالبة مع احلق، اإلســالم من أوله إىل آخره يدعو املســلمني إىل البســالة 
وحرية  إال هللا وفق املعاين الرابنية اليت ترفض املداهنة وال ختافالنصــــــح يف كل ما يتعلق ابملصــــــاحل العامة يف اجملتمعات، 

بب إلقامة ســـالتعبري واجب شـــرعي عظيم حيمي أمتنا اإلســـالمية من أن يغشـــاها الفســـاد ويتســـلط عليها الظاملني ويعد 
ت ْم َخرْيَ أ مٍَّة أ ْخرَِجْت لِلنَّاِس أَتْم ر وَن اِبْلَمْعر وِف ﴿قال تعاىل:  ،1 الدين، وإظهار لشـــــــــــــعائر اإلســـــــــــــالم، وإمخاد للباطل ك نـْ

 [110]سورة آل عمران: ﴾ْوَن َعِن اْلم ْنَكِر َوتـ ْؤِمن وَن اِبَّللَِّ َوتـَنـْهَ 
ونتيجة ملا تعيشـــــه األمة اإلســـــالمية اليوم من حالة االغرتاب وفقدان الذات، واهتزاز يف اهلوية اإلســـــالمية، والتفســـــخ يف  

األنظمة  ارســــــــاتلة من ممجلم حىت أصــــــــبح املســــــــلم يشــــــــعر كأنه غريب يف بلده ووطنه؛ نتيجة املفاهيم والقيمكثري من 
طهد إىل غري مقموع ومضـــو  مراقب، فأصـــبح الفرد صـــناعهااملعاصـــرة اليت جريت فيها القرارات وفق ما يريد  واحلكومات

ة أحدث موجة إنتقادات حادأدى إىل إحجام كثري من الناس يف التعبري عن أراءهم، و ذلك من املمارســات، هذا بدوره 
من أراء يف احلرايت العامة اليت تدخل يف نطاق حق الشــــــــــــــخص يف التعبري عما ا يرونه تعبريا عمالناس  من قبل مجهور

يريد وفق الضــــوابط اليت تفســــح اجملال حلرية التعبري للوصــــول إىل الصــــواب، وفق األمانة والصــــدق وإظهار احلقِّ وإعالن 
اابحته الشــــــريعة ر قِّ ابلباطل، وتقريالرأي بضــــــوابط املصــــــلحة الدينية والدنيوية، وترك التشــــــويش على الرأي، أو لبس احل

ن  ِإنَّ َوق ْل لِِعَباِدي يـَق ول وا الَّيِت ﴿اإلســــــالمية للتعبري عن الرأي احلســــــن واعتباره حقا لكل مســــــلم، قال تعاىل:   ِهَي َأْحســــــَ
ْنَساِن َعد وًّا م ِبيًنا نَـه ْم ِإنَّ الشَّْيطَاَن َكاَن ِلإْلِ  .[53راء: ]اإلس ﴾الشَّْيطَاَن يـَنـْزَغ  بـَيـْ

ولقد كفل اإلســــالم التعبري عن الرأي مبفهومه اإلســــالمي املنضــــبط الذي مينع التعدي وحيفظ احلقوق، الرأي الذي يؤيد 
م ْؤِمَنات  بـَْعض ه ْم أَْولَِياء  َواْلم ْؤِمن وَن َوالْ ﴿ :اإلفصاح ويكره الكبت، ابلتعبري عن احلق واقراره ودفع الباطل ورده، قال تعاىل

اَلَة َويـ ْؤت وَن الزََّكاَة َوي ِطيع وَن اَّللََّ بـَْعٍض  َهْوَن َعِن اْلم ْنَكِر َوي ِقيم وَن الصــــَّ رَيْمَح ه م  اَّللَّ  وَ أَيْم ر وَن اِبْلَمْعر وِف َويـَنـْ وَله  أ ولَِئَك ســــَ َرســــ 
َ َعزِيٌز َحِكيمٌ   .من وسائل اخلري وصالح اجملتمعات [، وهبذا تكون حرية التعبري وسيلة مهمَّة 71﴾ ]سورة التوبة:ِإنَّ اَّللَّ

 
 ِشكالية البحث:

تتلخص إشـــكالية البحث أبن التعبري عن الرأي يف احلكومات اإلســـالمية القائمة ضـــعيف وال يؤدي األدوار اليت رمستها 
 مالشــريعة اإلســالمية، والذي بدوره ســاهم يف تشــويه العمل الســياســي املعاصــر وســبب الغموض واإلهبام يف تعامل احلاك

 واحملكومني يف هذا األمر، وساهم يف انتشار املمارسات اخلاطئة يف الكبت واإلكراه يف اجملتمعات اإلسالمية.
                                                           

 انظر: الشــــــــاطيب، إبراهيم بن موســــــــى اللخمي. املوافقات يف أص      ول الفقه، حتقيق: أبو عبيدة مشــــــــهور بن حســــــــن آل ســــــــلمان )دار ابن عفان، ط 1، 1
.274ص ، 1ج ،(م1997هـ/ 1417  
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 منهجية البحث:

يتناول الباحث أسس التعبري عن الرأي يف التشريع اإلسالمي من خالل بيان نصوص الشريعة اإلسالمية، والتأصيل هلا 
يان أعمال اخللفاء الراشـــدين، وانتهاج طريقة التحليل والرتكيب يف تدعيمها، وبوفق نصـــوص اثبتة من الكتاب والســـنة و 

 أوجه الصواب واخللل ومدى تطابقه أو تعارضه مع الشريعة اإلسالمية.
 

  أهداف البحث:
يهدف البحث إىل توضـــــــــيح أســـــــــس التعبري عن الرأي ابلنظرة اإلســـــــــالمية الشـــــــــرعية، املســـــــــتمدة من الكتاب والســـــــــنة 

ت املبنية عليهما، وتصــــحيح الفهم اخلاطئ جتاه احلكم اإلســــالمي وقيمه العادلة، ويهدف البحث أيضــــا إىل واالجتهادا
إقرار األســـــس اليت حتكم تصـــــرفات احلاكم واحملكوم ومد جســـــور وأواصـــــر الصـــــلة بني كليهما وفق التشـــــريع اإلســـــالمي 

 الضابط لتصرفاهتما.
 
 

 املبحث األول: مفهوم التعبري
، فَعربَّ عّما يف 2له من )عرب( العني والباء والراء أصــل صــحيح واحد يدل على النفوذ واملضــي يف الشــيءلفظ التعبري أصــ

 َ ه تـَْعِبرياً؛ أَْعَرَب وَبنيَّ ، ومن الكلمات املشــتقة من هذا األصــل، العبارة؛ ألنه ينتقل املعربِّ هبا إىل مقصــودة، والبيان 3نـَْفســِ
مري قدرة اإلنســـان على التعبري عن وجهة نظره مبختلف وســـائل » االصـــطالح أبنه: ، وعرف يف4واإليضـــاح عّما يف الضـــّ

، ويقصد ابلتعبري 6فالتعبري هو الثمرة اليت ينتجها الفكر السليم، واالجتاه املستقيم يف طلب احلقائق وإعالهنا  ،5«التعبري
، مبا ، والتلفزيون، واالنرتنتعن الرأي اإلفصـــــــــاح عما يف النفس أبي وســـــــــيلة كانت كاجملالت والصـــــــــحف، واالذاعات

                                                           
  ابن فارس، أيب احلسني أمحد بن زكرايّ . معجم مقاييس اللغة، عبد السالم حممد هارون )دار الفكر، 1399هـ -1979م(، ج4، ص2.207

  الزَّبيدي، حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين. َتج العروس من جواهر القاموس، حتقيق: جمموعة من احملققني )دار اهلداية(، ج 12/ ص 3.502
  ابن منظور، حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري. لسان العُر )بريوت: دار صادر، ط 3، 1414هـ(، مادة: عرب، ج4، ص4.529
  الزحيلي، حممد. حقوق اإلنسان يف اإلسالم )دار الكالم الطيب، ط3، 2003م(، ص5.186
 . أبو زهرة، حممد. اجملتمع اإلنساين يف ظل اإلسالم )القاهرة: دار الفكر العريب(، ص6.199
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يرتجح للشخص بعد التأمل واملعرفة؛ ابلقصد احلسن وإرادة احلق واخلري والنفع للناس، ويشرتط للتعبري عن الرأي القدرة 
 وانتفاء املخالفة للشرع، وأال يرتتب على التعبري ابلرأي مفسدة راجحة. 

 
 املبحث الثاين: أسس التعبري يف التشريع 

تكليف ال جيوز ، فهو 7شــــريع اإلســــالمي ابعتبار التعبري أمر وجويب، فضــــالً عن كونه حقاً ســــياســــياً للمســــلمنيميتاز الت
ملؤمٍن أن يرتكه، وفريضـــــة ال حيلُّ أن يتخلى عنها، واْلتزام الصـــــمت وعدم قول احلق امر مذموم شـــــرعا، عن أيب ســـــعيد، 

ه؟ قال: ، قالوا: اي رسول هللا كيف حيقر أحدان نفس«نفسه ال حيقر أحدكم»قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
" يرى أمرا هلل عليـه فيـه مقـال، مث ال يقول فيـه، فيقول هللا عز وجـل لـه يوم القيـامـة: مـا منعـك أن تقول يف كـذا وكـذا؟ 

 8فيقول: خشية الناس، فيقول: فإايي كنت أحق أن ختشى "
خالق واملصــــــــــاحل العامة والنظام العام أمر مشــــــــــروع وتطبيق عملي، فاجلهر ابحلق واســــــــــداء النصــــــــــح يف كل ما ميس اال

اإلسالم ليس جمرد قول وعمل قليب فقط، بل إن اإلسالم يتعدى إىل أكثر من ذلك، ويتعامل مع الواقع ويضع احللول ف
، فالتعبري عن ةالعالقة بني احلاكم واحملكوم يف التوجيه واإلرشـــاد والنصـــح واحملاســـبأســـاس املناســـبة لكل املشـــكالت على 

صـــيحة املســـلم يتمتع بكامل حرته يف اجلهر ابحلق وإســـداء النالرأي يف امليدان الســـياســـي أداة إلصـــالح احلكم وتقوميه، و 
 يف أمور احلياة فيما حيقق للمسلمني نفعا دينيا أو دنيواي يف إطار األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، والتشاور.

غرض هرها على أتكيد معىن املســـئولية لدى اجلميع والعالنية كأســـاس للتعبري واملكاشـــفة بوالتعبري عن الرأي يقوم يف جو 
، يف طرح اآلراء 9التعميم واالتصــــال مع اآلخرين، إلحاطة الناس علما مبضــــمون الرأي الراجح، والتعبري به بصــــفة علنية 

ادقاً مثبتاً فيه ون التعبري مطابقاً للحقيقة صــواألفكار عن طريق االتصــال املباشــر ابلقول والكتابة مبا هو حســنا، وأن يك
بعيداً عن الظن وحتري الصـــــدق يف األقوال والفعال والدعوة إىل كل ما فيه خري لألمة وما هو ضـــــروري ملصـــــلحتها، وال 

، 10يقتصر األمر على هذا بل البد من النقد لكل ما هو ضار وفاسد ابلعدل واإلنصاف وترك الكذب وتزيف احلقائق
ري عن الرأي يف اإلســـــــالم ليس مطلقا يف قول من شـــــــاء كيفما شـــــــاء، وإمنا هو تعبري مقيد ابحملافظة على مصـــــــاحل فالتعب

 األفراد واجملتمع وقصد اخلري والنفع يف كل حال، وهنك ثالثة أسس مهمة للتعبري عن الرأي بياهنا على النحو اآليت:
                                                           

 .65 حممد أمحد مفيت، سامي صاحل الوكيل، حقوق اإلنسان يف اإلسالم وحقوق اإلنسان يف الفكر السياسي الغريب، مرجع سابق، ص7
 أخرجه ابن ماجه أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين، س           نن ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي )دار إحياء الكتب العربية(، ج 2/ ص 1328، 8

.4008برقم:   
 انظر: خالد مصـــــــطفى فهمي، حرية الرأي والتعبري يف ض     و ٌ اَلتفاقيات الدولية والتش     ريعات الوطنية والتش     ريعان اإلس     المية وجرائم الرأي والتعبري 9

.193-188م(، ص2009، 1اإلسكندرية: دار الفكر اجلامعي، ط)  
  انظر: الدوالييب، حممد معروف. الدورة والسلطة يف اإلسالم )مكة املكرمة: رابطة العامل اإلسالمي، 1982م(، ص56، 10.57



 

 
1021 

 

 
 األساس األول: أساس النصيحة وقصد اْلق

عوب، وهي من أهم الوســـــــائل للتقييم وجتاوز األخطاء وتصـــــــحيحها، للنصـــــــح أمهية ك برية وعظيمة يف حياة األمم والشـــــــ 
وجتب على كل مســــــلم والنصــــــح يقتضــــــي النصــــــح لعامة الناس ومناصــــــحة احلكام وتبصــــــرهتم، فالدين ال يعطي احلاكم 

 اجملتمع فيفســـــــــد ة املطلقة لينطلق يفالســـــــــلطان املطلق على الفرد، حبيث يصـــــــــري الفرد وكأنه عبد، وال يعطى الفرد احلري
ر فقد بينها النصــــيحة لوالة األمومن ذلك النصــــح احلياة على نفســــه وعلى اآلخرين، والوســــيلة املثلى يف هذا النصــــيح، 

يف أحاديث منها: "الدِّين النصـــــيحة. قلنا ملن؟ قال: هلل، ولكتابه، ولرســـــوله، وألئمة  -صـــــلى هللا عليه وســـــلم-الرســـــول 
"إن هللا يرضـــى لكم ثالاثً، ويســـخط لكم ثالاثً، يرضـــى لكم أن تعبدوه وال تشـــركوا به شـــيئاً، وأن ، وعامتهم"املســـلمني، 

 11تعتصموا حببل هللا مجيعاً، وأن تناصحوا من واله هللا أمركم".
فتكون  ،فالضــــــابط يف النصــــــيحة جتنب كل ما مينع وقوع النصــــــيحة؛ حبيث يكون املقصــــــود وصــــــول النصــــــح والعمل به

، والنصــــــــيحة لعامة املســــــــلمني إرشــــــــادهم إىل مصــــــــاحلهم، 12صــــــــيحة ألئمة املســــــــلمني معاونتهم على احلّق وأمرهم بهالن
 13،قال عمر بن اخلطَّاب رضــــــــــي هللا عنه: )أال فلتقولوها وال خري فينا إن مل نســــــــــمعها( وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم،

 إن ري ينصــح أاب جعفر املنصــور بقوله: )إين ألعلم رجالً وقد كان ســلف األمة مثاال يف نصــح احلكام فهذا ســفيان الثو 
، وأدخل على أيب جعفر املنصــــور مبىن، 14صــــلح صــــلحت األمة وإن فســــد فســــدت األمة، قال: ومن هو؟ قال: أنت!

فقال له: ارفع إلينا حاجتك، فقلت له: اتق هللا فقد مألت األرض ظلما وجورا، قال فطأطأ رأســـــــــــــــه، مث رفعه، فقال: 
نا حاجتك، فقلت: إمنا أنزلت هذه املنزلة بسيوف املهاجرين واألنصار، وأبناؤهم ميوتون جوعا، فاتق هللا وأوصل ارفع إلي

إليهم حقوقهم، فطأطأ رأســــــــه، مث رفعه فقال: ارفع إلينا حاجتك، فقلت: حج عمر بن اخلطاب رضــــــــي هللا عنه، فقال 
، وهلذا قال اإلمام 15 ال تطيق اجلمال محلها، وخرج خلازنه: كم أنفقت؟ قال: بضــــــــــــــعة عشــــــــــــــر درمها وأرى ههنا أمواال

                                                           

ـــــــــــــــــــــــ(، موطأ مالك، حتقيق: حممَّد فؤاد عبد الباقي )مصــــــــر: دار إحياء الرتاث العريب(، ج2،  11 أخرجه مالك، أبو عبدهللا بن أنس األصــــــــبحي. )ت 179هـ

.1796، رقم: 990ص  
  النو وي، أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف. املنهاج شرح صحيح مسلم بن اْلجاج )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، ط 2، 1392ه( ، ج 2/ ص 1238

ــــــــــــــــــ - 13  ابن رجب، زين الدين عبد الرمحن. جامع العلوم واْلكم، حتقيق: شـــعيب األرانؤوط و إبراهيم ابجس )بريوت: مؤســـســـة الرســـالة، ط 6، 1422هـ
.223 ص /1(، ج م1200  

  الطرطوشي، أبو بكر حممد بن حممد ابن الوليد الفهري. سراج امللوك )من مصر: املطبوعات العربية، 1289هـ، 1872م(، ص 14.45
ين )بريوت: دار املعرفة(، ج2 / ص 15.147   انظر: الغزايل، أبو حامد حممَّد بن حممَّد، ِحيا ٌ علوم الدِ 



 

 
1022 

ينبغي ملن ظهر له غلط اإلمام يف بعض املســـــــائل أن يناصـــــــحه... ويبذل له النصـــــــيحة وال يذل ســـــــلطان » الشـــــــوكاين:
 برتك النصيحة.16«هللا
وســلم  "إن لصــاحب  هوالتعبري ابلنصــيحة من الوســائل املشــروعة املرتبطة ابحلق واملصــلحة كما قال النيب صــلى هللا علي 

حيتمل الضـــــــــرر اخلاص ألجل دفع الضـــــــــرر »على أســـــــــاس القاعدة األصـــــــــولية أبنه: النصـــــــــيحة تكون ، ف17احلق مقاال"
 18«.العام

ويشــــــرتط يف  الناصــــــح أن يعلم يقيناً أن ما يدعو الناس إليه مما جاءت به الشــــــريعة؛ فاإلخبار عن شــــــرع هللا فيجب أن 
خرب ب

 
ه صــــــادقاً، وال جيوز أن يـ َقّول الشــــــريعة ما مل تقله أبن يقول هذا حالل وهذا حرام مبا يكون اإلخبار صــــــحيحاً وامل

اٌم لِّتَـْفرَت واْ رَ يكون كاذابً ومفرتايً على هللا، قال تعاىل: ﴿ َوالَ تـَق ول واْ ِلَما َتِصف  أَْلِسنَـت ك م  اْلَكِذَب َهـــــــــــــَذا َحاَلٌل َوَهـــــــــــــَذا حَ 
وهللا أمران أن ال نقول إال احلق، وأن ال »، قال شــــــخ اإلســــــالم ابن تيمية:  [116ة النحل: ]ســــــور  َعَلى اَّللِّ اْلَكِذَب ﴾

، وينـــدرج حتـــت هـــذا ترك التعبري عمـــا يكون زورا وهبتـــاان وتروجيـــا 19«نقول عليـــه إال بعلم، وأمران ابلعـــدل والقســــــــــــــط
 [ .72وا اِبللَّْغِو َمرُّوا ِكرَاًما﴾ ]الفرقان: للضالالت لقوله تعاىل: ﴿َوالَِّذيَن اَل َيْشَهد وَن الزُّوَر َوِإَذا َمرُّ 

وال يشرتط للنصيحة حتقق أن يصل الناصح بعلمه مبعاين الشريعة إىل مرتبة اجملتهد وإمنا الشرط أن ما يدعيه من الشريعة 
منا أيمر وذلك اثبت آلحاد املســــلمني وإ»، يقول اإلمام النووي: 20وصــــل إليه عن طريق اليقني ومعرفته ابلنص الشــــرعي

وينهي من كان عاملاً مبا أيمر به وينهى عنه، فإن كان من األمور الظاهرة مثل الصــالة والصــوم والزان وشــرب اخلمر وحنو 
، إال أنه على الناصح االلتزام ابآلداب اإلسالمية بطيب الكالم، واالبتعاد عن الفحش، 21«ذلك فكل املسلمني علماء

 والقبح، والتشهري.

                                                           
  الشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا، السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار )دار ابن حزم / ط 1(، ص 16.965
  أخرجه البخاري، حممد بن إمساعيل . اجلامع الصحيح، حممد زهري بن انصر الناصر )دار طوق النجاة ط 1، 1422هـ(، ج 3/ ص 162، برقم: 17.2609

  الربكيت، حممد عميم اإلحسان اجملددي. قواعد الفقه )كراتشي الصدف ببلشرز، ط1، 1407 – 1986(، ج 1، ص 18.398
  ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم. منهاج السنة النبوية، حتقيق: حممد رشاد سامل )الرايض: جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ط 1، 1406 هــــــــــ -1986 م ( 19

.342، ص2ج،   

 انظر: حبثنا، ابالشـــرتاك مع جمموعة من الباحثني وفضـــيلة الدكتور عبد الكرمي زيدان، دور وواجبات العلما ٌ والدعاة )اليمن: مركز أحباث جامعة اإلميان، 20
2005 . م(  
 www.jameataleman.org. 
  النووي، أبو زكراي حيىي بن شرف. صحيح مسلم بشرح النووي )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، ط 2، 1392ه(، ج2، ص 21.23
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للتعبري ابلنصـــــــح الصـــــــدق والنزاهة واألمانة  واإلحســـــــان يف القول املخاطبة واحملاورة، فإنه إذ مل يفعلوا  والضـــــــابط اجلامع
مراعاة املبادئ اإلســــالمية ، ف22ذلك، نزغ الشــــيطان بينهم، وأخرج الكالم إىل الفعال، ووقع الشــــر واملخاصــــمة واملقاتلة

ال بد  دون جتريح األشــخاص واهليئات واملؤســســات وحنوها أمرالرأي ابلصــفة الشــخصــية واملعاين األخالقية والتعبري عن 
من الســــــــــــــري عليه، والبد من االحرتام يف طرح وجهة النظر؛ لتكون أدعى للقبول، وأوفَق ملراد هللا تعاىل وأال يكون يف 

طَّيِِّب ِمَن اْلَقْوِل ل﴿ َوه د وا ِإىَل ا القول عدوان وأن يكون طيباً بعيداً عن الفحش والقبح وبذاءة اللســـــــــــــــان يقول تعاىل:
 [.24]سورة احلج: َوه د وا ِإىَل ِصرَاِط احْلَِميِد ﴾

وميكن أن أقول أن الشـــريعة اإلســـالمية تبيح لكل إنســـان أن ينصـــح من شـــاء دون عدوان؛ فال يكون شـــتاماً وال عياابً  
ر ابلســوء ابليت هي أحســن، وأن ال جيهوال قاذفاً وال كاذابً، وأن يعرب عن نصــحه ابحلكمة واملوعظة احلســنة، وأن جيادل 

من القول، وأن يراعي جلب املصــــــــاحل، ودرء املفاســــــــد، من خالل النقد البناء املبين على تغليب املصــــــــلحة العامة على 
 [.83املصاحل الشخصية، واحلزبية، والعصبية؛ يقول تعاىل: ﴿َوق ول وا لِلنَّاِس ح ْسًنا ﴾ ]البقرة: 

 
 ختيار الصواُ اثنيا: أساس املشاورة وا

املشـــــــاورة تعين أال ينفرد اإلنســـــــان ابلرأي وحده يف األمور، فرأي االثنني أو اجلماعة أقرب إىل إدراك الصـــــــواب من رأي 
الواحد بســــــبب أن املشــــــاور يضــــــيف إىل عقله عقول اآلخرين وإىل علمه علوم اآلخرين، وما اســــــتغىن مســــــتبد برأيه إال 

تقليب اآلراء املختلفة ووجهات النظر املطروحة واختيار أصــوهبا ، و 23من الزلل ، واملســتبد بعيد من الصــواب قريبهلك
املصلحة ابحملافظة على مقصود الشرع  ، فالقصد من الشورى حتقيق24 وأحسنها ليعمل به حىت تتحقق أحسن النتائج

تقليب  صــــــوب بعدواســــــتخراج الرأي األ يف مصــــــاحل الناس وتربية لألمة على إدراك الصــــــواب الصــــــحيح يف عامة األمور
ســــــــتطالع رأي ا»فالقصــــــــد من الشــــــــورى: ، وعليه اآلراء من قبل العارفني، حبرية كاملة، إظهاراً للرأي األمثل والعمل به

قال تعاىل: ﴿َوالَِّذيَن  ،25«األمة وأهل العلم واالختصــــــــاص بغرض معرفة الصــــــــواب يف قضــــــــية اجتهادية للعمل به لزوما
َتَجاب وا ِلَرهبِِّْم َوأَقَ  نَـه ْم﴾اســــْ وَرى بـَيـْ الَة َوأَْمر ه ْم شــــ  [ فقد مدح هللا املشــــاور يف األمور، ومدح القوم 38]الشــــورى:  ام وا الصــــَّ

                                                           
 ابن كثري، إمساعيل بن عمر. تفسري القرآن العظيم، حتقيق: حممد حسني مشس الدين )بريوت: دار الكتب العلمية، منشورات حممد علي بيضون، ط 1، 22

.80، ص5ج (،هـ 1419  
 انظر: الشيزري، عبد الرمحن بن عبد هللا بن نصر. املنهج املسلوك يف سياسة امللوك، حتقيق: علي عبد هللا املوسى )الزرقاء: مكتبة املنار، 1407هـ، 1987م(، ج1، 23

.480-478ص  

  أبو فارس، حممد عبد القادر. النظام السياسي يف اإلسالم )عمان: دار الفرقان، ط2، 1407هـ، 1986م(، ص24.79
  انظر: حبثنا املوسوم بـــــ"نتيجة الشورى بني اإللزام واالعالم"25
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، ونزلت اآلية يف مكة ويف هذا داللة على أن االهتمام ابلشــــورى من بداايت التشــــريع ، مما جيعل 26الذين ميتثلون ذلك
 وايً ابن املمدوحني يتداول أمرهم بينهم ويتقرر العمل بينهم، فهم فيه، ويعطينا إحياء ق27الشــورى تعم شــؤون احلياة مجيعا

 فَاْعف  َعنـْه ْم َواْستَـْغِفْر كَ شركاء، قال تعاىل: ﴿فَِبَما َرمْحٍَة ِمَن اَّللَِّ لِْنَت هَل ْم َوَلو ك ْنَت َفظّاً َغِليَظ اْلَقْلِب اَلنـَْفضُّوا ِمْن َحْولِ 
اِوْره ْم يف اأَلمْ  بُّ اْلم تَـوَكِِّلنَي﴾هَل ْم َوشـــــــــَ [، ويف هذه اآلية يقرر 159آل عمران: ] ِر فَِإَذا َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل َعَلى اَّللَِّ ِإنَّ اَّللََّ حيِ 

لألمة  هو الذي تواله، وهو نص قاطع ال يدع –صلى هللا عليه وسلم-اإلسالم هذا املبدأ يف نظام احلكم، والنيب حممد 
فرض أســاســي ال يقوم نظام اإلســالم إال على أســاســه، أما شــكل الشــورى والوســيلة اليت املســلمة شــكاً يف أن الشــورى 

صــــــلى هللا عليه  -وكان النيب ، 28تتحقق هبا، فهذه أمور قابلة للتحوير والتطوير وفق أوضــــــاع األمة ومالبســــــات حياهتا
به، فهذا  ا للرأي والعملحيرص على مشـاورة أصـحابه، التماسـاً للصـواب والوقوف على الرأي الصـائب تشـجيع -وسـلم

حباب بن املنذر ابن اجلموح أحد بين سلمة قال: اي رسول هللا. أرأيت هذا املنزل؟ أمنزل أنزلكه هللا ليس لنا أن نتقدمه 
وال نتــأخر عنــه أم هو الرأي واحلرب واملكيــدة ؟ قــال: بــل هو احلرب والرأي واملكيــدة قــال: فــإن هــذا ليس لــك مبنزل 

 ىن قليب القوم فنزله مث نغور ما ســـــواه من القلب مث نبين حوضـــــا فنمأله مث نقاتل القوم فنشـــــرب والفاهنض حىت أنيت أد
وسار  -عليه وسلم صلى هللا-يشربون فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " قد أشرت ابلرأي "، مث هنض رسول هللا 

  29فيه اآلنية مث أمر ابلقلب فغورت. حىت إذا أتى أدىن ماء من القوم نزل وبىن حوضا على القليب وقذفوا
ارث بن أن يصــاحل عيينة بن حصــن واحل -صــلى هللا عليه وســلم -وملا طالت هذه احلال على املســلمني أراد رســول هللا 

يف  30عوف رئيســي غطفان على ثلث مثار املدينة وينصــرفا بقومهما وجرت املراوضــة على ذلك: " فاســتشــار الســعدين
 إن كان هللا أمرك هبذا فسمعا وطاعة وإن كان شيئا تصنعه لنا فال حاجة لنا فيه، لقد كنا حنن فقاال اي رسول هللا ذلك"

وهؤالء القوم على الشــــــــــــــرك ابهلل وعبادة األواثن وهم ال يطمعون أن أيكلوا منها مثرة إال قرى أو بيعا فحني أكرمنا هللا 
 31عطيهم إال السيف فصوب رأيهما.ابإلسالم وهداان له وأعزان بك نعطيهم أموالنا وهللا ال ن

                                                           
 ابن العريب، حممد بن عبد هللا أبو بكر، أحكام القرآن، راجع أصـــــــوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: حممد عبد القادر عطا )بريوت: دار الكتب العلمية، ط 26

.91 ص /4(، ج م 2003-هـ  1424، 3  
  انظر: حسنني على حممد، رقابة األمة على اْلاكم دراسة مقارنة بني الشريعة ونظم اْلكم الوضعية، مرجع سابق، ص27.489
  انظر: سيد قطب، إبراهيم حسني الشاريب. يف ظالل القرآن )بريوت، القاهرة: دار الشروق، ط 17، 1412هـ(، ج1، ص28.501
  الفراييب، جعفر بن حممد بن احلسن. دَلئل النبوة، حتقيق: عامر حسن صربي )مكة املكرمة: دار حراء، ط1، 1406هـ(، ج3، ص29.34

  سعد بن معاذ وسعد بن عبادة.30
 ابن القيم، حممد بن أيب بكر، زاد املعاد يف هدي خري العباد )بريوت، الكويت: مؤســـــــــســـــــــة الرســـــــــالة، مكتبة املنار اإلســـــــــالمية، ط 27، 1415هــــــــــــــــــــــــ 31

.244، ص 3م(، ج1994/  
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وعليه فال جيوز ألحد مهما كانت مرتبة أن يستبد برأيه حبجة مكانته ما دام قصده مصلحة اجملتمع ونفع الناس، وهذا  
يبني مدى أمهية الشـــورى على أســـاس التعبري عن الرأي يف املنهج اإلســـالمي يف اختيار األصـــوب واألمثل وفق مقاصـــد 

 ويف من ابداء الرأي.الشريعة، دون التخ
 

، 32تعد احلســـــــبة من األســـــــس اهلامة يف التعبري عن الرأي بل إن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يعد القطب األعظم يف الدِّيناثلثا: 
حىت ، 33ووسيلة لرد الظلم، وهو وظيفة دينية على القائم أبمور املسلمني، وواسطة يف املظامل موضوعها القضاء والنصفة

اْلس  بة يف اجملتمع  أس  اسان التعبري عن دفع مظلمة لغري املســـلم، لكونه مرتبطاً ابلشـــرع املوجب لألمر ابملعروف ولو ك
ويقوم على فكرة التكافل االجتماعي واألخالقي والسياسي ، 34والنهي عن املنكرواألمر ابملعروف والنهي عن املنكر 

رداً على رد على املظامل والثورة على الفسوق، وجتريء العامة فرداً فيف اجملتمع اإلسالمي، ولقد وضعه اإلسالم أسساً للتم
فاحلكم واجب على املســــلمني أفراداً ومجاعات، ، وهو هبذا 35أن يصــــدعوا ابحلق، وأن يصــــدعوا به رأس كل جبار عنيد

نَّاه ْم يف اأْلَْرِض أََقام وا ِذينَ تعاىل: ﴿الَّ قال مبا أنزل هللا مرتبط متاماً مببدأ العدالة، والعدالة مرتبطة ابلتعبري ابحلق،   ِإْن َمكَّ
الَة َوآتـَو ا الزََّكاَة َوأََمر وا اِبْلَمْعر وِف َوهَنَْوا َعِن اْلم ْنَكِر َوَّللَِِّ َعاِقَبة  اأْل م وِر ﴾] ســـــــــورة احل أصـــــــــل الدولة، يف [ ، ف41:جالصـــــــــَّ

ولقد نص اإلســالم على حماســبة احلكام ، 36والقضــاء واحلســبةالوالايت الدينية، وأمارة املؤمنني وما دوهنا، وأمارة احلرب 
َنك ْم مبَْعر وٍف﴾ [، وينطلق فيه املسلم 6ق:، ]سورة الطال يف تصرفاهتم إبعالن الرأي بكل حرية، قال تعاىل: ﴿ َوْأمتَِر وا بـَيـْ

مشاركة السياسية حبرية قيقياً للمن قاعدة شرعية جتمع له كونه حقاً سياسياً للمسلمني وواجباً دينياً عليهم، وجتسيداً ح
ء فتعرفون قال: "سـتكون أمرا -صـلى هللا عليه وسـلم-أن رسـول هللا  -رضـي هللا عنها–يف احلديث عن أم سـلمة اتمة، 

قال ابن ، 37وتنكرون فمن عرف برئ ومن نكر ســـــــلم ولكن من رضـــــــي واتبع، قالوا أفال نقاتلهم ؟ قال: ال ما صـــــــلوا"
كان قاهرا ابطشـــــــــــــــا ابلعقوابت منّقبا عن عورات الّناس وتعديد ذنوهبم مشلهم اخلوف والّذّل خلدون " فإّن امللك إذا  

                                                           

ين، مرجع سابق، ج2، ص306.  32 انظر: الغزايل، أبو حامد حممَّد بن حممَّد، ِحيا ٌ علوم الدِ 
  انظر: ابن األزرق، بدائع السلك يف طبائع املمالك، حتقيق: علي سامي النشار، )العراق: وزارة اإلعالم، ط1(، ج1، ص33.263
 مفيت، حممد أمحد، والوكيل، سامي صاحل، حقوق اإلنسان يف اإلسالم وحقوق اإلنسان يف الفكر السياسي الغريب )بريوت، دار النهضة االسالمية، ط1، 34

.59م(، ص1992  
  انظر: الغزايل، حممد، اإلسالم واَلستبداد السياسي )القاهرة: دار الكتب اإلسالمية، ط3، 1984م(، ص35.150
  أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية، منهاج السنة النبوية، مرجع سابق، ج1، ص547. 36
  أخرجه مسلم بن احلجاج، صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب( ،  ج3، ص1480، برقم: 1854. 37
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ا خــذلوه يف مواطن احلروب  والذوا منــه ابلكــذب واملكر واخلــديعــة فتخّلقوا هبــا وفســــــــــــــــدت بصــــــــــــــــائرهم وأخالقهم ورمبــّ
 .39«اكم أدق مراقبةومن حق األمة اإلسالمية أن تراقب احل»وقال األستاذ حسن البنا: ، 38واملدافعات"

وضـــع الشـــريعة أســـاســـاً متيناً ملقاومة الطُّغيان ومقارعته، واملســـلم وإن كان ملزماً بتغيري املنكر البســـيط والنهي عنه، ولقد 
فمن ابب أوىل أن ال يقف مكتوف األيـــدي وهو يرى طغيـــان احلـــاكم املؤدي إىل خراب البلـــدان وضــــــــــــــيـــاع احلقوق 

: " لتأمرن ابملعروف ولتنهون عن املنكر ولتأخذن على يدي الظامل ولتأطرنه -وســــــلم صــــــلى هللا عليه -، قال واألحكام
واعلم أن هذا الباب قد ضيع أكثره من أزمان متطاولة »يقول اإلمام النووي: ، 40احلق أطرا ولتقصرنه على احلق قصرا "

اب ومالكه وإذا كثر اخلبث عم العقومل يبق منه يف هذه األزمان إال رســــــــــــــوم قليلة جدا وهو ابب عظيم به قوام األمر 
الصــــــــــاحل والطاحل وإذا مل أيخذوا على يد الظامل أوشــــــــــك أن يعمهم هللا تعاىل بعقابه فليحذر الذين خيالفون عن أمره أن 
تصــيبهم فتنة أو يصــيبهم عذاب أليم فينبغي لطالب اآلخرة والســاعي يف حتصــيل رضــا هللا عز وجل أن يعتين هبذا الباب 

عن أيب ســـــــــــــعيد ف، 41يم الســـــــــــــيما وقد ذهب معظمه وخيلص نيته وال يهابن من ينكر عليه الرتفاع مرتبتهفان نفعه عظ
  42اخلدري قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " أفضل اجلهاد كلمة عدل عند سلطان جائر".

ر أنه مىت رجا نفعا ن املنكفلقد مدح هللا من بذل نفســــــه هلل وعلى ذلك ينبغي أن يشــــــرتط يف األمر ابملعروف والنهي ع
وإمّنا صــــــــار أفضــــــــل اجلهاد ألن من » ، قال اإلمام اخلطايب: 43يف الدين فبذل النفس فيه من أعلى درجات الشــــــــهداء

جاهد العدو كان مرتدداً بني رجاٍء وخوف ال يدري هل يغلب أو ي غلب، وصـــــــاحب الســـــــلطان مقهور يف يده فهو إذا 
للتلف وأهدف نفســـــــــه للهالك، فصـــــــــار ذلك أفضـــــــــل أنواع اجلهاد من أجل غلبة  قال احلق وأمر ابملعروف فقد تعرضّ 

 44«.اخلوف
رضـــــــــي هللا -بل إن التشـــــــــريع اإلســـــــــالمي جعل التعبري عن الرأي وقت احلاجة إىل الرأي من أعظم املنازل ، فعن جابر 

أمره وهناه إىل إمام جائر ف:  "ســـيد الشـــهداء محزة بن عبد املطلب ورجل قام -صـــلى هللا عليه وســـلم -عن النيب  -عنه

                                                           
 ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد بن حممد، ديوان املبتدأ والرب يف َتريخ العُر والرببر، حتقيق: خليل شـــــــــحادة )بريوت: دار الفكر، ط 2، 1408 38

.236ص /1( ج م1988-هـ   
ــــــــــــــــ-2001م(، ص 39  الصــاليب، علي حممد. فقه التمكني يف القرآن الكرمي أنواعه شروطه أسبابه مراحله وأهدافه )املنصــورة: دار الو فاء، ط1 1421هـ
443.  

  أخرجه أبو داود، سليمان بن األشعث. سنن أيب داود، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، )دار الفكر(، ج2، ص524، برقم: 40.4336

  النووي، أبو زكراي حيىي بن شرف. )1392هـ(، صحيح مسلم بشرح النووي، مرجع سابق، ج2، ص24، 41
  أخرجه ابن ماجه، سنن ابن ماجه، مرجع سابق، ج2، ص1329، برقم: 42.4011
  انظر: اجلصاص، أمحد بن علي الرازي. أحكام القرآن، مرجع سابق، ج1، ص 43.328
  املباركفوري، حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم. حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي )بريوت: دار الكتب(، ج 6، ص 44.330
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، فاإلســـــالم منح املســـــلمني التعبري عن آرائهم، إذ ال طاعة ملخلوق يف معصـــــية اخلالق، حىت وإن كان حاكما، 45فقتله"
ومنحه وأفراد الشــــــــعب يف التدخل عمل احلكام بل ويف عمل رئيس الدولة نفســــــــه ولقد كان أمراً معرفاً شــــــــائعاً ومألوفاً 

يف صدر اإلسالم بل كان واقعا ابلفعل، فكانت املراقبة للسلطة والنقد وإبداء الرأي يف جمال  لدى مجهور الشعب عامة
حلكم واحملاســــــبة للحاكم ماليا وســــــياســــــيا مبادئ دســــــتورية معرتف هبا ومنصــــــوص عليها يف الكتاب والســــــنة وعرفا من 

 46األعراف السياسية السارية يومئذ.
لى حد ســواء يف النصــح، والشــورى ومراقبة احلاكم واألمر ابملعروف والنهي عن وهبذا تتحقق املصــلحة العامة والفردية ع

املنكر، ويؤدي إىل قيام اجملتمع الصـــــاحل، فضـــــال عن أنه يرفع مســـــتوى الوعي عند املواطنني يف حقوقهم وجيعل املواطنني 
 هذا واآلايت واألحاديث يف فاملؤمن مطالب إما أن يتكلم مبا فيه خري له أو لآلخرين أو ال يتكلم.ميارســــــــــــــون حقهم 

 الباب كثرية ليس املقام مقام حصر هلا.
 
 

 الامتة والتوصيات
القيام بواجب النصـــــــــح واملشـــــــــاورة واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر والتعبري من أســـــــــس التعبري عن الرأي يف  .1

 اجملتمع اإلسالمي. 
 االجل. تمع وختدم جمموع الناس يف العاجل و يؤدي التعبري عن الرأي إىل مصاحل عامة يستفيد من الفرد واجمل .2
التعبري عن الرأي يف اجملتمع املســـــلم منضـــــبط بضـــــوابط الشـــــريعة وال جيوز اســـــتخدام التعبري لإلضـــــرار ابآلخرين  .3

 والتشهري هبم ملصاحل دنيوية.
عبري حمققـــا تالبعـــد عن املبـــالغـــة والتهويـــل يف عرض اآلراء وطلـــب احلق يف التعبري عمـــا يف النفس، وأن يقون ال .4

 ملقاصد الشريعة اإلسالمية يف أصوهلا وفروعها.
توظيف التعبري للقيام بواجب النصــــــح لعامة املســــــلمني وذلك إبرشــــــادهم ملصــــــاحلهم يف آخرهتم ودنياهم وكف  .5

 األذى عنهم ودفع املضار عنهم.

                                                           
ـــــــــــــــ-1990م(، ج3، 45  أخرجه احلاكم، حممد بن عبدهللا. املستدرك على الصحيحني، حتقيق: مصــطفى عبد القادر عطا )بريوت: دار الكتب العلمية، ط1، 1411هـ

.2308، برقم: 285، ص 2( ج5)الرايض: مكتبة املعارف، ط صحيح الرتغيب والرتهيب، وصححه األلباين، حممد انصر يف 4884، برقم: 215ص  

  حممد املبارك، نظام اإلسالم يف اْلكم والدولة )بريوت: دار الفكر، ط2، 1395هـ، 1974م(، ص46.40
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فيد الناس يف دنياهم  يتوظيف التعبري للقيام بواجب املشاورة لعامة املسلمني وذلك للخروج ابلرأي الصائب يف .6
 وأخرهتم.

 توظيف التعبري للقيام بواجب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ومنع كل من تسول له نفسه اإلضرار هبم. .7
اعتبار النصـيحة واملشـاورة واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر حق سـياسـي للمسـلم، يعترب واجباً شـرعياً وفرضـاً  .8

 على املسلمني 
  

 
 وتشتمل على اآليت:: حثمراجع الب

 كتب اللغة والتفسريأوَل:  
ــــــــــــــــــ 1399عبد الســــالم حممد هارون )دار الفكر، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، أيب احلســــني أمحد بن زكراّي.  -هـ

 م(1979
ية، ، حتقيق: حممد حســـــــني مشس الدين )بريوت: دار الكتب العلمتفس     ري القرآن العظيمابن كثري، إمساعيل بن عمر. 

 هـ( 1419، 1ورات حممد علي بيضون، ط منش
 هـ(1414، 3)بريوت: دار صادر، ط  لسان العُربن منظور، حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري، ا

حملققني ، حتقيق: جمموعة من اَتج العروس من جواهر القاموسالزَّبيدي، حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلســــــــــــــيين، 
 )دار اهلداية

 هـ(1412، 17)بريوت، القاهرة: دار الشروق، ط  يف ظالل القرآنراهيم حسني الشاريب. سيد قطب، إب
 اثنيا: كتب السنة والفقه واألصول:

طا ، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: حممد عبد القادر عأحكام القرآنابن العريب، حممد بن عبد هللا أبو بكر، 
 م( 2003-هـ  1424، 3)بريوت: دار الكتب العلمية، ط 
بريوت، الكويت: مؤســـــــــــــســـــــــــــة الرســـــــــــــالة، مكتبة املنار زاد املعاد يف هدي خري العباد )ابن القيم، حممد بن أيب بكر، 

 م(1994هـ /1415، 27اإلسالمية، ط 
، حتقيق: حممد رشــــــــــاد ســــــــــامل )الرايض: جامعة اإلمام حممد بن منهاج الس        نة النبويةابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم. 

 م( 1986-هـ  1406، 1إلسالمية، ط سعود ا
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سة : شعيب األرانؤوط وإبراهيم ابجس )بريوت: مؤس، حتقيقجامع العلوم واْلكمبن رجب، زين الدين عبد الرمحن. ا
 م(2001-هـ 1422، 6الرسالة، ط 

ياء الكتب ح، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي )دار إس           نن ابن ماجهابن ماجه، أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين، 
   العربية(

 ، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، )دار الفكر(سنن أيب داودأبو داود، سليمان بن األشعث. 
، حتقيق: حممَّد فؤاد عبد الباقي )مصر: دار إحياء موطأ مالكهــــــــــــــ(، 179أبو عبدهللا بن أنس األصبحي مالك، )ت 

 الرتاث العريب(
 (5)الرايض: مكتبة املعارف، ط لرتغيب والرتهيبصحيح ااأللباين، حممد انصر يف 

، 1، حممد زهري بن انصــــــــــــــر الناصــــــــــــــر )دار طوق النجاة ط اجلامع الص           حيحأخرجه حممد بن إمساعيل.  البخاري، 
 هـ( 1422

 (1986 – 1407، 1)كراتشي الصدف ببلشرز، ط قواعد الفقهالربكيت، حممد عميم اإلحسان اجملددي.  
لمان ، حتقيق: أبو عبيدة مشــــهور بن حســــن آل ســــاملوافقات يف أص   ول الفقهوســــى اللخمي. الشــــاطيب، إبراهيم بن م
 م(1997هـ/ 1417، 1)دار ابن عفان، ط 

 (1زم / ط )دار ابن ح السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهارالشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا، 
، 1، حتقيق: عامر حســــــــــــن صــــــــــــربي )مكة املكرمة: دار حراء، طوةدَلئل النبالفراييب، جعفر بن حممد بن احلســــــــــــن. 

 هـ(1406
 ب()بريوت: دار الكت حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذياملباركفوري، حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم. 

 مية،، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا )بريوت: دار الكتب العلاملستدرك على الصحيحنيحممد بن عبدهللا احلاكم، 
 م(، 1990-هـ1411، 1ط

 ، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب( صحيح مسلممسلم بن احلجاج، 
مفيت، حممد أمحد، والوكيل، ســــامي صــــاحل، حقوق اإلنســــان يف اإلســــالم وحقوق اإلنســــان يف الفكر الســــياســــي الغريب 

 م(1992، 1)بريوت، دار النهضة االسالمية، ط
اء الرتاث )بريوت: دار إحي املنهاج ش    رح ص    حيح مس    لم بن اْلجاج، أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شــــــرف. النووي

 ه( 1392، 2العريب، ط 
 ه(1392، 2)بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، ط  صحيح مسلم بشرح النوويأبو زكراي حيىي بن شرف. ، النووي
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 اثلثا: كتب السياسة والفكر: 
 (1، حتقيق: علي سامي النشار، )العراق: وزارة اإلعالم، طع السلك يف طبائع املمالكبدائابن األزرق، 

ق: خليل شــــــــــــــحادة ، حتقيديوان املبتدأ والرب يف َتريخ العُر والرببرابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد بن حممد، 
 م( 1988-هـ  1408، 2)بريوت: دار الفكر، ط 

 )القاهرة: دار الفكر العريب( ظل اإلسالم اجملتمع اإلنساين يفأبو زهرة، حممد، 
 م(1986هـ، 1407، 2عمان: دار الفرقان، طلنظام السياسي يف اإلسالم )أبو فارس، حممد عبد القادر. ا

املكتب  ، بريوت:رقابة األمة على اْلاكم دراس      ة مقارنة بني الش      ريعة ونظم اْلكم الوض      عيةحســـــــنني على حممد، 
 م(1988هـ، 1408، 1اإلسالمي، ط

حرية الرأي والتعبري يف ضو ٌ اَلتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية والتشريعان اإلسالمية خالد مصطفى فهمي، 
 م(2009، 1اإلسكندرية: دار الفكر اجلامعي، طوجرائم الرأي والتعبري )
 م(1982 )مكة املكرمة: رابطة العامل اإلسالمي، الدورة والسلطة يف اإلسالمالدوالييب، حممد معروف. 

 (م2003، 3، )دار الكالم الطيب، طحقوق اإلنسان يف اإلسالمالزحيلي، حممد. 
 املوسى )الزرقاء: حتقيق: علي عبد هللااملنهج املسلوك يف سياسة امللوك، الشيزري، عبد الرمحن بن عبد هللا بن نصر. 

 م(1987هـ، 1407مكتبة املنار، 
نصـــورة: دار الوفاء، )امل الكرمي أنواعه ش   روطه أس   بابه مراحله وأهدافه فقه التمكني يف القرآنالصـــاليب، علي حممد. 

 م(2001-هـ1421 1ط
 م(1872هـ، 1289)من مصر: املطبوعات العربية،  سراج امللوكالطرطوشي، أبو بكر حممد بن حممد. 
 )بريوت: دار املعرفة( ِحيا ٌ علوم الدِ ينالغزايل، أبو حامد حممَّد بن حممَّد، 

 م(1984، 3)القاهرة: دار الكتب اإلسالمية، ط اإلسالم واَلستبداد السياسيمد، الغزايل، حم
 م(1974هـ، 1395، 2)بريوت: دار الفكر، ط نظام اإلسالم يف اْلكم والدولةحممد املبارك، 

)اليمن: دعاة ور وواجبات العلما ٌ والحبثنا، ابالشـــرتاك مع جمموعة من الباحثني وفضـــيلة الدكتور عبد الكرمي زيدان، د
 م(. 2005مركز أحباث جامعة اإلميان، 

 www.jameataleman.org. 
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 بني الثقافات واألدَين: رؤية ِسالمية عاملية  التعاون
 عبد احلميد حممد علي زرؤم
alzaroumi@yahoo.com 

 
 ملخص البحث

الم واألمن الدوليني، حتقيق السيتوقف عليها  ةضروريقيم ش السلمي بني الشعوب التعايالتفاهم و التسامح و التعاون و 
بتنوع معتقداهتم  ، مع اإلقرارذلك ألن البشر متحدون يف أصل اخللق، متساوون يف التكرمي اإلهلي لعموم اجلنس اإلنساين

ومن مقاصد الشرع  ،سي الذي ينتمون إليهالدينية، ومشارهبم الفكرية، وخلفياهتم اإلثنية واللغوية، وألوان الطيف السيا
تماع كل البشر فيما حيقق هلم مصلحة، أو جيلب هلم منفعة. واملسلمون أوىل من غريهم بنشر السالم وحتقيق اخلنيف، اج

األمان يف ربوع األرض من خالل الوسائل املتاحة، وأتيت العالقات الدبلوماسية بني احلكومات أو بني املنظمات الدولية، 
و بني املنظمات غري احلكومية، أو حىت بني مجيع شعوب األرض، من أنسب هذه الوسائل الناجعة والناجحة. إن أ

املسلم وهو يتعاون مع غريه من بين البشر فيما فيه مصلحة للجميع، إمنا يفعل ذلك بوازع ديين، فهو يتعبد هللا بذلك، 
الضوء  طيلهدفت هذه الدراسة إىل تسالشريعة اإلسالمية. ويرى يف التعاون قيمة يف حد ذاته، ومقصدا من مقاصد 

. تعاون اإلنساين الذي تتمثله الشعوب املتساحمة يف سعيها حنو حتقيق السالم واألمن الدولّينيعلى املنظور اإلسالمي لل
ملنظور ا أوجه وجماالت التعاون يفحول  نصبّ امن أجل حتديد أدق إلطار هذا البحث، فإن اجلهد يف هذه الوريقات 

ضوع، ات الصلة ابملو نصوص القرآنية أو احلديثية ذهو استقراء الالدراسة عليه ارت ساملنهج الذي أما اإلسالمي. 
لباحث يف ذلك تبع امن مت ا. و جماالت التعاون وحتليلها وربط أجزائها، ومن مث إسقاطها على الواقع املعاش، وحتليل

لت إليه الدراسة من أهم ما توص تارخيي االسرتدادي، إضافة إىل املنهج املقارن.املنهج التحليلي االستقرائي، واملنهج ال
من نتائج، أن األصل يف العالقات بني األفراد واجملتمعات والدول هو السلم ال احلرب، وأن التعاون بني البشر أمر ال 

لعديد من وأن اإلسالم أشار إىل ا مناص منه يف سبيل االستقرار السياسي، والنمو االقتصادي، واحلفاظ على البيئة،
عاون السليب الذي التاإلجيايب صراحة وضمنا، و الذي يتم بني كل أتباع الدايانت واحلضارات، إضافة إىل التعاون أنواع 

 .وينّفر منه، وجيّرم املشارك فيه قوال أو عمال سالم حيّرمه اإل

 السلمي، صراع احلضارات التعاون، القيم، مقاصد الشريعة، التعايش: كلمات مفتاحية

  

mailto:alzaroumi@yahoo.com
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 مدخل
تعاىل خلق  سبحانه و ة وضرورة من ضرورات احلياة، ومن لوازم استقرار الناس وأمنهم، فاهللإنسانيقيمة التعاون   

يًعا مث َّ اْستَـَوى ِإىَل السََّماِء َفَسوَّاه نَّ سَ ) األرض جلميع اخللق َع مَسََواٍت بْ ه َو الَِّذي َخَلَق َلك ْم َما يف اأْلَْرِض مجَِ
[ يشرتكون يف 10( ]الرمحن:َواأْلَْرَض َوَضَعَها ِلأْلَاَنمِ ) [ وسّخرها جلميع الناس29( ]البقرة:َوه َو ِبك لِّ َشْيٍء َعِليمٌ 

و  1ثرواهتا ويستفيدون من خرياهتا ويستغلوهنا يف املفيد من األعمال، "وهللا يف عون العبد ما دام العبد يف عون أخيه"
كاء يف ثالث: املاء والكأل والنار" وقد اشتهر رسول البشرية حممد صلى هللا عليه وسلم خبدمته لآلخرين، "الناس شر 

انه ولو من غري وجري  –عليهم رضوان هللا أمجعني  -وقضائه حوائج الضعفاء واملساكني، وتعاونه مع أهله وصحابته
 املسلمني.

ني من أحد القيم اليت ال مناص يف حتقيق السالم و األمن الدولييف هذا البحث املختصر، سنسلط الضوء على التعاون ك
املنهج التحليلي االستقرائي، واملنهج التارخيي االسرتدادي، إضافة إىل املنهج العمل هبا. وذلك من خالل استخدام 

ومن مث إسقاطها على  ،ات الصلة ابملوضوع، وحتليلها وربط أجزائهانصوص القرآنية أو احلديثية ذاستقراء السيتم املقارن. 
 . جماالت التعاون الواقع املعاش، وحتليل

اَل )أن نؤكد على أن اإلسالم ال يكره أحدا على اعتناق دين غري مقتنع به قبل اخلوض يف أمهية التعاون حيسن بنا و 
َ الرُّْشد  ِمَن اْلَغيِّ  يَوَلْو )[ 256] البقرة:...(  ِإْكرَاَه يف الدِّيِن َقْد تـََبنيَّ ًعا َشاءَ َربَُّك آَلََمَن َمْن يف اأْلَْرِض ك لُّه ْم مجَِ
[ وحيث أتباعه على أن يتعاونوا مع املخالفني هلم يف العقائد 99] يونس: (أََفأَْنَت ت ْكرِه  النَّاَس َحىتَّ َيك ون وا م ْؤِمِننيَ 

اَي أَيُـَّها النَّاس  ) تمي إىل األسرة البشريةعلى ما جيلب اخلري للجميع، يقول هللا تعاىل وهو يوجه خطابه إىل كل من ين
َ َعِليٌم َخِبريٌ ِإانَّ َخَلْقَناك ْم ِمْن ذََكٍر َوأ نـَْثى َوَجَعْلَناك ْم ش ع واًب َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرف وا ِإنَّ َأْكَرَمك ْم ِعْنَد اَّللَِّ    أَتْـَقاك ْم ِإنَّ اَّللَّ

م وتسامح ال بد أن يتعاونوا على فعل الصاحلات، وحماربة املنكرات، [ فالناس لكي يعيشوا معا بسال13( ]احلجرات:
وما جيلب للجميع اخلريات، وال يتم التعاون إال أن يتعارفوا "والتعارف يقتضي تقاراب بني املتعارفني وتسليما متبادال 

املخاطبني  االختالف بني الناسابختالف كل منهما عن اآلخر، وال يستمر األمر ابلتعارف مطاعا إال إذا استمر التغاير و 
     2هبذه اآلية الكرمية مجيعا قائما".

   
 

                                                           
 عارضة األحوذي بشرح صحيحرواه ا  رمذي،   اب ا ح و ، باب ما جاء في ا س ر على ا مسل . عب  هللا بن محم  ا معروف بابن ا عربي ا ما  ي ،  1 

 .159، ص3) بيروت:  ار ا   ب ا علمية ، (   الترمذي

 www.balagh.com . 2007-6-24. ا موسوعة اإلسالمية. موقع مؤسسة ا بالغ شروطه ونطاقه –ار الحضارات حوسلي  ،  ا عوا، محم  2 
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 تعايش اْلضارات َل صراع اْلضارات 
قد جانب احلقيقة، وابتعد عن الصواب، وركب الشطط، حني ادعى 3وهنا ال بد من اإلشارة إىل أن هنتنغتون  

ة صراع القائم بني احلضارة الغربية واحلضار أن احلضارات يف صراع، وأن أعنف صراع بني هذه احلضارات هوال
االسالمية وهي فرية تفندها النصوص ويدحضها اتريخ املسلمني. لقد حض االسالم أتباعه على التعايش احلضاري 
الراقي بني البشر كافة وعده مبدءا من املبادئ القومية اليت تقوم عليها احلياة. إن االسالم دين عاملي يؤمن أبناؤه 

ه ابإلقناع ال ابلصراع وابلتعاون بني مجيع الشعوب ال ابلتطاحن واحلروب. ليس من الضروري أن يكون دائما ابنتشار 
االختالف بني احلضارات اختالف صراع وتناقض بل ينبغي أن يكون اختالف تنوع والتنوع مصدر ثراء وخري 

دل املبين على الود والتعايش السلمي بني لقد كان االحرتام املتبا4للجميع، أما الصراع فوراءه شر كثري مستطري،
العيش املشرتك مع اآلخرين وال والتعايش كلمة تعين "  5املسلمني وغريهم من الصفات البارزة على مد السنني.

يكون التعايش إال بوجود اإللفة واملودة، وال يعيش اإلنسان مع غريه إال إن وجد بينهما تفاهم ورغبة بعيشة مشرتكة 
إن التعايش يف مدلوله البسيط هو أن نعمل على العيش معا أي أن تعيش 6لفة، وسداها املودة والثقة".حل متها األ

وترتك اآلخر يعيش وأن التسعي أبي شكل من األشكال  إىل أن تناله بسوء أو يصدر عنك ما يفسد عليه 
" الدال على اخلري   الصالة والسالم وللتعايش وللتعاون لدى املسلمني ب عد تعبدي، وقيمة دينية، يقول عليه7عيشه".

 كفاعله" كما أن الدال على الشر كصاتعه، واملرّوج للفاحشة كمرتكبها. 
 

 التعاون اإلنساين بني الشعُو من مبادئ الدبلوماسية اإلسالمية
لفاء خلإن الدبلوماسية اإلسالمية اليت أتّصلت يف عهد النيب صلى هللا عليه وسلم، وجتّذرت من خالل ممارسة ا  

واألمراء املسلمني على امتداد التاريخ مل يكن منبعها إال تعاليم القرآن الكرمي السامية اليت تدعو إىل إقامة العالقات 
ففي أول آية يف سورة  8،االنسانية املبنية على مبادئ احلرية الدينية واإلخاء اإلنساين وحتقيق العدل واملساواة بني الناس

َها اَي أَيُـَّها النَّاس  اتَـّق وا َربَّك م  الَِّذي َخَلَقك ْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة وَ ل جل يف عاله )النساء يقول احلق العد َخَلَق ِمنـْ

                                                           
  ا ب أمري ي صاحب نظرية  صراع ا حضارات أو ص ا  ا حضارات. 3 
 . 117 (، ص 2000) بورسعي :  ار ا  وزيع وا نشر اإلسالمية.  ،المسلمون والعولمةا قرضاوي،يوسف،   4 

 .851، ص 1(  ج2001)  مشق:  ار ا ف ر.، التفسير الوسيطا زحيلي، وهبه،  5 

 .12(  ص1997. )  مشق:  ار ا ف ر  ل باعة وا  وزيع وا نشر.، اإلسالم والتفاهم والتعايش بين الشعوبهاني ا مبارك وشوقي أبو  ليل ،  6 

 . وانظر 2005أ  وبر 3 -هـ 1426شعبان،  29،  االثنين 9806. ا ع   األوسط صحيفة الشرق ."نحن واآل ر" عب  ا عزيز بن عثمان ا  ويجري  7 

 .139، ص آثار الحربأيضا: وهبة ا زحيلي: 

( 2005، )بيروت مؤسسة ا رسا ة. موسوعة حقوق اإلنسان في اإلسالم وسماتها في المملكة العربية السعودية، ا وزان، ع نان محم  عب  ا عزيز 8 
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( ] ْم َرِقيًبا َكاَن َعَلْيك  َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْه َما رَِجااًل َكِثريًا َوِنَساًء َواتَـّق وا اَّللََّ الَِّذي َتَساَءل وَن ِبِه َواأْلَْرَحاَم ِإنَّ اَّللََّ 
[ هذه اآلية تشري إىل وحدة اجلنس البشري، وإن اإلخاء اإلنساين ملطلب شرعي، وضرورة بشرية. فبداية 1النساء: 

جل يف  –اخلطاب يف اآلية "اي أيها الناس" يتسق مع مفهوم الرحم اإلنسانية العامة اليت أصلها آدم "واألرحام" واملوىل 
وهي شعرية  –، بل إن الزكاة املفروضة 9لة "هللا" ليؤكد على أن هلذه األرحام شأن عظيميعطفها على لفظ اجلال –عاله 

ليست ضريبة تؤخذ من اجليوب، بل هي أوال غرس ملشاعر الرأفة واحلنان، وتوطيد  –هامة وأحد أركان اإلسالم اخلمسة 
 .  10لعالقات التعارف واأللفة بني شىت الطبقات

من الدول واملنظمات واهليئات الدولية مدعاة لتقوية  11وقَّع بني الدول اإلسالمية وغريهاإن احرتام املعاهدات اليت ت
 أواصر التعارف بني شعوب األرض.

 
 اَلحرتام املتبادل

إن التعاون ال يتصّور أن يتم ما مل يكن مثة احرتام متبادل بني كل األطراف، على ضوءه يتنازل كل طرف عن    
وعة، وينزل من عليائه ليعمل من أجل إسعاد اجملم –ه، واحتفاظه بكيانه وخصوصيتهمع حفظه ماء وجه –كربايئه

َمن وا اَل َيْسَخْر َقوٌم اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَ )ومبوجبه يتجنب كل طرف التجين على اآلخر، والتحّرش به، و احلط من قيمته 
اَل تـَْلِمز وا أَنـْف َسك ْم َواَل ِمْن ِنَساٍء َعَسى َأْن َيك نَّ َخرْيًا ِمنـْه نَّ وَ  ِمْن قـَْوٍم َعَسى َأْن َيك ون وا َخرْيًا ِمنـْه ْم َواَل ِنَساءٌ 

ميَاِن َوَمْن مَلْ يـَت ْب َفأ ولَِئَك ه م  الظَّاِلم ونَ  [ لقد 11] احلجرات: ( تـََنابـَز وا اِبأْلَْلَقاِب بِْئَس ااِلْسم  اْلف س وق  بـَْعَد اإْلِ
 خل يف حرب كالمية مع املخالفني لنا يف العقيدة يعقبها شتم وسباب، ألهنم سيبادلوننا الشتمهناان القرآن الكرمي أن ند

ْن د وِن اَّللَِّ َواَل َتس بُّوا الَِّذيَن َيْدع وَن مِ )والسباب، بل أشد وأنكى، وبذلك يتعذر قبول الدعوة و تبادل االحرتام 
 (ع ه ْم فـَيـ نَـبِّئـ ه ْم مبَا َكان وا يـَْعَمل ونَ َك َزيَـّنَّا ِلك لِّ أ مٍَّة َعَمَله ْم مث َّ ِإىَل َرهبِِّْم َمْرجِ فـََيس بُّوا اَّللََّ َعْدًوا ِبَغرْيِ ِعْلٍم َكَذلِ 

 (َوِعَباد  الرَّمْحَِن الَِّذيَن مَيْش وَن َعَلى اأْلَْرِض َهْواًن َوِإَذا َخاطَبَـه م  اجْلَاِهل وَن قَال وا َساَلًما) [108]األنعام:
 [ سالم متاركة.63قان:]الفر 
 
 

                                                           
) ا قاهرة:  ار ا سال   ل باعة وا نشر وا  وزيع وا  رحمة،  نظام الحكم –النظام السياسي في اإلسالم. النظرية السياسية  يا ، عب  ا عزيز عزت، ا  9 

 .292 ( ص 2009

 .7 (  ص 1974، 9) م ابع وزارة ا شئون اإلسالمية بق ر،   خلق المسلما  زا ي، محم ،  10 
 .82( ص 2003، 6) ا قاهرة: م  بة وهبة،   ئص العامة لإلسالمالخصاا قرضاوي، يوسف،  11 
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 الرغبة يف العيش املشرتك
إن جّل األداين حتث على احلب، وتنهى عن اخلصام، وترّغب يف العيش مع اآلخرين بسالم، وأتمر ابلرفق،   

ومتقت القسوة واألذى، وهذه من أكرب العوامل يف نشر السالم بني الناس، وقيام الثقة والتعاون بينهم يف شئون معاشهم 
كثري من النصوص القرآنية ختاطب حممدا صلى هللا  عليه وسلم، معّزِزة معاين وحدة األداين، وبشرية   12مالهتم.ومعا

ومادامت هذه هي رسالة األداين ) ما يقال لك إال ما قد قيل للرسل من قبلك(.  13الرسالة، وهدف البعثة األكرب
ال يعتدي  بني الناس، وترغيبهم يف العيش معا إخوة متحابني، مدى الزمان، فحرّي أبتباعها أن يتعاونوا على "نشر الوائم

بعضهم على بعض، وال يسفك بعضهم دم بعض، وال حيول اختالف دايانهتم دون اطمئناهنم مجيعا على حرايهتم 
ون ر أو كما يقول أحد املنصفني من املسيحيني "إن على املسيحيني واملسلمني أن يعووا أهنم مبح14وأمواهلم، وأعراضهم"،

 15ىف سفينة واحدة، وأن جناة البشر هى رهن ابلتعاون الوثيق املستدمي بني املسيحية واإلسالم".
الذي وّجهه إىل  يف خطابه –أكرب وأشهر شخصية مسيحية يف العامل –ولعل هذا هو ماعناه البااب يوحنا بولس الثاين 

ا إخوة بعضنا لبعض، أنن طبقا إلرادته املقدسة، وأن نشعراملسلمني يف سراييفو "هللا واحد، وهو بعدله يريد منا أن حنيا 
املصحوب  وحتما لن يتم ذلك إال ابلتعاون16وأن نعاهد النفس على السعي إىل أتمني السالم يف العالقات البشرية"

 ابإلخالص، املبين على حب اخلري للغري، بعيدا عن حظوظ النفس، واللهث وراء حتقيق مصاحل آنية ضيقة.
، وابنتفائه أو 17لتعاون من أسس ومنطلقات السالم واألمن الدَّولّيني، ومن دعائم العالقات اإلنسانية يف اإلسالمي عترب ا

تعطيل أدواته تتعثّر حماوالت إحالل السالم وإبعاد شبح احلروب والنزاعات الدامية. يف هذا الباب ننظر إىل التعاون 
تعاد أو التقليل سالم يف العامل، يتسّببان يف التفاهم ونشر ثقافة السلم، واالبكآليتني من آليات بناء الوالتفاعل االجتماعي  

 من الظلم، ويسّببان إشاعة العدل يف األحكام، واملعامالت والسياسات والعواطف. 

                                                           
 .66(  ص 1998. ) ا قاهرة:  ار ا سال   ل باعة وا نشر وا  وزيع وا  رجمة، أخالقنا االجتماعيةا سباعي ، مص فى   12 

 .86هوي ي، فهمي: مرجع سابق، ص  13 

 ا سباعي، مرجع سابق. نفس ا صفحة. 14 

(  مر ز األبحاث في ا حوار 12. سلسلة ا مسيحية واإلسال  في ا حوار وا  عاون ) عالم واحد للجميعوري عا ل  يو ور، بش يه أن راوس، و  15   

 .103( . ص 2000ا مسيحي اإلسالمي. )  بنان: ا م  بة ا بو سية، 

 .57نفس ا مرجع ا سابق، ص  16 

التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم ( ، 2001بق.  وأيضا: سو رحمن ه ايات ). مرجع ساالعالقات الدولية في اإلسالمانظر: محم  أبو زهرة:  17 
المعاهدات الدولية في الفقه ( ، 2006ا قاهرة:  ار ا سال   ل باعة وا نشر وا  وزيع وا  رجمة.  و  ذ ك: محمو  إبراهي  ا   يب ) داخل دولة واحدة.

 . ا زرقاء:  ار ا   يب  لنشر وا  وزيع. اإلسالمي
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أي عيشة التعاون والتفاعل االجتماعي، وتبادل  18قال بعض أهل االجتماع اإلنسان مفطور على أن يعيش عيشة املدنية
نافع، ودرء املخاطر، وقال احلكماء" اإلنسان مدين ابلطبع" وهذا هو ما عرّب عنه مؤّسس علم االجتماع عبد الرمحن امل

 بن خلدون بقوله " االجتماع اإلنساين ضروري" خالفا لقول القائل:
 وصّوت إنسان فكدت أطري عوى،  عوى الذئب فاستأنست ابلذئب إذ  

، واشرتاكه مع اآلخرين يف أمور املعاش، وطبيعته التعاونية. ومن وصااي الوزير املغريب 19نسهوما مّسي اإلنسان إنساان إال أل
حال كللساسة ومن حيكمون البالد: إحسان جماورة اجلريان من الدول واملمالك، والتعاون معهم، ألن حال امللك معهم "

 .20"التعاضدالواحد من السوقة مع جريانه ملا أ ّسست عليه الدنيا من احلاجة إىل 
ٍم َأْن َصدُّوك ْم َواَل جَيْرَِمنَّك ْم َشَنَآن  قـَوْ شرع هللا التعاون على أفعال اخلري حىت لو كان ذلك مع األعداء )...   

مثِْ َوالْ  ْدَواِن َواتَـّق وا اَّللََّ ِإنَّ اَّللََّ ع  َعِن اْلَمْسِجِد احْلَرَاِم َأْن تـَْعَتد وا َوتـََعاَون وا َعَلى اْلربِّ َوالتـَّْقَوى َواَل تـََعاَون وا َعَلى اإْلِ
 [.2] املائدة: ( َشِديد  اْلِعَقابِ 

 :نستشف  من هذه اْلية ما يلي 
أوال: حّرم هللا العدوان واالعتداء حىت لو كرهنا األعداء، حىت لو منعوان من دخول أفضل بقعة على وجه البسيطة، 

 ميع.فالعدل عدل مع اجلميع، واالعتداء حرام على اجل
اثنيا: يف نفس اآلية، أيمر هللا ابلتعاون على الرب والتقوى، وقد قيل يف إحدى معانيهما أن الرب هو العفو، والتقوى هي 

 اإلغضاء.

 اثلثا: ينهى هللا عن اإلمث والعدوان. 

 لطاعات.ا رابعا: أتمر اآلية ابلتزام التقوى اليت متنع صاحبها من الظلم واالعتداء، وتشّجعه على التعاون على

خامسا: ختمت اآلية ابلتذكري أبن هللا شديد العقاب ملن ظلم واعتدى، ومل يكن عادال يف تصرّفاته وعواطفه، وفّوت 
 فرصة التعاون على الطاعات، وذهب يتعاون على املعاصي؛ ومنها ظلم اآلخرين، واالعتداء عليهم.

السالم  فراد من الركائز األساسية اليت عليها يبىنإن التعاون بني شعوب األرض، والتفاعل االجتماعي بني األ  
العاملي، سيما يف اجملاالت اليت ال يستطيع شعب ما، أو دولة بعينها أن تستغين فيها عن مساعدات اآلخرين، كمكافحة 

ائية أو العسكرية، ذاإلجرام املنظَّم، واألمراض الفتَّاكة، والتلّوث والفقر، وتدّفق الالجئني عرب احلدود، وهتريب املواد الغ

                                                           
، جيران في عالم واحد، وانظر أيضا   اب: 17. صي ا: ا م بعة ا عصرية  ل باعة وا نشر. ص التعاون االجتماعيمص فى ا  الييني ) . ت( ،  18 

 .  369و ذا ص  356مرجع سابق، ص 

ي إنسانا  نسيانه. 19   من األ  اء ا شائعة أن اإلنسان سم 

.  حقيق: محم  حسن محم  مجموعة رسائل  –: السياسة الشرعية ( ، ا سياســــة. من   اب2003ابو ا قاس  ا حسين بن علي ا وزير ا م ربي ) 20 

 .108حسن إسماعيل ا شافي و أحم  فري  ا مزي ي. بيروت:  ار ا   ب ا علمية، ص 
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وغري ذلك من املخاطر العاملية، اليت تتطّلب جهودا دولية، ففي مثل هذه احلاالت، تعجز الدول منفردة عن التصّدي 
Risk ( 21 (هلذه املخاطر، و سّد كل الثغرات، و القيام بكل املهام والواجبات، وهو ما يطلقون عليه " ثقافة املخاطر" 

Culture 
 على التعاون، إما جللب اخلري لكل بين اإلنسان، أو لدفع الشر ومقاومة العدوان. لقد حّث اإلسالم

مثِْ َواْلع ْدَوانِ : )السياسي نالتعاو *  [ فعدم التعاون 7]األنفال: (َوتـََعاَون وا َعَلى اْلربِّ َوالتـَّْقَوى َواَل تـََعاَون وا َعَلى اإْلِ
الناس إذا رأوا  نّبب هالك اجلميع، يقول عليه الصالة والسالم "إعلى نصرة الضعيف، وإيقاف املعتدي عند حّده يس

 22."أوشك أن يعمهم هللا بعذاب من عنده الظامل فلم أيخذوا على يديه
، فلزم أن يتعاون اجلميع، يقول عليه الصالة 23: التعاون قانون إنساين لتحقيق النفع، ومنع الضررالتعاون اَلجتماعي* 

ويقول" من كان له فضل ظهر  24ة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذّمة هللا وتعاىل"والسالم: " أميا أهل عرص
لكن التعاون بطبيعة احلال يسبقه  25فليعد على من ال ظهر له، ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من ال زاد له"
قد قيل يف والعسكرية وما شابه ذلك. و التعارف الذي هو بداية العالقات االجتماعية والسياسية واالقتصادية والفكرية 

 : 26معىن "لتعارفوا" يف اآلية املعروفة
) التساكن، التجاور، التحاور، التعايش، االحرتام املتبادل  27( لتتعاملوا فيما بينكم ابملعروف2( ليعرف بعضكم بعضا.1

ن غري ويتعاملون معهم م( فالتعاون بني املسلمني ليس مقصورا عليهم فحسب، وإمنا هو يشمل من يعايشوهنم 
 . 28املسلمني

 
 سالمي أوجه وجماَلت التعاون حسب املنظور اإل

مثة جماالت وأوجه عديدة للتعاون، ميكن استقاؤها من نصوص الشرع، وممارسات أهل السياسة والكياسة على 
 مر العصور، منها على سبيل املثال ال احلصر:

                                                           
 .19.  بي: مر ز ا  ليج  ألبحاث،  بي، ص عولمة السياسة العالمية( ، 2004جون بيليس وس يف سميث ) 21 

. و رواه أيضا في   اب ا  فسير، 11، ص5.  2168اه ا  رمذي في   اب ا ف ن، باب ما جاء في نزول ا عذاب إذا    ي ي ر ا من ر، ح يث رق  رو 22 

 .  136، ص6.  3075ح يث رق  

لة ( ،1983محم  ا  زا ي ) 23   . 145. ص 4. ا قاهرة:  ار ا   ب اإلسالمية.   اإلسالم والطاقات المعط 

 . 297، ص 2،   4880ح يث رق   ،في مسن  عب  هللا بن عمر بن ا   اب أحم رواه  24 

 رواه مسل  وأبو  او  25 

 َأْكَرَمك ْم ِعْنَد اَّللَِّ اَي أَيُـَّها النَّاس  ِإانَّ َخَلْقَناك ْم ِمْن ذََكٍر َوأ نـَْثى َوَجَعْلَناك ْم ش ع واًب َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرف وا ِإنَّ قو ه  عا ى ) 26 
 [. 13( ] ا حجرات: أَتْـَقاك ْم ِإنَّ اَّللََّ َعِليٌم َخِبريٌ 

 .153. ا قاهرة:  ار ا معارف. ص رسالة إلى العقل العربي المسلم( ، 1998حسان ح حوت ) 27 

 .54بنانية. ص . بيروت: ا  ار ا مصرية ا لمعالم الوحدة في طريق األمة اإلسالمية( ، 1993عمر يوسف حمزة و أحم  عب  ا رحي  ا سايح ) 28 
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  التعاون يف جلب املصاحل، وتبادل املنافع

وهذا أعظم  ،إن البشر يف كل قطر من األقطار حباجة ماسة إىل أن يتعاونوا ىف جلب املصاحل وتبادل املنافع  
 مجيع شئون هنا اجلميع مأمورون ابلتعاون والتكافل يف أنواع التعاون، وقد أمجلته سورة املائدة يف كلميت "الرب والتقوى".

يقول  ة أخالقية أن يعينوا على الرب والتقوى كل ساع إليها ولو كان عدوا، كماوعلى املسلمني مسئولياحلياة سلبا وإجيااب، 
.  30، وأن يوطنوا أنفسهم متعاونني مع غريهم على العفو واإلغضاء، ال على االنتقام والتشّفي29العالمة الطاهر بن عاشور
أخوهتم  ية الفرد جتاه اجلماعة، كما تؤكدمسئول -اآلية الثانية من سورة املائدة آنفة الذكر – وتؤكد هذه اآلية الكرمية

وإعراضهم عن املعتدي، وترك النصرة له، ورده عما هو عليه من 31،ابلتضامن جللب اخلري، ودفع الشر عن أفراد اجلماعة
 32الظلم واالعتداء

، والبحث إن التعاون من أجل اخلري العام والعمل اجلاد الدؤوب إلسعاد مجيع الناس، والبعد عن القالقل والفنت  
ذلك ألن األصل يف العالقات بني األفراد واجلماعات، 33عن توفري السعادة لكل إنسان هو طريق تقوية الروابط اإلنسانية

، وقد  34ليس حراب، بل هو تعاون وتعارف على اخلري وحتقيق املغزى اإلنساين لوجود اإلنسان املكرم على األرض
أن جعل النوع اإلنساين قائما بعضه ببعضه، معينا بعضه  -ابن القيمكما قال اإلمام -اقتضت حكمة الرب اخلالق

وقد قال املصطفى صلى هللا عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من ال ظهر له، ومن كان له  35لبعضه،
  فضل زاد، فليعد به على من ال زاد له".

مسّاها  العليا يرجع أصلها إىل احملافظة على أمور مخسة،لقد نظر الفقهاء املسلمون فوجدوا أن املصاحل اإلنسانية   
  36بعضهم مقاصد الشريعة اإلسالمية:

 .37احملافظة على النفس اإلنسانية ومحايتها، ويدخل يف ذلك حرية اإلنسان وكرامته .1

                                                           
 88، ص 6( ج 1997)  ونس:  ار سحنون، تفسير التحرير والتنيرابن  عاشور، محم  ا  اهر ،  29 

 .194، س 2 ( ج1998، 1) م  بة ا عبي ان،   تفسير الكشافا زم شري، أبو ا قاس  محمو  بن عمر،  30 

.  وانظر: أو 59 ( ، ص 1983. )ا قاهرة:  ار ا معارف، دراسة مقارنة – اإلسالم والعالقات الدولية في السلم والحربأبو أ له،   يجة أحم ،  31 

 .437، ص 3 ( ج1993، 1) بيروت:  ار ا   ب ا علمية،   تفسير البحر المحيطحيان، محم  ب  يوسف، 

، 6.  1(  2006ؤسسة ا رسا ة،  حقيق: عب  هللا عب  ا محسن ا  ر ي  )بيروت: مالجامع ألحكام القرآن. ا قر بي، محم  بن أحم  األنصاري،  32 
 .47ص 

 . 94(، ص 1993) مشق:  ار ا ف ر،  بنيته التشريعية، وخصائصه الحضارية –القرآن الكريم ا زحيلي، وهبه،   33 
 .  2 ،  9219( إص ار ا معه  ا عا مي  لف ر اإلسالمي.  3. سلسلة قضايا ا ف ر اإلسالمي ) اإلسالم والتنمية االجتماعيةعب  ا حمي ، محسن،  34

 .13، ص 1) ..........(   زاد المهاجرابن ا قي ،  35 

السياسة الشرعية في ضوء نصوص    لشا بي.وانظر: ا قرضاوي، يوسف، الموافقاتوانظر  مقاصد الشريعة اإلسالمية.ا  اهر بن عاشور:  36 
 .81، مرجع سابق، ص حقوق  اإلنسان في اإلسالممحم :  . أيضا: ا زحيلي،313-311( ص  2،2005ا قاهرة: م  بة وهبة.   الشريعة ومقاصدها.

 .44( ، ص 1964. )ا قاهرة: ا  ار ا قومية  ل باعة وا نشر، ) العالقات الدولية في اإلسالم أبو زهرة، محم  ، 37
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عائر شاحملافظة على الدين، ويتبع ذلك حرية التدين، وتعاون البشرية يف الضرب بيد من حديد لكل العابثني ابل .2
 الدينية، واملتطاولني الطاعنني يف األنبياء واملرسلني.

احملافظة على النسل، وذلك إبغالق منافذ الفاحشة، والقضاء على أوكار الفساد والرذيلة. وانتساب الفرد إىل  .3
 والديه الشرعّيني.

 العقل وتعطّله تسرت احملافظة على العقل، وعدم إهداره أو تعطيله، حيث ينبغي منع اخلمور وكل األمور اليت .4
 عن أداء وظيفته، وتغّيب وعي اإلنسان كاحلشيش واملخّدرات.

احملافظة على املال، من خالل مجعه عن طريق حالل، واستغالله االستغالل األمثل، وعدم إهدار الثروات،  .5
 أو إفساد خريات األرض، أو اإلسراف يف اإلنفاق، أو التبذير يف االستهالك، وغري ذلك.

ر هنا أن ننقل كالما لطيفا حول ضرورة التعاون بني بين البشر لألستاذ سعد خلف العفنان" لنأخذ مثال وجيد  
رغيف اخلبز الذي أنكله، كم حيتاج من اجلهود املتنوعة حىت يصري جاهزا لألكل، ابتداء ابلزراعة، والري، واحلصاد، 

ر حلة من هذه املراحل السبع من آالت وأدوات وأواين حتضّ والدراس، والتخزين،  والطحن، واخلبز. وماذا حيتاج يف كل مر 
وتصّنع على كل نوع منها جمموعة من األفراد متخصص كل منهم يف صناعة معينة أو حقل معني وسواء أدركت هذه 

ج حاجة ماسة للمجموعات األخرى لتأمني حاجة اجملتمع من اخلبز، وكل ما تا اجملموعات أو مل تدرك فإن كال منها حي
ر الطعام وإذا كان اخلبز وهو واحد من عناص لزم من أعمال ابتداء ابإلنتاج والتخزين، إىل التصنيع، وإنتاج التصنيع.ي

اليت يقوم هبا أود اإلنسان، حيتاج إىل كل هذه اجلهود، فمعىن هذا هو أننا لو أردان أن حنصي اجلهود اليت تبذل لتوفري 
جملدات، وسنجد أنه ما من عمل يبذل يف هذا السبيل إال وهو حلقة متصلة  الغذاء الكامل لإلنسان فإننا حنتاج إىل

  38بغريها من احللقات اليت ال يستغين بعضها عن بعض يف توفري حاجة اإلنسان من الغذاء".
 

   التعاون على ِرسا ٌ دعائم اْلق والعدل واملساواة 
الذي ت والشعوب يؤدي إىل التفاهم اإلجيايب، و إن النظر إىل اإلنسانية بعني واحدة، دون متييز بني القوميا  

اَي أَيُـَّها )يؤدي بدوره إىل التعاون يف سبيل إحقاق احلق، وإبطال الباطل، والنظر إىل مجيع الشعوب نظرة مساواة وعدالة 
ٍم َعَلى َأالَّ تـَْعِدل وا اْعِدل وا ه َو أَقـَْرب  قـَوْ  الَِّذيَن َآَمن وا ك ون وا قـَوَّاِمنَي َّللَِِّ ش َهَداَء اِبْلِقْسِط َواَل جَيْرَِمنَّك ْم َشَنَآن  

َ َخِبرٌي مبَا تـَْعَمل ونَ  َ ِإنَّ اَّللَّ [ وال يصلح حال اجملتمع وال تربئ أسقامه إال إذا كان روحا 8]املائدة:(  لِلتـَّْقَوى َواتَـّق وا اَّللَّ
                                                           

منطلقاته  –المجتمع اإلسالمي (  أيضا: ا م رسي، محم   قي،  1989.حائل ) م ابع ا محيسن ا ح يثة  ألوفست . السعادةا عفنان، سع   لف ،  38 
. من   اب  أهداف الرسالة اإلسالمية ودور األزهر في نشرها، وانظر أيضا: حسن،  امل محم  ، 348)بيروت:  ار ا جيل،  .ت( ص وأهدافه 

ع ا بحوث اإلسالمية. )  51، ص 4( ج1392ا  وجيه االج ماعي  في اإلسال . من بحوث مؤ مرات مجم 
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ذه عرب اترخيها ليست إال بسبب ضياع ه واحدة، وصفا مرصوصا يسري إىل غايته العظيمة. وكل مآسي اإلنسانية
املفاهيم، واستحواذ األاننيات الضيقة، والعنصرايت املمجوجة، واستئثار بعض الكياانت الصغرية خبريات املعمورة، وما 
حدثت اجملاعات، وما وجد العوز والفقر إال حينما وضعت احلواجز بني البشر، وإال نتيجة لسياسات بغيضة نبعت من 

 ثرة واألاننية، واالستغالل واملادية املمقوتة.نوازع األ
 

  التعاون على نصرة املظلومني، وكبح مجاح املعتدين 
لقد شهد حممد صلى هللا عليه وسلم حلف الفضول الذي أقيم يف دار بين جدعان من أجل نصرة املظلومني،   

ه د هللا بن جدعان حلفا ما أحب أن يل بوعدم إعانة الظاملني. يقول عليه الصالة والسالم: "لقد شهدت يف دار عب
 محر النعم، ولو أدعى به يف اإلسالم ألجبت " ذلك احللف الذي تغىن به الشاعر: 

 أال يقيم ببطن مكة ظامل  إن الفضول حتالفوا وتعاقدوا
 فاجلار واملعرت فيهم سامل  أمر عليه تعاقدوا وتواثـقوا

ت هللا عليه وسلم شهد حلف املطيَّبني، ويف ذلك يقول:" شهد كما تطالعنا كتب السرية أن رسول هللا صلى  
حلف املطيَّبني، وما أحب أن أنكثه وأن يل به محر النعم" ويف إمضاء هذين احللفني يقول: "ما كان من حلف يف 

 .39اجلاهلية، فإن اإلسالم مل يزده إال شدة"
ه ساكنا، وأخاه املسلم يف حاجة إليه. يقول عليإن اإلسالم ال يقبل من املسلم أن يظل مكتوف األيدي، ال حيرك 

الصالة والسالم: "انصر أخاك ظاملا أو مظلوما، قالوا اي رسول هللا، هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظاملا؟ قال: أتخذ 
ن م ، وواضح أن القصد من هذه النصرة هو مساعدته، والتعاون معه يف كلتا احلالتني؛ إن كان ظاملا مبنعه40فوق يديه"

الظلم، واألخذ بيده، وإن كان مظلوما ابلوقوف معه يف حمنته، وأخذ احلق له، ورد االعتبار إليه، ال كما يعرب الشاعر 
 اجلاهلي: 

 أخي حني يظلم على القوم، مل أنصر  إذا أان مل أنصر أخي وهو ظامل
 
 
 

                                                           
(  1998. )ا قاهرة:  ار ا سال   ل باعة وا نشر وا  وزيع وا  رجمة النظام الدولي الجديد بين الواقع الحالي والتصور اإلسالمي، أبو شبانة، ياسر 39 

 .625ص 

. انظر:  أبو ا فضل جالل ا  ين عب  ا رحمن ا سيو ي  ، 2444رواه ا ب اري في   اب ا مظا  ، باب: أعن أ اك ظا ما أو مظلوما، ح يث رق   40 
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     التعاون طريق ِىل التحالفات السياسية 
جة التعاون والتفاهم بني األطراف ذات املصلحة من هذه التحالفات أو تلك. تتم التحالفات السياسية نتي  

ومن جهة أخرى فإن التحالف يؤدي إىل التعاون بني اجلهات املتحالفة وإىل متتني العالقات التجارية والدبلوماسية 
الم مع األوس واخلزرج ة والسوالعسكرية بينها. وحتدثنا كتب السرية عن التحالفات اليت عقدها نيب اإلسالم عليه الصال

واليت انتهت إىل عقد معاهدات، وإبرام اتفاقات، كانت حجر األساس يف إقامة دولة املدينة. ومل تكن أقل منها حتالفاته 
حني أتسيس الدولة اإلسالمية، ومع بين ضمرة، وخزاعة بعد أتسيس الدولة  عليه الصالة والسالم مع يهود املدينة

 ذا وذاك حلفه عليه الصالة والسالم مع املطعم بن عدي إابن العهد املكي.اإلسالمية، وقبل ه
كاليت عرضها عليه الصالة والسالم على 41وهناك أحالف لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل تكلَّل ابلنجاح  

الفضول" و " بين عامر بن صعصعة، وبين شيبان بن ثعلبة، وبين كلب، وبين حنيفة، وبين كنده. وال ننسى هنا حلفي
 "املطّيبني" يف اجلاهلية وما كان هلما من أثر طيب يف نفس الرسول صلى هللا عليه وسلم كما مّر بنا آنفا.   

يف عامل اليوم، فإنه ومهما اختلف الناس يف الدور الذي تلعبه منظمة التعاون اإلسالمي ) منظمة املؤمتر اإلسالمي سابقا( 
ون احلكومات اإلسالمية مع بعضها البعض كرب أو صغر حجمه، وتعترب الغطاء فإهنا تؤدي رسالة يف مضمار تعا

       42الدبلوماسي األهم للدول اإلسالمية.
          
 التعاون على در ٌ املفاسد 

ومن أنواع هذا التعاون، التعاون املثمر يف حماربة الفساد، وتشريد العابثني مبقدرات البالد، والوقوف بصالبة   
ادات الضارة، والقوانني اجلائرة، ومكافحة التمييز العنصري جبميع مظاهره، وتتّبع عصاابت اإلرهاب واإلجرام أمام الع

العاملي، وعصاابت هتريب املخدرات وتزوير العمالت، والقضاء على أوكار الرذيلة، ومراتع الفاحشة، وما جتلبه من 
 أمراض فتاكة تدّمر اإلنسان.
محالت التوعية اجلماهريية، والتبادل املعلومايت بني منظمات اجملتمع املدين من جهة، وبني  ويتم هذا التعاون من خالل

 الدول واحلكومات من جهة أخرى، أو حىت على مستوى األفراد، أو على شكل إنشاء جهاز بوليسي عاملي كاإلنرتبول.

                                                           
 . 45(  ص 3،1999. ) ا قاهرة:  ار ا سال   ل باعة وا نشر وا  وزيع وا  رجمة.  التحالف السياسي في اإلسالما  ضبان، منير محم  ،  41  

 141 ( ص 2013) ا  وحة: ا معه  ا  بلوماسي،  قراءة في القيم الدبلوماسية في اإلسالم -والدبلوماسية اإلسالمحبش، محم ،  42 
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تعاون  م من الفساد فيها، ودعا إىلرمحة ابإلنسانية، وحتقيقا للخالفة اإلنسانية يف هذه األرض، منع اإلسال  
كما دعا إىل عدم 43اإلنسانية على إصالحها، وتعمري ما د مر منها، والعمل على محاية ممتلكات األمم ومصاحلها،

 العبث مبعتقدات الشعوب ومقدساهتا.
 اإلنسان، ينومن مثار التعاون اإلنساين الذي ينشده اإلسالم، وحيض عليه، إفشال املخططات التآمرية على ب  

وإحباط حماوالت التجيّن على األداين، وذلك ابلوقوف ضد القرارات اجلائرة اليت يراد متريرها يف املؤمترات العاملية اليت 
م، ومؤمتر املرأة يف بكني 1994ت عقد حتت شعارات راننة، وابستخدام أجهزة األمم املتحدة كمؤمتر السكان يف مصر 

جيري مسخ للقيم اإلنسانية، واآلداب الفاضلة، واستبداهلا بثقافات وسخافات تتناىف مع  –ابسم العوملة -م. إنه1995
الدايانت السماوية، كتلك اليت تسعى إىل تدمري األسرة ابعرتافها ابإلجناب خارج إطار الزواج الشرعي، وإابحة اإلجهاض 

 جال ابلرجال، والنساء ابلنساء( وإطالقوإابحة زواج املثلني )زواج الر دون سبب شرعي، أو عذر موضوعي، إبطالق، 
واالحنراف اخللقي، إىل غري ذلك من األمور اليت تشجبها وتستنكرها كل اجملتمعات 44العنان لألوالد يف السلوك اجلنسي،

 اليت حترتم نفسها، وتقّدس معتقداهتا.
رب ها ما هو رمسي، عويتخذ التعاون يف درء مثل هذه املفاسد، ورفض مثل هذه املواقف أشكاال عدة؛ من  

احلكومات والقنوات الرمسية ومنها ما هو شعيب، عرب الوجهاء واألعيان، وعمداء املدن واحملليات، أو عرب احتادات 
 الطالب أو نقاابت العمال املهنّيني واحلرفّيني واحملرتفني، أو عرب الواجهات والالفتات.

من القضااي، وحل إشكالية من اإلشكاالت، حىت  إن كل شخص مطالب أبن يتعاون ويسهم يف بلورة قضية  
يف أصعب املواقف، وأحلك الظروف شاجبا؛ ومستنكرا، أو شاكرا ومشجعا، أو انصحا أو منذرا، وهو الدور الذي 

قتل  –اضطلع به مؤمن آل فرعون، إذ انتصب انصحا قومه، حمّذرا إايهم من مغبة اإلقدام على مثل هذا الفعل الشنيع 
َ اَّللَّ  َوَقْد َوقَاَل َرج ٌل م ْؤِمٌن ِمْن َآِل ِفْرَعْوَن َيْكت م  ِإميَانَه  أَتـَْقتـ ل وَن َرج اًل َأْن يَـ )وسى عليه السالم نيب هللا م ق وَل َريبِّ

ض  الَِّذي يَِعد ك ْم ِإنَّ اَّللََّ عْ َجاءَك ْم اِبْلبَـيَِّناِت ِمْن َربِّك ْم َوِإْن َيك  َكاِذاًب فـََعَلْيِه َكِذب ه  َوِإْن َيك  َصاِدقًا ي ِصْبك ْم بَـ 
 [. 28] غافر: (اَل يـَْهِدي َمْن ه َو م ْسِرٌف َكذَّابٌ 

إن اإلسالم ال يكف حلظة واحدة عن مد يده ملصافحة أتباع امللل والنحل األخرى يف سبيل التعاون على  
وهذا رسول  تهك،نومحاية احلرمات أن ت   بسط السلم ونشر األمن، وإقامة العدل، ونبذ الظلم، وصيانة الدماء أن تسفك،

                                                           
 .44. مرجع سابق،  ص  العالقات الدولية في اإلسالممحم  أبو زهرة :  43 

 .14. مرجع سابق. ص المسلمون والعولمةيوسف ا قرضاوي:  44 
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اإلنسانية صلى هللا عليه وسلم يقول يف صلح احلديبية" وهللا ال تدعوين قريشا إىل خطة توصل فيها األرحام، وتعظم فيها 
 45احلرمات إال أعطيتهم إايها. هذا هو مبدأ التعاون العاملي على األمن والسالم، يقرّه نيب اإلسالم، ورسول السالم.

 
 التعاون على مواجهة الكوارث الطبيعية 

ن التعاون بني بين البشر جيب أن يتجه حنو وضع االسرتاتيجيات املستقبلية، واليت من خالهلا ميكن أن تتالقح إ  
األفكار، وتديل كل حكومة أو جمموعة بشرية بدلوها، فيقف اجلميع يف خندق واحد، ختطيطا وتنسيقا ملواجهة الكوارث 

ن فيضاانت وزالزل وجفاف وتصحر، وأمراض وأوبئة وفقر، كالذي نشاهده اليوم من التعاون العاملي للقضاء الطبيعية م
"، نزا الطيورانفلوي"على أو احلد من انتشار مرض اإليدز الذي حصد آالف النفوس، كذلك التعاون للسيطرة على مرض 

 م.2004يف كارثة تسوانمي  كما تعاون اجملتمع الدويل  أو "محى الضنك"، أو "وابء أبوال" 
 

  عدم التعاون على اإلمث والعدوان 
مثِْ َواَل ) ... مث إن التعاون الذي يتم ليبطل احلق وحيق الباطل هو يف ميزان الشرع واحلق ابطل     تـََعاَون وا َعَلى اإْلِ

َ َشِديد  اْلِعَقابِ  َ ِإنَّ اَّللَّ القرآن الكرمي الذي يدعو إىل تضافر اجلهود، ومجع احلشود، [ ف2( ]املائدة:َواْلع ْدَواِن َواتَـّق وا اَّللَّ
ن هذا إ للتعاون يف إقامة احلدود، واحرتام املواثيق والعهود، ينهى عن التعاون على كل ما ميّت إىل اإلمث والعدوان بصلة.

 أو عمال، ومن مجيل ما يه قوالالنوع من التعاون مبثابة التعاون السليب الذي حيّرمه القرآن، وينّفر منه، وجيّرم املشارك ف
ذكره الشيخ رشيد رضا يف تفسريه، أن قوله تعاىل ) وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان ( أن هذه 
اآلية من أركان اهلدابة االجتماعية يف القرآن؛ ألن التعاون يوجب على الناس إجيااب دينيا أن يعني بعضهم بعضا على  

. وقد 46ينفع الناس من أعمال أفرادا وأقواما، يف دينهم ودنياهم، وما يدفعون هبا املفاسد واملضار عن أنفسهمكل ما 
ختمت اآلية بتقوى هللا، والتحذير من عقابه، وشديد عذابه، إذا استمرأت اجلماعة املسلمة االعتداء والظلم، رغم ما 

 . 47يقع عليها من األذى
    

  
 

                                                           
 .87(  ص 1965،  3. ) ا قاهرة: م بعة ا سعا ة.  دحض شبهات، ورد مفتريات –لمسيحية واإلسالم التعصب والتسامح بين اا  زا ي، محم  ،  45 

 .108، ص 6( ج1990) ا قاهرة: ا هيئة ا مصرية  ل  اب،  تفسير القرآن الحكيم ) تفسير المنار(رضا، محم  رسي ،  46 
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 خامتة
ية اليت السلم هو احلالة األصلالتعاون اإلنساين من األمهية مبكان يف كل زمان، وأن له إىل أن خنلص من ذلك ك

قيمة إسالمية يتعبد هبا املؤمن  وميكن القول أن التعاون48هتيئ التعاون والتعارف، وإشاعة اخلري بني الناس عامة.
احدة ال أن يكون منحصرا فقط يف دائرة و ربه، وحيقق من خالهلا مقاصد الشرع احلنيف، وال يشرتط يف التعاون 

يتعداها إىل غريها وهي دائرة املسلمني، أو أتباع الدايانت السماوية، وإمنا آفاق التعاون أرحب، وال يستثىن منها 
م السالم والسلم يوجدان إذا توفر أحدمها، فال تعاون ماداأحد بغض النظر عن خلفيته الدينية أو العرقية. إن التعاون 

متحّقق، وال سالم مادامت اجملتمعات والدول واألفراد غري مستعدين للتعاون يف حتقيق اخلري للجميع، فكلهم  غري
 حمتاج هلذا التعاون، أحّسوا أبمهيته أم مل حيسوا.

 بعض لبعض وإن مل يشعروا خدم    الناس للناس من بدو وحاضرة
 أبن العالاقة بني املسلمني وغري -هل أحياانعن عمد يف أغلب األحوال، أو عن ج –أما ما يشيعه البعض 

املسلمني قائمة على العداء املستحكم بني املعسكرين، وأن األصل يف ذلك هو احلرب والعداء شبه  الدائم، ال 
التعاون وتبادل املنافع والسلم،  فهذا ال يستند ال إىل فهم للنصوص الدينية واملقاصد الشرعية، وال إىل دراية بتاريخ 

 سلمني من جهة، وواقعهم املعاش من جهة أخرى.  امل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .233(  ص  1999، 3. ا قاهرة:  ار ا شرق.   مواطنون ال ذميونهوي ي، فهمي ،   48 
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  .3ط( 1965السعادة. 
  .9طم( 1974) مطابع وزارة الشئون اإلسالمية بقطر،  خلق املسلم _________

 4( ط 1983. )القاهرة: دار الكتب اإلسالمية. اإلسالم والطاقات املعط لة __________ 
 .3ط (.1999 الشرق، دار القاهرة: ) مواطنون َل ذميون ،يدي، فهميهو 

ار السالم ) القاهرة: د نظام اْلكم –لنظرية السياسية النظام السياسي يف اإلسالم. ااخلياط، عبد العزيز عزت، 
 .م(2009للطباعة والنشر والتوزيع والرتمحة، 

ي، ) الدوحة: املعهد الدبلوماس قرا ٌة يف القيم الدبلوماسية يف اإلسالم - اإلسالم والدبلوماسيةحبش، حممد، 
 م( .2013

 (1990القاهرة: اهليئة املصرية للكتاب،  ) تفسري القرآن اْلكيم ) تفسري املنار(د، شيرضا، حممد ر 
 ( 1997) تونس: دار سحنون،  يرو تفسري التحرير والتنابن  عاشور، حممد الطاهر ، 
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. ) الدوحة: وزارة األوقاف حتقيق: حممد احلبيب بن اخلوجهمقاصد الشريعة اإلسالمية. _________ 
 ( 2004والشِون اإلسالمية قطر، 
 .1ط م(.1998) مكتبة العبيكان،  تفسري الكشافمود بن عمر، الزخمشري، أبو القاسم حم

 .1طم( 1993) بريوت: دار الكتب العلمية،  تفسري البحر احمليطيوسف،  نو حيان، حممد ببأ
ريوت: مؤسسة ب) حتقيق: عبد هللا عبد احملسن الرتكي . اجلامع ألحكام القرآنحممد بن أمحد األنصاري، القرطيب، 
  .1ط (2006الرسالة، 

 ، .2م( ج2003، 32) القاهرة: دار الشروق، ط  يف ظالل القرآنقطب، سيد، 
 ) القاهرة: دار السالم للطباعة .التعايش السلمي بني املسلمني وغريهم داخل دولة واحدةسو رمحن هداايت ، 

 (2001والنشر والتوزيع والرتمجة. 
 (2006)الزرقاء: دار اخلطيب للنشر والتوزيع.  .مياملعاهدات الدولية يف الفقه اإلسال، حممود إبراهيم اخلطيب
 ) صيدا: املطبعة العصرية للطباعة والنشر. د.ت( . التعاون اَلجتماعي مصطفى الغالييين ،

. حتقيق: جمموعة رسائل  –: السياسة الشرعية من كتاب السياس    ة.ابو القاسم احلسني بن علي الوزير املغريب ،  
 (2003اعيل الشايف و أمحد فريد املزيدي. )بريوت: دار الكتب العلمية حممد حسن حممد حسن إمس
 (2004.) ديب: مركز اخلليج لألحباث، عوملة السياسة العامليةجون بيليس وستيف مسيث، 

 ( 1998. القاهرة: دار املعارف. رسالة ِىل العقل العريب املسلمحسان حتحوت، 
اللبنانية،  . )بريوت: الدار املصريةمعامل الوحدة يف طريق األمة اإلسالميةعمر يوسف محزة و أمحد عبد الرحيم السايح 

1993.) 
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 واجملتمع اإلسالم بني املرأة ِنسانية
 الرمحن عبد سيد بن حلمي حممد سيد. د     حمسن سلطان الناصر عبد. د

 

 امللخص
د الذي ستقى عناصرها من اتريخ وواقع املرأة للححول إنسانية املرأة بني اإلسالم واجملتمع اليت ا رإن هذه الدراسة تدو 

املرأة يف  ابعتبار أن العديد من مظاهر الظلم واهلوان جتري على فرضت كقضية يف دوائر علم االجتماع والنفس والرتبية
لمرأة ل إن هدف هذه الدراسة توضيح النظرة اإلسالمية للمرأة واملقارنة بينها وبني الوعي اجلمعي اجملتمع ابسم الدين.

. ولقد مت دراسة ذلك من خالل عرض اترخيي موجز ومقارنة بني التصور اإلسالمي واثره على إنسانيتها مع شرح أسباهبا
ورؤية اجملتمع، مث توضيح كيف أثرت هذه الرؤية على العلوم اإلسالمية، وذلك من خالل نقد وحتليل بعض املسائل 

عادة عن الفرق البائن بني نظرة اإلسالم ونظرة اجملتمع للمرأة، وأنه جيب إاملتعلقة هبذه القضية. وتكشف هذه الدراسة 
التصور اإلسالمي للمرأة من خالل املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية، وأن هذه الدعوة ال غين عنها لتجديد الفكر 

واالعتماد يف   العلوم اإلسالميةاإلسالمي وإصالح الواقع االجتماعي، وعليه البد من مراجعة املسائل املتعلقة ابملرأة يف
 هذه املراجعة على العلوم اإلنسانية اليت تنطلق من الرؤية اإلسالمية لإلنسان. 

 املرأة، اإلنسانية، اجملتمع :مفتاحية كلمات

 

 مقدمة:
ياة حفظ حقها يف احلفلقد كرم هللا املرأة يف اإلسالم، وأعطاها من احلقوق كأم وزوجة وبنت وأخت،  

ن التكرمي م ، فأكد اإلسالم إنسانية املرأة بذلك وكان ذلك انطالقاً وغريها ة والنفقة واالختيار والتعليموالرتبي
َناُهْم ِمنْ ﴿الذي كرمه هللا لبين آدم   الطَّيِ َباِت َوَفضَّْلَناُهْم َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبيِن آَدَم َوَْحَْلَناُهْم يف اْلرَبِ  َواْلَبْحِر َوَرزَق ْ

 (.70ِثرٍي ممَّْن َخَلْقَنا تَ ْفِضياًل﴾ اإلسرا ٌ )َعَلى كَ 
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تدور حول إنسانية املرأة يف اإلسالم واجملتمع، حيث إن إنسانية املرأة أصبحت قضية إن هذه املقالة 
شغلت كثري من دوائر علم االجتماع والنفس والرتبية، وأثريت هبا الشبهات ضد اإلسالم، وصارت هدفاً 

طعن يف مكانة املرأة يف اإلسالم دون دراسة للقرآن والسنة، وبال تفريق بني األحكام ألقالم كثرية برزت لل
األصولية واألحكام االجتهادية، خصوصاً أن العديد من مظاهر الظلم واهلوان جتري على املرأة يف اجملتمع 

 ابسم الدين. 
إنسان  أتكيد أن املرأة كعرض التصور اإلنساين للمرأة يف اإلسالم من خالل  لذا هتدف هذه املقالة

كامل يف اإلسالم، وكيف واجه اإلسالم الرؤية الالانسانية للمرأة، وكيف انتكست رؤية اجملتمع املسلم 
واألسباب اليت أدت إىل هذا، وذلك من خالل دراسة اترخيية موجزة ومقارنة بني التصور اإلسالمي ورؤية 

 لوم اإلسالمية، وذلك من خالل نقد وحتليل بعضاجملتمع، مث توضيح كيف أثرت هذه الرؤية على الع
 املسائل املتعلقة هبذه القضية.

 
 املرأة ِنسان كامل يف اإلسالم: املبحث األول:

لقد أكد اإلسالم على حقيقة وحدة النوع اإلنساين للرجل واملرأة، فليست هي دونه من الناحية اإلنسانية، 
ي َُّها النَّاُس ات َُّقوا ََي أَ ﴿نسانية العامة، وذلك يف قوله تعاىل: حيث إهنما متساواين يف النشأة واخلصائص اإل

ُهَما رَِجاًَل َكِثريًا وَ  رَبَُّكْم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدةٍ  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ ِنَسا ًٌ﴾ )النسا ٌ: َوَخَلَق ِمن ْ
ول الرس وضح نهما شق لآلخر كماكل م  فهي كائن إنساين من نفس نوع الذي منه نفس الرجل،، (1

  .1ق الرجال{: }النساء شقائبقوله عالقة الرجل ابملرأة يف احلديث الذي روته عائشة رضي هللا عنها 
خلقهما يف و  يف أصل الكرامة اإلنسانيةجاء خطاب هللا عز وجل للرجل واملرأة بال فرق بينهما  لذا

ْحِر َوَرزَقْ َناُهْم ِمْن الطَّيِ َباِت ْمَنا َبيِن آَدَم َوَْحَْلَناُهْم يف اْلرَبِ  َواْلبَ َوَلَقْد َكرَّ ﴿تعاىل:  يف قولهيف أحسن تقومي، 

                                                           

. ويقول األلباين: 247، ص 1، ج (649األلباين، محد انصر الدين، سلسلة األحاديثة الصحيحة، )املكتبة الشاملة( )حديث   1 
 ". صحيح أنس طريق ومن ضعيف عائشة طريق من هو القطان ابن قال أنس عن البزار ورواه عائشة عن والرتمذي داود وأبو أمحد رواه"
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 ﴾َلَقْد َخَلْقَنا اإِلنَساَن يف َأْحَسِن تَ ْقِوميٍ } (،70َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َكِثرٍي ممَّْن َخَلْقَنا تَ ْفِضيال﴾ )اإلسرا ٌ: 
 . (4)التني: 
إلسالمية موجهاً للرجال والنساء سواء، بدءاً من تقرير الكرامة اإلنسانية إىل جاء خطاب الشريعة او 

م ألصل الذي ينبغي أن يستصحب دائماً هو أن كل ما ثبت من حكا" وغريها، فـ تقرير املسئولية اجلنائية
ن مللرجل ثبت مثله متامًا للمرأة إال ما بينت النصوص الشرعية اختصاصه أبحدمها فهو الذي يستثىن 

هناك فوارق حمدودة قررها الشارع يف وضوح وجالء، لكن يظل األصل  أي أن ".2القاعدة املستصحبة أصالً 
 هو املساواة والفوارق استثناء من األصل.

رورات نفسية ضعدة ضرورات، منها اقتضتها قد  الفوارق اليت أثبتها اإلسالم يف بعض اجملاالت إن
 هذه األنوثة، فـ "حرم عليها كل ما جيايفواعرتاف مبقتضياهتا، حية أنوثتها، وذلك مراعاة إلنسانية املرأة من ان

وألجل هذه اإلنسانية املثلى أمر اإلسالم املرأة "، 3من التشبه ابلرجال يف الزي واحلركة والسلوك وغريها
املهام  فمن نظرات السوء، وال تعوقها عن مزاولة خمتل تهايف لباسها كوسيلة حتافظ على كرام ابالحتشام

 جسمها البيولوجية )اجلسدية( ابلتغيريات اليت حتدث يف املرأة ظروف. وقد راعى اإلسالم الدنيوية والدينية
 بشكل دوري مما يؤثر على أعصاهبا ونفسيتها فأعفاها عن بعض العبادات، وقضاء بعضها يف أايم أخر.

بناء األسرة وتنظيم  يفالرجل واملرأة وظيفة أن حتدد الفطرة السليمة الضرورة االجتماعية بناء على  واقتضت
  للحفاظ على اإلنسانية مجعاء. على اخلري والعدل والصالحاحلياة 

ولقد أكد القرآن على شخصية املرأة يف عدة مشاهد وخطاابت تؤكد حضورها وتفاعلها، 
 .رة اجتماعيةجبداوركز على االستعدادات املتكاملة اليت تتمتع هبا املرأة، واعرتف هلا  ومسؤوليتها،

                                                           
مد البلتاجي، مكانة املرأة يف القرآن الكرمي والسنة الصحيحة، احلقوق السياسية واالجتماعية والشخصية للمرأة يف اجملتمع اإلسالمي حم 2

 .61ص (، 2000 -1420، 1)دراسة مؤصلة موثقة مقارنة(، )القاهرة: دار السالم، ط
 34يوسف الفرضاوي، مركز املرأة يف احلياة اإلسالمية،  ص  3
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ال مشافهة فلها أن ختطب الرج ،قررت الشريعة أبصوهلا السوية للمرأة أهلية وحرية مثل ما للرجلو  
، وأعطت للزوجة حق على 4وأن ختتار الزوج وأن ترفض من ت كَره عليه وأن تفارق الزوج وهو راغم ،وكتابة

 ياة.ضانة، وحقوق يف املرياث، وحقوق يف احلزوجها، وجعلت هلا ذمة مالية، واملتعة يف الطالق، وحق احل
، وليست جمرد جائزة فحسب،  الرسولوقد ثبت أن مشاركة املرأة ولقاءها الرجال سنة من سنن 

، فهو النهج الذي اختاره والسنة هنا مبعىن الطريقة املتبعة. وذلك حبكم اطراد املشاركة واللقاء يف حياته 
 5.للمجتمع املسلم يف عهده  ةالعامة واخلاصة، حىت كان مسة عاموطبقه عمليًا يف مجيع اجملاالت 

ول هللا صلى هللا وتقريرات لرس وأقواالً  وهي حوايل ثالمثائة نص تشمل أفعاالً  –فالرواايت الواردة مبجموعها 
ولقاءها الرجال. وعلى ذلك فهي قطعية  تفيد التواتر يف مشاركة املرأة يف جمتمع الرسول  -عليه وسلم

 .6ألن معظم النصوص صرحية للغاية الورود، مث هي قطعية الداللة أيضاً 

                                                           
(، ص 1984، 1404حسن الرتايب، املرأة بني تعاليم الدين وتقاليد اجملتمع، )السعودية، الرايض، الدار السعودية للنشر والتوزيع،  4

15. 
 ، ص2 ج (،1990، 1410، 1ر القلم للنشر والتوزيع، طأبو شقة، عبد احلليم حممد، حترير املرأة يف عصر الرسالة، )الكويت: دا  5

67. 
 .86 ، ص2 ج ،السابق 6
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، 8، وكانت املرأة تقوم بدور املمرضة7ينزل عليها الضيوف فقد كانت املرأة يف جمتمع الرسول 
، وتتجمل 12وتستقبل اهلدية، 11أتكل يف مائدة واحدة مع الرجال، و10وختدم الضيوف، 9وتعود املريض

                                                           
وأم شريك امرأة غنية من األنصار عظيمة النفقة يف  –: انتقلي إىل أم شريك .. قال يل رسول هللا "عن فاطمة بنت قيس قالت:   7

رواه  ولون..كثرية الضيفان، ويف رواية: أيتيها املهاجرون األ  فقلت: سأفعل. فقال: إن أم شريك امرأة –سبيل هللا ينزل عليها الضيفان
 .1114 ، ص2 ، جمسلم، كتاب الطالق ابب املطلقة ثالاث ال نفقة هلا )املكتبة الشاملة(

ضائل الصحابة، البخاري، كتاب ف .. رواهعن خارجة بنت زيد بن اثبت، قالت "اشتكى عثمان بن مظعون عندان فمرضته حىت تويف" 8
 .1429 ، ص3 ج ،وأصحابه املدينة، )املكتبة الشاملة( مقدم النيب  ابب

 عبد الوفاة دخلت عليه أم مبشر بنت الرباء بن معرور فقالت: اي أاب ملا حضر كعباً "عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك عن أبيه قال:   9
ديث رقم األلباين، سلسلة األحاديث الصحيحة )ح ." رواه.الرمحن ! إن لقيت ابين فأقرئه مين السالم. فقال يغفر هللا لك اي أم مبشر

 .694 ، ص2 ج ،(995
وال قربه إليهم إال امرأته أم  وأصحابه فما صنع هلم طعاماً  ملا عرس أبو أسيد الساعدي دعا النيب "حازم عن سهل قال:  عن أيب  10

البخاري، كتاب  .." رواهأماثته له فسقته تتحفه بذلك من الطعام أسيد بلت مترات يف تور من حجارة من الليل فلما فرغ النيب 
 .1986/ 5 )املكتبة الشاملة(، النكاح، ابب: قيام املرأة على الرجال يف العرس وخدمتهم ابلنفس،

ا م...فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبياهنا مث قامت كأهنا تصلح سراجها فأطفأته فجعال يراينه أهنقال:  عن أيب هريرة   11 
كتاب املناقب: ابب   ،البخاري . رواهفعالكما. من فقال ) ضحك هللا الليلة أو عجب أيكالن.. فلما أصبح غدا إىل رسول هللا 

بينما هو  "..إن رسول هللا  قال ،. عن يزيد بن األصم1328/ 3 )املكتبة الشاملة( "ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم خصاصة"
أن أيكل قالت له  ن عباس وخالد بن الوليد وامرأة أخرى إذ قرب إليهم خوان عليه حلم فلما أراد النيب عند ميمونة وعنده الفضل ب

 ، ص3 ج (،، )املكتبة الشاملةكتاب الصيد والذابئح وما يؤكل حلمه، ابب: إابحة الضب  ،مسلم " رواهميمونة إنه حلم ضب فكف يده
1541. 

يكثر  ما غرت على خدجية وما رأيتها ولكن كان النيب  رت على أحد من نساء النيب ما غ " عن عائشة رضي هللا عنها قالت:  12
 النيب  البخاري، كتاب فضائل الصحابة، ابب: تزويج رواهذكرها ورمبا ذبح الشاة مث يقطعها أعضاء مث يبعثها يف صدائق خدجية" 

 .1389 ، ص3 ج )املكتبة الشاملة(، خدجية وفضلها رضي هللا عنها،
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وكانت املرأة تذهب لتسأل يف شؤون دينها ودنياها  ،14حتمي الكافر أي، وجتري 13جللخطاب رجاء الزوا 
، وكانت تسأل بطلب من زوجها عن حكم قبلته وهو 15دون اللجوء إىل زوج أو حمرم ليقوم هو ابلسؤال

 .16صائم
وهكذا فهذه نظرة سريعة لنظرة اإلسالم للمرأة كإنسان كرمي، له كل ما للرجل من حقوق إنسانية، 

واليت يعلق عليها الشيخ الغزايل بقوله:  واليت انعكست يف حياة املرأة وشخصيتها يف جمتمع الرسول 
 ". 17"كانت املرأة إنساانً مكتمل احلقوق املادية واألدبية، وليست نفاية اجتماعية!

 
 املبحث الثاين: رؤية اجملتمع للمرأة ومواجهة اإلسالم َلا

ض من منذ القدمي إىل العصر احلاضر بكل ما حيقر املرأة ويغ ات اإلنسانيةرؤية كثري من اجملتمعلقد حفلت 
عتداد هبا  الاقع على املرأة، من االستعباد وعدم ت تكان  يتال املمارساتيظهر  جملتمعاتشأهنا. وإن اتريخ ا
بعضها يف  ، بل وانعكستإىل الوقت احلاضر يف بعض املناطق البدائية يت ظل بعضهاككائن عاقل، وال

                                                           

عن سبيعة بنت احلارث قالت: ".. فما تعلت من نفاسها جتملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال هلا: مايل   13 
املكتبة ، )البخاري، كتاب الطالق، ابب: "وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن".. رواه أراك جتملت للخطاب ترجني النكاح" 

 .1466. ، ص4 ، جالشاملة(
فالن بن هبرية.  قد أجرته ".. فقلت اي رسول هللا زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجالً  قالت: يب مرة موىل أم هانئ بنت أيب طالبعن أ  14 

 ،)املكتبة الشاملة( البخاري، كتاب اخلمس، ابب أمان النساء وجوارهن، رواه ..) قد أجران من أجرت اي أم هانئ (" فقال رسول هللا 
 .1157 ، ص3 ج

فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فقال أرأيت لو كان عليها  ن ابن عباس رضي هللا عنهما "أن امرأة أتت رسول هللا ع  15 
 ، ص2 ج دين أكنت تقضينه ؟ قالت نعم قال فدين هللا أحق ابلقضاء" مسلم: كتاب الصيام، ابب: قضاء الصيام عن امليت،

208. 
وهو صائم فأمر امرأته فسألت النيب  اري أخرب عطاء: أنه قبل امرأته على عهد رسول هللا عن رجل من األنصار أن أنس األنص  16 

يرخص له يف أشياء فارجعي إليه فقويل له.  : إن رسول هللا يفعل ذلك. فأخربته امرأته فقال: إن النيب عن ذلك ؟ فقال النيب  
اين، األلبرواه ياء. فقال: )فذكره( قلت: وهذا سند صحيح متصل" يرخص له يف أش فقالت: قال: إن النيب  فرجعت إىل النيب 

 .647 ، ص1 ج ،329احلديث  ،سلسلة األحاديث الصحيحة
 .31ص ، (1990 -1410، 1ط دار الشروق، )القاهرة:حممد الغزايل، قضااي املرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة،   17
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ولقد  ية واملتعة.، على اعتبار أهنا وسيلة رحبية للرتفيف املناطق املتمدنةالنظرة الدونية اجلنسية اليت متارس 
أثرت هذه الرؤية على عادات وتقاليد اجملتمعات وصنعت هبا معتقداهتا، وعليها حرفت نصوص دينية 

 إلضفاء الشرعية على هذه الرؤية املناوئة للمرأة.
تراكم يف الالوعي اجلمعي هذا املوقف من املرأة، رافضاً اإلساءة إلنسانية للمرأة،  وجاء اإلسالم وقد

 وداعياً للعودة إىل الفطرة والعقل يف التعامل معها:
فقد واجه اإلسالم يف بداية الدعوة شعور كراهية البعض للبنات، وشهد حجم الذل واهلوان الذي  

قاسية واحلرمان من اإلرث، وتوارث األبناء لزوجات آابئهم بعد مرت به املرآة آنذاك، كالوأد واملعاملة ال
 وفاهتم، وتعدد الزوجات دون قيود، وإيقاع الطالق والظهار دومنا ظوابط أو قيود.

قال: كانت  فيما رواه أنسوذلك ، ورد اإلسالم على التعاليم الدينية املنحرفة يف التعامل مع املرأة 
ن  يؤاكلوهن ومل يشاربوهن ومل جيامعوهن يف البيوت )مل جيمع بينهم وبينهاليهود إذا حاضت املرأة منهم مل

 ﴾ َوَيْسأَُلوَنَك َعْن اْلَمِحيِض ُقْل ُهَو َأًذى..﴿عن ذلك فأنزل هللا عز وجل  بيت واحد( فسألوا النيب 
البيوت  فأمرهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يؤاكلوهن ويشاربوهن وجيامعوهن يف} (222)البقرة: 

النظرة  هذه رفضإن اإلسالم أراد أن يغري هذا الشعور ب .{18وأن يصنعوا هبن كل شيء ما خال اجلماع
الدونية للمرأة وإعادة احلكم إىل سببه الرئيسي وهو حرمة اجلماع للحدث وهو احليض وليس للمرأة  الدينية 

  .كإنسان جنس
دي رأة واحلذر منها إىل الالوعي اجلمعي اليهو وتشري هذه الرؤية اليهودية للمرأة يف اخلوف من امل

حّرف )والذي أوضح خالفه اإلسالم(، والذي يرى أن املرأة هي سبب الشر
 
 الذي شكله الرتاث الديين امل

 واخلطيئة األوىل للبشرية وخروج آدم من اجلنة، لذا ي نتظر ويتوقع من كل امرأة فسادة وفتنة وشراً.
 ةاجلمعي هذه الرؤيةضي هللا عنه ما قام به اإلسالم من تغيري يف أكدت شهادة عمر بن اخلطاب ر 

 – ، فلما جاء اإلسالم وذكرهن هللاللمرأة، وذلك يف قوله: "كنا يف اجلاهلية ال نعد النساء شيئاً  ةاملضاد

                                                           
أتويل قول هللا عز وجل "ويسألونك عن احمليض"، )وقال األلباين حديث صحيح( النسائي، سنن النسائي، كتاب الطهارة، ابب:  18

 .152، ص 1ج  )املكتبة الشاملة(،
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ل هللا ىت أنز ح " ويف رواية أخرى: "وهللا إن كنا يف اجلاهلية ما نعد للنساء أمراً رأينا هلن بذلك علينا حقاً 
 فيهن ما أنزل، وقسم هلن ما قسم". 

ظاهرها  إحدى الرواايت اليتالسيدة عائشة رضي هللا عنها ملكانة املرأة وكرامتها من  تغضب لقدو 
ذكر عندها ما يقطع الصالة الكلب واحلمار واملرأة فقالت شبهتموان ابحلمر حيث "إهانة للمرأة، 

إين على السرير بينه وبني القبلة مضطجعة فتبدو يل احلاجة يصلي و  والكالب!. وهللا لقد رأيت النيب 
 ."19فأكره أن أجلس فأوذي النيب صلى هللا عليه وسلم فأنسل من عند رجليه

 ومتثل شهادة عمر واستنكار عائشة رضي هللا عنهما ما فعله فقه اإلسالم وتربيته ابملسلمني. 
مع ودورها الصور اليت أثبتت مكانتها الالئقة يف اجملتإن القرآن والسنة أكدا إنسانية املرأة ابلعديد من 

يف احلياة، ومسؤوليتها اليت تنبع من إرادهتا كما ذكر آنفاً. وإن تكرار هذه الصور يف القرآن والسنة شكلت 
وحياة صحابته، وفرضت عليه نظرة طبيعية للمرأة حتدوها االحرتام  وعي اجملتمع املسلم يف حياة الرسول 

 ومراعاة أنوثتها.والتقدير 
 

 املبحث الثالث: نكسة رؤية اجملتمع املسلم إلنسانية املرأة وأسباِبا
د أن عادت بعض املواقف املتحفظة من املرأة تصع وابلرغم مما قام به اإلسالم من تصحيح هذا الشعور إال

جريج:  ، فعن ابنوعصر صحابته وعي اجلمعي من جديد بعد فرتة بسيطة من عصر الرسول الإىل ال

                                                           
. إن احلديث 192 ، ص1ج  شيء، )املكتبة الشاملة(، الصالة يقطع ال قال من البخاري، صحيح البخاري، كتاب الصالة، ابب 19

ميكن أن يفهم القصد منه ما يشغل الرجل يف الصالة وليس األمر يف   {،ر ، والكلبيقطع الصالة : املرأة ، واحلماالذي رواه مسلم }
 -لنساءيف كتاب النكاح، ابب الوصية اب-املرأة ذاهتا، وذلك حبسب مكانة املرأة اإلنسانية يف اإلسالم، يؤكد ذلك ما رواه مسلم أيضاً 

ع، وخري متاع الدنيا املرأة الصاحلة{، يكون القصد من احلديث هو أتثري قال }الدنيا متا  حديثاً عن عبد هللا بن عمرو أن رسول هللا 
املرأة النكدة يف الصالة حيث تشغله عن اخلشوع، كما أيضًا صوت الكلب وصوت احلمار الذي يشغل املصلي تنبيهًا عن غريب أو 

 ضيف حل على الدار. وهللا أعلم.
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 أخربان عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال. قال: كيف مينعهن وقد طاف نساء النيب "
 ". وكان النتكاس رؤية اجملتمع املسلم اجتاه املرأة أسباب كثرية.؟!20مع الرجال

دمية قفقد دخلت اجملتماعات اجلديدة يف اإلسالم مصطحبة عاداهتا وتقاليدها، وأتثري معتقداهتا ال
على القيم اإلسالمية اجلديدة عليها، وفهم النصوص حبسب هذه املعتقدات، يف الوقت الذي ضعفت فيه 
الرتبية اإلسالمية بسبب عوامل سياسية وثقافية أثرت على األخالق ومبادئ السلوك وأمناط العالقات 

ن احلرية ولقد عن بقدر كبري ماالجتماعية، تقول ابحثة أمريكية: "جند أن النساء يف فجر اإلسالم كن يتمت
 ".21مارس اإلسالم نظام احلرمي بعد اتصاله ابملسيحية البيزنطية اليت كانت تعامل نساءها هبذا النظام..

وذهب بعض املؤرخني الغربيني إىل أن عادة حجب النساء وعزهلن جاء مع الفرس الذي دخل 
 م مل يتخلوا عن كل ما ألفوا من عادات وأعرافالغالبية منهم اإلسالم وعاشوا يف اجملتمع املسلم، ولكنه

بيئتهم السابقة، فقد كان ارتداء النقاب أو غطاء الوجه من العادات املعروفة لدى اجملتمعات واملدن اليت 
فتحها املسلمون، وهي عادة قدمية عرفها السراينيون والبابليون، ووجد الربقع أو النقاب مسبقًا يف البلدان 

ز ل املسلمني، مثل بالد فارس، كما عرفت بني األشوريني والبابليني، وكان هوية لتميياليت فتحت من قب
 22احلرائر من النساء، وعلى هذا كانت العقوبة تنزل ابإلماء اللوايت يرتدينه.

هذا وقد ساعدت الرواايت اإلسرائيلية اليت تسربت إىل كتب التفاسري، واليت تتعلق مثاًل خبلق آدم 
من اجلنة على تعزيز هذه النظرة ضد املرأة، حيث ألقت غالب تلك التفاسري ابلالئمة  وحواء وخروجهما

على حواء وضعفها أمام إغواء الشيطان الذي مل يتمكن من إغواء آدم إال عن طريق حواء ومن مث استدراجها 
وقد  ،آلدم: مل أكلتها لقوله تعاىل: "واندامها رهبما أمل أهنكما .." "قال هللافلقد ذكر الطربي يف تفسريه له. 

قالت  .مل أمرهتا يةللح قال .قال حلواء مل أطعمته قالت أمرتين احلية .هنيتك عنها قال: اي رب أطعمتين حواء
وأما  ،أما أنت اي حواء فكما دميت الشجرة تدمني كل شهر .قال ملعون مدحور -يعين إبليس –أمرين 
شدخ رأسك من لقيك اهبطوا بعضكم لبعض حية فأقطع قوائمك فتمشني على وجهك وسي أنت اي

                                                           
 .585 ، ص2ج  النساء مع الرجال، البخاري، صحيح البخاري، كتاب احلج، ابب: طواف  20

21  K. Armstrong, The Gospel According to Women, (, London, Em Tree books.1986),  pp. 2,3. 
22  Wiebke Walther, In Islam Women Form Medieval To Modern times, (New York: Markus Wiener Publishing, 
Princetion &, 1993) , p. 70. 
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. وتشري هذه الرواية وغريها إىل أن حيض املرأة ومحلها نوع من الغضب والعقوبة اإلهلية اليت أنزهلا "23عدو
 هللا سبحانه على حواء وبناهتا من بعدها. وهذه الرواية تثبت عقيدة ابطلة وهي اخلطيئة املوروثة.

رآن الكرمي إىل وجود خطيئة موروثة، كما هي يف العقيدة إن هناك ليست مثة ما يشري يف الق
مخس  (165َوَل َتِزُر َواِزرَة  ِوْزَر ُأْخَرى﴾ )األنعام: ﴿املسيحية، بل ما ورد عكس ذلك يف تكرار اآلية 

مرات يف القرآن، وليست مثة ما يشري إىل أن الشيطان تغلب على حواء بل أن اخلطاب أشار إىل كليهما 
َها﴾ )البقرة﴿قال تعاىل:  َُما الشَّْيطَاُن َعن ْ فَ َوْسَوَس ََلَُما الشَّْيطَاُن﴾ )األعراف: ﴿ وقال:(، 36: فََأَزَلَّ

واجلدير . (121طه: َوَعَصى آَدُم رَبَُّه فَ َغَوى﴾ ) ..﴿ بل محل القرآن املسؤولية األوىل على آدم. (20
َمل لتأيت رواية فتفصلها  والرتبروي  حيث السياق القصصي واملوضوعيابلذكر أن مثل هذه احلادثة ال جت 

 يفرض ذكرها إذا كانت حقيقة.
ولقد أكدت الدراسات التارخيية موقف اليهود من املرأة، حيث إن طبيعة املرأة عندهم قائمة على 
الغواية وحماولة إيقاع الرجل يف الشر. وعليه فاألفضل للرجل اليهودي، االمتناع عن املشي ابلقرب من امرأة 

 املرأة سبب يف إغواء الرجل. ألن
وورثت املسيحية النظرة التخويفية من املرأة وشرها، وساهم رجال الكنيسة يف ترسيخ تلك النظرة  

وما استتبعها من أحكام مبوجبها، فلقد غاىل رجال الكنيسة يف إهدار شأن املرأة حيث وصفوها أبهنا 
ع ة من الروح الناجية، بل صرح بولس أبن املرأة منبإنسان ليس هلا روح، أو أهنا جسد به روح دنيئة خالي

اخلطيئة وأصل كل شر ووراء كل إمث ومقصد كل قبيح، وكانت النظرة املسيحية األوربية ترى أن سم األفاعي 
 24والتنينات أيسر يف الشفاء وأقل خطورة على الرجال من الرابطة مع النساء، وأن طبيعة املرأة من الشيطان،

منهم قال لتالميذه: "إذا رأيتم املرأة فال حتسبوا أنكم رأيتم كائناً بشرايً بل وال كائناً وحشياً  وذ كر أن قديس
 ".25إمنا الذي ترونه الشيطان ذاته

                                                           
 .451 ، ص5ج  من سورة األعراف، )املكتبة الشاملة(، 22لطربي، جامع البيان، تفسري اآلية ا  23

24  See: C. W. Hollister, Medieval Europe, (New York: Newbery Award Records Inc, 1982(,  p. 165. 

 26(،  ص 3ح، طينظر: حممد عجاج اخلطيب وآخرون، نظام األسرة يف اإلسالم، )األردن: مكتبة الفال 25 
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لعبت املظاهر املنحرفة اليت سادت اجملتمع يف هناايت العصر العباسي األول دوراً هاماً يف هذه الرؤية 
ديد مع ما يرونه من تبدل الزمان وفساده إىل التضييق على املرأة بتشاجته بعض الفقهاء  االجتماعية، لذا

األحكام عليها وفرض قيود مفرطة حبجة خشية الفتنة وبتقديرات مفرطة يف احليطة والتحفظ، متعللني بسد 
، يقول رشيد "26الذرائع، بل متخذ القليل منهم "احليل الفقهية لتكييف الشريعة مبا يناسب األعراف القدمية

رضا: "كل ما استحدثه الناس يف املدن والقرى الكبرية من املبالغة يف حجب النساء فهو من ابب سد 
الذريعة ال من أصول الشريعة فقد أمجع املسلمون على شرعية صالة النساء يف املساجد مكشوفات الوجوه 

د وخيدمن رجال إىل اجلهاوالكفني وأمجعوا على إحرام النساء ابحلج والعمرة كذلك.. لقد كن يسافرن مع ال
 ".27اجلرحى ويسقني املاء وخيدمن الضيوف ويقاضني الرجال إىل احلكام واخللفاء

إن اإلدعاء بفساد الزمان والفنت والذي أدى ببعض الفقهاء إىل احلذر املفرط والتوجس املسرف، 
ير يف حوادث مل  سد الذرائع، لكن رسول هللا  قاعدة قد دفعهم إىل التشدد ابألحكام من خالل

عكرت صفو أمن اجملتمع املدين ما يقتضي اختاذ تدابري حظر معينة، وإمنا رأى اكتفى إزاءها ابإلنكار، 
ولفت األنظار إىل خطرها، فضالً عن توقيع العقوابت الزاجرة على مرتكيبها، وليس بسن تشريعات جديدة 

ليس الدين هو إصالح فساده، و  تضيق على الناس وحترجهم. ومهما يكن الفساد يف اجملتمع فمنهج
االستسالم له، وال تبديل نظم احلياة اإلسالمية نزواًل على ظروفه، فاحلوادث املؤسفة ال خيلو منها جمتمع 

 بشري حىت اجملتمع النبوي.
إن امرأة وقع عليها رجل يف سواد الصبح وهي }فعلى سبيل املثال: عن وائل الكندي:  

رجل مر عليها وفر صاحبها ... فأتوا به رسول هللا تعمد إىل املسجد، فاستغاثت ب
بناء على هذه احلادثة النساء من الذهاب إىل املسجد لياًل،  . هذا ومل مينع الرسول {28

بل ورد عنه منع النهي عن الذهاب للمساجد لياًل، فعن عبد هللا بن عمر قال: قال رسول 

                                                           
 .44ص  - 41تمع،  ص حسن الرتايب، املرأة بني تعاليم الدين وتقاليد اجمل 26
، )1984، 1403حممد رشيد رضا، حقوق النساء يف اإلسالم، تعليق: حممد انصر الدين األلباين، )بريوت: املكتب اإلسالمي،   27

 .وما بعدها 185ص 

 .248 ، ص8ج  قي الكربى،.  سنن البيه313/ 4سنن النسائي الكربى،   28
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}ائذنوا للنساء  : ، وقال29د ابلليل{: }ال متنعوا النساء من اخلروج إىل املساجهللا 
 .30ابلليل إىل املساجد{

ومع حرص اإلسالم على قاعدة سد الذريعة، فقد حرص أيضًا على قاعدة التيسري، فاألصل يف 
 الفقه هو التوازن بني هاتني القاعدتني يف إصدار األحكام على املرأة يف اإلسالم.

عة، وإمنا لسري يف الطرقات، ومل حيظره سداً للذريشرع للمرأة افعلى سبيل املثال: أن اإلسالم 
 ﴾ اِهِليَِّة اأُلوىَل.... َوَل َترَبَّْجَن َترَبَُّج اجلَْ ﴿وضع له آداابً تكفل أمن الفتنة: قال هللا تعاىل 

 ِمِننيَ ََي أَي َُّها النَّيبُّ ُقْل أَلْزَواِجَك َوبَ َناِتَك َوِنَسا ٌِ اْلُمؤْ ﴿(، وقال تعاىل 33)األحزاُ: 
 ُفورًا رَِحيمًا﴾يُْدِننَي َعَلْيِهنَّ ِمْن َجالبِيِبِهنَّ َذِلَك َأْدََن َأْن يُ ْعَرْفَن َفال يُ ْؤَذْيَن وََكاَن اَّللَُّ غَ 

 ﴾ َنِتِهنَّ.... َوَل َيْضرِْبَن أبَِْرُجِلِهنَّ لِيُ ْعَلَم َما َُيِْفنَي ِمْن زِي﴿وقال تعاىل  (،59)األحزاُ: 
: }أميا امرأة استعطرت موسي األشعري قال: قال رسول هللا  وعن أيب (،31)النور: 

للرجال اجللوس على  {. وأرخص الرسول 31فمرت على قوم ليجدوا رحيها فهي زانية
قال:  الطرقات، وحضهم على عدد من اآلداب، عن أيب سعيد اخلدري عن النيب 

ل: فإذا نا نتحدث فيها. قا}إايكم واجللوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد إمنا هي جمالس
أتيتم إىل اجملالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر، وكف  

الدخول  مل مينع رسول هللا ، و 32األذى ورد السالم وأمر ابملعروف وهني عن املنكر{
اون ععلى الزوجة الذي غاب عنها زوجها مطلقاً، لقضاء مصلحة ما هلا، وذلك من ابب الت

                                                           

 .32 ، ص2ج  مسلم، كتاب الصالة، ابب: خروج النساء إىل املساجد،  29 
. مسلم : كتاب الصالة، 33/ 3البخاري، كتاب اجلمعة، ابب: هل على من يشهد اجلمعة غسل من النساء والصبيان وغريهم،   30

 .33 ، ص2ج  ابب: خروج النساء إىل املساجد،
 4737ئي، رقم صحيح سنن النسا  31 

، مسلم، كتاب السالم، ابب: 37، ص 6البخاري، كتاب املظامل، ابب: أفنية الدور واجللوس فيها واجللوس على الصعدات، ج    32
 2، ص 7من حق اجللوس على الطريق رد السالم، ج 
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 على اخلري، فقد مسح بذلك من غري خلوة، قال عن عبد هللا بن عمرو: قام رسول هللا 
 .33على املنرب فقال: }ال يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إال ومعه رجل أو اثنان{

الم يتوقف حكام املرأة يف اإلسإن سد الذريعة بناء على املفسدة وترجيح املصلحة يف ما يتعلق أب
ؤية الفقيه يف تعادل احتماالت الفنت ونظرته للمرأة وحقوقها اإلنسانية. فمنع املرأة من ممارسة حقوقها على ر 

اإلنسانية سداً ملفسدة اجتماعية ما هو مفسدة قد تؤدي إىل مفاسد اجتماعية أخرى. ولقد حذر الشاطيب 
 .34من أن دفع مفسدة قد تؤدي إىل مفسدة تساوي تلك املدفوعة أو تزيد

ذا تشكل وعي اجملتمع املسلم من جديد بعد عصر الرسالة والصحابة ملوقفه من املرأة من هكو 
خالل االندماج مع ثقافات اجملتمعات املفتوحة، والتأثري اليهودي واملفهوم املسيحي للمرأة، والسياق 

 التارخيي، ابإلضافة إىل ما ورثته البيئة العربية من نظرة للمرأة قبل اإلسالم.
 

 الرابع: أثر رؤية اجملتمع للمرأة على العلوم اإلسالمية املبحث
ضادة م إن عودة الرؤية غري اإلنسانية للمرأة يف اجملتمع املسلم، كانت املسؤولية يف تشكيل عقل إسالمي

تها الناس على واليت تناقل ،اليت تتعلق ابملرأة وضوعةاملحاديث األ بعض من خالل . ظهر هذا جلياً للمرأة
حلديث الصحيح، وكان هلا التأثري القوي فيهم، كما تثبته عنواين الكتب اليت حذرت من هذه أهنا من ا

اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس" كشف اخلفاء ومزيل مثل: "األحاديث الحقاً، 
لسيوطي، اإلمساعيل بن حممد العجلوين اجلراحي، و"الدرر املنتثرة يف األحاديث املشتهرة" جلالل الدين 
 و"سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة" للشيخ انصر الدين األلباين. 

 -ت عّد خري شاهد اترخيي على سيطرة هذا الشعور القوي اجتاه املرأة  إن هذه األحاديث املوضوعة
ذلك على عقول  بعد وعودته إىل سطح الوعي اجلمعي، ليؤكد سيطرته -وذلك بعد قرنني من عصر الرسالة

وسلوكاً. لذا من املهم استعراض بعض األحاديث املوضوعة ملعرفة عمق  حكماً املسلمني يف نظرهتم للمرأة 
 :واليت منهاهذا الشعور وأتثريه على الوعي اجلمعي إىل هذا اليوم ، 

                                                           

 8، ص 7مسلم، كتاب السالم، ابب: حترمي اخللوة ابألجنبية والدخول عليها، ج   33
 195، 194، ص 4، ج 361ص  - 358، ص 2وافقات،ج ينظر: امل  34
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 أحاديث يف ازدراء املرأة:
"اتقوا ند موت البنت، " ع36"، "عورة سرتت ومئونة كفيت35"دفن البنات من املكرمات 

"للمرأة سرتان: القرب والزوج. قيل: وأيهما "، 37شرار النساء، وكونوا من خيارهن على حذر
"، "للنساء عشر عورات، فإذا ز وجت املرأة سرت الزوج عورة، وإذا ماتت 38أفضل؟ قال: القرب

"، 41ة املرأة ندامة"، "طاع40"، "لوال النساء لعبد هللا حقاً حقاً 39املرأة سرت القرب تسع عورات
دوا "، "عوّ 43"، "شاورهن وخالفهن42"من أطاع امرأته كبه هللا عز وجل يف النار على وجهه

"، "ال تعلموا نساءكم الكتابة، وال تسكنوهن 44النساء ال، فإهنا ضعيفة إن أطعتها أهلكتك
"، "ال تسكنوهن الغرف وال تعلموهن الكتابة وعلموهن الغزل وسورة 45الغرف العاليل

                                                           

 1السيوطي أبو الفضل جالل الدين عبد الرمحن أبو بكر، الدرر املنتثرة يف األحاديث املشتهرة، حتقيق: حممد عبد القادر عطا )ط 35 
  كتاب املوضوعات،، ابن اجلوزي، أبو الفرج عبد الرمحن بن علي القرشي،  147( ص 1988، 1408الكتب العلمية، بريوت،  دار

، ابن عراق أبو 35 ، ص3، ج (1966، 1386حممد صعيد ايند/  1املوضوعات، حتقيق عبد الرمحن حممد عثمان، )ط كتاب
 2احلسن علي الكناين، تنزيه الشريعة عن األحاديث الشنيعة املوضوعة، حققه عبد الوهاب عبد اللطيف، عبد هللا حممد الصديق، )ط

 .281 ، ص2ج  (،1981، 1401وت دار الكتب العلمية، بري 
 .191السيوطي، الدرر املنتثرة يف األحاديث املشتهرة، ص   36 
امساعيل بن حممد العجلوين اجلراحي، كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس، )دار الرتاث،   37 

 .44 -1( 87القاهرة( رقم احلديث )
، 3، ج (1988، 1408مكتبة املعارف، الرايض،  2اديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيء يف األمة، )طاأللباين، سلسلة األح 38 

 .585 ص
 .585 ، ص3السابق، ج   39 
 .204 ، ص2، ج ابن عراق ، تنزيه الشريعة  .255، ص 2ج  ابن اجلوزي ، كتاب املوضوعات،  40 
 .210 ، ص2، ج اق، تنزيه الشريعة، ابن عر 273 ، ص2، كتاب املوضوعات، ج ابن اجلوزي  41 
 .215 ، ص2، تنزيه الشريعة، ج ابن عراق  42 
 .172لسيوطي، الدرر املنتثرة يف األحاديث املشتهرة، ص ا 43 
 .172ص  السابق،  44 
 .268 ، ص2، كتاب املوضوعات، ج ابن اجلوزي  45 
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"، "أجيعوا النساء جوعا غري مضر 47"ال يصلح املكر واخلديعة إال يف النكاح ،"46لنورا
وأعروهن عرايً غري مربح ألهنم إذا مسن واكتسني فليس شيء أحب إليهن من اخلروج وليس 
شيء شرًا هلن من اخلروج وإهنن إذا أصاهبن طرف من العرى واجلوع فليس شيء أحب 

 ".48اً هلن من البيوتإليهن من البيوت وليس شيء خري 
 السبب أو تقدير الظرف: اعلى الزوجة ال يراعى فيه أحكاماً عامةأحاديث وضعت 

"إن املرأة إذا خرجت من بيتها وزوجها كاره لذلك لعنها كل ملك يف السماء وكل شيء  
"، "أميا امرأة خرجت من غري أمر زوجها كانت 49مرت عليه غري اجلن واإلنس حىت ترجع

"، "ثالثة ال يقبل هللا هلم صالة، وال 50 حىت ترجع إىل بيتها أو يرضى عنهايف سخط هللا
يرفع هلم إىل السماء حسنة: العبد اآلبق حىت يرجع إىل مواليه فيضع يده يف أيديهم، واملرأة 

"، "إن يف اجلمعة ساعة لن 51الساخط عليها زوجها حىت يرضى، والسكران حىت يصحو
، "إذا 52جيب له، إال أن يكون امرأة زوجها عليها غضبان"يدعو هللا فيها أحد إال است

 ".53قالت املرأة لزوجها: ما رأيت منك خرياً قط، فقد حبط عملها
اً على تعليقإن القصد من سرد هذه األحاديث إظهار حجم اإلساءة إىل املرأة يف تلك العصور، و 

ينهم يف معاملة املسلمني احنرفوا عن تعاليم د ، يقول الشيخ الغزايل "إناجملتمع املسلمأثر هذه الرواايت على 
النساء وشاعت بينهم رواايت مظلمة وأحاديث إما موضوعة أو قريبة من الوضع انتهت ابملرأة املسلمة إىل 

                                                           

 .209، 208 ، ص2، تنزيه الشريعة، ج ابن عراق  46 
 .269 ، ص2املوضوعات، ج  ، كتابابن اجلوزي 47 
 .213 ، ص2ج ابن عراق، تنزيه الشريعة،   48 
 ، حديث ضعيف جداً.222 ، ص3ج  األلباين، سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة  49 

 .88 ، ص3ج  السابق،  50 

 ، ضعيف.189 ، ص3ج  السابق،  51 

 .273 ، ص2ج  ابن اجلوزي، كتاب املوضوعات،  52 
 .135 ، ص4ج  األحاديث الضعيفة واملوضوعة، األلباين، سلسلة  53 
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.. كان ازدراء األنوثة خ لقًا شائعاً، والسطو على اجلهل الطامس والغفلة البعيدة عن الدين والدنيا معاً 
 ".54دبية عرفاً مستقراً حقوقها املادية واأل

إن أكثر هذه األحاديث املوضوعة ال أصل هلا يف احلديث النبوي الصحيح، ويف اإلسالم بعامة، 
ثري من إىل جانب جهل ك –بل إهنا معارضة لنصوصه الصحيحة. ولعل الذي يفسر انتشارها وتوارثها 

التصور  يسيطر عليه هذالذي ا تمعهو أن هذه النصوص صادفت هوى وقبواًل سريعًا يف اجمل –الناس 
ضوعية دون حتقيق علمي أو وقفة مو  –، ومن مث مت تلقي هذه النصوص على أهنا من صحيح الدين للمرأة

 مع النفس. 
وانتقلت بني األجيال على  عاشت كثري من هذه النصوص ترتدد على أهنا من سنة النيب ولقد 

ن طباء يف املساجد، وترددت على أقالم الكتاب دو أهنا جزء من صحيح الدين، وتداولتها ألسنة بعض اخل
تعامل معها،  ويقود خطواهتم يف النظر إىل املرأة وال اجملتمع املسلمحتقيق، حىت أصبحت جزءاً هاماً من تراث 

 كل هذا دون حتقيق ودراسة.
هذه التصورات املتعسفة على فهم اآلايت القرآنية واألحاديث الصحيحة،  ومن مث أسقطت

لوا يف هضم حق املرأة، وإعطائها دون مكانتها أحاديث صحيحة وضعوها يف غري موضعها، واستدلوا "فاستغ
هبا يف غري ما سيقت له، كاحلديث الذي طاملا اختذوه عكازاً يتوكؤون عليه يف تربير نظرهتم إىل املرأة وهو 

مرت املرأة أن حديث وصفهن أبهنن انقصات عقل ودين، وحديث لو أمرت أحدًا أن يسجد ألحد أل
 ".55تسجد لزوجها

إن حديث انقصات عقل ودين حديث صحيح، أساء كثري من الناس فهمه وتطبيقه فطمسوا معامل 
، وهو احلديث الذي رواه 56يف سنته شخصية املرأة اليت رمسها هللا جل وعال يف كتابه وبينها الرسول 

ا رأيت من انقصات عقل ودين أغلب أنه قال: }... م مسلم عن عمر بن عبد هللا عن رسول هللا 

                                                           

 .5 ، ص1ج  كلمة حممد الغزايل يف مقدمة كتاب حترير املرأة املسلمة، أليب شقة،  54 
 .12 ، ص1ج  السابق،   55
 .46 ، ص1ج أبو شقة، حترير املرأة،  56 
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عترب هذا احلديث من األحاديث املشكلة اليت أحدثت احتجاجات لذا ا   .57لذي لب منكن...{
وشروحات كان ميكن االستغناء عنها إذا فهم احلديث من خالل سياق نص احلديث وهدفه الرئيسي ومن 

 النظرة اإلنسانية للمرأة يف اإلسالم.خالل 
دين املرأة، وليس بوصفه ت دث عن الدين يف نقصه عند املرأة بوصفه أحكاماً فهذا احلديث يتح 

أليست إذا حاضت مل تصل } :لناقصات الدين بقوله تفسري هذا يؤكد  ،فاملرأة انقصة يف أحكام دينها
، ويتحدث عن العقل يف نقصه عند املرأة، مبعىن ضبط ذاكرهتا بسبب انفعاالهتا لتكوينها {58ومل تصم؟

في املميز عن الرجال، أو "ملا ينتاب املرأة من تغري يف مزاجها إابن حيضها مما جيعلها تذهل أو العاط
لقول  "، تفسرياً 60يف احلديث "أليس شهادة املرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ "، لذلك فسره 59تنسى

َر ِِْحَدامُهَا اأُلْخَرى﴾ )البقر ﴿هللا تعاىل  أبن  -ويؤكد معىن العقل (، 282ة: َأْن َتِضلَّ ِِْحَدامُهَا فَ ُتذَكِ 
اي }تاحه: سياق احلديث أو استف -املقصود ليس اإلدراك أو العقل نفسه أوعدم األهلية والنقصان احلقيقي

وانقص العقل ضرورة ال مسئولية عليه، كالطفل ، {61معشر النساء تصدقن، فإين رأيتكن أكثر أهل النار
: ول هللا "قال رسيف حديث عن عائشة رضي هللا عنها قوهلا:  واجملنون، وقد رفعا عنهما القلم كما ورد

فال يدخل  ،}رفع القلم عن ثالثة: عن النائم حىت يستيقظ وعن الغالم حىت حيتلم وعن اجملنون حىت يفيق{
 .62النار عدمي العقل وانقصه بسبب تصرفاته

                                                           

 النعمة كفرك  ابهلل الكفر غري على لكفرا لفظ إطالق وبيان الطاعات بنقص اإلميان نقصان بيان مسلم، كتاب اإلميان، ابب  57 
 .86 ، ص1ج  واحلقوق، )املكتبة الشاملة(،

 .116 ، ص1ج  البخاري، كتاب احليض، ابب ترك احلائض الصوم، )املكتبة الشاملة(،  58 
ة العلوم ، جامعأبو الليث حممد  اخلري آابدي، حديث انقصات عقل ودين، إشكالية، أسباب، وحلول، )جملة معامل القرآن والسنة  59

 .240م( ص 2005اإلسالمية، ماليزاي، العدد األول، 
 النعمة كفرك  ابهلل الكفر غري على الكفر لفظ إطالق وبيان الطاعات بنقص اإلميان نقصان بيان مسلم، كتاب اإلميان، ابب  60 

 .86 ، ص1ج  واحلقوق، )املكتبة الشاملة(،
 السابق.  61

تب اإلميان، ابب التكليف، قال شعيب األرانؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم، )املكتبة ابن حبان،  صحيح ابن حبان، ك  62
 .355 ، ص1ج  الشاملة(،
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سائل الفقهية، منها القضااي واملولقد كانت هذه النظرة للمرأة هلا أثر كبري يف توجيه تفاسري القرآن و 
َُ َلُكْم ِمَن النِ َسا ٌِ﴾ )النسا ٌ: ﴿ما قاله البيضاين يف تفسري قوله تعاىل  وإمنا عرب "(، 3فَانِكُحوا َما طَا

". وحبسب تفسري ابن  63إىل الصفة، أو إجراء هلن جمرى غري العقالء لنقصان عقلهن عنهن، بـ"ما" ذهاابً 
 َن السَُّفَها ٌُ ..َوَِِذا ِقيَل ََلُْم آِمُنوا َكَما آَمَن النَّاُس قَاُلوا أَنُ ْؤِمُن َكَما آمَ ﴿ية كثري للسفهاء يف تفسريه لآل

يقول: "والسفيه: هو اجلاهل الضعيف الرأي القليل املعرفة مبواضع املصاحل واملضار ؛ ( ، 13)البقرة:  ﴾
النساء:  ) ﴾ َوَل تُ ْؤُتوا السَُّفَها ٌَ َأْمَواَلُكْم ..﴿ وهلذا مسى هللا النساء والصبيان سفهاء، يف قوله تعاىل:

 ".64(، قال عامة علماء السلف: هم النساء والصبيان5
اإلسالمية  املصنفات ظهر أيضًا يفوقها اإلنسانية اخلاطئ ملكانة املرأة وقيمتها وحق فهمإن هذا ال
 املتعلقة ابلفقه: 

قاص آراًء فقهية يف عصره  تدور حول انت -أواخر القرن الثاين-فقد ذكر مصنف ابن أيب شيبة 
 املرأة، منها:
"من كره أن يتوضأ بفضل وضوئها، حدثنا إمساعيل بن علية عن سليمان التيمي قال حدثنا  -

قال هنى رسول هللا صلى هللا عليه  ل من بين غفار من أصحاب النيب أبو حاجب عن رج
 ".65وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور املرأة

 ".66"من كره أن تؤم املرأة النساء -
"منع املرأة من صالة اجلماعة واجلمعة، حدثنا محيد بن عبد الرمحن عن حسن عن أيب فروة  -

 قال كنت عند عمر بن عبد العزيز فكتب إىلقال حدثنا محيد بن عبد الرمحن عن الوصايف 

                                                           

 ج ،م(1996البيضاوي عبد هللا بن عمر، أنوارالتنزيل واسرار التنزيل، حتقيق عبد القادر عرفات العشا حسونة )دار الفكر بريوت  -63 
 .142 ، ص2
دار الكتب العلمية، منشورات حممد ، 1، تفسري القرآن العظيم، )بريوت: طإمساعيل بن عمر القرشي البصريبو الفداء ابن كثري أ  64

 .93، ص 1هـ(، ج  1419، علي بيضون
 .38 ، ص1ج  ابن أيب شيبة، مصنف ابن أيب شية، )املكتبة الشاملة(،  65
 .430 ، ص1ج  لسابق،ا  66

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=65&idto=65&bk_no=49&ID=69#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=65&idto=65&bk_no=49&ID=69#docu


 

 
1066 

عبد احلميد أنظر من قبلك من النساء فال حيضرن مجعة وال جنازة فإنه ال حق هلن يف مجعة 
 ".67وال جنازة

لقد ورد عن أحد فقهاء الشافعية قوله: "إمنا ح ّرم التصريح خبطبة املعتدة ألهنا رمبا تكذب يف و 
ات ا، ملا عهد على النساء من قلة الداينة وتضييع األمانة، فإهنن انقصانقضاء العدة إذا حتققت رغبته فيه

ليف منها "وليس فيما هو مناط التك :"، وما قاله أحد فقهاء احلنفية يف نقصان عقلها ابلفعل68عقل ودين
ات، فيهن نقصان مبشاهدة حاهلن يف حتصيل البديهيات ابستعمال احلواس يف اجلزئي –وهو العقل ابمللكة  –
لوالية واخلالفة حن للابلنسبة إن ثبتت،.. وقوله انقصات عقل املراد به العقل ابلفعل، ولذلك مل يصو 

 69واإلمارة
وعليه حرمت املرأة يف أحيان كثرية من حقها يف االختيار من يكون شريك حياهتا، أو على األقل 

غري رضاها، بل من يزوج ابنته ب حقها يف املوافقة عليه أو رفضه، إذا عرضه عليها وليها. فوجد من اآلابء
عية ما نص عليه مذهب الشاف –لألسف  –بغري استشارهتا واستشفاف رأيها، جمرد استشفاف، وهذا 

واملالكية، ومجهور من احلنابلة، بناء على أدلة ال تقوى على املناقشة، وال تصمد أمام حجج اخلصوم، حىت 
 70.رفضها ابن تيمية، وتلميذه اإلمام ابن القيم

وذكر اإلمام أبو حامد الغزايل يف إحيائه، مستندًا ألحاديث موضوعة وضعيفة أحكام خمالفة ملا  
، وذلك يف قوله "والطريق املغين عن الغرية أن ال يدخل كانت عليه املرأة املسلمة يف عصر الرسول 

سالم: أي شيء خري البنته فاطمة عليها ال عليها الرجال، وهي ال خترج إىل األسواق، وقال رسول هللا 
يسدون  .. وكان أصحاب رسول هللا  71للمرأة؟ قالت: أن ال ترى رجالً وال يراها رجل فضمها إليه..

                                                           
 .446 ، ص1ج السابق،   67
 .268 ، ص3، ج )دار الفكر بريوت( ،لبكري، إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعنيأبو بكر السيد ا  68
 ج نقله ابن جنم املصري عن أكمل الدين حممد بن حممود البابريت احلنفي، البحر الرائق يف شرح كنز الدقائق، )دار املعرفة، بريوت(،  69
 .62، 61 ، ص7

 .11 ، ص1ج  املرأة، عبد احلليم أبو شقة، ينظر: كلمة القرضاوي، مقدمة كتاب حترير  70
، احلافظ العراقي، ختريج ألحاديث 255 ، ص4ج  احلافظ اهليثمي، جممع الزوائد، كتاب النكاح ابب: أي شيء خري للنساء،   71

 إحياء علوم الدين كتاب النكاح الباب الثالث، آداب املعاشرة كيف يتقي الرجل الغرية، ضعيف
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الكوى والثقب يف احليطان، لئال تطلع النسوان إىل الرجال، ورأى معاذ امرأته تطلع يف الكوة فضرهبا، ورأى 
لزمن ا، وقال عمر رضي هللا عنه: "اعروا النساء يامرأته قد دفعت إىل غالمه تفاحة قد أكلت منها، فضرهب

احلجال )السرت الذي يضرب للمرأة يف البيت، وقال عودوا نساءكم ال، وكان قد أذن رسول هللا صلى هللا 
 ".72عليه وسلم للنساء يف حضور املسجد، والصواب اآلن املنع إال العجائز
 على الزوجة هو عدم اعتبار احلقوقولعل من مظاهر التضييق عند بعض الفقهاء يف أحكامهم 

 اإلنسانية هلا يف بعض املسائل املتعلقة ابحلقوق الزوجية، فعلى سبيل املثال:
ا إذا مرضت الزوجة واحتاج مرضه يف مسألة نفقة عالج الزوجة: "اتفقت املذاهب األربعة أن -

وب أبن م الوجإىل طبيب ودواء مل جيب على زوجها مثن الدواء وال أجرة الطبيب، وعللوا عد
املراد من الدواء، والطبيب إصالح اجلسم حلفظه، والزوج مستحق ملنفعة هذا اجلسم فال جيب 
عليه إصالحه، كما ال جيب على مستحق منفعة دار استأجرها إصالح ما يقع من هذه 

.  ومع وضوح أمر اإلسالم الزوج مبعاشرة زوجته ابملعروف، وأنه ليس من املعروف أن "73الدار
وجة إذا كانت مريضة ال يلزم الزوج أبجرة الطبيب ومثن الدواء؟. يبقى السؤال عن دليل الز 

الفقهاء يف هذه املسألة؟ هذا ويبدو أن الفقهاء ال دليل هلم على عدم وجوب أجرة الطبيب 
ومثن العالج على الزوج إال القياس على العني املستأجرة، والقياس هنا على اإلجارة قياس مع 

فهناك عدة فروق بني عقد النكاح وعقد اإلجارة، وميكن علة هذا القياس هو تعريف الفارق، 
 -وذلك يف صدد عدم إلزام الزوجة يف القيام بشؤون زوجها وخدمته -الفقهاء لعقد النكاح 

الذي يتضمن القول أن "املعقود عليه من جهتها االستمتاع فال يلزمها غريه.. وال جيب على 

                                                           

حياء علوم الدين، كتاب آداب النكاح، الباب الثالث: يف آداب املعاشرة، اجمللد الثاين، اجلزء الرابع، ص ، إأبو حامد الغزايل   72
142 

، حاشية الصاوي على الشرح الصغري، )كتاب إلكرتوين، الصاوي حممد بن أمحد. 23، ص 4ينظر: الكاساين، بدائع الصنائع، ج  -73 
islam.com-www.al البهويت منصور بن يونس بن إدريس، كشف القناع عن منت األقناع، حتقيق حممد أمني 161، ص 5( ج .

)مكتبة  ، املغين،، ابن قدامة أبو حممد موفق املقدسي463ص  - 460،  ص 5م(، ج 1997الضناوي، )عامل الكتب، القاهرة، 
 233، ص 9قة الزوجة، ج فصل ما تشمله نف م(،1968ه، 1388القاهرة، 

http://www.al-islam.com/


 

 
1068 

. وميكن 74 خارج البيت وال الزايدة على ما جيب هلا من النفقة والكسوة"الزوج القيام مبصاحل
علة هذا القياس أيضاً اعتبار املهر كعوض مايل عن منافع املرأة كالشيء املستأجر، لكن املهر 

، أي أنه منزّه عن الِعَوض( 4)النسا ٌ:  ﴾ َوآُتوا النِ َسا ٌَ َصُدقَاِِتِنَّ حِنَْلًة..﴿حنلة، لقوله تعاىل: 
ايل على ويعلق الشيخ الغز ولو كان عوضاً لكان عوضها متجدداً بتجدد املنافع وامتداد الزمن. 

هذا بقوله "وقد غضبت نسوة غيورات ملا عرف الفقهاء عقد الزواج أبنه عقد يبيح حل املتعة 
ب نابملرأة! والظاهر أن التعريف قاصر عن املعىن الكبري للعالقة بني الزوجني! إنه تناول اجلا

الذي يدخل منه القانون، ومل يتناول اجلوانب اليت تدخل منها بقية العلوم اإلنسانية، والزواج 
ُ َجَعَل َلُكْم ِمْن أَنُفِسُكْم َأْزَواجًا وَ ﴿أكرب من أن يكون عقد ارتفاق جبسد امرأة..  َجَعَل َواَّللَّ

 .75"(72)النحل:  ﴾ ..َلُكْم ِمْن َأْزَواِجُكْم بَِننَي َوَحَفَدةً 
مسألة لقاء والدي الزوجة وحمارمها هبا: "اختلف آراء فقهاء األحناف يف هذه املسألة فهناك  -

رأي يرى أبن للزوج منع والديها وولدها من غريه وأهلها من الدخول عليها منزل الزوجية، 
وذلك ألن املنزل ملك للزوج فله حق املنع من دخول ملكه. وقال أصحاب هذا الرأي أبنه 

مينعهم من النظر إليها وكالمها يف أي وقت. ملا يف املنع من ذلك من قطيعة الرحم،  ليس له أن
، ورأت احلنابلة "أن 76فضاًل عن أن النظر إليها والكالم معها ال يرتتب عليه ضرر للزوج"

للزوج أن مينعها )الزوجة( من زايرة والديها أو عيادهتما أو حضور جنازة أحدمها، مث قالوا 
غي للزوج منعها من عيادة والديها وال زايرهتما، ألن منعها من ذلك فيه قطيعة ولكن ال ينب

ته تعاىل الزوج مبعاشرة زوج رحم للوالدين، ومحل للزوجة على خمالفة زوجها، وقد أمر هللا
 .77ابملعروف"

                                                           

 .131، ص 8، املغين، فصل وليس عليها خدمة زوجها من العجن واخلبز، ج امةابن قد - 74
 .157، 156حممد الغزايل، قضااي املرأة بني التقاليد الراكدة والوافدة،  ص    75
 .22، ص 3ينظر: عبد الغين الغنيمي الدمشقي امليداين، اللباب يف شرح الكتاب، ج   76
 .130، ص 8ينظر: ابن قدامة املقدسي، املغين، فصل: وله منعها من اخلروج، ج   77
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يف مسألة حكم الزوج املفقود: )أي الغائب املفقود اخلرب(: "يرى أكثرية الفقهاء إىل إلزام  -
 السن احلنفية تقرتح أن تنتظر املرأة ما بقي أنداد زوجها يفوجة أن تنتظر أربع سنوات، بينما الز 

 .78على قيد احلياة!"
 الصورة الناجتة عن الوعي اجلمعي يف تصورهولقد كان لألدب من هذا التاثر نصيب الذي عكس 

 الال إنساين للمرأة، فقال بعض الشعراء:
 كنعمة عورة سرتت بقرب          نعمة مشلت كرمياً ومل أر                      

 ويقول آخر:
 وددت بنييت ووددت أين            وضعت بنييت يف حلد قربي                 

 ويقول أبو العالء املعري يف لزومياته:
   79 إال أن النساء حبال غي          هبن يضيع الشرف التليد!                  

تظل املرأة لاليت جاء هبا اإلسالم،  ة اجملتمع للمرأة املكانة الرفيعة هلا واألحكامت نظر وهكذا حجب
 االجتماعية بصرف النظر عن عدماملرأة  قيمهاومن مث حددت خاضعة لقيم اجملتمع ال لقيم اإلسالم، 

 .القيم االجتماعية وقيم اإلسالم السمحةمما أحدث ذلك التناقض بني اتفاقها مع الدين، 
 

 متةالا
ومن خالل هذا العرض الذي يظهر الفرق بني إنسانية املرأة يف اإلسالم وبني رؤية اجملتمع هلا واليت 
ظهرت يف جانب العلوم اإلسالمية، جيب عدم اعتبار واقع املرأة اليوم يف اجملتمع املسلم على أنه منبثق من 

منها  ماعية أتثرت بعدة أبسبابجوهر نصوص القرآن الكرمي والسنة، ولكنه واقع انبثق من رؤية اجت
االختالط مبجتمعات ومعتقدات خمتلفة والسياق التارخيي. وعليه جيب االنطالق يف التصور اإلنساين للمرأة 

 من خالل املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية.
                                                           

 .127املودودي أبو األعلى، حقوق الزوجني دراسة نقدية لقانون األحوال الشخصية،  ص   78
 - 95(، ص 1988، 1408، دار الشروق، القاهرة، 2ينظر: حممد عمارة، قاسم أمني حترير املرأة والتمدن اإلسالمي، )ط - 79
 .97ص 
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د تجديال غين عنها ل يف اإلسالم هذه الدعوة إلعادة التصور اإلسالمي الصحيح إلنسانية املرأةن إ
، عصر احلاضريف ال واقع االجتماعيإصالح الينطلق منها عد من القواعد اليت جيب أن وت الفكر اإلسالمي،

ت رأة من إنسانيتها يوثر كابنة على تنمية ذاهتا االجتماعية والتعليمية والثقافية وغريها من جماالتفريغ املف
سن  جه التيارات العديدة اليت تواجهها يفاحلياة، ومينحها من القوة ما جيعلها قادرة على الصمود يف و 

املراهقة خاصة، وإهدار إنسانية املرأة يؤثر كزوجة على حيويتها وعطائها وعلى قدرهتا على إضفاء السعادة 
واهلدوء على احلياة الزوجية، وعدم اعتبار انسانيتها يؤثر كأم على حسن أدائها يف تربية األبناء وتربيتهم 

ت حبكم التصاقهم أبمهم يف املرحلة املبكرة من الطفولة وهذا رمبا يكون من أهم عوامل على عدم احرتام الذا
 النزعة العدوانية والتسلط واالضطراب النفسي عند جيل واسع يف اجملتمع املسلم وقلة املبدعني فيه.
ة ضيقة يإنه ملن املهم من مراجعة املسائل املتعلقة ابملرأة يف العلوم اإلسالمية واليت اتسمت برؤ 

إلنسانية املرأة واليت أثرت على اجملتمع يف تعامله معها، واالعتماد يف هذه املراجعة على العلوم اإلنسانية 
 اليت تنطلق من الرؤية اإلسالمية لإلنسان.

 
 املراجع

 
 ، )املكتبة الشاملة(األحاديث

لى ألسنة من األحاديث ع ، كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عما اشتهرامساعيل بن حممد العجلوين اجلراحي
 الناس، )دار الرتاث، القاهرة(

مكتبة املعارف، الرايض،  2، سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيء يف األمة، )طاأللباين
1408 ،1988) 

 )دار الفكر بريوت( ،، إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعنيأبو بكر السيد البكري
 ، كشف القناع عن منت األقناع، حتقيق حممد أمني الضناوي، )عاملونس بن ِدريسالبهويت، منصور بن ي

 م(1997الكتب، القاهرة، 
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ار التنزيل واسرار التنزيل، حتقيق عبد القادر عرفات العشا حسونة )د ، أنوارالبيضاوي عبد هللا بن عمر
 م(1996الفكر بريوت 

 ريوت: دار الكتب العلمية(، جممع الزوائد ومنبع الفوائد، )باْلافظ اَليثمي
ع، ، املرأة بني تعاليم الدين وتقاليد اجملتمع، )السعودية، الرايض، الدار السعودية للنشر والتوزيحسن الرتايب

1404 ،1984) 
، حتقيق عبد املوضوعات ، كتاب املوضوعات، كتابابن اجلوزي، أبو الفرج عبد الرْحن بن علي القرشي

 (1966، 1386مد صعيد ايند/ حم 1الرمحن حممد عثمان، )ط
قيق: ، الدرر املنتثرة يف األحاديث املشتهرة، حتالسيوطي أبو الفضل جالل الدين عبد الرْحن أبو بكر

 (1988، 1408الكتب العلمية، بريوت،  دار 1حممد عبد القادر عطا )ط
، 1وزيع، طلنشر والت، عبد احلليم حممد، حترير املرأة يف عصر الرسالة، )الكويت: دار القلم لأبو شقة
1410 ،1990 ) 

، تنزيه الشريعة عن األحاديث الشنيعة املوضوعة، حققه عبد الوهاب ابن عراق أبو اْلسن علي الكناين
 .(1981، 1401دار الكتب العلمية، بريوت  2عبد اللطيف، عبد هللا حممد الصديق، )ط

 ، إحياء علوم الدين، )بريوت: دار املعرفة(الغزاِل أبو حامد
 (، اللباب يف شرح الكتاب، )بريوت: لبنان، املكتبة العلميةعبد الغين الغنيمي الدمشقي امليداين

 م(1968ه، 1388أبو حممد موفق املقدسي، املغين، )مكتبة القاهرة،  ابن قدامة
، دار الكتب 1، تفسري القرآن العظيم، )بريوت: طابن كثري أبو الفدا ٌ ِمساعيل بن عمر القرشي البصري

 هـ( 1419لعلمية، منشورات حممد علي بيضون، ا
، حديث انقصات عقل ودين، إشكالية، أسباب، وحلول، )جملة معامل أبو الليث حممد  الري آابدي

 م(2005القرآن والسنة، جامعة العلوم اإلسالمية، ماليزاي، العدد األول، 
الشخصية احلقوق السياسية واالجتماعية و ، مكانة املرأة يف القرآن الكرمي والسنة الصحيحة، مد البلتاجيحم

 (2000 -1420، 1للمرأة يف اجملتمع اإلسالمي )دراسة مؤصلة موثقة مقارنة(، )القاهرة: دار السالم، ط
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ن أدريس تعريب أمحد ب ، حقوق النساء يف اإلسالم، تعليق: حممد انصر الدين األلباين،حممد رشيد رضا
 (1984، 1403املكتب اإلسالمي، )بريوت:  احلسيين

 (3، نظام األسرة يف اإلسالم، )األردن: مكتبة الفالح، طحممد عجاج الطيب وآخرون
 (1988، 1408، دار الشروق، القاهرة، 2، قاسم أمني حترير املرأة والتمدن اإلسالمي، )طحممد عمارة
 (1990، 1، ط، )القاهرة: دار الشروق، قضااي املرأة بني التقاليد الراكدة والوافدةحممد الغزاِل

حقوق الزوجني دراسة نقدية لقانون األحوال الشخصية، )جدة: السعودية، الدار  املودودي أبو األعلى،
 (1988ه، 1408، 3السعودية للنشر والتوزيع، ط 

 ، البحر الرائق يف شرح كنز الدقائق، )دار املعرفة، بريوت(ابن جنم املصري
 م(2001، 1، )القاهرة: دار الفرقان، طسالمية، مركز املرأة يف احلياة اإلرضاويقيوسف ال
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 2030املاليزية السعودية آفاق وحتدَيت حنو رؤية  اإلقتصاديةالعالقات 
 د. عفراء بنت عازم بن عليان الشراري

 
 ملخص الدراسة

زاي ابململكة روابط اليت تربط مملكة ماليتتناول هذه الدراسة العالقات االقتصادية السعودية املاليزية ومقدمة عن مدى ال
العربية السعودية وبداية العالقات السياسية بينهما ومدى أمهية أجياد عالقات اقتصادية بني البلدين الشقيقني يف ظل 
سعي حكومة اململكة العربية السعودية لالنفتاح السياسي واالقتصادي والتجاري والثقايف والصحي ومبختلف اجملاالت 

الدول الكربى مثل الصني وروسيا والياابن واهلند وكوراي الشمالية وسنغافورة واألوىل التوجة هبذه العالقات حنو الدول  على
اإلسالمية الشقيقة الكربى كدولة ماليزاي وأندونيسيا واالستفادة مما توصلوا إليه من تقدم وتطور تكنلوجي ومعريف وعمراين 

يزاي الشقيقة واليت بتوفيق من هللا عز وجل خطت بشكل مذهل حنو العاملية وأصبحت واقتصادي مذهل ال سيما دولة مال
دولة مزدهرة ومتقدمة ومتطورة وذات ديباجة عصرية مذهلة حق على اململكة العربية السعودية االستفادة منها عن طريق 

لعمراين والبشري وعقد  جمال التطور والتقدم افتح األبواب للعقول واالستثمارات املاليزية واالستفادة من اخلربة املاليزية يف
 شراكة ماليزية سعودية وعقد مؤمترات وإقامة املعارض االقتصادية وورش عمل إلجناح هذه العالقة.

 

 مقدمة: /2

ترتبط اململكة العربية السعودية بعالقة مميزة مع دولة ماليزاي الشقيقة وأساس هذه العالقة وحدة العقيدة الدينية،  
 ،السياحيةلتجارية و ادولة إسالمية شقيقة إضافة للعالقات السياسية واالقتصادية والثقافية و  لسعوديةأن ماليزاي متثل ل حيث

ا واالهتمام هبا حىت تطويره وحتتل العالقات االقتصادية الدرجة األوىل اليت جيب على حكومة اململكة العربية السعودية
سعودي ماليزي لتبادل اخلربات االقتصادية اقتصادي ن طريق إنشاء مركز م وذلك ع2030ختطو بنجاح لتحقيق رؤية

عرب  البلدين خلق فرص استثمارية أكرب لزايدة التعاون االقتصادي إضافة إىل أنه جيب على كال ،والعمل على تطويرها
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تحتية ومشاريع الطاقة واملياه بىن المع الشركات املاليزية ومراكز اخلربة فيها لتنفيذ مشاريع الاالقتصادية فتح أبواب الشراكة 
 (. 1)والكهرابء وكذلك على مستوى الصناعة والزراعة وقطاع التجارة والتعليم

 املبحث األول: التطور التارَيي للعالقات السعودية املاليزية./3

بداية الستينات على  ا يفتتسم العالقات بني اململكة العربية السعودية وماليزاي منذ إقامة العالقات الدبلوماسية بينهم 
االحرتام املتبادل والعمل على تطويرها يف كافة اجملاالت ، وقد استمرت هذه العالقات املتميزة بني البلدين على كافة 

(.  2األصعدة وحتظى اململكة ابحرتام كبري لدى كافة األوساط الرمسية والشعبية والتجمعات االسالمية يف مملكة ماليزاي)
بلور شكل العالقة ىل تإدى أروف احلالية اليت متر هبا املنطقة تعاون سياسي مثمر بني اململكة وماليزاي، كما شهدت الظ

و ظهورها كحليف اسرتاتيجي، وأتيت مشاركة ماليزاي يف قوات التحالف ألعاده الشرعية يف اليمن )عاصفة احلزم( الذي 
دولة عربية  20يضا مشاركة ماليزاي بصحبة أاب والداعمني له و تقوده اململكة العربية السعودية لتخليص اليمن من اإلره

وإسالمية يف املناورات الضخمة )رعد الشمال( اليت جرت يف اململكة العربية السعودية مبدينة امللك خالد العسكرية يف 
  (3م دليل واضحا على مدى التكاتف والتالحم البناء بني البلدين)2016وائل مارس أمدينة حفر الباطن 

وتشكل وحدة العقيدة الدينية والروابط الروحية األسس املتينة للعالقات القائمة بني اململكة وماليزاي ، والعالقات    
السياسية بني البلدين تقوم على أساس إجياد مناخ للتفاهم واالحرتام املتبادل ، وقد أقيمت العالقات الدبلوماسية بني 

ومتثل مملكة ماليزاي  (.4)سفارة للمملكة يف كواالملبور وسفارة ملاليزاي يف جدةم بفتح 1961البلدين يف منتصف عام 
ريق بعالقات متميزة جيب على احلكومتني السعودية واملاليزية دفعها لإلمام عن طالسعودية  رتبط معتأهنا دولة صديقة 

جال األعمال ية وتفعيل دور جمالس ر تقوية الشراكة بينهما يف كافة اجملاالت السيما االقتصادية والثقافية والسياح
السعودي املاليزي وكذلك تعزيز دور الغرف التجارية يف البلدين وكذلك االستفادة من التجربة املصرفية االسالمية والبنك 

وعقد املؤمترات وورش العمل والندوات للتطلع بنجاح  م2030املركزي املاليزي وكلها ستنقل اململكة بنجاح حنو رؤية 
 (5) م2030ق رؤية لتحقي

وميكن وصف العالقات السعودية املاليزية أبهنا عالقات قدمية وطبيعية ، وقد شهدت العالقات السياسية بني البلدين 
يف مراحل تطورها قدرا كبريا من التميز خالل العقد السابع من القرن املاضي ، حيث لعبت ماليزاي دورا مميزا اثر حريق 

ت من القرن املاضي يف إنشاء منظمة املؤمتر اإلسالمي ، كما توجت تلك املرحلة بزايرة ملكية األقصى يف أواخر الستينا
  .(.6)م1970ـ يرمحه هللا ـ إىل ماليزاي صيف عام   قام هبا صاحب اجلاللة امللك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود
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رمني الشريفني ستوى ، وأتيت زايرة خادم احلكما شهدت األلفية الثالثة تطورا ملحوظا يف العالقات واالتصاالت رفيعة امل
م ، من اجل تكريس العالقات بني 2006امللك الراحل عبدهللا بن عبدالعزيز آل سعود إىل ماليزاي يف هناية شهر يناير 

 . (7)البلدين وتطويرها  يف شىت اجملاالت وفتح أفاق جديدة من اجل التعاون

 

 قتصادي السعودي املاليزياملبحث الثاين:  مقومات التعاون اَل  4

 اـ الثقل االقتصادي اليت متثله اململكة العربية السعودية ومملكة ماليزاي الشقيقة يف املنطقة اآلسيوية .

ـ مايتمتع به البلدين من مقومات اقتصادية كبرية واملناخ االستثماري اجليد والفرص االقتصادية املواتية فيهما مما سيخلق 2
 دية واعدة .فرص لشراكة اقتصا

ـ التنامي الكبري حلجم التبادل التجاري بني البلدين مما سينعكس على حجم الفرص املتاحة لتنامي االقتصاد يف خمتلف 3
 قطاعات الدولتني.

 ـ قلة االستثمار يف املشاريع املاليزية السعودية مما قلل من حجم التعاون االقتصادي بينهما .4

 بني البلدين يسوق مشرتكة مع دول جملس التعاون مما سيساهم يف تقوية التعاون االقتصاد ـ رغبة مملكة ماليزاي إبنشاء5

تعترب السعودية وماليزاي من الدول اآلسيوية املتقدمة يف اجملال االقتصادي واملعريف والصناعي وأن مثة كثريا من الفوائد  ـ6
 يزاي.مع مال االقتصادية اليت ميكن للمملكة أن جتنيها من عالقاهتا

 م.2030السعودي حنو رؤية املاليزي املبحث الثالث: آفاق وحتدَيت التعاون اَلقتصادي /5

ليس هناك مثة حتدايت أو معوقات يف طريق التعاون االقتصادي املاليزي السعودي سوى عدم فتح اجملال هلذا التعاون 
 ك التعاون.لذلك جيب تفعيل دور املؤمترات االقتصادية وإقامة ورش عمل لتفعيل ذل

جيب على السعوديني فتح جمال التعاون االقتصادي مع ماليزاي يف جمال املنتجات واخلدمات الكيميائية، الرعاية الصحية، 
الصناعات الزراعية، االستشارات الفنية، تصميم ودمج أنظمة التقنية، اللوحات اإللكرتونية، احللول التقنية، تقنية 

 ارة املرافق والعمليات والصيانة، اخلدمات االستشارية، اإلنشاء، تطبيقات اإلنرتنت والربامج،املعلومات، جتارة التجزئة، إد
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إدارة اهلندسة املدنية واملعمارية، وخدمات صيانة مرافق الغاز والنفط وشبكات املواصالت واالتصاالت والصناعة والرتفيه 
  وغريها لصنع قفزة اقتصادية سعودية حنو العاملية.

مارسة خمتلف األنشطة مل.وفتحها اجملال للجميع يف النشاط االقتصادي يف ماليزاي املاليزية طبيعة دور الدولةة من االستفاد
عن دورها يف ممارسة الرقابة واإلشراف عليها، ومن انحية أخرى أسهمت احلكومة يف التقليل .االقتصادية وتوجيه املوارد

  من اآلاثر السلبية للتحول إىل القطاع اخلاص

تنفيذ كافة ا أن اململكة العربية السعودية فيها بيئة جاذبة لمأوهلوالشيء الذي ميكن حتقيقه لتوفر معطيني أساسيني 
صادي اخلربة املاليزية يف هذا اجملال فقد سبقت دولة ماليزاي اململكة منذ عقود ابلنمو االقت، واثنيهما االستثمارات املاليزية

 وعليه فإن.على كافة شرائحهم وجنسياهتم ولغاهتم الستثمار ألصحاب رؤوس األموالوالتطور العمراين وخلق فرص ا
السعودية من التجربة املاليزية يف هذا اجملال ألصبحت  دولة تواكب الدول املتطورة مثل سنغافورة وهونج كونج  تاستفاد
السمو امللكي ويل ويل العهد األمري  م واليت تبناها صاحب2030تتجه للتطور حتت مفهوم رؤية  االسيما أهن ،وماليزاي

 .حممد بن سلمان آل سعود

،كما فادة منهااإلستفادة من التجربة املاليزية وفتح األبواب للعقول املاليزية واالستولتحقيق هذه الرؤية يتعني على اململكة 
االت الثقافية والعلمية اجمل كافةتتسع لتشمل  بل جيب أن  ،االقتصادي فقط أنه ال ميكن حصر هذه االستفادة يف اجلانب

ة يف اجملاالت التعاون الوثيق بني اجلامعات السعودية واملاليزيدلك أن  والبحثية وذلك بتكثيف تبادل اخلربات والربامج،
ح الدراسية" للطالب بتكثيف برامج "املن والتجارب البحثية والزايرات العلمية وإقامة املؤمترات وتبادل اخلربات والربامج 

اليزيني املميزين الذين حتتضنهم اجلامعات السعودية، مع استقطاب للكوادر املميزة املاليزية من أعضاء هيئة التدريس امل
فرص التطوير  سيعزز من العالقات الثقافية والتعليمية بني البلدين ويزيد من، مما والباحثني ليدرسوا يف اجلامعات السعودية

 .كرباالقتصادي والنمو املعريف بشكل أ

م اليت تبناها رئيس الوزراء 2020جه آخر للتعاون بني البلدين، ميكن للمملكة العربية السعودية االستفادة من خطة وكو 
 كافة يفهي عليه اآلن من التطور والتقدم واحلضارة املذهلة  ىل ماإوالذي قاد البالد (8)املاليزي األسبق مهاتري حممد 

ملا  صبحت وجهة السياحة األوىل املفضلة لدى السعودينيأتطورة،خاصة أن ماليزاي والتكنلوجيا املالقطاعات واألوجه 
 ىل تشابه يف التقاليد والعادات والوحدة الدينية بني املاليزينيإماكن سياحية جذابة،إضافة أفيها من تقدم مذهل و 

االستثمار العلمي  تها بتكثيف وسائلوالسعوديني مما ميكن هلؤالء االستفادة من علم السياحة والفندقة والضيافة وصناع
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يف اجلامعات املاليزية والشركات السياحية الكربى ويف اجلانب العملي يف اإلشراف واملشاركة يف تنفيذ اخلطط والربامج 
 السياحية السعودية واالستفادة منها.

أننا جند أن عدد   نب الديين حيثذا ربطناها ابجلاإلك االستفادة من تطوير السياحة بني البلدين بشكل أكرب ذوميكن ك
املاليزيني املسافرين إىل اململكة وخاصة لزايرة األماكن املقدسة وصلوا إىل مستوايت عالية خاصة يف موسم العمرة، حيث 
يصل عدد التأشريات اليت تصدرها السفارة السعودية يف كواالملبور حواىل ثالثة آالف أتشرية يف اليوم الواحد، ويف نفس 

عطف جند أن جتربة ماليزاي رائدة يف جمال تنظيم أداء مناسك احلج ملواطنيها، حيث تفردت يف إنشاء مؤسسة استثمارية املن
تساعد املاليزيني على أداء هذه الشعرية الدينية ابلصورة املثلى، فاحلكومة املاليزية من أوائل الدول اليت اهتمت بشؤون 

نات امليالدية وقامت إبنشاء هيئة احلج املاليزية "طابونق حاجي"، مما أكسبهم احلجاج اىل األماكن املقدسة منذ الستي
خربات كبرية يف كيفية تنظيم أمور احلجاج، لتصبح بعثات حجاج ماليزاي من أفضل بعثات احلج تنظيما خالل موسم 

ملّياً إىل مجيع الدول علمّياً وعاحلج والعمرة، إذ ميكن استنساخ التجربة من ماليزاي لتتشارك السعودية معها يف تصديرها 
اإلسالمية يف العامل، مع االستفادة كذلك من الكفاءات العلمية والبحثية يف هذه املؤسسة ليمكن االستعانة هبم يف معهد 

 .(9)خادم احلرمني الشريفني ألحباث احلج، ومعهد احلرم املكي

 

 ي املاليزي على العامل اإلسالمي./املبحث الرابع: آاثر التعاون اَلقتصادي والثقايف السعود6

ـ إن الشراكة االقتصادية بني البلدين سينتج عنها حتواًل ابرزاً يف االقتصاد اإلسالمي وتوجها قوايً حنو العاملية والولوج يف 
 ميدان االقتصاد العاملي.

تقوي الروابط السياسية قيقني وسـ إن العالقات السعودية املاليزية االقتصادية ستدخل ابلنفع والفائدة على الشعبني الش
 واألخوية بني البلدين.

ـ إن جناح قيام عالقات من هذا النوع سيحث بقية الدول اإلسالمية على السعي لتوطيد العالقات االقتصادية مع دوليت 
 (.10دي)اماليزاي والسعودية مما سيعود ابلفائدة على الشعوب األخرى املسلمة اليت تعاين من الفقر والتأخر االقتص

 /املنهج العام للدراسة 7
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يتناول املنهج العام دراسة أمهية العالقات االقتصادية بني دوليت ماليزاي واململكة العربية السعودية وكيفية تغذية هذه 
 العالقات وآاثرها املستقبلية.

 /املنهج العلمي املستخدم يف املقال8

وين ول أمهية العالقات االقتصادية بني البلدين الشقيقني وتدوضع ملخص للدراسة ومقدمة وأربع حماور للبحث تتنا
 خامتة وقائمة ابهلوامش وأهم مراجع الدراسة.

 /مشكلة الدراسة9

تكمن مشكلة الدراسة يف عدم وجود مقاالت حمكمة ودراسات حديثة تتناول العالقات املاليزية السعودية االقتصادية 
 م.2030ؤية حىت تساعد يف صياغة هذه العالقات حنو ر 

______ 

 اَلوامش

 م.2011/ 4/ 18(العالقات املاليزية السعودية,منتدى املعرفة االلكرتوين,1)

 (موقع وزارة اخلارجية السعودية , العالقات السعودية مع ماليزاي.2)

 ( موقع وزارة اخلارجية السعودية , العالقات السعودية مع ماليزاي.3)

 ة , العالقات السعودية مع ماليزاي.( موقع وزارة اخلارجية السعودي4)

 11436عدد , ال جريدة الشرق األوسط(جملس رجال األعمال السعودي املاليزي ينعقد ابلرايض لبحث توسيع حركة األستثمار, 5)
 م.2010مارس  21, بتاريخ 

 العالقات السعودية مع ماليزَي.( موقع وزارة اخلارجية السعودية , 6)

 السابق.(نفس املرجع 7)
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 منها ققحت ما وملعرفة ، ملموس واقع إىل لتحويلها اتبعت اليت واالسرتاتيجيات 2020 خطة تفاصيل على أكرب بشكل للتعرف (8)
نظر  ., وأ www.sunaanahda.com.النهظة صناع مدونة2015 ماليزاي – هنضة صناع برانمجأنظر   التحقيق قيد هو وما

دراسة  التجاُر اإلسالمية الناجحة يف العامل اإلسالمي والدروس املستفادة مسرية اَلقتصاد اإلسالمي يف ماليزَي من خالل كذلك 
كاتب املقال /حاج إبراهيم عبد الرمحن املركز اجلامعي غرداية وخري الناس ربيع جامعة األمري عبد القادر للعلوم   أفكار د مهاتري حممد

 .اإلسالمية

 م.2013/ 10/ 6" حممد املسعودي , موقع الوطن أونالين االلكرتوين, نشر بتاريخ سعودية ماليزَي عالقات وشيجة("9)

 م.2016/ يوليو 25وليد عبدهللا , موقع ساسة بوست االلكرتوين, كيف هنضت ماليزَي,(للنظر كيف تطورت ماليزاي أنظر ,مقال 10)

 ـــــــــــــــــــــــــ

 وضوعاتفهرس امل

 ـ ملخص الدراسة1

 ـ املقدمة2

 املبحث األول: التطور التارخيي للعالقات السعودية املاليزية.ـ 3

 املبحث الثاين:  مقومات التعاون االقتصادي السعودي املاليزيـ 4

 م.2030السعودي حنو رؤية املاليزي املبحث الثالث: آفاق وحتدايت التعاون االقتصادي  ـ5

 آاثر التعاون االقتصادي والثقايف السعودي املاليزي على العامل اإلسالمي. ـ املبحث الرابع:6

 ـ املنهج العام للدراسة.7

 ـ املنهج العلمي املستخدم يف املقال.8

 ـ مشكلة الدراسة.9

 السرية الذاتية للباحثة. 10

http://www.sunaanahda.com/
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 ـ  قائمة مراجع الدراسة:11

                        

   قائمة مراجع الدراسة:11

 م.2011/ 4/ 18العالقات املاليزية السعودية,منتدى املعرفة االلكرتوين,(1)

 (موقع وزارة اخلارجية السعودية , العالقات السعودية مع ماليزاي.2)

 11436عدد , ال جريدة الشرق األوسط(جملس رجال األعمال السعودي املاليزي ينعقد ابلرايض لبحث توسيع حركة األستثمار, 3)
 م.2010ارس م 21, بتاريخ 

 م.2013/ 10/ 6( سعودية ماليزاي عالقات وشيجة" حممد املسعودي , موقع الوطن أونالين االلكرتوين, نشر بتاريخ 4)

 . www.sunaanahda.com.النهظة صناع مدونة (5)

ي والدروس املستفادة مسرية اَلقتصاد اإلسالمي يف ماليزَي من خالل دراسة  التجاُر اإلسالمية الناجحة يف العامل اإلسالم (6)
كاتب املقال /حاج إبراهيم عبد الرمحن املركز اجلامعي غرداية وخري الناس ربيع جامعة األمري عبد القادر للعلوم   أفكار د مهاتري حممد

 اإلسالمية.

 م.2013/ 10/ 6طن أونالين االلكرتوين, نشر بتاريخ " حممد املسعودي , موقع الو سعودية ماليزَي عالقات وشيجة("7)

 م.2016/ يوليو 25وليد عبدهللا , موقع ساسة بوست االلكرتوين, كيف هنضت ماليزَي,( مقال 8)
  

http://www.sunaanahda.com/
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 آَلتوامل اإلَتاهات: العربية املنطقة يف والدميقراطية اإلسالم جدلية

 : عنرتة بن مرزوق      الدكتور

 اجلزائر. –العالقات الدولية جبامعة حممد بوضياف املسيلة العلوم السياسية و  دكتور
 

 ملخص الدراسة:
لعل من أكثر املسائل اليت أفرزهتا التغريات اجلديدة اليت شهدهتا املنطقة العربية بعد أحداث ما مسي ابلربيع العريب إعادة 

يع اهلامة اليت المية ابعتباره أحد أكثر املواضإحياء النقاش حول عالقة اإلسالم ابلدميقراطية يف اجملتمعات العربية واإلس
الزالت تثري اهتمام العديد من  املفكرين والباحثني على اختالف أقطارهم وتنوع ختصصاهتم، وذلك ملا يطرحه من 

ني بإشكاليات حمورية ترتكز أساسا حول التباينات اليت أفرزها واقع املمارسة السياسية يف العامل العريب بني دعاة الفصل 
السياسة و الدين وبني دعاة الوصل، اختالفات كانت نتاج جتاذابت فكرية حول مدى انسجام الدميقراطية مع 
اخلصوصيات الدينية واحلضارية للمجتمعات اإلسالمية عرب سريورهتا التارخيية، حيث أفرزت هذه التجاذابت ثالث 

 .لدميقراطية وتيار توفيقي أنتج الشوروقراطيةتيارات أساسية: تيار عدائي للدميقراطية، تيار تصاحلي مع ا

وإذا كان الغرب قد فصل يف مسألة عالقة الدين ابلسياسة سواء على مستوى الطرح األكادميي أو على مستوى املمارسة 
 الواقعية، فإنه يف التجربة العربية واإلسالمية ما زالت هذه املسألة مل حتسم بعد خصوصا بعد التحوالت األخرية اليت
شهدهتا املنطقة العربية بربوز أحداث الربيع العريب وما نتج عنها من انعكاسات كبرية أعادت طرح مسألة عالقة اإلسالم 

 ابلدميقراطية يف اجملال السياسي العريب.

م اإلسال -اطيةالشوروقر  -العلمانية -السياسة -الدين -اإلسالم -احلاكمية -الدميقراطية -: الشورىالكلمات املفتاحية
 السياسي
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 :مقدمة
يعترب موضوع الرؤية اإلسالمية لقضية الدميقراطية من أعقد وأكثر املواضيع إاثرة للنقاش واجلدل يف املنطقة العربية خاصة 

عالقتها و  بعد التغريات اجلديدة اليت شهدهتا وما نتج عنها من مراجعات فقهية وجتاذابت فكرية حول طبيعة الدولة العربية
ث مثل صعود بعض قوى حركات اإلسالم السياسي للسلطة مرحلة حامسة يف إحياء السجال والنقاش حول ، حيابلدين

طبيعة وحدود تلك العالقة يف اجملال السياسي العريب. هل هي عالقة تصادمية انفصالية أم عالقة تكاملية اتصالية؟ مبعىن 
لعصور الوسطى أم ال؟ وهل الدين اإلسالمي حالة هل يقبل الدين اإلسالمي أن حيدث له ما حدث للكنيسة يف ا آخر

اجتماعية روحية، أم أنه كل كامل شامل مشتمل على مجيع مناحي احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية...إخل؟ 
 وهل يهتم ابلعالقة العمودية بني العبد وربه فقط أم أنه ذو عالقة تشابكية عمودية وأفقية؟

ات عرفت جتاذابت ونقاشات كبرية بني العلماء واملفكرين وذلك نظرا للمكانة اليت حيتلها اإلجابة عن هذه اإلشكالي
الدين يف اجملتمعات اإلسالمية قدميا وحديثا، وقد برزت هذه اإلشكاليات بصورة كبرية بعد سقوط اخلالفة العثمانية 

وما أعقبه من    فيه أن اإلسالم دين ال دولة،وتقدمي علي عبد الرازق كتابه املوسوم ابإلسالم وأصول احلكم، والذي اعترب
كتاابت تفند هذا الطرح وتعترب أن اإلسالم دين ودولة، عقيدة وسياسة. ومنذ تلك الفرتة بدأت معارك البحث يف 

 حقيقة هوية الدولة وإشكالية عالقة اإلسالم ابلدميقراطية بني التيارين ومازالت مستمرة إىل يومنا هذا.
ارخيية هي اليت دفعت الباحث عمار علي حسن إىل القول: "إن هذا النوع من األسئلة ال تقبل األجوبة هذه احلقائق الت

املباشرة البسيطة والنظيفة والسهلة، ألهنا بطبيعتها ليست من متاع الروح اللطيف وحده بل هي متاع التاريخ الغليظ. 
هناك  ستحالة الوصل بني اإلسالم والدميقراطية بدعوى أنواإلجابة على هذه األسئلة انبثق منها فريقني: األول يؤكد ا

أسباب هيكلية كامنة يف بنية اخلطاب الديين والسياسي للجماعات السياسية ذات اإلسناد اإلسالمي، جتعلها حبكم 
 نظره يفطبيعتها العقدية عاجزة عن االنفتاح الكامل على قيم الدميقراطية. أما الثاين فريى أن ذلك ممكن، إذ ال توجد 

معوقات نظرية أو عقدية حتول دون اندماج التيارات اإلسالمية السلمية يف عملية التطور الدميقراطي، والفيصل األساسي 
 1هنا هو مدى متتع البيئة االجتماعية والسياسية احمليطة هبذه التيارات ابلدميقراطية".

                                                           

، . يف كتاب: مصطفى كامل السيد وآخرون"احلركة اإلسالمية املصرية ومسارات اإلصالح السياسي: املراوحة بني الفتوى واجلدوى"عمار علي حسن،  1 
 .462-461، ص ص 2006. القاهرة: مركز دراسات وحبوث الدول النامية، اإلصالح السياسي يف الوطن العريب
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ف تلك لدميقراطية يف املنطقة العربية، واإلجابة عن خمتلسنحاول من خالل هذه الدراسة التطرق جلدلية عالقة اإلسالم اب
اإلشكاليات من خالل الرتكيز على أبرز األدبيات اليت اهتمت بعالقة اإلسالم والدميقراطية يف الفكر العريب املعاصر، 

ة بعد أحداث ما يوكذا أهم التحوالت واملراجعات الفكرية اليت شهدهتا املنطقة العربية يف جمال سجال الدين والدميقراط
 يعرف بثورات الربيع العريب. وذلك من خالل التطرق للعناصر التالية:

 الدميقراطية: انتصار كلمة ووهم شعار. -
 نقاش الدين والدميقراطية: هل هي خاصية إسالمية؟ -
 النقاشات الفكرية حول مسألة الدميقراطية يف اجملتمعات اإلسالمية. -
 نطقة العربية وأتثريها على عالقة اإلسالم ابلدميقراطية.التغريات اجلديدة يف امل -

 املنهج املعتمد يف الدراسة:
إن دراسة أي موضوع حيتاج إىل استخدام املنهج العلمي املؤدي إىل اكتشاف احلقيقة، ويعرف املنهج العلمي عادة أبنه: 

ا من حلقيقة حني نكون هبا جاهلني وإم"فن التنظيم الصحيح لسلسلة من األفكار العديدة، إما من أجل الكشف عن ا
ورغم أنه من الصعوبة مبكان االستعانة مبنهج حمدد يف دراسة   2أجل الربهنة عليها لآلخرين حني نكون هبا عارفني".

كهذه إال أننا اعتمدان على املنهج املقارن بصورة ابرزة، وذلك من خالل استعمال املقارنة يف كثري من األحيان يف حتديد 
 التشابه واالختالف بني الدميقراطية والشورى يف الفكر اإلسالمي. أوجه

 أوَل: الدميقراطية: انتصار كلمة ووهم شعار.
 قضااي أعقد هي الدميقراطية أن قلت لو أابلغ تراين وصف الكاتب العريب حممد حسنني هيكل الدميقراطية قائال:

 طلبها، يف يلحون وسوف ويطلبوهنا طلبوها الكل أن تعقيدال مستقبلها، وسبب ورمبا وحاضرها ماضيها يف اإلنسانية

 3؟". اليقني وجه على ما هي حىت أو يريد منها ماذا ابلتحديد يعرف ال أحدا ولكن
ورغم الرواج الذي يشهده مصطلح الدميقراطية يف عاملنا املعاصر علميا وإعالميا وعومليا إال أن ذلك ال يعين أهنا مل تسلم 

 ملوجهة هلا طوال اترخيها الطويل.من االنتقادات ا

                                                           

 .30-29، ص ص 2002. اجلزائر: املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، الباحث يف املنهجية وكتابة الرسائل اجلامعية دليلعمار بوحوش،  2 
 .42ص ، 1990والتوزيع، للنشر الطريق . اجلزائر:للدميقراطية اْلخر الوجه ، طلعت أمحد  3 
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فقبل حوايل قرن من الزمن قال النقايب الفرنسي جورج سوريل: "الدميقراطية هي اجلنة اليت حلم هبا أصحاب األموال 
يف إشارة منه إىل أهنا ليست نظام حكم الشعب بواسطة الشعب وألجل الشعب كما أشار إىل ذلك  4اجلشعون".

وإمنا نظام استغاليل استعبادي يسيطر فيه أصحاب املال على دواليب السلطة من أجل حتقيق الرئيس أبراهام لنكولن ، 
 مصاحلهم.

 : Democracy املوسوم بقصة الدميقراطية John Dunnكما تعرض هذا املصطلح لالنتقاد أيضا يف كتاب جون دن 

A History الذي ظل ينسخ وحده دون سواه ، حيث قال: "وماهو غريب حقا )بل مستغرب فعال( أن هذا املصطلح
دميوكراتيا،  demokratiaأو يرتجم إىل اللغات احلديثة كافة دومنا انقطاع يكون مآله أن نتبني أنه االسم اإلغريقي القدمي 

الذي ليس معناه يف األصل أنه أساس الشرعية، أو نظاما يعًرف حبسن نواايه أو نبل رسالته، بل إنه جمرد شكل معني 
وصيغة ثبت أهنا طوال األلفي عام تقريبا من اترخيها، ككلمة، تناوهلا أبشد النقد الغالبية العظمى ممن يف احلكم، 

  5استخدموا املصطلح، وثبت أهنا بعيدة عن الشرعية من حيث النظرية، وجملبة للكوارث من حيث املمارسة.
صارها يف النهاية انتصرت، حىت وإن كان انتوأمام كل التحدايت والعقبات اليت ظلت تواجهها الدميقراطية إال أهنا 

 منقوصا، بل وخميبا لآلمال يف كثري من األحيان.
"لقد كان انتصار الدميقراطية يف املقام األول انتصار كلمة، وما انتصر مع تلك  John Dunn ويف هذا يقول جون دن

بط احلكومات من املؤسسات الختيار وضالكلمة هنج معني يف التفكري )ورفض التفكري( يف أمر سلطة احلكم وسلسلة 
اليت تدعي أهنا تتناسب مع ذلك النهج يف التفكري. ولكن هنج التفكري هذا ليس مقنعا كله أبدا طاملا أنه يساوي بني 
احلاكم واحملكوم، كما الحظ جوزيف دومايسرت، إذ يظل كالمها متباعدين بعناد، " خيتلف األشخاص الذين يقودون 

ين يطيعون...وإذا كان هذا انتصار الدميقراطية فإنه نصر سوف جيده الكثريون دائما خميبا لآلمال. عن األشخاص الذ
إنه نصر ال حيمل معه شيئا من األلق الذي أضفاه بريكليس على الدميقراطية األثينية، وملا يزيد عن القرنني اللذين سادت 

وما  قته، وذريعة حلكم الشعب بشيء ال ريب أبنه خمتلف،فيهما الدميقراطية، رآها بعضهم جمرد دجل، وحاملة اسم سر 
من أحد يف أي مكان هذه األايم يستطيع أن يرى أن الدميقراطية هي حكم الشعب...فلو كانت حكم الشعب حقا،  

                                                           

 .211، ص 2012كان للنشر والتوزيع، . )ترمجة: عبد اإلله املالح(. الرايض: العبيقصة الدميقراطيةجون دن،  4 
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كما حذر ماديسون وسييه وروبسبيري وحىت بوانرويت، مجيعهم من أهنا مل تنتصر وإمنا تفككت بدال من ذلك وصارت 
 6ى ال يرجى معها أن تتقهقر.إىل فوض

ورغم كل االنتقادات اليت تعرضت هلا الكلمة قدميا وحديثا، إال أهنا أثبتت مع مرور الزمن قدرهتا على االستمرار 
واالنتشار، إذ صارت اليوم على كل لسان، الكل يريد الدميقراطية حىت وإن مل يفهم البعض معناها، حىت صارت متثل 

 صفها أفضل أنظمة احلكم املتاحة أو على األقل أقلها سوءا.حلما يراود اجلميع بو 
ابلعودة إىل عاملنا العريب واإلسالمي عانت الدميقراطية كثريا، عانت بني هجوم األعداء ودجل األدعياء، بني من يرفضها، 

لمة يف منطقتنا العربية كوبني من يتبناها لفظا ولكن يتخطاها واقعا وممارسة، ولعل من أكرب العقبات اليت واجهتها هذه ال
 واإلسالمية تلك العالقة التشكيكية بينها وبني الدين.

 اثنيا: جدلية نقاش الدين والدميقراطية: هل هي خاصية ِسالمية؟
 de la"األب الروحي للدميقراطية يف أمريكا،  ويعترب كتابه   Alexis de Tocquevilleيعترب ألكسيس دي توكفيل 

démocratie en Amérique"  أحد أهم املصادر األساسية املتعلقة بدراسة الدميقراطية، ويف حتليله للدين اعترب توكفيل
أن هذا األخري ميثل الظاهرة األكثر إغراء وأمهية يف اجملتمعات، حيث قال: "من بني كل املعتقدات الدوغمائية يبدو يل 

  7وغمائية املتعلقة ابلدين".أن اليت تتمتع برغبة وإغراء أكثر من غريها تلك املعتقدات الد
، وقد شكلت عالقة الدين ابلدميقراطية اترخييا أحد املواضيع الرئيسية اليت تناوهلا املفكرون والباحثون بكثري من التفصيل

، ففي نظره أن Max Weberوذلك نتيجة التداخل والرتابط بني السياسي والديين، وهذا ما أكد عليه ماكس فيرب  
 8لعكس من االقتصاد ميكن أن تدخل يف تنافس مباشر مع ما هو ديين"."السياسة على ا

وإشكالية عالقة السياسة ابلدين إشكالية قدمية وليست جديدة يف اتريخ الفكر السياسي، حيث تعود جذورها إىل 
تابة يف ك  Marcel Gauchetمارسيل غوشيه متحورت هذه اإلشكالية حسب نشوء الفلسفة يف مهدها اليوانين، وقد 
حول حمورين  ".Democracy :" La Religion dans la parcours de la laïcitéالدين يف الدميقراطية: مسار العلمنة. 

أساسيني: الدين واأليديولوجيا، فالدين بصفته القاعدة األعمق للتفكري ولتحديد السلوك، شكل منذ نشوء التقاليد 
                                                           

 .235-180ص ، ص املرجع نفسه 6 
7 Tocqueville,de la démocratie en Amérique.2ème Ed, Algérie : ENAG Editions, 1991, P27.  

 .99، ص 2005(. القاهرة: اجمللس األعلى للثقافة، )ترمجة: درويش احللوجي سوسيولوجيا الدينليجيه، جان بول ويالم، –دانييل هريفيه  8 
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لدينية سلطة والعالقات النامجة عنها، أما األيديولوجيا فقد عوضت املرجعية ااملسيحية حمددا شرعيا ورئيسيا لل –اليهودية 
يف اجملتمعات الغربية منذ عصر التنوير، إذ أزاحت سلطة الكنيسة، وكرست مفاهيم العلمانية ومعيار التمثيل واالنتخاب 

  9 لتحل حمل معيار قداسة احلاكم وسلطته اإلهلية.
ميقراطية يف اجملتمعات املسيحية عالقة عدائية تصادمية، حضور أحدمها يؤدي إىل غياب من هنا كانت عالقة الدين ابلد

اآلخر، فإما أن تكون دميقراطيا وإما أن تكون متدينا، وال ميكن أن تكون دميقراطيا متدينا، ألن حتقيق الدميقراطية 
 يتطلب االنفصال عن الدين.

عالقة الدميقراطية ابلدين أبهنا "أكرب مشكلة يف   Alexis de tocquevilleولذلك فقد اعترب ألكسيس دي توكفيل 
غري أن هذا ما يناقضه صمويل  10العصر، وأن مترير مشروع الدميقراطية يف جمتمع مسيحي هي أكرب حتد يف التاريخ".

 Who are we .The Decline andيف كتابه: "من حنن؟ املناظرة الكربى حول أمريكا"Samuel Huntington  هنتغتون

Renewal of American Identity. حينما استند على قول القاضي األمريكي  وليم رينكويست William Rehnquist 

الذي قال: "إن احلائط الذي يفصل الكنيسة عن الدولة هو أمر جمازي يستند على اتريخ سيء، وأنه جيب التخلي عنه 
 11بصراحة ووضوح".

عالقة الدميقراطية ابلدين يف اجملتمعات الغربية سيكون هلا صدى واسعا على تلك ال إن هذ التجاذابت اليت عرفتها عالقة
يف اجملتمعات اإلسالمية اليت شهدت هي األخرى العديد من املناظرات والصراعات الفكرية بني رافض للدميقراطية ومؤيد 

 الداينة اإلسالمية. هلا، بني من يعتربها شركا يف احلاكمية وبني من يراها ال تناقض بينها وبني 
وعلى هذا فإن مشكلة الدميقراطية وعالقتها ابلدين اإلسالمي ليست مشكلة إسالمية خالصة وإمنا هي مشكلة الدايانت 

غري أن عالقتها ابلدين اإلسالمي أشد تعقيدا وأكثر جدال، وذلك لطبيعة هذا الدين ومتيزه ورفضه  12السماوية عامة.
جملتمعات، فحياة املسلم كلها هلل، عقيدة وشريعة، عبادات ومعامالت، اقتصادا وسياسة، ألطروحة موت هللا يف حياة ا

 علما وعمال...إخل.

                                                           

 .07ص  ،2007. )ترمجة:شفيق حمسن(. بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية. بريوت: املنظمة العربية للرتمجة. الدين يف الدميقراطيةمارسيل غوشيه، 9 
 .379، ص 2014، جانفي 10، العدد كرجملة املفمالح السعيد، نقاش الدميقراطية والدين بني العلمانية واإلسالم.  10 
 .451 ، ص2009 لقاهرة: املركز القومي للرتمجة،. ) ترمجة: أمحد خمتار اجلمال(. امن حنن؟ املناظرة الكربى حول أمريكاصمويل ب. هنتنغتون،  11 
 .379، ص املرجع السابقمالح السعيد، نقاش الدميقراطية والدين بني العلمانية واإلسالم.  12 
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فإن التحول إىل الدميقراطية سواء يف اجملتمعات الغربية أو اإلسالمية  Jurgen Habermas وحسب يورغن هابرماس 
 Secularثة مت تسميتها "ابلشرعنة املعلمنة" ورغبة اإلشراك يف القرار والثروة يقود إىل تثبيت شرعية حدي

Legitimation.13  والعلمانية من املصطلحات اليت تثري الكثري من احلساسيات يف اجملتمعات اإلسالمية، حيث ال تلقى
ترحيبا وقبوال هبا إال على مستوى فئة قليلة من خنب اجملتمع. وذلك ابعتبارها مصطلحا يدعو إىل فصل الديين عن 

 ي، والسياسة عن الدولة. بل مصطلحا يعلن موت اإلله ويدعو إىل أتليه اإلنسان.  الدنيو 
 اثلثا: النقاشات الفكرية حول مسألة الدميقراطية يف اجملتمعات اإلسالمية:

 لقد تعددت الرؤى واالجتاهات حول حقيقة الطبيعة العالئقية بني اإلسالم والدميقراطية يف العامل العريب واإلسالمي، مما
أفرز تيارات خمتلفة حاولت اإلحاطة هبذه اإلشكالية اليت شغلت اهتمام العديد  من رواد الفكر والعلم والدين يف العامل 

 اإلسالمي خاصة والعامل على وجه العموم، وميكن تقسيم هذه التيارات إىل ثالثة أقسام:
ائقا م وليست منه يف شيء، حيث ميثل عأنصار التيار التصادمي: الذي يرى أن الدميقراطية تتعارض مع اإلسال -

 أمامها، لذلك فهي تعاديه وتسعى إىل تقويضه وإخراجه من حيز اجملال العام.
أنصار التيار التصاحلي: الذي يرى أن الدميقراطية ال تتعارض مع اإلسالم، بل هي من صميم الدين اإلسالمي، حيث  -

 ملفهوم الشورى اإلسالمية.  أهنا متثل التعبري احلقيقي والرتمجة الواقعية  
أنصار التيار التوفيقي: حاول أنصار هذا التيار أسلمة الدميقراطية وحماولة إحداث حالة توفيقية بني التيارين السابقني  -

 ابستحداث مصطلح الشوروقراطية. 
اإلسالمية، ورغم هذا  معاتهذه التقسيمات كانت نتاج النقاشات واجلدل الكبري اليت أاثرته مسألة الدميقراطية يف اجملت

اجلدل إال أن املفكر فهمي هويدي اعترب أن يف ذلك ظلم لإلسالم حيث قال: يظلم اإلسالم مرتني: مرة عندما يقارن 
أما املفكر  14ابلدميقراطية ومرة حينما يقال إنه ضد الدميقراطية، إذ املقارنة بني االثنني خاطئة وادعاء التنايف خطيئة.

غري  15ارة فقد اعترب أن البحث يف مسألة اإلسالم والدميقراطية هي إشكالية ومهية ال تستحق البحث.العريب عزمي بش
                                                           

ي وبنا ٌ جدليات اَلندماج اَلجتماعأمحد بعلبكي وآخرون،  . يف كتاب:"الدولة العربية: بني إخفاقات البناء وتعطل االندماج"قر سلمان النجار، اب 13 
 .70، ص 2014. بريوت: املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات، الدولة واألمة يف الوطن العريب

 .97، ص 1993القاهرة: مركز األهرام للرتمجة والنشر،  .اإلسالم والدميقراطيةفهمي هويدي،  14 
 .07، ص 2013، بريوت: املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات، 1. ج الدين والعلمانية يف سياق َترَييعزمي بشارة،  15 
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أن هذا الرأي ال ميثل إمجاعا لدى أبرز املفكرين والعلماء سواء يف العامل اإلسالمي وحىت العامل الغريب. وسنحاول فيمايلي 
 الربهنة على مواقفه حيال الدميقراطية. تقدمي أبرز األفكار اليت استند عليها كل تيار من أجل

 
 : أنصار اَلَتاه التصادمي -

وهل تشكل هي  16عليها؟ وهل يشكل هتديدا وخطرا هل ميثل الدين اإلسالمي عائقا أمام التحديث والدميقراطية؟
 سبيل سعيهم يف األخرى هتديدا وتقويضا ملكانته يف اجملتمع؟ هذه أهم األسئلة اليت استند عليها أنصار هذا اإلجتاه

 للبحث عن حقيقة موقف اإلسالم من الدميقراطية.
إن االجتاه الغالب للتيارات السياسية اإلسالمية كما يقول السيد حممد حسن األمني يف املوقف من الدميقراطية يقوم 

إلسالميون على ا على اعتبارها مصطلحا غربيا، واملوقف منه مشتق من العالقة التصادمية بني اإلسالم والغرب، ويشدد
اعتبار صيغ احلياة الغربية مجيعها مؤسسة على ثقافة ووجهة نظر يف الكون واحلياة واجملتمع تتناقض مع اإلسالم وثقافته 
ووجهة تصوره الشاملة، ولذلك اعترب حممد أسد يف كتابه "منهج احلكم يف اإلسالم" أنه من اخلطأ استعمال املصطلحات 

 ضليل املؤذي إىل أبعد احلدود أن حياول الناس تطبيق املصطلحات اليت ال صلة هلا ابإلسالم علىالغربية وأنه من ابب الت
ولعل من أهم املصطلحات الغربية الوافدة على اجملتمعات اإلسالمية واليت انتشر  17األفكار واألنظمة اإلسالمية.

 استخدامها على نطاق واسع مصطلح الدميقراطية.
هذا التيار ال ميكن أن يسود مبعزل عن العلمانية اليت تشكل عامال جوهراي لتحقيق هذا املصطلح حسب أنصار 

 Marcel الدميقراطية يف الدول العربية واإلسالمية، غري أنه ال ميكن للعلمانية حىت اآلن على األقل حسب مارسيل غوشيه

Gauchet  حيث يشكل هذا  18م مع اإلسالم،أن تظهر يف ظل اإلسالم. ذلك أن العلمانية املطلقة هي يف تناقض ات
 .األخري بتأثرياته السياسية واالجتماعية والثقافية معوقا أساسيا لعملية التطور الدميقراطي يف الوطن العريب والعامل اإلسالمي

                                                           
16 John O.Voll , Islam and Democracy : is modernisation a barrier . Shireen T.Hunter , Huma Malik , 

Modernization, democracy , and islam . Washington : center for strategic and international studies. 

2005 , p82. 

فكر اْلركات اإلسالمية والدميقراطية: دراسة يف الجمدي محاد وآخرون،  يف كتاب: ."الدميقراطية يف اخلطاب االسالمي احلديث واملعاصر"زكي أمحد،  17 
 .69، 67ص ص، 2001، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2. طملمارسةوا
 .22، 17-16ص ص  املرجع السابق الذكر،مارسيل غوشيه، 18 
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وهذا ما أكد عليه روجي غارودي يف كتابه "اإلسالم" ، حيث قال: وال يرى الغربيون يف الشريعة سوى نقيض ما  19
الذي اعترب أن  Samuel Huntingtonوهو نفس الرأي الذي أكده صمويل هانتيغتون  20الدميقراطية ونفيها. يسمونه
  Islam and Confucianism are incompatible withالدميقراطية " مع تتناىف والكونفوشيوسية اإلسالم

democracy.21 

الذي اعترب  Georg Serensen ب غيورغ سورنسنكاتب غريب آخر يرى بتعارض اإلسالم مع الدميقراطية، وهو الكات
كتابه "الدميقراطية والتحول الدميقراطي: السريورات واملأمول يف عامل متغري" أنه ورغم التأييد الشعيب الذي أصبحت يف  

خصم  كتشهده املثل الدميقراطية يف عامل اليوم حىت يف اجملتمعات اليت كانت يعتقد أهنا تعتمد قيما خمتلفة إال أن هنا
 22.أيديولوجي رئيس واحد يعيق  فكرة الدميقراطية السياسية أال وهو اإلسالم

وبتفحص خمتلف األدبيات اليت تطرقت ملسألة حقيقة الدميقراطية يف عاملنا اإلسالمي وفق رؤية تصادمية تربز كتاابت 
استئصاهلا  سة، ولذا فهو يدعو إىلسيد قطب الذي اعترب أن األنظمة الغربية السياسية هي خاطئة يف النظرية واملمار 

حيث قال: هناك أمران ال اثلث هلما، إما االستجابة هلل والرسول، وإما اتباع اهلوى، إما حكم هللا 23وعدم التشبه هبا.
وهذا نفس ما ذهب إليه حممد قطب يف   24 وإما حكم اجلاهلية، إما احلكم مبا أنزل هللا كله وإما الفتنة عما أنزل هللا.

"العلمانيون واإلسالم"، حيث قال: "يف امليزان الرابين يوجد نوعان اثنان من احلكم: إما حكم هللا وإما حكم كتابه 
اجلاهلية...ومن مث فكل حكم غري حكم هللا فهو حكم جاهلية، والدميقراطية حيث إهنا ليست حكم هللا فهي يف ميزان 

 25هللا جاهلية".

                                                           

 .291، ص 2008، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2. طالنظم السياسية العربية: اَلَتاهات اْلديثة يف دراستهاحسنني توفيق ابراهيم،  19 
 .127، ص 2001، اجلزائر: املؤسسة الوطنية لإلتصال والنشر واإلشهار، 2)ترمجة: وجيه أسعد(. طاإلسالم غارودي، روجيه  20 

21 Shireen T.Hunter , Huma Malik , Modernization, democracy , and islam . Washington : center for 

strategic and international studies. 2005 , p14. 

لألحباث ودراسة  ) ترمجة: عفاف لبطاينة(. بريوت: املركز العريب الدميقراطية والتحول الدميقراطي: السريورات واملأمول يف عامل متغريغ سورنسن، غيور  22 
 .235ص  ،2015 السياسات ،

، 2007 مركز دراسات الوحدة العربية، . بريوت:جدليات الشورى والدميقراطية: الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف الفكر اإلسالميأمحد املوصللي،  23 
 .122 ص

 .191ص ، 2011، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 3. طالدولة يف الفكر اإلسالمي املعاصرعبد اإلله بلقزيز،  24 
  .64ص ،1994. القاهرة: دار الشروق، العلمانيون واإلسالمحممد قطب،  25
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مية أيضا كانت له نظرة عدائية اجتاه الدميقراطية، حيث اعترب أن هذه األخرية أبو األعلى املودودي صاحب نظرية احلاك
فأينما وجد نظام  26ليست من اإلسالم يف شيء...فال يصح إطالق كلمة الدميقراطية على نظام الدولة اإلسالمية.
غري أن املودودي يف   27دميقراطي غاب اإلسالم ومىت وصل اإلسالم إىل السلطة فليس هناك مكان للنظام الدميقراطي.

كتابه "تدوين الدستور اإلسالمي" يستدرك ذلك ويستخدم مصطلح الدميقراطية اإلسالمية اليت اعتربها كدميقراطية 
الغرب، ال تتألف احلكومة فيها وال تتغري إال ابلرأي العام. ولكن الفرق بينها وبني دميقراطية الغرب أن الغرب حيسبون 

 28لعنان، أما اخلالفة الدميقراطية فمقيدة بقانون هللا عز وجل.دميقراطيتهم حرة مطلقة ا
وقد حذر املستشار املصري حممد سعيد العشماوي من تسييس الدين أو تديني السياسة فقال: "إن هللا قد أراد لإلسالم 

َقصر دودة، و أن يكون دينا وأراد به الناس أن يكون سياسة، والدين عام إنساين وشامل، أما السياسة فهي قاصرة حم
الدين على السياسة حيصره يف نطاق ضيق وإقليم خاص ومجاعة معينة ووقت بذاته، الدين يستشرف يف اإلنسان أرقى 
ما فيه وأمسى ما ميكن أن يصل إليه، والسياسة تستشري فيه أحط ما ميكن أن ينزل إليه وأدىن ما ميكن أن يهبط فيه، 

الدين أبسلوب السياسة حيوله إىل حتزابت ال تتوقف وصراعات ال ختمد...لكل  وممارسة السياسة ابسم الدين أو مباشرة
أولئك فإن تسييس الدين أو تديني السياسة ال يكون إال عمال من أعمال األشرار أو عمال من أعمال اجلهال غري 

 29املبصرين...إن الزج ابلدين يف السياسة خطر على كليهما، ومن مث خطر على الدولة واجملتمع".
من الرافضني أيضا خللط اإلسالم ابلدميقراطية و السياسة ابلدين عبد السالم ايسني الذي اعترب أن هناك فرقا عظيما 
بني الشورى والدميقراطية، فال ميكن أن تتعايش الدميقراطية والشريعة مادام كل من الشورى والدميقراطية ينهل من مرجعية 

ويف هذا  30بيعية أما الشورى فشريعة إهلية...بل تصبح الدميقراطية أخت الالدينية.خمتلفة جذراي...فالدميقراطية شريعة ط
يقول: إننا إذ نقرتحها شورى بني املسلمني...ال نستبدل اصطالحا ابصطالح وال نعطي الدميقراطية نكهة إسالمية 

                                                           

 .129، املرجع السابقفهمي هويدي، 26 
USA:  : political islam and the new world disorder. The challenge of fundamentalism , Bassam Tibi

27

Updated Edition, 2002, P187. 

 .25ص ،1981، بريوت: مؤسسة الرسالة، 5ط. تدوين الدستور اإلسالميأبو األعلى املودودي،  28 
كتاب: حسنني   عبد احلق عزوزي، "اجملال السياسي العام واألحزاب اإلسالمية يف العامل العريب: دراسة مقارنة يف ضوء تديني السياسة وتسييس الدين". يف29 

سرتاتيجية، . أبو ظيب: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلكات اإلسالم السياسي والسلطة يف العامل العريب: الصعود واألفولحر توفيق إبراهيم وآخرون، 
 .251-250ص ، ص 2014

 .187-186ص ص ، املرجع السابقعبد اإلله بلقزيز،  30 

https://www.google.com/search?tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Bassam+Tibi%22&sa=X&ved=0ahUKEwik0sCIj7DPAhVH7RQKHdhnC_AQ9AgIIDAA
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الشورى" اإلسالم عنوان " وصبغة سطحية قرآنية...حتت الدميقراطية الصادقة مع نفسها يربض دين الالييكية، وحتت
 31حكما مبا أنزل هللا، وإمياان يسكن قلوب احلاكمني بكتاب هللا وسنة رسول هللا.

حسن الرتايب أيضا يف كتابه "نظرات يف الفقه السياسي" اعترب أن أول الفروق بني الشورى والدميقراطية يف السياق 
ة من اإلطار ا يف سياق حكم الديين...وعليه فاخلروج ابلدميقراطياإلسالمي أن الدميقراطية يف املفهوم الغريب متارس غالب

الديين إىل إطار سياسي حبت ردة وضرب من اإلشراك ألنه يشرك إرادة الشعب مع خالقه...والدميقراطية يف اإلسالم ال 
أن طاعة  ولذلك يرى علي بلحاج 32تعين سلطة الشعب املطلقة، بل هي سلطة الشعب وقفا على االلتزام ابلشريعة.

وهذا  33احلاكم يف اإلسالم ترتبط حبسن تطبيقه الشريعة... وإال فإنه وأعوانه خارج إطار الشريعة وداخل إطار الكفر.
يدل على أن احلاكم يف اإلسالم ملزم ابحلكم مبا أنزل هللا وليس مبا أراد الشعب، وهذا ما جعل علي بلحاج يعلن  أن  

س يف اإلسالم دميقراطية. اإلسالم فيه شورى فقط، والشورى هلا ضوابطها... حنن كلمة الدميقراطية كلمة كفر...إذ لي
وهذا ما أكده أمراء اجلماعات اإلرهابية يف اجلزائر الذين اعتربوا أن الدميقراطية دين   34ال حنرتم إال قوانني هللا كما قال.

وانني عله. أما الشعب الذي يرضى ابلقكفر بكل ما حتمله الكلمة من معىن، وهي عمل كفر دال على فساد معتقد فا
 35والدساتري اليت أييت هبا احلكام فهو كافر وجب قتاله حىت يرجع إىل حكم هللا.

إن هذه األفكار العدائية اليت تبناها أنصار هذا االجتاه حنو الدميقراطية مثلت يف نظران أحد أهم األسباب الرئيسية لربوز 
ة واالقتتال يب، حيث انتشرت األفكار التطرفية التكفريية، وساد العنف والتفجريات االنتحاريالظاهرة اإلرهابية يف العامل العر 

بني أبناء الوطن الواحد والدين الواحد، وهذا ما خلف دمارا كبريا يف العديد من اجملتمعات العربية وأدى إىل بقاءها 
انصر الدين  كرين من ظاهرة التكفري، فقد ألف الشيخأسرية التخلف والتبعية، وذلك رغم حتذير العديد من العلماء واملف

                                                           

يف كتاب: احممد . "ميقراطية الفلسفية )حالة حزب العدالة والتنمية املغريب(اإلسالميون يف طور حتول: من الدميقراطية األداتية اىل الد"احممد جربون،  31 
   .51، ص2013. بريوت: املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات، اإلسالميون ونظام اْلكم الدميقراطي: اَتاهات وَتاُرجربون وآخرون، 

 .188-187ص ص ، املرجع السابقعبد اإلله بلقزيز،  32 
 .78، ص املرجع السابقصللي، أمحد املو  33 
اإلسالمية  اْلركاتجمدي محاد وآخرون،  . يف كتاب:"احلركات اإلسالمية يف املغرب العريب: عناصر أولية لتحليل مقارن"عبد اللطيف اهلرماسي،  34 

 .308، ص 2001، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2. طوالدميقراطية: دراسة يف الفكر واملمارسة
 .208، ص 2009، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2. طمستقبل الدميقراطية يف اجلزائرمساعيل قرية وآخرون، ا 35 
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األلباين كتااب مساه: "التحذير من فتنة التكفري"، وذلك ملا هلذه اآلفة اخلطرية من أضرار كبرية على واقع اجملتمعات 
 ومستقبلها، كما أن أصحاب هذا االجتاه رفضوا الدميقراطية لكنهم مل يقدموا بديال واقعيا هلا.

هذه اآلراء واألفكار اليت قدمها أصحاب الرؤية التصادمية بني اإلسالم والدميقراطية برز تيار آخر له مواقف ويف مقابل 
أكثر إجيابية يف نظرته للدميقراطية وعالقتها ابلدين يف اجملتمعات اإلسالمية، إىل درجة اعتربها بعضهم رديفا للشورى إن 

 مل تكن الشورى يف حد ذاهتا. 
 : ه التصاْليأنصار اَلَتا -

إن مسألة احلكم ومسألة السلطة السياسية مل حتل بعد يف التاريخ اإلسالمي، فمنذ وفاة الرسول صلى هللا عليه وسلم 
  36وبداية حبادثة سقيفة بين سعد مل يطرح السؤال: كيف حنكم؟ بل من حيكم؟

 ها أن االسالم رسالة ال حكم، ودين الومنذ أن ألف علي عبد الرازق كتابه "اإلسالم وأصول احلكم" والذي اعترب في
دولة...وأن الشيء يف الدين مينع املسلمني أن يسابقوا األمم األخرى يف علوم االجتماع والسياسية كلها، وأن يهدموا 
ذلك النظام العتيق الذي ذلوا له واستكانوا إليه، وأن يبنوا قواعد ملكهم ونظام حكومتهم على أحدث ما أنتجت العقول 

بدأت النقاشات االفكرية حول ماهو هذا النظام  37رية، وأمنت ما دلت جتارب األمم على أنه خري أصول احلكم.البش
 الذي أشار إليه علي عبد الرازق والذي إبمكانه أن يهدم أسطورة اخلالفة دون أن يتعارض مع الدين.

ن اإلسالم ه للدين عن الدولة، وتعترب أوهنا ظهرت العديد من الدراسات اليت ختالف علي عبد الرازق يف مسألة فصل
 , John L. Esposito دين ودولة، فكثري من العلماء يعتربون اإلسالم هو طريقة شاملة للحياة حسب تعبري الكاتبني

 John O.Voll :يف كتاهبماIslam and Democracy  38،  ويف هذا يقول الدكتور عبد الرزاق السنهوري يف كتابه
الم ميتاز أبنه دين ودولة، وقد أرسل النيب ال لتأسيس دين فحسب بل لبناء قواعد دولة تتناول شؤون "اخلالفة" أن اإلس

  39الدنيا. فهو هبذا االعتبار مؤسس احلكومة اإلسالمية كما أنه نيب املسلمني.

                                                           

انشرون، –. اجلزائر: ابن الندمي للنشر والتوزيع، بريوت: دار الروافد الثقافية الدولة اْلديثة يف العامل العريب وظاهرة الريع الطاقويقدوسي حممد،  36 
 .94، ص 2015

 .79،124ص  ، ص1988. اجلزائر: املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية للنشر، اإلسالم وأصول اْلكمعلي عبد الرازق،  37 

,  , 1996 : Oxford university press . New Yourk, Islam and Democracy , John O.Voll John L. Esposito 38

P04. 

 .40ص  ،2012 بريوت: الدار العربية للعلوم انشرون، الدوحة: مركز اجلزيرة للدراسات،.  اإلسالمالدميقراطية وحقوق اإلنسان يفراشد الغنوشي، 39 
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ء والكتاب غري اوال يقتصر أمر استحالة الفصل بني الدين والدولة على العلماء املسلمني فقط، بل يتعداه إىل العلم
املسلمني. فقد جاء يف أقوال أحد املستشرقني وهو فتزجرالد: ليس اإلسالم دينا فحسب ولكنه نظام سياسي أيضا، 
وعلى الرغم من أنه قد ظهر يف العهد األخري بعض أفراد من املسلمني، ممن يصفون أنفسهم أبهنم عصريون حياولون أن 

صل ري اإلسالمي كله قد بين على أساس أن اجلانبني متالزمان، ال ميكن أن يفيفصلوا بني الناحيتني، فإن صرح التفك
وهذا ما أكده املهامتا غاندي حينما قال: إن الذين يعتقدون إبمكانية فصل الدين عن السياسة  40أحدمها عن اآلخر.

مناحي احلياة  وعلى ذلك فاإلسالم كل كامل شامل مشتمل على مجيع 41ال يفهمون الدين وال يفهمون السياسة.
 السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية والتعبدية ال يقبل الفصل بينها، فهو يرفض أن يكون كنسيا. 

هذه املخالفة لعلي عبد الرازق يف مسألة فصل الدين عن الدولة تقابله موافقة له على ضرورة اإلستفادة من جتارب 
ظمة ة وترشيد نظام احلكم، فكان النظام الدميقراطي هو أفضل األناآلخرين يف ما توصلت إليه يف جمال إدارة شؤون الدول

املستحدثة حسب أنصار هذا االجتاه، ولذلك فهو  ميكن أن يكون بديال للخالفة يف اجملتمعات اإلسالمية وذلك لعدم 
 تعارضه مع الدين. 

وهذا  42بري.ى حسب حممد عابد اجلافالدميقراطية ماهي إال اإلسم الذي يطلقه الغربيون على ما نعرب عنه حنن ابلشور 
ما ذهب إليه الشيخ حممد الغزايل الذي يرى أن الدميقراطية يف الغرب رديف للشورى يف اإلسالم، حيث قال: يؤسفنا 
أن الشورى أينعت مثارها يف أقطار واسعة وراء دار اإلسالم، وليس وراء دار اإلسالم الذي يعين سوى بالد الغرب: 

  43ي.األورويب واألمريك
ويعترب راشد الغنوشي من أشد املدافعني عن الدميقراطية يف العامل العريب، حيث اعتربها  أفضل األنظمة اليت متخص عنها 
تطور الفكر البشري، حمذرا ابلقول: إنه ال ينبغي االتكاء على عيوب هذا النظام لرفضه وإال كان ذلك حلساب 

                                                           

 .34، ص1991. البليدة: قصر الكتاب، نظام اْلكم يف اإلسالمبغالة عبد السالم، سالمي حممد، يونس بدر الدين،   40 
 .34ص، 2014، جانفي 40-39العدد ، العربية للعلوم السياسيةلة اجمل .ريبيف اجملال السياسي العمالح السعيد، نقاش الدميقراطية والدين  41 
 .41، ص 2004، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 3. طالدميقراطية وحقوق اَلنسانحممد عابد اجلابري،  42 
 .178، ص املرجع السابقعبد اإلله بلقزيز،  43 
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نونه ري من االستبداد، وإن جمتمعا حمكوما بقانون انقص أفضل من جمتمع قاالديكتاتورية، فإن حرية منقوصة أو منفلتة خ
  44إرادة الطغاة وأهواؤهم.

وهو ال يرى تعارضا بينها وبني اإلسالم فحسب رأيه أنه إذا استطعنا أن حنرر الدميقراطية من املضمون الفلسفي املادي  
ا، هي الشورى، نقول إن الدميقراطية هي بضاعتنا اليت ردت إلين فَعمرها اإلميان بقيمه ع ّمرت ابلتقوى، عندئذ نستطيع أن

ابعتبار أن الشورى يف اإلسالم ظلت يف معظم عهوده قيمة أخالقية تصل ح للوعظ واإلرشاد يف أايم اجلمعة، ومل تتحول 
  45إىل نظام سياسي، يف حني أن الغرب قد طور الشورى وحوهلا إىل نظام سياسي.

اذ خالد حممد خالد التيار اإلسالمي إىل أن يعرتف صراحة هبذه الدميقراطية أبركاهنا وعناصرها، ولذلك فقد دعا األست
 قائال أن هذا هو نظام احلكم يف اإلسالم بال حتريف فيه وال انتقاص منه. وتقوم الدميقراطية حسبه على األركان التالية:

 األمة مصدر السلطات. -
 حتمية الفصل بني السلطات. -
 ة صاحبة احلق املطلق يف اختيار رئيسها ويف اختيار ممثليها ونواهبا.األم -
 قيام معارضة برملانية حرة وشجاعة تستطيع إسقاط احلكومة حني احنرافها. -
 تعدد األحزاب. -
 الصحافة احلرة. -

ار أن هذا بوقد رحب الدكتور يوسف القرضاوي بكل ما جاء على لسان األستاذ خالد غري أنه خالفه يف مسألة اعت
فالدميقراطية احلقيقية حسب الشيخ  46هو اإلسالم، ألن اإلسالم نظام متميز يف منطلقاته، ويف غاايته، ويف مناهجه.

غري أن الدولة يف اإلسالم  47القرضاوي متوافقة مع روح اإلسالم ودولة اإلسالم تستند على  أفضل مبادئ الدميقراطية.
امل قبل اإلسالم أو بعده، إهنا دولة متميزة عن كل ما سواها من الدول أبهدافها ليست صورة من الدول اليت عرفها الع

ومناهجها ومقوماته وخصائصها. فهي دولة مدنية مرجعها اإلسالم، وعاملية وال مانع أن تبدأ بدولة إقليمية يف قطر 

                                                           

 .180ص ، املرجع نفسهعبد اإلله بلقزيز،  44 
 .50، ص2013، املرجع السابقاحممد جربون وآخرون، مد جربون، املقال السابق. يف كتاب: احم 45 
 .121، ص 2006، القاهرة: دار الشروق، 2. طالصحوة اإلسالمية ومهوم الوطن العريب واإلسالمييوسف القرضاوي،  46 

47 Uriya shavit, islamism and the west : from cultural attack to missionary migrant. New york : 

routledge, 2014, P86. 
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ولة املبادئ دولة احلقوق واحلرايت، ودمعني، ودولة شرعية دستورية، ودولة شورية، ودولة هداية، ودولة حلماية الضعفاء، و 
 48واألخالق.

ومل خيتلف األمر مع مؤسس حركة اإلخوان املسلمني األستاذ حسن البنا يف نظرته لعدم تعارض األنظمة الدستورية الغربية 
نظام النيايب لومما كتبه يف أربعينات القرن املاضي أنه " ليس يف قواعد ا49مع اإلسالم، وهذا إذا مت ربطها أبسس الشريعة.

ما يتناىف مع القواعد اليت وضعها اإلسالم لنظام احلكم..، ومن مث فهو ليس بعيدا عن النظام اإلسالمي وال غريبا عنه".  
بعنوان: الدميقراطية اإلسالمية، ومن أشهر من كتب  1948كما قام إبلقاء حماضرة مبقر مجعية الشبان املسلمني سنة 

ستاذ عباس حممود العقاد "الدميقراطية يف اإلسالم" والذي قرر يف مقدمته أن فكرة الدميقراطية حتت هذا العنوان ابلذات األ
 50أنشأها اإلسالم ألول مرة يف اتريخ العامل.

وإذا كان للدميقراطية جوانب إجيابية كثرية فإن هلا جوانب سلبية جعلتها عرضة للعديد من االنتقادات يف اجملتمعات 
على أنصار الرؤية العدائية بني اإلسالم والدميقراطية اعترب الشيخ الغزايل يف كتابه دستور الوحدة اإلسالمية، ويف رده 

الثقافية بني املسلمني أن الدميقراطية ليست دينا يوضع يف صف اإلسالم، وإمنا هي تنظيم للعالقة بني احلاكم واحملكوم. 
لفرد أن ملعارض على السواء، وكيف شيدت أسوار قانونية ملنع اننظر إليه لنطالع كيف توفرت الكرامة الفردية للمؤيد وا

يطغى، ولتشجيع املخالف أن يقول مبلء فمه: ال، ال خيشى سجنا وال اعتقاال...إن اإلستبداد كان الغول الذي أكل 
ى، ملا بليت ر ديننا ودنياان، فهل حيرم على انشدي اخلري للمسلمني أن يقتبسوا بعض اإلجراءات اليت فعلتها األمم األخ

  51مبثل ما ابتلينا به، إن الوسائل اليت خندم هبا عقائدان وفضائلنا هي جزء من الفكر اإلنساين العام.
عموما فإن أنصار هذا االجتاه يعتربون أن الدميقراطية ماهي يف احلقيقة إال ترمجة واقعية لتلك الشورى اليت أوصى هبا 

الم، غري أن هذا الرأي يثري الكثري من االرتياب خاصة لدى القوى العلمانية اإلسالم، وأن ال تعارض بينها وبني اإلس
 يف اجملتمعات العربية اليت تعترب أن قبول احلركات اإلسالمية للخيار الدميقراطي كان خيارا تكتيكيا اضطراراي ومل يكن بناء

                                                           

: اَتاهات الدميقراطي ، اإلسالميون ونظام اْلكماحممد جربون وآخرون. يف كتاب: "معتز اخلطيب، الوسطية اإلسالمية وفقه الدولة: قراءة نقدية.  48 
 .176ص  ،2013ياسات، . بريوت: املركز العريب لألحباث ودراسة السوَتاُر

 .69، ص املرجع السابقملوصللي، أمحد ا 49 
 .124، ص املرجع السابقفهمي هويدي، 50 
 .131ص ، املرجع نفسهفهمي هويدي،  51 
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ريقة سالم السياسي إىل السلطة بطعلى وعي إدراكي وانسجام حقيقي، وهذا ما يفسر أنه كلما وصلت قوى حركات اإل
 دميقراطية يتم االنقالب عليها بدعوى محاية الدميقراطية. 

ويف حماولة إلبراز اخلصوصية السياسية يف اجملتمعات اإلسالمية وجتاوز حماذير تبين الرؤية الراديكالية لعالقة اإلسالم 
 ية.رة، بني اإلسالم واحلداثة، بني الشورى والدميقراطابلدميقراطية يظهر تيار آخر حاول املزج بني األصالة واملعاص

 أنصار التيار التوفيقي: -
رغم أن أنصار االجتاه التصاحلي قدموا رؤية عصرية ملسألة عالقة اإلسالم ابلدميقراطية، تتجاوز تلك الرؤية الراديكالية 

اول التوفيق نتقاد، مما استلزم بروز تيار آخر حاليت تبناها أنصار االجتاه التصادمي، غري أهنم هم أيضا مل يسلموا من اإل
بني التيارين السابقني واستحداث مصطلح جديد أطلق عليه اسم "الشوروقراطية"، وهو مصطلح حاول من خالله 
أنصاره املزج بني الشورى اإلسالمية والدميقراطية الغربية، من خالل األخذ من الدميقراطية ما يتوافق مع اإلسالم وال 

 ضه يف حماولة منهم ألسلمتها، وهذا ما ميكن أن يساهم حسبهم يف تقليل االنتقادات املوجهة إليها.يعار 
ويف ذلك يقول مارسيل غوشيه يف كتابه: "الدين يف الدميقراطية": إن حتقيق الدميقراطية يف الغرب مل يتم من دون إجناز 

ون أن كما أن انصهار األداين يف الدميقراطية مل يتم من د  استقالل السياسة عن الدين وإعالء شأهنا بصفتها بديال منه،
حيصل حتول ضمين يف حمتوى العقيدة. يف حني أن املسلمني يسعون إىل أسلمة احلداثة بدال من السعي إىل حتديث 

  52اإلسالم حبسب تعبري صموئيل هانتنغتون.
ناوي وغريمها، السلم اجلزائرية سابقا وفهمي الش ومن أنصار مصطلح الشوروقراطية الشيخ حمفوظ حنناح رئيس حركة جمتمع

واملالحظ على هذا املصطلح أنه مل يكن سوى تغيريا يف شكل كلمة الدميقراطية دون أن  يصل إىل تغيري يف مضموهنا 
حسب العديد من الباحثني، وهذا ما جعل مصطلح الشوروقراطية ال يتطور واليرقى إىل أن يكون املصطلح األكثر 

على الساحة السياسية والعلمية واإلعالمية يف اجملتمعات اإلسالمية، حيث بقي مصطلح الدميقراطية هو االسم تداوال 
 األكثر شهرة وتداوال.

كما عرب عن  high- flown name for something which does not existرغم أنه اسم مضخم لشيء غري موجود 
 Sartori Giovani .53 ذلك جيوفاين سارتوري

                                                           

 .21ص  ،املرجع السابقمارسيل غوشيه،  52 
53 Alain de Benoist, The Problem of Democracy. United Kingdom: Arktos Media LTD   2011, P14.

 

https://www.google.com/search?biw=1034&bih=591&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Alain+de+Benoist%22&sa=X&ved=0ahUKEwitm4zFlbDPAhXEbhQKHRXcDqcQ9AgIIzAB
https://books.google.com/books?id=Vcgi63L2oEQC&pg=PA14&dq=high+flown+name+for+something+that+does+not+exist&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwitm4zFlbDPAhXEbhQKHRXcDqcQ6AEIITAB
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 بعا: التغريات اجلديدة يف املنطقة العربية وأتثريها على عالقة اإلسالم ابلدميقراطية.را

مثل الربيع العريب حلظة فارقة يف اتريخ احلركة اإلسالمية احلديثة أو ما يعرف حبركات اإلسالم السياسي ويرجع الباحث 
 54خليل العناين ذلك لألسباب التالية:

أهنى بشكل كبري حالة االغرتاب والتهميش واإلقصاء اليت كانت سائدة لدى قطاعات أن الربيع العريب العريب قد  -
 واسعة من احلركة اإلسالمية طوال العقود الثالثة املاضية.

أن الربيع العريب أعاد تشكيل املشهد اإلسالمي بشكل جذري، ابعتبار ذلك جزءا من إعادة ترتيب املشهد السياسي  -
 بوجه عام.

ج احلركات اإلسالمية مل أتت بقرار من فوق أو حبسب رغبة السلطان، بل بقرار حتيت وابختيار شعيب أن عملية دم -
 حر من خالل االنتخاابت الربملانية والرائسية.

ولعل أهم سبب يف نظران يعود إىل ذلك التحول الكبري الذي أحدث زلزاال واسعا يف اجملتمعات العربية وحىت الغربية 
السياسي أو على املستوى الديين والفكري، ويتعلق األمر بدخول التيار السلفي اللعبة الدميقراطية  سواء على املستوى

بعد أن كان ال يؤمن هبا، ويعتربها بضاعة غربية غري قابلة لالسترياد أو التطبيق يف الرتبة اإلسالمية، غري أن هذا القبول 
 ا. ابلدميقراطية كآلية يقابله رفض هلا كفلسفة ومضامينه

وقد وصف الكاتب حسن عبيد يف مقالة له حول دور احلركات اإلسالمية يف عملية االندماج االجتماعي يف مصر 
مشاركة السلفيني يف العملية السياسية أبهنا سببت هلم صعوابت كبرية، حيث جعلتهم بني التزاماهتم الفقهية السابقة 

تيار السلفي كثريا، والوقوع حتت وطأة التكتيكات للمحافظة على جسم الوااللتزام ابلدميقراطية اليت اختلفوا مع معايريها  
فهم يواجهون صعوابت أيديولوجية خلقت منطقة  -من االنقسامات، واحلصول على أكرب األصوات يف االنتخاابت

، لكن رمادية غامضة بني ما هو ديين وما هو سياسي. إذ كان لديهم قبل الثورة خطاب ذو بعد واحد، البعد الديين
بعد الثورة وجد بعد آخر، البعد السياسي الذي ر بط ابألول بعالقة مبهمة، بل وغري منسجمة أحياان. وال يعود السبب 
إىل حداثة مشاركتهم السياسية فحسب، وإمنا إىل االصطدام أيضا مبخزون فقهي كّبل اخلطاب السياسي، والعكس 

                                                           
 ن ونظام اْلكماإلسالميو احممد جربون وآخرون، . يف كتاب: "يديولوجيا والسياسةالتيارات السلفية يف مصر: تفاعالت الدين واأل"خليل العناين،  54 

 .133-132ص  ، ص2013دراسة السياسات، . بريوت: املركز العريب لألحباث و الدميقراطي: اَتاهات وَتاُر
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م حضور يف املشهد السياسي املصري خاصة ليس بسبب خربهتلكن رغم كل ذلك فقد كان للتيار السلفي  55صحيح.
 ولكن بسبب قبول اجملتمع خلطاهبم الديين، ومعاقبة للنظام السابق على فساده واستبداده.

لكن مع األحداث املتسارعة اليت شهدها العامل العريب، بداية ابالنقالابت على الدميقراطية اليت أفرزهتا ما يعرف بثورات 
ريب وانتهاء بعودة الدولة العسكرية أو عودة أتباع األنظمة السابقة إىل احلكم بدأ التشكيك يف الدميقراطية، الربيع الع

فحىت تنجح هذه األخرية يف اجملتمعات العربية حسب أنصار التيار العلماين البد أن ال تفرز نتائجها حزاب إسالميا، ألن 
ة ميثل قراطية أو حىت على مصاحل القوى الغربية. فمزج الدين ابلسياسيف ذلك خطر كبريا سواء على الدين أو على الدمي
 يف نظرهم عودة إىل الرجعية والتخلف والظالمية. 

غري أن شكيب أرسالن يفند هذه اإلدعاء يف كتابه ملاذا أتخر املسلمون وملاذا أتخر غريهم؟ حيث اعترب أن أتخر 
  56ة بل من اجلهل ابلشريعة، أو كان من عدم إجراء أحكامها كما ينبغي.املسلمني يف القرون األخرية مل يكن من الشريع

 خامتة:
اليت تناولت عالقة اإلسالم ابلدميقراطية يف اتريخ الفكر السياسي اإلسالمي، ملختلف االجتاهاتالسابقالعرضضوءيف

القول أن هذا اجلدال والسجال سيبقى وأهم التغريات اليت شهدهتا هذه األخرية بعد ما يعرف بثورات الربيع العريب ميكن
 قائما لألسباب التالية:

بفصل اإلسالم عن السياسة، ابعتباره ال يعرتف إال حباكمية هللا، وهؤالء إما أهنم ال يعرفون تزايد التيارات املنادية  -
ربية، غري آخذة سة بعيون غاإلسالم أم أهنم ال يعرفون السياسة بل األصح أهنم نظروا لإلسالم نظرة كنسية ونظروا للسيا

بعني االعتبار خصوصيات اجملتمعات اإلسالمية ومنطلقاهتا احلضارية، إن اإلسالم يف اترخيه مل يكن كنسيا ولن يكون  
 كذلك. وال ميكن أن يقبل ابلفصل الذي حدث يف املسيحية بني الدين والسياسة.

غريات سياسة دون النظر إىل متطلبات العصر وحتدايته، والتالتيار اآلخر الذي ينادي بضرورة الوصل بني اإلسالم وال -
اليت شهدها عامل اليوم من تعقيد وتشابك دويل، مبعىن املطالبة بعدم االستفادة من جتارب األمم يف اجملال السياسي 

 املعاصر، ويف ذلك الكثري من الالعقالنية.
                                                           

جدليات أمحد بعلبكي وآخرون،  . يف كتاب:"(2012-2010دور احلركات اإلسالمية يف عملية االندماج االجتماعي يف مصر )"حسن عبيد،  55 
 .789-788ص ص  ، 2014، . بريوت: املركز العريب لألحباث ودراسة السياساتاَلندماج اَلجتماعي وبنا ٌ الدولة واألمة يف الوطن العريب

 .115، ص 1990. اجلزائر: موفم للنشر، ملاذا أتخر املسلمون وملاذا أتخر غريهمشكيب أرسالن، 56 
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صلة بني  هذين التيارين قائال: أن كال منهما يفكر يف الوقد عرب املفكر املغريب عبد اإلله بلقزيز عن هذا اجلدل بني
الدين والسياسة تفكريا الاترخييا، فيذهب أحدمها إىل تصورها عالقة انقطاع كامل، متجاهال التاريخ املعاصر، فيما 

  57يذهب الثاين إىل اعتبارها عالقة اتصال كامل متجاهال التاريخ الفعلي لتلك العالقة يف املاضي.
دبيات املهتمة حبقل الدراسات السياسية حتيلنا إىل أن الدميقراطية يف الغرب كانت نتاج إبداعات فكرية وفلسفية األ -

ونضاالت جمتمعية طويلة، أما يف احلالة العربية فقد مت استريادها كما تستورد أي بضاعة أجنبية أخرى دون النظر إىل 
ة  جعلها يف حالة والدة عسرية قد تؤدي إىل إجهاضها إن مل يتم معاجلاخلصوصيات احمللية واالختالفات احلضارية، مما 

كافة املعيقات اليت حتول دون ترمجتها على أرض الواقع، ولعل أهم تلك املعيقات إعادة النظر يف عالقتها ابإلسالم مبا 
 يتواءم مع خصوصياته ومشوليته. 

الم بسبب النكوص عنها، فكلما اختارت الشعوب اإلس التشكيك يف الدميقراطية يف اجملتمعات اإلسالمية، وذلك -
طريقا هلا إال وكانت هناك عقبات وانقالابت قد تؤدي يف بعض األحيان إىل زايدة العداء هلا واختيار العنف والتطرف 

 بديال عنها. ويف ذلك الكثري من احملاذير األمنية واجملتمعية.
كرية جتمع اب إسالميا وومها دميقراطيا يبدو أهنا لن تتخلص منه إال بثورة فلتبقى اجملتمعات اإلسالمية اليوم تعيش اغرتا 

 بني األصالة واملعاصرة، بني روح اإلسالم ومتطلبات العصر، وإال ستبقى هذه اجملتمعات خارج العصر.
 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           

الفكر  اْلركات اإلسالمية والدميقراطية: دراسة يفجمدي محاد وآخرون،  يف كتاب: ."مفارقات اجلدل يف إشكالية الدين والسياسة، "عبد اإلله بلقزيز 57 
 .142ص  ،2001، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2. طةواملمارس
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 والكسيب الذ ايت الت جديد بني الد عوي ة األساليب
 د. غادة اببكر السّيد الزبري

 

 البحث ملخص
حيتاج علم الدعوة كغريه من العلوم والفنون إىل االبتكار والّتجديد يف وسائله وأساليبه بني احلني واآلخر ليواكب 

جتماعّية... حىت ة، والّتقنّية، واالقتصاديّة، واالمستجدات الواقع املعيش، وتطّور احلياة ونوازهلا يف كاّفة املناحي العلميّ 
، لتسليط (أساليب الد عوة بني الت جديد الذ ايت والكسيبولذلك جاء هذا البحث متناواًل: )  يؤتى مثاره ويعظم أثره.

حّث الّدعاة على و الضوء على أهّم أنواع الّتجديد يف األساليب الّدعويّة وبيان مدى مرونتها ومواكبتها لتغيرّيات الواقع ، 
 أوهلا وقد قمت  بتقسيم البحث إىل م قدِّمة تلتها ثالثة مطالب تناولت يف متابعة كّل جديد وتسخريه يف خدمة الّدعوة.

مفهوم الّتجديد الّذايت والكسيب، مّث فّصلت احلديث يف اثنيها حول الّتجديد الّذايت لألساليب الّدعوية وذكرت أهم 
يد حتقيق ذلك، مث حتدثت يف اثلثها عن بعض النقاط األساسية اليت تعني الدعاة وحتقق الّتجداألمور اليت تساعد يف 

الكسيب ألساليب الّدعوة ، وختمت البحث بذكر أهّم النتائج والّتوصيات اليت توصلت إليها يف البحث، وكليَّ أمٌل أْن 
 تعاىل.يكون هلا عظيم الّنفع واألثر يف مسرية الّدعوة القاصدة إىل هللا 
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 مق            دمة 
إّن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضّل له ومن يضلل فال 

 هادي له وأشهد أّن حمّمداً عبده ورسوله، وبعد :
ى أنه فيه ابتكار وجتديد، وديننا احلنيف حيضَّ علجعله تواقاً لكلَّ ما من ش من األمور اليت ركَّبها هللا يف اإلنسان طبعاً أنْ 

ذلك قرآانً وسنة وإمجاعاً بشروطه اليت أجال العلماء الّنظر فيها وقّعدوها، ومن ذلك أاّل يكون يف الّثوابت والقطعيات، 
 عيش.ملأّما يف املتغريات فقد جعل الّشارع اجملال رحباً وواسعاً حبسب ما يتطلَّبه الزمان واملكان والواقع ا

والّدعوة إىل هللا واليت هي مهّمة أشرف الرُّسل عليهم مجيعاً أفضل الّصالة والّسالم ومن تبعهم من الدُّعاة األكارم حتتاج 
ر بني الفينة واأل خرى إىل جتديد يف وسائلها وأساليبها لتواكب الّتقدُّم املذهل يف شىت أضرب الفنون والعلوم جبانب الّتطو 

االتصال والّتواصل بني كافة أرجاء العامل. ولك لِّ ذلك وغريه، أييت البحث حماواًل معاجلة  هذا األمر الكبري يف وسائل 
هم .

 
 امل

وقد جاء هذا البحث ألسباب من أمّهها: تسليط الضوء على أنواع الّتجديد يف األساليب الدعويّة، وبيان مرونة األساليب 
 لواقع .الّدعوية ومواكبتها لتغيريات العصر وفقه ا
 أّما أمهيته فإاّن تنبع من مجلة أمور هي:

 للّتطوير والّتحسني على مرِّ الّدهور و العصور . -كغريه من العلوم–التأكيد على حاجة علم الّدعوة -
 االستفادة من تطور العلوم املختلفة يف تطوير وسائل وأساليب الّدعوة حىت تؤيت أ كلها.  -
  متابعة ك لِّ جديد وتسخريه خلدمة الّدعوة .حثُّ القائمني على أمر الّدعوة إىل -

 االستفادة من طاقات الّشباب وشغفهم بوسائل الّتواصل واالتصال وتوجيهها لنشر الّدعوة أبفضل صورة .-
 اتبعت يف البحث املنهج االستقرائي الوصفي . 

 وقد قّسمت هذا البحث إىل مقدِّمة وثالثة مباحث، جاءت على الّنحو اآليت: 
 : مفهوم الّتجديد الّذايت والكسيب .بحث األو لامل -
 : الّتجديد الّذايت لألساليب الّدعوية .املبحث الث اين -
 : الّتجديد الكسيب لألساليب الّدعوية .املبحث الث الث -
 : تتناول أهمِّ نتائج وتوصيات البحثخامتة -
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 املبحث األو ل
 يف مفهوم الت جديد الذ ايت والكسيب

 ِإىَلٰ  دْع  ا م مل جيعل أساليب الّدعوة وطرقها أمرًا حمدداً ال ميكن جتاوزه، بل جاء ابإلطار العام هلا قال تعاىل:)إّن اإلسال
، فاآلية الكرمية أرشدت إىل أ ّمهات أساليب (1)(َأْحَسن   ِهيَ  اِبلَّيِت  َوَجاِدهْل م ً   احلََْسَنةِ  َواْلَمْوِعَظةِ  اِبحلِْْكَمةِ  َربِّكَ  َسِبيلِ 

 َماوَ ّدعوة وتركت جماالً رحباً ملا يتفرّع عنها حسب ما يقتضيه الّزمان واملكان واألشخاص، فالّدعوة عاملّية، قال تعاىل: )ال
بداع يف أساليب ، واملؤمن مطالب ابلّتجديد واإل(2)(يـَْعَلم ونَ  اَل  النَّاسِ  َأْكثـَرَ  َولَِٰكنَّ  َونَِذيرًا َبِشريًا لِّلنَّاسِ  َكافَّةً   ِإالَّ  أَْرَسْلَناكَ 

دعوته وعدم اجلمود، فالّتطور احلضاري وتغيرّي األزمنة جيلبان معهما أموراً جديدة ، والبّد ألساليب الّدعوة أْن تستوعب 
 هذه املستجدات والّتطورات كيال تتسع اهل ّوة بينهما وبني الواقع فتفقد أتثريها.

 :الت جديد الذ ايت
اًل أو عمدًا من أساليب القرآن والسُّّنة الّنبويّة والّسلف الّصاحل مع إعادة فهمها ونقصد به إحياء ما ط ِمس وأهبم جه

لة بينها وبني هذه الّتطورات يف شؤون  وقراءهتا على ضوء املستجدات والّتطور العلمي والفكري واإلنساين، وإحكام الصِّ
ا لك لِّ عنها لتجلية صور القّوة فيها وبيان صالحيتهالدنيا وواقع احلياة، وتنقيحها من األوهام واألهواء، وردَّ العوادي 

، فإّن)األصل مل يكْن أصاًل إالَّ ليكون منارًة يـ ْهَتَدي هبا وأاّل يكون (3)زمان ومكان وعدم ختلُّفها عن الواقع ومتغرياته
 .(4)مطلقاً تنتسب إليه الفروع وت قاس عليه املستجدات وت عترب به الطوارئ واملتغريات(

 :يد الكسيبالت جد
الّزمن يف جمال العمل  عرب املرتاكمة والّتجارب واخلربات املعريف للمرتدَّم نتيجة الّدعوة ألساليب إضافته ميكن ما به ونقصد

فكثرة  (5)«رِبَةٍ جتَْ  ذ و ِإالَّ  َحِكيم َواَل  َعثْـرٍَة، ذ و ِإالَّ  َحِليمَ  اَل : »ملسو هيلع هللا ىلصاَّللَِّ  َرس ول قَالَ : قَالَ  َسِعيدٍ  َأيب  َعنْ ملسو هيلع هللا ىلص: الّدعوي ، قال
 الّتجارب ت نمِّي عقل الّداعية وت ثري خربته، ويستفيد من جتربته اخلاّصة إضافة إىل جتارب اآلخرين.
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3) الدين عبدالفتاح، مقال على موقع  ف(، وما بعدها، والّتجديد : د. سي122( ا نظر: كيف نفهم االسالم : حمّمد الغزايل ص ) Islam online. 
  (4) (.122نمية املتكاملة: عبدالكرمي بّكار، ص)مدخل إىل التّ   
(5) (.َغرِيبٌ  َحَسنٌ  َحِديثٌ ، علق عليه الرّتمذي قائاًل: )4/379(، 2033، حديث رقم )التََّجاِربِ  يف  َجاءَ  َما: اَبب  س نن الرّتمذي،    
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 املبحث الث اين
 الت جديد الذ ايت لألساليب الد عوية

: فقد الص احل فوسرية الس لملسو هيلع هللا ىلصِحيا ٌ وبعث ما أنطمس من أساليب الد عوة يف القرآن الكرمي وُسن ة الن يب  :  أو َلً 
ة، وعن أساليبهم يف االتصال ابلّناس وطرق نشرهم للّدعو  -عليهم الّسالم  -حّدثنا القرآن الكرمي عن دعوات الرُّسل

وقد تنّوعت هذه األساليب وتعّددت ما بني أ سلوب القصة، واحلوار، وذكر األمثال،...، وحببَّ القرآن املخاطبني أّن 
.يستفيدوا منها يف نشر دعوة   احلقِّ

مثل الّتدرج ،   وسلم يف تبليغ الّدعوة،ملسو هيلع هللا ىلصوبيَّنت لنا كتب السُّنة الّنبويّة أساليب عملّية سلكها رسول هللا  
 وأ سلوب الّتحدي ابملشكلة، والسؤال واجلواب، وغريها.

تلفة ، خاطبوهم خم الذين ميثِّلون خري القرون استلموا الرّاية من بعده  وخالطوا أ مماً وش عوابً ملسو هيلع هللا ىلص وصحابة رسول هللا  
هبذا الدين فرتكوا لنا ثروة من األساليب والوسائل لنشر الّدعوة، ففي حياهتم من القصص واألمثال، وأساليب الشُّورى 

 والفتوى واالجتهاد وما سوى ذلك الشيء الكثري.
وب خمتلفة ومع شعمّث تالهم العلماء  والدُّعاة واملصلحون، وهؤالء عاشوا يف ظروف خمتلفة وأماكن متباعدة  

فعّلموها ودعوها إىل اخلري ملعاجلتها فأصبح عند ك لِّ قوم أو بلد أو جيل جتربة لعلمائه وفقهائه ودعاته، وكانت هذه 
 .(6)الّتجارب ينقلها الّتالميذ  عن الّشيوخ فيزيدون عليها وحيسنون

ورها و لدُّعاة ممّا حيتُّم عليهم أْن يسربوا غإنَّ أساليب الّدعوة يف صدر اإلسالم األّول قد مثّلت زادًا عظيمًا ل 
سنوا فهمها، ويتخريِّ وا منها ما يناسب أحوال مدعويهم ويطبقونه معهم .  يبحثوا  فيها ويكشفوا ما خ في عنهم، وحي 

 ع الواقع: لتفادي صدام الّدعوة مِحكام الصِ لة بني هذه األساليب وبني مستجدات العصر وواقع اجملتمع :  اثنياً 
 احمليط هبا، البّد من مراعاة واقع املدعو وواقع اجملتمع وفقهه)فالطّريق لسيادة احلقِّ يف العهد الّنبوي مل يكن إبلغائه الواقع
اجلاهلي؛ بل كان ابالنطالق من ذلك للواقع إبقاًء على ما فيه من قيم اخلري ورفعاً ملا فيه من الفساد رفعاً تدرجيّياً لتح لَّ 

، ولذلك البّد للدُّعاة من حسن الرّبط بني أساليب الّدعوة إىل هللا وبني واقع الفرد (7)لّتدرج صور احلقِّ حمّله أيضًا اب
 واجملتمع، وكذلك االستفادة من مستجدات العصر من علوم وفنون يف إيصال الدعوة بصورة جاذبة ومقنعة.

وبدع  :وشاب كثرياً من أساليب الّدعوة ضالالت الد ين َتريدها مم ا َعَلَق ِبا من أوهام وبدع َل أصل َلا يف : اثلثاً 
ال أصل هلا يف الّدين، وقد كان من أهّم أسباب حدوثها اجلهل وعدم الفقه يف الّدين؛ بل رفع أصحاب هذه الّضالالت 

                                                           

(6) (.83، ص)سا نظر: أ سس الّدعوة ووسائل نشرها: حمّمد عبد القادر أبو فار   

7) د من أثر الوسائل واألساليب الدعوية: هند بنت مصطفى شريفي، مقال على شبكة األلوكة(معايري تزي www.alukah.net . 
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له األ سلوب  شعار )الغاية تربر الوسيلة( وهذا جهل مرّكب، فالّدعوة إىل هللا غاية شريفة وهدف نبيل البدَّ أْن ي تخريَّ 
الذي يناسبه، ويكون منضبطاً بضابط الّشرع، فتحبيب الّناس ليس هو اهلدف، ولكّن اهلدف أْن يـ ْقِبل وا على الّدعوة 

 َوَمنِ  َأانَ  َبِصريَةٍ  َعَلى اَّللَِّ  ِإىَل  أَْدع و َسِبيِلي َهِذهِ  ق لْ  سواًء كان هذا بطريق حيبه الّناس أو فيه بعض املشقة، قال تعاىل:)
َها، اَّللَّ   َرِضيَ  َعاِئَشةَ  ْ َعن (8)(اتَـّبَـَعيِن  . (9)(«َردٌّ  ،فـَه وَ  ِفيهِ  لَْيسَ  َما اَهذَ  أَْمرانَ  يف  َأْحَدثَ  َمنْ »ملسو هيلع هللا ىلصاَّللَِّ    َرس ول قَالَ : قَاَلتْ  َعنـْ

ف إىل أخطائهم اوالواجب على الدُّعاة والعلماء الصادقني نشر الدين الصحيح بني الناس، وأن ينّبهوا أهل الزيف واالحنر 
 أبسلوب حسن، وأْن يبينِّوا هلم بطالن ما هم فيه ابألدلة الواضحة من الكتاب والسُّّنة.

 : ِزالة الش بهات ودحض املفرتَيت وحماوَلت الت شويه :  رابعاً 
 والشبهة ك ّل ما يثري الشّك واالرتياب يف صدق الّداعي وحول احلّق الذي يدعوا إليه، فيمنع ذلك من رؤية 

ا ح ّجة احلّق واالستجابة له، وغالباً ترتبط الش بهة ابملورواثت أو املصاحل وطلب الدنيا، فتؤثِّر يف الّنفوس الّضعيفة وحتسبه
، وختاصم الدُّعاة إىل هللا تعاىل  .(10)وبرهاانً تدفع به احلقِّ

دل، وإمّنا يتغرّي فيها غري وال تتبوإاثرة الشبهات إىل الّدعوة أمر قدمي قضت به سنة هللا تعاىل يف العباد، ال تت 
، لكن لصالبة احلّق ووضوحه وسطوته (11)(قـَْبِلكَ  ِمن لِلرُّس لِ  ِقيلَ  َقدْ  َما ِإالَّ  َلكَ  يـ َقال   مَّا األ سلوب والكيفّية، قال تعاىل:)

 .(12)(زَاِهقٌ  ه وَ  افَِإذَ  غ ه  فـََيْدمَ  اْلَباِطلِ  َعَلى اِبحلَْقِّ  نـَْقِذف   َبلْ  تكون الغلبة يف الّنهاية له، قال تعاىل:)
وجيدر ابلدُّعاة الرّد على الشُّبهات واملفرتايت ابحل ّجة واحلكمة واملنطق  وذلك ملا حيتاج منها إىل بيان فقد  

 خ ذِ ، قال تعاىل: )(13)تكون هناك ش بهات ال حتتاج إالَّ إىل اإلمهال واإلعراض؛ ألهّنا تعّطل الّداعية وتشغله عن دعوته
يف هذا السياق: )إّن املنهج  -رمحه هللا  –. يقول األستاذ حمّمد ق طب(14)(اجْلَاِهِلنيَ  َعنِ  َوأَْعِرضْ  اِبْلع ْرفِ  َوْأم رْ  ْفوَ اْلعَ 

الّصحيح هو عرض حقائق اإلسالم ابتداًء لتوضيحها للّناس ال رّداً على شبهة، وال إجابة على تساؤل يف نفوسهم حنو 
يف العصر احلاضر وإمّنا من أجل البيان الواجب على العلماء، مثّ ال أبس يف أثناء عرض هذه صالحية أو إمكانية تطبيقه 

 .(15)احلقائق من الوقوف عند بعض الّنقاط اليت يساء  فهمها أو يساء  أتويلها من ِقَبِل األعداء أو األصدقاء على سواء(

                                                           

8) (.108(سورة يوسف: اآلية )  
9) . 3/184(، 2697، حديث رقم )َمْرد ودٌ  فَالصُّْلح   َجْورٍ  ص ْلحِ  َعَلى اْصطََلح وا ِإَذا :اَبب  ، الصُّْلحِ  :ِكَتاب  (صحيح البخاري،    
(10) (.426نظر: أصول الّدعوة : عبد الكرمي زيدان، ص)ا    
11) (.17(سورة الرعد: اآلية )  
12) (.18(سورة األنبياء: اآلية )  
13) (.189توفيق الواعي، ص ) ا نظر: الّدعوة إىل هللا:(  
14) (.199(سورة األعراف: اآلية )  
15) (.9شبهات حول اإلسالم، ص) (  



 

 
1107 

 

 املبحث الثالث
 الت جديد الكسيب لألساليب الد عوي ة

 ألمور اليت تساعد الّداعية على اكتساب أساليب م تجدِّدة ومعاصرة للّدعوة:من أهّم ا
 :أ    تطوير املهارات

 :تنويع األساليب الد عوية حسب ما يقتضيه الز مان واملكان واألشخاص أوَلً : 
م األ ّمي، ومنهم م ومنهاملدعوّون متباينون يف العلم والعمل والعمر والقناعة، فمنهم احلاكم ومنهم احملكوم ومنهم املتعل

الكبري ومنهم الّصغري، ومنهم الّصحيح ومنهم الّسقيم، ومنهم املتحامل على اإلسالم وأهله ، ومنهم املرتدِّد الذي مل يستنْب 
على طباعه وسلوكه. وهذا االختالف الكبري بني  ، ومنهم البدوي، ومنهم املدين والرّيفي، وك لٌّ لبيئته أثر ٌ له وجه احلقِّ

، وليس (16)دعوين يتطَّلب أْن ت نوّع األساليب والوسائل واللُّغات والّلهجات، فإّن ما يصلح لقوم قد ال يصلح آلخرينامل
للدعوة أ سلوب معنّي جيب اتّباعه؛ بل؛ لك لِّ بيئة ما يناسبها، ولك لِّ عقلّية خطاب، ولك لِّ مقام مقال، وألجل ذلك 

بُّونَ  يـَْعرِف ونَ  مبَا النَّاَس، ث واَحدِّ » قال اإلمام علي كرم هللا وجهه: .لذلك ينبغي على  (17)«َرس ول ه  وَ  اَّللَّ   ي َكذََّب، ْ َأن َأحتِ 
الّداعية أْن يدرس البيئة اليت يدعوا فيها والظّروف احمليطة وأحوال الّناس وك ّل ما يتصل حبياهتم اقتصاداًي واجتماعّياً 

كِّنه منوسياسياً... ، فعلى الّداعية أْن يدرس   ذلك ك ّله مّث يضع خطة عمله على أساس تلك الدِّراسة الوافية اليت مت 
 .(18)ممارسة مهمته بنجاح

 :تبادل الربات بني الدُّعاة والت عاون والت نسيق لصاحل نشر الد عوة اثنياً: 
ورة وجوب الّتعاون وا نصب أعينهم ضر إّن الّدعوة إىل هللا وهي تواجه الّتحدايت وازدايد املسؤولّيات البّد للدُّعاة أْن يضع

فيما بينهم على الربِّ والتقوى، وينبغي للدُّعاة أْن يكونوا يدًا واحدة يتكاتفون  يتشاورن فيما بينهم يتبادلون اخلربات 
تحدون يوالرؤى املستقبلّية وك ّل ما من شأنه تقوية العمل الّدعوي وتطّوره؛ ، وإذا كان د َعاة  الشرِّ والسوء جيتمعون و 
 اْلم ْؤِمن ونَ وَ  ليخطِّط وا ألهدافهم ليحقِّقوها وهم على ابطل، فمن ابب أوىل أبهل احلقِّ أْن يفعلوا ذلك، قال تعاىل:)

َهْونَ  اِبْلَمْعر وفِ  أَيْم ر ونَ  بـَْعضٍ  أَْولَِياء   بـَْعض ه مْ  َواْلم ْؤِمَنات   وسى عليه ، وقوله عّز وجّل على لسان م(19)(اْلم ْنَكرِ  َعنِ  َويـَنـْ
. َأْهِلي مِّنْ  َوزِيرًا يلِّ  َواْجَعل. ْويل قَـ  يـَْفَقه وا. لَِّساين  مِّن ع ْقَدةً  َواْحل لْ . أَْمرِي يل  َوَيسِّرْ . َصْدرِي يل  اْشرَحْ  َربِّ  قَالَ  الّسالم:)

                                                           

 (16) (.64-63ص) ،سدر أبو فار الّدعوة : حممد عبد القا سس يفا نظر: أ    
 (17) .1/37(، 127، حديث رقم )َمْنَخصَِّبالِعْلِمَقْوًماد ونـََقْوٍم،َكرَاِهَيَةأَْنالَيـَْفَهم وا:اَبب  ، الِعْلمِ  :ِكَتاب  صحيح البخاري،    
18) (.242-241ص ) عوة ، حممد السيد الوكيل،(ا نظر: مدرسة الدّ   

19) .(71)اآلية  :سورة التوبة(   
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 َعْنه ، اَّللَّ   َرِضيَ  م وَسى َأيب  ْ َعن، (20)(.َكِثريًا  َونَْذك َركَ . اَكِثريً   ن َسبَِّحكَ  َكيْ .  أَْمرِي يف  َوَأْشرِْكه  . أَْزرِي بِهِ  اْشد دْ . َأِخي َهار ونَ 
ْؤِمن: »قَالَ  َ َوَسلَّم ملسو هيلع هللا ىلص النَّيبِّ  َعنِ 

 
َيان  لِْلم ْؤِمنِ    امل  .(21)«بـَْعًضا بـَْعض ه     َيش دّ  ِ َكاْلبـ نـْ

 َكِلَمةً  َ َعْشرَة مَثَاين  ِ لِلنَّاس – َعْنه   اَّللَّ   َ َرِضي – اخلَْطَّابِ    نبْ  ع َمر   َوَضعَ : " قَالَ  ِ اْلم َسيِّب ِ ْبن َسِعيدِ  َعنْ ومن الوصااي الع مريّة: 
ْدقِ  إبِِْخَوانِ  َوَعَلْيكَ ) :قَالَ  ك لََّها،  ِحَكًما ولذلك إذا ( 22)(اْلَباَلءِ  يف  ٌ ،َوع دَّة رََّخاءِ ال يف  ٌ َزيَنة ْ فَِإهنَّ م َأْكَناِفِهْم، يف  تَِعشْ  الصِّ

نا تنا بنوال األهداف الكربى اليت ترجوها، البّد من أْن حنققِّ س نَّة الّتعاون على الربِّ والّتقوى فيما بينأردان أن تظفر أ مّ 
نبل األهداف ومكارم األخالق الّنبويّة ، و كما يقولون: )األهنار هي جَتَمُّع  -كما قلنا-على نطاق واسع حيدوان لذلك
 .(23)قطرات املاء يف مصب واحد(

 والّسمات اليت تساعد على حتسني العالقات بني الدُّعاة وزايدة الّتعاون بينهم :ومن الّصفات 
تميِّز، وحسن االهتمام وإظهار املوّدة واالحرتام. .1

 
 الّتشجيع على األداء امل

 الرتّكيز على  االجيابّيات وحماولة إبرازها . .2
 :(24)الّتشاور ، يقول الّشاعر .3

 شاور أخا احلزم وإن ت دهى مبشكلةٍ 
  

 فاملستبدون ال خيلون من ندمِ  **
 

 ليس التفرَد ابآلراء مم تدحاً 
 

 ولو تفرَّد م بدي الرأي ابحِلَكمِ  **
 

 فاحلزم ابلرأي أن ت بدي مشاورة
 

 إىل الثّقات أ وىل اإلرشاد واهِلَممِ  **
 

 وأن ي شِكل األمر شاور من به 
 

 ثقٌة دينًا ورشدًا فتأمن َزلَّة القدمِ  **
 

ن املقصود من الشورى االسرتشاد واالهتداء إىل الرأي األصوب دائماً وإمّنا إجياد اإللفة بني الّناس وزرع الثقة وقد ال يكو 
 . (25)وتقوية النسيج االجتماعي

اخلالفات الّشخصية شيء طبعي بني أصحاب املهنة الواحدة والعمل املشرتك ولكن أْن تتحّول هذه اخلالفات  .4
ذا ليس من اإلنصاف واحلرص على الّدعوة بل قد يعطي فرصة لألعداء لتأجيج إىل أمور متجذرة وهادمة فه
 الّصراع وإشعال انر الفتنة.

                                                           

(20) .(35-29)اآلية  :سورة طه   
21) ظَاملِِ : ِكَتاب( صحح الب خاري،  

َ
َْظل ومِ  َنْصرِ : اَبب   ،َوالَغْصبِ  امل

.3/129(، 2446حديث رقم)، امل  
22) .1/631(مشيخة ابن الب خاري: امحد بن حممد الظاهري   
23) (.174( الّدعوة واإلصالح: حممد بشري حّداد، ص)  

24) .2/25األمثال: حسني بن حمّمد املهدي، ( صيد األفكار يف األدب واألخالق واحِلكم و   
25 .(197)ار ،صعوي : عبد الكرمي بكّ ا نظر :مقدمات للنهوض ابلعمل الدّ   
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 إعذار بعضنا البعض: فالّتغاضي والصفح وإجياد التربيرات من أهّم الصفات اليت ينبغي أْن ت عّزز بني الدُّعاة. .5
ات ؤّسسات اإلعالمّية...، إىل جانب عقد اللقاءأتسيس األعمال الّدعوية املشرتكة مثل اجلمعيات واملدارس وامل .6

واحلوارات الراتبة وك ّل ما من شأنه تقريب وجهات الّنظر وتبادل اخلربات: فالساحة الّدعوية من االتساع مبكان 
 .(26)حبيث تستوعب ك ّل االجتهادات الّدعوية وطرائق وأساليب الّدعوة املختلفة

 
 :رة إلقامة دورات يف تطوير مهارات التواصل مع اْلخريناَلستعانة َبربا ٌ يف اإلدا اثلثاً:

صة ذات خربة ودراية وعلم إبعداد الدُّعاة  إعداد الدُّعاة وأتهيلهم من واجبات العمل الّدعوي، وهذا يتطلب جهة متخصِّ
نب اإلعداد ، فإىل جا(27)وفق خطط معّدة ومدروسة، وبرامج حمددة، ودورات متتابعة ومتنوعة وطرق يف الّتقومي دقيقة

العلمي والثقايف واخل ل قي للّداعية البّد من تنظيم دورات تدريبية يف أهّم األساليب احلديثة يف الّتواصل مع اآلخرين، 
، وهي مما جيدر (28)والتأثري فيهم، ومن أهّم هذه املهارات اإلقناع، االستماع النشط، احلوار، القيادة احلديثة، لغة اجلسد

فيها، فحياتنا املعاصرة تتسارع فيها األحداث والوقائع ، وتتجدد فيها الّنوازل واملهمات وكّل ذلك ابلّداعية التمّكن 
يتطلب من الّداعية أْن يكون صاحب مقدرة عالية يف الّتواصل مع من حوله قادرًا على الّتعبري عما يدعو إليه، فّعااًل 

 ومؤثراً .
 :عرض الد عوة املراجعة والت قومي املستمر ألساليب رابعاً: 

ألبّد للعمل الّدعوي من إرساء مبدأ املراجعة والّتقومي املستمر ألساليب عرض الّدعوة، وقياس فاعليتها وأثرها، والّتعرف 
 على مواطن اخللل والّنقص حىّت يتّم تداركه وعالجه.

ناء عملية التقومي وتنفيذها ْن يكون بوالّتقومي عملية معّقدة وهي ال تثمر وال حتقق هدفاً ما مل تنضبط بضابط رئيس وهو أب
 .(29)جمّرداً عن حظوظ الّنفس

 :(30)ومن أ سس الّتقومي الّسليم ألساليب املشاريع الّدعوية
تقيّيم احلاجة للمشروع الّدعوي أبساليبه ووسائله، حيث ينبغي الّتعرف على البيئة وحتديد احتياجاهتا ودراسة  .1

 يت تناسبها.واقعها واختيار األساليب والطُّرق ال
                                                           

  saaid.net( ا نظر: خ طوات عملّية يف قواعد الّتعاون بني الدُّعاة: سليمان بن محد العودة، مقال على موقع صيد الفوائد(26
(27) (.65ارس ،ص) د عبد القادر أبوفأسس يف الدعوة :حممّ   
 .www.fao.org(ا نظر : دليل املدرب يف تدريب املدربني على موقع (28
29) ا نظر :تقومي مضمون املواقع الدعوية األمهية واالساس :عبدهللا بن ابراهيم اللحيدان مقال على موقع ( www.assakina.com  .  
30) ل الدعوي عبدهللا آل مشدود على موقع ملتقى املربني ا نظر :طرق تقومي العم( www.almurabeen.com  .  

http://www.assakina.com/
http://www.assakina.com/
http://www.almurabeen.com/
http://www.almurabeen.com/
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 تقييم النظرايت اليت تبىن عليها املشاريع الّدعوية مث تطبيقاهتا )الوسائل واألساليب املستخدمة( ابالستفادة من .2
 أهل اخلربة والّدراية يف جمال الّتنظيم واجلودة.

 وجودته.  عتقومي نواتج املشروع وآاثره، فاحلكم على املخرج معيار أساس من معايرّي احلكم على فاعلية املشرو  .3
 :خامساً: اَلستفادة من تطور وسائل الت واصل واَلتصال يف عرض الد عوة

 من أهّم سبل نشر الّدعوة يف هذا العصر هو استخدام أدوات االتصال العصرية واملستحداثت الّتكنولوجية واإلعالمية.
 يقفوا جامدين ئل احلديثة. وجيدر هبم أاّل وقد أصبح إبمكان الّدعاة اليوم، أْن يصلوا إىل ماليني البشر بفضل هذه الوسا

إزائها خاصة وأهّنا سالحاً ذي حدين، فأهل الباطل يستفيدون منها أقصى ما يستطيعون يف نشر ابطلهم، وهذا يتطّلب 
 .(31)من الدُّعاة العمل الدؤوب لالنتفاع هبا وتسخريها من أجل نشر دعوة احلقِّ بني كافة أرجاء العامل

 :لوسائلومن أهمِ  هذه ا
 :القنوات الفضائية

اء مزيد االنتشار الواسع والتأثري البالغ، لذا تعني على الّدعاة وأهل احلّق إنش تيتوفر للقنوات الفضائية كثري من إمكاان
من القنوات الفضائية اإلسالمية لتبث روح الّتدين الّصحيح ابألساليب املتنوعة واجلاذبة للمسلمني داخل البالد اإلسالمية 

لألقّليات املسلمة يف اجملتمعات غري املسلمة واليت يهدِّدها الّذوابن يف هذه اجملتمعات، كما هلذه الفضائيات اإلسالمّية و 
أمهّية كربى يف الّتعريف ابإلسالم وشريعته ومبادئه لغري املسلمني وإاّل بقوا على جهلهم به أو غزاهم املضّللون إبذاعاهتم 

 شر وال يصل إليهم اخلري.وفضائياهتم، فيصل إليهم ال
 : اشبكة املعلومات الدولية )اَلنرتنت( وما يلحق ِبا ، ومنه

ميكن للّداعية أْن يستفيد من شبكة املعلومات الدولية لبثِّ دين هللا ونشر الّدعوة ببعدها العاملي واإلنساين. وكذلك 
نرتنت اضرات وخطب، وفتاوى ...والّدعوة يف االتعظ م فائدة املدعو  مما ي بّث فيها من العلوم الّشرعية من كتب وحم

ميكن أْن تكون ابلّصوت والّصورة، وبعّدة ل غات لدعوة املسلمني وغري املسلمني يف شىت بقاع األرض، ومن مميزاته  
 :(32)كذلك
 ارتباط اهليئات واملنظمات واألفراد بشبكة واحدة وعاملية. -
 الف الوسائل األ خرى كالصحف والتلفاز.حتقيق االتصال وتبادل املعلومات بسهولة ويسر خب -

                                                           

لدين ، عوة اإلسالمية ومتغريات العصر بكلية أصول اقب حبث مبؤمتر الدّ صاحل الرّ :الوسائل واألساليب الدعوية املعاصرة للدعوة اإلسالمية  :نظرا   ((31
 . (418)م، ص 2005أبريل 17-16هـ املوافق1426ربيع األول  8-7معة اإلسالمية بغزة يف الفرتة من جلااب

 (32) (.420-419)قب ،ص عوة اإلسالمية :صاحل الرّ ا نظر: الوسائل واألساليب الدعوية املعاصرة للدّ   
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توفري وســــائل حبث واســــتقصــــاء وعرض للمعلومات ذات ســــرعة فائقة وأســــاليب متنوعة وجاذبة ابإلضــــافة إىل  -
 التخزين اهلائل للمعلومات والبياانت.

ملتعدِّدة اليت ت قدِّمها ا إنَّ أساليب الّدعوة عرب االنرتنت يف تطّور مستمر يتناغم مع تطّور شبكة االنرتنت نفسها واخلدمات
مثل غرف احلوار والدردشة والربيد اإللكرتوين ، واملنتدايت ، وقد أنشئت الكثري من املواقع اإلسالمّية املتميِّزة، وكان هلا 

ملسلم  االتأثري اجليد يف تعليم الّدين ونشر دعوة هللا بني الناس. ومن هذه املواقع: موقع "األلوكة، وإسالم أون الين، وموقع 
واملريب" وغريها وللحفاظ على الدور العظيم والّتأثري الواضح هلذه املواقع ينبغي للدُّعاة وأصحاب هذه املواقع أْن حيرصوا 
 على الّتخطيط اجلّيد للربامج وجتّنب االرجتالّية والّتكرار مع ضرورة الّتنسيق بني ك لِّ املواقع املوجودة على الّشبكة من أجل

 .(33)ّنهوض ابلّدعوة عرب هذه الشبكة الرائدةاإلبداع وال
 

 : ِجادة لغات الشعُو والتعرف على ثقافاِتم املختلفة واملتعددة األخرى: سادساً 
إّن دعوة الشعوب األخرى لإلسالم حيتاج من الداعية فهم طبيعة تلك الشعوب واترخيها ومنجزاهتا ونقاط قوهتا وضعفها، 

 اتقان لغاهتم والتعّرف على ثقافاهتم. وال شّك أّن الطريق إىل ذلك هو
 :(34)يقول صفّي الّدين احللي يف حفظ اللُّغات

 بقدر لغات املرء يكث ر نفع ه
 

 وتلك له عند الشدائد أعوان **
 

 فبادر إىل حفظ اللغات مسارعاً 
 

 فكّل لساٍن ابحلقيقة إنسان **
 

ملفرتايت؛ عوته إذا أ ثريت حوهلا الشُّبهات، وِحيكت ضّدها اوتعّلم ل غات الشعوب يساعد الّداعية كذلك يف الّدفاع عن د
 ألنّه يكون قد أتقن لغتهم وفهمها.

 :سابعاً: اَلستفادة من أساليب غري املسلمني يف نشر أدَيهنم ومعتقداِتم
الّدعوية  ال خيتلف أحٌد مّمن يشتغل حبقل الّدعوة، وتقع له من العقبات واإلشكاالت يف مسريته الّدعوية أّن القضااي

متجدِّدة واألساليب والوسائل كذلك جيب أْن تكون متجدِّدة، فك ّل أ سلوب دعوى فّعال ال خيالف ح كماً شرعياً جيب 
العمل به، وال يضريان من أين جاء، فاحلكمة ضاّلة املؤمن أيخذها من أّي وعاء خرجت منه، وماال يتمُّ الواجب إالّ به 

 .(35)فهو واجب

                                                           

33) ال على موقع عوة إىل اإلسالم عرب االنرتنت تكرار أم ابتكار : خباب احلمد ،مقالدّ  :ظرا ن ( www.awda&dawa.com  .  

34) .1/23جماين األدب يف حدائق العرب : رزق هللا بن يعقوب شيخو ،  (  

35) .5/289( احملصول يف أ صول الفقه: للفخر الرازي،   

http://www.awda&dawa.com/
http://www.awda&dawa.com/
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اعية االستفادة من بعض أساليب غري املسلمني من منّصرين ومبّشرين وغريهم، والعمل هبا لتحقيق ولذلك ميكن للدّ 
 هدفه ابلتعريف ابإلسالم الّصحيح ونشره يف كافة أحناء العامل ورّد الّشبهات والّدسائس اليت حتاك ضّده وضّد أهله .

 لتقنية اإللكرتونية يف نشر دعوة اإلسالم وجذب غريالعناية ابستخدام ا -كما ذكران سابقاً –ومن أهّم هذه األساليب 
 املسلمني إليه.

ومن األساليب الفاعلة اليت ينبغي للدُّعاة أن يولوها عناية فائقة االهتمام واملشاركة يف توفري اخلدمات الّتعليمية والّصحية 
ه الواجهات اإلسالم للتسلِّل عرب هذوغريها مما يعود ابلفائدة على املسلمني ولسّد الفراغ، وقطع الطريق على أعداء 

 لنشر مسومهم.
وكذلك البّد للدُّعاة عند وضع براجمهم الّدعوية  االهتمام بشرحية الشباب من اجلنسني، بوضع برامج جاذبة هلم ولقاءات 

قومي ، لللتحاور على املستويني الداخلي واخلارجي حىت ال جتتاهلم شياطني اجلّن واإلنس بعيدًا عن منهج اإلسالم ا
 .(36)وت ضعف محاسهم لنصرته بتهوينه يف أنظارهم من خالل ما تبثه عرب وسائل اإلعالم املتعددة

 
 : تنو ع طرق التطبيق -ُ

 :أو َلً : املسامهة يف توفري الدمات اَلجتماعي ة املختلفة وتقدمي املساعدات املالية والعيني ة
ف من م ابللسان ، بل كذلك ابملعايشة اليومية هلموم الناس، وابلّتخفيالّدعوة إىل هللا ال تنحصر يف احلديث عن اإلسال

مآسيهم وبعث األمل يف قلوهبم. كما أّن الّتآلف والّتعاون املثمر والتزاور واخلدمات االجتماعية ...، من أعظم أبواب 
 إىل َأَحبُّ  النَّاسِ  َأيُّ ، هللاِ  َرس ولَ  ايَ : فـََقالَ ملسو هيلع هللا ىلص    ِ النَّيبّ  ىَل إِ  َرج لٌ  َ َجاء: قَالَ  - عنهما هللا رضي – ع َمرَ  اْبنِ  َعنْ اخلري، 
، وهي كذلك من أهّم (37)...(لِلنَّاسِ  ْ أَنـَْفع ه م,  هللاِ  إىل النَّاسِ  َأَحبُّ : " فـََقالَ  هللِا؟ إىل َأَحبُّ  اأْلَْعَمالِ  َوَأيُّ ,  هللِا؟

من أمثلتها وتشّد القلوب إىل الدُّعاة أكثر من غريها، و األساليب العملية يف الّدعوة إىل دين هللا فهي تقّرب النفوس ، 
إقامة املستشفيات و مجعيات رعاية اليتامى واملعّوقني والعجزة ... ومجعيات حمو األ ّمية وجلان املصاحل ، ودرء الكوارث 

 وغريها مما حيتاجه الناس.
سياً مع لياً ومشاركة صادقة وجدانياً وعقلياً وحفإحسان الّداعية للّصلة مع اجلميع أسلوب انجح وقومي لنشر الّدعوة عم

ًئا بِهِ  ت ْشرِك وا َواَل  اَّللََّ  َواْعب د وا . قال تعاىل:)(38)أفراد اجملتمع إىل ما ينفعهم  َواْليَـَتاَمىٰ  اْلق ْرََبٰ  َوِبِذي ْحَساانً إِ  َواِبْلَواِلَدْينِ  ً   َشيـْ

                                                           

(36) دتنصري ، مقال على شبكة صيد الفوائا نظر: خطوات عملية ملواجهة ال  www.saaid.com ، التنصري: عبدالرزاق داير بكر يل و أساليب جديدة يف 
www.alukah.comمقال على موقع األلوكة   .  
(37) .2/46(، 1162حديث رقم ) سلمامل حوائج قضاء يف الرتغيب يف :ب، اباألصبهاين دحممّ  بن إمساعيل: والرتهيب الرتغيب  
38) (.79، 78د خري يوسف، ص)( الّدعوة اإلسالمّية الوسائل واألساليب: حممّ   

http://www.saaid.com/
http://www.saaid.com/
http://www.alukah.com/
http://www.alukah.com/
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بُّ  اَل  اَّللََّ  ِإنَّ   أمَْيَان ك مْ  َمَلَكتْ  اَومَ  السَِّبيلِ  َواْبنِ  اِبجْلَنبِ  َوالصَّاِحبِ  اجْل ن بِ  ارِ َواجلَْ  اْلق ْرََبٰ  ِذي َواجْلَارِ  َواْلَمَساِكنيِ   َكانَ   َمن حيِ 
 .(39)(  َفخ ورًا خم َْتااًل 

ومن األساليب الّدعوية الناجحة كذلك ، بذل املال من أجل نشر الّدين وتعميقه يف النفوس، وأتليف القلوب خاصة 
يفي اإلميان جلذهبم إىل الّدين إذا مل تكن هنالك وسيلة جمدية سواها ، أو إذا كانوا يطلبون املال أبنفسهم ويفّضلونه ضع

َا لالنضمام للمسلمني ،قال تعاىل:) َها َواْلَعاِمِلنيَ  َواْلَمَساِكنيِ  لِْلف َقرَاءِ  الصََّدقَات   ِإمنَّ  .(40)(قـ ل وهب  مْ  اْلم َؤلََّفةِ وَ  َعَليـْ
ذلك وغريه يؤّكد أّن تقدمي اخلدمات االجتماعّية من املسائل اليت أوالها اإلسالم اهتمامًا عظيمًا على املستوى  كلّ 

الفردي واجلماعي. ومبا أّن دراسة الظروف احمليطة ابلّدعوة من العناصر األساسية يف العمل الّدعوي ، فبإمكاننا أن جنعل 
ة مراكز جلمع البياانت حول الظروف احمليطة ابلّدعوة، ولتحديد العوامل من مؤسسات الّدعوة الّصحية واالجتماعي

األكثر فاعلية وسط املدعوين مثل دراسة األفراد والتعّرف على شخصياهتم وحتديد احتياجاهتم وتصنيفهم، وك ّل هذا و 
 .(41)غريه من اإلحصاءات اليت تساعد الّداعية يف الوصول مباشرة إىل أغراض دعوته

 
 

 : ِبراز القدوات اْلسنة يف كل  اجملاَلت العلمية والث قافية واإلدارية والر َيضية...: اثنياً 
إّن من املتفق عليه عند مجيع العقالء أّن للقدوة أمهية عظيمة ال تنكر، فالنفس البشرية مفطورة على التقليد الكتساب 

 اإلنسان على هذا إىل شبابه حيث يتطلع إىلاحلركات واألدوار، وهو كذلك من أيسر طرق التعليم األويل ويستمر 
 .(42)حماكاة املتفوقني واملبدعني والرايضيني واخلطباء والزعماء

ودين اإلسالم دين القدوات العظام وأعظم قدوة هم األنبياء عليهم الّسالم وعلى إمامهم نبّينا حمّمد صلى هللا عليه وسلم 
والّسرية الّنبوية العطرة، ملسو هيلع هللا ىلص صصهم يف القرآن الكرمي وأحاديث الّنيب وقد حتقق إبراز هذه القدوات احلسنة من خالل ق

 وسري الّصحابة والّسلف الّصاحل وغريهم من القدوات على مّر العصور واألزمان.

                                                           

 (39) (36)اآلية:سورة النساء   
 (40) (.60سورة التوبة: اآلية )  
(41 الّدعوة اإلسالمية يف العامل املعاصر ، أحد حبوث مؤمتر العوض : دور اخلدمات االجتماعية والّصحية يف نشر الّدعوة اإلسالمية :عبدهللا سليماننظرا  

.م1981وحتدايهتا، املنعقد ابخلرطوم  آفاقها  

42) (.264)ا نظر :الّدعوة واالصالح: حمّمد بشري حداد ،ص (  
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والقدوة احلسنة املتحلية ابلفضائل العالية تعطي اآلخرين قناعة أبّن بلوغ هذه الفضائل من األمور املمكنة وأّن هذا العمل 
متناول القدرات اإلنسانية، وهكذا األمر يف مجيع الّنواحي اإلنسانية والعملية ؛فشاهد احلال أقوى من شاهد يف 
 .(43)املقال

ومع ظهور كثري من القدوات الّسيئة يف جمتمعاتنا، البّد من أن حنرص على إجياد النماذج للقدوات احلسنة وإشاعتها يف 
يزين ق ذلك إيالء مزيد من العناية لألجيال يف املؤسسات الّتعليمّية وإبراز املتمصفوف أجيالنا. ومن أهّم اخلطوات لتحقي

 .(44)واملوهوبني، والعناية ابأل سرة يف جوانبها الرّتبوية، وتفعيل دور وسائل اإلعالم والعناية ابجملتمع املدين ومقاومة الفساد
 :ي يف القرآن والس نةاَلستفادة من الت قدم العلمي وربطه ابإلعجاز العلم اثلثاً : 

سّلم به يف عقيدة املسلم أّن الكون كّله جبميع موجوداته مادة عظمى معروضة على اإلنسان يف احلياة للّتأمل 
 
من امل

والّتدبر والّدراسة والبحث ألجل إعمار الكون واالنتفاع مبا فيه وفق ما جاء به الشرع من أحكام وضوابط ،وعلى هذا 
ناقشة ابجلوانب العلمية يف القرآن الكرمي والّسنة املطهرة السّيما يف م-طتنا الدعوية واإلرشاديةيف أنش -جيب االعتناء

امللحدين واملشّككني، وحىت الّشباب الذي ال يتأثر إال مبا دّل عليه العلم احلديث وصّدقته الّتجربة فاحلقائق العلمّية 
 .(45)تةاملكتسبة تؤدي إىل احلقائق الروحية واإلميانية الثّاب

ولقد شاع يف عصران مصطلح اإلعجاز العلمي للّداللة على أوجه إعجاز القرآن والّسنة اليت كشفت عنها العلوم الكونية 
وجمهودات العلماء يف هذا اجملال . وقد وضع علماء املسلمني كثري من القواعد املهّمة اليت حتكم األحباث يف هذا اجلانب 

 العلوم التجريبية ابلقرآن الكرمي والّسنة املطهرة.وصاغوا الّضوابط الواضحة لربط 
وقد كان جلهود العلماء يف جمال اإلعجاز العلمي للقرآن والّسنة أثر عظيم ومثار طيبة .من مثرات البحوث يف هذا 

 :(46)امليدان
 .ملسو هيلع هللا ىلصإّن اإلعجاز العلمي ميثل شاهداً إضافياً على صدق رسول هللا  -
 هبما.  ءاملسلمني ولذا فهي خري حمّرض للتمسك ابلقرآن والّسنة واالهتدا األثر البالغ الذي ترتكه يف قلوب -
 الرّد العلمي الّدامغ على األفكار الّتشكيكّية بصحة الّرسالة احملّمديّة. -
إّن اإلعجاز العلمي يعترب كذلك خري حمّرض هِلمم املسلمني كي يتابعوا مسرية البحث والّتجريب واملقارنة وغري  -

 الكشوف العلمية والّتقدم املعريف .ذلك من وسائل 

                                                           

43) ا نظر: أتثري القدوة احلسنة يف جيل العوملة ضعيف ،مقال على موقع( www.alforgan.com . 
44) حلياة العامة : حممد مجيل ،مقال على موقع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ابملغرب.ا نظر :القدوة احلسنة وأثرها يف حتليق ا(  
(45) توظيف اإلعجاز العلمي يف الدعوة واإلرشاد: عمر بلكشر ،مقال على موقع الطريق إىل هللا  eajaz.waytoallah.com . 
(46) : صفاء علي عباس ،مقال على موقع األلوكة ا نظر: مقدمة حول اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي والّسنة النبوية www.alukah.com  .  

http://www.alukah.com/
http://www.alukah.com/
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كما أّن اإلعجاز العلمي يعترب قناة آمنة ترفد بقّية قنوات الّدعوة إىل هللا .والذي يتتّبع أسباب دخول كثري من  -
 جيد أّن فريقاً منهم قد ابتدأ ســــــــريه إىل احلّق من -ممن كانوا نصــــــــارى أو بوذيني أو يهود-الناس يف اإلســــــــالم 
 ف اإلعجاز العلمي يف القرآن والسُّّنة وانتهت به إىل إعالن إسالمه.خالل معاينة لطائ

ومن أمثال هؤالء املفكر "روجيه دو ابكيه" وعامل الرايضيات "جاري ميلر" ، وأستاذ التشريح "تيجااتت تيجاسون" 
مستوى من اإلحساس  أعلىجبامعة شيانك مي بتايالند وغريهم كثري . لذا فإّن هذه اآلية الّدعوية حتتاج إىل معاجلة على 
 َويف  اآلفَاقِ  يف  آاَيتَِنا رِيِهمْ َسن  ابملسؤولية العلمية حتّماًل لتبعة دعوة غري املسلمني ومحل األمانة مصداقًا لقول هللا تعاىل: )

َ  َحىتَّ  أَنـْف ِسِهمْ   (48()47)(ِهيدٌ شَ  ْيءٍ شَ  ك لِّ   َعَلى أَنَّه   ِبَربِّكَ  َيْكفِ  أََوملَْ  احلَْقُّ  أَنَّه   هَل مْ  يـَتَـَبنيَّ
مد  جسور الت واصل بني الش عُو اإلسالمية وغري اإلسالمي ة من خالل البعثات الت عليمي ة واملؤمترات  : رابعاً 

 :واللقا ٌات ... والرت كيز على املشرتك اإلنساين
، (49)(أَتْـَقاك مْ  اَّللَِّ  ِعْندَ  َأْكَرَمك مْ  ِإنَّ  تَـَعاَرف والِ  َوقـََباِئلَ  ش ع وابً  َناك مْ َوَجَعلْ  َوأ نـَْثى ذََكرٍ  ِمنْ  َخَلْقَناك مْ  ِإانَّ  النَّاس   أَيُـَّها ايَ قال تعاىل: )

فالشعوب والقبائل مطالبة ابلتعارف وهو ضرورة يف ظل التنوع والتعدد اإلنساين الذي أقرّه القرآن الكرمي يف اآلية السابقة. 
 تعاىل:) لقواسم املشرتكة بني املسلمني وغريهم وخباصة أهل الكتاب، قالوقد رّكز القرآن الكرمي يف كثري من آايته ،على ا

، ورّكز على إشاعة روح الّسماحة والّرمحة ال روح الّتعّصب والقسوة (50)(َأْحَسن   ِهيَ  اِبلَّيِت  ِإالَّ  اْلِكَتابِ  أَْهلَ  جت َاِدل وا َواَل 
َها هللا َرِضي َعاِئَشة َعن، (51)(لِّْلَعاَلِمنيَ  َرمْحَةً  ِإالَّ  أَْرَسْلَناكَ  َوَماوالعنف ، قال تعاىل )  حيبّ  هللاَ  ِإنّ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا َرس ول َ قَال َعنـْ

وغريها كثري من اآلايت واألحاديث اليت حتمل معاين اإلنسانية العليا وتنبذ غريها، وتكّون إراًث عظيماً  (52)(ه  ك لَّ   الرِّْفق
 لشعوب األخرى.وثقافة راقية ومدخاًل طيباً للّتواصل واحلوار مع ا

إّن العامل أمجع ابت اليوم يف أمّس احلاجة إىل اعتماد لغة احلوار والتفاهم والتعاون بني شعوبه املختلفة دعمًا لبعضه 
البعض يف شؤون احلياة املختلفة ودرءاً لكثري من املخاطر اليت أمست هتدد اجلميع مثل العنف ، اإلرهاب، والتعصب 

.... 

                                                           

47) لت: اآلية ) (.53( سورة ف صِّ  
 www.jameataleman.org( ا نظر: اإلعجاز العلمي واملسلمون اجل دد: صاحل السنهاين، مقال على موقع جامع اإلميان (48
49) (31(سورة احلجرات: اآلية )  
50) (46(سورة العنكبوت: اآلية )  
51) (107اآلية ) (سورة األنبياء:  
52) الرسول أحاديث يف األصول نوادر( .1/412، الرتمذي احلكيم أبوعبدهللا، بشر، بن نياحلس بن علي بن حممد:   
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احلوار عقالنياً يتوخى املوضوعّية ويراعي مقتضى احلال ومتفهماً لظروف ك ّل طرف و أن يراعي  ومن الّضروري أن يكون
قال تعاىل:  (53)الثوابت واملنطلقات الفكريّة والّشرعية لك لِّ طرف  وأنْ يراعي االختالف والّتمايز يف العادات والثّقافات

ِلكَ  يف  ِإنَّ ً   َوأَْلَواِنك مْ  أَْلِسَنِتك مْ  اْخِتاَلف  وَ  َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ  َخْلق   آاَيتِهِ  َوِمنْ ) ، وميكن أن يرتجم (54)(لِْلَعاِلِمنيَ  تٍ آَلايَ  ذَٰ
هذا احلوار بعدة أشكال مفيدة ومثمرة مثل تبادل الزايرات العلمية بني اجلامعات واملراكز البحثّية، اللقاءات، املؤمترات 

 وكذلك يف اجلوانب الّصحية و البيئية ، والّرايضية ...... ،يف خمتلف اجملاالت الّتعليمّية ،
 

                                                           

(53) (.57-54ا نظر: جسور التواصل احلضاري بني العامل اإلسالمي والياابن: مسري عبداحلميد نوح، ص)  
54) (.22وم: اآلية )سورة الر  (  
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 خ        ات   مة
احلمد هلل الذي بنعمته تتّم الّصاحلات والّصالة والّسالم على سيدان حمّمد الذي ختمت به الرساالت ورضي هللا عن 

 وبعد:الصحابة والتابعني ومن تبعهم إبحسان من العلماء والدعاة الصادقني إىل يوم الدين ، 
الذي تناولت فيه  (األساليب الد عوية بني الت جديد الذ ايت والكسيباحلمد هلل الذي أعانين على إكمال هذا البحث )

مفهوم الّتجديد الّذايت والكسيب مثّ دلفت للحديث عن الّتجديد الّذايت لألساليب الّدعوية وتلوته ابحلديث عن الّتجديد 
إليها وأسوقها  اً زيّلته هبذه اخلامتة اليت ذكرت فيها أهّم الّنتائج والّتوصيات اليت توّصلتالكسيب لألساليب الّدعوية، وأخري 

 يف اآليت:
 نتائج البحث:

 إّن أساليب الّدعوة يف صدر اإلسالم متّثل زاداً عظيماً للدعاة ونرباساً يضيء هلم طريق الّدعوة إىل هللا.  .1
زمان ومكان إذا أحسن الدُّعاة فهمها وربطها بني عصرها إّن هذه األساليب وما يتفرع عنها تصلح لكّل  .2

 وأهله.
 عرض حقائق اإلسالم بصورة واضحة وأساليب جاذبة يقضي على كّل ضاللة وشبهة. .3
 تبادل اخلربات بني الّدعاة ركيزة أساسية يف صرح العمل الّدعوي. .4
 ة.تطوير املهارات مع الّتقومي املستمر لألداء كسب حقيقي ألساليب الّدعو  .5
الوسيلة انقلة لألسلوب، فكل وسيلة أو تقنية مثمرة ومفيدة فالداعية أوىل الناس إبتقاهنا وتسخريها لنشر دين  .6

 هللا يف األرض.
 التعّرف على اآلخر لغة وثقافة يعين إضافة أانس جدد لإلسالم. .7
 إبراز القدوات احلسنة من أجنح أساليب الّدعوة وخاّصة وسط الشباب. .8
  اخلدمات احليوية للمحتاجني من األساليب العملية الناجحة لنشر الّدعوة.بذل املال وتوفري .9

 اإلعجاز العلمي أسلوب فّعال يف جتديد بّينة الّرسالة يف عصر الكشوفات العلمية.  .10
 التوص يات  

 االهتمام بتنويع األساليب وتطوير املهارات مع الّتقومي املستمر للعمل الّدعوي. .1
 ريع املشرتكة بني الّدعاة.العمل على أتسيس املشا .2
الرّتكيز على األساليب العملية يف الّدعوة مثل بذل املال وتوفري اخلدمات للمستحقني وإبراز القدوات احلسنة  .3

 واإلعجاز العلمي ....
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 ختاماً أسأل هللا أن جيعله علماً انفعاً ؛؛؛
 وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني ؛؛؛

 
 

 مصادر ومراجع البحث
  
 . www.alukah.netأساليب جديدة يف الّتنصري، عبدالّرزاق داير بكر يل، مقال على موقع األلوكة:  -
عّمان األردن، الطبعة -أسس يف الّدعوة ووسائل نشرها: حممد عبد القادر أبو فارس، ط. دار الفرقان  -

 م.1998 -هـ 1419األوىل،
 م.2002-هـ1421:  عبد الكرمي زيدان ، ط. مؤسسة الرسالة، الطبعة التاسعة، أصول الّدعوة  -
اإلعجاز العلمي واملسلمون اجلدد: صاحل السنهاين، مقال على موقع جامعة اإلميان  -

www.jameateleman.org . 
 . www.alforgan.netل على موقع الفرقانأتثري القدوة احلسنة يف جيل العوملة ضعيف، مقا -
 .islam on lineالتجديد : سيف الدين عبدالفتاح ، مقال على موقع  -
الرتغيب والرتهيب :إمساعيل بن حممد بن الفضل القرشي  الّتيمي األصبهاين، حتقيق: أمين بن صاحل بن شعبان،  -

 م.1993-هــــ1414قاهرة ، الطبعة األ وىل ،ال –ط. دار احلديث 
تقومي مضمون املواقع الدعوية األمهية واالساس: عبدهللا بن إبراهيم اللحيدان، مقال على موقع  -

 . www.assakina.comالسكينة
 eajaz.waytoى موقع الطريق إىل هللا توظيف اإلعجاز العلمي يف الّدعوة واإلرشاد : عمر بلكشر، مقال عل -

allah . 
جسور الّتواصل احلضاري بني العامل اإلسالمي والياابن: مسري عبداحلميد نوح، ط. وزارة األوقاف والشؤون  -

 م.2009-هـ1430اإلسالمية ابلكويت، الطبعة األوىل، 
على موقع صيد الفوائد  خطوات عملية يف قواعد التعاون بني الّدعاة: سليمان بن محد العودة، مقال -

www.saaid.net . 
 . www.saaid.netخطوات عملية ملواجهة الّتنصري ، مقال على شبكة صيد الفوائد  -

http://www.alukah.net/
http://www.jameateleman.org/
http://www.alforgan.net/
http://www.assakina.com/
http://www.saaid.net/
http://www.saaid.net/
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انية، والتوزيع، الطبعة الث الّدعوة اإلسالمية الوسائل واألساليب : حممد خري يوسف ، ط. دار طويق للنشر -
 هـ.1414

الّدعوة إىل اإلسالم عرب اإلنرتنت تكرار أم ابتكار: خباب احلمد، مقال على موقع عودة  -
 . www.awda-dawa.comودعوة

-هـ1416ة ، صر، الطبعة الثانيم–الّدعوة إىل هللا الرسالة والوسيلة واهلدف : توفيق الواعي ، ط. دار اليقني  -
 م.1995

-هـ 1433دمشق، الطبعة األوىل ،  -الّدعوة واإلصالح مناهج وأساليب: حممد بشري حداد، ط. دار القلم  -
 م.2012

 .www.fao.orgدليل املدرب يف تدريب املدربني ،مقال على موقع  -
حية يف نشر الّدعوة: عبد هللا سليمان العوض، أحد حبوث مؤمتر الّدعوة دور اخلدمات االجتماعية والصّ  -

 8مجادى األوىل املوافق  26-22اإلسالمية يف العامل املعاصر آفاقها وحتدايهتا املنعقد ابخلرطوم يف الفرتة من 
 م .1981أبريل  –مارس 

مصطفى  آخرين، ط. شركة ومطبعةسنن الرتمذي: حممد بن عيسى الرتمذي، حتقيق وتعليق أمحد حمّمد شاكر و  -
 م.1975 -هـــــ1395مصر ، الطبعة الثانية ، -البايب احلليب

-هـ1413مصر، الطبعة احلادية والعشرون،  -شبهات حول اإلسالم: حمّمد قطب ، ط. دار الشروق  -
 م.1992

ّمد فؤاد عبد صحيح البخاري: حمّمد بن إمساعيل البخاري، حتقيق :حممد زهري بن انصر الناصر و ترقيم حم -
 هـــــ.1422الباقي، ط. دار طوق الّنجاة، الطبعة األوىل، 

صيد األفكار يف األدب واألخالق واحلكم واألمثال : حسني بن حمّمد املهدي، ط. وزارة الثقافة اليمنية،  -
 م .2009

طرق تقومي العمل الّدعوي: عبد هللا آل مشدود، مقال على موقع ملتقى املربيني  -
www.almurabeen.com . 

القدوة احلسنة وأثرها يف حتليق احلياة العاّمة: حمّمد مجيل، مقال على موقع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  -
 ابملغرب.

 م 2011كيف نفهم اإلسالم: حمّمد الغزايل، ط. دار هنضة مصر، الطبعة التاسعة،  -

http://www.awda-dawa.com/
http://www.fao.org/
http://www.almurabeen.com/
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ائق العرب: رزق هللا بن يوسف بن يعقوب شيخو، ط. مطبعة األابء اليسوعيني، جماين األدب يف حد -
 م.1913بريوت،

احملصول: حمّمد بن عمر بن احلسن الفخر الرازي، حتقيق: د. طه جابر العلواين ، ط. مؤسسة الرسالة، الطبعة  -
 م.1997-هـــــ1418الثالثة، 

-هـ1420دمشق، الطبعة األوىل،  -كرمي بّكار، ط. دار القلممدخل إىل التنمية املتكاملة رؤية إسالمية: عبد ال -
 م.1999

-47مدرسة الّدعوة : حممد السيد الوكيل، ط. اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، السنة الثانية عشر، العدد ) -
 هـ.1400( ،48

د احلازمي، سعمشيخة ابن البخاري: أمحد بن حمّمد مجال الدين بن الظاهري احلنفي، حتقيق: عوض عتقي  -
 هـــــ. 1419مكة السعودية ، الطبعة األوىل ،  -ط. دار عامل الفؤاد

معايري تزيد من أثر الوسائل واألساليب الّدعوية: هند بنت مصطفى شريفي، مقال على شبكة  -
 . www.alukah.netاأللوكة

 م.2001دمشق، الطبعة الثانية ، -الكرمي بّكار، ط. دار القلم مقّدمات للنهوض ابلعمل الّدعوي: عبد  -
مقّدمة حول اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي والّسنة الّنبوية: صفاء علي عباس ، مقال على موقع شبكة  -

 . www.alukah.netاأللوكة 
 بن علي بن احلسني احلكيم الرّتمذي، حتقيق: عبد الّرمحن عمرية،: حمّمد ملسو هيلع هللا ىلصنوادر األ صول يف أحاديث الرسول -

 بريوت)بدون(. -ط. دار اجليل 

الوسائل واألساليب املعاصرة للّدعوة اإلسالمية : صاحل الّرقب، حبث مبؤمتر الّدعوة اإلسالمية ومتغريات العصر بكلية 
 م .2005أبريل 17-16-ه1426األول ربيع  8-7أصول الدين ، اجلامعة اإلسالمية بغزة يف الفرتة من 

  

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/
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 من؟ مسؤولية: اإلسالموفوبيا
 النمطية الصور وتصحيح املنظومات صدام:  َتاوز ِمكانية يف قرا ٌة

 الدكتور فاروق العريب
 أستاذ حماضر جبامعة اجلزائر
 كلية العلوم السياسية

ail.comfarouklarbi123@gm 

 ملخص
إن عوملة االتصال والرقمنة واملبادالت يف عامل اليوم املسمى بلغة االتصال والعوملة "القرية الكونية"، ما فتئ يشعر سكاهنا 
ابلتواصل املادي الرحب من جهته، وابلضيق والتباعد الروحي واحلضاري من جهة أخرى، ويبدو أن أبرز مشاهد هذه 

اية لق الدائم اليت أسستها تلك املادية اخلالصة، وأدجلتها ابلتقسيم والتضييق اترة وفق شعار "هن"القرية" هو التصادم والق
 التاريخ"، واترة أخرى وفقا "لصراع احلضارات" و"خطوط التقسيم احلضاري".

الزمان، ويردم و فعلى الرغم من التسليم أبّن القرن احلايل هو قرن التقدم التكنولوجي الذي من املفرتض أن خيتزل املكان 
اهلوة بني اجلماعات والشعوب، إال أن الديناميكية اليت تطبع العالقات الدولية الراهنة قد محلت يف طياهتا مصادر قلق 
وهتديدات جديدة ابسم القومية واهلوية والدين، وأضحت ميداان خصبا للتعصب والشوفينية والنظرة الدونية لآلخر، 

 ة.ع ضمن املشاهد البارزة اليوم اليت تطبع املسرح العاملي الذي يعّج ابملدخالت االضطرابيولعّل ظاهرة االسالموفوبيا تق

 وحتاول هذه الورقة استقراء ظاهرة االرهاب من اإلسالم واستجالء أبعادها انطالقا من تصور اإلشكالية التالية:

يا أي استجابة ية أم أهنا متثل مظهرا ظرفهل تشكل االسالموفوبيا ظاهرة بعينها نتيجة رواسب وتراكمات فكرية واترخي
 ملعطيات راهنة؟

 وقد ارأتينا تقسيم هذه الورقة إىل ثالثة حماور أساسية:

 احملور األول: جدلية التطرف االسالمي والتطرف املسيحي. -

 احملور الثاين: تصحيح رؤية اآلخر من خالل تصحيح الذات.  -

 اهلواجس والتخوف ومزالق التطرف.احملور الثالث: االسالموفوبيا يف فرنسا بني 

mailto:farouklarbi123@gmail.com
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 مقدمة:

إن عوملة االتصال والرقمنة واملبادالت يف عامل اليوم املسمى بلغة االتصال والعوملة "القرية الكونية"، ما فتئ يشعر سكاهنا 
ابلتواصل املادي الرحب من جهته، وابلضيق والتباعد الروحي واحلضاري من جهة أخرى، ويبدو أن أبرز مشاهد هذه 
"القرية" هو التصادم والقلق الدائم اليت أسستها تلك املادية اخلالصة، وأدجلتها ابلتقسيم والتضييق اترة وفق شعار "هناية 

 التاريخ"، واترة أخرى وفقا "لصراع احلضارات" و"خطوط التقسيم احلضاري".

ان والزمان، ويردم املفرتض أن خيتزل املكفعلى الرغم من التسليم أبّن القرن احلايل هو قرن التقدم التكنولوجي الذي من 
اهلوة بني اجلماعات والشعوب، إال أن الديناميكية اليت تطبع العالقات الدولية الراهنة قد محلت يف طياهتا مصادر قلق 
وهتديدات جديدة ابسم القومية واهلوية والدين، وأضحت ميداان خصبا للتعصب والشوفينية والنظرة الدونية لآلخر، 

 ظاهرة اإلسالموفوبيا تقع ضمن املشاهد البارزة اليوم اليت تطبع املسرح العاملي الذي يعّج ابملدخالت االضطرابية. ولعلّ 

 وحتاول هذه الورقة استقراء ظاهرة اإلرهاب من اإلسالم واستجالء أبعادها انطالقا من تصور اإلشكالية التالية:

تجابة سب وتراكمات فكرية واترخيية أم أهنا متثل مظهرا ظرفيا أي اسهل تشكل اإلسالموفوبيا ظاهرة بعينها نتيجة روا
 ملعطيات راهنة؟

 وقد ارأتينا تقسيم هذه الورقة إىل ثالثة حماور أساسية:

 احملور األول: جدلية التطرف اإلسالمي والتطرف املسيحي. -

 احملور الثاين: تصحيح رؤية اآلخر من خالل تصحيح الذات.  -

 سالموفوبيا يف فرنسا بني اهلواجس والتخوف ومزالق التطرف.احملور الثالث: اإل -
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 احملور األول: جدلية التطرف اإلسالمي والتطرف املسيحي.

لعل إحدي الفرضيات اليت جتعلنا خنوض يف موضوع اإلسالموفوبيا هو هل أسس الفكر اإلنساين )الشرقي والغريب 
لصة وفلسفة نقية، أم أّن فهمنا لآلخر، وفهم اآلخر لنا مؤسس اإلسالمي واملسيحي على حد السواء( لرؤى دينية خا

 ، بعيدة عن تعاليم الدايانت السماوية. stéreotype*على مواقف شوفينية وصور منطية 

يرى املفكر جاك دريدا أنّه إذا أردان أن نتكلم جمددا يف الدين اليوم، يف اللحظة نفسها لعله جيب أن نفكر يف كلمة 
اهتا وأن نعطيها القدر الكايف من العناية ال ريب يف ذلك، ولكن جيب أن حناول أن نتكلم عن الدين الدين يف حد ذ

وحندد معناه بكل دقة، يعين ذلك احلياء والورع والتحفظ اليت تتطلبها كلمة "الدين"، ومن الواجب إبراز ذلك الواجب 
لرغم من معاىف، حمافظا على صبغته األصلية اب يف الدين لكي ال ندخل ما هو غريب عنه، ونبقيه سليما على حاله

 .(1)التجارب واملآالت اليت مير هبا

كثرا ما أطلق الكتاب واملفكرون وألصقوا طابع التطرف الديين ابحلركات اإلسالمية أو ما يسمى ابلتيار السلفي املوصوف 
 حنو مستقبله" قل اجملتمع اجلامد إىل السري"ابلتمرد على احلاضر واملستنجد ابملاضي الكتساب الطاقة احلرارية اليت تن

وهي تيارات وحركات جاءت كردة فعل على ظواهر اهليمنة والتبعية والرتاجع والغربنة والتفكك اليت حلقت ابلعامل العريب 
 اإلسالمي من القرن العشرين.

ه من معتدل ومتطرف تبعتوبغض النظر عن التوصيفات اليت حلقت مبا يسمى " ابإلسالم السياسي" والتصانيف اليت 
نف موجات من الع -حسب منظور البعض –ووسطي ومجادي، تبقى الشواهد الواقعة والنماذج العملية قد أفرزت 

الديين وال يسعنا املقام هنا للتفصيل يف توجهات احلركات السلفية وخمرجاهتا لكن ما يهمنا أن هناك تيارات فكرية شرقية 
 ان للتطرف األصويل والعنف املادي.وغربية جعلت من اإلسالم عنوا

، مث تفجريات سكك احلديد 11/09/2001وقد تفاقمت هذه النظرة اجتاه العامل العريب اإلسالمي عقب أحداث 
 مث األحداث األخرية ابلعاصمة الفرنسية ابريس. 2005مث تفجريات لندن  2004مبدريد عام 
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وحىت امللفقة للعنف واإلرهاب كونه إسالمي املنشأ منها من  وقد حددت عشرات بل مئات الكتب احملللة أو املضادة
 صدر أبوراب أو الوالايت املتحدة األمريكية.

و"صراع احلضارات" خصوصا للكاتب هنتجتون  f.fukuyamaولقد كانت لكتاابت هناية التاريخ " فكوايما " 
s.hintington  ناول إلسالم السيما يف الفصل الذي يتمبثابة األرضية اليت مهدت لشيوع اإلرهاب من ا 1996عام

سنة والذي  1300ما أمساه خبطوط التقسيم احلضاري بني اإلسالم واملسيحية الذي يعتربه خط النزاع الدموي منذ 
 .(2)سيكون أيضا مشهدا حاضرا بقوة يف املستقبل

أوربية،  ليمني املتطرف بعدو دولوقد ركب موجة هذا التحليل احملافظون اجلدد ابلوالايت املتحدة األمريكية، وكذا ا
وابملقابل روج اإلعالم الغريب لصور التطاحن والصدام أو ما يسمى ابخلطر األخضر أي اإلسالمي على غرار مقاالت 

، 04/01/1995بتاريخ  herold tribuneبيرت رودمان " ال تبحث عن املعتدلني يف الثورة اإلسالمية " يف جملة 
، وكذلك مقالة: " 1995جانفي  reader’s digestحلرب املقدسة يف طريقنا " جملة وكذلك فرغوس بورديوش " ا

، وكثريا من املقاالت 01/01/1995بتاريخ  Sunday telegraphالرعب اإلسالمي: االنتحار الشامل " صحيفة 
 . (3)األخرى املنذرة بتصاعد اخلطر اإلسالمي واجلماعات األصولية

ثابة "اإلسقاط األمثل" لتلك الكتاابت وكذا مسوغا لنشوء قوانني وسياسات سبتمرب مب 11ولقد كانت أحداث 
"االستثناء" ولشن احلروب ضد اإلسالم السياسي، أو ابسم حماربة اإلرهاب، ومل ينأ السياسيون عن إشعال فتيل "الصراع 

 . سم املسيحيةالديين واحلضاري" على غرار خطاب جورج بوش الشهري البد من حماربة هذا التعصب ولو اب

لقد تساءل الرئيس األمريكي السابق وأجاب بنفسه وبرر هذا "الصراع احلضاري" حيث قال:"ملاذا يكرهوننا؟ ملاذا 
يستاءون من حريتنا وحبنا للدميقراطية أبسبب فشل ثقافتهم الذي يعود لقرون عديدة أم لعدم قدرهتم على املشاركة يف 

 .(04)تشكيل العوملة )...("

على هذا اخلطاب قائال: أنه قد يكون مصدرا لبعض العزاء ولكنه  N.tchomskyالكاتب تشومسكي  وقد علق
 ليس حكيما البتة.
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ة ال يتحملها األفراد واجلماعات والشعوب وإمنا النخب املفكرة والسياسي –حسب اعتقادان  –إن الصور النمطية السلبية 
ارات ألداين، وابلتايل فمن اخلطأ احلديث عن صراع ثقافات وحضاليت أضحت مصدرا لغرس الصور السلبية عن تفاعل ا

وأداين وإمنا من األحرى احلديث عن صراع وصدام اهلمجيات اليت صنعتها كتب وخمابر ومنابر بعيدة عن حماريب ومنابر 
بعيدا عن  ساألداين السمحة والثقافات الربيئة، فالتطرف اإلسالمي أو املسيحي ما هو إال فكرا يؤسس وإعالما يكرّ 
 greedyفضاءل وتعاليم األداين، إهنا كما تسمى عند علماء االجتماع وعلماء النفس ابإليديولوجيا النهمة 

ideology    .اليت ال تكتفي أبدا من نفي اآلخر والصدام به وإضماره 

حتاد السوفيايت، أنه بعد اهنيار اال Roger Garodéيقول روجيه غاروديه  2001وكقراءة ألحداث ما بعد سبتمرب 
يبحث إرهابيو الغرب الذين حيلو إلعالمه أن يسميهم ابلصقور عن العدو اجلديد الذي يوحد شعوهبم ويكرس إمكانياهتم 

 ضده...

 .(5)وأصبحت مصطلحات اإلرهاب، الكراهية، األصولية، الظالمية مرتادفات للعرب واملسلمني

 هذه احلرب "العقائدية" على "اإلرهاب اإلسالمي" حيث صرح وقد عملت اإلدارة األمريكية على جتييش الغرب يف
جورج بوش االبن بنربة دينية "إّن هللا وحده من مسح يل بشغل هذا املنصب يف هذه اللحظة شديدة األمهية، فاهلل يدعوان 

 .(6)ألن حنمي بالدان وأن نقود العامل للسالم"

 أّن تطرف" تدعيه ومتنهجه بعض الفئات واحلركات اجلهادية، إالوإن سلم البعض حىت من أبناء الشرق بوجود "إسالم م
 الرتهات والتضليالت اليت يروجها الغرب سياسيا وإعالميا أليس بنوع من التطرف املسيحي؟

وسواء مّسي التطرف ابإلسالمي وما يقابله ابلتطرف املسيحي فما هو إال من صنع السياسة واإلعالم وأشباه املفكرين 
 ء من التطرف طاملا أنه ميثل صوت العقل.فالدين بري

إن دفع األداين إىل متطلبات اإلشكالية اهلوايتية يدفع حتما إىل التصادم واجلدليات والثنائيات األان واآلخر، الصراع 
 والتواصل، القبول واإلقصاء، التأصيل والتهجني وغريها من املتتاليات.
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مع تعمني متناقضني، جمتمع الوحدة واإلمجاع أو النقاء  واالنسجام مقابل جمتيضعنا أتكيد اهلوية الدينية املطلقة أمام جم
لكي تعيث يف نقاء الدين وتطرح إشكاليات صعبة على  identityالتعدد واالختالف والتسامح، وهنا أتيت اهلوية 

متاما أم تتضمن  exclusiveغرار هل اهلوية الدينية صراعية أم تواصيلية، قادرة على قبول اآلخر أم هي  إقصائية 
وابلتايل تتنقل اهلوية من مفهوم اجتماعي ثقايف أو مصطلح سياسي إىل جوهر اثبت  includednessاآلخر وحتتويه 

يهدد التفاعل والتواصل مع املختلف الذي قد يهدد نقاءه ويظل السواء قائما: هل تقبل اهلوية ما يسمى ابلتعددية 
 .pluralism Religion (7)الدينية 

وختاما ال أحد إبمكانه إنكار أن التنوع والتعدد القائم  احلضاري والديين والثقايف ومع ذلك فهناك من يؤمن ابألحادية 
والصدام مع اآلخر، ففي ظل هذا العامل املعومل الذي يعج ابملدخالت االضطرابية، "فهناك من يتنفس أثري العامل وهناك 

ن توحي ا تغتنم الدايانت الفرصة لتنتشر بسهولة وإن حتت تغطية واقية ولكوهن -حسب جاك دريدا –من خيتنق بسببه 
 ابلتمّزق".
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 احملور األول: هوامش

 1922عام  Lippmanأول من أطلق هذا املصطلح هو املفكر   stéreotypesأو القوالب الذهنية النمطية  *
لية جاهزة للحكم ملرتسبة يف أذهان األفراد اليت تزودهم مبعايري قبيف كتابه: "الرأي العام" للداللة على تلك الصور الذهنية ا

 على اآلخرين دون دليل أو برهان منطقي.

عدد خاص: "الدين األخالق والسلطة"، اجلزائر: املطبعة اجلزائرية للمجالت  جملة معاملجاك دريدا، "الدين"،  -1
 .104، ص 1997واجلرائد دار نشر مارنيور، 

اإلسالمية  ، منشورات رابطة اجلامعاتدراسة التحدايت اليت تواجه األمة اإلسالمية يف القرن املقبل، اندية مصطفى -2
 .90، ص 2002

 اإلسالم السياسي وإدارته يف السياسة اخلارجية األمريكية بعد احلربأنظر ملزيد من املعلومات: لويزة آيت محادوش،  -3
 .66-64، ص 2002ة جامعة اجلزائر معهد العلوم السياسية، ، أطروحة ماجستري ختصص عالقات دوليالباردة

 : بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية.صورة العرب يف الصحافة الربيطانيةأنظر أيضا: حلمي خضر ساري، 

ويل ، )ترمجة: محزة املزيين(القاهرة: مكتبة مدبالعوملة واإلرهاب: حرب أمريكا على العاملنعوم تشومسكي وآخرون،  -4
 .147، ص 2003

 .5، ص 2004) تعريب: عبد املسيح فلي(، القاهرة: مكتبة الشروق الدولية،  اإلرهاب الغريبروجيه غاروديه،  -5

شروق الدولية، ، القاهرة: مكتبة المقدمة يف األصولية املسيحية يف أمريكا والرئيس الذي استدعاه هللاعادل املعلم،  -6
 .12-11، ص ص 2005

7- kienan Flonagan , Theogical pluralism : A sociological critics in lan 
hamnet (Routledge editions , 1990), pp 86-90. 
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 : تصحيح رؤية اْلخر من خالل مراجعة وتصحيح الذات.احملور الثاين

مل ها العاوما صاحبها من غلو إعالمي وحىت أكادميي، قد وضعت نصب أعين 2001سبتمرب  11يبدو أن فرتة ما بعد 
اإلسالمي واملسلمني كمصدر هتديد للغرب، وطورت بذلك أدبيات ومنظومة صدامية ومناوئة لإلسالم إما عن قصد 

 واستهداف من بعض الدوائر أو عن جهل للدين اإلسالمي وألخالق املسلمني لدى البعض اآلخر.

حتت عنوان: توقعات  2010سمرب دي 21بتاريخ  ** stratforمن ضمن ما جاء يف تقرير عن مؤسسة سرتاتفور 
 ":2020-2010سرتاتفور لألعوام العشر القادمة 

منوذجنا الذي حيفزان للعمل، فنحن نرى احلرب بني الوالايت  2005و  2000"...تبقى توقعاتنا اليت حتولنا إليها عام 
جمات بل حماوالت شن هاملتحدة واجلهاديني ستنحسر، وال يعين هذا أنه سيتم القضاء على النضال اإلسالموي، 

ستستمر وستلقى بعضها جناحا... كما أنّنا نرى أن الوضع اإليراين سيكون قد أخضع للسيطرة، ومن غري الواضح إن  
كان ذلك سيتم عن طريق عزل إيران وضرهبا عسكراي أم عن طريق اتفاق سياسي مع النظام احلايل أم مع من سيخلفه 

النظر  أوراب سيتم الرتكيز على الداخل بسبب قضيااي دميغرافية، لكن أكثر ما يلفتفإيران ستكون قيد االحتواء... ويف 
مل تندمج  -ال سيما مسلمي مشال إفريقيا إىل جانب األتراك –أن هذه القارة ستواجه مشاكل كبرية مع مجاعات مهاجرة 

ابه على الصعيد كن يستحيل استيعمع جمتمعاهتم، وسيظل هؤالء مهاجرون يشكلون عامال تفرضه الضرورة االقتصادية، ل
 .(8)االجتماعي..." 

ويبدو يف قراءة سريعة هلذا التقرير أن كثريا من نبوءاته قد جتسدت ابلفعل وأصبحت مسألة حماربة اإلسالموية وعدم 
 االستيعاب أو عدم اندماج اهلجرة العربية يف أوراب واقعا يوميا يف ظل تصاعد التعصب واإلسالموفوبيا.

ون نظرة بعض الغرب سلبية لكل ما هو إسالمي، فاإلعالم والتجييش والدعاية املغرضة واملتعصبة اليت تتصّيد وقد تك
تقر هبذه الصور  inanimateاألحداث وتغتنم سلوك بعض اهلمجيني، قد جعل من األفراد أبوراب وغريها كآلة جامدة 

الم" فتتطبع لديها جدلية األان )الغرب واملسيحية( النمطية، وتتخندق وراء صور جهل وعدم معرفة "اآلخر"، "اإلس
 و"اآلخر" كعدو يرفض وي لفظ من املنظومات االجتماعية الغربية.
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واالجتاهات التعصبية تنشأ دائما بطريقة غريزية ضد الناس الذين خيتلفون عن اآلخرين، أو ما يعرف بنظرية كراهية 
لل االجتماعي أرنولد روز وهو ما يؤدي شيئا فشيئا إىل للمح  the dislike of differencesاالختالفات: 

، وهي ليست  free floating hostilityتراكم هذه العدوانية أو ما يسميها ذات الكاتب ابلعداء اهلائم الطليق 
 عبارة عن حالة نفسية أو ذهنية فردية، بل هي عبارة عن حالة تعصب )اجتماعي( مجاعي.

اعي وهو ما حيدث دوما إىل قسمني "حنن" و "هم"، أي مجاعة داخلية ومجاعة خارجية، فبمجرد تقسيم العامل االجتم
فإننا منيل إىل رؤية أعضاء مجاعة "النحن" بصورة إجيابية مقارنة أبعضاء مجاعة الـ: "هم"، الذين ندركهم بصورة سلبية 

(9). 

ألداين يف املتبادلني بني اجلماعات مستمرة رغم أن اومثة تساؤل ال يزال يكرره الكثريون، ملاذا ال تزال الكراهية واخلوف 
العامل حتت على التسامح وقبول اآلخرين، فاملفرتض أن الذين يدينون بعقيدة ما سوف يكونون أكثر تساحما إزاء 
 واجلماعات اخلارجية ابملقارنة مع أولئك الذين ليس هلم أية انتماءات دينية، ورغم منطقية هذا االفرتاض فليس ذلك ه

 .(10)واقع األمر، فدراسات عديدة تشري إىل االرتباط املوجب بني مستوى التدين والتعصب 

حول اإلسالم واملسلمني ليست ابجلديدة بل تعود نظرة التخوف هاته منذ  stéréotypeإن الصورة الذهنية املقبولة 
اإلسالم،  ّد هذا التخوف هو الصورة املشوهة عنفجر اإلسالم مرورا ابلفتوحات اإلسالمية، إىل اإلمرباطوية العثمانية، ومر 

فاألفراد واجلماعات جيهلون اخلصائص الدقيقة عن اإلسالم واملسلمني نتيجة الصورة العامتة واملفربكة واملعادية للدين اليت 
 . (11)جيتهد الكثريون يف تسويقها

بري عن أزمة والتسامح الفكري واالجتماعي تعميكن اعتبار االجتاه الرتاجعي أو االنتكاسي فيما يتعلق بقبول األخر 
وظاهرة للدفاع االستباقي عن الذات و"األان" و"النحن" واهلوية اجملتمعية، حيث يزداد التعصب ونفي اآلخر ازدايدا 
طرداي كلما توسعت مظاهر اإلرهاب والتخويف، واليت تزيدها اشتعاال املوجات اإلعالمية والنقاشات السياسية وحىت 

دميية النازعة حنو "األان" والرافضة "لآلخر"، وال ريب أن بعض الصور النمطية لآلخر تقع على عاتق املسلمني األكا
 أيضا حىت نكون منصفني.
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لقد حتولت احلرب على اإلرهاب إىل حرب على اإلسالم وظهر مصطلح االسالموفوبيا ليعرب عن ظاهرة اخلوف "املرضي"' 
دوائر املعادية يف الغرب إىل تعميمها ونشرها، وإذا كانت خماوف املريض من الرهاب ال من اإلسالم واليت حتاول بعض ال

تستند إىل هتديد جدي يف أغلب احلاالت،فإن هذا املرض يعرّب عن اضطراب نفسي وإدراكي، إذ بصبح من الضروري 
ن عالقة اإلسالم ها يف الغرب عأن يسعى املسلمون أنفسهم أن يواجهوا هذه الصورة النمطية السلبية اليت جيري تسويق

ابإلرهاب، ولقد لعب بعض أبناء املسلمني دورا سلبيا يف أتكيد تلك الصورة السلبية، وتقاعس آخرون عن تقدمي الصورة 
اإلجيابية املطلوبة، كما ان للتطبيق املتزمت لإلسالم الذي يركز على الشكل على حساب الروح وجنوح بعض الشباب 

فتاوى فوضوية قد صّب يف تصعيد املخاوف من اإلسالم وأعطى أعداءه املزيد من املربرات حملاربة  إىل العنف وتبنيهم
 .(12)وتضييق اخلناق على جمتمعاته 

ومع تزايد اخلوف وتوهم اخلطر املتبادل يبدو منطقيا أن تتعاظم هسترياي رفض اآلخر املختلف واليت قد تصل إىل حد 
ولنتساءل: ماذا  autocritiqueهذه الصورة النمطية من الضروري القيام بنقد ذايت اإلرهاب وكذا الرهاب، ولتجاوز 

 عملنا لكي يفهمنا اآلخر ويقبلنا أيضا؟

فبعض شباب املسلمني ونتيجة الظروف اليت متر هبا أمتهم تولدت لديهم حاجة إىل طرد "التخلف" و"اهلزمية"، األبعد 
رات العامل الذي هو مسرح هزائمه، ومرآة يرى فيها احنطاطه وضعفه وانتصا من ذلك فقد ابت العريب واملسلم يتمىن طرد

اآلخر الغريب املسيحي والصهيوين، وكان البديل الضامن لتحقيق هذه "الرغبوية" هو حماولة إثبات الذات ولو مبظاهر 
 العنف السياسي وحىت الفكري.

رب على مجيع من مصادر املعرفة حىت تلك اآلتية من الغ إن قدران اليوم لفهم اآلخر ولكي يفهمنا اآلخر هو االنفتاح
واليت تضعنا ابستمرار أمام موقف الصدمة، ومن الضروري استثمار هذه الصدمة خالفا ملا حدث مع مفكري عصر 
النهضة الذين غفلوا عن كيفية التعامل مع الراهن، فراحوا يضعون الثنائيات التصادمية، حبيث أنتج هذا الفكر صراعا  

نا يف غىن عنه وغ يبنا عن املشاركة يف بناء العاملية، فالبد من احلوار، فسواء اخرتان من الرتاث أو الغرب فالبد أن يكون ك
 .(13)اختياران قائم أصال على احلوار الذي يدعم موقعنا
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سؤول سالم هو املوابملقابل من خطأ الرأي أن نتخذ من ختلف األمة اإلسالمية عن األمم األخرى ذريعة للحكم أبن اإل
عن ذلك، وحنن نلتمس للمسيحيني العذر يف أن يستمدوا معرفتهم عن اإلسالم من خالل ما يرونه من أمارات التخلف 
اليت تعم أرجاء األمة اإلسالمية، ذلك ألهنم وهم يف طور االرتقاء والتقدم كان العائق الوحيد أمامهم هو نفوذ الرهبان 

ب وهو أن اإلسالم هو سبب ذلك، فالغر  -قياسا على نفسه–ى ختلف املسلمني، توهم ومن مّث فاألورويب عندما ير 
مهد احلضارة احلديثة قد تبىن سياسة احلقد والعداء ضد األمة اإلسالمية نتيجة أحكام أقامها على ظنون خاطئة مضللة، 

اوة بني الشرق قي مبسؤولية العدوحنن يف مقابل ذلك تبّنينا سياسة احلذر والنفور منه، وليس من األنصاف يف أن نل
والغرب على الغرب وحده، فللشرق أيضا دور كبري يف ذلك، فإن كان الغرب ال يعرفنا معرفة صحيحة، فقد كان يتعنّي 

 .(14)علينا أن نعرفه أبنفسنا ولو قمنا بذلك وقشعنا غشاوة اخلطأ والغفلة وسوء الفهم لقدمنا خدمة جليلة للبشرية 

وانتشاره من اجلزيرة العربية إىل أحناء العامل ككل جاء نتيجة سعة اإلسالم واستيعابه لآلخر وعدم إلغائه،  إن جناح اإلسالم
وحىت يف أحضان اجلزيرة العربية اليت ترعرع فيها هذا الدين السمح والذي وجد تشريعات وأعراف وعادات قائمة مل يلغها 

جتماع ىت يتسىّن له أن يفرض نفسه، أي أنّه ومبنظور أدبيات علم االابلكامل بل كان عليه ان يتعامل مع ما هو موجود ح
دون -قيم قارة وأخرى جديدة، أكثر من ذلك فقد جنح التجار املسلمون  Hybridityفقد برع اإلسالم يف هتجني 

وعليه  ،ولكن أبخالقهم السامية أن تسلم على أيديهم شعوب وجمتمعات يف إفريقيا وآسيا وحىت أبوراب -دعوة صرحية
فعلى كل مسلم أن يعيد إنتاج النموذج احملمدي سلوكا دنيواي قبل أن يكون دينيا "إمنا الدين املعاملة" حىت ينمكن املسلم 

 من تغيري الصورة النمطية املوجودة لدى كل مناوئ أو معادي أو مرّهب من اإلسالم.

إنه مل يبق أمام ة بسبب الطابع املوحي للقانون الديين، فمبا أن املناقشة النظرية لألخالق وللقيم تبدو عقيمة أو مستحيل
املسلم إال ان جيمع وينقل بدقة معايري السلوك اإلسالمي املثايل، كما كانت قد جتسدت عليه واقعيا وبشكل كامل يف 

يد إنتاجها عشخصية النيب حممد صلى هللا عليه وسلم وسلوكه، وينبغي عليه أن يتقّيد هبا يف سلوكه اليوم ويقّلدها وي
 .(15)حرفيا إن أمكن 

ال شّك أن املسلم يتوق إىل أن يكون رائد البشرية ودليلها، ولن يتأتى له ذلك إال إذا رفع مستواه إىل مستوى احلضارة 
أو أعلى منها، واملسلم إذا أتى هبذا ال بلسانه وال بشطحاته الصوفية وإمنا كإنسان معاصر للناس، شاهد عليهم ابلتقى 
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ع بنزاهة الشاهد الصادق اخلبري، إذا أتى مسلم هكذا يف صورة املتحضر الذي إذا اكتملت حضارته ابلبعد الذي والور 
 .(16)يضيفه اإلسالم إىل احلضارة )وهو بعد السماء والسمو الديين( عندئذ ترتفع احلضارة طلها إىل مستوى القداسة 

 اعة النماذج احلّية وليس االرتكاز على أفكار ميتة.إذن تغيري نظرة اآلخر تتم حتما عرب تغيري الذات، وصن
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 هوامش احملور الثاين: 

هي مؤسسة أمريكية متخصصة يف االستشراف والتنبؤ يف الشؤون الدولية، وتعد أحد مصادر املعلومات االستخباراتية  **
 واإلسرتاتيجية.

8- « decade forecast : 2010-2020 » http:// www.stratfor.com  

.141-132، ص ص 2010، يوليو 377نقال عن املستقبل العريب العدد   

9- tajfel.h, social psychology of Intergroup Relation, Annual view of 
psychology N 33 (1982), p, 39. 

، القاهرة: عني للدراسات االجتماعية واإلنسانية، 1، طكامليةيف أسباب التعصب: حنو رؤية ت هاين اجلزار، -10
 .89-88، ص ص 2005

11 – Faatin Elhaq, global media, Islamophobia and itsimpacts on conflict 
Resolution, institute of hazrat mohamed, working group, dhaka, 

bangladesh(pdf),p, 05.  

، جملة الدراسات والنقد االجتماعي، جامعة اجلزائر جملة نقدني املقاومة واإلرهاب واجلهاد"، عبد الغين عماد، "ب -12
 .98، ص2007 ، حريف/شتاء24، العدد 02

 وما يليها. 14، ص 1996، 4، املركز الثقايف العريب، طإشكالية القراءة وآليات التأويلانصر حامد أبو زيد،  -13

، )ترمجة عن اللغة الرتكية: عبد الرازق بركات( القاهرة: عني للدراسات املسلمون ملاذا أتخرسعيد حليم ابشا،  -14
 .2006والبحوث اإلنسانية واالجتماعية، 

http://www.stratfor.com/
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، 1996، اجلزائر: دار النشر مارينور، 02، جملة معامل العدد الرؤية األخالقية واحلس العلميحممد أركون،  -15
 .51ص

،ص 1969، اجلزائر: جامعة اجلزائر، مسجد الطلبة، األخري من القرن العشرين دور املسلم يف الثلثمالك بن نيب،  -16
17. 
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 احملور الثالث: اإلسالموفوبيا يف فرنسا: بني اَلواجس والتخو ف ومزالق التطرف. 

 أو التباعد ***تذهب العديد من الدراسات األكادميية وحىت التحليالت اإلعالمية إىل تزايد املسافة االجتماعية
االجتماعي بني اجلالية العربية واملغاربية على وجه التحديد مع اجملتمع الفرنسي، األكثر من ذلك ابت هذا األخري تعرتيه 

 موجة متزايدة من اإلسالموفوبيا اجتاه اجلالية العربية املسلمة السيما اجليل الثاين من املهاجرين.

ر إدوارد سعيد يف كتابه "املثقف الكوين" الذي تناول فيه وقد أشارت إىل هذه املعضلة مجلة من الكتاب على غرا
صعوابت اإلدماج ابلنسبة لألجيال اجلديدة من املهاجرين العرب يف كثري من اجملتمعات الغربية، على الرغم من ميالدهم 

تصاعد ب ونشأهتم يف تلك اجملتمعات األوربية، األبعد من ذلك هناك العشرات من الكتاب الغربيني الذين يّقرون
 ? Jhon.b.con islam be franshاإلسالموفوبيا على غرار ابون جون يف كتابه هل سيصبح اإلسالم فرنسيا؟ 

princton university press 2009  وكذلك ليز فيكيت "التمييز العنصري، اهلجرة واإلسالموفوبيا يف أوراب
Fekete L.Asuitable enemy : racism, Imigration and Islamophobia in europe 

london pluto press, 2009 وكذلك كتاب بيرت غوشتالك وآخرون: االسالموفوبيا جعل املسلم عدّوا ،
Gottsholk peter, (eds) Islamophobia : Making Maslims the enemyland 

editions 2006ذا ول من خالل ه، وما هذه إىل عينة صغرية جدا عن تنامي الرّهاب من اإلسالم يف الغرب، وحنا
 احملور إلقاء الضوء على ظاهرة اإلسالموفوبيا بفرنسا السيما اجتاه اجليل الثاين من املهاجرين املغاربة.

إن اجليل املغاريب الثاين مل يهاجر إىل فرنسا بل ولد فيها وحيمل يف غالبيته اجلنسية الفرنسية مبوجب الوالدة، كما له 
ك يف الوطن، من جهة جتده يطمح إىل االندماج يف اجملتمع الفرنسي من جهة أخرى يتمس االزدواجية يف اجلنسية وابلتايل

 هبويته األصلية، ومن مث يتولد لديه صراعا نفسيا جدليا مقلقا حول مسألة االنتماء. 

الية مليون نسمة، ومتثل اجل 4,5من جمموع سكان فرنسا أي حوايل  %7إن املهاجرين مبختلف جنسياهتم ميثلون حاليا 
 نسمة تتوزع كالتايل: 1.601.920من جمموع املهاجرين ما يعادل  %36املغاربية يف فرنسا حنو 

 نسمة. 795.920املهاجرون اجلزائريون  -
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 نسمة. 576000املهاجرون املغربيون  -

 نسمة. 230000املهاجرون التونسيون  -
احي ابريس عن املدينة مثلما هو احلال يف ضو  وتقع جتمعات املغاربة يف معظمها أبحياء قدمية بفرنسا وأحياان معزولة

تتنوع كالتايل:  (HLM)ليون وليل وروبيه، ومن خالل اإلحصائيات يظهر أن ما يسمى أبحياء الفئات احملرومة 
، وابلنسبة للبطالة تعاين اجلالية املغاربية من اجليل %48,1، املغاربة %16، الربتغاليون وااليطاليون %13الفرنسيون 

جزائريون،  %35سنة بفرنسا هناك  25تصاعدا مقلقا، فمن بني املهاجرين البطالني اليت تقل أعمارهم عن  الثاين
عند الشباب  %72,2لدى اجليل الثاين من املغاربة مقابل  %80,6انهيك عن جنوح األحداث اليت متثل 

 .(17)الفرنسي

نسي الية إندماج هؤوالء الشباب ضمن اجملتمع الفر لقد طرحت الظروف االجتماعية االقتصادية السيما اهلوايتية إشك
مث الحقا االسالموفوبيا  xenophobiaخاصة يف العشرية األخرية اليت تزايدت فيها موجة الكسينوفوبيا 

Islamophobia هل املشكلة يف هذا اجليل الذي ولد يف فرنسا وحيمل قيما إسالمية وحىت غربية أم أن املشكلة ،
هذا اجليل الذي يعيش صراعا نفسيا  Assimilationي أو يف املنظومة الفرنسية اليت مل تستوعب يف اجملتمع الفرنس

بني "األان" و"اآلخر" ما يدفعه حنو العدوانية والتمرد على الواقع نتيجة االضطراب الدائم وعدم االنتماء ألي جهة، أو 
، Anomique situationاجتماعية فوضوية ما يعرف "بتمزق اهلوية" وهو ما جيعل هذا اجليل يف حالة نفسية 

 كما يعتقد البعض.  Ni intégréوغري منتمي  Ni intégreفهو فرد غري موثوق 

سي إن املواجهة الثقافية بني املغاربة والفرنسيني هي مواجهة بني نسق ثقايف حتمله العائلة املغاربية، وبني نسق ثقايف فرن
قيم تى من عنصرين: األول يكمن يف تشبث اجليل املغاريب الثاين ببعض الله إطاره وخصوصياته، وهذه املواجهة تتأ

 األصيلة اليت تتعارض يف كثري من األحيان مع القيم الفرنسية، أما العنصر الثاين فيتمثل يف مجود عقلية بعض الفرنسيني
ها عديد الصفة يشرتك في الذين يريدون دائما أن يظهروا مبظهر االستعالء "احلضاري" واهليمنة على اآلخر، وهذه

:" إن اجملتمع الغريب ال يقبل اآلخر إال إذا استوعبه C.EMERIQUEاجملتمعات الغربية وهو ما يؤكده الكاتب 
 .(18)متاما حماوال جتريده من خصائصه، وجيعل منه شبيها له فيهيمن عليه، فهو ال يعرتف ابإلطار املرجعي والقيمي لآلخر
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 ء واالسالموفوبيا اليت يبديها اجملتمع الفرنسي اجتاه املغاربة تزداد حدة كلما حصلت أزمة يفإن مظاهر الرفض واالستعال
سبتمرب  11هذا البلد اليت تشجع بطريقة أو أخرى هكذا مواقف المتصاص غضب الفرنسيني، كما حدث بعد أحداث 

 charlie hebdoاريل إيبدو وكذا بعد اعتداءات ابريس وما تالها من تداعيات عقب منشورات صحيفة تش 2001
املسيئة للنيب )ص(، من هتديدات ابلطرد ونزع اجلنسية وغريها من القوانني االستثنائية اليت صاغتها املؤسسات الفرنسية 
وحىت القوانني االستفزازية اجتاه اجلالية املسلمة على غرار قانون منع احلجاب يف املدارس واملؤسسات الذي أصدره الربملان 

 .2014سي سنة الفرن

جاء  Collectif Anti-Islamophobieيف تقرير املنظمة اجلماعة املناهضة لإلسالموفوبيا املتواجدة لفرنسا 
فيها " أن هناك تصاعدا يف موجات الرهاب من اإلسالم يف األوساط الفرنسية الرمسية والغري رمسية وجتلى ذلك يف مظاهر 

من مظاهر  %74نسية والطرد التعسفي، كما جاء يف ذات التقرير أن متعددة على غرار هتديد السلطات بنزع اجل
الرهاب متس العنصر النسوي السيما املضايقة اليت تتعرض هلا املتحجبات يف أماكن العمل وحىت يف األماكن 

 .(19)العمومية

شهري والغلو فالت وتعمل بعض اجلهات من إعالم وأحزاب ومجعيات ومنظمات فرنسية على أتجيج الرهاب من اإلسالم.
يف وصف اإلسالم أبوصاف التطرف واإلرهاب، ولعل أحزاب اليمني املتطرف بفرنسا ويف مقدمتها اجلبهة الوطنية 

"اإلسالم داء فرنسا واملهدد  (20)الفرنسية أتيت على رأس التيار املناوئ للهجرة العربية واإلسالمية وهي دائما ترفع شعار
و دأهبا الدائم يف تعبئة اجلماهري خالل احلمالت االنتخابية وحىت خالل أنشطة احلزب األكرب للهوية الفرنسية" وه

 العادية.

كما مثة إعالم يساند اليمني الفرنسي املتطرف يف إذكاء اإلسالموفوبيا يف أوساط اجملتمع الفرنسي من خالل عدة عناوين  
لقرن تعرة ضد اإلسالم واملسلمني منذ مثانينات االذائعة الصيت اليت ما فتئت تصدر عناوين مس figoro leكجريدة 

 seront nous des؟2025املنصرم، ومن ضمن أشهر إصداراهتا عنوان: هل سنكون فرنسيني يف حدود سنة 
français ?    وهي عناوين أتيت لتأجيج الصراع بني الفرنسيني واملهاجرين الذين يتزايد عددهم وحىت من خالل تنامي

 حيني فرنسيني للدين اإلسالمي وهو ما يزيد من قلق وامتعاض املتطرفني بفرنسا.ظاهرة اعتناق مسي
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زايدة على هذه املغالطات واملزايدات كثريا ما تقع األطراف املناوئة لإلسالم وأبواقها اإلعالمية يف فخ التناقض، فحينما 
لمي فإهنا الصعيد الثقايف أو الرايضي أو الع يتعلق األمر بنماذج انجحة ومتميزة من اجلالية املسلمة املهاجرة سواء على

تنسب على أهنا منتوج فرنسي أو خرجية مدارس فرنسية، وتلغى أصوهلا العربية اإلسالمية )على غرار العيب كرة القدم 
ى لوبعض الوزراء الفرنسيني ذوو األصول املغاربية( وحينما يتعلق األمر ابلعنف واإلرهاب و"النماذج الفاشلة" فتسّوق ع

أهنا من أصول مغاربية ابلرغم من جنسيتها الفرنسية األصلية )اجليل الثاين على غرار األخوين مراح اللذين احتجزا الرهائن 
بباريس(، إذن فالتعاطي السياسي واالعالمي مع هكذا قضااي يظهر أن مثة احنياز وتعصب ورفض أعمى لآلخر يزيد 

 من تصعيد التمييز واإلسالموفوبيا.

لم بعض املقررات الدراسية والكتب يف الطور األول وحىت الثانوي من بعث صورة عدائية ويف أحسن األحوال ومل تس
متييزية او حتذيرية من حضارة الشرق وعنفها ولو من خالل املناهج ولو بصفة جمازية وغري مباشرة، تعمل على تنشئة 

 .( 21)لمني منحازة وغري بريئة لدى الشباب يف الغرب اجتاه العرب واملس

ويرى البعض ألنه يف ظل النفقات االقتصادية والثقافية والعوملة اجلارية وما محلته من موجات اهلجرة اجلماعية واللجوء 
السياسي، وطاليب العمل تزيد عدد الوافدين إىل أوراب، حيث مل يعد ينظر إىل هذه الظاهرة كمصدر خطر وهتديد لفرص 

 ا أيضا كمصدر هتديد للهوية الثقافية واحنسار للقيم املسيحية مقابل انتشار اإلسالم.العمل والتنمية والرفاه، وإمن

ولقد أظهرت بعض األوساط األوروبية يف اآلونة األخرية مزيدا من التعصب والعداء جتاه األجانب وثقافاهتم، وحىت 
ري من هؤالء يف وروبية، أين وجد الكثدايانهتم اليت أضحت يف اعتقادهم تشكل هتديدا وجوداي وهوايتيا للمجتمعات األ

 .( 22)اليمني املتطرف كصدر عزاء هلم 

ويف دراسة أجراها الباحث اجلزائري الدكتور حممد مسلم على عينة من املهاجرين املغاربة حول أبعاد اهلوية الثقافية اللغوية 
ن كمقّوم  من املهاجرين يف فرنسا يبقى الديوالدينية، وجد أن الدين اإلسالمي وعلى الرغم من ميالد ونشأة اجليل الثاين

أويل وأهم عنصر لديهم لالحتفاظ ابهلوية، إذ احتل الدين اإلسالمي الصدارة يف قائمة مكوانت اهلوية، وأثبتت النتائج 
ثريا ما كأنه كلما كان مستوى االلتزام ابلدين كبريا، كلما كانت عالقة املغاريب ابلفرنسيني ضعيفة، كون القيم اإلسالمية  

تتعارض مع القيم الفرنسية، أي كلما كان االلتزام الديين كبريا كلما قّل شعور املغاريب ابالنتماء إىل اجملتمع الفرنسي، هذا 
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ال األخري الذي يرفض بدوره كل من خيالفه ويرفض التعددية الثقافية اليت جتد بعض الرتحيب يف بريطانيا على سبيل املث
 .( 23)مقارنة بفرنسا 

فضل تزايد أعداد ب  وقد بلغ التطرف مداه حىت يف ختوف بعض األقالم مما يسمى بتصاعد وتوسع "اإلسالم الفرنسي"
اجلالية املغاربية، وأهنا بفضل متويل الدول اخلليجية للبىن التعليمية الدينية وخمتلف املراكز والنوادي اإلسالمية الذي يزيد 

ذي يزيد من ال -حسب هؤالء –السعودية وكذا القطرية بفرنسا وهو التمويل  من انتشار الدين على غرار التمويالت
 .(  24)أتثري العربية السعودية وقطر فيما يسمى "اإلسالم الفرنسي" وتغلغله يف الداير الفرنسية 

صورهم يف تلقد عاث اإلعالم الغريب وحىت بعض الدوائر األكادميية على بلورة صور منطية معادية لإلسالم واملسلمني و 
شكل العدو املنافس الذي ينبغي تشديد الرقابة واخلناق عليه، وهو ما ولد شعورا مطنبا ابخلوف والكراهية اجتاه الشرق 

 ( 25)الذي هو يف نظرهم رمز للتخلف واهلمجية 

عتدلة، م وعلى الرغم من هذا التهويل واخلوف املرضي، وحىت نكون منصفني فهناك أفراد وأوساط إعالمية وأكادميية
تقف موقف العقل واحلكمة إزاء قضااي املهاجرين وحىت إزاء القضااي العربية واإلسالمية، فهي ال تنزوي للتطرف بل 
حتتكم إىل العقالنية واملوضوعية وحىت االحرتام للدين اإلسالمي، وال يسعنا احلال واملقام لذكر كل هؤالء وحسبنا أن 

 شهدوا من أهلها. نقول أن هناك الكثري من الشهود ممن

 هوامش احملور الثالث:

يشري هذا املصطلح إىل الفرق الكامن بني مجاعتني  social distanceاملسافة االجتماعية أو التباعد االجتماعي  ***
ويف غالب احلاالت يشري إىل درجة االرتقاء احلضاري والتمايز السيما بني اهلجرات املكثفة أو النازحني مع أصحاب 

 وهذه املسافة حتدث نتيجة اختالف القيم، التقاليد والدين بني اجلماعات الوافدة واجلماعات القارة.األرض، 

، 2000قافة ، اجلزائر: منشورات وزارة الثاهلوية يف مواجهة االندماج عند اجليل املغاريب الثاين بفرنساحممد مسلم،  -17
 .28-23ص ص 
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formation a l’approche des  , éléments de base pour uneEmrique.c -18
, anale de vaucreson, 1980, p.119.migrants et a l’approche interculturelle 

-24ليوم  El chourouk TV.comهذا التقرير أوردته قناة الشروق اجلزائرية نقال عن صحف فرنسية  -19
02-2016. 

. راجع أيضا ملزيد 11، ص 1993طبوعات دار احلكمة، ، اجلزائر: ماإلسالم يف أوراب الغربيةسعيد بوزاين،  -20
ة ، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربيمسألة اهلوية والعروبة واإلسالم والغربمن الشروحات: حممد عابد اجلابري، 

 وما يليها.  180، ص 1995، 1ط

les arabes et l’islam vus par : Marlene nasr,  Voil plus de données dans -21
40.-: Editions kar tala, 1995, pp, 26 , parisles Manuellls scolaires français 

22- montserrat guibernau, « migration and rise of the radical right : social 
molaise and failure of moinstream politics »(policy net work poper, 
london, united kingdon, march 2010 ) pp 4-9. 

 .260حممد مسلم، اهلوية يف مواجهة االندماج، مرجع سابق، ص  -23

24- bernard godard, les états musulmans et l’islam de France, politique 
étrangère français des relations internationales, mars 2015, p. 189 

، دار بن حزم وصناع القرار م واألكادميينيموقف الغرب من اإلسالميني من خالل اإلعالهشام العوضي،  -25
 .36، ص 1997للطباعة والنشر، 
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 خامتة، نتائج وتوصيات

يبدو أنه يف زمن التواصل أصبح احلوار صعبا، السيما يف ظل وجود منظومات تسعى إىل تطوير صور منطية  خامتة:
لى كل ما ا وغري رمسية اليت ابتت تفرض حصارا عمناهضة لآلخر، وهو حال اجلالية املسلمة يف الغرب السيما يف فرنس

هو شرقي إسالمي، واملفارقة أن الظاهرة تتسع يف بلد ما فتئ يذكر العامل بكونه منبت احلرية والعدالة واملساواة مثار الثورة 
يه صور و الفرنسية، وابملقابل ساهم البعض من أبناء جلدتنا من خالل سلوكاهتم وصور العنف اليت يسوقوهنا إىل تش

 اإلسالم السمحة، وهو ما منح مزيدا من التربير واملعقولية لظاهرة اإلسالموفوبيا؟

وعليه فإن تصحيح نظرة "الغري" و"اآلخر" مير حتما إبصالح صورة "األان" أو "النحن" فمن جهل الشيء أضمر له 
 العداء والنفور.

 نتائج: 

          لتخندق الثقايف للغرب كنموذج خيتلف عن الشرق.تبدو ظاهرة اإلسالموفوبيا كحالة شعور ابلوطنية وا -

يعترب اإلعالم والعمل احلزيب وحىت التأليف األكادميي القنوات األساسية لنقل املخاوف والتهديدات وإخراجها  -
 من الالشعور األوريب إىل شعور يومي.

سبتمرب  11يما بعد أحداث تتجسد اإلسالموفوبيا حىت يف املؤسسات الرمسية ودوائر صناعة القرار الس -
ولندن مث ابريس وهو ما كرس مجلة من اإلجراءات الردعية "القانون األمريكي   2004وهجمات مدريد 

Us.patriot act  وكذا القوانني االستثنائية يف أوراب فرنسا، هولندا وغريها اليت زادت اخلناق على ،"
 يف االعتقاالت. املهاجرين من نزع اجلنسية والتهديد ابلطرد والتعسف

ال ريب أن سلوك بعض املسلمني قد ساهم يف أتجيج اإلسالموفوبيا، فاإلرهاب األعمى الذي اعتمده البعض وتورط 
  فيه البعض اآلخر فيه ما يربر هذا " الرهاب من اإلسالم".
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 الدوِل والقانون اإلسالمي الفقه بني : اجلنائية املسِولية
 بن عبده حممد الصويف فؤاد. د

 

 ملخص البحث
لد و حيث ت شريعي؛توخاصة يف الشأن العلى تلبية احتياجات الناس ومواكبته ملتطلبات العصر الفقه اإلسالمي حرص 

وليس بصحيح ما  تجدة؛املسمواد تنظم الشؤون  الفقهاء الستنباطفينربي  ؛إىل توصيف شرعي فتقراحتياجات كثرية ت
 ىل نوافذ املستقبلمعظمها ابجلمود وعدم النظر إ اتسمتاليت املطولة وانت الرتاثية ن وراء املدو قابعأبهنم فقهاء يتهم به ال
بل اشتملت تلك املدوانت على تقعيد ملسائل عديدة أثرت املدارس الفقهية وسامهت يف إبراز الّسمات  .واستشرافه

سالمي والقانون ل يف أروقة الفقه اإلهي إحدى املواضيع اليت كانت حمل جداجلنائية واملسئولية  العامة للفقه اإلسالمي.
يف  الفعل املنسوب إليهعات حمل املتهم تبتي. ف،املتهم هباوبني رابطة تقوم بني الواقعة واجلرمية الوضعي، وقد عرفت أبهنا 

 ظل توفر شروط ذلك، سواء كان فردا طبيعيا أم شخصية معنوية.

شخصية املعنوية فمنهم من يرى عدم املساءلة لعدم وجود وقد بدى اخلالف بني أهل الفقه والقانون عن مساءلة ال
وذهب هؤالء إىل أن الفقه اإلسالمي مل يتحدث عن الشخصية املعنوية وال يرى مساءلتها ومعاقبتها  كاألهلية واإلدرا

اء طلعدم مساواهتا ابإلنسان املدرك العاقل..،! ومنهم من يرى ضرورة ذلك حفظا حلقوق اجلماعة ومحاية هلا من أخ
الشخصية املعنوية؛ وأهنا تعاقب جبزاءات تتناسب وطبيعتها، وأن الفقه اإلسالمي حتدث عنها مبسميات ختتلف قليال 
عن هذا املسمى. وحديث الفقه اإلسالمي عنها بتلك املسميات يؤكد مدى مشوليته وقدرته على مواكبة الواقع واحتياجاته 

كن عددا كبريا من الكتل االقتصادية اليت من شأهنا اإلضرار ابجلماعة مامل يوالشخصيات املعنوية اليوم متثل  احلياتية.
شة ولذا فإنه من الضروري معاقبة الشخصية املعنوية ومناق هناك مساءلة هلا ولألشخاص املكونني هلا والقائمني عليها.

لعدالة واملقصد نوية لتحقيق اأهل االختصاص ليخرجوا بقرار جممع عليه يلزم اجلهات املعنية مبساءلة الشخصية املع
 اإلسالمي من العقوبة.
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 املقدمة :
احلمد هلل الذي هداان إىل صراطه املستقيم، وشرع لنا املنهاج القومي، والصالة والسالم على سيدان حممد سيد  

 املرسلني، وعلى آله وصحبه أمجعني
الكتاب تبياانً  جعل فيها سبيال واضحاً بيِّناً، فأنزل هللادين شامل كامل، مل يرتك صغرية وال كبرية إال وبعد، فإن اإلسالم 

َعُث ىِف ُكلِ  ُأمَّةًٍ۬ َشِهيًدا َعَلۡيِهم مِ ۡن َأنُفسِ ) :لكل شيء قال تعاىل َنا ِبَك شَ مۡ هِ َويَ ۡوَم نَ ب ۡ  َونَ زَّۡلَنا يًدا َعَلٰى َه ُٰٰٓؤََلٰٓ ٌِ هِ  َوِجِ ۡ
ا لِ ُكلِ   يَ ًٰنً۬  َوُبۡشَرٰى ِلۡلُمۡسِلِمنيَ َعَلۡيَك ٱۡلِكتَٰ َب تِب ۡ

ً۬
ى َوَرْۡحًَة وأرسل رسوله ابهلدى ودين احلق مبشرا  [89]النحل:(َشۡى ًٌٍ۬ َوُهًدً۬

ًرً۬ هَ يَ ٰٰٓأَي ُّ : ونذيرا وداعيا إىل هللا إبذنه وسراجا منريا قال تعاىل ا َوُمَبشِ  ا )ا ٱلنَّىبُّ ِِنَّٰٓ َأۡرَسۡلنَٰ َك َشٰ ِهًدً۬ ا ِِىَل َوَداِعيً  (٤٥ا َونَِذيًرً۬
ا ) ا مُِّنرًيً۬  . [46،45:]األحزاب (٤٦ٱَّللَِّ إبِِۡذنِِهۦ َوِسَراًجً۬

لطبع عن هذا بقوهلم اإلنسان مدين اب ويعرب احلكماءاالجتماع اإلنساين ضروري يقول ابن خلدون يف مقدمته "
أيلفهم  يعيش مع اآلخرينفال يستطيع أن يعيش مبفرده منعزال عمن حوله بل البد أن  (1) "أي ال بد له من االجتماع

 وأيلفونه، يتبادلون املنافع ويعملون على عمارة األرض.
ستلزم وجودها والسري عليها يتباعها احرتامها و ويلزمهم ابالكيان اجلمعي على األفراد  هايفرضقوانني وجود و إن  

ماعية من نظم اجتو وتقاليد  قواعد وقوانني، وعادات ذلك أن كل جمتمع من اجملتمعات مسود بعدد منيف أي جمتمع؛ 
سياج يقي اعي وهذا التنظيم االجتم قتصاديةواال سريةاألسياسية و وال ةوعالقاهتم االجتماعيتنظيم سلوك األفراد  شأهنا
 .أو تستقر بدونه ال ميكن أن تستقيم احلياة اجلمعيةلتناحر والنزاع و تمع من ااجمل

ستحدث يقد استحدث وال يزال والزال يواكب املستجدات و  فعاللنا أن الفقه اإلسالمي واكب  والواقع يؤكد
التوقع فكانوا  يسمى بفقه ما الفقهاء منا عندتؤكد قدرته على املعاصرة يف كل مكان وزمان فقد لقضااي جديدة  اأحكام

امة للفقه ع، وهو ما أثرى املدارس الفقهية وساهم يف إبراز الّسمات اليتوقعون حدوث مسائل فيجيبون عنها قبل وقوعها
 .اإلسالمي كاملرونة والشمول

يريد الباحث و هي إحدى املواضيع اليت دار اجلدال عنها يف أروقة الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي ، اجلنائية واملسئولية 
ية ك أتكيدا على صالحليكون ذلسئولية اجلنائية ومسئولية الشخصية املعنوية امل موضوعأن يتطرق يف هذه الوريقات إىل 

سئولية اجلنائية : املاخرتت له عنوانمواكبة الشريعة اإلسالمية ومشوهلا. وقد على ؛ مما يؤكد وجتديدهااألحكام الفقهية 
 بني الفقه اإلسالمي والقانون الدويل.
                                                           

 (.1/63) م2004-ه1425ط:األوىل،مكتبة اهلداية ،دمشق  عبد الرمحن  مقدمة ابن  خلدون،حتقيق عبد هللا حممد الدرويش، ابن خلدون (1)
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 التعريفاتاملبحث األول: 
 املطلب األول: تعريف املسئولية اجلنائية 

 واجلناية املسئولية معىن أوالً على نتعرف اجلنائية املسئولية معىن على قبل التعرف  
  اللغة: يف املسئولية: أوالً 
 واملسئولية نه.م املسئول، املطلوب فهو عليه السؤال طرح أي وسائله؛ وسأله الطالب، السائل: فهو يسأل سأل من

 وال أحتمله ال أي ؛العمل هذا مسئولية من بريء أان يقال تبعته، تقع عليه أمر عن يسأل من صفة أو عام: حال بوجه
 عليَّ تبعته. تقع

عنه قوال  يصدر مبا صالشخ التزام على أخالقياً  املسئولية وتطلق تبعته، عليه تقع عمل به املنوط واملسئول: هو 
 فأي تصرف صدر منه فهو مسئول عنه. (2)وعمال 

  االصطالح: يف اثنيا: املسئولية
 أيشرعا ً  به يعتد وجه على منه واألقوال األفعال لصدور سانهي: صالحية اإلن الفقهاء اصطالح يف املسئولية

فإن مل يكن صاحلا  )3(الشرعية  آاثرها عليها وترتتب وأفعاله، أبقواله يعتد ابألداء وأن ألن يطالب اإلنسان صالحية
 لذلك فال يعتد بقوله وال بفعله وال يرتتب على ذلك أي أثر شرعي.

 يف اللغة:  اجلناية اثلثا:
 نفسه، حق أذنب يف أي  نفسه على وجىن ذنباً، ارتكب أي ؛ جناية جىن :يقال الذنب، ارتكاب :اية لغةاجلن 
 يدعى أن وهو التجرم مثل :والتّجين .وهو بريء عليه تقوله إذا ذنبا فالن على فالن وجّتىن ..، جناية عليه الذنب وجىن
 جناية .(4)شراً  عليه جىن من ابملصدر مسيت اكتسبه، وما شر من املرء ملا جينيه اسم واجلناية,..تفعله مل ذنباً  عليك

  يف االصطالح: رابعا: اجلناية
كل فعل   .قال اجلرجاين:"(5)وأطراف وخص الفقهاء اجلناية مبا حل بنفس، أو نفس .اسم لفعل حمرم حل مبالاجلناية  

  (6)"حمظور يتضمن ضررًا على النفس أو غريها
                                                           

 م(.2003العرب، )القاهرة: دار صادر بريوت ، الطبعة األوىل   منظور، حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري ، لسان ابن (2)
 .2(ص2010التوضيح)مصر: مكتبة صبيح  على التلويح شرح عمر،  بن ( التفتازاين، سعد الدين مسعود3)
 .(2/71)املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، )بريوت: املكتبة العلمية(،  املنري، املصباحعلي الفيومي مث احلموي، أبو العباس  بن حممد بن أمحدالفيومي، ( 4)

الطبعة: األوىل، ، بوالق، القاهرة -بن علي بن حمجن البارعي، فخر الدين الزيلعي احلنفي، تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق، املطبعة الكربى األمريية  عثمان (5)
 .97، ص6، ج.هـ 1313

-هـ 1403ة: األوىل الطبع،لبنان-ية بريوت دار الكتب العلم ،: مجاعة من العلماء، التعريفات ،حتقيقعلي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين (6)
 .79،ص:م1983
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ل النتائج القانونّية االلتزام بتحمّ وهي :  (7)جلنائية: هي حتميل اإلنسان نتيجة عمله.خامساً: تعريف املسئولية ا
 يف املرتكب هلا، يف حال كوهنا تتعلق ابجلانب اجلنائي. (8)املرتتّبة على توافر أركان اجلرمية

 املطلب الثاين: تعريف الفقه اإلسالمي

، وفيه لغة أخرى هي (بفتح عينه يف املضارع)ه يفقَ  (اضيبكسر عني الفعل يف امل)ه الفقه لغة: هو مصدر من فقِ 
، وقد سجيةوهي تشري إىل رسوخ ملكة الفقه يف النفس حىت تصري كالطبع وال( املاضي واملضارع ابلضم يفيفق ه )ه فق  

 :ملعنينيلشرعية األول يف النصوص ا بزوغ مشس الرسالة فقد استعملت يف الصدرملموساً منذ تطورت هذه األلفاظ تطوراً 
ا ممِ َّا تَ ُقوُل َوِِنَّ لَنَ َرٰ َك فِ ): تعاىل قال .صف به الشخصتالفهم الذي ي :أوهل ما ُشَعۡيُب َما نَ ۡفَقُه َكِثرًيً۬ اقَاُلوْا يَ        ٰ

ً۬
 يَنا َضِعيًف

كَ  نَ           ٰ َنا بَِعزِيزًٍ۬ َوَلۡوََل َرۡهُطَك َلَرمَجۡ  مِ ن لِ َساَِن )َوٱۡحلُ ) تعاىل:ال وق [91]هود: ( َوَمآٰ َأنَت َعَلي ۡ
ً۬
يَ ۡفَقُهوْا  (٢٧ۡل ُعۡقَدًة

 . [28،27]طه: ( (٢٨قَ ۡوىِل )

وَ )ة قال تعاىل: لنصوص الَشْرِعيَّ العلم اب :واثنيهما  َوِِن مِ ن َشۡى ٌٍ َِِلَّ نَّ هِ ُت ٱلسَّۡبُع َوٱأۡلَۡرُض َوَمن ِفيٲُتَسبِ ُح َلُه ٱلسََّم            ٰ
ا  ِِنَّهُ تَ ۡفَقُهوَن َتۡسِبيَحُهمۡ  ُيَسبِ ُح حبَۡمِدِهۦ َولَٰ ِكن َلَّ   .(9) [44]اإلسراء:   (ۥ َكاَن َحِليًما َغُفوًرً۬

رضي هللا  س: قول النيب صلى هللا عليه وسلم يف دعائه البن عباكثريا ومنها  السنةقد ورد هذا اللفظ يف نصوص و 
 بنصوص الوحيني.                     عىن العلم فهو حمتمل للمعنيني أي معىن الفهم وم (10)( اللهم فقهه يف الدين:)  عنهما

ا )ٲَوٱلذَّ ): قول علي رضي هللا عنه البن الكوَّاء وقد سأله عن قوله تعاىل ومن املعىن األول  ا  (١رِيَٰ ِت َذۡرًوً۬ ًرً۬ َفٱْۡلَٰ ِملَٰ ِت ِوق ۡ
رب حامل ) :قوله صلى هللا عليه وسلم منهو   (11) هًا وال تسأل تعنتاً قال له:وحيك اسأل تفقُّ ف[2،1الذاريات: ]((٢)

 فهذه النصوص توضح الدالالت اللغوية لكلمة الفقه. (12)(فقه غري فقيه ورب حامل فقه إىل من هو أفقه منه

                                                           

 .م( 1988-4:149( ، )مكتبة الشروق ط:71( أمحد فتحي هبنسي املسئولية اجلنائية يف الفقه اإلسالمي )7)
  .1975، الطبعة الثانية، دار النقري للطباعة، بريوت، -القسم العام-( جنيب، حممود، شرح قانون العقوابت اللبناين8)
موسى احلسيين القرميي الكفوي، أبو البقاء احلنفي، الكليات معجم يف  بن أيوبو  .402، ص9( الزبيدي ، اتج العروس ،كويت: دار اهلداية ، جـ9)

 .690حممد املصري، )بريوت: مؤسسة الرسالة ، د.ت(، ص -املصطلحات والفروق اللغوية، احملقق: عدانن درويش 
(،حتقيق : حممد زهري بن انصر الناصر، الناشر  1/149بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعفي ، اجلامع املسند الصحيح ) ( البخاري أبو عبد هللا حممد10)

 هـ.1422: دار طوق النجاة الطبعة : األوىل 
ور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان (،دراسة وحتقيق: أبو عبيدة مشه 5/ 1( الشاطيب ، إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الشاطيب ،املوافقات، ) 11)

 م .1997هـ/ 1417الطبعة األوىل 
 1998بريوت سنة النشر :  ( حتقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي ،1/2656أيب عيسى حممد بن عيسى الرتمذي )سنن الرتمذي( ) (12)
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يقول الدكتور الزحيلي  )13(العلم ابألحكام الشرعية العملية املكتسب من أدلتها التفصيلية هو: الفقه اصطالحا
و اإلدراك مطلقًا الذي يتناول اليقني والظن؛ ألن األحكام العملية قد تثبت بدليل قطعي واملقصود ابلعلم هنا: ه:"

 يقيين، كما تثبت غالباً بدليل ظين.
واألحكام: مجع حكم، و هو خطاب هللا تعاىل املتعلق أبفعال املكلفني اقتضاء أو ختيريًا أو وضعاً. واملراد  -

 الةعليه، كإجياب الصالة، وحترمي القتل، وإابحة األكل، واشرتاط الوضوء للصابخلطاب عند الفقهاء: هو األثر املرتتب 
(14). 

 املطلب الثالث: تعريف القانون الدويل
 .أبنه القانون الذي حيكم العالقات بني الدول املستقلةالقانون الدويل عرفت حمكمة العدل الدولية 

م الدول يف وعة من القواعد العرفية واالتفاقية اليت تلتز جمم -القانون الدويل -أنه:" ه الفرنسي لويس يالفقيقول 
أشكال  الدول، حيث يبنيو العالقات املتبادلة ما بني األشخاص عبارة عن العام  م القانون الدويلانظف (15)."عالقاته

  .الدول وحقوقها وواجباهتا وكيفية حل املنازعات فيما بينها
 

 لفقه اإلسالمي والقانون املسِولية اجلنائية يف ااملبحث الثاين: 
 

 املطلب األول: املسئولية اجلنائية يف الفقه اإلسالمي
 اإلسالمي  الفقه يف اجلنائية املسئولية معىن

وابع لذلك حلقته تاملسئولية جعل اإلسالم العقل مناط التكليف فإذا بلغ اإلنسان احللم وصار عاقال مكتمل 
سئوليات املنوطة به بعد بلوغه؛ فإذا ارتكب جرما يف حق شخص وانتهك إحدى امل هي الكمال، واملسئولية اجلنائية
شريطة أن يكون ذلك ابختياره ووعيه بنتائج فعل  (16)يتحمل نتائج األفعال احملرمة اليت أيتيها  حقا جنائيا أو مدنيا فإنه

 .  ذلك اجلرم وما يرتتب عليه

                                                           

 م.
 .166م،ص:2003 -هـ 1424الطبعة: األوىل،  ،دار الكتب العلمية  الربكيت حممد عميم اإلحسان اجملددي الربكيت، التعريفات الفقهية،(13) 
 : الرَّابعة.ط: ،سوريَّة  -الفكر  ( دار1/30الزَُّحْيِلّي  أ. د. َوْهَبة بن مصطفى الزَُّحْيِلّي، الِفْقه  اإلسالميُّ وأدلَّت ه  ،) (14)

، ص 10/1/2009قضااي، السبت املوافق  –صحيفة الغد األردنية، اجلزء األول  (  عادل عزام، العدوان على غزة يف فقه القانون الدويل اإلنساين،15) 
12 .http://www.agu24.ae/showthread.php?t=132. 
 .392/1،  اإلسالمي مرجع سابق اجلنائي التشريع د.عبد القادر عودة:( عودة16)
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ألن  - ل حمرم خمتارا غري مكره مدركا غري فاقد لإلدراكاملرتكب لفع - صالحية اإلنسانهي:  فاملسئولية اجلنائية
ة، أم عقوبة، سواء أكانت هذه العقوبة أخروي اأقوال أو أفعال ضارة، رتب الشرع عليه يتحمل نتائج ما يصدر عنه من

اىل، أم عت حقوق هللاعاٍم كاقرتفه من معصية ماسًا حبق  أو دية أو غري ذلك، وسواء أكان ما أو قصاصٍ  حدٍّ كدنيوية  
ن على التصرف اً فقدرة اإلنساتصرفاته احملرمة شرعاً إجياابً وسلب، فهو يتحمل نتائج (17)ماسًّا حبق خاص كحقوق العباد 

وحده هو الذي تتوفر فهو  وما نتج عنه من عقوابت. (18) حبرية واستقاللية يتحمل من خالهلا مسئولية ذلك التصرف
، خيتار أحدمهاو بعد سن معني يستطيع أن مييز بني اخلري والشر ه ، وأناإلدراك(وهو ) االختيار و املسئولية  أساس فيه

ار،  قدرته على اإلدراك واالختي معومثل هذا الشخص هو الذي توجه إليه أوامر الشارع ونواهيه، فإذا خلف الشارع 
لعقوبة واستحقاقه ل (19).راملسئولية هو اإلدراك واالختيا فأساسكان من العدل أن يعاقب على خمالفة أمر الشارع، 

خمالفة أمر الشارع وإذا مل يكون قد خالف أمر الشارع فليس من العدالة يف شيء أن يؤاخذ أبي وجه من وجوه جراء 
 .(20)املؤاخذة 

 ألن وذلك املسئولية،و  التكليف حمل ألن اإلنسان هو اجلنائية، للمسئولية حمالً  اإلنسان فالفقه اإلسالمي يعترب ان
 هو اإلنسان يف اطنةالب اإلرادية والقوى الظاهرة، احلواس والتناغم بني التفاعل أو لإلنسان، الدقيق واالمتزاج كيبالرت  هذا
 وهو مامل يتميز به أي خملوق آخر.(21)الكائنات. من غريه وبني بني اإلنسان، التمييز وأساس حمور

 
 املطلب الثاين: املسئولية اجلنائية يف القانون الدويل

لحة ملسئولية اجلنائية الدولية م ساءلة دولة ما عن ارتكاهبا فعالً يعتربه القانون الدويل جرميًة دوليًة، وخيل مبصيقصد اب
 .(22) أساسية من مصاحل اجملتمع الدويل وإمكان معاقبتها من قبل اجملتمع الدويل

 عن تكشف اليت الدولية تفاقياتاال إبرام طريق عن اجلرائم هذه لتقنني عظيمة دولية جمهودات وجود من وابلرغم
إال أنه مازال هناك قصور  (23)مكتوبة  شرعية قواعد إىل وحتوهلا القواعد العرفية، يف طبعا املوجودة اإلجرامية الصفة هذه

                                                           

 . 529ص  (بيةالقاهرة: دار النهضة العر )  العامة وأسسها حقيقتها اجلرمية :( الشاذيل17)
 .864م،دار املعارف مبصر ،ص:1958( حسن كرية، أصول القانون ، الطبعة الثانية،18)
 .2005-15، ص:15اجلنائي  الدويل والقضاء التكميلي االختصاص " :سولريا ( أوسكار19)
 .2005اجلامعية املطبوعات ، ديوان204ص: :اجلزائر .الدولية اجلنائية العدالة .القادر عبد ( البقريات20)
 .522( الشاذيل: اجلرمية حقيقتها وأسسها العامة، مرجع سابق، ص 21)
 99ص اجلنائي،  الدويل القانون يف األساسية املقدمات . سليمان سليمان هللا ( عبد22)

 نفس املرجع السابق والصفحة.(23)
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 املعاقبةو  العنصري الفعل لقمع الدولية االتفاقية االتفاقيات، هذه ومثال (24)كبري يف تطبيق تلك القواعد والتناقض فيها،
 ديسمرب 9 يف عليها املؤرخة واملعاقبة اجلماعية لإلابدة الدولية االتفاقية وكذلك ، 1973 ديسمرب 30 يف يها، الصادرةعل

 األسباب ذهالدويل هل املستوى على األفعال وجرمتها هذه قننت اليت االتفاقية النماذج من للعديد إضافة ، 1948
 الدويل القانون دقواع من لقاعدة خضوعه ثبت إال إذا دولية جرمية يعد ال الفعل أن مؤداها لنتيجة الدويل الفقه توصل
 التأكد يكفي بل ية،عرف أم كانت  مكتوبة القاعدة، هذه تتخذه الذي الشكل فال يهم اإلجرامية، ابلصفة له تعرتف اليت
 (25)قانونية. عدةقا بناء على الإ عقوبة وال جرمية ال: التايل النحو على املبدأ هذا صياغة من البد كان  وجودها، لذلك من
. 

 املسِولية اجلنائية للشخصية املعنوية يف الفقه اإلسالمي والقانوناملبحث الثالث: 
 املطلب األول: املسئولية اجلنائية للشخصية املعنوية يف الفقه اإلسالمي

ذا ارتكب حمرما دوات فيما إيشرتط الفقه  والقانون الفعل واإلدراك واالختيار يف حق اإلنسان الذي ميتلك تلك األ
 فماذا عن ما يسمى ابلشخصية املعنوية؟ هذا ما سنحاول توضيحه يف األسطر التالية.

 مفهوم الشخصية املعنوية:
يقصد ابلشخصية املعنوية جمموعة من األشخاص أو األموال يعرتف هلا القانون ابلشخصية القانونية املستقلة، 

، وهي يف واقعنا املعاصر أكثر وضوحا واحلديث عنها أكثر أمهية (26)مل االلتزامات فتكون قابلة الكتساب احلقوق وحت
حيث اندلعت الثورة الصناعية واالقتصادية يف الواقع املعاصر ومعظم التكتالت االقتصادية من شركات حمدودة وغري 

ترمي  من األشخاص أو األموال الشخص املعنوي هو : جمموعةحمدودة ومصانع وغريها إمنا متثلها الشخصية املعنوية ف
 .إىل حتقيق غرض معني

 
 املطلب األول: املسئولية اجلنائية للشخصية املعنوية يف الفقه اإلسالمي 

ثري من أحكامه يف كتبني ذلك من خالل لشخصية املعنوية، و يرى الكثريون أن الفقه اإلسالمي حتدث عن ا
الفقهاء فإننا  وغريها، ولو نظران إىل آراءبيت املال، والدولة، والوقف النصوص الفقهية اإلسالمية، وهي أكثر وضوحاً يف 

 سنجد رأيني رئيسيني يف هذه املسألة:
 الرأي األول : عدم معاقبة الشخصية املعنوية :

                                                           

 نفس املرجع السابق والصفحة.)24(
 .309، القاهرة، ص1لية الدولية، دار النهضة طئو ون للمس(، مركزالفرد يف النظام القان2001( عالم، وائل، )25)
  .دار النهضة العربية، ط:األوىل ،3ة، دراسة مقارنة ص:( شريف سيد كامل املسئولية اجلنائية لألشخاص املعنوي26)
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يرى بعض الفقهاء أن الفقه اإلسالمي مل يعرف هذا املصطلح ومل يؤصل له ومل تتناوله كتب األقدمني وأن شروط 
فالشخص املعنوي ليس أهال  (27)  لعقوبة ليست متوفرة يف الشخصية املعنوية كالعقل واإلدراك واالختياراستحقاق ا

وليس لديه اإلحساس الذي من خالله  (28) للعقوبة شرعا ألنه ال يتمتع بعقل يفهم به التكليف لكي تناط به املسئولية
  تطبق بعض العقوابت.

عودة، فهو يرى أن الشخصية املعنوية موجودة يف الشريعة اإلسالمية منذ قادر عبد ال د.ممن يرى ذلك فقيه القانون: و 
ولكنها مل جتعلها أهاًل للمسئولية اجلنائية؛ ألن املسئولية تبىن على اإلدراك واالختيار وكالمها منعدم دون قدمي الزمان 

ما نسميها ، أو األشخاص املعنوية كشك يف هذه الشخصيات، لكن إذا وقع الفعل احملرم ممن يتوىل مصاحل هذه اجلهات
حمل املسئولية  وحدههو  إلنسانفا .اآلن، فإنه هو الذي يعاقب على جنايته ولو أنه كان يعمل لصاحل الشخص املعنوي

أساس املسئولية  و (29)ميتلك اإلدراك واالختيار، ومها وصفان غري متحققان يف الشخصية املعنوية اجلنائية ألنه وحده 
غري  املعنوي ضد الشخص املسئولية اجلنائيةفتقرير  ،ال يسأل اإلنسان جنائيا و بدوهنما إلرادة واالختيار،اجلنائية ا

ال يسأل من اجلرم إال فاعله ، وال يؤخذ امرؤ جبريرة غريه ، ويستدل من ما ذهب إليه أبنه على وقد استدل  (30)وارد
ُُّ ُكلِ  َشۡى ًٌٍ۬ ُقۡل َأَغرۡيَ ٱَّللَِّ َأۡبِغى ) القرآن بقوله تعاىل:  َوُهَو َر

ً۬
 ِوۡزَر اهَ ۡفٍس َِِلَّ َعَلي ۡ لُّ ن َ كُ  َوََل َتۡكِسُب  َرابًّ

ً۬
 َوََل َتِزُر َواِزرَة 

َتِلُفونَ ُأۡخَرىٰ   . [164]األنعام: ( مثَّ ِِىَلٰ رَبِ ُكم مَّۡرِجُعُكۡم فَ يُ نَ بِ ُُِكم ِبَا ُكنُتۡم ِفيِه خَتۡ

َز بِِهۦ َوََل جيَِۡد َلهُ تَٰ بِ كِ نِيِ ُكۡم َوََلٰٓ َأَماَِنِ  َأۡهِل ٱلۡ لَّۡيَس أبََِماوقال تعاىل: ) ا جُيۡ ا  َمن يَ ۡعَمۡل ُسوٰٓ ًًٌ۬ ا َوََل َنِصرًيً۬
ً۬
(  ۥ ِمن ُدوِن ٱَّللَِّ َولِيًّ

. وهو منطق سليم إن كانت العقوبة إلحلاق الضرر احلسي ال املعنوي فيمن ارتكب ج رماً (31) [123]النساء:
 املعنوية مل تكن ذات إحساس أبي أمل حسي. والشخصيات 

 الرأي الثاين: معاقبة الشخصية املعنوية
يرى أصحاب هذا الرأي أن مصطلح الشخصية املعنوية  مل يكن  مصطلحا حمداث  وإن كان احلديث عنه غري 

المي يسأل اإلساإلسالمي، و أن الفقه سوابق يف الفقه  شائع يف كتب األقدمني إال أن هناك تسميات أخرى له و
                                                           

 .864دار املعارف مبصر ،ص:-م1958(2حسن كرية، أصول القانون، ط:) (27)
 .25املعارف طبعة بدون اتريخ ،ص: املعنوية، دارئية لألشخاص ( إبراهيم علي صاحل املسئولية اجلنا28)
  (.1/394) –ص  -دار الكتاب العريب بريوت  ،(د.عبد القادر عودة. التشريع اجلنائي اإلسالمي 29)
 .51م،ص:2004الشروق، دار :القاهرة .األوىل الطبعة .الوطنية عرب املنظمة اجلرمية .بسيوين شريف ( حممود30)
ص  -م 1996سمربدي، العدد األول  -جملة القسطاس، املسئولية اجلنائية للمصارف التجارية بصفتها شخصيات اعتبارية  -علي عبد هللا ( د.أمحد 31)

16. 
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الشخصية املعنوية جنائيا وتتحول تلك املسئولية إىل مسئولية مدنية خالصة، وقد بوَّب الفقهاء لذلك ما مسوه ابلقسامة 
فاملسئولية  (32)في لزم الفقه اإلسالمي أهَل احمللة اليت كانت مسرح اجلرمية الغائب فاعلها ابلدية لعدم معرفة مرتكب اجلرمية 

ية مباشرة على شخص بعينه فهو أقرب إىل كونه شخصية معنوية وإن مل يستخدم الفقها ء التقليديون هنا ليست مسئول
 ذات املصطلح.

يت بوقد تناول ذلك بعض الفقهاء املعاصرين و املضطلعني يف الفقه والقانون يف كتبهم واعتربوا تلك اجلهات ك
وقد  ودة:". يقول الدكتور عبد القادر عق والتصرف فيهاأهالً لتمتلك احلقو  شخصيات معنوية وجعلتوالوقف  (33)املال

عرفت الشريعة اإلسالمية من يوم وجودها الشخصيات املعنوية، فاعترب الفقهاء بيت املال جهة، والوقت جهة؛ أي 
شخصاً معنوايً، وكذلك اعتربت املدارس واملالجئ، واملستشفيات وغريها، وجعلت هذه اجلهات أو الشخصيات املعنوية 

وملا كان للشخصية املعنوية صفة التملك والتصرف فإن من الطبيعي أن يلحق  (34)"أهالً لتملك احلقوق والتصرف فيها 
ى الشخص وهناك سوابق فقهية حكم فيها إبثبات املسئولية اجلنائية عل عقاب كعقوبة احلل والدهم واإلزالة واملصادرةهبا ال

آلخرين وضمان ، وهذا فيه حفظ حلقوق اجنائياً ية املعنوية الشخصرع ملساءلة اإلسالمي شاملعنوي مما يدل على أن الفقه 
هلا وإال فستمارس الشخصية املعنوية اإلضرار ابآلخرين وارتكاب اجلرائم ألهنا غري مسئولة واألشخاص الطبيعيون  خمتفون 

  خلفها.
ائلتها آلخرين فإنه يلزم مسها وأصبحت تشكل مصدر خطر وضرر على اأهداففإذا خالفت الشخصية املعنوية 

مهام، قوم به من مساءلة جنائية ملا ت املعنوية دونأن نرتك هذه الشخصيات  واقعيا ال ميكنفيما يتناسب وطبيعتها. ف
  .لذا ال بد من وضع أسس حتقق العدالة وحتقق املصلحة العامة وتصون حقوق العباد

رك ن قبلهم وهم أصحاب املصلحة املؤسسني هلا فهي حتولو مشل ذلك العقاب األشخاص الطبيعيني فهي تدار م 
أبيديهم وابلتايل فإنه من الالزم أن يصل العقاب إىل أصحاب الشخصية املعنوية فهم مؤهلون حلمل املسئولية اجلنائية 

 شريعة.ال فأيضاً مع الشخصية املعنوية. ليحقق بذلك مقصد أساسي من مقاصد الشريعة وليس هنالك ما خيال
مل حت تصار على معاقبة الشخص الطبيعي دون معاقبة الشخصية املعنوية إضرار حبق الشخص الطبيعي ألنواالق

الشخص الطبيعي وحده حجم خمالفات الشخصية املعنوية ال يتوازن مع مقدرة الشخص الطبيعي الضعيفة على التحمل، 

                                                           

 .98م ص:1964رضا ،أهلية العقوبة يف الشريعة اإلسالمية والقانون املقارن ،كلية احلقوق جامعة القاهرة  أمحد توفيق( حسني 32)
. بريوت،  الناشر دار إحياء الرتاث العريب، قيق حممد حامد الفقي، حت ،اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف ،علي بن سليماناحلسن  املرداوي أبو (33)

(7/319). 
 (.1/394مرجع سابق :) د.عبد القادر عودة. التشريع اجلنائي اإلسالمي (34)
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األمر الذي  (35) ابلتوازن االجتماعي إخاللاملعنوية وحتميل للمجتمع أخطاء الشخصية  العدالة،ففيه إخالل مببدأ 
 يرفضه اإلسالم ومقاصد التشريع العامة.

ولو أمعنا النظر يف األمر لوجدان أن من العقوابت ماال يصلح أن يعاقب هبا الشخصية املعنوية ومنها ما ميكن 
ار واهلدم و اإلنذ نشاط، واحللتوقع عليها فعاًل، مثل احلد من النشاط ، واحلرمان املؤقت من مزاولة الويتناسب أن 

أما العقوابت اليت ال ميكن أن توقع على الشخصية املعنوية وإمنا تنفذ منها إىل غريها مثل الغرامة واجللد  واإلزالة واملصادرة
وهو رأي أصوب حسب رأي الباحث وهو ما مت التوصل إليه بعد  (36)والسجن فال تناسبها وال جيوز توقيعها عليها

أكثر  ت االقتصادية إن التكتال مثستقصاء، السيما أن حجج املعرتضني مل تنهض ملستوى براهني اجمليزين البحث واال
لقول لتحفظ حقوق األمة وهو مقصد رئيس من مقاصد التشريع، وبدوره يؤكد على أن  الفقه أكثر ا األخذ هبذحاجة ل

 .م العقوابتاجلنائية اليت ألجلها شرع اإلسال لعدالةق ايوحتقحفظ أموال الناس يف مواكبة للواقع ويسهم بشكل كبرٍي 
 املطلب الثاين: املسئولية اجلنائية للشخصية املعنوية يف القانون

 اتفق أهل القانون على مساءلة الشخصية املعنوية مدنيا ولكنهم اختلفوا كما اختلف الفقهاء يف مسائلته جنائيا
ومنهم من يرى أن  (38) منهم من يرى أال مسئولية للشخصية املعنويةف (37)إىل فريقني: وا وخبصوص ذلك اجلدل انقسم

 الشخصية املعنوية تساءل جنائيا. 
 الرأي األول: القانونيون القائلون بعدم مساءلة الشخصية املعنوية 

ة ييرى فريق من القانونيني أال مسئولية للشخصية املعنوية وذلك حبجة عدم توفر الشروط األساسية لتحمل املسئول
ومن أمهها اإلدراك والشعور، ويرى أصحاب هذا الرأي أنه لو صح أن حنمل الشخصية املعنوية املسئولية اجلنائية فيمكن 

لة اءأن الشخص املعنوي ال ميكن أن يكون حمال للمس ونري ف (39) أيضاً. ةأن حنمل احليواانت أو جمموعة منها املسئولي
ي فرتاض قانوين فهو حقيقة معدوم ال يصدر منه نشاط ذايت والشخص املعنو جنائيا ويستندون إىل أن الشخص املعنوي ا

يف احلكم  جاءعضدوا رأيهم بعدة رؤى قانونية منها ما وقد ، الرشد اجلنائي حمدد ابلغرض الذي أنشئ ال مير مبرحلة
 ئية إال ضد أشخاصم، ال يصح أن تتخذ إجراءات عقابية أمام احملاكم اجلنا12/4/1892 ا القول :نفي هذمن فرنسي 

                                                           

 .12ص  -العدد الثالث  –مصارف التجارية بصفتها شخصيات اعتبارية جملة القسطاس تعقيب على حبث املسئولية اجلنائية لل –( بروفيسور الضرير 35)
 .72-71ص:– دار املعارف –املعنوية  لألشخاصاملسئولية اجلنائية  –د. إبرا هيم على صاحل  (36)

  .109م،ص:1987قسنطينة جامعة .ماجستري رسالة .املقارنة الوضعية والقوانني اجلزائري التشريع يف جنائيا املعنوي الشخص ليةئو مس .بكر أبو ( لزعر37)
 .93( د. حسن كرية املدخل لدراسة القانون ص 38)
 .م1970 (1)العدد،العلوم القانونية واالقتصادية جملةاملعنوية بني احلقيقة واخليال، مفهوم الشخصية،( أبو زيد رضوان39)
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وقد ، م 10/1/1929و هنالك حكم آخر لنفس احملكمة يف  (40) طبيعيني، وهم اّلذين يصح أن توقع عليهم العقوبة 
نه ال يصح تقرير املسئولية اجلنائية للجمعية ألن العقوبة جيب أن تكون شخصية فال يتحملها إال من أجاء يف أسبابه 

كنه ساوى بعد ذلك بني الشخصية الطبيعية واملعنوية يف املذكرة التفسريية ل (41) ارتكب الفعل املكون للجرمية
 م.وصار القانون املعمول به واملعتمد هو معاقبة الشخصية املعنوية.1889

بذاهتا  الشخصية املعنوية تفتقد للعقل واإلرادة وال متتلكويؤكد الفقهاء القانونيون الذين ينحون هذا املنحى أن 
الذاتية  عضائهاأبعضاء اجلسدية فال متلك إتيان الفعل ألل فقداهنا رمية، وإنه من الواضحاجلعلى اقرتاف  القدرة الالزمة

 وحبريتها واختيارها.  (42)اخلاصة 
وقد سلك هذا املسلك القانون اإليطايل والذي قرر أن الشخص املعنوي ال يعترب مسئوال جنائيا ولكن ميكن 

ه مسئوال ابلتضامن عن دفع الغرامة املفروضة على الشخص الطبيعي الذي ارتكب مسائلته مدنيا فقط وميكن اعتبار 
كما يرى القانون األملاين عدم االعرتاف ابملسئولية اجلنائية لألشخاص املعنوية وإذا ارتكبت جرمية يف   (43)اجلرمية ملصلحته

قانون األملاين تلك اجلرمية إمنا واعترب ال (44)سياق عمل الشخص املعنوي فالذي يسأل عن ذلك هو الشخص الطبيعي
ومهما   (45)هي يف سياق اجلرائم اإلدارية ومسئولية الشخصية املعنوية  عن ذلك ليست جنائية بل طابعها إداري حبت

كان األمر جنائيا أم إداراي فهو حتميل مسئولية للشخصية املعنوية ومن مثَّ إنزاهلا منزلة املكلف الذي يتحمل املسئولية 
 لى فعله.ويعاقب ع

 الرأي الثاين: القانونيون القائلون مبساءلة الشخصية املعنوية
يؤكد القانونيون أنه ال مسئولية جنائية إال إذا توافرت عناصر اجلرمية وثبتت عالقة السببية، وكانت من الصعوابت 

عل املادي واملعنوي له إتيان الفاليت واجهت إقرار مبدأ املسئولية اجلنائية للشخص املعنوي عند القائلني جبوازها كيفية 
وينصب هذا اإلشكال يف العالقة بني الشخص املعنوي وبني أعضائه وممثليه من األشخاص اّلذين يعملون لصاحله 

 وابمسه.
  ويرى القائلون مبساءلة الشخصية املعنوية أن ذلك جائز وأبنواع خاصة من العقوابت كاحلجز والتوقيف واملصادرة.

                                                           

 .63ص  –دار املعارف  –وية املسئولية اجلنائية لألشخاص املعن –( د. إبرا هيم على صاحل 40)
 .13القاهرة ص  –مكتبة غريب  –دراسات يف قانون العقوابت املقارن  –( د. ادور غالب الذهيب 41)
 .72 -71( د. إبراهيم على صاحل، مرجع سابق ص 42)
 ,78-76( شريف سيد كامل املسئولية اجلنائية لألشخاص املعنوية مرجع سابق ص:43)
 ( نفس املرجع والصفحة44)
 ( نفس املرجع والصفحة45)
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جرمية يف نطاق  وحني تقعالفرنسي هو املعمول به يف القانون القانون اإلجنليزي واهلولندي و  رأيلأخذ هبذا اقد و 
وقد كان القانون الفرنسي القدمي (46)أعمال مجاعة ال تتمتع ابلشخصية املعنوية، فيسأل عنها الشخص الطبيعي فقط

م واملعمول به منذ عام 1992د الصادر يف م مل يقر بعقاب الشخصية املعنوية حىت صدر القانون اجلدي1810الصادر 
ويرى القانون  (47)من ذلك القانون  127م حيث أقر مببدأ مساءلة الشخصية جنائيا كما ورد ذلك يف الفصل 1994

بنفس هذا القول تتجه و  (48)الفرنسي أن قيام هذه املسئولية ال تعفي الشخص الطبيعي من العقاب عن ذات اجلرمية 
 واملغرب وغريمها. بية كمصرالعر  لقواننيبعض ا

 الفوارق القانونية بني رؤية القوانني الثالثة:
رغم إمجاع هذه القوانني على ضرورة معاقبة الشخصية املعنوية إال أهنم اختلفوا يف جمال العقاب لتلك الشخصية 

 نشري إليها يف النقاط التالية:
ية تصر على نوع من العقوابت اليت تقع على الشخصالقانون اإلجنليزي: من املالحظ أن القانون اإلجنليزي يق

 املعنوية على العقوابت املالية ويف مقدمتها الغرامة واحلل.
القانون اهلولندي: بينما القانون اهلولندي حيكم على الشخصية املعنوية ابلغرامة واملصادرة ووقف النشاط واحلرمان 

 ائية.من بعض احلقوق واملزااي، والوضع حتت احلراسة القض
القانون الفرنسي: أما القانون الفرنسي فقد ميَّز بني عقوابت اجلناايت واجلنح ، وهي الغرامة واحلل وحظر مزاولة 
بعض األنشطة ، والوضع حتت الرقابة وغلق املؤسسات واحلرمان من دعوة اجلمهور إىل االدخار، واالستبعاد من السوق 

.وهبذا جند أن القوانني الثالثة اجتهت حنو حتميل الشخصية املعنوية (49)وحضر إصدار شيكات واملصادرة ونشر احلكم
 املسئولية اجلنائية مع فوارق يسرية يف التفاصيل.

 
 
 
 

                                                           

 .103-100م. ص:1997شريف سيد كامل، املسئولية اجلنائية لألشخاص املعنوية، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية القاهرة ، ط:األوىل  )46 (
 م.1985ط:األوىل ، الرابط،،أمحد اخلمليشي ،شرح القانون اجلنائي ،القسم العام ، مكتبة املعارف  )47 (
 .103-100يد كامل، املسئولية اجلنائية لألشخاص املعنوية، مرجع سابق، ص:شريف س )48 (
 .133سيد كامل ، مرجع سابق، ص:(. من قانون العقوابت الفرنسي. شريف 49-131إىل 37-131املادة :)من  )49 (



 

 
1154 

 اخلامتة:  
مبين  لية اجلنائيةاملسئو فاألساس يف قيام  اإلسالمي،حمل اهتمام الفقه  كان ومل يزل  املسئولية اجلنائيةإن موضوع 

اإلنسان مىت كان حرا يف إتيان السلوك اإلجرامي من عدمه أصبح حمل قيام مساءلته و ، دراكواإلعلى حرية االختيار 
 .وهو حمل اتفاق بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي جنائيا

كما أن الثروة الصناعية أو جدت كما هائال من الشخصيات املعنوية اليت من غري املنطق أن يتجاهلها الفقه 
و يرفعا عنها املسئولية يف الوقت احلاضر بل البد من االعتناء هبا وتنزيلها املنزل الصحيح فتعامل اإلسالمي والقانون أ

 حسيا وال معنواي.  االشخصية املعنوية كالشخصية الطبيعية إال فيما ال يناسبه
 النتائج:

 من خالل هذا البحث توصل الباحث إىل جمموعة من النتائج أمهها: 
 شىت زمان ومكان ويفلكل ما يستجد يف حياة اإلنسان من مسائل يف كل  لوالحقه اإلسالمي فإننا جند يف ال أوَل:

 .جماالت احلياة، جند ذلك جليا كلما غصنا يف عمق الفقه ومقاصده
 قوبة، إن توفرتع الشرع أو القانون عليها رتب أفعال أو أقوال من عنه يصدر ما نتائج لتحمل اإلنسان صالحية اثنيا:
 اجلنائية. ابملسئولية يسمى ما وهو التكليف، شروط فيه

صطلحات مل يتحدث الفقهاء عنها )قدميا( بصورهتا احلديثة إمنا كان هناك م النشأة حديثة فكرة املسئولية اجلنائية اثلثا:
 أخرى قريبة من ذلك كاجلهات وبيت املال وحنومها.

حقق مبدأ العدالة طبيعتها ليتم بذلك حفظ حقوق األمة وليت معاقبة الشخصية املعنوية ابلعقوابت اليت تتناسب مع :رابعا
 مع عدم إعفاء األشخاص الطبيعيني من املسئولية.

 بذل مزيد من البحث يف جمال املقاربة بني الفقه والقانون لتتوافق مع النظرايت الفقهية. خامسا:
وصيف ذلك لقول الفصل حول الشخصية املعنوية وتضرورة اجتماع وإمجاع مراكز الفتيا واحملاكم الشرعية العليا ل سادساً:

 ر.توصيفا فقهيا وقانونيا جممعا عليه يتناسب وحجمها اليوم واليت تبىن عليه معظم التكتالت االقتصادية يف واقعنا املعاص
  

در حاولت ق نينولكّ  احلكيم، العليم وحده هلل فالكمال قاربته، أو الكمال حبثي يف بلغت أّنين أدعي أخريا ال
د كنت ق  من خالل هذه الوريقات وإن كان املوضوع يستحق أكثر من ذلك، فإن اإلمكان أن أحقق أهداف البحث

 لزلل.ا النصح عن اخللل وسرت الكرام وشأن نفسي والشيطان، فمن األخرى تكن وإن وجل، عز هلل وفقت فالفضل
 .  سبيله إنه نعم املوىل ونعم النصريوأن خيتم لنا ابلشهادة يف دينه خلدمة يوفقنا أن أسأل تعاىل هللاَ 

 العاملني وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم. رب هلل احلمد أن دعواان وآخر
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 املسلم الشباُ فكر يف وأتثريه اجلديد اإلعالم

 صقر الشربيين إبراهيم حممد الدكتور

 
 ملخص البحث

تعد مرحلة الشباب من أخطر املراحل يف حياة اإلنسان ؛ ملا حتمله هذه املرحلة من مميزات وخصائص وحتدايت ؛ هلا 
ر الكبري يف حياة الشباب ، ومن تلك التحدايت اليت تواجه الشباب ؛ اإلعالم  ؛ الذي تطور كثرياً يف هذا العصر األث

وغدت وسائله الكثرية  ؛ وخاصة شبكة املعلومات ) اإلنرتنت( ؛ هي القوة املهيمنة على عقول وأفكار الناس عموماً، 
باب وتغيري أخالقهم الش ه املتنوعة ؛ األثر الكبري يف فكر وثقافةوالشباب خصوصاً .لذلك كان لإلعالم اجلديد بوسائل

ولقد محل اإلعالم اجلديد بثروته املعلوماتية الكبرية  إىل الشباب ؛ القدر العظيم من املنافع واملصاحل يف شىت  وسلوكهم.
، يف الوقت  لإلعالم اجلديدوعلى اجلانب اآلخر فإن  .الطيب يف التغري الفكري والسلوكياجملاالت ، وكان له األثر 

نفسه؛ مقداراً من املفاسد الفكرية واألخالقية والسلوكية ؛ واليت كان هلا األثر السيء يف فكر الشباب وخاصة فيما حتمله 
 .يف احملرمات وتدفعهم إىل الوقوع، شبكة املعلومات ) اإلنرتنت ( يف طياهتا من مواقع إابحية تثري شهوات الشباب 

لبحث : توضيح أثر اإلعالم اجلديد السليب على فكر الشباب ، وكذلك بيان األثر اإلجيايب؛ وخاصة يف واهلدف من ا
يث وصف وقد اتبعت يف هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، من ح اجلوانب الفكرية والثقافية واألخالقية والسلوكية.

 ا فكر الشباب ، وحتليل هذه األسباب ونتائجهاألسباب اليت أدت إىل أتثري اإلعالم اإلجيايب والسليب على 

 وقد اشتمل هذا البحث على : مقدمة ومتهيد ومبحثني ، وخامتة وفهرس للمراجع.

 املبحث األول :اإلعالم اجلديد وأتثريه السليب يف فكر الشباب.

 املبحث الثاين : اإلعالم اجلديد وأتثريه اإلجيايب يف فكر يف الشباب. 

 الشباب -الفكر  -: اإلعالم اجلديد  الكلمات املفتاحية
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 مقدمة

 

ة والسالم كفواً أحد ، والصال  له احلمد هلل رب العاملني ، الواحد األحد ، الفرد الصمد ، الذى مل يلد ومل يولد ومل يكن
بعني ، اورضى هللا عن الصحابة األطهار ، األبرار ، ورضي هللا عن التملسو هيلع هللا ىلص على خامت النبيني ، وإمام اجملاهدين حممد 

 .          واتبعيهم إبحسان إىل يوم الدين 

 وبعد ..
إن الشباب يف كل أمة؛ هم أساس هنضتها، وسر قوهتا،ومبعث حضارهتا ،وقد أثىن هللا تعاىل عليهم يف كتابه الكرمي 

َيةٌ  ِإهنَّ مْ  فقال :   1ه ًدى   َوزِْداَنه مْ  ِبَرهِبِّمْ  آَمن وا ِفتـْ
عبادته وتقرب إىل ربه منهم يف السبعة الذين يظلهم هللا يف ظل عرشه يوم القيامة ، فعن  َمْن َحس نملسو هيلع هللا ىلص  وذكر النيب 

 :  قَالَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّيبِّ  َعنْ  ه َريـْرَةَ  َأيب 
َعةٌ  َمام   :ِظلُّه   ِإالَّ  ِظلَّ  اَل  يـَْومَ  ِظلِّهِ  يف  اَّللَّ   ي ِظلُّه مْ  " َسبـْ  يف  م َعلَّقٌ  ْلب ه  قَـ   ، َوَرج لٌ  َربِّهِ  ِعَباَدةِ  يف  َنَشأَ  َوَشابٌّ  اْلَعاِدل  ، اإْلِ

 َأَخاف   ِإيّنِ  فـََقالَ  َومَجَالٍ  َمْنِصبٍ  َذات   اْمرَأَةٌ  طََلبَـْته   َوَرج لٌ  َعَلْيِه، َوتـََفرَّقَا َعَلْيهِ  اْجَتَمَعا اَّللَِّ  يف  حَتَاابَّ  َوَرج اَلنِ  اْلَمَساِجِد ،
َناه   فـََفاَضتْ  َخالًِيا اَّللََّ  ذََكرَ  َوَرج لٌ  مَيِين ه ، تـ ْنِفق   َما مِشَال ه   تـَْعَلمَ  اَل  َحىتَّ  َأْخَفى َتَصدَّقَ  َوَرج لٌ  اَّللََّ،  2َعيـْ

وتعد مرحلة الشباب من أخطر املراحل يف حياة اإلنسان ؛ ملا حتمله هذه املرحلة من مميزات وخصائص وحتدايت ؛ هلا 
ليت تواجه الشباب ، وخاصة يف وقتنا احلاضر ؛ اإلعالم  ؛ األثر الكبري يف حياة الشباب ، ومن تلك التحدايت ا

الذي تطور كثرياً يف هذا العصر وغدت وسائله الكثرية  ؛ وخاصة شبكة املعلومات ) اإلنرتنت( ؛ هي القوة املهيمنة 
لكبري يف اعلى عقول وأفكار الناس عموماً، والشباب خصوصاً ؛ لذلك كان لإلعالم اجلديد بوسائله املتنوعة ؛ األثر 

 أخالقهم وسلوكهم .ري فكر وثقافة الشباب وتغي
ولقد مَحَل اإلعالم اجلديد بثروته املعلوماتية الكبرية  إىل الشباب ؛ القدر العظيم من املنافع واملصاحل يف شىت اجملاالت ، 

لوماتية ؛ واليت كانت املعوكان له األثر الطيب يف التغري الفكري واخللقي ؛ وخاصة تلك املواقع املنتشرة على الشبكة 
 سبباً يف هداية كثري من الشباب إىل الطريق املستقيم .

                                                           

 13سورة الكهف آية :   - 1
( ، 629املساجد ، برقم ) وفضل الصالة ينتظر املسجد يف جلس من ابب ، واإلمامة اجلماعة صالة أبواب ، املختصر  الصحيح اجلامعالبخاري ؛  - 2

 (1031الصدقة ، برقم )  إخفاء فضل ابب ، الزكاة كتاب  ،   ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول إىل العدل عن العدل بنقل املختصر الصحيح املسند مسلم ،
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كما مكنت كثرياً من الدعاة اليوم من حتقيق عاملية اإلسالم ، وإيصال نور القرآن الكرمي ، وهدي السنة النبوية إىل 
داث لوقوف هبم على ما جيري من أحأقصى بقعة يف األرض ، كما أدت إىل توسيع دائرة الوعي بني أبناء األمة ، وا

 وتطورات مهمة ، ولفت أنظارهم إىل قضااي األمة املصريية .
وعلى اجلانب اآلخر فإن لإلعالم اجلديد ، يف الوقت نفسه؛ مقداراً من املفاسد الفكرية واألخالقية والسلوكية ؛ واليت  

ريية ت ) اإلنرتنت ( يف طياهتا من مواقع تنصكان هلا األثر السيء يف الشباب وخاصة فيما حتمله شبكة املعلوما
وإحلادية تبث مسومها يف فكر الشباب ، وكذلك مواقع إابحية تثري شهواهتم ، وحترك غرائزهم ، وتدفعهم إىل الوقوع يف 

 احملرمات .
خاصة يف و : توضيح أثر اإلعالم اجلديد اإلجيايب يف الشباب ، وكذلك بيان األثر السليب؛  واَلدف من هذه الدراسة

 اجلانب الفكري وما يتبعه من أخالق.
: وقد اتبعت يف هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، من حيث وصف األسباب منهج البحث يف هذه الدراسة

 اليت أدت إىل أتثري اإلعالم اإلجيايب والسليب على فكر الشباب ، وحتليل هذه األسباب ونتائجها
 دمة ومتهيد ومبحثني ، وخامتة وفهرس للمراجع .وقد اشتمل هذا البحث على : مق 

 طلحات اْلتية :فالتمهيد يشتمل على التعريف ابملص
 .أوالً :تعريف اإلعالم يف اللغة واإلصطالح

 اثنياً : تعريف اإلعالم اجلديد.
 اثلثاً: تعريف الفكر 

 رابعاً: تعريف الشباب يف اللغة واإلصطالح.
 أتثريه اإلجيايب يف فكر الشباُاملبحث األول : اإلعالم اجلديد و

 مواقع القرآن الكرمي وعلومه. -1

 الرتبية والتعليم واملعلومات. -2

 مواقع حبثية وعربية. -3

 امللفات املرئية وقنوات ) اليوتيوب (. -4

 القوائم الربيدية على الشبكة املعلوماتية ) اإلنرتنت( -5

 املبحث الثاين :اإلعالم اجلديد وأتثريه السليب يف فكر الشباُ.
 الدعوة إىل تنصري الشباب املسلم. -1
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 الدعوة العتناق املذاهب اهلدامة. -2

 الدعوة إىل اإلحلاد. -3

 مث اخلامتة وفهرس للمراجع واملصادر .
 أسأل هللا تعاىل أن يتقبل مين هذا العمل وأن جيعله يف ميزان احلسنات.

 لم.وس وصحبه آله وعلىملسو هيلع هللا ىلص  حممد سيدان على اللهم وصلى وآخراً  أوالً  هلل واحلمد

 

 

 التمهيد                                                     

 

إن حتديد املفاهيم من أّوليات املهام ىف البحث العلمى ، وهذا البحث اشتمل على عدة مصطلحات ، جيدر التعريف 
 الشباب. الفكر ،  اإلعالم ، اإلعالم اجلديد ، هبا ، وهذه املصطلحات هى :

 

 عالم يف اللغة واإلصطالح:أوَلً :تعريف اإل

أبدأ أواًل بتعريف مصطلح اإلعالم يف معاجم اللغة العربية ، وبيان املراد منه ، مث أوضح تعريفات املتخصصني ؛ من 
 خالل كتاابهتم .

 
 تعريف اإلعالم يف اللغة :  -1

قوٍم ع َلَماء  نـَْفس ه ورجل عاملٌ وَعِليٌم :منأصل كلمة اإلعالم من مادة ِعْلم،: والِعْلم  نقيض  اجلهل َعِلم ِعْلماً وَعل َم هو 
 ... وَعِلْمت  الشيَء أَْعَلم ه ِعْلماً َعَرفْـت ه... 

ه  فتعلَّمه، وَعِلَم ابلشيء َشَعَر. يقال: ما َعِلْمت  خبرب قدومه أي ما َشَعْرت. ويقال: اْستَـ  ِلْم يَل عْ وَعلَّمه الِعْلم وأَْعَلمه ِإايَّ
انً اخلرب : أخربه ِنيه حىت أَْعَلَمه ، واْستَـْعَلَمين اخلرَب فأْعَلْمت ه إايه ، وَعِلَم األمَر وتـََعلََّمه أَتقنه... وأعلم فالَخرَب فالن وأَْعِلمْ 

َمة ، ...والَعالمة والَعَلم : َشْيٌء يـ ْنَصب يف الَفَلوات هَتَْتِدي بِِه الضالَّة . َعَرْفته  وَعِلْمت  الشيء مبعىن 3به... والَعالمة : السِّ
   4وَخرَبْته 
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فاملعىن اللغوي لإلعالم  يدور حول:املعرفة و اإلخبار والتعليم واإلتقان ، والشعور ابلشيء ، ونقل املعلومات إىل 
 اآلخرين.

 
 تعريف اإلعالم يف اإلصطالح: -2

السطور  لإلعالم تعريفات عديدة، ختتلف ابختالف التصورات واألفكار، ونستعرض بعضاً من هذه التعريفات يف
 التالية :

اإلعالم هو : "تزويد الناس ابألخبار الصحيحة، واملعلومات السليمة، واحلقائق الثابتة اليت تساعدهم على  -أ
تكوين رأي صائب يف واقعة من الوقائع أو مشكلة من املشكالت، حبيث يعرب هذا الرأي تعبرياً موضوعياً عن 

 5عقلية اجلماهري واجتاهاهتم وميوهلم." 

لعقلية  املوضوعي أشهر التعريفات وأقرهبا تعريف العامل األملاين )أوتوجروت( لإلعالم أبنه: " هو التعبريومن  -ب
 6نفسه."  اجلماهري ولروحها وميوهلا واجتاهاهتا يف الوقت

كل قول أو فعل ق ِصَد به محل حقائق أو مشاعر أو عواطف أو أفكار أو جتارب : " وقيل اإلعالم هو   -ج
 7كية شخصية أو مجاعية إىل فرد أو مجاعة أو مجهور ب غية التأثري..." قولية أو سلو 

ويستخلص من التعريفات السابقة أن اإلعالم : نقل األخبار الصحيحة للناس ؛ هبدف التأثري عليهم سلباً أو إجياابً 
 وذلك عن طريق وسائل متعددة .

 

 اثنياً : تعريف اإلعالم اجلديد :

حىت حينه  حيدد مفهوم اإلعالم اجلديد بدقة ؛ إال أن لإلعالم اجلديد عدة مرتادفات منها اليوجد تعريف علمي حمدد 
: اإلعالم البديل ، واإلعالم اإلجتماعي ، صحافة املواطن ، موقع التواصل اإلجتماعي . وغريها من املرتادفات . إال 

 أين وجدت بعض التعريفات للباحثني أوردها هنا ليتضح املفهوم منها :
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إلعالم اجلديد هو : " جمموعة تكنولوجيا االتصال اليت تولدت من التزاوج بني الكمبيوتر والوسائل التقليدية ا -1
 8لإلعالم كالطباعة والتصوير الفوتوغرايف والصوت والفيديو . "

وجاء يف تعريف آخر أبنه : " كل أنواع اإلعالم الرقمي الذي يقدم يف شكل رقمي وتفاعلي . وهناك حالتان  -2
متيزان اجلديد من القدمي حول الكيفية اليت يتم هبا بث مادة اإلعالم اجلديد ، والكيفية اليت يتم من خالهلا الوصول إىل 
خدماته ، فهو يعتمد على اندماج النص والصورة والفيديو والصوت ، فضالً عن استخدام الكمبيوتر كآله رئيسية له 

 9فهي متثل الفارق الرئيسي الذي مييزه ، وهي أهم مساته"يف عملية اإلنتاج والعرض ، أما التفاعلية 

 

 اثلثاً: تعريف الفكر.
 ملصطلح الفكر عدة معاين لغوية وإصطالحية ميكن إجيازها يف اآليت : 
 : : .َويـ َقال   اْلَمَعاين  ِلطََلبِ  َوالتََّدبُّرِ  اِبلنََّظرِ  اْلَقْلبِ  تـََردُّد   فاْلِفْكر   َمْطل وبٍ  إىَل  هِبَا يـ تَـَوصَّل   الذِّْهنِ  يف  ورٍ أ م   ب  تـَْرتِي اْلِفْكر 

  10.ظَنًّا َأوْ  ِعْلًما َيك ون  
 11.. اجملهول معرفة إىل للوصول املعلوم يف العقل أو إعمال ذهين، نشاط وقيل :

 ، وما نقصده يف حبثنا هذا ملفهوم الفكر : هو النشاط الذي يضم اآلراء واملعتقدات والثقافات جملموعة من البشر
 ونقصد هبم هنا فئة الشباب .

 
 اثلثاً : تعريف الشباُ يف اللغة واَلصطالح:

من املصطلحات املهمة يف هذا البحث مصطلح ) الشباب ( ،ويف السطور التالية حناول تعريفه يف بعض معاجم اللغة 
 ، ويف اإلصطالح.
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 تعريف الشباُ يف اللغة:  -1

 ...تعرتيه حرارةٍ  يف وقّوته الشيء، مَنَاء على يدلُّ  واحد، أصلٌ  والباء الشنيكلمة الشباب : مشتقة من الفعل َشبَّ ؛ 
 باابً ش يِشبُّ  .شبَّ  واحلداثة   :الَفتاء والشَّباب 12.وحرارته جسِمه بقّوة والزايدة   النَّماء هو وذلك شاّب، : مجع والشََّباب

 َشبَّةٌ  وامرأَةٌ  َشبٌّ  لوَرج   َشوابَّ ، ِنسوةٍ  ِمن شابَّةٌ  وامرأَة .للجمع . اسم ش بَّاٌن، والشَّباب   واجلمع شابٌّ  وشبيبًة ،.ورجل
ن ه ،ورجل فيه يزيد َأي هلذا َشب وبٌ  وهذا الشَّباِب ، ... من يعين  الشََّعرِ  َأْسَودَ  الَوْجهِ  أَْبيضَ  كان  ِإذا َمْشب وبٌ  وحي َسِّ

 ، َشباابَ  َيِشبُّ  الغ اَلم وَشبَّ  13شيٍء ... كلِّ   اْرتِفاع   ون وراً،...والشَّبُّ  ِضياءً  فَتأْلأَلتْ  أَْوَقَدها ِإذا النارَ  َشبَّ  من وَأْصل ه
  14وَمرِح . َنِشطَ  إذا ، َوَشِبيباً  وش بوابً  ِشباابً  َيِشبُّ  الَفَرس   وَشبَّ 

 15الرجولة. سن إىل يصل ومل البلوغ سن أدرك والشباب : من
 يتضح أهنا تدور حول هذه املعاين : ومما سبق من هذه التعريفات اللغوية لكلمة شباب ؛

 والوجه ن،حس مناء الشيء وقوته ، والزايدة فيه ، والفتاء واحلداثة ، وارتفاع الشيء ، والنشاط واملرح ، واملظهر 
 وهذه املعاين تتناسب مع هذه املرحلة . احلسن،

 
 تعريف الشباُ يف اَلصطالح:  -2

 بداية بسن ددونهحي ؛فتارة للشباب تعريفهم يف االجتماعي؛  النفس وعلم والسكان والقانون االجتماع علماء اختلف
َية فيه تكتمل بيولوجي منو مبرحلة حيددونه ، واترة( سنة 35-15) من وهناية  وأعضائه. جسمه ومنو اإلنسان بِنـْ

 ثالث ىلإ اإلنسان حياة دورة تقسيم على يقوم ؛ الذي االجتماعي التعريف هو احلقيقة إىل تعريف أقرب ولعل 
 مرحلة يف ملواهبا وصقل التعليم مرحلة مث الطفولة، مرحلة فهناك والنفسي، النموالعضوي مراحل على تتوقف مراحل

 مرحلة من جزءاً  ل؛ وتشغ واإلجتماعية اإلقتصادية وضغوطها مسؤولياهتا وحَتَمُّل  احلياة مواجهة مرحلة وأخرياً  الشباب،
  .16الشباب مرحلة بعد وما الشباب
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  أبنه: الشباب املهدور( )اإلنسان مؤلفه يف  حجازي مصطفى رفويع
 عملية يف لكبريا التحدي يشكلون اآلن أهنم كما  مستقبله، وصناعة اجملتمع مناء فرص أهم حتمل اليت احلرجة " الكتلة
 الذي العبء ونيشكل إهنم واملشاركة، النشطة واإلنتاجية والوطنية االجتماعية احلياة مسارات يف وإدماجهم أتطريهم
 اإلسرتاتيجية وضع اقتصار يف أميا فيه تقتصر الذي نفسه الوقت يف خشية، أميا وختشاه ذرعاً، السلطات به تضيق
 17والعطاء" البذل إىل وتـَْوِقهم اإلنتاجية، طاقاهتم بتوظيف الكفيلة

                           

 

 يف فكر الشباُ املبحث األول : : اإلعالم اجلديد وأتثريه اإلجيايب
 فال لذا اآليل، اسباحل إمكانيات تطور عن الناجتة املتعددة التقنيات من واحدة )اإلنرتنت( الشبكة املعلوماتية تعترب
 وهذا املعاصرة، احلياة جماالت لكل رئيساً  عصباً  أصبح والذي استخدامه، إجيابيات عن مبعزل إجيابيتها رصد ميكن
 التطور هذا نأ قلنا إن نبالغ ال بل وجل، عز هللا إىل الدعوة وجماالت اإلسالمي عملابل يتعلق ما على بدوره ينسب

 ليس الشرعية ماملفاهي من الكثري ، وانتشار  امللتزمني أعداد تزايد من اآلن نراه فيما ابلغاً  إسهاماً  أسهم التكنولوجي
 18ه َو  ِإالَّ  َربِّكَ  ن ودَ ج   يـَْعَلم   َوَما وجل عز هللا فضل من كله  ، وهذا كلها  األرض ربوع يف بل املسلمني ؛ بالد يف فقط
 ما مع سيما ؛ ال الوسائل هذه من االستفادة جدوى من املتشكك األقل على أو الرافض موقف يقف قد البعض إن
 هلا ئلالوسا من غريها شأن شأهنا الوسائل هذه : إن نقول إمجاالً  ولكن ،  اخلطورة ابلغة سلبية آاثر من هلا يراه

 وإن وجل، عز هللا لنعمة شكراً  ذلك ويكون ونعمت، فبها اخلري أوجه يف استخدمت فإن مقاصدها، أحكام
   19سبحانه. لنعمته فكفر واإلفساد الشر طرق يف استخدمت

 ويف السطور التالية نتعرض لبعض إجيابيات اإلعالم اجلديد وأتثريها يف الناحية الفكرية والثقافية لدى الشباب .

لإلعالم اجلديد أثره اإلجيايب يف فكر الشباب وثقافته ، وخاصة املواقع الكثرية املنتشرة على شبكة املعلومات )  كان
اإلنرتنت( واليت كان هلا األثر النافع ؛ حيث استفاد الشباب املسلم منها ؛ يف معرفة العقيدة والثقافة اإلسالمية ، ويف 

منها يف حبوثهم ، واستفاد شباب اجلامعات وغريهم ، وكل ابحث عن جمال البحث العلمي ، واستفاد الباحثون 
 احلقيقة . 
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احلصول على برامج عديدة يف العلوم املختلفة يف التفسري واحلديث، والفتاوى الفقهية، واللغة، "واستطاع الشباب 
من الناس يف ثرياً فيد كوهذه ت ،بلغاٍت خمتلفٍة على أجهزة احلاسوب ،إضافة إىل حتميل الكتب واملصنفات العديدة

 ، وما يعانون منه ،إضافًة إىل تبصري املسلمني أبحوال العامل اإلسالمي إليها، اإلسالمية الدول اليت يصعب نقل الكتب
إن توفر املادة العلمية اليت ختدم اإلسالم على شبكة )اإلنرتنت( جيعل الوصول إليها .وطرح مشكالهتم وسبل حلها

 يث ميكنه الوصول إليها ساعة يشاء واختيار املواضيع اليت يرغبها. حتت حتكم املستخدم حب
وهذه ميزة كبرية ال تتوفر يف الوسائل التقليدية للدعوة اليت تتطلب جهداً كبرياً وتكلفة عالية يف إرسال الدعاة أو طباعة 

  الكتب وإرساهلا للناس .
ة حيث أن تصل إىل الفئات املتعلمة يف اجملتمعات املختلفالدعوة ابستخدام احلاسوب وشبكة )اإلنرتنت( ميكنها أن  إن

لذا فإن  جملتمع،اوهذه الفئات هي يف العادة ذات التأثري الفعال يف  التقنيات.هذه الفئات هي األكثر استخداماً هلذه 
البشر تتأثر هبذه  نيعين التأثري بطريق غري مباشر على أعداد كبرية أخرى م؛ الوصول إليهم واستمالتهم إىل دين اإلسالم 

 20الفئات. "
ملواقع غري املواقع اإلســـالمية ال تزال قليلة مقارنة ابو ، للدعوة اإلســـالمية املعاصـــرةل ائوســـال أهمِّ  وتعدُّ املواقع الشـــبكية من

شــهدت الســنوات األخرية جهوداً متزايدة لتطوير تطبيقات احلاســوب يف خدمة األغراض اإلســالمية ولقد " .اإلســالمية
وقد تركزت معظم تلك اجلهود حول تطوير اسـتخدامات احلاسـوب يف خدمة السـنة النبوية )حتقيق وتصـنيف  رعية.والشـ

التطبيقات  كذلك برزت  وتفاسري(.ويف خدمة القرآن الكرمي )حفظ واسرتجاع وشرح معاين كلمات  واسرتجاع(،وحفظ 
ما توجد ك  الفرائض،املواريث وخدمة علم  اليت هتدف لبناء نظم معلومات وقواعد بياانت فقهية وألغراض حســـــــــــــــاب

 إنَّ لدينية...ابعض التطبيقات التعليمية اليت هتدف لتعليم األطفال كيفية أداء الصـــــــــالة وكيفية ممارســـــــــة بعض الشـــــــــعائر 
 لذا فإنّ  دعوهم،يالدعوة لإلســــــالم جمال يتعامل فيه الداعية مع قدر كبري من املعلومات اليت يرغب يف إيصــــــاهلا إىل من 

ظ كم ملا هلذه التقنيات من قدرات عالية على حف ،ســــتكون وســــائل فعالة يف هذا اجملال)اإلنرتنت( ب وشــــبكة و حلاســــا
وقد بينت العديد من الدراســــات الســــابقة أن هناك  إليها.هائل من املعلومات وتيســــري عمليات اســــرتجاعها والوصــــول 
 21".نت( يف جمال الدعوة اإلسالميةعناصر عديدة تزيد من فعالية تقنيات احلاسوب وشبكة )اإلنرت 

  املسلم الشباب قافةيف فكر وث الكبري األثر اإلجيايب هلا كان  اليت اإللكرتونية املواقع أهم نوضح التالية السطور ويف
                                                           

نورة ، كلية أصول املدينة امل -سالمية ومتغريات العصررقيب ، صاحل ، الوسائل واألساليب املعاصرة للدعوة االسالمية ، حبث مقدم ملؤمتر : الدعوة اإل - 20 
 4ص  -م2005أبريل  –اجلامعة االسالمية  –الدين 

موقع الدين على شبكة املعلومات  ر: ، انظعنكبوتيةالدعوة إىل هللا عرب الشبكة ال،  هللا عبد بن خالد ، البشر - 21
 (http://www.deen.ws/daoh/112.htmالدولية)
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 . مواقع القرآن الكرمي وعلومه -1
على  املواقع مبئات متمثلة وعلومه الكرمي املعلومات املهتمة ابلقرآن تقنية خدمات ازدادت االنرتنت شبكة ظهور بعد

 ترمجة القرآنو  الكرمي، القرآن كلمات معاين والقرآن الكرمي، تفسري مبواقع متمثلة متعددة وبلغات العنكبوتية الشبكة
 تعدد والتالوة، التجويد وأحكام تعليمو  وحفظه، القرآن الكرمي تعليم ونسخه، الكرمي القرآن خمطوطات ،والكرمي
 القرآن الكرمي. ومواضيع وآايت وجذور كلمات يف مكانية البحثإ وورة،وص صواتً  العرض أشكال

 املتزايد الناس إقبال :منها أخرى، اتصال وسيلة أي يف تتوفر ال خدمة القرآن الكرمي مزااي يف اإلنرتنت والستخدام
 22الوسيلة. هذه ستخدامإ الدعوية ، وسهولة الوسيلة هذه تكلفة اإلنرتنت، قلة مواقع تصفح على

وتعترب عن بعد،  الكرمي القرآن خدمة ستخدام التكنولوجيا احلديثة يفعملت بعض املؤسسات التعليمية على تطوير إو
 من ضمن املتطلبات املقررة على الطالب، ومنها:  دراسياً  القرآن الكرمي والتجويد متطلباً 

 ( وحتتوي براجمها على مواد لتعليمعموماً وتعىن ابلدراسات الشرعية  م 2005 كلية لندن املفتوحة )أنشئت سنة    -  
 التجويد ويتم التدريس من خالل نظام إلكرتوين متكامل وابللغتني العربية واالجنليزية.

والدراسة فيه جمانية(، مؤسسة خريية تعىن بتعليم م  2002معهد الفرقان للعلوم الشرعية ابلقاهرة ) بدأ نشاطه عام  -
 .2004لتحفيظ عام ا، وبدأ برانمج للناطقني ابلعربيةت عرب االنرتنت مستواي أربعةالتجويد من خالل 

( ، وهي مدرسة إسالمية لتعليم وحتفيظ 2006 أكادميية قرآن أون الين بباكستان، )انطلق املشروع يف نوفمرب  -
 القرآن ، وتدريس التجويد وغريه عن بعد للمتحدثني ابللغتني االجنليزية واألوردية .

 23.أخرى ولغات لعربية واإلجنليزية،اب هبا خاص برانمج تستخدم دة،جب الكرمي القرآن لتحفيظ امليةالع اهليئة -
  

  (Education)الرتبية والتعليم واملعلومات  -2
chronicle.merit.edu  موقع يعرض أحداث الرتبية والتعليم(Chronicle of Education)  يعرض ملا يطلق
من أحداث الرتبية والتعليم واليت هي جملة أسبوعية تتخصص  (academe this week)عليه " أحداث هذا األسبوع 

 24ابلتعليم على مستوايت الدراسات األولية والدراسات العليا . 
                                                           

 اململكة ، جدة حممد، دور املقارئ االلكرتونية يف التعليم القرآين على شبكة االنرتنت  ، املؤمتر العاملي األول تعليم القرآن الكرمي ، احلميد عبد رجب،  -22
.238، ص م 2010يونيو  7 - 5هـ املوافق 1431مجادى اآلخرة  24 - 22من ،  السعودية العربية  

تعليم القرآن الكرمي عن بعد: دراسة وصفية حتليلية لبعض التجارب، ندوة القرآن الكرمي والتقنيات املعاصرة ) تقنية  ، هللا عبد بن أمحد ، الفريح -23
الدعوة واالرشاد ، و  فهد لطباعة املصحف الشريف ابملدينة املنورة ، وزارة الشؤون االسالمية واألوقافجممع امللك  ، السعودية العربية اململكة ،املعلومات( 

 .23 -5م ، ص: 2009أكتوبر  15-13املوافق   هـ1430شوال  26 -24الفرتة 
 . 219 - 217، ص  . م2007 ، 3اإلسرتاتيجية ،  ط والبحوث الدراسات مركز اإلمارات،  ، العلمي والبحث صادق ، عباس ، اإلنرتنيت - 24
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 مواقع حبثية عربية :   -3
  http:// www.arabiavista.comأوالً  : 

ر عض منها متخصصة يف جماالت الشعهذا املوقع حيمل عنوان " بوابة العرب " ويشتمل على معلومات عامة ، والب
،واملعلقات، والتعليم واملدارس واجلامعات ، واملال واألعمال ، واحلاسوب )واإلنرتنت( والفنون واآلداب، ومعلومات 

 إعالمية وإخبارية خمتلفة . 
 

  http:// www.alwaraq.comاثنياً  : 
ن مهات الكتب يف جماالت الفقه والعقيدة وعلوم القرآيضم موقع )الوارث( وهذا جماميع من كتب الرتاث العريب ، وأ

  25واحلديث والرتاجم ..

    
 26امللفات املرئية وقنوات ) اليوتيُو ( -4

تعد امللفات املرئية على الشبكة املعلوماتية ) االنرتنت ( من الوسائل األكثر أتثرياً يف فكر الشباب ، وخاصة القنوات 
ويشرف عليها األستاذ / فاضل سليمان وهو   10proud muslimقناة :  (واملقاطع املنتشرة على ) اليوتيوب

مهندس مصري ، يشرف على مؤسسة ) جسور( للتعريف ابإلسالم ، وله جهوده يف حماورة النصارى ، ورد شبهاهتم 
 حول اإلسالم .

: التابعة للدكتور / منقذ السَّقار ، وهي خمتصة يف بيان حقائق اإلسالم ورد   monqith alsaqqar: وقناة 
 الشبهات اليت تثار حول اإلسالم .

 
 
 

                                                           

 . 228 – 227، مرجع سابق، ص  العلمي والبحث صادق ، اإلنرتنيت - 25
لى ديو عاليوتيوب :هو أحد أشهر املواقع االلكرتونية على شبكة االنرتنت :وتقوم فكرة املوقع على إمكانية إرفاق أي ملفات تتكون من مقاطع الفي -26

ية ، فبمجرد أن يقوم املستخدم ابلتسجيل يف املوقع ؛ يتمكن من إرفاق أي عدد من هذه امللفات لرياها ماليني شبكة االنرتنت دون أي تكلفة مال
، اإلعالم اجلديد األشخاص حول العامل .) أمني ، رضا عبد الواجد ، استخدام الشباب اجلامعي ملوقع اليوتيوب على شبكة االنرتنت ، أحباث املؤمتر الدويل 

520م، ص2009ديدة لعامل جديد، البحرين ، جامعة البحرين، أبريل ، : تكنولوجيا ج  
 

https://www.youtube.com/user/mourrakouchi
https://www.youtube.com/user/mourrakouchi
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 القوائم الربيدية على الشبكة املعلوماتية )اإلنرتنت (      -5
كرة تقوم على فدليل املهتدين ؛ وهي  ومن أفضل القوائم الربيدية على )االنرتنت ( املؤثرة يف فكر الشباب  ، قائمة

الدعوة إىل هللا تعاىل ؛ عن طريق الربيد اإللكرتوين؛ حيث يقوم إبرسال رسائل منتظمة إىل املشرتكني يف القائمة 
الذي يقدم خدمة قوائم الربيد اجملانية، وميكن ألي  www.egroops.com الربيدية، ويستخدم دليل املهتدين موقع

املوقع وإنشاء قائمة بريدية خاصة جماانً، وميكن من خالل هذه القائمة الربيدية إضافة العناوين  شخص الذهاب لذلك
الربيدية لعدد غري حمدود من الناس، ومن خالل عنوان معني يكون خاص ابلقائمة تقوم إبرسال رسالة واحدة لتصل 

 إىل مجيع املشرتكني يف القائمة.
 ا ببعض الرسائل عرب  قائمة دليل املهتدين وكانت سبباً يف هدايتهم.وهذه بعض جتارب الشباب الذين أتثرو 

؛  ق الربيد اإللكرتوينعن طريفتاة حتكي قصتها وجتربتها مع بعض الرسائل اليت وصلتها من قائمة دليل املهتدين ؛  
  فتقول :

 ؛ن أابيل ملا أفعل فيما مضى من عمريومل أك ،عاًما، كنت فتاة الهية أبمور الدنيا وزينتها(22 العمر) من أبلغ فتاة أان
حىت قدَّر هللا أن وصلتين رسائل دليل املهتدين على بريدي اإللكرتوين، واي هلل كيف  .الذي بدا يل وكأنه مرَّ سريًعا
حىت أخذ ضمريي يؤنِّبين كلما تذكرت ما كنت أفعله مما ال ي رضي  ؛وأيقظتين من غفليت ،أحيت هذه املواعظ مشاعري

مل أَر يف هذه املتع املادية الزائفة أي راحة أو منفعة يف الدنيا، فضاًل هللا، و   
عن اآلخرة، ولو سألتم كيف كانت حيايت قبل أن مي نَّ هللا عليَّ اهلداية ألجبت : كنت أستيقظ صباًحا، وأستعجل يف 

 . الذهاب إىل اجلامعة حىت ال تفوتين احملاضرات، ألكون من املتفوقات دائًما
ض األحيان أ صلي الفجر، أما يف غالب األايم واي لألسف فال أ صلي حىت ال تفوت عليَّ احملاضراتويف بع  . 

أرجع إىل البيت وقد أخذ مين التعب كل مأخذ، فأانم أو أدخل عامل اإلنرتنت، فأ ضيِّع أوقايت فيما  مث ماذا بعد ذلك ؟
لدنيا، وعن آخر أغنية وما إىل ذلك، وهكذا يطول ال ي رضي هللا من األحاديث مع الشباب والفتيات يف أمور ا

احلديث حىت يؤذن لصالة العصر، وأان الهية غافلة عن ذكر هللا وعن الصالة، ويف بعض األحيان أذهب إىل األسواق 
وال َتَسْل عن ضياع األوقات، وكنت عند خروجي ألبس أفضل املالبس، وأتعطر وألبس أحدث اإلكسسوارات 

 . من تقصري غفر هللا يل ما سلف ،وهكذا كانت تفوتين الصلوات كثريًا؛ إىل البيت، ومن مَثَّ أانموالذهب، مث أرجع 

ومل يكن ذلك عن سوء نية من جانيب، ولكنها الغفلة الشديدة اليت ت عاين منها كثري من الفتيات، وكل هذا بسبب قلَّة 
  النصح والتوجيه

دوركن املرجو إلنقاذ أخوات مل حيظني مبا أيخذ أبيديهن إىل طريق اهلداية، وهنا أوجه لفتة إىل أخواتنا امللتزمات أين 
إىل عابرة  " وكذلك رسالة ) أخاطب فيك إميانك ( وأذكر ذلك اليوم الذي جاءتين فيه من دليل املهتدين رسالة
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ا أيًضا توجيهات قيِّمة وفيهما خطاب موجَّه إىل املرأة املسلمة، وأن اإلميان واحلياء شيئان متالزمان وفيهم ) سبيل
، والتحذير مما ي سمَّي عباءة الزينة، واليت ال مت تُّ إىل احلجاب الشرعي بصلة واليت حتتاج إىل ( حول احلجاب وشروطه

عباءة أخرى لتسرتها، وفعالً اندجمت يف قراءهتا، وفعاًل أحسست بشيء من الضيق يف قليب ال أعرف ما هو ابلضبط، 
ع ما يصلين من رسائل وأتثرت كثريًا، فأخذت أفكِّر واسرتجع يف ذاكريت ماذا كنت أفعل، أنبين املهم أخذت أقرأ مجي

ال  كيف أترك الصالة حىت  ضمريي كثريًا، فقلت لنفسي : هل هذه احملاضرات وهل هذا التفوق سينفعين يف اآلخرة ؟
 !تفوتين احملاضرات ؟

  !! ماذا سيكون مصريي يف الدنيا واآلخرة ؟ عذاب أستفيد ؟ماذا س كيف أقضي العمر يف اللهو ويف ما ال ينفع ؟
 . فقرَّرت يف نفسي أن أترك ما كنت أفعله يف املاضي

ال أأتخر عن أي و ، وبدأت أحافظ على مجيع الصلوات يف وقتها ، فعالً بدأت برتك األمور اخلاطئة وصرت أجتنبها
  عن الصالة، مث عاهدت نفسي أبن أسري يف الطريقصالة حىت ولو فاتتين احملاضرات، أو أي شيء آخر ي لهيين

وأن أنتبه إىل عمري والسنوات اليت ضاعت بال فائدة، واآلن وهلل احلمد أ صلي مجيع  ،وأن أترك متاع الدنيا، الصحيح 
الصلوات، وأ حافظ على قراءة القرآن، وابتعدت عن كل ما ي لهيين، وتركت مساع األغاين والذهاب إىل األسواق، 

 .ختليت عن عباءة الزينة إىل احلجاب الساتر، كما أراده هللا ال كما يريده أصحاب األزايء واملوضةو 
 عيفةالض النفوس أصحاب من الكثري غريت اليت اإللكرتونية الرسائل هذه على خري ألف هللا جزاكم فعال

 27ثرياً.تغرين ك فعالً  ئلالرسا هذه هلن أرسلت   الاليت الفتيات من الكثري وإمنا وحدي قصيت ليست وهذه

 
 اْلمالت الفكرية واألخالقية اإللكرتونية  -6

 حنو يهللتوج عدة محالت والدعوة، الصحوة شباب جهود بفضل مث شيء، كل  وقبل أوالً  هللا بفضل حدث لقد
 هنا، قارئ لكل ترسم واليت والعالقات، احلياة يف األفضل التغيري حنو وتوجيه الشباب الراقية، والقيم  الفاضلة األخالق
ومن هذه  ،وديين واجتماعي أخالقي أثر من احلديثة التكنولوجية الوسائل هذه حتدثه الذي األثر مدى داعية ولكل

 احلمالت :

 
 
 

                                                           

104 -102ص  -ه1421العصيمي، تركي ، كيف ختدم اإلسالم من خالل االنرتنت،السعودية،د.ط ،  ط -27   
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 (CALL ME DAWN) فجراً  كلمين  ْحلة -1
 إليقاظ ولحملما على ابلرن فيها يقومون يوم، كل  الفجر عند مسلم مليار إيقاظ واستهدفوا شباب هبا قام محلة وهى
 !!الفكرة؟ هذه أمجل وما. للصالة فجر كل  عند املسلم

 نفسك.. لربنا؟ ) حمتاج: يقولون فكرهتم، وإجناح الدعوية رسالتهم لتوصيل الشباب هؤالء استخدمها بسيطة كلمات
 كلنا  ونقوم ثرأك لربنا نقرب رأيك إيه طيب نفسنا، وكلنا.. نفسك أكيد.. ألمتك؟ حاجة تعمل نفسك.. منه؟ تقرب
 حنو بعد اأعضائه عدد بلغ وقد ( . لربنا بعض مع ونقرب هنساعدك هنا إحنا.. جديد من األمة وحنيي الفجر نصلي

 صالة ةأمهي رسالة توصيل يف األقل على الفعال األثر هلا كان  وابلفعل. مشرتك ألف 34 انطالقها على أشهر 8
 28األمة. هذه نصر طرق من طريق وأهنا الفجر

 
 (NO HARSSEMENT) للتحرش َل ْحلة  -2
 فيها، عيشوني اليت جمتمعاهتم يف الفضيلة نشر على حرصهم منطلق ؛ من الصحوة شباب بعض دشنها محلة وهى

 وكبرية، صغرية اتوالطرق الشوارع يف ابلفتيات اجلنسي التحرش نسبة ارتفاع ؛ فمع( إيدك شيل) شعار حتت وكانت
 مهة حرك ؛ مما ةاإلسالمي البلدان بعض شوارع يف علنا احلقيقي ابالغتصاب ، واترة ابالحتكاك ، واترة ابللمس اترة

 والفيس )االنرتنت عرب الفكرة أوصلوا خالهلا من ؛ واليت األخالقية احلملة هذه لتدشني املثقفني وبعض الشباب هؤالء
 ، وتوجيه لظاهرةا هذه على القضاء على تشجع ملصقات لصق ومت كبري،  عدد فيها شارك وابلفعل والتويرت( ، بوك

 نشر مت وهكذا، أخوايت، البنات كل  هلا؟ تتعرض فلماذا( ابنتك أو أمك أو أختك هذه) طيبة، أعمال إىل الشباب
 آاثرها نرى وحنن امثله عن نتكاسل فلماذا علينا مفروضا واقعا ابتت اليت التكنولوجيا خالل من حمرتمة إسالمية فكرة

 !!29الواقعية؟
 الوسائل األثر الكبري يف تغيري فكر وسلوكيات الشباب املسلم . والشك أن هلذه 

 
 الشباُ فكر  املبحث األول : اإلعالم اجلديد وأتثريه السليب يف                             

 إن اإلعالم اجلديد بكل وسائله ، حيمل رسائل إجيابية وأخرى سلبية ، وكالمها له األثر الكبري يف الشباب املسلم ؛
الذي يقضي أوقااتً كثرية من عمره مستخدماً تلك الوسائل ؛ ويف هذا املبحث نتعرض ألثر اإلعالم السليب يف الشباب 

 املسلم؛ وذلك من انحية التأثري يف الفكر والثقافة .
                                                           

 http://islamselect.netهندي ، عادل ، وسائل التكنولوجيا احلديثة يف خدمة الدعوة ،   - 28
 سابقانظر املرجع ال -29
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 كان لإلعالم اجلديد األثر السيء يف الشباب املسلم ؛حيث استخدم أعداء اإلسالم وسائل اإلعالم اجلديد ؛ من
 مسومهم يبثون النصارىف مواقع على شبكة املعلومات ) اإلنرتنت ( وغريها يف التأثري يف فكر الشباب املسلم وثقافته،

 أمام وتزيينها باطلةال العقيدة هبذه لإلميان املسلمني ودعوة هللا( ، : )ابن أبنه واالدعاء املسيح أتليه إىل تدعوا اليت
 .الصحيح قدهممعت عن إبعادهم وحماولة وامللذات ؛ الشهوات يف وترغيبهم لعلم ،ا قليل سيما ؛ ال والشاابت الشباب

وكذلك أصحاب املذاهب اهلدامة يدعون الشباب إىل اعتناق حنلتهم ؛ حىت وصل األمر إىل دعوة الشباب املسلم إىل 
 اإلحلاد . وهذا ما سنوضحه يف السطور التالية .

 
 الدعوة ِىل تنصري الشباُ املسلم. -1
ومات املنتدايت عرب شبكة املعل ؛الوسائل اليت استخدمها النصارى للتأثري يف الشباب املسلم ،وحماولة تنصريه من 

 : 30احلوارية 
" وهذه املنتدايت غرضها التبشري ابلنصرانية ، والنيل من الدين اإلسالمي .. ومن أمثلة هذه املنتدايت : منتدايت 

 .33ومنتدايت إجنيلي ،32الل ومنتدى احلق والض ،31الكنيسة العربية 
وتقوم هذه املنتدايت ابلطعن واإلنتقاص من الدين اإلسالمي ،وهم ينشئون أقساماً داخل هذه املنتدايت مثل :  

منتدى األسئلة واحلوار؛ وهو يهتم ابلشبهات اليت تثار حول اإلسالم والقرآن الكرمي ، والسنة النبوية املطهرة ،والنيب 
از القرآين ، ...إىل غري ذلك من العناوين اليت فيها التشكيك وإاثرة الشبهات وأخذ ،ومنتدى كذب اإلعجملسو هيلع هللا ىلص 

 34املتشابه من نصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية وترك احملكم فيها . "
واحدة من الوسائل املؤثرة يف الشباب ، لذا قام املنصرون ابستخدامها ، ونشر أفكارهم 35وتعد الشبكات اإلجتماعية 

 هلا. والتنصري عرب إقامة الصداقات ؛ أمر توصي به مرجعيات التنصري عرب الشبكة؛ كموقع من خال

                                                           

 أو ابلنصوص ماإ املشاركة ) التسجيل( وتكون معينة آلية طريق عن ينضمون األعضاء من جمموعة مشاركات بتنظيم يقوم اإلنرتنت على موقع وهو -30 
 . املتعددة الوسائل

31 -     http://www.arabchurch.com 
32 -     http://www.christian-dogma.com  
33  -   http://enjeely.com    
هـ  1432موسى ، التنصري عرب اخلدمات التفاعلية لشبكة املعلومات العاملية ، ماجستري ،السعودية ، جامعة امللك سعود ،ط  بن اجملممي ، حممد   -  34

 بتصرف  81-80، ص 
جتماعية :  هي خدمة تؤسسها وتربجمها شركات كربى جلمع املستخدمني واألصدقاء، ومشاركة األنشطة واالهتمامات ، والبحث عن الشبكات اإل   - 35

 تكوين صداقات ، والبحث عن اهتمامات وأنشطة لدى أشخاص آخرين .) موسوعة ويكيبيداي ، مفردة : خدمة الشبكات االجتماعية (

http://www.christian-dogma.com/
http://enjeely.com-/
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) اليوم العاملي للتنصري عرب اإلنرتنت ( ؛ فإنه يوصي إبنشاء الصداقات، والتعامل مع اآلخرين بكل مودة ، والتسلل 
باشر ، مع ائل دينية ، بعيداً عن طرق الوعظ املمن خالل اهتماماهتم الرايضية واملوسيقية ومتابعة األفالم ؛ إليصال رس

التحذير من الدخول فيما يسبب صداماً مع اآلخر؛ من خالل طرق اجلدليات ، واملختلفات الدينية والعقدية ، 
 36واالنتماءات السياسية ، أو حىت طرح املعتقدات املسيحية اليت تثري غضبهم .

ائل اإلعالم اجلديد؛ اليت يستغلها النصارى يف التبشري ، والتأثري على وسيلة أخرى من وس 37وتعد اجملموعات الربيدية
 الشباب املسلم ، فاجملموعات الربيدية اليت يديرها نصارى كثرية جداً. 

ففي دليل ) جمموعات موقع ايهو( حتت تصنيف الداينة النصرانية، هناك مايزيد عن مخسة وستني ألف جمموعة . 
 اللغات ، وليس حمصوراً على اللغة العربية. ولكن هذا العدد يشمل سائر

والعدد يف دليل ) جمموعات موقع قوقل( حتت تصنيف الداينة النصرانية يفوق مثانية آالف جمموعة ...،وحتمل هذه 
اجملموعات الربيدية يف رسائلها املوجهة؛ إىل اعتناق النصرانية أبسلوب صريح مباشر، أو عن طريق القصص اليت يصور 

هلا ؛ تـَْرك  مسلمني ديَنهم إىل الدين النصراين ، وكيف أهنم نعموا ابلطمأنينة والسعادة .أو أبسلوب القصص من خال
اليت حتكي جوانب الرمحة واإلنسانية يف النصرانية. ويف بعض األحيان ي لجأ ألسلوب الرتهيب والتخويف بسوء مآل 

  38من مل يؤمن ابملسيح خملِّصاً .

 
 اهب اَلدامة.الدعوة َلعتناق املذ -2

مل يكن النصارى وحدهم من يدعوا الشباب إىل ترك دينه والتشكيك فيه ؛ بل اخلطر الكبري أييت من أانس يتظاهرون 
فيقومون إبنشاء مواقع حتمل أمساًء إسالمية ، وتتخذ نفس الشكل العام الذي تتخذه  -وهو منهم براء  -ابإلسالم 

الم ثني عن معلومات يف الشريعة اإلسالمية ، أو الراغبني يف التعرف على اإلساملواقع والصفحات اإلسالمية جلذب الباح
، ويقوم أصحاب تلك املواقع بدس معلومات خاطئة عن اإلسالم ، بل إهنم اليتورعون عن اللعب يف آايت القرآن 

 الكرمي واألحاديث النبوية الشريفة بقصد التضليل وتشويه الشريعة .
ول يف اإلسالم أو احلصول على معلومات عنه ؛ فقد يقع يف موقع ضمن هذه املواقع يظن وحينما يريد الشخص الدخ

أنه املوقع الصحيح ، فيحصل على معلومات مضللة، قد حترمه من نعمة اإلسالم ، ويكفي أن نعلم؛ أن املواقع األوىل 

                                                           

   154،مرجع سابق، ص  العاملية املعلومات التفاعليةلشبكة دماتاخل عرب اجملممي ، التنصري -63
 ،دمة الدعوة اإلنرتنت يف خالعلي، حممد ،هو نظام إلدارة وتعميم الرسائل على جمموعة من األشخاص املشرتكني ابلقائمة عرب الربيد اإللكرتوين. )- 37
 (172ص
 ما بعدها بتصرف93ص  سابق، ،مرجع العاملية علوماتامل التفاعليةلشبكة اخلدمات عرب التنصري ، اجملممي - 38
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، وغريها 40،  والبهائية 39مثل : القاداينية على اإلنرتنت اليت تتكلم ابسم اإلسالم سبقت إليها الفئات املنحرفة أو الضالة
من الفئات ، حيث قامت هذه الفئات بتسجيل كثري من األمساء املرتبطة ابإلسالم مثل : اإلسالم ، إسالم ، اإلسالم 

 احلق، هللا، القرآن ،...إخل .
نية . ويوجد رة القادايويف فرتة مضت كانت أكثر املواقع اليت تتحدث عن اإلسالم ) أي أكثر من النصف ( حتت إدا

عدد كبري من املواقع اليت ختدم الفكر الشيعي ؛ وقد جيد الشباب لبسًا حني يزور هذه املواقع ؛ خصوصًا أهنا ابللغة 
 41العربية وتستخدم أمساًء وكتباً وأقساماً إسالمية .

الشيطان  ن صفحات عبادة. العديد م(تويرت)و (فيسبوك)مواقع التواصل االجتماعي وعلى رأسها كذلك يوجد على 
صفحة )، ومت توصيفها أبهنا (عبدة الشيطان سبحانه)ومن ذلك على سبيل املثال، صفحة ابسم  .ابللغة العربية

 .، أي ال يتم القبول هبا أو السماح ابالطالع على ما جيري فيها من مشاركات وحماداثت إال لألعضاء فقط(مغلقة
د لطائفة عبدة املطالبة حبق يف بناء معاب:اليت تروج لعبادة الشيطان، ابسم  وهناك صفحة من أغرب الصفحات العربية

    . https://www.facebook.com/pagesالشيطان ابملنطقة العربية
ملوضوعات السياسية بشكل قحام أنفسهم يف اإعضو، وال يرتددون عن  500من فيها يقرتبون عدد األعضاء و  

سنحارب )ينسجم مع غرابة أفكارهم املختلة. فنجد من بني العبارات الظاهرة على الصفحة، وابسم الصفحة: 
 . (اإلرهاب اإلسالمي وسننضم إىل جيوش الغرب حىت ننال حريتنا

 2234ئها من يقرتب عدد أعضا، اليت (الداينة اإلبليسية/ الشيطانية الروحانية)منها هي صفحة  لكن األكثر انتشاراً 
 .اً عضو 

 

 

                                                           

 اجلهاد فريضة وعن دينهم عن املسلمني إبعاد هبدف اهلندية، القارة يف االحتالل اإلجنليزي من بتخطيط م1900 سنة نشأت  : حركة القاداينية -39
 أمحد غالم مرزا اإلجنليزي . وكان ابللغة تصدر اليت األداين لةجم هو احلركة هذه حال لسان وكان اإلسالم، ابسم املستعمر يواجهوا ال حىت خاص، بشكل
 ،املعاصرة واألحزاب واملذاهب األداين يف امليسرة املوسوعةاجلهين ، مانع بن محاد ، القاداينية) إلجياد األساسية التنفيذ أداة م1908 ـ1839 القادايين
(  416ص -1ج - -هـ  1420 -4ط  ، الرايض ، دار الندوة العاملية،السعودية  

 واالستعمار العاملية واليهودية الروسي  االحتالل رعاية حتت م1844/هـ1260 سنة  الشيخي الشيعي  املذهب من نبعت  حركة والبهائية البابية -40
 ـ 1819)  الشريازي رضا حممد يعل املريزا أسسها. األساسية قضاايهم عن وصرفهم املسلمني وحدة وتفكيك اإلسالمية العقيدة إفساد هبدف اإلجنليزية؛
  (411، ص1ج سابق، مرجع امليسرة، املوسوعة اجلهين ،( )م 1850

وما بعدها بتصرف . 49ص  –مرجع سابق  –العصيمي ، كيف ختدم االسالم من خالل االنرتنت  -41   

https://www.facebook.com/pages
https://www.facebook.com/pages
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 الدعوة ِىل اإلْلاد -3
يف حبر من الشهوات واملادية، انتشرت آالف املواقع واملنتدايت على شبكة اإلنرتنت للرتويج الشباب املسلم وإلغراق 

 لألفكار اإلحلادية.
حول طبيعته، جند جمموعة من األقسام  ، الذي ال يرتك امسه جمااًل لتعدد اآلراء42فعلى موقع )منتدى امللحدين العرب(

 اليت تتخصص يف مواضيع نقد األداين بصورة سافرة.
 20صفحة، حتمل كل واحدة منها ما ال يقل عن  26ويطالعنا قسم خاص للدين اإلسالمي وحده، يضم ما يزيد عن 

أو  ط ال غري؟!(القرآن اخلنزير فق مثل: )ملاذا حرم رب موضوعاً يف نقد و)نقض( العقائد اإلسالمية، واليت تشمل عناوين،
 )أحاديث دمرت اإلسالم من جذوره(.

وابملقابل جند الكتاب يناقشون قضااي متنوعة يف املنتدى، منها ما يتعلق إبنكار اإلعجاز العلمي يف القرآن، أو ينتقد 
ل يف الدين، مثل أدق التفاصيج املواضيع على رِّ عَ بعض املمارسات الدينية، مثل إابحة ضرب الزوجة من قبل الزوج، وتـ  

 ذان واهتامه إبزعاج الناس، على حد قول املوقع.انتقاد األ
، بصورة شبه مطابقة ملنتدى )امللحدين العرب(، حيث يقوم إباتحة جمال  43 وأييت موقع )شبكة الالدينيني العرب(

نفض الغبار يًا على االنرتنت، واليت تأوسع لنشر هذه األفكار، إذ حيتوي على مكتبة كاملة من الكتب احململة إلكرتون
ثينيات، وسط يف الثال (إمساعيل أدهم)اليت كتبه املصري  مثل كتاب: )ملاذا أان ملحد؟( عن كتاابت يف جمال اإلحلاد،

 أجواء العهد الليربايل.
عات ا، الذي واجه الكثري من املماحكات مع اجلم( نبيل فياض )كما تضم جمموعة من الكتب للمؤلف السوري،

الدينية، واملتعلقة ببداايت اإلسالم ودرجة أتثره ابليهودية، حبسب وجهة نظر الكاتب، إضافة إىل كتابه املمنوع، الذي 
  ، بعنوان )أم املؤمنني أتكل أوالدها(.ملسو هيلع هللا ىلصزوجة الرسول حممد   -رضي هللا عنها -ينتقد فيه السيدة عائشة

املمارسات اإلسالمية، مثل احلجاب، فتتحدث إحدى الكاتبات  مقاالت املنتدى كذلك تشهد انتقاداً واضحاً لبعض
معاانيت مع احلجاب،" عن كيف حرمها احلجاب من االستمتاع مبراهقتها، كأن تذهب  -" مذكرات منقبة  حتت عنوان:

 44إىل البحر وهي ترتدي )املايوه احملتشم(، كي متارس رايضة السباحة.

                                                           

 http://www.il7ad.org -  42  
http://www.ladeenyon.net   43-   

.  الين ون ، موقع عالمات أ  اإلنرتنت( بوابة عرب العريب الشباب يغزو اإلحلاد خطر) اإلحلاد إىل سرحان ، حممد ، الدعوة -44
http://www.alamatonline.net/l3.php?id=29488 

http://www.il7ad.org-/
http://www.il7ad.org-/
http://www.il7ad.org-/
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 ،صوت اليسارية- عيكما يدّ   –املواقع العلمانية على الساحة العربية، فهو ، وهو أشهر45(احلوار املتمدن)موقع ويف 
، (من أجل جمتمع مدين علماين دميقراطي حديث يضمن احلرية والعدالة االجتماعية للجميع)والدميقراطية  ،والعلمانية

شف للمدقق مدي ما حيويه لكن ابلنظر إىل ما يف املوقع من مواد يتك.هكذا يصرح املوقع للتعريف واإلعالن عن نفسه
كر العلماين، كما يدعي مروجو الف  -فحسب –هذا املوقع من أفكار إحلادية، فاملوقع ال ينادي بفصل الديين عن الدنيوي

ود اخلالق عز وابلقرآن الكرمي، بل فيها إنكار لوج ملسو هيلع هللا ىلصبل يف املوقع مواد كثرية فيها استهزاء صريح ابإلسالم وابلنيب 
ففيه يكتب ج ّل امللحدين العرب، وابلنظر لعناوين بعض املقاالت  ؛لألصوات اإلحلاديةوهو مرتع خصيب .وجل

إلحلاد أو طريقاً شن إال ليكون صواتً لاملوقع من نفاق علماين وأنه ما د   اوالدراسات اليت ابملوقع يتبدي لنا ما خيفيه هذ
ا املوقع، واملروجة لإلحلاد الصريح: "حممد النيب امللحد"، فمن العناوين الصادمة يف هذ.موصالً ملن مل يبلغ درجة اإلحلاد بعد

و"أسئلة وأسباب جعلتين ملحد"، و "ملاذا أان ملحد؟ من جيرؤ، اليوم، على هذا السؤال؟"، و"تساؤالت ملحد من 
 أصل إسالمي"، و"أن تكون ملحدا يف مصر"، و"آايت من سفر اإلحلاد"، إىل غري ذلك من املقاالت والدراسات اليت

 .يقصر املقام عن سردها
وإىل جانب األعمال املروجة لإلحلاد هناك إعمال أخرى تطعن بشكل صريح يف اإلسالم، وتفرتي على القرآن الكرمي، 

، و"إثبااتت "مطلع ومغرب الشمس -، ومن هذه األعمال على سبيل املثال: "أخطاء القرآن العلميةملسو هيلع هللا ىلصوعلى النيب 
القرآن واالختالفات وصلت حد االقتتال"، و"حممد نيب اإلسالم جمرم حرب"، أن القرآن بشري وحمرف"، و"حتريف 

ت املنكرة ومن أمثلة الكتاابابإلحلاد ، إىل غري ذلك من الكتاابت الطافحة ...و"مزاعم املعجزات، نيب اإلسالم مثااًل"، 
"ملاذا هللا غري موجود؟"، و"هللا كيف نعرف أبن هللا غري موجود؟"، و" :لوجود هللا تعاىل، واملتجاوزة يف حقه تعاىل

فهذه أمثلة للكتاابت اإلحلادية اليت يطفح هبا ."وإبليس يتصارعون وحنن من يدفع الثمن"، و"آايت ت ثبت عدم وجود هللا
موقع "احلوار املتمدن"، ويفسح هلا صفحاته ويباركها، فهل بعد كل هذا بقي لدي أحد شك يف حتالف هذا الصوت 

ع اإلحلاد واملالحدة؟ بل الصحيح أنه صوت إحلادي، فلو صدق القائمون على هذا املوقع لسموه احلوار العلماين اجللد م
   46ملسو هيلع هللا ىلص . واالستهزاء ابلنيب،امللحد ال احلوار املتمدن، فأي مدنية يف إنكار وجود هللا اخلالق 
على شبكة االنرتنت ابسم ، وكذلك توجد جملة  47كما يوجد على شبكة االنرتنت  قناة ابسم )امللحدين ابلعريب(

 . 48:)جملة امللحدين العرب(

                                                           

  http://www.ahewar.org/debat/nr.asp - 45  
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1721710 46-   

-www.arabatheistbroadcasting.com 47-   
http://aamagazine.blogspot.com 48-  

http://www.ahewar.org/debat/nr.asp45%20-
http://www.ahewar.org/debat/nr.asp45%20-
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والشك أن هلذه املواقع اخلطر الشديد ، والتأثري الكبري على الشباب ؛ والذي يقضي أكثر وقته أمام شبكة املعلومات 
فة ابلدين ر ) اإلنرتنت ( فيدعوه الفضول إىل تصفح هذه املواقع ، وقراءة ما فيها ؛ واخلطر األكرب يف الشباب قليل املع

 ، حيث يقع يف هذا البحر اآلسن ، نسأل هللا السالمة لشبابنا املسلم .
من اآلاثر السيئة  لإلعالم اجلديد وخاصة شبكة )اإلنرتنت( وجود الكثري من املواقع  املليئة ابلصور اإلابحية اليت تثري 

ناك شخص  ك )ايهو( للبحث يف )اإلنرتنت(: أن هالغرائز فتؤدي إىل االحنراف واخليانة، تقول اإلحصائية الصادرة عن حمر 
كل دقيقة ونصف يبحث عن موقع له عالقة ابجلنس، وهو ما يعين أنه هناك أكثر من نصف مليون شخص يبحثون 

 49يوميَّا عن مثل هذه املواقع يف اإلنرتنت
ختدمها  %10نها موقع، م وتشري بعض التقارير إىل أن عدد املواقع اإلابحية يرتاوح بني نصف مليون وسبعة ماليني

مؤسسات متخصصة يف جتارة اجلنس سواء بتوفري الصورة أو الشرائط أو اجملالت أو توفري شبكات دعارة عاملية، كما 
قق بعض شركات  %60أّكد خرباء اإلنرتنت أن  من املواقع على الشبكة أصبحت تروج للخالعة والدعارة، إذ حت 

 50هذه التجارة الرخيصة الدعارة العاملية أرابحاً طائلة من
واهلدف من هذه املواقع يف الغالب الربح املادي، إذ يتوجب على متصفح هذه املواقع دفع مبلغ مقطوع مقابل مشاهدة 
)فيلماً( وقتًا حمددًا ، أو دفع اشرتاك شهري أوسنوي، مقابل اإلفادة من خدمات هذه املواقع، وإن كانت بعض هذه 

ديها؛ بتقدمي خدمة إرسال صور جنسية جمانية يومية إىل عناوينهم الربيدية، واستفادت هذه املواقع حتاول استدراج مرات
املواقع من االنتشار الواسع للشبكة واملزااي األخرى اليت تقدمها، فيوجد على االنرتنت آالف املواقع اإلابحية تتيح أفضل 

ناك على املواقع فاضح، يقتحم على اجلميع بيوهتم، فهالوسائل لتوزيع الصور الفاضحة، واألفالم اخلليعة، بشكل علين 
اإلابحية طوفان هائل من هذه الصور واملقاالت واألفالم الفاضحة، فكل مستخدم هلذه املواقع على االنرتنت معرض 
للتأثر مبا يتم عرضه على االنرتنت، الذي ال يعرتف أبي حدود دولية أو جغرافية، فهو يشكل خطرًا حقيقيا نتيجة 

 ثرياته املؤذية وغري املرغوبة. أت
كذلك تنتشر اإلابحية اجلنسية بني الشباب عن طريق القوائم الربيدية اإلابحية: فتتيح القوائم لألعضاء املشرتكني يف 
املواقع اجلنسية تبادل الصور واألفالم الفاضحة على عناوينهم الربيدية، ورمبا تكون القوائم الربيدية أبعد عن إمكانية 

                                                           

 .182، ص م2006عابدين ،الشريف ، انظر اإلعالم والعوملة واهلوية، املؤثر واملتأثر، دار الكتب الوطنية، الطبعة األوىل،  -49
 .103، 102هـ، ص1431األردن ، عمان ،  دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل،  -النويب، حممد ، إدمان اإلنرتنت يف عصر العوملة،  - 50
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تابعة األمنية، ويشرتك يف القوائم الربيدية آالف األشخاص الذين تصل أي رسالة يرسلها مشرتك منهم إىل مجيع امل
 51املشرتكني، فهناك كم هائل من الرسائل والصور اجلنسية يتبادهلا مشرتكوا القائمة بشكل يومي. 

 

 

 

 خامتة
امت النبيني خري خلق هللا ، خملسو هيلع هللا ىلص م على سيدان حممداحلمد هلل رب العاملني الذى بنعمته تتم الصاحلات ،وصلى الله

 واملرسلني ، ورضى هللا عن الصحابة والتابعني واتبعيهم إبحسان إىل يوم الدين .         
 وبعد

املسلم  الشباب يف ريهوأتث اجلديد اإلعالم هذا البحث والذى كان بعنوان :) كتابةمن   –بتوفيق هللا تعاىل  –قد انتهيت 
  من هذه الدراسة بنتائج وتوصيات أمهها : وقد خرجت( 
 

 أوًَل: النتائج :
 ،َسّخَر أعداء اإلسالم اإلعالم اجلديد للنيل من شبابنا املسلم ؛ ومسخ هويته اإلسالمية  -1

فاستعانوا ابلشبكة املعلوماتية يف بث مسومهم ، من الدعوة إىل تنصري الشباب ، واعتناق املذاهب اهلدامة، والدعوة إىل 
 حلاد .اإل

كان لإلعالم اجلديد أثره السليب يف أخالق وسلوك الشباب ، وذلك عن طريق نشر اإلابحية  -2
 اجلنسية ؛ووجود ماليني املواقع اليت أاثرت الشباب ، وحركت غرائزهم حنو احلرام.

 على املنتشرة ريةالكث املواقع وخاصة ، وثقافته الشباب فكر يف اإلجيايب أثره اجلديد لإلعالم كان -3
 ؛ منها سلمامل الشباب استفاد حيث ؛ النافع األثر هلا كان  واليت( اإلنرتنت)  املعلومات شبكة
 يف منها ثونالباح واستفاد ، العلمي البحث جمال ويف ، اإلسالمية والثقافة العقيدة معرفة يف

 . احلقيقة عن ابحث وكل. وغريهم اجلامعات شباب واستفاد ، حبوثهم

 

 اثنياً: التوصيات :

                                                           

سعود ،  مللكجامعة ا ،السعوديةاحلميدي، هند، أثر االستخدام املفرط لإلنرتنت على وظائف األسرة وعالقاهتا االجتماعية، رسالة ماجستري،  - 51
 .98، 97ص ه ، 1431
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العمل على ترسيخ عقيدة اإلميان ابهلل واليوم اآلخر ،مع زرع خوف هللا ومراقبته يف نفوس الشباب ،  -1
 وتربيتهم على الرغبة فيما عند هللا من األجر والثواب .

ضرورة إنشاء مشاريع تستوعب الشباب املسلم ،وحتافظ على هويته ،وتكون هذه املشاريع  وفقاً ملقاصد  -2
 الشريعة اإلسالمية .

سد أبواب الفنت وطرق اإلحنراف ، واستغالل وسائل اإلعالم اجلديد يف توجيه الشباب ثقافياً وعلمياً  -3
 وخلقياً واجتماعياً.

ضرورة تطوير املؤسسات الرتبوية ؛ احلاضنة للشباب ؛وضرورة تعدد أمناطها واتساع أفق املربيني  -4
 الستيعاب جماالت عمل متنوعة تستوعب كافة فئات الشباب .

  أسأل أن يتقبل مين هذا العمل وأن يكون خالصاً  لوجهه الكرمي . هللا
 وعلى آله وصحبه وسلم ملسو هيلع هللا ىلص واحلمد هلل أوالً وآخراً وصلى هللا على سينا حممد

 فهرس املصادر واملراجع                              
 القرآن الكرمي -1
 هـ1399 ط الفكر، دار بريوت، ارون،ه حممد السالم عبد: حتقيق ، اللغة مقاييس ، أمحد فارس ابن -2

 م1979 -
 هـ  1414 -3مكرم ، لسان العرب ، بريوت ، دار صادر ، ط بن ابن منظور ، حممد  -3
اللغة ،  حتقيق: حممد عوض مرعب، بريوت ، دار إحياء الرتاث  األزهري ، حممد بن أمحد ، هتذيب -4

 م2001، 1العريب ، ط
 م1980، 1القاهرة، مكتبة األجنلو، ط اإلمام ، إبراهيم ،اإلعالم اإلسالمي ، -5
أمني ، رضا عبد الواجد ، استخدام الشباب اجلامعي ملوقع اليوتيوب على شبكة االنرتنت ، أحباث  -6

 املؤمتر الدويل ، اإلعالم اجلديد : تكنولوجيا جديدة لعامل جديد، البحرين ، جامعة البحرين، أبريل
ثة ، الطبعة الثال،دار ابن كثري ،بريوت  ،ملختصراجلامع الصحيح ا ،حممد بن إمساعيل،البخاري -7

 .م1987 –ه 1407
   سبتمرب لقاهرة، البيئة، ، ا على احلفـاظ جمـال يف العربـي للشباب املرجعـي العربية ، الدليل الدول جامعة -8

 مWWW.unep.org.bh ، 2006 املوقع م على2006

رايض املعاصرة، السعودية، ال واألحزاب واملذاهب األداين يف امليسرة اجلهين ، مانع بن محاد ، املوسوعة -9
 هـ  1420 -4، دار الندوة العاملية،  ط
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ملغرب ، ا ـ البيضاء الدار ، ـ إجتماعية نفسية حتليلية دراسة:  املهدور حجازي ، مصطفى ، اإلنسان -10
 م2006 الثانية الطبعة ، العريب الثقايف املركز

 م1978 -هـ1398 -2، القاهرة ، دار الفكر العريب ، طمحزة ، عبد اللطيف ، اإلعالم والدعاية -11
 سالةر  االجتماعية، وعالقاهتا األسرة وظائف على لإلنرتنت املفرط االستخدام أثر هند، احلميدي، -12

 .98 ،97ص  ، ه1431 ، سعود امللك جامعة السعودية، ماجستري،
مية ث مقدم ملؤمتر : الدعوة االسالرقيب ، صاحل ، الوسائل واألساليب املعاصرة للدعوة االسالمية ، حب -13

 م2005املدينة املنورة ، كلية أصول الدين ، اجلامعة االسالمية ،أبريل  -ومتغريات العصر
حممد، دور املقارئ االلكرتونية يف التعليم القرآين على شبكة االنرتنت  ، املؤمتر  احلميد عبد رجب، -14

مجادى اآلخرة  24 - 22من ،  السعودية العربية لكةاملم ، العاملي األول تعليم القرآن الكرمي ، جدة
 م 2010يونيو  7 - 5هـ املوافق 1431

حممد، مفاهيم إعالمية من القرآن الكرمي: دراسة حتليلية لنصوص من كتاب هللا ،  الشنقيطي ، سيد -15
 م1986 -هـ1406ط  -الرايض، دار عامل الكتب ، 

 م2008 ط ، الشروق دار ، عمان ، والتطبيقات يمواملفاه الوسائل اجلديد ،اإلعالم عباس ، صادق -16
ة ،  اإلسرتاتيجي والبحوث الدراسات مركز ، اإلمارات،  العلمي والبحث صادق ، عباس ، اإلنرتنيت -17

 م2007 ، 3ط
 ه1421العصيمي، تركي ، كيف ختدم اإلسالم من خالل االنرتنت،السعودية،د.ط، ط -18
 ،األوىل: الطبعة ، الكتب عامل املعاصرة، القاهرة ، العربية اللغة معجم ، عمر خمتار أمحد ، عمر -19

 م 2008 - هـ 1429
عابدين ،الشريف ، انظر اإلعالم والعوملة واهلوية، املؤثر واملتأثر، دار الكتب الوطنية، الطبعة األوىل،  -20

 م2006
ارب، ندوة جتعليم القرآن الكرمي عن بعد: دراسة وصفية حتليلية لبعض التهللا ،  عبد بن الفريح ، أمحد -21

ع امللك فهد جمم السعودية ، العربية اململكة ،القرآن الكرمي والتقنيات املعاصرة ) تقنية املعلومات( 
لطباعة املصحف الشريف ابملدينة املنورة ، وزارة الشؤون االسالمية واألوقاف والدعوة واالرشاد ، الفرتة 

 م2009أكتوبر  15-13املوافق   هـ1430شوال  26 -24
 دت. ، لعلميةا ،املكتبة بريوت الكبري، الشرح غريب يف املنري املصباح ، حممد بن أمحد ، وميالفي -22
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موسى ، التنصري عرب اخلدمات التفاعلية لشبكة املعلومات العاملية ، ماجستري  بن اجملممي ، حممد -23
 هـ 1432،السعودية ، جامعة امللك سعود ،ط 

 رسول إىل دلالع عن العدل بنقل املختصر الصحيح ملسندا ، النيسابوري القشريي احلسن أبو ، مسلم -24
 1955/  هـ 1374ط ، العربية الكتب إحياء دار ، القاهرة الباقي، عبد فؤاد حممد: حتقيق ، ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 م.

 م2004 ،  4ط ـ الدولية الشروق مكتبة ،القاهرة ، الوسيط مصطفى ، إبراهيم ،  املعجم -25
صر العوملة، ، األردن ، عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة النويب، حممد ، إدمان اإلنرتنت يف ع -26

 هـ1431األوىل، 
 شبكة على نالدي موقع انظر ،: العنكبوتية الشبكة عرب هللا إىل الدعوة ، هللا عبد بن خالد ، البشر -27

 (h/112.htmhttp://www.deen.ws/dao)الدولية املعلومات
 ، موقع (اإلنرتنت بوابة عرب العريب الشباب يغزو اإلحلاد خطر) اإلحلاد إىل سرحان ، حممد ، الدعوة -28

 http://www.alamatonline.net/l3.php?id=29488.  الين ون أ عالمات

http://www.djelfa.info 
  

http://www.deen.ws/daoh/112.htm
http://www.alamatonline.net/l3.php?id=29488
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 ِشكاَلت واقرتاحات :بنغالديش يف الوطنية التعليم سياسة يف الدينية لقيما
 الدين معني حممد الدكتور

 يةاإلسالم والدراسات القرآن علوم قسم ، املشارك األستاذ
 اإلسالمية والدراسات الشريعة كلية

 شيتاغونغ العاملية اإلسالمية اجلامعة
mainu99@yahoo.com 

 الرمحن إرشاد حممد
 اإلسالمية والدراسات القرآن علوم قسم ، احملاضر

 اإلسالمية والدراسات الشريعة كلية
 شيتاغونغ العاملية اإلسالمية اجلامعة

 ملخص البحث
أزمة القيم الدينية  ايواجه اجملتمع البنغالديشي عديدا من التحدايت العظمى واألزمات اخلطرية حمليا وعلميا، ويف مقدمته

 ةل حملها األيدولوجيا الفكريوحتيف التعليم والرتبية. فالقيم واألخالق تكاد تغيب يوما بعد يوم يف ساحة عملية التعليم ، 
يف اجملتمع  ع احلايلضو الاملتأمل يف . فسالمية السمحةريعة اإلشالروح اليت ال تتناسب مع  عتقادات الفاسدةواال

ت اجلامعية ومن املتعلمني محلة الشهاداالشعب من فيه لقوانني املدنية لأكثر اجملرمني واملخالفني  البنغالديشي جيد
حث يف كون القيم وتكمن أمهية الب. التعليممن القيم الدينية غياب ب يف ذلك هو بالطبقات العليا يف اجملتمع، والس

تمع السليم تعليمية هي الوسيلة الفعالة لتغيري هيكل اجملالدينية أهم العناصر األساسية لنجاح التعليم؛ ألن العملية ال
 وتشكيل مساته وثقافته وأتهيل العناصر البشرية القادرة على النهوض ابجملتمع، وذلك ال يتم أبدا إال ابلقيم الدينية.

حل ، اليت يقل وجودها يف ايف التعليم والرتبية لبناء اجليل السليم واملواطن الصأمهية القيم الدينية  إىل بيانفيهدف البحث 
 بحثواعتمد ال البالد. مجيع قطاعات سياسة التعليم الوطنية يف بنغالديش مث ظهور آاثره السلبية املرتتبة واضحا على

عليم الوطنية املواد والبنود لسياسة الت، أما األول فمن خالل استقصاء نقديعلـى منهجني: املنهج االستقرائي، واملنهج ال
ها  حماولة لبيان آاثر يفنقد ما تعارض القيم الدينية يف هذه السياسة . وأما الثاين فمن خالل ش وما يتعلق هبايف بنغالدي

ة كربى ضرورة العودة إىل القيم الدينية وإعطاءها مساح، مثل بعض االقرتاحات ويقدم يف النهاية  الفاسدة على أبنائها.
ها ود اليت تتعارض ابلروح اإلسالمي واألخالق الفضيلة، وإضافة بعضالدراسية ، وحذف بعض املواد والبن ناهجامليف 

يم واملبادئ الدينية يف حاجة ملحة إىل القاآلخر اليت تتفق مع القيم الدينية واخللقية؛ ألن الوضع احلايل يف بنغالديش 
 حىت يسود العدل والسالم والطمأنينة يف اجملتمع. الراسخة، 

 .سياسة التعليم الوطنية ،القيم الدينية  ،البنغالديشي  اجملتمع الكلمات املفتاحية:

mailto:mainu99@yahoo.com
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 قدمة امل
حسان إىل له وصحبه ومن تبعهم إبآوعلى الكرمي ، احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على رسوله 

 :يوم الدين ، وبعد
 عرتفتوم، ولكن ي أن معدل املتعلمني فيها يتزايد يوما بعد دإن الناظر يف الوضـــــــــع احلايل يف بنغالديش جيف

ار املسؤولني ر والشباب حىت كباال خيلو منها الصغواجلناية بشكل رهيب ، معدالت اجلرمية بنفس الوقت 
د كلها، باليف أرجاء ال منتشــرةواجلرائم بكل أنواعها واالعتداءات هر الفســاد واظويرى الدولة. مناصــب يف 

دولية. ســــــــتوي العاملي حســــــــب تقريرات املنظمات الديش املركز األول يف الفســــــــاد على املالحىت حتتل بنغ
ا يعلالشعب املتعلمني من طبقة الألجل بل عامة الناس من األميني والفقراء ــــ  مهور جل اجلألوذلك ليس 

ألن مناهج عليم. الت من. إذن املشــــــــكلة ليســــــــت يف التعليم ولكن املشــــــــكلة غياب القيم الدينية تمعيف اجمل
ظهرت ملفكرين العلمانيني املائلني إىل األيدولوجيات الغربية واألفكار العلمانية. فالتعليم مت وضعها أبيدي ا

الظروف الراهنة من تشـــــــوهات الســـــــلوك اإلنســـــــاين املعاصـــــــر، واضـــــــمحالل القيم الروحية واجلمالية، تلك 
 .دفعت الشباب إىل التمرد والثورة على قيم اجملتمع .وطغيان املادة على الروح

ية تضمني املناهج الدراسية قيمًا سامية تصحح األفكار املتطرفة، وتدعو التالميذ إىل ومن هنا تتضح أمه
الفضيلة، وتسهم يف حل األزمة القيمية اليت يعاين منها اجملتمع. إذ مل تعد وظيفة املناهج تزويد الدارسني 

 لى النمو املتوازنعبكم من املعلومات اليت يتضمنها املقرر، بل مشلت تزويدهم ابخلربات اليت تساعدهم 
، مبا حيقق األهداف املنشودة. وميكن للمناهج الدراسية إذا أ حِسن إعدادها واختيارها، ابلقيم واألخالق

 .وحتديد أهدافها بدقة، أن تؤدي دوراً إجيابياً يف أتصيل القيم لدى التالميذ
كن أن تؤيت اإلسالمي وال مي تنفيذ سياسة التعليم العلماين مع نظام اجتاه واحد خاص، مرتوك التعليمف

ك السياسة تلإعداد مت قد سف الشديد ومع األ يف جلب الرفاهية الوطنية أو اخلري العام أبدا،  مثارها
ن، فأردان ن( يف بنغالديش أغلب سكاهنا املسلمو يو العلماء اإلسالم كما مساهاالالدينية )اإلحلادية  التعليمية 

ن سياسة و من انحية القيم الدينية وتقدمي بعض االقرتاحات لتك يف هذا البحث عرض عيوب هذه السياسة
 . واملنهج املتبع يف هذا البحث هو املنهج االستقرائي والنقدي . صحيحة وسلمية 
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 مفهوم القيم الدينية وخصائصها ومصادرها
 املعىن اللغوي للقيم : 

ِلَك الدِّين  اْلَقيِّم   ﴿ كرميوىف القرآن ال ابلتقومي ، يءوهى مثن الش قيمة واحدة ،مجع القيم   أتيتهي و  .1﴾ ذَٰ
القيمة مثن الشـــيء فيف اللغة  مبعان عدة : أتيت مبعىن التقدير ، فقيمة هذه الســـلعة كذا ، أي تقديرها كذا 

ىن فالن ماله قيمة ، أي ماله ثبات على األمر . وأتيت مبع يقالوأتيت مبعىن الثبات على أمر ،  .1ابلتقومي
أي يهدي لألمور األكثر ، 2﴾ نَّ َهَذا اْلق ْرآَن يـَْهِدي لِلَّيِت ِهَي أَقـَْوم  إ ﴿واالعتدال ، يقول تعاىل االستقامة 

 . 3قيمة ، أي لألكثر استقامة
 اَلصطالحي :القيم معىن 

ة املعيار من غري ما قوم به الشيء مبنزل"وال خيرج املعىن االصطالحي للقيمة عن املعىن اللغوي، فهي تعين: 
يعرف حممد عبد الغين القيم أبهنا:" جمموعة من االعتقـــــــــــــــــادات املؤكـــــــــــــــــدة واليت متثل . 4"ايدة وال نقصــانز 

ــــــه  ــــــرعية أفعالـ ــــــا شـ القيم هي كل ما يعمل "و .5وسلوكه" دستورا ابلنسبة للفرد، حيث يؤمن هبا وحتدد منهـ
 معايري" مد زقزوق القيم أبهنا:حمالدكتور  ويعرف  .6الشخص على حتقيقـــه أو جتنبـــه وهـــي أســـاس الدوافع"

للسلوك اإلنــــساين، واجملتمــــع املتوازن هو ذلك اجملتمع الذي ينتشر فيه الوعي ابلقيم، ومن ثــــم االلتــــزام هبــــا 
  7."والرتابط ويرتبط ابزدايد الوعي ابلقيم واإلحساس هبا مفـاهيم التقـدم والتفـاؤل والنظـام 

 مفهوم القيم الدينية : 
ختـــــــــــــــــص جانب معني من اهتمامات الفرد، فالقيم الدينية هي  اليتالدينية نوع من أنواع القـــــــــــــــــيم إن القيم 

ويرى أن  ،"اهتمام الفرد وميله إىل معرفة ما وراء العامل الظاهري فهو يرغب يف معرفة أصل اإلنسان ومصريه
 .8بصورة ما" وة هناك قوة تسيطر على العامل الذي يعيش فيه, وهو حياول أن يربط نفسه هلذه الق

وتعرف القيم الدينية "أبهنا األحكام اليت يصــــــــــــــدرها املرء على أي شــــــــــــــئ مهتداي يف ذلك بقواعد ومبادئ 
مستمدة من القرآن والسنة وما تفرع عنهما من مـصادر التشريع اإلسالمي أو حتتويها هذه املصادر وتكون 

 ري ول وفعل وهلا يف الوقـــت نفـــسه قـــوة وتـــأثموجهة إلـــى النـــاس عامـــة ليتخذوها معايري للحكم على كل ق
 .9"عليهم
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 جماَلِتا : 
تشـــــــتمل القيم اإلســـــــالمية مجيع مناشـــــــط احلياة ، ومجيع مناحي التفكري واالعتقاد ، ومجيع العالقات اليت  

 تربط املسلم خبالقه وبغريه من البشر ، بل وابلكون مجيعاً .
 

 : خصائصها 
دة متيزها عن القيم يف اجملتمعات غري اإلســالمية ، وهذه اخلصــائص مســتم القيم اإلســالمية تتميز خبصــائص

 من خصائص هذا الدين العظيم ، ومن هذه اخلصائص :
: إن القيم اإلســـالمية رابنية املصـــدر ، مبعىن أهنا مســـتمدة من كتاب هللا وســـنة رســـوله أســـاســـاً ،  * الرابنية

لنبوية فهي أيضـــــــاً مســـــــتمدة من عند هللا على لســـــــانه وكتاب هللا هو من لدن حكيم خبري ، وأما الســـــــنة ا
 . 10رسوله ﴿ َوَما يَنِطق  َعِن اهْلََوى* ِإْن ه َو ِإالَّ َوْحٌي ي وَحى ﴾ 

: والثبات هنا ال يعين اجلمود ، بل هو كما يقول سيد قطب " هناك ثبات يف مقومات التصور * الثبات 
وضــــــاع طور حينما تتغري ظواهر احلياة الواقعية وأشــــــكال األاإلســــــالمي وقيمه الذاتية ، فهي ال تتغري وال تت

 . 11العملية ، فهذا التغري يظل حمكوماً ابملقومات والقيم الثابتة هلذا التصور"
القيم اإلســالمية تشــمل كل ما يصــلح الفرد واجملتمع جلميع مناشــط احلياة اإلنســانية ، وهي * الش  مولية : 

القته لم بغريه ســـواًء عالقته بربه أو ابملســـلمني أو غري املســـلمني أو عشـــاملة لكل العالقات اليت تربط املســـ
ابحليوان واجلماد ومجيع خملوقات هللا كما أهنا شــــاملة يف تلبيتها حلاجات النفس والعقل والوجدان واجلســــد 

 .12﴿ مَّا فـَرَّْطَنا يف اْلِكَتاِب ِمن َشْيٍء ﴾ 
فراط أو التفريط ، وهـــذا التوازن بني متطلبـــات الفرد : فهنـــاك التوازن والوســــــــــــــطيـــة وعـــدم اإل * التوازن

ومتطلبات اجلماعة فال يطغى جانب على آخر، وهناك توازن بني متطلبات الدنيا ومتطلبات اآلخرة ﴿ 
 .13وََكَذِلَك َجَعْلَناك ْم أ مًَّة َوَسطاً ﴾ 

ة تؤدي مبن يعتنقها إجيابية خري : فالقيم اإلسالمية قيم إجيابية بكل ما تعين هذه الكلمة ، فهي * اإلجيابية 
إىل ســـــــــعادة الدنيا واآلخرة ، وهي إجيابية فاعلة يف عالقة هللا ســـــــــبحانه ابلكون واحلياة واإلنســـــــــان ، وهي 

 إجيابية فاعلة يف دور اإلنسان ووظيفته يف هذا الكون . 
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املثالية اليت  يف قوال تغر  القيم اإلســالمية واقعية ميكن تطبيقها ال تكليف فيها مبا ال يطاق ، :  * الواقعية
َعَها ﴿تقعد ابلناس عن االمتثال: قال تعاىل ا ِإالَّ و ســــــــــــــْ ،  واقعية ، فالعبادات14﴾ اَل ي َكلِّف  اَّلّل  نـَْفســـــــــــــــً

ابلضـــعف البشـــري وابلدافع  فاعرتفت راعت الطاقة احملدودة للناس واقعية ، والقيم كذلك واقعية واألخالق
 . 15ابحلاجات النفسيةالبشري ، واحلاجات املادية ، و 

: فهي قيم صائبة وصحيحة ألهنا من لدن عليم خبري ، وال ميكن أن تصطدم * عدم تعارضها مع العلم 
 بقاعدة علمية صحيحة .

 
 مصادر القيم اإلسالمية هي : 

ْطَنا مَّا  َفرَّ  ﴿القرآن الكرمي هو أساس الشريعة اإلسالمية وأصل سائر أدلتها قال تعاىل القرآن الكرمي:  -أ
أي ما تركنا يف القرآن شيئاً مما حيتاج إليه الناس يف أمر الدين والدنيا مفصالً أو  ،16﴾ِفي اْلِكَتاِب ِمن َشْيءٍ 

ِلِمنَي ﴾ َرٰى لِْلم ســـــــْ ْيٍء َوه ًدى َوَرمْحًَة َوب شـــــــْ َيااًن لِّك لِّ شـــــــَ وإىل  ،17جمماًل، وقال : ﴿ َونـَزَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِبـْ
 . 18ستند ابقي األدلة يف حجيتها من السنة واإلمجاع والقياس وغريهالقرآن ت

من  أقوال مل يقصـــد هبا اإلعجاز  -صـــلى هللا عليه وســـلم-وهي "ما صـــدر من النيب حممد  الس  نة : -ُ
وأفعال غري جبلَّية وتقريرات" . وقد أمجع املسلمون على أن السنة حجة يف الدين ودليل من أدلة األحكام 

 . 19وابلتايل فهي تعترب مصدراً من مصادر القيم اإلسالمية  الشرعية ،
وهو اتفاق اجملتهدين من أمة حممد صــلى هللا عليه وســلم على حكم شــرعي يف عصــر غري  اإلمجاع : -ج

عصــر الرســول ، واملراد من االتفاق : االشــرتاك يف االعتقاد أو القول أو الفعل أو ما يف معنامها من التقرير 
 . 20عند من يرى أن ذلك كاٍف يف اإلمجاع، والسكوت  

: ويعرَّف اصطالحاً أبنه "مساواة حمل آلخر يف علة حكم له شرعي ، ال تدرك من نصه مبجرد القياس -د
. وال خالف بني مجهور الفقهاء أن القياس  أصل من أصول التشريع ودليل من األدلة الشرعية 21فهم اللغة"

 الشرعية العملية اليت يرجع إليها يف معرفة األحكام
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 عن نظام التعليم يف بنجالديش: سريعةحملة 
 
 ماعية. متنوعة يف التنشئة االجت هاومعاجلة قضااي الزدهارهاالتعليم هو القوة الدافعة ألي أمة أو دولة إن 
 ، وهى : 22رئيسية يف بنغالديش اجتاهات ةيف ثالث ينقسميف بنغالديش نظام التعليم احلايل و 
   ليم العامنظام التع -1
   نظام التعليم الدينية  -2
 التقين -نظام التعليم املهين  -3

 وتشمل النظم األخرى لنظام التعليم املهين. 
 وينقسم كل من هذه األنظمة الثالثة الرئيسية إىل أربعة مستوايت:

 (5-1املستوى االبتدائي )السنوات 
 (10-6املستوى الثانوي )سنوات 

 (12عاما  - 11)ة العالي يةمستوى الثانو 
  مستوى التعليم العايل

جامعة خاصة ، وتدار هذه اجلامعات حتت رعاية  79جامعة حكومية و 36وتوجد حاليا يف بنغالديش 
، ميكن للطالب  زيةاإلجنلي أو وإشراف "اللجنة ملنح اجلامعات احلكومة". ووسيلة التعليم فيها اللغة البنغالية

ديدة ، جتري الدولة يف التعليم ، وحتتها أقسام ع يف منصب أعلى والرتبية ليمالتع اختيار أي منهما. ووزارة
 للمادة وفقا. ورعاية هذه املديرايت أبنشطة( تعليمي ومشورع فين إدارة مشروعات التنمية املختلفة )مشروع

 يف يميةلتعلا وتندرج املؤسسات. الثانوية املرحلة حىت اجملاين التعليم طفل لكل حيق الدستور، من 17
 وهى: شهادة. يةعشرة جمالس للتعليم، اليت تدير ثالثة اختبارات رمس حتت العالية يةالثانو و  الثانوية املرحلتني

 (SSC)وشهادة مدرسة الثانوية العالية ( SSC) مدرسة الثانوية وشهادة ،(JSC) مدرسة ابتدائية
املدارس اخلاصة و غالية. للغة اإلنكليزية أو البنيف مجيع مراحل التعليم، ميكن للطالب اختيار لتلقي تعليمهم اب

خدم املدارس اليت اإلجنليزية يف حني تست، ولغة التدريس فيها إىل االستفادة من وسائل اإلعالم كثريا متيل  
 البنغالية.اللغة ترعاها احلكومة 
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 نظرة عامة على سياسة التعليم الوطنية يف بنغالديش

 ش بقيادة حزب رابطة عوامي اختذت مبادرة إلعداد سياسة التعليم يف ضبطإن احلكومة احلالية يف بنغالدي
حاجة العصر احلديث لبناء جيل املستقبل كمورد بشري  مثل كفاءة يف املعرفة والتكنولوجيا مع القيم 

رة داألخالقية والوطنية. وتشكلت أول جلنة التعليم الوطنية إلعداد سياسة التعليم والرتبية بقيادة الدكتور ق
من قبل رئيس الدولة األول الشيخ جميب الرمحن ، فسافر وفد من هذه  1972سبتمرب  24خودا ، يف 

سياسة التعليم دية اهلنتجربة النظام تعليمهم، مث وضعوا يف ضوء عن تجربة الاللجنة إىل اهلند الكتساب 
 ية البنغالية والعلمانيةوالقوم قراطيةمستندين إىل املبادئ األربعة الرئيسية للدولة، وهى : الدمي البنغالديشية
 واالشرتاكية.

غائها ، مث لوكانت متعارضا لعقيدة اإلسالم ومبادئها فاحتج الشعب املسلم فاضطر احلكومة تغيريها ، وإ
م وشكل جلنة جديدة بقيادة االستاذ كبري شودري 2008عوامي يف السلطة مرة اثنية عام الجاء احلزب 

هذه  يفعليم الوطنية على غرار سياسة التعليم األوىل اليت كانت مرفوضة ، و فوضعت اللجة سياسة الت
  سالمي احلنيف.السياسة بنود وفصول كثرية تعارض الدين اإل

اضر. ولكن ة التعليم منذ استقالل بنغالديش حىت الوقت احلسوضع سيالقد مت تكوين سبعة جلان التعليم ف
لك السيسات اجلوانب السلبية، أما اجلوانب اإلجيابية لت يتنفيذها هفذ أية منها بشكل كامل. واليت مت تنمل 

  :يفأصبحت يف املخفي والتحت الستار. وجلان إعداد سياسة الرتبية والتعليم السبعة من بعد االستقالل ه
 م.1974-1972جلنة الدكتور قدرة خودا للرتبية والتعليم ، عام  -1
 م.1978ليم ، عام جلنة قاضي جعفر أمحد للرتبية والتع -2
 م.1978جلنة الدكتور جميد خان للرتبية والتعليم ، عام  -3
 م.1989جلنة الدكتور مفيض الدين ، عام  -4
 م.1996جلنة الدكتور مشس احلق للرتبية والتعليم ، عام  -5
 م.2003جلنة األستاذ منري الزمان ميا للرتبية والتعليم ، عام  -6
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 م. 2010للرتبية والتعليم ، عام جلنة األستاذ كبري شودري  -7
وجل هذه اللجان إلعداد سياسة التعليم قدمت مناهج التعليم تتعارض مع القيم الدينية واملبادئ العقائدية 

 اإلسالمية رتوكة التعاليمخاص م واحد ومل توافق آراء غالبية سكاهنا يف الدولة. فسياسة التعليم العلمانية ابجتاه
مع األسف الشديد و  ارها املستهدفة يف بناء الشخصية الصاحلة وال الرفاهية الوطنية ،مث تؤيت أن ال ميكن ،

. كاهنا املسلمونس غالبية سيتم تنفيذ تلك السياسة )قد مسى علماء الدين السياسة العلمانية( يف دولة 
دم إىل التورط يف امناهج التعليم ونظامها يدفع اجليل الق يف األخالقية فعدم وجود القيم الدينية والرتبية

 الفساد والغصب والفوضى ويبعد عن الدين احلنيف .
 

 ِشكاَلت سياسة التعليم الوطنية وعيوِبا:
ز الرئيسي كر . املدرسة أو املعهد هو املاتدريس القيم يف املعاهد التعليمية له أمهية قصوى ال ميكن إنكارهإن 

ارهم يتعلمون األخالق والقيم من معاهدهم ومدارسهم واألصلي لرتبية األوالد. فإن األوالد منذ نعومة أظف
قواعد حياهتم ونظم جمتمعهم. فإذا مل يتعلموا األوالد األخالق النبيلة من مدارسهم، فإهنم  ويتعلمون أيضا

إذا وضعت املناهج الدراسية يف املعاهد ف .يف املستقبل سوف يكونون أسبااب للشر والفساد يف اجملتمع
.. آن والسنة والعقيدة السليمة والتوجيهات النرية فإهنا تساعد على بناء أجيال طيبة وعريقةالعلمية وفق القر 

 :عدمي األخالق والقيم بل هو أضل من احليواانت. قال تعاىل صاروال شك أن اإلنسان ليس له قيمة إذا 
ْنَساَن ِمْن َعَلٍق﴾ َخَلقَ * ﴿اقـْرَأْ اِبْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلقَ  فأشار هللا سبحانه وتعاىل يف هذه اآلايت أبن .  23اإْلِ
 .العلم ال بد أن يكون ابمسه

مهور للرأي العام مث تقدم على اجل، التاتضع سياساهتا اخلاصة يف خمتلف اجملبنغالديش احلالية إن حكومة 
التعليم  على غرار سياسة م2016ة التعليم الوطنية عام سقبل سن القوانني فيها. فاختذت وزارة التعليم سيا

القدمي املرفوض من قبل الشعب مث  نشرها على الشعب علنا، فصار احتجاج قوي ضد سياسات عاصفة 
للحزب. على الرغم من  ةالضيق ةاأليديولوجيا والفكر  منمن االنتقادات. ألن السياسة استمدت 

وب وإشكاالت  عي علي ذلك . فظهر فيه ةاالحتجاجات القوية وانتقاد سياسة اعتمدت احلكومة العلمانيٮ
 كثرية ابلناحية القيم الدينية . أذكر أمهها : 
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يب ه َريـَْرَة أَ اليت هي من شعائر اإلسالم ، فعن ملة وال احلمدلة يف افتتاح هذه السياسة، سال توجد الب -1
 ِذي اَبٍل اَل يـ ْفَتح  ِبذِْكِر هللِا ْمرٍ ك لُّ َكاَلٍم َأْو أَ "رضي هللا عنه قَاَل : قَاَل َرس ول  هللِا َصلَّى هللا  َعَليِه َوسلَّم : 

 24 "َأْو قَاَل : أَْقَطع   -فـَه َو أَْبرَت  
ناس يف البالد األفكار واملعتقدات والقيم لغالبية العلى سياسة التعليم الوطنية، من الطبيعي أن تنعكس  -2

 ة للدين .ات املناهضولكن يف هذه السياسة مل تظهر انعكاساهتم بل احتلت فيها املبادئ واملعتقد
ات الالزمة من الضرور  ياألخالق ، اليت هو لقيم لللدين أول  ةال توجد يف الصف األول والثاين أي ماد -3

ألن الطفولة مرحلة شديدة لقبول األفكار العقائدية ، اليت يتعلم يف هذه املرحلة يغرس يف قلوهبم مدى 
 مولود من ما -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول قال أنه كان يقول -عنه هللا رضى-هريرة أيب عنفاحلياة ، 

 من فيها حتسون هل مجعاء هبيمة البهيمة تنتج كما  وميجسانه وينصرانه يهودانه فأبواه الفطرة لىع يولد إال
 .25جدعاء

إلعداد مناهج التعليم ابملفكرين العلمانيني متجاهال علماء الدين واملتخصصني  مت تشكيل اللجنة -4
الكتب ة يف وا النصوص الدراسيوضعواهلندوسيني يف املناهج. و أيديولوجية اإلحلاديني ابلدين. فأدخلوا 

  :، نذكر على سبيل املثال26املقررة على ضوء السياسات العلمانية واالشرتاكية جتاهال االجتاهات اإلسالمية
ففي الصف التاسع والعاشر حذفت قصيدة "العبادة" للشاعر املسلم وجعلت يف مكاهنا قصيدة "ابنيت"  -

قصيدة "احلمد" للشاعر املسلم عالول وجعلت مكاهنا قصة  للشاعر اهلندي فارتشوندرو غوانكر. وحذفت
 الرحلة عن األماكن املقدسة اهلندية "نزعة اهلروب" للكاتب اهلندي سنجيب شندروا شوتتو ابتدهاى. 

ويف الصف الثامن حذفت قصيدة "عمر فاروق" للشاعر الوطين قاضي نظر اإلسالم وجعلت مكاهنا  -
 " للمتصوف الضليل املشهور اللون شاه.قصيدة "ال آمل بعد فوات الوقت

ويف الصف السابع حذف مقال إسالمي "جنم الصحراء" سرية الرسول املختصرة وجعل يف مكانه قصيدة  -
 "أرض األم" للشاعر اهلندي املشهور روبندرو انت طاغور.

اهنا كويف الصف السادس حذفت قصة إسالمية "جائزة الصدق" للدكتور حممد شهيد  هللا وجعل م -
 "البقرة احلمراء" للكاتب اهلندوسي ستني سن  فيه بيان كيفية احرتام البقر كاألم، ال ينبغي أن تذبح أبدا.

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7783&idto=7797&bk_no=53&ID=1243#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7783&idto=7797&bk_no=53&ID=1243#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7783&idto=7797&bk_no=53&ID=1243#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7783&idto=7797&bk_no=53&ID=1243#docu
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حذف قصيدة " الدعاء" للشاعر املسلم كيكوابد وجعل مكانه قصة الرحلة اهلندية "الراتشي" إحدى 
 األماكن املقدسة املشهورة يف اهلند.

خمتصرة "حجة الوداع" وجعلت مكاهنا قصيدة  "الكتاب" للكاتب ويف الصف اخلامس حذفت خطبة  -
 امللحد املشهور يف بنغالديش "هومايون آزاد" ويف هذه القصيدة سخرية ونقد فاحش للقرآن الكرمي. 

ويف الصف الرابع حذفت قصيدة إسالمية "منزلة املعلم" للقاضي قادر نواز. وحذفت سرية خمتصرة لألطفال 
 " اخلليفة عمر ".

 ويف الصف الثالث حذفت سرية خمتصرة لألطفال "اخلليفة أبو بكر".
قصد تبعيد بوسري السلف الصاحل واملقاالت والكتاابت واألشعار اإلسالمية  ةسرية النبويالحذف هكذا مت 

كل من عظم الناس وال تتفق أبي شممكاهنا كتاابت معاداي العتقادات  تجعلو ، اجليل عن القيم الدينية
 .27مع القيم اإلسالميةاألشكال 

 فقد حذف أيضا املواد الدينية وقلصها ، ومثل:دارس اإلسالمية املاملناهج الدراسية يف أما يف  -5
 .رمادة املنطق يف الفصل التاسع والعاش تمادة القرآن الكرمي من الفصل األول والثاين وحذف تحذف -
  .ريسالمي من اإلجباري إىل االختيامادة التاريخ اإل حولت -
ن كانتا مادتني أدرجة بعد  100مادة احلديث والفقه اإلسالمي يف مادة واحدة مبجموع  ادجمت -

 درجة. 200مستقلتني مبجموع 
 .سم التجويد من مرحلة الداخل والعاملق ألغى -

ومة كثل مدرسة ديوبند وشهارنبور ال تتدخل يف مناهجها احلمأن املدراس الدينية يف اهلند هنا جدير ابلذكر 
 اهلندية ، ولكن يف بنغالديش تسيطر احلكومة على املدارس الدينية مباشرة وغري مباشرة.

ففي سياسة التعليم الوطنية مت استبدال النصوص اإلحلادية واهلندوكية يف مكان النصوص اإلسالمية يف 
األم ، وكيفية ذبح األغنام كالكتب املدرسية يف املراحل االبتدائية والثانوية . مثل تعليم الطالب تعظيم البقر  

أمام أصنام اهلندوس وقصص رحالت إىل األماكن املقدسة اهلندوسية ، وكيفية العبادة والتضرع أمام آهلتهم 
وغريها من النصوص اليت تتعارض مع العقائد اإلسالمية . ومن انحية أخرى ضم بعض النصوص تسخر 
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هنا النصوص يضطر آالف الطالب والطالبات يدرسو  من اللحى واحلجاب ولبس الطاقية والفتوى. وكل هذه
 يوميا. 

 اقرتاحات
ريد أن تبين جيال اليت تفالدولة بري يف تنشئة الطالب على القيم اإلسالمية. كهلا دور   الدراسيةناهج امل إن

 تساعد الطالبصحيحة على أساس القيم واألخالق ألهنا أن تضع مناهج دراسية  هلاصاحلا ال بد 
ولكن سياسة التعليم الوطنية يف بنغالديش تنعدم فيها القيم   .إسالمينيصاحلني و أن يكونوا  والدارسني

الدينية لذلك ال يفي الغرض املنشود للتعليم العام يف الدولة . فأقدم بعض االقرتاحات يف شأن هذه 
 السياسة التعليمية. 

املندرجة   املناهضة لالجتاهات اإلسالميةاختاذ خطوات فعالة على الفور إللغاء سياسة التعليم العلماين -
 ابألفكار الالدينية واهلندوسية املدمرة للقيم اخللقية واحلضارة اإلسالمية.  

د األول يف مبحث يف البن "العلمانية املوجهة للشعب"يف مكان  "القيم الدينية واملفيدة للناس" استبدال -
  .دينية استبداهلا الديين واألخالقيويف اهلدف الثالث الال أهداف التعليم وغاايته ،

 مبكان  "حيتوي املنهج تعليم األسس الرئيسة لكل أداين يدرسها أصحاب الدين مستلقة"استبدال  -
يف مبحث التعليم  الفصل الثاين ، يف "حيتوي املنهج والكتب املدرسية القصص السرية لألداين املختلفة "

  .االبتدائي وقبل االبتدائي واحلضانة
ربعة الرئيسية تعريف األداين األيف مكان  عني يدرسها أصحاب كل الدين منفردةاملتعريف الدين استبدال  -

  .يف بنغالديش يف أهداف التعليم الديين واألخالقي 
 . ختالف وأفكار غالبية سكاهنا والقيم الدينية؛ألهنا ما ذكر يف قسم فنون التشكيلية كلها حذف  -
 .مألن الدين هو منبع أصلي للقي ؛فقط "القيم يف املادة الثاين كتب "القيمإضافة الدينية مع  -
  .لثالثة املادة ايف ابلقيم الدينية يف بيان تكوين املواطن املثايل  "شعور العلمانية"ديل بت -
 العلمانينين ابملفكريليس وعلماء الدين ابلشخصيات اإلسالمية إلعداد نظام التعليم تشكيل اللجنة  -
  إلحلاديني فقط.  وا
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 يف املدارس احلكومية. باراي يف كل مراحل التعليمجتعليم القيم الدينية إ وجوب -
 

   الامتة
 :مما تقدم خنلص إىل أهم النتائج اليت توصل إليها البحث، وهي على النحو اآليت

كس فيها آمال عمل تنولكن مت وضعها سبع مرات منذ استقالهلا  قدإن مناهج التعليم يف بنغالديش  -1
ولة يوما بعد ، ومل يعتين ابلقيم الدينية ومل يهتم هبا. فيتزايد معدل املتعلمني يف الداالشعب واحتياجاهتم فيه

  .يوم ، ولكن مع ارتفاع معدالت اجلرمية بنفس الدرجة 
سالمية اليم اإلتعإن سياسة التعليم الوطنية احلالية اليت متت وضعها من قبل احلكومة قد أمهلت ال -2

الفساد لك تفشي نتج عن ذوختلت عنها، واهتمت ابألفكار العلمانية واملناهج الغربية ، فوالقيم الدينية، 
 .   والفوضى يف سائر البالد جرائم التخريب والعنفوالرشوة والتهريب يف كل قطاعات الدولة و 

ملة جوانب مه اه واحد خاصسياسة التعليم العلماين مع نظام اجتعلى غرار نظام التعليم  مت وضع -3
 .القيم واألخالق والعقائد واألحكام الشرعية واآلداب العامة

غلبية ألاملثل العليا دينية و العتقدات املبادئ و املتتعارض مع الوطنية يف بنغالديش إن سياسة التعليم  -4
وتقليص اجلانب لماين علتنفيذ التعليم ال وضعتسكاهنا. وال توافق مع نوعية التعليم الصحيح للتنمية بل 

   .الديين
فكار أبعتربا مواألخالقية ، و  القيم الدينيةجيب إعادة صياغة سياسة التعليم الوطنية مراعية جانب  -5

 . الفضيلةو ابألخالق  فحمالشعب ومعتقداهتم وآماهلم وثقافتهم لبناء املواطن الصاحل امل
 

مد هلل وآخر دعواان أن احل ، وأن ينفع به املســــلمني وهللا أســــال أن جيعل هذا العمل خالصــــاً لوجهه الكرمي
 وعلى آله وصحبه أمجعني . ،انم واملرسلني حممٍد والصالة والسالم على سيد األ ،رب العاملني 
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 التجدي  د يف الدراس ات اإلسالمي ة ضوابط ه وآفاق ه: آلي ات انتق ال السلط ة السياسي ة منوذج اً 
 ـوادريار قــــدكتور خمــت

 اجلزائر -أستاذ مشارك يف الشريعة والقانون جبامعة سعيدة
kouadri.mok101@gmail.com 

 

 لخصامل
تركز هذه الدراسة على بيان طبيعة التجديد للدراسات اإلسالمية وحتديد دوافعه وضوابطه يف نطاق الثوابت واملتغريات  

تقال السلطة مث تسلط الضوء على اآلليات الناظمة الن شارة إىل خمتلف اجتاهاته وما يرتبط هبا من حماذير مشرتكة.مع اإل
السياسية يف الدولة اإلسالمية يف ضوء قواعد الشريعة اإلسالمية ومقاصدها ونصوصها التفصيلية، مبا تتسم به الشريعة 

ثة، يعية لكل النوازل، ومن بني ذلك االستفادة من التجارب الغربية احلدياإلسالمية من مرونة وقابلية لتقدمي حلول تشر 
وأمهها االنتخاابت؛ اليت هلا أصل معترب يف سنة اخلليفة عمر )ض(، وبعض آليات الدميقراطية احلديثة اليت ال تتعارض 

الفقه السياسي  ه الزاوية منوهذ مع شريعتنا؛ ابعتبارها أفضل احللول املمكنة حاليا؛ النتقال السلطة بطريقة سلسة.
اإلسالمي حتتاج إىل مزيد صقل وتطوير وحاجة لتجديدها؛ مبا حيفظ  بالدان اإلسالمية من املخاطر النامجة عن انتقال 

 السلطة.

ية يف آليات انتقال السلطة السياس -ضوابط التجديد  -دواعي التجديد يف الدراسات اإلسالميةكلمات مفتاحية: 
 االنتخاابت يف الفقه اإلسالمي. –التجديد يف نطاق الثوابت واملتغريات  – الفقه اإلسالمي
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يعترب موضوع جتديد الدراسات اإلسالمية، من املوضوعات اليت تطرح نفسها بقوة يف كل عصر؛ توطِة: 
 انظرا ملا للتجديد من فوائد تتعلق إبحياء ما اندرس من معامل الدين واالستجابة ملتطلبات العصر، خصوص
ما يتعلق إبدارة عملية نقل السلطة؛ اليت تعترب من مفردات الفقه اإلسالمي السياسي أو فقه السياسة 
الشرعية، الذي يعترب ابلغ األمهية؛ فهو كفيل بدرء ما يتهدد الكثري من الدول اإلسالمية يف عصران احلاضر 

ين د فيما لو حصل فيها انفالت أممن زعزعة استقرارها أو أتخري مسار التنمية فيها أوحموها من الوجو 
وأضحت مسرحا للحرب الدائرة بني فرقاء الوطن الواحد. ليس من انفلة القول أبن الفقه السياسي 
اإلسالمي شابه كثرٌي من القصور ألسباب ومعوقات سياسية وعلمية، سيأيت بياهنا، ويتعني على العلماء أن 

 اخلري. أيخذوا دورهم يف توجيه الشأن العام ملا فيه 
إن اختالف طرق والية اخللفاء الراشدين توحي أبنه ال يوجد طريقة حمددة جاءت هبا الشريعة اإلسالمية 
الغراء، فكل ما يؤدي إىل املصلحة الزمنية فهو مقبول، ومن ذلك ضرورة االستفادة من التجارب الغربية 

ا يالحظ من أتثري ليت ال ختلو من العيوب، مماحلديثة وأمهها االنتخاابت؛ اليت تعترب أفضل احللول املمكنة؛ ا
املال واإلعالم على قناعة الناخبني، لكن ال ترتك هذه الوسيلة السلمية النتقال السلطة بطريقة سلمية 
سلسة إال إذا و جد بديٌل أفضل منها، وال ينبغي أن ننبذ ما يشوبه شيءٌ من املفاسد ونرتك الساحة مشرعًة 

 الذي يعترب مفسدة أكرب، وهو ما أتابه قواعد الشريعة بال أدىن شك.للفوضى ومنطق الغلبة؛ 
وقد اتبعت منهجا وصفيا حتليليا للموضوع، جيمع بني أتصيل املعارف من الناحية الشرعية وبني تعميقها 
ومقارنتها مبا وجد لدى التجارب اإلنسانية الناجحة يف العصر احلديث يف جمال آليات انتقال السلطة؛  

االنتخاابت الدورية وما يتفرع عنها مسائل؛ كتحديد العهدة يف السلطة؛ اليت مل يتوصلوا  إليها إال كفكرة 
 عرب جتارب عديدة خالل عقود من الزمن، واحلكمة ضالة املؤمن أىنَّ وجدها فهو أحقُّ هبا.

 
 املبحث األول: ماهية التجديد واجملددين

ح ب البحث عن ماهية التجديد واجملددين حىت تتضاحلكم على الشيء فرع عن تصوره، وابلتايل وج
احلقائق املرتبطة هبا من شروط وضوابط وآفاق أو حدود معينة، مث الوقوف على املصطلحات املشاهبة له؛  

اإلفراد  مفهــوم اجملدد من حيثكالبدعة واالجتهاد، وتسليط الضوء على مسألة هي يف غاية األمهية وهي 
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جديد ميكن أن يكون يف شكل مجاعي أو مؤسسايت، كلٌّ جيدد يف جمال معني أو التعدد؛ لبيان أن الت
 لتتناسق اجلهود وتنتج منتجا جديدا.

 املطلب األول: تعري  ف التجدي د لغ ة واصطالح ا
ينصب هذا املطلب على بيان حقيقة التجديد يف اللغة مث يف اصطالح العلماء وما يكتنفها من صعوابت؛ 

 على النحو التايل:
 الفرع األول: تعري ف التجدي د لغ ة

ه جديدا التجديد مشتق من اجِلّدة، و"اجِلّدة نقيض الِبلى". . وأجدَّ الشيَء وجّدده واستجّده؛ أي صريَّ
ثواب  وهو نقيض اخللق". ويقال للرجل إذا لبس؛ أي صار جديداً"، "يقال: "بَِلي بيت فالن مث أجّد بيتاً 

الكاسي".  وأصل ذلك القطع، مثل "حبل جديد: مقطوع"، و"انقة جدود،  جديدا: "أَْبِل وأِجْد وامَحدِ 
              1 وهي اليت انقطع لبنها".

الوضوء والعهد". واألجدان، واجلديدان: الليل والنهار؛  جّددوجاء منه يف غري أصل القطع ؛ كقوهلم: "
ما ان واجلديدان: أي الليل والنهار. فأوذلك ألهنما ال يبليان أبدا. ويقال: ال أفعل ذلك ما اختلف األجد

 بعينك آخر الدهر اجلديد ...قول اهلذيل: وقالت لن ترى أبدا تليدا 
                                        2قال ابن جين: إذا كان الدهر أبداً جديداً فال آخر له، ولكنه جاء على أنه لو كان له آخر ملا رأيته فيه.

 اجليم والدال أصول ثالثة: األول العظمة، والثاين احلظ، والثالث القطع.وذكر ابن فارس أن 
فأما القطع فقد بيناه آنفا، وأما العظمة، قال هللا جل ثناؤه إخبارا عمن قال: )وأنه تعاىل َجدُّ ربنا( ]اجلن: 

آله وسلم يف و  [ . ويقال جّد الرجل يف عيين أي عظم.  وأما الغىن واحلظ، قال رسول هللا صلى هللا عليه3
 دعائه: "ال ينفع ذا اجلَدِّ منك اجلَدُّ"؛ يريد ال ينفع ذا الغىن منك غناه، إمنا ينفعه العمل 

                       3."بطاعتك. وفالن أجدُّ من فالن وأحظُّ منه مبعىن]واحد[
ن التجديد عبارة عن وحي أبولعّل هذا اللفظ العريب الصحيح، مبدلوالته املختلفة األصول املشار إليها، ما ي

أنك تقطع حكما شرعيا قطعا على استواء، وهو على قدر كبري من األمهية، ومن تيسرت له سبله فهو 
 احملظوظ.
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 الفرع الثاين: مفه وم التجدي د شرع اً وصعوب ة حتدي ده
وله من حيث ح ليس يسريًا أن جتد تعريفا اصطالحيا حدِّاًي جيلي ماهيته، لكن ابستقراء أقوال العلماء

الضوابط أو املعايري واملآخذ واألحكام ميكن االهتداء لفهم كنهه وكشف أسراره إىل حد معني. ولعله مع 
وضوحه يف أذهاهنم ركزوا على بيان من هم اجملددون يف خمتلف العصور. لكن هذا ال ينفي صعوبة صياغة 

ملية، بعضها بواب نظرية خمتلفة ذات آاثر عتعريف جامع مانع له؛ الرتباطه مبسائل متناثرة ذات صلة يف أ
 حمل خالف بني العلماء. 

 فقد اختلفوا يف بيان اإلنكار يف املختلف فيه بني مجهور الفقهاء وبني احلنابلة، واختلفوا يف بيان ماهية
ألصويل االبدعة وأقسامها بني الظاهرية واحلنابلة واحملدثني وبني بعض املتفقهة، واختلفوا يف األخذ ابلقياس 

بني الظاهرية واجلمهور، واختلفوا يف االحتجاج بتعليل األحكام، كما اختلف من احتج هبا يف بيان عللها، 
واختلف الشافعي مع مجهور الفقهاء حول جواز أن تستقل السنة ابلتشريع، واختلفوا يف اإلمجاع السكويت 

ولكن  أمحد الذي قال: "ال أقول أمجع الناس،أو الضمين بني مجهور العلماء القائلني حبجيته، وبني اإلمام 
أقول ال أعلم يف ذلك خالفا".  لقد شنع الشافعية القدامى على املالكية واحلنفية قوهلم ابالستحسان، كما 
شنع الظاهرية على املالكية إغراقهم يف العمل ابملصلحة املرسلة. وحل مثل ذلكم االختالف الفقهي فيما 

لتشريع ذات الصلة ابملوضوع؛ كسد الذريعة ومفهوم املخالفة وعمل أهل املدينة يتعلق بكثري من مصادر ا
 ومذهب الصحايب.

فإذا وقعت النوازل اختلف العلماء يف تكييف املسائل وحتقيق مناطها، بناء على مشارهبم الفقهية، وهذا ال 
اسبة للبيئة الزمكانية. أما أن نحرج فيه، بل هو ثراء فقهي تستطيع أن هتتدي به لتطبيق احللول التشريعية امل

يشتط البعض فيعنف غريه من أهل العلم بال أدب خالف ويصفه أبذم األوصاف، ورمبا فسقه أو كفره، 
وشيء من ذلك حصل، ولكم أن تراجعوا كتاب "بيان فضل العلم وأهله" البن عبد الرب املالكي الذي قال 

 لك ال يليق بطالب العلم فضال عن العلماء. لو أردت جلمعت من ذلك وقار بعري، فمثل هذا املس
عرف أحد الباحثني املعاصرين مشكورا التجديد بقوله: "أما التجديد شرعاً، فهو التجديد اللغوي عينه، 

          4مضافا إليه ما تقتضيه طبيعة اإلضافة إىل الشرع من مدلول خاص ومعىن جديد".
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لبلى، من جم فإن كلمة جتّدد تعين صار جديدا، بعد أن أصابه اوذهب البعض إىل أنه بتتبع النقول يف املعا
غري خلق. وابلتايل، يقتضي التجديد اإلحياء واإلعادة إىل مثل احلالة اليت كانت عليها قبل أن يبلى. وقوهلم 

      5"جّدد الوضوء والعهد" أظهر  يف الداللة على أن التجديد يتضمن اإلعادة.
أن يفهم أن اإلعادة مطلوبة يف الشكل أو الرسم دون الفحوى ومناهج الفهم  وهذا حق، لكن ال يلزم منه

واالستنباط. بل هو إحياء ملا اندرس من معامل الدين، وذلك إبعادته ملا كان عليه احلال؛ بنشر العلم ومحل 
ن حقيقتها االناس على العمل به، وإعادته إىل رحاب السنة بعد فشو البدعة؛ إبنكار احملداثت يف الدين، وبي

ابحلكمة حسب مقتضى احلال، وإعادته على حالته من قدرة الشريعة اإلسالمية الفائقة على االستجابة 
ملتطلبات العصر؛ وذلك حبلول تشريعية اجتهادية مناسبة، ال يكون فيها مصادمة للنصوص اجلزئية من 

تعطي معىن  ملتواترة املتضافرة اليتالكتاب والسنة، وال خروج عن القواعد العامة اليت هي معقول النصوص ا
 قطعيا ال جيوز اخلروج عليه؛ كتقدمي املصلحة العامة على املصلحة اخلاصة عند التعارض.  

وابستقراء النقول املعجمية يبدو أن اجلديد ميكن أن يكون حسناً؛ كما ذكران، وحيتمل أن يكون سّيئاً؛كما 
                         6."ورد: "جتّدد الضرع: ذهب لبنه

ولعل هذا امللحظ الدقيق يفيدان يف معرض تناول ضوابط التجديد. فليس التجديد غاية يف ذاته، وإمنا هو 
وسيلة للوصول أبحكام الشريعة إىل نتائج حسنة تتماشى مع نصوص الشريعة اجلزئية وقواعدها الكلية. 

هاده ة، أو صدر من  جمتهد لكن أفضى اجتوابلتايل فلن يكون التجديد حمموداً إذا صدر من غري ذي أهلي
 إىل نتائج سيئة يف ميزان الشريعة اإلسالمية الغراء. 

 املطلب الثاين: الفرق بني التجديد وبني بعض املصطلحات املتصلة به 
من األمهية مبكان حتديد املصطلحات املشاهبة للتجديد؛ كالبدعة أو االجتهاد؛ ليتضح مفهوم التجديد 

 دها تتميز األشياء كما يقال.دون لبس، فبض
 الفرع األول: الف  رق بني التجدي  د والبدع  ة

 ليس خفيا على كل من كان له ملكة فقهية وتكوين شرعي معترب ما للفرق بني التجديد والبدعة.
                                           7فالبدعة لغة هي: األمر احملدث الذي مل يسبق له نظري؛ ألن مادة بدع لالخرتاع على غري مثال سابق.
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 .ما أ حدث يف دين هللا، وليس له أصل عام وال خاص يدل عليهشرعا هي:  8والبدعـة
ل خمرتع، مذموًما  فيدخل فيه ك، واملراد ابإلحداث هو اإلتيان ابألمر اجلديد املخرتع، الذي مل يسبق إىل مثله

 كان أو حمموًدا، يف الدين كان أو يف غريه.  
وتقييد اإلحداث يف الدين هو قيد خرج به احملداثت الدنيوية؛ كاملخرتعات املادية يف جمال الصناعة والتجارة 

 والعمران، فال تشمله البدعة املذمومة شرعا.
داثت أصل شرعي؛ بطريق خاص وال عام هو قيد خترج به احملوتقييد اإلحداث يف الدين بعدم االستناد إىل 

ا له أصل شرعي، عام أو خاص. فمما أ حدث يف الدين وكان مستنًدا إىل دليل شرعي املتعلقة ابلدين مم
خاص؛ كإحداث صالة الرتاويح مجاعة يف عهد عمر رضي هللا عنه، ومما أحدث يف الدين وكان مستندا 
إىل دليل شرعي عام؛ كالذي ثبت ابملصاحل املرسلة؛ مثل مجع الصحابة رضي هللا عنهم للقرآن.  ويلحق 

لنوع الثاين ما أحدث من علوم شرعية مثل؛ علم أصول الفقه، علم الفقه، علم مصطلح احلديث، علم اب
النحو، فإهنا رغم عدم وجودها يف زمن النيب صلى هللا عليه وسلم إال أهنا داخلة يف عموم النصوص اآلمرة 

رعي  عام أو خاص  ش حبفظ الدين ووجوب تبليغه. فمىت وقع اإلحداث يف الدين بغري استناد إىل دليل
 كان بدعة مذمومة.

ومن هنا يتبني أبن الفرق بني البدعة وبني التجديد  هو أن البدعة يف الدين هي كل إحداث ال يستند إىل 
دليل شرعي، يقصد به حتريف الدين، فكان مذموما شرعا. أما التجديد يف الدين  فيتمثل يف تنقية الدين 

، بل وإحدااث يف 9وإعادة وإحياء وإبقاء لألصيل فيه، وهو ممدوح شرعا مما عليق به من العناصر الدخيلة،
الدين الذي يستند إىل أدلة خاصة أو عامة، خالفا ملن يسمي ذلك على وجه التحديد اجتهادا ال جتديدا 

 فحسب، كما سيأيت يف معرض احلديث عن الفرق بني التجديد وبني االجتهاد.
 ي  د واَلجته  ادالفرع الثاين: الف  رق بني التجد

ذهب أحد الباحثني املعاصرين إىل أن التجديد أعم وأمشل من االجتهاد، ويتضح ذلك من تعريفات كلٍّ 
"فالتجديد هو إحياء ملا اندرس من اإلسالم، وختليصه من البدع واحملداثت، وتنزيله على واقع  منهما. 

 حماور ثالثة. أما االجتهاد فال يعمل إال يفاحلياة ومستجداهتا. وهذا يدلنا على أن التجديد يعمل ضمن 
 .         10حمور واحد هو" بذل الوسع يف استنباط احلكم الشرعي مما اعتربه الشارع دليال"



 

 
1201 

 

حيث قال بعضهم أبن االجتهاد هو جزء من التجديد، ومعىن من معاين التجديد املتعددة، فالعالقة بينهما 
وليس كل جمتهد جمددا.  وميدان التجديد يف الدين فسيح  فيها عموم وخصوص، إذ كل جمدد جمتهد،

بـ"الفقه"  ىحبيث يستغرق كل جوانب الدين، أما االجتهاد فميدانه األحكام العملية املندرجة حتت ما يسم
ويبدو يل أن حصر االجتهاد بعلم الفقه ال يسلم من املعارض، فقد يكون االجتهاد يف أصل  11فقط.

 متلك أدواته.من أصول الفقه، ملن ا
 املطلب الثالث: مفه   وم اجملد د من حيث اإلف راد أو التع دد 

انصبت دراسات العلماء على شرح األحاديث الواردة يف أمر التجديد، سندا ومتنا، انبثقت منها مسائل 
تمع متعددة، كما اعتنوا ببيان شروط اجملدد؛ من كونه عاملا جمتهدا يقّوم اعوجاج الفكر والسلوك يف اجمل

اإلسالمي، ويعم نفعه أهل زمانه. مث ما لبثوا أن تشتد أنظارهم إىل معرفة من كانوا من اجملددين عرب العصور، 
 وقد اختلفت بعض آرائهم يف بعض من اعتربوهم جمددين.

وحسبنا يف حدود هذه الدراسة أن نسلط الضوء على مسألة هي يف غاية األمهية وهي هل اجملدد واحد أم 
وذلك الرتباطها الوثيق ابجلانب التطبيقي هلذا البحث؛ كالعمل السياسي، حيث إن  التجديد متعدد؟ 

ميكن أن يكون يف شكل مجاعي أو مؤسسايت، كلٌّ جيدد يف جمال معني لتتناسق اجلهود وتنتج منتجا 
 جديدا.

: "إن هللا يبعث الق -صلى هللا عليه وسلم-استندت هذه املسألة على ما ورد يف األثر من قول رسول هللا 
 12دينها". من جيدد هلاهلذه األمة على رأس كل مائة سنة 

وبناء عليه، اختلف العلماء يف تفسري كلمة "َمْن" إىل قولني: فسَّر القول األول أبن املقصود بذلك فرد 
 عات.اواحٌد يف األمة، وأوَّل القول الثاين املراد به ما هو أوسع من ذلك، حبيث يشمل األفراد واجلم

ذهب كثري من العلماء إىل أن اجملدد فرد واحد، ونسب السيوطي هذا الرأي إىل اجلمهور فقال يف أرجوزته 
 املسماة بــ )حتفة املهتدين أبخبار اجملددين(: 

 13وكونه فردا هو املشهور     ***     قد نطق احلديث واجلمهور 
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ق بينت أنه رجل واحد. أخرج البيهقي  من طريولعل هذا الرأي يستند إىل إحدى رواايت احلديث، حيث 
سنة برجل  يف رأس كل مائة النيب أن هللا مين على أهل دينهأمحد بن حنبل قال:" يروى يف احلديث عن 

من أهل بييت يبني هلم أمر دينهم وإين نظرت يف مائة سنة فإذا هو رجل من آل رسول هللا وهو عمر بن 
 14ية فإذا هو حممد بن إدريس الشافعي".عبد العزيز ويف رأس املائة الثان

البعض إىل  ومن هنا ذهببيان أمسائهم. واشتغل هؤالء بتعداد اجملددين على رأس كل قرن، واختلفوا يف 
أن املراد بــ)َمْن( يف احلديث ال يلزم منه أن يكون اجملدد واحدا، بل ميكن أن يكون واحدا يف كل طائفة أو 

 جمال معني.
فتشمل الواحد واجلماعة  15أبن )َمْن( يف احلديث للعموم؛ كما هو يف أصل وضعها اللغوي.وأيّدوا قوهلم 

 على حد سواء. من هؤالء ابن حجر وابن األثري والذهيب وابن كثري واملناوي والعظيم آابدي.
قال احلافظ ابن حجر يف توايل التأسيس ويف فتح الباري: محل احلديث على أكثر من واحد متجه، فإن 

جتماع الصفات احملتاج إىل جتديدها ال ينحصر يف نوع من أنواع اخلري، وال يلزم أن مجيع خصال اخلري  ا
قائم ابألمر فإنه كان ال  -رضي هللا عنه-كلها يف شخص واحد، إال أن يدعى ذلك يف عمر بن عبد العزيز

ال يعدم من ء بعد ذلك فعلى رأس املائة األوىل؛ ابتصافه جبميع صفات اخلري وتقدمه فيها، أما من جا
 16يشاركه يف ذلك.  

 
 املبحث الثان ي: دواع  ي وضواب  ط التجدي   د

التجديد يف الدين حاجة تفرضها طبيعة هذا الدين، وضرورة متليها ظروف الواقع املتغري. ذلك أن الشريعة 
خمتلف نواحي  كام تنتظماإلسالمية الغراء هي الشريعة اخلامتة اخلالدة، وهي الشريعة اليت تشتمل على أح

احلياة، ما جعل التجديد؛ الذي يتطلب، من بني ما يتطلب، نوعا من االجتهاد يف الدين، يساير حركة 
البشر على اختالف ظروفها وعصورها وأعرافها وما ينتشر بينها من صالح أو فساد وحنو ذلك. كذلك 

حركته تبعا  فاق رحبة ينبغي أال تتوقففإن ذلكم التجديد مبختلف صوره خصوصا التجديد اجلماعي له آ
لتغري الواقع بشكل سريع يف العصر احلديث، لكنه، مع ذلك، حمكوٌم بضوابط الشرع احلكيم، فال يتصدى 

 له إال من حاز أدواته، وليس كل من اّدعى التجديد صادف حملَّه احملمود.
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 املطلب األول: دواع      ي التجدي    د 
 جديد يف سببني رئيسني اثنني:ميكن إمجال دواعي الت 

 الفرع األول: نص وص الشريع  ة حم دودة واْلوادث الواقعة مم دودة
ذكر مجهور األصوليني يف مْعِرض احلديث عن حجية القياس أن النصوص متناهية)حمدودة( واحلوادث غري 

انت احلاجة ومن هنا ك متناهية)غري حمدودة(، فال يضبط املتناهي)احملدود( غري املتناهي )غري احملدود(.
داعية إىل استعمال االجتهاد، على سبيل القياس وما شاكله من االستحسان واملصلحة املرسلة؛ للوصول 

 إىل حكم هللا يف النوازل املستجدة.
ورة فبالضر بعد عرض مسألة كون النصوص متناهية أم ال: " هـ(505)ت: -رمحه هللا-قال أبو حامد الغزايل 

م]أي الصحابة رضي هللا عنهم[، واختالفهم، أن النصوص مل تكن حميطة، فدّل هذا أهنم  يعلم من اجتهاده
 17كانوا متعّبدين ابالجتهاد".

غلقوا على وملا أالنصوص وافية األحكام، ونفوا القياس...  إنوعلى النقيض ذهب الظاهرية إىل  القول " 
عليهم النصوص،  هلية الراجعة منافعها إلينا، ضاقتأنفسهم ابب التعليل والتمثيل، واعتبار املصاحل واحلكم اإل

ومل توف هلم حباجة النوازل، فوسعوا الظاهر واالستصحاب، ومحلوها أكثر مما هو ممكن، ومع كوهنم أحسنوا 
يف االعتناء بنصوص السنة ونصرهتا، واحملافظة عليها، والبحث عنها، فقد وقع هلم فساد كبري، فإهنم مهما 

كما أثبتوه، ومل يبالوا وراءه، وحيث مل يفهموه، ادعوا استصحاب الرباءة األصلية، أو فهموا من النص ح
استصحاب حكم اإلمجاع يف حمل النزاع، أو استصحاب الوصف املثبت للحكم الشرعي حىت يثبت خالفه، 

ئض فال اوقالوا: ما مل جند عليه نصا؛ فقد جتاوز هللا عنه، ملا ورد يف حديث... "إن هللا فرض عليكم فر 
تضيعوها، وحّد حدودا فال تعتدوها، وهنى عن أشياء فال تنتهكوها، وسكت عن أشياء رمحة بكم غري 

 19". 18نسيان، فال تبحثوا عنها
الوقائع يف الوجود ال تنحصر؛ فال يصح دخوهلا حتت األدلة املنحصرة، قال أبو إسحاق الشاطيب:" ...

 ياس وغريه، فال بد من حدوث وقائع ال تكون منصوصا علىولذلك احتيج إىل فتح ابب االجتهاد من الق
حكمها، وال يوجد لألولني فيها اجتهاد، وعند ذلك؛ فإما أن يرتك الناس فيها مع أهوائهم، أو ينظر فيها 
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بغري اجتهاد شرعي، وهو أيضا اتباع للهوى، وذلك كله فساد؛ فال يكون بد من التوقف ال إىل غاية، وهو 
؛ ألن ؛ فإذا ال بد من االجتهاد يف كل زمانقليف لزوما، وهو مؤد إىل تكليف ما ال ي طامعىن تعطيل التك

 20الوقائع املفروضة ال ختتص بزمان دون زمان".
هـ(:"... فال بد أن يكون وجود اجملتهد من فروض الكفاية، وال بد أن يكون  794وقال الزركشي )ت 

 21إن اإلجتهاد من فروض الكفاايت".يف كل قطر من تقوم به الكفاية. وهلذا قالوا 
 الفرع الثان ي: تق ادم الزم ان املفض ي ِىل ان دراس ال دين

كلما تقادم الزمان وابتعد الناس عن زمن النبوة ومصدر الوحي اندرس كثرٌي من معامل الدين، وتفشى اجلهل 
سالمية ن وبروز قيادات إواالحنراف، وظهرت البدع والضالالت، أصبحت احلاجة ملّحة إىل ظهور اجملددي

متميزة تعمل على إظهار اإلسالم وتقدميه كما أنزل، وتبعد عنه كل العناصر الدخيلة عليه، اليت حتول دون 
 تفاعل الناس مع الوحي اإلالهي، وحتيي ما اندرس من معامله وأحكامه.

يام الساعة، اقتضى لبشر إىل قوملا نسخ هللا الشرائع السابقة بشريعة اإلسالم، وجعلها عاملية ختاطب مجيع ا
انقضاء حركة األنبياء أن يكون يف األمة جمددين، يدعون الناس؛ إلحياء ما انطمس من معامل الدين، وما 

 22اندرس من تشريعاته، وما ح رِّف ب دِّل وش ّوِه من أحكامه.
 املطل ب الثان    ي: ضواب       ط التجدي         د 

تتعلق بتأويل النصوص حسب لسان العرب، واجلمع والرتجيح بني األدلة،  حتكم التجديد قواعد كثريةٌ 
واجلمع بني األدلة العامة واألدلة اخلاصة، والتعويل على السنة الصحيحة. وإن شئت االختصار فإن ضوابط 

ائمة، دالتجديد هي ضوابط االجتهاد، سواء تعلق بدائرة الثوابت اليت تتسم ابخللود واالستمرارية واملصاحل ال
أو تعلق االجتهاد بدائرة املتغريات؛ من حيث إعادة النظر يف الرتاث الفقهي، أوالعودة إىل املنابع من 

 النصوص الثابتة، أو إجياد حلول تشريعية للمسائل الطارئة املستجدة.
وطهم. ر وجدير ابلذكر أبن علماء السلف اعتنوا مبن هم اجملددون على اختالف العصور، كما اعتنوا ببيان ش

 لكنهم مل يولوا عناية ابلغة للتجديد يف حد ذاته، خصوصا يف السياسة الشرعية. 
وبناء عليه، نقف على ضوابط التجديد يف كل من دائرة الثوابت والتغريات، مث نبني ما يرتبط ابلتجديد من 

 اجتاهات متناقضة هلا حماذير مشرتكة، على النحو التايل:
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 دي  د يف دائ   رة الث واب  تالفرع األول: ضواب  ط التج
الناظر يف الشريعة اإلسالمية جيد أهنا تتسم بصفة االستمرارية واخللود وذلك من خالل دائرتني متكاملتني 

 من األحكام، إحدامها هي دائرة الثوابت، واثنيهما هي دائرة املتغريات.
 اهية الثوابت.رة ابختصار إىل مقبل بيان ضوابط التجديد يف دائرة الثوابت يف الدين، يستحسن اإلشا

الثوابت يف الشريعة هي تلكم األحكام الباقية اليت ال تتغري بتغري الزمان واملكان، وجاءت على حنو قاطع 
يف داللتها على مقصودها، حبيث ال تتسع لالجتهاد؛ ألن املصاحل اليت روعيت يف تشريعها اثبتة، إذا كانت 

ومن ابب أوىل أال يتطرق إليها االجتهاد إذا كانت عبادة حمضة غري معقولة عبادة أو معاملة معقولة املعىن، 
 املعىن.

وتتمثل يف العقائد والغيبيات، وكليات الشريعة وقواعدها ومقاصدها العامة، ومكارم األخالق، والعبادات 
وكل ما كان  ثة،احملضة اليت اليعقل معناها، وأحكام احلدود، واملقدرات الشرعية؛ مثل أنصبة الزكاة والور 

 قطعي الداللة من األحكام الصادرة مباشرة من القرآن أو السنة الصحيحة.
يقول العالمة القرضاوي:" فال جيوز أن يوضع شيء من هذه األمور القطعية موضع اجلدل والنقاش؛ كأن 

نتاج، أو إليفكر بعض الناس يف جواز تعطيل فريضة الزكاة اكتفاء ابلضرائب، أو فريضة الصيام تشجيعا ل
فريضة احلج توفريا للعملة، أو إابحة اخلمر ترغيبا يف السياحة، أو إابحة الراب دعما التنمية أو غري ذلك مما 

 .23يعلم بطالنه من الدين ابلضرورة"
تتجسد ضوابط التجديد يف دائرة الثوابت ببياهنا والدعوة إىل التمسك هبا والعمل أبحكامها، والتحذير من 

 24ك العمل هبا، أو تغيريها وتبديلها حبجة املصلحة ومسايرة روح العصر. تعطيلها وتر 
 

 الفرع الثان ي: ضواب  ط التجدي  د يف دائ   رة املتغي  رات
 تتميز الشريعة اإلسالمية ابملرونة يف تشريع األحكام فيما تتغري فيه العلل واألعراف واملصاحل ما جيعل فيها

ثراء، ويكسبها من النماء والتجدد الذايت، والقدرة على مواجهة املتغريات؛ من صفات اخلصوبة واحليوية وال
 حبسب اقتضاء املصلحة الزمكانية.
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ويشهد لذلك أن الشريعة اإلسالمية نصت فيما هو قابل للتغري بنصوص عامة على شكل قواعد كلية، 
ألهل كل زمان أن  وتركت فلم تبني تفاصيلها وكيفياهتا، واكتفت ابلنص على املقصد أو احلكمة منها،

 خيتاروا الوسيلة املناسبة اليت يتم من خالهلا حتقيق مناطها. 
من ذلك األمر ابلشورى كمبدأ مقرر يف منظومة احلكم اإلسالمي يف قوله تعاىل:)وشاورهم يف األمر( ]آل 

إىل ما  [، وترك حتديدها وكيفيتها38[، وقوله جل شأنه:)وأمرهم شورى بينهم(]الشورى:159عمران: 
 يناسب أوضاع املسلمني وظروفهم. 

وهكذا دواليك ابلنسبة لألمر ابلعدل عن طريق القضاء، والرتاضي يف املعامالت، وعدم النص على طريقة 
حمددة يف انتقال السلطة السياسية، حيث تركت كيفياهتا وأشكاهلا لعرف الناس وبيئتهم. وهذا ما نريد 

 دم املتعلق آبليات انتقال السلطة يف احلكم اإلسالمي.تسليط الضوء عليه يف املبحث القا
وأخذت الشريعة يف دائرة املتغريات أبحكام معقولة املعىن يف معامالهتم اخلاصة وخصوصا العامة؛ ليتسىن 

 هلم االجتهاد يف تنفيذها؛ بتوسيع صورها، والقياس عليها، وبناء األحكام على عللها ومعانيها.  
أوىل  حيتمل أكثر من معىن، وأجازت من ابب الجتهاد فيما فيه نص ظين غري قطعيكما أجازت الشريعة ا

 ال نص فيه أصاًل، أو ما يعرف مبنطقة العفو التشريعي حلكمة إهلية ابلغة.االجتهاد فيما 
وضوابط التجديد يف دائرة املتغريات هي نفسها ضوابط االجتهاد املقررة يف مصنفات أصول الفقه، حيث 

جملدد أن يكون ذا ملكة فقهية فائقة جتعله قادرا على إعادة النظر يف الرتاث الفقهي من حيث جيب على ا
مستنده من نص أو قياس أو إمجاع، ومن حيث فحواه من أخطاء ذات صلة بفهم داللة النص رغم صحته؛ 

ليس القصد و مثل إعطائهم أهل الذمة للجزية وهم صاغرون؛ اليت تعين انصياعهم للحكم اإلسالمي العام، 
منها إذالهلم،  وميحص النصوص اليت بنيت عليها األحكام، فاملفقود عنها زوجها ليس هلا أن تنتظره تقريبا 
العمر كله حىت أيتيها خرب موته؛ كما ذهب إىل ذلك بعض املذاهب، يف أقوال خمتلفة، كان أعدهلا قول 

، وينظر 25إضافة ألربعة أشهر كعدة مث حتل املالكية ابنتظاره أربع سنوات من يوم اليأس من عدم رجوعه،
يف مدى وقوع اإلمجاع من عدمه؛ خصوصا الذي يصادم نصا اثبتا من القرآن أو السنة،  ويراجع بعض 
األحكام املرتبطة ببعض العلل النامجة عن بعض املعارف البشرية اليت تبني خطأها؛ كقول البعض أبن مدة 

ء الفقهية مما كان مأخذه مصلحة زمنية تغريت؛ كتخصيص لباس احلمل أربع سنوات، ويراجع من اآلرا
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خاص ألهل الذمة لتمييزهم، فإن من الوسائل املعاصرة ما تقوم مقامه؛ كبطاقة اهلوية، وألن هذا األسلوب 
يوحي أبن أهل الذمة مواطنون من الدرجة الثانية، حىت لو خضعوا لدولة اإلسالم وخدموها بكل ما أوتوا 

 26و كان مستنده عرف أو وضع مل يعد قائما، وخيتار أقوى اآلراء وأنسبها لعصران وبيئتنا. من قوة، ، أ
كذلك، جيب على اجملدد أن يكون متمكنا من علوم السنة رواية ودراية، حبيث يستطيع أن يهتدي من 

ىل توقيت أو إصياغة األحاديث الظنية الداللة إىل التمييز بينها ومعرفة داللتها الصحيحة. وذلك ابلنظر 
أو مستقر، وما يعم كافة املكلفني أو ما  27دوام العلل املبنية عليها األحكام، وما بين على عرف متغري

خيص قوما أو زماان معينني، وما صدر عن النيب صلى هللا عليه وسلم بوصفه إماما مراعيا للمصلحة أو ما 
 28عينها أو حكما شرعيا عاما.صدر عنه ابعتباره مبلغا للوحي، وما جاء جوااب لواقعة ب

أيضاً، جيب على اجملدد أن يكون قادرا على االجتهاد وإجياد احللول التشريعية الشرعية املناسبة على الوقائع 
اجلديدة يف ضوء األدلة الشرعية من القواعد العامة أو القياس أو االستصالح أو االستحسان أو سد الذرائع 

 ض الكفاية اليت على األمة إجياده. أو اعتبار العرف. وهذا من فرو 
لقد تغريت أوضاع العامل بشكل مذهل وظهرت أساليب جديدة يف التعامل على املستوى اخلاص كالعقود 

توى أو أساليب جديدة على املس نقل األعضاء أو التأمني على احلياة أو زكاة املستغالت اإللكرتونية و
اهة حلكم بقواعد الدميقراطية وما تقتضيه، نظراي على األقل، من النز ادور الدولة يف جمال االقتصاد أو العام ك

والشفافية والتداول على احلكم وما يرتبط به من استقاللية القضاء نتيجة الفصل بني السلطات، وظهر 
اجملتمع املدين أبحزابه ومجعياته اليت تشكل قوة انعمة توجه اجملتمع، وما ارتقى فيه من صحافة حرة تكشف 

 قائق وتنور الرأي العام وكثري من األدوات اليت مل تكن يف احلسبان من قبل.احل
ويكون ذلك إبعطاء حكم الشرع هلذه النوازل املعاصرة. وليس املقصود من االجتهاد تربير الواقع ابسم 
 ياملرونة والتطور، وإمنا تكييف الواقع حسب ميزان الشريعة. ويستحسن أن يكون على صورة اجتهاد مجاع

يف شكل جمامع فقهية؛ حيضرها كل من استجمع شروط اإلمجاع، وأن بعيدة عن أي أتثري لسلطة معينة، 
 29فإن وصلت إىل اإلمجاع فبها، وإال احلكم ابألغلبية.

 الف  رع الثال  ث: التجدي  د بني اَتاهي  ن متناقضي ن َلم ا حماذي  ر مشرتك  ة
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 متحامل، واثنيهما داخلي مستسلم. ن، أحدمها خارجي برز فيما يتعلق التجديد اجتاهان متناقضا
ية نطق ابلتوجيه الغريب حلركة التجديد الفقهي وجتديد الفكر اإلسالمي. وغرضها أن  تتأثر الغالبفأما األول ي

العظمى من املسلمني مبؤثرات دينية أوروبية؛ ألن التفكري الديين اإلسالمي قد ظّل وثيق االتصال أبصوله 
لتقليدية. وإن كان الواقع يشهد بوجود  حتّول بطيء، خالل القرن املاضي، حيث دخلت عناصر الدينية ا

جديدة على احلياة اإلسالمية، كان يقتضي إبراز بعض تعليمات الدين، وتوجيه عناية أكرب إليها، ووضعها 
ازين الدينية املو  يف املكان األول، ووضع تعليمات أخرى يف مرتبة غري أساسية. وإذا حدث هذا أيقنا أبن

والتعاليم األخالقية يف اإلسالم آخذة يف التحّول. وأن هذا التحّول يّتجه حنو تقريب املوازين الغربية يف 
 األخالق، من تلك اليت تتمثل يف التعاليم األخالقية للكنيسة املسيحية.

تشريع حب كتاب الوجبانب هذا التأويل للتجديد الذي ورد من اخلارج جند املستشرق اإلجنليزي صا
اإلسالمي يقول يف وصفه ألكذوبة التناقض اليت يتصّورها يف التشريع: "توصف الشريعة اإلسالمية أبهنا 
شريعة الوحي وشريعة الفقهاء. وهذا التناقض الظاهري يف الوصف يكشف عن وجود توتّر أساسي يف 

 .30فقهاء من انحية أخرى"  النظام الذي يتجاذبه الوحي اإلهلي من انحية، واملنطق البشري لل
وبينما يلحُّ أحد هم يف الدعوة إىل جتديد أصول الفقه التقليدي وإسقاطه، مصّرحاً بقوله: إن علم األصول 
التقليدي الذي نلمس فيه اهلداية، مل يعد مناسبًا للوفاء حباجاتنا املعاصرة حقَّ الوفاء، فهو مطبوع أبثر 

. وتصدر  31بل بطبيعة القضااي اليت كان يتوّجه إليها البحث الفقهي الظروف التارخيية اليت نشأ فيها، 
 اآلن عن آخرين مقاالت ال تشّجع على األخذ هبذا التجديد وال تسمح ابملضي فيه.

، 32داخلي مستسلم، ميثله بعض متفقهة املذاهب الفقهية، ينادي ابحلفاظ على الرتاث الفقهي واثنيهما 
ب الفقهية املعروفة، والعمل أبحكام وفتاوى مذاهبهم ولو تغري العرف أو والتمسك مبا ظهر يف املذاه

املصلحة الزمنية ولو كان النص عبارة داال على واقعة حمددة. وميثل لذلك، أن من جاء يف مذهبه عدم 
و رازق، إين ألرجالقابض الباسط ال وجوب التسعري استند إليه وإىل مستنده من احلديث" إن هللا هو املسعِّر

و معقول ، ومل يكلف نفسه عناء فهمه، وهل ه"أن ألقى هللا وليس أحد منكم يطلبين مبظِلمة يف دم وال مال
املعىن أو مرتبط بعرف قائم، ونظر إىل املسألة كما لو أهنا من العبادات أو العقائد غري معقولة املعىن فجمد 

 مظلمة، احلديث دليل على أن التسعري"  على رأي من سبقه. قال الصنعاين معقباً على احلديث املذكور:
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وإذا كان مظلمة فهو حمرم. وإىل هذا ذهب أكثر العلماء، وروي عن مالك أنه جيّوز التسعري ولو يف القوتني، 
واحلديث دال على حترمي التسعري لكل متاع، وإن كان سياقه يف خاص، وقال املهدي إنه استحسن األئمة 

 34ني؛ كاللحم والسمن، ورعاية ملصلحة الناس، ودفع الضرر عنهم".املتأخرون تسعري ما عدا القوت
واجملددون يرون أن احلديث من ابب املعامالت وهو معقول املعىن ومرتبط بعرف قائم ومصلحة شرعية 
ة زمنية، فالتسعري إمنا مل يوجبه النيب صلى هللا عليه وسلم يف زمنه؛ ألن األسعار كانت تسري بطريقة طبيعي

انون العرض والطلب التلقائي، أما وأن األسواق أصبح هلا لوبيات حتكم فيها كما تشاء، فمن وفقا لق
احلكمة القول جبواز أو وجوب التسعري، إن مل يكن يف كل شيء فيكون على األقل يف السلع األساسية 

 واسعة االنتشار.
مل خيل زمٌن من  هم الفقهية اليتوهبذا ترى أن هؤالء املتفقهة يعملون من حيث ال يدرون على جتميد مذاهب

االجتهادات فيها؛ اليت يعود االختالف فيها إىل العصر والزمان وليس إىل احلجة والربهان. وابلتايل، يعملون 
إىل جتميد الشريعة وحصرها يف زاوية ضيقة يف احلياة، ال تتجاوز منطقة العبادات. ويلتقون يف النتيجة، رغم 

ة يف  حلداثيني الذين؛ أتثرا ابلفكر الغريب، حيصرون ويفسرون كلمة الشريعة الوارداالختالف يف املنهج، مع ا
 كثري من الدساتري اإلسالمية يف جمال العبادات فحسب.

وال خيفى ما يف هذين االجتاهني السابقني من احملاذير، فكالمها يدعوان بطريقة خمتلفة إىل جتميد الشريعة 
سف ل ابلقوانني الوضعية احلديثة املتطورة. ويف هذا اجملال يقول العالمة يو اإلسالمية يف ساحة احلياة، والعم

تطويَع الفقه اإلسالمي حىت يساير القوانني الوضعية: ال الالتينية وال  ليس التجديد هوالقرضاوي:" "
التجديد  ااجلرمانية، ال الرأمسالية وال االشرتاكية. فهذا ليس من التجديد يف شيء بل هو حتريف وتزييف. إمن

احلق هو تنمية الفقه اإلسالمي من داخله وأبساليبه هو، مع االحتفاظ خبصائصه األصلية وبطابعه املمّيز. 
وهي اخلصائص اليت يرتكز عليها. واألساس الرابين، والوازع الديين، واإلنسانية، والوسطية، والتوازن بني 

 35ة، والقدرة على النماء والتجّدد".الفردية واجلماعية، مع االلتزام أبصوله وضوابطه الكلي
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وليس من انفلة القول أن الفقه اإلسالمي له ما يشابه القوانني العاملية يف بعض املبادئ؛ كتقدمي املصلحة 
العامة، وحفظ امللكية اخلاصة، واحرتام كرامة اإلنسان، وكفالة حرية املعتقدات، لكن له ما مييزه يف فلسفته 

 ظرة العامة للكون واحلياة.اخلاصة الناشئة عن الن
 املبحث الثاين: آلي   ات انتق   ال السلط   ة السياسي  ة يف الفق  ه اإلسالم   ي

النظر  أحد أهم املوضوعات اليت وجب آليات انتقال السلطة السياسية يف الفقه اإلسالميميثل موضوع 
كن وفقه املرحلة قه املتوقع وفقه املمفيها بعمق يف ضوء النصوص الشرعية العامة واخلاصة وفقه الواقع وف

 وفقه املوازانت. 
ذلك أن ما كتب ال يعدو أن يكون نوعا من التنظري البعيد عن الواقع السياسي املعاصر، فال يكفي أن 
نطلق مصطلحات فضفاضة؛كاحلاكمية للشريعة اإلسالمية للكشف عن مدلوهلا يف الفقه السياسي 

السياسي احملنك، خصوصا يف أوقات األزمات، ترمجتها إىل خطة عمل  اإلسالمي احلديث، حبيث لو أراد
يذ متسقة املعامل ملا اهتدى إىل ذلك سبيال. والسبب بكل بساطة أهنا تفتقر إىل الوسائل اليت مبوجبها يتم تنف

 ذلكم املبدأ. 
ا يتعلق آبليات يمما يف الفقه السياسي اإلسالمي من القصور، خصوصا ف طلب األول إىلأود اإلشارة يف امل

انتقال السلطة من ضوابط وحدود ووسائل مشروعة. ذلك أن فقه السياسة الشرعية مل ينضج؛ مقارنًة بفقه 
العبادات وفقه املعامالت اخلاصة؛ من فقه األسرة وفقه املعامالت املالية، لدى علماء السلف، فضال عن 

 ة للصقل والتطوير، وذلك ألسباب أو معوقاتعلماء العصر، عدا استثناءات معدودة، وابت يف حاجة ماس
سياسية وعلمية. مث نبني يف املطلب الثاين آليات انتقال السلطة يف الفقه السياسي اإلسالمي يف ضوء 

 آليات انتقال السلطة السياسية يف عهد اخللفاء الراشدين، يف فرع أول،الواقع املنشود، فنمهد له بذكر 
 فرع ه األحكام؛ لنؤسس لعرض آليات انتقال السلطة السياسية يف عصران يففنستقي منه العرب ونستنتج من

 كما يلي:اثن؛  وذلك  
 

 املطلب األول: معوق    ات تطبي   ق الشريع  ة وأث    ره على فق  ه السياس   ة الشرعي   ة
 لنحو التايل:ا تتمثل معوقات تطبيق الشريعة يف أمرين، يتعلق أحدمها ابألمراء، واثنيهما ابلعلماء، على
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 الفرع األول: اَلحن   راف السياس   ي وأث  ره يف ِعاق    ة تطبي  ق الشريع   ة اإلسالمي  ة
لقد متيز احلكم يف القرون املاضية اليت عاشها علماء السلف ابحلكم الفردي، حيث يعترب احلاكم صاحب 

شرع صراحًة مبنعه من خمالفة املرجعية األمر والنهي والكلمة النافذة، ال حد لصالحياته، إال ما جاء ال
التشريعية القطعية النابعة من النصوص الثابتة. وهنالك نقاط كثرية موضع خالف بني أهل العلم، فالشريعة 
حثت احلاكم كغريه ابستعمال الشورى، حيث ذهب بعضهم إىل أهنا م ْعِلمة وليست ملزمة مما أفرغها من 

 حمتواها.
الراشدين إىل االهتداء إىل احلكم الراشد؛ من العدل يف احلقوق والشورى يف سياسة لقد دفع إميان اخللفاء 

 الرعية واحلرص على املال العام وصرفه يف وجوهه املستحقة املقننة أمام املأل. 
لكن من جاء بعدهم من احلكام، ابتداء من خالفة بين أمية وبين العباس فما بعد، انتهجوا هنجا خمتلفا 

فإن ظلوا متمسكني بثوابت الشريعة من إقامة الصالة وأداء الزكاة واستمرار حركة الفتوح  عن سابقيهم،
اإلسالمية، إال أهنم أضفوا على أنفسهم صالحيات كبرية جعلت الرعية مبثابة الريشة يف أيديهم حتركهم مبا 

ارة آبرائهم؛  ن جيب االستنمتلي عليه آراءهم الشخصية، رغم ما كان بينهم من العلماء األفذاذ واألعيان الذي
كما فعل اخلليفة عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه حينما منع كبار الصحابة من اخلروج من املدينة لينتفع 
بعلمهم ومشورهتم. لقد أقام هؤالء جمالس استشارية جتمع بعض رموز وأعيان بعض القبائل كاليمنية والقيسية 

اكم إذا تنفيذية وليست جمالس دستورية؛ حبيث جيب على احلوبعض القرشيني، لكنها كانت جمالس إدارية 
 اختلفا االنصياع لرأيهم إذا كانوا أكثرية.

لقد دفع ابلدولة االمرباطورية، إذا جاز التعبري، يف عهد األمويني ومن تالهم، هاجس احلفاظ على األمن، 
خالفا  لم جيد علماء أهل السنة،فربروا به إسكات األصوات املعارضة ولو كانوا من أهل العلم والفضل. ف

 للشيعة، مساحة يتبارون فيها أفضل من ساحة اجلدل العقدي.
إذا نظران إىل كتب الرتاث الفقهي جند أن اإلمام ابن تيمية يعيب على خمالفيه من الشيعة اعتبار مسائل 

، - عنه رضي هللا -لي أن النزاع يف اإلمامة مل يظهر إال يف خالفة عاإلمامة أشرف مسائل الدين، مبينا "
وأما على عهد اخللفاء الثالثة، فلم يظهر نزاع إال ما جرى يوم السقيفة، وما انفصلوا حىت اتفقوا، ومثل 
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ليس كل ما ، ف-صلى هللا عليه وسلم  -هذا ال يعد نزاعا. ولو قدر أن النزاع فيها كان عقب موت النيب 
يل. وإذا كان  ن أشرف مما تنوزع فيه بعد موته بدهر طو يكو  -صلى هللا عليه وسلم  -تنوزع فيه عقب موته

كذلك، فمعلوم أن مسائل القدر، والتعديل، والتجوير، والتحسني، والتقبيح، والتوحيد، والصفات، 
واإلثبات، والتنزيه أهـم وأشـرف من مسائل اإلمـامـة...وهلذا كل من صنف يف أصول الدين يذكر مسائل 

 36اإلمامة يف اآلخر".
ي ال أكون جمانبًا للصواب إذا قلت أبن اعتبار هذه املسائل النظرية أشرف العلوم كان بتوجيه من لعل 

السلطة الزمنية يف عصرهم، فقد ارتبطت ابمللك، حيث إن املعتزلة انلوا من أعدائهم ممن خيالفونه يف الرأي 
مرار، ومل يكتب هلم االست حينما تسللوا للحكم، بعد أن استعملوا خطاب "الرتشيد والتنوير"، لكن مل

يسلموا من نقمة معارضيهم من أهل السنة واألشاعرة، بعد احتواء أهل السنة للسلطة، حيث تعرضوا لنكبة 
 37مؤملة شتـََّتت صفوفهم وحتول العديد من أنصارهم إىل خصوم هلم.

األمور  إال بعض "على أن من حسن احلظ أن االحنراف السياسي مل يكتب له الشمول واالستقرار والدوام
اجلزئية؛ كوراثة امللك وحنوها، ولكنه كان دائما يلقى مقاومة من األمة، ومعارضة من علمائها وصلحائها، 
وتراثنا حافل إبنكار العلماء األقوايء على سالطني اجلور، وأمراء السوء. كما يتضح ذلك لكل من يقرأ  

نان، كما رأي كتب الرتاجم والطبقات. وكثريا ما حتولت املعارضة من نا ذلك القلم واللسان إىل السيف والسِّ
يف ثورة عبد الرمحن بن األشعث ومن معه من الفقهاء واحملّدثني على طغيان احلجاج واحنراف الدولة 

 38األموية".
وظلت الشعوب اإلسالمية حتتكم إىل الشريعة اإلسالمية يف كل شؤوهنا، وظل القضاء، يف كل أقطار 

 ثناء، يعتمد عليها من الناحية الدستورية؛ ابعتبارها النظام الوحيد الواجب التطبيق.اإلسالم بال است
كما أن التاريخ اإلسالمي شهد بعض الفرتات املضيئة، ما بني حني آلخر،  اليت حكم خالهلا حكام 

ر بن عبد العزيز فعل عم صاحلون، متيزت سياستهم ابحلكم الراشد والسري على سنن اخللفاء الراشدين؛ كما
رضي هللا عنه؛ الذي اعترب جمددا خالل خالفة بين أمية. كما متيز اخلليفة العباسي هارون الرشيد ابحلكم 
الراشد؛ حيث كان ملتزما يف سياساته املختلفة، يف إطار الشريعة اإلسالمية، مبا كتبه له الفقيه أبو يوسف 

 يف كتابه اخلراج.
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 ملك أو سلطان عظيماً، مبقدار صلته ابلشريعة، وحسن رعايتها وتنفيذها. لقد كان كل خليفة أو 
وحسبنا أن نذكر من عظماء السالطني واألمراء نور الدين حممود، امللقب ابلشهيد، الذي أحيا معامل الدين 

 وأعاد هيبة الدولة وقهر الصليبيني. 
ني يف معركة يديه النصر على الصليبي وسار على هنجه تلميذه صالح الدين األيويب الذي حقق هللا على

 39"حطني"، وفتح القدس بعد أن دامت يف أيديهم تسعني عاما.
وزاد يف إعاقة تطبيق الشريعة اإلسالمية يف العصر احلديث ما يبدو من تناقض بني الدولة الدينية والدولة 

 لفة.احلديثة لدى الغرب وقطاع واسع من أصحاب االجتاه العلماين أبطيافه املخت
 وأث ره على فق ه السياس ة الشرعي ةالفرع الثان ي: ِغ  الق ب  اُ اَلجته   اد 

لعلي ذكرت ذلك على سبيل اإلشارة يف معرض تناول احملاذير اليت تنتاب ضوابط التجديد ما مال إليه 
 بعض املتفقهة من الوقوف عند املوروث الفقهي اخلاص مبذاهبهم فلم يعدوه إىل غريه. 

ذلك بعد القرون األربعة اهلجرية؛ حيث دونت مسائل الفقه أبدلتها التفصيلية، على خمتلف اآلراء وقد مت 
واملذاهب، ودون علم أصول الفقه، وقعدت القواعد، وفرعت الفروع، بل ظهر الفقه االفرتاضي عند احلنفية 

استعدادا للبالء  ئة ما،خاصة، يستنبط األحكام اخلاصة ابالفرتاضات اليت ميكن أن تقع، يف وقت ما، وبي
 قبل وقوعه؛ على حد تعبريهم.

وأمام هذا الغىن والوفرة من األفكار الفقهية أصوال وفروعا، شعر الكثريون أبن ال حاجة إىل املزيد من 
االجتهاد، كما أن إعجاهبم البالغ برتاث السابقني اهلائل، وشعورهم بتقصري أنفسهم إذا قيسوا إليهم، وخشية 

 من دخول بعض األدعياء إىل هذا اجملال، فيفسدوا شريعة هللا ابهلوى واالحتيال، كل هذا بعض الورعني
 جعلهم يقرون سد ابب االجتهاد، وإن أنكره بعضهم.

وال شك أن هذا املوقف كان مبثابة النكسة اليت أصابت الفقه ابجلمود بدال من النماء، ومالوا إىل تقليد 
اد االنتقائي من األقوال املختلفة داخل مذاهبهم. لكن رغم ذلك مل ختل مذاهبهم، وإن اضطروا إىل االجته

بعض العصور من اجتهادات متميزة من أصحاب االجتهاد والتخريج؛ لتأسيس علم قائم؛ كمقاصد الشريعة 
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للشاطيب، أو لتخريج مسائل على قواعد مذاهبهم، بل وجد منهم من أخذ ابلقول الضعيف الذي بدت 
 40خارج املذهب الواحد للضرورة.قوته أو القول 

ق به من على فقه السياسية الشرعية، وما يتعل إغالق ابب االجتهادما يعنينا كثريا هو الوقوف على أثر 
مسائل ابلغة األمهية؛ مثل إقرار قواعد تنظم انتقال السلطة بطريقة سلسلة دون إراقة دماء. فما يالحظ 

الحياته،  إىل أبعد احلدود؛ حبيث تناول شروط اخللفاء، مل يتطرق لصعلى فقه السياسة الشرعية أنه كان نظراي
 وبني أنواع الوزارة وأسباب نشوئها، ومل يذكر ضوابط تفعيلها والعمل هبا.

وكان الفقه السياسي اإلسالمي حينئذ كاشفا للواقع ال منشئ له، فقد قّل العلماء األقوايء الذين ينطقون 
عف نفوذهم، فلم يقدروا إعماال لفقه املوازانت سوى االختيار بني ابحلق ويصححون االعوجاج، وض

املصلحة وبني املفسدة، وطبقوا فقه املمكن من الرتجيح بني السيئ واألسوأ. ومن ذلك أهنم قعدوا قواعد 
تنهى عن الفتنة؛ مثل حاكم ظلوم خري من فتنة تقوم، والقول جبواز إمامة املفضول مع وجود الفاضل إذا 

 ه عصبة حتميه وتؤيده. وجدت ل
 آليات انتقال السلطة السياسية يف الفقه اإلسالمي يف ضو ٌ الواقع املنشوداملطلب الثاين: 

القائم ابلسلطة ليس خملدا، فال بد من يوم يفارقها أو تفارقه وتنتقل منه لغريه. ولذلك فإن انتقال السلطة 
يث ابط الشرع، يف ضواء معطيات الواقع، حبهي يف غاية األمهية حلاجتها إلدارة حكيمة، تنضبط بضو 

تنتقل السلطة بطريقة سلسة ليس فيها مفاسد قد تستمر ردحا طويال من الزمن. ومن املستحسن أن منهد 
له ابحلديث يف فرع أول عن عملية انتقال السلطة خالل عهد اخللفاء الراشدين؛ حىت نؤسس عليها ما 

 ثاين اخلاص بواقعنا املعاصر. وسوف نعتمد على مصادر متنوعةنتناوله من تصورات وأحكام يف الفرع ال
قدمية وحديثة؛ لنفهم أبعاد العملية االجتماعية وال نقف عند حدود العملية السياسية؛ ألن إدراكنا للعلل 
واحلكم يعيننا يف استيعاب ما جيوز مما ال جيوز  واملوازنة بني ما هو قائم وما ينبغي أن يكون يف حدود فقه 

ملوازانت بني املصاحل واملفاسد أو ما يعرب عنه بفقه املمكن. ذلك أن التعامل البشري فيما يتعلق ابستالم ا
السلطة أو الوصول إليها ال خيلو من نشاط إنساين ابلغ التعقيد، وليس سهل املنال؛ كما قد يظن، حىت 

 يف عهد اخللفاء الراشدين رضي هللا عنهم.
 السلطة السياسية يف عهد  اللفا ٌ الراشدين  الفرع األول: آليات انتقال
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عندما ننظر إىل طريقة انتقال السلطة يف الفرتة املبكرة من اتريخ دولة اإلسالم جند أن إدارهتا كانت مرتبطة 
ابحلالة اإلميانية، فقد كان اجملتمع يف زمن الرسول صلى هللا عليه وسلم يف أعلى حاالته اإلميانية، ومن مث مل 

ارة عملية نقل السلطة سوى إشارات عامة ميكن منها فهم مراد الرسول صلى هللا عليه وسلم فيمن حتتج إد
 يكون خليفة له، وكان الصحابة من اإلميان ما جيعلهم يستجيبون هلذه اإلشارات.

ففي سقيفة بين ساعدة دار نقاش ميسور يف مؤمتر جامع انتهى ابلتوافق واالستجابة الستخالف أيب بكر  
مع جاللة  -لصالةأي يف ا-هللا عنه، طاملا أن الرسول صلى هللا عليه وسلم ارتضاه إماما هلم يف دينهم رضي

 قدره وطول صحبته وبالئه يف اإلسالم.
 وعندما دان أجل أيب بكر رضي هللا عنه رشح لألمة عمر بن اخلطاب وارتضت األمة ترشيحه مببايعته.

ه رشح ستة من الناس على أن خيتاروا أحدهم، على أن ال وحينما طعن عمر بن اخلطاب رضي هللا عن
ينتخب ابنه عبد هللا من بينهم. وبعد استشارة الناس رأى الصحابة أن الناس مييلون حلكم عثمان أكثر من 

 علي رضي هللا عنهما، فقاموا مببايعته.
نه لتويل اخلالفة  عوبعد مقتل عثمان رضي هللا دعت الضرورة بعض الصحابة أن يتوجهوا لعلي رضي هللا

بعدما كان مرشحا اثنيا، حسب استطالعات الرأي، بعد عثمان فيما سبق، فرضي بذلك وابيعته األمة 
على ذلك. ويبدو أن ما حصل من شجار بينه وبني معاوية مل يكن اعرتاضا على شخصه، بقدر ما كان 

ثمان كما من القصاص من قتلة ععلى طبيعة وأولوايت سياسته؛ اليت كانت تقدم استتباب األمن بدال 
 طالب خصومه.

 من خالل مالحظة اختالف الطرق املفضية لنقل السلطة ما بني طريقة التوافق اليت كانت يف عهد  
 أيب بكر و طريقة االنتخاب أو االختيار اليت قام هبا عمر بن اخلطاب نستنتج أن اجملتمع املسلم أخذ 

 ينزع حنو التعقيد. 
ن احلكمة أن يقوم الفاروق عمر بن اخلطاب)ض( إبجراءات حمددة كانت كفيلة أبن توصل وابلتايل، كان م

للحكم من هو أهل له، عن طريق اختيار الشعب له، بطريقة سلسة ال يرتتب عليها أي مشكالت. متثلت 
 41هذه اإلجـراءات اليت يف اخلطـوات التاليـة:
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ا جناحان:حدد الذين يسند إليهم هذا املنصب وفق قاعدة هل -1  
أن يكون من الذين تويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو عنهم راض، وهذا يوضح مدى  أحدمها: 

 احلرص على اكتمال البعد الديين؛ مبعىن اشرتاط النزاهة وعدم االكتفاء مبجرد الكفاءة.
ر الغفاري وهو ذفاحلاكم ليس فحسب ذلك الرجل النزيه فهذه صفة يتمتع هبا سائر صحابة النيب. فأبو 

 مسواً: سأل يوماً أن يعنيَّ حاكماً على إمارة، لكن -صلى هللا عليه وسلم  -من أكثر وجوه عصر النيب 
رفض طلبه رغم ما كان يكّنه هلذا الصحايبِّ اجلليل من تقدير عميق  -صلى هللا عليه وسلم  -الرسول 

وإهنا أمانة، وإهنا يوم القيامة خزي وندامة،  اي أاب ذر إنك ضعيف،حىت آخر يوم من أايم حياته قائال:" 
. فالنزاهة ال تكفي وحدها، بل جيب أن تضاف إليها 42إال من أخذها حبقها، وأدى الذي عليه فيها"

الكفاءة وأكثر من ذلك املالءمة. وقد عزل اخلليفة عمر)ض( كثريا من أمرائه وكان يقول: "ليس لطعٍن يف 
 43نزاهته وال لنقٍص يف كفاءته".

ذا هو ه حبذا أن جتتمع النزاهة مع الكفاءة، فهما صفتان مطلوبتان يف رجل السلطة مهما كانت مرتبته. 
 44فالواجب يف كل والية األصلح حبسبها.األصل، أما يف حالة تعارض النزاهة مع الكفاءة 

القبول  ص علىأن يكون من الذين هلم قبول عند زعماء الناس وأعياهنم، وهذا يوضح مدى احلر اثنيهما: 
اجملتمعي لشخص اخلليفة الذي يرشحه اخلليفة السابق. ومبفهوم املخالفة أو بداللة اللغة يفهم خطورة من 
اغتصب السلطة من الناس وهم له كارهون. وقال الفقهاء بوالية املتغلب اضطرارا وقبوال ألهون الشرين، 

 ها؛ كما سيأيت بيانه. رغم عدم وجود معيار حمدد يبني رجحان قبول واليته من ردّ 
 عملية نق ل السلط ة يف ِدارة عم ر )ض( املُْحَكَم ة:  -2

بشرون ابجلنة: علي، املتكمن هذه اخلطوة يف حتديد آلية االختيار بعد حصرها يف الستة املؤهلني هلا، وهم 
. ومل يذكر وعثمان، وعبد الرمحن بن عوف، وسعد بن أيب وقاص، والزبري بن العوام، وطلحة بن عبيد هللا
يث أمرهم ح سعد بن زيد مع أنه من النفر املوصوفني بذلك، ألنه قرابته فرتكه مبالغة يف التربي من األمر.

  ابلتشاور فيما بينهم، واختياٍر واحد منهم، وحدد هلم أجال ال يتجاوزونه وهو ثالثة أايم.
ح عملية أنه، وهو ينازع املوت، يقرت  وهنا نالحظ الرباعة السياسية واإلدارية للخليفة الفاروق)ض( حيث

نقل السلطة بطريقة سلمية وواقعية سلسة. حيث أنه اختار ستة من وجهاء الصحابة وقادهتا لكي يتشاوروا 
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وخيتاروا واحدا منهم. وعزف أن يعهد ابخلالفة ألحد من بعده، رغم أنه كان مييل لوالية علي )ض( اتركا 
ن أهل احلل والعقد، أن خيتاروا من هو األصلح واألوفق حلاهلم. فكان لألمة من بعده، من خالل ممثليها م

 رضي هللا عنه موفقا ومؤيدا ابحلق حىت يف آخر حلظات من حياته.
قال عمر)ض( وهو ينازع سكرات املوت: "فإن أستخلف فقد استخلف من هو خري مين]يعين أاب 

ع هللا  صلى هللا عليه وسلم[، ولن يضيبكر)ض([، وإن أترك فقد ترك من هو خري مين]يعين رسول هللا
دينه. فخرجوا مث راحوا فقالوا: اي أمري املؤمنني، لو عهدت عهدا. فقال: قد كنت أمجعت بعد مقاليت أن 
أنظر، فأويل رجال أمركم، هو أحراكم أن حيملكم على احلق وأشار إىل علي، فرهقتين غشية، فرأيت رجال 

فما  فيضمه إليه ويصريه حتته، فعلمت أن هللا غالٌب على أمره، دخل جنة فجعل يقطف كل غضة واينعة
: )إهنم -صلى هللا عليه وسلم  -أردت أن أحتملها حيا وميتا، عليكم هؤالء الرهط الذين قال رسول هللا 

من أهل اجلنة(، وهم علي، وعثمان، وعبد الرمحن، وسعد، والزبري بن العوام، وطلحة بن عبيد هللا، فليختاروا 
 هم رجال، فإذا ولوا واليا فأحسنوا موازرته وأعينوهمن

كان اخلليفة الفاروق)ض( حريصا على أن تصري اخلالفة من خالل اختيار مجاعي ملن هو أهل لذلك، وذم 
  45".قوما اقرتحوا عليه أن يويل ابنه عبد هللا بن عمر)ض(

إال وعليكم  يب، وال أيتني اليوم الرابعوليصّل ابلناس صه فتشاوروا ثالثة أايم،قال عمر)ض(: "...فإذا مت 
أمريا منكم، وحيضر عبد هللا بن عمر مشرياً، وال شيء له من األمر؛ ] أي مرجحا لألصوات وليس له أن 
يرتشح ملنصب اخلليفة[، وطلحة شريككم يف األمر، فإن قدم يف األايم الثالثة فأحضروه أمركم، وإن مضت 

أمركم، ومن يل بطلحة؟ فقال سعد بن أيب وقاص: أان لك به، وال خيالف  األايم الثالثة قبل قدومه فاقضوا
إن شاء هللا. فقال عمر: أرجو أال خيالف إن شاء هللا، وما أظن أن يلي إال أحٌد هذين الرجلني: علي أو 
عثمان، فإن ويل عثمان فرجل فيه لني، وإن ويل علي ففيه دعابة، وأحر به أن حيملهم على طريق احلق، 

تولوا سعدا فأهلها هو، وإال فليستعن به الوايل، فإين مل أعزله عن خيانة وال ضعف، ونعم ذو الرأي  وإن
 46".عبد الرمحن بن عوف، مسدد رشيد، له من هللا حافظ، فامسعوا منه

  تعيني جمموعة من صاْلي األنصار ْلث الستة على اَلختيار: -3
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حة، إن هللا عز وجل طاملا أعز اإلسالم بكم، فاخرت قال عمر )ض( أليب طلحة األنصاري: "اي أاب طل
مخسني رجال من األنصار، فاستحث هؤالء الرهط حىت خيتاروا رجال منهم". وقال للمقداد بن األسود: 

47"إذا وضعتموين يف حفريت فامجع هؤالء الرهط يف بيت حىت خيتاروا رجال منهم".  
  

  ار األكثري  ة:وضع طريق  ة ْلسم اَلختالف يتمثل يف معي  -4
وضع اخلليفة عمر )ض( طريقة حمددة حتتوي على معيار يعتد أبكثرية األصوات إذا اختلف بشأن منصب 

حيث "قال لصهيب: صل ابلناس ثالثة أايم، وأدخل هؤالء الرهط بيتا وقم على رءوسهم، فإن اخلليفة. 
إن رضي  اثناِن فاضرب رءوسهما، و اجتمع مخسٌة وأَب واحٌد فاشدخ رأسه ابلسيف، وإن اتفق أربعٌة وأَب

ثالثٌة رجال وثالثٌة رجال فحّكموا عبد هللا بن عمر، فإن مل يرضوا حبكم عبد هللا بن عمر فكونوا مع الذين 
 48فيهم عبد الرمحن بن عوف، واقتلوا الباقني إن رغبوا عما اجتمع فيه الناس".

إلداري لعصر الذهيب يف تطوره السياسي والقد بني اخلليفة العظيم عمر الفاروق؛ الذي عرف عهده اب
والقضائي بشكل مل يسبق له مثيل من قبل، طريقة الفصل يف األمور يف حالة ما إذا تنازع بعض املرشحني 
فلم ينصاعوا حلكم األغلبية، بتنفيذ العقوبة الرادعة ضد من يشق الصف وال يلزم طاعة مجاعة جملس 

 الشورى.
د، لكنه مل يكن ينفرد برأي، بل كان يكثر من مشاورة كبار الصحابة رضي كان عمر )ض( كثري االجتها  

هللا عنهم. فقد كان صاحب بصرية فائقة، حيث كان يرى؛ كما ذكرت آنفا، أن عليا)ض( أكفأ الصحابة 
، حسب تعبريه، لكنه كان خيشى منازعة بين مناف لبين هاشم 49يومئذ وأجدرهم ابخلالفة، على دعابة فيه

م بتولية عثمان)ض(؛ الذي وصفه أبن فيه لني، وهو ما حدث فعال؛ كما تذكر املصادر التارخيية. يف تعلقه
فلم يرد أن أيمرهم بشيء قد ال يستطيعون االلتزام به، ويتحمل مسؤوليته بعد موته، وفّضل أن يرتك أمر 

ون التصريح، وترك يح داخلالفة لألمة من بعده؛ كما فعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، واكتفى ابلتلم
 األمر هلم يتشاورون فيه وخيتارون أحدهم.

أشارت رواايت بعض املصادر التارخيية إىل عدم اتفاق أعضاء جملس الشورى على رجل منهم، ووقعوا يف 
مأزق حقيقي، مل خيرجوا منه إال مببادرة عبد الرمحن بن عوف الذي أخرج نفسه من الرتشح للخالفة، لكنه 



 

 
1219 

 

ة م أن يرتكوا له حرية االختيار يف أن يتقلدها على أن يوليها أفضلكم، وأخذ عليهم ميني املبايعاشرتط عليه
 50لذلك. ويف املقابل أعطاهم موثقا ليؤثرن احلق وال يتبع اهلوى وال خيص ذا رحم وال أيلو األمة نصحاً.

، وفقد اجمللس ها كمجمعبناء عليه، رأى بعض الباحثني املعاصرين أن هلذا السبب فقدت الشورى طابع 
طابعه كجهاز انتخاب مباشر، إذا فوض لعبد الرمحن أن خيتار عنه وابمسه، وحتول االنتخاب إىل تعيني من 
قبل شخص واحد من أعضاء جملس الشورى، وأضحى حمصورًا، ويف املقابل غدا واسعًا مبا سيقدم عليه 

 51عبد الرمحن من مشاورات.
شاورة كل من القى من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، واستطلع فقد جلأ هذا الصحايب إىل م 

رأي أهل املدينة  وكل من وفد إليها من أمراء األجناد وأشراف الناس؛ لكي يعرف من تود األمة أن جتتمع 
عليه بعد عمر. مث دار متنكرًا ال يعرفه أحد، واستشار عامة املهاجرين، واألنصار وغريهم من ضعاف 

، فأشار عليه اجلميع بعثمان، فاقتنع عندئذ أبن وجوه قريش وعامتها، وقادة اجلند يريدون عثمان الناس
 خليفة عليهم.

ومبا أن القضية قرشية منذ بدايتها، فقد كان واضًحا أن مشاورة الناس تعين يف هناية املطاف مشاورة قريش، 
ستيعاب عنها رواايت املصادر، واليت ال ميكن اوال ميكننا أن نتجاهل يف هذا املقام، احلقيقة اليت حتدثت 

ستبدال ، وطالبت ابشّدة عمرمآل جملس الشورى، واختيار عثمان إال يف ضوئها، أال وهي أن قريًشا مّلت 
   52هذه الشدة ابللني، وبفك احلصار، والقيود عنها.

"الرأي العام"  را نشطًا يف توجيهولعل هذا ال ينايف ما ذكرت بعض املصادر التارخيية من أن بين أمية أدوا دو 
حنو عثمان، ونظموا دعاية واسعة له، هبدف تعزيز نفوذهم الذي فقدوه بعد فتح مكة، وجنحوا يف استعادته 

لى ص جزئًيا يف عهد أيب بكر وعمر، فقد تنافسوا مع بين هاشم يف تعاقب خطبائهم على منرب مسجد النيب
 هللا عليه وسلم. 

متنافسان مرتبطان ابلسابقة يف اإلسالم، وبروابط الدم: األول: عشرية النيب األقربون  كان هناك إذن تياران
الذين كان علي مرشحهم. والثاين: قرشي متصل ابلقابلية على التمثيل األفضل لقريش، وابلتايل مقرب من 

 األمويني، وكان عثمان مرشحهم.
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عبد  ن يفسر ابملعىن الواسع، معىن بيتمث إن مفهوم البيت الذي جرى طرحه لتمييز عثمان وعلي كا
مناف، وليس ابملعىن الضيق بيت بين هاشم، وكان هذا يناسب أغلبية الصحابة الذين خشوا من تفسري 

 53ضيق ملفهوم البيت أن تؤسس ملكية وراثية على حساهبم لصاحل البيت اهلامشي.
الفة اسية اليت أعاقت تسلم علي اخلالسي-"لقد توضحت إذن، األجواء االجتماعية، والقوى االجتماعية 

بعد عمر، وبدا واضًحا أن شدة علي ستضاهي شدة عمر، لكن قريًشا كانت تسعى إىل حتول يف التعامل 
معها، وقد دفع هذا املزاج السائد عثمان إىل اخلالفة حيث علقت عليه قريش آماهلا يف تصفية هنج عمر 

صية الق حنو األمصار، كما دلت عليه التطورات الالحقة، فشخحنوها، وابلتايل يف فتح الباب أمامها لالنط
عثمان كانت أقرب إىل تفكري، وطباع قريش من عمر وعلي، وهكذا كان اختيار عثمان خليفة، قرارًا 
اجتماعًيا، ومل يكن مفاضلة بني صحابيني، وشكل هذا النزوع القرشي حنو انفراج حيايت ومعاشي، 

ثمان لبيئة اجلديدة اليت أفرزهتا الفتوح؛ األرضية املادية الواقعية اليت أوصلت عواجتماعي شامل، على قاعدة ا
إىل اخلالفة، وهلذا كان هنج عثمان منذ بدايته متعلًقا هبذه األرضية، ومشروطًا هبا ومقرواًن معها، ويتناغم 

 54مع التطور االجتماعي داخل األمة".
يغري من سياسة عمر املالية، وإن كان قد مسح للمسلمني اخلالفة مل  -رضي هللا عنه -"ملا توىل عثمان

سلمني شدة املابقتناء الثروات وتشييد القصور وامتالك املساحات الشاسعة من األراضي، فقد زالت عن 
عمر اليت كانت ترهبهم وختيفهم، اليت كانت حتول دون الكثري مما يشتهون، وكان عهده عهد رخاء على 

 55املسلمني".
ن ب خالفة النبوة لقوله صلى هللا عليه وسلم "عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدييمية:  "الواجقال ابن ت

من بعدي متسكوا هبا؛ وعضوا عليها ابلنواجذ وإايكم وحمداثت األمور فكل بدعة ضاللة" بعد قوله: "من 
عدي أيب بكر من بيعش منكم بعدي فسريى اختالفا كثريا" .... مث اختص من ذلك قوله:"اقتدوا ابلذين 

وعمر" فهذان أمر ابالقتداء هبما واخللفاء الراشدون أمر بلزوم سنتهم. ويف هذا ختصيص للشيخني من 
وجهني: "أحدمها" أن "السنة" ما سّنوه للناس. وأما "القدوة " فيدخل فيها االقتداء هبما فيما فعاله مما مل 

قوا اء؛ ال إىل كل منهم. فقد يقال: أما ذلك فيما اتفجيعلوه سنة". "الثاين": أن السنة أضافها إىل اخللف
 عليه؛ دون ما انفرد به بعضهم. وأما القدوة فعنّي القدوة هبذا وهبذا. ويف هذا الوجه نظر. 
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ويستفاد من هذا أن ما فعله عثمان وعلي من االجتهاد الذي سبقهما مبا هو أفضل منه أبو بكر وعمر 
ة على رجحانه وكان سببه افرتاق األمة: ال يؤمر ابالقتداء هبما فيه؛ إذ ودلت النصوص وموافقة مجهور األم

ليس ذلك من سنة اخللفاء؛ وذلك أن أاب بكر وعمر ساسا األمة ابلرغبة والرهبة وسلما من التأويل يف 
 الدماء واألموال. وعثمان رضي هللا عنه غّلب الرغبة، وأتّول يف األموال. وعلي غّلب الرهبة، وأتّول يف
الدماء. وأبو بكر وعمر كم ل زهدمها يف املال والرايسة، وعثمان كم ل زهده يف الرايسة، وعلي كم ل زهده 

 56يف املال".
وإن كان اخللفاء الراشدون، على جاللة قدرهم، يتفاوتون يف األداء السياسي، فحرِيٌّ بنا أال نطالب غريان 

راء، وأن يقيم فينا ما َوِسَعه  من تعاليم الشريعة الغ أن يسري فينا سرية عمر بن اخلطاب )ض(، وحسبنا أن
كبري من تعاليم الشريعة يقع على الرعية، مثيلقى أتييدان ودعمنا   ال ابالنقياد لطاعته يف املعروف، فقدر ٌ

 ابحلكمة واملوعظة احلسنة.نبخل عليه ابلرأي والتوجيه والنقد البناء 
 السياسي ة يف عصرن  ا اْلال  يالفرع الثاين: آلي  ات انتق ال السلط ة 

موضوع آليات انتقال السلطة خيضع لفقه املعامالت العامة املبنية على رعاية املصاحل وجتنب املفاسد، 
وابلتايل يدخله االجتهاد على مصراعيه. واختالف طرق والية اخللفاء دليٌل على أن املسألة اجتهادية 

اليت  قل السلطة بعدل وسالسٍة، بعيدا عن التوترات والنزاعاتاستصالحية، فأي طريقة تنتج إدارة عملية ن
تزعزع استقرار الدولة وتؤخر تنميتها ورمبا تدعو إىل حموها من الوجود فيما لو تكاثرت فيها الثورات، تكون 

، معتربة يف مقلة الشريعة اإلسالمية الغراء.  حممودة الِغبِّ
بن معاوية بن  يف إمارة عبد الرمحن -على سبيل املثال -حصيتوإذا سرَّْحت طَْرَفك يف التاريخ اإلسالمي أ

هشام بن عبد امللك بن مروان املعروف ابلداخل، خالل مدة حكمه أربع وثالثني سنة؛ أي ابتداء من مثان 
، بعد شّنه هو ذاته ثورة ضد يوسف 57مخسـاً وعشريـن ثـورة -وثالثني ومائة هــ إىل اثنتني وسبعني ومائة هــ

ي؛ الذي كان حاكماً لألندلس وقتها؛ بداعي أنه أحق ابخلالفة؛ ألنه من ساللة البيت األموي بعد الفهر 
سقوطه سنة اثنتني وثالثني ومائة هجرية وقيام دولة بين العباس اليت نّكلت ابألمويني بطريقة شنيعة، 
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ي أبو جعفر يفة العباساخلل-خصوصا ممن كانوا مرشحني للخالفة؛ مثل الداخل الذي جنا من ِشْرِك السفاح
 أبعجوبة يف قصة مثرية. -املنصور

لكن يف املنطق اإلسالمي الصحيح، هل يعترب طلب م لك َمسلوٍب؛ لدواعي خارجية، بل وأسباب داخلية  
ترجع إىل اخلالف داخل البيت األموي، وتقاعسهم عما كان عليه أسالفهم، ذريعًة شرعيًة لشّن احلرب 

يرَض أن يتنازل له عن اخلالفة مقابل امتيازات معينة مينحها له؟  فهل الشرعية على حاكم مسلم، إذا مل 
التارخيية تبيح سفك الدماء املعصومة شرعاً؟ وهل تبيح اخلروج على حاكم حيكم بني الناس أبحكام الشريعة؟ 

سنٍد من ؛ بخصمه إهنا وهللا ملن الدواهي أن جينح الّداخل للحرب منتهكًا حرمة عيد األضحى مباغتاً 
 اليمنية الذين كانوا أخواالً لبعض بين أمية، يف حرٍب سالت فيها دماء املسلمني من الطرفني. 

أان ال أنفي حقيقة سجلها املؤرخون مفادها: لوال عبد الرمحن الداخل ما بقي اإلسالم يف األندلس. لكين 
كمهم يف الشام، ون تعلقوا بطريقة حأنكر عليه الطريقة اليت وصل هبا إىل احلكم. لقد كان لبين أمية حمبُّ 

 فهل كان ميكن التعويل على هذا العنصر للوصول إىل السلطة بطريقة سلمية؟ 
ولكن هل لشخٍص مثلي، بعد قرون خلت، يعيب على الداخل أن جيهل شيئا يف الفقه السياسي 

 ا فأقام حكما قواياإلسالمي؟ وَهْب أنه جهل ذلك فهل هو معذوٌر يف ذلك، طاملا أنه وَجد حكما هشًّ 
 لبين أمية ومن جاء بعدهم لقرون؟

إن كان من عذٍر ابجلهل فهو كائن يف زمنه، وفق معطيات علمية قال هبا فقهاء عصرهم، وهي جواز خالفة 
املتغلب، أما أن يستمر ذلك يف عصران هلو العجز بعينه، خصوصا بعد وجود تطورات هائلة أْرَست فقه 

لم على املستوى ال اليت كانت  تنشئ أحالفا تبعد عنها شبح احلروب العاملية -مثالً -عاملي؛ جعلت أورابالسِّ
 مسرحا هلا.

ومن هنا وجب إعادة قراءة الرتاث الفقهي وإعادة النظر أبدوات مرتبطة بفقه الواقع املعيش وفقه املمكن 
 وفقه املوازنة بني املصاحل.

قائه كان الضرر الذي يرتتب على تنحيته أشد من ضرر بقبول علماء السلف بوالية املتغلب إذا  يبدو أن  
يف السلطة؛ بناء على قواعد فقهية منها "دفع الضرر األكرب ابحتمال الضرر األخف"، يعترب خطأ فقهياً 
مبيزان عصران؛ الذي ال يعدم وجود آليات سلمية لالحتجاج عليه وعدم قبول غصبه للسلطة بغري رضا 



 

 
1223 

 

عصورهم؛ ألهنم مل جيدوا وسائل سلمية لصّده، بدليل أهنم أجازوا اخلروج عليه الناس، لكنهم معذورون يف 
 والوصول للسلطة ابلغلبة. وابلتايل، فقد فتحوا ابب الفتنة اليت تذرعوا هبا للقبول ابحلاكم املتغلب.
ب؛ ألن لويرى بعض الباحثني املعاصرين صعوبة حتديد معيار للضرر ومن يقوم بتقديره، يف حالة والية املتغ

الضرر أنواع، فمنه ما هو أخالقي وروحي، ومنه ما هو مباشر وسريع وما هو غري مباشر وبطيء، وليس 
لدى البشرية حىت اآلن معايري حمددة للوقوف على ذلك. وأما من يقوم به فالظاهر أنه يتواله جهات 

ي كري واالقتصادعديدة، واألفضل أن يقرره هيئة خرباء موحدة تشمل السياسي والشرعية والعس
واالجتماعي. واملتغلب لن يسمح هلذه اهليئة ابلتكوين، وسيكون لديه جهاز من املنتفعة حيولون املفاسد 

 58واإلخفاقات إىل إصالحات وانتصارات. وسيعمل على إسكات كل من خيالفه يف الرأي.
لطة نتقال السبل إن ما شهده عصران احلديث من تطورات دستورية ارتكزت على آليات سلمية ال 

السياسية، من خالل النظام الدميقراطي الذي يتبىن االنتخاابت السلمية، وما يرتبط هبا من أدوات؛ كتحديد 
عهدة القائم ابلسلطة، ومطالبته ابلتصريح مبمتلكاته، وسحب الثقة عنه من طريق ممثلي الشعب؛ مبقتضى 

تفتاءات ا من انتخاابت مباشرة وغري مباشرة واسالدستور، وحنو ذلك، ابعتبار االنتخاابت مبختلف أنواعه
هي الوسيلة السلمية الوحيدة يف عصران لالعرتاف ابألنظمة احلاكمة. وابلتايل، فأي طريقة لالستيالء على 
السلطة ابلقوة، ال حتظى ابالعرتاف على املستوى الدويل، على األقل من الناحية النظرية، فهذا مما ال 

يعة اإلسالمية وقواعدها العامة اليت تتشوف للحرية والتعايش السلمي واالستقرار يتعارض مع مقاصد الشر 
وتقدمي املصلحة العامة وتسّد الذريعة أمام أصحاب املصاحل الضيقة اخلاصة؛ اليت جتعلهم يركبون الفتنة 

عداء أمتنا أويعصفون ابلسكينة والسلم العام، فال يتورعون من إزهاق األرواح املعصومة والتحالف حىت مع 
من الفرجنة ضد إخواهنم املسلمني، بينما توجد بدائل سلمية حلل اخلالفات القائمة بني البشر. وذلك رغم 
ما يشوب االنتخاابت من قصور تدعو إىل ترقيتها وتطويرها، واملسامهة يف صنع رأي عاملي ضاغط يفضح 

اف ببعض االنقالابت ايري املزدوجة يف االعرت مغتصيب السلطة الذين اعرتف هبم الغرب ويبني عوار تطبيق املع
 العسكرية، بداعي احلرص على املصاحل.
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يراد ابالنتخاابت: "الطريقة اليت خيتار فيها املواطنون أو بعضهم من يرضون ويتوصل من خالهلا لتحديد 
ن حيمل ر كل م؛ مبعىن األدوات املختلفة اليت مبقتضاها خيتا59املستحق للوالية أو املهمة املنتخب فيها"

صفة املواطنة أو بعضهم؛ إذا شاركت فئة حمددة يف انتخاابت رائسية غري مباشرة مثال، املرشحني ملنصب 
 ما بتقدمي صوهتم له، ومتكينه من استحقاق الوالية أو املهمة املنوطة به.

برملانية  توال تسمح حدود هذه الدراسة ابستقصاء أنواع االنتخاابت؛ من انتخاابت رائسية وانتخااب
واستفتاء شعيب وانتخاابت بلدية وما يتعلق هبا من طرق وأساليب وإجراءات تتفاوت يف األمهية واملوازنة 

 بني املزااي والعيوب مما تزخر به أدبيات الفقه الدستوري.   
 ساالنتخاابت بصورهتا املعاصرة مل تكن موجودة يف التاريخ اإلسالمي، حيث مل يعرف مشاركة مجيع النا

يف اختيار رئيس الدولة، وال إعطاء كل شخص صواتً حمدداً ليستخرج من جمموع األصوات من يستحق 
الوالية، وال كان مثة أكثر من مرشح للوالية ليختاره الناس، وإمنا الذي كان موجوداً يف التاريخ اإلسالمي 

 عامة الناس فريجع إليهم يف هو وجوب الرضا واالختيار من الناس ملن حيكمهم كقاعدة نظرية عامة، وأما
 بيعة اخلليفة وإعالن طاعته، وأما االختيار فلم يكن لعامة الناس وإمنا ألهل احلل والعقد من الناس. 

عجز األمة وعدم أهليتها للقيام مبهامها كطرف مهم يف احلياة السياسية. من ذلك نعتها  وسند ذلك
جوه من العلماء وو من بيعة أهل احلل والعقد … م ويثبت نصب اإلما“ابلعامة والدمهاء؛كقول أحدهم: 

    60.وال نظر ملن عدا هؤالء، ألهنم كاهلـوام"…  الناس
عليه، يبدو أن األمة مل يكن هلا سلطان أو حق يف اختيار حكامها، ولعل من ينفي ذلك؛ اعتمادا بناء و 

ها من العلماء رة عن طريق ممثليعلى مثل هذا النص، ابلقول أبن األمة كانت تقوم بذلك بطريقة غري مباش
والوجهاء. لكن ابستقراء التاريخ اإلسالمي ما بعد اتريخ اخللفاء الراشدين)ض( ال جند ألهل احلل والعقد 

 بعض فرتات ح بذلك يفوجود سياسي مؤثر يف اختيار اخلليفة، وأما ما دونه من اختيار وعزل الوالة فقد مس  
ن سلطة أهل احلل والعقد مل تكن مطلقة بل كانت مقيدة ابختيار . ومن هنا نفهم أاإلسالمي التاريخ

 احلاكم ورضاه.
وقد أجاد أحد الباحثني املعاصرين حينما ذهب إىل القول أبن "فكرة أهل احلل والعقد مت جتريدها من 

ت حمضموهنا الشوري والتمثيلي؛ ابعتبارها شكال من أشكال النيابة عن األمة يف اختيار احلاكم، حيث أصب
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أهل احلل “وسيلة عملية إلبعاد األمة عن القيام بدورها، وحلول قلة من الناس حمّلها أطلق عليهم اسم: 
وهكذا فقدت األمة سلطاهنا يف اختيار احلاكم لصاحل فئة قليلة، وأحياان لصاحل السلطان يف ”. والعقد

ياسة من دائرة مصدر الشرعية الساختيار نفسه، حيث أصبح احلل والعقد بيده ال بيد األمة، وبذلك انتقل 
األمة أو من ميثلها إىل دائرة السلطان. لقد ظّل هذا الرأي سائدا يف كتب السياسة الشرعية، وما زال يشكل 
إحدى املفاهيم املهمة واملؤطرة للرؤية اإلسالمية احلديثة، مع أن األمر يقتضي إعادة النظر يف هذا املفهوم 

ها للفعل الس ياسي لألمة، ومراجعته وفق القيم واألطر السياسية اإلسالمية اليت ترفع من الذي ظّل موجِّ
شأن األمة يف إدارة شؤوهنا واختيار من حيكمها. وهذا انب من االجتهاد الذي جيب أن ينال فقَه السياسة 

 61.الشرعية"
سس ملا يسمى يؤ ويف احلقيقة فإن "أهل احلل والعقد" هو مصطلح اجتهادي، مل يرِد يف الكتاب والسنة، 

ل اليوم ابلطبقة السياسية؛ اليت متثل النخبة السياسية اليت تعمل على حتريك وتطوير املشهد السياسي وتشك
ضمانة السقراره ومتاسكه. وما اكتنفه من غموض يف داللته لدى علماء السياسة الشرعية؛ ما بني قائل 

ن رؤساء اجلند وشيوخ القبائل ووجهاء الناس مم أبهنم أهل العلم واخلربة، وقائل أبهنم أصحاب النفوذ من
هلم نوع من السلطة التنفيذية أو املعنوية على عموم الناس، وبني قائل ابجلمع بينهما. بل إن هنالك إشارات 
إىل أن بعض علماء السلف يرى أهنم أولو األمر الذي قال هللا تعاىل فيهم: )اي أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا 

[ وحيصره يف أويل األمر من أصحاب السلطة التنفيذية 59رسول وأويل األمر منكم(]الشورى: وأطيعوا ال
ويتجاوز صفوة اجملتمع إىل الذهاب إىل املوظفني من الدرجة الثالثة أو الرابعة. هذا يعين أن هذا املفهوم مل 

سة تؤطرهم أو جود مؤسحيظ ابلبلورة املطلوبة عرب تعاقب القرون واحلكومات، وهذا مل يكن بسبب عدم و 
 نظام يوجههم. بل كان أيضا بسبب تضائل دورهم بعد حقبة اخلالفة الراشدة أو انعدامها يف معظم األحيان.

تربز هنا إشكاالت تتعلق بكيفية اختيار أهل احلل والعقد أو أهل الشورى فيما لو كانوا كثرا، ويف  كذلك، 
ية، من املطلوبة فيهم اليت ذكرها علماء السياسية الشرع كيفية التقدير واملفاضلة بني من حازوا الشروط

العدالة اجلامعة لشروطها، و العلم الذي يوصل به إىل معرفة من يستحق اإلمامة على الشروط املعتربة بينها "
، وهناك من زاد إليها حىت بلغت عشر 62فيها، والرأي واحلكمة املؤداين إىل اختيار من هو لإلمامة أصلح
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يف معظمها صفات نسبية يصعب تقديرها وقياسها، وهي عبارات عائمة ميكن أن تكون  صفات، هي
 للنزاعات.  مصدراً 
عدم وجود آلية عملية الختيارهم تدل على عدم وجودهم. وما ذكره القدامى من شروط، على جاللة إذن، 

لقريب أو والية هد لقدرهم، يوحي أبهنم يتحدثون عن شيء نظري مل أيلفوه، حيث ساد عصورهم والية الع
املتغلب، وال خيلو طرحهم من التأثر بظروف عصرهم؛ كاخللط بني الصالحيات التنفيذية والتشريعية 

 والقضائية.
وغموض هذا املصطلح حيتاج إىل إعادة بلورة وتطوير، فأهل احلل والعقد ليس هم أصحاب النفوذ املادي 

هبذا يتقرر مبدءان و سؤوليتهم املطالبة بتطبيق الشريعة. واملعنوي وإمنا هم املنتخبون يف جمالس الشعب وم
 ا.ـيار ممثليهة عن طريق اختــان لألمــة يف تشريعاهتا العامة واخلاصة، والسلطــادة للشريعــأساسيان مها: السي

ال ينايف أن يتوافق املسلمون على اختيار من حيكمهم، لكن الواقع يشهد أنه يتعذر ذلك، فال مناص، 
ن الذهاب إىل االنتخاب. وال فرق من الناحية الشرعية بني اختيار الناس لرأس السلطة بطريقة إذن، م

مباشرة وبني اختيارهم له بطريقة غري مباشرة؛ من خالل جملس الشعب أو الشورى وتفويضه للقيام ابختياره. 
ن رضاها و أن تعرب األمة عوال جيود مزية ألي منهما من حيث املبدأ، والعربة ابلنتائج احلاصلة، واملهم ه

 ومساندهتا ملن سيتوىل أمورها.
واالنتخاابت أتيت ابلفاضل واملفضول ابجليد والرديئ، لكن علينا القبول هبا بدل االستبداد أو االقتتال. 
وإذا استطعنا توفري بديل، يتم فيه التعبري عن رضا األمة مع اخلالص من سلبيات االنتخاابت، فإن املصري 

بديل يكون واجبا شرعا؛ ألننا مأمورون يف ابب السياسة الشرعية برعاية املصاحل وتكثريها ودرء لذلك ال
 املفاسد وتقليلها.  

وال شك أن شعوبنا اإلسالمية تعاين معاانة شديدة من سلبيات االنتخاابت املرتبطة ابستغالل الفقراء 
تخاابت حلياة السياسية السليمة. وإجراء انبشراء أصواهتم، وضعف وعي الناس أبمهية االنتخاابت وشروط ا

حرة ونزيهة يتطلب تنظيم احلياة السياسية بوجود أحزاب تتنافس بينها عرب برامج تنموية إصالحية خلدمة 
اجملتمع. ودون توافر هذا فإن احلال تظل سيئة، خصوصا مع استغالل اإلعالم املأجور للتأثري على الناخبني 

 63وتزوير احلقائق.
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ج أن حتتاط األمة يف اختيارها أعضاء جملس الشورى بعناية وتشرتط فيهم قدرا معتربا من  الكفاءة ال حر 
والنزاهة من خالل شروط قانونية بشكل موضوعي بعيدا عن التشخيص؛ مثل السن واملؤهل العلمي وعدم 

ستوى الظن بوسائل  موجود سوابق قضائية؛ ليعينوهم على حسن اختيار احلاكم، وهلم عزهلم إذا مل يكونوا يف
 قانونية.

وإذا ثبت أن االنتخاابت هي أفضل طريقة متاحة اليوم للتعبري عن رضا األمة عمن حيكمهم، فهذا ال يعين 
االستسالم للنظم االنتخابية السائدة، وإمنا علينا احلد من سلبياهتا قدر االستطاعة، فمثال ميكن أن يؤسس 

والعلمية الرفيعة، وتكون مهمته توجيه سياسات الدولة العامة جملس حكماء ختتاره اجلهات الشرعية 
وتصحيح مسارها احلضاري كما أنه يشكل نوعا من االستقرار يف حالة وجود أحداث طارئة كربى 

 واضطراابت عاتية.
وميكن رفع من حيق هلم التصويت يف االنتخاابت إىل سن العشرين أو يزيد لنضمن قدرا من الرشد يف 

وميكن أن يكون هنالك نوعان من االنتخاابت: أحدمها انتخاابت خاصة بصفوة اجملتمع من االختيار، 
 املثقفني وأصحاب املؤهالت العلمية الرفيعة ليكون انتخاهبم مرشدا ملن دوهنم من عامة الناس. 

صاب تويعمل أعضاء جملس الشورى على مراقبة احلاكم فضال عن املسامهة يف اختياره والتصدي ملن يريد اغ
 64السلطة، ما دام أن الظروف تغريت إببعاد العسكر عن احلياة السياسية.

 -مثال -ومن املفيد االستهداء ابلتجارب السياسية العاملية الناجحة عرب العامل، فإن دول أمريكا الالتينية 
جع ر ختلصت من حكم العسكر تدرجييا؛ حبيث منحتهم بعض االمتيازات ملدة ما إىل أن استطاعت أن ت

العسكر ملهمتهم الوظيفية بعيدا عن التدخل املباشر يف السياسة. فليس من احلكمة أن نبعد العسكر يف 
بالدان اإلسالمية عن التدخل يف السياسة، وقد دأبوا على ذلك ردحا طويال من الزمن يف العصر احلديث، 

 ستبدادي.وورثوا هذه الثقافة منذ عصور امللك العضوض الوراثي وامللك اجلربي اال
من األمهية مبكان الرتكيز على مضمون احلكم اإلسالمي؛ مبا حيويه من مبادئ الشورى والعدل واحلرية، 
وليس على شكله، فبعض اآلليات مل تصبح صاحلة لزمننا مثل قيام اخلليفة عمر ابحلراسة بنفسه، وأصبح 

ف ائلها، ولكن على احلاكم اإلشرايدير ذلك أجهزة أمنية خاصة نظرا التساع الدولة احلديثة وتعقد مس



 

 
1228 

على أدائها ابلطريقة اليت تضمن وصول احلقائق املطابقة للواقع، وتزخر اإلدارة احلديثة؛ مبا فيها اإلدارة 
 اإللكرتونية، بكثري من اآلليات الناجعة. 

ة ومتطلبات عتطوير فقه الشورى ليحظى ابلدراسة املعمقة واملأسسة املطلوبة وفقا لقواعد الشري كذلك، جيب
 ، وحبذا أن يتوىل هذا مركز دراسات يتمتع ابالستقاللية يف الفكر.العصر احلديث

وليس ابلضرورة أن يكون اإلسالميون؛ ابعتبارهم الطالئع األوىل املطالبة بتطبيق الشريعة، هم من يتولون 
جدت وصا إذا و احلكم، وليكن حرصهم على اهلدف دون احلرص على امتالك زمام السلطة مبفردهم، خص

ين من أبناء هذه  قوى يف الداخل واخلارج ال تقبل هبم حاليا يف السلطة، فلهم حينئذ أن يتحالفوا مع اخلريِّ
األمة من أهل املواطنة، فالواجب أن نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؛ ألن 

ملصاحل من املعىن الذي تتضارب فيه األفهام يف تقدير امسائل السياسة تندرج يف فقه املعامالت املعقول 
املفاسد، وليس ألننا خنتلف مع غريان يف مسألة ما أال نتعامل معهم ابلتناصح والتعاون والتأييد فيما تدعو 
إليه الضرورة؛ كاالتفاق على إدارة الشأن العام يف مواجهة خماطر كبرية ال يقوى ال مواجهتها فصيل واحد 

 مبفرده.
"ولريكزوا على الدخول للتمكني لدين هللا من املدخل التنموي االقتصادي وليس من طريق مدخل فرض 
اهلوية. ومن املصلحة أن يغريوا خطاهبم املعاصر. فمصطلح "اإلسالميون" وإن استعمل قدميا يف اللغة العربية 

عليه، ليس ابلضرورة فئاته. و يف مقاالت األشعري وغريه، إال أنه قد يوحي بتصنيف اجملتمع وهتميش بعض 
استعماله دائما، ويفضل االستعاضة يف جمال السياسة بغريه من املصطلحات كاحملافظني وحنو ذلك، وهللا 

 65تعاىل أعلم".
"وتعزيز املواطنة يف الوقت املعاصر شيء ضروري الستقرار اجملتمعات العربية اإلسالمية وتطورها ومنائها يف  

هنا كان لزاما على كل مكوانت أو شرائح اجملتمع العريب اإلسالمي الفكرية والعرقية كل جمالت احلياة. من 
واالجتماعية ...اخل الرتكيز على االنتماء الوحدوي للدولة واألمة على حساب االنتماء الفئوي لشرحية دون 

تمعي غريها. يتجسد ذلك وفق حوار فكري هادئ بعيد املدى يهدف إىل: توسيع مساحة املشرتك اجمل
وتقليص مساحة االختالفات بني فرقاء الوطن الواحد واألمة الواحدة، وحتويل وجهة هذه االختالفات أو 

 66استثمارها؛ لتكون عامل ثراء وتنوع بدل أن تكون عامل تفتت ومتزق".
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 ةمن الالفت للنظر أن ال يرى بعض الباحثني يف الفكر اإلسالمي املعاصر حرجا يف وصف الدولة اإلسالمي
أبهنا دولة شورية تتوافق مع جوهر الدميقراطية؛ نظرا لكون النظام الدميقراطي، من هذا اجلانب، ميثل أفضل 

، لدرجة أن وصفها أحد دعاة العصر احلديث 67األنظمة اليت متخض عنها تطور الفكر البشري
 68ة.ـراطيـوراقـابلش

آلليات يثة؛ مثل الدميقراطية، فيما يتعلق ابوليس خمالفا لديننا السمح االستفادة من جتارب احلكم احلد
وبعض املبادئ اليت ال تتناقض مع شريعتنا، وأمهها نظام االنتخاابت. ذلك أن "الدميقراطية تواجه النزاع 
بدال من قمعه، ولعل هذا هو السبب، يف كثري من األحيان، تبدو الدميقراطيات مشاكسة ومضطربة جدا 

ثر استبدادا... وال يكمن التحدي يف القضاء على الصراع، وإمنا يكمن يف ابملقارنة مع اجملتمعات األك
حتويله. جيب أن نغري من الطريقة اليت نتعامل هبا مع اختالفاتنا، من كوهنا مدمرة، وخصومات قاتلة، إىل  

 69كوهنا متصلبة جنبا إىل جنب جتاه حل املشكلة".
احلكم. صحيح أن االنتخاابت هلا عيوهبا فهي حرة ومن أهم أدواهتا االنتخاب كوسيلة انجعة النتقال 

وليست نزيهة؛ لتحكم املال واإلعالم فيها، وهي أشبه ابعتبار االختبارات الكتابية يف املسابقات العلمية 
الرمسية، رغم أن االختبارات الكتابية هلا عيوهبا، لكن لعدم وجود بديل أفضل منها ال يستغىن عنها. رمبا 

.العمالة إبضافة مقابالت شفهية؛ كاليت تتم يف عمليات توظيف فهاحيميكن احلد من   
كذلك ابلنسبة لالنتخاابت ال يوجد بدائل سلمية متاحة اآلن أفضل منها. فلو وجدت وسائل أفضل   

تركت وصري إليها بال تردد. فلما مل جند ال ينبغي أن نعرض اجملتمعات للخطر. وميكن احلد من مساوئها؛ 
ت عليها، فضال عن التحضري اجليد هلا على املديني التكتيكي واالسرتاتيجي. وينبغي أن إبدخال تعديال

نتجنب اإلفراط يف التناول النظري، و نتخلص من جدلية التحرمي والتحليل فيما يتعلق ابملشاركة يف 
االنتخاابت. فال شك أهنا مسألة استصالحية تتوقف على رجحان املصلحة على املفسدة، وهي حمل 

 خالف يف حتقيق مناطها وتقديرها.
ويبدو أن سبب اخلالف، بني اجملوزين وهم أكثر املعاصرين وبني احملرمني، انشٌئ عن تصورهم ملاهيتها  

 من خالل ممارستها يف الواقع.
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بشرط أبال تصادم حكماً شرعيا، وأن تكون حمقَِّقًة فالذين ذهبوا إىل أن القول جبوازها أدىن للقبول؛  
؛ من "منع احلكام من االستبداد، وتنمية الوعي السياسي لدى املواطنني، يف غلبة الظن للمصلحة

واالستقرار السياسي وجتنب الفنت، واكتساب الدولة للشرعية والقوة، وحظوة قراراهتا لالحرتام، وحث 
ا ران هباحلكام على اسرتضاء شعوهبم،  وبعث حب االنتماء واالهتمام ابلوطن، وحتقيق الشورى اليت أم

70. شرعا"  
نظروا فقط لعيوهبا؛ من كوهنا "مستقاة من نظام  -بعض الباحثني الغربينيكما رفضها   -ومن رفضها 

دميقراطي كافر، وما يتبعه ويستلزمه؛ من حزبية مقيتة، ودغدغة لعواطف الشعب،  وزايدة يف أعباء الناس 
لعقيدة الوالء والرباء من خالل خمالطة أعداء بكثرة املشاركات، وأتثر العامة ابملال واإلعالم، ومتييع 

اإلسالم، واإللزام ابلقوانني والدساتري الوضعية العلمانية، واختالف وتعصب لألشخاص واألحزاب 
والقبائل، وحرص املرشح على إرضاء الناس، وما يكتنف االنتخاابت من الغش والتزوير، وإضاعة 

ن ال تتوافر فيهم شروط الوالية، وإاثرة العصبيات القبلية األوقات واجلهود واألموال، وما تسفر عنه مم
، ومل ينظروا 71واجلهوية، واإلخالل ابألمن الناتج عن تغري األمراء، والتبعية والتقليد للغرب الكافر"

للمساوئ النامجة عن عدم وجود وسيلة سلمية تنتظم عملية نقل السلطة، أو نتائج االستبداد السياسي 
ه من مساوئ، قد يتحول إىل ثورة عارمة تعصف ابلسلم االجتماعي.وما يرتتب علي  

ا يتصل ابالنتخاابت من مسائل؛ كتصويت أهل األهواء واجلهال والفساق ملوكذلك الشأن ابلنسبة 
، ال يتسع 72وانقصي األهلية، وكذلك ما يتفرع عنها ؛ كرتشيح املفضول واملرأة وغري املسلم وأهل البدع

  اخلاصة أبصل االنتخاابت. حسبنا اإلشارة إىل املالحظات العامةاجملال لبسطها، و 
مل يعد هاجس األمن هو احلاجة الوحيدة اليت يبتغيها املواطن، بل إن التنمية املستدامة أصبحت حاجة 

غري ملحة، قد جتعل البعض يضعف والئهم لدولتهم ابهلجرة لدولة أخرى حتقق هلم هذه احلاجيات أو رمبا 
ا معارضا لتغري النظام القائم. واالنتخاابت هي الوسيلة السلمية املتاحة اليوم إلحداث أي وقفوا موقف

جيب أن يتزامن تطوير نظام االنتخاابت؛ مما يشوبه من املفاسد، مع العمل و  تغيري سلمي يف نظام احلكم.
يه الرأي العام جعلى هتيئة ثقافية تربوية للناس يف ظل حتوالت تكنولوجية رهيبة؛ ابتت تتحكم يف تو 

 ومزاجه ومنط عيشه.
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إن جتديـــد الدراسات اإلسالمية، وخصوصا الفقه السياسي اإلسالمي، جدير أبن  خ     امت ة البح ث:
حيظى ابالهتمام الكبري ملسيس احلاجة إليه. وله يف نوازل العصر احلديث آفاق رحبة، جتعل فقهاء 

ة نفا يقفون على أفضل احللول التشريعية واألدوات العمليالشريعة، يف إطار ضوابط االجتهاد املقررة آ
الكفيلة حبل اإلشكاالت املرتبطة هبا. وإن ابتكار آليات انتقال السلطة، بطريقة سلمية حضارية بعيدا 
عن  االستبداد واالقتتال، يف معادلة جتمع بني النظام العام واحلرايت العامة، أصبح على أولوايت سلم 

ة اليت ال أتمث األمة إال بوجودها. وإن يف اخلالفة الراشدة من اإلشارات والطرق اليت ميكن الفروض الكفائي
االهتداء هبا ملعرفة قصد الشارع احلكيم يف اختيار احلكام. وليس يف الشريعة اإلسالمية ما مينع من 

طى، وليس لقرون الوساالستفادة من التجارب اإلنسانية العاملية الناجحة، فطاملا استفاد الغرب منا يف ا
لنا أن نتذرع أبي منطق لردها ألهنا مستقاة من الغرب، خصوصا يف ظل ظروفنا املعاصرة املفعمة ببؤر 

 التوتر اليت ال تسر اخلاطر، واحلكمة ضالة املؤمن أىّن وجدها فهو أحقُّ هبا. ا.ه.
 ثبت املراجع واَلوامش:

،  112-3/110هـ(، لسان العرب: 711لرويفعى اإلفريقى )ت: بن منظور، حممد بن مكرم األنصاري اراجع: ا :6، 
 هـ. 1414، 3بريوت، ط -دار صادر 

2: راجع: ابن سيده املرسي، أبو احلسن علي بن إمساعيل )ت: 458هـ(، احملكم واحمليط األعظم: 186/7، حتقيق: 
م.2000 -هـ1421، 1بريوت، ط -عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية  

-1/406هـ(، معجم مقاييس اللغة: 395أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي، )ت: ابن فارس،  راجع: :3
 . م1979 -هـ 1399، حتقيق  عبد السالم حممد هارون، دار الفكر، 409

، أطروحة دكتوراه نوقشت بكلية األوزاعي ببريوت سنة 16عدانن حممد أمامة التجديد يف الفكر اإلسالمي، ص   :4
 هـ.1424، 1م، دار ابن اجلوزي، ط2001-هـ1422

 -هـ1436، 3، مركز التأصيل لدراسات والبحوث، ط14-13: بسطامي حممد سعيد، مفهوم جتديد الدين، ص 5
 م.2015

                                                           
 انظر؛  ســــيف اتج الدين، مالحظات أســــاســــية يف مســــألة ربط األجور واملســــتحقات. حبث جممعي، الدورة الثامنة، اجمللد الثالث، الصــــفحات الورقية، ص 1

(655.)  
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، حتقيق يوسف 30هـ(، خمتار الصحاح، ص 666الرازي زين الدين، أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر احلنفي)ت:  :7
 م.1999هـ /1420، 5ط ت،بريو  -الدار النموذجية -لعصريةالشيخ حممد، املكتبة ا

وما بعدها على التوايل، دار ابن  20، 24راجع: اجليزاين، حممد بن حسني بن حسن، قواعد معرفة البدع، ص  :9 ،8
 ألحاديث الواردة يبدو أن للبدعةابلنظر لم، حيث ذكر أنه 1998 -هـ 419، 1اجلوزي، اململكة العربية السعودية، ط

يف الشرع امسني: البدعة واحملدثة، إال أن لفظ البدعة غلب إطالقه على األمر املخرتع املذموم يف الدين خاصة، أما لفظ 
 احملدثة فقد غلب إطالقه على األمر املخرتع املذموم يف الدين كان أو يف غريه. وهبذا يعلم أن اإلحداث أعم من االبتداع.

 ، مطبعة حممد علي صبيح، القاهرة، د.ت31قه اإلسالمي، ص السايس، حممد علي، اتريخ الف  10
 ، على التوايل.29، 42عدانن حممد أمامة، التجديد يف الفكر اإلسالمي، ص راجع:   :24، 11
ِجْستاين )ت:   12 ، كتاب املالحم، ابب ما يذكر 6/349هـ(، سنن أيب داود: 275أبو داود سليمان بن األشعث السِّ

م، 2009 -هـ 1430، 1حَممَّد كاِمل قره بللي، دار الرسالة العاملية، ط -قيق شَعيب األرنؤوط يف رأس املائة، حت
 وإسناده صحيح.

هـ(،  عون املعبود شرح سنن أيب داود، 1329العظيم آابدي، حممد أشرف بن أمري بن علي بن حيدر )ت:  16 ،14،13
على  ،11/264، 11/261، 11/265مشكالته: ومعه حاشية ابن القيم: هتذيب سنن أيب داود وإيضاح علله و 

 هـ.1415، 2بريوت، ط -التوايل، دار الكتب العلمية 
هـ(، روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه 620ابن قدامة املقدسي، أبو حممد موفق الدين عبد هللا )ت:  15  

 م.2002-هـ1423، 2، نشر مؤسسة الراّين، ط2/12على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل: 
حتقيق: حممد عبد السالم عبد ، 296املستصفى، ص   هـ(505الغزايل، أبو حامد حممد بن حممد الطوسي )ت:  :17

 م.1993 -هـ 1413، 1الشايف، دار الكتب العلمية، ط
حممد بن احلسن الثعاليب اجلعفري الفاسي، الفكر السامي يف اتريخ الفقه اإلسالمي، )ت:  احلجوي، :19، 18

 م، 1995 -هـ1416 -، 1لبنان، ط-بريوت-، دار الكتب العلمية 2/37/38 هـ(:1376
من طرق عن داود  13، 12/ 10، والبيهقي 15/ 4، واحلاكم 205ورد فيه: "حديث حسن أخرجه الدارقطين ص

 بن أيب هند، عن مكحول، عن أيب ثعلبة أال إن مكحول ال يصح له مساع منه، لكن يشهد له حديث أيب الدرداء بلفظ
"احلالل ما أحل هللا واحلرام ما حرم هللا يف كتابه، وما سكت عنه، فهو مما عفا عنه" مث تال هذه اآلية }َوَما َكاَن َربَُّك 

، بعد أن عزاه للبزار: ورجاله 75/ 7، وقال اهليثمي يف "اجملمع" 12/ 10َنِسيًّا{ أخرجه احلاكم وصححه والبيهقي 
/ 9، والبيهقي "115/ 4" واحلاكم 3367" وابن ماجه "1726رتمذي "ثقات، وحديث سلمان الفارسي عند ال
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 عن السمن واجلنب والفراء فقال: "احلالل ما أحل هللا -صلى هللا عليه وسلم-" قال: سئل رسول هللا 12/ 10، 320
 يف كتابه، واحلرام ما حرم هللا يف كتابه، وما سكت عنه، فهذا مما عفا عنه"، وسنده ضعيف".

حتقيق: أبو عبيدة مشهور ، 39-5/38ملوافقات: هـ(، ا790إبراهيم بن موسى اللخمي الغرانطي)ت:  يب،: الشاط20
  م.1997هـ/ 1417، 1بن حسن آل سلمان دار ابن عفان، ط

هـ(، إرشاد النقاد إىل تيسري االجتهاد، 1182األمري، حممد بن إمساعيل الصنعاين، عز الدين أبو إبراهيم، )ت: : 21
 ه.1405، 1الكويت، ط-صالح الدين أمحد، الدار السلفية ، حتقيق35ص
، عزاه إىل التجديد يف اإلسالم، إصدار 22: راجع: د. عدانن حممد أمامة، التجديد يف الفكر اإلسالمي، ص 22

 .13-12املنتدى اإلسالمي، ص 
-، دار الصحوة للنشر211شريعة اإلسالم صاحلة للتطبيق يف كل مكان وزمان، ص  القرضاوي، يوسف عبد هللا،: 23

 م.1993، 2القاهرة، ط
هـ(، التوضيح يف شرح 776خليل، بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين اجلندي املالكي املصري )ت: راجع:  :25

، حتقيق: د. أمحد بن عبد الكرمي جنيب، نشر مركز جنيبويه للمخطوطات وخدمة 5/89املختصر الفرعي البن احلاجب: 
 م.2008 -هـ 1429، 1الرتاث، ط

 .102، 92، 87راجع: القرضاوي، شريعة اإلسالم، ص  :26
كاحلديث الوارد يف الصحيحني عن ابن عباس )ض( وغريه مرفوعا ؛  115: انظر: القرضاوي، شريعة اإلسالم، ص 27

صبح أأنه "ال تسافر املرأة إال مع حمرم" فإنه مبين على عرف مضى كانت املرأة ختاف على نفسها، فإن تغري الوضع و 
األمن قائما جاز هلا أن تسافر مع رفقة مأمونة عرب الطائر أو يف خمتلف وسائل النقل العامة كما هو معمول به عمليا. 

 وسيق احلديث يف معرض املدح والتبشري ابنتشار اإلسالم وقد أخذ به ابن حزم رغم ظاهريته.
مق مع رفع السند فليعد إىل كتاب "اإلحكام ، ومن أراد التع 130-111ص  شريعة اإلسالمانظر: القرضاوي،  :28

 يف متييز الفتاوى واألحكام" للقرايف املالكي فإنه جد نفيس ال يستغىن عنه يف فهم السنة.
لم بقوعقبات،  مجال الدين عطية، توسيع جمال االجتهاد. آفاق، و 131صشريعة اإلسالم راجع: القرضاوي،   :29

   .www.feqhweb.com/vb/t2061.htmlد. فؤاد بن حيي اهلامشي: 
 التونسيذكره حممد الطاهر بن عاشور  ، ترمجة د. مجال الدين  عطية،1975يوليو  3انظر: جملة املسلم املعاصر:  :30

، حتقيق: حممد احلبيب بن اخلوجة، نشر وزارة األوقاف والشؤون 2/523يف كتابه "مقاصد الشريعة": هـ( 1393)ت: 
 م.2004 -هـ 1425اإلسالمية، قطر، 
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  .12، عزاه إىل قضااي التجديد: 2/523مقاصد الشريعة: : ابن عاشور، 31
 وما يليها. 2/518مقاصد الشريعة:  : ابن عاشور، 32
، دار احلديث، دون 2/33هـ(، سبل السالم شرح بلوغ املرام: 1182حممد بن إمساعيل )ت: الصنعاين، : 34،33

 ن حبان.رواه اخلمسة إال النسائي، وصححه اب اتريخ:
 529./2، ذكره ابن عاشور يف مقاصد الشريعة: 95/ 40املسلم املعاصر: :  انظر: جملة 35
ه(، منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية، ص 728ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد )ت: : 36

 م.1986 -هـ1406، 1مية، ط، حتقيق حممد رشاد سامل، نشر جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسال119-120
 م.1990تونس، -، دار املعارف104: راجع: حممد جنيب أبو طالب، الصراع االجتماعي يف الدولة العباسية، ص37
 ، على التوايل.49، 44، 43، ص : راجع: القرضاوي، شريعة اإلسالم 40، 37،  38
مية سة الشرعية، اجمللد الثاين: إدارة الدولة اإلسالجملة البيان، موسوعة فقه السيا  : انظر: حممد بن شاكر الشريف،41
 www.albayan.co.uk:  ه1434، 1وما بعدها، ط 236ص 
هـ(، املنهاج شرح صحيح مسلم، ابب كراهة اإلمارة بغري 676أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف)ت: النووي، : 42

 هـ.1392، 2بريوت، ط -، دار إحياء الرتاث العريب12/210ضرورة:
، دار 133هـ(، مشكلة األفكار يف العامل اإلسالمي، ص 1393مالك بن احلاج عمر بن اخلضر)ت: ابن نيب، : 43

 م .2002هـ = 1423دمشق،  -بريوت/ دار الفكر -الفكر املعاصر
اب خلط: "اجتماع القوة واألمانة يف الناس قليل؛ وهلذا كان عمر بن ا28/254جمموع الفتاوى: قال ابن تيمية يف   : 44

رضي هللا عنه يقول: اللهم أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة. فالواجب يف كل والية األصلح حبسبها. فإذا تعني 
رجالن أحدمها أعظم أمانة واآلخر أعظم قوة؛ قدم أنفعهما لتلك الوالية: وأقلهما ضررا فيها؛ فيقدم يف إمارة احلروب 

على الرجل الضعيف العاجز وإن كان أمينا؛ ... وقد قال النيب صلى هللا  -وإن كان فيه فجور -الرجل القوي الشجاع 
 .عليه وسلم "إن هللا يؤيد هذا الدين ابلرجل الفاجر"،  وروي "أبقوام ال خالق هلم"..

، 2/441هـ(، أبو احلسن علي بن أيب الكرم اجلزري، الكامل يف التاريخ: 630راجع على التوايل: ابن األثري)ت: : 45
م، السيوطي، جالل الدين 1997هـ / 1417، 1بريوت، ط -: عمر عبد السالم تدمر، دار الكتاب العريبحتقيق

، حتقيق: رضوان جامع رضوان، نشر مكتبة 6/2351هـ(، التوشيح شرح اجلامع الصحيح:  911عبد الرمحن )ت: 
 م.1998 -هـ1419، 1الرايض، ط-الرشد

اتريخ الرسل وامللوك، مع صلة اتريخ الطربي، لعريب بن سعد القرطيب، هـ(، 310الطربي، حممد بن جرير)ت:  :47، 46
 هـ.1387 -، 2بريوت، ط -، دار الرتاث 4/229هـ(: 369)ت: 
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 .2/441الكامل يف التاريخ:  :ابن األثري،50 ،48 
، دار 369، اتريخ اخللفاء الراشدين الفتوحات واإلجنازات السياسية، ص  طقوش د. حممد سهيلانظر:   :51، 49

ما نسب لعمر)ض( قوله: "إن علًيا ألحق  52، 2/51م، حيث عزا إىل اليعقويب: 2003-هـ1424، 1النفائس، ط
الناس هبا، ولكن قريًشا ال حتتمله، ولئن وليهم ليأخذهنم مبر احلق، ال جيدون عنده رخصة، ولئن فعل لينكثن بيعته مث 

 ليتحاربن". 
وما بعدها، وعلي  369اء الراشدين الفتوحات واإلجنازات السياسية، ص د. حممد طقوش، اتريخ اخللفراجع:  :52

، دار 109صره، ص شخصيته وع -حممد حممد الصَّالَّيب، تيسري الكرمي املنان يف سرية عثمان بن عفان رضي هللا عنه 
 م.2002 -هـ 1423، 1القاهرة، ط -التوزيع والنشر اإلسالمية

 .370خللفاء الراشدين الفتوحات واإلجنازات السياسية، ص د. حممد طقوش، اتريخ اراجع:   :53
 .371، اتريخ اخللفاء الراشدين الفتوحات واإلجنازات السياسية، ص طقوش د. حممد سهيل  :54
سعاد إبراهيم ، عزاه إىل 109شخصيته وعصره، ص  -تيسري الكرمي املنان يف سرية عثمان بن عفان رضي هللا عنه   :55

 .217قتصاد اإلسالمي، صصاحل، مبادئ اال
، نشر 3/2591حممد بن إبراهيم بن عبد هللا التوجيري، موسوعة فقه القلوب: ، 24-35/23جمموع الفتاوى:  :56

 بيت األفكار الدولية، دون اتريخ.
 -هـ1432، 1القاهرة، ط -، مؤسسة اقرأ151راجع: السرجاين، د. راغب، األندلس من الفتح إىل السقوط، ص  : 57

 م.2011
 :67-66: د. عبد الكرمي بكار، أساسيات يف نظام احلكم، صراجع :58

https://drive.google.com/file/d/0B10A_EbmnM1DUVBEcEc5WTdZVTA/view?pref=2&pli=1 
، رسالة ماجستري، دار كنوز 15صاحل العجالن، االنتخاابت وأحكامها يف الفقه اإلسالمي، ص راجع: فهد بن  : 59

 م.2009 -هـ1430، 1الرايض، ط -إشبيليا
، 6/159هـ(، كشاف القناع عن منت اإلقناع: 1051البهويت، منصور بن يونس بن صالح احلنبلي)ت: انظر:  : 60

 بريوت، د.ت. -دار الكتب العلمية
 essays-www.cilecenter.org/ar/articles :، احلاجة إىل جتديد الفقه السياسي اإلسالميملختار ألمحرد. ا : 61

 .14/6/2016بتاريخ 
  .ت.دلقاهرة، ا–، دار احلديث17هـ(، األحكام السلطانية، ص450أبو احلسن علي بن حممد )ت:  ،املاوردي: 62

https://drive.google.com/file/d/0B10A_EbmnM1DUVBEcEc5WTdZVTA/view?pref=2&pli=1
http://www.cilecenter.org/ar/articles-essays
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، ونظرة جديدة لنظام احلكم يف اإلسالم: 51-48د. بكار عبد الكرمي، أساسيات يف نظام احلكم، ص  : انظر:63
https://www.youtube.com/watch?v=ESsCvyoahkQ 

 51.نظام احلكم، ص  راجع: د. بكار عبد الكرمي، أساسيات يف: 64
د. خمتـار بن طيـب قـوادري، ليكن هدفنـا األول جنـاح اجملتمع وهدفنا الثانـي جناح فصيلنا:  :65

http://www.feqhweb.com/vb/t19620.html 
 د. خمتـار بن طيـب قـوادري، فقـه املواطنـة: إيثـار الوحـدوي على الفئــوي:: 66

http://www.feqhweb.com/vb/t17906.html 
 .2007، 1، دار الشروق؛ ط171انظر: العالمة القرضاوي، الدين والسياسة، ص :67
انظر:الشيخ حمفـوظ حننـاح، الشوراقراطية: وسط بني غالة الشوري وأدعياء الدميقراطية : مقاربة حبثية يف التكاملية : 68

 .2011بني مبدأ الشوري وآلية الدميقراطية، دار اخللدونية سنة 
69 : 

Roger Fisher& Whiliam Ury& revised edi.by, Bruce Patton, Getting to Yes, Negociating an 

Agreement Without Giving In, p.xi, Randsom House Books, 2012. 
وما  57، 437، 427راجع: فهد بن صاحل العجالن، االنتخابــات وأحكامهـا يف الفقه اإلسالمـي، ص  :72، 71،70

 على التوايل.يليها، 
  

https://www.youtube.com/watch?v=ESsCvyoahkQ
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 الربط القياسي لألجور ابملستوى العام لألسعار: عرض منهجي
 د. معن سعود أبو بكر

 أستاذ مساعد
 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 اإلمارات العربية املتحدة-جامعة زايد
 

 امللخص
تصاد، وفحواها ثة يف الفقه واالقتعرضت هذه الورقة ملسألة الربط القياسي لألجور مبستوى األسعار، وهي مسالة حدي
ط القياسي جعل َدين صد ابلربتغري مستوى األجور وااللنزامات )أحياانً( تبعاً لتغري قيمة النقد أو مستوى التضخم. ويق

أو التزام مايل آخر يتغري مبلغه عند االستحقاق بتغري مقياس أو مؤشر ال يكون مستواه عند االستحقاق معروفًا عند 
بل يعرف عند االستحقاق، واملقياس املشار إليه غالبًا هو الرقم القياسي لتكاليف املعيشة الذي يعكس تغري التعاقد، 

 .مستوى األسعار

وقد انقشت الورقة هذه املسألة عن طربق عرض األمر وبيانه، وبيان رأي الفقه قدمياً وحديثاً، كما وقد  مشكلة البحث:
املسألة ولكن ليس على التوسع احلايل يف الكتاابت االقتصادية، كما وعرضت ظهر كيف أن الفقه اإلسالمي عرف هذه 

 اختالف وجهات النظر يف احلكم الشرعي عند احملدثني من الفقهاء.

وقد خلصت هذه الورقة إىل ما قد يرقى إىل إمجاع االقتصاديني على ضرورة إجراء الربط القياسي، سواء على النتائج: 
لى مستوى األجور واالستحقاقات القابلة، خبالف الفقهاء احملدثني الذين تفاوتت آراؤهم بني مستوى اإللتزامات أو ع

جميز، وحمرم، وبني من يفرق بني االستحقاقات يف الذمة فال جييزها، وبني األجور واليت مقصدها الكفاية فلم يَر فيها 
يف مهوى  الربط القياسي حرصاً على عدم الزللأبساً. كما قد بينت األسلوب اإلجرائي الذي جيب إتباعه عند تطبيق 

 الراب احملرم.

: وكان منهج البحث هو استقراء رأي القدامى واحملدثني من الفقهاء واالقتصاديني حبسب اإلمكان، مع منهج البحث
 املقارنة بني تلك اآلراء، وحتليلها إن أمكن .

 : الربط، القياسي، األسعار.الكلمات املفتاحية
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 مقدمة:
مبدأ العدل يف الشريعة اإلسالمية مقصدا جوهراي يضبط املقصد العام هلا الذي هو جلب املصلحة ودرء  يعد

 .املفسدة عن اخللق يف عاجلهم وآجلهم، فَيمنع احليف والتجاوز يف تسابق الناس حنو حتصيل متطلباهتم احلياتية

رض للناس يف القضااي واملستجدات اليت تعوجراي مع مقتضيات هذا املبدأ يتعرض أمناء الشريعة لبحث كثري من 
خويصة أمورهم وعمومها، في جلون رأي الشرع فيها وينفون عنها عالئق اهلوى البشري؛ حمتكمني يف كل ذلك إىل جوهر 

 اإلسالم احلنيف املصلحِة والعدِل.

ب العمال واملوظفني وروات ومن املسائل احملدثة نسبيا اليت شغلت ابل العلماء يف العقود املتأخرة مسألة ربط أجور
 ابملستوى العام لألسعار.

وكنه هذه القضية أن العمالت الورقية اليت اصطلح الناس على استعماهلا يف معامالهتم قيما لألشياء وميزاان يقاس 
ك لبه مثنية املتاع بدال عن الذهب والفضة، ليس من خصائصها االستقرار والثبات، بل كثريا ما تتعرض للرخص ودون ذ
أي –الغالء؛ فأورث ذلك مشكلة غياب العدل ظاهراي عن كثري من املعاوضات ومنها عقود اإلجارات والتوظيف 

 .-توظيف العمال

فتجد العامل يـ ْقِدم على إبرام عقد مع رب عمل على عوض معني حيمل قوة شرائية حمددة يف زمن العقد، وبعد 
عمله أصبح قاصرا عن حتصيل احلاجيات اليت كان حيصلها زمن إحداث مرور وقت معني جيد العامل أن املردود املايل ل

العقد، وهذا ما يعرف بتدهور القوة الشرائية للعمالت؛ الذي نتيجته تدهور حال املوظف على خمتلف األصعدة أمهها 
اب األموال وأرابب حالناحية االجتماعية واالقتصادية، وابملقابل َتَشكُّل الثروة واحنصار ها يف أيدي فئة معينة هم أص

 .7احلشر « ك مْ َكْي اَل َيك وَن د وَلًة َبنْيَ اأْلَْغِنَياِء ِمنْ » الوظائف، وهذا مناقض لصريح األمر القرآين يف قوله عز من قائل:

فهل يكون من مقتضيات العدل اإلهلي ربط أجور ورواتب العمال واملوظفني بقائمة األسعار، فيحصل عنه 
ل على مستوى اثبت من القدرة الشرائية، وإذا كان ذلك كذلك فما هي طرق حتقيقه وما اآلاثر حمافظة مردود العما

 املختلفة اليت قد تتفصى من التزامه إجيااب أو سلبا على خمتلف األصعدة، وما موقف أهل الشرع من كل ذلك

 .من املوىل التوفيق والسداد هذا ما حتاول هذه الورقات تسليط الضوء عليه، راجياً 
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ومما جيدر التنبيه إليه قبل الولوج يف صلب املوضوع أن الدافع األساسي لفكرة ربط النقود نشأ عن ضغوط نقاابت 
، وملا كان 1العمال يف العامل الصناعي املعاصر رغبة يف محاية مستوايت معيشة الطبقة العاملة املعتمدة على أجور العمل

ا ب؛ فإن هذه املسألة وجدت مناخا خصبا يف عامل الدول النامية؛ األمر الذي جعلهالعامل املغلوب مولعا ابتباع العامل الغال
 موضع االهتمام والدراسة واملطالبة.

 : مفاهيم متعلقة ابملوضوع:أوَلً 
حىت يكون القارئ على بينة من أمره فيما يتعلق جبوانب هذه الدراسة، فإين أقدم بني يديه مفاهيم موجزة 

 ز املوضوع:ملصطلحات تعد من ركائ

: من أهم من عرب عن مفهومه ممن وقفت عليه من آراء الباحثني الدكتور  مفهوم املستوى العام لألسعار -:1
أنس الزرقا يف قوله:" إن النقود............ تصلح لشراء أية سلعة أو خدمة، فإن ارتفع سعر سلعة ما فإن الوحدة من 

لنا كمية أقل من السابق من تلك السلعة، فإذا ارتفعت أسعار سائر السلع  النقود )ولتكن الدرهم الواحد مثاًل( تشرتي
واخلدمات، فإن الدرهم الواحد سيشرتي كمية أقل من أية سلعة أو خدمة، أي أن قوته الشرائية عموماً قد اخنفضت، 

فاضه: ازدايد تلك ويعين اخنوبعبارة عامة: إن املتوسط العام لألسعار يعين ارتفاعه: اخنفاض القوة الشرائية   للنقود، 
 .2القوة الشرائية، وهذه العبارة صحيحة بصرف النظر عن أسباب ارتفاع األسعار أو اخنفاضها"

: وقد تقاربت تعبريات الباحثني يف اإلفصاح عن كنهه، وفيه يقول أنس الزرقا:" إنه ببساطة التضخم -:2
انت حركة تضخم مفهوم يرتبط حبركة متوسط األسعار، فإذا كالتصاعد يف املستوى العام لألسعار فرتة بعد فرتة، فال

متصاعدة فهذا هو التضخم، وهو هبذا يؤدي إىل تناقص مطرد يف   القوة الشرائية للنقود، ولو سألنا عن أسعار عدد  
اآلخر  ديف بلد فظهر لنا أهنا أعلى بكثري من أسعار نظريها يف بلدان، ال يصح أن نقول: إن ذلك البل السلع كبري من

يعاين من التضخم ؛ ألن التضخم ليس جمرد كون األسعار مرتفعة يف وقت معني، بل هو ارتفاعها آانً بعد آن عما كانت 
. ويقول الدكتور عبد الرمحن يسري: "هو االرتفاع املستمر يف املستوى العام لألسعار، فليس كل ارتفاع يف 3عليه"

نقدية )وليس ضخم يف أي بلد يعين تدهوراً مستمراً يف القيمة احلقيقية للعملة الاألسعار يعترب تضخميا، وعلى هذا فإن الت
                                                           

 انظر؛ حممد أنس الزرقا،  ربط األجور بتغري املســــــتوى العام لألســــــعار بني الفقه واالقتصــــــاد. حبث جممعي، الدورة الثامنة، اجمللد الثالث، الصــــــفحات الورقية 1
وما بعدها( 617)ص   

  املصدر السابق.2
 انظر؛ عبد الرمحن أمحد، الربط القياســي لألجور ابملســتوى العام لألســعار حتليل من منظور إســالمي ملشــكلة األجور يف ظل التضــخم والعالج املقرتح. حبث 3

وما بعدها(. 555جممعي، )ص   
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جمرد اخنفاض مؤقت أو لفرتة قصرية يف هذه القيمة(، وكلما كان التضخم حاداً كان التدهور يف القيمة احلقيقية للعملة 
 .4حاداً"

 صول عليها من إنفاق دخل نقدي: هو:" كمية السلع واخلدمات اليت ميكن احلالدخل اْلقيقي للفرد -:3
 ، وهو هبذا املعىن يتواءم طردا مع القوة الشرائية للنقد فكلما زادت زاد الدخل وكلما نقصت نقص الدخل.5معني"

سبة أقل من ، أو إذا زاد ولكن بنوميكننا أن نتصور تدهور الدخل يف حالني اثنني: إذا بقي الدخل النقدي اثبتاً 
 .6وى العام لألسعارنسبة االرتفاع يف املست

 : جاء مفهومه يف قرار اجملمع الفقهي وهو:" تعديل األجور بصورة دورية؛ تبعاً للتغريالربط القياسي لألجور-:4
يم النقدية االمسية أسلوب لربط القوهو عند االقتصاديني  يف مستوى األسعار، وفقاً ملا تقدره جهة اخلربة واالختصاص".

حلقيقية, ولقد وذلك بغرض احلفاظ على القيم النقدية ا األسعار كما تعرب عنها األرقام القياسيةعرب الزمن  ابلتغريات يف 
قيم معاصرين  يف ظروف شهدت ظاهرة التدهور املستمر يف ال نيقبل اقتصاديني وضعي اقرتح هذ ا األسلوب أصال من

 7جات متفاوتة.بدر  النقدية احلقيقية واليت صاحبت عملية التضخم يف معظم بلدان العامل

والغرض من هذا التعديل: محاية األجر النقدي للعاملني من اخنفاض القدرة الشرائية ملقدار األجر بفعل التضخم 
  .8النقدي وما ينتج عنه من االرتفاع املتزايد يف املستوى العام ألسعار السلع واخلدمات

أسوأ  أورواب يف العصور الوسطى، ووصفه أبنه أحد كتاب –خداع النقود  –وقد نوه إىل خطر تدهور قيمة النقد 
من الراب، " فالراب كما يقول نيكول أورزم: يسلبه الدائن من املدين بعلمه ورمبا برضاه، أما خداع النقود فيتضمن سلباً 

 .9حلقوق عامة الناس دون علمهم"

                                                           
  املرجع السابق.4
  املرجع السابق.5
  فتح الرمحن حممد، الربط القياسي جدواه وصالحيته يف احلقوق وااللتزامات اآلجلة، جملة املال واالقتصاد العدد 26 ديسمرب 2009 م،  ص )40(.6
 عالء الدين زعرتي، ، فقه املعامالت املالية املقارن، ص )250(.  ، حممد تقي العثماين، مســــــألة تغري قيمة العملة وربطها بقائمة األســــــعار. حبث جممعي، 7

( وما بعدها.1855الدورة اخلامسة، اجمللد الثالث، ص )  
   انظر؛ أمحد، الربط القياسي لألجور ابملستوى العام لألسعار حتليل من منظور إسالمي ملشكلة األجور يف ظل التضخم والعالج املقرتح. مرجع سابق،ص8

(.72، ص )2013ري، النقود يف االقتصاد اإلسالمي، درا املكتيب، الطبعة األوىل، . رفيق املص(528)  
دراسة د. رفيق املصري: تدهور النقود والربط القياسي للقروض غري الربوية؛ من تعليقه على التوصية السابعة للحلقة العلمية اليت عقدها البنك اإلسالمي  9

حول: )ربط احلقوق وااللتزامات اآلجلة بتغرّي األسعار . دراسة د. شوقي دنيا: تقلبات القوة الشرائية  9871نيسان  28 - 25للتنمية يف جّدة بتاريخ 
.م1984لسنة  41للنقود، جملة املسلم املعاصر، العدد   
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لقيمة احلقيقية بسبب التدهور يف ا وجدير ابلذكر أن نبني أن املقصود هو الزايدة املطلوبة يف معدل األجر النقدي
 للنقود ال الزايدة اليت ميكن أن يطالب هبا العامل بسبب ارتفاع إنتاجيته احلقيقية على مدى الزمن أو ألي سبب آخر.

 

 اثنياً: موقف الفقه القدمي من الربط القياسي
بحث والتفسري؛ ألن تعرض هلا ابليذهب بعض الباحثني إىل أن الفقه القدمي مل يعرف مسألة الربط القياسي ومل ي

هذا األمر مما استجد يف اآلونة األخرية ومل يعرف قباًل، فال جتد من تعرض له من الفقهاء، كما ال جتد له أثراً يف املدوانت 
 رأوا أن الفقهاء مل يغفلوا عن هذا األمر ومل يسكتوا عنه، بل -وهم األكثر-القدمية. ويف املقابل، فإن البعض اآلخر

 .10يف مدوانهتم، وهذا داللة على أن املسألة قد عرفت لديهم وظهرت يف عصرهم -أو على األقل بعضهم-عرضوا لهت

وح النحو من الربوز والوض ذلكلكنها مل تكن على  ،الواقع أنه كانت للفقهاء جهودهم حيال مسألة الربطو 
 بل إنه ميكن مناقشتها على حنو خمتلف.والبسط، 

 :-حبسب ما يسر اإلطالع عليه-ورد عن الفقهاء ميكن حصره يف حاالت ثالث وبيان األمر؛ إن ما

األوىل: مسألة تغري قيمة النقد وأثر ذلك على احلقوق اآلجلة، بشقيها الربوي وغري الربوي، وهذه مسألة معروفة، 
 .11منع من الربط فيها مجهور العلماء وأجازها احلنفية وبعض احلنابلة من متأخريهم

ما يكون بني املتعاقدين من اتفاق بعد نشأة العقد، فهذا ال عالقة له ابلربط، ألن منشأه اتفاق اإلرادتني، الثانية: 
وهذا أكثر ما جاء عن فقهائنا، إال أنه ال مدخل له ابلربط حمل البحث هنا، ألن عملية الربط اليت نتحدث عنها هي 

ين اختالف غيري من تضخم أو تغري أسعار عند نشاة العقد مما يعاتفاق بني طريف العقد على ربط قيمة األجر ومقداره مبت
 األجر الكلي آخر األجل االتفاق.

الثالثة: ما حنن بصدده من اشرتاط الربط عند إنشاء العقد، وهذا هو حمل البحث هنا، وقد تناوله بعض الفقهاء  
 تني.كمتأخري املالكية، وهذه املسألة مل تنل حظها من البحث كأختيها السابق

                                                           
يون والقروض، )10  Jurnal Pengurusan danخالد حممد عبدهللا، أمحد وفاق بن خمتار،  أثر رخص الع ْمَلة وغالئها على أداء الدُّ
Penyelidikan Fatwa  سعر مبؤشر ألعيانا إجارة يف لألجرة القياسي الربط حكمنزيه محاد، وما بعدها.  240صم، 2015، سنة 209(، العدد 

( وما بعدها 25ه، ص ) 1429، سنة 40، جملة العدل، العدد الفائدة  
 مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل )4/ 341( 11
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ومن استقرضته دراهم فلوس، وهو يوم قبضها مائة بدرهم، مث صارت مائتني مل ترد إليه إال  جاء عند احلطاب:"
، فهنا يبني احلطاب أن االتفاق على ربط السعر غري جائز، ومل يبني 12"عدة ما قبضت وشرطكما غري ذلك ابطل

هم إال العقد هو قرض، وال جيوز يف القرض عندالسبب، ولكن مبقابلة بعض النصوص ببعض نرى أن السبب هو أن 
عشرة دراهم من ا قال أبيعك برد املبلغ املستقرض بال زايدة وإال انقلب العقد إىل راب، جاء عند ابن رشد يف البيان" إذ

بدينار، أن له نصف دينار؛ وروى أشهب عن مالك مثله، يعطيه نصف دينار ما بلغ، كان أقل  صرف عشرين درمهاً 
، 13"ك أو أكثر إن كانت العشرة من بيع ابعه؛ وأما إن كانت من سلف أسلفه، فال أيخذ إال مثل ما أعطىمن ذل

ثل قوله: فأما إن كانت من سلف أسلفه، فال أيخذ منه إال م والتعليل هنا واضح، بل قد علق عليه ابن رشد بقوله:"
 نه ال جيوز له أن أيخذ منه داننري إذا أسلفه دراهم، أوما أعطى، معناه: فليس له أن أيخذ منه إال مثل ما أسلفه، إال أ

 .14"دراهم إذا أسلفه داننري، بل ذلك جائز إذا حل األجل ومل يكن يف السلف شرط ذلك

 
 اثلثاً: موقف الفقه اْلديث 

 يرى بعض االقتصادينن أن الربط القياسي ما هو إال مسكن آلالم التضخم وليس عالجاً جذرايً له، ألن العالج
س جيب أن يكون ابمتثال الطريقة اليت ترتضيها السياسية املالية احلكيمة واليت تتمثل ابستقرار األسعار واحلفاظ عليها ولي

، بينما غريهم أن الربط هو احلل األمثل لعالج التضخم واخلروج من 15ابللجوء إىل طرق مرحلية ال تتسم ابالسرتاتيجية
 تبعاته.

ميكن هلم البت ابألمر دون الرجوع لالقتصاديني وجتلية األمر أواًل، وذلك أن  وال شك أن الفقهاء وحدهم ال
وظيفة الفقه ابتداًء هو تنزيل األحكام من الكتاب والسنة على مفرزات الواقع، والوقع هنا ال بد فيه من الرجوع ألرابب 

 16االقتصاد وبياهنم له، وهو ما صرح به بعضهم.

                                                           
 البيان والتحصيل )7/ 414(. 12

 املرجع السابق 13
  شابرا، حنو نظام نقدي عادل، ص 14.69
  النشيمي، تغري قيمة العملة يف الفقه اإلسالمي، حبث جممعي ، العدد اخلامس، اجلزء الثالث، ص )1664(.15
  املرجع السابق.16
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ذا الباب، نرى أن الكثرة على منع الربط القياسي بشقيه الديون وااللتزامات، وعند الرجوع ملا كتب وألف يف ه
ومنهم من شدد ابلديون ورخص يف اإللتزام، ألن اإللتزام )كاألجور واملعاشات( املقصود منها هو الكفاية، خبالف 

 يه ودليله.ارات ولكل رأالدين والذي هو املوصوف يف الذمة، ومنهم من منع يف القروض ورخص يف ديون البيوع واإلج

 وحىت ال خنرج من مقصود الورقة، نعرض ألهم ما جاء عندهم مع شيء من أساس ما استندوا عليه:

يرى الدكتور أن العملة النقدية املتداولة يف الوقت احلاضر ال أتخذ حكم النقود : الدكتور عجيل النشيمي -1
ما تلك العملة كانت تضرب من الذهب والفضة اخلالصتني، أ الذهبية والفضية اليت كانت متداولة يف املاضي، ألن

تجري عليها أحكام ف ، وإمنا فيها شوب من هذا ومن هذا، فقد تكون مثناً خالصاً  ، وال عرضاً خالصاً  ليست مثناً الفلوس ف
متها عند ياألمثان، وقد تكون يف حكم العروض فتجري عليها أحكام العروض. فلتكن ها هنا كالعروض املعيبة فتؤخذ ق

الرخص والغالء الكثري يف القرض، ألنه ال بديل عن ذلك، وتؤخذ قيمة السلعة يف البيوع إلمكان التقدير هبا، وهي 
 .عرض حمض ال شائبة فيه، فيكون التقدير على وفقها أكثر اطمئناانً 

ال، وقد قستم يها حبوقد يقال هنا: كيف افرتقت الفلوس عن حكم الدراهم والداننري يف أنه ال جيوز القيمة ف
 17الفلوس على الدراهم والداننري جبامع علة الثمنية يف كل.

وقد رأى ضرورة أن أيخذ املقرض أو البائع مقاباًل عن قيمة : -يرْحه هللا-الدكتور حممد سليمان األشقر -2
لعملة الورقية لك الختالف ااخنفاض العملة الورقية لاللتزامات اآلجلة يف الوقت الراهن، مع منعها يف الزمن املاضي وذ

ل على مقابل ابالمتناع عن احلصو  ومجاعات وشعوابً  إلزام املسلمني أفراداً عن دينار الذهب أو الفضة قدمياً، بل رأى يف 
 لنقص القوة الشرائية للعمالت النقدية هلو خسارة عظيمة حتيق أبموال املسلمني، وليس نقدي لنقص قيمة أمواهلم تبعاً 

   التمسك هبذا القياس املهرتئ للورق النقدي على الذهب والفضة.له مستند إال

 ينظر إىل الفوائد على الديون املتأخر سدادها أهنا تنحل إىل أربعة أجزاء:وهو يرى أن االقتصاد 

 اجلزء األول: تغطية نقص قيمة العملة.

 واجلزء الثاين: مصاريف تسجيل الدين ومتابعته.

 ال ميثل الربح احلقيقي للمقرض.واجلزء الثالث: ربح على امل

                                                           
  األشقر، النقود وتقلب قيمة العملة، حبث جممعي، العدد اخلامس، اجلزء الثالث، ص )1680 و ما بعدها(.17
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 واجلزء الرابع: خماطر عدم السداد يف بعض العمليات.

ضاع، وحمافظة على لألو  للظلم، وتصحيحاً  ابلعدل، ورفعاً  يرى ضرورة تقنينه عمالً فهو  والثاين  فأما اجلزء األول
 .18بع فيبقيان على حكم الرابوأما اجلزء الثالث والرا قيمة األموال اإلسالمية يف حال املبادالت املؤجلة.

: وق ذهب مذهب ابن عابدين يف رسالتخ املشهورة ) تنبيه الرقود على مسائل النقود(، د. يوسف قاسم -3
وقد أفىت فيها ابن الذهب الفضة واللذان مها أمثان للمتاع أبصل اخللقة فال جيوز رد القرض او الدين هبما إال مثاًل ال 

ة ال مثاًل كانت منتشرة يف زمنه فإهنا مما كثر فيها الغش فالفتوى أن يرد املقرتض أو املبتاع قيمقيمة، خبالف الفلوس اليت  
عمالً ابلعدل، وقياساً على هذا فإنه رأى أن هذه العملة الورقية إمنا هي أمثان ابالصطالح والقانون وليس أبصل اخللقة، 

 :فيجوز التعويض عن نزول قيمتها يوم الرد، وهي على حالتني

دفع الثمن أو إذا ل وحدد الطرفان موعداً  إذا أبرم عقد بيع بثمن مؤجل. حبيث : وفاء يف املوعد املتفق عليهاألوىل
 وحتدد للوفاء به موعد معني مث قام املدين )ابلثمن أو ابلقرض( بوفاء ما عليه يف معيناً  اقرتض شخص من آخر مبلغاً 

مهما قيمة، ألن السداد مت يف املوعد املتفق عليه قباًل برضى الطرفني مع عل يقوم ابلسداد مثاًل ال فإنهاملوعد احملدد 
 إبمكانية تغري القيمة.

الثاين: إن كان السداد بعد ختلف عن موعده ظلماً ومطاًل من املدين، فال حرج أن يعوض الدائن، ألن املدين 
 19ظلمه، والقياس يسمح مبعاملة ورق العملة اآلن ابلفلوس قدمياً.

د. علي السالوس: وقد رفض فكرة التعويض عن اخنفاض قيمة النقد أو الربط القياسي، كما رفض تنزيل  -4
ذهب والفضة من نقد قائم بذاته له ما لل قول ابن عابدين يف الفلوس النافقة على األوراق النقدية املتداولة اليوم، ألهنا

ا يعين أن اخلالف ، مموالدراهم ينطبق على نقود عصران وكل عصروهذا يعىن أن بيان السنة املطهرة يف الداننري ،األحكام 
خللقة كالذهب والفضة اب شرعية أو نقوداً  مل يعد الفلوس نقوداً  ابن عابدين ألن ؛يف الفلوس ال جيري على النقود الورقية

 20.فلو طبق رأيه يف الفلوس على نقود عصران ألصبحنا يف عصر بال نقود

حكم املال  اأموااًل انفقة وهل تورق النقدي اليوم وإن كان: وخالصة رأيه أن الرفورد. حممد عبداللطيف ف -5
ه فالورق النقدي الوجهلا، وهلذا غري أن الذهب هو التغطية االقتصادية الوحيدة  ،من مجيع الوجوه يف الشريعة املطهرة

                                                           
  قاسم، يوسف، تغري قيمة العملة، حبث جممعي، العدد اخلامس، اجلزء الثالث، ص )1699 وما بعدها(.18
  السالوس، علي، أثر تغري قيمة النقود يف احلقوق وااللتزامات، حبث جممعي، العدد اخلامس، اجلزء الثالث، ص )1750(.19
  فرفور، تغري العملة الورقية، حبث جممعي، العدد اخلامس، اجلزء الثالث، ص )1756(20
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ن املال لو استدان أحد من آخر مبلغاً م. فرجع قضااي تغري قيمة العملة الورقية كلها إىل الذهب، وتانئب عن الذهب
والسداد بعد سنة مثاًل، فإن العدل ان يقوم املال مبا يساويه من ذهب، ويوم السداد فإن على املدين أن يسد قيمة 
الذهب الذي قوم به املال يوم الدين، إن أقل أو أكثر، ألن هذا هو العدل وهو مقتضى الثمنية للذهب اليت هي أبصل 

 .21اخللقة

: وهو يرى منع الربط القياسي يف حالة اخنفاض قيمة العملة لسداد القروض والديون، الشيخ سليمان املنيع -6 
اللهم إن كان املدين مماطاًل، ألن املماطل مما حيل عقوبته، والعقوبة جائرزة سواء كانت بدنية أو مالية، وسواء كانت 

 ولكن عند تغري قيمة املدين أو إخنفاض سعره، سواء كان عرضاً  للدولة أو للشخص املدين، وهي للشخص املدين أوىل،
أو متاعاً، أو كان نقدًا من نقود اليوم. وقد جاء على كل املربرات اليت يستند إليها املبيحون ورد عليها ، بل وقلبها 

جانب املنع ألن  ى منعليهم مبيناً أن العدل الذي قد يبىن عليه األمر قد يرى من جانب الربط حفظاً للحقوق، وقد بر 
العدل هو ما أمر به هللا ورسول صلى هللا عليه وسلم، وهو السداد مبثل العدد واجلنس الذي استدين به، إىل غريها من 

 22املربرات.

 

 : صور ربط األجور ابألسعار:رابعاً 
 يسع الباحث الغريه، و  هتباين طرح الباحثني ألنواع ربط األجور ابألسعار وقد حنى كل منهم منحى خالف في

 إال أن تعرض لصنيع كل ابحث إبجياز استيفاء ملا كتب يف املوضوع وطرحا للمسألة بكل مالحمها:

 :23صنيع الشيخ القاضي: حممد تقي العثماين -:1

 لربط األجور ابألسعار صورا ثالث: جعل القاضي

زايد كل العاقدان، أن هذه األجور تت:  أن يقع تعيني األجور واملرتبات ابلنقود عدًدا، ويتعاهد الصورة األوىل
سنة بنسبة الزايدة يف قائمة األسعار. مثاله : أن احلكومة عينت موظفا على راتب ثالثة آالف ربية شهراًي، وتعاهدت 

                                                           
 ينظر: املنيع، موقف الشــريعة اإلســالمية من ربط احلقوق وااللتزامات املؤجلة مبســتوى األســعار، حبث جممعي،  الدورة اخلامســة، اجمللد الثالث، الصــفحات 21

وما بعدها(. 50(. وينظر له: الورق النقدي، ص )1848 – 1825الورقية )  
  انظر؛ العثماين، مسألة تغري قيمة العملة وربطها بقائمة األسعار. حبث جممعي، الدورة اخلامسة، اجمللد الثالث، ص  )1858 وما بعدها(.22
 الفعر، محزة بن حســـــني، ربط األجور بتغري املســـــتوى العام لألســـــعار يف ضـــــوء األدلة الشـــــرعية. حبث جممعي، الدورة الثامنة، اجمللد الثالث، الصـــــفحات الورقية )23-495
516.)  
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 أن هذا املرتب يزداد عند ابتداء السنة اآلتية بنسبة الزايدة يف قائمة األسعار، فإن هذا املوظف ال يزال يستلم ثالثة آالف
ربية كل شهر، إىل أن تنتهي السنة، وال ينظر إىل قائمة األسعار أثناء السنة. فإذا جاءت السنة اجلديدة وكانت نسبة 
الزايدة يف قائمة األسعار مخًسا يف املائة، فإن مرتب املوظف سيزداد هبذه النسبة، فيصري راتبه ثالثة آالف ومائة ومخسني 

 :مايلي شرعا ال إشكال فيها بناء على" وقد جعل الشيخ هذه الصورة جائزة 

هذا الربط ال يلحق اجلهالة ابلعوض لكونه معلوم النسبة، وهذه النسبة تتحدد وفق طرق قياسية من جهة إن  -
 خمتصة مسؤولة.

 كل سنة أبجرة متزايدة بنسبة الزايدة يف األسعار.ميكن اعتبار عقد التوظيف متجددا ً   -

 األجر على أساس مبلغ معلوم من النقود، ولكن يشرتط يف العقد أن هذا املبلغ : أن يقع تعينيالصورة الثانية
املعلوم ليس هو املرتب الواجب يف الذمة، وإمنا الواجب يف الذمة ما يساوي هذا املبلغ عند انتهاء كل شهر حسب 

 قائمة األسعار.

، وليس يف ملقابل يوم السداد ال على عينه، ألن الطرفني قد اتفقا على قيمة اليس ما مينغ منها شرعاً وهذه أيضا 
 للطرفني معا. ذلك جهالة إذا علمت نسبة التضخم يف النقد بطرق علمية دقيقة، وكان العلم هبا حظاً 

غري أنه يشرتط إذا تقرر الراتب بعد شهر أن يبقى كما هو إذا مل يستطع رب العمل دفعه يف وقته، ألنه يصبح 
 ستوى األسعار ألن ذلك راب.والدين ال جيوز ربطه مب ديناً 

أن يقع تعيني األجرة مببلغ معلوم من النقود، ويشرتط العاقدان أن هذا املبلغ هو الواجب يف   :الصورة الثالثة
الذمة، وعليه انعقدت األجارة ، ولكن جيب على املؤجر عند أداء األجرة أن يزيد يف هذا املبلغ بنسبة الزايدة يف قائمة 

 داء. األسعار يوم األ

، ألن األجرة قد تقررت يف الذمة بتحديدها، وزايدة نسبة التضخم عند األداء وهذه الصورة غري جائزة شرعاً 
يصري املسألة من قبيل ربط الديون بقائمة األسعار، وهو غري جائز، وتفرتق هذه الصورة عن الصورة الثانية؛ كون الثانية 

 .مل تتقرر فيها األجرة فلم تكن ديناً 

 تركيز القاضي العثماين يف تقسيمه لصور الربط على جوهر عملية الربط وحقيقتها. ونلحظ

 صنيع الدكتور: ْحزة بن حسني العفر: -:2
 وقد جعل الربط القياسي لألجور على طريقتني مها:
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ل، العم واليت تتحكم فيها احتادات ونقاابت ،: الربط الذي يتم عن طريق االتفاقات اجلماعيةاألوىل ةالطريق 
 بتحديد األجور عن طريق التفاوض، ويتم توقيع االتفاق -أرابب العمل، وممثلو العمال–ويقوم األطراف املعنيون 

اجلماعي بعد ذلك، ويضاف إىل االتفاق بند ينص على أنه يف أثناء سراين االتفاق، وعلى فرتات معينة يتم تعديل 
اية كل سنة، ل األطراف ذات العالقة، وميكن أن يكون التعديل يف هناألجور تلقائياً تبعاً ملؤشر قياسي متفق عليه من قب

 أو تبعاً لغالء املعيشة، ويطلق على هذا االتفاق بند التصاعد األجري أو بند غالء املعيشة.

ربط يتم عن طريق القرارات احلكومية لتنظيم األجور والرواتب ومعاشات التقاعد وحنوها حلماية  الثانية: ةالطريق
الدخول من التآكل الذي ينتجه   التضخم   ، ويقصد هبا أساسًا موظفو   اخلدمة املدنية   ومن يف حكمهم، هذه 

وتكون يف بعض البلدان اليت تستخدم هذا الربط كأداة سياسية حكومية لألجور مثل   فرنسا ، ويف البلدان اليت ال 
 .24يوجد فيها تفاوض مجاعي عن طريق احتادات أو نقاابت

طلق الدكتور العفر القول حبرمة الربط القياسي لألجور دون تفصيل؛ ومستنده يف ذلك اجلهالة اليت تلحق وقد أ
 بقدر األجر والراتب، وعقود اإلجارات ال تقبل اجلهالة يف العوضني ألهنا معاوضة ال تربع.

ة ما يسمى ة إضافمث فصل القول يف تعويض قدر التضخم مبا يسمى بعالوة غالء املعيشة فقال:" أما مسأل
)بعالوة غالء املعيشة( إذا اعتربانه نوعًا من الربط فاألمر حيتاج فيها إىل تفصيل، ذلك أن هذه إن كانت من األجرة 
فالبد أن تكون معلومة حال التعاقد؛ ألن اجلهل هبا جيعل األجرة جمهولة فيبطل العقد، فال يصلح أن يرتك تقديرها ملا 

ملا يرتتب عليها من منازعة، وقد اتفق العلماء على عدم جواز أن تكون األجرة أو شيء  يتحدد بعد ذلك من أحوال؛
 منها جمهواًل.

وإن كانت هذه العالوة من ابب التكافل فإهنا غري الزمة لصاحب العمل وال تكون من األجرة ، فال يشرتط 
عدل يف أرابب األعمال، وإمنا الواجب عليهم الالعلم هبا ؛ ألن كفالة احملتاجني واجب على الدولة وليست واجباً   على 

 األجرة".

ويرشد العفر إىل أن املعاجلة احلقيقية للتضخم هي مبعرفة أسبابه ومعاجلتها، ال ابلتكيف مع أثر من آاثره، وأن 
ات ر لتقدير الرواتب والقيم، أضف إىل ذلك إن أمكن عقد إجا من أهم العالجات إجياد نقد بقيمة اثبتة يكون أساساً 

 قصرية املدى للتمكن من تغيري األجر عند كل جتديد لعقد.

                                                           
  الزرقا، ربط األجور بتغري املستوى العام لألسعار بني الفقه واالقتصاد. مرجع سايق، الصفحات الورقية )617-642(.24
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وعلى كل فالذي يسجل على الدكتور العفر أنه اعتمد الطرق اإلدارية يف تقسيمه لطرق الربط اإلداري لألجور، 
 ومل ينتبه إىل جوهر الربط كما فعل القاضي العثماين.

 :25صنيع الدكتور أنس الزرقا -:3

 يف بتعداد صور الربط القياسي لألجور كما فعل القاضي العثماين والدكتور العفر، مستنداً مل حيفل الدكتور أنس 
صنيعه إىل أن جوهر الربط واحد وأن احلكم الفقهي ال يتعلق بصورة بعينها، فذكر الصورة األساسية وأعقب ذلك إبملاحة 

 ورة األساسية الشائعة للربط:إىل صور أخرى، وأرجأ التحليل الفقهي للمسألة، فقال:" فأشرح اآلن الص

درهم(  2400سنوات، حددت فيه أجرة العامل بـ ) 3هناك عقد عمل ميتد عدداً من الفرتات الزمنية، لنقل : 
 2400درهم تدفع يف هناية كل شهر، على أن تكون األجرة يف كل سنة اتلية هي ) 200يف السنة األوىل على أساس 

ومن الصور األخرى ........ملعيشة يف السنة الفائتة عما كانت عليه يف سنة األساس(مضافاً إليها الزايدة يف تكاليف ا
، فإن جتاوزهتا طبق الربط حينئذ فقط، ومن الصور  % 10للربط أن ال يعتد بزايدة األسعار حىت تبلغ نسبة معينة مثالً 

مثالً زيدت األجور الالحقة   % 12سعار أن ال تزاد األجرة بنفس نسبة زايدة األسعار ، بل أبقل منها، فإن زادت األ
ر أو أن يعلن مؤشر األسعار كل شه -وخباصة يف البالد اليت تعاين من التضخم اجلامح –فقط، ومن الصور   % 6

بضعة شهور، وأن تعدل األجور كل بضعة شهور يف ضوء الغالء الواقع يف الشهور السابقة، وواضح أن هذه الصور 
 ي واحد".املختلفة جوهرها الفقه

 :26صنيع الدكتور أْحد شوقي دنيا -:4

عتباراهتا املختلفة وفق ا وعلى خالف اجلميع فقد اكتفى الدكتور شوقي أمحد الدنيا بتعداد الصور املوجودة واقعاً 
دون حتليل فقهي هلذه الصور والطرق، فقال:" ميكن أن جند أكثر من نوع من أنواع الربط، فمن حيث ما يربط به قد 

برقم قياسي، وهو الغالب، وقد يكون   بسلعة   من السلع، وقد يكون بعملة حقيقية مثل الدوالر والرايل، أو يكون 
حسابية مثل الدينار اإلسالمي، ومن حيث مدى مشوله للمتغريات االقتصادية، هناك ربط شامل لكل   احلقوق 

كن أن يكون ومن حيث كونه إجبارايً أو اختيارايً ميوااللتزامات   وهناك ربط انتقائي ينصرف إىل بعض تلك املتغريات، 
 الربط إلزامياً، من قبل الدولة كما قد يكون اختيارايً من قبل املتعاقدين".

                                                           
 أمحد شوقي دنيا، التضخم والربط القياسي دراسة مقارنة بني االقتصاد الوضعي واالقتصاد اإلسالمي. حبث جممعي، الدورة الثامنة، اجمللد الثالث، ص 25

وما بعدها. (607)  
 أمحد، الربط القياسي لألجور ابملستوى العام لألسعار حتليل من منظور إسالمي ملشكلة األجور يف ظل التضخم والعالج املقرتح. مرجع سابق، 26

( وما بعدها.530، ص )الصفحات الورقية   
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 عند القائلني به رابعا: شروط الربط القياسي لألجور
ض جلبه للمصاحل و ع من الشروط والقيود، اليت إن مل تتوفر جلب الربط أضراراً  ليس الربط القياسي لألجور خلواً 

به على هذه على من ن –يف حدود ما اطلعت عليه من األحباث الشرعية املتعلقة ابملوضوع  –املرجوة منه، ومل أقف 
الشروط وما ينجر على إمهاهلا سوى ما ذكره الدكتور عبد الرمحن يسري يف حبثه، وأان أورد هنا لبه إبجياز غري خمل ملا 

 تقتضيه طبيعة املقام.

 :27كتور عبد الرمحن يسري الشروط الواجب حتققها على قسمنيجعل الد 

 الشروط الضرورية لعملية الربط القياسي.: القسم األول

 القسم الثاين: الشروط الكافية لتطبيقه.

 : توافر إحصاءات دقيقة وصادقة عن أسعار السلع واخلدمات:الشرط األول من الشروط الضرورية

د م القياسي الذي يعرب عن مستوى األسعار والقوة الشرائية للنقود، فاالعتمافهذه السلع هي اليت ستشكل الرق
 على إحصاءات غري دقيقة ال حيقق هدف العدل الذي نرجوه من عملية الربط، بل قد يوقع احليف أبطراف أخرى.

ط القياسي بوجود هيئة رمسية عليا على املستوى الوطين تتوىل عملية الر  الشرط الثاين من الشروط الضرورية:
 لألجور:

ووظيفة اهليئة:" يتمثل يف إعالن النسبة املئوية أو املدى الذي سوف تتحرك فيه األجور تبعًا لتغريات األسعار، 
ومىت يبدأ التنفيذ؟ ويف أي األنشطة أوالً ، مث أي األنشطة بعد ذلك؟ وهل يسمح بتحرك األجور ألعلى تدرجيياً أم دفعة 

اهليئة العليا لألجور واألسعار االتصال مبمثلي أصحاب األعمال والعمال للتأكد من سري واحدة؟ وكذلك يتعني على 
األمور بدقة وفقاً للخطة املوضوعة أو الربانمج املقرتح ، وتفادي أوجه النقص أو القصور اليت تظهر خالل التنفيذ حىت 

 شاط اإلنتاجي".ال تقود هذه إىل مشاكل قد يكون هلا انعكاسات خطرية على األسعار والن

الشرط الثالث من الشروط الضرورية: وجود التزام عام بعقود عمل مكتوبة ومسجلة رمسيا لدى هيِات 
 رمسية:

 وذلك قصد التأكد من التزام أصحاب األعمال بتنفيذ عملية الربط وعدم حدوث تفلت فيها.

                                                           
  الزرقا، ربط األجور بتغري املستوى العام لألسعار بني الفقه واالقتصاد. مرجع سابق، ص )680(27
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القياسي وارتفاع  لتناسب بني عملية الربطلعملية تطبيق الربط القياسي لألجور فهي مراعاة ا الشروط الكافيةأما 
اإلنتاجية احلقيقية للعمال، فإن زايدة الرواتب دون وجود زايدة مماثلة يف اإلنتاج، يسبب التضخم بدل أن حيد منه، 
فارتفاع الرواتب يؤدي إىل زايدة الطلب، والواقع أن اإلنتاج اثبت مل يرتفع، فيتفصى عن ذلك غالء يف األسعار مما 

 ان اثنية إىل رفع الرواتب مرة أخرى والدخول يف دائرة مفرغة أو ما يسمى بلولب األسعار/ األجور.يضطر 

 

 وعليه ال بد من مراعاة اآليت يف عملية الربط:

أن يتم تنفيذ عملية الربط من خالل السياسة االقتصادية الكلية اليت تعاجل التضخم واليت ترمسها وتشرف  -أ:
االقتصادية للدولة، ومن خالل هذه السياسة الكلية قد يتقرر السماح بزايدة األجور على على تنفيذها السلطات 

مثاًل، والسلطات   % 10بينما أن الرقم القياسي لألسعار قد سجل ارتفاعاً قدره   % 5املستوى مبعدل ال يزيد عن 
العام لألسعار  دة يف األجور على املستوىاالقتصادية قبل اختاذها ملثل هذا القرار ستعمل على تقدير األثر العام للزاي

 واالنعكاسات املتتالية هلذه العملية على النشاط االقتصادي.

قيام اهليئة العليا لألجور واألسعار )اليت سبق اشرتاطها يف الشروط الضرورية( بوضع برانمج زمين لتنفيذ  -ب:
و أو التنمية يت يفرتض أن من أهدافها الرئيسية حتقيق النمهذه السياسة يف إطار السياسة االقتصادية الكلية للدولة، وال

 االقتصادية يف ظل أقل معدل ممكن للتضخم وأعلى مستوى ممكن للتوظف.

 خامسا: آاثر الربط القياسي لألجور:
أبدع الدكتور أنس الزرقا يف تنبيهه على اآلاثر النامجة عن عملية الربط القياسي لألجور، واليت تتلخص يف 

 :28اآليت

أن هناك اقتناعا واسع االنتشار بني االقتصاديني؛ أبن اللجوء إىل ربط األجور غالبًا ما يضعف من عزمية  -أ:
الدول عن مكافحة أسباب التضخم ؛ ألنه خيفف مؤقتًا من آاثره ويؤجلها، ورمبا جيعل مكافحة التضخم أصعب يف 

 املدى البعيد.

 –ع غياب عملية الربط القياسي لألجور اليت ختدم شرحية العمال أنه حيقق عدالة يف توزيع الدخل فإن م -ب:
 يف ظل التضخم املطرد؛ ينخفض الدخل احلقيقي للفئة العاملة، وحيصل ابملقابل زايدة -الشرحية األكرب يف اجملتمع

                                                           
  وينظر أيضا: اتج الدين، مالحظات أساسية يف مسألة ربط األجور واملستحقات. مرجع سابق، )ص 656(.28
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ل دولة بني ااملكاسب ألصحاب األعمال احلرة والصناعيني والتجار ومالكي رأس املال احلقيقي كالعقارات، فيكون امل
أيدي فئة حمددة من اجملتمع، وعملية الربط القياسي لألجور حتقق نوعا من التوازن فهي بذلك خادمة ملقصد شرعي 

 حمرتم.

حدوث جهالة يف العوض الذي حيصله العامل جراء عمله، والواقع أن هذه حجة من منع الربط القياسي  -جـ:
 ان وهنها يف حمله إن شاء هللا عز وجل.لألجور مبستوى األسعار، وستقوم الباحثة ببي

 

 سادسا: نتائج وحتليل:
أن إجياد هذا  بعد هذا العرض ملالمح مسألة الربط القياسي لألجور والرواتب بقائمة األسعار، جيدر التنويه إىل
لوب هو العودة طاحلل ما هو إال تقليل للمفاسد اليت تنتجها جاهلية خمتلف النظم الوضعية، فاحلل احلقيقي الرئيسي امل

على خمتلف نواحي احلياة، وجعل السياسات املختلفة اليت تنظم شؤون الناس يف  هلذا الدين احلنيف؛ وجعله مهيمناً 
 حياهتم منبثقة منه منضوية حتت قواعده ومقاصده. 

 ومع هذا ميكننا أن نسجل اآليت:

حريص كل احلرص على محاية الكسب إن ربط األجور هو من األمور املستحسنة شرعًا ؛ ألن اإلسالم  -:1
من عمل اليد واحلث على ذلك ابعتباره املصدر األساسي للعيش الكرمي، غري أن هذا الربط جيب أن يتحقق مبعايري 

 مقبولة وهي الشروط اليت مت التنويه إليها عند حبث الشروط الضرورية والكافية.

و أ األسعار؛ هو أن ال يكون الراتب قد صار ديناً  أن ضابط جواز عملية الربط القياسي لألجور مبستوى -:2
يف حكم الدين، وإال انتقلنا إىل مسألة ربط الديون بقائمة األسعار وهذا حبث آخر صلته قوية ابلراب احملرم شرعا، وقد 

 .29مت التطرق هلذا عند حبث صنيع الشيخ القاضي حممد تقي العثماين فلرياجع هناك

بط القياسي لألجور ابملستوى العام لألسعار؛ هو حصول اجلهالة يف العوض وهذه للر  30أن عمدة املانعني -:3
 على صحة العقد وجوازه، وميكن دفع ذلك مبا يلي: اجلهالة مفسدة للعقد، فمنع الربط القياسي حفاظاً 

                                                           
  الفعر، ربط األجور بتغري املستوى العام لألسعار يف ضوء األدلة الشرعية. مرجع سابق، ص )495-516(، ابن منيع، مرجع سابق، )1889(.29

  الزرقا، ربط األجور بتغري املستوى العام لألسعار بني الفقه واالقتصاد. مرجع سابق، 30
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ذه اجلهالة هليس كل جهالة وإن كانت كثرية مفسدة للعقد، بل هي اجلهالة املورثة للنزاع بني أطراف العقد، و  -أ:
 ليست كذلك فهي مع كوهنا حمققة للعدل منضبطة بنسبة معينة دقيقة حتددها جهة عليا مسؤولة.

أان وجدان الشرع يغتفر اجلهالة الكثرية حلاجة الناس كما هو شأن عقد اجلعالة، وحاجة الناس للعدل  -ب:
 .31وإحداث التوازن املعيشي معتربة حمرتمة شرعا

املوظفني غالبه وأكثره من العقود الواردة على األبدان، وهي عقود اغتفرت فيها اجلهالة أن عمل العمال و  -جـ:
 .32أكثر من العقود املالية، وهذا معلوم مالحظ يف عقد املساقاة واملزارعة و...................

إىل  1م من السال ببندر سريي ابجوان، برواني دارهذا هو الذي رآه جممع الفقه اإلسالمي بدورته الثامنة  -:4
 ، وقد جاء فيه:م.1993يونيو  27-21هـ املوافق  1414حمرم  7

جيوز أن تتضمن أنظمة العمل واللوائح والرتتيبات اخلاصة بعقود العمل اليت تتحدد فيها األجور ابلنقود شرط  -1
ور تعديل ط القياسي لألجالربط القياسي لألجور، على أال ينشأ عن ذلك ضرر لالقتصاد العام. واملقصود هنا ابلرب

األجور بصورة دورية تبعاً للتغري يف مستوى األسعار وفقاً ملا تقدره جهة اخلربة واالختصاص، والغرض من هذا التعديل 
محاية األجر النقدي للعاملني من اخنفاض القدرة الشرائية ملقدار األجر بفعل التضخم النقدي وما ينتج عنه من االرتفاع 

ملستوى العام ألسعار السلع واخلدمات. وذلك ألن األصل يف الشروط اجلواز إال الشرط الذي حيل حراماً أو املتزايد يف ا
 على أنه إذا تراكمت األجرة وصارت ديناً تطبق عليها أحكام الديون املبينة. حيرم حالاًل. 

 وهللا املوفق.

                                                           
  حممد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية، )482-481(.31
 د. حممد العريب ولد خليفة، جملة الدراسات اإلسالمية، العدد األول ط.2 ، يوليو 2002 32
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 يلية: دراسة حتلالقياديةالوظائف  يفتواجه املرأة السودانية   الِتالضغوط 

 د. انهد إبراهيم فضلل بلل

 

 لخصامل
 اليتت بدورها خلروج املرأة اد واليتافية كثري من التغريات االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثق  السوداينشهد اجملتمع 

يف ارت تعمل العملية التنموية, وص يفاالسرة واجملتمع  وهى شريك فاعل  يفتعترب نصف اجملتمع وهلا مكانة هامة  
خمتلف اجملاالت والقطاعات العامة واخلاصة من ضمنها جمال القيادة واصبح هلا وضع ودور اخر كشريك خارج املنزل 

و خضوعها لقوانني وقواعد تنظم العمل وتفرض عليها بصورة رمسية القيادي ة االنتاجية من خالل عملها العملي يف
احرتام الوقت والقيام بكافة التزاماهتا القيادية جبانب دورها االسرى من رعاية لزوجها ومنزهلا و تربية ابنائها , وكل ذلك 

ودورها االسرى مما  ادى لقيام العديد من املؤسسات  القيادي يعرض املرأة لكثري من الضغوط  والتضارب بني دورها
بدراسات ملساعدة املرأة ألداء ادوارها  املختلفة على الرغم من ان نتائج هذه الدراسات كانت بني مؤيد لعمل املرأة 

تواجه املرأة  اليتط و الضغ ماهياالسئلة االتية:  يفيتم طرحها واليت القيادية ومعارض هلا. ومن هنا أتتى مشكلة البحث 
ستطاعت املرأة اب؟ كيف يتثىن لالم القيادية التوفيق بني ادوارها القيادية وادوارها االسرية؟ هل القياديةالعاملة ابلوظائف 

تساعد  ليتاالقيادية من وضع اسرتاتيجية  خاصة هبا لتخفيف الضغوط عنها؟ هل الدولة تضع القوانني واالسرتاتيجيات 
 يفهدفت ايضا  امالقيادية. كتواجه املرأة  اليت؟ كما هدفت الورقة للتعرف على الضغوط  أبدوارهاية للقيام املرأة القياد

فيف هذه الضغوط مساعدة املرأة و ختيف تضعها املرأة وكذلك  التعرف على دور الدولة  اليتالتعرف على االسرتاتيجيات 
 تفسريها.مشكلة البحث وحتليلها  و   صفي التحليلي إلبرازالو على املنهج  ايف منهاجيتهعنها. واعتمدت الورقة 

 .الضغوط:  السودان: املرأة القيادية: الوظائف القيادية الكلمات املفتاحية: 
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  -مقدمة:
 من حتفظ هلا كرامتها وانسانيتها  واعطائها الكثري واملبادئ اليتكرم االسالم املرأة ولقد جاء بكثري من  االسس        

والسياسية  كل اجملاالت االجتماعية   يفاحلياة عامة جنبا اىل جنب مع الرجل  يفاملرأة  شاركهومن هذا املنطلق  احلقوق.
العملية التنموية  يفالعملية االنتاجية. واصبح عمل املرأة واشراكها  يفواالقتصادية واالدارية  حيث أصبحت شريك فاعل 

 من االمور اهلامة لتطوير اجملتمعات.
النائبة الربملانية فصارت الوزيرة و املديرة و  كل التنظيمات  القيادي يفقبول دورها  يفترتب على عمل املرأة زايدة  ولقد  

 ورئيسة القسم وغريها من املناصب القيادية.
اكثر احتكاكا ابلعديد من أفراد اجملتمع وابملؤسسات املختلفة  القياديكما اصبحت من خالل  مكانتها ومنصبها      
منزهلا ورعاية   أدراهيفللمرأة هناك دورها  القياديلداخلية واخلارجية متحملة مسئولياهتا القيادية بثقة كاملة جبانب الدور ا

أدخلها يف و من خالل صالح اسرهتا  مما زاد من مسئولياهتا واعبائها  اسرهتا وتربية ابنائها لكى يصلح اجملتمع اإلنساين
 ا لوضع اسرتاتيجية تواجه هبا هذه الضغوط.صراع تعدد االدوار مما حدى هب

من أمجايل السكان وميثلن عنصرا فاعال يف العملية  %49.6وىف  السودان تشري االحصاءات اىل ان املرأة تشكل    
مقارنة ابلرجال الذين  %78.7االنتاجية منذ زمن طويل وتشكل مشاركة املرأة يف القطاع الزراعي نسبة عالية بلغت 

يف العمل الزراعي, ولكن بعد زايدة اهلجرات حنو املدن ظهرت مشاركتها يف القطاع اهلامشي وىف التسعينات %70مثلوا 
 ت اعلى الدرجاتلدخول املرأة التعليم املنظم وتدرجها فيه حىت انبعد    .%25مثلت مشاركتها يف سوق العمل 

قيادية حت هبا وسجلت حضورا كبريا يف املناصب الالعلمية زاد اقباهلا على العمل واقتحمت كل اجملاالت العملية وجن
املرأة السودانية حقائق  ) واليت سوف نتناوهلا يف هذه الدراسة. واالدارية يف كل املؤسسات ومن امهها مؤسسات التعليم العايل

 (27, ص2011وارقام , 
 -مشكلة الدراسة:

صلوها اىل املناصب وو  الوظيفيالسلم  يفالعمل وترقيها  انه بعد دخول املرأة ملعرتك يفتتمثل مشكلة الدراسة         
مكان عملها حبكم اهنا امرأة قيادية بيدها كثري من  يفة لعدد من املؤسسات عانت املرأة من الضغوط سواء يالقياد

 عدد من االسئلة وهى: يفاملسئوليات جتاه مؤسستها ووطنها أو داخل اسرهتا ومن هنا جاءت مشكلة البحث 
 تواجه املرأة العاملة ابلوظائف القيادية؟   اليتالضغوط  ماهي  -1
 كيف يتثىن لالم القيادية التوفيق بني ادوارها القيادية وادوارها االسرية؟    -2
 املرأة القيادية من وضع اسرتاتيجية  خاصة هبا لتخفيف الضغوط عنها؟ ة هل ابستطاع  -3
 ؟  أبدوارهاملرأة القيادية للقيام تساعد ا اليتهل الدولة تضع القوانني واالسرتاتيجيات   -4
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 -أمهية الدراسة:
. واجتماعيا نظريالثرى الرتاث  تعم املعرفة العلمية عن عمل املرأة و تدعلميا  اأهنيف  الدراسة تنبع امهية          

ملها وىف ع تقوم هبا املرأة داخل اماكن اليتتعاىن منها املرأة من ممارستها للعديد من االدوار  اليتيوضح الضغوط 
 ختفف من معاانة املرأة. اليتمن مراجعة القوانني والتشريعات  ابألمرداخل االسرة. مما يدعو القائمني 

 -:اآليتللتعرف على  الدراسةدف هت   -:الدراسةأهداف 
 الوظائف القيادية. يفتواجه املرأة العاملة  اليتالضغوط   -:1 
 داخل اسرهتا.تواجه املرأة العاملة  اليتالضغوط    -:2
 العمل واالسرة. يفتضعها املرأة  حلماية نفسها من الضغوط  اليتاالسرتاتيجيات     -:3
حتمى  ليتامساعدة املرأة و ختفيف هذه الضغوط من خالل  التشريعات املختلفة  يفالتعرف على دور الدولة  -:4

 املرأة.
 -فروض الدراسة:

 .القياديلدورها  هنالك ضغوط حتول دون ممارسة املرأة   -:1
 التوفيق بني ادوارها القيادية واالسرية. عال تستطي  ان املرأة العاملة القيادية   -:2
 تواجهها. اليتتتبىن املرأة العاملة اسرتاتيجية لتحمى هبا نفسها من الصعاب    -:3

  .هلا احلاميتكون للمرأة مبثابة  واليتان اصدار الدولة لكثري من التشريعات    -:4
 -الدراسة: ةيمنهج

 يفتواجه املرأة  اليتمشكلة الدراسة وهى الضغوط  الوصفي التحليلي إلبرازمنهجها على املنهج يف الدراسة  واعتمدت
لبياانت ا املناصب القيادية  ووصفها بدقة من خالل طريقة دراسة احلالة   ولتحقيق اهدافها وسوف يتم حتليل وتفسري

 .اإلحصائيمن خالل املنهج 
  -داة مجع البيانت:أ

سؤال  48وقد احتوت االستمارة على  مت استخدم استمارة املقابلة كوسيلة جلمع البياانت من جمتمع الدراسة.    
مقسمه اىل ثالثة ابواب الباب االول يضم اسئلة عن البياانت االولية والباب الثاىن يضم اسئلة عن ضغوط العمل اما 

قة وكذلك مت مجع املادة النظرية من الكتب واملراجع والدراسات الساب لضغوط االسرية. الباب الثالث فيضم اسئلة عن ا
 والشبكة العنكبوتية.

 -جمتمع وعينة الدراسة:



 

 
1258 

ؤسسات مبوانئبات العميدات  العميداتمن  عدد مديرة جامعة و  للبحث من  األصليمت حتديد اجملتمع        
ار عدد اربعة جامعات حكومية بوالية اخلرطوم  وكانوا كااليت : جامعة أدرمان اما العينة فقد مت اختي  العايلالتعليم 

االسالمية مركز البنات, جامعة الزعيم االزهرى , جامعة النيلني , جامعة حبرى . ومنهم مت اختيار مديرة جامعة 
وقد ئبات عميدات ان 22عميدة  وعدد  12الزعيم االزهرى ابعتبارها اول مديرة جامعة وكذلك مت اختيار عدد 

 .مت اختيارهم عن طريق العينة العشوائية العمدية  
 -املفاهيم:
ب قلقًا أو تسب اليتوحتدث نتيجة للحوادث  اجلسميأو  العقليتعبري عن حالة من اإلجهاد  هي  -الضغوط:

ا حتدث نتيجة هنتسود بيئة العمل أو أ اليتإزعاجًا أو حتدث نتيجة لعوامل عدم الرضا أو نتيجة للصفات العامة 
  ( 23, ص  1997)خالد حممد رشيد ,   .للتفاعل بني هذه املسببات مجيعاً 

أبهنا حالة من التوتر االنفعايل تنشأ من املواقف اليت حيدث فيها اضطراابت يف الوظائف  الزارس"وقد عرفها "
 (     Lazarus, R. S ,1993 ,Pp.1-21)  الفسيولوجية والبيولوجية وعدم كفاية الوظائف املعرفية الالزمة ملواجهتها

 -تعرف ابهنا : -القيادة:
القود : يف اللغة نقيض " السوق " يقال :  يقود الدابة من أمامها ويسوقها من خلفها وعليه فمكان القائد  

 (531, 2003ابن منظور ,)  كالدليل و القدوة و املرشد .
اه وجيه سلوكهم لتحقيق أهداف مشرتكة .فهي إذن مسؤولية جتالقيادة : هي القدرة  على التأثري على اآلخرين  وت
 (4, ص2009العساف, ) اجملموعة املقودة للوصول إىل األهداف املرسومة  .

ظائف وحدات شاغلو هذه الو  رأسيتوىل شاغلها القيادة االنتاجية لتحقيق خدمة وي هي اليت -القيادية: الوظائف
 مستواها. وماىف امة او ادارات مركزية او قطاعات من مستوى ادارات ع تنظيمهاو تقسيمات 

ازة وهى درجة املمت الدرجة تعلو اليتاملمتازة والدرجة  –العالية –وتعرف ايضا ابهنا  الوظيفة من درجة مدير عام 
 , بد.ص (2006 –1427, نورة عبد الغفار  ) هذه الدرجة. لوما يعادانئب وزير 
ينة : تعرف املرأة القيادية يف هذه الدراسة ابهنا املرأة اليت مت اختيارها مبعايري مع تعريف إجرائي    -املرأة القيادية

 لتحمل مسئوليات ومهام مبؤسسات التعليم العاىل. 
 -والدراسات السابقة: النظرياَلطار 
تفسر  اليت ة ريظتثرى املعرفة العلمية وهنا سوف نتعرض للن واليتمتثل النظرية األساس لتفسري الظواهر املختلفة     

هلذه ظري تفسريي ن الوظائف القيادية للوصول لرؤية حتليلية تستخدم كأطار يفتواجه املرأة السودانية   اليتالضغوط 
 -:وهىاملشكلة 
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 -نظرية التحيز ضد القيادات النسائية الناتج عن عدم انسجام األدوار:     
لتحيز الدور التقليدي  للمرأة والدور القيادي يقود إىل شكلني من اتفرتض هذه النظرية أن التناقض املالحظ بني         

 ضد املرأة:
 اعتبار النساء أقل تفضيال من الرجال كشاغلني حمتملني للمناصب القيادية.  -    
 تقييم السلوك املطلوب لشغل املنصب القيادي كأقل تفضيال حينما يكون صادرا من امرأة.  -    
 ن هذا التحيز ينشأ من العالقة اليت يفرتضها اجملتمع بني خصائص الفرد كعضو يف مجاعة ما، وبنيوتوضح النظرية أ    

متطلبات الدور االجتماعي اليت يشغله هذا الفرد أو يطمح إليه، فاحتمالية وجود التحيز تظهر حني يتمسك أفراد 
 يعتقد منسجمة مع اخلصائص والسمات اليت اجملتمع بصورة منطية معينة عن مجاعة اجتماعية؛ وتكون هذه الصورة غري

أبهنا الزمة للنجاح يف فئات معينة من األدوار االجتماعية. وعندما جتتمع الصورة النمطية اليت ينبغي أن يكون عليها 
الفرد يف مجاعة ما مع دور اجتماعي ال ينسجم مع هذه الصورة؛ ينقص هذا التنافر من تقييم هذا العضو من اجلماعة  

هلذا الدور املتناقض. فالتحيز جتاه القيادات النسائية ينتج من عدم االنسجام الذي يفرتضه  -أو شاغل حمتمل-كشاغل
 تصور العديد من األشخاص بني خصائص النساء ومتطلبات األدوار القيادية.

؛ التقليديالدور ي و حول النساء والرجال استعانت النظرية مبفهوم الدور االجتماع ولتوضيح املعتقدات والتصورات    
فالدور االجتماعي هو التوقعات اليت يشرتك فيها اجملتمع واليت تنطبق على مركز اجتماعي معني أو على عضو من فئة 

متثل  املعتقدات املرتبطة خبصائص النساء والرجال. و هذه املعتقداتيف فيتمثل  التقليدياجتماعية معينة، أما الدور 
 ئص بني اجلنسني، فهي متثل أسس معيارية ابلشكل الذي جيعلها حتدد السلوك والصفاتأكثر من جمرد تصنيف للخصا

 املطلوبة أو املرغوبة من اجلنسني.
وأتيت أمهية الدور االجتماعي يف صياغة هذه النظرية من خالل فكرة أن األدوار حتتوي على نوعني من التوقعات     

ما  نوعني من املعايري: املعايري الوصفية وهي التوقعات املتوافق عليها حول فإن لألدوار اراء العلماءأو املعايري، وحسب 
يفعله أعضاء مجاعة ما يف احلقيقة، واملعايري املسبقة أو "الفرضية" وهي التوقعات املتوافق عليها حول ما يفرتض أن يقوم 

طية ألعضاء عريف النفسي للصور النمبه أعضاء مجاعة ما أو ما جيب عليهم فعله. واملعايري الوصفية هي مرادفة للت
اجلماعة، ولكن املعايري الفرضية تضيف عنصر اإللزامية الذي ال يضاف عادة يف بناء الصور النمطية. ولذلك مصطلح 

 األدوار التقليدية يشري إىل املزيج بني املعايري الوصفية واملعايري الفرضية املرتبطة ابلرجال والنساء.
وأمهيتها يف يدية التقلملفهوم األدوار  االجتماعي رعلى املعاجلة النظرية لنظرية الدو  تركز ام الدورومع أن نظرية انسج   

إال أن نظرية انسجام الدور تصل إىل أبعد من ( Eagly et al, 2002, p 106)تعزيز االختالفات السلوكية بني اجلنسني 
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دوار األخرى، خصوصا األدوار القيادية ومن خالل حتديد واألالتقليدي ذلك من خالل اهتمامها ابالنسجام بني الدور 
 العوامل والعمليات الرئيسية اليت تؤثر على تصورات مفهوم االنسجام وآاثرها على التحيز والسلوك املتحيز.

  -التقليدي:اجلمع بني الدور القيادي والدور   
وقعات النوع دائما ما تكون يف منافسة مع الت عند مالحظتنا لشخص حيتل موقعا قياداي فإن التوقعات على أساس    

القائل أن هذه  قد تستمر يف التأثري مرتبطة مع التوجه التقليديةاملبنية على أساس دوره القيادي. هذه الفكرة أن األدوار 
د إىل أماكن ميت ليديةالتقن أتثري األدوار أب بعض العلماء األدوار هي جمرد حتصيل حاصل يف األوضاع التنظيمية. ويؤكد 

يقيمون  املدراء الذكور جند ان أن النوع أو اجلندر يقدم "هوية ضمنية" يف مكان العمل. بينما كما  يؤكد اخرون العمل،  
املديرات من النساء أبهنن أكثر استقاللية وأقل اجتماعية من "النساء عموما" ولكنهن مع ذلك لسن مستقالت بدرجة 

 قريبة من نظرائهن من الرجال.
وميكننا القول عموما، أبن هذه النظرية توضح التحيز ضد القيادات النسائية من خالل حتليل للجانبني الوصفي     

ب الوصفي الناتج عن اجلان   -وهذا التحليل يؤدي إىل اكتشاف نوعني من العقبات: التقليدية .والفرضي لألدوار 
ن اجلانب الناتج ع و  كا للقدرات القيادية من الرجال عموما.للمرأة : وهو تصور أن النساء أقل امتال  التقليديللدور 

 لتقليدياللمرأة: وهو أن سلوك املرأة كقائد يقيم بشكل أقل استحساان. )ألنه ينتهك الدور  التقليديالفرضي للدور 
 للمرأة( حني تقوم املرأة ابلسلوك القيادي مقارنة ابلرجل.

أفراد اجملتمع خيلطون بني الدور التقليدي للمرأة ودورها كقائد، وهذا اخللط فاجلانب األول من العقبات يوضح أن     
ينتج عنه التصور أن النساء مقارنة بنظائرهن من الرجال هن أقل استقاللية وأكثر تعاطف واجتماعية وبذلك يكن أقل 

ملعطاة ادي كلما قلت األمهية امالئمة لألدوار القيادية، فكلما كانت املرأة أكثر قدرة على شغل متطلبات الدور القي
 للمرأة.التقليدي للجانب الوصفي من الدور 

تحيز بسبب للمرأة قد ينتج املزيد من ال التقليديأما اجلانب اآلخر من العقبات والناتج عن الناحية الفرضية للدور     
 ة.أن السلوك القيادي للمرأة يتعارض مع املعتقدات اخلاصة ابلسلوك املرغوب من املرأ

 وينتج عن هذين الشكلني من أشكال التحيز :    
 االجتاه العام لتفضيل القادة الرجال عن القادة من النساء. -    
 زايدة صعوبة االعرتاف بفعالية املرأة يف املناصب القيادية. -    
ور النمطية عن دي بناء على الصوابلنظر إىل الواقع االجتماعي؛ جند أنه من الشائع جدا تنميط املرأة يف اجملال القيا    

النساء بشكل عام، فغالبا ما توصف الرئيسات من النساء أبهنن غري قادرات على حتمل املهام الصعبة، أكثر تعقيدا، 
غري قادرات على اختاذ القرار، مزاجيات ويؤثرن اجلوانب اإلنسانية والشخصية على سري العمل، وانقصات عقل ودين 
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ريات الدينية اليت تسيء إىل النص الشرعي وحتمله ما ال يتحمل. ومما يزيد من قوة هذه األوصاف بناًء على بعض التفس
شكيك يف وأتثريها يف شخصية املرأة نفسها فيصبح الت يف اجملتمعات الشرقية النمطية انعكاس األوضاع االجتماعية 

 اإلطار ب القيادي مرتبط بوضعها يفاستقالليتها وقوة شخصيتها يف جمال العمل، ومدى صالحيتها لشغل املنص
لرجل، حيث اتساع ل التقليدياالجتماعي العام. وابملقابل، تصبح صفات الدور القيادي أكثر متاشياً مع صفات الدور 

صالحياته، وحرية حركته يف احلياة العامة، واالعتبار الثقايف للذكورة كمربر كاٍف وأويل ملالئمة الرجل للقيام ابألدوار 
فوز سعيد ) دية يف جمال العمل، ما ينتج عنه بطبيعة احلال أحد أهم معوقات وصول املرأة إىل املناصب القيادية.القيا

 ,بد.ص(1434-1433الغامدى,
 -ة:التعقيب على النظري 

ة أهداف وتساؤالت يف صياغ ةالسابقة أمهية املفاهيم والفرضيات اليت تطرحها هذه النظري ةيتضح من عرض النظري    
 النتائج. بتفسريذه الدراسة، ومسامهتها من خالل التحليالت املتعلقة ه
 -الدراسات السابقة: 

إن الرجوع إىل الدراسات السابقة ميّكن من التعرف على اوجه االختالف واالتفاق بني هذه الدراسات وبني الدراسة     
 -وهى:عرض ألهم الدراسات  احلالية، وذلك هبدف حتديد اإلسهام الذي ميكن القيام به، وفيما يلي

 -عاملية: دراسات
دراسة اوزكانلى  ووايت  )2008(    بعنوان : القيادة واليارات اْلامسة: اساتذة  انث يف اسرتاليا وتركيا:-    

 اإلانث ذةساتاال متثيل فحص طريق عن العايل التعليم يف اجلنسني بني واملساواة القيادة أمناط الدراسة هذه تستكشف
. حتول اليت العقبات وحتديد والرتكية االسرتالية اجلامعات يف  ،للمرأة  يف مؤسسات التعليم العايل الوظيفي التقدمدون  

 النساء األساتذة لمتثي نسبة ارتفاع تفسرالقيادة كما  مبافيهااملرأة يف التقدم الوظيفي   تعيق اليت العوامل الدراسة وبينت
 وابلتايل إلداريةا املواقع يف النساء متثيل لتحسني اسرتاليا يف واالسرتاتيجيات التشريعية األطر من الرغم على تركيا، يف

 املعنوية، الروح ضواخنفا الثقايف التكيف صعوبة فيها مبا الوظيفي التقدم يف املرأة تعيق اليت العقبات تستكشف فهي
 الوظيفي عملال بني والصراع اسرتاليا يف اإلدارية دواراأل على التدريب وقلة والرتقية التعيني يف الرمسية غري واالجراءات

 اليبأس االسرتاتيجية على اخليارات أتثري يف تبحث ان الدراسة واخريا تركيا يف األسري( األسرة)الواجب يف والدور
 ثيلمت لىع االجيايب العمل واطر التوظيف، فرص تساوي أثر الدراسة تلك تدرس كما  للنساء، الوظيفي والتقدم القيادة
كأساتذة  النساء .  
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 والربات التحدَيت استكشاف العاِل التعليم يف أفريقي أصل من األمريكيات املديرات  (2004) بيكس  دراسة
 املرأة واجهت اليت التحدايت اكتشاف إىل الدراسة هذه هدفت:  لويزَين وَلية يف اْلكومية واملعاهد الكليات يف

 النوعي، املنهج حثةالبا واستخدمت ،لويزايان وجامعات بكليات العايل التعليم يف فريقيأ أصل من القيادية األمريكية
 النتائج ىلإ الباحثة وتوصلت املؤسسات تلك يف إدارية مناصب يشغلن أمريكيات نساء 10مع مقابالت أجرت حيث
 :التالية
 املنزل مسؤولية املوازنة بني :هي العايل لتعليما يف القيادية أفريقي أصل من األمريكية املرأة تواجه اليت التحدايت أهم

 اجملتمع ثقة عدمو   .العمل يف متثيل املرأة ضعفو  هلن  العمل زمالء احرتام قلة   و .واجلنس العرقية  و العمل ومسؤولية
    .    املرأة قيادة اجتاه اجملتمع ثقافةو   .املرأة كفاءةب العامل ثقة عدمو   . املرأة بقيادة

 -عربية:دراسات 
 ِدارِتا واسرتاتيجيات ومصادرها مستوَيِتا العمل ضغوط  :( 2001 )    يدراسة السباع

 مستوى على رفالتع إىل الدراسة هدفت -:  السعودية اجلامعات يف العامالت السعودَيت ياتتوالف اإلدارَيت لدى
 املسببة املصادر همأ على والتعرف سعودية،ال اجلامعات يف العامالت والفنيات اإلدارايت هلا يتعرض الذي العمل ضغوط
 غرياهتنملت وفقا العمل، ضغوط مستوى يف بينهم، اختالفات وجود ومدى العامالت، هؤالء لدى الضغوط لتلك

 االسرتاتيجيات همأ على التعرف ،وكذلك الوظيفة نوع الوظيفة، يف اخلدمة مدة التعليمي، املستوى السن، ) : الشخصية
 الباحثة استخدمت وقد .السعودية اجلامعات قبل من أو االفراد، قبل من سواء العمل، ضغوط واجهةم يف املستخدمة

  موظفة ( 598 ) معدده البالغ العينة على افراد وطبقتها االستبانة واستخدمت التحليلي، الوصفي املسحي املنهج
 :إىل الباحثة وتوصلت(. وفنية إدارية)

 .نسبيا منخفض عام بوجه ظهربه املوظفات  شعرت الذي العمل ضغوط مستوى إن  -
 من الدراسة، عينة من افراد املوظفات لدى العمل لضغوط املسببة املصادر أهم إن  -
 النحو على جاءت األقل، إىل ضغوطا األكثر من التنازيل ترتيبها حبسب نظرهن، وجهة    
 -:التايل

 العمال بيئة ظروفو  .العمل اختاذ قرارات يف املشاركة عدمو  .العمل عبءو   .الوظيفي والرتقي التطور فرص حمدودية
 .الدور غموضو  .الدور صراع و  .املادية

 .السن يف الكبريات من أكثر العمل بضغوط سنا األصغر املوظفات شعور يزداد -  
 املوظفات من أكثر عمل بضغوط يشعرن أعلى التعليمي مستواهن اللوايت املوظفات - 

 .أدىن التعليمي اهنمستو  اللوايت
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 .أعلى بدرجة العمل، بضغوط شعورهن يزداد الوظيفة، يف خدمة األقل املوظفات - 
 :هي العمل، ضغوط ملواجهة املوظفات قبل من املستخدمة االسرتاتيجيات أهم من إن

 .لعملا يف هتاوبقدر  نفسها يف الثقة املوظفة استشعار و  .اليومي عملها وأولوايت أهداف حتديد على املوظفة حرص
 :هي الضغوط، إلدارة السعودية اجلامعات قبل من املستخدمة االسرتاتيجيات أهم من إن
 لنظام السعودية اجلامعات توفريو  .اهلادئ واحلوار ابلتفاهم املوظفات بني اخلالف تسوية إىل العمل رئيسة جلوء  

  :منها املقرتحات من بعدد دراستها الباحثة تاختتم وقد .العمل داخل واملرؤوسات الرئيسات بني فعال اتصاالت
و   .املوظفات بني األعمال توزيع عند الوظيفي التشابه مببدأ االهتمام ضرورةت  و املوظفا ترقية يف املتبع لنظامدراسة ا
 فرص زايدةو   .املوظفات من لسواهن العايل التعليمي املستوى ذات املوظفات وصالحيات سلطات من جزء تفويض

  .اخلدمة أثناء التدريبية ابلربامج والدورات لتحاقاال
معوقات ممارسة املرأة للسلوك القيادي يف مؤسسات التعليم العاِل ِبحافظات بعنوان    (2009 الرقيبدراسة )  

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف إىل أكثر املعوقات شيوعا واليت حتول دون ممارسة     :   غزة وسبل التغلب عليها
رأة للسلوك القيادي يف مؤسسات التعليم العايل مبحافظات غزة، وقد استخدمت الباحثة املنهج الوصفي، وتكّون امل

( عامل 284جمتمع الدراسة من مجيع العاملني يف مؤسسات التعليم العايل مبحافظات غزة، و بلغت عينة الدراسة )
 وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية:     وعاملة.

أكثر املعوقات اليت عرب عنها أفراد عينة الدراسة هي جمال )املعوقات االجتماعية( ، وبدرجة توافر كبرية، وتاله  .    
 جمال )املعوقات السياسية( وبدرجة توافر كبرية، وتاله جمال )املعوقات الشخصية( وبدرجة توافر متوسطة.

( لدرجة تقديرات العاملني يف مؤسسات a ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )·     
التعليم العايل مبحافظات غزة للمعوقات اليت حتول دون ممارسة املرأة للسلوك القيادي يف تلك املؤسسات تبعا ملتغريات 

 اخلدمة(. الدراسة )اجلامعة، التصنيف الوظيفي، سنوات 
( لدرجة تقديرات العاملني يف مؤسسات التعليم a ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )·     

العايل مبحافظات غزة للمعوقات اليت حتول دون ممارسة املرأة للسلوك القيادي يف تلك املؤسسات تبعاً للجنس، وذلك 
  لصاحل الذكور.

 
  -دراسات حملية :
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املتغريات  ببعض وعالقتها التعليمي درمان أم فىِبستش العاملة املرأة لدى النفسية الضغوط - :بعنوان ) 2011  حسن )دراسة
 : الدميغرافية

 النسبة املِوية التكرار فِة العمر
 5.7 2 سنة 35اىل  25من 
 65.7 23 سنة 45اىل  36من 
 22.9 8 سنة55اىل  46من 

 5.7 2 سنة 55اكثر من 
 %100 35 اجملموع

 
املتغريات الدميغرافية   ببعض وعالقتها التعليمي درمان أم   مبستشفى  لعاملةة ااملرأ   لدى النفسية الضغوط معرفة إىل الدراسة هدفت

 األهداف هذه ولتحقيق .عاملة   امرأة  150   العينة حجم وبلغ ،)واملهنة االجتماعية احلالة التعليمي، املستوى العمر،  )
املرأة   لدي النفسية الضغوط نسبة ارتفاع الدراسة إليها تخلص اليت النتائج أهم من وكان .النفسية الضغوط مقياس الباحثة استخدمت

 .العمر ومتغري العاملة املرأة لدي  النفسية الضغوط بني ارتباطيه عالقة وجود  عدم عن وكشف .التعليمي درمان أم مبستشفى العاملة
 الضغوط يف فروق وتوجد كما .األساس لصاحل التعليمي املستوى ومتغري  العاملة املرأة  لدي النفسية الضغوط بني فروق توجد وأيضاً 
 متزوجات والغري  املطلقات( ،)املتزوجات لصاحل واملطلقات املتزوجات( االجتماعية احلالة ملتغري تعزي العاملة   املرأة  لدي النفسية
  .)املتزوجات غري لصاحل

 -التعقيب على الدراسات السابقة:   
عض الدراسات السابقة ابين هناك صعوابت تواجه املرأة القيادية وحتول دون اتفقت الدراسة اليت حنن بصددها مع ب

ناك تتبناها القيادايت لتخفيف ضغوطات العمل .وايضا تتفق ابن ه ةتقدمها الوظيفي . وايضا ان هناك اسرتاتيجي
 صعوابت تواجه املرأة يف ادورها يف العمل واالسرة.

 -مناقشة النتائج :
 للتحليل وكذلك مت    spssمج احلزم االحصائية للعلوم االجتماعية  استخدمت الدراسة بران

 إلثبات صحة الفروض.  تربيع كأياستخدام التكرارات  واختبار 
 خصائص افراد العينة :

 سنة تليها 45-36 متثل الالئي اعمارهن ما بني %65.7( أدانه جند ان اعلى نسبة 1ابلنظر اىل اجلدول)
 .%5.7متساوية سنة متثل نسبة 55و اكثر من 35-25اعمارهن ما بني  يسنة اما الالئ55-46 اعمارهن ما بني 22.9%

 
 

   العينة على حسب العمر ع( يوضح توزي1جدول )                   
 م2016الدراسة امليدانية 
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( تليها %65.7( ادانه نالحظ ان اعلى نسبة متثل قيادايت درجتهن الوظيفية استاذ مساعد )2من خالل اجلدول )
 (.%2.9( واقلها استاذ )%31.4استاذ مشارك بنسبة )

 ( يوضح الدرجة الوظيفية للعينة2جدول )

 النسبة املِوية التكرار  الدرجة الوظيفية 

 %2.9 1 استاذ 

 %31.4 11 استاذ مشارك 

 %65.7 23 استاذ مساعد

 %100 35 اجملموع
 م2016الدراسة امليدانية 

( %23( بينما غري املتزوجات نسبتهن )%58( ادانه  جند ان القيادايت املتزوجات ميثلن )1ل الشكل )من خال             
 ( على التوايل.%9( و )%10واملطلقات و االرامل نسبتهن )

 ( اْلالة اَلجتماعية َلفراد العينة1الشكل )                              

  
 

 م2016الدراسة امليدانية 

 : رضياتاختبارات الف
خالل  يتم تناول هذه الفرضية من ون ممارسة املرأة لدورها القياديد الفرضية االساسية االويل: هنالك ضغوط حتول

أتثريات نظرة الرجل للمرأة يف املنصب القيادي ووجود امرأة قيادية اىل جانبه قد يؤدي اىل مشاكل بني اجلنسني من 
 من املناصب القيادية من جهة اخري. جهة، وأتثريات وجود مكائد إلبعاد النساء

الفرضية الفرعية االويل: أتثريات نظرة الرجل للمرأة يف املنصب القيادي ووجود امرأة قيادية اىل جانبه قد يؤدي اىل 
 مشاكل بني اجلنسني.

حتقار ووجود اب الفرضية الصفرية : ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اتثرينظرة الرجل للمرأة يف املناصب القيادية
 (.≥0.05امرأة قيادية اىل جانب الرجل يؤدي اىل مشاكل بني اجلنسني عند مستوى  داللة )

58%

23%

10%9%
م زوجة

غير م زوجة

م لقة
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توجد فروق ذات داللة إحصائية يف أتثري نظرة الرجل للمرأة يف املنصب القيادي ابحتقار ووجود   -الفرضية البديلة: 
 (.≥0.05ني عند مستوى الداللة )امرأة قيادية اىل جانب الرجل يؤدي اىل مشاكل بني اجلنس

 اجلنسني بني مشاكل اىل يؤدي الرجل جانب اىل قيادية امرأة  وجود*  ابحتقار   القيادي املنصب يف للمرأة الرجل ينظر هل : (3رقم ) تقاطعيه جدول            

  
  

 هل ينظر الرجل للمرأة يف املنصب القيادي ابحتقار
  
  
  
  
  
  
  

 ادية اىل جانب الرجل يؤدي اىل مشاكل بني اجلنسنيوجود امرأة قي
   احياان ال نعم  

 9 0 2 7 نعم
  20% 6% 0% 26% 
 25 2 20 3 ال
  9% 57% 6% 71% 

 1 0 1 0 ال يوجد
  0% 3% 0% 3% 
  10 23 2 35 

  29% 66% 6% 100% 
 م2016 املصدر : الدراسة امليدانية

 (:3يع رقم )ترب كأياختبار         

   قيمة االختبار درجات احلرية مستوى الداللة

0.005 4 14.661 Pearson Chi-Square 

  35 N of Valid Cases 

 م2016 املصدر : الدراسة امليدانية

 وجودو أتثريات نظرة الرجل للمرأة يف املنصب القيادي ابحتقار ( لداللة الفروق بني 3تربيع رقم ) كأييبني اختبار  
(.، ولقد قدرت قيمة ≥0.05الداللة) عند مستوى اجلنسني بني مشاكل اىل يؤدي الرجل جانب اىل قيادية أةامر 

وهي أقل من درجة داللة Sig (= 0.005( ، وبلغت قيمة مستوي داللة االختبار هي )14.661االختبار )
لة ل أن هناك فروق ذات دالالفرضية الصفرية ونقبل الفرض البدي ( وابلتايل نرفض≥0.05الفرضية الصفرية 

 اىل يؤدي لرجلا جانب اىل قيادية امرأة ووجود ابحتقار القيادي املنصب يف للمرأة الرجل نظرةأتثريات يف  احصائية
به  تما جاءمل جم هعلي اجلنسني، ابلتايل يعنيان هنالك ضغوط حتول دون ممارسة املرأة لدورها القيادي. بني مشاكل

 قيادي.نالك ضغوط حتول دون ممارسة املرأة لدورها الهيؤكد ويربهن صحة الفرض االساسي ان الفرضيتني الفرعيتني 

 الرجل جانب اىل ةقيادي امرأة ووجود القيادية املناصب من النساءإلبعاد  مكائد وجودأتثريات  الفرضية الفرعية الثانية:
 اجلنسني. بني مشاكل اىل يؤدي
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 القيادية ناصبامل من النساءإلبعاد  مكائد وجودأتثريات  ت داللة إحصائية يف الفرضية الصفرية : ال توجد فروق ذا
 (.≥0.05)  الداللة عند مستوى اجلنسني بني مشاكل اىل يؤدي الرجل جانب اىل قيادية امرأة ووجود

 ووجود لقياديةا املناصب من النساءإلبعاد  مكائد وجودأتثريات :توجد فروق ذات داللة إحصائية يف  الفرضية البديلة
 (.≥0.05الداللة) مستوى عند  اجلنسني مشاكل بني اىل يؤدي الرجل جانب اىل قيادية امرأة

 اجلنسني بني مشاكل اىل يؤدي الرجل جانب اىل قيادية امرأة القيادية * وجود املناصب من النسا ٌإلبعاد  مكائد هناك (:هل4رقم ) تقاطعيهجداول 

  
  

 نساء من املناصب القياديةال إلبعادهل هناك مكائد 
  
  
  
  
  

 وجود امرأة قيادية اىل جانب الرجل يؤدي اىل مشاكل بني اجلنسني 
   احياان ال نعم  

 22 2 11 9 نعم
  26% 31% 6% 63% 
 13 0 12 1 ال
  3% 34% 0% 37% 
  10 23 2 35 
  29% 66% 6% 100% 

 املصدر : الدراسة امليدانية

 (:4تربيع رقم ) كأيختبار  ا        

   قيمة االختبار درجات احلرية مستوى الداللة

0.038 4 6.563 Pearson Chi-Square 

  35 N of Valid Cases 

 املصدر : الدراسة امليدانية

 جودو و  القيادية املناصب من النساءإلبعاد  مكائد وجودأتثريات ( لداللة الفروق بني 4تربيع رقم ) كأييبني اختبار  
(، ولقد قدرت قيمة ≥0.05الداللة) عند مستوى اجلنسني بني مشاكل اىل يؤدي الرجل جانب اىل قيادية امرأة

وهي أقل من درجة داللة الفرضية Sig (= 0.038( ، وبلغت قيمة مستوي داللة االختبار هي )6.563االختبار )
يف  ةالبديل أن هناك فروق ذات داللة احصائيالفرضية الصفرية ونقبل الفرض  ( وابلتايل نرفض≥0.05الصفرية 
 امرأة ووجود القيادية املناصب من النساءإلبعاد  مكائد وجودأتثريات توجد فروق ذات داللة إحصائية يف أتثريات 
 اجلنسني. بني مشاكل اىل يؤدي الرجل جانب اىل قيادية

 ع التوفيق بني ادوارها القيادية واالسرية.الفرضية االساسية الثانية: ان املرأة العاملة القيادية ال تستطي
 لالقدر قب بنفس االنأببنائك  اهتمامك هلأتثريات الفرضية الصفرية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف 

 . (≥0.05) مستوي لداللة عند طاقتك كل  يستهلك عملك ابن تشعرين وهل القيادي املنصب على حصولك
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 حصولك قبل قدرال بنفس االنأببنائك  اهتمامك هلأتثريات ات داللة إحصائية يف :توجد فروق ذ الفرضية البديلة
 (.≥0.05الداللة) عند مستوى طاقتك كل  يستهلك عملك ابن تشعرين وهل القيادي املنصب على

 طاقتك كل  يستهلك عملك ابن تشعرين القيادي * هل املنصب على حصولك قبل القدر بنفس اَلنأببنائك  اهتمامك هل(5رقم ) تقاطعيهجداول 

  
  

 االن بنفس القدر قبل حصولك على املنصب القيادي أببنائكهل اهتمامك 
  
  
  
  
  
  
  

 هل تشعرين ابن عملك يستهلك كل طاقتك 
   احياان ال نعم  

 11 0 4 7 نعم
  20% 11% 0% 31% 
 17 2 0 15 ال
  43% 0% 6% 49% 

 7 0 4 3 ال يوجد
  9% 11% 0% 20% 
  25 8 2 35 
  71% 23% 6% 100% 

 م2016 املصدر : الدراسة امليدانية

 (:5تربيع رقم ) كأياختبار  

   قيمة االختبار درجات احلرية مستوى الداللة

0.017 4 12.047 Pearson Chi-Square 

  35 N of Valid Cases 

 م2016 املصدر : الدراسة امليدانية

 صولكح قبل القدر بنفس االنأببنائك  اهتمامك هلأتثريات ( لداللة الفروق بني 5رقم ) تربيع كأييبني اختبار  
(، ولقد ≥0.05) الداللة عند مستوى طاقتك كل   يستهلك  عملك ابن تشعرين وهل القيادي املنصب على

من درجة وهي أقل Sig (= 0.017( ، وبلغت قيمة مستوي داللة االختبار هي )12.047قدرت قيمة االختبار )
لفرضية الصفرية ونقبل الفرض البديل أن هناك فروق ذات داللة  ا ( وابلتايل نرفض≥0.05داللة الفرضية الصفرية 

 لالقدر قب بنفس االنأببنائك  اهتمامك هلأتثريات توجد فروق ذات داللة إحصائية يف أتثريات يف  احصائية
 طاقتك. كل  هلكيست عملك ابن تشعرين وهل القيادي املنصب على حصولك

 الفرضية االساسية الثالثة: تبين املرأة اسرتاتيجية لتحمي نفسها من الصعاب اليت تواجهها
 ضغوط مواجهة يف اسرتك طرف من دعم على  حتصلني الفرضية الصفرية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف هل

 لةالدال  عند مستوى مستقرة اسرة نتكوي نال يستطع قيادية مناصب يف يعملن يالالئ لنساءا وان العمل
(0.05≤.) 
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 ضغوط اجهةمو  يف اسرتك طرف من دعم على حتصلني :توجد فروق ذات داللة إحصائية يف هل الفرضية البديلة
 عند مستوى مستقرة اسرة تكوين نال يستطع قيادية مناصب يف يعملن يالالئ النساء وان العمل
 (.≥0.05الداللة)

 قرةمست اسرة تكوين نَل يستطع قيادية مناصب يف يعملن يالالئ العمل * النسا ٌ ضغوط مواجهة يف اسرتك طرف من دعم على حتصلني هل(:6)رقم  تقاطعيهجداول 

  
  

 هل حتصلني على دعم من طرف اسرتك يف مواجهة ضغوط العمل
  
  
  
  
  

 يعملن يف مناصب قيادية ال يستطعن تكوين اسرة مستقرة يالالئالنساء  
   ال لست متأكدة  

 32 21 11 نعم
  31% 60% 91% 
 3 0 3 ال
  9% 0% 9% 
  14 21 35 
  40% 60% 100% 

 املصدر : الدراسة امليدانية

 (:6تربيع رقم ) كأياختبار  

   قيمة االختبار درجات احلرية مستوى الداللة

0.027 1 4.922 Pearson Chi-Square 

  35 N of Valid Cases 

 املصدر : الدراسة امليدانية

 هةمواج يف اسرتك طرف من دعم على حتصلني هلأتثريات ( لداللة الفروق بني 6تربيع رقم ) كأييبني اختبار  
 عند مستوى مستقرة اسرة تكوين نال يستطع قيادية مناصب يف يعملن يالالئ النساء وان العمل ضغوط
( ، وبلغت قيمة مستوي داللة االختبار هي 4.922(، ولقد قدرت قيمة االختبار )≥0.05الداللة)

(0.027 =) Sig 0.05وهي أقل من درجة داللة الفرضية الصفرية≤الفرضية الصفرية ونقبل  ( وابلتايل نرفض
 مواجهة يف اسرتك طرف من  دعم على حتصلني هلأتثريات يف  الفرض البديل أن هناك فروق ذات داللة احصائية

 مستقرة. اسرة تكوين نال يستطع قيادية مناصب يف يعملن يالالئ ءالنسا وان العمل ضغوط
 

 

 قانون العمل انصفك كقيادية  * املرأة ىف مراكز القيادة اكثر تساهال من الرجل هل(:7رقم ) تقاطعيهجداول 

 المجموع المرأة في المراكز القيادية اكثر تساهال من الرجل 

  متساويين ال يوجد ال نعم 
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لعمل هل قانون ا

 انصفك كقيادية

التكرا

 ر

 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار %

 88.6 31 2.9 1 2.9 1 74.3 26 8.6 3 نعم

 11.4 4 0.0 0 0.0 0 11.4 4 0.0 0 ال

 100.0 35 2.9 1 2.9 1 85.7 30 8.6 3 المجموع

م2016الدراسة الميدانية   

(7) تربيع رقم كأياختبار    

قيمة  
 االخنبار

 مستوى الداللة درجة احلرية

Pearson Chi-Square a.753 3 .861 

    
N of Valid Cases 35   

    
 

 

( لداللة الفروق بني أتثريات هل قانون العمل انصفك و هل املرأة القيادية اكثر تسلط 5تربيع رقم ) كأييبني اختبار  
  Sig  ⁼.( 861بلغت قيمة مستوى داللة االختبار ).( و753(  وقد قدرت قيمة االختبار )α ≤.,.5    ) الداللة عند مستوى

أن هناك  الفرض البديل رفضالفرضية الصفرية وننقبل وابلتايل ن( α≤.,. 5وهى اكبر من درجة داللة الفرضية الصفرية    )
ثر تساهال . كهل قانون العمل انصفك كقيادية  وان المرأة فى مناصب القيادة ا أتثرياتيف  ذات داللة احصائية التوجد فروق

 وبذلك تم رفض الفرضية ويرجع ذلك الختالف اللوائح الداخلية لمؤسسات التعليم العالى.

 

 ( يوضح ضغوطات العمل8جدول رقم )
 

 النسبة املِوية التكرار البيان السؤال الرقم
 %31.4 11 نعم  هل يفضل الرجل اَلرتباط ابملرأة القيادية 4

 %42.9 15 ال
 %22.8 8 احياان

 %2.9 1 ال يوجد
 %100.0 35 اجملموع

 %11.4 4 امرأة  هل تفضلني ان يكون مديرك يف العمل 5
 %31.4 11 رجل

 %57.2 20 ال فرق
 %100.0 35 اجملموع

 %14.3 5 املرأة اكثر انسانية املرأة تستطيع ان تتوِل املناصب القيادية ملاذا  6
 %40.0 14 املرأة اكثر انضباطا 
 %5.7 2 املسئولية و الصرب 

 %22.9 8 السمات القيادية متساوية
 %17.1 6 حقها ان تكون قيادية 
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 %100.0 35 اجملموع
 م2016الدراسة امليدانية 

من االرتباط ابملرأة القيادية .  نمن افراد العني يرين ان الرجال ال ميانعو  %42.9( اعاله يتضح 8من اجلدول رقم )
يوافقن على توىل املرأة املناصب  57.2.وان  قتصرح ابنه ال فر  %57.2من تفضل القيادايت العمل ان  ومع

وحىت  1989منذ عام اليه االحصائيات يف كتاب املرأة السودانية حقائق وارقام أبنه  تالقيادية  وهذا يؤكد ما ذهب
 4وزيرات بوزارات خمتلفة وعدد  7راء وعدد وزيرات بوزارة رائسة جملس الوز  10كان عدد وزيرات الدولة   2013

معتمدات  6مستشارة والئية وعدد  11وزيرة على املستوى الوالئى و 15مستشارات برائسة اجلمهورية وعدد 
.% منهن يرين ان 40. اما عن ملاذا توافق افراد العينة على توىل املرأة املناصب القيادية جند ان نسبة ابحملليات املختلفة

 .يذكرن ان السمات القيادية تتوفر لدى اجلنسني %22.9اكثر انضباط واملرأة 

 ( يوضح ضغوطات العمل9جدول رقم )                         

 النسبة املِوية التكرار البيان السؤال الرقم
 %77.1 27 اثبات ذات ميثل لكي املنصب القيادي 7

 %14.3 5 مكانة اجتماعية
 %5.7 2 ترقية
 %2.9 1 يوجدال 

 %100.0 35 اجملموع
 %54.3 19 نعم  هل يتقبل الرجل ان ترأسه امرأة 8

 %42.8 15 ال 
 %2.9 1 ال يوجد
 %100.0 35 اجملموع

 %74.3 26 نعم هل تقبل النسا ٌ لرائسة امرأة َلن 9
 %25.7 9 ال

 %100.0 35 اجملموع
 %2.9 1 نعم ادية ابحتقارهل تنظر املرأة العاملة للمرأة القي 10

 %97.1 34 ال
 %100.0 35 اجملموع

 %45.7 16 نعم هل هناك غرية من طرف العاملني اَتاه املرأة القيادية 11
 %54.3 19 ال

 %100.0 35 اجملموع
 %25.7 9 نعم  املرأة يف املراكز القيادية اكثر تسلطا من الرجل 12

 %65.7 23 ال
 %5.7 2 ال يوجد
 2.9 1 متساويني

 %100.0 35 اجملموع
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 %5.7 2 نعم هل عانيِت كقيادية من التحرش األخالقي 13
 %94.3 33 ال

 %100.0 35 اجملموع
 م2016الدراسة امليدانية 

 من افراد العينة ميثل هلن املنصب القيادي اثبات للذات. وان نسبة %77.1( اعاله يوضح ان ما 9اجلدول رقم )
يرين ان النساء يقبلن برأسه املرأة هلن ويدل ذلك  %74.3ترى ان الرجل يقبل براسه املرأة له . وان نسبة  54.3%

بعني االحتقار للمرأة القيادية  رمن افراد العينة ابن املرأة ال تنظ %97.1على توافق اجلنسني لرائسة املرأة. وتصرح 
من عملهن   ةمن افراد العينة يرن اته ال غري  %54.9رأة. كما ان وهذا يؤكد ثبات القبول من النساء برائسة امل

اليرين ان املرأة متسلطة يف عملها القيادي . كما ان املرأة القيادية تعمل يف جو كله امان  %65.7كقيادايت . وان 
 للتحرش األخالقي. نابنه ال يتعرض %94.3واكد 

 ( يوضح ضغوطات العمل10ل رقم )جدو                                            

 النسبة املِوية التكرار البيان السؤال الرقم
 %65.7 23 التفاهم الذي تعملني فيه يسوده نوع من اجلو 14

 %11.4 4 املنافسة
 %17.2 6 الصراعات

 %5.7 2 ذكره قما سبكل 
 %100.0 35 اجملموع

 %65.7 23  روح اجلماعة العمل حتت مسِوليتك يسوده جو 15
 %14.3 5 االنضباط
 %2.9 1 التفويض

روح اجلماعة و 
 االنضباط

6 17.1% 

 %100.0 35 اجملموع
 %65.7 23 روح اجلماعة 

 %22.9 8 تغري املنصب ما هي القرارات الِت يصعب عليك اختاذها 16
 %54.2 19 العقاب
 %22.9 8 ال توجد
 %100.0 35 اجملموع

 %71.4 25 نعم  عملك يستهلك كل وقتك و جهدك هل 17
 %28.6 10 ال

 %100.0 35 اجملموع
هل لكي دور  يف الطة اَلسرتاتيجية للجامعة الِت تنتمني  18

 َلا

 %88.6 31 نعم 
 %11.4 4 ال

 %100.0 35 اجملموع
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 م2016الدراسة امليدانية 

ن يف جو يسوده التفاهم ونفس النسبة تؤكد ابن العمل حتت اهنن يعمل %65.7( يوضح أن نسبة 10جدول رقم )
مسئوليتهن يسوده روح العمل اجلمعي وهذا يؤكد مدى التفاهم والقبول من اجلميع. ومن اصعب القرارات ابلنسبة 

اليه دراسة غيات حياة  ت) وهذا خيتلف مع ما ذهب %54.2به  تللمرأة القيادية توقيع العقاب هذا ما صرح
(. وعن ما اذ كان العمل يستهلك كل الوقت واجلهد 139, ص2014( ) غيات حياة,%37بتها وكانت نس

 بنعم هلن دور.  %6ز88. وعن مدى مشاركة املرأة القيادية يف اخلطط االسرتاتيجية اجابة %71.4صرحت بنعم 
 

 (  يوضح الضغوط اَلسرية الِت تواجه املرأة القيادية 11جدول رقم )
 

 النسبة املِوية التكرار يانالب السؤال الرقم
 %2.9 1 نعم املنصب القيادي كهل عارضة اسرتك تبوؤ  19

 %97.1 34 ال
 %100.0 35  اجملموع

 %34.3 12 نعم هل اهتمامك بزوجك بنفس القدر قبل املنصب القيادي 20
 %42.9 15 ال

 %22.8 8 ال يوجد
 %100.0 35 اجملموع

 %65.7 23 نعم مشاكل العمل هل تناقشني مع زوجك 21
 %11.4 4 ال

 %22.9 8 ال يوجد
 %100.0 35 اجملموع

 %8.5 3 نعم هل سبق وان طلب منك زوجك ترك العمل 22
 %68.6 24 ال

 %22.9 8 ال يوجد
 %100.0 35 اجملموع

 62.9 22 نعم  عدم توفر مؤسسات اجتماعية لألطفال يؤثر على عمل املرأة القيادية 23
 14.2 5 ال

 22.9 8 ال اعرف
 %100.0 35 اجملموع

 %82.9 29 نعم هل جناح املرأة قيادَي يتطلب تغري نظرة اجملتمع  24
 %17.1 6 ال

 %100.0 35 اجملموع
 م2016الدراسة امليدانية 
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القيادية. وعن اهتمام املرأة  املناصب نتبوؤاه اان نسبة % اسرهن ال يعارضو  97.1( اعاله يوضح 8اجلدول رقم )
( ابن العمل يستقر كل جهدها 17ابنه قل اهتمامهن ابألزواج ويتفق هذا مع السؤال رقم ) %42القيادية ابلزوج ذكر 

بنعم )وهذا يتفق مع دراسة أ. غيات حياة وكانت  %65.7. وعن هل تناقشني مشاكل العمل مع زوجك اجابت
 %68.6( وعن مطالبة الزوج للزوجة القيادية برتك العمل احابت 140ص , 2014( ) غيات حياة, %76نسبتها 

 يؤكدن على ان عدم توفر مؤسسات اجتماعية لألطفال يؤثر  %62.9بال وان نسبة 
 يؤكدن ان جناحهن كقيادايت يتطلب تغري وجهة نظر اجملتمع. %82.9على عملهن  كقيادات.  وان نسبة

 تائج اَلتية:توصلت الدراسة للن -نتائج الدراسة:
إلثبات الفروض اتضح ان هناك ضغوط حتول دون ممارسة املرأة لدورها القيادي  تربيع ابستخدام اختبار كأي -

طيع التوفيق بني ادوارها املنزلية والعملية . وان املرأة تتبىن اسرتاتيجية من خالهلا تست ع. وان املرأة ال تستطي
لية ل الدراسة اىل اثبات الفرضية نسبة الختالف اللوائح الداخالتغلب على الضغوط. وعن القوانني مل تتوص

 ملؤسسات التعليم  العايل مع قوانني العمل العامة للدولة. 
يشغلن  %65.7. وان  45-36من افراد العينة ترتاوح اعمارهن من   %65.7وايضا توصلت الدراسة ان  -

 وظيفة استاذ مساعد. 
يؤكدن اهنن ليس  %65.7هلن املنصب القيادي اثبات للذات . وان ميثلن  77.1وايضا توصلت الدراسة ان  -

 من العنف ضدهن )التحرش األخالقي(.  ال يعنني %94.3ابملتسلطات. وان 
على التوايل ان جو العمل حتت قيادة املرأة يسوده التفاهم وروح العمل اجلماعي. وان  %65.7وان نسبة  -

 ملؤسساهتن.يشاركن يف وضع اخلطط االسرتاتيجية  88.6%
ان العمل أيخذ كل وقتهن من يتسبب يف عدم االهتمام ابلزوج . وان جناح املرأة يف العمل  %71.4وان نسبة -

 . %82.9يتطلب تغري وجهة نظر اجملتمع 
 -على ضوء نتائج الدراسة نوصى اباليت:  -التوصيات:

 العمل  للقيادية.  مسامهة كل افراد االسرة يف  الدور اإلجنايب لكى يساعد يف ختفيف ضغوط -
 رأة كقيادية . حنن عمل امل ةتوجيه وسائل االعالم  بضرورة تغري اجتاهات اجملتمع بتبنيه اجتاهات إجيابي -
 توفري مؤسسات اجتماعية داعمة للمرأة القيادية لتخفيف اعبائها. -
 . ؤ الفرص بني اجلنسنيكافتفعيل قوانني العمل ومراجعتها مع اللوائح الداخلية ملؤسسات التعليم العايل لضمان ت -

 
  -املراجع:
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حقائق وارقام . اصدارات  االحتاد العام للمرأة السودانية . امانة االحصاء والبحوث واملعلومات . الطبعة  –املرأة السودانية    -1
 . 2011السادسة. 

ثي لقطاع العام )مشروع حب(, معوقات وصول املرأة السعودية اىل املناصب القيادية ىف ا1434-1433) الغامديفوز سعيد  -2
 .زعيد العزيمقدم ضمن متطلبات احلصول على درجة املاجستري يف علم االجتماع( جامعة امللك 

https://ar.scribd.com/document/ 
  .الرايض ي واملطابع،العلم النشر مهارات وصفات القائد،,    )2009احملسن ,) عبد أمحد العساف، -3
   ( , معجم لسان العرب , دار احلديث , القاهرة. 2003ابن منظور , )  -4
(  معوقات ممارسة  املرأة  للسلوك  القيادي يف مؤسسات   التعليم العايل مبحافظات غزة 2009الرقيب، مؤمنة صاحل ) -5      

 إلسالمية ،غزة.وسبل التغلب عليها،  دراسة ماجستري غري منشورة، اجلامعة ا

إدارهتا لدى اإلدارايت والفنيات  ضغوط العمل مستوايهتا ومصادرها واسرتاتيجيات :( 2001 ) حممود ةالسباعي. هني  -6     
 .، جامعة أم  القرى، مكة املكرمةدكتوراهالسعودايت العامالت يف ا جلامعات السعودية، رسالة 

   م . )بد.ص.(2006هـ  1427ف القياديةاملرأة و الوظائ .نورة عبد الغفار  -7     
www.kau.edu.sa/Files/362/Files/18883_3rd_conf_2006_13.doc 

املتغريات  ببعض التعليمي وعالقتها  درمان أم  مبستشفى  العاملة املرأة  لدى النفسية الضغوط  (,  (2011 اهلام حسن، -8     
 .اخلرطوم والتكنولوجيا، للعلوم جامعه السودان /الرتبية ةكلي ،)منشورة غري(ماجستري رسالة الدميغرافية ،

تري غري منشورة ماجس    الغربية رسالة( : الضغوط املهنية اليت تقابل معلمي الفئات اخلاصة ابلضفة 1997خالد حممد رشيد)   - 9   
 .23ص. ، كلية العلوم الرتبوية ، جامعة النجاح الوطنية

وطات الثقافية وصراع عند املرأة العاملة يف املواقع القيادية ) دراسة ميدانية لدى عينة من القيادايت ( : الضغ2014حياة غيات )  -10
 ( رسالة دكتوراه غري منشورة , جامعة وهران , اجلزائر.

 -املراجع اَلجنبية:
1:-   Lazarus, R. S. :Psychological Stress and Emotion: A history of changing outlooks .Annual reviews 

Psychology, (99),Pp.1-21,1993 
22:- Eagly. A. H., &Karau, S. J. (2002) Role congruity theory of prejudice toward female 

leaders. Psychological Review, 109 
3:-  Ozkanli, O. & White, K. (2008): Leadership and Strategic Choices: 

Female Professors in Australia and Turkey, Journal of Higher Education 

Policy and Management, v30, n1, p53-63. 

4:-  Becks, G. M. (2004): African American women administrators in higher education: 

exploring the challenges and experiences at Louisiana public colleges and universities, 

Doctor´ s Dissertation, Louisiana State 

University, Louisiana  
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 التسامح اإلسالمي بني أفق التعايش اْلضاري املشرتك ومعوقات خطاابت العنف والتطرف  قيم
 وزار حممد  أستاذ
 تلمسان جامعة

 امللخص
تنافر بني من ختلف وتطرف وإرهاب ،ونزوع إيل العنف و إن املشاكل العميقة اليت تعيشها اجملتمعات العربية اإلسالمية 

مكوانته اإلثنية والطائفية واخلزبية والفئوية، جيعل من الضرورة أمام األنتلجنسيا ممارسة النقد العلمي وعقالين من أجل 
بح النمط صإجياد احللول الناجعة للخروج من هذا النفق املظلم،إن تقافة الالتسامح ورفض وتكفري األخر املختلف أ

السائد. من هنا كان سؤال التسامح أكثر من ضرورة خاصة وأنه مرتبط  بقيم معاصرة كاحلرية والتعدية والسلم  احلداثة، 
وهذا يؤكد ضرورة التفكري يف التسامح ومدي حضوره يف الثقافة اإلسالمية من هنا كان النقد للرتاث والفكر السائد. 

كن أن واجهة واقع اليوم، فالعقلية املنغلقة والرافضة لألخر املختلف والتكفريية الميفنحن يف حاجة إيل عقلية جديدة مل
تواجه متطلبات احلداثة والراهنية املعاصرة.لدي كانت الضرورة غربلة تراث املاضي من أجل إنتفاء العناصر اإلجابية فيه 

شودة.إن العنف األهوج وة بيننا وبني احلداثة املنلتنميتها وتطويرها،والتخلص من العناصر السلبية فيه من أجل جتسري اهل
اليت متارسه احلركات التكفريية اليوم هو نتيجة لعبودية لركام أفكار وتصورات وخطاب املاضي من هنا ضرورة التفكري 
 وواجب الباحث العلمي من أجل إستقصاء هذه الظاهرة وتفكيك بنيتها من أجل حترير هذا العقل من سياجه الدوغمائي

عالقات حتكم منظومة الاليت  الصور النمطية واألحكام املسبقة املغلق،ومن أجل حتقيق حوار حضاري منشود،و نقد 
ني مطرقة يف ضوء ما سبق بسطه، ملاذا أصبح العامل اإلسالمي يعيش ب الفكرية والقيمية بني العاملني اإلسالمي والغريب.

يف ميكن التكفري مهيمنا؟هل التأويل التكفريي له مايربره شرعا ؟ كالتكفري و سندان ثقافة املوت ؟.كيف أصبح عقل 
إرساء ثقافة التسامح يف ضوء  نصوص الشرع اليت تدعو إليها بقوة؟ هل من ممكن حتقيق التواصل الثقايف وشراكة 

 متكافئة بني األان و اآلخر أي بني بني الغرب والشرق؟. و هل ميكن حتقيق حوارحضاري جاد بينهما ؟

 ضوء هذه اإلشكاليات واملنهج املتبع إنصب  التحليل علي احملاور التالية :  يف

 .والعنف التطرف ومشكلة التعددية وحتدايت اإلسالم (1
 .؟ والتعايش الصدام بني احلضارات (2
 .املشرتك التعايش يف ودوره اإلسالمي التسامح قيم (3

 ألصولية،اإلرهاب، الغلو،العقالنية.: التسامح،العنف، احلوار احلضاري،التطرف، االكلمات املفتاحية
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 املقدمة:
 

ما تزال الصور النمطية واألحكام املسبقة حتكم منظومة العالقات الفكرية والقيمية بني  
العاملني اإلسالمي والغريب، مثل هذه الصور اليت تستند إىل رؤية تفريقية جعلت مفردات اخلطاب على 

 اإللغاء لآلخر منطلقات هلا.جانيب مليئة أبخطاء اختذت من التهميش و 

تعترب الضفاف الشمالية واجلنوبية للبحر املتوسط مهد احلضارات القدمية، ويعود توتر  
العالقات بني هذه املناطق يف كثري من األحيان إىل سوء فهم اآلخر، فالناس قي الغرب يظنون أن 

 شر من سبتمرب وهجماتالشرق هو منبع لإلرهاب والعنف وسفك الدماء ومنبت جلذور احلادي ع
 لندن ومدريد اإلرهابية.

كما يرى املرء يف الشرق  أن اجلانب الشمايل أي الغرب  مستغل الثروات واملواد اخلام و 
األيدي العاملة ويسيطر على األسواق يف اجلانب اجلنويب، وهذا ما تفسره املشاريع املتعددة اجلنسيات 

 و العوملة والنظام أحادي القطب.

تروجه وسائل اإلعالم املختلفة حول اإلسالم ألنه منبع اإلرهاب والرتويع والعنف  ما  إن
والتطرف والفكر االنتحاري ويتخذون بعض ممارسات  املنحرفة من بعض اجلماعات املنتسبة لإلسالم 
ثة ازورا وهبتاان ذريعة لوسم اإلسالم وأهله ابإلرهاب والتطرف وأن هذا األخري عدو لدود للمدنية واحلد

واحلضارة الغربية،وأصل الشر يف العامل،إن هذه الصورة النمطية املنتشرة يف وسائل اإلعالم العاملية،اليت 
تغذيها الدوائر الصهيونية العاملية وقوي اليمني املتطرف يف  الغرب، كرست لألسف فوبيا عاملية حول 

هذه األابطيل وضحد  هذا الدين احلنيف،من أجل ذلك  أييت هذا البحث من أجل الكشف زيف
هذه االفرتاءات، مربهنا ابألدلة مساحة اإلسالم ووسطيته وعدله وإتزانه. إنه دين سالم عاملي،ال دين 
ترويع وقتل،وأن العنف يف اإلسالم إمنا هو مشروع فقط إذا حقق أهدافا مشروعة تتفق مع الغاايت 

 بلغ حدا اإلنسانية النبيلة.إن مستوي التكفرياإلنسانية النبيلة، كالدفاع عن األوطان و األعراض والقيم 
رهيبا، حبيث أصبح يهدد السلم اإلجتماعي فهو ميارسه الفرد البسيط الذي ال يفقه شيئا يف مسائل 
الدين،كما متارسه اجلماعات،والفئات اإلجتماعية املختلفة وطوائف اجملتمع الواحد،مماينذر بكارثة 
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مية.من هنا ضرورة التفكري وواجب الباحث العلمي من ،ستعصف بسالمة ووحدة األوطان اإلسال
.  أجل إستقصاء هذه الظاهرة وتفكيك بنيتها من أجل حترير هذا العقل من سياجه الدوغمائي املغلق

إن رؤية الغرب هي رؤاي عقالنية و علمانية و بعض األحيان إحلادية ابسم النزعة اإلنسانية، وابلتايل 
ة فكرية تشكيكية و عدمية وال أدرية. هذا من إفراز ما بعد احلداثة والفلسففهي متيل إىل تبين أمناط 

التفكيكية فهما من ظواهر الغرب أما الشرق فينزع ايل احملافظة و رفض كل وارد جديد،يظن أنه يهدد  
 كيانه احلضاري،وإرثه الثقايف والديين.

طرقة مي يعيش بني م: يف ضوء ما سبق بسطه، ملاذا أصبح العامل اإلسالِشكالية البحث
التكفري و سندان ثقافة املوت ؟.كيف أصبح عقل التكفري مهيمنا؟هل التأويل التكفريي له مايربره 

 شرعا ؟ كيف ميكن إرساء ثقافة التسامح يف ضوء  نصوص الشرع اليت تدعو إليها بقوة؟ .

 بني الغرب بني هل من ممكن حتقيق التواصل الثقايف وشراكة متكافئة بني األان و اآلخر أي 
 والشرق؟. و هل ميكن حتقيق حوارحضاري جاد بينهما ؟

 املنهج املستخدم:

واملشكالت املطروحة ضمنها،مت إعتماد املنهج التحليلي والذي  لتحليل هذه اإلشكالية
يتناسب وطبيعة املوضوع املطروح خاصة حتليل وتفكيك بنية العقل املغلق دغمائيا للجماعات التطرف 

ل ليت تعتمد أتويال عنيفا للنصوص الدينية،علي أنه التأويل الوحيد والصحيح للنص الديين،وكوالعنف،ا
ما عاداه من التأويالت هرطقة وكفر.علي أساس هذا التأويل تنصب نفسها احلق يف التكفري الناس 
 وحكم علي أفكارهم ومعتقداهتم،وتربير إستخدام العنف، كحق مشروع ومطلق ىف مواجهة خصومها.

 يف  ضوء هذه اإلشكاليات واملنهج املتبع قسمت هذا املشروع إىل احملاور التالية :

 اإلسالم وحتدايت التعددية ومشكلة التطرف والعنف.1 

 احلضارات بني الصدام والتعايش ؟.2

 قيم التسامح اإلسالمي ودوره يف التعايش املشرتك. 3
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ونتيجة  مل مع عامل يزداد تعددية.تواجه كل الثقافات التقليدية مشكلة التعاالتحليل:  -
لذلك تدخل كل ثقافة بسبب تشددها يف صراع مع التعددية املتزايدة ومثة درابن لكل هذا الصراع 
الرفض أو التجديد. ومن الطبيعي يف احلالة األويل يسود التشدد و النزعة التقليدية ويف احلالة الثانية 

حبده. يف  وتواجه الضفة املتوسطية اجلنوبية هذه املشكلةجتديد الذات لتكيف مع املتطلبات اجلديدة  
ضوء هذا املدخل أييت حمور األول  اإلسالم وحتدايت التعددية يف مشروعنا ليعاجل إشكالية التجديد 
يف اإلسالم وحتدايت احلداثة الغربية. يف احملور الثاين صدام احلضارات هل هو حتمي؟ اأثر هذا السؤال 

الذي اعترب صدام احلضارات سواء علي املستوي العاملي أو علي املستوي اإلقليمي  املفكر "هنتنجتون"
ضرورة حتمية الختالف الثقافات. إن هذه األطروحة ألليت تتسم ابالختزالية والتطرف تقوض كل 
اجلسور للحوار بني الثقافات و احلضارات ومن هنا من الضروري التساؤل حول البنية املفاهيمية 

هلذه األطروحة وهل ميكن أتسيس حلوار حضاري يف ظل هيمنة األصوليات املختلفة بني  والفلسفية
. احملور الثالث قيم التسامح اإلسالمي املسيحي  و دورها يف التعايش املشرتك سأعاجل 1ضفيت املتوسط؟

تطرفة من ات امله التيار ب هذا الوضع املتأزم الذي تدفعيف هذا احملور دور القيم املشرتكة يف حلحلة.
و     يستدعي من العقالء املنصفني من الدايانت السماوية الوقوف حبزم ضد الغلو لالنفجاراجلانبني 

و سنقدم مسامهة   التشدد و اإلرهاب، بتوظيف قيم السلم و التسامح اليت تزخر به النصوص املقدسة.
ار، منتهني ن خلفية هذا احلو خمتصرة يف أتصيل رؤية اإلسالم للحوار مع الدايانت األخرى، منطلقني م

 إىل إبراز آفاقه املستقبلية.

 

 اإلسالم وحتدَيت التعددية -1

تواجه كل الثقافات التقليدية مشكلة التعامل مع عامل يتزايد تعددية ابطراد. ونتيجة لذلك 
ن اتدخل كل ثقافة بسبب تشددها يف صراع مع التعددية املتزايدة من أساليب احلياة و القيم. ومثة طريق

لكل هذا الصراع الدفاع أو التجديد، والطبيعي ففي احلالة األوىل تتضاعف درجة التشدد وتسود النزعة 

                                                           
  . إ ريس هاني، حوار ا حضارات ا مر ز ا ثقافي ا عربي  .1  ، 2002، ص. 34 1
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التقليدية و احلرفية وتقود الثانية إيل التجديد. هذا التجديد هو تكيف الذات لالستجابة للتحدايت 
 اجلديدة .

سياسية الجتماعي والصراعات التواجه اجملتمعات اإلسالمية يف هذه املشكلة ابطراد. فاحلراك ا
على خلفية الصراع الطبقي وتسلط أنظمة االستبداد ولد حركات احتجاجية تنطلق من بنية إيديولوجية 

.  إذ نشأت 2مغلقة و إقصائية ترتكز إيل قراءة تراثية خمتزلة تتسم بتهويل واالنغالق وتقصى اآلخر
طبيعي عنف وسيلة للوصول إيل السلطة  ومن الحركات راديكالية دينية،تكفراجملتمعات ،وتستعمل ال

أن التعددية القيم لن حتظي بتقدير كبري يف ظل هذه الظروف. إن الفهم السائد يعترب هذه التعددية 
هي لب املشكلة .إن خميال هذه احلركات  تنظر إىل التعددية كردة وتكرار جلاهلية ما قبل اإلسالم 

 .  3وحتلل أخالقي

التطوير عمليا نتجت  من مأزم العقل العريب اإلسالمي الذي مل يتمكن  إن أزمة التحديث و
من مواكبة مسار احلداثة وما حتمله من إمكانيات مفتوحة حنو التطوير. إن هذا العقل املؤزم واملبطن 
ابديولوجية تنكر التعدد واالختالف هو العقل املهيمن حسب تعبري "حممد أركون"  مبعين انه يرتكز 

منطية عن اإلسالم ترسخت بعمق يف الفكر والعقل اإلسالمي مند العصور األويل أي مند  على صورة
 . 4عصر التدوين كما عرب عن ذلك "اجلابري"

إن السؤال املطروح  ملذا هذا التعقيد إزاء حماولة جتسري اهلوة بني اإلسالم واحلداثة، و بني 
 اختالف؟. اإلسالم و النظرة االجيابية إيل تعددية القيم وغين 

إن اإلسالم  مؤسس موضوعيا علي القرآن وهو النص الذي تؤكد العقيدة انه وحي من هللا إيل 
النيب )ص(.  إن هذا النص املتعايل و املفتوح والغين يف دالالته أخضع حسب احلداثني إيل منطق 

طابق للكالم الغلق من قبل طبقة وكلت نفسها علي أن أتويلها للنص املقدس هو الفهم الصحيح وامل
ابلتايل أصبح الفهم الفقهي هو الفهم الوحيد املمكن للنص املقدس وبتايل أصبح هذا  5املتعايل هلل

 الفهم فهما مقدسا ال ميكن احلياد عنه.  

                                                           
 تيزيين طيب،لبيان يف النهضة والتنوير العريب،دار الفارايب ط ،1،2005،ص.57. 2
  . محم  عاب  ا جابري نحن و ا  راث قراءة معاصرة في  راثنا ا فلسفي   .6 ، مر ز ا ثقافي ا عربي، 1996 3
  . بوهني ي مص فى، نحن و ا قرآن، م بعة ا نجاح، ا بيضاء 2002 ، ص.20 4
 محم  أر ون،نحو  اريخ مقارن  أل يان ا  وحي ية، ت:هشا  صا ح،  ار ا ساقي، 1 ،2011. 5
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كل فهم وأتويل آخر يعترب مروقا واحنرافا عن الدين نفسه بل كفرا جيب إدانته وحماربته و من 
 والتنكيل اليت تعرض دعاة التنوير والعقالنية يف التاريخ اإلسالمي هنا ميكن فهم محالت االضطهاد

وحمنة ابن رشد خري مثال على ذلك و الذي تعرض إيل اضطهاد كبري من قبل طبقة الفقهاء 
االرتوذوكسية  إن احلداثيني يؤكدون علي أن دعاة التنوير و العقالنية وبغض النظر علي ذيوع صيتهم 

ت،  ظلوا شخصيات هامشية ومل حيققوا أبدا جناحا ابهرا يقوض أسس دعاة اترخييا يف بعض الفرتا
النزعة احلرفية احملتكرة للسلطة خاصة عندما استخدمت هذه التوجهات املتشددة لفهم النصوص 

 .6املقدسة دعما للسلطة الزمنية املستبدة املهيمنة

ملة الدين على أنه دعوى واحدة شاإن هذه احلركات ذات النزعة احلرفية و املتشددة تنظر إىل فهم  
جامعة، كما أن التفكري الالزم عنها ملزم للجميع، خاصة ما يتعلق ابلنص أحاديث وأعمال الرسول 
)ص(، ويرى بعض املفكرين اإلسالميني من أمثال "املودودي" ضرورة أن تدعم القوة هذا الفكر وأن 

لرؤية أن هذا الفكر ينزع بدرجة أو أبخرى ويالحظ هنا وحسب هذه ا 7جياهد ليحقق  "حاكمية هللا"
 حنو الشمولية مبعىن انه النموذج النقيض لتعددية القيم و احلداثة. 

أصبح التأويل املهيمن احملدد لإلسالم مهيمنا، الن التيارات العقالنية البديلة ابتدءا من املعتزلة 
. إن العقل املهيمن 8ل حاالت فاشلةومرورا بنب رشد وصوال إىل القرن العشرين إىل يومنا هذا كان وظ

 ظل ومازال عقال تراثيا حمكم اإلغالق أمام دعوات التنوير والتجديد.

إن حماوالت لتقدمي أتويل حديث آو نقدي للرتاث ونصوصه املؤسسة  دائما اصطدمت  جبدار 
سبما ح صلب من هذه العقلية املهيمنة.  أن آي  أتويالت  منحرفة عن الشريعة اخلالدة الصحيحة

هو مفرتض عن العقل اإلسالمي املهيمن توصف أبهنا هرطقة آو كفر. لذلك جند حضرا مفروضا علي 
 آي خالف سجايل كما جيد العقالنيني والتنوريني أنفسهم عرضة لالضطهاد الفكري و حىت البدين.

                                                           
  .  ري ي علي ا ربيعو، ا حر ات اإلسالمية في منظور ا   اب ا عربي ا معاصر، مر ز ا ثقافي ا عربي،  ار ا بيضاء ا م رب ص.92 6
  . أحم  ج ي محم  محنة ا نهضة و   ز ا  اريخ في ا ف ر ا عربي ا ح يث و ا معاصر، مر ز  راسات ا وح ة ا عربية ص.25. 7
  . محم  أر ون ،األسنة و اإلسال  م  ل  اري ي نق ي ت. محمو  عزب،  ار ا  ليعة  ل باعة و ا نشر  ص.15 8
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ملعاصر.  ا إن األسس اليت أرسها العقل الرتاثي  و على رأسها اإلمجاع مازالت حتدد اآلن واقعنا
إن ممارسة النقد التنويري للتاريخ اإلسالمي هتدف حسب التنويريني و احلداثني إيل استخالص التجربة 

 الروحية الكربي  لإلسالم احلنيف وتنقيتها من كل ما علق هبا على مدار اتريخ اإلسالمي. 

حاب اإلسالم أص إن هذا النقد ينظر إليه التنويريني على انه نقد اجيايب ال سليب كما يدعي
الكالسيكي، انه آيت من فهم و قراءة عميقة للرتاث. إن اإلسالم كان تعدداي مفتوح الذات حنو 

 9اآلخر

إن اإلسالم الشائع اليوم يعرب عن نفسه بروح دوغمائية أي عقائدية تكرارية ال مكان فيها 
ع املفتوح، ،  على نقيض اجملتملإلبداع و التنوع و االختالف. إن جمتمع اإلسالمي اليوم جمتمعا مغلقا

 جمتمعا تغيب عنه قيم احلداثة، التعدد، التسامح.

إن اإلسالم اليوم تعوزه شبكات األمان العقلية واملؤسسية،  خباصة ما يلزم عنها من تعددية  
حقيقية و حرية الفكر و اإلبداع. لكن مع كل هذا هل من املمكن من أمل جتسري اهلوة الفاصلة بني 

 الثقايف لإلسالم ومتطلبات احلداثة ؟. الرتاث

ينبثق يف املنطقة اإلسالمية ابألخص السؤال التايل. كيف ميكن ابتكار عالقة اجيابية مع احلداثة 
ومع أهم خصائصها وهي التعددية. والقضية املطروحة هنا ليس التنكر للرتاث ألنه ال ميكن علميا 

ميكن بناء  نونيتنا احلضارية والتارخيية. إن القضية هي كيفاستبعاده ألنه احملدد هلويتنا  ووجودان وكي
  جسر فكري يصل بني هذا الرتاث التارخيي ومتطلبات احلداثة ؟.

إن جتسري اهلوة مفاهيمنا بني اإلسالم  واحلداثة كان الشغل الشاغل يف مشروع الفلسفي حملمد 
عقل تمعات اإلسالمية إال بعد نقد الأركون  انه يؤكدانه لن ينجح إي مشروع للحداثة يف الواقع اجمل

والذي يقصده صراحة النقد التفصيلي لعناصر الشريعة غري املتالئمة مع متطلبات  10اإلسالمي املهيمن
قبل حتالف  من هي جمرد تفسريات مت التواضع عليها العصر احلديث إن ما يسمي الشريعة عند أركون

 االستبدادية والفقهاء. اترخيي بني السلطة

                                                           
 هاش  صا ح، معضلة األصو ية اإلسالمية،  ار ا  ليعة ـبيروت،ص.112 9
  . محم  أر ون ا مرجع ا سابق ص.57 10
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اجل  جعل اإلسالم يتالءم  ومتطلبات احلداثة مثل مسالة  من الضروري البحث النقدي منو 
أمام القانون  مسالة السيادة الدستورية، ومبدأ عدم التميز ضد غري املسلمني  املساواة بني اجلنسني

 داخت اجملتمعات اإلسالمية  اخل.....من املواضيع املطروحة حبده علي العقل اإلسالمي.  

مشروع أركون الذي يسمي اإلسالميات التطبيقية يقرتح منهجية حتريرية، أتخد هذا العقل  إن
حنو أفق جديدة عقالنية تتفتح مع ما أنتجه األخر وتتقبل ما أنتجته احلداثة من قيم اليت هي حسب 

 زعمه قيم إنسانية وعاملية. 

لية اليت ا طرح املشاكل الفعإن مهمة الباحث ال تتلخص فقط يف إنتاج الدراسات املوثقة وإمن
 تعاين منها اجملتمعات اإلسالمية مث حماولة حلها عن طريق منهجية علمية .

، فهو نقد يتسلح بكل علوم 11هذه املنهجية االركونية تتجاوز املنهج االستشراقى الفيلولوجي
لىت كشفتها ا اإلنسان واجملتمع، ويدخل يف حسبانه مفهوم املتخيل أو األسطورة و احلقائق ألكربي

علوم اإلنسانية اليوم، ومنها علم التاريخ ، وعلم االجتماع وعلم االنرتوبولوجيا، وانثروبولوجيا األداين، 
وعلم األداين املقارن، وعلم النفس، وعلم اللسانيات التطبيقية، ويدعو إىل إدخال هذه التوليفة من 

 12كيله من جديد وفق قيم العلمنة واحلداثةالعلوم هذه حاالت اإلسالم الراهن لدراسته،  وإعادة تش

إن نقد أمناط الفكر املهيمنة على العقل اإلسالمي ظلت اترخييا منحازة للسلطة القائمة، و 
ق متطلباهتا السياسوية، فإن فهم هذه احلقيقة، ونقد هذا العقل املرتبط ابلسلطة ميثالن نقطة بداية للتواف

، إن التحليل النقدي سوف يكشف مدى ضيق أفق االختزايل مع احلداثة والتعددية علي حنو اجيايب
للعقل اإلسالمي التقليدي، وسوف يكشف لنا حقيقة أن اخلطاب الراهن موغل يف الالاترخيية و 

 األسطرة يلغي كل بدائل أخري متخيلة علي الرغم أن هذه البدائل حتققت عمليا لفرتة من الزمن.

ب جهد جبار، لذا ومن الواجب  إخراج املواقف املناهضة إن إزاحة هذا العقل من قوقعته يتطل
                                                                                                                                                                                                   لبنية هذا العقل الدوغمائي أي التجارب العقالنية                                                                               

اليت ظلت هامشية على مدى هذا التاريخ، إلعادة اكتشافها من جديد أو على األقل استخدامها  

                                                           
  . محم  أر ون،  حرير ا وعي اإلسالمي نحو ا  روج من ا سياجات ا  وغمائية ا م لقة،ت.هاش  صا ح؛ ار ا  ليعة،بيروت، .1،2011 11
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بن سينا، ربة مسكويه، الفارايب ، اكشواهد اترخيية علي وجود أتويالت بديلة. من ّهذه التجارب جت
و ابن رشد، ابن العريب.و يف العصور احلديثة جند الطهطاوي و األفغاين و حممد عبدو و رشيد رضا 
إىل آخره، بنسبة هلؤالء إن اإلسالم قادر على التوافق مع احلضارة احلديثة، فجوهر احلداثة املعاصرة ال 

 ، كاحلرية و الدميقراطية وحقوق اإلنسان و أن مجيع املشكالتيتناقض مع املبادئ العميقة هلذا األخري
ميكن حلها بفضل أتويل جديد للقرآن و الرتاث. دون أن ميس ويتعارض واملبادئ اجلوهرية والثابتة 
للدين اإلسالمي ،لدي جيب فرز الرتاث املوروث وإستبعاد كل مايعيق العقل اإلسالمي من التوافق مع 

 ملوروث الفقهي واألصويل الذي ال يتوافق ومتطلبات احلداثة املعاصرة.احلداثة ،خاصة بعض ا

إن فهم النص إلبراز اترخييته عن طريق تطبيق املناهج اللسانية و فلسفات النقد احلديثة و لكن 
جهود تطبيق مناهج البحث هذه فسرهتا ثقافة النص الثابت أبهنا هدامة.أن هذه الدراسة العلمية 

قدس لن تؤدي ابإلضرار بنص ، بل رمبا تؤدي إيل الرتكيز علي جوهر و روح احملتوي احلديثة للنص امل
الديين للنص .إن  التعامل مع النص يف ضوء اترخييته وسياقه الواقعي سيحرر النص من أثقال التارخيية 

خرى، وال ألوالليت متيز بني اجلوهر واللب النص من انحية و السطح املرتبط ابلفرتة الزمنية من الناحية ا
حيط من مكانة وقدسية النص  التفسري اجلديد الذي نضفيه عليه.أن مثل هذا التفسري يؤكد حتديدا 
أن الوحي جاء وفق ظروف الواقع، وأنه من الضروري أتمل هذه الظروف والتفكري فيها عند حماولة 

ذا النقد مباشر للنص أن مثل هّ    13إظهار االختالف بني املعين العرضي للعبارة و فكرهتا األساسية
يضرب موقع حساسا للمخيال الذايت لألمة  الذي يولد ردود أفعال مستهجنة وعنيفة، ولعل أبرز 

.إن مشكلة املسلمني اليوم ،هو وقوعهم يف 14-نصر حامد ابو زيد -مثال عليّ ذلك حالة املفكر
 براثني التقليد ، ورفضهم 

تاب هللا وسنة رسوله ما يغين عن العقل،وهو ما كل دعوي تستند إيل العقل ،بدعوي أن ما يف ك
أنتج علي مستوي الواقع جمموعات من املتشددين الذين يستندون إيل التفسري احلريف للنص، رغم 
إختالف الظرف والواقع والزمن و  جتربة اخلوارج أصدق واقع اترخيي علي ذلك،فتشددهم وتفسريهم 

اديكالية مجيعا وقتلهم.أما اليوم فالواقع أمر فاحلركات الر  احلريف املتزمت،قادهم إيل تكفري املسلمني
املتزمة اليت تستند علي التفسري احلريف للنص املقدس وتغيب كل  قراءة عقالنية وعلمية له  جعلت 

                                                           

زوجته علي أساس الردة يف مصر مت حماكمة نصر حامد أبوزيد وحكم عليه ابلكفرومت التفريق بينه وبني 13  
136.ص.2007،الدارالبيضاء ،املغرب،4غليون برهان،نقد السياسة والدين،مركز الثقايف العريب،ط. 14  
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فأفكار القطيع هي السائدة،لذي ليس من  15من جمتمعاتنا تسود فيه ثقافة اخلوف وتقليد األعمي،
 احلزبية والطائفية، والفرقة الناجية.إذن  الداعشية هي نتاج  الغرابة أن تسود العقلية

 هذا الواقع فال غرابة أن حييوا الدواعش إسرتقاء النساء يف القرن الواحد والعشرين.

إن حترير العقل اإلسالمي اليوم،ينطلق من نقد كل مسلماته وبديهياته التارخييّة "إن العقل اإلسالمي 
سلة من املقدسات أحذت قدسيتها من     بعدها يف التاريخ علي مازال خيضع بشكل عنيف لسل

مستوي املوضوع ومجود العقل علي مستوي الذات.لقد حتول األشخاص والقبور و األماكن إيل 
 16مقدسات اإلسالمية رغم أن القران مل يقدس أي شخص"

 صدام اْلضارات هل هو فكرة اثبتة ؟. -2

ال حد والعشرين، و العامل و خصوصا يف الغرب، يشهد جداحنن يف العشرية الثانية من القرن الوا
 ثقافيا: هل العامل يشهد فرتة صدام احلضارات والثقافات؟.

أاثر هذا السؤال صموئيل هنتنجتون يف كتابه صدام احلضارات حيث اعترب أن السياسة الدولية 
اما بني الثقافات مل سيشهد صدوالنزاعات اإلقليمية والدولية تنطلق من خلفية ثقافية وحضارية وأن العا

معين هذا أن السياسات الدولية مستقبال سوف  تتصف بكوهنا صداما بني احلضارات سواء على 
مستوى العاملي أو على املستوى اإلقليمي أو احمللي و سؤال املطروح هل نعيش ابلفعل صداما بني 

 احلضارات و الثقافات؟.

تمامه، و يقرر أن هناك مخسة جماالت ثقافية إن هنتنجتون يضع احلضارات ضمن حمور اه
خمتلفة الصينية و الياابنية و اهلندوسية و اإلسالمية و الغربية و مل يقدم هنتنجتون تفسريات شافية عن 
هذه احلضارات إال استثناء واحدا و هي احلضارة الغربية. يذهب هنتنجتون إال أن احلضارة الغربية 

ليكية لرتاث الكالسيكي )العقالنية اإلغريقية و التشريع الروماين(، و الكاثو بنيت على العوامل التالية : ا

                                                           

.9.ص.1،2002قاسم، حترير العقل اإلسالمي، ،املركز الثقايف العريب،املغرب،ط. 15  
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و الربوستواتنية و اللغات األوربية، فضال عن مبدأ الفصل بني الكنيسة و سلطة الدولة ،سيادة القانون 
 ،التعددية االجتماعية و اهليئات العامة النيابية ،النزعة الفردية. 

 وامل جمتمعتا هي األساس األصلي للتجربة الغربية. إنه يدافع أبنيؤكد هنتنجتون أن هذه الع
هذه اخلصائص غربية و ليست حديثة، فاخلصائص الثقافية اجلوهرية املميزة للغرب أقدم عهدا.إن 
هنتنجتون يتغاضى تقريبا عن احلضارة اإلسالمية و هذا يدعو لدهشة إنه ال يعترب اإلسالميني أو 

شكلة الرئيسة، بل اإلسالم ذاته مفرتضا أنه حضارة خمتلفة متاما و ابلكامل عن األصولية اإلسالمية امل
مجيع احلضارات األخرى و يؤكد هنتنجتون أن اجملتمعات و الدول اإلسالمية تقع عند خطوط 
املنازعات الثقافية للعامل و هلذا بدت عنيفة بشكل مفرط، إذ نراه يدفع أبن غري املسلمني و املسحيني 

رون احلماسة حلرب إسالمية و هلذا خيلص إىل نتيجة واضحة هي أن اإلسالم يف ذاته يتصف ال ينك
 بطابع العنف.

ما يثري الدهشة يف كتاب عن صدام احلضارات ال يكشف صراحة و بوضوح  اتم عن األفكار 
 17الرئيسية اليت متثل جذور استعداد احلضارات للحرب

 ية عن احلروب الصليبية )املسيحية     و احلروبإنه يقدم تعليقات عرضية و إشارات اترخي
املقدسة اإلسالمية( إن مثل هذا التحليل ال يقدم إجابة شافية عن ذهنية احلرب الصليبية مثال. و ال 

 ا إىل خوض نزاع ضد حضارات أخرى. يكشف لنا عن اآلليات اليت تدفع حضارة م

راكها، و ارة ميكن اكتشافها و إدإن حتليل هنتنجتون يفرتض وجود روح الثقافة يف كل حض
أهنا روح أصيلة مل تتغري ختتص هبا كل حضارة على حده، فإننا مل نصل إال إدراك نزوعها القتايل الفطري 
إال من خالل حتليل تفصيلي هلذه الثقافة. و ما يثري الدهشة و االستغراب ال جند مثل هذا التحليل 

 لكلي إىل جمرد رؤاي ومهية.هلذا غري من منضروه األساسي على مستوى ا

إن هذا الكتاب الذي يرى أن صدام احلضارات هو لب السياسة الدولية ال يفسر لنا ملاذا حضارات 
 18بعينها أو الدولة املمثلة هلا، يتعني هلا أن تدخل يف صدام أصال كنتيجة خلصائص ثقافية

                                                           
 عب  هللا بن قزيز ا عو مة و ا ممانعة  راسات في ا مس  ة ا ثقافية، من  ى ا معارف  .1  2011 ، بيروت ص..102 17
  يي ر سن اس،ا ص ا   ا ل ا حضارات ،ت.شوقي جالل، ار ا عين  لنشر، .1،2008 18
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لتفصيل يف كتابه هنتنجتون اب و إذا افرتضنا أن اخلصائص اجلوهرية للحضارة الغربية اليت عرضها
إمنا ترتكز على أسس حقيقية راسخة فإننا نعجز عن تقدمي تفسري شامل عن احلروب اليت حدثت يف 
أورواب أو العدوان االستعماري الذي حدث يف املرحلة التجارية و الصناعية و تضعف حجة هنتنجتون 

تون لنزاعات  جذور ثقافية. إن تفسري هنتنجعلى املستوى الكلي عندما يرجع نزاع السياسة العاملية إىل
على مستوى الدويل هو وليد صدام احلضارات هو تفسري تعسفي و ال يظهر بوضوح أساسه الثقايف 
فهو مل يكشف على أي رابطة بني الثقافة من انحية و بني السلوك السياسي على مستوى الكوكيب 

ا قابلة للتكيف أو التغري على مدي قرون. إهنمن انحية أخرى إن هنتنجتون يري أن احلضارات غري 
 يف أعماقها اثبثة، تنزع إيل إفراز أتثريات خارجية ضماان التصال وجودها.

إن الفروض الالاترخيية بشأن الثقافة  تؤدي إيل النظر إيل األحداث التارخيية ابعتبارها مقدرة 
ايف كمحدد فاصل  كيز فقط على بعد التفمسبقا حبكم بنية العميقة والثابتة حلضارة معينة ومن مث الرت 

 .19يؤدي إيل أحكام كلية ال تكون أبدا مفيدة حتليليا

إن يف تقديري أن أطروحة )صدام احلضارات(، هي ابألحرى أطروحة لالنزواء احلضاري، وهذا 
 ال مينع أن تكون  أطروحة غاصة ابلنقائض و التصورات املغلقة اخلاطئة ملفهوم احلضارة والثقافة.

إن أطروحة هنتنجتون تغرق يف سبات بنيوي مغلق، و ترتس رمبا مبنظور براديغمي صارم. لقد 
قرأ هنتنجتون جزءا مما هو رائج يف املقروئيات اإلسالمية  ليدعم خلفيته اإلديولوجية يف انزواء 

نجرة" احلضارات، حىت أنه ابت واضحا أنه أخذ كلمة صدام احلضارات من املفكر املغريب "د.مهدي امل
الذي كان قد أصدر كتابه              ) احلرب احلضارية األويل( لكشف اختالالت املنظومة الدولية  

إن هنتنجتون سلك اجتاها آخر، هو مسلك . 20لالحتجاج علي السيطرة األمريكية علي مقدرات العامل
ناسب  ت( نري من املالقطيعة مع العامل اخلارجي و لكي نقرتب موضوعيا من أطروحة )صدام احلضارا
زاهلا يف مثغورة ميكن اختدراسة الوجه املغلق واملرفوض من األطروحة، يستند إيل منهجية مغلوطة  و 

  األيت :

                                                           
 مه ي منجرة )2014،1933( :عا   إج ماع م ربي ،م  ص في ا  راسات ا مس قبلية،أه  مؤ فا ه ا حرب ا حضارية األو ي،من ا مه  إ ي ا لح . 19
  . إ ريس هاني، حوار ا حضارات، مر ز ا ثقافي ا حضاري، بيروت  بنان، ص 116 20
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اتكاءه علي املنظور البنيوي املغلق للثقافة: هنتنجتون ينظر إيل احلضارات كنماذج مغلقة. -1
للفرادة وفرض العزلة عن الكياانت  إن أي حوار بينها هو حوار طرشان. وهذا من شأنه التأسيس

 الثقافية . 

، بل العزلة قوامها موضوعي 21ليس حمددها اإلكراه اجلغرايف، كما هو تصور "ليفي سرتاوس"
انبع من أن حوار الثقافات اليغدو يف النهاية إال حوار طرشان، آي بتعبري آخر الصدام بينها.  ومبا 

 نت فعال ال أخالقيا.أن الكوننة عبث فإذا نزعت إيل القوة كا

إن أطروحة هنتنجتون تسد أي ثغرة للرابطة الكونية. فهو يعترب الدميقراطية قيمة غربية  -2
خالصة، وليست نظاما سياسيا قابال للتصدير. من هنا هنتنجتون يغلق الطريق أمام إمكانية أن تكون 

هي أرضية  قيام أصول مشرتكة اليتالدميقراطية قيمة إنسانية كونية وهذا من شأنه أن يغلق الطريق أمام 
. إن هنتنجتون اعترب الصراعات اليت تقدمها املشاكل السياسية آو االقتصادية أو 22احلوار الضرورية

العرقية، صراع بني احلضارات، يقول مثال )املصدر األساسي  للنزاعات يف هذا العامل اجلديد لن يكون 
املصدر ل، فاالنقسامات الكربى بني البشر ستكون ثقافية و مصدرا ايدولوجيا او اقتصاداي يف احملل األو 

املسيطر للنزاع سيكون مصدرا ثقايف(.  هذا التعميم فاسد، إذ احلروب والصراعات اليت تنشب يف 
ن الزعم مسيحية.. إ –إسالمية.. مسيحية -عربية..إسالمية –الشرق األوسط قد تكون حروب عربية 
ن ويف املستقبل هو زعم مردود، ال يستند إيل حتليل علمي بكون مطلق احلروب هي حضارية اآل

 وواقعي.

يتصور هنتنجتون أن العامل سيشهد حروب من طراز حضاري وأن الدول هي الالعب -3
األساسي يف هذه احلروب، فهو مل يتحرر من الرؤية التقليدية لدولة واحلرب. فاحلروب القادمة ليست 

 ة حضارية. قد تكون أخطرها احلروب اليت تقودها الشركاتبضرورة تقودها الدول، بل ليست بضرور 
 املتعددة اجلنسيات، أو مرتزقة، أو عصاابت املخدرات، كل هذا وارد يف املستقبل.

 

                                                           
" رائ  ا منهج ا بنيوي  اصة في األن روبو وجيا من مؤ فا ه: االن روبو وجيا 2009 أ  وبر 30 - 1908 نوفمبر 28عا   إج ماع فرنسي" 21

.وا معنى ،األس ورةا عرق وا  اريخ،ا بنيوية  

 
 -  . عب  اإل ه بلقزيز، ا عو مة و ا ممانعة، من  ى ا معارف،  ..1، 2011 ص 99 22

https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1908
https://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
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 قيم التسامح اإلسالمي ودوره يف التعايش املشرتك  -3

حلة ر إن اإلسالم كان احلدث الذي ساهم يف نقل اجملتمع العريب من طور الثقافة البسيطة إىل م
الثقافة املركبة، و الوعي الزمين و النص املكتوب. لذا فإن احلديث من وجهة نظر اترخيية يفرض 
التعاطي مع     الثقافة العربية بصفتها هذا املركب التارخيي العريب اإلسالمي. إن الثقافة العربية 

خ الغريب متاما. إن ابلتارياإلسالمية تنتمي إىل نسق الثقافة التارخيية ذات اإليقاع التطوري الشبيه 
 اإلسالم يبقى هو احلدث األبرز يف اتريخ الضفة اجلنوبية للمتوسط، بل يف اتريخ كل املنطقة املتوسطية،
قد أدى توسع نطاق اجلماعة العربية بفعل املصاهرة و املثاقفة، لكي يصبح اجملتمع العريب يضم أجناسا 

 دعوة و الفتوح اإلسالمية. و أعراقا خمتلفة، مت هذا االخرتاق بفعل ال

، الذي استطاع يف فرتة من 23إن الثقافة العربية اإلسالمية من هنا هي مثرة هلذا التثاقف املعجز
الزمان أن يكون أرقى حضارة يف العامل، يقرر "سرتاوس" أن مشكلة ضعف الثقافات يكمن يف عزلتها 

 و عدم تواصلها.

و خمتلف األنساق الثقافية بروح االكتشاف و  إن اإلسالم استطاع االتصال بكافة الشعوب
التعارف و املقابسة. فالفتوحات التارخيية اإلسالمية مل تكن تشبه حركة اإلابدة اليت قام هبا املستعمر 
الغريب يف سبيل هنب الشعوب، فهي حركة كانت هتدف إىل توسيع رسالة التوحيد، لتشمل العامل. إن 

فية دينية، و ليست اقتصادية أو اجتماعية ويكفي الدليل أن حركت األخوة يف اإلسالم هي أخوة ثقا
الفتوح اإلسالمية يف مضموهنا الرسايل املدون يف نصوصها املرجعية، هي حركة حضارية و ليس حركة 
مادية الستعمار و هنب اآلخر، كما هو احلال ابلنسبة حلركة اإلابدة الغربية. فخالل هذا املد،  مل يكن 

أن حيكم الفرس العامل اإلسالمي  أو األتراك أو العرب. إهنا أكثر أنواع املصاهرة جناحا يف من الغرابة 
 اتريخ الثقافات. 

إن اإلسالم أظهر مدى قدرته على احتواء كل الثقافات، بل و السعي إىل إحيائها. فلقد كانت 
ها ؤكد على منحاهذه الفتوح مزدوجة األبعاد. فهي من انحية حركة لتعارف و االكتشاف،  ما ي

التثاقفي السليب، و حركة لتنوير و التثقيف و هو ما يعرب عن املنحى التثاقفي اإلجيايب. إن املسار  

                                                           
 سورةا حجرات: األية 13. 23
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التطوري لثقافة العربية اإلسالمية خيتلف على املسار التطوري للغرب. فلقد كان دخول العرب و 
 صر النهضة. التحول األوريب قبل عاملسلمني إىل األندلس و صقلية مبثابة اللحظة األساسية يف مسار 

إن تطور مسار اتريخ احلضارة العربية هو تطور متوازن خيتلف عن تطور مسار احلضارة الغربية. 
إن منظومة القيم العربية اإلسالمية هي منظومة تتكامل فيها حركة الروح و اجلسد بيت تطور املادي 

 و قيم الروحية.

س مأزق احلضارة الغربية هو طغيان اجلسد على الروح، إن جوهر مشكلة العامل و هي ابألسا
و حركة اإلسالم يف حقيقتها حسب التصور اإلسالمي، هي حركة من أجل خلق التوازن بني الروح و 
 التقنية، بني الدين و العلم، بني الغرب و الشرق فهي هبذا االعتبار ثقافة املستقبل. ففي ضل التواصل

 يهم الروح و نقتبس منهم التقنية.و حوار الثقافات قد نقبس إل

لقد حدد اإلسالم التعامل مع اآلخر على أساس التعارف "يقول هللا تعاىل"            ) و 
.  هذا التعارف ينبين على قيمة جوهرية هي السالم، فقد كانت 24جعلناكم شعواب و قبائل لتعارفوا (

لعامل، فحركة بدءا، يف صميم التصور اإلنساين يف افكرة التوحيد مبثابة اخلطوة احلامسة يف إرساء السالم 
اإلسالم اجتاه اآلخر إما اكتشافا له أو تعارفا عليه و ابلتايل اقتباسا منه. و إما أن تكون هذه احلركة 

 .   25انقادا لآلخر و انتصارا للمهمشني، ومعركة من أجل إقرار العدالة االجتماعية

ور ة القوة ابلقوة، ليس سوى مرحلة انتقالية يف هذا املنظفاجلهاد يف اإلسالم من حيث هو مقارع
اإلسالمي الذي ال يستند إىل العنف يف عملية التبشري بعقيدته، فال إكراه يف الدين. فالعنف يف 

 اإلسالم هو مقدس من حيث هو دفاعي، فهو خيار يفرضه اآلخر يف تعامله مع اإلسالم. 

دخلها اإلسالم بدون إستخدام للقوة كإفريقيا السوداء إن التاريخ يشهد أبن عددا من البلدان 
و الصني و اهلند. فاجلهاد يف اإلسالم هو حركة يف سبيل تعميم فكرة التوحيد و يف سبيل املستضعفني. 
فاجلهاد معىن هو التدافع ابلقوة،هو رهان مؤقت يف التصور اإلسالمي للعالقة بني املسلمني و الكياانت 

إن العالقة اليت تؤطر املسلم   -اجلهاد األكرب  –جوهري هو جهاد النفس األخرى، ألن ما هو 

                                                           
  .  ر ي علي ا ربيعو، ا حر ات اإلسالمية في منظور ا   اب ا عربي ا معاصر ، ا مر ز ا ثقافي ا عربي ،ص.91 24
 سورة اإلسراء األية 70. 25
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ابآلخر يف حالة السلم أو احلرب من حيث املبدأ هو احتفاظه مبكانته كإنسان بناء على مبدأ األخوة 
 اإلنسانية. فآلخر يف الفكر اإلسالمي مكرم إىل أبعد احلدود.

ة، فهو حمور اخلطاب اإلهلي و غاية العمران، إن اإلنسان يف الفكر اإلسالمي له مكانة خاص
)لقد خلقنا  26لناه على كثري مما خلقنا تفضيال("يقول هللا تعلى" )ولقد كرمنا بين آدم... و فض

لدي مبقتضي هذا التكرمي أمن اإلسالم مبدأ هام هوحرية املعتقد يقول  27اإلنسان يف أحسن تقومي(.
فال جرب وال إكراه يف إعتناق الدين اإلسالمي،   28الرشد من الغي" هللا تعايل" الإكراه  يف الدين قد تبني

قاإلسالم ضمن لغري امسلمني حرية ممارسة شعائرهم وصيانة حرية معتقداهتم ،واتر يخ املسلمني كفيل 
إبثبات هذه الدعوي،فرغم السيطرة العسكرية للمسلمني علي كثري من األقطارمل يثبت اترخييا أن 

غريهم علي إعتناق عقيدة التوحيد،ودليل علي ذلك األقليات الكثرية غري مسلمة املسلمني أجربوا 
املوجودة يف بلداننا علي العكس التاريخ الغريب ،اجملازراملروعة املرتكبة يف حق الفئات غري املسيحية 
 امثال علي ذلك جمازر املسلمني يف األندلس وتنصيب حماكم التفتيش حبيث مت استئصال املسلمني كلي
منها ،فحرية العقيدة مبدأ هام يف الشريعة السمحة ،وتسامح أصل التعامل املسلمني مع غريهم، إال 

 املعتدين منهم.

 

 الامتة

كرة ِسالمية نبيلة قبل أن تكون غربية ،فاإلسالم دعي ِِل التسامح مع ذواتنا ومع التسامح ف
 سالم حرية املعتقد كحق منأصيل أقر اإلمبدأ اإلسالمي الاألخر املختلف وِبقتضي هذا ال

ن اللصيقة  وكفل له كل الضماانت الشرعية والقانونية بل أعطي لألخر حق ممارسة  اْلقوق اإلنسا
كل طقوسه دون إكراه أو ختويف،أما نشهده يف واقعنا املعاصر من تكفري وترويع لآلمنني وقتل 

يلة بل أن مح مبادئ إسالمية أصوختريب وإرهاب فليست من قيم اإلسالم يف شيئ ،فاحلرية و التسا
بعض الباحثني اإلسالميني أنكر حد الردة مبقتضي مبدأ القرآين " ال إكراه يف الدين" مثل الشيخ 

                                                           
 سورة ا  ين األية4 26
 سورة ا بقرة األية 256 27

 veysel.ozdemir@inonu.edu.tr األستاذ املشارك يف قسم احلديث النبوي الشريف، كلية االهليات، جامعة إينونو الرتكية احلكومية،  28 
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أبو زهرة مثال. فالقران ذكر الردة يف الكثري من اآلايت  ومل يذكر هلا عقوبة دنيوية ووضع  حدا دنيواي 
 م يتطلب عملية إصالح ديين واسعة  فنحن حنتاج إيلللسرقة والزان مثال.إن خروج من النفق املظل

فقه جديد وتنويري  يتماها أكثر مع الواقع ويتالحم أكثر مع العقل، إصالح النعين به إصالح 
اإلسالم يف حد ذاته،لكن املقصود العودة إيل النص الديين نفسه كما أنزل غضا طراي بعيدا عن 

بصراع التاريخ و إمالءات النخب السلطوية والواقعية، هذه التأويالت املرتاكمة للفقهاء املأسورة  
العودة حترره من ثقل التاريخ  املزيف يف كثري من األحيان وتضفي تعامال جديدا قادرا علي تقدمي 
معاجلات  مبتكرة لقضااي الواقع املختلفة.إن اخلروج من ذهنية التخشب  والتعصب واإلقصاء وتقدمي 

والسمحة لالخر يتطلب نشر لغة اإلسالم احلقيقية لغة احلب والتسامح  اإلسالم يف صوره احلقة 
وغفران وهي لغة إنسانية تشرتك فيها الدايانت التوحيدية األخري ،عند ذلك يكون احلوار ومن مث 

 تالقي الثقافات واحلضارات علي أسس من التعاون والسالم.

راته وإمنا يف الغرب يف كل قيمه ومبادئه وتصو إن حتقيق احلداثة يف اجملتمع املسلم ال تكون مبحاكاة 
إحرتام جمموع قيمها العقائدية والدينية شرط أن ال تكون عائق أمام القيم العليا : احلرية، التسامح 

 ،وقبول ابالختالف و التعدد.

 

 : قائمة املراجع

ريوت، عة بأركون حممد، األنسنة و اإلسالم مدخل اترخيي نقدي، ترمجة د.حممود عزب دار الطال -
 .2010 – 1ط.

أركون حممد، القرآن من التفسري املوروث إىل حتليل احلطاب الديين، ترمجة هاشم صاحل دار  -
 .2005الطليعة بريوت 

أركون حممد، حترير الوعي اإلسالمي حنو اخلروج من السياجات الدوغمائية املغلقة،ت.هاشم  -
 .1،2011صاحل؛دار الطليعة،بريوت،ط.

 1ريخ مقارن لألداين التوحيدية،دار الساقي ـ لبنان،ت:هاشم صاحل،ط.أركون حممد،حنو ات -
،2011 
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 .2000أعراب إبراهيم، اإلسالم السياسي واحلداثة،أفريقيا الشرقـ ـ املغرب ، -

اللهييب فائز صاحل ، الفكر السياسي بني اإلسالم و الغرب )النظرية و التطبيق( دار النهج   -
 .2008 1للدرسات و النشر و التوزيع ط.

 حممد  . 1990الشريف عبد اجمليد،يف اإلسالم واحلداثة، الدار التونسية للنشر ،تونس -

، مركز الثقايف العريب،  6اجلابري حممد عابد، حنن و الرتاث قراءة معاصرة يف تراثنا الفلسفي  ط. -
1996 . 

بريوت  1ارف ط.عبلقزيزعبد اإلله ، العوملة و املمانعة دراسات يف املسألة الثقافية ، منتدى امل -
2001 

 2002. بوهنيدي مصطفى، حنن و القرآن، مطبعة النجاح، البيضاء  -

جدي أمحد ، حمنة النهضة و لغز التاريخ يف الفكر العريب احلديث و املعاصر، مركز دراسات  -
 . 2005 – 1الوحدة العربية، ط.

 1،2005نان ـ ،ط.ت ـ لبتيزيين ،الطيب،بيان يف النهضة والتنوير العريب، دار الفارايب ـ بريو  -

تركي علي الربيعو، احلركات اإلسالمية يف منظور اخلطاب العريب املعاصر، املركز الثقايف   -
 .2006 – 1العريب،ط

زايدة رضوان،  أديولوجيا النهضة يف اخلطاب العريب املعاصر،دار الطليعةـ  -
 . 1،2004بريوت،لبنان،ط.

 .2007،الدارالبيضاء ،املغرب،4ايف العريب،ط.غليون برهان،نقد السياسة والدين،مركز الثق -

قاسم شعيب، حترير العقل اإلسالمي،املركز الثقايف العريب،الدار البيضاء ـ املغرب  -
 .1،2007ـ،ط.
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 1هاين إدريس ، حوار احلضارات بني أنشودة املثاقفة و صرخة اهلامش، املركز الثقايف العريب،ط. -
2002 . 

 .2،2008مية، دار الطليعة بريوت،لبنان،ط.هاشم صاحل،معضلة األصولية اإلسال
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  :من أزمته القيادية اَلسالم النموذج الفريد إلخراج العامل
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منوذجاً  حممدقيادة 

 1ويسال أوزدمريالدكتور 
 

 امللخص
 بفضل منتصرا نهام وخرج والتصدي هلا، أمامها، الوقوف يف جنح احملن، من كثرياً   التاريخ مرِّ  على اإلسالمي العامل واجه
 املشكالت، من اكثري   الرائد   القياديُّ  املنهج هذا عايش وقد وسلم، عليه هللا صلى النيب أبدعه الذي القيادي املنهج

 يف وسلم عليه هللا صلى النيب منهج أن يعين وذلك الصعوابت، وجود من الرغم على القويةَ   الدولة يبىن أن واستطاع
 ذلك إىل افةوإض ومكان، زمان كل  يف احملن من للخروج وواقعي مرشد منوذج واقعاً  وطبقه منوذجاً، أصَّله الذي دةالقيا
 .اجملاالت شىت يف انجحةً  قياداتٍ  وسلم عليه هللا صلى النيب صنع

وذج فريد ال بديل منكان النيب صلى هللا عليه وسلم يستلهم منوذجه القيادي من القرآن الكرمي وتعاليم الوحي، وقيادته 
 ، وهذا يعين أنَّ وحياهتم مادايً ومعنوايً لذاهتم هذا النموذج النبوي الذي اعتمده املسلمون مناسباً كان و  عنه، للمسلمني

لصعيد القيادي على ا ملسلمنياب وأئة معينة املنهج النبوي مناسب لكل زمان ومكان، فكراًي ومعنوايً، وغري مقيد بفِ 
 .الدنيوي

نموذج النبوي القيادي وأسلوبه يف القيادة، وحنن نضع املنهج النبوي موضع البحث والوصف الاملؤمتر نعرض  ويف هذا
فت أنظار لناألزمات، وهبذا الطريق حناول تقدمي النموذج القيادي النبوي منوذجًا حلل أزمات العصر احلديث، ول حللِّ 

 .إليه القياديني الشباب
  

                                                           
 1 p. 9., ch Center, The Global Religious LandscapePew Resear 
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 التمهيد
 نسبة   تْ لَ صَ وَ ملني والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد، احلمد هلل رب العا

يعيشوَن  ،ةٍ مَ سَ نَ  مليونِ  600و مليارٍ من  قريًبا همعدد   بلغَ و  ،2العاملِ  ربعِ أي ما يقرب  من  ، %23إىل  يف العاملِ  املسلمنيَ 
ودخَل املسلمون ع ْظَم بالِد العامِل ، 3يت يعيشون هباالَّ  ولِ ه الدُّ هذِ  أصل   َأهّنم ، وميثلوَن أغلَب سكَّاهِنا، أيدولةً  مخسنيَ يف 

يف  قائدةً  دولةً  لِ و من هذه الدُّ  أيٌّ  مل تظهرْ على الرَّغِم من العدِد الكبرِي للدُّوِل اإلسالميَِّة و دولًة،  195 الَّذي يزيد  عنْ 
 .القياديُّ  واملنهج   ادة  ها القيمن أمهِّ ، ولذلك أسباٌب عديدٌة، العاملِ 

حتتاج اجملتمعات يف بنيتها وسريها إىل القيادة؛ من أصغر بنية كاألسرة، إىل أكرب بنية وهي الدولة، كما أنَّ تطوُّر 
 .والقائد على عامل القيادة كبريٍ   عتمد إىل حدٍّ ياملؤسسات اجملتمعات و 
طة املنهج بواس وتعامل مع معظمها بنجاح ،ع األزماتعاش العامل اإلسالمي فرتة طويلة من الزمان وجهاً لوجه م 

واقعي ج النبوي اخلاص يف القيادة منوذج مرشد و هاملنوهذا يقطع أبن ، كان من قبل  بىن دولة اإلسالمالقيادي الرائد، و 
 صنع النيب صلى هللا عليه وسلم قيادات انجحة يف شىت اجملاالت.إىل جانب ذلك للخروج من األزمات، و 

ضعه النيب و  النموذج الذيهذه النظرايت ال تعادل  لكنقدمية وحديثة،  ية(قياد)نظرايت  يف الغرب رتظهوقد 
 .نظراً لتطبيقه واقعياً  صلى هللا عليه وسلم

كان النيب صلى هللا عليه وسلم يستلهم منوذجه القيادي من القرآن الكرمي وتعاليم الوحي، وقيادته منوذج فريد وقد  
للمجتمع و  ماداًي ومعنواًي لذاهتم وكان هذا النموذج النبوي الذي اعتمده املسلمون مناسباً  عنه، ال بديل للمسلمني

وهذا  ،املسلم، علماً أنه احتوى مجيع املواطنني يف الدولة، وأبرمت املعاهدات مع كثري من األطراف غري املسلمة آنذاك
 لمني فقط.للمسليس وايً، وغري مقيد بفئة معينة و يعين أن املنهج النبوي مناسب لكل زمان ومكان، فكرايً ومعن

 منهج الباحث:
نظرًا لطبيعة الدراسة سأسلك يف حبثي املنهج الوصفي؛ وذلك يف وصف قيادة النيب صلى هللا عليه وسلم من 

ح لملا قمت بوصفه، واستخالص املنهج النبوي كنموذج فريد يص خالل النصوص الشرعية، مثَّ أستخدم املنهج التحليلي
  تطبيقه يف عصران احلاضر، بل ويف كل زمان.

 الدراسات السابقة:
ح  بعد حبثي يف الشبكة العنكبوتية ويف املكتبة اإلسالمية، وسؤال املختصني وأهل العلم مل أقف على دراسة توضِّ

 هذا اجلانب من شخصية النيب صلى هللا عليه وسلم، وحتاول تقدميه كنموذج يصلح للتطبيق.

                                                           
 2 157-Pew Research Center, The Future of the Global Muslim Popilation, p. 156 

 3 . , Nobel Publications, Ankara, 2000, p.3Lider Sarmalında VizyonŞ. Şule Erçetin,  
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  خطة البحث:
 قمت بتقسيم حبثي إىل مبحثني ومخسة مطالب وخامتة تضم أهمَّ النتائج والتوصيات؛ سائاًل هللا تعاىل التوفيق يف

  ذلك.

  ومميزاِتا. تهاأمهيو املبحث األول: مفهوم القيادة وواجباِتا 

 . (Leader and Leadership Concepts) مفاهيم القائد والقيادةاملطلب األول: 
العديد من  أجريتوقد  ،حيث يعيش الناس معاً مطلباً للمجتمعات يف كل وقت  القيادة وما زالت كانت

ة، الدراسات العلميمن  5000أكثر من   ، بلغتيف القرن املاضي خصوصاً  ،الدراسات العلمية حول هذا املوضوع
يادة التعريفات للفظ القتزداد، فكثرت  الال تزال الدراسات العلمية يف هذا اجمل، و 4من التعريفات 350أكثر من و 

والقائد، واختلف أصحاهبا حول املراد منهما، فكل فهم وفًقا لتصوره العقلي وخلفيته الثقافية، ومن املعروف أنَّ 
 5.بشكل حدسي التعريفات مجيعها تتكون

 "leader"لفظ  يةاالجنليز  ويدل على معىن القائد يف؛ والقيادة ئداقال"م اهيمفوقد تعددت واختلفت تعاريف 
وكان ، وغريها "القيادة، الزعامة، الرائسة، اإلمامة" :عموماً يف املصطلحات اآلتية يف اللغة العربية عن هذا املفهوم عربَّ وي  

 ."القيادة"يف اآلونة األخرية:  استعماال أكثر هذه الكلمات
ها آخًذا ابََّة أو الّشخَص: مشى أمامالدَّ  (، وقاديـَق ود، ق ْد، قيادًة، فهو قائد، واملفعول مقود) مصدر قادَ  ِقيادةال

بشرّي قدرة على معاملة الطبيعة البشريّة أو على التَّأثري يف السُّلوك ال، والقيادة مصطلح معناه: "مِبْقَوِدها "قاد أعمى"
  6"لتوجيه مجاعة من الّناس حنو هدف مشرتك بطريقة تضمن هبا طاعتهم وثقتهم واحرتامهم وتعاوهنم.

 .معاً  هذين املفهومني ميكن اعتبار لذلكهذه الصفة، و حيمل  الذي شخصالهو ة؛ والقائد صف القيادة هيو 
 ايل:على النحو الت بعضهاميكن أن نشري إىل من التعريفات للقيادة، و  أعاله، هناك العديد ت  وكما ذكر 

 7. هي القدرة على التأثري يف األفراد جلعلهم يرغبون يف أجناز أهداف اجملموعة القيادة -

 8إىل أغراض حمددة. لتوجهالقيادة هي القدرة على إقناع الناس ل -

                                                           
 4 ., Sage Publications, California, 2004, p. 2racticeLeadership Theory and PPeter G. Northouse,  

 .1868، ص م 2008 -هـ  1429، عامل الكتب، معجم اللغة العربية املعاصرة، أمحد خمتار عبد احلميد عمر 5 
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9, (12.08.2016) 6 

Bolat Tamer Bolat and others, Yönetim ve Organizasyon, Detay Publications, Ankara, 2009, p. 165. 7 

Selen Doğan, Vizyona Dayalı Liderlik, Kare Publications, İstanbul, 2007, p. 33. 8 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9
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 9.القيادة هي قوة الشخصية -

 10.طوعاالناس  يتبعهمشخاص الذين األالقادة هم  -

 11.هبيذوأين ذاته،  هو الذي يعرف قائدال -

 12رجل األوقات الصعبة. هو قائدال -

هود التطوعية داخل "وترية أتثري اجل  :ابلقيادة هيت اليت تتعلق بني هذه التعريفا ...النقطة املشرتكةونرى أن 
   13".حتقيق األهدافو  اجملموعة

 املطلب الثاين: واجبات القادة.
جودهم وقيادهتم بطبيعة و  دةالقلسؤوليات املهناك بعض ، لذلك يف اجملتمع الذي يعيشون فيه هم روَّادٌ قادة ال

 :على النحو التايل عموماً  نقدِّم بعضهان أميكننا وحاجة الناس إليهم، و 
 .ألتباعه مثاالً أخالقه وسلوكه كون تينبغي أن . النموذج العملي والقدوة: 1

 األعمال يف اجملتمع الذي يقوده. تنسيق. التنفيذ: يعمل على 2

 .قودهأو اجملتمع الذي ي لتحقيق أهداف اجملموعة اهب يتعني القيام   لألعمال اليت خيطط . التخطيط:3

 طبيقاتتال قدم بعضي، و هو مصدر بعض املعلومات يف اجملموعة يث ينبغي أن يكون. التخصُّص: ح4
 .عادةً  والنماذج التخصصية

قاهتا مع يز له متثيل اجملموعة يف عال. التمثيل الفعلي للدولة يف املعاهدات وغريها: وكونه قائداً هذا جي5
 اجملموعات األخرى.

 قابة على تصريف أعمال يف اجملموعة.الر  . الرقابة: إما ينفسه أو بتعيني جهاز6

 .يف النزاعات أعضاء اجملموعة . احلكم والقضاء: للفصل7

 14. الرتبية: لتقدمي الرتبية املثلى لألتباع.8

                                                           
Doğan, ibid, p. 32-33. 9 

Mustafa Özel, Liderlik Sanatı, İz Publications, İstanbul, 1998, p. 60. 10 

Nesrin Gökben Çetin, Ertan Beceren, “Lider Kişilik: Gandhi” SDÜSBED, Year: 3, Volume: 5, 2007, p. 118. 11 

Northouse, ibid, p. 3. 12 

Kenneth E. Clark, Miriam B. Clark, Choosing to Lead (2nd Edition), Center for Creative Leadership, Greensboro 13 

(USA), 1996, p. 40. 

 .48، ص 1429/2008، مقدمة ابن خلدون، دار الكتب العريب، بريوت، عبدالرمحن بن حممد ابن خلدون، 14 
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 املطلب الثالث: أمهية القيادة ومميزاِتا.

 أوًَل: أمهية القيادة.
عًضا من منطلق مع بعضها ب العالقات الواحد، وتتعايش عادة وتقيم الناس كائنات اجتماعية تعيش يف اجملتمع

ات يف جمتمع الذين يعيشون ما زال الناس، و 15البشرية تقوم هبا الطبيعة ي حاجة فطرية طبيعيةهالفطرة، كذلك 
ي ضد األخطار وقائ، قائد انظم و البعض مببعضه ملتوفري النظام واالنتظام يف عالقته قائد )ملك(إىل  حيتاجون

للحاجة  ، وذلكالتاريخفرتات كل فرتة من يف   القيادة توجد " :القول ناميكن، لذلك 16البشرية املستقبلية من اجملتمعات
 ".الفطرية

املدرسة األسرة و و يف البيت،  :اجملتمع، من أصغرها إىل أكربهامكوِّن من مكوِّانت ادة موجودة يف كل يقفال
 وجودهاو لسياسة، واجلماعات الدينية وغريها، املؤسسات، واملنظمات غري احلكومية، واو والعمل ودائرة األصدقاء، 

  يف اجملتمع، يقوم االرتكاز عليها يف كل مكوِّن القيادة هي قضية مهمةف ،يف كل مستوى من مستوايت اجملتمع تقريباً 
ا   .وتنظيم حتتاج إىل معاجلة نفسه الوقت يفكما أهنَّ

 مفإهن واحوإذا جن ات،يف تشكيل اجملتمع مهماً  سهمون إسهاماي ، فهمماهتالقادة أهم الشخصيات يف جمتمعو 
َيِّزَاتِ وصناعته، ف التاريخ َتَدفُّق   يف ونؤثر ي ذي يعيشون فيه، اجملتمع ال يفتدمري املرض إصالح وأتهيل أو   ةيادالق من مم 

 .من جديد إعادة بناءمثَّ 
ّنة التدافع، ومن  وخاصة س  ا، وهي طبيعة بشرية من خالل سنن هللا تعاىلبعضً  مبعضهبتأثر من طبيعة الناس ال

فالقائد يؤثر يف أتباعه سلباً ، 17"الناس على دين ملوكهم" :قيلكما البدهي أن يتأثر الناس بقادهتم ويؤثر القادة هبم،  
 أو إجياابً حسب منطلقاته ومبادئه.

ل هلذا  آايتوجاء يف القرآن الكرمي عدة يف هذا الصدد، القيادة كد هللا سبحانه وتعاىل على أمهية وقد أ تؤصِّ
 املعىن؛ منها قوله تعاىل:

  18(نيَ يَن اْسُتْضِعُفوا يف اَْلَْرِض َوجَنَْعَلُهْم اَئِمًَّة َوجَنَْعَلُهُم اْلَوارِثِ يُد َاْن مَنُنَّ َعَلى الَّذِ َونُرِ )

                                                           

 .48، مقدمة، ص خلدون ابن 15 
، 1406/1986(، املكتب االسالمي، بريوت، حممد الصباغ: احملقق، )األخبار املوضوعةاألسرار املرفوعة يف ، نور الدين علي بن حممد ،علي القاري 16 

 .352ص 
 .28/5 القصص، 17 

 .17/71، اإلسراء 18 
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 19..."ابَِِماِمِهمْ  يَ ْوَم نَْدُعوا ُكلَّ اَُنسٍ "

 :تيةاآلايت اآليف القادة اإلجيابية والسلبية على الناس  رآاث ذكرهللا سبحانه وتعاىل ومن ذلك أنَّ 
 20"ياَل فََاَضلُّوَن السَّبِ  َساَدتَ َنا وَُك رَبَا ٌَنَ َوقَاُلوا رَب ََّنا ِانَّ َاطَْعَنا "
 21"اْلُمْجرُِمونَ  َوَما َاَضلَّ َنا ِاَلَّ "
 22"نْ ُتْم َلُكنَّا ُمْؤِمننيَ َلْوََل اَ  اْسَتْكرَبُوا يَ ُقوُل الَّذيَن اْسُتْضِعُفوا لِلَّذينَ "

ُِ اَّللٰ ِ ِمْن ِانَّ ُكنَّا َلُكْم تَ َبعًا فَ هَ  اْسَتْك رَبُوايَن يعًا فَ َقاَل الضَُّعٰفُؤا لِلَّذِ َوبَ َرُزوا َّلِلٰ ِ مجَِ " ْل اَنْ ُتْم ُمْغُنوَن َعنَّا ِمْن َعَذا
  23..."َشْي ٌٍ 

ِن َعْمرِو ْبِن الَعاِص قَاَل: مسَِْعت  َعْن َعْبِد اَّللَِّ بْ قائد يف بيئته، فويف السنة النبوية: جاء كثري من النصوص تبني أثر ال
 : َتزُِعُه ِمنَ "َرس وَل اَّللَِّ َصلَّى هللا  َعَلْيِه َوَسلََّم يـَق ول   الِعَباِد، َوَلِكْن يَ ْقِبُض الِعْلَم ِبَقْبِض ِِنَّ اَّللََّ ََل يَ ْقِبُض الِعْلَم انِْتَزاًعا يَ ن ْ

ََذ النَّاُس ر ٌُُوًسا ُجهَّاًَل، َفُسُِِلوا فََأفْ تَ ْوا بَِغرْيِ ِعْلٍم، َفضَ ا ٌِ، َحىتَّ َِِذا مَلْ يُ ْبِق َعاِلًما الُعَلمَ    24"لُّوا َوَأَضلُّوااختَّ
سالم هذا ، وقد َأْوىل اإلالقرآن والسنة مما سبق نرى مدى أمهية القيادة والقائد يف اجملتمعات من خالل نصوص

 ة كبرية، فرسم تصوراً عاماً للقيادة وصفاهتا ومميزاهتا يف كثري من اآلايت واألحاديث النبوية.املعىن عناي

 اثنياً: مميزات القيادة.
علت للقيادة هو أهنا ج أهم عامل، و شخصية واخلصائص السلوكيةالهناك العديد من امليزات للقيادة، وخاصة 

وعلى  تاريخلاأبحرف من ذهب يف  منقوشة، وأمساء القادة الناجحني مثالمنوذجاً اترخيياً ت ضرب هبا األ القيادة الناجحة
ا إىل الصواب، وحاجاهت لتكون قادرة على حتويل تغريات اجملتمع ظاهرة وإرادة ادة قدرةيقللكون تجيب أن مرِّ األزمان، و 

                                                           

 .33/67االحزاب،  19 
 .26/99الشعراء،  20 
 34/31سبأ،  21 

 .14/21ابراهيم، 22 
 34، كتاب العلم، 1413/1993بغا، دار العلوم االنسانية، دمشق، رواه البخاري، حممد بن امساعيل، اجلامع الصحيح، حتقيق: مصطفى ديب ال 23 

/ ومسلم، أبو احلسني مسلم بن احلجاج النيسابوري، صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبدالباقي، دار الدعوة، إسطنبول، )اَبب  َكْيَف يـ ْقَبض  الِعْلم (
بشار عواد قيق: (/ والرتميذي، حممد بن عيسى، السنن، حتَوظ ه وِر اجْلَْهِل َواْلِفنَتِ يف آِخِر الزََّمانِ اَبب  َرْفِع اْلِعْلِم َوقـَْبِضِه ) 13م.، كتاب العلم، 1992
لسنن، ا أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين،(/ وابن ماجه، اَبب  َما َجاَء يف َذَهاِب الِعْلمِ ) 5كتاب العلم،   م،1998، بريوت ،دار الغرب اإلسالمي، معروف

 (.52، حديث: اَبب  اْجِتَناِب الرَّْأِي َواْلِقَياسِ ) 8م.، املقدمة، 1992، دار الدعوة، إسطنبول، حممد فؤاد عبد الباقييق: حتق
 قدرة، عالقةال درةق ،َكارِيزَماتيَّةٌ  قدرة، اإِلْخِتَصاص قدرة، كافأةامل قدرة، عاقبةامل قدرة، القانونية قدرة مصادر الطاقة األساسية يف القيادة هي كما يلي: 24 

 ,Erol Eren, Yönetim Psikolojisi, İşletme İktisadi Enstitüsü Publications, İstanbul, 1989. للمزيد انظر: املعنوية قدرة، الشخصية

p. 307-309.   
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امليزات قدرة تستند إىل ؛ إمنا هذه ال25فقط قدرة ليست قوة صادرة من السلطات أو من التسلسل اهلرمي هبمالهذه و 
القائد  ات القيادية، وعندما يكوناملزيد من الشخصيكذلك صناعة و ، ، ومثرية لإلعجابللقائد الكاريزمية واألخالقية

عندما ننظر إىل القادة و  ،صاحب شخصية قيادية مبيزاهتا احلقيقية جيعل األتباع حيبون قياداهتم ويتبعوهنم بكل صدق ووفاء
ن، ومن والواقع اآل ، وحنن نرى أن هذا هو احلالنرى مدى حتقق ذلك يف التاريخ والواقع مهمةازات الذين حققوا إجن

شهادة غري املسلمني  والرواايت و حىت اآلن حممد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف ضوء الواثئق التارخيية  القادة أفضل
 كما سنرى بعد قليل.

 وخصائصه القيادية. ليه وسلمصلى هللا عاملبحث الثاين: شخصية النيب 

 املطلب اَلول: مكانة املنهج النبوي يف القيادة املدنية وصالحيته لذلك.
لى هللا عليه وسلم ص حممديف شخصية  بشريةاجلوانب ال سوف ننظر فقط إىل ما يلي: حَ ضِّ وَ ن أنْ  دُّ ال ب  بدايًة 

هو لــ: األكل والشرب، الفرح، األسف، احلزن... ف نعرض هذا القسمخالل عرضنا، مما ميكن بعده القياس عليها، ففي 
؛ ذا اجلانبالناس العاديني يف ه فوق خصائص اهلكذلك ال يغيب عنَّا مرتبة النبوة اليت إنسان مثل أي شخص آخر،  

قيادة  لإلنسان تشكل ابعتبارها منوذجاً  ط رحتومع ذلك كل السلوكيات اليت وهي ليست جمال موضوعنا عموماً، 
ه مثااًل حيًّا ، كونأقصى درجة النموذجي إىل هذا املثال منعلى وجه اخلصوص  نو ستفيد املسلميينبغي أن ، عظيمة

ي به صلى هللا عليه وسلم؛  هللا سبحانه  نَّ ألوواقعًيا جنح من قبل، وكذلك لألوامر اإلهلية اليت جاءت ابتِّباعه والتأسِّ
   وتعاىل يقول يف القرآن الكرمي:

َ َكِثريً َلَقْد َكاَن " َ َواْليَ ْوَم اْْلِخَر َوذََكَر اَّللَّ  26"اَلُكْم يف َرُسوِل اَّللَِّ ُأْسَوة  َحَسَنة  ِلَمن َكاَن يَ ْرُجو اَّللَّ
 ريخ البشريةاتيف ة يقيادالاملؤسسة على  ثالمصلى هللا عليه وسلم هو أفضل  حممدوهنا ال يغيب كذلك أن 

ا ذكر حممدفقد  ( Michael H. Hart) مايكل هارت العامل األمريكي ، ومنهم27وقد ذكر ذلك كثري من املستشرقني
 The 100: A Ranking) التاريخ أعظم مائة شخص يف اليت سطرها يف كتابه " قائمةيف أول ال صلى هللا عليه وسلم

                                                           

 .33/21االحزاب،  25 
 .م2011دكتوراه، جامعة الريموك، األردن، وما بعدها، رسالة  195اثمر حتاملة، اإلساءة إىل النيب حممد ومنهج التصدي هلا، ص 26 
 27 ess Book New York, , A Citadel PrThe 100: A Ranking of the Most Influential Persons in HistoryMichael H. Hart, 

1992. 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=The_100&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=The_100&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=The_100&action=edit&redlink=1
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of the Most Influential Persons in History)"28 عبارة عن قائمة احتوت على أمساء مئة . وهذا الكتاب
 :هذا الكتابيف السبب  وقد ذكر املؤلف ،التاريخ مدى أتثريهم يفتبني  شخص رتبهم الكاتب حسب معايري معينة 

ومعهم  .تيارخدهش كثريون هلذا االوالبد أن ي   ،صلى هللا عليه وسلم يف أول هذه القائمة اخرتت حممدالقد "
ستوى الديين امل على ولكن حممد عليه السالم هو اإلنسان الوحيد يف التاريخ الذي جنح جناحاً م طلقاً  ،حق يف ذلك

 . والد نيوي

قرانً من  13 وبعد ،وأصبح قائِداً سياسياً وعسكرايً ودينياً  ،وهو قد دعا إىل اإلسالم ونشره كواحد من أعظم الدايانت
وأكثر هؤالء الذين اخرتهت  م قد و ِلدوا ونشأوا يف مراِكز حضارية ،  عليه السالم ما يزال م تجدِّداً  فإن أثر حممد ،وفاته
 29.إال حممد صلى هللا عليه وسلم ،ن شعوب متحضرة سياسياً وِفكرايً وم

ن حدود أن يقيموا إمرباطورية واسعة ممتدة م ،ستطاع هؤالء البدو املؤمنون ابهلل وكتابه ورسولهاورغم ذلك فقد 
 ،هذه القوات بلداً  ويف كل مرة تكتسح ،وهي أعظم إمرباطورية أقيمت يف التاريخ حىت اليوم ،اهلند حىت احمليط األطلسي

 .30"فإهنا تنشر اإلسالم بني الناس

 كقائد. املطلب الثاين: الصائص القيادية يف شخصية حممد صلى هللا عليه وسلم
بعد استقراء ميزات القيادة يف العلوم املعاصرة، والبحث يف وقائع ونصوص السنة النبوية حاولت أن أخلَِّص امليزات 

  عليه وسلم، حيث تلزم هذه امليزات لكلِّ قائد حىت ينجح يف قيادته،اليت متيَّز هبا النيب صلى هللا
 ميزاته: تبني رئيسية صلى هللا عليه وسلم كقائد حتت عدة عناوين النيبخصائص  اآلن بعض وردأ  ن أ وميكنين

 أوًَل: مميزات اكسبته حمبة الناس.
د كان وشخصية حمبوبة حىت قبل اإلسالم، فق ،اسلنل ابً اذججعلته  صلى هللا عليه وسلم حممدللنيب  هذه امليزات

الناس جيعلون أمواهلم عنده ويسمُّونه بــــ)الصادق األمني(، كذلك رضي به املشركون ابلتحكيم بينهم عندما اختلفوا فيمن 
 من مَثَّ و ع؛ تقدير من اجلميحيرتم الناس من خالل هذه امليزات، وحصل على ال يضع احلجر األسود يف اجلاهلية، فهو

 يت:على النحو اآلبشكل نقاط  امليزاتهذه  نوردميكن أن قيادهتم، و ل والثقة حصل على القوة

                                                           

 .14-13 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، املكتب املصري احلديث، ص حممد اخلالدون مائة وأعظمهم ،أنيس منصور 28 

 .16 ص ،اخلالدون مائة ،منصور 29 

ْشرِِكنيَ ) 20اإلستأذان،  رواه البخاري، اجلامع الصحيح، كتاب 30 
 
ْسِلِمنَي َوامل

 
 (.اَبب  التَّْسِليِم يف جَمِْلٍس ِفيِه َأْخاَلٌط ِمَن امل

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=The_100&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%8A%D8%B3_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%8A%D8%B3_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%8A%D8%B3_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%8A%D8%B3_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
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 ِعطا ٌ أمهية للناس -ا
على سبيل ، نساجلو  اهلوية الدينية والسنِّ و  ،مكانتهمبصرف النظر عن ابلناس  صلى هللا عليه وسلم حممداعتىن 
ذا صادف إوم بردِّ السالم عليه دون النظر إىل ع م ره أو جنسه، كذلك يسلم عليه، فيق به شخص ما ميرُّ  املثال إذا كان

كما قال   صاشخسالم على مجيع األال لقييفهو الطريق  يف أو املشركني املنافقنيو ملسلمني واالرجال والنساء واألطفال 
 .31ينظر لتحيُّز ديين أو عرقي الهللا تعاىل عنه: )وما أرسلناك إال رمحة للعاملني(  ف

يقاطعه يف ال  و، فهخطابه ي املتحدِّثنهي   حىت رْب ستمع إليه بصَ فهو ي شخص إليه تحدثيعندما لك كذ
 ومجيل بتسماً م صلى هللا عليه وسلم كان وجههخطابه، ومنها االبتسامة الدائمة، اليت هي مفتاح القلوب، حيث إنَّ 

 ، قال علي بن أيب طالب: دائماً  اً للناسمتواضعو  ااحمليَّ 
َ اجْلَاِنِب، لَْيَس بَِفظٍّ َواَل  " َكانَ  َغِليٍظ، َواَل َصخَّاٍب  َرس ول  اَّللَِّ َصلَّى هللا  َعَلْيِه َوَسلََّم َدائَِم اْلِبْشِر، َسْهَل اخْل ل ِق، َلنيِّ

َيَّب  ِفيِه، َقْد تـََرَك نـَْفَسه  ِمْن َثاَلٍث: اِجيِه وَ َواَل َفحَّاٍش، َواَل َعيَّاٍب َواَل م َشاٍح، يـَتَـَغاَفل  َعمَّا اَل َيْشَتِهي، َواَل يـ ْؤِيس  ِمْنه  رَ  اَل خي 
َواَل يـََتَكلَّم  ِإالَّ ِفيَما   َيْطل ب  َعْورتَه ،اْلِمرَاِء َواإْلِْكثَاِر َوَما اَل يـَْعِنيِه، َوتـََرَك النَّاَس ِمْن َثاَلٍث: َكاَن اَل يَذ مُّ َأَحًدا َواَل يَِعيب ه ، َواَل 

َا َعَلى ر ء وِسِهم  الطَّرْي ، فَِإَذا َسَكَت َتَكلَّم وا اَل يـَتَـَنازَ َرَجا ثـََوا وَن ِعْنَده  احلَِْديَث، َوَمْن ع  بَه ، َوِإَذا َتَكلََّم أَْطَرَق ج َلَساؤ ه  َكَأمنَّ
ْضَحك وَن ِمْنه ، َويـَتَـَعجَّب  ممَّا يـَتَـَعجَّب وَن ِمْنه ، َحك  ممَّا يَ َتَكلََّم ِعْنَده  أَْنَصت وا َله  َحىتَّ يـَْفر َغ، َحِديثـ ه ْم ِعْنَده  َحِديث  أَوَّهلِِْم، َيضْ 

: ِإَذا رَأَيـْت ْم طَاِلَب َحاَجٍة ِيْطل بـ َها يَـ َوَيْصرب  لِْلَغرِيِب َعَلى اجْلَْفَوِة يف َمْنِطِقِه َوَمْسأَلَِتِه َحىتَّ ِإْن َكاَن َأْصَحاب ه  لََيْسَتْجِلب وهَن ْم وَ  ق ول 
 32ه  بِنَـْهٍي أَْو ِقَياٍم"فََأْرِفد وه ، َواَل يـَْقَبل  الثَـَّناَء ِإالَّ ِمْن م َكاِفٍئ َواَل يـَْقَطع  َعَلى َأَحٍد َحِديثَه  َحىتَّ جَي وَز فـَيَـْقَطع  

مكانته يف و سلطته بصرف النظر عن إضافة إىل ذلك كان حياول حل املشاكل اخلاصة ملن يراجعه يف مشكلة و 
أمر عن  تويلة وحتدثالطريق فرتة ط يفرسول اَّللَّ صلى هللا عليه وسلم  تقفأو امرأة عجوز  :على سبيل املثال، اجملتمع

 .33حىت فرغت بصرب ارسول اَّللَّ صلى هللا عليه وسلم أيضا هل وقد استمع ،خاص هبا

                                                           

  .264-263، ص. 1430/2009، مكتبة دار الفجر، دمشق، قاسم حممد النوري، حتقيق: الشمائل احملمدية واخلصائل املصطفويةرواه الرتمذي،  31 
، 1424/2004، حتقيق: مصطفى السقا، إبراهيم األبياري، عبداحلفيظ شليب، دار اخلري، بريوت، السرية النبوية، ن هشامعبد امللك برواه ابن هشام،  32 

 .173، ص. 4ج.
 .193، ص. 34، ج. دار اهلداية، جمموعة من احملققني، حتقيق: اتج العروس من جواهر القاموس، حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين، الزَّبيدي 33 
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 األمانَةُ  -ُ
ة يف جمتمع الصفهذه  يعطأ  كان   ، حيثالعملي قبل اإلسالم يف الواقعأمينًا  صلى هللا عليه وسلمكان حممد 

، رجل أمني: املوثوق به، أي الذي ي وَثق  به، ويف سورة 34، ومعىن كلمة أمني: احلافظ، احلارسمكة املكرمة قبل النبوة
ِلصاً، ويف سورة األعراف آية أَمنيٌ  َلَقِويٌّ  َوِإيّنِ َعَلْيهِ "النمل  : "وأان لكم انِصٌح 68"، كان رجالً أَميناً: أي صادقاً، َوِفياًّ، خم 

   35: "ِإيّنِ لكم َرس وٌل أَمنٌي".107أمنٌي"، ويف الشعراء آية 
لبعثة، قال اخالل إصالح الكعبة قبل  حجر األسود وضعومما أشران إليه سابقاً عندما اختلفت قبائل مكة يف 

َنك ْم ِفيَما خَتَْتلِ أ مّية بن املغرية: " َنك ْم ف وَن ِفيِه أَوََّل َمْن يَْدخ ل  مِ اَي َمْعَشَر قـ َرْيٍش، اْجَعل وا بـَيـْ ْن اَبِب َهَذا اْلَمْسِجِد يـَْقِضي بـَيـْ
َهَذا اأْلَِمني ، َرِضيَنا، َهَذا " فـََفَعل وا. َفَكاَن أَوََّل َداِخٍل َعَلْيِهْم َرس ول  اَّللَِّ َصلَّى هللا  َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََلمَّا رَأَْوه  قَال وا: ".ِفيهِ 
 36..."دٌ حم َمَّ 

نه تلك اللحظة أل صلى هللا عليه وسلمحممد لرؤية  ونمسرور كان أهل مكة   كما هو واضح يف هذه القضااي
 أمنٌي، موثوٌق، معتمٌد. 

د ألنه ال توج األشياء الثمينة َسلَّم وه من قريش ومع ذلك من املعروف يف ذلك الوقت أن بعض الناس
 خيانة هؤالء يف أماانهتم، وأعادهاصلى هللا عليه وسلم  حممد ىعليها، حيث مل ي عهد عل ظِ فاَ مؤسسات للحِ 

 .37ألصاحبها سليمة حىت بعد اإلسالم
تصف أخالقه وهى تصفه و  أول لقاء مع جربيليسيطران عليه يف  والقلق حني كان اخلوف هاخدجية لزوج تقال

 املشتهر هبا يف مكة فقالت:
َْعد وَم، َوتـَقْ َكالَّ َواَّللَِّ َما خي ْزِيَك اَّللَّ  أَبَ "

رِي الضَّْيَف، َوت ِعني  َعَلى ًدا، ِإنََّك لََتِصل  الرَِّحَم، َوحَتِْمل  الَكلَّ، َوَتْكِسب  امل
  .38"نـََواِئِب احَلقِّ 

 التَّواُضعُ  -ت

  39.تكربَّ  اعكسهو  ، تذلَّلو : ختاَشع، مبعىن تواضعأتيت كلمة 
                                                           

 34 (23.08.2016) ar/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-http://www.almaany.com/ar/dict/ar/  

 .160، ص. 1ج.  ،السرية النبويةرواه ابن هشام،  35 
 36 , Diyanet İşleri Başkanlığı Publications, Ankara, 2004, p. ajıHz. Muhammed ve Evrensel Mesİbrahim Sarıçam, 

79. 

 (.َكْيَف َكاَن َبْدء  الَوْحِي ِإىَل َرس وِل اَّللَِّ َصلَّى هللا  َعَلْيِه َوَسلََّم؟) 1رواه البخاري، اجلامع الصحيح، ابب بدء الوحي،  37 

 .1040، ص. 2، ج. ار الدعوةد، املعجم الوسيط وآخرون، أمحد الزايت ،إبراهيم مصطفى 38 
 (.اَبب  اْلرَبَاَءة  ِمَن اْلِكرْبِ َوالتـََّواض ع  ) 16السنن، كتاب الزهد،  ابن ماجه، رواه 39 

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86/
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شمل واصفاً النيب صلى هللا عليه وسلم بصورة تأنس قال ، شخصية متواضعة صلى هللا عليه وسلمكان حممد 
َمرِيَض، َوي َشيِّع  اجْلَنازََة، َكاَن َرس ول  اَّللَِّ َصلَّى هللا  َعَلْيِه َوَسلََّم، يـَع ود  الْ : »بقوله هذه امليزة أنواع التواضع مع األفراد ومربزاً 

يب  َدْعَوَة اْلَمْمل وِك، َويـَرَْكب  احلَِْماَر، َو  َلى مِحَاٍر خَمْط وٍم ِبَرَسٍن ِمْن َكاَن يـَْوَم قـ َرْيظََة، َوالنَِّضرِي َعَلى مِحَاٍر، َويـَْوَم َخْيرَبَ عَ َوجيِ 
 40«لِيٍف، َوحَتَْته  ِإَكاٌف ِمْن لِيفٍ 

لَّى هللا  َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَما صَ ِإْن َكاَنِت اأْلََمة  ِمْن َأْهِل اْلَمِديَنِة لََتْأخ ذ  بَِيِد َرس وِل اَّللَِّ » ى:خر أ روايةيف وقال أنس 
  41«يـَْنزِع  يََده  ِمْن يَِدَها َحىتَّ َتْذَهَب بِِه َحْيث  َشاَءْت ِمَن اْلَمِديَنِة، يف َحاَجِتَها

َة َمْن َكاَن يف قـَْلِبِه ِمثْـَقال  ل  اجْلَنَّ اَل يَْدخ  »، قَاَل: قَاَل َرس ول  اَّللَِّ َصلَّى هللا  َعَلْيِه َوَسلََّم: بن مسعود َعْن َعْبِد اَّللَِّ و 
 42«َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل ِمْن ِكرْبٍ 

 ِجْلَسةَ عندما شهد  ْعرَايبٌّ أَ ، واستغرب ِاْزِدَحامقد جثا على املائدة بسبب  َرس ول  اَّللَِّ َصلَّى هللا  َعَلْيِه َوَسلَّمَ وكان 
ِإنَّ اَّللََّ َجَعَليِن َعْبًدا َكرميًا، َوملَْ جَيَْعْليِن »اجْلِْلَسة ؟ قَاَل النَّيبُّ َصلَّى هللا  َعَلْيِه َوَسلََّم  َما َهِذهِ  فقال: َصلَّى هللا  َعَلْيِه َوَسلَّمَ النيب 

   43«َجبَّارًا َعِنيًدا
َكلََّمه ، َفَجَعَل تـ ْرَعد  فـَرَاِئص ه ، فـََقاَل ، فَ (يـَْوَم اْلَفْتحِ )َعْن َأيب َمْسع وٍد، قَاَل: أََتى النَّيبَّ َصلَّى هللا  َعَلْيِه َوَسلََّم َرج ٌل و 

َا َأاَن ابن اْمرَأٍَة أَتْك ل  اْلَقِديدَ »َله :   44.«َهوِّْن َعَلْيَك، فَِإيّنِ َلْست  مبَِلٍك، ِإمنَّ

 يثَارُ اإلِ  -ث
 .46آلخرينحّب الذات مع عدم التفكري يف ا، وهي ةاألاننيّ ؛  وعكسه 45تفضيل املرء غريَه على نفسه :اإليثار

 قبليال لحته فقط، و يفكر يف مصال غريه على نفسه، و  ثِرٌ م ؤْ ، قبل نفسك لآلخرين خلرياباإليثار هو التفكري و 
 يف مصاحل اآلخرين دائماً. بل يتفكر  ،هنائي للحياة كهدفالرفاه الشخصي  

                                                           

 (.اَبب  اْلرَبَاَءة  ِمَن اْلِكرْبِ َوالتـََّواض ع  ) 16السنن، كتاب الزهد،  ابن ماجه، رواه 40 

السنن،   /وابن ماجه،96، ص 1، جزء مسند علي بن أيب طالب القاهرة ،مؤسسة قرطبة، املسند، شيباينأمحد بن حنبل أبو عبدهللا الورواه ابن حنبل،  41 
  (.اَبب  اْلرَبَاَءة  ِمَن اْلِكرْبِ َوالتـََّواض ع  ) 16كتاب الزهد، 

ِجْستاين سليمان بن األشعث ،أبو داودرواه  42  اَبب  َما )، 17 األطعمة، كتاب  ،العصرية، بريوت املكتبة، : حممد حميي الدين عبد احلميد، السنن، حتقيقالسِّ
 (.اَبب  اأْلَْكل  م تَِّكًئا) 6/ وابن ماجه، السنن، (َجاَء يف اأْلَْكِل ِمْن أَْعَلى الصَّْحَفةِ 

 .(اَبب  اْلَقِديدِ )، 17 السنن، كتاب األطعمة، ابن ماجه، رواه 43 
 .6، ص. 1، ج. املعجم الوسيط ،إبراهيم مصطفى 44 
 45 -http://www.almaany.com/ar/dict/ar

ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%91%D8%A9/ (01.09.2016) 

 .59/9 حشر، 46 

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%91%D8%A9/
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%91%D8%A9/
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%91%D8%A9/
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 يف القرآن الكرمي:   اإليثاروقد قال هللا تعاىل عن 
د وَن يف ص د ورِِهْم َحاجَ َوالَِّذيَن تـَبَـوَّء وا ال» بُّوَن َمْن َهاَجَر إَِلْيِهْم َواَل جيَِ ميَاَن ِمن قـَْبِلِهْم حيِ  اَر َواإْلِ َّا أ وت وا َويـ ْؤثِر وَن دَّ ًة ممِّ

 47«.َعَلٰى أَنف ِسِهْم َوَلْو َكاَن هِبِْم َخَصاَصٌة َوَمن ي وَق ش حَّ نـَْفِسِه َفأ ولَِٰئَك ه م  اْلم ْفِلح ونَ 
ه،  حياتيفه على نفسه، ومن ينظر إىل سريته صلى هللا عليه وسلم جيده خلقا ابرزًا شعب اً ثِر م ؤْ  حممد قائداً  كان

 ورِّث درمهاً. ومل ي على احملتاجنيحىت إن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يدخر ومل جيمع مااًل، بل وزّع ثروته 
 48«الَ  لنَّيبُّ َصلَّى هللا  َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َشْيٍء َقطُّ فـََقاَل:َما س ِئَل ا» َعْبِد هللِا قَاَل: ْبنِ  َجاِبرِ عن 
َْدٍة، قَاَلْت: اَي َرس وَل اَّللَِّ ِإيّنِ َنَسْجت  َهِذهِ  ْبنِ  َسْهلِ وعن   بَِيِدي َسْعٍد َرِضَي اَّللَّ  َعْنه  قَاَل: َجاَءِت اْمرَأٌَة ِبرب 

َا ِإزَار ه ، فـَقَ َأْكس وَكَها، فََأَخَذَها النَّيبُّ صَ  َنا َوِإهنَّ َها، َفَخرََج ِإلَيـْ ، لَّى هللا  َعَلْيِه َوَسلََّم حم َْتاًجا إِلَيـْ اَل َرج ٌل ِمَن الَقْوِم: اَي َرس وَل اَّللَِّ
ْجِلِس، مث َّ َرَجعَ «. نـََعمْ »اْكس ِنيَها. فـََقاَل: 

َ
َفَطَواَها مث َّ أَْرَسَل هِبَا إِلَْيِه، فـََقاَل َله   ،َفَجَلَس النَّيبُّ َصلَّى هللا  َعَلْيِه َوَسلََّم يف امل

ه ، َلَقْد َعِلْمَت أَنَّه  الَ يـَر دُّ َساِئاًل، فـََقاَل الرَّج ل : َواَّللَِّ مَ  ،  االَقْوم : َما َأْحَسْنَت، َسأَْلتَـَها ِإايَّ َسأَْلت ه  ِإالَّ لَِتك وَن َكَفيِن يـَْوَم أَم وت 
 49.ْت َكَفَنه  قَاَل َسْهٌل: َفَكانَ 

واللباس، وكان  بم كاألكل والشر ْحِتَياَجاهتِ ى اَقضَ ، و فَّةالصُّ معيشة أصحاب  لحتمّ وحممد صلى هللا عليه وسلم 
 50يعطيهم اهلدااي اليت أتيت إليه من الداخل واخلارج.

صلى هللا لنيب كن ا، لادمة للمساعدة يف األعمال املنزليةخل رضي هللا عنها يف أشدِّ احلاجة فاطمة تهابن توكان
 51.فَّةالصُّ أصحاب هذا الطلب أرشدها إىل ما ينفعها ويعينها، ومل أيت هلا خبادم، وقيل هو آثر  عليه وسلم

 اثنياً: مميزات ِدارية َتلب النجاح.
قدمياً  ةاليت تؤدي إىل النجاح يف اإلدار  صلى هللا عليه وسلم خصائص حممدنبحث يف بعض يف هذا القسم 

 .اخلارجي ولغة اجلسد املظهر مقدِّمتها: العدالة واملشورة واالجتهاد والعزم والثبات و وحديثاً، يف

                                                           

اَبب  ) 56(/ ومسلم، صحيح، كتاب الفضائل، اَبب  ح ْسِن اخل ل ِق َوالسََّخاِء، َوَما ي ْكَره  ِمَن الب ْخلِ ) 39ح، كتاب األدب، رواه البخاري، اجلامع الصحي 47 
ًئا َقطُّ فـََقاَل اَل وََكثْـَرة  َعطَائِهِ   (.َما س ِئَل َرس ول  هللِا َصلَّى هللا  َعَلْيِه َوَسلََّم َشيـْ

 (.اَبب  الرب  وِد َواحِلرَبَِة َوالشَّْمَلةِ ) 18(/ وكتاب اللباس، اَبب  ذِْكِر النَّسَّاجِ ) 31حيح، كتاب البيوع، رواه البخاري، اجلامع الص 48 

نـَْيامِ اَبٌب: َكْيَف َكاَن َعْيش  النَّيبِّ َصلَّى هللا  َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأْصَحاِبِه، َوخَتَلِّيِهْم ) 17البخاري، اجلامع الصحيح، كتاب الرقاق،  49  (/ مسلم، صحيح، كتاب َن الدُّ
 (.اَبب  َزَواِج َزيـَْنَب بِْنِت َجْحٍش، َونـ ز وِل احلَِْجاِب، َوِإثـَْباِت َولِيَمِة اْلع ْرسِ ) 94النكاح، 

-25، ص. 10، ج. 2002، حتقيق: علي حممد عمر، مكتبة األسرة، القاهرة، الطبقات الكربى، أبو عبد هللا حممد بن سعد بن منيعرواه ابن صعد،  50 
26 . 

 .430، ص. 11ه.، ج. 1414، بريوت، دار صادر، لسان العرب، حممد بن مكرم بن على، منظور ابن 51 
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 العدالة -ا
بني  عَدل، شخص عادل: 52َعَدل احلاِكم  يف احْل ْكمِ  ؛الَعْدل: َما قَاَم يف النـُّف وِس أَنه م ْستقيم، َوه َو ِضدُّ اجلَْور

 53.واجلَْوَر، أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه املتخاصمني: أنصف بينهما وجتنَّب الظُّْلمَ 
َفاَل ثبات لدولة اَل يتناصف  ،أ م ور اململكة اَحال الّرعية وتنتظم هبِ  افصل َبني احْلق َواْلَباِطل ويستقيم هبِ تالعدالة 

 ."ن الطَّاَعةعَ ِإذا رغب اْلملك َعن اْلعْدل رغبت الّرعية : "َوقد قَاَل أردشري بن اببك، أَهلَها ويغلب جورها على عدهلا
ْوَلَة اْلَعاِدَلَة َوِإْن َكاَنْت َكاِفرًَة ؛ َواَل ي ِقيم  الظَّاِلَمَة َوِإْن َكاَنْت م ْسلِ ابن تيمية: قَاَل  َمًة . َويـ َقال  : إنَّ اَّللََّ ي ِقيم  الدَّ

نـَْيا َتد وم  َمَع اْلَعْدِل َواْلك ْفِر َواَل َتد وم  َمَع الظُّْلِم َواإْلِسْ   :فََأخذه بعض الشَُّعرَاء فـََقاَل يف َذِلك، 54اَلمِ الدُّ
 )َعَلْيك اِبْلَعْدِل ِإن وليت مملكة ... َواْحَذْر من اجْلور ِفيَها َغايَة احلذر(
  55)فامللك يْبقى على اْلكْفر البهيم َواَل ... يْبقى َمَع اجْلور يف بَدو َويف حضر(

 الكرمي:عدالة يف القرآن الوقد قال هللا تعاىل عن 
بِِه  يَِعظ ك مْ  نِِعمَّا اَّللََّ  ِإنَّ  اِبْلَعْدلِ  حَتْك م وا َأنْ  النَّاسِ  َبنْيَ  َحَكْمت مْ  َوِإَذا أَْهِلَها ِإىَلٰ  اأْلََمااَنتِ  تـ َؤدُّوا َأنْ  أَيْم ر ك مْ  اَّللََّ  ِإنَّ "

يًعا َكانَ  اَّللََّ  ِإنَّ   ؤخر قول ابن تيمية رمحه هللا()أرى أن يقدم قول هللا تعاىل، وي 56."َبِصريًا مسَِ

ٰى َأالَّ تـَْعِدل وا اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمن وا ك ون وا قـَوَّاِمنَي َّللَِِّ ش َهَداَء اِبْلِقْسِط َواَل جَيْرَِمنَّك ْم َشَنآن  قـَْوٍم َعلَ : "يف آية أخرى
 57."َخِبرٌي مبَا تـَْعَمل ونَ  ْعِدل وا ه َو أَقْـَرب  لِلتـَّْقَوٰى َواتَـّق وا اَّللََّ ِإنَّ اَّللََّ اِ 

 يف امللك العادل:  رسول اَّللَّ صلى هللا  عليه وسلموقال 
ِطنَي ِعْنَد هللِا َعَلى َمَناِبَر ِمْن ن وٍر، ِإنَّ اْلم ْقسِ »َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرٍو قَاَل: قَاَل َرس ول  هللِا َصلَّى هللا  َعَلْيِه َوَسلََّم: 

 58«مْحَِن َعزَّ َوَجلَّ، وَِكْلَتا يََدْيِه ميَِنٌي، الَِّذيَن يـَْعِدل وَن يف ح ْكِمِهْم َوأَْهِليِهْم َوَما َول واَعْن ميَِنِي الرَّ 

                                                           
 52 ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-http://www.almaany.com/ar/dict/ar/ 

 .146/ص28م، ج2005الطبعة الثالثة، ، دار الوفاء،أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيميةابن تيمية،  53 

 ،لنهضة العربيةدار ا، قق: حمي هالل السرحان وحسن الساعايت، حتتسهيل النظر وتعجيل الظفر يف أخالق امللك، أبو احلسن علي بن حممد، املاوردي 54 
 .184-182م.، ص. 1982، بريوت

 .4/58ا نساء،  55 

 .5/8ا مائ ة،  56 

َماِم اْلَعاِدِل، َوع ق وبَِة اجْلَائِِر، َواحلَْثِّ َعَلى الّرِْفِق اِبلرَِّعيَِّة، َوالنـَّْهِي َعْن إِ ) 18مارة، رواه مسلم، صحيح، كتاب اإل 57   (.َخاِل اْلَمَشقَِّة َعَلْيِهمْ دْ اَبب  َفِضيَلِة اإْلِ

نْـ ) 63رواه مسلم، صحيح، كتاب اجلنة،  58  َفاِت الَّيِت يـ ْعَرف  هِبَا يف الدُّ  (.َيا أَْهل  اجْلَنَِّة َوأَْهل  النَّارِ اَبب  الصِّ
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، َأنَّ َرس وَل هللِا َصلَّى هللا  َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل َذاَت يـَْوٍم يف خ ْطبَ  ْهل  اجْلَنَِّة َوأَ "...ِه: تِ َعْن ِعَياِض ْبِن مِحَاٍر اْلم َجاِشِعيِّ
ِفيٌف م تَـَعفٌِّف ذ و عَ َثاَلثٌَة ذ و س ْلطَاٍن م ْقِسٌط م َتَصدٌِّق م َوفٌَّق، َوَرج ٌل َرِحيٌم َرِقيق  اْلَقْلِب ِلك لِّ ِذي قـ ْرََب َوم ْسِلٍم، وَ 

 59..."ِعَيالٍ 
وق املظلوم ية حقحللف الفضول الذي أ سس حلما من بني األعضاء املؤسسني صلى هللا عليه وسلم حممدكان 

 :ْلفعن هذا احلِ عمره  السنوات األخرية من يف وقال، مبكر وقتيف 
، َوَما أ ِحبُّ  نَّ يل بِِه مح َْر أَ  "َلَقْد َشِهْدت  يف َداِر َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ج ْدَعاَن ِحْلَف اْلف ض وِل َما َلْو د ِعيت  إلَْيِه أَلََجْبت 

 60النـََّعِم".
صلى هللا  عليه النيب  أرسل الصحابة أسامة إىليف قومها؛  امرأة نبيلةكانت الَّيِت   اْلَمْخز وِميَّةِ  ْلَمْرأَة  َسَرَقْت اويف يوم 

، وإمنا الدعوة وأنه ال عدالة فيه ذا االقرتاحهلصلى هللا  عليه وسلم  نبينا، فغضب تلك املرأةلكي ال يعاقب  وسلم
 : قالف للتحيز،

َا َأْهَلَك ال"... َلك ْم: َأهنَّ ْم َكان وا ِإَذا َسَرَق ِفيِهم  الشَّرِيف  تـَرَك وه ، َوِإَذا َسَرَق ِفيِهم  الضَّ فَِإمنَّ ِعيف  أَقَام وا َعَلْيِه نَّاَس قـَبـْ
 61..".احلَدَّ، َوالَِّذي نـَْفس  حم َمٍَّد بَِيِدِه، َلْو َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت حم َمٍَّد َسَرَقْت َلَقَطْعت  يََدَها

 فقال يف احلديث:  االبتعاد عن العدالةخطوة وعواقب  صلى هللا  عليه وسلملم النيب وقد أع
 62.."َواَل َحَكَم قـَْوٌم ِبَغرْيِ احلَْقِّ ِإالَّ َفَشا ِفيِهم  الدَّم ."...

 ْشَورَةُ املَ  -ُ
ْنزِيل اْلَعزِيز يف التـَّ وَ  ،طلب رَأْيه ِفيهِ  ، أيشاوره يف اأْلَمرالشورى واملشاورة واملشورة: مصدر للفعل شاور، 

 63.ما يـ ْنَصح  به من رأي وغرْيهِ لغة:  َرة  وَ املشْ ، }وشاورهم يف اأْلَمر{
 الشورى يف االصطالح: هي استطالع الرأي من ذوي اخلربة فيه للتوصل إىل األقرب للحق واألصوب.

 وحسب التعريف السابق ندرك احلقائق األتية:

                                                           

 .107، ص. 1، ج. الطبقات الكربىرواه ابن صعد،  59 
اَبب  َقْطِع ) 8(/ ومسلم، صحيح، كتاب احلدود، اَبب  ح ْسِن اخل ل ِق َوالسََّخاِء، َوَما ي ْكَره  ِمَن الب ْخلِ ) 39رواه البخاري، اجلامع الصحيح، كتاب املغازي،  60 

 (.ِق الشَّرِيِف َوَغرْيِِه، َوالنـَّْهِي َعِن الشََّفاَعِة يف احلْ د ودِ السَّارِ 

اَبب  َما َجاَء ) 26تاب اجلهاد، ك،  1406/1985، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، حممد فؤاد عبد الباقي، حتقيق: موطأ، مالك بن أنسرواه مالك،  61 
 (.يف اْلغ ل ولِ 

 .499، ص. 1، ج. وسيطاملعجم ال ،إبراهيم مصطفى 62 

 .14، ص. 1418/1997، دار القلم، الشورى يف ظل نظام احلكم اإلسالميعبد اخلالق،  عبدالرمحن 63 
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 -2فكرة. و  ياآلراء واألفكار يف األمر املشار فيه من كل صاحب رأ حِ فُّ صَ تَ  نْ البد لتحقيق الشورى مِ  -1
  64.وال هي داخلة يف نطاقها، األمور املقطوع ليست جماالً للشورىهناك بعض 

الشورى منهج اإلسالم يف احلكم ويف السياسة، إن الشورى يف االسالم موجه ومقصد من مقاصد النظام 
يف احلياة، ِلما هلا ِمن مكانة وأمهية ابلغة يف حتقيق املصلحة والغاية الناجحة، وألن السياسي واالجتماعي بل اخلاص 

 65االستبداد ابلرأي يؤدي دائما إىل أسوأ العواقب.
للشورى أمهية كبرية يف حياة األمم والشعوب، وإن أي نظام أو تنظيم ينشد اخلري والفالح ويبحث عن و    

ة والكرامة، وحيب أن يسود األمن واالستقرار والرخاء، ويرغب يف منع الظلم والتسلط العدالة واملساواة ويتوق إىل العز 
ويستنبط  ،ابلشورى تكتشف احلقائق وينجلي العمى هأن تكون الشورى مسته ومنهجه، ألن واالستبداد، ال بدَّ 

رى تنبعث ال ألنه ابلشو ما ذلك إو وتقوى شوكة األمة،  ،وتتوزع املسؤولية ،وتتضافر اجلهود ،ويصح الرأي ،الصواب
عوامل األلفة واملودة واحملبة والتعاون والتناصح، وتتشابك األيدي حلل املعضالت، وابلشورى يصل اإلنسان إىل ما 

ول القوية، بىن اجملتمعات الفاضلة والدوابلشورى ت  ، يصبو إليه من عزة وفالح وسعادة وجناح يف أمور الدنيا واآلخرة
تستمال القلوب، ويتعاون أهل الشورى من أجل بناء األوطان وعمارة األرض وإرضاء وابلشورى حيصل النصر و 

 66الرب.
؛ أي 67أن يشاور أصحابه رضي هللا عنهم فقال: "َوَشاِوْره ْم يِف األْمِر" صلى هللا  عليه وسلموقد أمر هللا رسوله 

صلى هللا  بك، وكان دنيوية تطييباً لقلوهبم، لِي ْسنَتَّ تعرَّف على آرائهم يف سياسة األ مَّة يف احلرب والسلم وشؤون احلياة ال
لَّى َعْن َأيب ه َريـْرََة قَاَل: َما َرأَْيت  َأَحًدا َأْكثـََر َمش ورًَة أَلْصَحاِبِه ِمْن َرس وِل هللِا صَ  يَ وِ َور   ،68كثري املشاورة هلم  عليه وسلم

 69اَّللَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم.

                                                           

 .204، ص. 1403/1983، بريوت ،دار الكتب العلمية، كتاب التعريفات،  علي بن حممد بن علي الشريفاجلرجاين،  64 
 .9م، ص. 2006، مكتبة احملامي، عبدالعزيز املقاحل :تقدمي، عة اإلسالميةالشورى يف الشري ، القاضي حسني بن حممد املهدي 65 
 .2/159آل عمران،  66 
 .204، ص. كتاب التعريفاتاجلرجاين،   67 
 (.اَبب  َما َجاَء يف اْلَمش ورَةِ ) 34السنن، كتاب اجلهاد،  رواه الرتمذي، 68 

ا َكاَن يـَْوم  َبْدٍر  69  السنن،   رواه الرتمذي، ...َوِجيَء اِبأل َساَرى، قَاَل َرس ول  هللِا َصلَّى اَّللَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم: َما تـَق ول وَن يف َهؤ اَلِء األ َساَرىَعْن َعْبِد هللِا قَاَل: َلمَّ
 (. اَبب  َما َجاَء يف اْلَمش وَرةِ ) 34كتاب اجلهاد، 
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 ،أفكارهم، وأدار العمل مع القرار املشرتك أخذ، و مورصحابه يف العديد من األأ صلى هللا عليه وسلموشاور 
حفر ) رب األحزابححتديد التكتيكات اليت جيب اتباعها يف ، و 70نتيجة حالة أسرى بدريف تعيني  على سبيل املثال

 فيها. الصحابة شاور 72للصالةالناس دعوة ، حىت يف 71(دفاعلاخلندق ل

 جتهاداَل -ت
جيتهد يف بعض األمور إما صلى هللا عليه وسلم  كان حممد، و 73بذَل ما يف و ْسعه: أي اْجتَـَهدَ مصدر  جتهاداال

 ته.ْدِعيَّ أَ من هذا احلال يف  يـ تَـَعوَّذ  يوافقه الوحي أو يصوِّبه، وكان ال حيب التَّكاس َل واجللوس بال عمل، و 
: َماِلٍك َرِضَي اَّللَّ  َعْنه ، قَاَل: َكا ْبنِ  أََنسِ عن  اللَّه مَّ ِإيّنِ َأع وذ  ِبَك ِمَن الَعْجِز »َن النَّيبُّ َصلَّى هللا  َعَلْيِه َوَسلََّم يـَق ول 

ََماِت، َوأَع وذ  ِبَك ِمْن َعَذاِب الَقرْبِ 
ْحَيا َوامل

َ
َنِة امل   74«َوالَكَسِل، َواجل نْبِ َواهلََرِم، َوأَع وذ  ِبَك ِمْن ِفتـْ

، مكة املكرمة يف بكل وسيلةإىل اإلسالم  جلب الناسجملتمع، وحاول جمتهداً جيتهد كأي فرد منتج يف اكان و 
وراء  ساقْ يـَنْ م بواب، فلاالله ح فتَ ت وهناك مل، ذهب إىل الطائف ،يف مكة املكرمة والوسائل الطرقت كل نـََفدَ وعندما 

يبحث هلم عن ل ركا وراءه مئات اآلالفات، َوْحِدهِ  خرج إيل الطريقوالكسل بل ذهب إىل املدينة املنورة، و   مَ شاؤ  التَّ 
 مثال على االجتهاد للمسلمني.   هوداجل مكان آمن يعيشون فيه، فكل هذه

                                                           

، َفَسار وا ِمْن َمّكَة إىَل اْلَمِديَنِة أَْربـًَعا، َج رَْكٌب ِمْن خ زَاَعَة إىَل الّنيبّ َصلَّى اَّللَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم فََأْخرَب وه  ِبف ص وِل قـ َرْيشٍ فـََلّما َفَصَلْت قـ َرْيٌش ِمْن َمّكَة إىَل اْلَمِديَنِة َخرَ  70 
ّوِهْم، َوَشاَوَره ْم يف أَْمرِِهْم اِبجلِّْد َواجلَِْهادِ َفَذِلَك ِحنَي َنَدَب َرس ول  هللِا َصلَّى اَّللَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم الّناَس َوَأْخرَبَه ْم َخرَبَ  ، َوَوَعَده ْم الّنْصَر إْن ه ْم َصرَب وا َواتـّق وا، َوأََمَره ْم  َعد 

أَنرَْب ز  هَل ْم ِمْن اْلَمِديَنِة، أَْم َنك ون  ِفيَها "، فـََقاَل: َرهَت ْم يف احْلَْربِ ِبطَاَعِة هللِا َوطَاَعِة َرس ولِِه. َوَشاَوَره ْم َرس ول  هللِا صّلى هللا عليه وسلم، وََكاَن َرس ول  هللِا ي ْكِثر  م َشاوَ 
َنا، أَْم َنك ون  َقرِيًبا َوجَنَْعل  ظ ه وَراَن إىَل َهَذا اجْلََبِل؟ َْنِدقـ َها َعَليـْ  ،األعلميدار ، قيق: مارسدن جونسحت، املغازي، حممد بن عمر، الواقدي"... للمزيد ينظر: َوخن 

 .445-444، ص. 2، ج. 1409/1989، بريوت
 .(اَبب  َبْدِء اأَلَذانِ ) 1رواه البخاري، اجلامع الصحيح، كتاب األذان،  71 
 .142، ص. 1، ج. املعجم الوسيط ،إبراهيم مصطفى 72 
 .(اَبب  َما يـ تَـَعوَّذ  ِمَن اجل نْبِ ) 28رواه البخاري، اجلامع الصحيح، كتاب اجلهاد والسري،  73 
 .2932، ص. 33، ج. لسان العرب، منظور ابن 74 
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 تُ باَ ْزُم والثَّ العَ  -ث
رادي التام، وهو النهاية فالعزم مرحلة من مراحل الفعل اإل، 75راد فعلهأعلى األمر  عزمو  ،الصَّرْب  واجِلدُّ  الَعْزم :

ويف  ؛من الرُّس ِل: الذين صربوا وَجدُّوا يف سبيل دْعَوهتم الَعْزم وأ ول و ،76سباب الداعية اىل الفعلاأل الطبيعية للتفكري يف
  77ِمَن الرُّس ِل" الَعْزمِ  القرآن الكرمي: "فَاْصربْ َكَما َصرَبَ أ ول و

رجل الذي يداوم ة المود واإلصرار وهو يف علم النفس صفالثبات هو التصميم، والصُّ  ،الثَـَّبات  مصدر ثَبتَ و 
 78.دٍ لُّ و جتََ  مٍ زْ على الفعل ويواظب عليه بصرب وحَ 

اليت  ةِ لَ قَـ رْ عَ الو  من كل املعارضةعلى الرغم  ة...خبطوات واثقاً، مشى اَثبِت اً َعازِم صلى هللا عليه وسلم كان حممدو 
هن انون والكاجمل :مثل ختلفة،امل الفرتاءاتر مي اب ، كماالبداية ذمن املسلمنيوعلى  ظ لم واعتدي عليه واجهته،

ْت َشاكَ عليه حىت  سار ه الذيطريق يفاألشواك  واألقو  ،اغتياله عدة مرات شركونامل ، كما حاول79.الساحر..و 
 .فما ردَّه ذلك للتخلي عن القضية ماليةٌ  مبالغ ت عليهضَ رِ وع  شواك قدميه الشريفتني، األ

َا َتْطل ب  بِِه الشََّرَف ِفيَنا، فـََنْحن  ن سَ   َوِإنْ فعلى سبيل املثال قال بعض املشركني: "... َنا، َوِإْن  ك ْنَت إمنَّ وِّد َك َعَليـْ
َنا ت ك ْم مَ  فـََقاَل هَل ْم َرس ول  اَّللَِّ َصلَّى هللا  َعَلْيِه َوَسلََّم: .ك ْنَت ت رِيد  بِِه م ْلًكا َملَّْكَناَك َعَليـْ ا يب َما تـَق ول وَن، َما ِجْئت  مبَا ِجئـْ

َ بـََعَثيِن إلَْيك ْم َرس واًل بِ  ، َوأَنـَْزَل َعَليَّ ِكَتااًب، َوأََمَرين َأْن ِه أَْطل ب  أَْمَواَلك ْم، َواَل الشََّرَف ِفيك ْم، َواَل اْلم ْلَك َعَلْيك ْم، َوَلِكنَّ اَّللَّ
، َوَنَصْحت   نـَْيا  َلك ْم، فَِإْن تـَْقبَـل وا ِمينِّ  َأك وَن َلك ْم َبِشريًا َونَِذيرًا، فـَبَـلَّْغت ك ْم رَِسااَلِت َريبِّ ت ك ْم بِِه، فـَه َو َحظُّك ْم يف الدُّ َما ِجئـْ

َنك مْ   80."َواآْلِخرَِة، َوِإنَّ تـَر دُّوه  َعَليَّ َأْصربْ أِلَْمِر اَّللَِّ َحىتَّ حَيْك َم اَّللَّ  بـَْييِن َوبـَيـْ
واستمر يف  ،ن القضيةع تخلَّ لى هللا عليه وسلم مل يالنيب ص الطبيعية البشرية اليت ج ِبل عليهاعلى الرغم من 

 .ه بعزم وثبات، رغم ، ومل ينس قط مكانته كقائد ومعلم وقدوةطريق

                                                           

 .73، ص. 2م، ج. 1982، دار الكتب البناين، بريوت، املعجم الفلسفي، مجيل صليبا 75 
 .46/153، األحقاف 76 
 .376، ص. 1، ج. املعجم الفلسفي، مجيل صليبا 77 
 .216، ص. 1ج.  ،السرية النبويةرواه ابن هشام،  78 
 .236، ص. 1ج.  ،السرية النبويةرواه ابن هشام،  79 
حَّيالنَّ  الطبُّ اثمر حتاملة،  80  تشرين  10-7تركيا )من -أضنا –حبث مقدم للمؤمتر الدويل يف الطب النبوي  ،بوي وحفظ اجملتمع من خالل التثقيف الصِّ

 . Çukurova University، 9ص م(2015األول 

http://ar.lib.eshia.ir/73065
http://ar.lib.eshia.ir/73065
http://ar.lib.eshia.ir/73065
http://ar.lib.eshia.ir/73065
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 املظهر الارجي ولغة اجلسد -ج
شيء مطلوب  ياخلارج ظهرفامل ،شك بال قيادة والقائدللمهمة ابلنسبة  عدُّ واحدة من امليزات اليت ت  هذه امليزة 
جند  ادراملص، ومن خالل البحث يف النصوص و االستخدام املاهر للغة اجلسدكذلك   فطرة سليمة، لكل إنسان، وهي

ج حياة ، وأنه كان يتمثَّل ذلك، ويعلمه ألصحابه منهلمظهر اخلارجيل اليةأمهية ع أوىلصلى هللا عليه وسلم أن حممداً 
حيحة، على األسلوب التفاعلي يف إيصال امل وكان يعتمد أيضا وبطريقة تفاعلية كمثل النظافة والتجمُّل أمامهم، علومة الصِّ

وقت حاجتها لتوثيق  يستخدم عناصر لغة اجلسد ، وكان81حيث كان يتوضأ أمام الصحابة، ويغسل يديه قبل الطعام
 )ما الفرق بني غسل الطعام ولتجمل أمام الصحابة حىت تفصل بينهما، وتقول: ومنها األسلوب ( .العالقة مع االتباع

 النيبَّ صلى هللا عليه وسلم يف أحسن وأمجل مظهر كما قال حسان بن اثبت: سبحانه وتعاىل  د خلق هللا  قو 
 وَأحسن  منَك مل تَر قطُّ عيين ** َوأمْجَل  ِمْنَك مَلْ تَِلِد الّنَساء  

 82كأنَك قْد خلقَت كما تشاء    خلقَت مربأً مْن كّل عيٍب ** 
َله  َواَل بـَْعَده  ِمثْـَله .يـَق ول  انَ »وقال علي بن أيب طالب:   83« ِعت ه : ملَْ أََر قـَبـْ

  84«َكاَن َرس ول  هللِا َصلَّى هللا  َعَلْيِه َوَسلََّم َأْحَسَن النَّاِس َوْجًها َوَأْحَسنَـه ْم َخْلًقا»وقال براء بن عازب: 
يزيد  خرلك هناك عنصر آومع ذ، ال تشوبه شائبةأنيق رائع حممد لديه مظهر ذه الرواايت أّن كما يتضح من هو 

تنظيف الفم ب ، كما يهتمُّ 85ابستمرار من مجاله وهو العناية والرعاية جلسده، فقد كان يعتين بتسريح شعره وحليته
 .87والطيبة اليت ال تفارقه لطيفةالائحة ، كذلك الر 86واألسنان

                                                           

 .21، ص 1414/1994، بريوت، دار الكتب العلمية  مهنا عبد، حتقيق: ديوان حسان بن اثبت، حسان بن اثبت 81 
، جزء د علي بن أيب طالبمسناملسند،  (/ ورواه ابن حنبل،َعَلْيِه َوَسلَّمَ  اَبب  َما َجاَء يف ِصَفِة النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ  ) 8السنن، كتاب املناقب،  رواه الرتمذي، 82 
   .96، ص 1
اَبٌب يف ِصَفِة ) 93(/ ورواه مسلم، صحيح، كتاب الفضائل، اَبب  ِصَفِة النَّيبِّ َصلَّى هللا  َعَلْيِه َوَسلَّمَ ) 20رواه البخاري، اجلامع الصحيح، كتاب املناقب،  83 

 (.َصلَّى هللا  َعَلْيِه َوَسلََّم َوأَنَّه  َكاَن َأْحَسَن النَّاِس َوْجًهاالنَّيبِّ 

  (.اَلِح الشََّعرِ اَبٌب يف ِإصْ )، 2 كتاب الرتخل،  السنن، ،أبو داودرواه  «َمْن َكاَن َله  َشْعٌر فـَْلي ْكرِْمه  »َعْن َأيب ه َريـَْرَة، َأنَّ َرس وَل اَّللَِّ َصلَّى هللا  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  84 
، َما َجاَءين »َعْن َأيب أ َماَمَة، أَنَّ َرس وَل اَّللَِّ َصلَّى هللا  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  85  َواَك َمْطَهَرٌة لِْلَفِم، َمْرَضاٌة لِلرَّبِّ َواِك، َحىتَّ َلَقْد  َتَسوَّك وا؛ فَِإنَّ السِّ ِجرْبِيل  ِإالَّ أَْوَصاين اِبلسِّ

 وابن ماجه، « َلَقْد َخِشيت  أَْن أ ْحِفَي َمَقاِدَم َفِميْسَتاك  َحىتَّ أَْن يـ ْفَرَض َعَليَّ َوَعَلى أ مَّيِت، َوَلْواَل َأيّنِ َأَخاف  أَْن َأش قَّ َعَلى أ مَّيِت، َلَفَرْضت ه  هَل ْم، َوِإيّنِ أَلَ  َخِشيت  
َواكِ ) 7السنن، كتاب الطهارة وسننها،   (.اَبب  السِّ

ٌة يـََتطَيَّب  ِمنـَْها»ْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: عَ  86  اَبب  َما َجاَء يف اْسِتْحَباِب  )، 1 اب الرتخل،كت، السنن،  أبو داودرواه  «َكاَنْت لِلنَّيبِّ َصلَّى هللا  َعَلْيِه َوَسلََّم س كَّ
 (.الطِّيبِ 

(/ ورواه اَبب  َما َجاَء يف تـَْقِليِم اأَلْظَفارِ ) 14(/ ورواه الرتمذي، السنن، كتاب األدب، َرةِ اَبب  ِخَصاِل اْلِفطْ ) 56رواه مسلم، صحيح، كتاب الطهارة،  87 
، كتاب 1406/1986، حلب ،مكتب املطبوعات اإلسالمية، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدةالسنن، ، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائيالنسائي، 
َنِن اْلفِ )ابب  1الزينة،   .(ْطَرة  ِمَن السُّ
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 النبوية:بعض التوجيهات ابجلسم والرعاية لعناية ابذكر فيما يتعلق أن نميكن و 
َن اْلِفْطرَِة: َقصُّ الشَّاِرِب، َوِإْعَفاء  َعْشٌر مِ »قَاَلْت: قَاَل َرس ول  هللِا َصلَّى هللا  َعَلْيِه َوَسلََّم:  رضي هللا عنها َعْن َعاِئَشةَ 

، َواْسِتْنَشاق  اْلَماِء، َوَقصُّ اأْلَْظَفاِر، َوَغْسل  اْلرَبَاِجِم، َونـَْتف  اإْلِ  َواك   88«، َوَحْلق  اْلَعانَِة، َوانِْتَقاص  اْلَماءِ ِبطِ اللِّْحَيِة، َوالسِّ
ما هلا من و  قها على املظهر اخلارجي من اجلمال والنظامأخرى يبني احلديث النبوي األمهية اليت يعلِّ  ويف رواية

 مكانة مهمة يف اجملتمع املسلم وبني أفراده: 
بُّ َأْن َيك وَن ثـَْوب ه  َحَسًنا َونـَعْ قَاَل َرج لٌ ...َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسع وٍد، قَاَل: ف ل ه  َحَسَنًة، قَاَل النَّيبِّ : ِإنَّ الرَّج َل حيِ 

بُّ اجْلََمالَ »َصلَّى هللا  َعَلْيِه َوَسلََّم:  يٌل حيِ   89«...ِإنَّ هللَا مجَِ
 اخلارجي رغم سكناه يف رلعناية الشخصية واملظهاب  ْهَتمَّ قائداً ي  صلى هللا عليه وسلم حممدكان   تبني لناكما و 

  . يف منطقة بعيدة جدا من احلضارةو ، والرمال وسط الصحراء

 امتة وأهم النتائج والتوصيات:ال
ذه ية، فعدد الدول اإلسالمية ومؤسساهتا كثري، ولكن القوة الفعلية هلحقيق أزمة قيادة يواجه اجملتمع اإلسالمي إنّ 

اجلمعيات ذه هلعدم القدرة على حتقيق النجاح ك عدة أسباب أدَّت إىل املؤسسات وأتثريها ضعيفة يف الواقع، وهنا
والقيادة هلذه املؤسسات، وآليات التخطيط والتنفيذ بشكل صحيح، فإذا كانت اإلدارة  اإلدارة، من أمهها: واملؤسسات

 د  هِّ سوف مي َ باع، مثَّ تأحناء املؤسسة وااليف كل  داريةاإلفلسفة وأفضل، تتغري ال تنفِّذ وختطط بشكل صحيح القيادةو 
 جحة.ان املؤسسة اليت تظهر لتكون والعقبات للقضاء على الكثري من املشكالت أمامه وأمام أتباعه الطريق

العديد من  مَ دِّ ق  و  ،يف العامل الغريب الةقيادة فعَّ  إجياد يةحول كيف والدراسات العديد من الفرضيات تفقد كان
يوجد قائد فعَّال اَل مني لمسلابلنسبة ل، و ينبغي أن يكونوكيف لقائد املثايل ل املثالية صاخلصائ، وذ ِكَرت القادة كأمثلة

ليه وسلم يصلح صلى هللا ع مع ذلك؛ عدا عن شهادة غريه بذلك، و صلى هللا عليه وسلمانجح ويصلح منوذجاً كمحمد 
لدينا رؤية وعرفنا و  ناثقافتإىل األقرب  ته هيقياد ألنوغريها، و  لمجتمعات اإلسالميةاً لكون عالجتساليت  لقيادةل مثاالً 
ِته  اليت من تراجع يف القيادة والرايدة هو بسبب ترك منوذجه وس نَّ  لمجتمعات اإلسالميةاحلضاري، وما حيصل اآلن ل للعامل

 او تخذمني أن يجيب على املسل هبَِناء َعَليْ و  ومراعية ملتطلباهتم وحياهتم الدنيوية واألخروية، بتوجيه من الوحيو ضعت 

                                                           

 (.اَبب  َما َجاَء يف الِكرْبِ ) 61(/ ورواه الرتمذي، السنن، كتاب الرب والصلة، اَبب  حَتْرمِِي اْلِكرْبِ َوبـََيانِهِ ) 147رواه مسلم، صحيح، كتاب الطهارة،   88
  حقيق ا منا  هو: أن يقع اال فاق على عِّ ل ِّ يَّ ة وصف بنص، وإجماع، فيج ه  في وجو ها في صورة ا نزاع،   حقيق أن ا نباش 89

/ وسمي  حقيق ا منا ؛ ألن ا منا  وهو ا وصف عل  أنه منا ، وبقي ا نظر في  حقيق وجو ه في ا صورة ا معينة.، سارق

.142، ص2ينظر: ا شو اني، إرشا  ا فحول، ج  
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وضع العديد  اً رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قائدفقد كان  ،النبوية منوذجاً للخروج من املشكالت احلالية أسلوب القيادة
لح العيش ويف هذا البحث عرضنا بعض امليزات النبوية بوصفها منوذجا يص، واقعاً يف شخصيته ومعامالته من املَميِّزَاتٍ 

وهنم أو جنسهم، الناس أمهية وقيمة أايًّ كان ل ؤهإعطاومما عرضنا له  ،بة الناسيف اكتسابه حم سبباً  به، وكانت هي وغريها
 العدالةك؛  النجاح جلبتدارية اليت اإل هيزاتكما عرضنا مم  ،، وغريها من الصفاتيثَار  ، واإلِ التَّواض ع  ، و األمانَة  و 

َ
، ْشَورَة  ، وامل

 مدحملقيادية الفعالة املميزات ال، على أنه ال خيفى على أحد أن املظهر اخلارجي ولغة اجلسدو ، ت  باَ ْزم  والثَّ العَ واالجتهاد، و 
 .كثرية وال نستطيع الوقوف عليها يف مقال أو حبث  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 :وفيما أييت أ قدم بعض النتائج والتوصيات ملا توصلت إليه من خالل حبثي
خاصة الشباب املسلم املرشح للقيادة أخذ النيب حممد صلى هللا عليه وسلم جيب على القيادات املسلمة و  -1

 .منوذجاً قيادايً انجحاً للوصول إىل النجاح املنشود

وشخصية  هذا املوضوعيف مثل الدراسات العلمية من خالل  على العلماء املسلمني تكثيف البحثينبغي  -2
َْعل  النيب صلى هللا عليه وسلم القيادية، وعرض 
 اليت سيتوصل إليها مع اجملتمع. وَماتِ امل

ح يف مراعية فيها النموذج احملمدي يف القيادة؛ كقائد بشري جن للتدريب قيادية أكادمييةأن يتم أتسيس  ينبغي -3
 .التقدم واالزدهار آنذاك

قيادات ؤخَّر ال، وأن ال تلقيادةل يف دور الرايدة وتقدمي املشورة نين املسلميوضع املفكر على احلكومات جيب  -4
 .الصاحلة

وضع دراسة علمية تتضمَّن مفردات القيادة النبوية وتضمينها خطط احلكومات اإلسالمية لالستفادة منها  -5
 قدر اإلمكان.

توضيح الصورة الصحيحة للقيادة النبوية الفذَّة لغري املسلمني من خالل وسائل اإلعالم، وقنوات االتصال  -6
 معهم، كالسفارات وما ميثِّلها.

 الصورة القيادية للنيب صلى هللا عليه وسلم يف مناهج التعليم يف املدارس واجلامعات.إيضاح  -7

، م وَمةٌ ، األ  بـ وَّةٌ )األ   خذ على كل األدوارأن أيو  ،انجحاً  ميكن ألي شخص أن يكون قائداً  وأخريا، أريد أن أقول:
 تمكن مني ع أن، ولكنه لن يستطي كل مرحلة من مراحل احلياةيف الدولة( راَِئَسة  ، اإلدارة العامة، ْسَتاِذيَّةٌ ، األ  تَـْلَمَذةٌ ال

 .هذه األدوار منوذجاً، كونه صلى هللا عليه وسلم جنح يف كل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حممد ذلك حىت أيخذ النيب 
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 عالجه وُسُبلالفهم الاطئ للسنة النبوية وأثره يف ظهور التطرف: 
 املةالدكتور اثمر حت

Yrd.Doç.Dr.Thamer HATAMLEH 

 -قسم احلديث النبوي الشريف -األستاذ املساعد يف كلية االهليات

BINGÖL UNIVERSITYمعة بنكول الرتكية احلكومية/جا 

 
 امللخص

الفهم اخلاطئ للدِّين هو أحد األسباب اليت تقود الشباب إىل االنضمام للتطرف، إذ إنَّ القاسم املشرتك بني الشباب 
والتطرُّف هو الرَّغبة يف التغيري واإلصالح؛ ولكنها أخطأت الطريق واحنرفت عن مساره، خاصَّة وأنَّ للتطرُّف أشكااًل 

عددة، وظواهر متباينة، وأنه يتبدَّل فيه االستقطاب واخلطاب ألسباب وعوامل متجددة، وإن تشاهبت يف جذورها مت
وأسباب نشأهتا،  واليت حذَّر منها اإلسالم وحاربه أسباهبا، ونقف يف ثنااي البحث مع أسباب الفهم اخلاطئ للسنة 

ول املناسبة، وقد النبوي يف عالج التطرف من خالل الوقاية وتقدمي احلل النبوية وآاثره على الفرد واجملتمع، مث نبنيِّ املنهج
 .سلكت  يف حبثي املنهج الوصفي يف وصف احلالة، مثَّ املنهج التحليلي لبيان املنهج الصحيح يف مواجهة الفهم اخلاطئ

 السنة النبوية، الفهم اخلاطئ، املنهج العالجي. الكلمات املفتاحية:

 

 املقدمة

  ربِّ العاملني والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني، وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد؛احلمد هلل

 عية من حاللٍ ، ومنهما تؤخذ األحكام الشر لتلقِّي األحكام مها املصدران يف الشريعة اإلسالمية النبويةالقرآن والسنة  فإنَّ 
َ َوَأِطيع وا الرَّس وَل َوأ ويل اأْلَْمِر ِمْنك ْم فَِإْن تـََناَزعْ اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمن وا أَ ، قال تعاىل: )وحرامٍ  ت ْم يف َشْيٍء فـَر دُّوه  ِإىَل اَّللَِّ ِطيع وا اَّللَّ

ت ْم تـ ْؤِمن وَن اِبَّللَِّ َواْليَـْوِم اآْلِخِر َذِلَك َخرْيٌ َوَأْحَسن  أَتِْوياًل   (.59)النساء: (َوالرَّس وِل ِإْن ك نـْ
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وممَّا ال خيفى على انظر إىل الواقع املعاصر الذي جيد فيه انتشار الفهم اخلاطئ لإلسالم وتعاليمه، الذي ينبين             
عليه تطبيقه هلذه األحكام بناء على فهمه اخلاطئ، ومن خالهلما انتشر التطرف واالرهاب ابسم اإلسالم، فكلُّ شخٍص 

ِليْ ِمن هؤالء يدَّعي فـَْهمًا لنصوص الشريعة وتطبي ها عليه، قاهتا، فيقوم بتطبيقها حسب نظره ورأيه، أو حسب َمْن مي 
 خطأ أو احنراف يف الفكر اإلسالمي مصدره اخلطأ يف فهم النصِّ  وكلُّ واألسباب اليت أدَّت إىل فهمه هبذه الطريقة، 
 .1يه العلماء بتحقيق املناطسمِّ الشرعي أو يف تنزيله على أرض الواقع، وهو ما ي  

بعد  ،العقلو  الفهم هلذه النصوص ابلشكل الصحيح يتفاوت من شخص إىل آخر حسب درجته يف والعلم نَّ إ      
 صلى هللا الفتوحات اليت كان قد بدأها النيبمن خالل وفاة النيب صلى هللا عليه وسلم بدأ اإلسالم ابالنتشار سريعًا 

 الناسُّ  ىفأمسوعجم،  لناس إىل اإلسالم من عربٍ دخل الكثري من افانتشر اإلسالم يف بقاع األرض، و عليه وسلم، 
مان رضي هللا عنه ، وبعد فتنة مقتل عث، بسبب اللغة وقلة الفهم وأسباب أخرىلفهم النصوص ؛والعلماء لمَ حيتاجون العِ 

ظهر ف بدأت األحاديث املكذوبة ابالنتشار، وبدأ الفهم املنحرف واخلاطئ لألحاديث النبوية واآلايت القرآنية ابلظهور،
ذلك جلياً يف الفهم اخلاطئ للخوارج ومنهجهم يف التعامل مع النصوص الشرعية، وقد حذَّر النيب صلى هللا عليه وسلم 

الذين  ؛الهَّ وس اجل  والرؤ  ،داثء األسنان الصغارم، كما حذَّر من ح  لْ م والعِ هْ مبا مل يعهدوه من الفَ  دِّثون الناسَّ من الذين حي َ 
)َسَيك ون  ىِف آِخِر أ مَّىِت أ اَنٌس  أَنَّه  قَاَل: -صلى هللا عليه وسلم-َعْن َأَِب ه َريـْرََة َعْن َرس وِل اَّللَِّ فن، فتون مبا ال يعلمو ي  

ه ْم( ك ْم َوِإايَّ  .2حي َدِّث وَنك ْم َما ملَْ َتْسَمع وا أَنـْت ْم َوالَ آاَبؤ ك ْم فَِإايَّ

 هللا عليه وسلم د( قد حذَّر النيب صلىد وغري املتعمَّ نصوص الشرعية )املتعمَّ مسالة الفهم اخلاطئ لل نرى أنَّ هنا من       
 .ن يتبناهوممَّ  هذا الفكر من والصحابة الكرام

 

 

                                                           
  مسل ، ا صحيح، ا مق مة، باب ا نهي عن ا رواية عن ا ضعفاء، ح يث1.15
  ا قر بي، ا جامع ألح ا  ا قرآن، ج10، ص2.108
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 منهج الباحث:

ن استخدمت يف حبثي املنهج الوصفي يف َوْصف حالة الفهم اخلاطئ للنصوص الشَّرعية وأسباهبا، مثَّ املنهج التحليلي لبيا
 ح يف مواجهة هذه احلالة من خالل نصوص الشريعة والواقع.املنهج الصحي

 :مبحثني ِىلوقد قسَّمت البحث  

 النبوية )قدمياً وحديثاً(. سنةاملبحث األول: أسباُ اَلحنراف يف فهم ال

 املطلب األول: األسباب العامَّة.

 املطلب الثاين: األسباب احلديثة.

 .االحنراف يف الفهم اخلاطئ: اآلاثر املرتتبة على أسباب املطلب الثالث

 : الوسائل العالجية للفهم الاطئ للسنة النبوية عند األفراد واجلماعات.يناملبحث الثا

 املطلب األول: املنهج الوقائي )إعالمياً، فكرايً، أسرايً..(

 املطلب الثاين: املنهج العالجي.

 مثَّ اخلامتة وفيها أهمُّ النتائج والتوصيات.

 النبوية )قدمياً وحديثاً(. سنةسباُ اَلحنراف يف فهم الاملبحث األول: أ

 املطلب األول: األسباُ العامَّة.

تتفاوت أسباب الفهم اخلاطئ للنصوص الشرعية قدمياً، ولكنَّها جتتمع يف أمر واحد وهو قصور االطالع والتسرُّع من 
ِف الَفرِد يف التَّصوُّر ى تتفرَّع وتـ ْبىن على َضعْ الشخص نفسه، فبدايته من فـَْهِم الفرد نفسه، مثَّ تبدأ األسباب األخر 

 والبحث، ونقف هنا مع أهمِّ هذه األسباب القدمية اليت تشرتك فيها اجلماعات واألفراد قدمياً.
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 أوًَل: أسباُ ذاتية وداخلية من الشخص.

 تفاوت العقول والفهم بني الناس. -1

 موجوداً منذ نزول الوحي وما زال، وعقول الناس تتفاوت يف الفهمكان الفهم اخلاطئ عند بعض الناس للنصِّ الشرعي   
اِبْلبَـيَِّناِت  *ت ْم اَل تـَْعَلم وَن فَاْسأَل وا أَْهَل الذِّْكِر ِإْن ك نْـ واإلدراك، وهلذا نبَّه هللا تعاىل إىل سؤال أهل العلم عند االلتباس بقوله: )

َ لِلنَّاِس َما نـ ّزَِل إِلَْيِهْم َوَلَعلَّه ْم يـَتَـَفكَّر وَن(َوالزُّب ِر َوأَنـْزَْلَنا إِلَْيَك الذِّْكَر لِ  (، وأهل الذِّكر هم أهل الفهم 44-43النحل:) تـ َبنيِّ
 ،كر أهل القرآنأهل الذ ): رضي هللا عنهما قوله ابن عباسوالعلم الذين آاتهم هللا فـَْهماً وعلماً؛  كما ذكر القرطيب عن 

 .3(اربوقيل: أهل العلم، واملعىن متق

ويف قصة عدي بن حامت وعدم فهمه ملعىن آية دليل واضح على تفاوت الصحابة يف الفهم للنصوص، فقد جاء يف قوله  
َ َلك م  اخْلَْيط  اأْلَبـَْيض  ِمَن اخْلَْيِط اأْلَْسَوِد ِمَن اْلَفْجرِ تعاىل )  -ِن َحامتٍِ َعْن َعِديِّ بْ البخاري  روى، (وَك ل وا َواْشَرب وا َحىتَّ يـَتَـَبنيَّ

َا اخْلَْيطَاِن قَاَل ِإنَّكَ  -َرِضَي اَّللَّ  َعْنه    َلَعرِيض  اْلَقَفا ِإْن قَاَل: قـ ْلت  اَي َرس وَل هللِا َما اخْلَْيط  األَبـَْيض  ِمَن اخْلَْيِط اأَلْسَوِد َأمه 
 .4ض  النـََّهاِر(أَْبَصْرَت اخْلَْيَطنْيِ مث َّ قَاَل: الَ َبْل ه َو َسَواد  اللَّْيِل َوبـََيا

قال فحجر العسقالين عن اخلطايب والزخمشري يف معىن قول النيب صلى هللا عليه وسلم: )إنك لعريض القفا(  ونقل ابن  
ِإنََّك  :َطرِيِق أ ْخَرى  َهَذا احلَِْديِث ِمنْ َوَقْد ر ِوَي يف  ،اخلطايب: )َواْلَعَرب  تـَق ول  ف اَلٌن َعرِيض  اْلَقَفا ِإَذا َكاَن ِفيِه َغَباَوٌة َوَغْفَلةٌ 

َا َعرََّض النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ   :َعرِيض  اْلَقَفا َوَجَزَم الزَّخَمَْشرِيُّ اِبلتَّْأِويِل الثَّاين فـََقالَ   َعَلْيِه َوَسلََّم قـََفا َعِديٍّ أِلَنَّه  َغَفَل َعِن اْلبَـَياِن ِإمنَّ
الصحابة كانوا يتفاوتون يف فهم السنة النبوية، ورمبا  ، من هنا نرى أنَّ 5َلى ِقلَِّة اْلَفِطَنِة(َوع ْرض  اْلَقَفا ممَّا ي ْسَتَدلُّ بِِه عَ 

كذلك األمر ينطبق   ،يفهموهنا على غري املراد احلقيقي، ولكنهم كانوا يستفسرون من النيب صلى هللا عليه وسلم وقتها
نَّ هللا  به على ها، وقد ذكر هللا عزَّ وجل نِعَمَة الَفْهم الذي مَ على غريهم من البشر، فالعقول تتفاوت يف فـَْهِمها وتصوُّرِ 

َداو وَد وَ النيب سليمان عليه السالم يف َمْعِرض بيان احلكم يف قضية َقَضى فيها داود  وسليمان  عليهما السالم؛ قال تعاىل: )

                                                           
  ا ب اري، ا جامع ا صحيح،   اب ا  فسير، باب سورة ا بقرة، ح يث 3.4240
  ابن حجر، ف ح ا باري شرح صحيح ا ب اري، ج4، ص4.133
  أبو  او ، ا سنن،   اب ا  هارة، باب في ا مجروح ي يمَّ ، ج1، ص132، ح يث5.338
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َنا 78اْلَقْوِم وَك نَّا حِل ْكِمِهْم َشاِهِديَن ) َوس َلْيَماَن ِإْذ حَيْك َماِن يف احْلَْرِث ِإْذ نـََفَشْت ِفيِه َغَنم   ( فـََفهَّْمَناَها س َلْيَماَن وَك الًّ آتـَيـْ
 (.79-78( )األنبياء:ح ْكًما َوِعْلًما

 اجلهل. -2

 إنَّ اجلهل ابحل كم الشرعي وعدم العلم ابحل كم كاماًل، مث اخلطأ يف تطبيقه سبٌب من األسباب الداخلية الذاتية للفرد يف
انتشار التطرُّف يف اجملتمعات، فاخلطأ يف التصوُّر ينتج عنه خطأ يف التصرف، كذلك َمن ال يعرف املدخل للنصوص 
الشرعية وفهمها اليت ذكرها العلماء كالعلم ابللغة العربية، ومقاصد الشريعة، وأصول الفقه، والناسخ واملنسوخ ومجع 

وسائل ها من وسائل فهم النصِّ ابلشَّكل الصَّحيح؛ فمن ال يعرف هذه الالنصوص كافَّة يف املوضوع، وفقه الواقع، وغري 
.  ال بدَّ أن يبقى فهمه للنصِّ انقصاً غري مكتمل، ومنه أييت حكمه اخلاطئ بناء على نقص آليَّات التعامل مع النَّصِّ

َشجَّه  ىِف رَْأِسِه مث َّ اْحتَـَلَم اَب َرج الً ِمنَّا َحَجٌر فَ َخَرْجَنا ىِف َسَفٍر فََأصَ  :قَالَ  -رضي هللا عنه- َعْن َجاِبرٍ وخري مثال ما جاء   
د  َلَك ر ْخَصًة َوأَْنَت تـَْقِدر   َعَلى اْلَماِء فَاْغَتَسَل َفَماَت  َفَسَأَل َأْصَحابَه  فـََقاَل َهْل جتَِد وَن ىِل ر ْخَصًة ىِف التـََّيمُِّم فـََقال وا َما جنَِ

َا ِشَفاء  اْلِعىِّ قـَتَـل وه  قـَتَـَله م  اَّللَّ  )أ ْخربَ ِبَذِلَك فـََقاَل  -صلى هللا عليه وسلم-ىبِّ فـََلمَّا َقِدْمَنا َعَلى النَّ   َأالَّ َسأَل وا ِإْذ مَلْ يـَْعَلم وا فَِإمنَّ
َم َويـَْعِصرَ  َا َكاَن َيْكِفيِه َأْن يـَتَـَيمَّ ، فقد كان وما زال اجلهل واخلطأ 7جلهل، ومعىن الِعيِّ هنا هو: ا6(يـَْعِصبَ )أَْو  (السَُّؤال  ِإمنَّ

يف احلكم سبباً رئيساً من أسباب التطبيق اخلاطئ لألحكام، فمن يطالع كثرياً من حوادث التطرُّف جيد نسبًة عاليًة منها 
 نتجت عن جهل وتسرٍُّع يف احلكم، مما نتج عنه هذه احلوادث، فاجلاهل عدوٌّ لنفسه وعدوٌّ لغريه.

 غلو والتشدُّد.: انتهاج منهج ال-3

ْهَل اَي أَ ، وجاء النهي عن الغلو يف نصوص القرآن والسنة، قال تعاىل: )8ومعىن الغلو هو االرتفاع وجماوزة احلدِّ وتَعدِّْيه 
أهل الكتاب الذين  (، فقد ذمَّ هللا تعاىل بعض171( )النساء:اْلِكَتاِب اَل تـَْغل وا يف ِديِنك ْم َواَل تـَق ول وا َعَلى اَّللَِّ ِإالَّ احلَْقَّ 

غالوا واعتدوا يف دينهم، وجاوزا احلدَّ، فاملغاالة مذمومة حىت يف الدِّْين والتَّديُّن، وهلذا بوَّب البخاري اباًب يف صحيحه 

                                                           
  ابن األثير، ا نهاية في غريب ا ح يث واألثر، باب ا عين، ج3، ص6.626
  ينظر: ابن فارس، وا جوهري وا زبي ي،  له  في ما ة غال.7
  ا ب اري، ا جامع ا صحيح،   اب اإليمان، باب ا  ين يسر، ج1، ص23، ح يث8.39
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َعْن َأيب ه َريـْرََة َعِن النَّيبِّ مث ذكر حديثاً  ،َوقـَْول  النَّيبِّ صلى هللا عليه وسلم: َأَحبُّ الدِّيِن ِإىَل هللِا احْلَِنيِفيَّة  السَّْمَحةبقوله: 
ِشر وا َواْسَتِعين وا اِبْلَغْدَوِة َوَلْن ي َشادَّ الدِّيَن َأَحٌد ِإالَّ َغَلَبه  َفَسدِّد وا َوقَارِب وا َوأَبْ  ،ِإنَّ الدِّيَن ي ْسرٌ )صلى هللا عليه وسلم قَاَل: 
  .9(َوالرَّْوَحِة َوَشْيٍء ِمَن الدُّجْلَةِ 

زوجته  ووصية النيب صلى هللا عليه وسلم بعدم التشدُّد عندما اشتكت -رضي هللا عنهما-د هللا بن عمرو ويف قصة عب
لفكر، فعلَّم منهجاً نبوايً يف نبذ الغلو والتشدُّد الذي ينتج عنه أحياانً التطرف يف الفعل وا -صلى هللا عليه وسلم-للنيب 

ااي وتوجيهات وأ مََّته ِمْن بعده صلى هللا عليه وسلم عدَّة وص - عنهرضي هللا-رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عبد هللا 
ن َك َونَِفَهْت أمََلْ أ ْخرَبْ أَنََّك تـَق وم  اللَّْيَل َوَتص وم  النـََّهاَر قـ ْلت  ِإيّنِ أَفْـَعل  َذِلَك قَاَل فَِإنََّك ِإَذا فـََعْلَت ذَ فقال: ) ِلَك َهَجَمْت َعيـْ
 .10(نَـْفِسَك َحقٌّ َوأَلْهِلَك َحقٌّ َفص ْم َوأَْفِطْر َوق ْم َومنَْ َوِإنَّ لِ  ،نـَْفس كَ 

من هنا نرى أنَّ األسباب الداخلية من الشخص نفسه تتعدَّد وتتفاوت من شخص إىل آخر، وهي أسباب قدمية من 
 نهم.ِقَدم البشر، كانت وما زالت إىل اآلن، ومن خالهلا يدخل التطرف إىل األفراد ابتداء مث ينتشر بي

 اثنياً: أسباُ خارجية.

 الفنت السياسية. -1

إن الناظر إىل انتشار الفنت والقتل، وانتشار اجلماعات منذ فتنة مقتل عثمان بن عفان رضي هللا عنه إىل زماننا؛ جيد أنَّ 
انتشار و الفنت السياسية والطائفية كانت من األسباب اخلارجية الرئيسة يف انتشار الفهم اخلاطئ للنصوص الشرعية 

 التطرُّف الفكري، عدا عن انتشار التطرُّف الفعلي والقتل والتكفري، وظهرت يف زماننا جليَّاً.

ظهرت ، وانقسم الناس إىل شيعة وخوارج ومجهور، ف -رضي هللا عنه-وكان أول ظهور للفنت السياسية يف مقتل عثمان 
ابسم الدين،  لِّ َمن خالفهم، فقتلوا الصحابة وأحلُّوا دماءهمالِفرق واجلماعات املتطرفة كاخلوارج وغريهم، فأفتوا بقتل ك

وقتنا احلاضر؛ كانت  إىل -رضي هللا عنهم أمجعني-والفنت السياسية اليت َعَصفت ابألمَّة اإلسالمية منذ عصر الصحابة 
                                                           

 ا ب اري، ا جامع ا صحيح، أبواب ا  هج ، باب  راهة  رك قيا  ا ليل  من  ان يقومه، ج1، ص387، ح يث1102، 9

.تلَّ أعيت و َ  أي:نفهت ، وغارت وضعف بصرها  أيهجمت عنى: وم  
  ا قر بي، ا جامع ألح ا  ا قرآن، ج14، ص10.32
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هلذا نعى هللا عزَّ و  سبباً يف انتشار األحاديث املكذوبة، والفهم اخلاطئ للنص الشرعي كلٌّ حسب رأيه ومذهبه وحزبه،
َن الَِّذيَن فـَرَّق وا مِ وجلَّ على الذين قرَّقوا دينهم ِشَيعًا وفرحوا هبذه التفرقة، واحنازت كلُّ فرقة إىل أفكارها، فقال تعاىل: )

م قوهل أمامة يبرة وعائشة وأهري يبأ(، وقد ذكر القرطيب عن 32( )الروم:ِدينَـه ْم وََكان وا ِشيَـًعا ك لُّ ِحْزٍب مبَا َلَدْيِهْم َفرِح ونَ 
 ، وأهنم فرحون ومعجبون مبا يرونه.11هواء والبدعه ألهل القبلة من أهل األنَّ إ: يف أتويل اآلية

فالفنت السياسية وظهور الِفرق كانت من األسباب اخلارجية؛ اليت أدَّت إىل ظهور الفهم اخلاطئ للنصوص         
ر وضع األحاديث املكذوبة لرتويج أفكارهم واالنتصار هلا، مما أدَّى إىل ظهو  الشرعية والتطرُّف الفكري والفعلي، مثَّ 

التطرف والتشدُّد من ذلك الوقت إىل زمننا، ومن يشاهد التيارات املتطرِّفة اآلن اليت تقاتل ابسم الدين جيد  جذورها متتدُّ 
 واألفعال واحدة متشاهبة.إىل املاضي منذ نشأة تلك التيارات قدمياً كاخلوارج وغريها، فاألفكار 

 التعصُّب املذهيب. -2

كان التعصُّب وما زال مذموماً على مرِّ السنني، ففي اجلاهلية كان التعصُّب للقبيلة والنسب، مثَّ جاء اإلسالم وحارب 
م يف هالتعصُّب أبشكاله وأسبابه، وبعد وفاة النيب صلى هللا عليه وسلم بدأت العصبية أبشكال جديدة، وبدأ كلٌّ من

نصرة مذهبه )العقدي أو الفقهي( بشىتَّ الوسائل، وعقَّب ابن اجلوزي بعد ذكره أحاديث يف مدح بعض العلماء من 
أتباعه ووضعهم األحاديث يف فضلهم، وذمِّ غريهم كفضائل احلسن البصري وأيب حنيفة والشافعي، وذمِّ يزيد بن معاوية 

لم أن هذه االحاديث يف مدح أَب حنيفة وابن كرام وذم الشافعي وحنوها واعلم أن من شم ريح العلم يعوغريه؛ فقال: )
 .12(هي يف كتاب إبسناد، فلهذا يقدح يف رواهتا :يقول جاهلٍ  يٍّ موضوعة، غري أان خناف من عام

، والسَّري يف         لتطرُّف ا فالكذب لنصرة املذاهب والتعصُّب املذهيب كان وما زال سبباً حيمل أصحابه على ردِّ احلقِّ
َما وَ الغلوِّ، فال بدَّ من حماربة التعصُّب والغلو وخاصَّة املذهيب والطائفي، فاملسلم يتبع احلقَّ وال يتبع الظنَّ، قال تعاىل: )

ًئا ِإنَّ اَّللََّ َعِليٌم مبَا يـَْفَعل    (.36( )يونس: نَ و يـَتَِّبع  َأْكثـَر ه ْم ِإالَّ ظَنًّا ِإنَّ الظَّنَّ اَل يـ ْغيِن ِمَن احلَْقِّ َشيـْ

                                                           
  ابن ا جوزي، ا موضوعات، ج2، ص11.50
 وأقص  بها:  ل وسيلة  وصل معلومة  لناس، و     ن هذه ا وسيلة موجو ة قبل ا قرن ا عشرين،  ا  لفاز ا را يو 12

  نقا ة ا ذ ية، وشب ات ا  واصل االج ماعي.واالن رنت وا هوا ف ا



 

 
1325 

 

وهناك أسباب أخرى كانت قدمياً؛ منها: ظهور الزاندقة كعبد هللا بن سبأ وغريه، ومنها الق صَّاص الذين ينشرون    
األحاديث للتكسُّب وطلب املال، وغريها من األسباب اليت تظافرت يف ظهور التطرُّف والغلو واإلرهاب الفكري والعملي 

ذوبة، أو تصدِّي اجلهَّال من غري أهل العلم للفتوى والتعليم، وما زالت بعض هذه األسباب نتيجة لنشر األحاديث املك
 تظهر من جديد وتتجدَّد بثوب حداثي ومتمدِّن، ومن خالهلا يتجدد التطرُّف يف كلِّ زماٍن ومكاٍن.

 املطلب الثاين: األسباُ اْلديثة.

اب، جذور من األسباب القدمية، مع تطوُّر األساليب واألسب نقف يف املطلب لعرض األسباب احلديثة، وهي أسباب هلا
ولكلِّ جمموعة من هذه اجملموعات أسباب أدَّت لظهورها وتذرَّعت هبا، كمفهوم احلاكمية، واحلكم ِبرِدَّة اجملتمع، ومفهوم 

 الوالء والرباء، وغريها كثري يطول املقام فيها هنا، فنقف مع بعضها وأشهرها عموماً.

 ألول: وسائل اإلعالم اْلديثة وشبكات التواصل اَلجتماعي.السبب ا

من النِّعم اليت أنعم هللا هبا على البشر يف هذا العصر، وهي وسيلة كأيِّ وسيلة  13إنَّ وسائل اإلعالم احلديثة         
فت مجيع ظَّ وَ طرَّفة جيدها تتستخدم يف اخلري أو يف الشرِّ، فهي تقنية توجَّه بتوجُِّه صاحبها، والناظر إىل اجملموعات امل

بشىتَّ اللغات  همعًا شبابيًا إال خاطبتالوسائل اإلعالمية واإللكرتونية، ومل ترتك وسيلة إال استخدمتها، ومل ترتك جتمُّ 
وذلك لنشر أفكارهم وجذب األتباع اجلدد، وقد ذكر النيب صلى هللا عليه وسلم يف عدة أحاديث أنَّه من  ،واألساليب
يتالعب املتحدِّث ابلكالم وي غريِّ احلقَّ إىل الباطل، والباطل إىل حقٍّ ببالغته وقوَّة حديثه وح سن منطقه املمكن أن 

ِتِه ِمْن بـَْعٍض ِإنَّك ْم خَتَْتِصم وَن ِإىَلَّ َوَلَعلَّ بـَْعَضك ْم َأْن َيك وَن َأحلَْ وخماطبته للجماهري فقال صلى هللا عليه وسلم: ) َن حِب جَّ
َا أَْقَطع  فَأَْقِضى  ًئا َفاَل أَيْخ ْذه  فَِإمنَّ ،  14(ه  بِِه ِقْطَعًة ِمَن النَّارِ لَ  َله  َعَلى حَنٍْو ممَّا َأمْسَع  ِمْنه  َفَمْن َقطَْعت  َله  ِمْن َحقِّ َأِخيِه َشيـْ
ب يكون كالسحر اكما أنَّ بعض الكالم واخلط، أفطن وأفصح ببيان حجته وإظهار أن احلق لهأي  :تهجَّ حب   ن  حلْ أَ ومعىن 

                                                           
 ا ب اري، ا جامع ا صحيح،   اب األح ا ، باب موعظة ا حا    ل صو ، ج6، ص2622، ح يث6748/ مسل ، ا صحيح، 13

. 4570، ح يث128، ص5  اب األقضية، باب ا ح   با ظاهر وا لحن با حجة، ج  
  رواه ا ب اري، ا جامع ا صحيح،   اب ا  ب، باب إن من ا بيان  سحرا، ج5، ص2176، ح يث14.5434
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بعض البيان  إنَّ  من البيان لسحرا أو إنَّ لبعض الناس يف إقناعهم بفكرة ما، وقد ذكر صلى هللا عليه وسلم ذلك بقوله: )
 .15ا(لسحر 

وحيث تسعى اجلماعات املتطرفة لنشر أفكارها اخلاطئة يف فهم النصوص الشرعية، والوصول إىل أتباع جدد        
 عى يف الوقت نفسه البتكار وسائل جديدة تصل إىل أكرب عدد، وبطريقة سهلة للجميع ومقنعةومناصرين لفكرهتم، تس

( مقاتل أجنيب فقط، 12000كان لديهم )  2014، يف يونيو هلم يف الوقت نفسه، وعلى سبيل املثال تنظيم داعش
قرابة  ، فهم يسيطرون على، ويضم أولئك مقاتلني من الصني وإندونيسيا وأوروابمقاتل (16000ولكن اآلن لديهم )

يقة عنونتها ابهلاشتاج ، وبطر حىت اهلولنديةالعاملية عموماً  للغاتابيرسلون رسائلهم و  ألف حساب على شبكة تويرت، 12
 .16املنتشر حىت تصل إىل أكرب عدد ممكن

اجلماعات،  ر أفكار تلكمن هنا نرى مدى أتثري شبكات التواصل واإلعالم املوجَّه إىل اجلماهري وجدواها يف نش        
خاصَّة الشباب منهم، فمن خالل ما نراه يف عملياهتم واملتحدثني منهم جند معظمهم من الشباب الذين مل يتجاوزوا 
الثالثني من أعمارهم، وهذا أمر يدعو احلكومات اإلسالمية واملنظمات الدولية اىل السعي احلثيث لبناء منظومة متكاملة 

ر واجلماعات يف شىت البالد واألداين، وهذا يتمثَّل يف تظافر اجلهود كاملة يف بناء تلك املنظومة، لصدِّ مثل هذه األفكا
 تبدأ من األسرة وتنتهي ابجملتمع الدويل.

 الفهم الاطئ للحكم الشرعي يف التعامل والتعايش مع غري املسلمني.: السبب الثاين .1

 املسلم نظرة الدُّْون، الذي ال جيوز التعامل معه أبيِّ شكل، وال كانت وما زالت بعض اجلماعات تنظر لغري             
التعايش معه، عدا عن إفتاء البعض بقتاهلم أينما و جدوا، وظهر هذا الفكر نتيجة للفهم القاصر لبعض النصوص الشرعية 

تبة واحدة، وقد تعايش ملسلمني يف مر اليت ت بنيِّ عدم مواالة الكافرين وحمبَّتهم، ونسوا وتناسوا أنَّ اإلسالم مل جيعل غري ا
 النيب صلى هللا عليه وسلم مع غري املسلمني، بل إنَّ االسالم مسح للمسلم ابلزواج من غري املسلمة )بشروط(، ومعاهدة

حيث جاء فيها:  ذلك خري دليل على ي)بني املسلمني واليهود( ه اليت أمر هبا النيب صلى هللا عليه وسلم املدينة املنورة

                                                           
15 http://www.al-jazirah.com/2014/20141226/is6.htm  
  يو غ: ا و غ ا هالك، أي ال يهلك إال نفسه، ابن منظور،  سان ا عرب، ما ة و غ، ج8، ص16.458

http://www.al-jazirah.com/2014/20141226/is6.htm
http://www.al-jazirah.com/2014/20141226/is6.htm
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مع املؤمنني،  وإن يهود بين عوف أمة، ه من تبعنا من يهود فإن له النصر واألسوة، غري مظلومني وال متناصر عليهمإنَّ و )
، 18(إال نفسه وأهل بيته 17لليهود دينهم، وللمسلمني دينهم، ومواليهم وأنفسهم إال من ظلم نفسه وَأمِث فإنه ال يوتغ

 .ستباحة الدماءجمرد الكفر هو سبب كاف ال وساط املتدينني أنَّ أشيع يف بينما بعض اجلهلة حبقيقة الدين اإلسالمي ي

م  غري املسلمني أقسامًا لكلِّ قسم حكم خاص، فأهل الكتاب خيتلفون عن غريهم، واحملارب         إنَّ اإلسالم يـ َقسِّ
مَّا ما تقوم به قه، أخيتلف عن املستأمن، واملعاهد خيتلف عن اخلائن وانقض العهد وكل قسم له خصوصياته وحقو 

اجلماعات املتطرِّفة من جعل غري املسلمني يف مرتبة واحدة حتلُّ دماؤهم مجيعًا أينما كانوا فهذا ليس من اإلسالم، أو  
كِفْكر )داعش( ومن ي شبههم من التكفرييني اآلن الذي يقول ِبرِدَِّة كلِّ َمْن مل يبايعهم وأنَّ َدَمه وماله حالل، فمن يفعل 

ذا أو يقول به خيالف النيب صلى هللا عليه وسلم ومقاصد اإلسالم وتعاليمه من خالل سوِء فهمه وِقَصِر َنَظره يف مثل ه
 النصوص الشرعية وأقوال العلماء وفهمها ابلشَّْكل الصحيح.

 السبب الثالث: مشاركة املرأة يف اْلياة العملية خارج البيت.

هللا عز وجل خلق نَّ أ علماً ، خارج البيت جه مشاركة املرأة يف بناء اجملتمعحجر عثرة يف و كبعض املتدينني   يقف      
كية ز شرع هللا يف ت قَ فْ حركة اإلنسان وِ  من مفاهيم العبادة ومقاصدهاو  ،وأنثى يف هذه احلياة الدنيا لعبادته اإلنسان ذكراً 

َلن ْحِييَـنَّه  َحَياًة طَيَِّبًة ا ِمْن ذََكٍر أَْو أ نـَْثى َوه َو م ْؤِمٌن فَـ َمْن َعِمَل َصاحلًِ فقال تعاىل: ) النفس، وتنظيم اجملتمع، وعمارة األرض
الدنيوي -(،  وجاءت اآلية صرحية وعامَّة يف العمل الصاحل 97( )النحل:َولََنْجزِيـَنـَّه ْم َأْجَره ْم أبَِْحَسِن َما َكان وا يـَْعَمل ونَ 

مل خمالف لشرع ع الشرعية يف عمارة األرض ات عن حتقيق املقاصدتعطيل القدرات والطاقف، للذكر واألنثى -واألخروي
ر قدرة على تها وقيامها بوظائفها اجملتمعية جتعل اجملتمع أكثفاعليَّ  وإنَّ  ،تمعاملرأة هي نصف اجمل هللا عز وجل، كما أنَّ 

يف العصور املتأخرة  اً د خسرت كثري والتفوق يف العطاء والتأثري يف اجملتمعات األخرى، واألمة اإلسالمية ق ،احلضاري تقدمال
بة حببسها يف النظرة الدينية الضيقة حول املرأة واملطال، فعندما مل تفلح يف االستفادة من قدراهتا البشرية بصورة مثلى

، وكلُّه القدراتو  ت مبشروع األمن القومي واالستفادة من الطاقاتلصحوة اإلسالمية املعاصرة وأضرَّ ابالبيت قد أضرت 

                                                           
   ل وسع ينظر: ابن هشا ، ا سيرة ا نبوية، ج3، ص17.34
  ا ب اري،   اب ا ن اح، باب  روج ا نساء  حوائجهن، ج5،ص2006، ح يث18.4939
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ي وِتك نَّ َواَل َترَبَّْجَن َترَبَُّج َوقـَْرَن يف بـ  ) ابب الفهم اخلاطئ للنصوص الشرعية من ِقَبل بعض الناس، كفهمهم لقوله تعاىل:من 
َا ي رِيد  اَّللَّ  لِ  رَك ْم ي ذْ اجْلَاِهِليَِّة اأْل وىَل َوأَِقْمَن الصَّاَلَة َوآِتنَي الزََّكاَة َوَأِطْعَن اَّللََّ َوَرس وَله  ِإمنَّ ِهَب َعْنك م  الّرِْجَس أَْهَل اْلبَـْيِت َوي َطهِّ

(، فقالوا: ال بدَّ من جلوس املرأة يف بيتها وال تغادره إال لضرورة قصوى من خالل هذه اآلية 33( )األحزاب:َتْطِهريًا
 وغريها.

واستدل ، عموماً  دها اإلسالمحدَّ  عمل املرأة خارج البيت ابلشروط والضوابط اليت النيب صلى هللا عليه وسلم أجاز      
 : الفقهاء على جواز عمل املرأة خارج البيت إذا طبقت الشروط الضوابط الواجب مراعاهتا أبدلٍة منها

َن النَّاِس َيْسق وَن َوَوَجَد ِمن د وهِنِم  )قال تعاىل : : القران الكرمي- ْمرَأَتنْيِ َتذ وَداِن قَاَل اَوَلمَّا َوَرَد َماء َمْدَيَن َوَجَد َعَلْيِه أ مًَّة مِّ
 (.23القصص:) (َما َخْطب ك َما قَالََتا اَل َنْسِقي َحىتَّ ي ْصِدَر الّرَِعاء َوأَب واَن َشْيٌخ َكِبريٌ 

َها فـََقاَل ِإنَِّك فَـ َخَرَجْت َسْوَدة  بِْنت  َزْمَعَة لَْياًل فـََرآَها ع َمر  فـََعرَ )قَاَلْت:  رضي هللا عنهاَعْن َعاِئَشَة  :السنة النبويةومن  -
َنا فـََرَجَعْت ِإىَل النَّيبِّ صلى هللا عليه وسلم َفذََكَرْت َذِلَك َله  َوْهَو   ح ْجَريت يـَتَـَعشَّى َوِإنَّ يف يف َواَّللَِّ اَي َسْوَدة  َما خَتَْفنْيَ َعَليـْ

  .19(أَِذَن َلك نَّ َأْن خَتْر ْجَن حِلََواِئِجك نَّ  يَِدِه َلَعْرقًا فَأ ْنزَِل َعَلْيِه فـَر ِفَع َعْنه  َوه َو يـَق ول  َقدْ 
هذا احلديث  نَّ أب قال:وقد ي   ،كان ليالً   نْ إجواز خروج املرأة لقضاء حاجاهتا و  ويؤخذ من احلديث كما بوَّب له البخاري:

 .العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب نَّ أب :عليه دُّ ري َ ف خاص حبالة خاصة،
عوها إال أن ا أن يبيوْ بَـ فأَ  ،أرادت شراءها من أهلها بريدة تْ امَ أن عائشة رضي هللا عنها سَ  الرزاق عبد روىومنها ما  -

: ذكر احلديث البيع والشراء ، ويؤخذ من احلديث20(إمنا الوالء ملن اعتق)يشرتطوا الوالء فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: 
ن البيع وملا جاز للنساء الشراء جاز هل ة، الرجال من قوم بريدعلى أن الصفقة كانت بني عائشة وبني مع النساء فدلَّ 

 . والتجارة
 يعملن على خدمة اجليش، وتزويدهم ابلطعام، ومتريض نَّ أحاديث تبني خروج النساء للعمل يف اجلهاد، حيث ك   -

 21عدَّة أبواب حهوهناك كثري من األحاديث تدلُّ على ذلك، وقد عقد البخاري يف كتاب اجلهاد يف صحياملصابني، 

                                                           
  عب  ا رزاق، ا مصنف،   اب ا  الق، باب  الق األمة عن  ا عب ، ج7، ص249، ح يث19.13007
 منها: باب جها  ا نساء، بابا غزوة ا مرأة في ا بحر، باب غزو ا نساء وق ا هن مع ا رجال، باب م اواة ا نساء ا جرحى في 20

 ا  زو، وغيرها من األبواب عن  ا مح ثين وا فقهاء حول جاوز عمل ا مرأة. 
  ا ب اري،   اب ا جها  وا سير، ج3، ص1055، ح يث21.2724
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 عن الربيع بنت معوذ رضي هللا عنها قالت:ومن هذه األحاديث ما جاء  ت بنيِّ خروج النساء مع اجليش للعمل واخلدمة،
، من خالل 22(نةاجلرحى والقتلى إىل املدي كنا نغزو مع الرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فنسقى القوم، وخندمهم ونردّ   )

ل والنساء مع مراعاة الفوارق بني الرجا سواء،مسؤولية الرجال والنساء  يقِ ملطلوب للنهوض والرُّ العمل اما سبق نرى أنَّ 
ون املرأة أكثر من الرجل واملرأة، فقد تك ومع مراعاة األهلية الوظيفية لكلِّ  ،يف طبيعة األعمال اليت ميكن أن يقوموا هبا
 .أهلية لوظيفة معينة من الرجل يف ذلك اجملال

 .: اْلاثر املرتتبة على أسباُ اَلحنراف يف الفهم الاطئلثالثاملطلب ا

تظهر آاثر الفهم اخلاطئ للسنة النبوية خصوصاً، وللنُّصوص واملقاصد الشرعية عموماً على الفرد واجملتمع، ويتجلَّى ذلك 
ة آاثر؛ منها النفسية واالجتماعية، ومنها االقتصادية، ومنها السياسية، ومن خالل  على أهمِّ  هذا املطلب نقفيف ِعدَّ

 هذه اآلاثر؛ بناء على ما قدَّمنا من أسباب الفهم اخلاطئ سابقاً واليت ظهرت ونشأت بسببها.

إنَّ الفهم اخلاطئ للسنة النبوية ومقاصد اإلسالم هلو مظهر من مظاهر النقص عند الفرد، وِقَصر نظر وعدم تروٍّ يف 
لى تصوٍُّر كامٍل ألبعاد املسألة، وعند النقص يف البحث والسؤال حول حكٍم احلكم على األمور حكماً كاماًل مبنيًا ع

 تظهر آاثر نفسية منها: -للقاصر عن التعامل مع النصوص–شرعيٍّ واالكتفاء ابلفهم الذايت 

ويتمظهر يف العداء للنفس للمجتمع، وينبع ذلك من خالل النَّظر القاصر لبعض األثر النفسي واجملتمعي،  .1
ون معرفة ط ر ِق التعامل مع هذه النصوص، وسبيل أهل العلم والتخصص يف استنباط األحكام، النصوص د

ت ْم اَل تـَْعَلم ونَ فَاْسأَل وا أَْهَل الذِّْكِر ِإنْ وهلذا نبَّه سبحانه وتعاىل إىل سؤال أهل العلم حال اجلهل وعد املعرفة ) (  ك نـْ
 ة من الناس أنَّ َمْن مل ي غريِّ املنكر ويسعى إلقامة حدود(، على سبيل املثال قد يفهم بعض العام43)النحل:

ا يهلك نفسه، ويظنُّ أنَّه من أهل املنكر أيضاً إْن مل ينكر كلَّ منكر يراه بيده،  هللا فهو من أهل التقصري، ورمبَّ
ما ال حيقُّ وال و  وكلُّ هذا بناء على َفهَمه لبعض النُّصوص دون معرفة درجات إنكار املنكر، وما حيقُّ وجيوز له،

ْه  بِيَ جيوز له، فبمجرَّد قراءته لقوله صلى هللا عليه وسلم: ) ِدِه فَِإْن ملَْ َيْسَتِطْع فَِبِلَسانِِه َمْن َرَأى ِمْنك ْم م ْنَكرًا فـَْليـ َغريِّ

                                                           
  مسل ، ا صحيح،  اب اإليمان، باب  ون ا نهي عن ا من ر من اإليمان، ج1،ص50، ح يث86. 22
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النبوية اليت حتثُّ على األمر  ، وغريها من اآلايت واألحاديث23(فَِإْن ملَْ َيْسَتِطْع فَِبَقْلِبِه َوَذِلَك َأْضَعف  اإِلميَانِ 
ابملعروف والنهي عن املنكر، يبدأ جبلد نفسه إْن كان من غري أهل العلم، مثَّ يبدأ ابلتشدُّد بناء على تصوُّره 

، ويغيب عن تلك 24وفهمه؛ من إقامة احلدود على الناس كما تقوم بعض اجلماعات يف البالد اإلسالمية
لنهي عن املنكر كما ذكرها أهل العلم، وميكننا هنا طرح سؤال: ما هو اجلماعات شروط األمر ابملعروف وا

جمع عليه كرتك الصالة أو الزكاة،األولاملنكر الذي ينبغي النهي عنه؟ املنكر ينقسم أقسام: 
 
وقتل  : املنكر امل

ان من دقائق ك: املنكر الذي خيالف السنة واخلالف فيه ضعيف، مثل راب الفضل، أمَّا إن ْ الثاينالنفس والزان، 
األفعال واألقوال، ومما يتعلق ابالجتهاد فهذا ال مدخل للعوامِّ فيه، وليس هلم إنكاره بل ذلك للعلماء، وليس 
للعلماء اإلنكار على أمور فيها خالف، لكن للعامل أنَّ يبنيِّ وجهة نظره يف احلكم الشرعي على جهة النصيحة 

.  وبيان احلقِّ
لفروع بني الصحابة والتابعني فمن بعدهم، وليس للمفيت وال للقاضي أن يعرتض على َمن ومل يزل اخلالف يف ا     

 .25خالفه، إال إذا صار نصَّاً أو إمجاعاً، فعليه أن يبنيِّ له حلقَّ ابحلكمة

ردِّ األقوال و  كذلك هناك أنواع من النصح ختتصُّ ابلعلماء، َكَردِّ األهواء الضالَّة والش ب هات من الفرق املنحرفة،         
ت العلماء، ومتييز صحيح السنة من سقيمها وكيفية التعامل مع النصوص الشرعية وطريقة فهمها وتطبيقها،  الضعيفة وزالَّ

 مثَّ الردِّ على ش ب هات أعداء اإلسالم وحماورهتم، ومناصحة احلكَّام.

نهى ر ابملعروف أنَّ كلَّ منكر يراه جيب أن يمن هنا قد يعتقد بعض العوام ممن يرغب ابلنهي عن املنكر واألم       
اً من اجملتمع، فيبدأ مبحاسبة  عنه، دون معرفته هلذه األنواع والشروط لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، فيجد َعَقَبًة وصدَّ

م، ومنهم من حيكم نفسه ابلتشدُِّد والشعور ابلتقصري، أو حتاسبه مجاعته، فيظهر احلقد على اجملتمع، وترويع الناس وقتاهل
 بردَّة اجملتمع، فيقع مب نكٍر أكرب.

                                                           
  ما  فعل  ا بان في أف انس ان، و اعش في ا عراق وسوريا، و نظي  ا قاع ة في أما ن  واج ها، فيقومون ب  بيق ا ح و  23

 على من ير  ب معصية بناء على فهمه   لمعصية، و ون ا  ثبُّت أو ا محا مة ا عا  ة.
  ا نووي، شرح مسل ، ج2، ص23/ ابن رجب، جامع ا علو  وا ح  ، ص24.409
  ما قامت ا قاع ة و اعش با  فجيرات في  ل م ان، من م ارس ومرا ز  جارية بل ومس شفيات، و لُّلها باس  اإلسال  25

.-في ف ره  –وأنها ض َّ ا مر  ين   
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، وأييت ذلك من خالل األفعال اليت تقوم هبا بعض اجلماعات ابسم اإلسالم . األثر السياسي واَلقتصادي2         
ر سوى وتطبيق الشريعة، فتقوم مبهامجة التجمُّعات العامة وقتل الناس وترهيبهم )للمسلمني وغري املسلمني( دون مربِّ 

فهمهم وتوجيههم من ِقَبِل القيادات اليت ترّوِج  هلذه الفهوم، فتكون اآلاثر ِجد  سيئة على عالقات الدول فيما بينها، 
، ولعلَّ من 26عدا عن تراجع االقتصاد بناء على خوف الناس من زايرة بعض الدول اإلسالمية، واألمثلة على ذلك كثري

م، وقبلها أبايم يف مستشفى يف 5/7/2016ه اتريخ 1437رمضان  29د النبوي يفأبشعها اليت قاموا هبا يف املسج
مدينة جدة السعودية، ومنها ما تقوم مبهامجة أي شخص غري مسلم ال فرق عندها إْن كان مستأمنا أو معاهداً أو له 

فظ حقوق الذِّميني ححقُّ املواطنة يف الدولة، وينسى بل ويتناسى ويتغافل عن النصوص الشرعية اليت حتثُّ على 
وَجد  ِمْن َمِسريَِة أَْربَِعنَي َمْن قـََتَل نـَْفًسا م َعاَهًدا ملَْ يـَرَْح رَاِئَحَة اجْلَنَِّة َوِإنَّ رحَِيَها ي  )صلى هللا عليه وسلم: واملستأمنني كقوله 

لم إال وص اليت متنع إيذاء غري املسوغريها من النص ،من أهل العهد أي األمان وامليثاق اً يَّ ذمِّ : معاهداً ومعىن  ،27(َعاًما
بشروط حيكم هبا القضاء، أمَّا ما تقوم به اجلماعات اليت حتكم الناس بفكرهم اخلاطئ وفهمهم املنحرف للنصوص فهذه 
قد أثَّرت كثريًا على العالقات السياسية بني الدول، عدا عن االقتصاد وتراجعه بسبب هذه اهلجمات، وخوف الناس 

البالد اليت تتواجد فيها مثل هذه األفكار، وقد وصل أذاهم وضررهم إىل احلرمني الشريفني، بناء على من السفر إىل 
 جهلهم، ومعاملتهم املسلمني على أهنم مرتدين جيب قتاهلم ألهنم ختلَّفوا عن بيعتهم.

 26بية السعودية م( وقع يف اململكة العر 2016-2015فإذا أخذان بلدًا مسلمًا كالسعودية مثاًل: خالل عامني )
، وال ختلو دولة إسالمية من مثلها يف اآلونة األخرية، فاآلاثر السيئة ملثل هذه 28هجومًا تفجرياًي إرهابيًا ابسم اإلسالم

األفكار ونتائج الفهم اخلاطئ ملنتسيب هذه اجلماعات قد أثَّرت ابإلسالم واملسلمني، وعالقتهم مع غريهم، وأصبح ي شار 
 الشبهات بسبب هؤالء. إىل اإلسالم ببعض

 : الوسائل العالجية للفهم الاطئ للسنة النبوية عند األفراد واجلماعات.يناملبحث الثا

                                                           
يَّاً ب ير جر ، ج6، ص2533، ح يث26.6516   ا ب اري،   اب ا  يات، باب إث  من ق ل ذم ِّ
27 http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/07/160704_saudi_arabia_blast  
  ابن  ثير،  فسير ا قرآن ا عظي ، ج3، ص28.159

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/07/160704_saudi_arabia_blast
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/07/160704_saudi_arabia_blast
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 املطلب األول: املنهج الوقائي.

سلك اإلسالم منهجاً وقائياً يف حفظ أفراده من أيِّ ضرٍر مادِّيٍّ أو معنوي، ويتجلَّى ذلك يف كثرٍي من نصوص الكتاب 
 وية، منها:والسنة النَّب

ل وا يف ِديِنك ْم َغرْيَ ق ْل اَي أَْهَل اْلِكَتاِب اَل تـَغْ ؛ كقوله تعاىل: )النهي عن الغلو يف الشي ٌ من ابُ الوقاية واْلفظ .1
 ( قال ابن كثري:77)املائدة:  (احلَْقِّ َواَل تـَتَِّبع وا أَْهَواَء قـَْوٍم َقْد َضلُّوا ِمْن قـَْبل  َوَأَضلُّوا َكِثريًا َوَضلُّوا َعْن َسَواِء السَِّبيلِ 

َحّيز النبوة إىل مقام  مرمت بتعظيمه فتبالغوا فيه، حىت خترجوه عن، وال ت ْطروا من أ  باع احلقِّ يف اتِّ  أي: ال جتاوزوا احلدَّ 
 خاإلهلية، كما صنعتم يف املسيح، وهو نيب من األنبياء، فجعلتموه إهلًا من دون هللا، وما ذاك إال القتدائكم بشيو 

أي: وخرجوا عن طريق  (َوَأَضلُّوا َكِثريًا َوَضلُّوا َعْن َسَواِء السَِّبيلِ )قدميًا،  م ممن ضلَّ ك  ف  لَ م سَ الضالل، الذين ه  
 .29االستقامة واالعتدال، إىل طريق الغواية والضالل

كم( ومنها النهي عن الظنَّ وتتبُّع عثرات الناس .2 يت تزخر يف السنة النبوية ال: ولعلَّ األحاديث اليت تبدأ بلفظة )إايَّ
ك ْم َوالظَّنَّ فَِإنَّ )صلى هللا عليه وسلم: تؤسس مبدأ الوقاية من أي فعل ضارٍّ للمسلم، كقوله   الظَّنَّ َأْكَذب  ِإايَّ

فظ اجملتمع معنوايً من ، ففيه منهج وقائي حل30(احْلَِديِث ، َواَل جَتَسَّس وا ، َواَل حَتَسَّس وا ، َوالَ تـََباَغض وا وَك ون وا ِإْخَواانً 
 الظَّنِّ واألخذ ابلشبهات والظُّنون، وفيه حفظ اجملتمع من التجسُّس ومعاملة اإلخوة كمعاملة األعداء.

شدُّد وآاثره  : فقد هنى النيب صلى هللا عليه وسلم عن التومنها الدعوة ِىل الوسطية واَلعتدال والنهي عن التشدُّد .3
 َهَذا الدِّيَن َمِتنٌي فََأْوِغْل ِفيِه ِإنَّ )أَنَّه  قَاَل:  -صلى هللا عليه وسلم-َعِن النَّىبِّ  ر ويكمنهج وقائي للنفس واجملتمع، ف

، فَِإنَّ اْلم نـَْبتَّ اَل َأْرًضا َقَطَع، َواَل َظْهرًا أَبـَْقى ، ووجه الشاهد: إنَّ يف 31(ِبرِْفٍق، َواَل تـ بَـغِّْض ِإىَل نـَْفِسَك ِعَباَدَة اَّللَِّ
ث منهج وقائي حلفظ اإلنسان من الكسل والفتور بسبب ما سوف حيصل له إْن قام هبذا التشدُّد حىت يف احلدي

العبادة، وهنا نرى املنهج الوقائي يف حفظ املسلمني من التشدُّد يف العبادة املأمور هبا، فكيف ولو كان التشدُّد يف 
ً دون دليل، حىت فيمن يريد أن  رالنيب صلى هللا عليه وسلم وحذَّ  هكذا أخرب تطبيق األحكام على اآلخرين فردايَّ

                                                           
  ا ب اري،   اب األ ب، باب ما ينهى عن ا  حاس ، ج5، ص2253، ح يث29.5717
 ا بيهقي، ا سنن ا  برى،   اب ا صالة، باب ا قص  في ا عبا ة وا جه ، ح يث4931، وا ح يث فيه ضعف الض راب في 30

ح ا ب اري  سن ه، فمرة ُروي موصوالً ومرة مرسالً، ومرة موقوفاً، وا  لف فيه هل هو عن جابر أو عن عائشة أو عمر، ورجَّ

.103، ص1في ا  اريخ أنه مرسل/ ينظر: ا ب اري، ا  اريخ ا  بير، ج  
  رواه ا ب اري وسبق   ريجه.31
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يزيد أو أن يتقدم، ولكنه يتقدم مبا مل يثبت يف كتاب هللا، ومبا مل يؤثر عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وجيعل 
للطريق  بمن السنة واجباً، ومن الواجب فرضاً، ويغري األمور حباً بزعمه للخري، ورغبة يف القوة يف احلق، وهو متنك

، واألمر منوط ابلدولة واحلاكم وَمْن أَقاَمه لتطبيق احلدود واألمر ينسى ما حذر منه النيب صلى هللا عليه وسلم
 ابملعروف والنهي عن املنكر يف احلدود، كدائرة القضاء واألوقاف واإلفتاء يف كل بلد إسالمي، وأهل العلم والفهم.

ود،  ائي أن تتَّخذ احلكومات عدَّة تدابري وقائية إضافة إىل ما سبق، وأن تتكاتف اجلهال بدَّ يف املنهج الوقكذلك           
احلرايت و  االجتماعية، ةلا، إضافة إىل توفري العدالواعي واخلطاب الدعوي ووسائل اإلعالم، التعاون مع اجلامعاتك

رتكيز على  وضعف العمل االجتماعي واللتطرف هو التقصريا أحد أسبابأن  ومنابر احلوار واملشاركة، ابعتبارالدينية، 
 ينية والتوعويةوملء الفراغ ابلربامج الد ،األمر الذي يدعو إىل تصحيح املساروعدم احلوار اجلادِّ املنتظم، العمل السياسي، 

 .-الفردية واجملتمعية–

 املطلب الثاين: املنهج العالجي.

بل الوقوع نوية كلِّها، فهو حيفظ أفراده من اخلطأ بتوجيهه هلم وقائياً قاإلسالم ديٌن متكامٌل يف نواحي احلياة املادية واملع
ه ْم ذََكر وا اَّللََّ َوالَِّذيَن ِإَذا فـََعل وا فَاِحَشًة َأْو ظََلم وا أَنـْف سَ به، مثَّ يقدِّم احللول والعالج ملن أخطأ وأذنب، قال تعاىل: )

(، فاإلسالم 135)آل عمران:  (لذُّن وَب ِإالَّ اَّللَّ  َوملَْ ي ِصرُّوا َعَلى َما فـََعل وا َوه ْم يـَْعَلم ونَ فَاْستَـْغَفر وا ِلذ ن وهِبِْم َوَمْن يـَْغِفر  ا
يدعو إىل التوبة والرجوع عن اخلطأ، بشرط التوبة والندم وعدم اإلصرار والعودة إىل املعصية، وميكننا أن نذكر العالج 

 سنة النبوية خصوصاً ضمن النقاط اآلتية:للفهم اخلاطئ للنصوص الشرعية عموماً، وال

قرآن : إنَّ العلم حقيقي الواضح املبين على األدلة والرباهني هو ما دعاان هللا تعاىل له يف الالعلم والسعي للتعلم  .1
الكرمي، وأكَّدته السنة النبوية، حيث جاء يف كثري من آايت الكتاب احلكيم ما يدلُّ وحيثُّ على العلم واتبِّاعه 

لبحث عن الشيء ابألدلة، كما هنى عن الظنَّ واحلكم على األشياء مبجرد الظنَّ، بل ال بدَّ من اليقني؛ قال وا
ِل َوِإْن ت ِطْع َأْكثـََر َمْن يف اأْلَْرِض ي ِضلُّوَك َعْن َسِبي( وقال تعاىل: )19( )حممد:فَاْعَلْم أَنَّه  اَل إَِلَه ِإالَّ اَّللَّ  تعاىل: )
ظَّنَّ َوَما يـَتَِّبع  َأْكثـَر ه ْم ِإالَّ ظَنًّا ِإنَّ ال، وقال تعاىل: )(116األنعام:) (تَِّبع وَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإْن ه ْم ِإالَّ خَيْر ص ونَ اَّللَِّ ِإْن يَـ 
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ًئا ِإنَّ اَّللََّ َعِليٌم مبَا يـَْفَعل ونَ  علم معرفة هللا تعاىل ابل (، فالقرآن الكرمي حيثُّ على36( )يونس:اَل يـ ْغيِن ِمَن احلَْقِّ َشيـْ
 واليقني حىت يرتسَّخ اإلميان يف قلب صاحبه، كذلك نبذ الظنِّ والشكِّ يف حياة املسلم.

ك ْم َوالظَّنَّ فَِإنَّ الظَّنَّ َأْكَذب  احْلَِديثِ وممَّا جاء يف السنة النبوية قوله صلى هللا عليه وسلم: ) ، وقد أفرد اإلمام 32(ِإايَّ
ء عن كتاابً مسَّاه كتاب العلم، وجعل فيه ثالثة ومخسني ابابً، مجع فيها فضائل العلم والتعلم مما جاالبخاري يف صحيحه  

النيب صلى هللا عليه وسلم وآاثر الصحابة، ومما يدلُّ على سوء الفهم للنصوص وعدم العلم وذكرانه سابقاً قوله صلى هللا 
َا َكاَن يَ قـَتَـل وه  قـَتَـَله م  اَّللَّ  َأالَّ عليه وسلم : ) َا ِشَفاء  اْلِعىِّ السَُّؤال  ِإمنَّ َأْو  (ْكِفيِه َأْن يـَتَـَيمََّم َويـَْعِصرَ َسأَل وا ِإْذ ملَْ يـَْعَلم وا فَِإمنَّ

، وهو جواب على جهل بعض الصحابة وفتواهم لصحايب آخر بعدم جواز 34، ومعىن الِعيِّ هنا هو: اجلهل33(يـَْعِصبَ )
يح حىت ولو مل يستطع مسَّ املاء لعذر، فالعلم ابلشيء وفهمه بشكل صح -كما مرَّ سابقاً -التيمم مع وجود املاء للجنب

 يعدُّ أول عالج للفهم اخلاطئ.
هي االعتدال يف أمور  الوسطية: دعا اإلسالم أفراده إىل تبينِّ الوسطية يف حياهتم، فتبينِ  الوسطية منهج حياة .2

الوسطية يف التوجهات واالختيارات، ف وابِ متواصل للصَّ  حترٍّ  من تصورات ومناهج ومواقف، وهي كلِّها  احلياة
وََكَذِلَك عاىل )قال توموقف أخالقي وسلوكي،  ،واالحنالل؛ بل هي منهج فكري دِ ليست جمرد موقف بني التشدُّ 

اَر ) (، وقال تعاىل:143()البقرة:َجَعْلَناك ْم أ مًَّة َوَسطًا نـَْيا اآْلِخَرَة َواَل تـَْنَس َنصِ َوابـَْتِغ ِفيَما آاَتَك اَّللَّ  الدَّ يَبَك ِمَن الدُّ
بُّ اْلم ْفِسِدينَ  حيث  (77)القصص: (َوَأْحِسْن َكَما َأْحَسَن اَّللَّ  إِلَْيَك َواَل تـَْبِغ اْلَفَساَد يف اأْلَْرِض ِإنَّ اَّللََّ اَل حيِ 

ن اآلية  ٓ ما وافق الشرع فهو ف ؛الوسطية إىل الشرعمرجع أنَّ و  ،ة الوسطية وحتقيق التوازن يف احلياةأمهيَّ  ت يبِّ
رضي هللا - عائشة ، وقد َوَصفت لنا أمُّ املؤمننيكذلك  ه وسطاً فق يف حملِّ والرِّ  ،ه وسطيةد يف حملِّ شدُّ فالتَّ  ،الوسط
َ َرس ول  هللِا صلى هللا عليمنهج النيب صلى هللا عليه وسلم يف حياته بقوهلا: ) -عنها أَْمَرْيِن ِإالَّ ه وسلم َبنْيَ َما خ ريِّ

َا َما ملَْ َيك ْن ِإمْثًا فَِإْن َكاَن ِإمْثًا َكاَن أَبـَْعَد النَّاِس ِمْنه  َوَما انـْتَـَقَم َرس ول  هللاِ  صلى هللا عليه وسلم لِنَـْفِسِه  َأَخَذ أَْيَسَرمه 
َتِقَم َّللَِِّ هِبَا تَـَهَك ح ْرَمة  هللِا فـَيَـنـْ ، (لبخاري بعنوان )ابب صفة النيب صلى هللا عليه وسلموقد بوَّب له ا 35(ِإالَّ َأْن تـ نـْ

 .فهي صفته اليت تالزمه، ومنهج حياته يف اختيار الوسط والي سر

                                                           
  أبو  او ، ا سنن،   اب ا  هارة، باب في ا مجروح ي يمَّ ، ج1، ص132، ح يث32.338
  ابن األثير، ا نهاية في غريب ا ح يث واألثر، باب ا عين، ج3، ص33.626
  ا ب اري، ا جامع ا صحيح،   اب ا مناقب، باب صفة ا نبي صلى هللا عليه وسل ، ج3، ص1306، ح يث34.3367
  ا ب اري، ا جامع ا صحيح،   اب ا مظا  ، باب ا مسل  أ و ا مسل ، ج2، ص862، ح يث 35.2310
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ابت الشرع ومتغريات املالئمة بني ثو ومما ينبغي االنتباه له بعض الثوابت يف تطبيق الوسطية اإلسالمية، منها:          
والتيسري يف  ؛لتشديد يف األصول والكليات، االسنة يف ضوء مقاصدها الكليةفهم النصوص اجلزئية للقرآن و ، و العصر

ع بني الوالء اجلم، الفهم التكاملي لإلسالم بوصفه: عقيدة وشريعة، دنيا ودين، ودعوة ودولة، و الفروع واجلزئيات
الرتكيز على املبادئ ، و ريتاء والتغياختاذ منهج التدرج احلكيم يف الدعوة والتعليم واإلف، و للمؤمنني، والتسامح مع املخالفني

 .كالعدل والشورى واحلرية وحقوق اإلنسان  ؛والقيم اإلنسانية واالجتماعية
 : تكامل اجلهود اْلكومية واألهلية يف حماربة التطرُّف ونشر الفكر املعتدل .3

كاتف اجلهود، ري ال بدَّ من تحثَّ اإلسالم على التواصي ابخلري وإشاعته بني أفراد اجملتمع، ويف نشر اخل            
ص لنا هذا املنهج التكاملي يف نشر اخلري وحماربة التقاعس هي سورة  ابتداًء من الدولة وانتهاء ابلفرد وذاته، وممَّا ي لخِّ

ْنَساَن َلِفي خ ْسٍر )1َواْلَعْصِر )قصرية احتوت على مبادئ النجاة والعمل التكاملي، قال تعاىل: ) الَّ الَِّذيَن ( إِ 2( ِإنَّ اإْلِ
(، فهي منهج قرآين مجع مبدأ النجاة والفوز 3-1( )سورة العصر:آَمن وا َوَعِمل وا الصَّاحِلَاِت َوتـََواَصْوا اِبحلَْقِّ َوتـََواَصْوا اِبلصَّرْبِ 

يبدأ  رالدنيوي واألخروي، ومبدأ التوازن والتكامل ابلعمل الصاحل، والبحث عن احلقِّ ونشره بني الناس بصرٍب، وهو أم
 من الفرد وينتهي ابجملتمع أكمله.

ل  بعض ه بعضاً كما بنيَّ ذلك صلى هللا عليه وسلم يف عدَّة أحاديث منها:        ويف مبدأ التكامل: اجملتمع املسلم ي كمِّ
اَجِتِه، َوَمْن فـَرََّج َعْن م ْسِلٍم ك ْربًَة اَّللَّ  يف حَ  اْلم ْسِلم  َأخ و اْلم ْسِلِم اَل َيْظِلم ه ، َواَل ي ْسِلم ه ، َوَمْن َكاَن يف َحاَجِة َأِخيِه َكانَ )

َياِن ، وقوله )36(ةِ فـَرََّج اَّللَّ  َعْنه  ك ْربًَة ِمْن ك ر اَبِت يـَْوِم اْلِقَياَمِة، َوَمْن َسرَتَ م ْسِلًما َسرَتَه  اَّللَّ  يـَْوَم اْلِقَيامَ  ِإنَّ اْلم ْؤِمَن لِْلم ْؤِمِن َكاْلبـ نـْ
، وغريها من األحاديث واألوامر النبوية يف تعاون اجملتمع وتكامله يف محاية أفراده، 37(بـَْعض ه  بـَْعًضا َوَشبََّك َأَصابَِعه  َيش دُّ 

 وواجب الدولة يف رعايةومتابعة ذلك.
ُِ  العاملني.  وآخر دعوان أن اْلمد هلل ر

 
 

                                                           
  ا ب اري، ا جامع ا صحيح، أبواب ا مساج ، باب  شبيك األصابع في ا مسج ، ج1، ص182، ح يث36.467
( عمل املرأة يف الفقه اإلسالمي, د. هيلة إبراهيم التوجيري, مطابع احلميضي, مؤسسة فرحان ابن املبارك, ط1, 1432هـ, نقالً عن: أتمالت يف عمل املرأة, عبد هللا بن وكيل الشيخ, (37

ه.1428, 1دار الوفاء, املنصورة ط ,152عمل املرأة بني األداين والقوانني ودعاة التحرر, زكي علي السيد أبو غضة, ص. 12ص  
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 الامتة وفيها أهمُّ النتائج والتوصيات:
.ي عدُّ الفهم السيء لل .1  نصوص الشرعية من األمور اليت حارهبا اإلسالم وحذَّر منها بشكٍل واضٍح جليٍّ
 سعى اإلسالم للحثِّ على نشر العلم وتعلُّمه، بل وال يصحُّ االعتقاد إال ابلعلم. .2
بعد السبب الذايت والنفسي ي عدُّ التعصُّب املذهيب والفنت السياسية والغلو من أهمِّ األسباب القدمية اليت  .3

 رت يف انتشار الفهم اخلاطئ للنصوص الشرعية.أثَّ 
تشاهبت األسباب القدمية واألسباب احلديثة يف جذورها يف أسباب نشأت الفهم اخلاطئ للنصوص  .4

 الشرعية.
لإلعالم دور مهم يف نشر الفكر املتشدِّد والفهم اخلاطئ، كما له دور يف حماربة هذه الفكر والدفاع عن  .5

 اإلسالم املعتدل الوسطي.
لإلسالم منهج متكاملي يف الدفاع عن الفرد اجملتمع املسلم، من خالل رعايته ووقايته من كلِّ خلل نفسي  .6

 ومادِّي.
تنوَّعت األساليب الشرعية يف عالج الفهم اخلاطئ والتشدُّد: بني التحذير والوقاية، وبني العالج الفعلي  .7

مور دينه مبا حيتاجه، وتذكريه بسؤال أهل العلم يف أاملتمثل إبقامة احلوار والعدالة االجتماعية ورفد الفرد 
 ودنياه.

 التوصيات:
يوصي الباحث إبقامة مركز متكامل يتبع ملنظمة مؤمتر العامل اإلسالمي وله فروع يف الدول اإلسالمية   .1

كافَّة، وتكون مهمة املركز حماربة الفكر اخلاطئ واجلماعات من خالل آليات ووسائل متكاملة، ويرفد  
 دولة ابخلربات املتبادلة فيما بينها. كلَّ 

 على احلكومات اإلسالمية رعاية الشباب وإشراكهم يف احلياة العملية، وتقدمي ما ينقصهم. .2
البحث عن األسباب اليت أدَّت إىل ظهور كلِّ مجاعة وتشكيل فريق متكامل من علماء شرعيني  .3

 هتم.ونفسيني لتقدمي اخلطط يف مكافحة مثل هذه اجلماعات وحماور 
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تبينِّ اجلامعات واملدارس لكتاب ومادة دراسية يبنيَّ فيها أخالقيات اجملتمع املسلم داخليًا وخارجياً،  .4
 وأخالقه مع غريه وحقوقهم.

توظيف وسائل اإلعالم ِجدِّاًي يف بيان وسطية اإلسالم واعتداله ابللغات العاملية، ونشر ذلك عن  .5
 طريق سفارات الدول اإلسالمية خارجياً.

 ائمة أبهمِ  املصادر واملراجع.ق

 الزاوي أمحد طاهر: حتقيق واألثر، احلديث غريب يف النهاية اجلزري، حممد بن املبارك السعادات أبو األثري، ابن -1
 .م1979 - هـ1399 ، بريوت - العلمية املكتبة ط،.د الطناحي، حممد حممود -

 ، كثري  ابن ارد البغا، مصطفى: حتقيق الصحيح، اجلامع البخاري، عبدهللا أبو إمساعيل بن حممد البخاري، -2
 .م1987 – 1407 ، الثالثة الطبعة بريوت، – اليمامة

 اهلند يف لكائنةا النظامية املعارف دائرة جملس الكربى، السنن علي، بن احلسني بن أمحد بكر أبو البيهقي، -3
 .هـ 1344 األوىل،  الطبعة آابد، حيدر ببلدة

 األوىل، طبعةال عثمان حممد الرمحن عبد: حتقيق املوضوعات، علي، بن الرمحن دعب الفرج اجلوزي، أبو ابن -4
 .م1966 السلفية، املكتبة

ار د،  فتح الباري شرح صحيح البخاري، د.ط، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالينابن حجر،  -5
 ه.1379بريوت،  -املعرفة 

ة األوقاف وزرار مصورة من ، بريوت -الكتاب العريب دار، السنن، سليمان بن األشعث السجستاينأبو داود،  -6
 .املصرية وأشاروا إىل مجعية املكنز اإلسالمي

 السالم ارد واحلكم، العلوم جامع احلنبلي، الدين شهاب بن الرمحن عبد الفرج أيب الدين زين رجب، ابن -7
 .م2004 الثانية، الطبعة والنشر، للطباعة
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 الثانية، بعةالط بريوت، – اإلسالمي املكتب املصنف، الصنعاين، مهام بن الرزاق عبد بكر أبو الرزاق، عبد -8
 .ه1403

 طفيش، دارأ وإبراهيم الربدوين أمحد: حتقيق القرآن، ألحكام اجلامع  أمحد بن حممد هللا عبد أبو القرطيب، -9
 .م1964 - هـ1384 الثانية،  الطبعة القاهرة، – املصرية الكتب

 طيبة دار ة،سالم حممد بن سامي: احملقق العظيم، القرآن تفسري عمر، بن لإمساعي الفداء أبو كثري،  ابن -10
 .م1999 - هـ1420 الثانية الطبعة والتوزيع، للنشر

فاق دار اآلو دار اجليل بريوت ، اجلامع الصحيح، جمموعة من احملققني، أبو احلسني مسلم بن احلجاجمسلم،  -11
 .هـ1334نبول سنة طسإوعة يف مصورة من الطبعة الرتكية املطب، بريوت–اجلديدة 

 بريوت، – العريب الرتاث إحياء دار صحيح مسلم، شرح املنهاج مري، بن شرف بن حيىي زكراي أبو النووي، -12
 .ه1392 الثانية، الطبعة

 اجليل دار عد،س الرؤوف عبد طه: احملقق النبوية، السرية احلمريي، أيوب بن هشام بن امللك هشام، عبد ابن -13
 .ه1411 األوىل، ةالطبع بريوت، –

 املواقع األلكرتونية:-

14- jazirah.com/2014/20141226/is6.htm-http://www.al  

/arabic/middleeast/2016/07/160704_saudi_arabia_blahttp://www.bbc.com
st 

  

http://www.al-jazirah.com/2014/20141226/is6.htm
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/07/160704_saudi_arabia_blast
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/07/160704_saudi_arabia_blast
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 اأُلَسرِيَّةِ  ةِ اْلَيا َعَلى وآاَثرُهُ , وَأْحَكاُمهُ , َضواِبطُهُ  الَعَملِ  يف  ال َمْرَأةِ  َحقُّ 
 الشايقي حممد.سعاد د

 املُْسَتْخَلْص:
 حياته ضوع عمل املرأة ومشاركتها للرجل يفمو ف ,احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أمجعني

لبات وقد تزايدت نسبة النساء العامالت متاشياً مع متط العامة موضوع أاثر كثريًا من اجلدل بني مؤيٍد ومعارٍض ال سيما
ل إال كن خترج للعمفلم ت ,العصر احلديث فبعد أن كان الشغل الشاغل للمرأة هو رعايتها ألبنائها وإدارهتا لشؤون منزهلا

 أصبح العمل يف الوقت احلاضر من أولوايهتا  بغرض حتقيق الكثري من مطالب احلياة ,للضرورة عند غياب معيل األسرة 
ومستجداهتا؛ بل وتزايد يف اآلونة األخرية خروج املرأة للعمل خاصة بعد التخرج من اجلامعة، فأصبحن ال يستغنني عنه 

على رة أو أبخرى بصو املال، وتوسيع نطاق العالقات االجتماعية مما قد يؤثر  أبداً؛ ألنه وسيلة لتحقيق الذات، وكسب
احلياة األسرية ال سيما وقد وضع  املنهج اإلسالمي حقوقًا وواجبات على مجيع أفراد األسرة ، وأمر مبراعاهتا من أجل 

رأة للعمل ة ما أتثري وانعكاس خروج املمن هنا ينبع سؤال يف غاية األمهيّ . إشاعة االستقرار والطمأنينة يف أجواء األسرة
ن م على اجلو العام لألسرة وحقوق أفرادها ؟ وما الضوابط اليت وضعها الّشارع احلكيم هلذا اخلروج وما حكم عملها ؟

 خالل احملاور التالية:

 .اإلسالم يف املرأة مكانة: األول احملور

 . املنزل خارج املرأة عمل مفهوم: الثاين احملور

 ر الثالث: أسباب خروج املرأة للعمل.احملو 

 . املنزل خارج املرأة عمل أحكام: الرابع احملور

 .املنزل خارج املرأة عمل ضوابط: اخلامس احملور

 احلياة على املرأة عمل من املرتتبة اآلاثر: السادس احملور
 :األسرية

 اآلاثر اإلجيابية من عمل املرأة على احلياة األسرية  -1

 من عمل املرأة على احلياة األسرية اآلاثر السلبية -2

 .خامتة أبهم النتائج والتوصيات

 
  



 

 
1340 

رأة للعمل  خروج املموضــــوع ف؛ وبعد. وعلى آله وصــــحبه أمجعني ,والصــــالة والســــالم على رســــول هللا ,احلمد هلل
 آلونة األخرية نســــبةايف  وقد تزايدتال ســــيما  كان وال يزال من املواضــــيع اليت تثري كثرياً من اجلدل بني مؤٍيد ومعارٍض,

ا فبعد أن كان الشــغل الشــاغل للمرأة هو رعايتها ألبنائها وإدارهت ,العصــر احلديث ملواكبة احتياجات ؛العامالت النســاء
 أوىل نأصــــبح العمل يف الوقت احلاضــــر م ؛لشــــؤون منزهلا, فلم تكن خترج للعمل إال للضــــرورة عند غياب معيل األســــرة

ن الصــــــعب م ري من مطالب احلياة ومســــــتجداته؛ خاصــــــة بعد التخرج من اجلامعة، فأصــــــبحبغرض حتقيق الكث أولوايهتا
االسـتغناء عنه؛ كونه وسـيلة لتحقيق الذات, والشـعور ابلرضـا النفسـي, ويف الوقت ذاته هو وسـيلة لكسـب املال وحتقيق 

ســـــالم نظاماً اإل وقد وضـــــع ,يةعلى احلياة األســـــر بصـــــورة أو أبخرى مما قد يؤثر العالقات االجتماعية وتوســـــيع نطاقها, 
تقرار ، وأمر مبراعاهتا من أجل إشاعة االسومنهًجا كاماًل أوضح فيه احلقوق والواجبات املنوطة بكل فرد من أفراد األسرة

و العام ما أتثري وانعكاس خروج املرأة للعمل على اجل :ومن هنا ينبع ســؤال يف غاية األمهّية, والطمأنينة يف أجواء األســرة
  وما حكم عملها؟ ؟الضوابط اليت وضعها الّشارع احلكيم هلذا اخلروج اسرة وحقوق أفرادها؟ وملأل

  :وعِ وضُ مُ  ال َسَبُب اْخِتيارِ 
م مل يهمل فاإلســــــــال موضــــــــوع حيوي ميس واقع األســــــــرة اليت هي اللبنة األوىل لبناء اجملتمع, موضــــــــوع عمل املرأة

نطق الشريعة اإلسالمية السمحة أن ينطلق االجتهاد إىل دراسة عمل املرأة فمجانب األسرة وال املرأة وحقها يف العمل, 
من زاوية كوهنا إنســــــــانًة وأمًّا. وقضــــــــية عمل املرأة ليســــــــت من القضــــــــااي احلديثة, بل هي قضــــــــية قدمية ت ْطرَح بني احلني 

ل من على خروج املرأة للعم واآلخر, وال شــك أن الشــرع قد أابح عمل املرأة للنصــوص الشــرعية الواردة, لكن ما ترتَّب
 املناداةرة ثوقوع بعض املشـــكالت الزوجية اليت مل تكن موجودة من قبل, وما انعكس على تربية األبناء, ابإلضـــافة إىل ك

,  من دعاة التحرر إلخراجها من بيتها ابســم العمل واملطالبة بزايدة الفرص الوظيفية هلا إىل التســاوي بني الذكر واألنثى،
ىل إالختيار هذا املوضـــــوع, وهو بيان حكم عمل املرأة, وبيان ضـــــوابطه وحدوده وآاثره على اجلو األســـــري.  كان ســـــبًبا

 رأة. كرغبة ابلتعمق يف الدراسات املتعلقة ابمل  اليت دفعتين إىل اختيار هذه العنوانهي  ,غري ذلك من األسباب
ي ُة ال َموُضوِع:   َأمهَِ

ابلزوج واألبناء, وإن كان من أوىل أولوايهتا عملية حفظ وبقاء النوع البشــري مل يقتصــر عمل املرأة على االهتمام 
واالهتمام برتبية النشء ورعايته, بل تعدى إىل املســـــــــــــــامهة يف بناء وتطوير اجملتمع عن طريق العمل خارج املنزل, وقد 

ها الرجال؛ لعدم ع ال ينهض لســداعرتف اجملتمع يف الوقت احلايل بضــرورة عمل املرأة؛ كون عملها ســد ثغرات يف اجملتم
, ابإلضـــــافة إىل كونه يوفر مصـــــدر دخل اثبت لألســـــرة (1)مالءمة العمل هلم كما يف متريض النســـــاء وتطبيبهن وتعليمهن

                                                           
( النساء شقائق الرجال أي: نظائرهم وأمثاهلم يف األخالق والطباع، كأهنن شققن منهم. النهاية يف غريب احلديث واألثر, جمد الدين أيب السعادات املبارك بن حممد )ابن األثري(, (1

, املكتبة العلمية. 2/492  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=121&ID=&idfrom=2018&idto=2025&bookid=121&startno=4
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=121&ID=&idfrom=2018&idto=2025&bookid=121&startno=4
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=121&ID=&idfrom=2018&idto=2025&bookid=121&startno=4#docu
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ا من االســــــــــــــتقرار املــادي يعود بفــائــدتــه على اجملتمع ككــل, ممــا دفع ابملرأة بقوة إىل خوض غمــار التعليم  ومينحهــا نوعــً
لشــــــهادات؛ كي حتقق وجودها وكياهنا ابجملتمع؛ لذلك اختلفت املواقف واآلراء حول مبدأ خروج واحلصــــــول على أرفع ا

املرأة للعمل؛ كون الوظيفة األســـــــــــاســـــــــــية هلا هي إدارة املنزل واالهتمام ابلنشء, أو أن خروج املرأة حيقق ذاهتا وحيقق هلا 
يف احملاكم واء ســمن أكثر املواضــيع إاثرة للجدل ملرأة عمل افموضــوع  .املكانة االجتماعية واالقتصــادية اليت تصــبو إليها

 , وتســــرتعي انتباه الفقهاء واملنادين حبقوق املرأة, وابلتايل معرفة رأي الفقهاء يف العصــــرأو األوســــاط اإلعالمية الشــــرعية
إىل الوقوف  افةضــــ, ابإلوردها إىل أصــــوهلا وقواعدها الشــــرعية ,ووقائعه املســــتجدة, احلايل جتاه قضــــااي الواقع ومشــــكالته

 هبا.على التكييف الشرعي للنوازل الفقهية املعاصرة املتعلقة 
َهُج الَبْحِث:   َمن ْ
يت متتُّ إىل املوضـــوع ع املعلومات المجيف البحث املنهج االســـتقرائي الّتحليلي االســـتنباطي الذي يقوم على  اتبعت .1

 .ومن مث حتليلها واستنباط ما يتعلق هبا من مسائل ,بصلةٍ 
كم ح تاألحاديث النبوية واآلاثر من مراجعها األصــــــــــــــلية، وذكر  وخرَّجتاآلايت القرآنية إىل ســــــــــــــورها،  تعزو  .2

ة على نقلهمـا  ,العلمـاء على تلـك األحـاديـث مـا أمكن ذلـك إاّل مـا نقلتـه من الصــــــــــــــحيحني حيـث أمجعـت األ مـّ
 .ابلقبول

 د أهل الّتخصُّص.من غري املشهورين عن د ذكرهم يف البحثسري عالم الذين لألرتمجة ال  .3
 ِخطَُّة الَبْحثِ 

 يشتمل هذا البحث على مقدمة, وستة حماور, وخامتة على النحو اآليت:
 أوضحت  فيها سبب اختيار املوضوع, وأمهيته, ومنهج البحث. املقدمة:

 مكانة املرأة يف اإلسالم. :حملور األولا 
 مفهوم عمل املرأة خارج املنزل.  احملور الثاين:

 أسباب خروج املرأة للعمل. الث:احملور الث
 املنزل.  خارج املرأة عمل أحكام :الرابع احملور           

  ضوابط عمل املرأة خارج املنزل. احملور الامس:
 .اآلاثر املرتتبة من عمل املرأة على احلياة األسرية :سادساحملور ال
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  .يةاآلاثر اإلجيابية من عمل املرأة على احلياة األسر  أوًَل:    
 .اآلاثر السلبية من عمل املرأة على احلياة األسرية اثنياً:    
  .أبهم النتائج والتوصياتخامتة    

 مِ اَل  سْ اإلِ  يف ِة ْرأَ  مَ  ُة الانَ َمكَ ال ِمْحوُر األو ُل: 
 كرَّم اإلسالم املرأة وجعلها مثل الرجل يف اخلطاب، هَلَا حق وٌق وعليها واجباٌت، فمن مظاهر تكرميها:

ا ﴿املســاواة بينها وبني الرجل يف احلقوق والواجبات, قال تعاىل:  -1 َقاِئق  إمنَّ اَء شــَ النِّســَ
, وقال ســبحانه:      (3)﴾الّرَِجالِ (2)

لَ  َمنْ ﴿ احلــًِا َعمــِ ًة  صــــــــــــــــَ نِ أبَِ  َأْجَره م نـَّه مْ َولََنْجزِيَـ مِّن ذََكٍر أَْو أ نَثٰى َوه َو م ْؤِمٌن فـََلن ْحِييَـنــَّه  َحيــَاًة طَيِّبــَ ا ْحســــــــــــــَ ان وا  مــَ كــَ
َتَجابَ ﴿: -جل شـــــــأنه–بل وجعلها مع الرجل يف اجلزاء ســـــــواء, قال  (4),﴾يـَْعَمل ونَ  يع  أَ  َرهبُّ مْ  هَل مْ  فَاســـــــْ يّنِ اَل أ ضـــــــِ

نك م مِّن ذََكرٍ    (5).﴾بـَْعضٍ  مِّن بـَْعض ك مأ نَثٰى  أَوْ  َعَمَل َعاِمٍل مِّ

اَء جَ  األســـــرة ســـــواء أكانت أمًّا فهي تســـــبق األب يف التكرمي والرب كرم اإلســـــالم املرأة أبن جعل مكانتها كبرية يف -2
وِل اَّللَِّ  وَل اَّللَِّ » :فـََقالَ  -صــــــلى هللا عليه وســــــلم-َرج ٌل ِإىَل َرســــــ  َحاَبيِت َمْن َأَحقُّ النَّاِس حِب   ,اَي َرســــــ  ِن صــــــَ  :قَالَ  ؟ســــــْ

أو كانت زوجة,  (6)«. أَب وكَ مث َّ  :قَالَ  ؟مث َّ َمنْ  :قَالَ  ,مث َّ أ مُّكَ  :قَالَ  ؟مث َّ َمنْ  :قَالَ  ,مث َّ أ مُّكَ  :قَالَ  ؟مث َّ َمنْ  :قَالَ  ,أ مُّكَ 
ول  اَّللَِّ » :-صـــلى هللا عليه وســـلم-قال: رســـول هللا فاخلريية تكون ابالهتمام بشـــؤوهنا ومراعاة مشـــاعرها,  قَاَل َرســـ 

لَّمَ  لَّى اَّللَّ  َعَلْيِه َوســـــــــــــَ , أو كانت أخًتا, أو بنًتا. فالغنيمة والفوز (7)«َوأاََن َخرْي ك ْم أِلَْهِلي ,أِلَْهِلهِ  َخرْي ك ْم َخرْي ك مْ  :صـــــــــــــَ
رْتًا ِمْن المن »يكوانن ابلتســـابق إىل برها واإلحســـان إليها  ْيٍء ك نَّ َله  ســـِ , وجعل (8)«نَّارِ ابـْت ِلَي ِمْن َهِذِه اْلبَـَناِت ِبشـــَ

                                                           
( سنن أيب داود, سليمان بن األشعث السجستاين األزدي, كتاب الطهارة, ابب يف املرأة ترى ما يرى الرجل 62/1, رقم احلديث 237, املكتبة العصرية. سنن الرتمذي, حممد بن (2

, دار الكتاب العريب. سنن الدارمي, 1/189عيسى بن سورة الرتمذي, كتاب الطهارة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, ابب ما جاء فيمن يستيقظ فريى بلاًل وال يذكر احتالًما
 -هـ 1407, دار الكتاب العريب, 764, رقم احلديث: 1/215رة, ابب يف املرأة ترى يف منامها ما يرى الرجل عبد هللا بن عبد الرمحن الدرامي السمرقندي, كتاب الطها

م.2002 -ه1422, دار الفكر, 429م, قال ابن حجر: وسنده حسن. مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح, علي بن سلطان حممد القاري, ص1987  
 ( النحل:97.(3
 ( آل عمران:195.(4
 حممد بن إمساعيل البخاري اجلعفي, كتاب األدب, ابب من أحق الناس حبسن الصحبة 2227/5, رقم احلديث 6526, دار ابن كثري, 1414هـ-1993م. ( صحيح البخاري,(5
 ( سنن الرتمذي, كتاب املناقب, ابب فضل أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم 667/5, رقم احلديث: 3895, قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح.(6
( سنن الرتمذي, كتاب الرب والصلة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, ابب ما جاء يف النفقة على البنات واألخوات, 281/4, رقم احلديث 1913, قال أبو عيسى: هذا حديث (7
.حسن  

 ( لقمان:114(8

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5728&idto=5728&bk_no=0&ID=3340#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5728&idto=5728&bk_no=0&ID=3340#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=2&ID=2013&idfrom=3538&idto=3891&bookid=2&startno=292#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=2&ID=2013&idfrom=3538&idto=3891&bookid=2&startno=292#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=2&ID=2013&idfrom=3538&idto=3891&bookid=2&startno=292#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=7236&lang=&bk_no=0&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=7236&lang=&bk_no=0&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5727&idto=5972&lang=&bk_no=0&ID=3338
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5727&idto=5972&lang=&bk_no=0&ID=3338
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5728&idto=5728&bk_no=0&ID=3340
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5728&idto=5728&bk_no=0&ID=3340
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=3977&lang=&bk_no=2&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=3977&lang=&bk_no=2&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=3977&lang=&bk_no=2&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=3977&lang=&bk_no=2&ID=1
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َنا اإْلِ ﴿وب اليت يعجل هللا عقوبته يف الدنيا عقوق الوالدين من أكرب الكبائر ومن الذن يـْ اَن ِبَواِلَدْيِه مَحََلْته  َوَوصـــــــَّ نســـــــَ
 وغري ذلك من صور التكرمي.(9)﴾َوِفَصال ه  يف َعاَمنْيِ أَِن اْشك ْر يل َوِلَواِلَدْيَك ِإيَلَّ اْلَمِصري   َوْهنٍ  َعَلىٰ  َوْهًنا أ مُّه  

معاملة و "يقول د. حممود العقاد: ل يف امللك, شــأهنا يف األمر شــأن الرجل, منح اإلســالم املرأة كذلك احلق الكام -3
ما عليهم  نَّ جال وعليهما للرِّ  نَّ ســــــــــاء هَل  النِّ  وأنَّ ، شــــــــــيء لِّ جل واملرأة ســــــــــواء يف ك  الرَّ  احلقوق دســــــــــتورها اجلامع أنَّ 

ريخ, وليس يف هــذا افطرة وجتــارب التــَّ جــال بــدرجــة هي درجــة القوامــة اليت ثبتــت بتكوين الميتــاز الرِّ  ابملعروف, مث َّ 
ة املساواة حني تقضي املساواة بني احلقوق والواجبات، وكل زايدة يف احلق تقابله زايدة االمتياز خروج على شرعيَّ 

 (10)."مثلها يف الواجب فهي املساواة العادلة يف اللباب

 ْنِزلِ  مَ ال جَ ارِ خَ  ةِ أَ رْ مَ  ال لِ مَ عَ  ومُ فهُ مَ ال ِمْحوُر الثَّاين: 
  (11).العني وامليم والالم أصل واحد صحيح، وهو عام يف كل فعل يفعل: الَعَمُل لَُغةً 

ِطاَلِح:  أو  ,عيةمن أنشــطة صــناعية، أو مهنية، أو زراشــخص كل ما يزاوله الميكن تعريف العمل أبنه:  الَعَمُل يف اَلص  ْ
رأة فهوم عمل املرأة خارج املنزل فمعناه مزاولة املللحصــــول على منفعة أو لتحقيق هدف ما. أما عن م ؛جتارية أو غريها

أوقات  راكز احلكومية أو اخلاصة، يفاملأبحد  ألي أنشطة صناعية, أو جتارية, أو مهنية أو غري ذلك عن طريق التحاقها
 معني. مقابل أجر مايلحمددة 

ُُ ُخُروِج ال َمْرَأِة لِْلَعَملِ   ال ِمْحوُر الثَّاِلُث: َأْسَبا
 أسباب خروج املرأة للعمل على النحو اآليت:  تتنوع   

َبُب اأَلو لُ  : اخلروج بدافع مادي؛ لتوفري احلياة الكرمية ألفراد األســــــرة, إما لضــــــعف الدخل املادي لرب األســــــرة أو الس     َّ
 لغيابه.

                                                           
 ( موسوعة عباس حممو د العقاد اإلسالمية القرآن واإلنسان, اجملموعة الثالثة, املرآة يف القرآن 504/4, دار الكتاب العريب بريوت- لبنان, (9

.م1390-1971  
أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكراي, مادة عمل 145/4دار اجليل, 1420هـ/1999م, والعمل: املهنة والفعل، واجلمع أعمال، عمل عماًل، وأعمله غريه  ( معجم مقاييس اللغة,(10
أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم )ابن منظور واستعمله. لسان العرب,  , دار صادر, 2003م.  , مادة عمل283/10) 
( لالستزادة انظر: أعمال املرأة الكسبية وأحكامها يف الفقه اإلسالمي وقانون األحوال الشخصية, د.-عيسى صاحل العمري, بتصرف, ص17. الدليل اإللكرتوين العريب (11
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/10./ 

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/10/
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/10/
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/10/
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َبُب الثَّاين  ف, وإشـــغال وقت ر : اخلروج بدافع معنوي؛ لتحقيق الرغبة الشـــخصـــية, وتنمية املواهب, واكتســـاب املعاالس   َّ
  (12)الفراغ, أو لتحقيق املسؤولية الوطنية؛ لتغطية العجز يف التخصصات اليت يقبل عليها اجملتمع كالتطبيب والتدريس.

 ال َمْنِزلِ  َخارِجَ  ال َمْرَأةِ  َعَملِ  ال ِمْحوُر الرَّاِبُع: َأْحَكامُ 
 :َمْشُروِعيَُّة َعَمِل ال َمْرَأِة َخارَِج ال َمْنِزِل 

, فاألصــــــــــل هو قرار املرأة يف منزهلا (13)(وخروجها منه رخصــــــــــة تـ َقدَّر بقدرها ,املرأة يف بيتها عزمية شــــــــــرعية قرار)
 َترَبَّْجَن َترَبَُّج اجْلَاِهِليَِّة ﴿َوقـَْرَن يف بـ ي وِتك نَّ َواَل  :قوله تعاىلل ولزومها له, والعمل على رعاية أبنائها والقيام حبقوق زوجها؛

﴾  هلا وهي خدمة للوظيفة األساسيةللتفرغ  ؛فاآلية الكرمية أمرت النساء يف القرار يف البيوت وعدم اخلروج .(14)اأْل وىَلٰ

 وحبفظ هذا األصل تتحقق املقاصد الشرعية اآلتية:) :(15)يقول الشيخ بكر أبو زيد. أبنائها وزوجها
، من القســــمة العادلة بني عباده من أن / مراعاة ما قضــــت به الفطرة، وحال الوجود اإلنســــاين، وشــــرعة رب العاملني 1

 عمل املرأة داخل البيت وعمل الرجل خارجه.

ا اخلاص هبا فللمرأة جمتمعه -غري خمتلط :أي–/ مراعاة ما قضت به الشريعة من أن اجملتمع اإلسالمي جمتمع فردي  2
 وهو داخل البيت، وللرجل جمتمعه اخلاص به وهو خارج البيت.

 جلوانب يف البيت.والشعور أبداء وظيفتها املتعددة ا ,يكسبها الوقت -البيت-عرين وظيفتها احلياتية / قرار املرأة يف  3

 ./ قرارها يف بيتها فيه وفاء مبا أوجب هللا عليها من الصلوات املفروضات وغريها 4

ها لعملها يف قدير أدائ/ حتقيق ما أحاطها به الشــــــرع املطهر من العمل على حفظ كرامة املرأة وعفتها وصــــــيانتها، وت 5
 عليه الصالة والسالم:  واملرأة أقرب ما تكون لرهبا يف قعر بيتها, قال (16)(.وظائفها املنـزلية

                                                           
 ( حراسة الفضيلة, بكر أبو زيد, ص 58, دار العاصمة, 1426- 2005, الطبعة احلادية عشر ة.(12
 ( األحزاب:33.(13
( بكر بن عبد هللا بن حممد بن أبوزيد )1365هـ/1945م-1427ه-2006مـ(, أحد كبار علماء الدين املعاصرين يف اململكة العربية السعودية, توىل عضوية اجملمع الفقهي (14

زيد  موقع الشيخ بكر أيب :ة واإلفتاء. انظرواللجنة الدائمة للبحوث العلمي ,اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي، وعضوية جملس القضاء السعودي، وعضوية هيئة كبار العلماء السعودية
http://s.sunnahway.net/bakrabozaid/. 
 ( حراسة الفضيلة, ص58.(15
( سنن الرتمذي, كتاب الرضاع, ابب ما جاء يف كراهية الدخول على املغيبات, 476/3, رقم احلديث: 1173. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب, صحيح ابن خزمية, أبو (16

, املكتب 1685رقم احلديث:  2/813 حممد بن إسحاق بن خزمية, كتاب الصالة, مجاع أبواب صالة النساء يف اجلماعة, ابب اختيار صالة املرأة يف بيتها على صالهتا يف املسجد,بكر 
, رقم 3/421ف, ابب من امسه إبراهيم, إبراهيم بن هاشم البغوي, م. املعجم األوسط للطرباين, أبو القاسم سليمان بن أمحد املعروف )الطرباين( ابب األل2003-ه1424اإلسالمي 

م.1985-1405, مكتبة املعارف, 2911احلديث:   

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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َا اَل َتك ون  أَقْـَرَب ِإىَل اَّللَِّ مِ » ْيطَان ، َوِإهنَّ َرفـََها الشـــــــَّ َتشـــــــْ َا ِإَذا َخَرَجِت اســـــــْ  (17)«,ْيِتَها َها يف قـَْعِر بَـ نْـ اْلَمْرأَة  َعْورٌَة، َوِإهنَّ
املرأة يف شـــغل وقتها أو تنمية مواهبها أو احلصـــول على دخل إضـــايف يعني رب األســـرة ويســـاعدها على  قد ترغبلكن 

إعالة نفســـــها وبيتها, أو قد تكون هنالك حاجة للمجتمع إىل عملها كطبيبة للنســـــاء أو معلمة أو ذلك مع التزام املرأة 
 ذير على خروجها. فعمل املرأة مشروع يف اجلملة, واألدلة على ذلك كثرية, منها:حبجاهبا وأمن الفتنة وعدم ترتب حما

ْعَن َلك ْم َفآت وه نَّ أ ج وَره نَّ ﴿ :قوله تعاىلمن الكتاب  .1 ى جواز اســــــــتئجار من عل الكرمية اآلية تفدل ,(18)﴾فَِإْن أَْرضــــــــَ
ق وَن َوَوَجَد ِمن د  َوَلمَّا َوَرَد َماَء َمْدَيَن َوجَ ﴿وقوله تعاىل:  (19)ترضـــــــــع له ولده. َن النَّاِس َيســـــــــْ وهِنِم  اْمرَأََتنْيِ َد َعَلْيِه أ مًَّة مِّ

ِقي اَل  قَالََتا َخْطب ك َما َما قَالَ َتذ وَداِن  ِدَر الّرَِعاء  ي   َحىتَّٰ  َنســـْ ْيخٌ  َوأَب وانَ صـــْ  إىل إشـــارة اآليةهذه  ففي .(20)..﴾.َكِبريٌ   شـــَ
منه  ســـؤال شـــفقة ســـأهلما ,املرأتني ســـأل-عليه الســـالم-, فموســـى البيت خارج لالعم املرأة فيها تضـــطر اليت احلالة

ِدَر الّرِعَ قَالََتا اَل ﴿ عليهما ورقة; ومل تكن يف ذلك الزمان أو يف ذلك الشـــــرع حجبة ِقي َحىتَّٰ ي صـــــْ ْيٌخ   َنســـــْ اء  َوأَب واَن شـــــَ
ففي اآلية جواز  ,(21)ال نســـقي إال ما فضـــل عن الرعاء من املاء يف احلوض وكرب ســـن والدان يعين لضـــعفنا ,﴾ َكِبريٌ 

 العمل للحاجة.
  رســـــــــــــول هللا مساها ,املســـــــــــــاكني أم تدعى -عنها هللا رضـــــــــــــي -جحش بنت زينب الســـــــــــــيدة كانتمن األثر   .2

 ابلثمن وتتصدق ,السوق يف وتبيعه وخترز، وتدبغ، الصوف، بيدها تغزل كانت ألهنا؛ بذلكصلى هللا عليه وسلم 
 (22).املساكني على

                                                           
 ( الطالق:6.(17
 حممد بن أمحد األنصاري القرطيب, 157/18, دار الفكر. معامل التنزيل, احلسني بن مسعود البغوي, 156/8, دار طيبة. ( انظر: اجلامع ألحكام القرآن,(18
 ( القصص:23.(19
 ( أحكام القرآن حممد بن عبد هللا األندلسي )ابن العريب(, 493/3, دار الكتب العلمية.(20
 ( انظر: التحرير والتنوير, حممد الطاهر ابن عاشور, 67/23, دار سحنون- تونس.(21
( ابن عابدين: هو السيد حممد أمني عابدين بن السيد عمر عابدين, الدمشقي, احلنفي, املفيت, العالمة, الشهري اببن عابدين, قطب الداير الدمشقية وعمدة البالد الشامية واملصرية, (22
احملدث واملفسر النحوي )1198هـ/1784-1252هـ/1836(. انظر: هدية العارفني أمساء املؤلفني وآاثر املصنفني, إمساعيل ابشا البغدادي, 367/2-368, وكالة املعارف يف مطبعتها 

, مؤسسة الرسالة, حلية البشر يف اتريخ القرن 3/145 م. معجم املؤلفني تراجم مصنفي اللغة العربية, عمر رضا كحالة,1955لبنان,  -ريب بريوتدار إحياء الرتاث الع ,سطنبولإالبهية 
م.9931-ه1413مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق,  -بريوت -الثالث عشر, حلية البشر يف اتريخ القرن الثالث عشر, حممد هبجة البيطار, دار صادر  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1916&idto=1916&bk_no=46&id=1913#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1916&idto=1916&bk_no=46&id=1913#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=65&ayano=6
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=65&ayano=6
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1916&idto=1916&bk_no=46&id=1913
https://ar.wikipedia.org/wiki/1836
https://ar.wikipedia.org/wiki/1252_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1784
https://ar.wikipedia.org/wiki/1198_%D9%87%D9%80
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(23)عابدين ابن يقول :كَ لِ ذَ  يف  ا ٌِ هَ قَ الفُ  والُ قْ أَ 
 ,واخلياطة كالتطريز حرفة تعلمها امرأة إىل ابنته دفع للوالد) : 

(25)حزم ابن الق (24).)احلاجة عند هاكســــب من نفســــها تعول وبذلك
 األب، ذات والبكر تبلغ، مذ املرأة وبيع) : 

 نإ: ((27), قال ابن قدامة(26) )كذلك وابتياعها جائز هلا زوج ال واليت الزوج ذات والثيب األب، ذات وغري
 وهو أمحد، عن روايتنيال إحدى وهذه فيه لزوجها حق وال, واملعاوضــة ابلتربع كله ماهلا يف التصــرف الرشــيدة للمرأة
يعرتي خروجها بعض األحكام  لكن ,مشــــــــروعية خروج عمل املرأة للعمل ورغم(28)(,والشــــــــافعي حنيفة أيب مذهب

 الفقهية على النحو التايل:
 خترجياً  ؛كأن تكون طبيبة أو معلمة  ,واجباً حينما تكون حاجة اجملتمع خلدماها قائمة املرأة للعمل يكون خروج قد .1

)وقد توجب الشــــــــــــــريعة التربع عند  :وبناء على قاعدة ,(29)الفقهاء أن تعلم بعض احلرف فرض كفايةعلى اعتبار 
 عند غياب املعيل وحاجة أبنائها ملن ينفق عليهم.قد يكون خروجها للعمل واجًبا  كذلك,  (30)(احلاجة

مع ملثل ن يســـــــــــــد حاجة اجملتكأن يكون اجملتمع حباجة إليها مع وجود غريها مم  ,للعمل مندوابً  املرأة يكون خروج قد .2
الوســيلة إىل أفضــل ورد يف قواعد األحكام )(31)(أن )للوســائل أحكام املقاصــد :ســتدل لذلك بقاعدةوي  , هذه املهن

                                                           
 حممد أمني بن عمر )ابن عابدين(, 612/3, دار الكتب العلمية, 1412ه-1992م. ( رد احملتار على الدر املختار,(23
994م - 456 هـ 1064م(، يعد من أكرب علماء األندلس وأكرب علماء اإلسالم تصنيًفا وأتليًفا بعد الطربي، وهو إمام حافظ. فقيه /( أبو حممد علي بن حزم األندلسي )384 هـ(24
 ظاهري. انظر: طوق احلمامة يف األلفة واآلالف، ابن حزم األندلسي, حتقيق: صالح الدين القامسي، ص20, الدار التونسية للنشر، تونس، 1985.
 ( احمللى ابآلاثر, علي بن أمحد بن سعيد بن حزم, ج7 ص 155, دار الفكر.(25
( عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة بن مقدام بن نصر ْبن َعْبد اَّللَِّ املقدسي، اجلماعيلي، مث الدمشقي، الصاحلي، املعروف اببن قدامة, أحد علماء املذهب احلنبلي (26
)541هـ/1164م-.620هـ/1223م(. انظر يف ترمجته: سري أعالم النبالء, حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب, 149/16, دار احلديث- القاهرة, 1427هـ-2006م. فوات الوفيات, 

.1بريوت, ط -الناشر: دار صادر ,إحسان عباس :حتقيق 2/158حممد بن شاكر,   
منصور بن يونس  ( انظر: املغين, موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن قدامة, 299/4, دار إحياء الرتاث العريب, ط1, 1405ه- 1985م, انظر أيضً ا:  كشاف القناع عن منت اإلقناع(27
 البهويت, 457/3, دار الفكر, 1402هـ-1982م. 
 تقي الدين أبو البقاء الفتوحي, ص117, مطابع السنة احملمدية. ( شرح الكوكب املنري,(28
 تقي الدين ابن تيمية, 115/29, جممع امللك فهد, 1416هـ-1995م.  ( جمموع فتاوى ابن تيمية,(29
( معىن املقاصد: الغاايت واألهداف والنتائج واملعاين اليت أتت هبا الشريعة، وأثبتتها يف األحكام، وسعت إىل حتقيقها وإجيادها والوصول إليها يف كل زمان ومكان قواعد األحكام يف (30
عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم 54/1, دار الكتب العلمية, والبعض يرى أن املقصد هو رفع احلرج أو هي الكليات اخلمس. انظر: مقاصد الشريعة اإلسالمية حممد  مصاحل األانم,

أما الوسائل فهي األمور اليت تسبق املقاصد وتوصل إليها، أو هي الطرق املفضية إليها حبسب   .م2007 -ه1428 ,2ط دار السالم, دار سحنون تونس, ,12ص هر بن عاشور,الطا
ضوابطه.. جماالته نور الدين بن خمتار اخلادمي )اجلزء  االجتهاد املقاصدي حجيته.. :انظر وضع الشرع واجتهاد العقل، وذلك على حنو: اشرتاط الطهارة وسيلة لصحة الصالة.

إسالم ويب  –تنزيل املقاصد ووسائلها منشور يف املكتبة اإلسالمية  « األول( http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.ph. 
 ( قواعد األحكام 54/1.(31

https://ar.wikipedia.org/wiki/384_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1064
https://ar.wikipedia.org/wiki/456_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/994
https://ar.wikipedia.org/wiki/994
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=341&bk_no=60&flag=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=341&bk_no=60&flag=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=15&ID=&idfrom=2861&idto=2884&bookid=15&startno=4
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=15&ID=&idfrom=2861&idto=2884&bookid=15&startno=4
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=16&ID=&idfrom=4195&idto=4328&bookid=16&startno=121
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=16&ID=&idfrom=4195&idto=4328&bookid=16&startno=121
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=32&ID=&idfrom=66&idto=107&bookid=32&startno=16
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=32&ID=&idfrom=66&idto=107&bookid=32&startno=16
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=22&ID=&idfrom=3783&idto=3926&bookid=22&startno=15
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=22&ID=&idfrom=3783&idto=3926&bookid=22&startno=15
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=41&idto=41&bk_no=39&ID=34
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=41&idto=41&bk_no=39&ID=34
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الوســــائل، والوســــيلة إىل أرذل املقاصــــد هي أرذل الوســــائل، مث ترتتب الوســــائل برتتب املصــــاحل  املقاصــــد هي أفضــــل
 .(32)واملفاسد(

أو  ,ورأو بيع مـا حرمـه هللا من اخلم ,مـل حمرمـًا كعملهـا فيمـا حرمـه هللا يف املعـازف واملراقصقـد يكون خروجهـا للع .3
اَون وا َعَلى اْلربِّ َوالتـَّْقَوٰى ﴿: لقولـــه تعـــاىل ؛(33)التعـــامـــل ابلراب اَون وا َواَل َوتـَعـــَ ْدَوانِ وَ  اإْلِمثِْ  َعَلى تـَعـــَ وللقـــاعـــدة , (34)﴾اْلعـــ 

الة كإع  ,فعمل املرأة يف هذه األمور قد تكون فيه مصلحة هلا .(35)(جلب املصاحل درء املفاسد مقدم على) :الفقهية
العمل فيها  ملكن ما يرتتب عليه من املفاســد وهو العمل فيما حرمه هللا أو الوقوع ابلشــبهات فحرَّ  ,نفســها وأســرهتا

 .ألدائها إىل مفاسد

  َنيَ عِ انِ مَ  الوَ  ينَ يزِ جِ مُ  ال نيَ بَ  ةِ أَ رْ مَ  ال لُ مَ ع: 
قبل و  راء العلماء واختلفت مذاهبهم يف مســـــــــــــــألة خروج املرأة للعمل وتوليها املهام الوظيفية واملهنية,آباينت ت

واز خروج املرأة ج إىلالفقهـاء يف خروج املرأة للعمـل, فقـد ذهـب  إىل حترير حمـل النزاعالشــــــــــــــروع يف ذكر اآلراء نتطرق 
ابط عدم جواز خروج املرأة للعمل عند عدم التزامها ابلضـــــو  إىل هبواذكما   ,ر بقدرهاقدَّ للعمل يف حال الضـــــرورة واليت ت  

ة للعمل عند التزامها واختلفوا يف خروج املرأ, ع احلكيماليت أقرها املشــــــرِّ  -واليت ســــــيأيت ذكرها يف احملور التايل- الشــــــرعية
 ن:اصريمني مث املعالعلماء املتقدِّ على النحو اآليت, مبتدأة بذكر آراء ابلضوابط الشرعية 

جواز خروج املرأة للعمل مع االختالف يف نوعية األعمال ومزاولتها لألعمال املهنية  :نيَ مِ د ِ قَ ت َ مُ               ال ُفَقَها ٌِ ال يُ أْ رَ  -1
وابن حزم الظاهري مع خالف  ,(36)القاســــــــم املالكي نباو  ,القول أبو حنيفة اوممن قال هبذ, عدا اإلمامة العظمى

                                                           
( انظر: املبسوط, مشس الدين السرخسي 20/15, 1414ه, دار الكتب العلمية, بريوت- لبنان, الفتاوى اهلندية املسماة الفتاوى العاملكريية, مجاعة من اهلند األعالم برائسة نظام (32

, دار 295ص ,طيبالكايف يف فقه أهل املدينة, يوسف بن عبد هللا بن عبد الرب القر  .لبنان-حياء الرتاث العريب بريوتإدار  ,4ه, ط1393, 3, دار املعرفة, ط4/434الدين البخلي 
منهاج  .ه1418, 1لبنان ط–, دار الكتب العلمية, بريوت 2/102أمحد بن غنيم بن سامل بن مهنا,  ,الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين .لبنان –الكتب العلمية, بريوت 

حاشية اجلمل على شرح املنهج, . ه1417, 1لبنان , ط -دار الكتب العلمية بريوت ,154ص ,وويالطالبني وعمدة املفتني يف فقه مذهب اإلمام الشافعي, أبو زكراي حيىي بن شرف الن
اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد, علي بن سليمان املرداوي,  .ه1417, 1لبنان, ط -دار الكتب العلمية بريوت ,6/534سليمان بن عمر العجيلي 

ه.1418, 1لبنان, ط -, دار الكتب العلمية بريوت8/359عي حممد حسن الشاف :حتقيق  
 ( املائدة:2.(33
 ( قواعد األحكام, 14/1.(34
750م- 806م(، صحب اإلمام مالكاً  عشرين عاًما, و هو أحد تالميذه املخلصني. انظر يف ترمجته /( هو أبو عبد هللا عبد الرمحن بن القاسم بن خالد بن جنادة )132هـ-191هـ(35

أمحد بن علي بن حجر  ,لتهذيبهتذيب ا .1/129 ,بريوت–دار صادر  ,حسان عباسإد.  :حتقيق ,أمحد بن حممد بن أيب بكر بن خلكان ,ناء الزمانأباء نبوفيات األعيان وأ يف:
هـ.1326, 1ط ,دار املعارف النظامية الكائنة يف اهلند ,مطبعة كجلس ,6/252, العسقالين  

( عرَّف احلنفية القضاء أبنه: )فصل اخلصومات وقطع املنازعات(. رد احملتار, 352/5. وأما عند املالكية فقد فقال ابن رشد وتبعه ابن فرحون: )حقيقة القضاء اإلخبار عن حكم (36
 لشرطةا ووالية التحكيم فيخرج, املسلمني مصاحل عموم يف ال جتريح أو بتعديل ولو الشرعي حكمه نفوذ ملوصوفها توجب حكمية صفة القضاء: عرفة ابن وقال, اإللزام سبيل على شرعي

https://ar.wikipedia.org/wiki/191_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/132_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/806
https://ar.wikipedia.org/wiki/750
https://ar.wikipedia.org/wiki/750
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وابن حزم الظاهري  فيما خيص شهادهتا, (37)تويل املرأة القضاء جواز اينير  الكيملفأبو حنيفة وابن القاسم ا ,بينهم
ِهيَدْيِن ِمن ّرَِجاِلك  دليلهم يف ذلك قوله تعاىل:  (38).يرى جواز تويل املرأة القضـــاء يف كل شـــيء ِهد وا شـــَ َتشـــْ ْم ﴿َواســـْ

 من أهل الشهادات, فيجوز هلا أن توىل القضاء.. فاملرأة (39)﴾َواْمرَأاََتنِ  فـََرج لٌ  َرج َلنْيِ  َيك وانَ  ملَّْ  فَِإن

ويرى مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية والشـــــافعية واحلنابلة جواز خروج املرأة للعمل ومزاولتها لألعمال املهنية      
 , والدليل على ذلك عموم األدلة اليت(40) إلمامة أو الوالية أو القضـــــــــــــــاءاتوليها إن احتاجت لذلك مع عدم جواز 

 َوَما أَْرَسْلَنا ِمن قـَْبِلَك ِإالَّ رَِجااًل نُّوِحي إِلَْيِهمعز وجل: ﴿ هقول , كذلك(41)سبق االستدالل هبا على جواز عمل املرأة
ْن َأْهِل اْلق َرىٰ  : لهوقو الوالية,  , فكما جعلت الرســـــــــــــــالة يف الرجال تكون الوالية العامة فيهم مثل الرســـــــــــــــالة(42)﴾مِّ

 إىل غري ذلك من األدلة. (43)﴾وَن َعَلى النَِّساِء مبَا َفضََّل اَّللَّ  بـَْعَضه ْم َعَلٰى بـَْعٍض َومبَا أَنَفق وا ِمْن أَْمَواهِلِمْ الّرَِجال  قـَوَّام  ﴿

 يل:لعمل كالتاتباينت آراء العلماء واملفكرين املعاصرين يف خروج املرأة إىل ا :ينَ رِ اصِ عَ مُ  الوال ُمَفكِ رِيَن  ا ٌِ مَ لَ العُ  يُ أْ رَ  -2
املرأة   )وضـــــــــــــع بذلك األســـــــــــــتاذ وحيد الدين خان, يقول:وممن قال  ,املنع من خروج املرأة للعمل :لُ و  األَ  يُ أْ الرَّ 

ع هبا إىل حيث ســــتواجه نفس املصــــري الذي لقيته املرأة الغربية لو دف ,ر هلا الكرامةكاألخت والزوجة واألم يف البيت يوفِّ 
أمــا كوهنــا  ,كون املرأة اجلنس النــاعم داخــل البيــت جيعلهــا ملكــة البيــت؛  رجــلال مع إىل جنــب خــارج البيــت لتقف جنبــاً 

 , واستدلوا على ذلك ابآليت: (45)وكذلك أبو األعلى املودودي (44).خارج البيت فيعرضها لالضطهاد وسوء املعاملة(

                                                           
 الشرح على الدسوقي حاشية: أيًضا وانظر. م1992-ه1412, الفكر دار, 6/87( حلطابا) الرمحن عبد بن حممد بن حممد, خليل خمتصر شرح يف اجلليل مواهب(. واإلمامة وأخواهتا

 الدين شهاب بن أمحد, املنهاج شرح إىل احملتاج هناية(. الشرع حبكم اإللزام له من إلزام: )أبنه الشافعية وعرَّفه. العربية الكتب إحياء دار, 4/129, الدسوقي عرفة بن أمحد بن حممد, الكبري
,  البهويت يونس بن منصور, اإلرادات منتهى شرح(. لربه ودفعه عليه هو ممن احلق وأخذ احلكومة فصل: )أبنه احلنابلة وعرَّفه. م1984/هـ1404 أخرية ط, الفكر دار, 8/235, يالرمل

.به واإللزام شرعي محك عن واإلخبار القضااي يف النظر وهو, واحد معىن حول تدور متقاربة التعريفات ومجيع. الكتب عامل, 3/489  
( بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع, أبو بكر مسعود بن أمحد الكاساين, 3/7, دار الكتب  العلمية, ط2, 1406هـ/1986م. حاشية الدسوقي, 129/4. املغين, 92/10. احمللى, (37

8/427-428.  
 ( البقرة:282.(38
أمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي, 154/3, دار إحياء الرتاث  ( بدائع الصنائع, 3/7. حاشية الدسوقي, 129/4. هناية احملتاج, 235/8. حتفة احملتاج يف شرح املنهاج,(39
 العريب. الغياثي, غياث األمم يف التياث الظلم أبو املعايل عبد امللك بن عبد هللا اجلويين, ص82, مكتبة إمام احلرمني, 1401ه. املغين, 92/10.
 ( راجع ص6-7 من البحث.(40
 ( يوسف:109.(41
 ( النساء:34.(42
( املرأة بني شريعة اإلسالم واحلضارة الغربية, أ. وحيد الدين خان, ص43, ترمجة سيد رئيس أمحد الندوي, مراجعة د. ظفر اإلسالم خان, دار الصحوة, القاهرة- مصر, ط1, (43

.م1994 -هـ 1414  
 ( تفسري سورة األحزاب, أبو األعلى املودودي, ص62, بتصرف, الشركة املتحدة, بريوت- لبنان.(44
 ( األحزاب:33.(45

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=20&ID=&idfrom=2093&idto=11790&bookid=20&startno=10
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=20&ID=&idfrom=2093&idto=11790&bookid=20&startno=10
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=104&ID=&idfrom=1&idto=105&bookid=104&startno=22
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=104&ID=&idfrom=1&idto=105&bookid=104&startno=22
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﴿َوقـَْرَن يف بـ ي وِتك نَّ﴾ :قوله تعاىل. 1
  (47).خترج إال للضرورةوال  ,املرأة مأمورة ابلقرار يف بيتهاف ,(46)

ةُ  نُ كِ مْ               ُ يوَ  قضــاء ل ت الوقت مل مينعها من اخلروجاأبن اإلســالم أمر املرأة ابلقرار ويف ذ: اذَ هَ  مْ هِ               ِ ولقُ  ُمَناَقش  َ
عوا إماء هللا ال متن» عليه وسـلم: حيث قال صـلى هللا ,احلاجات قضـاءاخلروج ألداء الصـلوات و  حوائجها, بل وأجاز هلا

اَي أَيُـَّها النَّيبُّ ق ل ﴿ :وقوله تعاىل ,(49)«قد أذن لكن أن خترجن» :وقوله صـــــــــــــلى هللا عليه وســـــــــــــلم ,(48)«مســـــــــــــاجد هللا
اِء اْلم ْؤِمِننَي يـــ ْدِننَي َعَلْيِهنَّ ِمن َجاَلبِيِبِهنَّ  اتـــَِك َوِنســـــــــــــــــَ َك َوبـَنـــَ َْزَواجـــِ لـــِكَ ألِّ انَ  يـ ْؤَذْينَ  َفاَل  ْعَرْفنَ يـ   أَن أَْدىنَٰ  ذَٰ  ف ورًاغَ  اَّللَّ   وَكـــَ

يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً  ( 50)ا﴾رَّحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ  ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنو  ,
ا نً حاجة أن يغطني وجوههن من فوق رؤوســـهن ابجلالبيب، ويبدين عي أمر هللا نســـاء املؤمنني إذا خرجن من بيوهتن يف)

 لىع خرج نســــــــــاء األنصــــــــــار كأنَّ  ﴿ي ْدِننَي َعَلْيِهنَّ ِمن َجاَلبِيِبِهنَّ﴾ قالت: ملا نزلت هذه اآلية: أم ســــــــــلمة عنو  ,واحدة
(51) )الغرابن من الســـــكينة، وعليهن أكســـــية ســـــود يلبســـــنها رؤوســـــهن

فهذا يدل على جواز خروجهن من منازهلن إذا  . 
 .التزمن ثوب احلشمة والوقار

اِء﴾: نفاق على زوجته مبقتضــــــــــــى قوله تعاىلأن الرجل مأمور ابإل. 2 ﴿الّرَِجال  قـَوَّام وَن َعَلى النِّســــــــــــَ
انتفت  لذا ,(52)

  .حاجة املرأة للعمل

ْمِكُن َأْن جيَُ و  ُُ ي             ُ السيما وقد  ,ن الرجل مأمور ابإلنفاق سواء خرجت الزوجة للعمل أم مل خترجأب كَ لِ ذَ  نْ عَ  ا
ة وال تسقط نفقة الزوجة إال عند النشوز واالمتناع عن طاع ,فاآلية مل تشرتط عدم اخلروج استأذنت الزوجة من زوجها,

 الزوج فقط.

                                                           
 ( تفسري سورة األحزاب, أبو األعلى املودودي, ص62 بتصرف.(46
( سنن أيب داود »كتاب الصالة«, ابب ما جاء يف خروج النساء إىل املسجد, 155/1, رقم احلديث: 656. سنن الدارمي »كتاب الصالة«, ابب النهي عن منع النساء عن (47

مجاع أبواب صالة النساء يف اجلماعة, ابب األمر خبروج النساء إىل املساجد ثفالت, «, كتاب الصالة», صحيح ابن خزمية 1279املساجد وكيف خيرجن إذا خرجن, رقم احلديث: 
.1679, رقم احلديث: 2/811  

 ( صحيح البخاري, كتاب العلم, ابب قول هللا تعاىل: }وما أوتيتم من العلم إال قليالً {, 2006/5, رقم احلديث: 4939.(48
 ( األحزاب:59.(49
 ( تفسري القرآن العظيم, إمساعيل بن عمر بن  كثري القرشي الدمشقي, 482/6, دار طيبة, 1422هـ -2002م.(50
 ( النساء:34.(51
1998م(, عامل دين ووزير أوقاف مصري سابق, يعد من أشهر مفسري معاين القرآن الكرمي يف العصر احلديث؛ حيث /1911م - 1419 هـ/( حممد متويل الشعراوي )1329 هـ(52
عمل على تفسري القرآن الكرمي بطرق مبسطة وعامية.  كتاب: أهل السنة األشاعرة، فصل: األشاعرة واملاتردية هم غالب األمة، محد السنان وفوزي العنجري، دار الضياء-الكويت, ط1, 

اتريخ والدة الشيخ الشعراوي ووفاته. ,, إسالم ويب2006  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=57&idto=135&lang=&bk_no=0&ID=45
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=57&idto=135&lang=&bk_no=0&ID=45
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=7236&lang=&bk_no=0&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=7236&lang=&bk_no=0&ID=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1329_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1419_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1911
https://ar.wikipedia.org/wiki/1911
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1998
https://ar.wikipedia.org/wiki/1998
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
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وممن  ,عمل غري حمبذفخروج املرأة لل ,ويف حال االلتزام ابلضوابط الشرعية ,يف حال الضرورةاجلواز  :اين الثَّ  يُ أْ الرَّ 
العمل  :منها ,عمل املرأة عند الضـــــرورة يباح بشـــــروط) , حيث قال:(53)حممد متويل الشـــــعراوي الشـــــيخ لقال هبذا القو 

, حيث ورد عرت نور الدين الدكتور وممن ذهب إىل هذا القول أيضــــــــــــاً  .(54)(على قدر الضــــــــــــرورة, وعدم مزامحة الرجال
)إن القرآن قد أرســــى القاعدة األســــاســــية لســــلوك املرأة يف هذا اخلطاب ﴿َوقـَْرَن يف بـ ي وِتك نَّ﴾ عنه:

فعلى املرأة أن  ,(55)
, يوســـــف الســـــباعي وكذلك الدكتور .(56)تتفرغ لوظيفة األمومة ومؤازرة الرجل أبداء النصـــــف الداخلي من أعباء احلياة(

ويلحق  :مث قلت ,وبينت احلكمة يف ذلك ,نص صـــــــراحة على منع تويل املرأة رائســـــــة الدولة ســـــــالم)اإلكر أبن حيث ذ 
سالم ما مينع فليس يف اإل ,أما سائر الوظائف األخرى ,برائسة الدولة كل ما كان مبعناها من حتمل املسؤوليات اخلطرية

معطلة  فال يصــــــــــــح أن تكون الوظيفة ,دئ اإلســــــــــــالم وأخالقهم وفق مباتولكن جيب أن ي ,املرأة لتوليها لكمال أهليتها
ا ما ال جيوز  وتبدي من جســـــــمه ,وال يصـــــــح أن ختتلط املرأة ابلرجال ,لعمل األم يف بيتها وإشـــــــرافها على شـــــــؤون بيتها

 ر)وأهم ما يف األمر من خطورة أن فســــح اجملال للمرأة للعمل خارج املنزل ســــيغر  بقوله: حيث علل ذلك ,(57)(كشــــفه
ســــتطيع مث ما تلبث أن جتد نفســــها متورطة يف أعمال ال ت ,إذ جتد فيها حرية أوســــع من حريتها يف بيتها ؛ا أول األمرهب

وهذا من أكرب عوامل احنالل اجملتمع  ,خر ما ينشـــــأ عنها من أخطاء تفكك األســـــرة وتشـــــرد األطفالآالشـــــكوى منها و 
ال مانع من عمل املرأة خارج بيتها ل: )ث قايح ,بضـــــوابط والشـــــيخ صـــــاحل الفوزان الذي أجاز خروجها ,(58) (واهنياره

أن  ,أن حتتاج إىل هذا العمل أو حيتاج اجملتمع إليه حبيث ال يوجد من يقوم به من الرجال, منها: إذا كان بضــــــــــــــوابط
  (59)(.أن يكون يف حميط النساء, و البيت الذي هو عملها األساسي ليكون ذلك بعد قيامها بعم

 
 

 

                                                           
 ( املرأة يف القرآن, حممد متويل الشعراوي, مكتبة الشعراوي اإلسالمية, القاهرة, ص123بتصرف.(53
 ( األحزاب:33.(54
 ( ماذا عن املرأة, نور الدين عرت, ص135, اليمامة, دمشق- بريوت.(55
 ( املرأة بني الفقه والقانون, د. مصطفى السباعي, ص134, وانظر أيضً ا: ص138, 139, 140, دار الوراق, الطبعة السابعة, 1420ه-1999م, املكتب اإلسالمي, بريوت.(56
 ( املرأة بني الفقه والقانون مصطفى السباعي, ص140.(57
( تنبيهات على أحكام ختتص ابملؤمنات, فضيلة الشيخ د. صاحل بن فوزان الفوزان, ص 9-10,  كتاب منشور يف موقع الشيخ  (58
http://www.alfawzan.af.org.sa/sites/default/files/tnbihat.pdf. 
 ( القصص:23.(59
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  َذا الرَّْأي:هَ  ةُ لَّ دِ أَ 

ْيٌخ َكِبرٌي﴾ :قوله تعاىل -1 ِدَر الّرَِعاء  َوأَب واَن شــــــَ ِقي َحىتَّٰ ي صــــــْ ﴿قَاَل َما َخْطب ك َما قَالََتا اَل َنســــــْ
فاآلية أوضــــــحت أن  .(60)

خ كبري ال يســـتطيع فأبومها شـــي ,الضـــرورة هي اليت دفعت الفتااتن للخروج من البيت واالختالط ابلرجال عند البئر
الثانية مع أبيها   ومل خترج واحدة لتبقى ا, معً نيمع وجود الضماانت خروج الفتات ىل البئر لرتتويإاملاشية أن يسوق 
متنعان  ابل وقفتا بعيدً  ,, ومل تزامحا الرجاللتخدمه وتليب طلباه يف البيت رغم أن الفتاتني ابنتا شـــعيب ؛كبري الســـن

 إذن كان لالضطرار وعند اخلروج ي شرتط عدم املزامحة.فاخلروج  (61),ماشيتهما من السقيا حىت يصدر الرعاة

ْمِكنُ  ةُ  َوي             ُ لِيلِ  ُمَناَقش  َ   طاملا لكن بقدرها, رةالضــرو  فتقّدر حترمي هنالك يكون حينما تباح الضــرورة أبن :َهَذا الدَّ
 .العمل هذا إىل اجملتمع حلاجة أو املرأة حلاجة يباح نقول: أن فيمكن مباحاً، املرأة عمل كان

ها لتتفرغ بل على أبيها أو زوجها أو أخي ,نت واملرأة بشــكل عام ال يصــح أن تكلف ابلعمل لتنفق على نفســهاالب -2
  (62).والدشراف على تربية األوآاثر ذلك جلية يف انتظام شؤون البيت واإل ,حلياة الزوجية واألمومة

 ســـــــواء أكان خروجها للضـــــــرورة أو غري ,عهاال جيوز من ,خروج املرأة للعمل هو حق من حقوقها :ثُ الِ الثَّ  يُ أْ الرَّ 
 .ف القرضاوييوس الدكتوروممن أخذ هبذا القول  اليت شرعها اإلسالم, طاملا أهنا ملتزمة ابلضوابط الشريعةالضرورة, 

ك م مِّن ﴿بَـ : )املرأة كالرجل هي منه وهو منها كما قال تعاىلاســــــــــــتدلوا بدليل عقلي أن  :يأْ الرَّ َدلِيُل َهَذا  ْعضــــــــــــ 
ر من اإلسالم وال يتصو  ,نصف اجملتمع اإلنساين املرأةو  ,من طبيعته أن يفكر ويعمل ,نسان كائن حيواإل ,(63)ٍض﴾بـَعْ 

  (64)(.أن يعطل نصف جمتمعه

و الرأي القائل من دعاة التحرير وســــفور املرأة وه -وهو ال ي عَتدُّ به-وهنالك رأي رابع يف املســــألة  :عُ ابِ الرَّ  يُ أْ الرَّ 
، ســـــــــواء االختالط املؤدي إىل نزول املرأة للعمل يف ميدان الرجال دعوا إىلحيث  ,لقة دون قيد أو شـــــــــرطإلابحة املطاب

                                                           
 ( املرأة يف القرآن, ص,121, بتصرف.(60
 ( املرأة بني الفقه والقانون, د. مصطفى السباعي, ص138.(61
 ( النساء:25.(62
 ( فتاوى للمرأة املسلمة, د. يوسف القرضاوي, ص 102-103بتصرف بسيط, دار الفرقان, ط1, 1417-1996م.(63
( عودة احلجاب, حممد أمحد إمساعيل املقدم, ص 25, دار طيبة, الرايض- السعودية, ط1, 1404ه -1983م. حجاب املرأة املسلمة بني انتحال املبطلني وأتويل اجلاهلني د. (64

.م2000 -ه 1420, 3السعودية, ط -, مكتبة أضواء السلف, الرايض304نقالً عن تلخيص اإلبريز, ص  ,407حممد فؤاد الربازي, ص   

http://www.alukah.net/sharia/0/4241
http://www.alukah.net/sharia/0/4241
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ن قال بذلك ومم, حبجة أن ذلك من مقتضــيات العصــر ومتطلبات احلضــارة ؛كان ذلك على جهة التصــريح أو التلويحأ
االختالط فادعى أن السفور و  ,رفاعة الطهطاوي الذي استوحى أفكاره عن املرأة من احلياة الفرنسية :دعاة التحريرن م

قاســـــم أمني ونوال الســـــعداوي وغريهم من , و (65)رضعلى التســـــاهل ابلعِ  بني اجلنســـــني ليس داعياً إىل الفســـــاد أو دليالً 
هلا الغرب  رحيث أرادوا املســـــاواة املادية اليت تنكَّ  ,ابلرجل كحال الغرب كني الذين اندوا مبســـــاواة املرأةاملضـــــللني املشـــــكِّ 

وللرد على ذلك أنقل هلم قول العامل الشـــهري أجوســـت كونت مؤســـس علم االجتماع احلديث يف كتابه النظام  .أنفســـهم
 ,غري رضـــاهنالدفاع عنهن ب هذه املســـاواة املادية اليت يطلبها هلن الذين يزعمون )لو انل النســـاء يوماً  يقول: ,الســـياســـي

 أغلب ألهنن يف تلك احلالة سيكن خاضعات يف ؛فإن ضماانهتن االجتماعية تفسد على قدر ما تفسد حالتهن األدبية
لمحبة كما أنه يف الوقت نفســـــــــــــــه تتكدر املنابع األصــــــــــــــلية لهبا,  الصــــــــــــــنائع ملزامحة يومية قوية حبيث ال ميكنهن القيام 

ا ورأي ابجلواز مع اختالف كوهن ,رأي ابملنع مطلقاً رأيني: ن يف مســـــــــــــــألة خروج املرأة أ وبذلك يتضــــــــــــــح (66)(.املتبادلة
ضــى النصــوص ن عمل املرأة مباح مبقتفإوللتوســط بني هذه اآلراء مجيعها أو ابإلابحة املطلقة. للضــرورة أو غري الضــرورة 

ذكرها يف احملور الشـــــرعية اليت ســـــأ ابلضـــــوابط ةمع ضـــــرورة التزام املرأاليت مت االســـــتدالل هبا عند بداية احلديث  شـــــرعيةال
األمور النســـائية  فإن هذه ,بل تؤجر على ذلك حينما تســـد حاجة اجملتمع إىل بعض املهن كالتطبيب والتدريس ,القادم

توفر ت ذاته ويف الوق ,من أهم فروض الكفاايت اليت جيب أن توفر من يقوم هبا ممن هلن القدرة على ذلك من النســـــــــــاء
فاألصــــــل قيام املرأة  ,هل بيتهاألكن عليها مراعاة وتكون خري عون للرجل, لألســــــرة تليب فيه احتياجاهتم  إضــــــافياً  دخالً 

خالل ألن )كل ما عاد على األصـــــــــل ابإل ؛ري منعت منهصـــــــــفإن ترتب على خروجها أي تق ,حبق زوجها وتربية أبنائها
للزوج منع زوجته من كل عمل يؤدي إىل  إنّ ) :عابدين يقول ابنويف هذا  ها من العمل,وللزوج منع ,(67)فهو ممنوع(
لتقدم حقه على  ؛-للموتى -ولو قابلة أو مغســلة  ,وله منعها من الغزل ومن كل عمل ولو تربعاً ألجنيب ,تنقيص حقه
  (68).(فرض الكفاية

 

                                                           
 ( دائرة معارف فريد وجدي, 606-605/8.(65
 ( املوافقات يف أصول الفقه, أبو إسحاق بن إبراهيم الشاطيب, 13/2, دار املعرفة, بريوت- لبنان.(66
 ( رد احملتار, 603/3. وانظر أيضاً : البحر الرائق شرح كنز الدقائق, زين الدين بن إبراهيم )ابن جنيم(, 213/4, دار الكتاب اإلسالمي.(67
 ( املائدة:2.(68
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 .لِ زِ نْ مَ  ال جَ ارِ خَ  ةِ أَ رْ مَ  ال لِ مَ عَ  طُ وابِ ضَ ال ِمْحوُر الَاِمُس: 

 مرأةاك هلا املناســـــب يف اجملال ظروفها حســـــب لتعمل مفتوًحا اجملال هلا وترك العمل، حق املرأة اإلســـــالم منح
 ومن هذه الضوابط: ,ووضع هلا ضوابط حمددة حفاظاً عليها مسلمة،
احلرام؛  إذ ال بد يف العمل الذي يعمله اإلنســــــــــــــان أال خيرج عن نطاق املباح ليتعداه إىل :اًحابَ مُ  لُ مَ العَ  ونَ كُ يَ  نْ أوًَل: أَ 

ل مشروعاً غري أن يكون العم مها: ,وحىت يكون العمل مباحاً البد من توافر أمرين, حىت ال يلحقه اإلمث واحلرج الشرعي
أن ي حمرمة لذاهتا, و فه ,وغريها فاألعمال احملرمة لذاهتا كالعمل ابلغناء والرقص واملتاجرة ابملخدرات واخلمور ,حمرم لذاته

 :لى ذلكوالدليل ع, كالعمل الذي يســــــــتلزم اخللوة أو الســــــــفر بدون حمرم كاخلدمة يف الطائراتال يؤدي إىل عمل حمرم  
اَون وا َعَلى اإْلِمثِْ : عموم األدلــة من الكتــاب اليت حترم التعــاون على اإلمث والعــدوان كقولــه تعــاىل ْدَواِن﴾﴿َواَل تـَعــَ  َواْلعــ 

(69) 
  .(71))ما حرم فعله حرم عوضه( (70)ما أدى إىل حرام فهو حرام()كقاعدة اليت تدل على ذلك   وعموم القواعد الشرعية

ملرأة إما أن تكون حلاجة ا ,البد من أن يكون خروج املرأة للعمل حلاجة: فلِ مَ  العَ ِىَل  وجِ رُ للخُ  (72)ةِ اجَ اْلَ  ودُ وجُ اَثنِياً: 

-عن النيب  -رضـــي هللا عنها-شـــة عن عائ ويســـتدل جلواز خروج املرأة حلاجتها مبا ورد أو حاجة اجملتمع إليها,, للعمل

فاحلديث يدل على جواز خروج املرأة . (73) «قد أ ِذن أن ختر جن يف حاجِتكن»قال:  أنه -صــــــــــــــلى هللا عليه وســــــــــــــلم

ال إذا اســـتأذنت امرأة أحدكم ف»قال:  -صـــلى هللا عليه وســـلم-عن النيب  -رضـــي هللا عنهما-بن عمر اعن و  .للحاجة

 ساجد وغريها.واحلديث عام ابمل (74)«مينعها

                                                           
 ( األشباه والنظائر, زين الدين بن إبراهيم املعروف اببن جنيم, ص 158, دار الكتب العلمية بريو ت- لبنان, ط1.(69
 ( قواعد األحكام يف مصاحل األانم, عز الدين بن عبد السالم, 18/2, دار املعرفة, بريوت-لبنان.(70
( احلاجة معناها: ما افتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق املؤدي يف الغالب إىل احلرج واملشقة الالحقة بفوت املطلوب، فإذا مل تراَع دخل على املكلفني -على اجلملة- احلرج (71

ص21, دار ابن القيم- دار بن عفان  أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الشاطيب,  واملشقة، ولكنه ال يبلغ مبلغ الفساد العادي املتوقع يف املصاحل العامة. املوافقات,
)فأما الضرورية فمعناها أهنا ال بد منها يف قيام مصاحل  ,)فتكاليف الشريعة ترجع إىل حفظ مقاصدها يف اخللق( ,م, واحلاجات إما أن تكون ضرورية أو حتسينية2003هـ/1424

استقامة بل على فساد وهتارج وفوت حياة، ويف األخرى فوت النجاة حبيث إذا فقدت مل جتر مصاحل الدنيا على الدين والدنيا، ,والنعيم، والرجوع ابخلسران املبني  وجمموع الضرورايت  
وجتنب األحوال  التحسينات; فمعناها األخذ مبا يليق من حماسن العادات، )وأما كل ملة مخسة، وهي: حفظ الدين، والنفس، والنسل، واملال، والعقل، وقد قالوا: إهنا مراعاة يف
طبعة دار ابن القيم. ,22-17ص ,املوافقات الشاطيب املدنسات اليت أتنفها العقول الراجحات، وجيمع ذلك قسم مكارم األخالق.  

 ( تقدم ختريج احلديث ص9.(72
( صحيح البخاري, كتاب أبواب صفة الصالة, ابب استئذان املرأة زوجها ابخلروج إىل املسجد, جواز اإلذن للمر أة ابخلروج عندما تستأذن حلاجتها سواء يف اخلروج للمسجد أو غريه, (73

.835, رقم احلديث 1/297  
 ( التحرمي: 6.(74

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=99&ID=&idfrom=116&idto=233&bookid=99&startno=1
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البد من حصــول املرأة على إذن ويل أمرها قبل اخلروج للعمل ؛ ألنه راٍع ومســؤول عنها أمام هللا  َوِلِ  اأَلْمِر: ثًا: ِذنُ لِ اثَ 

ك مْ  ق وا آَمن وا الَِّذينَ  أَيُـَّها ايَ ﴿ :ويســتدل على اشــرتاط إذن ويل األمر بقوله تعاىل, تعاىل  النَّاس   َوق ود َها ااَنرً  َوأَْهِليك مْ  أَنف ســَ

عن  يأمرهم بطاعة هللا، وينهاهمف ويل األمر أن يقي نفســـــــه وأهله انر جهنم -جل شـــــــأنه-فقد أمر هللا  (75)﴾َواحلَِْجارَة  

أن  -رضــي هللا عنهما-بن عمر ا عن ا ورد, ومب(76)معصــية هللا، وأن يقوم عليهم أبمر هللا، وأيمرهم به ويســاعدهم عليه

: ك لُّك ْم رَاعٍ »قال:  - عليه وسلمصلى هللا-رسول هللا   َوَمْسؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِه, مسَِْعت  َرس وَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم يـَق ول 

َمام  رَاٍع َوَمســــــــــْ  وَلٌة َعْن ؤ ْيِت َزْوِجَها رَاِعَيٌة َوَمســــــــــْ بَـ وٌل َعْن َرِعيَِّتِه َواْلَمْرأَة  يف ؤ وٌل َعْن َرِعيَِّتِه َوالرَّج ل  رَاٍع يف أَْهِلِه َوَمســــــــــْ ؤ َواإْلِ

يع؟ ظ أم ضّــ عما اســرتعاه، هل حفهللا ســيســأله  أن كل راعٍ  -صــلى هللا عليه وســلم-فبنيَّ النيب (77)«َرِعيَِّتَها احلديث...

صــــــــــــــدر  ياع فيما أيمر به يف غري معصــــــــــــــية، وأالطَ وابلتايل فإن هذا الراعي له حقوق وعليه واجبات؛ فمن حقوقه أن ي  

 .سبحانه هوعليه، فلو أرادت املرأة العمل عليها أن تستأذن زوجها أو وليها؛ ألنه مسؤوٌل أمام اجلميع إال عن رأيه

عملها مع واجباهتا األســــــرية  ال يتعارضأروج املرأة للعمل خلشــــــرتط ي   :ةِ يَّ رِ س     َ ا األُ اِتَِ بَ اجِ وَ  عَ مَ  لُ مَ العَ  ضَ ارَ عَ ت َ  ي َ رابعاً: أَلَّ 
إذا تزامحت املصـــــاحل , والقاعدة الفقهية: )(78)أ ابألهمدَ بَ بنائها, وقد ذكر الفقهاء أنه عند تزاحم احلقوق يـ  جتاه زوجها وأ

ـــاء مع حق الزوجـــة ابلعمـــل. ف( 79)(م األعلى منهـــاقـــدّ  ـــد تزاحم حق الزوج واألبن ـــاء, فـــإذا  ,عن فيقـــدم حق الزوج واألبن
مل مما يتها فال وجه ملنعها من ذلك, وابألخص إذا كان العوبني القيام بشـــــؤون ب اســـــتطاعت الزوجة التوفيق بني عملها

 ذلــك منــه أبدلــة كثرية على لتقــدم حقوق على غريهــا من احلقوق ويســــــــــــــتــدل, إىل مفســــــــــــــــدة حيتــاجــه اجملتمع, وال جيرُّ 
ِدَك َعَلْيَك َحقًّا»: -صــــــــلى هللا عليه وســــــــلم- هللا رســــــــول املروي عن ديثاحل َوِإنَّ  ,َك َعَلْيَك َحقًّاَوِإنَّ لَِعْينِ  ,فَِإنَّ جِلَســــــــَ

                                                           
 ( تفسري ابن كثري, 167/8.(75
كتاب اجلمعة, ابب  ( صحيح البخاري, كتاب يف االستقراض وأداء الديون واحلجر والتفليس, ابب العبد راع يف مال سيده وال يعمل إال إبذنه, 484/2, رقم احلديث: 2278,(76

, ابب فضيلة اإلمام العادل وعقوبة اجلائر واحلث على الرفق اإلمارة كتاب,  النيسابوري القشريي احلجاج بن مسلم, مسلم صحيح. 853 :رقم احلديث ,1/304 اجلمعة يف القرى واملدن,
.إحياء الكتب العربية, دار 1829 :, رقم احلديث3/1459 ابلرعية والنهي عن إدخال املشقة عليهم  

( انظر: الفتاوى اهلندية, 342/1. الذخرية, 409/5. الفواكه الدواين 185/1. حواشي الشرواين على حتفة احملتاج بشرح املنهاج, عبد احلميد الشرواين, 456/7, دار الفكر – (77
, املكتب اإلسالمي, 5/271ويل النهى يف شرح غاية املنتهى, مصطفى السيوطي الرحيباين, مطالب أ .5/304الروض املربع بشرح زاد املستقنع, منصور بن يونس البهويت, . بريوت

.دمشق  
( القواعد واألصول اجلامعة, للشيخ عبد الرمحن السعدي, مطبوع مع شرح القواعد السعدية لعبد احملسن بن عبد هللا بن عبد الكرمي الزامل, ص204, دار أطلس اخلضراء للنشر (78

.م2001-هـ1422، 1اململكة العربية السعودية, ط -رايض والتوزيع، ال  
صحيح مسلم, كتاب اإلمارة, ابب فضيلة اإلمام العادل وعقوبة اجلائر واحلث على  ( صحيح البخاري, كتاب اجلمعة, ابب اجلمعة يف القرى واملدن,304/1, رقم احلديث, 853,(79

.3408 :, رقم احلديث3/1460 ,الرفق ابلرعية والنهي عن إدخال املشقة عليهم  
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ٌل َعْن و ؤ ك لُّك ْم رَاٍع َوَمسْـــ » ــــــــــــــــــ. فالزوجة عليها مراعاة حق زوجها وتقدميه على أي أمر آخر ف«(80)ِلَزْوِجَك َعَلْيَك َحقًّا
 .«َرِعيَِّتهِ 

 ها األنثوية, ولذا يرىعلى املرأة أن تعمل فيما يتناســـــــــــب مع طبيعت :األُنْ َثويَّةِ  اهَ تِ يعَ بِ طَ  عَ مَ  لُ مَ العَ  قَ وافَ تَ ي َ  نْ أَ خامس        اً: 
 الغزل وحنوهك  عافه من الصنائعب يف وهن جسدها وإضاملالكية أن للزوج منع زوجته من العمل إذا كان هذا األمر يتسبَّ 

تلي  -ه وســـــــلمصـــــــلى هللا علي-وقد كانت املرأة على عهد النيب  ,فالبد أن يتناســـــــب العمل مع طبيعتها وقدراهتا ,(81)
ليم يف حياة النيب صلى هللا كانت تتوىل التع  -رضي هللا عنها-أعمااًل تليق بطبيعتها اليت فَطرها هللا عليها؛ فهذه عائشة 

 .وبعد وفاته عليه وسلم
 نْ عَ  ةً دَ عِ تَ ب ْ مُ  ,ي ِ عِ رِ ا الش  َّ اِبََ جَ حبِ  ةً مَ زِ تَ لْ مُ  ,ةٍ رَ ط ِ عَ ت َ و مُ أَ  ةٍ ينَ زِ ًة بِ جَ رَب ِ تَ مُ  ريَ غَ  ,ةٍ مَ ش  ْ حِ وَ  ارٍ قَ  وَ يف  ةُ أَ رْ مَ               ال جَ رُ ختَْ  نْ أَ س  ادس  اً: 

﴿اَي  ة؛ لقوله تعاىل:ري متعطرة أو متزين: على املرأة حني اخلروج أن خترج بوقار ملتزمة حبجاهبا الشــــــــــــرعي غنَتِ الفِ  نِ واطِ مُ 
اِء اْلم ْؤِمِننَي ي ْدِننَي َعَلْيِهنَّ ِمن َجاَلبِيِبِهنَّ  َْزَواِجَك َوبـََناِتَك َوِنســـــــَ  اَّللَّ   وََكانَ  يـ ْؤَذْينَ  َفاَل  يـ ْعَرْفنَ  أَن أَْدىنَٰ  ِلكَ ذَٰ  أَيُـَّها النَّيبُّ ق ل ألِّ

زينب امرأة  من حديث وملســـلمالشـــرعي, حلجاب ابتزام لهللا تعاىل للنســـاء املؤمنات، ابال هذا أمر من (82).ا﴾رَِّحيمً  َغف ورًا
ِهَدتْ  ِإَذا» :ابن مســــعود ِجدَ  ِإْحَداك نَّ  شــــَ ويلحق ابلطيب ما يف معناه؛ ألن ســــبب املنع منه  (83).«ِطيًبا مَتَسَّ  َفاَل  اْلَمســــْ

َواَل َيْضرِْبَن أِبَْرج ِلِهنَّ ﴿؛ لقوله تعاىل: يظهر والزينة الفاخرةما فيه من حتريك داعية الشهوة كحسن امللبس واحللي الذي 
لِيـ ْعَلَم َما خي ِْفنَي ِمن زِيَنِتِهنَّ﴾
 تـَرَْكت   َما»؛ لقوله عليه الصـــــــالة والســـــــالم: (85)لاالختالط ابلرجا عليها جتنب ، وكذا(84)

َنةً  بـَْعِدي   (86).«النَِّساءِ  ِمنَ  الّرَِجالِ  َعَلى َأَضرَّ  ِفتـْ
 :اأُلَسرِيَّةِ  اْلَياةِ  َعَلى ال َمْرَأةِ  َعَملِ  ِمنْ  ال ُمرَتَت َِبةُ  اْلاَثرُ : السَّاِدسُ  ال ِمْحورُ 

وعلى  ,جيابية وســــــــــــــلبية على املرأة نفســــــــــــــهاإيرتب على خروج املرأة للعمل ومزاولتها األعمال املهنية عدة آاثر 
 نوجزها يف اآليت: ,وعلى اجملتمع ,األسرة

 

                                                           
 ( انظر شرح زروق على منت الرسالة, أمحد بن حممد الربنسي الفاسي املعروف بزّروق, 98/2, دار الفكر, 1402هـ-1982م.(80
 ( األحزاب:59.(81
 ( صحيح مسلم »كتاب الصالة« ابب خروج النساء إىل املساجد إذا مل يرتتب عليه فتنة وأهنا ال خترج مطيبة, 328/1, رقم احلديث: 443.(82
 ( النور:31.(83
 حممد بن عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفوري, ص131, دار الكتب العلمية. ( حتفة األحوذي,(84
( صحيح البخاري, كتاب النكاح, ابب ما يتقى من شؤم املرأة 1959/5, رقم احلديث: 4808, صحيح مسلم, كتاب الرقاق, ابب أكثر أهل اجلنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء (85

.4923حلديث: رقم ا 4/2097وبيان الفتنة ابلنساء,   
 ( رد احملتار, 603/4. (86
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  اأُلَسرِيَّةِ  اْلَياةِ  َعَلى ال َمْرَأةِ  َعَملِ  ِمنْ  ةُ يَّ ابِ جيَ اإلِ  رُ اثَ اْلَأوََلً: 
مما يســاهم  ,أو قلة دخله ,يكفيها ويكفي أســرهتا يف حال عدم وجود معيل هلم يالعمل يعود على املرأة بدخل ماد .1

 رمية هلم.احلياة الكوتوفري  غياب أو وفاة معيلها , وابألخص عنديف حفظ أفراد األسرة من الضياع والتشتت
االختالط  ي مقومات شخصيتها من خاللويربز وينمّ  ,فاق تفكري املرأة ويكسبها الكثري من املعارفآيوسع  العمل .2

فع مســـــتواها العلمي لر  فيكون ذلك حمفِّزًا هلا يف جمال التعليم, امع أمناط تفكري ومســـــتوايت علمية عالية وخصـــــوصـــــً 
حتريره أن يكون  )والذي ينبغي :فيه شــــــغاًل لوقت الفراغ لديها. قال ابن عابدين والتحصــــــيلي ملواكبة غريها، كما أن

أو إىل خروجها من بيته, أما العمل الذي ال ضـــــــرر فيه  له منعها من كل عمل يؤدي إىل تنقيص حقه, أو ضـــــــرورة,
ىل وســــــــاوس النفس إفال وجه ملنعها عنه خصــــــــوصــــــــاً يف حال غيبته من بيته فإن ترك املرأة بال عمل يف بيتها يؤدي 

  (87).واجلريان( األجانب مع يعين ال مبا االنشغال أو والشيطان،

 رتفع معها مســـتوىفحينما يرتفع مســـتواها ي ,فرد من أفراده والثقايف, فاملرأةاجملتمع االقتصـــادي  عمل يرفع مســـتوىال .3
 اجملتمع.

ل أصــبح لرجل كالطب والتعليم, بســد حاجة اجملتمع لبعض الوظائف اليت يصــعب ســد حاجتها عن طريق االعمل ي .4
حاجة اجملتمع أكرب يف الوقت احلاضــر لشــغل املرأة كثري من الوظائف اخلاصــة ابلنســاء كبيع املالبس النســائية والعمل 

لــك فراده أيمن الرجــل على زوجتــه وأهــل بيتــه من مراجعــة تممــا يســــــــــــــــاهم يف توفري جمتمع آمن أب ,يف البنوك وغريهــا
 رفع احلرج عن املرأة بقضاء احتياجاهتا مع بنات جنسها.ابإلضافة إىل  ,اجلهات

  اأُلَسرِيَّةِ  اْلَياةِ  َعَلى ال َمْرَأةِ  َعَملِ  ِمنْ  السَّْلِبيَّةُ  اثنياً: اْلاَثرُ 
أثبتت الدراسات الطبية ): ورد يف عمل املرأة يف امليزان عمل املرأة له أتثري سليب على نفسية املرأة وتركيبها اجلسماين .1

 بين وقـــد ,ن كيـــان املرأة النفســــــــــــــي واجلســـــــــــــــــدي قـــد خلقـــه هللا تعـــاىل على هيئـــة ختـــالف تكوين الرجـــلأددة املتعـــ
 البيت، وسيدة أسرة ربة لتكون قد هيئت نفسيتها أن كما كاملة، األمومة مالءمة وظيفة مع ليتالءم املرأة جسم 

فحينما تعمل املرأة خارج  .(88)جمال( كل يف نتائج فادحة اهوأســــــر  بيتها وتركها العمل إىل املرأة خلروج كان وقد
ا حينما تقتحم املرأة ميادين الرجال, و  نطاق بيتها يتســبب هذا األمر بضــغط نفســي وجســدي عليها قد وخصــوصــً

 هذا ويف وطبيعتها، عن تركيبها هلا إخراجاً  يعترب هبم اخلاص الرجال مليدان املرأة اقتحام إنذكر يف هذا ما نصــه: )

                                                           
 .www.saaid.net( عمل املرأة يف امليزان, حممد علي البار, ص38, ط2, موقع صيد الفوائد (87
ص ١٣٩٨ه,ـ رمضان غرة ١١ سنة عدد١، املنورة، 186, املدينة اإلسالمية، اجلامعة ابز، جملة بن العزيز عبد للشيخ ( مقال(88  ١٨٦)بتصرف بسيط(. 
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 الراحة جتد أن ميكن ال اليت مملكتها لألم عن وعزل لشخصيتها، وحتطيم معنوايهتا على وقضاء هايعل كبرية جناية
  (89).فيها( إال والطمأنينة واالستقرار

مرافقة أصـــــــــدقاء الســـــــــوء وتعاطي املخدرات واألفعال املشـــــــــينة  من لعدم تفرغ األم بناء؛ؤثر العمل كذلك على األي .2
الرجل واملرأة إن ) :أســـــــــــباب التفكك األســـــــــــري عند ذكر .د شـــــــــــادية التلتقول أ .بســـــــــــبب فقدهم حنان األمومة

موعة مرجعية واألســرة عموًما متثل أول جم, شــخصــياهتم مســؤوالن عن تربية األبناء وتنشــئتهم التنشــئة الســليمة وإمناء
ملســــــــــــــؤولة عن ا ينتمي إليها الطفل ويقتدي هبا وتليب حاجاته وتعلمه القيم واالجتاهات االجتماعية املرغوبة. فهي

إشــباع حاجاته البيولوجية والفســيولوجية من طعام وشــراب وماء، أما إذا فشــلت األســرة يف إشــباع تلك احلاجات، 
 ,ســـــلحةوحيازة األ ,كالســـــرقة  ,قد تنعكس على صـــــورة ســـــلوكيات إجراميةو  فلن يتحقق النمو النفســـــي الســـــوي...

إىل ما يرتتب على خروج املرأة للعمل من االحتياج إىل ابإلضـــــــافة  هذا .(90)(وتعاطي املخدرات وغريها ,والتهريب
 ن حنانوالعاطفية م ب,اجلســـدية من أكل وشـــر  احتياجات األطفال أتمنية هلا مســـؤولي توكل ابملنزل وجود خادمة

رن آهلتهن معهن فبعض اخلادمات حيض ,هلتهاآإذ قد يتعلم لغتها وقد يعبد  ؛وهذا له أثر سليب على الطفل, وأمومة
 ألهنن حضرن من بيئات خمتلفة قد تكون بيئات غري سوية.  ؛د دينه وفطرته, وقد تفسد أخالقهفيفس

 ؛إذ حبصـــــول املرأة على املال واســـــتقالهلا عن الرجل قد يزعج بعض األزواج ؛للعمل أثر ســـــليب على العالقة الزوجية .3
خالفات  أنه قد حتصل ىلإابإلضافة  ,لألسرة مما يؤثر سلباً على اجلو العاماملرأة يف املنزل, سيادة يكون سبباً ل قدف

 لعدم تفرغ الزوجة وعدم قدرهتا على املوازنة بني عملها وأسرهتا. مستمرة 
 
 
 
 
 

                                                           
 ( مقال بعنوان: التفكك األسري, دعوة للمراجعة, أ.د. شادية التل, موقع املكتبة اإلسالمية- إسالم ويب مقال التفكك األسري.(89
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?BabId=2&ChapterId=2&BookId=285  
 -  سان ا عرب البن منظور و ا صحاح في ا ل ة   لجوهري : ما ة )قو (،وا قاموس ا محي   لفيروز أبا ي ما ة )قو (.90
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 َخات َِمة  أبََِهمِ  الن ََّتاِئِج ال ُمْسَتْخَلَصةِ 

 .مع األخذ ابالعتبار اآلاثر السلبية اليت يرتكها العمل ,أابح اإلسالم عمل املرأة خارج املنزل .1
 ر بقدرها.دَّ قَ قرار املرأة يف بيتها عزمية شرعية, وخروجها للعمل رخصة تـ   .2
حاقها عن طريق الت ,املراد بعمل املرأة خارج املنزل مزاولتها ألي نشـــــــاط صـــــــناعي أو جتاري أو مهين أو غري ذلك .3

 أبحد مراكز العمل احلكومية منها أو اخلاصة، يف أوقات حمددة مقابل أجر مايل معني.
تنمية لتحقيق الرغبة الشـــخصـــية و  معنوايً  أو ,لتحســـني وضـــعها أو وضـــع األســـرة مادايً  عمل املرأة قد يكون دوافع .4

  .أو لتغطية العجز يف التخصصات اليت يقبل عليها اجملتمع ,املواهب واكتساب املعارف وإشغال وقت الفراغ
روج إىل ووجود حاجة للخ ا,لعمل مباحً وهي: أن يكون ا ,ضــــرورة االلتزام ابلضــــوابط الشــــرعية قبل اخلروج للعمل .5

  .وأن يتوافق العمل مع طبيعتها ,أال يتعارض العمل مع واجباهتا األسرية إذن الزوج أو الويل,, العمل
  .منصب القضاء وإمامة الدولة توىلأن تلمرأة ل ال جيوز .6
 زوجها إىل املرأة شــــخصــــية عدىتت اليت جيابياتإلوا من الســــلبيات كثرياً  ســــجلت املرأة عمل على املرتتبة اآلاثر .7

 قدام على العمل.فالبد من التفكري املسبق قبل اإل ,وأبنائها

 ياتُ وصِ التَّ             
فإذا كان  ,مر آخرأأي وتقدمي واجباهتا األسرية على  ,على املرأة املوازنة بني واجباهتا األسرية وعملها خارج املنزل .1

 .فاألوىل قراراها يف املنزل وترك العمل هاءبناأيرعى وال يوجد من لديها ما يكفيها من املال 
عـابثني وعـدم االلتفـات ملطـالبـات املفســـــــــــــــدين ال ,ترك تقليـد الغرب يف مجيع أمورهـا ومن بينـه العمـل خـارج املنزل .2

 ومزاولة األعمال اليت ال تتناسب مع أنوثتها وطبيعتها.  ,الراغبني خبروج املرأة ومساواهتا ابلرجل
فغري  .ســـرةمام ابألتاجملتمع أبن الدور األســـاســـي للمرأة والذي ال يقبل املســـاومة هو األمومة واالهضـــرورة تثقيف  .3

 .طالق إسناد هذه املهمة للخادمات مهما كانت اخلادمة مدربة وجيدةمقبول على اإل
يتها وأســـــــرهتا ب عليم إبعادة صـــــــياغة املناهج الدراســـــــية حبيث يتم الرتكيز على واجبات املرأة جتاهتال تتطوير خمرجا .4

  .وترك التغريب
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ها للخروج وعدم اضـــــــــطرار  ,جياد بديل للمرأةتوفري حوافز مادية أو رواتب شـــــــــهرية ملن تشـــــــــغل وظيفة ربة منزل إل .5
  .للعمل

إلاتحة  ؛وهو معمول به يف بعض دول اخلليج ,عاماً  20من  بدالً  عاماً  15جياد نظام التقاعد املبكر من ســـــــــن إ .6
مما يســـــــــــــاعدها على التوجه للقرار يف البيت  ,جياد مصـــــــــــــدر مادي للمرأة املتقاعدةإو  لمالفرصـــــــــــــة للخرجيات للع

  .بناءساسية وهي تربية األوممارسة مهنتها األ

 ال َمَصاِدُر َوال َمَراِجعُ 
 م.2006, 1الكويت,ط-دية هم غالب األمة، ْحد السنان وفوزي العنجري، دار الضيا ٌياألشاعرة واملاتر   -1

 م.2002 -15لبنان ط –بريوت دار العلم للماليني, الزركلي, األعالم خري الدين -2

 حممد بن عبد هللا األندلسي )ابن العريب(, دار الكتب العلمية. ,أحكام القرآن -3

 عريب.لكرتوين اللعمري الدليل اإلا صاحل عيسى د., الشخصية األحوال وقانون إلسالميا لفقها يف وأحكامها الكسبية املرأة أعمال  -4

 .1ط لبنان, -براهيم املعروف اببن جنيم, دار الكتب العلمية بريوتِالنظائر, زين الدين بن األشباه و  -5

حممد حس      ن الش      افعي دار الكتب  :اإلنص      اف يف معرفة الراجح من الالف على مذهب اإلمام أْحد, علي بن س      ليمان املرداوي, حتقيق -6
 ه.1418, 1لبنان, ط –العلمية بريوت 

 دقائق, زين الدين بن ِبراهيم )ابن جنيم(, دار الكتاُ اإلسالمي.البحر الرائق شرح كنز ال -7

 م.1986ه /1406 , دار الكتب العلمية2بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع, أبو بكر مسعود بن أْحد الكاساين, ط -8

 تونس. -التحرير والتنوير, حممد الطاهر ابن عاشور, دار سحنون -9

 حممد بن علي بن حجر اَليتمي, دار ِحيا ٌ الرتاث العريب.أْحد بن  حتفة احملتاج يف شرح املنهاج, -10

 م.2002-ه  1422ِمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي, دار طيبة,  تفسري القرآن العظيم, -11

 ه .1326, 1ط ,لس دار املعارف النظامية الكائنة يف اَلندجمْحد بن علي بن حجر العسقالين, مطبعة أ ِتذيب التهذيب, -12

 , دار الفكر.حممد بن أْحد األنصاري القرطيب ام القرآن,اجلامع ألحك -13

 ه.1417, 1لبنان, ط –حاشية اجلمل على شرح املنهج, سليمان بن عمر العجيلي, دار الكتب العلمية بريوت -14

 , دار ِحيا ٌ الكتب العربية.حممد بن أْحد بن عرفة الدسوقي ية الدسوقي على الشرح الكبري,حاش -15

-1420, 3د.حممد فؤاد الربازي, مكتبة أض          وا ٌ الس          لف, الرَيض, ط ,ويل اجلاهلنيحجاُ املرأة املس          لمة بني انتحال املبطلني وأت -16
 م.2000

 .11, ط2005 – 1426حراسة الفضيلة, بكر أبو زيد, دار العاصمة,  -17

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=65&ayano=6
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=65&ayano=6
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=13&ID=222&idfrom=5208&idto=5430&bookid=13&startno=0
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=13&ID=222&idfrom=5208&idto=5430&bookid=13&startno=0
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-ه1413مطبوعات جممع اللغة العربية بدمش    ق,  -بريوت -دار ص    ادر حلية البش    ر يف َتريخ القرن الثالث عش    ر, حممد ِبجة البيطار, -18
 م.1993

 لبنان.–حواشي الشرواين, على حتفة احملتاج بشرح املنهاج, عبد اْلميد الشرواين, دار الفكر, بريوت   -19

 م.1992ه, 1412 ,, دار الكتب العلميةحممد أمني بن عمر )ابن عابدين( رد احملتار على الدر املختار, -20

 . الروض املربع بشرح زاد املستقنع, منصور بن يونس البهويت -21

 .العصرية املكتبة, األزدي السجستاين األشعث بن سليمان ,سنن أيب داود -22

 دار الكتاُ العريب. ,حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي ,سنن الرتمذي -23

 م.1987 -ه  1407رْحن الدرامي السمرقندي, دار الكاُ العريب,سنن الدارمي, عبد هللا بن عبد ال -24

 .م2006-ه 1427, القاهرة -اْلديث دار, الذهيب عثمان بن أْحد بن حممدسري أعالم النبال ٌ,   -25

 م.1982-ه 1402شرح زروق على منت الرسالة, أْحد بن حممد الربنسي الفاسي املعروف بزر وق, دار الفكر,   -26

 , مطابع السنة احملمدية.تقي الدين أبو البقا ٌ الفتوحي شرح الكوكب املنري -27

 , عامل الكتب.منصور بن يونس البهويت شرح منتهى اإلرادات, -28

 م.2003-ه1424 ,المي, أبو بكر حممد بن ِسحاق بن خزمية, املكتب اإلسصحيح ابن خزمية -29

 م.1993-ه 1414دار ابن كثري  صحيح البخاري, حممد بن ِمساعيل البخاري اجلعفي, -30

 صحيح مسلم, مسلم بن اْلجاج القشريي النيسابوري, دار ِحيا ٌ الكتب العربية. -31

 .1985 نشر، تونس،صالح الدين القامسي, الدار التونسية لل :طوق اْلمامة يف األلفة واْلَلف، ابن حزم األندلسي, حتقيق -32

 ه. 1428, 1ط ,عمل املرأة بني األدَين والقوانني ودعاة التحرر, زكي علي السيد أبو غضة, دار الوفا ٌ, املنصورة -33

  .ه 1432, 1عمل املرأة يف الفقه اإلسالمي, د. هيلة ِبراهيم التوجيري, مطابع اْلميضي, مؤسسة ابن املبارك, ط -34

 .موقع صيد الفوائد ,2البار, طعمل املرأة يف امليزان, حممد علي  -35

 م.1983-ه 1404 ,1السعودية, ط -, الرَيضةمساعيل املقدم, دار طيبِعودة اْلجاُ, حممد أْحد  -36

 ه.1401الغياثي غياث األمم يف التياث الظلم, أبو املعاِل عبد امللك بن عبد هللا اجلويين, مكتبة ِمام اْلرمني,  -37

 م.1996-1417, 1دار الفرقان, ط ي,فتاوى للمرأة املسلمة د. يوسف القرضاو  -38

دار  ,4ه, ط1393, 3الفتاوى اَلندية املس    ماة الفتاوى العاملكريية, مجاعة من اَلند األعالم برائس    ة نظام الدين البخلي, دار املعرفة, ط -39
 لبنان.-حيا ٌ الرتاث العريب بريوتِ

 .1بريوت, ط –الناشر: دار صادر  ,ِحسان عباس :حتقيق فوات الوفيات, حملمد بن شاكر, -40

 ه.1418, 1ط ,نانلب -أْحد بن غنيم بن سامل بن مهنا,, دار الكتب العلمية, بريوت ,الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين -41

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=4592&lang=&bk_no=4&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=3977&lang=&bk_no=2&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=2&ID=1671&idfrom=2564&idto=2568&bookid=2&startno=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=2&ID=1671&idfrom=2564&idto=2568&bookid=2&startno=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=32&ID=&idfrom=66&idto=107&bookid=32&startno=16
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=32&ID=&idfrom=66&idto=107&bookid=32&startno=16
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4489&idto=4491&bk_no=21&ID=531
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4489&idto=4491&bk_no=21&ID=531
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=3087&lang=&bk_no=75&ID=1


 

 
1361 

 

 عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم, دار الكتب العلمية. قواعد األحكام يف مصاحل األنم, -42

 لبنان.-الدين بن عبد السالم, دار املعرفة, بريوتقواعد األحكام يف مصاحل األنم, عز  -43

القواعد واألصول اجلامعة, للشيخ عبد الرْحن السعدي مطبوع مع شرح القواعد السعدية لعبد احملسن بن عبد هللا بن عبد الكرمي الزامل,  -44
 م.2001 -ه  1422، 1اململكة العربية السعودية, ط -دار أطلس الضرا ٌ للنشر والتوزيع، الرَيض 

 لبنان.-الكايف يف فقه أهل املدينة, يوسف بن عبد هللا بن عبد الرب القرطيب, دار الكتب العلمية, بريوت -45

 م.1982-ه 11402 دار الفكر, ,نصور بن يونس البهويتم كشاف القناع عن منت اإلقناع -46

 ماذا عن املرأة, نور الدين عرت, اليمامة, دمشق, بريوت. -47

 لبنان. -ه دار الكتب العلمية, بريوت1414املبسوط, مشس الدين السرخسي,  -48

 احمللى ابْلاثر, علي بن أْحد بن سعيد بن حزم, دار الفكر. -49

 م.1995ه /1416 سنة النشر: جممع امللك فهد, ,تقي الدين ابن تيمية جمموع فتاوى ابن تيمية, -50

ار د. ظفر اإلس    الم خان, د :يس أْحد الندوي, مراجعةس    يد رئ :أ. وحيد الدين خان, ترمجة ,املرأة بني ش    ريعة اإلس    الم واْلض    ارة الغربية -51
 م.1994 -ه 1414, 1مصر, ط –الصحوة, القاهرة 

 م.1999-1420, 7ط سالمي بريوت,د. مصطفى السباعي, دار الوراق, املكتب اإل ,املرأة بني الفقه والقانون -52

 مصر. -رةمكتبة الشعراوي اإلسالمية, القاه ,املرأة يف القرآن, حممد متوِل الشعراوي -53

 م.2002 -ه1422علي بن سلطان حممد القاري, دار الفكر,  مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح, -54
 م.2007 -ه1428, 2مقاصد الشريعة اإلسالمية حممد الطاهر بن عاشور, دار السالم, دار سحنون تونس, ط -55

 اْلسني بن مسعود البغوي, دار طيبة. معامل التنزيل, -56

 م.1985-1405اين, أبو القاسم سليمان بن أْحد املعروف)الطرباين(, مكتبة املعارف, املعجم األوسط للطرب   -57

 معجم املؤلفني تراجم مصنفي اللغة العربية, عمر رضا كحالة, مؤسسة الرسالة. -58

 م.1985 -ه1405, 1موفق الدين عبد هللا بن أْحد بن قدامة, دار ِحيا ٌ الرتاث العريب, طاملغين,  -59

 , املكتب اإلسالمي, دمشق.5/271شرح غاية املنتهى, مصطفى السيوطي الرحيباين,  مطالب أوِل النهى يف -60

 م.1999ه  / 1420, دار اجليل, أبو اْلسني أْحد بن فارس بن زكرَي ,معجم مقاييس اللغة -61

, 1لبنان , ط–ت ار الكتب العلمية بريو منهاج الطالبني وعمدة املفتني يف فقه مذهب اإلمام الش  افعي, أبو زكرَي ُيىي بن ش  رف النووي, د -62
 ه.1417

 م.2003-ه1424دار عفان  –لبنان, دار ابن القيم  -سحاق بن ِبراهيم الشاطيب, دار املعرفة, بريوتِاملوافقات يف أصول الفقه, أبو  -63

 .م1992-ه1412,دار الفكر, حممد بن حممد بن عبد الرْحن )اْلطاُ( مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل, -64

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=16&ID=&idfrom=4195&idto=4328&bookid=16&startno=121
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=16&ID=&idfrom=4195&idto=4328&bookid=16&startno=121
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=22&ID=&idfrom=3783&idto=3926&bookid=22&startno=15
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=22&ID=&idfrom=3783&idto=3926&bookid=22&startno=15
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=19&ID=1226&idfrom=4257&idto=4363&bookid=19&startno=2
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=19&ID=1226&idfrom=4257&idto=4363&bookid=19&startno=2
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 م.1971-1390لبنان  –املرآة يف القرآن دار الكتاُ العريب بريوت  موسوعة عباس حممود العقاد اإلسالمية القرآن واإلنسان, -65

 , املكتبة العلمية.جمد الدين أيب السعادات املبارك بن حممد )ابن األثري(يب اْلديث واألثر, النهاية يف غر  -66

 م.1984ه /1404, دار الفكر, ط أخرية, ْحد بن شهاُ الدين الرمليأ هناية احملتاج ِىل شرح املنهاج -67

ل, دار ِحيا ٌ الرتاث العريب س   طنبو ِملعارف يف مطبعتها البهية هدية العارفني أمسا ٌ املؤلفني وآاثر املص   نفني, ِمساعيل ابش   ا البغدادي, وكالة ا -68
 م. 1955لبنان,  –بريوت 

 بريوت.  -دار صادر ,حسان عباسِبنا ٌ الزمان, أْحد بن حممد بن أيب بكر بن خلكان حتقيق د. أا ٌ نبوفيات األعيان وأ -69

 املقاَلت:

 ه. ١٣٩٨ رمضان غرة ١١ سنة ،١ عدد ,186املنورة، ينةاملد اإلسالمية، اجلامعة ابز، جملة بن العزيز عبد للشيخ مقال -70

 ِسالم ويب.  –منشور يف املكتبة اإلسالمية  ,اَلجتهاد املقاصدي حجيته.. ضوابطه.. جماَلته نور الدين بن خمتار الادمي :مقال بعنوان -71

 مقال التفكك األسري. ,ِسالم ويب – التفكك األسري, دعوة للمراجعة, أ.د. شادية التل, موقع املكتبة اإلسالمية :مقال بعنوان -72

 املواقع اَللكرتونية:

 /.http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/10لكرتوين العريب الدليل اإل -1

 www.islamweb.net/newlibrary ِسالم ويب–املكتبة اإلسالمية  -2

 .www.saaid.net صيد الفوائد -3

 http://s.sunnahway.net/bakrabozaidموقع الشيخ بكر أبو زيد  -4

 

  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=121&ID=&idfrom=2018&idto=2025&bookid=121&startno=4
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=121&ID=&idfrom=2018&idto=2025&bookid=121&startno=4
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=633&start=4&idfrom=9015&idto=9173&bookid=25&Hashiya=2
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=633&start=4&idfrom=9015&idto=9173&bookid=25&Hashiya=2
http://www.islamweb.net/newlibrary
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 ة    ة والتعليمي    م الديني     ارنة بني القي   رة مق   نظ
 األغربي الرمحن.عبد د

 تركيا العربية اللغة قسم الرتبية كلية  آدايمان جامعة يف املشارك األستاذ
 معة منيسوات فرع تركيا هيئة اجمللس العلمي يف جا وعضو

 

 لخصامل

 موضوع الورقة هو مقارنة بني القيم الدينية والقيم التعليمية، ضمن احملور الثالث للمؤمتر، القضااي الدينة واإلسالمية. 

تناولت فيها مفهوم القيم الدينية والتعليمية، ونوهت إىل منطلقات هذه القيم وخصائصها، ومن مث عرجت على دور     
سات الدينية والتعليمية يف غرس القيم املنوطة هبما واملتوقع منهما كمخرجات مثمرة لنتائج إجيابية، وركزت على املؤس

يت ميكن أن كما تناولت  وجهات النظر اإلجيابية ال  ثالثة مناذج حية استطاعتت أن تنهض أبوطاهنا وترتقي بشعوهبا.
ه كل منهما عن التوجه والفكر لكل منهما، والدور الذي جيب أن تلعبتلتقي عليها القيم الدينية والتعليمية بغض النظر 

يف سبيل النهوض ابألمة فكراً وعقالً وروحاً مما يرفع من شأن الوطن ومكانته يف العامل، ومل أكن ألغفل اآلاثر االسرتاتيجية 
 شعوهبا وأوطاهنا.ب قيم للنهوضاآلنية واحليوية لكال الصنفني من القيم اليت تطمح إليها حكومات ومؤسسات تتبىن ال

وتوصلت إىل عدة نتائج منها؟ إمكانية اجلمع بني القيم الدينية والتعليمية يف كثري من اجلوانب اإلنسانية واألخالقية، مبا 
من شأنه النهوض ابجملتمعات ورقيها يف فرتات قياسية، كما هو مالح يف النماذج. ومن توصيات الورقة: أن على 

العامل اإلسالمي  أن تتبىن تقنيات التعليم على أساس من ثقافة األمة وخصوصيتها حفاظاً على هوية األمة احلكومات يف 
وفكرها. وأنه على اإلعالم مبختلف مؤسساته أن يركز  يف رسالته على القيم األخالقية، ابالتساق مع املؤسسات 

 التعليمية والدينية لبناء الوطن والرقي به. 

افة القيم الدينية، القيم التعليمية، املؤسسات الدينية، املؤسسات التعليمية، النهضة التعليمية، ثق :يةاملفتاح الكلمات
، احللول، اخلطط، يقرُّ األمة، التعليم الرَّقمي، تقنيات التعليم، األلواح الذكية، املنطلقات، اخلصائص، غرس القيم، ال

 التدريب البحوث العلمية
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  مقدمة:

والصالة والسالم على رسول هللا وبعد: متثل القيم الدينية الذي جاء هبا اإلسالم مقصًدا أساًسا من احلمد هلل      
وعالقاهتم مبن حوهلم وما حوهلم مما حييط هبم؛  وكذلك تعترب القيم   مقاصد الشريعة للناس، على أساسه يقيمون حياهتم

 هل تكفي القيم التعليمية وحدها إلنشاء حضارة؟ هل التعلمية  أهم األسس لقيام أي حضارة على وجه األرض، ولكن
 االستغناء عن القيم الدينية يف حياته؟ وإذ تشهد األمة املسلمة اليوم كثريًا من القضااي -ابين احلضارة  -ميكن لإلنسان 

مح وحوار ااملعاصرة  اليت يستغلها أهل األهواء كاحلداثة، وحقوق اإلنسان، واحلرب السلم اإلرهاب والتطرف والتس
األداين وغريها من القضااي، ومتثل حتداًي كبريًا يف وجه األمة، أسئلة مهمة تدور: ما هو دور القيم اإلسالمية إزاء مثل 
هذه القضااي؟: أين دور العلماء والنَُّخب؟  ماذا لو أدجمت القيم اإلسالمية مع القيم التعليمة يف املؤسسات الرتبوية 

ات ما يستجد من قضااي مثرية على الساحة الدولية واإلقيمية واحمللية؟ كيف ميكننا استثمار التقنيالتعليمية للوقوف إزاء 
العلمية وثورة االتصاالت يف بث قيمنا النبيلة للعامل وألرابب السياسة واالقتصاد والفكر؟ من هنا أقدم ورقيت هذه لعقد 

ر والدور وإبراز نقاط الوفاق واخلالف بينهما، وإبراز وجهات النظ مقارنة بني القيم الدينية )اإلسالمية( والقيم التعليمية
 اإلجيايب الذي ميكن أن تسامها به إلجياد الطرح املناسب الذي يتوافق عليه أصحاب القيم الدينية والقيم التعليمية.

اين فاملقصود يا، وأما احلد الزماجملال العام للدراسة: ركزت على ثالثة مناذج كمحدد مكاين: هي الياابن، وماليزاي، وترك    
 املدة اليت أهلت كل منوج مما تقدم للنهوض بوطنه إنساانً وأرضا. 

املنهج املتبع: اتبعت املنهج الوصفي التحليلي، مع االختصار ما أمكن مبا يتوافق وموضوع البحث، وعزو املنقول إىل 
 ث وخامتة:مصادره ومراجعه. وبناء على ذلك قسمت الورقة إىل أربعة مباح

 املبحث األول:  مبحث متهيدي تعريفي ويدور حول مفهوم القيم الدينية ومفهوم القيم التعليمية.

 املبحث الثاين: منطلقات القيم الدينية والقيم التعليمية وخصائصهما. 

ح مناذج منها على ر املبحث الثالث: دور املؤسسات الدينية واملؤسسات التعليمية يف غرس القيم الدينية والتعليمية مع ط
 املستوى احمللي والعاملي.
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 املبحث الرابع: بيان اآلاثر اآلنية واحليوية االسرتاتيجية  للقيم سواء الدينية منها أو التعليمية.

 اخلامتة وابلطبع ستشمل النتائج والتوصيات.

 املبحث األول

 يم التعليميةمف ه                  وم الق                     يم الدينية والق

 ويتفرع منه مطلبان

 املطلب األول مفهوم القيم الدينية

 املطالب الثاين مفهوم القيم التعليم

 : املطلب األول: مفهوم القيم اإلسالمية

تطرق لعندما نريد أن نتحدث عن القيم الدينية أو التعليمية، أو غريها من أنواع القيم؛ البد لنا أواًل من ا توط                 ِة:
إىل مفهوم القيم عامة، كي يتسىن لنا توضيح هذا املصطلح ال سيما وأن كل فن من العلوم يتناوله من زاوية معينة، 
وحينئذ فإن املفهوم خيتلف من علم إىل آخر، وكذلك قد جند اختالفا يف املفهوم بني فكر وآخر حبسب اجتاه الفكر 

 ج والنظام ومن مث الثقافة.  والعقيدة، فهما الَّذان حيددان اختيار املنه

يء. فالقيمة مثن ، وأصله الواو ألنه يقوم مقام الش   قـَيَّمَ   ، و ماضيها يـ َقيِّم   واحدة  القيم ، فعله  القيمة أوًَل: القيم لغة:
تعاىل: ).. القيام: العزم ومنه قوله . و 1وما له قيمة: إذا مل يدم على شيء الشيء ابلتقومي. تقول: تقاَوموه فيما بينهم.

                                                           
  - انظر ا صحاح في ا ل ة )2  /  102(، وانظر  سان ا عرب البن منظور ما ة )قو (.1
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( أي عزموا فقالوا. وهو احملافظة واإلصالح 14ِإْذ قَام وا فـََقال وا َربُـَّنا َربُّ السََّماَواِت َواأْلَْرِض ...()سورة الكهف.اآلية 
.( َعَلْيِه قَاِئًما..(. وقوله تعاىل:)...ِإالَّ َما د ْمَت 34ومنه  قوله تعاىل: )الّرَِجال  قـَوَّام وَن َعَلى النَِّساء( )سورة النساء.اآلية

، أي مالزما  وحمافظا و هو الوقوف و الثبات و منه قوله تعاىل:)... َوِإَذا َأْظَلَم َعَلْيِهْم قَام وا 75)سورة آل عمران.اآلية
لى القائم ابلدين: املستمسك به الثابت عليه. و كل من ثبت عو (  أي وقفوا و ثبتوا يف مكاهنم. 19...()البقرة، اآلية 

يقال  ،تدالاالستقامة: االعو  والقائم يف امللك احلافظ له. وماء قائم أي دائم.أقام الشيء: أدامه.، فهو قائم عليه شيء
أي يف التوجه إليه دون غريه.وقام األمر   ،(6استقام له األمر. ومنه قوله تعاىل:)...فَاْسَتِقيم وا إِلَْيِه...()فصلت اآلية 

 .خذ القيم أحيااًن هذا املعىن لالستقامةواستقام : اعتدل واستوى، وقد أت

 .«فهم صرفوكم، حني جزمت عن اهلدى    أبسيافهم حىّت استقمتم على القيم   » يقول كعب بن زهري: 

منظور يف  وحسن االستقامة،وهذا ما فسره إبن ،وحسن القول، الَقَوام: العدلو قـَوَّْمت ه: عدلته فهو َقومي و مستقيم.و    
ِلَك قـََواًما)َوالَِّذيَن ِإَذا أَنـَْفق وا ملَْ ي ْسرِف وا َومَلْ يـَْقرت  وا َو  و منه قوله تعاىل: القوام :الَعْدل؛  يقول:لسان العرب إذ  (  َكاَن َبنْيَ ذَٰ
العمل و  وتفيد أقوم احلاالت اليت يتم فيها تـَْوِحيد  هللا، وشهادة  أن ال إله إال هللا، واإلميان  بر س له، (؛67)الفرقان، اآلية 

ر  اْلم ْؤِمِننَي الَِّذيَن يَـ  بطاعته.وهذا ما تؤكده اآلية الكرمية : َذا اْلق ْرآَن يـَْهِدي لِلَّيِت ِهَي أَقْـَوم  َويـ َبشِّ ْعَمل وَن الصَّاحِلَاِت )ِإنَّ هَٰ
ام األمر: نظامه وعماده وِمالك ه ِقو و  ،وقوام الرجل أيضا قامته وحسن طوله (.9سورة اإلسراء آية )(  أَنَّ هَل ْم َأْجرًا َكِبريًا

الَقيِّم : و  ،( أي هبا تقوم أموركم5الذي يقوم به ومنه قوله تعاىل:)...أمواَلك م  الَّيِت َجَعَل اَّللَّ  َلك ْم ِقَياًما ...() )النساء، اآلية 
ِلَك الدِّين  اْلَقيِّم ...()سورة الروم.اآلية الذي ال زيغ فيه و ال ميل عن احلق.   ( أي29املستقيم و منه قوله تعاىل: )...ذَٰ

(، أي مستقيمة تبني احلق من الباطل. املقام واملقامة: املكان الذي 3و قوله تعاىل :) ِفيَها ك ت ٌب قـَيَِّمٌة()سورة البينة.اآلية
 .2تقيم فيه. قـَيِّم  املرأة: زوجها الذي يقوم أبمرها

 

                                                           
 
 - ا فيروز آبا ي: ا قاموس ا محي  )168/4(,  ار ا ف ر بيروت، وابن فارس, معج  مقاييس ا ل ة,  حقيق عب  ا سال  2

(  18/328في مسن  اإلما  أحم  )   ا رسا ة (، )  ،أبي سعي  ا   ري عن ا ح يثو، هـ1392سنة  2  (, 5/43هارون )

  حقيق شعيب األرنؤ .
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قول ابن منظور: ي قيمة الشيء ومثنه؛ لت يف اللغة إلفادة عدة معان منها:اليت استعم مرتبط مبادة قـََومَ  القيمة لفظإذن 
"والقيمة مثن الشيء ابلتقومي، و)مسي الثمن قيمة( ألنه يقوم مقام الشيء يقال: كم قامت انقتك؟ أي كم بلغت،  ومنه: 

ران (، َّلّل لو قّومت لنا ) سعقومت الشيء تقومياً, وأصله أنك تقيم هذا مكان ذاك") (. ويف احلديث: قالوا اي رسول ا
نظام  االستقامة واالعتدال؛و  .3فقال: اَّلّل هو املقّوم أي لو سّعرت لنا، وهو من قيمة الشيء، واملراد حددت لنا قيمتها

 الثبات والدوام واالستمرار. األمر وعماده؛

 .والدوام واالستمرار على الشيء واالستقامة  الثباتالقدر و   هو :القيمة قرب هذه املعاين لدالالت لفظأولعل   

وهذا الرأي  ،مصطلح القيمة من املصطلحات الغربية الوافدةرى البعض أن يقد اثنًيا القيمة يف اَلصطالح اإلسالمي: 
)قد يكون صحيًحا إىل حد ما(، ولكن أييت االعرتاض عليه أبن جذر الكلمة )قيم( واشتقاقاهتا تزخر هبا كتب املعاجم 

واإلسالمي، وال داعى لتكرار ما مر معنا يف التعريف اللغوي. وبناًء على ماسبق فإن التعريف االصطالحي واألدب العريب 
 تصنع نسيج جمموعة األخالق اليت»  أبهنا : ال يبعد كثريًا عن التعريف اللغوي، فقد ع رِّفت القيم كمصطلح إسالمي 

مل من احلي مع اجملتمع وعلى التوافق مع أعضائه ، وعلى الع الشخصية اإلسالمية ، وجتعلها متكاملة قادرة على التفاعل
ومما يلحظ على هذا التعريف أن له أثره يف توجيه الفرد واجلماعة، وصياغة الشخصية  .4أجل النفس واألسرة والعقيدة

لشرع ، ومنبثقة عن بعة من امعيار وغاية ان):  الفردية أو اجملتمعية املتوازنة العاملة اإلجيابة.      ومن التعريفات كذلك أهنا
وهنا   .5(العقيدة اإلسالمية ، يقصدها املسلم عند قيامه ابألعمـال ، وتقف يف أعالها غاية الغاايت وهي مرضاة هللا

ملنبثق من الشريعة ا صل ابلنهج األخالقيمت الذي أيخذ به املسلم  كفرد أو مجاعة، فهو عيارنلحظ إشارة التعريف إىل امل
     فيحدد هبا احلسن والسيء. اإلسالمية،

                                                           
 - انظر   جابر قميحة و  ابه ا م  ل إ ى ا قي  اإلسالمية،عن  . فري  أمعضشو، مقال في موقع األ و ة ب  ريخ 3

قي  ا  لقية في اإلسال ،  .محم  أحم  ا مبيض، عن موقعه ن اء ا روح هـ. ومفهو  ا 4/10/1434  ا موافق14/8/2013

  .  8/5/2012رسائل من نور 
  -  . محم  ا مبيض مفهو  ا قي  ا مرجع ا سابق ضمن ا موقع وغير مح   بصفحات.4
  - عب  ا مجي  مشرف ، من  ى ا ف رة 2010/7/11 .5
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أصول املنظومة الفكرية واألخالقية، من أمهات الفضائل ومكارم األخالق، اليت يهتدي هبا العقل إىل كماعرفت أبهنا: )
لقية حمددات سلوكية وخ  أي أهنا ). 6(السداد النوراين، والقلب إىل اإلخالص اإلمياين، واجلوارح إىل الصالح الرابين

ابط اجتماعية مستمدة من الشريعة اإلسالمية يستطيع الفرد من خالهلا التفاعل مع نفسه واآلخرين أو مع ومعايري وضو 
اإلنسان والكون واحلياة يف كل زمان ومكان ، وهذه احملددات تؤهله الختيار كل أهدافه وتوجهاته وسلوكياته بطريقة 

 . 7(مباشرة أو غري مباشرة

 توجيهية ،أو أداة ) القلبية والعقلية وأعمال اجلوارح( : ميزان يقيم به اإلنسان أعمالهميوفق املفهوم اإلسال إذن فالقيمة
ابتعاء رضوان هللا،  وهدف يتجه املسلم حنوه فيمضي إليه -السلبية منها ابستبعاد - القيم أفضل اختيار ميكن هبذا امليزان

  .ووجداانً  وروًحاوفكرًا عقالً  ابإلنسان فرتتقي

 : القيم التعليمية:املطلب الثاين

حبسب ما ساقين إليه اجتهادي بعد عناٍء، مل أجد تعريفا خاصا ابلقيم التعليمية،  فالحظت بعد البحث املتواصل     
والتمحيص الدقيق أن كل صاحب وجهة أو مذهب أو فكر هو الذي خيتار القيم اليت يهدف إىل غرسها يف املستهدف، 

أو من الشباب، وسواء كانوا يف مؤسسة تعليمية أو كانوا ضمن مؤسسة سياسية، أو سواء أكان املستهدف من الناشئة 
ه األول واألخري هلذه  اقتصادية، أو اجتماعية، أو فكرية، أو ثقافية، أو قل أيدلوجية؛ فإن القائم على املؤسسة هو املوجِّ

موعة جمموعة من القيم ليؤطِّر هبا جم املؤسسة أاًي  كان نوعها وأايًّ كانت فلسفتها كما أسلفت، فهو الذي خيتار
 املستهدفني.  

                                                           
 -  .محم  ا مبيض مفهو  ا قي  مرجع سابق. وانظر  عريفات مشابهة علي  ليل مص فى ا قي  اإلسالمية وا  ربوية بيروت 6

صا ح بن عب  هللا وآ رون، نضرة ا نعي  في م ار  أ الق ا رسول ا  ري ، ج ة:  ار ، و34  صـ 1980، 1 ار  يبة  

ـ.8صـ ، 1،ج4ا وسـيلة  لنشـر  وا  وزيع،    
 - انظر أحم  بن محم  بونوة، ا قي  ا  ربوية، مقال في شب ة األ و ة االج ماعية، 71435/7هـ  2014/5/7 . وانظر  .أحم  7

  .وانظر2/2/1993، 65/66مجلة ا مسل  ا معاصر، ا ع   ا  علي  بقل  نظ  في غائبة فريضة ا قي  علي  ا حلي ،  عب  ا مه ي

. 154)بي  ي  إف(، أحم   اهر مسعو صـ ا م  ل إ ى عل  االج ماع ا عا  أ.  
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ات فالقيم التعليمية إذن ال ختتلف يف احلقيقة عن أية قيم أخرى، فنحن الذين خنتارها لتكون مبثابة توجيه للسلوك والتصرف
 اليت نريد غرسها يف املستهدف ضمن دائرة املؤسسة القائمة.

  يف فرد يف املؤسسة فرًدا فعااًل، مبا يتماشى مع رسالة املؤسسة، حىت يصريفالقيم التعليمية نعمل على أن يكون ال  
اجملتمع إجيابياً يعطي وأيخذ، ولكنه ال أيخذ أكثر مما يستحق، بل يسعى حنو االستحقاق جبدارة، ويسعى يف التنافس 

 الشريف ليحقق وضًعا مرضيَّا لنفسه مبا خيدم مؤسسته، حبسب نوعها وفلسفتها.  

ب مثال على ذلك : لو أن امرًءا ما فتح حانواًت أو متجرًا أو مؤسسة رحِْبيًَّة كبرية، فإنه يف هذه احلال ينصب وسأضر  
اهتمامه على كيفية إجناح املؤسسة، وعليه فسيختار العامل الكفء، أو العمال املهرة حبسب حجم املؤسسة، وسيحاول 

ميل، اح مؤسسته وتوسيعها وإشهارها، كالتبسم مثاًل يف وجه العجاهًدا أن يغرس يف عماله القيم اليت تعمل على إجن
 والرتحيب به، و االستجابة لطلباته ما أمكن، لتحقيق رغبته وخدمته إىل غري ذلك.

ِسها وعقيدته وتوجهاته، فإن       وهكذا تسري األمور يف غرس القيم وتعليمها حبسب نوع املؤسسة، وفكر م ؤسِّ
سيكون الرتكيز على القيم االقتصادية، وإن كانت سياية فسيكون الرتكيز على غرس القيم كانت املؤسسة اقتصادية ف

 السياسية، وهكذا.

 املبح       ث الث                        اين

 منطلقات القيم الدينية والتعليمية وخصائصهما:

 ويتفرع منه مطلبان 

 املطلب األول منطلقات القيم الدينية والتعليمية

 ب الثاين خصائص القيم الدينية والتعليميةاملطل

 املطلب األول: منطلقات القيم الدينية والتعيمية
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ة تعترب فطرة اإلنسان أول منطلق ومصدر للقيم بشكل عام، كما أتيت األسرة يف املرتب   أوًَل: منطلقات القيم الدينية:
رآن اإلسالمية( تنطلق أساسًا من مصدري التشريع، القالتالية كمصدر اثن للقيم عامة، ومما ال ريب أن القيم الدينية )

التشريع، )كاإلمجاع والقياس واملصلحة املرسلة والعرف والعادة(،  مصادر الكرمي، والسنة املطهرة، وما يتفرع عنهما من
التصرفات و  لذلك فهما أهم املصادر من حيث أتثريمها األقوى واألكثر إجيابية يف الفرد ويف اجملتمع، كموجهان للسلوك

التارخيي  إلرثاواثلث هذه املصادر هو يف مجيع مناحي احلياة، وعلى أساسهما يتحدد املرغوب فيه من املرغوب عنه. 
ة عن قصص األمم كثري ه التفصيالتبالقرآن الكرمي  يشهد على ذلكو  ،ة مستفيدة ممن سبقها من األمممرت به األم ذيال

لىت تتجلى نظرة نقدية تسوغ لنا أن خنتار منه القيم الرفيعة ا معث العرَب اإلسالمى هذه املصادر هو الرتا ورابع .السابقة
الشخصيات  لقيم الىت ميثلها سلوكاألخذ بعني االعتبار ابو  .اإلسالمىالعريب  ىف جمرايت األمور ىف عصور االزدهار

املصدر اخلامس و  صفها حضارة إنسانية .إرساء معامل احلضارة العربية اإلسالمية بو  والفكر يف التارخيية الىت أسهمت 
أثريه مث أييت اإلعالم يف املرتبة السادسة وهو يشكل هاجًسا مزعًجا بت -ابتداًء من احلي فالشارع فالسوق -هو اجملتمع 

اخلطري  من حيث تشكيل الوعي وتغيري الفكر وزعزعة العقيدة، خاصة يف ظل هيمنة العوملة؛ حيث مل يعد مقتصرًا على 
اه إىل وسائل التواصل االجتماعي اليت دخلت كل بيت دون استئذان من أحد فقد اخرتقت التل فاز واملذايع؛ وإمنا تعدَّ

، وأصبحت هذه الوسائل  تبيت مع األفراد واجلماعات، خاصة مع ضعف الوازع الديين وانعدام  احلواجز، وهتكت السُّرت 
يها، وأتيت حون يف فقد شديد هلا، فال ييفتحون أعينهم إال علالرقيب، فهي ال تكاد تفارقهم، يبيتون عليها، ويصب

 . 8املؤسسة التعليمية لألسف يف املرتبة األخرية، ابلرغم من أمهيتها العظيمة؛ نتيجة االنفصام املخيف بني الرتبية والتعليم

سية من حيث نقل القيم سيتقف األسرة يف سلم املراتب العليا كمؤسسة تعليمية أت اثنياً: منطلقات القيم التعليمية:
ر األول من والديه تدرجييًّا مع مراحل منوه،فهما يعتربان املؤث -ذو الفطرة السليمة  -لألجيال، حيث يتشرهبا الطفل 

واألقوى على فكر الطفل ونفسيته واجتاهه، ذلك أن النيب صلى هللا عليه وسلم يقول: "كل مولود يولد على الفطرة حىت 
حىت إذا انطلق إىل املؤسسة التعليمية األساسية األوىل خارج  9أبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه"يعرب عن لسانه؛ ف

نطاق األسرة )املدرسة( يبدأ بتعلم قيم أخرى وذلك حبسب اجتاه وفكر القائمني على املدرسة، وذلك كرافد جديد ملا 
خول وإذا ما تسىن له األمر ومسحت له ظروفه بعد ذلك د تلقاه يف املرحلة السابقة من عمره حيث كان مالزًما ألسرته،

                                                           
  -  يُ نَظر صحيح ا جامع ا ص ير وزيا  ه صـ 771 رق  ا ح يث 4559  عن  ا  براني عن األسو  بن سريع.8
 - أ.أحم  زاي  ا  علي  و  سيس منظومة ا قي ، مقال عن مجلة ا  سامح رؤية مس نيرة بعي ة عن ا  عصب، ا ع   1433/36هـ -9

 .http://tafahom.om/index.php/nums/view/6/129  ا موقع 2012
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يًّا اجلامعة، تصبح األخرية مصدرًا اثلثًا للقيم التعليمية لدى الفرد فيتلقى منظومة قيمية متكاملة تشكل مبجموعها إراًث ثقاف
 .10يه وترَب عليهنشأ ف ِقَيميًّا حبسب دين أسرته غالًبا، كما تتبلور لديه ِقَيًما أخرى يتعلمها من  اجملتمع الذي

 املطلب الثاين: خصائص القيم الدينية والتعليمية:

، تتميز القيم الدينية اإلسالمية أبهنا رابنية املصدر، تستمد خصائصها من القرآن والسنةأوًَل: خصائص القيم الدينية: 
ا هو مباح أو حرة اختيارية بني موتستند إىل أحكامهما فهي دائرة بني األمر ابلفعل والنهي ابلرتك، مع وجود مساحة 

مكروه،وحرية اختيار مبا يدفع عن اإلنسان مفسدة أو حيقق له مصلحة مبا يتماشى مع القواعد الكلية للشريعة ومقاصدها 
اليت جاءت ابحلفاظ على الكليات اخلمس الدين والنفس والعقل واملال والنسل ومبا ال يتعارض مع ثوابت الشريعة.وهبذا 

ا خاصية املرونة. وألهنا رابنية؛ فهي تتسم ابلعدل املطلق، فال ختاجلها أهواء البشر، كما تتميز ابلثبات تتجلى فيه
والدميومة، ما جعلها أتخذ خاصية العاملية يف املكان والزمان، قال تعاىل: )وما أرسلناك إال كافة للناس( سورة سبأ آية: 

كما 143عاىل: )وكذلك جعلناكم أمة وسطا( سورة البقرة آية: ، ومن أهم خصائصها الوسطية والواقعية، قال ت28
تتصف ابلشمول والكمال واإلجيابية وكل ذلك يرجع إىل كوهنا رابنية ذات تصور كلي سليم وواضح للكون واإلنسان 

 .11واحلياة

إذاكانت القيم  ةقد تشرتك القيم التعليمية مع القيم الدينيية يف اخلصائص،خاصاثنيًا: خصائص القيم التعليمية:   
التعليمية تنتمي للمؤسسة الدينية، أما إذا ارتبطت مثاًل مبؤسسة علمانية، أو اجتماعية، أو اقتصادية؛ فال ميكن أن 
يلتحما واحلالة كذلك، ولكن قد تشرتكا معاً يف بعض اخلصائص. فإذا علمنا أن القيم الدينية مصدرها الشريعة اإلسالمية، 

ستند إىل العقل البشري سواء كان فرداًي أو مجعيًّا، وابلتايل فال شك أن أهواء وتناقضات البشر فإن القيم التعليمية ت
. وإذا كانت القيم الدينية 28تعرتيها، حبكم الضعف املالزم للبشر، قال تعاىل: )وخلق اإلنسان ضعيًفا( سورة النساء أية 

هما حاولت اليد إبنسانيتها فقط،وال ميكن أن جتوب العامل، متتسم ابإلنسانية العاملية فستشرتك معها القيم التعليمية 
ة هلا أن تعوملها، كما ال ميكن للقيم التعليمية أن تتصف ابلدميومة والثبات؛ ذلك أهنا متغرية بتغري الظروف  املسريِّ

                                                           
سول ا  ري  صل ى هللا عليه وسل   إشراف  . صا ح بن عب  هللا بن حمي  10  - مق مة موسوعة نظرة ا نعي  في م ار  أ الق ا ر 

 . وانظر4،1/81ج ة   وا  وزيع،  لنشر ا وسيلة ب ار ا م ي وآ رون عن ا م  بة ا شاملة موافق  لم بوع ا حر  و  يب إما 

  ح ي  اإلسالمية ا  ربوية ا قي  أسس سالمية ا  ربوية وا مج مع ا معاصر ا فصل ا ثاني  نظيرا قي  اإل ،عب  ا مجي  مسعو 
من ا م  بة اإلسالمية شب ة إلسال  ويب. ية ا  ربو با قي  ا مرا   

 

 
  - صحيح ا جامع ا ص ير وزيا  ه برق  2349، عن أبي هريرة رضي هللا عنه.11
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ة، وذلك أهنا تنتمي ياالجتماعية، وهذا ما جيعلها ختتلف يف هذه احلالة عن القيم الدينية املتسمة ابلثبات واالستمرار 
لألخالق )الركيزة الثالة من ركائز الشريعة اإلسالمية(؛ بل هي جوهر الرسالة فقد صرح الرسول صلى هللا عليه وسلم 

و بناءً على ما تقدم فال تتصف القيم التعليمية  ابلكمال والشمول،  12بذلك حني قال " إمنا بعثت ألمتم صاحل األخالق"
المية تستمد خصائصها من خصائص الشريعة اإلسالمية الكاملة،بينما القيم التعليمة تستلهم إذ القيم الدينية اإلس

خصائصها من البشر، وال مقارنة حينئذ بني ما هو رابين يتصف ابلكمال من كل انحية وبينما هوبشري يعرتيه الضعف 
 البشري والقصور. 

 

 املبحث الثالث

 القيم دور املؤسسات الدينية والتعليمية يف غرس

 ويتفرع منه مطلبان

 املطلب األول دور املؤسسات الدينية والتعليمية يف غرس القيم

 املطلب الثاين مناذج نجحة من املؤسسات التعليمية يف غرس القيم

 املطلب األول: دور املؤسسات الدينية والتعليمية يف غرس القيم:

ء هبا على أكمل وجه، حيث ابت غرس القيم يف النشجيب على هذه املؤسسات  أن تضطلع بدورها املنوط  توطِة:
والشباب، ضرورة اجتماعية، وتعليمها فريضة شرعية، حىت يكونوا أفراًدا صاحلني يف أنفسهم، انفعني جملتمعهم وأمتهم، 

ات سقادرين على مواجهة التحدايت الكثرية اليت تواجه األمة وعلى رأسها العوملة، فما الدور الذي تتحمله هذه املوس
  إزاء منظمات املسخ اجلائحة؟

                                                           
 - انظر  .صا ح بن غني  ا س الن األثر ا  ربوي  لمسج ، ص6 عن موقع بيت اإلسال ، و عب  هللا قا ري األه ل،  ور 12

.   171 ون ذ ر  ار ا نشر عن موقع بيت ا قي  ، وموسوعة نضرة ا نعي  ا مق مة صـ  2   ا مسج  في ا  ربية   
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سجد، امل)ولبيان الدور الذي جيب أن تتحمله هذه املؤسسات أحصرها أواًل بـ :أوًَل: دور املؤسسات الدينية:  
 وحلقات القرآن، ، واملراكز الصيفية، واملناسبات املومسية، واملراكز اإلسالمية(.

 رًاة من التأريخ اإلسالمي مدرسة حياة لألمة، ومل يكن دوره مقتصلقد بقي املسجد يف فرتات ممتدة ومتعاقباملسجد:  
كما هو الظاهر على أتدية الشعائر الدينية كالصلوات اخلمس واجلمعة والعيدين واخلطب وحسب، وإمنا استمرت هذه 

دينية ودنيوية، وتغرس قيم  ةاللقاءات املتكررة يوميًّا وأسبوعيًّا ومومسيًّا ت لِقي بظالهلا على حياة املسلمني بتوجيهات عملي
 احملبة والوائم والصفاء واالنسجام واألخوة واملساواة والتآلف والرتاحم واحرتام الوقت وااللتزام واالنضباط والنظام.. 

 إن وظيفة املسجد يف احلقيقة تتعدى مسألة التعبد والتقوقع يف ركن بعيد عن واقع اجملتمع، إىل كونه مركزاً للنور املشع    
من خالل حلقات التعليم املتنوعة: كالقرآن وعلومه، والفقه، واحلديث، واللغة العربية وعلومها، وغريها من العلوم اليت 
تصب يف خدمة الدين، ويف الوقت الذي يقرأ املسلم فيه آايت من القرآن لتغرس فيه قيمة العلم؛ فإنه يتوجب عليه 

 ينيا أو دنيواي، وهذه قيمة مهمة جدا لنهضة اجملتمع. العمل مبا فيها من توجيه سواء كان التوجيه د

. وال ... (واجلسدية ةوالسياسي والعقلية الروحية) وابإلضافة إىل ما سبق، فإن املسجد مبثابة مكان للرتبية اإلسالمية    
ية كالتقوى واإلخالص، : روحب دَّ أن الدروس اليت يتلقاها املسلم كل يوم من خالل املمارسة العملية لتعمق فيه ِقَيًما عالية

و أخرى ترتسخ لديه كمبادىء وأسس ينتهجها يف التعامل مع الناس مجيعاً: كالصدق واألمانة واإلحسان والتواضع، 
م فضالً عن التوعية املستمرة اليت يتلقاها املسلم تباعاً من خالل اخلطب اليت تساهم يف تعريف الناس أبمور دينهم وتوعيته

حتيط هبم والنوازل اليت حتل هبم وكيفة التعامل معها ومواجهتها. ومن خالل املواعظ واخلواطر والدورات  ابملشكالت اليت
اليت تقام بني احلني واآلخر يتعلم املسلم قيما أخرى مهمة حبتاج إليها حال االنفتاح لآلخر، مع مالحظة عدم التفريط 

 . 13من القيم الكثرية اليت تعود ابلفائدة للفرد واجملتمع ابلثوابت، كالتسامح والسالم والرمحة والعطاء، وغريها

عندما يستشعر املعلم حقيقة القرآن وأنه يتصف بصفات الكمال واجلمال واجلالل، وأنه يهدي  حلقات القرآن الكرمي:
مأدبة هللا  وأنه ،نيكبو، وأنه اهلدى والشفاء والنجاة والفرقا وأن سالك طريقه ال خيبو، النور الذي ال لليت هي أقوم، وأنه

 الطمأنينة نهوأ معضلة، كل  من واملخرج مشكلة، لكل فيه احلل إليها أنس، وأن جلس ومن سعد، عليها أقبل من خللقه

                                                           
  - أ. .ناصر بن سليمان ا عمر، ا  ور ا  ربوي  لحلقات ا قرآنية عن موقع ا مسل  ب  ريخ1424/8/8هـ.13
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حينها يتلو املعلم مع تالميذه السورة أو اآلية، فيقف عندها  وقفات من التأمل واالعتبار  .14للقلب والراحة للنفس
 حلالة وحدها يستطيع أن يستخلص مع طالبه من اآلايت قيًما ال حتصى وال تعد: كالصدق،والنظر واالفتقار، ففي هذه ا

واإلخالص، والرب، واإلحسان، والرمحة، واإلتقان، والتواضع، و العلم والعمل وغريها من القيم النبيلة اليت ال تقف عند 
 حد،فال يكتفي بذلك، بل حيرص مع طالبه على تعلمها واهلمل هبا.  

من املمكن أن تقدم هذه املراكز للمجتمع الشيء الكثري إذا أحسن القائمون عليها ابستثمار أوقات  كز الصيفية:املرا 
الصيف واإلجازات الطويلة لغرس القيم احلميدة يف الناشئة والشباب، وجين النافع واملفيد منها للفرد واجملتمع، وذلك 

ة، والرتفيهية، املتنوعة: العلمية، والثقافية، واالجتماعية، والرايضية،والفني بشغل أوقاهتم وملئها ابلربامج املفيدة واألنشطة
وتعلم املهارات املتعددة، والقضاء على الفراغ مبا من شأنه ترسيخ القيم السامية، واألخالق الفاضلة، وربط املستهدفني 

حلافل ابلبطوالت الستفادة من أتريخ األمة امن امللتحقني هبذه املراكز بكتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم، وا
واألجماد، والرتاث احلضاري الضخم لألمة، ومن مث صياغة إنسان املستقبل: املتوازن علًما، املعتدل فكرًا، القوي جسًما، 
اإلجيايب شخصيًة، حىت يستطيع بعد ئذ أن يؤدي مهمته يف اجملتمع على أكمل وجه في فيد نفسه وجمتمعه، بل أمته، 

 .15ومن مث يساهم يف بناء حضارة راقية للعامل أمجع

ة حصواًن منيعة للمسلمني الذين يعيشون خارج بالد املسلمني، خاصة الناشئ تشكل املراكز اإلسالميةاملراكز اإلسالمية: 
ا لتعليم أبناء املسلمني أمور د نهم ودنياهم، يوالشباب، فهي تعد من أهم وسائل الدعوة والتعريف ابإلسالم، ورافًدا مهمًّ

، وحتصينهم من األفكار الدخيلة على املسلمني ابسم احلداثة والتطور، وكيفية التعامل  وتوعيتهم علميًّا ومعرفيًّا وفكرايًّ
معها واإلجابة على تساؤالهتم اليت تنبع من وحي اجملتمعات اليت يعيشون فيها، ودحض الشبه اليت يواجهوهنا، واألابطيل 

 هم فتزعزع أفكارهم وختلل عقيدهتم. اليت قد تنطلي علي

إن هذه املراكز جيب أن تكون حمالًّ لغرس القيم اإلسالمية الشاملة والرتكيز على اجلانب األخالقي واالجتماعي، إذ   
يشكالن اجلانب العاطفي لإلسالم، وال أظن أننا حباجة للتذكري  ضرورة تضمني هذه املراكز ابملرافق احليوية املهمة 

قة ابجلانب الديين والتعليمي كاملسجد اجلامع، واملدرسة متعددة املراحل، واملشفى، حىت  تساهم هذه املراكز بشكل املتعل
                                                           

 -  .صا ح بن م ر ا ه ا ي، انظر ا عمل ا   وعي   وات ا عمل  لنهوض باألمة، اإلص ار األول،1431هـ 14

-هـ 2/4/1434عباس سب ي ا برامج ا صيفية )أه افها أنواعها أثرها(، مقال عن شب ة األ و ة .و236 ،ص2010

13/2/2013  .  
 - ا رائ ، ا حا  ا منظمات االج ماعية في أو رانيا، نبذة عن ا مرا ز ا ثقافية اإلسالمية في أو رانيا، ا  ابع  جمعية ا نور في 15

مر ًزا 50قرية على اإلسال ،حملة بناء  150 ، ومشروع  ثبيت15/8/2013ا عاصمة  ييف، وانظر جري ة ا عرب ا ق رية 

 إسالميًّا ب فريقيا.
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 فعال يف التعليم الناجح احملقق لألهداف النبيلة، والغاايت السامية، وذلك إبحياء املسجد ابحللقات القرآنية إقراءً وحتيفيظًا
 الثقافيةو  وعة واملسامهة يف إحياء املناسبات الدينية للتكثيف من األنشطة الدعويةوإقامة حلقات علمية وتعليمية متن

 وربطهم ف،احلني الدين بتعاليم الواعي الشباب من جيل وإعداد والنساء، الرجال فيها يشرتك اليت والتعليمية
أو الدروس  ،اخلمس، أو اجل َمع اتالصلو  املتكررة  سواء أثناء اللقاءات خالل من البعض، ببعضهم واألقليةاملسلمة هناك

 إصالح يف واملسامهة نياملسلم أبناء وتثقيف لرتبية ومركزا واملدرسة، يف املسجد  وخلق بيئة حيوية نشيطة واحملاضرات،
هلدامة، واملعلومات ا األفكار الدول الغريبة ثقافيًا من تلك يف وحتصينهم هويتهم على واحلفاظ وأمورهم، سلوكياهتم
 ونشر فيه الراغبني هايلواأل واإلانث للذكور وحتفيظه تعليم القرآن يف به امللحقة الصفوف استخدام عن فضالً  ،املضللة
 نفوس يف اإلسالمية واألخالق القيم غرس يف تساهم اجملتمع، يف صاحلة لبنة لي كوِّنوا للنشء وتعليمها النبوية السنة
    .16الصحيح الدين تعاليم على صاحلة ميةإسال تربية وتربيته اجلديد اجليل وتوعية الصغار

أما هذه املناسبات كشهر رمضان، ومواسم الطاعات، فليس من احلكمة أن متر دون إحيائها    املناسبات املومسية:
بربامج معدة، وأنشطة دينية، وثقافية، لتوعية الناس عموًما، ورفع املستوى الثقايف والفكري لدى الشباب خصوًصا، 

بروح جديدة وطاقة واثبة، مستلهمني ذلك من أتريخ األمة اجمليد، وتراثها الغين،  وحثهم على السري على خطى لينطلقوا 
 .   17أسالفهم العظماء الذين خلَّدهتم أعماهلم اجلليلة وبطوالهتم اجمليدة

ملرتبة األوىل، مث  ة، يف اوأقصد ابملؤسسات التعليمية: املدرسة، واملعهد، واجلامعاثنًيا: دور املؤسسات التعليمية:   
األندية، واملنتدايت يف املرتبة الثانية كرافد مهم للمدرسة واجلامعة. وجيب أال نفصل بني هذه املؤسسات ابعتبار اهلدف 
املوحد الذي تنشده مجيعها، والغاية الواحدة اليت ترنو إليها. فهي تقوم بدور متكامل يف تشكيل الناشئة والشباب، 

ات بحوا مواطنني صاحلني، منتمني ألمتهم، معتزين بعقيدهتم، يتحملون مسؤوليتهم يف احلفاظ على مقدر وتنشئتهم ليص
 األمة وميارسون دورهم النهضوي واحلضاري على أسس علمية.

وعليه فإن دور هذه املؤسسات جيب أال يقف عند تلقني الدروس، أوتكثيف املادة العلمية لتخريج آالت ومكائن     
سوق العمل وحسب؛ وإمنا جيب الرتكيز فيها  على اجلانب القيمي وغرس القيم من خالل اختيار الكفاءات  تنزل إىل

                                                           
  -  .صا ح ا ه ا ي، ا عمل ا   وعي   وات ا عمل  لنهوض باألمة، ص253.مرجع سابق.16
 -  .زهاء ا  ين أحم   عبي ات،  ور ا مؤسسات ا  ربوية في  عزيز منظومة ا قي  في ا مج مع، ، ا من  ى ا عا مي  لوس ية، 17

مف رون يناقشون  ور ا مؤسسات ا  ربوية وا ثقافية في  عزيز منظومة ا قي ، في  ،محم  اإل ريسيأ. ب ون   ريخ نشر، و
 وا علو  اآل اب ب لية ”وا مج مع ا بيئة وقضايا ا   ابة وفن اإلسالمي ا ف ر في ا بحث فريق من  ل نظمها يا   ا ن وة

  20/9/2014، ج ي  برس، ، (عمان)  لوس ية ا عا مي ا من  ى مع بشرا ة با ربا  اإلنسانية
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املعطاءة، والقدوات النموذجية الصاحلة، واملناهج التعليمية املتطورة، املصاحبة لألنشطة املتنوعة: كاملسابقات الثقافية 
ل البحوث م الفضلى كاملسرح، والقصة، والرحالت، وميكن أيًضا تفعيوالعلمية والرايضية، واالهتمام بكل مفيد يرسخ القي

 العلمية، وذلك لتفجري الطاقات الكامنة يف نفوس الناشئة والشباب، وغرس القيم النبيلة واألخالق الفاضلة.

ملواد ا إن من أهم العوامل اليت تصب يف ترسيخ القيم، واحملافظة على اهلوية وجيب العض عليها ابلنواجذ هي     
واملتطلبات اليت ال بد منها: كالقرآن الكرمي، والرتبية اإلسالمية، والثقافة اإلسالمية، واللغة العربية، والرتبية الوطنية، 

وال يعين هذا االستغناء عن املواد العلمية التطبيقية أبًدا، بل 18والتأريخ اإلسالمي، ومادة هتتم بدراسة تراث األمة العريق.
 هبا حىت حنقق هبا الفرض الكفائي كما هو معلوم يف الشرع، مبا يساهم مستقبالً يف ترسيخ النهضة لألمة،جيب االهتمام 

وإال فإن األمة أتمث إن قصرت يف هذا اجلانب املهم، حىت تستغين عن الدخيل واآلخر الذي يسعى لزعزعة فكر األمة 
ية هذه القضية أكثر يف النهاية يتحكم يف مصري األمة كلها. ولتجلوإضعافها عقدايًّ وثقافيًّا واقتصادايًّ وسياسيًّا، ليصبح 

نستعرض يف املطلب التايل على عجالة مناذج من األمم الناجحة أشرق جنمه عامليا، وطبعت بصمتها يف األمم، وال 
طبة، وال أظن ازالت، وحققت جملتمعاهتا هنضة قوية، ومل تزل ماضية خبطى اثبتة، حىت أصبح هلا قدم راسخ بني األمم ق

 أحًدا جيهلها، بل صار جزء منها يف عداد الدول املتقدمة، وأخرى انهضة.   

 

 املطلب الثاين:مناذج من املؤسسات التعليمية الناجحة على املستويني احمللي والعاملي 

 الياابن  ماليزَي   تركيا

ع التحفظ يف هنضة هذه البلد ان، كنماذج حية، مإن الذي يهمنا يف هذا املطلب ذكر أهم القيم اليت كانت سبًبا  توطِة:
 على بعض القيم اليت ال ارتباط هلا ابلدين.

ا ابلرغم من خروجه منكسرًا يف منتصف القرن املنصرم، بعد أن تلقى ضربة موجعة بقنبلتني نوويتني جعلت أوًَل الياابن:
ه فًسا، وبقوة! فكيف هنض من موات؟ ومالذي أقاممن هوريشيما وانجازاكي أثرًا بعد عني، إال أنه قام على رجليه منا

                                                           
 -  لمزي  حول هذا ا موضوع يم ن مراجعة حسن ا هامي، ا م رسة في ا يابان  ربية وأ الق وعل ، مجلة آ ر األسبوع 18

 . علي   . و17/7/2016محم  محمو  عمارة، ا  علي  في ا يابان،    نيا ا و ن   . و16/11/2015مجلة ا   رونية أسبوعية،

 . وأه  مالمح و صائص 9/3/2007مقال األ القيات ا  جربة ا يابانية، صحيفة إيالف  اال  رونية،  ن ن ا جمعةفي ف رو 

ا  علي  ا ياباني نظرة نق ية عن سفارة ا ممل ة ا عربية ا سعو ية في  و يو. نظا    
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من ضربة قاضية؟ ما الذي أوصله إىل احلياة من بعد فقدها متاًما ابلنظرة املادية؟ لقد أرجعته الضربة إىل الوراء سنني، 
ؤسسة كن املت لكنه انتصر يف أقوى معركة واجه هبا عدوه!! لقد تسلح ابلقيم وحافظ على هويته واستمسك ابلعلم، ومل

 وانفعة واقعية كانت  بل فحسب، للجديد رمز جمرد م،1868 عام هنضتها عهد بداية منذ ابلياابن التعليمية املدرسة
لقد ركزت على على القيم الرتبوية يف مدارسها وجعلتها منسجمة ومتناغمة مع البيت  .وجمتمعهم الناس حلياة أكثر

 والتعاون الكبري امواحرت  واحملبة واالبتسامة األمانة قيم ة، وشددت علىعام أخالقية تربية واجملتمع منذ الصغر، فمارسات
معتزًّا  ،للنظام حمرتًما للوقت، مقدًسا واالنضباط، والعلم ابألدب يف الطفل لينشأ متسًما به، وغرسها والفخر الوطن وحمبة

 ،واحد فريق منض األطفال على اإلبداع بوطنه مستشعرًا مسئوليته حنو وطنه. وأدخلت عموم املدارس الياابنية تدريب
أدرجت مادة األخالق يف الربامج الرتبوية والتعليمة للناشئة، ممارسة ومعرفة، فيتلقى  ،التعامل آبداب ومن أجل االلتزام

جبات و الطفل القيم العملية منذو أول ساعة يف املدرسة، فهو حيمل معه فرشاة أسنانه املعقَّمة ليستعملها بعد تناول ال
اليت تعطى له يف املدرسة، وعندما يصل بوابة مبين املدرسة خيلع التلميذ نعليه لريتدي نعالً آخر قد جهز يف مكان معلوم  
لكل طالب ابمسه ليتلقى قيمة النظافة عمليًّا، وعندما حيني وقت الطعام، يقسم الطالب جمموعات صغرية واحدة هتيء 

ه على الطاوالت، فيتعلم اجلميع قيمة التعاون والنظام واالنضباط، بل إن هناك مادة الطعام واألخرى تقدمه واثلثة توزع
 .للمواطن لسلوكا وأخالقيات واألمانة؛ ابلصدق املتسمة الرفيعة املتاجرة تدرس للطالب ليتعلموا من خالهلا أخالقيات

 ابلعيب واإلحساس للمخالفني، صارمة نيوال يستطيع أحد التنصل من هذا النوع من التدريس أو املمارسة، فالقوان
 الشخص على فرضت الياابنية اجملتمعية القيم أن إىل ابإلضافة النتائج، تراجع أو اخلطأ ارتكاب عند اجملتمعي واضح

   .19األحيان معظم يف أبخطائهم ويعرتفون يعتذرون لذلك .االعتذار

حة: منها شاملة لذلك، ورمست أهدافًا واض خطة فوضعت ماًما ابلًغا،املاليزية التعليم اهت أولت الدولة اثنًيا ماليزَي:
 اليت الذكية املدارس وأنشأت دراسي، فصل كل  بل يف مدرسة، كل  يف اإلنرتنت وشبكة جمال يف إدخال احلاسب اآليل

 اليت الطاقة خداماست ونظم االتصال، وشبكات املتطورة، التصنيع أنظمة خالل من مهاراهتم تطوير على الطالب تساعد
 .ابلبيئة تلواثً  حتدث ال

 ما لتدريسا و ما يتناسب وقدراهتم، وتنوعت أساليب الطالب حاجات على ماليزاي يف التعليمية العملية واعتمدت    
 والتعليم يني، والرتبيةأولوايهتا: تدريب وأتهيل احلرف رأس وترفيهية وأنشطة ثقافية، واعتربت الدولة على علمية رحالت بني

                                                           
 -  مزي  في هذا ا موضوع يم ن ا رجوع إ ى ها ة عب  ا حافظ وإشراق أحم ، م  بة منهل ا ثقافة ا  ربوية، ا ثقافة ا م انية، 19

مارس إبريل 561مجلة ا وعي اإلسالمي ا ع    ما يزيا  نظي  ا  علي ، وسلسلة ثقافية نماذج  عليمية حققت ا نهضة، عن

2012 .  
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 األجنبية  جلامعاتا أفضل يف للدراسة كبعثات  اآلالف عشرات فأرسلت العلمية والبحوث اللغات وتعليم األمية وحمو
 .هلذه القضية اهلامة امليزانية من قسم أكرب خصصت مث ومن

 إىل يهدف ،J-QAF ابسم يعرف التعليمية النهضة أهداف مع يتكامل مشروًعا وامللفت للنظر أن ماليزاي ابتدعت
 من حرف كل  مزير  أساسية أركان أربعة على ويقوم اإلسالمية التعاليم هدى على وصياغتها املاليزية الشخصية بناء

 Q وحرف األصلية، ماليزاي لغة وهي املاليوية اللغة كتابة  إىل يرمز J فحرف: األركان هذه أحد إىل الربانمج حروف
 ابللغة االهتمام إىل A احلرف يرمز بينما للحياة، منهًجا وجعله به الصلة وإحسان الكرمي القرآن بتعليم االهتمام إىل يرمز

 الواجب اإلسالمية ابلعلوم االهتمام إىل F احلرف يرمز وأخريًا الكرمي، القرآن لفهم األساسية الوسيلة ألهنا العربية؛
 .20اجلامعي ليمالتع هناية وحىت االبتدائي التعليم مرحلة من الربانمج هذا يبدأ أن على معرفتها،

لقدمثَّل هذا النموذج  منعطًفا أترخييًّا للمجتمع الرتكي، ففي غضون عقد ونيف من الزمن قفزت تركيا  اثلثًا تركيا:  
 تعليمية جتربة انطالقة نع قفزات عظيمة يف كل مناحي احلياة، وجعلت تركيا من التعليم منطلًقا للنهضة احلالية، فأعلنت

 2011 معا عنه وأعلنت  فقررت مشروعها، الرقمي، التعليم عامل إىل لالنتقال «الفاتح عمشرو » ابسم عرفت جديدة
 .الطالب على جماانً  املدرسية الكتب بتوزيع املشروع هذا إعالن ، وكانت احلكومة قد قامت قبل

 حيث أخرى، حيةان من ةالتقني عامل إىل واالنتقال انحية من الكتبَ  الطالبِ  محل تقليل فكرة على يقوم هذا املشروع   
 احلصول من ليتمكنوا طالب؛ مليون 15 على الفاتح برانمج متضمًنا ،I Pad لوحي حاسوب بتوزيع احلكومة قامت
 مدرسي، صف ألف 260 يف السوداء من بداًل  ذكية ألواح تركيب جانب إىل خالله، من املدرسية الكتب مجيع على

 أكرب بذلك ليكون املقبلة؛ سنوات األربع خالل تركية والية 81 من ربيق ما املشروع يشمل أن املتوقع و كان من
 الرتكيبات استعمال لطالبا تعليم الرتكية، ومت ذلك فعالً ، وكان من أهم أهدافه والتعليم الرتبية جمال يف استثماري مشروع

 الذي «ز – تابك» عليه أطلق ما خالل من واللوحات والرسوم البيانية والرسوم واخلرائط والصورة والصوت اإللكرتونية

                                                           
 إن ا  يار االس     يب ع  عن ثقافة ا بل  ا راس ة ا مبنية على ا شجاعة وا ب و ة وا صفات ا نبيلة وع   ا  وف وا عرفان - 

شئة األفرا باع باره  وا  ضحية وا جرأة وا  رامة وا شرف وا عزة وحسن ا  لق، واه   ا قائمون على هذا ا برنامج على  ن
 من ا  ي ش صيات ا مس قبل ا بنَّاءة ا  القة ا مع اءة ا م وازنة من ا ناحية ا جس ية وا عقلية واأل القية وا روحية وا عا فية

 ا ثاني محم  أو «ا فا ح محم » ا قائ  إ ى نسبة «ا فا ح مشروع» ف ان باألجيال  رسي ها على ا  علي  يعمل أن ا مف رض

  ل الفة  بيًرا  وسعًا شه ت عاًما 30 قرابة ح   ا ذي ا قس ن ينية فا ح وهو عثمان، آل سلسلة في ا سابع ا عثماني نا سل ا

 .ا عس رية ا ناحية من وا جيش وا بناء وا عمارة وا  رجمة واأل ب ا شعر في ونهضة ا  عليمية وا معاه  وا م ارس اإلسالمية
 رجمة مص فى حمزة وآ رون. االنسجا  االج ماعي من ا ماضي ا مش رك إ ى  أ. .  محمو  أو و و وك وآ رون انظر

bekam ا مس قبل ا مش رك،   جمعية مر ز ا بحوث ا علمية وا  ربوية وا ثقافية، .63، 16،ص  
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 النهضة دعائم من أساسية دعامة اجلامعي التعليم وشكل.21وأسئلة معلومات من الطالب احتياجات مجيع على حيتوي
 التعليمية النهضة تميةحب الناس إقناع على جهوده يركز قوي إعالم األداء،رافقه يف عالية كفاءة  على مرتكزا احلديثة، الرتكية
 السيما – املتتالية احلكومات سعت األساس هذا وعلى  تركيا. يف احلياة ونوعية مستوى وحتسني املعيشة ىمستو  لرفع

 سياسات وضعت وقد.  %15 إىل لتصل للدولة العامة امليزانية من التعليم حصة تعزيز إىل -والتنمية العدالة حكومة
 استقاللية :السياسات لكت ومن املختلفة، بنواحيها بلدال تطوير يف يسهم حبيث اجلامعي التعليم بقطاع للنهوض طموحة

( القةاخل املتعددة املتزامنة احللول) مبدأ وتطبيق للجامعات، أعلى العايل مبجلس التعليم وبرامج اخلطط اجلامعات يف وضع
 فيةثقاو  وقومية حملية أهداف عدة وحتقيق مشكالت، عدة حلل وخطط سياسة وضع يتم جديدة جامعة إنشاء فعند

 هبا، اجلودة برامج دادوإع اجلامعات بناء يف اخلارج، يف العاملة أو املهاجرة الرتكية العلمية اخلربات من علمية، واالستفادة
ولعل أهم عامل سارع يف إجناح هذا املشروع، ودعم  للجامعات واألكادميي والرتبوي العلمي العمل وتقومي متابعة ويف

 الدراسية، املنح وتوفري املدارس ببناء تقوم حيث اخلريية، واملؤسسات واهليئات اخلريي لوقفا إسهام هو العملية التعليمية
 البحوث دعم جانب إىل هذا. عليها واإلشراف الطلبة إسكاانت ببناء تقوم كما  العلمية، املنشورات طباعة يف وتسهم
 يف للمسامهة ركيات وخارج داخل العلمية ؤمتراتوامل الندوات وتنظيم العلمية ابألنشطة املشاركني العلم ورجال العلمية،
 .22صحيحة علمية بيئة خلق

 
  

                                                           
 - ها ة عب  ا حافظ وإشراق أحم ، نماذج  عليمية حققت ا نهضة، مجلة ا وعي اإلسالمي ا ع   561مارس إبريل 2012 . 21

  . وع ة مواقع في ا شب ة ا عن بو ية.13/5/2011ومن  ى فرسان ا سنة، ا  جربة ا  ر ية عوامل ا نهوض،
 
 ومن  ى فرسان ا سنة، ا  جربة ا  ر ية، مرجع TAİM   - معا   ا نهضة ا  ر ية ا ح يثة، مر ز ا عالقات ا عربة ا  ر ية22

 سابق.
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 املبح           ث ال              رابع

 آاثر القيم الدينية والتعليمية على الفرد واجملتمع

 ويتفرع منه مطلبان

 املطلب األول آاثر القيم الدينية والتعليمية على الشخصية الفردية 

 ثر القيم الدينية والتعليمية على اجملتمعاملطلب الثاين أ

 املطلب األول آاثر القيم الدينية والتعليمية:

قبل سرد اآلاثر اليت ميكن أن جننيها يف الشخصية الفردية أو اجلمعية اليت تربت على القيم النبيلة، أحب أن    توطِة:
عرفية بدًءا من طفولته وشبابه كمًّا هائاًل من القيم املأشري إىل حقيقة غاية يف األمهية، وهي أنه مهما تلقى اإلنسان  يف 

البيت، ومرورًا ابملدرسة، مث اجلامعة، فإنه من املستبعد أن جند أثر ذلك الكم يف األجيال مستقباًل إال إذا كان هناك 
ى املستوى املنظور  علعوامل أخرى مساعدة متكننا وأجيالنا من االستفادة من اجلانب املعريف والثقايف ملا تلقوه من قيم 

كحد أدىن، كما جيب أن نشري إىل  أن هذه القيم ال ميكن أن تصبح ثقافة جمتمعية حىت يرى الناشئة والشباب أمامهم 
أمثلة حية ومناذج حيتذى هبا، وهلذا جيب الرتكيز هنا على هذه القضية من خالل عدة مناذج واقعية منها على سبيل 

صادقني يف البيت، مث أمنوذج املعلم الكفء يف املدرسة أو اجلامعة، والشيخ الوقور يف املسجد، املثال: أ منوذج الوالدين ال
 وكذلك التاجر الصدوق، والسياسي امللتزم مببدأ احلق والعدل، وغريهم ممن يرتكون أثراً بيًنا يف اجملتمع.  

 تعاىل روًسا عملية يهتدون هبا وتضمن إبذن هللاهذه النماذج وغريها ميكن أن متهد الطريق لألجيال ومتثل هلم د         
لنا وهلم وجملتمعاتنا مستقباًل ابهرًا يضرب به املثل يف احلياة اجلادة ، مث إنه ال بد من دراسة أتريخ عظماء األمة خاصة 

وعة واملرئية، ممن كان هلم أتثري واضح يف التغيري، وينبغي االستفادة من وسائل اإلعالم املتنوعة املقروءة منها واملس
فاإلعالم أشد أتثريًا وأقوى خطرًا يف اجملتمع برمته، انهيك عن أتثريه اخلطري يف الناشئة والشباب فهو ينشر قيما تعمل 
على تشكيل الوعي وتوجيه السلوك، ومن مث يساهم بشكل فعال يف صياغة جزء كبري من شخصية الفرد واجملتمع. وعليه 

 عبادة من مينعنا أحد أن دون كرامتها،  وحيفظ مصاحل األمة حيقق العصر مبا تكنولوجيا ثمرنست أن  فإننا نستطيع اليوم
 اجلار، والصدق واألمانة واإلحسان، والعدل، والوفاء، واحرتام برالوالدين، من القيم على فنكون بذلك حافظنا هللا،
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اصرة، ومجعنا بني  يف الوقت نفسه من التقنيات املعواألخالقية، واستفدان واإلنسانية، الدينية، واملرجعية يتفق مما وغريها
احلسنيني، فن خرج إبذن هللا جياًل يقوم مبا أوكل إليه من مهمة االستخالف يف األرض، وتعمريها وفق أحسن منوذج، 

بداًل  وترقى يةاإلنسانية الراقية، وحتًما ستسعد البشر  فنجمع بني عبادة هللا ابملعىن الواسع وعمارة األرض وبناء احلضارة
  .احلديثة للحضارة املخرجات السلبية من خالل مالحظ اليوم كما هو  وتدمريها، من إذالهلا

إذن إننا حباجة ماسة للتحول من اجلانب النظري، والوعظ الثقايف، إىل تطبيق سلوك عصري مالئم يرتكز على اجلانب    
ى التصرفات جًيا لتغيريها من الداخل حىت يظهر األثر علالعملي، وتغلب فيه الناحية التدريبية، وتروض النفوس تدر 

 العملية والسلوكية الفردية واجلماعية. 

   اإلنسانية: الشخصية يف الدينية والتعليمية القيم آاثر أوًَل:

 ههذ أهم ومن ، احلضارة يبين الذي يريد أن اإلنسان سلوك على إجيايب أثر الدينية والتعليمية للقيم أن شك ال     
  :القيم

- منه وحده، وال يرجو إال  فواخلو  اخلشية والعلن، ويستشعر السر يف يستشعر مراقبة هللا له جتعل املسلم اليت التقوى
 ينقص أن لىع قـــدرة ملخلوق فليس املخاوف يف احلياة، مجيع من التحرر من عارم بشعور  قلبه األمر ميأل وهذا إايه،
 .(51:  التوبة( )لنا هللا كتب  ما إال يصيبنا لن قل) :ساعة بعض أو ساعة احلياة هذه

-  اإلخالص يف أتدية العمل، والذي جيعل املسلم حيرص على اإلحسان واإلتقان مستشعرًا قول الين صلى هللا عليه
 وسلم: "إن هللا حيب أحدكم إذا عمل عماًل أن يتقنه".

-  لى القلب ك أثرها على النفس فتملؤها ابلسعادة والسكينة، وعإن اإلميان ابهلل تعايل يف حد ذاته قيمة جليلة، ترت
 فتغمره ابلراحة والطمأنينة، وعلى العقل فتشحذ طاقته.

 - والوفاء الصدق لىع نفسه احلياة، وحتمله وصعوابت الشدائد فيتحمل لذةً  على اإلنسان والقيمة اإلميانية تفيض 
  .وسلوكه اخالقه وهتذب والكراهية، والبغض سدواحل واخليانة  الكذب واجتناب للناس اخلري وحب
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- االهلية،  النواهيو  لألوامر الفرد مببادىء الدين جتعل منه شخصية فذة منضبطة، ويتجلى ذلك ابالمتثال التزام إن
 ومن مث استشعار املسؤولية، واالحتكام إىل احلق والعدل.  دون رقيب إال اخلشية هلل،

-  مزاًجا متفائالً يف احلياة، يدفعه إىل النشاط يف العمل، والسعي حنو اكتشاف أسرار الكون،ت شكِّل القيم لدى الفرد 
 والبحث لفهما طريق عن واإلصالح وإدراك ما حوله، ومن مث حتديد الدور املنوط به يف احلياة، والعمل على التغيري

  . 23(سلبًيا كًما  وليس مؤثرة، حيوية طاقة اإلسالمية العقيدة يف فاإلنسان ولذا واالخرتاع، واالبتكار

 : اجملتمع على والتعليمية اثنًيا: آاثرالقيم الدينية

من الطبيعي أن  تنسحب آاثر القيم اإلسالمية، والقيم التعليمية املوجهة ابألخالق، من الفرد إىل اجملتمع توطِة:     
 وثبات، ومن هذه اآلاثر:  ابضطرد األمام إىل ينطلق األركان، راسخ كالببنيان املرصوص،  فتجعله

-  ،على والقدرة لعزم،اب ممتلئني النفوس، أقوايء فإهنا خترج أفراًدا للمجتمع كون هذه القيم مؤسسة على اإلميان ابهلل 
 يغريوا حىت بقوم ما غريي ال هللا إن: )تعاىل قوله ينطلقون من احلضاري، والتغيري إىل االرتقاء والتطور الثبات، يطمحون

  تعاطفهمو  وترامحهم توادهم يف املؤمنني مثل) سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ، وحديث(11:  الرعــــــد( )سهمأبنف ما
 إال من ال متر والتغيري البناء فسنة(. واحلمى ابلسهر سائراجلسد له تداعى عضو منه اشتكى إذا الواحد، اجلسد كمثل
 حىت والتساند، ابطوالرت  التضامن غاية يف اإلسالمي اجملتمع وران لنايص واآلية واحلديث. وتفاعالهتم األفراد جهد خالل
 .24فيه عضو أي بتأثر جمموعه يتأثر واحد جسد لكأهنم

   -  روح التضامن، وتعزيزو  والتعاون واحملبة والتآلف أساس األخوة على مبنيا إجيابياً  مناخاً  تؤسس القيم يف اجملتمع  
 االجتماعي، األمن توىمس على األخالقي الوازع غياب وتكاليف عبء من والتخفيف ، تمعأفراد اجمل بني اخلريِّ  التنافس

  أو اإلصالحي. الرتبوي، أو

                                                           
 - انظر ا قي  اإلسالمية ا  ربوية وا مج مع ا معاصر، أثر ا قي  ا  ربوية في بناء ا ش صية وا مج مع، مرجع سابق، وا منهج 23
  ا نبوي في  عزيز ا قي  اإليمانية، أ.ا ع ري بن عزوز عن موقعه ا عل  واإليمان، وا  ربية اإلسالمية. 

 - ا قي  اإلسالمية ا  ربوية وا مج مع ا معاصر، مرجع سابق، وا منهج ا نبوي في  عزيز ا قي  اإليمانية، مرجع سابق، ا قي  24
اإلسالمية في ا  علي  وآثارها على ا مج مع،  . محم  أمين  راسات ا جامعة اإلسالمية شي اغونغ، ا مجل  ا  اسع  يسمبر 

.)بصي ة بي  ي إف(.341،ص2012  
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    -  متزيق أو ، رواتهث استنزاف أو تفتيته إىل يهدف خارجي اخرتاق أي من داخلية حصانة للمجتمع القيم توفر 
 من ذلك على رتتبي وما والعلمية االقتصادية الناحية من أبفراده تقيير  لكي للمجتمع إجيابياً  مناخاً  توفر كما. عناصره
  . 25التكنولوجية الناحية من للمجتمع ورقي رفاه

    -   تعمل القيم إحياء الوازع الديين والقيمي، ما جيعل كل فرد يف اجملتمع حيرص على اإلتقان واإلخالص دوماً مبا
  غفل عن هدفه السامي، أو تسول له حظوظه ابلتقصري.لوامة توقظ ضمريه عندما ي نفس حيمل من

    -   استقرارهو  اجملتمع أمن ما يؤدي إىل إبحكام، قواعدها وأرسى اجملتمع، أفراد بني العالقات اإلسالم حدد لقد 
 اجتماعية ةصبغ ذات الكرمي القرآن يف جاءت اليت والتشريعات واألخالق اآلداب كل  إن: نقول أن وميكننا . وطمأنينته
  واحلق. واملساواة العدل مبادئ أساس على اإلسالمي اجملتمع يف احلياة تنظيم منها اهلدف واضحة،

   -  وانتهاب واالختالل، واجلرمية الوهن إليه يتسرب أن ميكن ال القيم، تلك مثل أوصاله يف تسري جمتمًعا إن ،
 إهنم بل أدىن، حد فذلك حدودهم، عند ابلوقوف ونيكتف ال أفراده ألن حقوق اآلخرين، أو التطرف واإلرهاب،

 هللا صلى هللا رسول ليهإ دعا مبا عمالً  بعًضا، بعضهم كرب  وتفريج بعًضا، بعضهم إىل العون تقدمي إىل ذلك ليتجاوزون
 عن فرّجَ  َمنْ و . حاجته يف هللا كان  أخيه حاجة يف كان  ومن يسلمه، وال يظلمه ال املسلم، أخو املسلم: )وسلم عليه
  . 26(القيامة يوم كرب  من كربة  هبا عنه هللا فرج الدنيا، كربِ   ِمنْ  كربةً   مؤمنٍ 

                                      

 ال   امت          ة: نتائ      ج وتوصي     ات: 

 : خنلص من هذه الورقة إىل النتائج التالية: النتائج

 يف كوهنما يعمالن على توجيه سلوك الفرد واجملتمع. تتفق القيم الدينية مع القيم التعليمية -1
 القيم الدينية تستمد خصائصها من الشريعة اإلسالمية، فهي رابنية، وتوازن بني الدنيا واآلخرة. -2

                                                           
 - انظر  .محم  أحم  ا مبيض ا قي  حراسة إلنسانية اإلنسان وحقوقه و نمية  لمج مع، عن موقع ن اء ا روح رسائل من 25
 نور. 
  ا مرجعين ا سابقين. وا ح يث في ا ب اري ومسل  ومسن  اإلما  أحم  و سنن ا بيهقي عن ابن عمر انظر صحيح ا جامع 26

.6707ا ص ير وزيا  ه  أل باني رق   
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الحظنا أن القيم الدينية دائمًا تسري وفق مقاصد الشريعة يف اهلدف النبيل والغاية املثلى، بينما القيم  -3
 ة، هتتم ابملصاحل اخلاصة للمؤسسة اليت تغرس، فهي نفعية. التعليمية غالبا نفعي

 تسعى القيم التعليمية لرفاهية البشر بغض النظر عن ارتباطها ابلقيم األخالقية. بينما القيم الدينية تتحرى -4
 األطر األخالقية يف سعيها لرفاهية البشر.

 وية.ة وال هتمل املنفعة الدنيالقيم التعليمية نظرهتا دنيوية حبتة، بينما الدينية تنظر لآلخر  -5
 الغاية تربر الوسيلة يف القيم التعليمية، بينما يف القيم الدينية جيب أن تكون الوسيلة حسنة كالغاية. -6

 التوصي              ات :

يوصي الباحث مجيع املؤسسات الدينية والتعليمية أن تبين مناهج التعليم على أساس ثقافة األمة األصيل  -1
 يد،وتربطه ابلقيم األخالقية.وتراثها اجمل

كما نوصي ابالستفادة القصوى من تقنيات التعليم احلديثة وإدخال التعليم الرقمي يف كل املؤسسات الدينية  -2
 والتعليمية.

مية فيما أن حتدد مهمتها اإلعال وسائل األعالم يف العامل العريب واإلسالمييوصي الباحث القائمني على  -3
  .لائاهلزل والرذ ن تبتعد عنأو  ق ومجيل الفعال،خالاأل ذيبهت اجلد جه رسالتها حنوتو  نأب يفيد املسلمني

غري قصد يف  قصد أو منبتتصدى للقيم واالجتاهات اهلابطة اليت تقدم يوصي الباحث وسائل اإلعالم أن  -4
احلس و الدعوة للقيم األخالقية اليت تعمل على تشكيل الوعي  أن تعمل على تكريسو  ،املادة اإلعالمية

 الوطين والشعور ابملسؤولية.
ى لنهضتها األمة ويسع نجعل من وسائل األعالم املتنوعة طريقًا سواًي يساهم يف بناءف علينا أن نتعاون -5

 ورقيها.

 وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني.                
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 امل            راجع:       

 أواًل: القرآن الكرمي. 

  نياً: كتب احلديث:اث
 ( حتقيق شعيب األرنؤط. 18/328سند ) ط الرسالة (، ) امليف  اإلمام أمحد -1
 اإلمام مسلم بن حجاج القشريي يف الصحيح.  -2
 .4559رقم احلديث  771الشيخ العالمة حممد بن انصر الدين األلباين، صحيح اجلامع الصغري وزايدته صـ  -3

 اثلثا: املعاجم:
   ،هـ1392سنة  2(, ط 5/43بد السالم هارون )عييس اللغة, حتقيق ابن فارس, معجم مقا -4
 .دار الفكر بريوت ،(4/168الفريوز آابدي: القاموس احمليط ) -5

 رابعاً:الكتب: 
 .154)يب دي  إف( صـ أمحد طاهر مسعود، املدخل إىل علم االجتماع العام  -6
 جابر قميحة وكتابه املدخل إىل القيم اإلسالمية.  -7
عبيدات،دور املؤسسات الرتبوية يف تعزيز منظومة القيم يف اجملتمع، املنتدى العاملي للوسطية، بدون أتريخ   أمحد الدين زهاء -8

 نشر.
 الكرمي سولالرّ  أخالق مكارم يف النعيم نظرة املكي وآخرون مقدمة موسوعة احلرم وخطيب صاحل بن عبد هللا بن محيد إمام   -9

 .4،1/81جدة ط والتوزيع، للنشر الوسيلة بدار كتبة الشاملة موافق للمطبوعوسّلم إشراف عن امل عليه هللا صّلى
 ، عن موقع بيت اإلسالم.6صاحل بن غنيم السدالن، األثر الرتبوي للمسجد، ص -10
، العمل التطوعي خطوات العمل  للنهوض 236م،ص2010 هـ1431األول، اإلصدار اهلطايل مطر بن صاحل -11

 ابألمة.
 دون ذكر دار النشر عن موقع بيت القيم. 2دور املسجد يف الرتبية، ط  عبد هللا قادري األهدل،  -12
 حتديد اإلسالمية الرتبوية القيم أسس عبد اجمليد مسعود، القيم اإلسالمية الرتبوية واجملتمع املعاصر الفصل الثاين تنظري -13

 الرتبوية. من املكتبة اإلسالمية شبكة اإلسالم ويب.  ابلقيم املراد
 م.11/7/2010رف، منتدى الفطرة عبد اجمليد مش -14
 م.1980 ،1ط طيبة، دار بريوت والرتبوية، اإلسالمية القيم مصطفى، خليل علي -15
 حممد أمحد املبيض مفهوم القيم اخللقية يف اإلسالم، عن موقعه نداء الروح رسائل من نور. -16
د التاسع إلسالمية شيتاغونغ، اجمللحممد أمني القيم اإلسالمية يف التعليم وآاثرها على اجملتمع، دراسات اجلامعة ا -17

 .)بصيغة يب دي إف(.341،ص2012ديسمرب 
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حممود أولوكوتوك وآخرون ترمجة مصطفى محزة وآخرون، االنسجام االجتماعي من املاضي املشرتك إىل املستقبل  -18
 .bekam املشرتك، أ.م.د.ط مجعية مركز البحوث العلمية والرتبوية والثقافية،

 هـ.8/8/1424ر، الدور الرتبوي للحلقات القرآنية، عن موقع املسلم بتأريخانصر بن سليمان العم -19
 

 خامساً: الدورايت واجملالت:

، 65/66، مجلة ا مسل  ا معاصر، ا ع  .   ا  علي  بقل  نظ  في غائبة فريضة ا قي  ا حلي ، انظر  علي  عب  ا مه ي أحم  -1

2/2/1993.  
  .7/5/2014هـ  7/71435 ا ب، شب ة األ و ة االج ماعية، بونوة، ا قي  ا  ربوية،  ل محم  بن أحم  -2
أمحد زايد، التعليم وأتسيس منظومة القيم، مقال لألستاذ عن جملة التسامح رؤية مستنرية بعيدة عن التعصب، العدد  -3

 .http://tafahom.om/index.php/nums/view/6/129م املوقع 2012-هـ 36/1433
 الياابن تربية وأخالق وعلم بقلم ، جملة آخر األسبوع جملة الكرتونية حسن اهلامي، مقال عن املدرسة يف -4

 م. 16/11/2015أسبوعية،
  الرائد، احتاد املنظمات االجتماعية يف أوكرانيا، نبذة عن املراكز الثقافية اإلسالمية يف أوكرانيا، التابع جلمعية النور يف العاصمة -5

 مركزًا إسالميًّا أبفريقيا.50قرية على اإلسالم،محلة بناء  150شروع تثبيتم، وم15/8/2013كييف، وجريدة العرب القطرية 
 م.  13/2/2013-هـ 2/4/1434عباس سبيت الربامج الصيفية )أهدافها أنواعها أثرها(، مقال عن شبكة األلوكة -6
تمع، مرجع سابق، واملنهج واجمل صيةالشخ بناء يف الرتبوية القيم العطري بن عزوز القيم اإلسالمية الرتبوية واجملتمع املعاصر، أثر -7

  النبوي يف تعزيز القيم اإلميانية، أ. عن موقعه العلم واإلميان، والرتبية اإلسالمية. 
 م.9/3/2007علي فخرو، األخالقيات التجربة الياابنية، صحيفة إيالف  االكرتونية، لندن اجلمعة -8
 فريق من كل  نظمها ليتا الثقافية يف تعزيز منظومة القيم، يف الندوةحممد اإلدريسي، مفكرون يناقشون دور املؤسسات الرتبوية و  -9

 املنتدى مع بشراكة طابلراب اإلنسانية والعلوم اآلداب بكلية ”واجملتمع البيئة وقضااي اخلطابة وفن اإلسالمي الفكر يف البحث
 م20/9/2014، جديد برس، (عمان) للوسطية العاملي

 م.17/7/2016ياابن،، ط دنيا الوطن حممد حممود عمارة التعليم يف ال -10
 مقال صادر عن سفارة اململكة العربية السعودية يف طوكيو، أهم مالمح وخصائص نظام التعليم الياابين نظرة نقدية. -11

 . ومن  ى فرسان 2012مارس إبريل 561ها ة عب  ا حافظ وإشراق أحم ، نماذج  عليمية حققت ا نهضة، مجلة ا وعي اإلسالمي ا ع   

  . وع ة مواقع في ا شب ة ا عن بو ية.13/5/2011سنة، ا  جربة ا  ر ية عوامل ا نهوض،ا 
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 املنطلقات الفلسفية واملفاهيم: املسؤولية اجملتمعية يف الفكر اإلسالمي
مَّد مَّد عثمان حم   د.عثمان حم 

 اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي

 قسم االجتماع واألنثروبولوجيا
osmangabra@gmail.com 

 
 لخَّصامل

س علم االجتماع، وغريه  أسهم الفكر اإلسالمي يف إثراء العلوم االجتماعية بشىتَّ فروعها، وقد كان البن خلدون مؤسِّ
ياق، وضمن موضوعات احمل قتصادية االلقضااي اور الثَّاين: من العلماء املسلمني جهداً واضحاً يف هذا الصَّدد. يف هذا السِّ

واألعمال التجارية والقضااي اإلدارية، فإنَّ الدِّراسة احلالية هي حماولة أتصيلية هتدف إىل التَّعرُّف على املنطلقات ، واملالية
 األوساط يف الفلسفية للمسؤلية اجملتمعية من منظور الفكر اإلسالمي، سيما وأنَّ جمال املسؤولية اجملتمعية يعترب حديثاً 

األكادميية املعاصرة، إذ ما يزال َطْور التَّشكُّل ومل تتحدَّد معامله بعد. ابلتَّايل، فإنَّ االفرتاض األساس للدِّراسة ينبثق من 
لة، والتَّطبيقات املعاصرة يف هذا اجملال تعود يف أصلها إىل الفلسفة واأل ط ر النَّظرية  أنَّ املفاهيم واملصطلحات ذات الصِّ
للفكر اإلسالمي. سوف تنتهج الدِّراسة االستقراء والتَّحليل واملقارنة يف معاجلة املوضوع. يتكوَّن هيكل الدِّراسة من 
ة متهيٍد يشمل استعراضاً خمتصراً عن تعريفات املسؤولية، وهيكل الدِّراسة، مثَّ احملور األوَّل الذي يتناول املنطلقات الفلسفي

لفكر اإلسالمي من خالل نصوص القرآن الكرمي والسُّنَّة النَّبوية، فضاًل عن أدبيات بعض للمسؤولية اجملتمعية يف ا
لة مبجال املسؤولية اجملتمعية يف األدبي ات املفكِّرين املسلمني يف هذا اجملال. أمَّا احملور الثَّاين فيستعرض املفاهيم ذات الصِّ

 املراجع واملصادر. اإلسالمية، مثَّ التَّحليل واملناقشة، وأخرياً ثبت 

 : املسؤولية اجملتمعية، الفكر اإلسالمي.كلمات مفتاحية

  

mailto:osmangabra@gmail.com


 

 
1388 

 تمهيد
التي أسهمت بطرٍق مختلفة في تداخل القضايا القومية مع رات متغيِّ فرضت العولمة العديد من ال

ية ة اإلجتماعوالمسئولي .قضاياهذه الاإلنسانى ب ينضج الوعالعالمية، ممَّا ساعد بدرجٍة كبيرة على 
بوصفها قضية عالمية، تشهد اليوم تحوُّالٍت عميقة حيث تتالقح التَّجارب اإلنسانية لتثري 

 . 1الممارسات في هذا المجال
 

 إشكالية البحث
ُتشكِّل العالقة بين الفرد والمجتمع محور الفلسفات منذ األزل، فاإلنسان هذا الكائن المتفرِّد في 

اس للبناء االجتماعي والعالقات االجتماعية في أيِّ مجتمع. كما ملكاته وإمكاناته، هو اللَّبنة األس
يها نحو المجتمع الذي  أنَّه، بوصفه عضوًا في مجتمع، عليه واجبات ومسؤوليات ينبغي أن يؤدِّ
ياق صيغت  يعيش فيه، وهذا هو ما ُيعرف بالمسؤولية المجتمعية في إطارها العام. وفي هذا السِّ

حينًا وتنافرت ُأخر حول العالقة بين الفرد والمجتمع. وأبرز هذه  نظريَّات وفلسفات تحاذبت
الفلسفات التي ما يزال تأثيرها ماثاُل في عالمنا المعاصر تنتمي إلى مدرستين رئيسيتين هما 
فًا في التَّنظير والتَّطبيق معًا فيما يتعلَّق  يوعية والرَّأسمالية، وكال المدرستين بلغتا مدًى متطرِّ الشُّ

 القة بين الفرد والمجتمع من حيث الحقوق والواجبات. بالع
غير أنَّ المسؤولية في الفكر اإلسالمي تحتلُّ مكانًة فريدة بين جميع النَّظريات والفلسفات التي 
لت في موضوع المسؤولية  دد نجد أنَّ الشريعة اإلسالمية قد فصَّ تناولت المسؤولية. في هذا الصَّ

ن رة الذنب والعقاب فحسب، بل تتجاوزه لتصبح عالقة ودٍّ وحبٍّ بيبحيث ال تقتصر على مجرد فك
خص المسؤول بهذا المستوى، لديه  ُد بها العبد إلى خالقه، فالشَّ العبد وربِّه، وسيلٌة يتقرَّب ويتودَّ
القدرة على تحمُّل الثقة والوفاء والحرية في استخدام التفكير، وكليات المنطق، والكفاءة ليعمل 

ر،  والوعي بالقدرة على تغيير األمور، وتغيير نفسه، وعلى اتخاذ خيارات حكيمة. فضاًل عن ويقرِّ
ذلك، فإنَّ المسلم مسؤول وذو سيادة، يستقي مسؤوليته من سيادته على هذا الكون، وكلما زاد 

                                                           
وث وي  لمر ز ا قومي  لبح، ا مؤ مر ا سَّن عريف ا مفهو  و عيين بنية ا م  ير :ا مسئو ية اإلج ماعية(: 2009 يلة، علي )1

 االج ماعية وا جنائية، جمهورية ا عربية.
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يادة، يزيد حجم المسؤولية، فالعالقة طردية  ةوالمسؤولية الفردية ترتبط بالمسؤولي .2نطاق هذه السِّ
البة في المجتمع ُيوجب اإلثم،  الجماعية بشكٍل وثيق من حيث أنَّ صمت المسلم عن األفعال السَّ

كما يتحمل مسؤولية أفعال أسرته التي تحت رعايته سواء خيرًا أو شرًَّا من خالل األمر بالمعروف 
 .3والنَّهي عن المنكر

راسة تكمن في أنَّ  معية النُّموذج اإلسالمي للمسؤولية المجت استنادًا إلى ما سبق، فإنَّ إشكالية الدِّ
لة، فضاًل عن  لم ينْل االهتمام كما ينبغي من حيث تأطير منطلقاته الفلسفية، والمفاهيم ذات الصِّ

 الوسائل، والبرامج، والمجاالت التَّطبيقية. 
 

 أسئلة البحث
م إجاباٍت عن األسئلة التَّالية: راسة أن تقدِّ  ُتحاول الدِّ

 طلقات الفلسفية للمسؤولية المجتمعية من منظور الفكر اإلسالمي؟ما هي المن .1
 ما هي المفاهيم العامة للمسؤولية المجتمعية في الفكر اإلسالمي؟ .2
 ما هي مجاالت تطبيق النَّموذج اإلسالمي للمسؤولية المجتمعية؟ .3

 
 أهداف البحث

راسة الحالية إلى ما يلي:  تهدف الدِّ
 لسفية للنَّموذج اإلسالمي للمسؤولية المجتمعية؛التَّعرُّف على المنطلقات الف .1
لة بالمسؤولية المجتمعية من منظور الفكر اإلسالمي؛ .2  تحديد المفاهيم ذات الصِّ
وء على بعض مجاالت التَّطبيق للنَّموذج اإلسالمي للمسؤولية المجتمعية. .3  تسليط الضُّ

 
 أهمية البحث

                                                           
2 UNESCO (1998). The Different Aspects of Islamic Culture: the Individual and Society in Islam. Chief Editor: A. 
Botlhdiba & Co-Editor: M. Ma’rtif al-Dawbi. P. 73. 

 .77نفس ا مرجع، ص 3 
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راسة من الجوانب التَّالية:  تنبثق أهمية الدِّ
 حاولة تحديد مالمح عامة ألنموذج المسؤولية المجتمعية من منظور الفكر اإلسالمي.م 
 .ة العلمية في مجال المسؤولية المجتمعية راسة سوف تسهم في إثراء المادَّ  الدِّ
  ،ياسات، والممارسين راسة ستتفيد صانعي القرار، وواضعي السِّ نتائج وتوصيات الدِّ

 لمسؤولية المجتمعية.وأصحاب المصلحة فيما يتعلَّق با
 

 منهجية البحث
راسة أسلوب التَّكامل المنهجي من حيث توظيف العديد من المناهج لمعالجة  استخدمت الدِّ
مول. ة من حيث العمق والشُّ ز قيمة المادَّ  الموضوع من حيث الوصف واالستقراء والتَّحليل، ممَّا يعزِّ

 
ل: المنطلقات الفلسفية للمسؤولية   المجتمعية في الفكر اإلسالميالمحور األوَّ

تتمحور فلسفة اإلسالم فيما يتَّصل بالمسؤولية المجتمعية حول األمانة التي حملها اإلنسان بوصفه 
َماَواتِ التي وردت في قوله تعالى: } خليفة هللا في األرض َواأْلَْرِض  ِإنَّا َعَرْضَنا اأْلََماَنَة َعَلى السَّ

ْنَسانُ َواْلِجَباِل َفَأَبْيَن َأْن  . (72{ )األحزاب: ُلوًما َجُهواًل ِإنَُّه َكاَن ظَ  َيْحِمْلَنَها َوَأْشَفْقَن ِمْنَها َوَحَمَلَها اإْلِ
وقد ترتَّب عن ذلك مسؤولياٌت ينبغي على اإلنسان أن يتحمَّلها، وهي تتمثَّل، في إطارها العام، 

أن حاديث النَّبويَّة ُتعلي من شفي عمارة األرض. لذلك، فإنَّ النُّصوص القرآنية إلى جانب األ
األعمال التي يتجاوُز نفعها الفرد إلى المجتمع، علمًا بأنَّ هذا المجتمع يتَّسُع محيُطه بمقدار فائدة 
ولة، أو  العمل المعيَّن، فقد يكون األسرة، أو مجموعة األصدقاء، أو الجيران، أو الحي، أو الدَّ

ولقد أحاط هللا اإلنسان بسياٍج من  (.26اَفِس اْلُمَتَناِفُسوَن{ )المطفِّفون: العالم بأثره، }َوِفي َذِلَك َفْلَيَتنَ 
المسؤوليات ال فكاك عنها، تبدأ من بلوغع سنَّ التَّكليف، وتنتهي بوفاته، مع األخذ في االعتبار 

ٌر كالقدرات واإلمكانات والظُّروف المحيطة، فقد قال الرَّسول صلَّى هللا عليه وسلَّم: )اعملوا ف ٌل ميسَّ
 (.286{ )البقرة: اَل ُيَكلُِّف َّللاَُّ َنْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها، وقال تعالى }4لما خلق له(

                                                           
. رق  1.  ار ا   ب ا علمية.   ليل محيي ا  ين ا ميس.  حقيق: مسن  أبي حنيفة(. 1995هـ/ 1405، ا قاري، علي. )اقة بن ما كسررواه  4

 .56ا ح يث 
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ر القرآني لإلنسان هو "الخليفة المسؤول بين جميع ما خلق هللا، يدين بعقله فيما  وخالصة التَّصوُّ
دء، إلزام اإلنسان نفسه . والمسؤولية، بادئ ذي ب5رأى وسمع، ويدين بوجدانه فيما طوه الغيب"

ل: األعمال المراد  والوفاء بهذا اإللزام. واإلنسان في النُّهوض بمسؤولياته يحكمه عامالن، األوَّ
أداؤها، والثَّاني: الجهات التي تقاضيه أو تحاسبه على نتائج هذه األعمال. وتجدر اإلشارة إلى 

ل بالمسؤولية. األفعال اإلرادية لإلنسان فيما يتَّصأهمية التَّمييز بين الجوانب النَّفسية والجسدية وبين 
ه حركتها  ل، بحكم خضوعها لنظاٍم دقيٍق يوجِّ فبينما تسقط المسؤولية عن اإلنسان في الجانب األوَّ
ومسارها، فإنَّها تثبت في الجانب اإلرداي، فهو المسؤول عن توجيهه وفق إرادٍة ُحرٍَّة مستقلٍَّة، 

من ثواٍب وعقاب. وهذا هو ما يطلق عليه األهلية لتحمُّل المسؤولية في ومدركًة لعواقب األفعال 
الفقه اإلسالمي، كما أنَّ اإلنسان في هذا الجانب لديه العديد من الخيارات له أن يختار منها ما 
رة أو خالفها، فهو مخيٌَّر، وليس مسيٌَّر كما في المجال الطبيعي  يشاء، سواء توافق مع القاعدة المقرَّ

موات واألرض وا لنَّفسي. فهذه اإلمكانات هي ما أهَّل اإلنسان لحمل األمانة التي أشفقت منها السَّ
 (.138والجبال )ص

ينية، والمسؤولية االجتماعية،  رَّاز، فهناك ثالث أنواٍع من المسؤوليات وهي: المسؤولية الدِّ وفقًا للدَّ
َها الَِّذيَن َآَمُنوا َيا َأيُّ الثة في قوله جلَّ وعال: }والمسؤولية األخالقية. ولقد جمع هللا هذه األنواع الثَّ 
ُسوَل َوَتُخوُنوا َأَماَناِتُكْم َوَأْنُتْم َتْعَلُمونَ  (. ومن األهمية بمكان اإلشارة 27{ )األنفال: اَل َتُخوُنوا َّللاََّ َوالرَّ

ة أخالقية ا مسؤوليإلى أنَّ المفهوم اإلسالمي للمسؤولية يقضي بأنَّ كلَّ مسؤولية هي في أصله
سات االجتماعية ال تعتبر مصدرًا  متى قبلها اإلنسان. بمعنى آخر، أنَّ اإللتزامات الفردية، والمؤسَّ

(. فمثاًل، فيما يتَّصل باإللزام الفردي، نجد أنَّ 138للتَّكليف إالَّ من خالل تفويٍض إلهي )ص
لك، التزامًا أخالقيًا تلقائيًا، ومن ذالعديد من األفعال التي تصدر عنَّا بوصفنا أفرادًا تصبح 

ين، والمعامالت التي نرتبط فيها مع آخرين، فكلُّ هذه االلتزامات  دقات، والنَّوافل، وضمان الدَّ الصَّ

                                                           
(،  ار إحياء ا  ُّراث ا عربي، 4 (، اإلنسان في ا قرآن، موسوعة ا عقا  اإلسالمية ) 1971هـ، 1390ا عقَّا ، عباس محمو ، )5

 .222ص بيروت،  بنان، 
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رها طواعيًة، وبمحِض إرادتنا تصبح مسؤولياٍت علينا الوفاء بها، وهذا ما ذكره المولى عزَّ  التي نقرِّ
 (.34ِإنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسُئواًل{ )اإلسراء: ِباْلَعْهِد َوَأْوُفوا وجلَّ في قوله: }

 
 مصادر المسؤولية

أمَّا الجهات التي تصدر عنها المسؤولية، وتقف موقف القاضي بالنِّسبة للفرد، فإنَّها على ثالثة 
ادر عن الفرد نفسه، فهي بذلك مسؤولية داخلية ذاتية، والقسما لها اإللزام الصَّ اآلخران  نأقساٍم، فأوَّ

دد، نجد أنَّ النِّظاماألخالقي في اإلسالم شامٌل من حيث توافقه  مسؤليتان خارجيتنان. في هذا الصَّ
مع كلِّ ما من شأنه تحقيق المصلحة أينما كانت. واستنادًا إلى ذلك، فإنَّه فال ثمَّة تقاطٍع أو 

ال الح والمسلم الصَّ طلق من ح، غير أنَّ المسلم ينتعارٍض بين ما يجب أن يلتزم به المواطن الصَّ
يني في أداء مسؤوليَّاته، بينما غير المسلمي ينطلق من االلتزام األخالقي  االلتزام األخالقي والدِّ
يني  ي واجبه نحو وطنه ينطلق من االلتزام األخالقي والدِّ فقط. عليه، فإنَّ المسلم الذي يؤدِّ

نيا واآلخرة،  ي واالجتماعي، وبذلك يجمع خيري الدُّ فكسبه أكبر وأعظم من غير المسلم الذي يؤدِّ
نيا،  واجبه الوطني انطالقًا من المسؤولية األخالقية واالجتماعية فقط، فيوفِّيه هللا أجره كاماًل في الدُّ

ن هللا إوما له في اآلخرة من نصيب، وهذا ما ورد عن النَّبيِّ صلَّى هللا عليه وسلَّم قوله في ذلك: )
سنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في اآلخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما ح ال يظلم مؤمناً 

 .6(عمل بها هلل في الدنيا حتى إذا أفضى إلى اآلخرة لم تكن له حسنة يجزى بها
 

  

                                                           
،  ار 5027(، رق  ا ح يث 261شرح ا نَّووي على مسل ، )ت.   (.1996هـ/ 1416. )يحيي بن شرف أبو ز ريا ا نووي، أنس بن ما كرواه  6

 أجزاء. 6ا  ير. 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=1&idfrom=1&idto=8651&bk_no=53
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=1&idfrom=1&idto=8651&bk_no=53
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خصي للمسؤولية  الطَّابع الشَّ
ينية شخصيٌة بحتة، والعديد من اآليات في القرآن تدلِّل ع ى ذلك، ومنها لالمسؤولية األخالقية والدِّ

وَن َعمَّا َكاُنوا َيْعَمُلوَن{ َواَل ُتْسَألُ  ً  َلَها َما َكَسَبْت َوَلُكْم َما َكَسْبُتْم  ً  ِتْلَك ُأمٌَّة َقْد َخَلْت قوله تعالى: }
اَل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر وَ  ْيَهاَيِضلُّ َعلَ  َوَمْن َضلَّ َفِإنََّما ً  َمِن اْهَتَدٰى َفِإنََّما َيْهَتِدي ِلَنْفِسِه (، }134)البقرة: 

وٌد َيا َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكْم َواْخَشْوا َيْوًما اَل َيْجِزي َواِلٌد َعْن َوَلِدِه َواَل َمْولُ (، }15{ )اإلسراء: ُأْخَرىٰ 
 يمكن أن (. وهذا يدلُّ على أنَّ عملية الثَّواب والعقاب ال33{ )لقمان: ُهَو َجاٍز َعْن َواِلِدِه َشْيًئا

 .7نحدث فيها أيَّ تحويٍل، أو تبديٍل، أو مشاركة، أو التباس
وفي بعض الحاالت ال يبدو الفصل بين المسؤولية الفردية والمسؤولية االجتماعية واضحًا. بيد أنَّ 
مير الفردي يشكُّل ضمائر المجموعة، ممَّا يعني أنَّه واٍع  األمر على خالف ذلك تمامًا، إذ إنَّ الضَّ

لفعل الجمعيِّ ومآالته، وبالتَّالي، فهو مسؤوٌل عن موقفه إزاء ما ينتج عن العمل الجمعي، سواء با
{ : ا الَِّذيَن َيْنَهْوَن َفَلمَّا َنُسوا َما ُذكُِّروا ِبِه َأْنَجْينَ أكان ثوابًا أن عقابًا. وفي ذلك يقول المولى عزَّ وجلَّ

وِء َوَأَخْذَنا الَِّذيَن َظَلمُ  (، ومثااًل آخر 165: { )األعرافوا ِبَعَذاٍب َبِئيٍس ِبَما َكاُنوا َيْفُسُقونَ َعِن السُّ
يوضح أكثر مستوى امتداد المسؤولية الفردية مع المسؤولية االجتماعية حتى تكاد تصل حدَّ 
االندماج معها هو الثَّواب المستمرُّ للمتوفَّى الذي يكون بسبب ثالثة أشياء فعلها في حياته واستمرَّ 

الم: ) الة والسَّ ذا مات ابن آدم إعائدها للمجتمع بعد وفاته كما ورد في قول النَّبيِّ عليه أفضل الصَّ
 .9 8(انقطع عمله إال من ثالث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له

 
 األساس القانوني للمسؤولية

ر أنَّ المسؤولية عن الفعل، ثو  عملية  ابًا أو عقابًا، ال تقع ما لم يسبق ذلكالتَّربية الُقرآنية تقرِّ
الَّة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى:  التَّعريف باألحكام المتعلِّقة بالفعل المعيَّن، واآليات الُقرآنية الدَّ

                                                           
سا ة.  1950ُمحمَّ  عب هللا. )  راز، 7 ، 10(.  س ور األ الق في ا قرآن.  حقيق: عب ا صبور شاهين.  ار ا ر ِّ

 .142ص . 1998هـ/1418
(.  حقيق: 2009هـ(. )275، سنن أبي  ارو . األز ي، سليمان بن األشعس ا سجس اني )ت: عب  ا رحمن بن ص ررواه  8

 أجزاء.  4، 2497صرية، صي ا، بيروت، رق  ا ح يث: . ا م  بة ا عمحم  محي ا  ين عب  ا حمي 
 .143ص   س ور األ الق في ا قرآن، مرجع سابق،9
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{ )التَّوبة: َّللاََّ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليمٌ  نَّ إِ  َوَما َكاَن َّللاَُّ ِلُيِضلَّ َقْوًما َبْعَد ِإْذ َهَداُهْم َحتَّٰى ُيَبيَِّن َلُهْم َما َيتَُّقونَ }
ِبيَن َحتَّٰى َنْبَعَث َرُسواًل (، }115 َوَما َكاَن َربَُّك ُمْهِلَك اْلُقَرٰى َحتَّٰى (، }15{ )اإلسراء: َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

َها َرُسواًل َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياِتَنا عرُّف على هذه األحكام (. كما أنَّ التَّ 59{ )القصص: َيْبَعَث ِفي ُأمِّ
رورة، أو بالتَّربية، أو باإلعالن  عي لمعرفتها عند الضَّ مصدره الفطرة أواًل، أو العلم بمعنى السَّ

 . 10عنها
وهذا أيضًا ما أشار إليه العقَّاد وسمَّاه بأركان المسؤولية التي في غياب أحدها تنتفي المسؤولية، 

 :11وهي كما يلي
عوة  أرسل رساًل لتبليغ المسؤولية لإلنسان، فال مسؤولية لمن لم تبلغه دالتَّبليغ: وهو أنَّ هللا .1

ٍة َرُسوٌل هللا عبر الرُُّسل واألنبياء. قال تعالى: } ْم ُقِضَي َبْيَنُهْم َفِإَذا َجاَء َرُسوُلهُ  ً  َوِلُكلِّ ُأمَّ
 (.47ِباْلِقْسِط َوُهْم اَل ُيْظَلُموَن{ )يونس: 

ه األدنى ما يمكِّنه العلم: أداء اإلنسان لمسؤول .2 يته يفرض عليه طلب العلم، وذلك في حدِّ
{ : ل ما نزل من القرآن قوله عزَّ وجلَّ { قَ اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخلَ من أداء العبادات، وأوَّ

 (.1)العلق: 
العمل: فبعد أن بلغت المسؤولية اإلنسانية، وعلم ما تقتضيه، فهو بذلك مكلٌَّف بأداءائها  .3

 إمكاناته، وقدراته. وفق
 

 خصائص المسؤولية في الفكر اإلسالمي
 :12تتميَّز المسؤولية في الفكر اإلسالمي ببعض الخصائص، وهي كما يلي

 الثُّبوت .أ

                                                           
 .146، 145ص  س ور األ الق في ا قرآن، مرجع سابق،10
 .226مرجع سابق، ، اإلنسان في ا قرآن11
 لرَّابط:على ا 25/12/2015، تاريخ الوصول القرآن في المسؤولية أفضل، خصائص محمد بن أحمد سجاد12

http://www.alukah.net/sharia/0/82163/  

http://www.alukah.net/sharia/0/82163/
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أشار القرآن الكريم إلى أنَّ المسؤولية ثابتٌة على اعتبار أنَّها من مقتضيات التَّكليف، قال هللا 
افات: ِإنَّ َوِقُفوُهْم ُسبحانه وتعالى: } ْسَأُلوَن{ َوَسْوَف تُ  َوِإنَّهُ َلِذْكٌر َلَك َوِلَقْوِمكَ (، }24ُهْم َمْسُئوُلوَن{ )الصَّ

 (.44)الزُّخرف: 
 العموم .ب

المسؤولية شاملة لجميع البشر دونما أيَّ استثناء، الرُُّسل والمرسل إليهم، قال تعالى في محكم 
 (.93، 92{ )الحجر: َعمَّا َكاُنوا َيْعَمُلونَ *  ِعينَ َفَوَربَِّك َلَنْسَأَلنَُّهْم َأْجمَ التَّنزيل: }

مول .ج  الشُّ
رعي، ويستثنى من ذلك بعض  .1 مول الزَّماني والمقصود به بداية التَّكليف الشَّ الشُّ

رفع القلم عن ثالثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن الحاالت كما ورد في الحديث )
 (.الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل

م .2 . الشُّ  ول المكاني أيَّ أنَّ المسؤولية مالزمٌة اإلنسان أينما حلَّ
مول الموضوعي ويعنى به جميع أعمال المسلم المتعلِّقة بربِّه، ونفسه واآلخرين. .3  الشُّ

إنَّ القرآن ُيظهر شمولية المسؤولية من حيث كونها تشمل كلَّ أفعال وأقوال المرء، الظَّاهرة والباطنة، 
: }فمن ذلك قوله عزَّ  (، كما 284)البقرة:  {َوِإْن ُتْبُدوا َما ِفي َأْنُفِسُكْم َأْو ُتْخُفوُه ُيَحاِسْبُكْم ِبِه َّللاَُّ  وجلَّ

مول في قول النَّبيِّ صلَّى هللا عليه وسلَّم: )أ نَّة النَّبوية المطهَّرة تبرز هذا الشُّ  ُكلُُّكْم َراٍع ، الأنَّ السُّ
َوالرَُّجُل َراٍع  يَِّتِه ، َفاأَلِميُر الَِّذي َعَلى النَّاِس َراٍع َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه ،َوُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرعِ 

ُئوَلٌة َعْنُهْم سْ َعَلى أَْهِل َبْيِتِه َوُهَو َمْسُئوٌل َعْنُهْم ، َواْمَرَأُة الرَُّجِل َراِعَيٌة َعَلى َبْيِت َبْعِلَها َوَوَلِدِه َوِهَي مَ 
 13(ِتهِ َعْبُد َمْسُئوٌل َعَلى َماِل َسيِِّدِه َوُهَو َمْسُئوٌل َعْنُه ، َأال َوُكلُُّكْم َراٍع َوُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَّ ، َوالْ 

 
  

                                                           
 .226مرجع سابق، ص س ور األ الق في ا قرآن،  13
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 المحور الثَّاني: مفاهيم المسؤولية المجتمعية في الفكر اإلسالمي
 الكرامة اإلنسانية والمسؤولية المجتمعية

ورٍة، سان، فضاًلعن تسخير البيئة الطَّبيعية له، فيشمل أيضاً َخْلَقه في أحسن صالتَّكريم اإللهيُّ لإلن
وهيئٍة، وتقويٍم، وأودع هللا فيه االستعداد لبلوغ الكمال اإلنسانيِّ فيفوق بذلك المالئكة، أو االنحطاط 

 للتَّقويم الً إلى أسفل سافلين. وعند بلوغ الكمال يكون قد أدَّى ما عليه من مسؤولية، فيكون بذلك أه
رة التي ال  جسمًا وعقاًل. أمَّا إذا تقاعس عن أدائها، فينحطُّ إلى مستوًى أدنى من األنعام المسخَّ

مُّ اْلُبْكُم الَِّذيَن اَل َيْعِقُلونَ تعقل، قال جلَّت ُقدرُته: } ِ الصُّ َوابِّ ِعْنَد َّللاَّ َأْم (، }22)األنفال:  {ِإنَّ َشرَّ الدَّ
{ )الفرقان: لُّ َسِبياًل َبْل ُهْم َأَض  ً  ِإْن ُهْم ِإالَّ َكاأْلَْنَعاِم  ً  ْكَثَرُهْم َيْسَمُعوَن َأْو َيْعِقُلوَن َتْحَسُب َأنَّ أَ 

له على سائر . ولقد 14(44 َفه وفضَّ أوكل هللا ُسبحانه وتعالى اإلنسان لعمارة األرض، وبذلك َشرَّ
ْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم فِ مخلوقاته، وهذا ما أثبته هللا في كتابه العزيز: }َولَ  ي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َقْد َكرَّ

ْلَناُهْم َعَلٰى َكِثيٍر ِممَّْن َخَلْقَنا َتْفِضياًل{ )اإلسراء:  (. ووفقًا للعالَّمة 70َوَرَزْقَناُهْم ِمَن الطَّيَِّباِت َوَفضَّ
المسؤولية التي ُكلِّف بها اإلنسان، وقد  فإنَّ هذا التَّكريم اإللهي هو مناط 15ُمحمَّد عبدهللا درَّاز

 صنَّف الكرامة اإلنسانية إلى ثالثة مستوياٍت هي على النَّحو التَّالي:
 

 المستوى األول: كرامة الحصانة والحماية
ْطريٌَّة، وهي فِ  الَكَراَمُة في هذا المْسَتَوى ِمْنَحٌة ِمْن هللا لإلْنسان، َمَنَحَها ِإيَّاه َمْنُذ ِوالَدِتِه، فهي َكَراَمةٌ 

ُمالزمٌة إلنسانية الَفرد، َمُصونٌة ِبِشْرَعِة اإلسالم. هذا المْسَتوى ِمْن الَكَراَمِة َيْشَمُل ُكلَّ الَبَشِر، ُدونما 
د حقيقتها في َكْوِنها سياٌج ِمْن الحمايِة والَحَصاَنة، َمصَدُرها  اْستْثناٍء، فهي أََعمُّ وأْشَمل. وتتجسَّ

                                                           
 .229-227مرجع سابق، ، اإلنسان في ا قرآن14
لة ب من هيئة كبار العلماء باألزهر، ُولد في قرية محهو األستاذ الدكتور محمد بن عبد هللا دراز العالم األزهري الفقيه، األدي15

شيخ علماء  -م، نشأ في بيت علم وصالح، فوالده الشيخ عبد َّللّا دراز 1894 -هـ 1312دياى، بمحافظة كفر الشيخ سنة 
من  م، له العديد 1940هو صاحب الشرح على الموافقات للشاطبى، حصل على شهادة الليسانس من السوربون سنة  -دمياط

المؤلَّفات أشهرها رسالتي الدكتوراه باللغة الفرنسية: مدخل إلى دراسة القرآن، ودستور األخالق في القرآن، توفي رحمه هللا في 
 .1958باكستان أثتاء حضوره المؤتمر اإلسالمى في يناير سنة 
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ْسُتوُر اإلِ  ْفك، وِعْرُضُه ِمْن االنتهاِك، ومأو الدُّ ُر أنَّ ُكلَّ َفْرٍد َدُمُه َمُصوٌن ِمْن السَّ اُه ْسالمي، الذي ُيقرِّ
 ِمْن االقتحاِم، وَنَسُبُه ِمْن اْلَخْلِط أْو التَّبديِل. وهو َفْوَق ذلَك، آمٌن في َوَطِنِه، ال ُيْكَرُه في التََّصرُّفِ 

يَِّة في االْعتقاِد والعباَدة. في َضميِرِه، وال ُتَزيَُّف ُحرِّ   يَُّته، َلُه ُمْطَلُق الُحرِّ
كما أنَّ هذه الَكَراَمة ِتْحمي الَفْرَد ِمْن التَّمييِز في ُصَوِرِه وَدَرجاِتِه كافَّة. إالَّ أنَّ هذه الَحَصاَنة 

وِص هذا اْلَعْقِد، والتي َزَم اْلَعْبُد بُنصَمْشُروَطٌة بُمْوِجِب َعْقٍد َبْيَن العْبِد وَربِِّه، َفْهي َمْكُفوَلٌة ما اْلتَ 
، فإْن حاَد َتْقضي بأْن َيْرَعى اإلْنساُن الِفْطرَة التي َفَطَرُه هللُا َعَلْيها، فهي الَوَسُط َبْيَن اإِلْفراِط والتَّْفريط

ُر بَحْجِم ِد، وهَعْن هذا الطَّريِق ُرَفَعْت َعْنُه الَحَصاَنُة ُجْزئيًَّا، ألنَّ الِحياَد إْخالٌل بالَعقْ  ذه الُجْزئيَُّة ُتَقدَّ
 الُجْرِم الُمْرَتَكب، وَعَلْيِه، فإنَّ الِعقاَب َيُكوُن بَقْدِر ما َجَنى الَفْرُد، ِقْسطًا وَعْداًل.

 هِ وفي إشارٍة لطيفٍة لُشُموليِة هذه الَكَرامة اإللهيَّة ُيشيُر الدرَّاُز إلى أنَّ اإلسالَم َيْمَنُح الحمايَة أَلْعدائِ 
فاَع َعْنُهم إذا ما ُظلُ كما أَلْولياِئِه. َفَشَرائُعُه َتْمَنُع  ُموا، بَوْصِفِهم ِقَتاَلهم إالَّ ِإذا اْعَتَدْوا، بل وُتْوجُب الدِّ

ْلِب والَغْدِر واالْغتيال َأْثناَء ِقْتالِ  ِهم، ُمْسَتْضَعفيَن وُنْصَرُتُهم َواجبة، فضاًل َعْن ِتْحِريِم النَّْهِب والسَّ
 كذلك َتْجريَم التَّمثيِل بأْجساِدِهم إذا ما ُقُتُلوا.و 
 

 كرامة العزَّة والسيادة المْسَتوى الثَّاني:
ُعوِر به ذه هذا المْستوى ِمْن الَكَراَمِة اإِلْنسانيَِّة َيِصُفُه الدرَّاُز بّأنَُّه ُيَمثُِّل الَجانَب اإِليجابيَّ في الشُّ

ُعوِر إلى اْحتراٍم للذَّاِت اإلْنسانيَّة، ِمنْ الَكَراَمِة. وهذه اإليحابيَُّة َتتَ  ِل هذا الشُّ ُد في َتَحوُّ  َحْيُث َكْوِنها َجسَّ
يادة ِوْفَق َتْوجيهاٍت َربَّانيٍَّة، إِّْذ هي َلْيَسْت اْسِتْعَبادًا للنَّ  اِس، وال ِإنَّما ُخَلَقْت لَتُسوَد، َغْيَر ّأنَّ هذه السِّ

ْرَق َبْيَن أَلْرِض، َبْل هي ِسيادٌة النَّاُس فيها َسَواِسَيٌة َكَأْسناِن الِمْشِط، ال فَ هي ِسيادُة َلْهٍو وَفَساٍد في ا
ُعوِر اإليجابيِّ لهذه الَكَراَمة الذي  َأْسَوِدِهْم وّأَبَيِضَهْم، وال َفْضَل أَلَحِدِهِم َعَلى اآلَخِر إالَّ ِبِمْقَداِر الشُّ

. َيْبَعُث على اْحِتَراِم اإِلْنساِن ألِخيهِ  ُز االْسِتْقراَر والتَّواُزَن االْجتماعيَّ  ، اْحِتَرامًا ُيَعزِّ
ي يادِة اإِلْنسانيَِّة َعَلى الَكْوِن َتَتَجلَّى في الَيِقيِن بَأنَّ هذه السِّ ُعوِر اإليجابيِّ بالسِّ اَدة إنِّما إنَّ َحقيقَة الشُّ

ما َفْوَقَها ِمْن َمْخُلوَقاٍت، طَّبيعيَّة الَّتي َتْشَمُل اأَلْرَض و الهي ِسيادةُ َتْسخيٍر ِمْن هللاِ لإِلْنساِن َعَلى الِبيئِة 
يرًا ُيَحقُِّق وما َتْحَتها ِمْن َمواِرَد َطبيعيَّة. َغْيَر َأنَّ هذا التَّْسخيَر للطَّبيَعِة َيْقَتضي التَّْدبيَر لُشُئوِنها، َتْدب
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ُز ِمْن االْستْقراِر االْجت  االْستْقراَر والتَّواُزَن ماعيِّ َبْيَن ُشُعوِب الَعاَلِم. ِإْذ ال َرْيَب َأنَّ اْستْقرارًا بيئيًَّا ُيَعزِّ
 .  االْجتماعيَّ ُمْرَتِبٌط اْرتباطًا َوثيقًا باالْستْقراِر البيئيِّ

 المستوى الثَّالث: كرامة العمل الصالح
عور اإليجابي ابقْين فقد تبيَّن أنَّ الشُّ كريم ُيترجم إلى سلوٍك بالتَّ  من خالل استعراض المستويْين السَّ

ه،  لوك اإليجابي أعلى مدًى. إذ إنِّ يٍِّة ومسؤوليٍة. وفي هذا المستوى يبغ السُّ إيجابي منطلٌق من حرِّ
د في  فضاًل عن صدوره عن حرِّيٍَّة ومسؤوليٍة، فإنَّ يبتغي رضاء خالقه. والمسؤولية هنا تتجسَّ

ن العبادات في المنظور اإلسالمي بناء المجتمع النُّهوض بأداء أمانة االستخالف، فالحكمة م
الح من خالل أفراٍد صالحين. من جهٍة ثانية، فإنَّ المسؤولية تتدرَّج وتتَّسع مجاالتها ومستوياتها  الصَّ

ولة، وانتهاءًا باألمَّة واإلنسانية جمعاء.  ابتداءًا من الفرد، واألسرة، والمجتمع، والدَّ
 

 مسؤوليةاإلنسان بين الحرِّيَّة وال
يَّة له. والمفهوم  ر المسؤولية من دون الُحرِّية َضْرٌب من العبث. فال مسؤولية لمن ال ُحرِّ إنَّ تصوُّ
الح أو الفساد، يشار إلى  اإلسالميُّ للُحرِّية ينبعث من قدرة اإلنسان على توجيه دواخله نحو الصَّ

ان. قال تعالى: ي عاقبتها الخيبة والُخسر ذلك بالتَّزكية التي عقبتها الفالح، في مقابل التَّدسية الت
اَها، َقْد َأْفَلَح َمْن َزكَّاَها} مس: َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّ (. غير أنَّ هذه الُحرِّية في اإلرادة ال 10، 9{ )الشَّ

 هتتناقض مع التَّقرير الُقرآنيِّ بأنَّ إرادة اإلنسان مثل قبله بيد هللا يفعل بها ما يشاء. فلنتأمَّل في هذ
ُه َضيًِّقا َحَرًجا َفَمْن ُيِرِد َّللاَُّ َأْن َيْهِدَيُه َيْشَرْح َصْدَرُه ِلإْلِْساَلِم َوَمْن ُيِرْد َأْن ُيِضلَُّه َيْجَعْل َصْدرَ اآليات: }

َماءِ  ُد ِفي السَّ عَّ (، 30{ )اإلنسان: َوَما َتَشاُءوَن ِإالَّ َأْن َيَشاَء َّللاَُّ (، }125{ )األنعام: َكَأنََّما َيصَّ
(، كما أنَّ الُقرآن يشير 24ال: { )األنفَواْعَلُموا َأنَّ َّللاََّ َيُحوُل َبْيَن اْلَمْرِء َوَقْلِبِه َوَأنَُّه ِإَلْيِه ُتْحَشُرونَ }

إلى أنَّ عملية التَّغيير إلى األفضل ال تتمُّ إالَّ عبر بالمبادرة من البشر أواًل، ومن ثمَّ طلب العون 
(. إنَّ مصدر 11)الرَّعد:  {ِإنَّ َّللاََّ اَل ُيَغيُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّٰى ُيَغيُِّروا َما ِبَأْنُفِسِهمْ } من هللا، قال تعالى:
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ن من العقل، والحواس، والنَّزعات، والجاذبية  االختيار عند اإلنسان هو جهاٌز أودعه هللا فيه يتكوَّ
مير، فضاًل عن مصدرِّ  وحية، والضَّ ية، والقيم الرُّ  .16خارجيٍّ يتمثَّل في التَّشريع الحسِّ

رَّاز مسألة التَّسيير والتَّخيير بطريقٍة تختلف عن المذاهب التي انحازت ألحد الطَّرفين. و  يعالج الدَّ
ي  فرؤيته لهذه المسألة ُتمثِّل الوسط بين المنزلتين، فإنَّ اإلنسان مسيٌَّر وُمخيٌَّر معًا، َبْيَد أنَّه يؤدِّ

قيقة بينهما يتناوُل العالقة بينهذين الدَّورْين في   مجالْين مختلفين. ومن أدل توضيح الفواصل الدَّ
اإلرادة والغرائز، وهنا يتبيَّن كيف أنَّ اإلسالم قد ماز بين عامل الجبلَّة وعامل الكسب اإلنساني 

 ظبفواصل واضحة. وهناك العديد من األمثلة على ذلك، منها االنفعاالت اإلنسانية، مثل كظم الغي
والحدِّ من الغضب وما ينجم عنه. فالغضب انفعاٌل غريزيٌّ يصدر عن بتلقائيٍة تعبيرًا عن رفٍض 
لسلوٍك أو قوٍل في موقٍف معيَّن، إالَّ أنَّ ما يترتَّب عن الغضب، قواًل كان أم فعاًل، فهو اختياٌر 

،  الفاصل بين إنسانيٌّ محٌض، وتقع مسؤوليته تحت دائرة اإلرادة اإلنسانية. إذًا، فالحدُّ  الفعل الغريزيِّ
والفعل اإلداريِّ واضٌح بيٌِّن. كما إنَّ إرادة االختيار مصدرها العقل واإلرادة اللذان يمثِّالن الحدَّ 

هات و  وبين اإلنسان المسؤول عن توجيه غرائزهلغرائزها الفاصل بين الكائنات المسخَّرة  فق موجِّ
 .17المنهج الرَّباني

 
 مراحل المسؤولية

 واًل: نداء الواجبأ
وهي المرحلة التي يستجيب فيها الفرد إلى الفعل الذي ينبغي عليه أداءه. وهذه المرحلة، تتَّشم 
عور هو االستقاللية في الفعل واإلرادة. إذ ال ُيكلَُّف إالَّ  يادة. وومصدر هذا الشُّ عور بالقوَّة والسِّ بالشُّ

اإلنجاز، ويستتبع ذلك، الُقدرُة على الموازنة والمقايسة من كان ذا إرادٍة حرَّة، وُقدرٍة على الفعل و 
بين األمور، ومن ثمَّ اتِّخاذ القرار المناسب، وأخيرًا التَّنفيذ، وتحمُّل النَّتائح والتَّبعات. كما إنَّ 

                                                           
 .57إ ى  53صمرجع سابق، أنظر  س ور األ الق في ا قرآن، 16
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طالع بمسؤوليته بين أمرين، إمَّا أن يمارس المسؤولية على الوجه المطلوب،  اإلنسان في االضِّ
ي بذلك ر عن أدائها فيخون أمانة االستخالف )ص  فيؤدِّ  (. 55أمانة االستخالف، أو يقصِّ

ة من التَّكريم اإللهي، تكريمًا يقتضي أداء  هذه المسؤولية نابعٌة من سيادته على الكون المستمدَّ
يادة من أجل التَّمكين ألداء مسؤو  يات لاألمانة التي حملها طوعًا واختيارًا. إذًا، فالتَّكريم بهذه السِّ

عور والوعي بالتَّكريم اإللهي. وهذا  األمانة. ومن جهٍة ثانية، فإنَّ أداء األمانة يكون بمقدار الشُّ
عور، في حقيقته، شعوٌر بالمسؤولية.   الشُّ

وقد يبدو ثمَّة إشكاٍل من حيث طبيعة هذه المسؤولية في المنظور اإلسالمي، هل تضع صاحبها 
رَّاز هذا اللبس بوضوٍح تامٍّ حين موضع االتِّهام والمحاسبة، أم مو  ضع الثِّقة والرَّجاء؟ ويكشف الدَّ

ُيشير إلى أنَّ طبيعة هذه المسؤولية إنَّما هي في موضع الثِّقة واألمل والرَّجاء، ال موضع االتِّهام 
والمحاسبة. فالمسؤولية ليست خطاب تعنيٍف أو تهديد، بل هي تكليف وتشريف. فاإلنسان المؤمن 

 .18مسؤولياته لَيْشُرُف أيَّما شرٍف بأدائها، فهو بذلك محطَّ أنظار وآمال الكْون المدرك ل
 

 ثانيًا: ما قبل وبعد أداء العمل
تقتضي المسؤولية في ما قبل العمل النَّظر للمستقبل، فمن أجل تحقيق النَّتائج المرجوَّة ال بدَّ 

 رحلة المحاسبة والتَّقييم لما ُأنجَز،لإلنسان أن يحسن تدبير األمور. أمَّا ما بعد العمل، فهي م
فالنَّظر هنا يكون للماضي. والمسؤولية ما قبل العمل تكون تبعًا للمجال الذي يتمتَّع فيه اإلنسان 

 .19بالُحرِّية في االختيار والتَّصرُّف، إمَّا مرحلة ما بعد العمل فإنَّها تكون فيما سبقت مطالبته به
 

 حوافز أداء المسؤولية
ع العمل الذي يعمُّ نفعه أكبر عدٍد من العباد، سواء أكان مصدر إنَّ فل سفة العبادة في اإلسالم تشجِّ

ْثِم َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتَّْقَوى َواَل َتَعاَوُنوا َعلَ هذا العمل فردًا أو مجموعة، قال هللا تعالى: } ى اإْلِ
(، فالتَّقوى واإليمان عمٌل فردٌي، غير أنَّ 2{ )المائدة: َشِديُد اْلِعَقابِ َواْلُعْدَواِن َواتَُّقوا َّللاََّ ِإنَّ َّللاََّ 
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مردودها يتجاوز الفرد إذا ما كان حافزًا لنفع اآلخرين، مسلمين وغير مسلمين. إذ إنَّ المظهر 
الحقيقي للتَّقوى واإليمان، في أقلِّ مستوياته، كفُّ األذى عن النَّاس، قواًل وعماًل، كما ورد في 

( : يَماُن ِبْضٌع َوَسْبُعوَن َأْو ِبْضٌع َوِستُّوَن ُشْعَبةً الحديث النَّبويِّ  ،َفَأْفَضُلَها َقْوُل: اَل ِإَلَه ِإالَّ َّللاَُّ  ،اإْلِ
يَمانِ  ،َوَأْدَناَها ِإَماَطُة اأْلََذى َعْن الطَِّريقِ  شارٌة إلى كثرة (. ففي هذا الحديث إَواْلَحَياُء ُشْعَبٌة ِمْن اإْلِ

واب الخير، فينتقي كلُّ مسلٌم ما يناسب قدراته، ويتوافق مع طاقته ووسعه. والوسع والطَّاقة من أب
ند من ربِّه،  أهمِّ عناصر العمل، وما استعان العبد بريِّه، بعد النِّية في العمل، إالَّ وجد العون والسَّ

(، وقد بيَّن النَّبيُّ صلَّى هللا عليه وسلَّم 16غابن: { )التَّ َفاتَُّقوا َّللاََّ َما اْسَتَطْعُتمْ قال هللا جلَّ جالله: }
لنا أقصى مدى لإليمان وهو اإلقرار واإليقان بأنَّ هللا هو اإلله المعبود، وال إله غيره، وأدناها أن 

ية والمعنوية، وبين المديْين تتنوَّع أصناف العمل الصالح.   نسهم في تجميل البيئة المادِّ
ريق، يمكن أن نفهم منها العناية بالبيئة، إذا يمككنا القول بأنَّ ذلك من أقلِّ وإماطة األذى عن الطَّ 

درجات اإليمان، أيَّ أنَّ المسؤولية نحو نظافة البيئة أقلُّ ما ُيمكن أن يقوم به المسلم. ومن األهمية 
ية واألخالقية، وإنَّ كلَّ ما ُتعاني  شرية اليوم منه الببمكاٍن هنا أن نأخذ في االعتبار البيئة المادِّ

دد.  ية ما هو إال نتاٌج للتَّخلي عن مسؤولياتنا في هذا الصَّ من فساٍد في البيئتين األخالقية والمادِّ
 الَِّذي َعِمُلوا َظَهَر اْلَفَساُد ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت َأْيِدي النَّاِس ِلُيِذيَقُهْم َبْعَض يقول هللا تعالى: }

وم: َيْرِجُعونَ  َلَعلَُّهمْ  (. فالمسؤولية البيئة في شقَّيها في درجٍة واحدٍة من األهمية، فالمسؤولية 41{ )الرُّ
ية.   األخالقية تتولَّد عنها تلقائيًا المسؤولية نحو البيئة المادِّ

 والمسؤولية الفردية نحو صالح البيئتين تتجلَّى في أداء واجبه من خالل ما يلي:
عا تنشيئة أفراد أسرته .أ لوك القويم، وبذلك تتحقَّ السَّ دة تنشئًة أساسها األخالق الحميدة، والسُّ

ارْين، قال هللا تعالى: } وُدَها النَّاُس َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُقوا َأْنُفَسُكْم َوأَْهِليُكْم َنارًا َوقُ في الدَّ
الم: )(، وقال النَّبيُّ عل16{ )التَّحريم: َواْلِحَجاَرُة َعَلْيَها الة والسَّ اْلَمْرِء َكَفى بِ يه أفضل الصَّ

يتهم (، والمعنى أن يفرِّط في أداء مسؤوليَّته نحوهم بأن يهمل تربِإْثًما َأْن ُيَضيَِّع َمْن َيُعولُ 
ر في سدِّ حاجتهم من قوام العيش مثل الطَّعام،  على أساٍس من التَّقوى واإليمان، وأن يقصِّ

راب، والكساء، والمأ ، في أنَّ أداء هذه والشَّ حة. فال شكَّ وى، والحماية، والتَّعليم، والصِّ
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المسؤولية على وجهها األكمل يعود بالنَّفع على الفرد والمجتمع، سواًء بسواء، كما أنَّ 
رر للفرد والمجتمع معًا.  التَّفريط فيها يسبِّب الضَّ

 قع المختلفة، قال رسول هللاالحديث األخر، وهو األشمل في تحديد مسؤوليات األفراد في الموا
، َوالرَُّجُل ُكلُُّكْم َراٍع َوُكلُُّكْم َمْسؤول َعْن َرِعيَِّتِه، اإِلَماُم َراٍع َوَمْسؤوٌل َعْن َرِعيَِّتهِ صلَّى عليه وسلَّم: )

َمْسؤوَلٌة َعْن َرِعيَِّتَها، َواْلَخاِدُم وَ َراٍع ِفي أَْهِلِه َوُهَو َمْسؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، َواْلَمْرَأُة َراِعَيٌة ِفي َبْيِت َزْوِجَها 
َوالرَُّجُل َراٍع ِفي َماِل َأِبيِه  :َقاَل: َوَحِسْبُت َأْن َقْد َقالَ -َراٍع ِفي َماِل َسيِِّدِه وَمْسؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، 

 (.َوُكلُُّكْم َراٍع َوَمْسؤوٌل َعْن َرِعيَِّتهِ  -َوَمْسؤوٌل َعْن َرِعيَِّتهِ 
اإلسالمية في أداء المسؤولية، تجعل من سعي الرَّجل لكفاية أهله من قوام المعاش من الفلسفة 

ْن َيْأُكَل َما َأَكَل َأَحٌد َطَعاًما َقطُّ َخْيًرا ِمْن أَ أفضل العبادات. قال الرَّسول صلَّى هللا عليه وسلَّم: )
ِ َداُوَد َعَلْيِه السَّ  . فإذا تأمَّلنا التَّوجيهات (الم َكاَن َيْأُكُل ِمْن َعَمِل َيِدهِ ِمْن َعَمِل َيِدِه َوِإنَّ َنِبيَّ َّللاَّ

اإلسالمية في ما يتَّصل بكسب العيش، نجدها تحثُّ على العمل بوصفه عبادة، فالُنهوض بهذه 
المسؤولية، يكفي اإلنسان ومن يعول الحاجة إلى سوال الغير. وقد عن النَّبيِّ صلَّى هللا عليه وسلَّم 

: )إنَّك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالًة يتكفَّفون النَّاس(، وهذا الحديث وإن أنَّه قال
كان قد ورد في سياق توزيع الميراث، إال أنَّه يمكن االستشهاد به في أهمية التَّدبير للمعاش من 

قيمة، والعمل ذه الحيث إذا توفِّي اإلنسان أن يترك لعياله ما يغنيهم عن سؤال النَّاس. وإنَّ إدراك ه
رقة، واالحتيال، والتَّعدي على المال  ل، والسَّ بها كفيٌل بأن يسهم في القضاء على ظواهر التَّسوُّ

ت في المجتمعات المسلمة المعاصرة.  العام التي تفشَّ
 فالخالصة إذن، أنَّ أداء مسؤولياتنا في مواقعنا المختلفة، أو من خالل األدوار االجتماعية المتنوِّعة

يها، يسهم مباشرة في تنمية المجتمع اآلمن المستقر.  التي نؤدِّ
اإلسهام في خدمة المجتمع من خالل مهاراته، وُقدراته، وعلمه، وفي هذا متَّسٌع يشمل مداه  .ب

أن تقضي بأنَّ كلَّ مصلحٍة  فرض الكفاية وفرض العْين. والفلسفة اإلسالمية في هذا الشَّ
اؤها على وجهها األكمل، فإنِّ الجزاء على التَّقصير فيها تتَّصل بمعاش النَّاس لم يتم أد

يشمل كلَّ أفراد المجتمع، أمَّا إذا تمَّ أداءها، ولو من بعض أفراد المجتمع، فإنَّ الجزاء 
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ص، وال يعتبر بقية أفراد المجتمع  عليها يكون لمن قام بسدِّ هذه الثُّغرة من أصحاب التَّخصُّ
 آثمين في هذا الحال. 

د ُيمكنه أن يقتطع من وقته ليسهم في أعماٍل تخدم المجتمع، مثل التَّعليم، والعناية بالبيئة، فالفر 
ة،  المة، من ذوي الحاجات الخاصَّ وتقديم العون للمحتاجين من أفراد المجتمع، وتعزيز األمن والسَّ

عيفة من ا ، واأليتام، واألرامل. فالمسؤولية نحو هذه الفئات الضَّ نِّ ال تقتصر  لمجتمعوكبار السِّ
يها نحوهم، باعتبارنا أفردًا  ولة فحسب، بل إنَّ هناك مسؤولية فردية علينا أن نؤدِّ سات الدَّ على مؤسَّ

َيِتيِم َكَهاَتْيِن ِفي اْلَجنَِّة، َأَنا َوَكاِفُل الْ في المجتمع الذي نعيش فيه. فقد النَّبيُّ صلَّى هللا عليه وسلَّم: )
بَّابَ  َق َبْيَنُهَما َقِلياًل َوَأَشاَر ِبالسَّ لساعي على لَّم أنَّه قال: )ا(. عنه صلَّى هللا عليه وسِة َواْلُوْسَطى، َوَفرَّ

األرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل هللا (( وأحسبه قال : )) وكالقائم الذي ال يفتر ، وكالصائم 
عي في ق(، وفي هذا الحديث أثبت النَّبيُّ صلَّى هللا عليه وسلَّ الذي ال يفطر ضاء حوائح م السَّ

األرامل والمساكين نوٌع من أنواع الجهاد في سبيل هللا. ولو فقهنا هذه الحقيقة لكفينا مجتمعاتنا 
يني، وأضرار األفكار المنحرفة.  كثيرًا من شرور التَّطرُّف الدِّ

(، أي أنَّ هبمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم آما جاء في الحديث النَّبويِّ )
ر عن مسؤوليته  ها ولم يفعل، فقد قصَّ الذي يعلم حاجة جاره إلى الطَّعام وهو قادٌر على أن يسدَّ

 نحوه، وعدَّ الرَّسول صلَّى هللا عليه وسلم ذلك من نقص اإليمان. 
م النَّبيُّ صلَّى واهد على ذلك من األدبيات اإلسالمية كثيرة تصعب اإلحاطة بها، فقد قدَّ  هللا والشَّ

 عليه وسلَّم وصحابته رضوان هللا عليهم األسوة الحسنة في هذا المجال. 
حببهم ، ناساختصهم بقضاء حوائــج ال هلل عباداً  نَّ وقد ورد النَّبيِّ صلَّى هللا عليه وسلَّم قوله: )إ

عيُّ هممنون من عذاب اللـه يــوم القياولئــك اآلأوحبب الخير اليهـم  ،الى الخير ي قضاء ف (. فالسَّ
حوائج الغير سبٌب في رضاء هللا جلَّ وعال، والنَّجاة من أهوال يوم القيامة. فكيف سيكون حال 

لنا هذه المفاهيم في حياتنا؟  مجتمعاتنا إذا فعَّ
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 (: الحدُّ األقصى واألدنى لدرجات اإليمان1شكل رقم )

 
 مقياس مستوى أداء المسؤولية

 التَّزكية والتَّدسية
رٌَّة ة النَّفس أساس االستقامة األخالقية التي تستتبع كلَّ القيم اإليجابية، وهي عمليٌة مستمتعتبر تزكي

*  ٍس َوَما َسوَّاَهاَوَنفْ تستوجب مجااهدة النَّفس للتَّغلِّب على أهواءها، قال هللا في محكم التَّنزيل: }
مس: َفَأْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها َفِإنَّ  * ا َمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّه َوَنَهى النَّْفَس َعِن اْلَهَوىٰ َوَأمَّ ( }8، 7{ )الشَّ

(. ومن جهٍة ثانية، فإنَّ تزكية النَّفس هي مصدر األخالق 41، 40{ )النَّازعات: اْلَجنََّة ِهَي اْلَمْأَوىٰ 
لوك النَّافع، وصاحبها سبَّاٌق للخيرات، وهي نفٌس اس د في السُّ جابت لفطرة هللا تاإليجابية التي تتجسَّ

التي فطر النَّاس عليها، فهي بذلك، راضيٌة مرضيٌَّة مطمينَّة، ألنَّها عرفت حقَّ التَّكريم اإللهيِّ لها، 
 أدركت مسؤوليتها فسعت ألدائها.

ر صاحب النَّفس الزَّكية  من أجل ذلك، اعتنى اإلسالم بتزكية النَّفس أيَّما عناية، لذلك، فقد بشَّ
ارين كذلك. قال تعالى: بالفالح في الدَّ  ارين، وفي المقابل، وعد من دسَّ نفسه بالخسراين في الدَّ

اَها*  ْد َأْفَلَح َمْن َزكَّاَها} مس: َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّ (. وبيَّن الُقرآن أنَّ اختيار أحد 10، 9{ )الشَّ
ده بأدوات المعرفة  بيلين يتمُّ باختياٍر ُحرٍّ من اإلنسان الذي زوَّ لعقل، والقلب، والتَّمييز وهي: االسَّ



 

 
1405 

 

ر، قال جلَّ شأنه: } مع، والبصر من االختيار بين الخير والشَّ مس: َتْقَواَهاَفَأْلَهَمَها ُفُجوَرَها وَ والسَّ { )الشَّ
ِبيَل ِإمَّا َشاِكًرا َوِإمَّا َكُفوًرا(، }8  (.10{ )البلد: َوَهَدْيَناُه النَّْجَدْينِ (، }3{ )اإلنسان: ِإنَّا َهَدْيَناُه السَّ

الح في تزكية النَّفس، والخيبة والفساد  نستنتج من ذلك، أنَّ هللا عزَّ وجلَّ قد حصر الفالح والصَّ
في تدسيتها، وينتج عن ذلك أنَّ تزكية النَّفس سبٌب لصالح األسرة، والمجتمع، وأنَّ تدسيتها سبٌب 

، أنَّ  ي ية أو تدسيتها هي العامل الحاسم فتزكية النَّفس اإلنسان لفسادهما كذلك. ويمعنى أدقَّ
عن  . ونستنتج عن ذلك أيضًا أنَّ الفالح النَّاتجأداء المسؤولية المجتمعية أو التَّقصير في أدائها

، التَّزكية ال يكون إالَّ من نفٍس عرفت حقيقة التَّكريم اإللهي، فنهضت بمسؤولياتها شكراً لهذا التَّكرين
نَّاتجان عن التَّدسية ال يكون إالَّ من نفٍس تقاعست عن أداء مسؤلياتها كما أنَّ الخيبة والخسران ال

ُكْفرًا به. وتجدر اإلشارة إلى أنَّ كاًل من الفالح والخسران نسبيان، بمعنى أنَّ المستوى لكلِّ منهما 
 لُّ يكون على قدر مستوى التَّدسية والتَّزكية، وعليه، فإنَّ األثر المترتِّب عنهما يكون كذلك. فك

حضارة تستند في أصلها إلى فكرٍة دينية تدفع بالفرد إلى إنجاز رسالة )حضارة(، ومجتمٍع يبذل 
 .20جهده الستمرارها، واعيًا بهدٍف معيَّن، تصبح الحياة معه ذات داللٍة ومعنى

 
 الجهد األخالقي وتزكية النَّفس

هذه االستقامة  لكريم إلى أنَّ الوصولتزكية النَّفس تتطلَّب المجاهدة حتى تستقيم. وقد أشار الُقرآن ا
َأْو  * َرَقَبةٍ َفاَل اقَتَحَم اْلَعَقَبَة * َوَمآ َأْدَراَك َما اْلَعَقَبُة* َفكُّ دونه العقبة التي وردت في قوله تعالى: }

اَن ِمَن الَِّذيَن آَمُنوْا َوَتَواَصْوْا كَ  ِإْطَعاٌم ِفي َيْوٍم ِذي َمْسَغَبٍة* َيِتيمًا َذا َمْقَرَبٍة* َأْو ِمْسِكينًا َذا َمْتَرَبٍة* ُثمَّ 
ْبِر َوَتَواَصْوْا ِباْلَمْرَحَمِة* ُأْوَلِئَك َأْصَحاُب اْلَمْيَمَنِة* َوالَِّذيَن َكَفُروْا ِبآياِتَنا ُهْم َأْصَحابُ  اْلَمْشأَمِة*  ِبالصَّ

لت اآليات طبيعة هذه20-11{ )البلد: َعَلْيِهْم َناٌر مُّْؤَصَدةُ  العقبة وهي العتق، وإطعام  (، وفصَّ
الطَّعام، وتختصُّ بفئتين ضعيفتين من فئات المجتمع وهما األيتام والمساكين، سواء أكانو من 
األقارب أو غيرهم، وفي هذا داللٌة على أنَّ مجاهدة النَّفس من أجل تزكيتها تستدعي تربيتها 

                                                           
(، مش الت ا حضارة: شرو  ا نَّهضة،  رجمة عب ا صبور شاهين وعمر  امل مسقاوي، 1986هـ، 1406بن نبي، ما ك )20

 .72، 71صبي،  ار ا ف ر،  مشق، سوريا، ص إشراف ن وة ما ك بن ن
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ي حقيقته، كان أم عينًا، واإلنفاق إيثاٌر فالكتساب قيٍم بعينها، وفي اآليات حفٌز على اإلنفاق، مااًل 
ح )ومن  وهو سبٌب لتحقيق التَّكافل بين أفراد المجتمع، والمجتمع المتكاف مستقرٌّ قد جاز عقبة الشُّ
(، فالغنيُّ فيه قد حقَّ ماله زكاًة، وتصدَّق طوعًا. والفقير فيه قد وقاه هللا شرَّ المسألة،  يوق شحَّ

افل ُدولًة بين النَّاس، ومجتمٌع هذا حاله، فقد نهض أفراُده بمسؤولياتهم والمال في المجتمع المتك
وا أنفسهم بعد أن استشعروا تكريم هللا لهم، وعظم األمانة التي حملوها. وما أحوج  نحوه، ألنَّهم زكُّ
مجتمعاتنا اليوم إلى قيمة اإلنفاق، التي يعكس واقعها البؤس والمسغبة نتيجة الفقر والجهل الذي 

حِّ والطَّمع. أ  ضحى أبرز سماتها. فقد انزوت قيم اإليثار، وانتشرت قيم الشُّ
 .تربية النَّفس على كلِّّ ُخُلٍق محمود يشترط فيه اجتياز عقبٍة هي في األصل ُخُلٌق مذمومإذن، 

وكما أشرنا سلفًا، فإنَّ تزكية النَّفس تتعدَّى صاحبها لتشمل اآلخرين، سيما أنَّ ميزة التَّعاليم 
اإلسالمية أنَّها تهدف إلى بناء اإلنسان بوصفه فردًا، إالَّ إنَّها في ذات الوقت تجعل من هذا الفرد 

 سبياًل لتنمية وخدمة المجتمع.
 

 الكاللة والعدل ومفهوم الفعالية
لبي  ةمن األهمية بمكان في سياق التَّزكية والتَّدسية، أن نستعير مبدأ الفعالية اإليجابية والفعالية السَّ

ا َأْبَكُم اَل َيْقِدُر َوَضَرَب َّللاَُّ َمَثاًل َرُجَلْيِن َأَحُدُهمَ الذي استنبطه المفكِّر جودت سعيد من قوله تعالى: }
ْهُه اَل َيْأِت ِبَخْيرٍ  ُهَو ي ُهَو َوَمْن َيْأُمُر ِباْلَعْدِل وَ وِ َهْل َيْستَ  َعَلٰى َشْيٍء َوُهَو َكلٌّ َعَلٰى َمْواَلُه َأْيَنَما ُيَوجِّ

ههُّ اَل َيْأِت ِبخَ (. فالفرد يمكن أن يتلبَّس حالة }76{ )النَّحل: َعَلٰى ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ  {، ْيرٍ َأْيَنَما ُيَوجِّ
{ فيكون  مُّْسَتِقيمٍ َوُهَو َعَلٰى ِصَراطٍ  َيْأُمُر ِباْلَعْدلِ فيكون أسفل سافلين، كما يمكن أن يصير في حالة }

خص الذي زكَّى نفسه ينهض بمسؤوليَّاته بفعالية إيجابيةفي أحسن تقويم. بمعنى آخر، ف ، الشَّ
فيكون بذلك آمرًا بالعدل وعلى صراٍط مستقيم، يستحقُّ االرتقاء إلى "أحسن تقويم"، وفي المقابل، 
ي نفسه ويعجز عن أداء مسؤوليَّاته َكلٌّ على المجتمع ومن حوله، فينحدر إلى  فإنَّ الذي يدسِّ

ما أنَّ هناك فعالية إيجابية، فهناك أخرى سلبية تقابلها، وأدقُّ توصيٍف . وك21"أسفل سافلين"
                                                           

(، 3(. اإلنسان حين ي ون  الًّ وحين ي ون ع الً، م بعة زي  بن ثابت األنصاري،  مشق، سوريا، ) 4198سعي ، جو ت )21
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للفعاليتين هو حديث النَّبيِّ صلَّى هللا عليه وسلَّم الذي قال فيه: )النَّاس معادن، خيارهم في الجاهلية 
ن ب خيارهم في اإلسالم إذا فقهوا(، كما هو بيٌِّن في حالة سيدنا عمر بن الخطَّاب، وسيدنا خالد

. من جهٍة أخرى، فإنَّ 22الوليد، فقد كان كلٌّ منهما فعَّااًل في الجاهلية فازداد فعاليًة في اإلسالم
اإلسالم ال يفرق يفصل بين مسؤولية الفرد عن المجتمع الذي هو عضٌو فيه، ألنَّ هذا المجتمع 

ياراً في المجتمع. تحدث انهيتأثَّر بشكٍل مباشٍر أو غير مباشٍر بعواقب هذه األفعال التيمن شأنها أن 
لذا، يجب أن تصدر األفعال عن المسلم بوصفه عضوًا في المجتمع عن إيماٍن وعقيدة. ذلك أنَّ 
العمل ما هو إالَّ تعبيٌر عن المسؤولية، وهذه المسؤولية صادرة عن إرادة مستقلة، وحرية بدعم من 

 . 23التوجيه اإللهي ووفقًا لتعاليم الوحي واألخالق
ابل الفرد الفعَّال، فهناك المجتمع الفعَّال الذي نهض بمسؤوليته فانعكس ذلك عداًل، ورفاهًا، وفي مق

م، بينما المجتمع غير الفعَّال، فهو الَكلُّ المتخلِّف  واستقرارًا، فهو بالمفهوم العصريِّ مجتمٌع متقدِّ
ميٍّ فعَّااًل ل إلى مجتمٍع إسالألنَّه تقاعس عن أداء مسؤولياته. فمجتمع الجاهلية الذي كان كالَّ تحوَّ 

ل األخير إلى مجتمٍع كلٍّ عاجٍز في العالم المعاصر،  نن اإللهية أن يتحوَّ عداًل، ثمَّ اقتضت السُّ
ف من النَّبيُّ صلَّى هللا عليه وسلَّم حين قال: )ي عليكم،  وشك األمم أن تداعىوهذا ما كان يتخوَّ

نكم : وِمن قلٍَّة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئٍذ كثير، ولككما تداعى األكلة إلى قصعتها. فقال قائل
كم المهابة منكم، وليقذفنَّ هللا في قلوبكم الَوَهن.  يل، ولينزعنَّ هللا ِمن صدور عدوِّ غثاء كغثاء السَّ

نيا، وكراهية الموت لة النِّ فقال قائل: يا رسول هللا، وما الَوْهن؟ قال: حبُّ الدُّ  هائية هي(، والمحصِّ
إذن: إنَّ التقاعس عن أداء المسؤولية المجتمعية في العالم اإلسالمي اليوم مصدرها الرُّكون إلى 

نيا التي أمرنا أن نعمرها ألجل نعيم اآلخرة ، وهو ما جعل هذه المجتمعات في موقع الكلِّ ال 24الدُّ
 موضع العدل.

                                                           
 .5، صنفس ا مرجع22

23 UNESCO (1998). The Different Aspects of Islamic Culture: the Individual and Society in Islam. Chief Editor: A. 
Botlhdiba & Co-Editor: M. Ma’rtif al-Dawbi. P. 106. 

 .5(. اإلنسان حين ي ون  الًّ وحين ي ون ع الً، ص1984سعي ، جو ت )24
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ر وفق يد هي عملية التَّغييوالمسؤولية المجتمعية في منظور النَّموذج الذي استنبطه جودت سع
نن اإللهي } . وبما أنَّ عملية 25(11رَّعد: { )الِإنَّ َّللاََّ ال ُيَغيُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروا َما ِبَأنُفِسِهمْ السَّ

ز فعالية أفراد المجتمع، وتهيِّئهم لعملية التَّغيير، فإنَّ التَّكامل  ين بالتَّغيير ال بدَّ لها من بيئٍة تعزِّ
دد. فالتَّغيير  ولة نحو المسؤولية المجتمعية يمثِّل أهميًة كبرى في هذا الصَّ سات الدَّ دور الفرد ومؤسَّ
 المنشود مشروٌط بالرَّغبة في التَّغيير أواًل، ثمَّ بالعمل إلحداث التَّغيير ثانيًا. لذلك، فإنَّ البيئة المشار

ولة، وأبرز مظاهر هذ  ه البيئة تتمثَّل فيما يلي:إليها تتحقَّق بواسطة الدَّ
 الحكم الرَّشيد 
  العدل والمساواة 
 الُحرِّية 
  ،ّحة ها األدنى على األقل )التَّعليم، الصِّ العيش الكريم أي توفير الخدمات األساسية في حدِّ

كن(  السَّ
ولة الَكلَّة. بينما و  ، والدَّ قع افالواقع المعيش في العالم اإلسالمي يعكس اإلنسان والمجتمع الكلَّ

م ي الدَّور األكبر في  26العالم المتقدِّ ولة تؤدِّ ولة العدل. إنَّ الدَّ يعكس اإلنسان والمجتمع العدل، والدَّ
تعزيز ُقُدرات األفراد على النُّهوض بمسؤولياتهم المجتمعية، فال ينتظر من الفرد الذي يعيش في 

ؤوليَّاته المسغبة، والمرض، أن يعي مسبيئٍة يسودها القهر، واالستبداد، والجهل، والفقر، والَعَوز، و 
 نحو المجتمع، فضاًل عن أن يكون له االستعداد أن ينهض بها!

الفعالية التي ُتمكِّن الفرد المسلم من النُّهوض بمسؤوليته تعتمد على وسليتين هما اآلفاق، أي 
نسان، امنة لدى اإلمجريات األحداث والوقائع المعيشة، والنَّفس اإلنسانية، أي الِقوى الواعية الك

ِسِهْم َحتَّٰى َيَتَبيََّن َسُنِريِهْم آَياِتَنا ِفي اآْلَفاِق َوِفي َأْنفُ  وهاتان الوسيلتنان مذكورتنان في قوله تعالى: }
لت: َلُهْم َأنَُّه اْلَحقُّ  ز من هذا االستنتاج حديث النَّبيِّ صلَّى هللا عليه وسلم: 27(53{ )فصِّ . ويعزِّ

                                                           
 .7، صنفس ا مرجع25
مة وا  ُّول ا نَّامية، هي مص 26 حات لمص لح ا عا   ا م ق  ِّ  وا عا   ا م  ل ِّف، أو ا عا   األول، وا عا   ا ثَّا ث، أو ا  ُّول ا م ق  ِّ

 َّمييز بين ا  ُّول ا  نية وا  ُّول ا فقيرة، واس   مت هذه ا مص لحات في ا ع ي  من ا  َّ صُّصات ظهرت في ا قرن ا ماضي  ل
ياسية وعل  االج ماع.  األ ا يمية مثل علو  االق صا  وا علو  ا س ِّ

 .9جو ت، ص27



 

 
1409 

 

َبَعَثِني هللا عزَّ وجّل به من الُهَدى والعلم؛ َكَمَثِل َغْيٍث أصاَب َأْرًضا؛ فكانت منها إنَّ َمَثَل ما )
طائفة طيبة، قبلت الماء فأنبتت الكأل والعشب الكثير، وكان منها َأجاِدُب أمسكت الماء، فنفع هللا 

ُك ماًء وال  ُتْمسِ بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا، وأصاب طائفًة منها أخرى، إنما هي قيعان ال
ع بذلك تنبت كأًل، فذلك َمَثل من َفُقه في دين هللا، َوَنَفَعُه ِبما َبَعَثِني َّللاَُّ،فَعِلم وعلَّم، وَمَثل من لم يرف

. والفعالية في أعلى مستوياتها تدفع المسلم للمشاركة 28(رأًسا، ولم يقبل ُهَدى هللا الذي أرسلت به
ر اإلسالمي للمسؤولية االجتماعية شامل من حيث يغطِّ العديد من االجتماعية المثمرة، فالمنظو 

المجاالت مثل التعليم، والطب الوقائي والعالجي، وعلم النفس، والتَّمويل لسدِّ بعض الثَّغرات، فهي 
عملية طوعية ذاتية، تنطلق من كون الفرد يتعاون مع أعضاء مجتمعه، فهي بذلك عملية أخٍذ 

 .29وعطاء
فهم حقيقة الَمهمَّة التي من أجلها ُخلق اإلنسان، يعتبر شرطًا رئيسًا في تعزيز فعالية عليه، فإنَّ 

اإلنسان نحو مسؤوليته المجتمعية، فهي "تسهم في تكييف سلوك اإلنسان أمام األحداث، وتضعه 
 . كما أنَّ 30في المكان المناسب له في هذا الكون، وتشعره بكرامته حيث سخَّر هللا له هذا الكون"

مه لآلخرين وهم في حاجٍة إليه، ممَّا  من شروط الفعالية كذلك، أن يشعر اإلنسان بأنَّ لديه ما يقدِّ
عور، ما بلغته الحضارة  يزيد من فعاليته ونشاطه نحو المجتمع. والمثال على عظم هذا الشُّ

ين تبلياإلسالمية عندما سادت العالم لم يكن إال نتيجة استشعار كلِّ مسلٍم بأنَّ مهمَّته  غ هذا الدِّ
عور لدى ربعي بن عامر أحد الجنود في جيش الفتح اإلسالمي الذي  إلى العالم، وتحقَّق هذا الشُّ

وم: جئينا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة ربِّ العباد. " وفر إدراك فإذا تقال لقيصر الرُّ
ع في ارتفاع درجة الفعالية التي تشي أثر جهد اإلنسان والمبرر ألمة من األمم، يكون ذلك سببًا في

جميع أفراد األمة من صغيرها إلى كبيرها، ومن رجالها إلى نسائها، فإن هذه المفاهيم كالغيث 

                                                           
. 2مؤسَّسة قر بة.    (. شرح ا نَّووي على مسل .1994هـ/1414رواه أبو موسى. ا نَّووي، يحيى بن شرف أبو ز ريا. ) 28

 .4239. رق  ا ح يث 18ع   ا مجلَّ ات 
29 UNESCO (1998). The Different Aspects of Islamic Culture: the Individual and Society in Islam. Chief Editor: A. 
Botlhdiba & Co-Editor: M. Ma’rtif al-Dawbi. P. 370. 

 .14 مرجع سابق، ص ن  الًّ وحين ي ون ع الً،(. اإلنسان حين ي و1984سعي ، جو ت )30
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. فالحضارة اإلسالمية التي نبعت 31"إبَّان الربيع، يساهم في تحريك النباتات والبراعم في كل مكان
طلنطي إلى حدود الصين، كان وقودها من غار حراء وبلغت أوجها حين سادت من شاطئ األ

ر أنَّ مشكلة 32األساس روح الفرد المؤمن الفاعل العدل . وهذا ما أشار إليه مالك بن نبي عندما قرَّ
ل، وال سبيل لفهم أو حلِّ  أيَّ أمَّة أو شعب هي في األصل مشكلة تتعلَّق بحضارته في المقام األوَّ

نن الفاعلة فهذه المشكلة إالَّ باإلرتقاء إلى مستوى  ي األحداث العالمية، فهمًا، ووعيًا بالعوامل والسَّ
 .33نهوض الحضارات وزوالها

َر أنَّ الواقع المعيش في العالم اإلسالمي يشير إلى أنَّ كلَّ لحظٍة  واستنادًا إلى ذلك، يمكنا أن نقرِّ
 هذا الواقع، لكاللة التي َتِسمُ تمرُّ على المسلم وهو يشعر بالذُّلِّ والهوان ما هو إالَّ انعكاسٌّ لحالة ا

ولن يتسنَّى تغيير هذه الحالة إال بتفعيل مبدأ المسؤولية المجتمعية، لينهض الفرد المسلم، العدل، 
الفاعل الواعي. غير أنَّنا في المقابل، يمكننا استشراف المستقبل فيما يلي النُّهوض بالمسؤولية 

اء، اً بالمجتمع، وانتهاءاً بمستوى األمَّة واإلنسانية جمعالمجتمعية على المستوى الفردي بدءًا، ومرور 
اهدة على  لها العالم اإلسالمي اليوم من كونه األمَّة الوسط الشَّ وذلك من خالل األهمية التي يشكِّ

ِس َوَيُكوَن اَوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسًطا ِلَتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَلى النَّ بقية األمم، قال المولى عزَّ وجلَّ }
ُسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا ز من روح 143{ )البقرة: الرَّ (. فالجهد الفردي والمجتمعي الواعي والفاعل يعزِّ

د ذلك ما ذكره المفكِّر مالك بن نبي: "34العمل، والحركة، والمسؤولية في األمَّة  إن صنع. ويعضِّ
 ،ل يوموالواجبات الخاصة بك ،عنى الكلمةالتاريخ يبدأ من مرحلة الواجبات المتواضعة في أبسط م

 َوَما َتُكوُن ِفي َشْأٍن َوَما َتْتُلوا ِمْنُه ِمنْ  . وهذا ما ورد في قوله تعالى: }35"بكل ساعة، بكل لحظة
َك ِمْن ِمْثَقاِل َذرٍَّة بِّ ُقْرآٍن َواَل َتْعَمُلوَن ِمْن َعَمٍل ِإالَّ ُكنَّا َعَلْيُكْم ُشُهوًدا ِإْذ ُتِفيُضوَن ِفيِه َوَما َيْعُزُب َعْن رَ 

َماِء َواَل َأْصَغَر ِمْن َذِلَك َواَل َأْكَبَر ِإالَّ ِفي ِكَتاٍب ُمِبينٍ  (. وبذلك، 61)يونس:  {ِفي اأْلَْرِض َواَل ِفي السَّ
ي دوره المجتمعي في مجاله الخاص، ولن يتأتَّى ذلك إالَّ باستلهام روح  يمكن لكلِّ فرٍد أن يؤدِّ

                                                           
 .15ص، نفس ا مرجع31
 .52، صمرجع سابق(، مش الت ا حضارة: شرو  ا نَّهضة، 1986هـ، 1406بن نبي، ما ك )32
 .19، صنفس ا مرجع33
 .16 ص (. اإلنسان حين ي ون  الًّ وحين ي ون ع الً،1984سعي ، جو ت )34
 .16، صنفس ا مرجع35
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م، التي دفعت بالحفاة الُعراة إلى سيادة العالم، وعندها فقط، يشعر المسلم، رغم وجوهر اإلسال
 .36فاقته، بعظم الثَّروة التي يكتنزها

 
 االتقان واإلحسان

نيا عبادة هلل،  نيا وسيلة للحياة اآلخرة، فأعمال الُمسلم في الدُّ إنَّ الَمْنَهج اإلسالميَّ جعل الحياة الدُّ
(. والُمؤمن 162( )األنعام: اْلَعاَلِمينَ  َربِّ  لِلَِّ  َوَمَماِتي َوَمْحَيايَ  َوُنُسِكي َصاَلِتي ِإنَّ  ُقلْ قال تعالى: )

عي 16( )التَّغابن: اْسَتَطْعُتمْ  َما َّللاََّ  َفاتَُّقوايْسعى ما استطاع لنيل رضى هللا تعالى ) (، وهذا السَّ
، 37يِّبًا(ُمْوعود، ألنَّ )هللا طيٌِّب ال يقبل إالَّ طيدفعه إلى تجويد األعمال رغبًة في األْجر والثَّواب ال

(. وهذا التَّنافس ُمحفٌِّز لتحقيق الجودة في 26و )ِفي َذِلَك َفْلَيَتَناَفِس الُمَتَناِفُسوَن( )المطففون: 
 (.148( )البقرة: اْلَخْيَراتِ  َفاْسَتِبُقوااألعمال، قال تعالى: )

، ووفق المنهاج اإلسالمي، فعلى الُمسلم أال اإلحسانو إلتقان اإنَّ مفهوم الجودة نابٌع من قيمتي 
ُصْنَع َّللاَِّ ) :قال تعالىيعمل العمل لُمجرَّد الطَّاعة فحسب، بل يحرص أْن ُيتقنه لدرجة اإلحسان، 

رؤية إدارة الجودة الشاملة يعزز من قيمة هذا " ولهذا فإنَّ ، (88) النحل :  (الَِّذي َأْتَقَن ُكلَّ َشْيءٍ 
. وُيشير سيد قطب، في معرض حديثه 38"ويزيد من فرص تطبيقه في المجتمعات اإلسالمية لنظاما

عن اإلتقان، إلى أنَّه أكثر األعمال التي تتجلَّى فيها ُمراقبة هللا وإفراده وحده بإخالص العمل، وبما 
همال، تن تقصيٍر أو إ أنَّ اإلتقان هو "أداء العمل بصورٍة ُمْحَكَمٍة، وعلى أْكَمل وْجٍه ُمستطاع، دو 

دقات ومن خير الوجوه التي ُتَقرُِّب العْبد من خالقه"  .39فهو بذلك، من أفضل الصَّ

                                                           
 .59، صمرجع سابق(، مش الت ا حضارة: شرو  ا نَّهضة، 1986هـ، 0614بن نبي، ما ك )36
هـ/ 1422. )بن ا حسن، ا َسالمي، ا ب  ا ي، ا  مشقيزين ا  ين عب  ا رحمن بن أحم  بن رجب رواه أبو هريرة. ا حنبلي، 37

سا ة. بي2001  .7روت.   (. جامع ا علو  وا ح  .  حقيق: شعيب األرناؤو ، إبراهي  باجس. مؤسَّسة ا ر ِّ
 ، على الرَّابط:مفاهيم الجودةمنمنظورإسالمي، محمود ،عبد اللطيف38 

47&Itemid=6-04-09-http://www.alamelgawda.com/qw/index.php?option=com_content&view=article28  تاريخ
 م.27/12/2015الوصول: 

 .170ص  .17. دار الشروق، طالعدالة االجتماعية في اإلسالم (.2009قطب. سيد. ) 39

http://www.alamelgawda.com/qw/index.php?option=com_content&view=article28-09-04-47&Itemid=6
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واإلتقان في المفهوم اإلسالمي ليس هدفًا سلوكيًا فحسب، بل هو ظاهرة حضارية تؤدي إلى رقي 
ة هللا االجنس البشري، كما أنَّه هدف من أهداف الدين يسمو به المسلم، ويرقى به في مرض

واإلخالص له، ألنَّ هللا ال يقبل من العمل إال ما كان خالصًا لوجهه، وإخالص العمل ال يكون 
 .40إال بإتقانه

أْورَد صاحب "لسان العرب" في معنى "اإلحسان" أنَّ اإلحسان ضدُّ اإلساءة، وذكر أنَّ الُمراَد 
ْحَسانِ  ِباْلَعْدلِ  َيْأُمرُ  َّللاََّ  ِإنَّ باإلحسان في قوله تعالى: ) ( هو اإلخالُص، والذي 90( )النَّحل: َواإْلِ

ال َيصحُّ اإليمان واإلسالم إالَّ به، فالعمل الُمجرَّد من اإلخالص لْم يبلغ درجة اإلحسان. كما أشار 
ابن منظور إلى الَمْعنى الثَّاني لإلحسان في اآلية وهو استشعار الُمراَقَبة وُحْسَن الطَّاعة، "َفَمن 

ْحَسانِ  َجَزاءُ  َهلْ أْحسَن َعَمَله". أمَّا الَمْعنى الُمراد به اإلحسان في قوله تعالى: )راقب هللا   ِإالَّ  اإْلِ
ْحَسانُ  نيا إالَّ أْن ُيْحَسَن إليه في اآلخرة"60( )الرَّحمن: اإْلِ  .41(، "أْي ما جزاء َمْن أحسَن في الدُّ

د عني إخالص النِّيَّة هلل تعالى وتجريومن هذا ُيمكن استخالص أنَّ الَمْدلول اللغوي لإلحسان ي
العمل له وحده، وهذه النِّيَّة تستوجب َبْذَل أقصى جهٍد ُمستطاٍع إلنجاز العمل على أْكَمِل وجوهه، 

نيا واآلخرة. عُي الجادُّ لبلوغ التَّمام أْدعى لتوفيق هللا ونيل رضاه في الدُّ  فإخالص النِّيَّة، والسَّ
سالمي، يعني إخالص العمل هلل مع إجادته، فاإلخالص في العمل واإلحسان، في المنظور اإل

ي إلى اإلتقان، إذ هما متالزمْين، فال يقوم أحدها دون اآلخر، فاإلتقان من دون إخالٍص هلل  ُيؤدِّ
ال يجد قبواًل عند هللا. فقد ينوي الُمسلم العمل ولكنَّه ال يفعل، فُيؤجر على نيَّته، غير أنَّ الثَّواب 

ه الخالص دون اإلجادة في العمل ال ُيساوي  األكبر اه على أْكمل وجٍه، وهو اإلحسان. "فالتَّوجُّ إذا أدَّ
ل. واإلحسان في العمل ذو شقْين: 42إحسانًا، ألنَّه يخلو من روح اإليمان" : استخدام أْقصى األوَّ

ه بالعمل إلى هللا واستشعار معيَّ والثَّانيدرجات المهارة واإلتقان.  ال: التَّوجُّ عه على أعمال ته واطِّ
د في المهارات الُمكتسبة،  اإلنسان. إنَّ العالقة وثيقة بين اإلتقان واإلحسان، غير أنَّ اإلتقان يتجسَّ

                                                           

 محجوب، عباس، إتقان العمل ثمرة اإلحسان، على الرَّابط:40 
etkan.htmhttp://www.islamdoor.com/k11/ :21/12/2015، تاريخ الوصول. 

 .3(.  سان ا عرب.  ار صا ر. بيروت.  1414. )محم  بن م ر  بن منظور االفريقي ا مصري جمال ا  ين .أبو ا فضل41 
  لية ا  ربية. صورة.سات ا  َّعليمية: رؤية إسالمية. جامعة ا منإ ارة ا جو ة ا شَّاملة في ا ُمؤسَّ  (.2005. )ا سَّعي  ُمحمَّ  أحم ، أشرف42 

http://www.islamdoor.com/k11/etkan.htm
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اخلي لإلنسان، ُثمَّ ُيتْرَجم إلى مهارة يدوية أيضًا، فاإلحسان  مير الدَّ بينما اإلحسان يتصل بالضَّ
 .43هو المصطلح الذي ركز عليه القرآن والسنة.أشمل وأعم داللة من اإلتقان، ولذلك كان 

واإلحسان معنًى شامٌل لكلِّ أوجه الحياة، والحضارات ال تبنى وال تتقدم إال باإلحسان، إحسان 
التخطيط وإحسان التنفيذ وإحسان التقدير، وقيمة اإلحسان ال ُتحقِّق مقاصدها إال إذا أفاد 

المظهرية؛ بل بقصد مراعاة حق اإلنسان وحق األخوة منهالمجتمع، وليس بقصد اللياقة االجتماعية 
اإلسالمية في إحسان التعامل على قاعدة من األمانة والصدق واإلخالص والتقوى والمسؤولية 
االجتماعية المتجذرة في وجدانه وكيانه. اإلحسان إيجابية، والمسلم مطالب بأن يكون اإلحسان 

ي ان قواًل وعماًل، يقول تعالى: )وقل لعبادي يقولوا التهدفه، وغايته ألن هللا يأمر بالعدل واإلحس
 (121(، ويقول تعالى: )ليجزيهم هللا أحسن ما كانوا يعملون( )التوبة:53هي أحسن( )اإلسراء:

44. 
وكذلك فإنَّ اإلسالم توجه في تربيته إلى مجتمع العمل ليكون متقنًا كما علمنا رسول هللا صلى هللا 

م العمل المعيار األوحد لما يكسبه اإلنسان في الحياة، وجعل إتقان عليه وسلم. وجعل اإلسال
العمل عبادة تحبب العامل إلى هللا، وتحقق له سر استخالفه ووجوده، فالمجتمع العامل هو 
المجتمع المنتج الذي يعتمد أفراده في كسبهم على جهدهم العضلي والفكري، لذلك دعا اإلسالم 

 .45زاء في اآلخرة مع جزاء الدنياإلى العمل وباركه وجعل له ج
 

 موانع تكوين ثقافة المسؤولية المجتمعية
  إنَّ من أبرز موانع أداء المسؤولية المجتمعية في العالم اإلسالمي المعاصر هي التَّناقض

البيِّن بين قناعتنا الرَّاسخة بأنَّ القرآن الكريم بوصفه الكتاب المعجز، يحوي بين دفَّتيه 

                                                           
 .75نفس ا مرجع. ص43 

 .76نفس ا مرجع. ص44 

 عباس، إتقان العمل ثمرة اإلحسان. محجوب،45 
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شكالتنا المعاصرة، وبين سلوكنا الفردي والمجتمعي. ووفقًا لمالك بن نبي، الحلول لجميع م
 .46فإنَّ الذي ينقص المسلم المعاصر ليست الفكرة، بل العمل والحركة

  ،د معنى التَّأثير واإلنتاج قيمة الوقت في العالم اإلسالمي مهدرٌة، و"بتحديد فكرة الزَّمن يتحدَّ
ته الوسيلة الوحيدة لترسيخ مفهوم الوقت وأهمية الوعي بقيم وهو معنى الحياة"، والتَّربية هي

 .47لدى المسلمين
 

 المناقشة والتَّحليل
م أنموذج المسؤولية المجتمعية من منظور  راسة، فإنَّه بإمكاننا أن ُنقدِّ تقريرًا عمَّا تناولته هذه الدِّ

موا بهذا المعاصرين ممَّن اهتالفكر اإلسالمي الذي اْسُتْخِلَص من آراء بعض المفكِّرين المسلمين 
كل رقم ) أن وهم ُمحمَّد عبدهللا درَّاز، وجودت سعيد، ومالك بن نبي. الشَّ ح عناصر 2الشَّ ( يوضِّ

ح أنَّ الكرامة اإلنسانية هي األساس الذي تنطلق منه المسؤولية،  هذا النُّموذج. هذا النَّموذج يوضِّ
ل مظاهر هذه التَّهيئة هوفإنَّ هللا الخالق المكلِّف قد هيَّأ اإلنسا  ن المكلَّف ألداء المسؤولية، وأوَّ

التَّكريم اإللهي للنَّفس اإلنسانية الذي جعل من اإلنسان سيِّدًا على بقية المخلوقات في هذا الكون. 
يادة سيادة تكليٍف من جهة المسؤولية، وسيادة تشريٍف من جهة ِعَظِم األمانة التي حملها  وهذه السِّ

د في القيام بتبعات أمانة التَّكليف. واإلنسان طوعًا. إذ امل يتجسَّ كر على هذا التَّكريم الشَّ ن فالشُّ
د مسؤولياته وفقًا لألدوار المختلفة التي يتمثَّلها، إذ إنَّ عليه  في سعيه ألداء هذه األمانة تتعدَّ

دة من وائر المتمسؤوليات نحو نفسه، وأسرته، ومجتمعه، وأمَّته، واإلنسانية جمعاء. هذه الدَّ  عدَّ
يه اإلنسان بنية التَّقرُّب إلى هللا فيكون عبادًة،  المسؤوليات يتَّسع مداها لتشمل أيَّ عمٍل نافٍع يؤدِّ
 بحسب ُوسعه وطاقته وإمكاناته، وكلما أخلص في العمل وأتقنه، ازداد قربًا من بارئه، ونال رضاه. 

د المسؤوليات مبعثه الطَّابع التَّ  عالى قد كويني لهذا الكائن الفريد، فاالخالق ُسبحانه وتولعلَّ تعدُّ
ده بملكاٍت وخصائص تجعله يرقى إلى مصاف المالئكة حتى يباهيه بهم، وله كذلك من  زوَّ
الخصائص األخرى ما تهبط به أسفل سافلين، فيصبح أحطُّ من األنعام ألنَّه صار مثلها ال يعقل 

                                                           
 .96ص (. مش الت ا حضارة: شرو  ا نَّهضة. مرجع سابق،1986هـ، 1406بن نبي، ما ك )4646
 .140، صنفس ا مرجع47
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َوابِّ ِعْنَد َّللاَِّ } مُّ اْلُبْكُم الَِّذيَن اَل َيْعِقُلونَ ِإنَّ َشرَّ الدَّ َبْل  ً  ِإْن ُهْم ِإالَّ َكاأْلَْنَعاِم (، }22{ )األنفال:  الصُّ
 (.44ُهْم َأَضلُّ َسِبياًل{ )الفرقان: 

وخالصة النُّموذج المشار إليه هي أنَّ من أدَّى حقَّ شكر التَّكريم اإللهي فقد زكَّى نفسه، وأدَّى 
ارين، وأدَّى األمانة التي حملها طائعًا مسؤوليته المجتمعية ، فاستحقَّ بذلك الفالح والفوز في الدَّ

َجنَّاُت َعْدٍن َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأْلَْنَهاُر (، }14{ )األعلى: َقْد َأْفَلَح َمْن َتَزكَّىٰ مختارًا، قال تعالى: }
ِلَك َجَزاُء َمْن َتَزكَّىٰ  ً  َخاِلِديَن ِفيَها  َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن َذَكٍر َأْو ُأْنَثٰى َوُهَو ُمْؤِمٌن (، }76{ )طه: َوذَٰ

َبًة  (. أمَّا من َجَحَد 79)النَّحل:  {ْجَرُهْم ِبَأْحَسِن َما َكاُنوا َيْعَمُلونَ َوَلَنْجِزَينَُّهْم أَ  ً  َفَلُنْحِيَينَُّه َحَياًة َطيِّ
بة والُخسران ته المجتمعية، فقد استحقَّ الخيالتَّكريم اإللهي فقد دسَّ نفسه، وتقاعس عن أداء مسؤولي

ارين، ولم يؤدِّ األمانة التي ُكرَِّم من أجلها. قال تعالى: } َر ُأوَلِئَك الَِّذيَن َلْم ُيِرِد َّللاَُّ في الدَّ  َأْن ُيَطهِّ
ْنَيا ِخْزٌي َوَلُهْم ِفي اآْلَِخَرِة َعَذاٌب َعِظيمٌ  ُقْل ِإنَّ اْلَخاِسِريَن الَِّذيَن (، }41: { )المائدةُقُلوَبُهْم َلُهْم ِفي الدُّ

ِلَك ُهَو اْلُخْسَراُن اْلُمِبينُ  ً  َخِسُروا َأْنُفَسُهْم َوأَْهِليِهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة  (. وأهمَّ ما ُيميِّز 15الزمر: { )َأاَل ذَٰ
 هذا النَّموذج ما يلي:

 :أبرز ما ُيميِّز النَّموذج اإلسالمي 
مول من حيث أنَّه  .1 نيا واآلخرة. كما أنَّ المسؤولية المجتمعية الشَّ يهدف إلى عمارة الدُّ

واء.  تشمل المجالين االجتماعي والبيئي على السَّ
المسؤولية المجتمعية في المنظور اإلسالمي هي العبادة في حقيقتها، لذا، فإنَّها  .2

مير ومراقبة هللا ُسبحانه وتعالى، وتنطلق في أداء  تحتكم إلى األخالق والضَّ
ل، ومن ثمَّ القانون  مسؤوليتها نحو المجتمع من كونها طاعًة هلل في المقام األوَّ
نيا، بينما النَّماذج األخرى  ار اآلخرة إالَّ بعمارة الدُّ واألعراف، فال سبيل للنَّجاة في الدَّ
مير والقانون، لكنَّها تختلف عنه في أنَّ مسؤوليتها  تحتكم، مثل المسلم، إلى الضَّ

نيا فقط، وال ترتبط بالعبادة مع اختالٍف نسبيٍّ في ذلك، ال  قاصرة على الحياة الدُّ
 يسع المجال للتَّفصيل فيه.
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ار  ب المسلم في الدَّ وهنا إشارٌة لطيفٌة يجدر ذكرها، وهي أنَّ التَّعاليم والتَّوجيهات اإلسالمية ُترغِّ
نيا من جهٍة: وفي الحديث الُقُدسي (، وُتز 17{ )األعلى: َواآْلِخَرُة َخْيٌر َوَأْبَقىٰ  اآلخرة: } ده في الدُّ هِّ

 كون كلباً ونها، أفتحب أن تاجتمعت عليها الكالب يجرُّ  أوحى هللا إلى داود مثل الدنيا كمثل جيفةٍ )
، وتحثُّه على عمارتها في أقصى مداها الذي يصل حدَّ أنَّ المسلم حتى عند 48(معهم مثلهم فتجرَّ 

اعة مأموٌر بتنميت ِإْن ) ها من جهٍة ثانية، كما ورد في حديث النَّبيِّ صلَّى هللا عليه وسلَّم:قيام السَّ
اَعُة َوِفي َيِد َأَحِدُكْم َفِسيَلٌة، َفِإِن اْسَتَطاَع َأْن اَل َتُقوَم َحتَّى َيْغِرَسَها َفْلَيْغِرْسَها . غير أنَّه 49(َقاَمِت السَّ

نيا وذ ها، والتَّرغيب في اآلخرة كما يبدو في الظَّاال يوجد تعارٌض بين الحثِّ على عمارة الدُّ هر، مِّ
بيل للنَّجاة في اآلخرة يجعلها دار العمل، واآلخرة دار الجزاء، فعمارتها  نيا بوصفها السَّ فعمارة الدُّ

 ُقْل ِإنَّ َصاَلِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي لِلَِّ  من أجل صالح معاشنا الذي هو عبادٌة في أصله، }
نيا ال ينبغي أن 162{ )األنعام: بِّ اْلَعاَلِمينَ رَ  (، غير أنَّ الحكمة من ذلك هي أنَّ سعينا لعمارة الدُّ

ِكنَّهُ َأْخَلَد ِإَلى اأْلَْرضِ  يملك قلوبنا فتجعلنا نخلد إليها: } { )األعراف: َواتََّبَع َهَواهُ  َوَلْو ِشْئَنا َلَرَفْعَناهُ ِبَها َولَٰ
ْنيَ  ليه القرآن بالغرور في قوله تعالى: }(، وهو ما أشار إ176 نَُّكُم اْلَحَياُة الدُّ نَُّكْم َفاَل َتُغرَّ ا َواَل َيُغرَّ

ِ اْلَغُرورُ   (.33{ )لقمان: ِبالِلَّ
إذن، نخُلُص إلى أنَّ توجيه الملكات نحو أداء المسؤولية ممكٌن إذا ما ُهيِّئت البيئة المالئمة التي 

ير ن حو التَّزكية. والمقصود بالبيئة هنا هو كلَّ ما من شأنه أن يمكِّن المسلم تدعم المؤمن إلى السَّ
 من أن يستشعر نعمة التَّكريم اإللهي وتبعاته التي ينبغي عليه أن يحمَّلها. 

 
  

                                                           
محم   -فواز أحم  ا زمر ي  (. مسن  ا فر وس.  حقيق: 1987هـ/ 1407). شيرويه بن شهر ار بن شيرويه. ا  يلميرواه علي بن أبي  ا ب. 48

 .1.  ار ا   اب ا عربي.  ا مع ص  باهلل ا ب  ا ي
 .1 (. صحيح األ ب ا مفر . م  بة ا  َّ يل.  1994هـ/ 1414. )محم  ناصر ا  ينرواه أنس بن ما ك. األ باني. 49
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 ميكانيزم النَّموذج
مير، وتوجيهه نحو الفضيلة. فالتَّوجيإنَّ  هات فلسفة التَّربية األخالقية في اإلسالم ُتْعَنى بتهذيب الضَّ

ولة، تهدف  الُقرآنية، سواء أكانت ُتعنى باألخالف الفردية، أو األسرية، أو المجتمعية، أو أخالق الدَّ
ها التَّكريم التي اقتضا إلى تحقيق خالفة اإلنسان في األرض، اإلنسان الذي ينهض بمسؤوليَّاته

ياق، فإنَّ فلسفة األخالق االجتماعية في اإلسالم ترمي إلى إعداد مجتمٍع  اإللهي له. وفي هذا السِّ
معافًى مستقرٍّ قائٍم على التَّراحم، واالحترام، والعفَّة، والتَّكافل. سيما أنَّ اإلسالم أعلى من شأن هذه 

 .50ودة والمذمومة، بل رغَّب في األولى، ونفَّر من الثَّانيةالقيم. ولم يكتِف ببيان األخالق المحم
والمسلم عند تحلِّيه باألخالق الفاضلة يكون عندئٍذ قد أثمرت فيه روح العقيدة والمنهج اإلسالمي 
في التَّربية. فالعبادات مصدر تزكية النَّفس، والعقيدة هي المصدر الذي تستقي منه العبادات 

د به . وبما أنَّ غاية التَّشريع 51ا الملسم فيكون فاعاًل في الحياة صالحًا وإصالحاً طاقتها التي تزوِّ
اإلسالمي هو اإلصالح في مجاالت الحياة األخالقية، والفكرية، والنَّفسية، واالجتماعية، 
ياسية، فإنَّ ذلك ال رْيب في أن ُيفضي إلى بناء مجتمٍع سليٍم معافى، قوامه شعٌب قويٌّ طامٌح،  والسِّ

الميس ، والعدل، والمساواة، والسَّ  .52هم في تعزيز اإلخاء العالمي القائم على الحبِّ
راسة الحالية.  إذًا، فإنَّ األخالق اإلسالمية بهذه الكيفية تمثِّل الميكانيزم للنَّموذج الذي اقترحته الدِّ

الحة بدو  لهذه  رها نتاجٌ فاألخالق اإلسالمية إنَّما هي في حقيقتها ثمار اإليمان. واألعمال الصَّ
األخالق والفضائل التي تنعكس على الجَّوارح. وهذه العملية تأخذ ثالثة مساراٍت عندما تشرع في 

 التَّأثير في البيئة المحيطة، وهي كما يلي:
هادة؛أوالً   : التَّعبير العلني عن هذه العقيدة التي تشبَّعت بها النَّفس وهذه هي الشَّ
لوك، والعبادة، : امتثال أوامر هللا و ثانياً  رِّ والَعَلن بما ينعكس في السُّ اجتناب نواهيه في السِّ

 والمعامالت، وهذا ما يعرف بالعمل؛
 : الدَّعوة إلى هذه العقيدة من خالل إصالح النَّفس والمجتمع. ثالثاً 

                                                           
 .83-73ات في اإلسال . وزارة األوقاف ا مصرية. ص  (. نظر1972هـ/ 1492 راز، ُمحمَّ  عب هللا. )50
 .13نفس ا مرجع، ص51
 .14نفس ا مرجع، ص 52



 

 
1419 

 

أخالق الدَّولة

أخالق المجتمع

أخالق الفرد

مَّن َدَعا ِإلَ وهذه المسارات الثَّالثة ُأجملت في قوله تعالى: }  َوَعِمَل َصاِلحًا ى َّللاَِّ َوَمْن َأْحَسُن َقْواًل مِّ
لت: َوَقاَل ِإنَِّني ِمَن اْلُمْسِلِمينَ  ر من ذلك قاعدٌة مفادها أنَّه 53 (33{ )ُفصِّ كلَّما قوي رسوخ . ويتقرِّ

، فبعد مرحلة االستقامة الفردية، ينطلق صاحب العقيدة العقيدة، كلَّما زادت األعباء والمسؤوليات
ع دائرتها بقدر رسوخ العقيدة. وفضيلة الصَّ الرَّاسخة إلى اإلصالح في البيئ الح ة المحيطة التي تتسَّ

الح واإلصالح، فمسؤولية الجندي ليست على مستوًى واحٍد من  والرَّشاد ليست كفضيلة الصَّ
 .54مسؤولية القائد، ومسؤولية ربِّ األسرة ليست كمسؤولية زعيم القبيلة أو قائد األمَّة

ز م ولة. فالفرد هو اللبنة األساس إذُا، فأخالق الفرد تعزِّ ن أخالق المجتمع وبالتَّالي استقرار الدَّ
للمجتمع، والمجتمع بدوره أساس الدَّولة. فالعالقة إذا تراتبيٌة وتكامليٌة في آٍن واحد كالبنيان يشدُّ 

كل رقم )  (. 3بعُضه بعضًا، وهذا ما ُيبيِّنه الشَّ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لية المجتمعية( ميكانيزم نموذج المسؤو 3شكل )
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 أخالق المجتمع
ولة ثابتة البماء، راسخة  ولة، فإذا كان هذا األساس قويًَّا متينًا، كانت الدَّ يشكِّل المجتمع ركيزة الدَّ
نات المجتمع هم األفراد. فكلَّما كان هؤالء األفرادعلى درجٍة  القواعد. وفي المقابل أيضًا، فإنَّ مكوِّ

: عاليٍة من المتانة والرُّسوخ ك  ان البناء متبنًا راسخًا، ومن ذلك نستنتج أنَّ
 

 دولًة مستقرَّةً  = مجتمعًا أمناً  = فرٌد مؤمنٌ 
 

إنَّ أخالق المجتمع ما هي إالَّ مجموعة األخالق الفردية التي هي في األصل ثمرة العبادة كما 
د في قيم التَّكافل ضامن االجتماعي والتَّ  أسلفنا، غير أنَّ أبرز األخالق المجتمعية تلك التي تتجسَّ

دقات، والزَّكاة، واألوقاف. وكما أشرنا سلفًا أنَّه كلما رسخت العقيدة تنوَّعت العبادات  مثل الصَّ
يها المسلم أنَّى  دقات باعتبارها عملية طوعيًة يؤدِّ وبالتَّالي يتَّسع نطاق تأثيرها اجتماعيًا. فالصَّ

ية ين والمحرومين. كما أنَّ الزَّكاة ضريبٌة إنسانوكيف شاء، تعكس شعوره بحاجة الفقراء والمساك
دة تعكس أيضًا المسؤولية المجتمعية للمسلم نحو مجتمعه، والوقف أيضًا  واجبٌة بشروطها المحدَّ
د مستوًى عاٍل من العالقة التَّفاعلية بين الفرد والمجتمع،  دقات والزَّكاة ُيجسَّ َمَثُله في ذلك َمَثُل الصَّ

ن ال يعيش في صومعٍة بمعزٍل عن اآلخرين الذين هم المجتمع، بل هو عضٌو فيه، ذلك أنَّ اإلنسا
، وهذا 55يشعر بأنَّات المحرومين فيسارع إلى التَّخفيف عنهم ومواساتهم ما استطاع إلى ذلك سبيالً 

ين، وحقيقة العبادة، فقد ورد عن النَّبيِّ صلَّى هللا عليه وسلَّم قوله: ) ُن َالَِّذي ُيَخاِلُط ْلُمْؤمِ اَ هو روح الدِّ
. إذًا، فالتَّوازن 56(َوَيْصِبُر َعَلى َأَذاُهْم َخْيٌر ِمْن َالَِّذي اَل ُيَخاِلُط َالنَّاَس َواَل َيْصِبُر َعَلى َأَذاُهمْ  ،َالنَّاَس 

في العالقة بين الفرد والمجتمع إنَّما يعتمد على مدى وعي الفرد بحقِّ المجتمع، ومدى قوَّة ورسوخ 
عاون والتَّكافل، وضعف قيم اأَلَثَرة والفردية لديه، فالحافز االجتماعي لدى الفرد الذي يدفع قيم التَّ 

نه اإلسالم، وفيجعله من أفضل الُقُربات إلى هللا  . 57به إلى أداء مسؤوليته المجتمعية هو ما يثمِّ
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ولة  أخالق الدَّ
ولة س أخالق كذلك، وهي واجباتها التي تعك مثلما أنَّ للفرد والمجتمع أخالق كما أوردنا، فإنَّ للدَّ

مسؤوليتها المجتمعية، ومن أهمِّ هذه الواجبات إصالح الفرد من أجل إعداد الوعي االجتماعي. 
دد، فإنَّ قيمتي العدل والفضل، بوصفهما جماع األخالق اإلسالمية، تشكِذالن أهميًة  وفي هذا الصَّ

ق، مكن االستدالل بقيم اإليثار والعفو والتَّصدُّ قصوى. وفيما يتَّصل بالمعامالت االجتماعية، ي
حيث يبلغ التَّوجيه الُقرآنيُّ غاية الحكمة في مقاصده الرَّامية إلى بناء مجتمع العدالة التي قوامها 

 . 58التَّراحم واإليثار
مير االجتماعي ال ي ذوفيما يتَّصل بالمسؤولية المجتمعية، فإنَّ دور يكمن في إعداد ما ُيعرف بالضَّ

ي دور  مير االجتماعي ال يؤدِّ يعكس وعيًا عامًا يكون بمثابة الحارص للقيم االجتماعية. وهذا الضَّ
الواعظ فحسب، بل يبذل الجهد الالزم من أجل تكوين منظومة أخالقيَّة تنتظم المجتمع بأسره، 

فاته، ومواقفه، وأقوا مير  لهوبالتَّالي، فإنَّ كلَّ فرٍد من أفراد المجتمع سيخضع تصرُّ هات الضَّ لموجِّ
ولة. وتجدر اإلشارة إلى  ل قبل قضاء الدَّ االجتماعي، وبذلك، يصبح المجتمع منبر القضاء األوَّ
د في أنَّه على الرُّغم من أنَّ عقوبة القضاء المجتمعي معنوية، إالَّ أنَّها، في  أنَّ الحكمة هنا تتجسَّ

ية التي يقرِّها ولة، ذلك أنَّ المجتمع ُيحيط الُمْذنَب بد الواقع، أقسى من العقوبة المادِّ ائرٍة قضاء الدَّ
من الذَّمِّ والنَّقد، وُيحَرم من العطف والعون الذي كان يجده، فيشعر بالمقت والُعْزلة ممَّا يدفعه نحو 

لوك . وهذه العملية أشبه بحالة الجسم عندما ُيحُصر المرض في 59األوبة والعدول عن هذا السُّ
دة  مخافة أن ينتشر في بقية األعضاء. منطقٍة محدَّ

وفقًا لهذا الميكانيزم، فإنَّ المسؤولية المجتمعية ال تتحقَّق إالَّ من خالل التَّكامل بين العناصر 
ولةـ تكامٌل يستند إلى االنسجام واالتِّساق والتَّناغم  الثَّالثة المشار إليها وهي الفرد، والمجتمع، والدَّ

القيم واألخالق االجتماعية مثل التَّراُحم، والتَّكافل، والمناصحة،  بين هذه العناصر. سيما أنَّ 
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بر، تصبح بال معنى ما لم تكن نابعًة من القيم واآلخق الفردية التي إنَّما  والتَّواصي بالحقِّ والصَّ
دها أفراٌد مخلصون متجرَّدون لهذه األخالق والفضائل  . 60يجسِّ

ولة. وهنا تبرز أهمية الفعالية التي أشار  إليها جودت سعيد فيما يتعلَّق بالفرد، والمجتمع، والدَّ
ولة، فتنظم مجاالت الحياة كافَّة،  الفعالية التي تشمل األخالق الفردية، والمجتمعية، وأخالق الدَّ
وبذلك تضمحلُّ حالة الكاللة، وتسود حالة العدل واالستقامة. وبناءًا على ذلك، فإنَّ أيَّ خلٍل 

 من أجزاء هذا الميكانيزم فسوف يؤثِّر على مستوى فعاليته، والعكس صحيح. يصيب أيَّ جزءٍ 
 

 موانع أداء المسؤولية المجتمعية
العالم اإلسالمي اليوم ُيعاني من أزماٍت سياسيٍة أفرزتها ثقافة االستبداد والقهر والقمع. ونتيجًة 

، فإنَّ مسؤولية، والكرامة اإلنسانيةللخلل الذي أصاب العالقة بين العناصر الثَّالثة: الُحرِّية، وال
دة األبعاد، اجتماعيًا،  بًة متعدِّ العالم اإلسالمي، والعربي على وجه الخصوص، يشهد أزمًة مركَّ
واقتصاديًا، وسياسيًا، وثقافيًا، بمعنى أدق، أزمة شاملة ألوجه الحياة كافة. فقد تمَّ تغييب الُحرِّية 

اكمة. وقد انعكس هذا االستبداد على أنماط الحياة في مجاالتها وساد االستبداد بواسطة األنظمة الح
المختلفة. فنجده يمارس بين المسؤول وموظَّفيه، وبين األستاذ وُطالَّبه، وبين رئيس الحزب 
ر إجمااًل أنَّ االستبداد في العالم العربي تسبَّب  وجماهيره، وبين ربِّ األسرة وأفرادها. ويمكن أن نقرِّ

 فيما يلي:
 تالل البنية االجتماعية.اخ 
 .قتل اإلبداع والفكر والطُّموح وروح التَّجديد واالبتكار 
 .هجرة العقول والخبرات 
 .ي األمية  انتشار معدَّالت الفقر وتفشِّ
 .راعات الطَّائفية والقبلية بين أبناء الوطن الواحد  تغذية الصِّ
 .تبديد الثَّروات والموارد البشرية والطَّبيعية 
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لى ذلك، فإنَّ المسؤولية المجتمعية ال ُتؤدَّى إالَّ في بيئة تحترم حقوق اإلنسان وكرامته استنادًا إ
ية والُحرِّية، المسؤول تستوجب العالقة التَّالزمية بين اإلنسانية الكرامةُحرِّيته، بمعنى آخر، أنَّ 

 في العالقة اختاللٍ  ففي غياب شرط الُحرِّية ال ُيمكن النُّهوض بالمسؤولية، وبالتَّالي، فإنَّ أيَّ 
لى فوضى . فالُحرِّية بدون المسؤولية تستحيل إبين العنصرين ينعكس سلباً على أوجه الحياة كافَّة

رة، كما أنَّ المسؤولية بدون الُحرِّية ال ُيمكن أداؤها والوفاء بالتزاماتها.فالُحرِّية المسؤولة هي  ُمدمِّ
ُل صاحبها الستحقاق التَّكريم ا دها فُتثمُر إللهي. وهذا ما ُيعرف بضوابط الُحرِّية التي ُترشِّ التي تؤهِّ

خيرًا للفرد والمجتمع معًا. والرَّبيع العربي ما هو إالَّ نتاٌج طبيعيٌّ لهذا االختالل في العالقة بين 
 الُحرِّية والمسؤولية، وذلك نتيجة امتهان وانتهاك ُحْرمة الكرامة اإلنسانية بواسطة االستبداد الجاسم

على صدر األمَّة طيلة العقود الماضية. هذا االستبداد الذي أحدث حالًة من اإلحباط والجمود 
 والكبت إلى أن انفجرت األوضاع بركانًا تناثرت حممه في كلِّ اتِّجاه، وآلت إلى ما هي عليه اآلن.

لُحرِّية الالمسؤولة. ه اوالفرق ِجدُّ كبير بين مجتمع ُيمارس الُحرِّية الرَّشيدة المسؤولة وبين آخر تسود
طرٌب يسوده الخوف. ومن جهٍة ثانية، فالَبْوُن شاسٌع بين مجتمع  ل مستقرٌّ آمٌن، والثَّاني مضَّ فاألوَّ
ُر لنفسه ويختار. وأمَّا الثَّاني فيعاني  ل حيويٌّ وارٍق ومزدهر، ُيقرِّ الُحرِّية ومجتمع االستبداد. فاألوَّ

ولة التَّخلَُّف والُجمود، وهو أشبه  سات الدَّ ما يكون بحياة القطيع ال خيار له وال قرار. وبما أنَّ مؤسَّ
ف إلمكانات أفراد المجتمع من حيث تمكينهم من أداء  ه والموظِّ ي دور الموجِّ والمجتمع تؤدِّ
المسؤولية المجتمعية، فإنَّ عملية التَّوجيه والبيئة المشار إليها آنفًا هي من صميم مسؤولية 

سات ا ياسات في المجاالت الحياتية المختلفة. المؤسَّ لحكومية والمجتمعية التي تضع وُتنفِّذ السِّ
دد التَّركيز على المنظومة التَّعليمية، واالجتماعية.   عليه، فمن األهمية بمكان في هذا الصَّ

 
 أواًل: المنظومة التَّعليمية

كر هي المنظومة التَّ  ل الخطوات في تهيئة البيئة سالفة الذِّ سات عليمية التي تأتي في طلأوَّ يعة المؤسَّ
سات التَّعليمية من حيث تكوين المسلم الواعي بمسؤوليته  الحكومية والمجتمعية. فالعناية بالمؤسَّ
المجتمعية، فال معنى لصالح الفرد في المنظور اإلسالمي ما لم ينعكس نفعه على المجتمع خيرًا 
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هي تنمية المجتمع بُطُرٍق مختلفة. كما أنَّ شمولية العبادة ونماءًا. فالغاية من العبادة في اإلسالم 
{ :  اْلِكَتاِب اْتُل َما ُأوِحَي ِإَلْيَك ِمنَ تسهم في تنويع صور وسائل خدمة المجتمع، قال هللا عزَّ وجلَّ

اَلةَ  اَلةَ َتْنَهٰى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر  ِإنَّ  ً  َوَأِقِم الصَّ ُ َيْعَلُم َما َتْصَنُعونَ  ً  َبُر َأكْ  َوَلِذْكُر َّللاَِّ  ً  الصَّ { َوَّللاَّ
دقات عوٌن للمحتاجين فتكفيهم رالمسألة. 45)العنكبوت:   (. والزَّكاة واإلنفاق والصَّ

إنَّ النِّظام التَّعليمي هو العمود الفقري الذي تقوم عليه التَّنمية في أيَّ دولٍة من دول العالم. فبدون 
سات التَّعليمية هي البيئة التي يتمُّ التَّعليم، فإنَّ أيَّ  فيها  جهوٍد تنموية تنتهي إلى الفشل. فالمؤسَّ

ترسيخ وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية لدى أفراد المجتمع. ولعلَّ المقارنة البسيطة بين العالم 
ؤية بجالء. فالمنظومة التَّعليمية في ال ح لنا هذه الرُّ الد الغربية بالغربي والعالم واإلسالمي توضِّ

سون قيمتي الوقت والعمل،  ُتعدُّ أفرادًا يتميَّزون بمستوًى عاٍل من الفعالية في األداء واإلنجاز، يقدِّ
رون بدرجٍة كبيرٍة الحقَّ العام، ويحترمون القانون والنِّظام. وهذه القيم مجتمعة ُتشكِّل اإلطار  ويقدِّ

جتمعية. أمَّا في البالد اإلسالمية، فإنَّ المنظومة العام الذي ُيمكِّن الفرد من أداء مسؤوليته الم
خ قيم االتِّكالية واالستهالك، وال ُتعلي من شأن قيم  التَّعليمية تنتج أفرادًا غير فاعلين، بل وُترسِّ

 الوقت والعمل واإلنتاج، والعمل الجماعي والطَّوعي، والحقَّ العام، واحترام القانون والنِّظام.
 

 االجتماعية ثانيًا: المنظومة
يِّقة،  ائد في العالم اإلسالمي ما يزال تسيطر عليه االنتماءات الضَّ إنَّ طبيعة التَّكوين االجتماعي السَّ
ر بعد من قيود االنتماء الَقَبلي والعشائري التي تعيق بناء نظاٍم اجتماعيٍّ منسجٍم،  إذ لم يتحرَّ

ز من المنافسة الفردية منومتناغٍم في حركته نحو النَّماء، واالزدهار، واالستق  رار، مجتمٌع ُيعزِّ
ي يكمن في  الح العام. عليه، فإنَّ التَّحدِّ ف الطَّاقات الفردية للصَّ أجل المصلحة العامة، ويوظِّ
تحويل االنتماء الَقَبلي إلى طاقٍة تسهم في تعزيز االنتماء الوطني الكبير المرتكز إلى نظاٍم 

ائدة في البالد اإلسالمية ال  اجتماعيٍّ منسجٍم مستقر. من جهةٍ  ثانية، فإنَّ القيم االجتماعية السَّ
ُتسهم في إعداد أفراٍد واعين أو مدركين لمسؤولياتهم المجتمعية. بل على العكس من ذلك، فإنَّ قيم 
الالمباالة، والتَّهاون، وإهدار الوقت، تنتج أفرادًا عالًة على المجتمع. ومن المهمِّ في هذا اإلتِّجاه 
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لتَّأكيد على الدَّور الرَّئيس لألسرة في تعزيز قيم الفعالية واإلنجاز، والعمل، وقيمالمشاركة والتَّكافل، ا
غير أنَّ الواقع المعيش في العالم اإلسالمي يعكس ضعف هذه القيم النَّاتج عن غياب أو انعدام 

ولة والمجتمع. سات الدَّ  فعالية مؤسَّ
ت الحياتية من حيث التَّأثير والتَّأثُّر فيما بينها تجعل الواقع أنَّ العالقة العضوية بين المجاال

االجتماعي نتاجًا طبيعيًا للمشكالت االقتصادية التي يعاني منها العالم اإلسالمي. فمشكلة الفقر 
بة تدخل فيها عوامل اجتماعية واقتصادية  تشكِّل مثااًل واضحًا لذلك. فالفقر بوصفه مشكلة مركَّ

دة. فعمالة األطفال مشكلة اجتماعية ناتجة عن وسياسية، أفر  زت واقعًا اجتماعيًا ذات أبعاٍد متعدَّ
فع بأطفالها لترك المدارس من أجل العمل واإلسهام في سدِّ حاجاتها من  اضطرار األسر الفقيرة للدَّ

ليته و الغذاء والكساء والدَّواء والمأوى، فكيف ُيْرجى من طفٍل نشأ في بيئٍة كهذه أن ُيدرك مسؤ 
المجتمعية فضاًل عن أن ينهض بها؟! وَمَثُلُه في ذلك أفراد األسرة اآلخرين أنَّى لهم أن ينهضوا 
دة األسباب  البة لمشكلة الفقر باعتبارها مشكلًة متعدَّ بمسؤولياتهم نحو المجتمع؟! ومن األبعاد السَّ

انية العشوائي كَّ ة ة تسهم بشكٍل مباشٍر فوالنَّتائج، اإلضرار بالبيئة، فالتَّجمُّعات السُّ حَّ ي تدهور الصِّ
العامة، فتنتشر األمراض واألوبئة، هذا فضاًل عن انتشار األخالق الفاحشة، وانتشار األمراض 
البة األخرى مثل ازدياد معدَّالت  رقة والقتل، والظَّواهر السَّ االجتماعية مثل الغش واالحتيال والسَّ

ر أنَّ ذلك ال يعني أنَّ الفقر ال وجود له في المجتمعات الغنية، التَّسرُّب المدرسي، والتَّشرُّد. غي
اعة، إالَّ أنَّ المقصود هنا هو أنَّ التَّفاوت االجتماعي إذا  فهو ظاهرة مالزمة للبشر حتى قيام السَّ
رة. كما تجُدُر اإلشارة هنا إلى أنَّ مظاهر التََّطرُّف  ه الطَّبيعي يفرز ظواهر مدمِّ ما تجاوز حدَّ

إلرهاب غالبًا ما ترتبط بالمجتمعات التي يكون فيها مستوى التَّفاوت االجتماعي واالقتصادي وا
دة  مرتفعًا، أو يسود فيها االستعالء العرقي من قبل مجموعٍة على غيرها، أو استئثار مجموعة ُمحدَّ

ْلطة والثَّروة دون فئات المجتمع األخرى. وقد أثبتت العديد من التَّجارب ال ية أنَّ العدالة عالمبالسُّ
نات المجتمعات المتباينة عرقيًا،  االجتماعية تسهم بفاعلية في تحقيق االستقرار واالنسجام بين مكوِّ

ز قيم االنتماء والمواطنة.  ودينيًا، وثقافيًا ممَّا يعزِّ
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إنَّ اإلسالم يعتبر الناس على قدم المساواة من حيث الحقوق والمسؤولية عن أفعالهم وسلوكهم، 
ي  . 61ويطبق قواعده على الجميع دون تمييز لذلك، فإنَّ العدالة االجتماعية تعتبر العامل الذي يؤدِّ

دور الميزان في هذه العملية من خالل مبدأ تساوي الُفرص، أيَّ أن يكون أفراد المجتمع، غضَّ 
رص من حيث فالنَّظر عن مستوياتهم المعيشية، أو عقيدتهم، أو لونهم، أو جنسهم، متساوين في ال

سات التَّعليمية، فضاًل عن  الوصول إلى وسائل تكوين المهارات والُقدرات الذَّاتية من خالل المؤسَّ
ٍة وتعليٍم ومأوى وكلَّ ما من شأنه أن يكفل  رورية الالزمة من صحَّ الحصول على الخدمات الضَّ

. من ج ساوي هٍة ثانية، فإنَّ مبدأ تالعيش الكريم الذي يليق باإلنسان المكرَّم من هللا عزَّ وجلَّ
ولة مواطنيها، ويحترم النَّاس فيها القانون والنِّظام  الفرص ال يكون فاعاًل إال في بيئٍة تحترم الدَّ

مبدأ تساوي الفرص عامل رئيٌس في تمكين أفراد المجتمع من أداء مسؤوليتهم العام. عليه، فإنَّ 
 .المجتمعية

رًا إنَّ إقامة العدل هو الحكمة من ال م تصوُّ ين الخاتم، قدَّ ماوية. واإلسالم، بوصفه الدِّ رساالت السَّ
د هذه القيمة من خالل نماذج  شاماًل لمبادئ العدل ووسائل تطبيقه في أوجه الحياة كافَّة. بل جسَّ
تطبيقيًة في بيئاٍت وعصوٍر مختلفة. وتطبيق العدل في المجال االجتماعي يمثِّل الرَّكيزة لتطبيقه 

المجاالت، بمعنى أنَّه إذا ما ُطبِّقت قيمة العدل في هذا المجال، فإنَّه تلقائيًَّا سيشمل  في بقية
المجاالت األخرى، االقتصادية والسياسية. إذ إنَّ الترابط بين هذه المجاالت حتميٌّ بحيث أنَّ كلَّ 

تماعية ال لعدالة االجتأثيٍر في أحدها يؤثِّر مباشرة على المجاالت األخرى. لذا، يمكن القول بأنَّ ا
  .اإلنصاف هو حجر الزاوية في العدالةتتحقَّق إالَّ بمعية المجالين االقتصادي والسياسي. 

إجمااًل، يمكن أن نعزو ضعف المسؤولية المجتمعية في العالم اإلسالمي من حيث الوعي بأهميَّتها، 
يمقراطية وسياد ُلطة والثَّروة ة االستبداد الذي احتكر السُ وتبنِّيها بوصفها ثقافًة عامة، إلى انعدام الدِّ

معًا، ممَّا تسبَّب في إحداث خلٍل في البنية االجتماعية من حيث التفاوت والتمايز الطَّبقي، 
حية والتَّعليمية، وهي المستفيدة  فالمجتمع انقسم إلى فئتين، فئة تتنعَّم بثروات البالد، والخدمات الصِّ

، وأخرى ُمْعَدَمة تكابد الحياة، وُتعاني شظف العيش، ومحرومة من من بقاء النِّظام االستبدادي
                                                           

61 UNESCO (1998). The Different Aspects of Islamic Culture: the Individual and Society in Islam. Chief Editor: A. 
Botlhdiba & Co-Editor: M. Ma’rtif al-Dawbi. P. 62. 
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د ذلك بجالء عقب  ياسية المْهَدرة. وقد تجسَّ الخدمات في المجاالت كافَّة، فضاًل عن حقوقها السِّ
بب الرَّئيس لهذه الثَّورات هو  اندالع ثورات الرَّبيع العربي في بعض الدُّول العربية، حيث أنَّ السَّ

 العدالة االجتماعية.  انعدام
إنَّ من قصور النَّظر تقييم حالة المسؤولية المجتمعية بمعزٍل عن األوضاع السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية في العالم اإلسالمي. حيث إنَّ تدهور األوضاع السياسية واالقتصادية يعكس ضعف 

 ُيعزى ذلك إلى األسباب اآلتية: أو انعدام العدالة االجتماعية في البالد اإلسالمية، ويمكن أن
التَّدهور االقتصادي الذي ُتعاني منه أغلب دول المنظَّمة، ليس من ُشحٍّ في الموارد، بل  .1

لسوء استغاللها وتبديدها. وهذا ما أسهم في انتشار الفقر والبطالة واألميَّة، وعلى وجه 
 الخصوص في المناطق الرِّيفية والنَّائية.

ة البيئة .2 ية، بل  تدهور صحَّ حِّ ة العامة، ممَّا أدَّى إلى ضعٍف في الخدمات الصِّ حَّ والصِّ
 وساعد على انتشار األوبئة واألمراض.

 ضعف البنية التحتية من طرٍق واتصاالٍت ووسائل نقل. .3
سات الحكومية. .4 ي الفساد اإلداري والمالي في المؤسَّ  تدهور الخدمة المدنية بسبب تفشِّ
هم بشكٍل مباشٍر في انعدام النِّزاعات والحروب بسبب ا .5 لطة والثَّروة أسَّ راع على السُّ لصِّ

 االستقرار في المجاالت كافة.
فافية والمساءلة. .6  ضعف أو انعدام الشَّ

 
يني والمسؤولية المجتمعية  الخطاب الدِّ

يني المعاصر قد واكب الوسائل التكنولوجية الحديثة مثل اإلنترنت،  على الرُّغم من أنَّ الخطاب الدِّ
ووسائل االتِّصال االجتماعية مثل الواتساب، والتويتر، والفيسبوك، وغيرها، إالَّ أنَّه في المقابل، 
يعاني من قصوٍر من حيث الموضوعات والمحتوى من جهة، واألساليب، واختيار الجمهور 

ي ف المستهدف من جهٍة ثانية. فمن حيث الموضوعات والمحتوى، فما يزال أسيرًا لمدرسٍة تقليديةٍ 
التَّوجيه واإلرشاد، أال وهي الخطاب المباشر الذي ال ُيالمس جوهر المشكالت المجتمعية المعاصرة 
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مثل مستويات التَّفاوت االجتماعي، الالمساواة، انتشار قيم االتِّكالية واالستهالك والالمباالة، 
كِّز على لمجتمعية، بل ُير األمراض االجتماعية مثل التَّبذير واإلسراف، وانهيار القيم األخالقية وا

قضايا ال تمثِّل أهمية من حيث األولويات، أو في أحسن األحوال، يطرق قشور القضايا ذات 
ياقات التي تفاعلت فيها، والجهات الفاعلة فيها، وآثارها  األولوية دون تشخيٍص ألسبابها، والسِّ

فاعلة وال  حلول آنيًة، والنَّتائج غيرالمباشرة وغير المباشرة، وبذلك، تأتي التَّحليالت قاصرًة، وال
مون خطابهم  عملية. أمَّا من حيث األساليب والجمهور المستهدف، فإنَّ المعنيين بهذا الخطاب يقدِّ
من موقع سلطوي معنِّف وزاجر، وليس أسلوب المشفق الحاني، فضاًل عن أنَّهم يغفلون مستويات 

 ئات المجتمع دونما استثناء.الجمهور وأنواعه، فيأتي الخطاب شاماًل كلَّ ف
إنَّ عملية التَّشخيص التي يبدأ بها الطَّبيب تعامله مع المريض تهدف إلى تحديد موضع المرض، 
واء المناسب للقضاء على المرض.  ومدى تأثيره، ومضاعفاته، ومن ثمَّ ينتقل إلى مرحلة وصف الدَّ

ظاهرة مراض االجتماعية. ففيا يتَّصل بهذه الطَّريقة نفسها يمكن تطبيقها عند التَّعامل مع األ
الكاللة التي يمرُّ بها العالم اإلسالمي المعاصر، الذي تقاعس الفرد فيه عن أداء مسؤوليته نحو 

اء هو حالة "العطالة"، كما وصفها بن نبي ، التي يعيشها الفرد 62نفسه والمجتمع، فإنَّ مكمن الدَّ
واء هو العمل إليقاظ  ل من َكلٍّ إلى عدٍل. وبالتَّالي، فإنَّ المسلم اليوم، والدَّ هذا "العاطل" ليتحوَّ

المسؤولية المجتمعية تقتضي توجيه طاقات األفراد نحو العمل البنَّاء، ونحو اتِّجاٍه واحٍد، فيصبح 
الجميع بذلك مساهمًا، حسب طاقته ووسعه، في بناء المجتمع المسؤول. "فتعليم ثالثة حروٍف من 

لة أذًى عن الطريق عمل، وإسداء النُّصح عمل، وغرس شجرٍة عمل، واستغالل األبجدية عمل، وإزا
 .63أوقات فراغنا لمساعدة األخرين عمل"

إنَّ تحقيق المسؤولية المجتمعية يتطلَّب تكوين ثقافة شاملة تعمُّ المجتمع بفئاته كافَّة، دون أن 
تقرار نها أن ُتحقِّق االنسجام واالستستثني أحدًا، الغنيَّ والفقير، والجاهل والعالم، ثقافة من شأ
ي مسؤولياته المنوطة به نحو األمَّة والعالم . وممَّا تنبغي اإلشارة إليه في إطار 64للمجتمع حتى يؤدِّ

                                                           
 .107صمرجع سابق، بن نبي، ما ك، مش لة ا ثَّقافة، 62
 .107، صنفس ا مرجع63
 .159، صنفس ا مرجع64
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البحث عن موانع تكوين المسؤولية المجتمعية هو أنَّ مجتمعاتنا العربية واإلسالمية تفتقد إلى روح 
ائدة في هذا المجتمعات إهدار العمل، واإلحساس بقيمة الوقت الذي  هو الحياة. ومن المظاهر السَّ

عف إن لم تنعدم.  الوقت فيما ال طائل منه، فضاًل عن أنَّ ثقافة العمل في مستوى متدنٍّ من الضَّ
رة بنَّاءة، ثقافة العمل، واإلنجاز.  امة إلى ثقافة معمِّ رة الهدَّ لذلك، ينبغي تغيير هذه الثَّقافة المدمِّ

ر بن نبي إلى أنَّ مجتمعاتنا ال تنقصها األفكار، بل المنطق العملي، وأطلق عليه "العقل وكما أشا
ن في أصله من اإلرادة واالنتباه . كما لفت االنتباه إلى العالقة الوظيفية بين 65التَّطبيقي" الذي يتكوَّ

ائدة في المجتمع، أي أنَّ التَّغيير في أيَّ اتِّ  تتبع تغييرًا في جاٍه كان يسالواقع المعيش واألفكار السَّ
. وهذا ما يمكن أن ينطبق على عملية بناء ثقافة المسؤولية المجتمعية 66الخصائص االجتماعية

في مجتمعاتنا، ونعني بها الثَّقافة المستندة إلى منهٍج تربوٍي وأخالقي، وهذا بدوره يحتاج إلى توجيه 
ه صبح ثقافة عامة في المجتمع. والتَّوجينحو بناء ثقافة المسؤولية المجتمعية حتى ت 67األفكار

د، وهذا يسهم بشكٍل  لألفكار من منظور بن نبي هو توجيه طاقات أفراد المجتمع نحو هدٍف محدَّ
مباشٍر في االستفادة من الجهد والوقت في آٍن واحٍد. فالحكمة تكمن في كيفية إدارة "ماليين 

واعد والعقول، في أحسن الظُّروف الزَّمنية   .68واإلنتاجية"السَّ
 

 النَّتائج
النَّموذج اإلسالمي للمسؤولية المجتمعية أشمل وأكثر فعالية بالمقارنة مع النَّماذج األخرى  .1

 للمسؤولية المجتمعية.
 الوفاء بمقتضيات الكرامة اإلنسانية هو المرتكز الذي يقوم عليه أداء المسؤلية المجتمعية. .2
ناغم، واإلنسجام بين أخالق الفرد، وأخالق المجتمع، التَّكامل القائم على التَّناسق، والتَّ  .3

ولة يمثِّل الميكانيزم الذي تتحقَّق به المسؤولية المجتمعية.  وأخالق الدَّ
                                                           

 .95ي، شرو  ا نَّهضة. مرجع سابق، صانظر بني نب65
 .13، صبن نبي، ما ك، مش لة ا ثَّقافة. مرجع سابق66
 .67-64، صنفس ا مرجع67
 .67ص نفس ا مرجع،68
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المسؤولية المجتمعية هي في األصل عملية نهوض حضاري، إذا ما تمَّ تفعليها على النَّحو  .4
هم مفتاح الحلول لمشكالت ون يملك مهأنَّ  المالئم، فإنَّ ذلك سيسهم في إدراك المسلمين

والمشكالت التي يعانيها العالم اليوم. فالحضارة الغربية لم تنهض إالَّ عندما أدركت أنَّها 
 .69والمعرفةمن العلم ، وأنَّها تملك ما يحتاجه العالم موضع عناية القدر

 
 التَّوصيات

راسة أشارت إلي أن يتبنَّى مركز الفيصل للمسؤولية المجتمعية تطوير النَّموذج الذي .1 ه الدِّ
من خالل إجراء بحوث ودراسات في المجتمعات اإلسالمية المتباينة، مع استصحاب 
صاٍت  دد، وأن يشترك في هذه العملية خبراء من تخصُّ التَّجارب العالمية في هذا الصَّ

مول والمقارنة العميقة.  متنوِّعة من أجل ضمان الشُّ
خالل ما ُيعرف بثقافة المسؤولية وهذا يتَّأتي من نشر الوعي بالمسؤولية المجتمعية من  .2

سة قطر باعتبارها أنموذجًا، تعتبر من اآلليات المالئمة في  خالل البرامج واألنشطة. ومؤسَّ
ولة والمجتمع. سات الدَّ دد نظرًا ألنَّها تجمع بين مؤسَّ  هذا الصَّ

 العالي.عليم العام و تصميم منهج دراسي خاص بالمسؤولية المجتمعية في جميع مراحل التَّ  .3
 

  

                                                           
 .15ص. مرجع سابق، اإلنسان حين ي ون  الًّ وحين ي ون ع الً  (.1984سعي ، جو ت )6969
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 المصادر والمراجع
(. لسان 1414أبو الفضل. محمد بن مكرم بن منظور االفريقي المصري جمال الدين. )

 .3العرب. دار صادر. بيروت. ط

(. تحقيق: 2009هـ(. سنن أبي دارود. )275األزدي، سليمان بن األشعس السجستاني )ت: 

 4، 2497عصرية، صيدا، بيروت، رقم الحديث: محمد محي الدين عبد الحميد. المكتبة ال

 أجزاء. 

ليل. ط1994هـ/ 1414األلباني. محمد ناصر الدين. )  .1م(. صحيح األدب المفرد. مكتبة الدَّ

(، مشكالت الحضارة: شروط النَّهضة، ترجمة عبدالصبور 1986هـ، 1406بن نبي، مالك )

ار الفكر، دمشق، سوريا، ص شاهين وعمر كامل مسقاوي، إشراف ندوة مالك بن نبي، د

 .72، 71ص

الحنبلي، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، الَسالمي، البغدادي، الدمشقي. 

سة 2001هـ/ 1422) م(. جامع العلوم والحكم. تحقيق: شعيب األرناؤوط، إبراهيم باجس. مؤسَّ

 .7الرِّسالة. بيروت. ط

سة الرِّسالة. م(. 1979هـ/1339الخطيب، عمر عودة. ) لمحات في الثَّقافة اإلسالمية. مؤسَّ

 .241. بيروت. ص3ط
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(. دستور األخالق في القرآن. تحقيق: عبدالصبور شاهين. دار 1950دراز، ُمحمَّد عبدهللا. )

 .142م. ص1998هـ/1418، 10الرِّسالة. ط

قيق: فواز م(. مسند الفردوس. تح1987هـ/ 1407الديلمي. شيرويه بن شهردار بن شيرويه. )

 .1محمد المعتصم باهلل البغدادي. دار الكتاب العربي. د -أحمد الزمرلي 

 25/12/2015القرآن، تاريخ الوصول  في المسؤولية أفضل، خصائص محمد بن أحمد سجاد

 على الرَّابط:

http://www.alukah.net/sharia/0/82163/  

عيد ُمحمَّد أحمد، أشرف. ) سات التَّعليمية: رؤية 2005السَّ املة في الُمؤسَّ (. إدارة الجودة الشَّ

 إسالمية. جامعة المنصورة. كلية التربية.

(. اإلنسان حين يكون كالًّ وحين يكون عداًل، مطبعة زيد بن ثابت 1984سعيد، جودت )

 .3(، ص3األنصاري، دمشق، سوريا، )ط

 محمود، مفاهيم الجودة من منظور إسالمي، على الرَّابط: عبد اللطيف،

47&Itemid=6-04-09-http://www.alamelgawda.com/qw/index.php?option=com_content&view=article28  يخ تار

 م.27/12/2015الوصول: 

م(، اإلنسان في القرآن، موسوعة العقاد اإلسالمية 1971هـ، 1390العقَّاد، عباس محمود، )

 .222(، دار إحياء التُّراث العربي، بيروت، لبنان، ص 4)م

http://www.alukah.net/sharia/0/82163/
http://www.alamelgawda.com/qw/index.php?option=com_content&view=article28-09-04-47&Itemid=6
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م(. 1979هـ/1339علي بن أبي بكر الهيثمي نور الدين. كشف األستار عن زوائد البزار. )

 مجلَّدات. 4. 1ن األعظمي. دار الرِّسالة. طتحقيق: حبيب الرحم

(. مسند أبي حنيفة. تحقيق: خليل محيي الدين الميس. دار 1995هـ/ 1405القاري، علي. )

 .56. رقم الحديث 1الكتب العلمية. ط

 .170. ص 17(. العدالة االجتماعية في اإلسالم. دار الشروق، ط2009قطب. سيد. )

اإلجتماعية: تعريف المفهوم وتعيين بنية المتغير، المؤتمر (: المسئولية 2009ليلة، علي )

نوي للمركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية، جمهورية العربية.  السَّ

، /k11/etkan.htmhttp://www.islamdoor.com محجوب، عباس، إتقان العمل ثمرة اإلحسان، على الرَّابط:

 .21/12/2015تاريخ الوصول: 

سة 1994هـ/1414النَّووي، يحيى بن شرف أبو زكريا. ) م(. شرح النَّووي على مسلم. مؤسَّ

 .4239. رقم الحديث 18. عدد المجلَّدات 2قرطبة. ط

UNESCO (1998). The Different Aspects of Islamic Culture: the Individual and Society in Islam. Chief Editor: 
A. Botlhdiba & Co-Editor: M. Ma’rtif al-Dawbi. P. 73. 

  

http://www.islamdoor.com/k11/etkan.htm
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 العاملية املالية األزمة حتدَيت مواجهة يفالتمويل اإلسالمي  دور
 خليل شحاته ممدوح.حممد د

 ـ املنيا جامعة ـ اآلداب كلية ـ  اإلسالمي الفقه مدرس
 مصر

 حممد إمساعيل سيد.علي د
 ـ ااملني جامعة ـ اآلداب كلية ـ  اإلسالمي اإلقتصاد مدرس

 مصر

 بحثالملخص 
 واألصول إما رأس مال مادي يستخدم يف ،االخنفاض املفاجئ يف أسعار نوع أو أكثر من األصولتعين األزمة املالية 
 .األسهمك  عيحقوق ملكية رأس املال املادي أو للمخزون السلكاآلالت واملعدات، وإما أصول ماليةكالعملية اإلنتاجية  

 النمو األقتصادي، تراجع يف خملفة ورائهاعامل األقتصاد واملال، ب بظالهلا املدمرة وعصفت العاملية األزمة املالية وقد ألقت
 .وتزايد يف معدالت افالس املؤسسات املالية، وارتفاع يف معدالت البطالة، وتنامي مستوايت الفقر

ب لألزمة املالية احلالية هو التوسع النقدي املفرط والالمسؤول الذي نتج عنه أهم سبومن انفلة القول التأكيد على أن 
 .ىل املستثمرينإ صحاب املدخراتأمزيج من النشاطات اليت يتصف هبا النظام القائم على الفائدة كآلية لتدويراألموال من 

رها ويتصرف الكها إىل شخص آخر، يديوالتمويل اإلسالمي عبارة عن تقدمي ثروة عينية أو نقدية،بقصد االسرتابح من م
 فيها لقاء عائد وفق أحكام الشريعة اإلسالمية.

م، حيث بدأت تظهر يف بداية االمر كمفاهيم جديدة يف السوق 1963وقد انطلقت حركة التمويل اإلسالمي يف عام 
ىل مؤسسات غريها،وسرعان ما تطورت إاملالية، مثل مفهوم املشاركة املالية مع إمكانية الربح واخلسارة، ومفهوم املراحبة و 

مالية قائمة تعمل وفق قوانني وقواعد الشريعة اإلسالمية،وانتشرت هذه الصناعة وترسخت يف العديد من البلدان مثل:دول 
 اخلليج،وماليزاي،وبريطانيا،والوالايت املتحدة األمريكية، وفرنسا،وغريها.

ة،إال ديد من املؤسسات املالية،وما أفرزته من نقص كبري على مستوى السيولورغم تداعيات األزمة املالية العاملية على الع
أن سوق التمويل اإلسالمي قد عرفت منًوا ملحوظا خالل السنوات األخرية، وهذا النمو سيزداد يف السنوات القادمة 

سوق العاملية وقدرهتا رها يف النتيجة اإلقبال املتنامي على املؤسسات املالية اإلسالمية كأداة متويلية جديدة أثبتت حضو 
  على محاية املستثمرين من أي خماطر حمتملة.

 مي ـ املؤسسات املالية ـ الفائدةاألزمة املالية العاملية ـ التمويل اإلسال الكلمات املفتاحية:
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 :مقدمة

 السوق يف يدةجد كمفاهيم  - األمر بداية يف - تظهر بدأت م؛ حيث1963 عام يف اإلسالمي التمويل حركة انطلقت
 وغريها. املراحبة واخلسارة، ومفهوم الربح إمكانية مع املالية املشاركة مفهوم املالية، مثل

 وترسخت اعةالصن هذه اإلسالمية،وانتشرت الشريعة وقواعد قوانني وفق تعمل قائمة مالية مؤسسات إىل تطورت ما وسرعان
 .األمريكية، وفرنسا، وغريها املتحدة ريطانيا،والوالايتاخلليج، وماليزاي، وب دول:مثل البلدان من العديد يف

 فيها ويتصرف آخر،يديرها شخص إىل مالكها من االسرتابح نقدية، بقصد أو عينية ثروة تقدمي عن عبارة اإلسالمي والتمويل
 .اإلسالمية الشريعة أحكام وفق عائد لقاء

وما  -عامل كله، لنطرحه كبديل للتمويل التقليدي الذي كان نقدم التمويل اإلسالمي لل -من خالل هذا البحث  -وها حنن 
 . -موضوع هذا البحث  -املسبب الرئيس لألزمات املالية، وآخر هذه األزمات األزمة املالية العاملية األخرية  -يزال 

للمسلمني  سالمي ليسذلك ألن التمويل اإلسالمي ذو رسالة عاملية،يقول الدكتور سامي بن إبراهيم السويلم: "والتمويل اإل
، وهذا يعين أن أمام االقتصاديني اإلسالميني مسئولية كبرية (1)َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َرمْحَةً لِْلَعاَلِمنيَ  فحسب، بل هو للعامل أمجع، قال هللا تعاىل:

املسئولية يف ظل تذايد  لعاملي، وتتضاعف هذهيف إبالغ هذه الرسالة للبشرية،واملسامهة االجيابية يف حتقيق الرخاء واالستقرار لالقتصاد ا
الشكوى من النظام املايل السائد، واملطالبة ابلبحث عن حلول بديلة حتقق األهداف املنشودة للتننمية الشاملة، وعدالة التوزيع، مع 

 .(2)احملافظة على القيم األخالقية واملوارد الطبيعية"
 أمهية املوضوع والباعث على اختياره:

 ا املوضوع يكتب يف وقت برزت فيه تداعيات األزمة املالية العاملية، سواٌء فيما يتعلق ابلبنوك اإلسالمية بوجه خاص، أو إن هذ
 -يف الوقت احلايل  -يســـهم اإلســـالمي  بوجه عام،الســـيما أن التمويل(3)فيما يتعلق ابملؤســـســـات املالية اإلســـالمية والتقليدية

ومعامالت، مما  عبادات، ودولة دين اإلســالم أن إبراز إىل -من وراء ذلك  -ســاعًيا ، قعٍ وا إىل الفكر االقتصــادي ترمجة يف
 .(4)ككل اجملتمع وعلى على املعامالت أثره ينعكس

                                                           

1) .107( سورة األنبياء:آية   
2) .16هـ، ص1428( التحوط يف التمويل اإلسالمي:سامي بن إبراهيم السويلم، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، اململكة العربية السعودية،   
3) شركات واملؤسسات اإلسالمية اليت تعمل يف نطاق املال واالقتصاد، سواء كانت مصرفًا، أم شركة لالستثمار، ( املؤسسات املالية اإلسالمية: تشمل مجيع ال

اغي، علي حميي الدين القرة دأو التمويل، أو التأجري، أو التأمني، أو حنو ذلك.ي نظر: إدارة السُّي وَلة يف املؤسسات املالية اإلسالمية )دراسة فقهية اقتصادية(:
سراإ جملة .7م، ص2010األول، ديسمرب،  األول، العدد اإلسالمية، اجمللد للمالية الدولية   

هـ، 1425والتدريب، جدة،  للبحوث اإلسالمي للتنمية، املعهد اإلسالمي املغريب، البنك الفتاح عبد احلميد اإلسالمية:عبد البنوك يف اإلسرتاتيجية ( اإلدارة(4
.100ص  



 

 
1436 

  ِجّدة املوضـــــــوع، وارتباطه ابلتطور التقين املعاصـــــــر لدور التمويل اإلســـــــالمي، واإلســـــــهام يف تقدمي بعض احللول الفاعلة لتداعي
ي وَلة من جراء األزمات املالية رمبا يكون مميًتا، ليس فقط للبنوكاألزمات االقتصــــا هاز املصــــريف ككل، ولكن للج دية فنقص الســــُّ

 . (5)ولالقتصاد القومي بوجه عام

  ،الســــــــــيما وأن هذا اجملال من اجملاالت احلديثة اليت تتطلب الكثري من »إثراء جمال التمويل اإلســــــــــالمي ابلبحوث والدراســــــــــات
ألحباث اليت تتعلق بدراســــــة وحبث املشــــــاكل والصــــــعوابت اليت قد تواجه هذه البنوك؛ للعمل على وضــــــع احللول الدراســــــات وا

 .(6)«الكفيلة لعالج هذه املشاكل مستهدفة تقوية وتدعيم نشاط هذه البنوك خلري اإلسالم واملسلمني
 منهج البحث:

تقرائي والتحليلي، وذلك من خالل اســــــــــــــتقراء ميزات من أجل حتقيق أهداف البحث، فقد اعتمد الباحث على املنهج االســــــــــــــ
 التمويل اإلسالمي وانفراده مبجاهبة األزمات املالية املستفحلة. 

 أهداف البحث:
 إىل: -من ضمن ما يهدف إليه  -يهدف هذا البحث 

 .طرح التمويل اإلسالمي كبديل للتمويل التقليدي الذي كان املسبب الرئيس لألزمات املالية 

  العاملية. املالية األزمة حتدايت مواجهة وميزاته يف اإلسالمي التمويل ارعرض ألدو 
 موضوعاته يف املباحث التالية: نتناول أركان سوف هذا البحث أهداف ولتحقيق

 مفهوم التمويل اإلسالمي ومبادئه.: املبحث األول -

 العاملية وأسباِبا. املالية مفهوم األزمة: املبحث الثاين  -

 العاملية. املالية األزمة حتدَيت مواجهة يف اإلسالمي التمويل دور :املبحث الثالث -

 

 املبحث األول
 مفهوم التمويل اإلسالمي ومبادئه ومصادره

 أوَل: مفهوم التمويل اإلسالمي:
عبارة عن جمموع األعمال والتصـــــــــرفات اليت متدان بوســـــــــائل الدفع يف أي وقت يكون هناك حاجة  -بوجه عام  –التمويل  

 ، وميكن أن يكون هذا التمويل قصري األجل،أو متوسط األجل،أو طويل األجل.إليها

والتمويل وظيفة إدارية هتتم بتحديد املوارد املالية ورصـــــــد األرقام املطلوبة للقيام بنشـــــــاط ما يف املنشـــــــأة لتحقيق هدف حمدد  
ـــــــــة اليت حتدد املوارد املالية املتاحة ذ نشاطات  ات املصادر املشروعة ورصد املبالغ املطلوبة لتمويلمسبقا، ومن منظور إسالمي هي الوظيفـ

 مباحة وتوضيح طريقة صرفها من أجل حتقيق أهداف حمددة مسبقا تتمشى مع روح اإلسالم وال تتعارض معه.
                                                           

 (5) .97م، ص1980يد اهلواري،مكتبة عني مشس، القاهرة، أساسيات إدارة البنوك: س  

 (6) (، يناير، 3عشر، العدد)طبيعة نشاط البنوك اإلسالمية وأثره على ختطيط وإدارة املوارد البشرية هبا: حممد مسري كامل، جملة اإلدارة، القاهرة، اجمللد السابع 
.15م، ص1985  
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ملال ملن اعبارة عن عالقة بني املؤسسات املالية مبفهومها الشامل واملؤسسات أو األفراد؛ لتوفري أما التمويل اإلسالمي فهو  
ينتفع به ســـــــواء للحاجات الشـــــــخصـــــــية أو بغرض االســـــــتثمار، عن طريق توفري أدوات مالية متوافقة مع الشـــــــريعة، مثل:عقود املراحبة أو 

 املشاركة أو اإلجارة أو االستصناع أو السلم، أو القرض.
ديرها ، ح من مالكها إىل شخص آخر يفالتمويل املباح أو اإلسالمي عبارة عن تقدمي ثروة نقدية أو عينية، بقصد االسرتاب

 .(7)ويتصرف فيها، لقاء عائد تبيحه األحكام الشرعية
ومل ينتشر التمويل اإلسالمي يف البلدان العربية واإلسالمية فحسب، بل انتشر يف البلدان الغربية، خارج نطاق العامل 

 .(8)اإلسالمي
تطوير  على األول يقوم التقليدي؛ حيث والتمويل اإلسالمي مويلالت أسلويب بني شاسعة فروقًا واحلاصل مما سبق أن هناك 
 برتحيل الثابتة على الفائدة يقوم اآلخر ، بينما احلقيقي النمو أو املضافة القيمة مع يتفق ربح هامش وضع خالل من احلقيقي االقتصاد

 .(9)جديدة اقتصادية أزمة يف حني كل فقاعة الدين تنفجر أن إىل الومهي االقتصاد املديونيات،وتعزيز
ومن جمموع ماســــبق نرى أن التمويل اإلســــالمي يتلخص يف قيام الشــــخص بتقدمي شــــيء ذو قيمة مالية لشــــخص آخر إما  

على ســبيل التربع أو على ســبل التعاون بني الطرفني من أجل اســتثماره بقصــد احلصــول على أرابح تقســم بينهما على نســبة يتم االتفاق 
عة عمل كل منهما ومدى مســامهته يف رأس املال واختاذ القرار اإلداري واالســتثماري مبا يتماشــى مع روح اإلســالم عليها مســبًقا وفق طبي

 وال يتعارض معه.
 اإلسالمي: التمويل اثنًيا:مبادئ

 مة،وهي أنه خيص القطاع املايلمهبسبع مزااي  -كما يقول الدكتور معبد علي اجلارحي   - يتمتع التمويل اإلسالمي
والقابلية  اسك،والتم والعدالة االجتماعية، واالستقرار،واألمان،والتنمية االقتصادية، الكفاءة، واالقتصاد عامة مبستوى أعلى من،خاصة

حيث تبدو معقدة ؛تعدد إجراءات تطبيق املنتجات املصرفية:أمهها يقابلها حتدايت، هذه املميزات السبع للتمويل اإلسالمي،و  ،لالستمرار
 .(10)للمصرفيني ذوي اخللفية الربوية،كما تبدو ذات تكاليف أعلى من استخدام عقد القرض التقليديوغري ضرورية 

وهذا الذي جعل املؤسسات املالية اإلسالمية تستطيع أن جتذب أمواالً من املسلمني ذات قيمة كبرية،كانت مكتنزة أو مستثمرة 
 مدل على تعطش املسلمني إىل متويل إسالمي أو اخالقي يليب تطلعاهتلدى التجار،وعجزت البنوك التقليدية عن اجتذاهبا، وهذا ي

                                                           

7) هـ، 1424قهي واقتصادي(:منذر قحف، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، اململكة العربية السعودية، ( مفهوم التمويل يف االقتصاد اإلسالمي)حتليل ف
.12ص  

 (8) .5م، ص2012،  1التمويل اإلسالمي:رفيق يونس املصري، دار القلم، دمشق، ط  

ةعليان، جامع خليل اإلسالمي:إبراهيم ، التمويل التقليدي ، التمويل املفاهيم:االستثمار ( يف(9  املقدس بيت ملؤمتر املفتوحة، فلسطني، حبث مقدم القدس 
.20هـ، ص1435اخلامس،   

(10) (نظرة اقتصادية حتليلية)والفشل املصريف اإلسالمي الفشل الشرعيانظر:  ، بدون بياانت .معبد علي اجلارحي:   
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شقيت الشعوب اإلسالمية حتت ضحية النظم الوضعية الربوية،ولكن عاجلها سنة هللا اليت ال تتبدل،وال تتحول،وال جتامل ،بعدما (11)
 .(12)اوف الذي سيطر على اجملتمع حملًيا وعامليً أحًدا من البشر أاي كان انتماؤه وه ويته،فكان هذا الضنك يف املعيشة،وكان هذا اخل

إذن ظهرت البنوك اإلســالمية كمؤســســات مالية متثل التحرر احلقيقي من بقااي التبعية واخلضــوع لالقتصــاد االســتعماري الغريب 
 دين اإلســــالم أن رازإب إىل واقع؛ ســــاعيةً  إىل الفكر االقتصــــادي ترمجة مســــئولية حتمل يف تســــهم؛ل(13)الذي ف رض على بالد املســــلمني

 .(14) وبذلك ستقف البنوك اإلسالمية موقًفا قواًي يدعم كافة قطاعات النشاط االقتصادي اإلسالميومعامالت، ودولة، عبادات
 ويظهر مما سبق أن هناك عدة مبادى للتمويل اإلسالمي نسطرها فيما أييت:

 الراب: [حظر1]

دل على ذلك الكتاب والســنة واإلمجاع،فالقرآن الكرمي حتدث عن الراب يف عدة  الراب حرام ابإلمجاع، وكبرية من كبائر الذنوب،
ت م مِّن زََكاٍة ت رِيمواضع،قال هللا  ت م مِّن ّراًِب لِّرَيْبـ َو يف أَْمَواِل النَّاِس َفاَل يـَْرب و ِعنَد اَّللَِّ َوَما آتـَيـْ  ْضِعف ونَ وَن َوْجَه اَّللَِّ َفأ ْولَِئَك ه م  اْلم  د  : َوَما آتـَيـْ

اَعَفًة َواتَـّق واْ اَّلّلَ َلَعلَّك ْم تـ ْفِلح ونَ ، وقول هللا (15) َعافًا مُّضـــــــــــــَ : َوَأَحلَّ اَّلّل  اْلبَـْيَع ،وقال (16) : اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمن واْ اَل أَتْك ل واْ الّراَِب َأضـــــــــــــْ
ِإن ملَّْ يُـَّها الَِّذيَن آَمن واْ اتَـّق واْ اَّلّلَ َوَذر واْ َما بَِقَي ِمَن الّراَِب ِإن ك نت م مُّْؤِمِننَي * فَ : اَي أَ ، وآخر ما ختم به التشــــــــــــــريع قول هللا  (17) َوَحرََّم الّرابَ 

ت ْم فـََلك ْم ر ؤ وس  أَْمَواِلك ْم اَل َتْظِلم وَن َوالَ  َن اَّللِّ َوَرس وِلِه َوِإن تـ بـْ  .(18) َلم ونَ ت ظْ  تـَْفَعل واْ َفْأَذن واْ حِبَْرٍب مِّ
 الفيدرايل االحتياطي بنك من جانب الفائدة لسعر املتوايل ابالرتفاع أساسية بصورة األزمة املالية بوادر ارتبطت وقد

األزمة  أقساطها، وتفاقمت وسداد خدمتها حيث من العقارية القروض أعباء زايدة يف شكل ما وهو ، ٢٠٠٤ عام منذ األمريكي
 .(19)عليهم املستحقة املالية األقساط عن سداد املقرتضني من كبري عدد توقف يث،ح ٢٠٠٧ عام من الثاين النصف حبلول

 حيصلون ال مللمودعني فه ابلنسبة األنشطة، أما عن الناجتة األرابح عمالئها مع املصارف اإلسالمي تتشارك التمويل أما يف
 .خلسائروا األرابح معه ويتقامسون املصرف مع شركاء ودائعهم؛ألهنم على الفوائد على

 والغرر: امليسر حظر [2]

                                                           

 (11) .5التمويل اإلسالمي: ص  
 (12) .5م، ص1990، 1سالم: صالح الصاوي، دار الوفاء، املنصورة، طمشكلة االستثمار يف البنوك اإلسالمية وكيف عاجلها اإل  
(13) ، 1القاهرة، طراجع: التبعية االقتصادية ودور البنوك اإلسالمية يف حترير العامل اإلسالمي منها: حممد إبراهيم أبو شادي، الزهراء لإلعالم العريب،  

حممود األنصاري، ندوة بنك فيصل اإلسالمي املصري )البنوك اإلسالمية ودورها يف ، ودور البنوك اإلسالمية يف التنمية االجتماعية: 32م، ص1994
.11م، ص1983ديسمرب،  5ـ 3التنمية االقتصادية واالجتماعية(، القاهرة،   

(14) .27، ص192هـ ، العدد1400البنوك اإلسالمية ودورها يف اجملتمع اإلسالمي: جملة الوعي اإلسالمي، الكويت، ذو احلجة،    
(15) (.39سورة الروم: اآلية)   
(16) (130سورة آل عمران:اآلية )   
(17) (275سورة البقرة :اآلية )   
 (18) ( .278/279سورة البقرة :اآلية )  
 (19) .32م، ص2008، 1،دار النهضة،سوراي،طسامر مظهر قنطقجي:ضوابط االقتصاد اإلسالمي يف معاجلة األزمات املالية العاملية  
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 رؤية احلديث،ميكن التمويل جمال اليقني، واجملازفة، ففي اخلطر، وعدم يعين املقامرة، والغرر أو ابملضاربة ي عرف ما هو امليسر
 التمويل املكشوف،ويف لىع البيع واخليارات يف واملستقبلية اآلجلة العقود مبثابة االشتقاقية املعامالت إطار يف والغرر امليسر نشاطات

ظر  .تقبلاملس يف األصول تسليم يف املوجود اليقني عدم بسبب ابطلة وت عد االشتقاقية العقود أغلبية اإلسالمي حت 

 واضًحا وصًفا البيع قديف ع يورد أن واملخاطرة، وجيب الغموض عن بعيًدا ت ربم أن صفقة كلّ   على ويف التمويل اإلسالمي ينبغي
 .للمشرتي األصول لتسليم الالزم والوقت البيع سعر بيعها،مع يتمّ  اليت لألصول

 اْلالل: يف اإلستثمار [مبدأ3]

 اإلسالمي لتمويلا الشريعة، ويف مبوجب احملظورة عن األنشطة انتج ربح أي على احلصول االخنراط أو عدم املسلمني على جيب
حية وغريها من اإلاب اخلنزير، واملواد لكحول، واألسلحة، والتبغ، وحلمكالقمار، وا  حمظورة أنشطة متارس شركات يف االستثمار جيوز ال

إذن ما مييز التمويل اإلسالمي من الناحية الواقعية أن املوسسات املالية اإلسالمية متتنع أخالقًيا وشرعًيا عن متويل أي نشاط احملرمات؛
 .(20)حمرم

 
 

 األصول: دعم مبدأ [4] 

 أن اليةم معاملة كلّ   على ينبغيشـــــأة أو وحدة إنتاجية تســـــهم يف إنتاج ســـــلعة أو خدمة،و األصـــــول عبارة عن ممتلكات أي من
 .السلع أو للتحديد،كالعقارات وقابلة وأن تكون ملموسة العقد حملّ  أبصول مرتبطة تكون

 واألرابح: املخاطر تقاسم مبدأ [5]

،واحلقيقة أنه املعامالت هبذه املرتبطة واألرابح خاطرامل من كل  تتشارك أن املالية املعامالت يف املشاركة األطراف على جيب
 يف فشل يً  ا االقتصاد؛لتجنب ىلً  ا معتربة قيمة ال تضيف واليت جوهرها يف اخليالية ومعامالهتا، املالية املشتقات زالةً  ا البد من
لذلك  الراهنة،ونتيجة املالية زمةً  اال لخال الكربى املالية املؤسسات هنيارً  ا يف الرئيس السبب كان مبثابة الذي الديون،الشيء تسديد

 الذي السبب هو وهذا الراهنة، زمة املاليةً  اال حدوث يف سامهت اليت الرئيسة سبابً  اال بني من كان الشروط هذه مجيع غياب نَّ ً  فا

 .(21)سالميً  اال مبادئ التمويل تطبيق إىل الدعوة ىلً  ا اخلرباء من ابلعديد حدا
 ت كالتايل:التقليدية يف عدة منتجا املصرفية للمنتجات كبديل  اإلسالمي التمويل تجاتمن ومن العرض السابق تتلخص

 السلم، االستصناع املراحبة، بيع: البيع على املنتجات املبني ة. 

 اإلجارة.: اإلجيار على املنتجات املبنية 

 املضاربة،املشاركة.: الربح مشاركة على املنتجات املبنية 

 الكفالة. الوكالة: رسومال على املنتجات املبنية ، 

                                                           

 (20) .6التمويل اإلسالمي: ص  

م، مركز٢٠٠٩-٢٠٠٨ لعام العاملية املالية املركز حول األزمة تقارير(21)   اإلسالمية، منظمة للدول والتدريب واإلقتصادية واالجتماعية اإلحصائية األحباث 
.10م، ص2009اإلسالمي، ، يونيو  املؤمتر  
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 احلوالة،الرهن،الوديعة،القرض.:اإلسالمية األدوات الداعمة ملنتجات املصرفية 

 اإلسالمي : اَلقتصاد يف التمويل مصادر اثلثًا:

لبنوك تظل هي ، لكن ابورصات مالية أو أسواق، و شركات أتمنيتتنوع مصادر التمويل يف االقتصاد اإلسالمي ما بني بنوك، و 
 املمول األشهر واليت ستعتمد عليه دراستنا هذه.

سالمية، العلم املصريف وأحكام الشريعة اإلمصطلح حديث، يعرب عن نظام مصريف متطور، جيمع بني أسس والبنك اإلسالمي 
 .(22)ويهدف إىل إزالة التعارض، وحتقيق التوافق بني األسس العلمية والتشريعية السماوية

عرفت اتفاقية إنشـــــــاء االحتاد الدويل للبنوك اإلســـــــالمية يف الفقرة األوىل من املادة اخلامســـــــة البنوك اإلســـــــالمية أبهنا: البنوك أو وقد 
ليت ينص قانون إنشـــــــائها ونظامها األســـــــاســـــــي صـــــــراحة على االلتزام مببادئ الشـــــــريعة، وعلى عدم التعامل ابلفائدة أخذا املؤســـــــســـــــات ا

 .(23)وعطاءً 
البنك اإلســــــالمي مؤســــــســــــة مالية إســــــالمية ذات رســــــالة اقتصــــــادية واجتماعية تعمل يف ظل التعاليم اإلســــــالمية، فهو بنك إذن   

بحث عن املشــــروعات األكثر نفعا وليس جمرد األكثر رحبا، والبنك اإلســــالمي ال يهدف جملرد صــــاحب رســــالة وليس جمرد اتجر؛ بنك ي
 .(24)تطبيق نظام مصريف إسالمي وإمنا اإلسهام يف بناء جمتمع إسالمي كامل على أسس عقائدية وأخالقية واقتصادية

 البنوك فهي تقوم بقبول الودائع املعروفـة يف كز فلســـــــــــــــفـة البنوك اإلســـــــــــــــالميـة على عـدم التعـامـل ابلفـائـدة أخـًذا وإعطـاًء،توتر   
التقليدية، دون اســــــتخدام ســــــعر الفائدة كعامل تعويض للمودعني، وإمنا تســــــتبدهلا حبصــــــة من الربح، كما أهنا تقوم بتوظيفها يف جماالت 

 .(25)االستثمار اليت جتيزها الشريعة اإلسالمية
ى من املبادئ والتشــــريعات الدينية حمرمة يف ذلك التعامل ابلراب، معتمدة علفالبنوك اإلســــالمية تقوم مبزاولة نشــــاطها على أســــاس   

 . (26)املشاركة واملضاربة اإلسالمية
وهكذا فإن البنوك اإلســــالمية مؤســــســــات مالية واســــتثمارية واجتماعية وتنموية ذات أهداف اجتماعية واقتصــــادية حتققها من 

ومقيدة شــرعا عن طريق دخوهلا الســوق بشــكل مباشــر وغري مباشــر لتمارس أعماهلا خالل تعاملها مع الواقع وفق مبادئ وأســس حمددة 
 . (27)يف النشاطات التجارية واإلنتاجية واخلدمية

                                                           

(22) لبحوث التجارية، كلية التجارة، جامعة الزقازيق، السنة الثالثة، العدد الثالث، البنوك اإلسالمية وأهم مشاكلها العملية:حنان إبراهيم النجار، جملة ا 
.2م، ص1981  

.10م، ص1977( اتفاقية إنشاء االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية، مطابع االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية، القاهرة، 23)  
، والبنوك53م، ص1989اجلامعة، اإلسكندرية، ( انظر: إدارة البنوك: حممد سعيد سلطان وآخرون، مؤسسة شباب 24) شحاتة،  إمساعيل اإلسالمية: شوقي 

، ومنهج5م، ص1977دار الشروق، اململكة العربية السعودية،  بنوك)اإلسالمية  الصحوة  النجار، االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية،  دفوائد(: أمح بال 
.17م، ص1990، 1ريي، كتاب احلرية، القاهـرة، ط، والبنوك اإلسالمية:حمسن اخلض95م، ص1979القاهرة،   

.197م، ص2000، 1( إدارة البنوك )مدخل كمي واسرتاتيجي معاصر(: فالح حسن احلسيين، ومؤيد عبد الرمحن الدوري، دار وائل، عمان، ط25)  
(26) .15طبيعة نشاط البنوك اإلسالمية وأثره على ختطيط وإدارة املوارد البشرية هبا:ص   
 (27)  ف اإلسالمية بني االستجابة للضرورات االقتصادية واالجتماعية وحتدايت املستقبل:على حممد سعيد الراوي، جملة احلكمة، بريطانيا، مجادياملصار 

.253، ص25هـ، العدد1423الثاين،   

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/100214/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/100214/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/3562/posts
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واملصــــــارف اإلســــــالمية تقوم على أســــــس واضــــــحة، وانطلقت من بواعث اقتصــــــادية، واجتماعية، وعقدية، وأخالقية، وتشــــــريعية،  
 : (28)التالية وسياسية، ويتضح ذلك من خالل البواعث

 حل املشــــكالت االقتصــــادية واالجتماعية اليت يعاين منها اجملتمع يف مجيع البالد اإلســــالمية وحىت العاملية، يف معاانة األفراد املادية، .1
وتكديس الثروة، ومبا أن املصــارف اإلســالمية تقوم بتشــجيع العمليات الصــغرية، واالســتثمارات لنصــرة الفقراء، وأصــحاب الدخول 

 دودة، فإن للقيم اإلسالمية السائدة أثرها الكبري يف ترسيخ هذا اهلدف يف اجملتمع املسلم.احمل
 التحرر من الراب وحماربته، مع ما هلذا الباعث من أمهية ابلغة يف نشوء البنوك اإلسالمية. .2
دات يف الت املالية، واالجتهاإحياء الفقه، فقد أدى إنشــــــــــاء املصــــــــــارف إىل إاتحة الفرصــــــــــة للرجوع إىل الفقه وخاصــــــــــة فقه املعام .3

املعامالت املصرفية املعاصرة، ولذلك كثرت البحوث،والفتاوى،والندوات،واملؤمترات يف جمال االقتصاد اإلسالمي بعامة، واملعامالت 
 املصرفية بشكل خاص.

 حتقيق األمان واالطمئنان للمسلم املدخر؛ فاملال شقيق الروح وكذا ألصحاب حقوق امللكية. .4

اإلســـــــالمية دور مهم يف اقتصـــــــاد الدولة؛ لكوهنا جهازًا فعااًل يعمل بكفاءة، وميكنه بذلك منافســـــــة املؤســـــــســـــــات املصـــــــرفية  للبنوك .5
واالســـتثمارية غري اإلســـالمية،وي ســـهم يف دفع عجلة التنمية االقتصـــادية إىل جانب ما حيققه يف تنمية التعاون والتكافل واإلخاء بني 

 .(29)أفراد اجملتمع

ملتوقع حصـــــول مزيد من التوســـــع يف ســـــوق الصـــــريفة اإلســـــالمية؛حيث يقدر عدد معتنقي الدين اإلســـــالمي ما يربو على ومن ا    
بليون شــــخص يف مجيع أحناء العامل،ابلرغم من ذلك مل تصــــل أي من املؤســــســــات املالية اإلســــالمية يف حجمها عشــــر حجم أكرب البنوك 

 .(30)التجارية التقليدية يف العصر احلاضر
 حث الثايناملب
 العاملية وأسباِبا املالية مفهوم األزمة

 :العاملية املالية أوَل:مفهوم األزمة
تعرف األزمات املالية على أهنا عبارة عن اختالالت حتدث يف التوازن االقتصـــــــــــــادي بني اإلنتاج واالســـــــــــــتهالك يف بلد ما، أو 

 جمموعة من البلدان.
ر نوع أو أكثر من األصول، سواء كانت مادية أو مالية، أو حقوق ملكية إذن هي اضطراب أو تدهور حاد ومفاجئ يف أسعا

                                                           

(28) ، واملصارف 18م، ص2007، 2ط الشامل يف معامالت وعمليات املصارف اإلسالمية: حممود عبد الكرمي إرشيد، دار النفائس، األردن،:ي نظر 
، والنظام املصريف )خصائصه ومشكالته(: رفيق يونس املصري، جملة دراسات 49، ص198اإلسالمية: حممد الزحيلي، جملة االقتصاد اإلسالمي، العدد 

.213هـ، ص1405يف االقتصاد اإلسالمي،   

،وتطور النظام املصريف 367م، ص1991، 1ر، مكتبة مدبويل، القاهرة، ط( ي نظر: االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي: أمرية عبد اللطيف مشهو 29)
.27م، ص1995، 33، السنة 365اإلسالمي: أسامة الطنطاوي، جملة رابطة العامل اإلسالمي، العدد   

 (30) ية حتت رعاية: البنك اإلسالمي للتنمية، راجع: التواجد العاملي للبنوك اإلسالمية)رسالة وأهداف وحتدايت(: حسن العايل، ندوة الصناعة املالية اإلسالم
م.2000أكتوبر،  18ـ  15مركز التنمية اإلدارية بكلية التجارة، جامعة اإلسكندرية،   
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 لألصول املالية )املشتقات املالية( لدولة ما أو جمموعة من الدول. 
فهي أزمة مالية عاملية كربى نتجت عن التداعيات النامجة عن أزمة  -اليت حنن بصـــــــــــــــددها -أما األزمة االقتصـــــــــــــــادية العاملية 

م،واعتربت األســـــــــــــــوأ من نوعها منذ زمن الكســـــــــــــــاد العاملي الكبري 2007اليت ظهرت على الســـــــــــــــطح العاملي يف العام الرهون العقارية 
 .(31) م(1929عام)

وقد كان منبع حدوث األزمة املالية احلادة هو االســــــتثمارات العقارية يف القطاع املايل األمريكي،وأدت إىل حدوث اختالالت 
تصـــــاد األمريكي، وإمنا يف االقتصـــــاد العاملي ككل، ومن بني هذه االختالالت:انتشـــــار البطالة،وإفالس اقتصـــــادية كبرية ليس فقط يف االق

 املؤسسات الكربى والبنوك،وحدوث ركود وانكماش يف االقتصاد العاملي.
 اثنًيا:أسباُ األزمة املالية العاملية:

مل  مصاحل وتضارب املعقدة املالية واملنتجات الكبرية خاطرللم نتيجة بل طبيعية كارثة تكن مل -حسب القارير  -األزمة املالية 
 املتحدة الوالايت يف شكل الذي األزمة عن التحقيق جملس أن ، كما املالية السوق وأتثريات االئتمان تقدير هيئات وفشل عنها يكشف

 للرهون القوي التيار مجاح لكبح الجراءات املالية؛ا يف الواسع الفشل سببها كان األزمة املالية العاملية وجد أبن م(2011االمريكية عام )

،  للنظام املايل الكايف الفهم الكبرية،،وضعف احلوكمة لدى الشركات وميلها املفرط لتحمل املخاطر اهنيار فأن ذلك إىل الفاسدة، إضافة
 .(32)املستوايت كل على احملاسبة االخالقية قواعد كل وجتاوز

قدة من األسباب اليت حفزت حدوث األزمة ويعود بعضها ألكثر من عقد الزمان، وميكن ذكرها إذن هناك جمموعة متشابكة ومع
 : (33)فيما أييت
 :فائدة  حيث قام البنك االحتياطي الفيدرايل بتخفيض مؤشر أسعار اخنفاض أسعار الفائدة يف الوَلَيت املتحدة األمريكية

م، وحده؛مما أدى إىل زايدة مستوايت الطلب على مجيع أنواع 2001اإلقراض بني البنوك ألكثر من عشر مرات خالل عام
 القروض.

 :ة،وانفجار بسبب اخنفاض أسعار الفائدة مبستوايت كبري حتول يف اَلستثمار واإلنفاق لصاحل القطاع العقاري واإلسكاين
لوجيا املعلومات حصل طاع تكنو لق فقاعة أسعار قطاع التكنولوجيا،ونتيجة لرتاجع العائد على االستثمار يف القطاعات البديلة

حتول واضح يف االستثمارات الشخصية لصاحل قطاع العقارات،مما أدى إىل ارتفاع طلب العائالت األمريكية على العقارات 

                                                           

 (31) م(، وكانت هذه األزمة أكرب وأشهر األزمات االقتصادية يف القرن العشرين، وقد بدأت األزمة 1929كانت هناك أزمة اقتصادية عاملية كربى عام )
متوسط الدخل  ضا، وكان أتثريها مدمراً على كل الدول تقريباً الفقرية منها والغنية، وقد اخنفضت التجارة العاملية ما بني النصف والثلثني، كما أخنفأبمريك

 الفردي وعائدات الضرائب واألسعار واألرابح.
لقريشي، وميسونا كاظم العاملية: مدحت املالية األزمة حتدايت مواجهة يف اإلسالمية ( املصارف(32 االقتصادية،  للعلوم العراقية عبدالكرمي، اجمللة عبدالغين 

.49م، ص2012والثالثون،  الثاين العاشرة، العدد السنة  
33) أكتوبر ، 335د: ( انظر: األزمة املالية العاملية)اجلذور وأبرز األسباب والعوامل احملفزة(: عديل قندح ، جملة إحتاد املصارف العربية ، بريوت ، العد

: حول امللتقى الدويل، والتمويل اإلسالمي كأسلوب ملواجهة حتدايت األزمة املالية العاملية: بوفليح نبيل، و عبد هللا احلرتسي محيد،  45 -41ص:2008
أبريل،  7-6قسم االقتصاد واإلدارة، يومي أزمة النظام املايل واملصريف الدويل، جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية ، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ، 

.11-9م، ص2009  
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 موضوع يظل نَّ ً  ا املمكن من احلقيقة كان ، ويف(%100وهو ما أدى كذلك إىل ارتفاع أسعار املنازل بنسب جتاوزت الـ)

 العالية النسب ولكن املتحدة؛ الوالايت اقتصاد يف فقط سكانً  زمة اً  كا املتحدة الوالايت يف سكانً  اال سوق هنيارً  ا

 خرىً  ا مالية سواقً  ا ىلً  ا زمةً  دفعت ابال العاملي املايل السوق يف العقاري الرهن على املرتكزة واملشتقات الدين الستخدام

 .(34) السيولة على واسعة قيود مع املتحدة الوالايت خارج
 :ايت املتحدة بسبب ارتفاع التضخم يف الوالارتفاع تكلفة القروض العقارية ذات أسعار الفائدة املتغرية مع مرور الوقت

(،وقد ارتفعت أسعار الفائدة فتضاعفت مشكلة القروض العقارية،وأصبحت غري 2006/ 2005األمريكية خالل عامي)
ملتدنية وذوي املخاطر العالية،وبدأت تظهر حاالت التخلف عن السداد ممكنة االحتمال ملعظم املقرتضني من ذوي الدخول ا

 وحاالت احلجز على الرهون. 

  : اع بدأت حاالت التأخر عن السداد ابالرتفارتفاع حاَلت التخلف عن السداد وحاَلت اْلجز على الرهونت العقارية
(لكافة أنواع القروض % 20- %16إىل نسبته)م ملختلف أنواع القروض العقارية دون متييز حيث وصلت 2001منذ عام 

م،وهو ما أدى 2006-2001خالل الفرتة  % 12ابستثناء القروض ذات أسعار الفائدة الثابتة اليت سجلت نسبة أقل من 
 م.2008-2007إىل خسارة الشركات العقارية ألمواهلا،ونتج عنه ارتفاع حاالت احلجز على الرهوانت خالل عامي 

  فمع ازدايد حاالت التخلف عن السداد وصلت حالة انتعاش أسعار املنازل إىل فقاعة أسعار العقار: حدوث انفجار يف
هنايتها،وبدأت أسعار املنازل ابالخنفاض السريع،ومما زاد األمر أن اخنفاض أسعار العقار تزامن مع انتعاش عمليات بناء املنازل 

ملنازل رفع من نسبة التخلف عن السداد،وزاد من خسائر الشركات اجلديدة،فحصل فائض يف العرض،كما أن اخنفاض أسعار ا
 املقرضة نتيجة عدم تغطية أسعار املنازل احملجوزة للقروض املقدمة للعائالت املتخلفة عن السداد .

 : قرتاض من العمدت الشركات العقارية يف الوالايت املتحدة األمريكية على اتوريق الديون العقارية وبيعها يف األسواق املالية
املؤسسات املالية ملنح قروض عقارية وذلك عن طريق أدوات اهلندسة املالية حيث قامت ببيع القروض العقارية املرهونة ابلعقار 
وغريها من القروض املتعثرة على شكل سندات مرهونة ابلعقار لبنوك استثمار ومؤسسات مالية أخرى حملية وأجنبية حيث 

 إىل التوريق املخاطر اليت حتويلها إىل سندات وبيعها إىل مستثمرين يف األسواق املالية، ويهدفبلغت نسبة القروض عالية 

 وتوسع السيولة تؤمن مصرفية كأداة العاملية البورصات يف قابلة للتداول مالية أوراق إىل واملشروعات الدول قروض حتويل

 .(35)االئتمان

 وك قوية،ومبا أن نظرًا ألهنا صادرة عن بنت العقارية تصنيفا مرتفعا:قيام مؤسسات التصنيف اَلئتماين بتصنيف السندا
الديون العقارية مرتفعة املخاطر قد مت شرائها من قبل بنوك كبرية وقوية، وقد قامت وكاالت التصنيف االئتماين مبنح السندات 

 اليت تضم حزمة من الديون اخلطرة واملشكوك فيها تصنيفا مرتفعا.
 :إىل األسباب التالية -من وجهة نظر االقتصاد اإلسالمي  - ميكن إرجاع األزمة املاليةمن مجلة ما سبق و 

                                                           

.4م:ص٢٠٠٩-٢٠٠٨ لعام العاملية املالية املركز حول األزمة تقارير(34)   

 (35) .24: صضوابط االقتصاد اإلسالمي يف معاجلة األزمات املالية العاملية  
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  ًالفاحش. : الرابأوَل 
 التوسع اهلائل يف جين األرابح.اثنًيا : 
 (.ةجتميعها وحتويلها إىل أوراق مالي)بيع الديون العقارية وذلك من خالل تصكيكهاو  :التوسع ابلدينالثً اث 

 كوهنا الباحثني من العديد يراها كما العاملية املالية األزمة (؛ إذن تتمثلمهية )البيع بدون تقابض: البيوع الو رابًعا 

 جهة من املبادالت وعقود األختيار وأسواق واآلجلة املستقبلية العقود واملتمثلة أبسواق املالية ابملشتقات تتعامل

 .(36)أخرى جهة من املالية عمليات التسهيالت يف واإلفراط
ولكن التمويل اإلسالمي اقتصاد يقوم على األخالق يف مبادئه ومعامالته، ويطبقها بطريقة حقيقية ال ومهية، وال يتعامل ابلراب     

؛مما جيعله حائط صد أمام األزمات والكوارث االقتصادية واملالية وهذا ما سنناقشه يف (37)وال الغرر، وحيارب الفساد بكل أنواعه وأشكاله
 لث.املبحث الثا

 
 املبحث الثالث

 دور التمويل اإلسالمي
 يف مواجهة حتدَيت األزمة املالية العاملية. 

 زمة املالية العاملية:يف عالج تشوهات األدور التمويل اإلسالمي أوَل: 

 املصريف ظامالن على يعتمد يف األساس به،والذي املعمول العاملي املايل اهليكل الراهنة فشل العاملية املالية زمةً  ثبتت االً  ا

دت ً  ا التقليدية،اليت الصريفة ليةً  ال املعقدة البنية مع هليته للتعاملً  ا عدم العاملي املايل النظام ثبتً  وا رئيًسا، عامالً  بوصفه التقليدي
 تطورت اليت ماناالئت زمةً  ا ىلً  ا وبدورها مريكيةً  اال املتحدة الوالايت يف خريةً  اال العقارات السكنية زمةً  ا ىلً  ا املفرطة جمازفتها مع

 .(38) العاملي احلايل النظام املايل يف ثقة زمةً  ا ىلً  ا الراهنة العاملية املالية زمةً  اال حتولت السبب وهلذا الراهنة، زمة العامليةً  اال شكل يف
لتعزيز  ة احلتميةر والضرو  ،خالقية داخل النظام االقتصادياألمهية العظمى للمنظومة األ العاملية الراهنةاملالية األزمة  فقد أظهرت

البشرية  وإفالس الشركات والبطالة والركود االقتصادي , وألن التشريعات،القيم يف املعامالت التجارية للسالمة من اهنيار املؤسسات املالية
إهلية تضبط  تفإنه ال بد من االسرتشاد مبنهج مساوي وتشريعا، تفتقر إىل الباعث الديين الذي هو مبثابة الرقيب على جتاوزات الفرد

                                                           

ملصارفا العاملية)دليل األزمة تداعيات من احلد يف اإلسالمية املصارف ( دور(36  العلمي املؤمتر إىل مقدمة عمل خريوش، ورقة األردنية(:حسين اإلسالمية 
.2م، ص2010ديسمرب،  16-15الكويت،  ، جامعة اإلدارية والعلوم االقتصاد الرابع، كلية الدويل  

37) بن عبد الرمحن آل سعود، أكادميية انيف العربية  ( األزمة االقتصادية العاملية يف ضوء الشريعة اإلسالمية)الوقف اخلريي أمنوزًجا(:عبد الرمحن بن سعد
.3م، ص2010، 1للعلوم االمنية، اململكة العربية السعودية، ط  

.1م:ص٢٠٠٩-٢٠٠٨ لعام العاملية املالية املركز حول األزمة تقارير(38)   
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الصدق والعدل والتيسري  اإلسالمي املتمثلة يف تمويلن العامل اآلن أبمس احلاجة لتعريفه بقيم الأو ،سلوكيات األفراد يف سوق املال واالقتصاد
  .(39) والوفاء ابلوعود

يقية يف االقتصاد املعاصر، قكما أن تطبيق نظام التمويل اإلسالمي يسمح بتحقيق التوازن وربط التدفقات املالية ابلتدفقات احل
 . (40)مما مينع حدوث تضخمات يف التدفقات املالية اليت تعد السبب الرئيس ملختلف األزمات املالية

  واجلهالة،والقمار الراب()وهي الفائدة،يف النشاط االقتصاديالرئيسة ممنوعات الثالثة لل حترميهمرتكزات التمويل اإلسالمي  فأهم
 :(41)يلكما يف التفصيل التا

 الراب: أوًَل:
تحرمي ،ف(42)أن سعر الفائدة اليت تتعامل به املصارف التجارية املعاصرة هو الراب احملرم شرعاعلى قرار جممع الفقه اإلسالمي جبدة نص 

ن أميكن ال ىل املستثمرين عن طريق املصارف يعين ابختصار أن النقود يف اإلسالمإالفائدة كآلية لتدوير األموال من أصحاب املدخرات 
رك النقود مع حركة السلع ن تتحأوابلتايل فالبد ،ي احلقيقياالقتصادمنا هي وسيلة لتسهيل النشاط إىل سلعة تباع وتشرتى و إتتحول 

 .واخلدمات
 نيقول ابن القيم: " فإن الدراهم والداننري أمثان املبيعات، والثمن هو املعيار الذي به يعرف به تقومي األموال، فيجب أن يكو 

حمدوداً مضـــــــبوطاً، ال يرتفع وال ينخفض، إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالســـــــلع مل يكن لنا مثن نعترب به املبيعات ... وحاجة الناس 
،ويقول اإلمام الغزايل:"من نعمة هللا (43)إىل مثن يعتربون به املبيعات حاجة ضــــــرورية عامة، وذلك ال ميكن إال بســــــعر تعرف به القيمة " 

ق الدراهم والداننري وهبما قوام الدنيا، ومها حجران ال منفعة يف أعياهنا، ولكن يضـــــــطر اخللق إليهما، من حيث إن كل إنســـــــان تعاىل خل
 .(44)حمتاج إىل أعيان كثرية، يف مطعمه، وملبسه، وسائر حاجاته .. فال بد بينهما من معاوضة، والبد يف مقدار العوض من تقدير" 

ال بعد أن إن عائد أصحاب املدخرات اليتحقق إحيث ؛املشاركة يف الربح واخلسارةأ ي للفائدة هو مبدن البديل اإلسالمإلذلك ف 
املدخرين واملستثمرين بواسطة  ا بنيرابح فاهنا توزع بنسبة متفق عليها مسبقً أذا حتققت إف،ستثماريةتستثمر مدخراته يف املشروعات اال

 .املصرف

 

                                                           

 (39) تاحية لألكادمية العاملية للبحوث الشرعية يف املعامالت املالية جبث مقدم للندوة االفت، دور القيم اإلسالمية يف معاجلة األزمة املالية العامليةانظر: 
كواال ملبور , ماليزاي(،  إسرا)اإلسالمية   هـ.1432رجب  26،  

40) .20( انظر: التمويل اإلسالمي كأسلوب ملواجهة حتدايت األزمة املالية العاملية:ص  

 (41) لقيت يف املكتبة العامة ملدينة آن أربر األمريكية يف والية ميتشغن أحماضرة ة اليوسف، :يوسف خليفالغريب االقتصادالتمويل اإلسالمي يف سياق انظر: 
  . 4/3/2010بتاريخ 

 (42) .هـ1406ربيع الثاين  16-10يف دورة انعقاد مؤمتره الثاين جبدة بشأن الفائدة املصرفية جممع الفقه اإلسالمي انظر: قرار   

 (43) / 2م، 1968هـ(، حتقيق: طه عبد الرءوف سعد، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، 751القيم اجلوزية) ت  إعالم املوقعني عن رب العاملني: ابن
175 .  

44) . 12/2219هـ(،دار الشعب، القاهرة، 505( إحياء علوم الدين: أبو حامد الغزايل )ت   
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 :الغررالكثرياثنًيا:
صادي أو ىل ارتفاع تكاليف النشاط االقتإىل نزاعات و إألهنا تؤدي ؛وع الثاين من النشاطات اليت حيرمها اإلسالمالنالغرر من 

 .نواع الغررأغلب عقود املشتقات تتصف بنوع أو آخر من وأ، اىل توسع نقدي اليرافقه نشاط اقتصادي فعلي
 منه االقتصاد اعد على جتفيف منابع التوسع النقدي الذي يعاينسيس -ىل حد كبري إ -ن منع هذه العقود أو تقليلها إوابلتايل ف

 .(45) مع االقتصاد الفعليىل تقليص حجم االقتصاد النقدي ليكون متزانً إوهذا سيؤدي بدوره ،احلديث
 :أو امليسر القماراثلثًا:

وعلى ،اقتصادية وارث اجتماعية وتكاليفن اإلسالم حيرم القمار أو امليسر ملا فيه من كإىل حترميه للراب والغرر الفاحش فإضافة إ
ال إر نفاق على أي مشروع تكون تكاليفه أكرب عوائده نوع من التبذير واهلدتعترب اال ةية املعاصر االقتصادالرغم من أن دراسات اجلدوى 
وهذه املراهنات ،تن مراهناومنها ما حيصل يف أسواق املال م،تطبيق هذا املنطق على القمار أبشكالهيف أن اجملتمعات املعاصرة أخفقت 
 إىل حد كبري.قها يعمعملت على تا إمنىل تزايد وترية األزمات املالية و إهي نفسها اليت مل تؤدي فقط 

مبعىن ،يبىن عليه نظام اقتصادي ،حل مشكلة األزمات املالية ال بد أن يكون عرب منظور عقديومن العرض السابق نرى أن 
خالقية تساهم يف أة نظوم، عرب مقومي يوجه اإلجراءات والتقنيات املستخدمة يف حل املشكلة االقتصادية أنه ال بد من وجود منهج إمياين

هي من أهم عوامل  اليت مساوئ عدم اإلفصاح والشفافيةجتنب و ،خالقيمنع األزمات يف املصارف واألسواق املالية عرب اجتناب اخلطر األ
 وتوجيهها إىل استثمارات خاسرة .،ليةالتعثر املايل وتؤدي إىل هدر الفوائض املا

ان املعلومات املتعلقة وبي،ؤكد على أمهية الصدقواملنضبط بضوابطها يالشريعة اإلسالمية والتمويل اإلسالمي املستمد من قواعد 
وبذا يتحقق ،ن يتعامل معهمب ذر سلفاً من ينوي التغريرحيوبذلك ،وعدم كتمان ما من شأنه التأثري سلباً أو إجياابً يف أي تعاقد مايل،ابملنتج

 .(46)واملتوازن ستقراملستثماري االناخ امليف ظل النظام املايل اإلسالمي العدل و 
وتشجع ،تعاليم الشريعة اإلسالمية اليت حتض على الرتاحم والتعاون هلا ابلغ األثر يف اخلروج من أزمات التعثر املايل كما أن

ة اإلسالمية أبهنا تتعامل الشريعهذه وتتميز ،والركود االقتصادي عرب صيغ التضامن والتكافل،ستلك القيم الرفيعة على حل مشاكل اإلفال
 مع األزمات املالية بربانجمني :

  ة يف عرب االلتزام ابلضوابط الشرعي،حياول تفادي األزمة ابجتناب مسبباهتا،:عرب برانمج استباقياألولالربنمج
 .وامليسر وكل املخالفات الشرعية املتمثلة يف اجتناب الغرر،و املعامالت

                                                           

 (45)  يف املكتبة العامة ملدينة آن أربر األمريكية يف والية ميتشغن بتاريخ لقيتأحماضرة :يوسف خليفة اليوسف، الغريب االقتصادالتمويل اإلسالمي يف سياق 
4/3/2010 .  

 (46) ة العاملية للبحوث الشرعية يف املعامالت املالية يجبث مقدم للندوة االفتتاحية لألكادمي، دور القيم اإلسالمية يف معاجلة األزمة املالية العامليةانظر: 
, ماليزايكواال ملبور (،  إسرا)اإلسالمية   هـ.1432رجب  26،  
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 لى الطريق ع واألخذ بيد املنكوبني حىت يعودوا منتجني وفاعلني،: عرب برانمج عالجي يسعى إىل رفع األضرارالربنمج األخري
 .(47) الصحيح مرة أخرى

 دور التمويل اإلسالمي يف معاجلة تداعيات األزمة املالية العاملية: :اثنًيا
ديد من املؤسسات عت الاملالية العاملية األخرية وما جنم عنها من تداعيات خطرية على النظام املايل العاملي، وأتثر  لقد جاءت األزمة   

كوهنا متتلك فة اإلسالمية،،وخاصة الصري ا سالمة املبادئ اليت تقوم عليها الصناعة املالية اإلسالميةاملالية يف املنطقة هبذه األزمة لتؤكد جمددً 
 ،والتكامل،تعاونوال،والتيسري،والشفافية،واملصداقية،األمانة:وتقليل املخاطر مثل،ملقومات اليت حتقق هلا األمن واآلمانمن ا عديدال

والتضامن،ويف نفس الوقت حترم الشريعة اإلسالمية املعامالت املالية اليت تقوم على 
 .(48)ظلموال، واجلشع،واالستغالل،واالحتكار،واجلهالة،والتدليس،واملقامرة،الكذب

والسبب الرئيس ملختلف األزمات املالية اليت يشهدها النظام املايل العاملي إمنا يكمن يف تبنيه لنظام متويل كالسيكي،يعتمد على سعر    
الفائدة واملضاربة،كأسلوبني أساسني يف خمتلف املعامالت املالية من أجل حتقيق أقصى األرابح،ودون بذل جمهود حقيقي مقابل هذه 

 رابح. األ
 :(49)وقد متثلت اإلجراءات املتبعة من الدول املتقدمة للحد من تداعيات األزمة احلالية يف مرحلتني   

 مت فيها تنفيذ إجراءات متثلت يف تدخل السلطات النقدية واحلكومية يف السوق املايل منذ بداية األزمة،عن املرحلة األوىل :
ل عمليات شراء وأتميم أصول املؤسسات املالية املتعثرة،مع العلم أن هذه طريق ضخ سيولة نقدية كبرية يف السوق،من خال

اإلجراءات هدفت أساًسا إىل احلفاظ على استقرار السوق املايل، ومنع حتول األزمة املالية إىل أزمة اقتصادية تؤدي إىل الركود 
 مستوايت البطالة يف هذه الدول.االقتصادي،إال أن هذا اهلدف مل يتحقق،وحدث ركود اقتصادي نتج عنه ارتفاع 

 م يف تبين وتنفيذ 2009: بعد حتول األزمة املالية إىل أزمة حقيقية شرعت معظم الدول املتقدمة مع بداية سنة املرحلة الثانية
سياسات اقتصادية كينزية هتدف إىل رفع معدالت النمو االقتصادي،وختفيض مستوايت البطالة،عن طريق رفع اإلنفاق احلكومي 

 االستثماري.
 إال أن أثرها يبقى مؤقًتا وغري مستدام،ألهنامل تعاجل -وابلرغم من أهنا قد تؤدي إىل احلد من تداعيات األزمة  -وهذه اإلجراءات     

 تالعامل الرئيس املسبب ملثل هذه األزمات،واملتمثل يف االختالالت اليت يعاين منها نظام التمويل الكالسيكي املبين على املعامال
 الربوية،وعلى املضاربة غري املشروعة.

ومن هذا املنطلق فإن نظام التمويل اإلسالمي يعد النظام البديل القادر على معاجلة إختالالت نظام التمويل الكالسيكي،من خالل      
طار ضوابط موضوعية،تراعي يف إحترميه للمعامالت الربوية،واملضاربة غري املشروعة،وتبنيه ألساليب متويل مرنة،تؤدي إىل حتقيق أرابح،

                                                           

 (47) ة العاملية للبحوث الشرعية يف املعامالت املالية يجبث مقدم للندوة االفتتاحية لألكادمي، دور القيم اإلسالمية يف معاجلة األزمة املالية العامليةانظر: 
كواال ملبور , ماليزاي(،  إسرا)اإلسالمية   هـ.1432رجب  26،  

48) ول ألية والسوق املالية اإلسالمية يف احلد من أثـر تدويل اخلطر املايل على األنظمة املالية العربية: حلول عبد القادر، امللتقى الدويل ا( دور الصريفة اإلسالم
.2م، ص2011فيرباير  24و 23حول: االقتصاد اإلسالمي الواقع ورهاانت املستقبل، املركز اجلامعي بغرداية يومي   

49) .19مي كأسلوب ملواجهة حتدايت األزمة املالية العاملية: ص( انظر: التمويل اإلسال  
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 يف هذا النظام هو مبدأ املشاركة يف حتمل خمتلف املخاطر،وابلتايل املشاركة يف دظروف خمتلف اجلهات، كما أن املبدأ األساسي املتعم
 .(50)تقاسم األرابح واخلسائر

 من يبق ومل شئ، كل ديًنا،وأصبح املال واملال املادة جعل بعقله،وبطنه،بل مرتبطًا ابملال اإلنسان جعل الرأمسايل فالنظام

 .(51)أثر أي اإلنسانية األخالق
وهذا ما مييز هذا االقتصاد عن األنظمة االقتصادية األخرى أنه ال يفصل بني االقتصاد واألخالق،وال بني العلم واألخالق،وال 

حبال  -وسداها... وهلذا فإن هذا االقتصاد ال يقبل بني السياسة واألخالق،وال بني احلرب واألخالق،فاألخالق حلمة احلياة اإلسالمية 
ما قبلته أورواب من الفصال النكد واملشئوم بني الدين والدنيا،وما اندت به الرأمسالية وغريها من االنفصال بني االقتصاد  -من األحوال 
  .(52)واألخالق

 العاملية: األزمة املاليةاثلثًا: الصيحات املنادية بتطبيق التمويل اإلسالمي بعد 

والعدل ،والتسامح،ةوالنزاه ،ينفرد االقتصاد اإلسالمي من بني املناهج الفكرية االقتصادية ابعتباره القيم االخالقية كالصدق
ل هللا وأهنا عبادات تندرج حتت التكاليف الشرعية اليت يثاب العبد وبعاقب عليها من قب،مبادئ أساسية حتض عليها العقيدة اإلسالمية

 .تعاىل
ر مؤسسات مالية  اهنيايف تسبب مما خالقية ظهر األثر الكبري لغياب الصدق والنزاهة األ األخريةيف األزمة املالية العاملية و 

أسباب األزمة املالية ف،واختاذ القرار االستثماري،وإخفاء معلومات هلا أثرها يف تقييم املركز املايل،نتيجة ممارسات اتسمت ابلغش،كربى
مارس فيها أكثر من طرف ،والرغبة يف الرتبح عرب تعامالت مالية،تتمثل يف تعاظم اجلشع،يف األساس بسبب سلوكيات سلبيةالعاملية كانت 

 .(53) والكذب الذي أدى إىل كارثة مالية كربى وأزمة اقتصادية عاملية،والتغرير،الغش
 من جمموعة قيامها على حيث من املخاطر يلاألمن،واالستقرار،وتقل وضوابط قواعد ضمن تعمل اإلسالمية البنوك كانت وملا

 ضمن تعمل جهة، وكوهنا من والتيسري،والتعاون،والتكامل، والتضامن يف القيم،واألخالق،واألمانة،واملصداقية،والشفافية، املتمثلة األنظمة

 إضافة ، ابلباطل الناس أموال أكلالراب، والكذب،واملقامرة،والتدليس،واالحتكار، واالستغالل، واجلشع،والظلم،و  من خال إسالمي نظام

 األوراق تداول اإلنسان، وحرم ميلك ال ما بيع املشرتي،فحرم حيوزها أن قبل السلع بيع منع يقوم على اإلسالمي النظام كون إىل

 واالستفادة امللكية، ريةبدعوى ح الرأمسالية تبيحه اليت النصب،واالحتيال وسائل الباطلة،وحرم العقود عن الناجتة واألسهم املالية،والسندات

 الدولة للموارد العامة:كالبرتول،واملعادن،والطاقة، والكهرابء، وجعل واإلدارة العمل يف اخلاصة والشركات واملؤسسات األفراد خربات من

  .(54)األحكام الشرعية تتوىل كل هذا وفق

                                                           

50) .20( انظر: التمويل اإلسالمي كأسلوب ملواجهة حتدايت األزمة املالية العاملية: ص  

أوغلو،حبث مال أورواب:مصطفى يف املايل التعامل يف األخالقية انظر:املبادئ(51)  .م٢٠٠٨ للمجلس،يوليو عشرة الثامنة مقدم للدورة   

52) .57م،ص1995، 1خالق يف االقتصاد اإلسالمي:يوسف القرضاوي،مكتبة وهبة،القاهرة،ط( دور القيم واأل  

 (53) (،  إسرا)جبث مقدم للندوة االفتتاحية لألكادمية العاملية للبحوث الشرعية يف املعامالت املالية اإلسالمية، دور القيم اإلسالمية يف معاجلة األزمة املالية العاملية
بور , ماليزايكواال مل   هـ.1432رجب  26،  

.12األردنية(: ص اإلسالمية املصارف العاملية)دليل املالية األزمة تداعيات من احلد يف اإلسالمية املصارف ( دور(54  
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 املشكلة،وكيفية هذه ابأسب يف للتفكري واحملللني ملفكرينوا العامليني االقتصاديني من لكثري دافًعا كان  أمثلة من ورد ما إن كل  
 املالية،إال زماتواأل املشاكل معاجلة يف التقليدية الطرق البلدان من كثري  جربت ومرات أخر، وقد مرات تكرارها جتنب أجل من حلوهلا

 مرة. كل  الذريع يف ابلفشل تبؤ كانت  احملاوالت هذه أن
 أمريكا،وأورواب يف هاتاجل من كثري  اقتناع على تدل اليت واألمثلة زبدة جمموعة من االستشهاد حسن ويف السطور التالية يوضح خالد

 اإلسالمي تمويلال يكون أن إمكانية على الفاتيكان العاملية، وحىت البنوك لكربى العريقة،وإداراتٍ  القرار، واجلامعات أصحاب ذوي من
األقل،  على قتصاديةاال ملشاكلهم احلل هو يكون رمبا اإلسالمي التمويل أبن وإمياهنم قادهماعت االقتصادية،وتؤكد الغرب ملشاكل احلل هو

 :(55)ومنها

  ًدوفني جامعة قيام: أوَل (Dauphine-Université Paris)ظامن يف املاجستري لدراسات قسمٍ  ابستحداث ابريس يف 
 استمرار مكانيةإ املوضوع، وعدم هذا أبمهية منها ت؛إمياانً املعامال فقه تدريس الربانمج هذا يتضمن اإلسالمي؛حيث التمويل

 ابريس بورصة يضاأ قامت الرتخيص، وقد على للحصول فرنسا يف علمية جمالس ثالثة من الشهادة هذه اعتمدت جتاهله،حيث
 .أبمهيته للتعريف الالزمة التثقيفية الندوات أجله من الربانمج،وعملت هذا ابحتضان

 يف سالمياإل العامل خارج تصدر إسالمية سندات أول إسالمية، وهي سندات إبصدار البدء الربيطانية كومةاحل قرار: اثنًيا 
 خارج سالميةإ سيادية صكوك أول إصدار إىل تتطلع حكومته إن( كامريون  ديفيد) الربيطاين الوزراء رئيس قال العامل،حيث

 الشريعة مبادئ عم املنسجمني والتمويل الصريفة لتسهيل القوانني إسرتليين،وتعديل جنية مليون 200 بقيمة اإلسالمي العامل
 اإلسالمية.

 بل هناك املقيمني سلمنيامل قبل من ليس بريطانيا يف إسالمية مصرفية خدمات استحداث الربيطانية البنوك من كثري  قرار: اثلثًا 
 على الربيطانية مةابحلكو  حدا اإلسالمي، مما التمويل نظام بعدالة يؤمنون الذين املسلمني غري الربيطانيني من كبرية  نسبة من

 الستحداث طانيةالربي للبنوك املطلوبة الرتاخيص إبعطاء أيضا اإلسالمية، وقامت املالية املؤسسات تراخيص على املوافقة
 .اإلسالمية الطريقة على مالية خدمات

 اإلسالمية ابلطريقة كية،ولكناألمري  البنوك يف املالية اخلدمات على يًدامتزا وطلًبا اهتماًما يظهر اجلزيرة حملطة آخر تقرير يف: رابًعا 
 الدفعات سداد نع عجزهم حال يف عقاراهتم مصادرة من املدينني حيمي اإلسالمية ابلطريقة العقارات أصحاب متويل أن بسبب

 العامل. مستوى على %15 رهقد منوا اإلسالمي التمويل بنظام تتعامل اليت املالية املؤسسات حققت الشهرية، حيث

 من االستفادة على ةاألوروبي املصارف فيه حتث هلا مقال يف( رومانو أوسريفاتور) للفاتيكان الرمسية الصحيفة ذكرت: خامًسا 
 املالية املبادئ بيقتط إىل الغربية البنوك( عشر السادس بنديكت) الفاتيكان اباب دعا اإلسالمي، حيث املايل النظام خصائص

 .العاملية األزمة خضم يف عمالئها استعادة على العمل أجل أسسها،من يف بتمعن سالمية،والنظراإل

 بريطاين بنك مقابل تقف هيو  قالت( انبليوين لوريتا) االقتصادية للخبرية دراسة فيه األملاين أظهر للتلفزيون تقرير يف: سادًسا 
 يف اإلسالمية يعةالشر  ومببادئ أخالقية مبعايري التزم البنك أن لو اإلفالس هذا جتنب ابإلمكان كان  إنه: اإلفالس على مشرف

                                                           

55) زبدة، ملحق جريدة حسن املتكررة:خالد العاملية املالية األزمات ملشاكل حل اإلسالمي التمويل ( هل م.2014(، أاير 16رقم) االقتصادي، العدد القدس   

https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTvfOC0vLOAhUL1RoKHeZBB4MQjBAIKjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.dauphine.fr%2Fen%2Fwelcome.html&usg=AFQjCNEALMuQs_a55UFxyOtSKJ0Q-lD05g&bvm=bv.131783435,d.d2s
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 خسائره اإلسالمي املايل النظام أن إىل اإلسالمي، وتوصلت املايل ابلنظام الغريب املايل النظام مبقارنة قامت املالية،حيث أعماله
 الذي املباشر ابالستثمار فقط وتسمح التأمني؛ وشركات التقليدية البنوك يف املسامهة وحترم الراب حترم الشريعة ألن جًدا؛ حمدودة
 مجيع ،وإنالغريب االقتصاد يف موجود هو ما عكس على فقط املدين من وليس األطراف مجيع من املخاطر حتمل على يقوم

 على خالقيةأ رقابة هناك إن القول ميكن حيث خمتصة شرعية جلنة قبل من وتدقق تفحص اإلسالمي النظام يف املعامالت
 .املنتجات

 اهنيار بعد اإلسالمي للتمويل وعفر  الفتتاح تراخيص الياابنية البنوك مينح قانوانً  الياابين يف طوكيو احلكومي الربملان أقرّ : سابًعا 
 املعروفة التقليدية طرقابل املالية األزمات عالج حماولة يف الياابنية البنوك فشلت ربوية، إذ تعامالت على القائمة املالية األنظمة
 . للجميع

 تطبيق إىل أورواب يف االقتصادية الصحف كربى(  تشالنجر) جملة حترير رئيس فانسن( )بوفيس االقتصادي احمللل دعا: اثمًنا 
 الكارثة وراء قفي الذي الرأمسايل النظام براثن من للتخلص أوحد كحل  االقتصادي اجملال يف يتعلق فيما اإلسالمية الشريعة

 . العامل على ختيم يتال االقتصادية

 التمويل ، إن2007 العام مطلع األخري( )االهنيار كتاب  ومؤلف األصول إلدارة اسيتس( )بريش صندوق قال مدير: َتسًعا 
 إىل نجذبوني املستثمرين من كثريًا  األخرية،وإن املالية األزمة أعقاب يف املايل النظام إىل االنضباط إعادة ميكنه اإلسالمي

 من لديها ما وىس تقرض أن اإلسالمية للبنوك ميكن ال املصرفية الناحية من اإلسالمية، وإنه للشريعة املطابقة االستثمارات
 البنوك قبل من إلقراضا عملية يف اإلفراط نتيجة األخرية األزمة يف السلبية أاثره بكل االئتمان ختليق يتفادى ما ودائع، وهو
 التقليدية.

 2010 ديسمرب يف نهأ( كوان)الكويتية األنباء ماريل(لوكالة )لوران التسويق وأستاذ البلجيكي صادياالقت أعلن اخلبري: عاشًرا 
 املال الغربية،وأن ولالد يف املشورة اإلسالمي؛لتقدمي التمويل يف خمتصني حمامني من عاملية شبكة من مكون مشروع إبطالق قام
 اإلسالمي. التمويل مستثمري أيدي يف اليوم

 وحكومات ينيوأكادمي اقتصاديني من سواء األطراف مجيع من إمجاًعا هناك أن والداين للقاصي جلًيا أصبح فقد ع ما تقدمومن جممو  
 أسلوب إىل املخاطر يف املغاالةو  اإلقراض يف املفرط والتوسع الراب على املبنية التقليدي اليومية املالية تعامالهتم أسلوب تغيري ضرورة على
 الفقر معدالت زايدة إىل أدى الذي األمر العامل اقتصادايت يف املتعاقبة االهنيارات إىل أدت اليت املمارسات هذه على القيود يضع جديد
 .(56)أمجع العامل أسواق يف الركود حالة البطالة،وانتشار معدالت العامل،وارتفاع يف

 للتمويل سيس وحداتً  بتا العامل حناءً  ا شىت يف البنوك من العديد االن العاملية،تقوم املالية زمةً  اال ملخاطر مواجهتها وبعد 

 .(57)دوالر بليون ٧٠٠ من بني يرتاوح مببلغ تقدر صاعدة صناعة بذلك هبا،جاذبة سالميً  اال

                                                           

56) زبدة، ملحق جريدة حسن املتكررة:خالد العاملية املالية األزمات ملشاكل حل اإلسالمي التمويل ( هل م.2014(، أاير 16االقتصادي، العدد رقم) القدس   
.10م:ص٢٠٠٩-٢٠٠٨ لعام العاملية املالية املركز حول األزمة تقارير(57)   
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 رب فرضه نظام اإلنسان،فهو شقاء تسبب االقتصاد يف وأزمة اضطراب كل اإلسالمي االقتصادي النظام عاجل فقد وهكذا

  .(58)ملخلوقاته يصلح ام يعلم الذي العاملني

 سالميةً  اال مع الشريعة املتماشية املالية دواتً  اال نَّ ً  ا على تستند سالميً  اال االقتصاد قوة نْ ً  ا يتضح الظروف هذه وحتت

  .(59)اخلاطئة واملمارسات واخليال التنظري على وليس احلقيقي االقتصاد على مبنية

وابلتايل يقلل  ،ن يقلل من احتماالت حدوث األزمات املاليةأاملعاصر ميكنه  ياالقتصادىل القول أبن النظام إخنلص مما سبق و 
تصف ابلغرر الفائدة وهي كثرية ومتجددة ، وقيد املعامالت املالية اليت تياًل عن ىل صيغ التمويل ابملشاركة بدإنه اجته أمن تكاليفها لو 

إلسالمية اليت خالقية اطار املنظومة العقائدية واألإذا متت يف إعمق أون جيابية هلذا العالج تكن النتائج االأالفاحش والقمار، والشك 
يها فراط والتفريط يف استخدام موارد هذا الكون اليت ليس فوحتميه من كل صور اإل،نسانوهتذب غرائز اإل،جتمع بني الدنيا واآلخرة

َوآاَتك ْم ِمْن ك لِّ َما َسأَْلت م وه  َوِإْن تـَع دُّوا نِْعَمَة اَّللَِّ ال  له تعاىل :ا لقو مصداقً ، (60)رد انسان مع هذه املو ا اخللل هو يف تعامل اإلإمنو ،قصور
 .(61)حت ْص وَها ِإنَّ اإِلنَساَن َلظَل وٌم َكفَّارٌ 

تضمنه بصورته الشاملة امل النظام االقتصادي اإلسالميومن جمموع ما سبق فإنه حان الوقت ـ وبصورة ال نظري هلا ـ إلظهار 
اجلارية  نالفطرة والسنتوافقه مع العقل و توضيح و  ،زام ابملنهج الرابين، والسلوك األخالقي، والتكامل البنائي من خالل إبراز هذا اجملاللتاال

 .مصاحل الدين والدنيامبا يتوافق مع 
 

*** 
 

 النتائج والتوصيات
 أوَل:النتائج:

 وظًا سات املالية العاملية، إال أن سوق التمويل اإلسالمي عرفت منًوا ملحرغم تداعيات األزمة املالية العاملية على العديد من املؤس
خالل السنوات األخرية؛نتيجة اإلقبال املتزايد على املؤسسات املالية اإلسالمية كأداة متويلية جديدة أثبتت حضورها يف السوق 

 العاملية وقدرهتا على محاية املستثمرين من أي خماطر حمتملة.

                                                           

.13، 12األردنية(: ص اإلسالمية املصارف العاملية)دليل املالية األزمة تداعيات من احلد يف اإلسالمية املصارف ( دور(58  

.9م:ص٢٠٠٩-٢٠٠٨ لعام العاملية املالية املركز حول األزمة تقارير(59)   

 (60) شغن ة آن أربر األمريكية يف والية ميتلقيت يف املكتبة العامة ملدينأحماضرة :يوسف خليفة اليوسف، الغريب االقتصادالتمويل اإلسالمي يف سياق انظر:
  . 4/3/2010بتاريخ 

 (61)   .34سورة إبراهيم:آية
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 من احلقيقي تطوير االقتصاد على األول يقوم التقليدي؛حيث والتمويل اإلسالمي التمويل أسلويب شاسعة بني فروقًا هناك 

 املديونيات برتحيل الثابتة على الفائدة يقوم اآلخر احلقيقي، بينما النمو أو املضافة القيمة مع يتفق ربح هامش وضع خالل

 جديدة. اقتصادية أزمة يف حني كل ينفقاعة الد تنفجر أن الومهي إىل االقتصاد وتعزيز

  تطبيق نظام التمويل اإلسالمي يسمح بتحقيق التوازن االقتصادي واملايل، وربط التدفقات املالية ابلتدفقات احلقيقية يف
 ة. ناالقتصاد؛مما مينع حدوث تضخم يف التدفقات املالية اليت تعد السبب الرئيس ملختلف األزمات املالية عرب العصور املتباي

  السبب الرئيس ملختلف األزمات املالية اليت يشهدها النظام املايل العاملي يكمن يف تبنيه لنظام متويل كالسيكي يعتمد على
 سعر الفائدة واملضاربة الومهية، كأسلوبني أساسني يف خمتلف املعامالت املالية من أجل حتقيق أقصى األرابح . 

  أن يكون عرب منظور عقدي ومنهج إمياين قومي يوجه اإلجراءات والتقنيات املستخدمة إن حل مشكلة األزمات املالية ال بد
يف حل املشكلة االقتصادية املستفحلة؛فاملنظومة االخالقية تساهم يف منع األزمات يف املصارف واألسواق املالية عرب اجتناب 

 عوامل التعثر املايل.اخلطر االخالقي،ومساوئ عدم اإلفصاح، وغياب الشفافية اليت هي من أهم 

 اثنيا: التوصيات:
  جيب على املستثمرين املسلمني عدم االخنراط وراء األنشطة احملظورة مبوجب الشريعة، ويف التمويل اإلسالمي،ال جيوز ابلتايل

نزير،واملواد االستثمار يف شركات متارس أنشطة حمظورة على غرار اخلدمات املالية،والقمار،والكحول،واألسلحة، والتبغ،وحلم اخل
 اإلابحية، كما ال جيوز للمصارف اإلسالمية تقدمي أي متويل هلذه الشركات.

 مع الشريعة املتماشية املالية دواتً  اال نَّ ً  ا على تستند البد من نشر مبادىء التمويل اإلسالمي ومميزاته وإظهار قوته اليت 

  واملمارسات الومهية. خليالوا التنظري على وليس احلقيقي االقتصاد على مبنية سالميةً  اال

  على العاملني يف املؤسسات املالية اإلسالمية عدم التفريط يف املنظومة االخالقية داخل النظام االقتصادي، وذلك لتعزيز القيم
يعات ر يف املعامالت التجارية؛للسالمة من اهنيار املؤسسات املالية وإفالس الشركات، والبطالة، والركود االقتصادي, وألن التش

 البشرية تفتقر إىل الباعث الديين الذي هو مبثابة الرقيب على جتاوزات الفرد واجلماعة.

*** 
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 املصادر واملراج ع
 القرآن الكرمي. -

 ،م.1977اتفاقية إنشاء االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية، مطابع االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية، القاهرة 
 والتدريب، جدة،  للبحوث اإلسالمي للتنمية، املعهد اإلسالمي املغريب، البنك الفتاح عبد احلميد اإلسالمية: عبد وكالبن يف اإلسرتاتيجية اإلدارة

 هـ.1425
  هـ(،دار الشعب، القاهرة .505إحياء علوم الدين: أبو حامد الغزايل )ت 

 م.1،2000الدوري، دار وائل، عمان، ط إدارة البنوك )مدخل كمي واسرتاتيجي معاصر(: فالح حسن احلسيين،ومؤيد عبد الرمحن 
  ،م.1989إدارة البنوك: حممد سعيد سلطان وآخرون، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية 

 اإلسالمية، اجمللد للمالية الدولية إسرا إدارة السُّي وَلة يف املؤسسات املالية اإلسالمية )دراسة فقهية اقتصادية(: علي حميي الدين القرة داغي، جملة 

 م.2010األول،ديسمرب،  ألول، العددا
  يف العربية اناألزمة االقتصادية العاملية يف ضوء الشريعة اإلسالمية)الوقف اخلريي أمنوزًجا(:عبد الرمحن بن سعد بن عبد الرمحن آل سعود، أكادميية

 م.1،2010للعلوم االمنية، اململكة العربية السعودية،ط
 2008، أكتوبر 335رز األسباب والعوامل احملفزة(: عديل قندح ، جملة إحتاد املصارف العربية،بريوت،العدد: األزمة املالية العاملية)اجلذور وأب. 
  ،م.1980أساسيات إدارة البنوك: سيد اهلواري،مكتبة عني مشس،القاهرة 

 م.1،1991االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي: أمرية عبد اللطيف مشهور، مكتبة مدبويل، القاهرة،ط 
 م1968هـ(، حتقيق: طه عبد الرءوف سعد، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، 751م املوقعني عن رب العاملني: ابن القيم اجلوزية ) ت إعال. 

 ،لعدد االبنوك اإلسالمية وأهم مشاكلها العملية: حنان إبراهيم النجار، جملة البحوث التجارية، كلية التجارة،جامعة الزقازيق، السنة الثالثة
 م.1981ثالث،ال

  ،192هـ،العدد1400البنوك اإلسالمية ودورها يف اجملتمع اإلسالمي: جملة الوعي اإلسالمي، الكويت، ذو احلجة. 
 م.1977شحاتة، دار الشروق، اململكة العربية السعودية، إمساعيل اإلسالمية: شوقي البنوك 
 م1،1990البنوك اإلسالمية:حمسن اخلضريي، كتاب احلرية، القاهـرة،ط. 
 م.1،1994ط،التبعية االقتصادية ودور البنوك اإلسالمية يف حترير العامل اإلسالمي منها: حممد إبراهيم أبو شادي،الزهراء لإلعالم العريب، القاهرة 
 ،هـ.1428التحوط يف التمويل اإلسالمي:سامي بن إبراهيم السويلم،املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،اململكة العربية السعودية 
 م.33،1995، السنة 365ور النظام املصريف اإلسالمي: أسامة الطنطاوي، جملة رابطة العامل اإلسالمي، العدد تط 
 اإلسالمية،  للدول والتدريب واإلقتصادية واإلجتماعية اإلحصائية األحباث م،مركز٢٠٠٩-٢٠٠٨ لعام العاملية املالية املركز حول األزمة تقارير

 م..2009مي، ، يونيو اإلسال املؤمتر منظمة

  الية ميتشغن لقيت يف املكتبة العامة ملدينة آن أربر األمريكية يف و أحماضرة :يوسف خليفة اليوسف، الغريب االقتصادالتمويل اإلسالمي يف سياق
  . 4/3/2010بتاريخ 

 أزمة النظام املايل  حولامللتقى الدويل احلرتسي محيد، التمويل اإلسالمي كأسلوب ملواجهة حتدايت األزمة املالية العاملية: بوفليح نبيل، و عبد هللا :
 م.2009أبريل، 7-6واملصريف الدويل، جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ، قسم االقتصاد واإلدارة، يومي 

 م.2012،  1التمويل اإلسالمي:رفيق يونس املصري، دار القلم، دمشق، ط 

 تنمية،مركز لالتواجد العاملي للبنوك اإلسالمية)رسالة وأهداف وحتدايت(: حسن العايل،ندوة الصناعة املالية اإلسالمية حتت رعاية: البنك اإلسالمي ل
 م.2000أكتوبر، 18ـ  15التنمية اإلدارية بكلية التجارة،جامعة اإلسكندرية،
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  ة د األنصاري، ندوة بنك فيصل اإلسالمي املصري )البنوك اإلسالمية ودورها يف التنمية االقتصاديدور البنوك اإلسالمية يف التنمية االجتماعية: حممو
 م.1983ديسمرب، 5ـ 3واالجتماعية(، القاهرة،

 امللتقى الدويل ردور الصريفة اإلسالمية والسوق املالية اإلسالمية يف احلد من أثـر تدويل اخلطر املايل على األنظمة املالية العربية: حلول عبد القاد،
 م.2011فيرباير  24و 23األول حول: االقتصاد اإلسالمي الواقع ورهاانت املستقبل، املركز اجلامعي بغرداية يومي 

 جبث مقدم للندوة االفتتاحية لألكادمية العاملية للبحوث الشرعية يف املعامالت املالية، دور القيم اإلسالمية يف معاجلة األزمة املالية العاملية 
  هـ.1432رجب  26،  كواال ملبور , ماليزاي(،إسرا)اإلسالمية

 م .1995، 1دور القيم واالخالق يف االقتصاد اإلسالمي:يوسف القرضاوي،مكتبة وهبة،القاهرة،ط 

 مقدمة عمل ورقة خريوش، علي األردنية(: حسين اإلسالمية املصارف العاملية)دليل املالية األزمة تداعيات من احلد يف اإلسالمية املصارف دور 

 م.2010ديسمرب،  16-15الكويت،  اإلدارية، جامعة والعلوم االقتصاد الرابع، كلية الدويل العلمي املؤمتر إىل
 م.2،2007الشامل يف معامالت وعمليات املصارف اإلسالمية: حممود عبد الكرمي إرشيد، دار النفائس، األردن،ط 
 م.2008، 1،دار النهضة،سوراي، طسامر مظهر قنطقجي:ت املالية العامليةضوابط االقتصاد اإلسالمي يف معاجلة األزما 

  (، 3شر، العدد)عطبيعة نشاط البنوك اإلسالمية وأثره على ختطيط وإدارة املوارد البشرية هبا: حممد مسري كامل، جملة اإلدارة، القاهرة، اجمللد السابع
 م.1985يناير، 

 بدون بياانت.معبد علي اجلارحي: (نظرة اقتصادية حتليلية)والفشل املصريف اإلسالمي الفشل الشرعي ، 

 بيت ملؤمتر املفتوحة، فلسطني، حبث مقدم القدس عليان، جامعة خليل اإلسالمي:إبراهيم ،التمويل التقليدي ، التمويل املفاهيم:االستثمار يف 

 هـ.1435اخلامس،  املقدس
 م . ٢٠٠٨ دبلن،يوليو للمجلس، عشرة الثامنة مقدم للدورة مالأوغلو،حبث فىأورواب:مصط يف املايل التعامل يف األخالقية املبادئ 

 م.1،1990مشكلة االستثمار يف البنوك اإلسالمية وكيف عاجلها اإلسالم: حممد صالح الصاوي، دار الوفاء،املنصورة، ط 
 :يطانيا، مجادي على حممد سعيد الراوي، جملة احلكمة، بر املصارف اإلسالمية بني االستجابة للضرورات االقتصادية واالجتماعية وحتدايت املستقبل

 .25هـ،العدد1423الثاين،
 االقتصادية،  للعلوم العراقية عبدالكرمي، اجمللة عبدالغين القريشي، وميسون كاظم العاملية: مدحت املالية األزمة حتدايت مواجهة يف اإلسالمية املصارف

 م.2012والثالثون،  الثاين العاشرة، العدد السنة
  198املصارف اإلسالمية: حممد الزحيلي،جملة االقتصاد اإلسالمي، العدد . 

  ،مفهوم التمويل يف االقتصاد اإلسالمي)حتليل فقهي واقتصادي(:منذر قحف، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، اململكة العربية السعودية
 هـ.1424

 م.1979ر، االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية، القاهرة،النجا دفوائد(: أمح بال بنوك)اإلسالمية  الصحوة منهج 

 ،هـ.1405النظام املصريف )خصائصه ومشكالته(: رفيق يونس املصري، جملة دراسات يف االقتصاد اإلسالمي 

 (، أاير 16رقم) االقتصادي، العدد القدس زبدة، ملحق جريدة حسن املتكررة:خالد العاملية املالية األزمات ملشاكل حل اإلسالمي التمويل هل
 م.2014

*** 
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 اَلطار الشرعي والقانوين لعقد اَلستجرار وأثره على اَلقتصاد اَلسالمي: دراسة مقارنة
 الدكتورة ندى سامل محدون
 استاذ القانون املدين املشارك
 كلية احلقوق / جامعة املوصل

 
 امللخص
 خرى ا  ، وما واكبه من جناحات مرة  واخفاقات مراتان التطور اهلائل يف جمال املال واالقتصاد الذي يشهده العامل

ادت اىل لفت نظر املختصني يف هذا اجملال اىل اجياد بدائل حتكم عامل املال واالستثمار وحتقق اكرب قدر من التوازن يف 
ر هذه القواعد ياجملتمع ، فظهرت الدراسات اليت اندت ابلرجوع اىل قواعد املعامالت املالية واالقتصاد االسالمي ، وتطو 

وتطويعها للتطبيق على ارض الواقع وضمن االطار الشرعي هلا ، وقد اخرتان من بني هذه املعامالت عقدا مل ينل حظه 
من الدراسة الكافية رغم وجود حبوث ودراسات يف هذا اجملال االنه مازال هناك املزيد ليكتب ، وهذا العقد هو عقد 

وع يقوم على اساس دفع الثمن من قبل املشرتي عاجال ام اجال واخذ ابملقابل السلعة االستجرار الذي يعد نوعا من البي
من البائع شيئا فشيئا ، وليس دفعة واحدة ، وامنا االخذ يتم بناء على حاجة املشرتي ، واذا نظران اىل الواقع جند ان هذا 

قسم  ال دوراي كراتب شهري مثال ، وقد اجازهالنوع من البيوع مطروقا ويستفاد منه اكثر الناس خاصة من يكون هلم دخ
من الفقهاء املسلمني استحساان ملا فيه من تيسري ودفع احلرج عن الناس ، لكن مع ذلك ال نستطيع االطمئنان اىل 
التعامل هبذا النوع من العقود اال ضمن ضوابط حمددة ، الن فيه صورا ممكن ان يؤدي التعامل هبا اىل الوقوع يف احملظور 

وابرزها عقد  صارفيف امله واملطبقة عمليا لصور القريبة منهذا العقد وربطه اب دراسة  من اجل ذلك يتطلب االمر  ،
ية واالستفادة من احكامه يف جمال املعامالت املالالتوريد واحلساب اجلاري والصيغ التمويلية للمصارف االسالمية ،

اليت  ع على الفرد واجملتمع ، خاصة اذا علمنا ان هناك الكثري من اخلدماتاملصرفية االستثمارية االسالمية مبا يعود ابلنف
اخذت امهية يف اجملتمع تفوق امهية السلع املادية ، وميكن ان نطبق على التعامل هبا احكام االستجرار وغريها من 

 التعامالت االخرى .  
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 املقدمة

 د وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد ....احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان حمم

 أوَل : تعريف ِبوضوع البحث  :

ان التطور اهلائل يف جمال املال واالقتصاد الذي يشهده العامل ، وما واكبه من جناحات مرة  واخفاقات مرات ادت اىل 
التوازن يف اجملتمع ،  قدر منلفت نظر املختصني يف هذا اجملال اىل اجياد بدائل حتكم عامل املال واالستثمار وحتقق اكرب 

فظهرت الدراسات اليت اندت ابلرجوع اىل قواعد املعامالت املالية واالقتصاد االسالمي ، وتطوير هذه القواعد وتطويعها 
للتطبيق على ارض الواقع وضمن االطار الشرعي هلا ، وقد اخرتان من بني هذه املعامالت عقدا مل ينل حظه من الدراسة 

وجود حبوث ودراسات يف هذا اجملال االانه مازال هناك املزيد ليكتب ، وهذا العقد هو عقد االستجرار  الكافية رغم
الذي يعد نوعا من البيوع يقوم على اساس دفع الثمن من قبل املشرتي عاجال ام اجال واخذ ابملقابل السلعة من البائع 

من  ى حاجة املشرتي ، واذا نظران اىل الواقع جند ان هذا النوعشيئا فشيئا ، وليس دفعة واحدة ، وامنا االخذ يتم بناء عل
البيوع مطروقا ويستفاد منه اكثر الناس خاصة من يكون هلم دخال دوراي كراتب شهري مثال ، وقد اجازه قسم من 

 التعامل ىلالفقهاء املسلمني استحساان ملا فيه من تيسري ودفع احلرج عن الناس ، لكن مع ذلك ال نستطيع االطمئنان ا
هبذا النوع من العقود اال ضمن ضوابط حمددة ، الن فيه صورا ممكن ان يؤدي التعامل هبا اىل الوقوع يف احلرام او احملظور 
خاصة يف الصورة اليت أيخذ هبا املشرتي السلعة من البائع وال يعلم مثنها ويقدر مثنها يوم احملاسبة ، هذا النوع يكون فيه 

ن وقت التعاقد ، وملا فيه من استغالل حلاجة املشرتي وحتميله لسعر يكون اكثر من السعر او الثمن غرر جملهولية الثم
يوم اخذه للسلعة ، من اجل ذلك يتطلب االمر تدخل املشرع لتنظيم هذا العقد يف نصوص قانونية وضمن االطار 

على الفرد  ستثمارية االسالمية مبا يعود ابلنفعالشرعي ، واالستفادة من احكامه يف جمال املعامالت املالية املصرفية اال
واجملتمع ، خاصة اذا علمنا ان هناك الكثري من اخلدمات اليت اخذت امهية يف اجملتمع تفوق امهية السلع املادية ، وميكن 

 ان نطبق على التعامل هبا احكام االستجرار وغريها من التعامالت االخرى .

قانون لااالسلوب املقارن بني اراء الفقهاء املسلمني من جهة ، ومن مث مقارنتها مع ى يف هذه الدراسة علاعتمدان وقد 
من جهة اخرى ، ابالضافة اىل املنهج التحليلي الراء الفقهاء املسلمني والنصوص  1951( لسنة 40رقم ) دين العراقيامل

 القانونية .
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 األول املبحث

 اَلستجرار عقد مفهوم

 العقود عن فهواختال وخصائصه تعريفه عرض خالل من العقد هذا ماهية تناول يقتضي تجراراالس عقد مفهوم بيان ان

 عند ورد كما جراراالست بيع حاالت لعرض فنخصصه الثاين املطلب اما ، االول املطلب يف وذلك ، معه تتشابه قد اليت

 وذلك العقد هذا من عراقيال املشرع قفمو  سنعرض املطلبني ويف ، حالة لكل الفقهي التكييف وبيان املسلمني الفقهاء

 .دينامل قانونال ضمن الصورة هذه ينظم مل العراقي املشرع الن البيع لعقد العامة االحكام اىل ابلرجوع

 املطلب اَلول: ماهية عقد اَلستجرار

 ، العقد اذهل التعريفات من العديد وضعت اذ ، االستجرار عقد ماهية املبحث هذا من األول املطلب يف نتناول
 عن ومتييزه ، صهخصائ اىل االشارة تقتضي العقد ماهية بيان ان كما ، صوره او حاالته تعدد من جاء التعريفات واختالف

  : االتية الفروع خالل من وذلك ، العقود من غريه

 الفرع اَلول : تعريف عقد اَلستجرار

، أما اصطالحا فقد  1، واجررت الدين اذا اخرته له  االستجرار لغة اصلها جر ، واجلر اجلذب ، جره ، جيره ، جرا 
ا ودفع مثنها احلنفية أبنه "أخذ احلوائج من البياع شيًئا فشيئً وردت عدة تعريفات لعقد االستجرار منها ، ما عرفه فقهاء 

از البيع مبا ينقطع و ، وعرفه احلنابلة ابلنظر اىل جهة السعر او الثمن إذ قال ابن القيم "اختلف الفقهاء يف ج 2بعد ذلك" 

                                                           
  - ابي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور ، لسان العرب ، ج4 ، دار صادر ، بيروت ، لبنان ، ص125- 127 1
 - ابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختار ، ج7 ، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ، الرياض ، 2003 ، ص 2
33 .  



 

 
1458 

به السعر من غري تقدير الثمن وقت العقد وصورهتا البيع ممن يعامله من خباز أو حلام أو مسان أو غريهم أيخذ منه كل 
 3 يوم شيًئا معلوًما، مث حياسبه عند رأس الشهر أو السنة على اجلميع ويعطيه مثنه"

سليم وائج من البياع شيئا فشيا ، دون االتفاق على الثمن ، او توعرفه قسم من الفقهاء احملدثني أبنه " أخذ املرء احل
 4شيء منه غالبا ، مث حياسبه على امثاهنا بعد استهالكها " 

 5ويعرف كذلك أبنه اخذ السلع من البائع شيئا فشيئا ، ودفع الثمن معجال او مؤجال 

، اذ نصت املادة  1951( لسنة 40رقم ) دينامل قانونال، فقد نص على تعريف البيع بشكل عام يف  عراقياما املشرع ال
( على ان " البيع مبادلة مال مبال "  فيدخل بيع االستجرار يف عموم تعريف البيع وتطبق عليه القواعد العامة 506)

   6قد نظم قسما من انواع البيوع ليس من ضمنها عقد االستجرار عراقييف عقد البيع ، مع مالحظة ان املشرع ال

 ل التعاريف السابقة ميكن أن نسجل املالحظات اآلتية:من خال

 ان االستجرار هو عقد بيع يرد على السلع والبضائع االستهالكية يف اغلب االحيان . -1
ان االستجرار ال يكون متحققا اذا اخذ املشرتي السلع شيئا فشيئا من البائع ودفع مثنها يف كل مرة الن ذلك  -2

 ايخذ هبا املشرتي احلاجيات . سيكون عقد بيع ينعقد يف كل مرة
ان املشرتي قد يعلم مثن البضائع اليت أيخذها وقد ال يعلمه حينها ، وامنا حياسب البائع على الثمن بعد اخذه  -3

 للبضائع ، وتقدير الثمن قد يكون يوم احملاسبة او يوم االخذ .

                                                           
 - ابن تيمية ، المحرر في الفقه على مذهب االمام احمد بن حنبل ، ج1 ، وزارة الشؤون االسالمية واالوقاف والدعوة 3

. 298واالرشاد ، المملكة العربية السعودية ، ص  
  - د . نزيه حماد ، معجم المصطلحات المالية واالقتصادية في لغة الفقهاء ، ط1 ، دار القلم ، دمشق ، 2008 ، ص498
  -  د. اسامة عمر االشقر ، عقد االستجرار ) صوره – احكامه – تطبيقاته ( ، ص 6 5
  - ينظر نصوص المواد )588- 600( من القانون المدني العراقي .6
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 كون حسب حاجة املشرتي وليسان الثمن قد يكون مؤجال وقد يكون معجال ، وان اخذ السلع او البضائع ي -4
يف مواعيد اثبتة هذا االصل لكن الابس من االتفاق بني البائع واملشرتي على مواعيد دورية اثبتة الخذ املشرتي 

 للسلع .
وعليه ميكن ان يعرف عقد بيع االستجرار أبنه مبادلة املبيع ابلثمن مؤجال او معجال ، على ان يتم تسليم املبيع للمشرتي 

 ت زمنية دورية او غري دورية . يف فرتا

 الفرع الثاين : خصائص عقد اَلستجرار

 هناك مجلة من اخلصائص يتميز هبا عقد االستجرار وكااليت :

 اوَل : عقد اَلستجرار عقد معاوضة

 إن طريف عقد االستجرار ، البائع واملشرتي كالمها يعطي مقابال ملا أيخذ فالبائع يعطي البضاعة او السلعة مقابل
. 7دفع املشرتي للثمن ، وبذلك ينطبق على العقد أبنه عقد معاوضة الن كل واحد من املتعاقدين يعطي مقابال ملا أيخذ

فيه ان يكون  جند أن املقابل االول وهو املبيع يشرتط دين العراقيقانون املالوابلرجوع اىل القواعد العامة لعقد البيع يف 
الفاحشة ، ويتحقق العلم ببيان اوصاف املبيع واحواله واذا كان موجودا يف جملس  معلوما للمشرتي علما انفيا للجهالة

العقد تكفي االشارة اليه ، اما املقابل االخر وهو الثمن ويعرف ابنه ماتراضى عليه املتعاقدان يف مقابلة املبيع سواء زاد 
، وماينطبق من شروط على املبيع والثمن   8نعلى القيمة او قل ، والقيمة هي ما قوم به الشيء من غري زايدة والنقصا

 يف عقد البيع ينطبق على عقد االستجرار لوجود عالقة العموم واخلصوص بينهما . 

  

                                                           
 - ينظر د. عبد المجيد الحكيم، الموجز في شــــــــــــرح القانون المدني الجزء األول في مصــــــــــــادر االلتزام ، ط5، مطبعة النديم، 7

.20، ص 1983؛  د. أنور سلطان ، مصادر االلتزام، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان،  48بغداد، دون سنة طبع، ص   
  - ينظر نصوص المواد )514 ، 530 ( من القانون المدني العراقي .8
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 اثنيا : عقد اَلستجرار عقد ملزم للجانبني

ن  و يعد عقد االستجرار عقدا ملزما للجانبني ألنه ينشئ التزامات متقابلة على عاتق كل من املتعاقدين، حبيث يك
كل طرف دائن ومدين للطرف األخر، وان هذه االلتزامات يكون مصدرها العقد املربم بينهما، وان كل التزام هو السبب 

. فيلتزم البائع بتسليم املبيع اىل املشرتي جمردا من كل حق آخر مامل يكن هناك اتفاق اونص يف القانون 9لاللتزام األخر
التزام  مبا هو ضروري من جانبه لنقل امللكية اىل املشرتي ، كما يقع على املشرتييقضي بغري ذلك ، كما يلتزم أبن يقوم 

ونالحظ فيما يتعلق ابلتزام ،  10بدفع الثمن عند التعاقد اوال وقبل تسلم املبيع او املطالبة به مامل يتفق على غري ذلك
ىل ارادة الطرفني ما يتعلق بتأجيل الثمن ااملشرتي يف عقد االستجرار ان دفع الثمن غالبا مايكون مؤجال وخيضع يف كل 

ة او عند احملاسبة . بسعر السوق عند اخذ البضاع فيمايتعلق بتحديد الثمن حسبما اتفق عليه املتعاقدين اوبثمن املثل
نها م ويرتتب على هذا الرتابط والتقابل يف االلتزامات بني الطرفني وعلى اعتبار العقد ملزما للجانبني نتائج من عدة نواح

 ما يتعلق ابلدفع بعدم التنفيذ و بفسخ العقد عند عدم قيام احد الطرفني بتنفيذ التزامه .  

 اثلثا : عقد اَلستجرار عقدا زمنيا.

تنقسم العقود من حيث تنفيذها إىل عقود فورية وعقود مستمرة التنفيذ، فالعقد الفوري هو العقد الذي ال يكون 
د التنفيذ فوراي ولو تراخى التنفيذ إىل اجل أو آجال متعاقبة ، وابرز مثال على العق الزمن عنصرا جوهراي فيه، فيكون

الفوري عقد البيع حىت وان كان الثمن مؤجال أو يتم دفعه على إقساط ، أو كان تسليم املبيع ال يتم فورا، وإمنا بعد مدة 
ل الثمن أو أتجيل ور إبرام العقد والزمن هنا يف أتجيمعينة على إبرام العقد، فهذه التزامات على البائع واملشرتي تتحدد ف

، اال اننا يف عقد االستجرار جند ان أتجيل الثمن ليس هو الغاية االوىل 11تسليم املبيع هو عنصرا عرضيا وليس أساسيا
تقي لفقط وامنا الثمن يدفع على دفعات متكررة كلما استجدت حاجة املشرتي اىل السعلة مما جعله يف هذا اجلانب ي

                                                           
 - ينظر د. حسن علي الذنون، شرح القانون المدني العراقي، العقود المسماة – عقد البيع، مطبعة الرابطة، بغداد، بدون سنة 9

.20طبع ، ص   
  - ينظر نصوص المواد )531 ، 587 ( من القانون المدني العراقي .10
 - ينظر د. عبد المجيد الحكيم، المصدر السابق، ص 52-53 ؛ د. علي هادي العبيدي، شرح أحكام عقدي البيع 11

.18، ص 2000للنشر، األردن،  ، المركز القومي1واإليجار، ط  
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مع عقد التوريد ، اذن إرادة العاقدين حولت العقد الفوري إىل عقد زمين أو مستمر يف عقود التوريد، ففي هذه العقود 
الزمن ابألصل ال يعد عنصرا جوهراي، لكن تكرار أداء هذا العقد يف فرتات متتابعة لسد حاجة تتكرر جعل هذا العقد 

 .12عقدا زمنيا

 اَلستجرار عما يشتبه به من عقودالفرع الثالث : متييز عقد 
 

هناك بعض العقود اليت ميكن ان تلتبس مع عقد االستجرار امهها بيع االسرتسال وعقد التوريد وسنحاول بيان اوجه 
 الشبه واالختالف بني االستجرار وكل من هذين النوعني وكااليت :

 
 اوَل : متييز عقد اَلستجرار عن عقد بيع اَلسرتسال 

السرتسال ، ان يكون احد طريف عقد البيع جاهال ابلقيمة والحيسن ان يفاوض ، فقد يكون املشرتي يقصد ببيع ا
جاهال بثمن املبيع ويطلب من البائع ان يبيعه ابلثمن الذي يبيع به الناس ، او يكون البائع جاهال بقيمة املبيع الذي 

فيه فمنهم  هذا البيع عند الفقهاء املسلمني خمتلف ميلكه ويطلب من املشرتي ان يشرتي منه كما يشرتي الناس ، وحكم
 . 13من اجازه مع اعطاء خيار الغنب للطرف املسرتسل سواء اكان البائع او املشرتي ، ومنهم من مل جيزه 

 يتضح لنا ان بيع االستجرار خيتلف عن بيع املسرتسل يف النواحي االتية : 
رتسل ثمن البضاعة او جاهال هلا وقت البيع ، اما يف بيع املسان املشرتي  يف بيع االستجرار قد يكون عاملا ب -1

 فدائما املشرتي يكون جاهال بثمن البضائع لذلك يسلم امره اىل البائع ليبيعه كما يبيع الناس .

                                                           
 - ينظر: د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، مصادر االلتزام ، ج1 ، دار احياء التراث العربي ، 12

؛ د. توفيق حسن فرج ، النظرية العامة لاللتزام  في مصادر االلتزام، الدار 179بيروت ، لبنان ، دون سنة طبع ، ص 
.68، ص 1991، دمشق، الجامعية  

 - منصور بن ادريس البهوتي ، شرح منتهى االرادات ، ج3 ، ط1 ، مؤسسة الرسالة ، 2000 ، ص196 ؛ محمد بن 13
؛ وللمزيد من  141، دار احياء الكتب العربية ، ص 3احمد بن عرفة الدسوقي ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، ج

مسلم اليوسف ، بيع المسترسل في الفقه االسالمي منشور على شبكة االنترنيت ، ص  التفصيل حول بيع المسترسل يراجع د.
ومابعدها . 10  
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ان البائع يف بيع االستجرار يكون على علم دائما بقيمة البضاعة وامثاهنا وكل ما يتعلق هبا ، اما يف املسرتسل  -2
ن البائع هو اجلاهل بقيمة البضاعة ويطلب من املشرتي ان يدفع له مثلما يدفع الناس مثنا هلذه البضاعة قد يكو 

. 
ان بيع االسرتسال ممكن ان يعقد ويسلم الثمن واملبيع فوراي، او ممكن ان يكون احدمها مؤجال واالخر معجال  -3

 البائع حسب حاجاته .، اما بيع االستجرار فال يتحقق اال اذا اخذ املشرتي السلع من 
 اثنيا : متييز عقد اَلستجرار عن عقد التوريد

عقد التوريد هو عقد يتعهد مبقتضاه طرف اول أبن يسلم سلعا معلومة ، مؤجلة ، بصفة دورية خالل فرتة معينة لطرف 
 . 14اخر مقابل مبلغ معني مؤجل كله او بعضه

احدة ث ان املشرتي يزود ابملبيع على شكل دفعات وليس مرة و ويتفق العقدان ابن الزمن يف كالمها عنصرا جوهراي حي
 ويف مراحل زمنية متكررة وان كالمها يردان غالبا على السلع االستهالكية ، اال ان العقدين خيتلفان يف االمور االتية : 

ون السلع كان عقد التوريد ينصب على سلع معينة ومعلومة ومثبتة من قبل الطرفني ، اما االستجرار فقد ال ت -1
معلومة اال عند اخذ املشرتي الحتياجاته ، فمثال يف عقد التوريد قد يتفق مورد اغذية مع مستشفى مثال على 
توريد سلع غذائية معينة معدة مسبقا وفق قوائم تتضمن احتياجات املستشفى ملا تتضمنه الوجبة الغذائية ، اما 

ي لشهر قد الحيتاجه يف الشهر القادم فمثال اخذ املشرت يف عقد االستجرار فان ما حيتاجه املشري يف هذا ا
جمموعة سلع مكونة من اكثر من مادة غذائية يف املرة القادمة ممكن ان ايخذ مادة او مادتني فقط حسب 

 حاجاته اليها يف حينها .
اجها يف اوقات معينة تان عقد التوريد غالبا ما تكون له مواعيد دورية اثبتة فيزود املورد املشرتي ابلبضائع اليت حي -2

ومعلومة ، اما يف عقد االستجرار فان حاجة املشرتي هي اليت حتدد الوقت فال يكون يف اوقات اثبتة مع 
 مالحظة انه ممكن انيتم االتفاق على مواعيد دورية اثبتة بني البائع واملشرتي .

       
 املطلب الثاين : حاَلت عقد اَلستجرار

لى اركان من رضا وحمل وسبب ، ونرجع فيها اىل القواعد العامة يف عقد البيع وكما وردت ان عقد االستجرار يقوم ع
، وسنركز هنا على ركن احملل اذ من خالله ممكن ان حندد عدة حاالت هلذا العقد وكذلك  15 دين العراقيقانون املاليف 

ملبيع والثمن ، ار هذا العقد ، فاحملل هو اخلصوصية حمل عقد االستجرار اليت متيزه عن عقد البيع ولكن الخترجه عن اط
                                                           

  - د. عبد الرزاق السنهوري ، المصدر السابق ،ج6 ، ص 167 .14
  - ينظر نصوص المواد )508-530( من القانون المدني العراقي .15
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اال ان ارادة االفراد هي اليت حتكمت يف احملل ، فأصبح تسليم املبيع يتم على مراحل وحسب حاجة املشرتي وهذا 
مادعى اىل تسميته استجرارا للبضاعة او السلعة ، اما التفصيل واالختالف كان من جهة الثمن اذ هناك خصوصية 

 ان الثمن مرة يكون معجال ومرة يكون مؤجال ، واترة يكون معلوما للمشرتي وقت التعاقد واخرى يكون معينة تتمثل يف
جمهوال ، واذا كان جمهوال ممكن ان يتم دفعه بناء على سعر السوق او مثن املثل يوم اخذ البضاعة او يوم احملاسبة بني 

 البائع واملشرتي ، وفيما أييت بيان هلذه احلاالت :
 : اَلستجرار بثمن مؤجل ويندرج حتت هذه اْلالة صور ثالث : اوَل

ان يقوم املشرتي أبخذ السلعة من البائع شيئا فشيئا وحسب حاجته اليها ويدفع مثنها بعد ذلك حسب اتفاق  -1
 بينه وبني البائع ، ويكون املشرتي يف هذه الصورة عاملا بثمن السلع 

لفقهاء املسلمني ، وذلك لتوفر شرط معلومية املبيع والثمن ، إذ اليت أيخذها . وهذه الصورة اجازها اغلب ا
ذهب احلنفية اىل ان هذا العقد يندرج حتت حكم بيع التعاطي ذلك ان الثمن معلوم عند ابرام العقد اذا نظران 

عاطي . اال اننا نالحظ  ان الت 16اىل الصيغة اليت انعقد هبا العقد ، وان السعر معلوم للطرفني فالابس بذلك 
او املعاطاة هي احدى صيغ انشاء العقد وهي طريقة للتعبري عن ارادة املتعاقدين وال ميكن اجلزم ابن عقد 
االستجرار ينعقد ابلتعاطي فقط ممكن ان ينعقد ابلقول او ابلكتابة او ابالشارة . اما املالكية فلهم تفصيل يف 

من  ستجرار هبذه الصورة االول ان يكون الشراءهذه الصورة يتبني من خالل اشرتاطهم شرطني لصحة بيع اال
صاحب حرفة او ممن هو معروف ببيع هذا النوع من السلع ، واستغنوا هبذا الشرط عن شرط تعيني املبيع الن 
الشراء من ذي حرفة يقوم مقام تعيني املبيع ، اما الشرط الثاين حتديد سقف زمين الخذ السلع شيئا فشيئا من 

. يف حني انقسم الشافعية على رايني  17تجاوز مخسة عشر يوما لكي اليتجاوز اجل السلم قبل املشرتي ال ي
، واجاز احلنابلة هذه  18منهما من اجاز العقد هبذه الصورة ومنهم من منعه وعده عقدا ابطال يف كل صوره 

 . 19الصورة الن الثمن معلوما فال جمال للشك جبوازها 
لبائع وكما يف الصورة االوىل ، اال انه ال يعلم مثنها ، عندها يتم االتفاق ان يقوم املشرتي أبخذ السلع من ا -2

بينهما على تسديد مثن السلعة بقيمتها او سعرها عند االخذ ، او يف اعتماد سعرها عند التسديد . هذه 
                                                           

  - ابن عابدين ، المصدر السابق ، ج7 ، ص 55 .16
  - محمد بن احمد بن عرفة الدسوقي ، المصدر السابق ،ج3 ، ص216 .17
 - ابي زكريا النووي ، مغني المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المنهاج ، ج2 ، ط1 ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، 18

. 7، ص 1997  
  - ابن تيمية ، المصدر السابق ، ج1 ، ص298 .19
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وها استحساان ز الصورة مل جيزها قسم من الفقهاء املسلمني وذلك جلهالة الثمن عند التعاقد ، اال ان احلنفية اجا
وكذلك ذكروا ان اخذ السلعة وسداد قيمتها بعد ذلك اعتمادا على سعر السوق وقت االخذ او قت احملاسبة 

، واجازها احلنابلة يف حالة ان  20يدخل ضمن ابب ضمان املتلفات ابذن صاحبها تسهيال لالمر ورفعا للحرج
حة ر املستقبلي وقت احملاسبة ، قياسا على صيتم سداد الثمن على اساس سعر السوق وقت التعاقد ال السع

 . 21بيع املسرتسل 
اثنيا : االستجرار بثمن معجل : وتتحقق هذه احلالة عندما يدفع املشرتي نقودا اىل البائع مقدما ويقوم أبخذ السلعة 

 : 22شيئا فشيئا منه ، وال خيلو االمر من االفرتاضات االتية 
ذلك للبائع ، وأيخذها شيئا فشيئا منه ، فهذه الصورة جائزة عند الفقهاء و  ان يدفع املشرتي مثن البضاعة كامال -1

 ملعلومية الثمن واملبيع.
ان يدفع له مبلغا من املال وأيخذ منه سلعا شيئا فشيئا ، او ماتسمى دفعة حتت احلساب  ، وهذه الصورة  -2

ند احلنفية  الثمن معروفا فالبيع فاسد عاجازها قسم من الفقهاء على ان تكون امثان السلع معروفة ، واذا مل يكن 
. 

وهناك الكثري من التفاصيل اجلزئية اليت تندرج ضمن هذه احلاالت ال جمال لذكرها ، عليه نكتفي ابالطار العام حلاالت 
عقد االستجرار اليت تناولناها . من خالل ماسبق يتبني لنا اختالف الفقهاء املسلمني حول جواز صور االستجرار 

 د اىل االستفاده من هذه احلاالت عند حتديد االطار القانوين لعقد االستجرار .وسنعو 
 

  

                                                           
  - علي حيدر ، درر الحكام شرح مجلة االحكام ، ج1 ، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ، الرياض ، ص182 .20
 - ينظر منصور ابن ادريس البهوتي ، المصدر السابق ، ج4 ، ص196 ؛ وينظر في تفصيل الخالف الفقهي د. عمر 21

وما بعدها . 12االشقر ، المصدر السابق ، ص   
- للمزيد من التفاصيل والتوسع في موقف الفقهاء المسلمين ينظر د. رفيق يونس المصري ، بيع االستجرار تعريفه 22

، منشور على شبكة  2006واشكاالته ، بحث ملقى في ندوة حوار االربعاء ، مركز ابحاث االقتصاد االسالمي ، جدة ، 
 االنترنيت . 
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 املبحث الثاين
 تنظيم عقد اَلستجرار واثره على اَلقتصاد اَلسالمي

بعد ان بينا يف املبحث االول مفهوم عقد االستجرار ، وصوره والتكييف الفقهي هلذه الصور ، وتوصلنا اىل ان لالستجرار 
عددة ، منها ما اجازها الفقهاء املسلمون ومنها ماكانت حمل اختالفهم ، حناول يف هذا املبحث توظيف التنظيم صورا مت

 الفقهي هلذا العقد يف اطار قانوين مع مراعاة مستجدات العصر، مث نتناول اثره على االقتصاد االسالمي وكااليت :
 

 املطلب اَلول
 تنظيم عقد اَلستجرار

ستعراضنا للتنظيم الفقهي لعقد االستجرار يف املبحث االول ، ان له صورا متعددة منها ما كان حمل الحظنا من خالل ا
امجاع فقهي ومنها ما كان حمل خالف بني الفقهاء ، كما الحظنا ان هذا العقد جيري التعامل به ويف فرتات زمنية خمتلفة 

ه ولتحقيق امل وتسهيل امورهم ضمن اطار شرعي منضبط ، علي، نظرا حلاجة الناس اليه ملا ينطوي عليه من تيسري يف التع
الغاية املتواخاة من هذا العقد يف تيسري امور الناس من جهة ، ولوضع ضابط عام حيسم اخلالف الفقهي وينظم هذا 

شرع ، خاصة ان امل23ضمن النصوص اخلاصة ببعض صور البيع  دينقانون املاليف  عراقيالعقد ، نرى ان يدرجه املشرع ال
ء وشراؤهم كبيع االولياء والوكال  مل يكتف ابلقواعد العامة للبيع ونظم قسما من انواع البيع يف نصوص خاصة منها

الفراد االطمئنان اىل يتيح ل دينقانون املالان التظيم القانوين هلذا العقد ضمن  . النفسهم وبيع احلقوق املتنازع عليها
املالية االسالمية واملصارف االسالمية من دراسته وتطويع احكامه ملا يتالئم مع  التعامل به من جهة ، وميكن املؤسسات

 تعامالهتا املالية وتطوير احكامه هبذا االجتاه .
 نستعرض التنظيم املقرتح وكااليت : دين العراقيقانون املالوالجل تنظيم هذا العقد ضمن 

لمني ردت هلذا العقد ، وعدم اتفاق الفقهاء املستعريف االستجرار : من خالل استعرتضنا للتعاريف اليت و  -1
على تعريف حمدد ، ولتعدد صوره ومنها ماهو جائز ومنها ماهو غري جائز شرعا لوجود شبهة الغرر وجمهولية 
احملل ، نرى اقرتاح نص قانوين لتعريف هذا العقد ، رغم ان وضع التعاريف يفضل ان تبقى للفقهاء والشراح 

، لكن ما ذكرانه انفا اقتضى وضع تعريف ، وكااليت: املادة االوىل " االستجرار بيع  وليس من عمل املشرع
 مال بثمن مؤجل او معجل ، على ان يسلم البائع املال للمشرتي شيئا فشيئا وحسب حاجة االخري "

                                                           
  - لالطالع على صور خاصة من البيوع ينظر نصوص المواد )588-596( من القانون المدني العراقي .23
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ال ا ينطبق على عقد االستجرار القواعد العامة يف عقد البيع من حيث اركان العقد من رضا وحمل وسبب ،  -2
ان خصوصية احملل )املبيع( جعلت من الضروري افراد نصوص خاصة هبا وكااليت : املادة الثانية " يشرتط 

 لصحة االستجرار 
 ان يكون املبيع من االموال اليت ميكن تعيينها ابلوصف او املقدار ويتوافر وجودها عادة عند التسليم . -أ

 ان يتضمن العقد بيان جنس املبيع ونوعه وصفته . -ب
يرد االستجرار على السلع االساسية االستهالكية ذات احلاجات املتكررة ، وجيوز االتفاق بني الطرفني   -ت

 على نوع اخر من السلع . " 
ان اخلالف الفقهي كان يدور حول نقطة اساسية وهي الثمن يف االستجرار ، فاتفقوا على ان العقد يكون  -3

يف حالة املشرتي الذي أيخذ البضائع شيئا فشيئا دون ان يتم  جائزا اذا كان بثمن معلوم ، اال اهنم اختلفو
االتفاق بينه وبني البائع على مثنها ، فتتم احملاسبة بينهما فيما بعد على اساس سعر السوق وقت احملاسبة او 
وقت االخذ ، وحنن نؤيد الراي الذي يذهب جبواز ان يكون االستجرار بثمن مؤجل او معجل ، ويف حالة 

تفاق على الثمن يصار اىل حتديده على اساس مثن املثل يف وقت ابرام العقد ، عليه نقرتح النص االيت عدم اال
ان يكون معلوما للعاقدين ، وعند عدم  -سواء اكان معجال ام مؤجال-: املادة الثالثة " يشرتط يف الثمن 

 معلوميته يصار اىل مثن املثل وقت اخذ املبيع . " 
رأي املالكية عند تنظيم عقد االستجرار ، اذ كما الحظنا سابقا اهنم اشرتطوا شرطني لصحة نرى ان يتم االخذ ب -4

االستجرا ، االول ان يكون الشراء من صاحب حرفة او ممن هو معروف ببيع هذا النوع من السلع ، عقد 
ع ، والشرط الثاين يواستغنوا هبذا الشرط عن شرط تعيني املبيع الن الشراء من ذي حرفة يقوم مقام تعيني املب

حتديد سقف زمين الخذ السلع شيئا فشيئا من قبل املشرتي ال يتجاوز مخسة عشر يوما لكي اليتجاوز اجل 
 ، ان يف االخذ هبذا الراي حماسن نبينها فيما أييت : السلم

اجتني ح ان املبيع قد ال يكون معينا يف كل مرة يستجر هبا املشرتي السلعة من البائع فقد أيخذ حاجة او -أ
يف املرة االوىل ويستغين او يضيف حاجة اخرى يف املرة الثانية وهكذا ، فعليه جيب ان يكون البائع متمكنا 
من توفري كل هذه االحتياجات وال يكون كذلك اال اذا كان متمكنا من مهنته او حرفته ، او معروفا بتوفري 

 وبيع هذا النوع من السلع .
ر يؤدي اىل تنظيم التعامل هبذا العقد لكي ال تبقى االمور بدون ان حتديد حد اقصى لالستجرا  -ب

حماسبة او يرتاخى دفع الثمن اىل اوقات بعيدة قد يؤدي اىل احلاق ضررا ابلبائع ، وحدده املالكية خبمسة 
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يشرتط يف البائع ان يكون حمرتفا أومتخصصا بتوفري  -1عليه يكون نص املادة الرابعة : " عشر يوما .
 التزيد مدة أتجيل الثمن عن شهرين كحد اقصى تتم به احملاسبة " -2ت او السلع حمل العقد . احلاجيا

اعمال مبدأ االرادة املفرتضة للمشرع يف تنظيم هذا العقد ، وقبل البدء يف تطبيق هذا املبدأ يف تنظيم عقد   -5
ساس لتطور القانون ، يقوم على ااالستجرار نود االشارة اىل ان " االفرتاض القانوين هو وسيلة عقلية الزمة 

ويقوم هذا املبدأ يف جمال  24افرتاض امر خمالف للواقع يرتتب عليه تغيري حكم القانون دون تغيري نصوصه "
التصرفات القانونية على احالل ارادة املشرع حمل ارادة االفراد كلما اقتضى االمر تدخله لرتتيب االحكام مثاله 

ه  ، فباالصل ان السكوت موقف سليب الينتج اثرا يف الواقع لكن املشرع احل ارادتاعتبار املشرع السكوت قبوال
حمل ارادة الفرد الساكت وحوله اىل موقف اجيايب وابلتحديد قبوال ، يرتتب عليه ابرام العقد ، وهذا ما اخذ به 

قول ولكن السكوت  الينسب اىل ساكت-1( على " 81، اذ نصت املادة ) دينقانون املاليف  عراقياملشرع ال
ويعترب السكوت قبوال بوجه خاص اذا كان هناك تعامل سابق بني -2.  واليف معرض احلاجة اىل بيان يعترب ق

ن سكوت ، وكذلك يكو  املتعاقدين واتصل االجياب هبذا التعامل او اذا متخض االجياب ملنفعة من وجه اليه
 جمال تنظيم عقد " ، ويف ملا ورد يف قائمة الثمن من شروطاملشرتي بعد ان يتسلم البضائع اليت اشرتاها قبوال 

االستجرار ميكن تدخل املشرع يف فرض ارادته على االفراد اذا مل يتم االتفاق على مدة ، فان ذلك يعين ان 
مدة العقد هي احلد االقصى الذي حدده ، واذا مت االتفاق على مدة اطول من املدة احملددة فال تكون معتربة 

لمدة احملددة قانوان ، ويتم احملاسبة على اساسها وما زاد عليها يعد عقدا جديدا ، كذلك اذا مل يسم اال ل
الطرفان مثنا للمبيع فان الثمن هنا هو مثن املثل او السعر السائد يف السوق عند التعاقد . عليه نقرتح النص 

القصى احملدد قانوان وهو شهرين من أتريخ اذا مل حيدد الطرفان مدة للعقد فيعد معقودا للحد ا-1االيت : " 
اذا مل يسم الطرفان مثنا للمبيع  -2ابرام العقد ، واذا اتفقا على مدة تتجاوز هذا احلد ، فيعد عقدا جديدا . 

 فيصار اىل اعتماد مثن املثل السائد وقت ابرام العقد . "  
 
 

  

                                                           
 - د. ياسر باسم ذنون ، جوتيار عبدهللا احمد ، االفتراض القانوني في قانون المرافعات ، بحث منشور في     مجلة 24

. 9، ص 2010، ا سنة  45ا ع   الرافدين للحقوق ،  
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 املطلب الثاين
 عقد اَلستجرار و اَلقتصاد اَلسالمي

اد االسالمي هو جمموعة املباديء واالصول االقتصادية اليت حتكم النشاط االقتصادي للدولة االسالمية واليت االقتص
وردت يف الكتاب والسنة ، واليت ميكن تطبيقها مبا يتالئم مع ظروف الزمان واملكان ، ويعاجل االقتصاد االسالمي مشاكل 

ق بعقيدة ، واملباديء واالسس اليت يقوم عليها االقتصاد االسالمي تتعل اجملتمع االقتصادية وفق املنظور االسالمي للحياة
االقتصاد االسالمي والقواعد االساسية يف االقتصاد االسالمي ، واالدوات االستثمارية واحملظورات يف االقتصاد االسالمي 

 ، وكااليت :
 اوَل :عقيدة اَلقتصاد اَلسالمي

 :  تقوم هذه العقيدة على مبدأين اساسيني
املال مال هللا واالنسان مستخلف فيه ، وبذلك يكون االنسان مسؤوال عن هذا املال كسبا وانفاقا يف االخرة  -1

امام هللا سبحانه وتعاىل ، ويف الدنيا امام الناس ، فالجيوز ان يكتسب املال من معصية او ينفقه يف حرام او 
 يف مايضر الناس .

وز بادل وليس سلعة من السلع ، فالجيوز بيعه وشراءه )راب الفضل ( ، والجياملال اداة لقياس القيمة ووسيلة للت -2
 أتجريه ) راب النسيئة (.

 اثنيا : القواعد اَلساسية يف اَلقتصاد اَلسالمي
املشاركة يف املخاطر : وهي اساس االقتصاد االسالمي وعماده وهي الصفة املميزة له عن غريه من النظم ،  -1

خلسارة هي قاعدة توزيع الثروة بني راس املال والعمل ، وهي االساس الذي حيقق العدالة فاملشاركة يف الربح وا
 يف التوزيع .

ال ينفرد هذا النظام عن غريه يف هذا الباب اال يف وجود الزكاة كمورد ينفرد به االقتصاد االسالمي  :موارد الدولة  -2
جلزية غري من اموال االغنياء ، ابالضافة اىل ا، وهي اشبه شيء ابلضرائب ، لكنها تعطى للفقراء وهي جزء ص

 وهي تؤخذ من غري املسلمني والتؤخذ منهم زكاة وهي مقابل ان حتميهم الدولة وتوضع يف بيت املال .
امللكية اخلاصة : حيمي النظام االسالمي امللكية اخلاصة ، فمن حق االفراد متلك االرض والعقار ووسائل االنتاج  -3

نوعها وحجمها ، بشرط ان ال يؤدي هذا التملك اىل االضرار مبصاحل عامة الناس ، وان  املختلفة مهما كان
 ال يكون يف االمر احتكارا لسلعة حيتاجها الناس .

امللكية العامة : تظل املرافق املهمة حلياة الناس يف ملكية الدولة او حتت اشرافها وسيطرهتا من اجل توفري  -4
 ومصاحل اجملتمع .احلاجات االساسية حلياة الناس 
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نظام املواريث : يعمل نظام املواريث على تفتيت الثروات وعدم تكدسها ، حيث تقسم الثروات بوفاة صاحبها  -5
 على ورثته حسب االنصبة املذكورة يف القران والسنة .

الصدقات واالوقاف : وتعد الصدقات واالوقاف من خصائص االقتصاد االسالمي اليت تعمل على حتقيق  -6
 افل االجتماعي ، وتغطية حاجات الفقراء .التك

 تغليب املنفعة العامة على املنفعة اخلاصة عند التضارب ، وتطبيق قاعدة دفع الضرر العام ابلضرر اخلاص . -7
 مراقبة السوق دون التدخل يف حتديد السعر عن طريق احملتسب . -8
 قي الركبان . عليه وسلم وهنيه عن تلالشفافية يف العمل التجاري ، وخري دليل عليها منع الرسول صلى هللا -9

 اثلثا : اَلدوات اَلستثمارية يف اَلقتصاد اَلسالمي 
املضاربة : أبن يدفع صاحب املال ماال لصاحب العمل او املؤسسة االستثمارية من اجل استثماره له ، على    -1

لعدالة يف حيقق اكرب قدر من ا ان يتم توزيع االرابح بناء على نسبة حمددة من الربح وليس من اصل املال وهذا
 . 25التوزيع عما حيققه النظام الربوي ، وال يتم توزيع الربح اال بعد استعادة اصل راس املال 

املشاركة :  اليت يكون فيها االطراف مشاركون يف املال واجلهد ، او ابحدمها ، وتكون ملكية النشاط التجاري   -2
 .26واخلسارة مشرتكة بينهم ويتشاركون يف حتمل الربح 

املراحبة : هي اقرب شيء للتجارة العادية ، فيقوم صاحب املال بشراء سلعة من اجل بيعها بسعر اعلى ، سواء  -3
 .27اكان هذا البيع االخري اجال او تقسيطا او نقدا 

االجارة : ان يشرتي صاحب املال او املستثمر عقارا او معدات لغرض أتجريها ، ويكون هذا االجيار ، بعد  -4
 صروفات الصيانة هو ربح النشاط التجاري . م

السلم : هو الصورة العكسية للبيع اآلجل ففيها يتم دفع املال مقابل سلعة آجلة على ان تكون السلعة حمددة  -5
 وموصوفة وصفا يرفع اخلالف  . 

 رابعا : احملظورات يف اَلقتصاد اَلسالمي 
  28اب " وراب النسيئة ، قال تعاىل "وأحل هللا البيع وحرم الر الراب : الراب حمرم يف االسالم بنوعيه راب الفضل   -1

                                                           
  - د. حسن االمني ، املضاربة الشرعية وتطبيقاهتا احلديثة ، املعهد االسالمي للتنمية ، 1421 ، ص25.19
  - د. حممد أتويل ، الشركات واحكامها يف الفقه االسالمي ، ط1 ، دار ابن احلزم ، 2009 ، ص324 .26
  - د. حسام الدين موسى عفانة ، بيع املراحبة لالمر ابلشراء ، ط1 ، 1996 ، ص14 .27
  - سورة البقرة / االية 28275
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االحتكار : وهو حمرم كذلك وورد حترميه يف السنة النبوية ملا فيه من اضرار مبصاحل العامة واالستغالل حلاجاهتم  -2
 ، ومايتسبب فيه من قهر للمحتاج وربح فاحش للمحتكر . 

 ، فال جيوز االجتار هبا ،اذ ان املال اليباع واليشرتى .  االجتار ابلقروض : القروض هي احدى صور املال -3
 بيع ما الميلكه الفرد : ال جيوز بيع ماالميلكه الفرد ، وذلك ملنع املخاطرة واملغامرة .  -4
بيع الغرر : وهو بيع غري املعلوم ، مثل بيع السمك يف املاء ، او انواع املقامرة اليت نراها منتشرة يف جمال  -5

 فضائية االن . املسابقات ال
االجتار يف احملرمات : ال جيوز الرتبح مما حرم هللا عز وجل من التجارة ابخلمور او املخدرات او الدعارة او املواد  -6

 االابحية املختلفة ،وغريها الهنا التعد ماال متقوما عند املسلمني . 
ان  اء شيء ما من شخص علىبيع العينة : هو شكل من اشكال التحايل على الراب، حيث يقوم الفرد بشر  -7

يتم السداد بعد مدة ، مث يقوم ببيعها مرة اخرى اىل صاحبها بسعر اقل من الذي اشرتاه به فيقبض الثمن ، مث 
يعود بعد املدة املتفق عليها ويقوم بدفع املبلغ الذي يكون اكثر من املبلغ الذي قبضه فيكون هذا ظاهره بيع 

سول هللا صلى هللا عليه وسلم " اذا تبايعتم ابلعينة واخذمت اذانب البقر وابطنه راب ، فحرم لذلك ، لقول ر 
 29ورضيتم ابلزرع وتركتم اجلهاد سلط هللا عليكم ذال ال ينزعه حىت ترجعوا اىل دينكم " 

 خامسا : عقد اَلستجرار واَلقتصاد اَلسالمي 
واملصارف  ن املمكن ان تستفاد املؤسساتبعد ان استعرضنا املباديء االساسية يف االقتصاد االسالمي جند انه م

االسالمية من هذا العقد ، لكن بعد استبعاد الصور اليت ممكن ان تؤدي اىل الوقوع يف احملظور . والجل تنظيم 
 هذا العقد ابلشكل الذي يؤدي اىل التأثري االجيايب على االقتصاد االسالمي ، نقرتح ما أييت :

واالقتصاديني والشرعيني من اجل االحاطة هبذا العقد من كل جوانبه ، تشكيل جلان خمتصة من القانونني  -1
 او اي عقد او معاملة مالية ممكن ان تطور االقتصاد االسالمي .

دراسة الصور القريبة من هذا العقد يف الواقع العملي وابرزها عقد التوريد واحلساب اجلاري والصيغ التمويلية  -2
ستفادة من التنظيم القانوين سواء االحكام العامة لعقد البيع او االستجرار للمصارف االسالمية ، وحماولة اال

 .دينقانون املالبعد تنظيمه ضمن نصوص 
دراسة االدوات االستثمارية يف االقتصاد االسالمي كاملراحبة واملضاربة وغريها وامكان دمج االستجرار من  -3

 ضمنها او اعطاءه وصف مستقل .
                                                           

 - الحديث رواه  احمد ، رقم الحديث ، 4987 ، مسند االمام احمد بن حنبل  : وللمزيد من التفصيل عن بيع العينة ينظر 29
ومابعدها . 5ص ، 2008،  32د. عبد العظيم احمد عدوان ، بيع العينة وحكمة في االسالم ، مجلة الفتح ، العدد  
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يف االقتصاد االسالمي لتجنب الوقوع هبا وخاصة مسالة الغرر وجمهولية الثمن يف االنتباه اىل احملظورات  -4
 الصورة اليت استبعدها الفقهاء املسلمون .

دراسة ما يتعلق مبحل العقد ) املبيع ( ، الن االصل يف االستجرار ان يرد على السلع االستهالكية  -5
ن يرد على سلع من نوع اخر وقد تكون منافع ، واحلاجيات اليومية وخاصة السلع الغذائية ، لكن ممكن ا

خاصة بعد التطور الكبري يف جماالت احلياة والذي ادى اىل ان تكون هناك حاجة ماسة للخدمات واملنافع 
بشكل قد يفوق السلع املادية ، وابرز مثال على ذلك خدمات االتصاالت . كذلك ميكن االستفادة منه 

 السلع االنتاجية .يف جمال االستثمار وتطبيقه على 
االهتمام ابلصياغة النمطية للعقود يف املؤسسات املالية االسالمية ومنها الصياغة النمطية لعقد االستجرار  -6

، وممكن ان حند صياغة عامة وتندرج من ضمنها صياغات منطية متعددة حسب اختالف صور االستجرار 
الصياغات النمطية للعقود اصبح ضرورة خاصة مع  واحملل سواء اكان املبيع او الثمن ، وهذا االجتاه حنو

 تنامي دور املؤسسات املالية واالستثمارية ذات الشخصية االعتبارية .
 

 الامتة
 نعرض فيما أييت أهم النتائج والتوصيات اليت توصلنا إليها من خالل حبثنا وكااليت :

 أوَل : النتائج
شرتي يف لثمن مؤجال او معجال ، على ان يتم تسليم املبيع للميعرف عقد بيع االستجرار أبنه مبادلة املبيع اب -1

 فرتات زمنية دورية او غري دورية .
 يتميز عقد االستجرار أبنه عقد معاوضة وعقد ملزم للجانبني وعقد زمين . -2
 هناك عقود تتشابه مع عقد االستجرار كعقد االسرتسال وعقد التوريد ، اال ان هناك فروقا جوهرية بينهما . -3
تعدد صور عقد االستجرار ، فقد يكون االستجرار بثمن مؤجل ، وهذا الثمن قد يكون مسمى او مثن املثل ت -4

 ، وقد يكون بثمن معجل .
 اثنيا : التوصيات 

تشكيل جلان خمتصة من القانونني واالقتصاديني والشرعيني من اجل االحاطة هبذا العقد من كل جوانبه ،  -7
 كن ان تطور االقتصاد االسالمي .او اي عقد او معاملة مالية مم
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دراسة الصور القريبة من هذا العقد يف الواقع العملي وابرزها عقد التوريد واحلساب اجلاري والصيغ التمويلية  -8
للمصارف االسالمية ، وحماولة االستفادة من التنظيم القانوين سواء االحكام العامة لعقد البيع او االستجرار 

 دين .قانون امللابعد تنظيمه ضمن نصوص 
دراسة االدوات االستثمارية يف االقتصاد االسالمي كاملراحبة واملضاربة وغريها وامكان دمج االستجرار من  -9

 ضمنها او اعطاءه وصف مستقل .
االنتباه اىل احملظورات يف االقتصاد االسالمي لتجنب الوقوع هبا وخاصة مسالة الغرر وجمهولية الثمن  -10

 دها الفقهاء املسلمون .يف الصورة اليت استبع
دراسة ما يتعلق مبحل العقد ) املبيع ( ، الن االصل يف االستجرار ان يرد على السلع االستهالكية  -11

واحلاجيات اليومية وخاصة السلع الغذائية ، لكن ممكن ان يرد على سلع من نوع اخر وقد تكون منافع ، 
 اىل ان تكون هناك حاجة ماسة للخدمات واملنافع خاصة بعد التطور الكبري يف جماالت احلياة والذي ادى

بشكل قد يفوق السلع املادية ، وابرز مثال على ذلك خدمات االتصاالت . كذلك ميكن االستفادة منه 
 يف جمال االستثمار وتطبيقه على السلع االنتاجية .

ة لعقد اغة النمطياالهتمام ابلصياغة النمطية للعقود يف املؤسسات املالية االسالمية ومنها الصي -12
االستجرار ، وممكن ان حندد صياغة عامة وتندرج من ضمنها صياغات منطية متعددة حسب اختالف 
صور االستجرار واحملل سواء اكان املبيع او الثمن ، وهذا االجتاه حنو الصياغات النمطية للعقود اصبح 

 شخصية االعتبارية .ضرورة خاصة مع تنامي دور املؤسسات املالية واالستثمارية ذات ال
 

 وآخر دعوان اْلمد هلل ُر العاملني
 

 املصادر
، وزارة الشؤون االسالمية واالوقاف  1ابن تيمية ، احملرر يف الفقه على مذهب االمام امحد بن حنبل ، ج -1

 . والدعوة واالرشاد ، اململكة العربية السعودية
 2003عامل الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ، الرايض ،  ، دار 7ابن عابدين ، رد احملتار على الدر املختار ، ج -2

. 
، دار املعرفة ، بريوت ، لبنان ،  1، ط 2ايب زكراي النووي ، مغين احملتاج اىل معرفة معاين الفاظ املنهاج ، ج -3

1997 . 
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 ، دار صادر ، بريوت ، لبنان . 4ايب الفضل حممد بن مكرم ابن منظور ، لسان العرب ، ج -4
 تطبيقاته ( –احكامه  –ر االشقر ، عقد االستجرار ) صوره د. اسامة عم -5
 . 1983د. أنور سلطان ، مصادر االلتزام، دار النهضة العربية، بريوت، لبنان ، -6
 .1991د. توفيق حسن فرج ، النظرية العامة لاللتزام  يف مصادر االلتزام، الدار اجلامعية، دمشق،  -7
 . 1996،  1ة لالمر ابلشراء ، طد. حسام الدين موسى عفانة ، بيع املراحب -8
  د. حسن االمني ، املضاربة الشرعية وتطبيقاهتا احلديثة ، املعهد االسالمي للتنمية -9

ة، عقد البيع، مطبعة الرابط –د. حسن علي الذنون، شرح القانون املدين العراقي، العقود املسماة  -10
 . بغداد، بدون سنة طبع

مركز  تعريفه واشكاالته ، حبث ملقى يف ندوة حوار االربعاء ، د. رفيق يونس املصري ، بيع االستجرار -11
 ، منشور على شبكة االنرتنيت . 2006احباث االقتصاد االسالمي ، جدة ، 

، دار احياء  1د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط يف شرح القانون املدين ، مصادر االلتزام ، ج  -12
 . الرتاث العريب ، بريوت ، لبنان ، دون سنة طبع

 . 2008،  32د. عبد العظيم امحد عدوان ، بيع العينة وحكمة يف االسالم ، جملة الفتح ، العدد -13
، مطبعة 5د. عبد اجمليد احلكيم، املوجز يف شرح القانون املدين اجلزء األول يف مصادر االلتزام ، ط  -14

 الندمي، بغداد، دون سنة طبع .
، دار عامل الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ،  1علي حيدر ، درر احلكام شرح جملة االحكام ، ج  -15

 الرايض
، املركز القومي للنشر، األردن، 1د. علي هادي العبيدي، شرح أحكام عقدي البيع واإلجيار، ط  -16

2000 . 
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 امللخص

 أن السالمي، ذلكالفكر العريب ا تشغل ابتت اليت القضااي املعاصرة أهم من االجتماعية املسؤولية موضوع يعترب
 التعاليم من منبثقة كوهنا  ،كبرية أمهية ذات تعترب حيث خمتلفة، دالالت هلا املسلمة اجملتمعات يف االجتماعية املسؤولية
 .أخرى انحية من العام الصاحل سبيل حتقيق يف اجملتمع أفراد بني التعاون بضرورة انحية، واإلميان من اإلسالمية

ملفهوم املسؤولية االجتماعية يف الفكرين التقليدي واالسالمي، ونظرة كل منهما إىل وحتليل  دراسة البحث هذا يتناولو 
هذا املفهوم القدمي اجلديد كواحدة من أهم القضااي املعاصرة يف العامل اإلسالمي، وهذا من خالل تقدمي توصيف عام 

ه، وصوال ني مع شرح ألبعاده وحمدداته وأسسللمفهومني تضمن طرح جمموعة من التعاريف هلذا املفهوم يف كال النظام
هما سواءاً املسؤولية االجتماعية، واليت تضمنت اخلطوط العريضة لكلي مإىل طرح ألهم االختالفات بني الفكرين يف مفهو 

  من حيث اهلدف واجلزاء أو من حيث مصدر التكليف وأسباب االلزام.

الفكرين  يف االجتماعية وهي توصيف املسؤولية إليها، وصوللل راسةالد هذه تسعى اليت األهداف لطبيعة نتيجةو        
تناولت مفهوم املسؤولية  لتتبع الدراسات السابقة اليت التارخييفقد استخدمنا املنهج الوصفي  التقليدي واالسالمي،

  واملنهج االستنباطي لوضع الفرضيات وتربيرها. االجتماعية يف الفكرين،

 سؤولية االجتماعية، الفكر التقليدي، الفكر االسالمي.امل الكلمات املفتاحية:

  

mailto:zouak-k@hotmail.fr
mailto:hadroug84@gmail.com
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  مقدمة:
ه يف الشرع ، له أصوليف الفكر االسالمي ركن أصيل -كمفهوم عصري  -املسؤولية االجتماعية للشركات تعترب 
ف و خر من ابب األمر ابملعر آتى على قبيل التكافل االجتماعي و أمسميات عدة، منها ما حتت ، وقد وردت اإلسالمي

والنهي عن املنكر، وغريها من ابب رفع الضرر وااللتزام ابملمارسات األخالقية اليت ورد يف حقها إما نص قرآين أو حديث 
 .عليهم هللا رضوان الصاحل السلف أثر اقتفاء خالل من وأنبوي شريف 

عتقادا مي أصيل، غري أن هناك اوعلى الرغم من أن الدين اإلسالمي رسخ مفهوم وثقافة املسؤولية االجتماعية كركن اسال
خاطئا لدى البعض، أبنه مفهوم إسالمي ارتبط فقط ابألعمال اخلريية، مبا يف ذلك الصدقات وغريها من أعمال الرب اخلريية، 

 .اليت يقوم هبا بعض احملسنني جتاه الفرد واجملتمع
كل ما م العمل اخلريي، حيث يكون له عالقة بإال أن هذا املفهوم وفق الفكر االسالمي يعترب أمشل وأكثر عمقا من مفهو 

ميكن أن يسهم يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية على مستوى الفرد واجلماعة، إذا وجد االهتمام ابلعمالة واجملتمع 
العمل و  والبيئة احمليطة، وذلك من خالل وضع التشريعات وسن القوانني املنظمة يف جمال املسؤولية االجتماعية للشركات

 .على تطبيقها
حيث  واألعمال، عامل االقتصاد يف األخرية اآلونة يف املستخدمة املفاهيم أكثر من االجتماعية املسؤولية مفهوم هذا، ويعترب

 أو واملال واإلدارة األعمال رجال من عديدين سواء ألشخاص خمتلفة، اعتبارات إىل االجتماعية املسؤولية مفهوم يشري
 .متعارضة وأحياان متباينة لتفسريات املفهوم هذا خيضع األمر الذي اجلمهور. أو اجلامعات أو املدين، معاجملت تنظيمات
 جمتمعها، اجتاه وواجباهتا مبسؤوليتها األعمال منظمات تذكري مبثابة تكون أن تغدو االجتماعية ال املسؤولية أن يرى فالبعض
 صاحبة الشأن املنظمات التزام دون طوعية، اختيارية مبادرات تجاوزي ال املسؤولية هذه مقتضى أن اآلخر يرى والبعض
 ولكن .املنظمات على االجتماعية الواجبة املالئمة صور من صورة أهنا يرى اآلخر والبعض اجملتمع، اجتاه املنفردة إبرادهتا

 االختيارية الطوعية اإلجيابية بادراتامل إطار الراهن يف وقتنا يتجاوز ال وحدودها املسؤولية هذه جوهر فإن األحوال مجيع يف
 لكل النية وحبسن املنظمات، من غريها مع والتنسيق والتشاور ابلتعاون أو تلقاء نفسها من سواء املنظمات، هبا تقوم اليت

 ذلك يف مبا واالجتماعية، االقتصادية اجملاالت من متسعة حقول يف املفروضة القانونية ومقتضيات االلتزامات متطلبات
 لإلنسان. األساسية احلقوق كافة مراعاة
 اشكالية الدراسة:  -1

 أتسيساً على ما سبق، فان اشكالية الدراسة تتمحور حول التساؤل التايل: 
ماهي نظرة الفكر اَلسالمي والفكر التقليدي اىل املفهوم القدمي اجلديد اَل وهو املسؤولية اَلجتماعية كواحدة من 

 عامل اَلسالمي؟  اهم القضاَي املعاصرة يف ال
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 بناء على هذه اإلشكالية ميكن تفصيل ما يلي:
 ؟عناصرها أبعادهااملسؤولية االجتماعية يف الفكر التقليدي؟ وماهي اهم  توصيفما  -
 ؟وابعادها املسؤولية االجتماعية يف الفكر االسالمي؟ وماهي اهم حمدداهتا توصيفما  -
 جتماعية يف الفكر االسالمي ونظريهتا يف الفكر القليدي؟ ما هي اهم االختالفات بني مفهوم املسؤولية اال -

 الدراسة:  فرضيات -2
 :التالية الفرضيات الرئيسية صياغة ا اىل اشكالية الدراسة وأسئلتها وأهدافها متتاستنادً 

 عوملة. ليف الفكر التقليدي مفهوم له جذوره ابتداءا من فجر املدرسة الكالسيكية اىل عصر ااملسؤولية االجتماعية   -
ت مسميات حت، وقد وردت ، له أصوله يف الشرع اإلسالميمتثل ركن أصيليف الفكر االسالمي املسؤولية االجتماعية  -

ب لنهي عن املنكر، وغريها من اباعدة، منها ما اتى على قبيل التكافل االجتماعي وأخر من ابب األمر ابملعروف و 
 . اليت ورد يف حقها إما نص قرآين أو حديث نبوي شريف رفع الضرر وااللتزام ابملمارسات األخالقية

وهي اقرب إىل  ،ختتلف عنها يف الفكر التقليدي يف عديد اجملاالت واالوجه اإلسالميمبنظورها  املسؤولية االجتماعية  -
 ية.و يف الفكر االسالمي كوهنا قائمة على منهج القرآن والسنة النب املثالية و الكمال يف مبادئها وخصائصها

 هداف الدراسة:أ -3
هتدف هذه الدراسة اىل حماولة توصيف املسؤولية االجتماعية من منظور الفكر التقليدي ومن مثة توصيف هذا 

 . الفكرين وتقدمي مفهوم شامل هلااالختالف بني  حماور املفهوم يف الفكر االسالمي، مع بيان اهم
 الدراسة: أمهية -4
 املسؤولية أن الفكر العريب االسالمي، ذلك تشغل ابتت اليت القضااي املعاصرة أهم من اعيةاالجتم املسؤولية موضوع يعترب

 اإلسالمية التعاليم من منبثقة كبرية لكوهنا أمهية ذات تعترب حيث خمتلفة، دالالت هلا املسلمة اجملتمعات يف االجتماعية
 .أخرى انحية من العام الصاحل حتقيق سبيل يف اجملتمع أفراد بني التعاون بضرورة انحية، واإلميان من

 الدراسة: منهج -5
الفكرين التقليدي  يف االجتماعية وهي توصيف املسؤولية إليها، الوصول الدراسة هذه تسعى اليت األهداف لطبيعة نتيجة

تبع لت رخييالتاعليها، فقد استخدمنا املنهج الوصفي  لإلجابة الدراسة هذه تسعى اليت األسئلة ومن خالل واالسالمي،
نباطي لوضع واملنهج االست ،تناولت مفهوم املسؤولية االجتماعية يف الفكرين التقليدي واالسالمي الدراسات السابقة اليت
  الفرضيات وتربيرها.

  حماور الدراسة:  -6
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 مت تقسيم هذه الدراسة اىل ثالث حماور رئيسية هي: 
 .تقليدي فكريف الول: توصيف املسؤولية االجتماعية احملور األ

 .سالمياال يف الفكراحملور الثاين: توصيف املسؤولية االجتماعية 
  احملور الثالث: حمددات االختالف بني املسؤولية االجتماعية يف الفكر االسالمي ونظريهتا يف الفكر التقليدي.

 
 
 

 تقليدي يف الفكرول: توصيف املسؤولية اَلجتماعية احملور األ
 وتطور املفاهيم: املسؤولية اَلجتماعية -1
 Theodore استعمل  اإلطار األكادميي اذ يف الشاملة االجتماعية املسؤولية منو بوادر ظهرت املاضي القرن منتصف قبل

Krebs  مدرسة يف الربوفيسور Stand Ford  االجتماعي مصطلح التدقيق التجارية(Social audit)  مرة  ألول
 االجتماعية للمسؤولية احلديثة التطورات االجتماعية، وجتلت مسؤولياهتا عن وتقدمها رالتقاري تعد اليت ابلشركات يتعلق فيما

 املسؤولية لإلعمال" إىل االجتماعية "املسؤولياتHoward Bowen كتابه  أشار يف فقد ، 1953عام من صعودا
 اإلعمال رجال التزام "أبهنا الجتماعيةا املسؤولية وعرف ،"اإلعمال يف جمال واألخالقية االجتماعية اباللتزامات" االجتماعية

 بني العالقة يوضح كتااب، التنمية االقتصادية مجعية ونشرت "االجتماعية ابلقيم وقراراهتم واسرتاتيجياهتم سياساهتم يف
 سلعال بتوفري اإلعمال رجال التزام العقد ويتضمن هاتني اجملموعتني(، بني االجتماعي ابلعقد وتصفها ) واجملتمع األعمال
 الستينيات والسبعينيات عقود االجتماعية، وشهدت للمسؤولية االقتصادي البعد على وركز اجملتمع حيتاجها اليت واخلدمات

 وزايدة االجتماعية املسؤولية دور يف تنامي ابلغ أثر هلا كان مهمة، "أحدااث العشرين القرن من والتسعينيات والثمانينيات
 .1وممارساهتا نشاطاهتا كل يف االجتماعية املسؤولية اإلعمال إببراز منظمات من املصاحل وأصحاب اجملتمع مطالبة
 قضااي يركز على العاملي النقاش اليوم أصبح  "االجتماعية املسؤولية" عن إطالقا تتحدث املؤسسات فيه تكن مل وقت ويف
 ،2002سنة  "مؤمتر جوهانسربغ" يف النقاشات من هاما حيزا االجتماعية املسؤولية انلت إذ املستدامة، التنمية وآفاق البيئة

 االجتماعية املسؤولية مفهوم حصر يتم أنه مل إال اجلديد االجتاه هذا أمهية تدرك املؤسسات من كبريا عددا أن من وابلرغم
 يلي:   ما نذكر املفهوم الفكرية هلذا املفاهيم أهم ومن مقبولة بصورة

  الكالسيكي املفهوم -
 كافة كون تبلورت حول واليت مسيث آدم االقتصادي أفكار على االجتماعية للمسؤولية لكالسيكيا املفهوم يستند

 األحكام مبراعاة من األرابح ممكن مستوى أعلى حتقيق مع ككل للمجتمع اخلدمات أفضل لتقدمي تسعى املؤسسات
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 االقتصادي العامل يشري الصدد ويف هذا ة،للمؤسس الوحيد اهلدف الربح يعترب ولذا السائدة األخالقية والقواعد القانونية
 هو اجتماعية مسؤولية من تتحمله ومبا منظمات األعمال يف غريه شيء ال واحد شيء هناك ":ابلقول فريدمان ميلتون

  "أعماهلا اجناز يف قاعدة ذلك وجعل الطويل األمد األرابح على لزايدة املطلوبة لألنشطة للموارد وتصميمها استخدامها
 وغريهم، John Stuart et David Ricard"أمثال والكتاب قام هبا الباحثني اليت الدراسات من العديد فضلوب "
 منفعة ذاهتا هي حبد األسعار أبقل واخلدمات السلع أفضل تقدمي يف املؤسسات مسامهة كون أحباثهم عنه أسفرت وما

 .اعيةاالجتم املسؤولية حتقيق يف املسامهة تكمن وهنا للمجتمع مقدمة
 والقيم الشخصية السلوك خالل من يكون عنه التعبري فإن االجتماعية املسؤولية ملفهوم الفلسفي اإلطار جهة من أما

 اهلدف الربح ابعتبار "للمجتمع جيد جيد للمؤسسة هو ما " مبدأ على القائمة القيم مبجموعة تتميز واليت املؤسسة ملسريي
 .مجتمعلل منفعة وهو للمؤسسة واألخري األول
 عن أمهية التقل أخرى أهدافا أفرزت احلاصلة والتطورات التغريات أن إال معينة مرحلة يف املفهوم هذا سيادة من وابلرغم
 .2احلديث اإلداري املفهوم مع تنسجم أهداف كلها الربح، تعظيم
 اإلداري املفهوم -
 للمسؤولية املفهوم الكالسيكي خيص مافي كبرية فجوة ظهرت للمؤسسات اجلديدة والطبيعة احلاصلة التطورات مع

 ومسعة صورة خلق حصة سوقية، أكرب على )كاحلصول إليها الوصول املؤسسة تطمح اليت واألهداف االجتماعية
من  كل به قام الذي التحليل أوهلا وحتاليل كان دراسات بعدة الباحثني من العديد قام الصدد هذا ويف احل(،....للمؤسسة

Berle et Means ترتبط أن جيب االجتماعية املسؤولية حبدود املتعلقة القرار صنع قوة أن" إىل وصال خالله نم 
 فيه أشار 1956 عام Frances X.Sutton العامل أجراه آخر حبث ، ويف "ابملستثمرين ارتباطها من أكثر ابملسريين

 معها املتفاعلة العناصر عدد بني فيما ملؤسسةا إدارة موازاة خالل من املؤسسات يف االجتماعية تظهر املسؤولية كون" إىل
 اإلداري املفهوم اختذ األفكار حنو اجملتمع " وبتبلور العامة املنافع من املزيد لتقدمي املسريين مساعدة يف كبري أتثري هلا واليت

 االقتصادي التطوير جلنة اطرحته اليت األفكار املفهوم مبجموعة هذا تعزز وقد حتديده، يف وعمقا بعدا االجتماعية للمسؤولية
 الذاتية منفعتها حتقق مفتوح نظام املؤسسة أن فكرة على يقوم ، فهو"ككل واجملتمع ابلزابئن املؤسسة عالقة ميثل" كونه
 .3اخل......الصحية الرعاية السالمة، األمن، كتوفري ابلعمال واالهتمام حاجات األفراد كإرضاء أخرى منافع حتقيق مع
 يالبيِ املفهوم -
 إىل لتصل حدودها ذلك تتعدى وإمنا املؤسسة داخل فقط تنحصر ال االجتماعية املسؤولية أن املسريون أدرك أن بعد

 اعترب حيث ،"البيئة االجتماعية أو منوذج "البيئي املفهوم" ب مسي جديد مفهوم ظهر عديدة، خارجية وفئات أطراف
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 وكأفضل الباحثني من العديد اليت أجراها والدراسات األحباث خمتلف لكذ ميز وما ابلبيئة، وارتباطا حداثة األكثر املفهوم
 ومدى الكبرية الصناعية املؤسسات على جمموع  "Ralph Nader et John K.Galbraithمن  كل دراسة مثال
 أي هناك سفلي القضية هي العامة االجتماعية تكون املصلحة عندما":مفاده استنتاج إىل وصال اجملتمع وهبا على أتثريها
 ذايت، وابلتايل اعتبار أي وفوق املؤسسة أولوايت من للمجتمع املصلحة العامة أن مبعىن ، "املصلحة تلك يعلو طبيعي حق
 مبراعاة املدى الطويل األرابح على حتقيق مع مصلحة اجملتمع حتقيق مدى على يقوم االجتماعية املسؤولية مفهوم فإن

 .4اجلميع مسؤولية واعتبارها البيئة على ظةواحملاف وتلبيتها األفراد حاجات
 تعريف املسؤولية اَلجتماعية يف الفكر التقليدي -2

  ؤولية.سملديد شكل هذه احت يفف وجهات النظر اللف ابختختتجتماعية، الهناك عدة تعريفات للمسؤولية ا
 املسؤولية أن يرى إذ املاضي، قرنال سبعينيات يف االجتماعية املسؤولية عرفوا من أوائل من Milton Friedmanويعترب 

 للمستهلكني واخلدمات السلع وتقدمي به، الذي يقومون العمل مقابل للعاملني األجور سداد خالل من تتحقق االجتماعية
 سيادة واحرتام للموظفني، العامة اخلدمات بتوفري تقوم اليت الضرائب للحكومات وسداد أموال، من يدفعونه ما مقابل
 يقلل أن شأنه من االجتماعية للمسؤولية األعمال منظمات تبين أن يقر أنه كما العقود املربمة، احرتام طريق عن القانون
  .الالزم من أكثر بشكل لألعمال اجتماعية قوة إعطاء أيضا شأنه من كما العمل، ويزيد تكاليف أرابحها
  هي األعمال ملنظمات االجتماعية سؤوليةامل أن وأقرا بل السابق التعريف  Steiner & Minalكل من  ساند كما

 املشكالت يف معاجلة واملسامهة داخليا، هبا العاملني خلدمة اإلسهام عبء تتحمل خالهلا من واليت املنظمة أنشطة إحدى
 .5خارجيا اجملتمع تواجه اليت
 للقيام تبادر أهنا يفرتض واليت املنظمة، من اجملتمع لتوقعات استجابة أهنا االجتماعية للمسؤولية  Strier أشار حني يف
 املنظمة مبصاحل اإلضرار عدم مراعاة مع للقانون، مستوى خضوعها تفوق وبصورة اجملتمع جتاه مسؤوليتها لتتحمل هبا

 .االستثمارات على مناسب عائد وحتقيق
 انتهاج يف أصحاب القرار التزام هي األعمال ملنظمات االجتماعية املسؤولية أن بقوله ذلك من أبعد إىل ذهب من وهناك
 .6منفعتهم حتقيق عن فضال ككل وإسعاده اجملتمع محاية خالله من أيًمن للعمل أسلوب

 العاملني مع التعاون خالل من وذلك املستدامة، االقتصادية التنمية يف االلتزام ابملسامهة" أبهنا الدوِل البنك عرفها وقد
 ".7االقتصادية الشركات وللتنمية لنشاط مفيد حنو على معيشتهم مستوى لتحسني ككل واجملتمع احمللي وأسرهم واجملتمع
 املسؤولية االجتماعية للشركات هي التزام مؤسسات" العاملي لألعمال من أجل التنمية املستدامة لساجملكما عرفها 

ة حياة القوى العاملة سني نوعياألعمال املتواصل ابلسلوك األخالقي وابملسامهة يف التنميـة االقتصادية ويف الوقت ذاته حت
 .8مة"وأسر ها فضاًل عن اجملتمعات احمللية واجملتمع عا



 

 
1481 

 

تـشهاد لتوضيح معىن املسؤولية االجتماعية للشركات ابالس معهد األمم املتحدة لبحوث التنمية اَلجتماعيةيسعى هذا و 
ـشمل سلوك اإلدارة وت، ي لشركة ما جتاه اجملتمعبعدد من اجلامعيني : املسؤولية االجتماعية للشركات " هي السلوك األخالق

املسؤول يف تعاملها مع األطراف املعنية اليت هلا مصلحة شرعية يف مؤسسة األعمال, ولـيس جمـرد حاملي األسهم, وقد 
حيان مبعناه يغطي املفهوم أيضاً القيم املرتبطة حبماية البيئة, ويف الوقت الذي يستخدم فيه مفهوم املسؤولية يف كثري من األ

الواسع، فإنه ينحصر يف معناه الضيق مبجال األخالق واملبادئ، وليس أبعمال أو نتـائج ملموسة, ولذلك، مثة اهتمام واسع 
مبفهوم األداء االجتماعي للشركات، الذي ال يشمل مبادئ حفز اهلمم فقط بل كذلك العمليات )مثل تكييف نظم اإلدارة 

 .  9أو اآلاثر امللموسة يف أصحاب املصلحة و التكنولوجيات( ، والنتائج
 أهم نظرَيت املسؤولية اَلجتماعية يف الفكر التقليدي: -3
 يلي: ما نذكر االجتماعية ملفهوم املسؤولية االصطالحي والشرح العلمي للتأصيل املمهدة النظرايت أهم ومن

  النيوكالسيكية النظرية :3-1
 االقتصادي النظرية هذه ورائد" للمالكني األرابح أعلى سوى شيء ال" أساسها عيةاالجتما املسؤولية لفكرة رافضة نظرية هي

 ممارسة أن إىل يشري والذي االقتصاد نوبل يف جائزة على فريدمان احلائز ميلتون  Milton Friedman األمريكي
 قيمة تعظيم مبدأ وأن املسامهني ةلفائد والرحبية لتحسني املردودية املوجهة القرارات خالل من يكون االجتماعية املسؤولية
 .10للمؤسسة االجتماعية الثورة تعظيم يعادل للمؤسسات ألنه املناسب االجتماعي اهلدف هو املساهم

 الوكالة : نظرية3-2
 يعتربان اللذان  "Michael Jensen et William Meckling"الباحثان  مسامهة بفضل الوكالة نظرية ظهرت
 هو كما آخر مصاحله لشخص يسند شخصا أن معناه والوكالة عقد جتاري، إال هو ما عملال وعقد حرة سوق املؤسسة
 املسريين بني العالقة النظرية هذه وتفسر  املدراء إىل التسيري مهام إبسناد املسامهني قيام عند للمؤسسة ابلنسبة احلال

مع  املتعاملني املصاحل أصحاب جمموع على هذه النظرية تشمل أن كما ميكن املؤسسات، حوكمة إطار يف واملسامهني
 اجلهات من عديدة فئات مع تعاقدية عالقات تربطهم ابعتبارهم وكالء املسريين على مسؤوليتها تستند حيث املؤسسة
 هذه وحسب...احلكومية غري واملنظمات احمللية اجملتمعات املستهلكني، املوردين، الزابئن، الدائنني، املسامهني، :الفاعلة
 .    11للمسريين اإلسرتاتيجية القرارات على قدرة التأثري هلم املصاحل أصحاب فان يةالنظر 

 املصاحل أصحاُ نظرية :3-3
 أو اجملموعات األفراد أو وهم اجتماعيا دورا املؤسسات فيها متارس اليت املهمة اجملاالت من جماال املصاحل أصحاب يعترب

 تعترب النظرية هذه وحسب من أدائها أو منها فائدة أو حصة وهلم املؤسسة دووجو  بسلوكيات مباشرة تتأثر اليت املنظمات



 

 
1482 

 جمموع وإمنا املسامهني جمموع يف فقط ال ينحصرون الذين املصاحل أصحاب جمموع بني خمتلفة لعالقات نتيجة املؤسسة
 . 12املصلحة أصحاب اجتاه مسؤولية تصبح اجملتمع واملسؤوليات اجتاه املؤسسة وقرارات بنشاطات املشمولني الفاعلني

 املسؤولية اَلجتماعية يف الفكر التقليدي أبعاد -4
 وتتمثل ككل املؤسسة ختص وهي بعضها عن مستقلة غري االجتماعية أربعة أبعاد للمسؤولية Carrollحسب كارول 

 يف: 
 اة فيه.ي: التصرف كمواطن صاحل يسهم يف تعزيز املوارد يف اجملتمع وحتسني نوعية احلالبعد الريي -
عندما تراعي املنظمة االخالق يف قراراهتا فاهنا تعمل ما هو صحيح زحق وعادل وتتجنب االضرار  البعد اَلخالقي: -

 ابلفئات االخرى.
من خالل االمتثال للقوانني الن القوانني هي مراة تعكس ماهو صحيح او خطا يف اجملتمع ومتثل  البعد القانوين: -

 قواعد العمل االساسية.
 .13كون املنظمة حتقق رحبا فان هذا ميثل قاعدة اساسية للوفاء ابملتطلبات االخرى  د اَلقتصادي:البع -

 يف الفكر التقليدي املسؤولية اَلجتماعية عناصر -5
رون أن هذه جمموعة من األبعاد وي حاول بعض الباحثني حتديد عناصر املسؤولية االجتماعية يف إطار عام ميكن أن يغطي

أن تكيف بقياسات خمتلفة وفق اعتبار طبيعة عمل املنظمة ونشاطها وحسب أتثري فئات أصحاب املصاحل، العناصر ميكن 
 :14وميكن اختصار هذه العناصر يف اجلدول أدانه

 املسؤولية اَلجتماعية عناصر(: 1)رقم  اجلدول
 بعض ما جيب أن تدركه اإلدارة من دور اجتماعي جتاهه        العنصر

ة   أمحاية أصول املنشأة، حتقيق أكرب ربح ممكن، رسم صورة جيدة للمنشاة تعظيم قيمة السهم واملنش             املالكون 
 .ككل، زايدة حجم املبيعات

عدالة وظيفية، رعاية صحية، رواتب وأجور مدفوعة، إجازات مدفوعة، فرص تقدم وترقية، تدريب              العاملون 
 .م، ظروف عمل مناسبةمستمر، إسكان للعاملني ونقله

 استخدام املنتج مث بشأنأسعار مناسبة، اإلعالن الصادق، منتجات آمنة وبنوعية جيدة، إرشادات             الزابئن 
 .التخلص منه أو من بقاايه

 .معلومات صادقة، عدم سحب العاملني من اآلخرين بوسائل غري نزيهة، منافسة عادلة ونزيهة           املنافسون 
 .أسعار عادلة، االستمرارية يف التجهيز، تسديد االلتزامات املالية والصدق يف التعامل           اجملهزون 
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خلق فرص عمل، احرتام العادات والتقاليد، توظيف املعوقني، دعم األنشطة االجتماعية، دعم البنية             جملتمع ا
 .ة الكوارثالتحتية، الصدق يف التعامل، املسامهة يف حال

التشجري وقيادة املساحات اخلضراء، املنتجات غري الضارة، احلد من تلوث املاء واهلواء والرتبة، االستخدام                 البيئة 
 .األمثل للموارد وخصوصا غري املتجددة منها

تسديد  الجتماعية،اتوظيف، حل املشكالت االلتزام ابلقوانني، إعادة التأهيل والتدريب، تكافؤ الفرص ابل            احلكومة 
 .االلتزامات الضريبية

 مجاعات
             الضغط 

التعامل الصادق مع الصحافة، احرتام أنشطة مجاعات محاية البيئة، التعامل اجليد مع مجعيات محاية 
 .املستهلك، احرتام دور النقاابت العمالية والتعامل اجليد معها

 .70، ص: 2007مصر،  ، دار الوفاء،املسؤولية اَلجتماعية لإلدارة، املصدر: حممد الصرييف
 

 احملور الثاين: توصيف املسؤولية اَلجتماعية يف الفكر اَلسالمي
  :املسؤولية اَلجتماعية يف التشريع اإلسالمي -1

ألرض، و قد عرف ا خلق اهلل سبحانه وتعاىل اإلنسان يف أحسن صورة، خلقه للعبادة وكلفه أبن يكون خليفة يف هذه
الدكتور عبد اهلل بن إبراهيم بن عبد اهلل الناصر االستخالف أبنه " متكني اهلل للبشر عامة ولبعضهم خاصة يف إحالهلم حمل 

، فاخلالفة حتدد مكانة املسلم و دوره و تتحدد من خالهلا مسؤولياته، والتكليف يدل "من قبلهم يف ملكية األرض واملال
 فيه من قبل مالكه احلقيقي عز مسئول عما يقوم به، ذلك أن املسلم ينظر إىل املال على أنه مستخَلف على أن كل فرد

 وجلَّ، استخلفه فيه عمن سبقه بفضله وكرمه، وسيستخلف فيه من أييت بعده، ومن مثَّ فإن عليه القيام حبق هذا االستخالف
هذه األمانة مبا حيقق املنفعة لألمة كلهاومن هذا املنطلق  املنوط به، فاالستخالف هو أمانة جيب أداؤها وجيب إدارة

)االستخالف( يتعني على رجال األعمال ممارسة املسؤولية االجتماعية للشركات، ذلك أن الشركات تعترب مؤسسات بشرية 
ؤولية ريي واملسوتبني ا لكثري من الدالئل القرآنية أن اإلسالم أعطى أولوية للعمل اخل .و هي جزء من األمة اإلسالمية
آتى املال على حبه ﴿و قوله عز وجل  (3، ) سورة املائدة﴾ و تعاونوا على الرب و التقوى﴿االجتماعية كما يف قوله تعاىل 

وذلك   (19 ،( و يف أمواهلم حق للسائل واحملروم )الذارايت177 ،) البقرة ﴾ذوي القرَب واليتامى و املساكني وابن السبيل
فضال (، 7، لة)سورة الزلز  ﴾من يعمل مثقال ذرة خريا يره﴿هلل وليس ألي غرض دنيوي كقوله تعاىل كله ابتغاء مرضاة ا

 ﴾خريا فهو خري له فمن تطوع﴿عما ميكن أن يناله املتطوع يف احلياة من بركة وسكينة نفسية وسعادة روحية ال تقدر بثمن 
س صد الشرعية أو الضرورات األصيلة اليت مت حصرها يف مخ، كما أن عمل اخلري وإشاعته وتثبيته من املقا (184 ،)البقرة
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وهي : احملافظة على الدين، وعلى النفس، والنسل، والعقل، واملال وزاد بعضهم سادسة و هي احملافظة على العرض، فحقوق 
ركات والبنوك شمسؤوليات اجتماعية، وإن كان الفرد مطالبا مبسؤولية اجتماعية، فعلى مستوى اجلماعات وال املسلم كلها 

 إضافة إىل هذه الدالئل القرآنية جند كذلك مثلها يف السنة النبوية الشريفة، فنجده صلى اهلل عليهم. تكون املسؤولية أعظ
يشري " كل سالمي من الناس عليه صدقة: كل يوم تطلع و ، (لدراقطيناوسلم يقول" ال ضرر وال ضرار" )رواه ابن ماجة و 

لطيبة  صدقة، وتعني الرجل يف دابته، فتحمله عليها، أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة افيه الشمس تعدل بني اثنني
ول ؤ ويبني " كلكم راع ومس .صدقة، وكل خطوة متشيها إىل الصالة صدقة، ومتيط األذى عن الطريق صدقة" )متفق عليه(

ية على أهل بيته، وهو مسئول عنهم، واملرأة راععن رعيته، فاألمري الذي على الناس راع وهو مسئول عنهم، والرجل راع 
ول ؤ ول عنه، أال وكلكم راع وكلكم مسؤ ولة عنهم، والعبد راع على مال سيده، وهو مسؤ على بيت بعلها وولده، وهي مس

له و ويشري إىل األخوة والعدالة االجتماعية اللذين يعكسان مفهوم املسؤولية االجتماعية يف ق. )رواه البخاري( عن رعيته"
املسلم أخو املسلم، ال يظلمه وال يسلمه، من كان يف حاجة أخيه كان اهلل يف حاجته، ومن فرج عن "صلى اهلل عليه وسلم 

ؤصل مفهوم ويه(، كربة من كرب يوم القيامة، ومن سرت مسلما سرته اهلل يوم القيامة" )متفق علي مسلم كربة فرج اهلل عنه
جلسد الواحد مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل ا"صلى اهلل عليه وسلم  هبقولاملسؤولية االجتماعية ويدعمها 

 . 15(إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد ابلسهر واحلمى" )متفق عليه
 :اإلسالمي الفكر يف اَلجتماعية ملسؤوليةا تعريف -2

 المي، ومن أمهها: وردت عدة تعاريف ملفهوم املسؤولية االجتماعية يف الفكر االس
 أبن وتعاىل سبحانه هللا قبل من مأمورين مجيعا الناس كون: "بقوله اإلسالم يف املسؤولية يعرف حيث ،16العناين تعريف
 وأيابها خمتارين اخللق من لصفوةا فريضاها حلياهتم منهاجا النبيني خامت هلم بلغها اليت والتعاليم واملبادئ القيم جمموعة يرتضوا
 ".وفضال عدال واجلزاء احلساب أساسها على يكونو  غريهم،
 ويدعمه ويؤيده آلخرا أحدمها يستخدم انجتان، االلتزام بفكرة يرتبط: بقوله واجلزاء املسؤولية بني يربط إذ، 17دراز تعريف
 وإذا أثرها، لىع األخرايت تتابعت األوىل وجدت فإذا االنفصام، تقبل ال الثالثة األفكار وهذه واجلزاء، املسؤولية ومها

 . أعقاهبا من الفور على ذهبتا اختلفت
 إليه تؤدي ما هافي ويبدو فيها، تبدو اليت الصورة كانت  أاي اجتماعية ظاهرة املسؤولية أن فريى، 18الواحد عبد تعريفأما 
 كثرية،  ورص يف واجلزاء املسؤولية ظواهر وتبدو. االجتماع علم موضوعات من موضوعا تؤلف هذا بوصفها وهي. جزاء من
 .األخالقية ابلنظم يتصل ما ومنها الوضعية ابلقوانني يتصل ما منها
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"هي : 19قائال سالمياإل الفكر يف للمنظمة االجتماعية للمسؤولية تعريف املغريب الفتاح عبد اْلميد عبدهذا وقد قدم  
 التكليف نتيجة اهب عالقة هلا اليت رافاألط خمتلف جتاه أنشطتها ممارسة عند الصاحلات عمل يف ابملشاركة املنظمة التزام
 واالستطاعة نةاملرو  عناصر مبراعاة اإلسالمي ابجملتمع النهوض هبدف اإلسالمية الشريعة مبادئ ضوء يف ارتضته الذي

 ."والعدالة والشمول

 : االجتماعية للمسؤولية التالية األركان استنتاج ميكن التعريف هذا خالل ومن 
 (.امللتزم) املسؤول لبقبو  وذلك: االلتزام  -

 .املسؤولية وموضوعات جماالت ومتثل: الصاحلات عمل يف املشاركة -

 (.امللزم) السائل وميثل: التكليف -

 .الطرفان عليه اتفق الذي: اهلدف -

 .االلتزام تنفيذ مدى على ويبىن: اجلزاء -

 .االستطاعة العدالة، الشمول، املرونة،: املسؤولية مسات -

  ماعية يف اَلسالم:حمددات املسؤولية اَلجت -3
 هي:  تتحدد املسؤولية االجتماعية يف اإلسالم من خالل ثالثة جوانب هامة

ات : إن تكرمي اهلل لإلنسان وتفضيله على غريه من املخلوقات، وتسخريه له ما يف السماو  مسؤولية الفرد َتاه نفسه -  
واملكان،  ئه، ابعتماد النظافة والطهارة يف اجلسم والثوبواألرض، هي دعوة هلذا اإلنسان ألن حيافظ على بدنه وحياته وبقا

وممارسة الرايضة، واألكل من الطيبات والوقاية من األمراض ومعاجلتها، وأن يعمل على ضبط غرائزه و أن يصرف مهته إىل 
كليف و القيام تاكتساب الصفات احلميدة، و أن حيسن أخالقه يف تعامالته مع الغري، ليكون يف النهاية حمال ألمانة ال

 . ابلعمل الصاحل الذي يساعده على التعايش مع اجلماعة و يوطد عالقات التماسك و التعاون
ء ال ينفصل تمع الذي يعيش فيه فهو جزء منه و اجلز ن اجمل: الفرد املسلم مسئول عبعضاتمع عن بعضه اجمل مسؤولية – 

أبواصر احملبة واألخوة، لقد امجع الفقهاء على وجوب نفقة  عن الكل، و الغاية العليا هي سعادة الكل، و ربط القلوب
 .املوسر على قريبه املعسر و انه جيب على األغنياء أن يقوموا بكفاية فقرائهم إذا مل تكف الزكاة

لدولة ابلرغم من الواجبات املالية اليت فرضها اهلل على املسلمني للفقراء، فان ا مع:جملتمسؤولية الدولة َتاه الفرد وا  -
مسئولة عن الفقراء واحملتاجني، وحيق لكل فقري أن يطالب الدولة ابإلنفاق عليه، وهذه املسؤولية جتعل الدولة مسئولة عن 

 .  20تمعجملمجيع أفراد ا
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 :أسس املسؤولية اَلجتماعية يف اإلسالم -4

 :21تقوم املسؤولية االجتماعية يف اإلسالم على ثالثة أسس، وهي
 :اإلميان  4-1

يي شعوره ابلواجب، فيكون هو الدافع األصلي إىل القيام ابملسؤولية إن اإل ميان يثري الضمري اإلنساين ويوجه وجدانه وحي 
االجتماعية، مث أييت التشريع والنظام ليؤكد هذا الدور املطلوب، كما أن اإلسالم يرتك اجملال رحبا ملن أراد أن يزيد ما يشاء 

وما ﴿رة: يده قرابً من هللا تعاىل، وما يبذله فيـ الدنيــا، يعوضـه اللـه تعاىل عنه يف الدنيا واآلخيف َدورِه، فإنَّ كل ما يقدمه يز 
، فيكون القيام ابملسؤولية االجتماعية مرتبطاً بسرور اإلنسان يف (93أ، سب) ﴾ الرّازِقنيريلفه وهو خو خيم من شيء فهتقفأن

ل عمـل  و الزلفى لديه، والعبــادة ال تقتصــر على أداء أنســاك فقط، بل كأنَّه يقوم بعبادة يثاب عليها وحيقق هبا رضا هللا
يقوم به اإلنسان يقصد به حتقيق هدف نبيل طالباً به رضا هللا، فهو عبادة فنجد أن الفقهاء يقررون أن األعمال الدنيوية:  

 .كالتجارة والصناعة، هي من فروض الكفاايت
 :واَلعتداللقسط ا 4-2

هر عديدة، فاإلسالم يبين تكليفه على الواقع، لكنه يصعد ابإلنسان إىل الدرجات العلى، ويوزع هذه الواقعية للقسط مظا
 ﴾تمطعتقوا اَّلّل ما استاف﴿واملثالية، حبيث يقوم املكلَّف مبا يستطيع وميكن الراغب يف االزدايد من اخلري، فالقاعدة األصلية 

 ﴾ت لِْلم تَِّقنيَ دألْرض أعاوات و مضها السّ ر وجنة ع بكممن رّ  ةمغفر  وسارعوا إىل﴿: ، ويقول للمتطلعني للمعايل(61 ،التغابن)
، وهو أيضا راعى اجلوانب املادية والروحية، و اخذ مبيزان القسط فيهما، فلم يغلب املادة، واليت تؤدي (331 ،آل عمران)

ناء احلضارة، لحس واجلسد املؤدية لضعف النمو يف بغلبتها إىل تفكك الروابط االجتماعية، ومل يغلب الروحانية املهِملة ل
 .فوازن بني احتياجات الروح واجلسد

 :لتكاملا 4-3
قامت املسؤولية االجتماعية طلبا لرضا هللا، وأ دخل يف نطاقها كل ما حيقق مصاحل الناس، مراعية حاجات اجلسد والروح، 

 دية تتناولغبات، فاملسؤولية االجتماعية ي نظر هلا أحيااًن نظرة ماموازنة بني طلباهتما، متنبهة الختالف القدرات وتنوع الر 
االحتياجات اجلسديَّة، بينما تقوم يف اإلسالم أببعد من ذلك لتشمل احلاجات النفسية واإلحساس بكل ما يصيب اجملتمع 

 .واالهتمام ابلسلوك، والبيئة
تواصل من احلاجة للتقدير والتعليم واإلرشاد والتعاطف، وال إن املسؤولية االجتماعية يف اإلسالم تويل احلاجات النفسية:

اجليد مع اآلخرين، ابلقيام بعيادة املريض وحضور الدعوات واالجتماعات، تويل كلَّ ذلك اهتمامها حبيث يصبح جزءاً 
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كم ابلعدل وسرت حلار املدين املعسر والتجاوز عنه، واألمر ابظمنها، ويف السُّنة نصوص كثرية حتث على إقالة البائع وإن
 .املسلم، والتكامل يتجاوز ذلك ليشمل اإلحسان إىل غري املسلمني

 اإلسالم يف اَلجتماعية املسؤولية أبعاد -5
 :يلي كما نذكرها رئيسة أبعادا هلا حندد أن ميكننا ختصصاً  أكثر نظرة يف اإلسالم االجتماعية املسؤولية إىل اذا ما نظران

 
 اإلسالم:  يف املنظمة مالكي اَتاه اَلجتماعية املسؤولية  5-1
 هللا جعلها اليت منافعه حتصيل ألجل مقبول طيب حالل شيء يف العمل يكون أن وأمر العمل على اإلسالم حثً  لقد
 من ذلك ويعد .صناعة أو زراعة أو جتارة أو وظيفة العمل يكون فقد .وزايدته فيه والربكة املال حفظ ومنها احلالل، مثار

 .22وما يرتتب عنها من ربح وخسارة التجارة اإلسالم قد أابح وتعاىل سبحانه هللا ألن هللا، إىل للتقرب السبل أفضل
  :اإلسالم يف العاملني اَتاه اَلجتماعية املسؤولية 5-2

 :منها العاملني، نذكر حفظ حقوق ضوابط اإلسالمية الشريعة تضمنت
 املطلق العدل من عالية قمة إىل يرتقي اإلنسانية للكرامة اإلسالمي واملفهوم كرامته، احرتام يف احلق للعامل -

  .واإلنصاف احلق ومن الكاملة واملساواة
 مماطلتهم. وعدم هبا والتعجيل مستحقاهتم العاملني منح ضرورة -
 الشورى. مبدأ إطار يف القرارات اختاذ يف واملشاركة احلرية يف العامل حق -
 عليه هللا صلى النيب لقول مصداقا والتيسري والرفق والسعة الرمحة من ابلفرد طينا ما اجتاه واملسؤولية االلتزام ضرورة -

 زوجها بيت على راعية واملرأة أهل بيته، على راع والرجل راع، واألمري رعيته، عن مسؤول وكلكم راع، "كلكم وسلم
 البخاري(. رعيته" )رواه عن مسؤول وكلكم راع، فكلكم وولده،

 حتسن اليت واألعمال املشروعة ابلوظائف تضطلع أن للمرأة فأابح العمل، حق يف رأةوامل الرجل بني املساواة -
 .  23التبذل من ويصوهنا كرامتها للمرأة حيفظ مبا إال احلق هذا يقيد ومل أداءها،

 اإلسالم: يف املستهلك اَتاه اَلجتماعية املسؤولية 5-3
ى تبادل، وفرض العقوابت اليت تكفل محاية املستهلك، واحلث علوضع اإلسالم إطارا أخالقيا حمددا لعمليات التجارة وال

ائهم و فأوفوا الكيل و امليزان و ال تبخسوا الناس أشي﴿ األمانة يف البيع و الشراء و عدم الغش، و يف هذا قال هللا تعاىل:
ل هللا صلى هللا عليه (، و قال رسو 85 ،)األعراف ﴾األرض بعد إصالحها ذلكم خري لكم إن كنتم مؤمنني ال تفسدوا يف

 .و سلم: "من غشنا فليس منا" )رواه مسلم(
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وحول جودة املنتج أشار عليه الصالة والسالم بقوله: "إن هللا حيب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه" )رواه الطرباين(، كما 
 .يع املنابذة واملالمسةبهنى اإلسالم عن بيع الغرر وبيع النجش و 

مر ابملعروف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نظام احلسبة واليت تعين أمر األ أنشأني البائع واملشرتي ومن اجل تنظيم العالقة ب
إذا ظهر تركه والنهي عن املنكر إذا ظهر فعله، وقد مشل قانون احلسبة أكثر من مخسني صنعة، لكل منها مواصفات حمددة 

 .ستمرعلى صاحبها االلتزام هبا ويتعرض ملراقبة احملتسب بشكل م
كما أن الشريعة اإلسالمية حتمي املستهلك من املنتج حيث أمر اإلسالم املنتج )املنظمة( بتجنب إنتاج احملرمات واخلبائث، 
وإبتقان الصنع وترشيد النفقات حىت تكون األسعار يف متناول املستهلك، كما أمر اإلسالم حبرية املعامالت يف األسواق 

ليس واملقامرة واجلهالة والغرر واملعامالت الربوية، والبيوع احملرمة، وكل صيغ أكل أموال وأن تكون خالية من الغش والتد
  .24الناس ابلباطل وصيغ امليسر

  :اإلسالم يف البيِة اَتاه اَلجتماعية املسؤولية 5-4
 :ايلكالت منها بعضا نذكر عليها للمحافظة الركائز من مجلة وقدم ابلبيئة، احلنيف اإلسالمي الدين اهتم
 منفعة، يف استهالكا اإلتالف كان ولو البيئة وإتالف اإلضرار عن اإلسالم هنى :الطبيعية املوارد على احملافظة -
 عن هنى كما (،27اإلسراء،  ﴾ )سورة كفورا لربّه الشيطان وكان الشياطني إخوان كانوا املبّذرين إنّ  تعاىل﴿ قال لذا

 جاٍر" )رواه هنر على كنت ولو املاء يف تسرف وسلم "ال عليه هللا صلى ولالرس يقول حيث املياه، استخدام يف التبذير
 أمحد(.

 ماء السماءِ  من لكم واألرض وأنزل السموات خلق أممن تعاىل ﴿ يقول حيث :األرض وزراعة ابلتشجري العناية -
 ويقول (،60النمل،  ن﴾ )سورةيعدلو  قوم بل هم اَّللَّ  مع أءله شجرها تنبتوا أن لكم كان ما هبجة ذات حدائق بِه فأنبتنا
 صدقة" )رواه له كان إال شيء وال دابة وال إنسان منه فيأكل زرعا، يزرع وال غرسا مسلم يغرس وسلم "ال عليه هللا صلى

 مسلم(.
 إفسادها، وعدم وعمارهتا عليها واحملافظة األرض إحياء على حثً  قد اإلسالمي الدين إن :التلوث من البيِة حفظ  -

 احملسنني﴾ )سورة من اَّللَّ قريب رمحة إنّ  وطمعا خوفا وادعوه إصالحها األرض بعد يف تفسدوا وال تعاىل ﴿ هللا يقول حيث
 .25(56األعراف، 

  :اإلسالم يف املوردين اَتاه اَلجتماعية املسؤولية  5-5
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ن أمهها ضرورة وجود ملني معها، مقدم اإلسالم توجيهات واضحة يتعني إتباعها لتنظيم العالقة بني املنظمة واملوردين املتعا
عقد مكتوب يوضح كل ما يتعلق ابلتعامالت املالية والتجارية، مع توفر الشهود حني توقيعه، ويدعو اإلسالم إىل الوفاء 

 .بكل االلتزامات جتاه املوردين و تسويتها وفقا ملا اتفق عليه من قبل
  :اإلسالم يف اجملتمع اَتاه للمنظمة اَلجتماعية املسؤولية 5-6

 قيامها جراء جتنيه الذي اخلري من نصيب املنظمة فيه تعمل الذي للمجتمع يكون أن على ضرورة اإلسالمي الدين حثً 
 رؤية الرتمذي(، وتنعكس ألهله" )رواه خريكم "خريكم وسلم عليه هللا صلى بقوله االستشهاد وميكن املختلفة، أبنشطتها
 :خالل من االجتماعية التنمية يف األعمال منظمات ملشاركة اإلسالم

 كله اإلنساين اجلهد أن أي دين، أو لون أو طبقة أو جنس بني تفريق بال للجميع الفرص تكافؤ مبدأ حتقيق -
 الشاملة االجتماعية التنمية إجياد يف يتعاون أن جيب

 ومشاريع مصحات وال واملدارس املساجد تشييد يف وإنفاقه املال بذل على أيضا اإلسالم حثً  -
   .العام النفع حتقيق أجل من هللا سبيل يف اإلنفاق سبل من وغريها املياه،
 والغش االحتكار مثل اإلسالم حرمه عما واالبتعاد اجملتمع على سلبا تؤثر اليت التجارية املعامالت عن االبتعاد -

 والراب. الفاحش والربح
 وتوجيه تسخري بوجوب إميانه واعتقاده قوة من فيه يعيش الذي اجملتمع جتاه اللتزاماته أدائه وجوب من املسلم اعتقاد قوة إن

 الفرد على األثر ابلغ له ويكون آخر مادي دافع من أي أقوى الديين الدافع أن ًشك وال هللا، مرضاة يف االقتصادي نشاطه
 تقوم اليت االقتصادية ساتاملمار  يف وبقوة حيضر بينما الوضعية يف االقتصادايت الدافع هذا يغيب .وأخالقه ممارساته وعلى
 أمره ألنه وجل عز هللا مرضاة إىل احلياة يف أنشطته كل ابلنية يوجه فاملسلم .توجهاهتا كل اإلسالمية يف الشريعة على

 يؤديه، كل نشاط يف املسلم يبتغيها اليت الغاية هي وجل عز هللا فمرضاة له، أنشطتها بكل حياته تكون أبن بذلك، أمره
 واآلخرة الدنيا خسر فقد كل شيء وكسب خسره إذا أما رابح، فهو شيء كل وخسر عليه حصل إذا قيقياحل الربح وهي
 . 26املبني اخلسران وذلك

 قليدياملسؤولية اَلجتماعية يف الفكر اَلسالمي ونظريِتا يف الفكر الت مفهوم احملور الثالث: حمددات اَلختالف بني
 اختالفات مثة أن اإلسالمي، فكرال يف وتوصيفها التقليدي الفكر يف االجتماعية يةاملسئول ملفهوم السابق التوصيف من يتضح
 بني االختالف أبعاديوضح  (2) رقم اجلدولو  للمنظمة، االجتماعي ابلدور والوفاء االلتزام مدى على تؤثر املفهومني بني

 .27واإلسالمي التقليدي الفكر يف االجتماعية املسئولية
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 واإلسالمي التقليدي الفكر يف اَلجتماعية املسِولية بني اَلختالفات أبعاد: (2) رقم جدول
 اإلسالمي الفكر التقليدي الفكر البيان

 واآلخرة نياالد يف واملعنوية املادية املنافع حتقيق .الطويل األجل يف املنافع حتقيق اهلدف  اهلدف
 .مبنهجه وااللتزام ابهلل اإلميان .لةاملتباد املصاحل فكرة على االعتماد التكليف مصدر
 .حلياةا يف اإلسالمي ابملنهج واالقتناع القبول .ضرارأ من هبا حلق وما البيئة متطلبات االلتزام أسباب
 .واآلخرة الدنيا يف وعقابه هللا ثواب .اخلسارة/  الربح اجلزاء

 .المياإلس اجملتمع لتنمية املسلمة اجلماعة رسالة .واالجتماعية االقتصادية اجلوانب املالش املفهوم على االتفاق
 .25: ص املرجع السابق، املغريب، الفتاح عبد احلميد عبد: املصدر

 

 التقليدي الفكر يف االجتماعية املسئولية مفهوم بني جوهرية كاختالفات  التالية األبعاد تتضح اجلدول هذا خالل ومن
 :اإلسالمي والفكر

 : اَلجتماعية وليةؤ املس هدف -1
 يتمثل االجتماعية يةمبسئول املنظمة التزمت ما إذا حتقيقه إىل التقليدي الفكر يسعى الذي الرئيسي اهلدف يكون ما غالبا
 منظماهتم استمرارية حنو ممصاحله ومراعاة للمسامهني األرابح حتقيق فإن وابلتايل الطويل األجل يف املادية املنافع حتقيق يف

 .االجتماعية مبسئولية للوفاء ملنظماتا لتلك احملرك الوازع هو وتنميتها
 يف اإلسالمية ملنظمةا تعمل حيث معا، والروحية املادية املنافع حتقيق يف يتمثل املنظمة هدف فإن اإلسالمي الفكر يف أما
 يف إنصافو  عدل من اإلسالمية الشريعة تسنها اليت واملبادئ القواعد ظل يف ولكن األرابح بتحقيق هلا يسمح إطار
 .وتعاىل سبحانه هللا رضا حتقيق وابلتايل امالتاملع

 .االجتماعية ليتهامبسئو  اإلسالمية املبادئ تطبق اليت املنظمة اللتزام الوحيد احملرك هو ليس األرابح تعظيم فإن وهكذا
 .معا كليهما  أو اآلخرةو  الدنيا يف يتحقق قد الصاحل ابلعمل املنظمة التزام على املرتتب والثواب األجر أن القول سبق ولقد

 كانوا  ما حسنأب أجرهم ولنجزينهم طيبة حياة فلنجزينه مؤمن وهو أنثى أو ذكر من صاحلا عمال عمل من﴿  :تعاىل يقول
 قبلهم من نالذي استخلف كما  األرض يف ليستخلفنهم الصاحلات وعملوا امنو الذين هللا وعد﴿  ،(97 ،النحل) ﴾ يعملون
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 أن ولو﴿  ،(173 النساء،) ﴾ فضله من ويزيدهم أجورهم فيوفيهم الصاحلات وعملوا امنوا الذين فأما﴿  ،(55 ،النور) ﴾
 (.96 األعراف،) ﴾ واألرض السماء من بركات عليهم لفتحنا واتقوا آمنوا القرى أهل
 .جملتمعوا اجلماعةو  الفرد يفيد والذي تعاىل هللا لوجه اخلالص الصاحل العمل إىل األخرية اآلية يف التقوى تشري حيث
 اإلسالمي لفكرا يف أما كبري،  حد إىل مادي هدف التقليدي الفكر يف االجتماعية املسئولية هدف أن سبق مما ويتضح
 املادي واهلدف ملصاحل،ا بني والتوازن املعامالت يف العادلة الفرصة يتيح وهذا. املادي اهلدف مع الروحي اهلدف فيه فيمتزج
 األفراد وتعطي تبقى نأ تستطيع اليت املتوازنة األهداف عكس األحوال كل  يف والنهوض بقاءال يستطيع وال قصري أجله غالبا

 .28ورضا اقتناع عن النشاط بذل إىل وتدفعهم الثقة دائما واملنظمات
 :اَلجتماعية وليةؤ ابملس التكليف مصدر -2

 الغرب علماء بعض به اندى الذي" جتماعياال العقد" فكرة أساس على التقليدي الفكر يف االجتماعية املسئولية فكرة تبىن
 أن" روسو" ىفري  واألفراد، الشعب بني متبادل التزام قيام على العقد هذا ينطوي حيث" روسو جاك جان" رأسهم وعلى
 ومادامت لها،ك  للجماعة حقوقه مجيع على مشرتك كل  جانب من الكامل التنازل يف يتمثل العقد هلذا الرئيسي النشاط
 هذا من أقلو  بل اهليئة، على اهلجوم دون أعضائها أحد إىل اإلساءة ميكن ال فإنه النحو هذا على احتدت قد ةاجلماع هذه
 طرفنيال سواء حد على واملصلحة الواجب يلزم وهكذا بذلك، األعضاء مجيع يشعر أن دون ابهليئة املساس ميكن ال

 .ابتفاقهما املساعدة تبادل املتعاقدين
 أشهر الهق مما وكان. االجتماعي التضامن مذهب االقتصادية املذاهب ضمن -ابلذات فرنسا يف – أوراب يف ظهر ولقد

 ذمته يف الذي الدين وهذا فيه يدخل الذي للمجتمع دين وعليه يولد الشخص أن" يورجوا ليون" املذهب هذا أصحاب
 .29القادمة لألجيال تبقىس اليت واملعنوية املادية األموال زايدة على عمله خالل من للمستقبل يدفعه أن عليه حيتم احلاضر حنو

 به هتتدي نرباسا عوبالش تعتربها واليت واملفكرون، العلماء يضعها اليت واألفكار النظرايت يف التكليف مصدر فإن هكذا
 .دربه على وتسري
 وضرورة وتعاىل، بحانهس ابهلل ناإلميا من ينبع أنه فنجد اإلسالمي الفكر يف االجتماعية ابملسئولية التكليف مصدر عن أما

 وتبيان والنواهي األوامرو  التعاليم مصدر أن يرى فاملسلم. فيها واستخالفه األرض عمارة يف لعباده رمسه الذي ابملنهج االلتزام
 .وتعاىل سبحانه هللا هو واحلرام احلالل
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 ﴾توعدون كنتم  اليت ابجلنة شرواوأب حتزنوا وال ختافوا أال ةاملالئك عليهم تتنزل استقاموا مث هللا ربنا قالوا الذين إن﴿: تعاىل يقول
 ينبع إلسالميةا املبادئ تطبق اليت للمنظمة االجتماعية ابملسئولية االلتزام وأساس مصدر أن يتضح وهكذا (.3 فصلت،)
 هذه من هاتنصل الصعب فمن ولذا عليه، تعتمد الذي مصدره من املفهوم هذا قوة وتكمن ابهلل، أفرادها إميان قوة من

 األفراد ونظرايت كرف يف يتمثل هبا التكليف ومصدر أساسها فإن التقليدي الفكر يف أما. إمياهنا ضعف إذا إال املسئولية
 .والظروف واملكان لزمانا بفعل مستحدثة أخرى ونظرايت أفكار من التغيري وتقبل للنقد، وتتعرض التقصري يشوهبا اليت
 :اَلجتماعية ليةو ؤ ابملس اَللتزام مبعث -3

 أحلقته ما جبانب ،ابإلصالح املنادية اآلراء ظهور نتيجة جاء التقليدي الفكر يف االجتماعية مبسئوليتها املنظمات التزام
 واستضعاف عادية غري بصورة العاملني استغالل أو البيئة، بتلوث ذلك تعلق سواء السنني مر على أضرار من ببيئتها

 واندوا ذلك؟ من كثرأ الفئات بتلك سيلحق فماذا واملفكرين، للعلماء دافع مبثابة ذلك كان.  عمالءال استغالل أو األقليات،
 .االجتماعية مسئوليتها مبراعاة املنظمات دور وجتديد واالجتماعية اإلنسانية املفاهيم تطبيق مبراعاة
 الدور هذا نشأ فقد ولذا ،وتعاىل سبحانه ابهلل انهوإمي واقتناعه الفرد قبول مع أصال ينشأ االلتزام فإن اإلسالمي الفكر يف أما
 واملبالغة والتقدم لتطورل نتيجة أو اليوم وليد وليس الشريفة واألحاديث اآلايت يف واضحا ويتجلى اإلسالمية الدعوة بداية مع
، (117 هود،) ﴾نو مصلح وأهلها بظلم القرى ليهلك ربك كان  وما﴿: تعاىل فيقول املادية؛ األهداف بتحقيق االهتمام يف
 أو بصدقة أمر من إال﴿ ،(.33األية  فصلت،) ﴾املسلمني من إنين وقال صاحلا وعمل هللا إىل دعا ممن قوال أحسن ومن﴿

 (.14 النساء،) ﴾عظيما أجرا نؤتيه فسوف هللا مرضات ابتغاء ذلك يفعل ومن الناس، بني إصالح أو معروف
 رواه" )وتعاىل باركت هللا ذمة منهم برئت فقد جائعا امرؤ فيهم أصبح عرصة لأه أميا" وسلم عليه هللا صلى الرسول ويقول
 استهموا قوم مثلك  فيها والواقع هللا حدود يف القائم مثل" :وسلم عليه هللا صلىوقال  ، (واحلاكم والرباز يعلي وأبو أمحد
 يف أخرقنا أان لو لوافقا فوقهم من على روام املاء من استقوا الذين وكان أسفلها وبعضهم أعالها بعضهم فصار سفينة، على

 وقال ،(البخاري اهرو " )مجيعا جنوا أيديهم على أخذوا وإن مجيعا، هلكوا أرادوا وما تركوهم فإن فوقنا من نؤذ ومل خرقا نصيبنا
 وميسي كافرا،  يوميس منامؤ  الرجل يصبح املظلم، الليل كقطع  فنت فستكون الصاحلة، ابألعمال ابدروا" :وسلم عليه هللا صلى
 (.مسلم رواه" )الدنيا من بعرض دينه يبيع كافرا،  ويصبح مؤمنا
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 وذلك بعضا همبعض عن األفراد ومسئولية الصاحلة ابألعمال القيام يف واألحاديث اآلايت ترغيب مدى سبق مما ويتضح
 أي يف وأ املنكر، عن والنهي وفابملعر  األمر أو الصدقة، صورة يف ذلك أكان سواء النعم، من وأعطاهم هللا وهبهم فيما
 أفضل أبهنا اخلري إىل تدعو اليت اجلماعة وتعاىل سبحانه هللا يصور حيث والتطوير، والتحسني اإلصالح أشكال من شكل

 إهنا مث .حريا وعملت إليه الناس ودعت دعوته أجابت ألهنا هللا، إىل األرض أهل أحب فهي أجرا، وأعظمها اجلماعات
 هو ما كلل جامع اسم وهو واملعروف أخذ، من وعلى أعطى من على ابلنفع تعود ألهنا خري وهي لصدقةاب مباذا؟ أتمر
 ألنه ومرادها هارغبت مبقتضى أفرادها واجتاهات أخالقيات من انبع وذلك الناس بني واإلصالح وعرفا، وشرعا عقال حسن
 . له عمل من على أجره عامل وكل هللا، وجه ابتغاء
 حال وأوضح ني،مع جمتمع داخل واألفراد اجلماعات بني التكافل بضرورة وسلم عليه هللا صلى الكرمي لالرسو  نصح وقد
 ذمة أبن وىل،األ واألساسية الضرورية احلاجة وهي البعض جلوع األمر وصل حىت أفرادها حقوق أمهلت اليت اجلماعة تلك
 احلاجة يذو  رعاية عن وختلوا أنفسهم شح أطاعوا الذين فكأن. والضمان والعهد األمان هي والذمة منهم، برئت قد هللا

 صلى هللا رسول علنهأ الذي اخلطري احلكم ذلك به استوجبوا هللا وبني بينهم عهدا نقضوا قد جائعني، أصبحوا حىت منهم
  .30 وسلم عليه هللا
 :اَلجتماعية وليةؤ ابملس اَللتزام مدى على املرتتب اجلزا ٌ -4 

 :ليي فيما التقليدي الفكر يف االجتماعية مبسئوليتها املنظمة التزام مدى على املرتتب اجلزاء يتمثل
 املسامهني سواء راداألف إلرضاء وذلك أعماهلا ومنو املنظمة واستقرار البعيد املدى على األرابح حتقيق: ِبا اَللتزام عند -أ
 . اجملتمع مجاهري أو العمالء أو
 إىل ستناداا وذلك اجملتمع، مجاهري ولنظرة العمالء إقبال لعدم ومنتجاهتا ظمةاملن أعمال فشل: منها التنصل عند -ُ

  ".دافيزا كيث" عليه أطلق كما  للمسئولية احلديدي القانون
 االلتزام املسلم همي وما امللتزم، املكلف واعتقاد املكلف الختالف جوهراي اختالفا األمر فيختلف اإلسالمي الفكر يف أما

 فسنيسره ابحلسىن دقوص واتقى أعطى من فأما﴿: تعاىل فيقول. هلل فيها اجلزاء تقدير وترك العزة رب ادهاأر  كما  لتنفيذها
 يره خريا ذرة مثقال يعمل فمن﴿ ،(.10-5 الليل،) ﴾للعسرى فسنيسره ابحلسىن وكذب واستغىن خبل من وأما لليسرى
 .31(8-7 الزلزلة،) ﴾يره شرا ذرة مثقال يعمل ومن
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 :اَلجتماعية وليةؤ للمس الشامل املفهوم لىع تفاقاإل -5

 مفكريهم نم يرفضها من وحجة وجماالهتا، وأبعادها االجتماعية وليةؤ املس مفهوم حول جدال يف التقليدي الفكر مازال
 ظماتاملن لتلك ظرهتمن جبانب املال أصحاب املسامهني أرابح على سيؤثر االجتماعية مبسئوليتها املنظمات التزام أن وعلمائهم

 يتسرب أن بجي وال واإلحسان للرب أماكن ليست فهي اجتماعي دور هلا وليس حبتة، اقتصادية أعمال منظمات أهنا على
  .ذلك إليها
. جمال أي يف تمعاجمل يف رسالتها تؤدي مسلمة مجاعة كل  على حتمي فرض االجتماعية وليةؤ املسف االسالمي الفكر يف أما

 اآلخر واليوم ابهلل آمن من الرب ولكن واملغرب املشرق قبل وجوهكم توّلو أن الرب يسل﴿ :تعاىل قوله من ذلك ويتضح
 وأقام الرقاب، ويف سائلنيوال السبيل وابن واملساكني واليتامى القرَب ذوي حبه على املال وآتى والنبيني، والكتاب واملالئكة
 هم وأولئك دقواص الذين أولئك البأس وحني والضراء لبأساءا يف والصابرين عاهدوا إذا بعهدهم واملوفون الزكاة وآتى الصالة
 (.177 البقرة،) ﴾املتقون
 ".يعلم وهو جائع وجاره شبعان ابت من منا ليس: "وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وقال
 له كان  ومن له، زاد ال من على به فليعد زاد فضل معه كان  من: "وسلم عليه هللا صلى النيب قول اخلذري سعيد أبو ويروي
" يكفينا ما الإ مالنا من لنا ليس أن ظننا حىت األموال أصناف من يعدد أخذ مث له، ظهر ال من على به فليعد ظهر فضل

 .32(البخاري رواه)
 :النتائج والتوصيات

، لتقليدياأال وهو املسؤولية االجتماعية، ومت ربطه ابلفكر  الفكر االسالميموضوع متأصل يف  طرحركز البحث على إعادة 
ومن خالل ما سبق يف  ،توصيف هذا املفهوم يف ظل الفكرين وحتديد اوجه االختالف يف املفهوم بني الفكرين واهلدف هو

 :البحث، خلصنا إىل النتائج التالية
وله يف الشرع ، له أصيف الفكر االسالمي ركن أصيلـ  كمفهوم عصري  -املسؤولية االجتماعية للشركات تعترب  -
مسميات عدة، منها ما اتى على قبيل التكافل االجتماعي وأخر من ابب األمر ابملعروف حتت ، وقد وردت اإلسالمي

والنهي عن املنكر، وغريها من ابب رفع الضرر وااللتزام ابملمارسات األخالقية اليت ورد يف حقها إما نص قرآين أو حديث 
 .عليهم هللا رضوان الصاحل السلف أثر اقتفاء خالل من وانبوي شريف 
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قافية ؤسس لبناء جمتمع مستقر ومتماسك تكتمل فيه مجيع العناصر الثتاملسؤولية االجتماعية اليت حث عليها اإلسالم  -
واالجتماعية واالقتصادية والسياسية وغريها، وهي ال تتوقف عند حد املسامهات املادية أو العينية كما هو حاصل يف املنظور 

عصور من خالل لرمحة كلبنة خللق اجملتمع املسلم املستقر واملستمر عرب الاىل غرس روح احملبة واأللفة و ، إمنا تتعداه إالتقليدي
 .احلقوق والواجبات واألوامر والنواهي يف شىت جماالت احلياة االجتماعية

 اهلدف فيه تزجمفي اإلسالمي الفكر يف أما كبري،  حد إىل مادي هدف التقليدي الفكر يف االجتماعية املسئولية هدف -
 .املصاحل بني والتوازن املعامالت يف العادلة الفرصة يتيح وهذا ،املادي اهلدف مع الروحي

 الشعوب تعتربها اليتو  واملفكرون، العلماء يضعها اليت واألفكار النظرايت يفالفكر التقليدي يكمن  يف التكليف مصدر-
 اإلميان من ينبع أنه نجدف اإلسالمي الفكر يف االجتماعية ابملسئولية التكليف مصدر أما، دربه على وتسري به هتتدي نرباسا
 مصدر أن يرى فاملسلم. فيها واستخالفه األرض عمارة يف لعباده رمسه الذي ابملنهج االلتزام وضرورة وتعاىل، سبحانه ابهلل

 . وتعاىل سبحانه هللا هو واحلرام احلالل وتبيان والنواهي واألوامر التعاليم
 أحلقته ما جبانب الح،ابإلص املنادية اآلراء ظهور نتيجة جاء التقليدي الفكر يف االجتماعية مبسئوليتها املنظمات زامالت -

 واستضعاف عادية غري بصورة العاملني استغالل أو البيئة، بتلوث ذلك تعلق سواء السنني مر على أضرار من ببيئتها
 سبحانه ابهلل إميانهو  واقتناعه الفرد قبول مع أصال ينشأ االلتزام فإن اإلسالمي رالفك يف أماـ، العمالء استغالل أو األقليات،
 .اإلسالمية الدعوة بداية مع الدور هذا نشأ فقد ولذا وتعاىل،

 املسئوليةف السالميا الفكر يف أما، وجماالهتا وأبعادها االجتماعية املسئولية مفهوم حول جدال يف التقليدي الفكر مازال -
 .جمال أي يف اجملتمع يف رسالتها تؤدي مسلمة مجاعة كل  على حتمي فرض ماعيةاالجت
ملدى هو ضمان استمرار الشركات يف جمال عملها على ا الفكر التقليديابعث القيام ابملسؤلية االجتماعية يف ظل إن  -

 .ءات إليهاالطويل، كما أهنا تساعد يف تعزيز مصداقية املنشأة والثقة يف أعماهلا وتستقطب الكفا
، فباعث هذا الدور هو التكليف الشرعي الرابين الذي يقوم به اإلنسان طلباً لثواب هللا ورجاء الفكر االسالميأما يف  -

بركته، ومناطه األخالقيات اإلسالمية اليت أتخذ بزمام كل فضيلة، فتجعلها مطلوبة؛ فبعضها على سبيل االستحباب، 
 .وب على حسب املصاحل املرتتبة عليها يف الدنيا واآلخرةوبعضها على سبيل التأكد أو الوج

 :يعضامو  كذايف إثراء   تساهم علهانعرض جمموعة من التوصيات  وختاماً 
ه واإلعالم املفهوم من أجل تطوير  تسليط الضوء على هذادعوة املفكرين يف االقتصاد اإلسالمي واإلدارة اإلسالمية إىل -

 .مني مببادئ وخصائصهعنه وتعريف رجال األعمال املسل
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 وهذا لتوضيح الصورة لدى عامة املسلمني. ،من طرف الفقهاء التأصيل الشرعي هلذا املفهومضرورة حتديد  -
دعوة رجال األعمال املسلمني إىل ضرورة املشاركة يف الربامج االجتماعية بروح إسالمية وطرح هذا املوضوع إبحلاح على  -

 .العاملية من اجل تعميق النظرة اإلسالمية وتفعيلها يف واقع العمل االجتماعي للشركات الساحة االقتصادية واالجتماعية
و التكليف ه ان تعي ان ابعث التزامها ابملسؤولية االجتماعيةمنظمات األعمال يف اجملتمعات اإلسالمية  البد على  -

ذ بزمام كل مناطه األخالقيات اإلسالمية اليت أتخالشرعي الرابين الذي يقوم به اإلنسان طلبًا لثواب هللا ورجاء بركته، و 
 .فضيلة

صياغة نظرية عن املسؤولية االجتماعية للشركات لدعم الفكر اإلداري اإلسالمي يف ظل توفر كل أركاهنا الصحيحة،  -
 .ونشر هذا الفكر الذي يؤكد أن اإلسالم شريعة خالدة متوافقة مع متطلبات احلياة اإلنسانية واالجتماعية
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 اْلياة األسرية ىه علر اثآخروج املرأة للعمل و 
 زينب عبدهللا سامل سعد للوه
 قسم: الدعوة والتنمية البشرية

 كلية: أكادميية الدراسات اإلسالمية
 جامعة: املالاي

 

 ملخص البحث
وتقوم بعديد  أن املرأة متثل نصف اجملتمععلي اعتبار  ،حتديد أهم الدواعي يف خروج املرأة للعملتستهدف هذه الدراسة 

فة من املهام واملسؤوليات منها تربية األبناء وتنشئتهم تنشئة سليمة، رعاية الزوج وتلبية واجباته، وغري ذلك فأهنا تقوم بوظي
مثالً كموظفة  م هباأخرى خارج املنزل هلا مهامها وواجباهتا، إي أن املرأة العاملة هلا العديد من األدوار املزدوجة اليت تقو 

وكذلك معرفة آاثر خروج املرأة للعمل علي الركائز األسرة من حيث التنشئة االجتماعية  يف عمل، كزوجة وأم يف املنزل، 
سرية  كل هذه األمور ينعكس علي احلياة األلألطفال، وعالقتها بزوجها، وحياهتا اخلاصة، وأيضا حميطها االجتماعي،  

دراسة ومن هذا املنطلق حاولت الة اقرتاح حلول وقائية وعالجية آلاثر خروج املرأة للعمل. وكما تتضمن الدراس ككل.
احلالية اإلجابة عن التساؤل التايل: ما أثر خروج املرأة للعمل علي حياهتا األسرية؟ لإلجابة عن هذا التساؤل املطروح 

صادية من النتائج أمهها هي أن األسباب االقت توصلت الباحثة إىل جمموعة فإن هذه الدراسة تنتهج منهًجا وصفياً.
احتلت املكانة األويل من بني أسباب خروج املرأة للعمل، وأن من أهم أسباب املشكالت اليت تواجهها املرأة العاملة 

، رك املرأة للعملت يف أساسيالقيم والعادات له دور  واكتساهبموتنشئتهم  ابألطفالوان االهتمام  وجود أطفال الصغار
وكما أن دوافع خروج املرأة للعمل متعددة أمهها أتكيد الذات أوالً مث العامل االقتصادي، مث الرغبة يف شغل وقت الفراغ 

املرأة  اة بنيأبن هناك مساو أوضحت نتائج الدراسة بشيء مفيد، وأخرياً الرغبة يف تكوين عالقات اجتماعية جديدة. 
ن واالعتذار عند وكذلك يف تعويدهم على حتية اآلخري التعاليم الدينية،يم أبنائها العاملة وغري العاملة يف االهتمام بتعل

أن خروج املرأة للعمل يؤثر سلبًا علي التنشئة االجتماعية لألطفال، وساهم يف  .داء على اآلخرينعتاخلطأ وعدم اال
 ألسرة.يؤثر ايضًا سلبًا علي حجم ااالعتماد علي مؤسسات رعاية األطفال )احلضانة( أو اخلادمة يف تربية األطفال، 

ومن التوصيات اليت توصي هبا الباحثة هي عمل أحباث اليت تتناول موضوع عمل املرأة وأثره عليها وعلى احمليطني هبا 
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حيت تستطيع أن تتفادى الوقوع يف املشاكل، وتوفر األخصائيني االجتماعيني من أجل العمل حل مشكالت املرأة 
 يع التوفيق بني العمل اخلارجي والعمل املنزيل. وأن تتوىل جهات العمل اليت تعمل فيها املرأة العاملةالعاملة لكي تستط

يف عملها مكان خيصص لرعايتها حىت ال يكون هناك أتثري من خروجها من العمل للعالج خارج مكان، وأيضا توفر 
ت م حىت تطمئن على طفلها يف هذه الدور وقخدمات رعاية الطفولة ودور احلضانة للعناية ابألطفال وقت عمل األ  

وجودها يف العمل وتتمكن من قيامها بدورها الوظيفي على أكمل وجه. وأخرياً إلقاء حماضرات ودورات وندوات اليت 
 من شأهنا أن تساعد املرأة العاملة على معرفة التوفيق بني عملها اخلارجي وعمل املنزيل.

ات الية يف كوهنا دراسة عن العالقة بني متغريين مهمني يف العصر الراهن يف جمال الدراسوتتمحور األصالة يف الدراسة احل
 االجتماعية واإلسالمية.

 ، األبناء، الزوج.تنشئة االجتماعيةاملرأة العاملة، العمل، احلياة األسرية، الكلمات مفتاحية: 

 

  مقدمة:
ه يف الشرع ، له أصولالفكر االسالمي ركن أصيل يف -كمفهوم عصري  -املسؤولية االجتماعية للشركات تعترب 
ف خر من ابب األمر ابملعرو آتى على قبيل التكافل االجتماعي و أمسميات عدة، منها ما حتت ، وقد وردت اإلسالمي

والنهي عن املنكر، وغريها من ابب رفع الضرر وااللتزام ابملمارسات األخالقية اليت ورد يف حقها إما نص قرآين أو حديث 
 .عليهم هللا رضوان الصاحل السلف أثر اقتفاء خالل من وأنبوي شريف 

وعلى الرغم من أن الدين اإلسالمي رسخ مفهوم وثقافة املسؤولية االجتماعية كركن اسالمي أصيل، غري أن هناك اعتقادا 
أعمال الرب اخلريية،  ها منخاطئا لدى البعض، أبنه مفهوم إسالمي ارتبط فقط ابألعمال اخلريية، مبا يف ذلك الصدقات وغري 

 .اليت يقوم هبا بعض احملسنني جتاه الفرد واجملتمع
إال أن هذا املفهوم وفق الفكر االسالمي يعترب أمشل وأكثر عمقا من مفهوم العمل اخلريي، حيث يكون له عالقة بكل ما 

لعمالة واجملتمع ماعة، إذا وجد االهتمام ابميكن أن يسهم يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية على مستوى الفرد واجل
والبيئة احمليطة، وذلك من خالل وضع التشريعات وسن القوانني املنظمة يف جمال املسؤولية االجتماعية للشركات والعمل 

 .على تطبيقها
حيث  واألعمال، القتصادعامل ا يف األخرية اآلونة يف املستخدمة املفاهيم أكثر من االجتماعية املسؤولية مفهوم هذا، ويعترب

 أو واملال واإلدارة األعمال رجال من عديدين سواء ألشخاص خمتلفة، اعتبارات إىل االجتماعية املسؤولية مفهوم يشري
 .متعارضة وأحياان متباينة لتفسريات املفهوم هذا خيضع األمر الذي اجلمهور. أو اجلامعات أو املدين، اجملتمع تنظيمات
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 جمتمعها، اجتاه وواجباهتا مبسؤوليتها األعمال منظمات تذكري مبثابة تكون أن تغدو االجتماعية ال سؤوليةامل أن يرى فالبعض
 صاحبة الشأن املنظمات التزام دون طوعية، اختيارية مبادرات يتجاوز ال املسؤولية هذه مقتضى أن اآلخر يرى والبعض
 ولكن .املنظمات على االجتماعية الواجبة املالئمة صور من صورة اأهن يرى اآلخر والبعض اجملتمع، اجتاه املنفردة إبرادهتا

 االختيارية الطوعية اإلجيابية املبادرات إطار الراهن يف وقتنا يتجاوز ال وحدودها املسؤولية هذه جوهر فإن األحوال مجيع يف
 لكل النية وحبسن املنظمات، من غريها مع والتنسيق والتشاور ابلتعاون أو تلقاء نفسها من سواء املنظمات، هبا تقوم اليت

ذلك  يف مبا واالجتماعية، االقتصادية اجملاالت من متسعة حقول يف املفروضة القانونية ومقتضيات االلتزامات متطلبات
 لإلنسان. األساسية احلقوق كافة مراعاة
 اشكالية الدراسة:  -3

 التايل:  أتسيساً على ما سبق، فان اشكالية الدراسة تتمحور حول التساؤل
ماهي نظرة الفكر اَلسالمي والفكر التقليدي اىل املفهوم القدمي اجلديد اَل وهو املسؤولية اَلجتماعية كواحدة من 

 اهم القضاَي املعاصرة يف العامل اَلسالمي؟  
 بناء على هذه اإلشكالية ميكن تفصيل ما يلي:

 ؟عناصرها أبعادهااهم املسؤولية االجتماعية يف الفكر التقليدي؟ وماهي  توصيفما  -
 ؟وابعادها املسؤولية االجتماعية يف الفكر االسالمي؟ وماهي اهم حمدداهتا توصيفما  -
 ما هي اهم االختالفات بني مفهوم املسؤولية االجتماعية يف الفكر االسالمي ونظريهتا يف الفكر القليدي؟  -

 الدراسة:  فرضيات -4
 :التالية الفرضيات الرئيسية صياغة افها متتا اىل اشكالية الدراسة وأسئلتها وأهداستنادً 

 يف الفكر التقليدي مفهوم له جذوره ابتداءا من فجر املدرسة الكالسيكية اىل عصر العوملة. املسؤولية االجتماعية   -
ت مسميات حت، وقد وردت ، له أصوله يف الشرع اإلسالميمتثل ركن أصيليف الفكر االسالمي املسؤولية االجتماعية  -

ب لنهي عن املنكر، وغريها من ابادة، منها ما اتى على قبيل التكافل االجتماعي وأخر من ابب األمر ابملعروف و ع
 . رفع الضرر وااللتزام ابملمارسات األخالقية اليت ورد يف حقها إما نص قرآين أو حديث نبوي شريف

وهي اقرب إىل  ،لتقليدي يف عديد اجملاالت واالوجهختتلف عنها يف الفكر ا اإلسالميمبنظورها  املسؤولية االجتماعية  -
 يف الفكر االسالمي كوهنا قائمة على منهج القرآن والسنة النبوية. املثالية و الكمال يف مبادئها وخصائصها

 
 هداف الدراسة:أ -3
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ف هذا يهتدف هذه الدراسة اىل حماولة توصيف املسؤولية االجتماعية من منظور الفكر التقليدي ومن مثة توص
 . الفكرين وتقدمي مفهوم شامل هلااالختالف بني  حماور املفهوم يف الفكر االسالمي، مع بيان اهم

 الدراسة: أمهية -4
 املسؤولية أن الفكر العريب االسالمي، ذلك تشغل ابتت اليت القضااي املعاصرة أهم من االجتماعية املسؤولية موضوع يعترب

 اإلسالمية التعاليم من منبثقة كبرية لكوهنا أمهية ذات تعترب حيث خمتلفة، دالالت هلا مةاملسل اجملتمعات يف االجتماعية
 .أخرى انحية من العام الصاحل سبيل حتقيق يف اجملتمع أفراد بني التعاون بضرورة انحية، واإلميان من

 الدراسة: منهج -5
الفكرين التقليدي  يف االجتماعية توصيف املسؤوليةوهي  إليها، الوصول الدراسة هذه تسعى اليت األهداف لطبيعة نتيجة

تبع لت التارخييعليها، فقد استخدمنا املنهج الوصفي  لإلجابة الدراسة هذه تسعى اليت األسئلة ومن خالل واالسالمي،
اطي لوضع نبواملنهج االست ،تناولت مفهوم املسؤولية االجتماعية يف الفكرين التقليدي واالسالمي الدراسات السابقة اليت
  الفرضيات وتربيرها.

  حماور الدراسة:  -6
 مت تقسيم هذه الدراسة اىل ثالث حماور رئيسية هي: 

 .تقليدي يف الفكرول: توصيف املسؤولية االجتماعية احملور األ
 .سالمياال يف الفكراحملور الثاين: توصيف املسؤولية االجتماعية 
  ولية االجتماعية يف الفكر االسالمي ونظريهتا يف الفكر التقليدي.احملور الثالث: حمددات االختالف بني املسؤ 

 
 تقليدي يف الفكرول: توصيف املسؤولية اَلجتماعية احملور األ

 املسؤولية اَلجتماعية وتطور املفاهيم: -4
 Theodore استعمل  اإلطار األكادميي اذ يف الشاملة االجتماعية املسؤولية منو بوادر ظهرت املاضي القرن منتصف قبل

Krebs  مدرسة يف الربوفيسور Stand Ford  االجتماعي مصطلح التدقيق التجارية(Social audit)  مرة  ألول
 االجتماعية للمسؤولية احلديثة التطورات االجتماعية، وجتلت مسؤولياهتا عن وتقدمها التقارير تعد اليت ابلشركات يتعلق فيما

 املسؤولية لإلعمال" إىل االجتماعية "املسؤولياتHoward Bowen ه كتاب أشار يف فقد ، 1953عام من صعودا
 اإلعمال رجال التزام "أبهنا االجتماعية املسؤولية وعرف ،"اإلعمال يف جمال واألخالقية االجتماعية اباللتزامات" االجتماعية

 بني العالقة يوضح كتااب، قتصاديةالتنمية اال مجعية ونشرت "االجتماعية ابلقيم وقراراهتم واسرتاتيجياهتم سياساهتم يف
 السلع بتوفري اإلعمال رجال التزام العقد ويتضمن هاتني اجملموعتني(، بني االجتماعي ابلعقد وتصفها ) واجملتمع األعمال
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 الستينيات والسبعينيات عقود االجتماعية، وشهدت للمسؤولية االقتصادي البعد على وركز اجملتمع حيتاجها اليت واخلدمات
 وزايدة االجتماعية املسؤولية دور يف تنامي ابلغ أثر هلا كان مهمة، "أحدااث العشرين القرن من والتسعينيات الثمانينياتو 

 .1وممارساهتا نشاطاهتا كل يف االجتماعية املسؤولية اإلعمال إببراز منظمات من املصاحل وأصحاب اجملتمع مطالبة
 قضااي يركز على العاملي النقاش اليوم أصبح  "االجتماعية املسؤولية" عن اإطالق تتحدث املؤسسات فيه تكن مل وقت ويف
 ،2002سنة  "مؤمتر جوهانسربغ" يف النقاشات من هاما حيزا االجتماعية املسؤولية انلت إذ املستدامة، التنمية وآفاق البيئة

 االجتماعية املسؤولية مفهوم حصر يتم نه ملأ إال اجلديد االجتاه هذا أمهية تدرك املؤسسات من كبريا عددا أن من وابلرغم
 يلي:   ما نذكر املفهوم الفكرية هلذا املفاهيم أهم ومن مقبولة بصورة

  الكالسيكي املفهوم -
 كافة كون تبلورت حول واليت مسيث آدم االقتصادي أفكار على االجتماعية للمسؤولية الكالسيكي املفهوم يستند

 األحكام مبراعاة من األرابح ممكن مستوى أعلى حتقيق مع ككل للمجتمع ماتاخلد أفضل لتقدمي تسعى املؤسسات
 االقتصادي العامل يشري الصدد ويف هذا للمؤسسة، الوحيد اهلدف الربح يعترب ولذا السائدة األخالقية والقواعد القانونية
 هو اجتماعية مسؤولية من ملهتتح ومبا منظمات األعمال يف غريه شيء ال واحد شيء هناك ":ابلقول فريدمان ميلتون

  "أعماهلا اجناز يف قاعدة ذلك وجعل الطويل األمد األرابح على لزايدة املطلوبة لألنشطة للموارد وتصميمها استخدامها
 وغريهم، John Stuart et David Ricard"أمثال والكتاب قام هبا الباحثني اليت الدراسات من العديد وبفضل "
 منفعة ذاهتا هي حبد األسعار أبقل واخلدمات السلع أفضل تقدمي يف املؤسسات مسامهة كون مأحباثه عنه أسفرت وما

 .االجتماعية املسؤولية حتقيق يف املسامهة تكمن وهنا للمجتمع مقدمة
 والقيم الشخصية السلوك خالل من يكون عنه التعبري فإن االجتماعية املسؤولية ملفهوم الفلسفي اإلطار جهة من أما
 اهلدف الربح ابعتبار "للمجتمع جيد جيد للمؤسسة هو ما " مبدأ على القائمة القيم مبجموعة تتميز واليت املؤسسة يملسري 
 .للمجتمع منفعة وهو للمؤسسة واألخري األول
 عن أمهية التقل أخرى أهدافا أفرزت احلاصلة والتطورات التغريات أن إال معينة مرحلة يف املفهوم هذا سيادة من وابلرغم
 .2احلديث اإلداري املفهوم مع تنسجم أهداف كلها الربح، تعظيم
 اإلداري املفهوم -
 للمسؤولية املفهوم الكالسيكي خيص فيما كبرية فجوة ظهرت للمؤسسات اجلديدة والطبيعة احلاصلة التطورات مع

 ومسعة صورة خلق حصة سوقية، أكرب على )كاحلصول إليها الوصول املؤسسة تطمح اليت واألهداف االجتماعية
من  كل به قام الذي التحليل أوهلا وحتاليل كان دراسات بعدة الباحثني من العديد قام الصدد هذا ويف احل(،....للمؤسسة



 

 
1504 

Berle et Means ترتبط أن جيب االجتماعية املسؤولية حبدود املتعلقة القرار صنع قوة أن" إىل وصال خالله من 
 فيه أشار 1956 عام Frances X.Sutton العامل أجراه آخر حبث ، ويف "ستثمرينابمل ارتباطها من أكثر ابملسريين

 معها املتفاعلة العناصر عدد بني فيما املؤسسة إدارة موازاة خالل من املؤسسات يف االجتماعية تظهر املسؤولية كون" إىل
 اإلداري املفهوم اختذ األفكار حنو اجملتمع " وبتبلور العامة املنافع من املزيد لتقدمي املسريين مساعدة يف كبري أتثري هلا واليت

 االقتصادي التطوير جلنة طرحتها اليت األفكار املفهوم مبجموعة هذا تعزز وقد حتديده، يف وعمقا بعدا االجتماعية للمسؤولية
 الذاتية منفعتها ققحت مفتوح نظام املؤسسة أن فكرة على يقوم ، فهو"ككل واجملتمع ابلزابئن املؤسسة عالقة ميثل" كونه
 .3اخل......الصحية الرعاية السالمة، األمن، كتوفري ابلعمال واالهتمام حاجات األفراد كإرضاء أخرى منافع حتقيق مع
 البيِي املفهوم -
 إىل لتصل حدودها ذلك تتعدى وإمنا املؤسسة داخل فقط تنحصر ال االجتماعية املسؤولية أن املسريون أدرك أن بعد

 اعترب حيث ،"البيئة االجتماعية أو منوذج "البيئي املفهوم" ب مسي جديد مفهوم ظهر عديدة، خارجية توفئا أطراف
 وكأفضل الباحثني من العديد اليت أجراها والدراسات األحباث خمتلف ذلك ميز وما ابلبيئة، وارتباطا حداثة األكثر املفهوم
 ومدى الكبرية الصناعية املؤسسات على جمموع  "Ralph Nader et John K.Galbraithمن  كل دراسة مثال
 أي هناك فليس القضية هي العامة االجتماعية تكون املصلحة عندما":مفاده استنتاج إىل وصال اجملتمع وهبا على أتثريها
 تايلذايت، وابل اعتبار أي وفوق املؤسسة أولوايت من للمجتمع املصلحة العامة أن مبعىن ، "املصلحة تلك يعلو طبيعي حق
 مبراعاة املدى الطويل األرابح على حتقيق مع مصلحة اجملتمع حتقيق مدى على يقوم االجتماعية املسؤولية مفهوم فإن

 .4اجلميع مسؤولية واعتبارها البيئة على واحملافظة وتلبيتها األفراد حاجات
 تعريف املسؤولية اَلجتماعية يف الفكر التقليدي -5

  ؤولية.سملديد شكل هذه احت يفف وجهات النظر اللف ابختختتجتماعية، الهناك عدة تعريفات للمسؤولية ا
 املسؤولية أن يرى إذ املاضي، القرن سبعينيات يف االجتماعية املسؤولية عرفوا من أوائل من Milton Friedmanويعترب 

 للمستهلكني واخلدمات سلعال وتقدمي به، الذي يقومون العمل مقابل للعاملني األجور سداد خالل من تتحقق االجتماعية
 سيادة واحرتام للموظفني، العامة اخلدمات بتوفري تقوم اليت الضرائب للحكومات وسداد أموال، من يدفعونه ما مقابل
 يقلل أن شأنه من االجتماعية للمسؤولية األعمال منظمات تبين أن يقر أنه كما العقود املربمة، احرتام طريق عن القانون
  .الالزم من أكثر بشكل لألعمال اجتماعية قوة إعطاء أيضا شأنه من كما العمل، كاليفويزيد ت أرابحها
  هي األعمال ملنظمات االجتماعية املسؤولية أن وأقرا بل السابق التعريف  Steiner & Minalكل من  ساند كما

 املشكالت يف معاجلة واملسامهة ا،داخلي هبا العاملني خلدمة اإلسهام عبء تتحمل خالهلا من واليت املنظمة أنشطة إحدى
 .5خارجيا اجملتمع تواجه اليت
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 للقيام تبادر أهنا يفرتض واليت املنظمة، من اجملتمع لتوقعات استجابة أهنا االجتماعية للمسؤولية  Strier أشار حني يف
 املنظمة مبصاحل ضراراإل عدم مراعاة مع للقانون، مستوى خضوعها تفوق وبصورة اجملتمع جتاه مسؤوليتها لتتحمل هبا

 .االستثمارات على مناسب عائد وحتقيق
 انتهاج يف أصحاب القرار التزام هي األعمال ملنظمات االجتماعية املسؤولية أن بقوله ذلك من أبعد إىل ذهب من وهناك
 .6منفعتهم حتقيق عن فضال ككل وإسعاده اجملتمع محاية خالله من أيًمن للعمل أسلوب

 العاملني مع التعاون خالل من وذلك املستدامة، االقتصادية التنمية يف االلتزام ابملسامهة" أبهنا الدوِل البنك عرفها وقد
 ".7االقتصادية الشركات وللتنمية لنشاط مفيد حنو على معيشتهم مستوى لتحسني ككل واجملتمع احمللي وأسرهم واجملتمع
 املسؤولية االجتماعية للشركات هي التزام مؤسسات" ملستدامةالعاملي لألعمال من أجل التنمية ا لساجملكما عرفها 

األعمال املتواصل ابلسلوك األخالقي وابملسامهة يف التنميـة االقتصادية ويف الوقت ذاته حتسني نوعية حياة القوى العاملة 
 .8مة"وأسر ها فضاًل عن اجملتمعات احمللية واجملتمع عا

تـشهاد لتوضيح معىن املسؤولية االجتماعية للشركات ابالس التنمية اَلجتماعية معهد األمم املتحدة لبحوثيسعى هذا و 
ـشمل سلوك اإلدارة وت، بعدد من اجلامعيني : املسؤولية االجتماعية للشركات " هي السلوك األخالقي لشركة ما جتاه اجملتمع

وقد  عمال, ولـيس جمـرد حاملي األسهم,املسؤول يف تعاملها مع األطراف املعنية اليت هلا مصلحة شرعية يف مؤسسة األ
 يغطي املفهوم أيضاً القيم املرتبطة حبماية البيئة, ويف الوقت الذي يستخدم فيه مفهوم املسؤولية يف كثري من األحيان مبعناه

ام واسع مالواسع، فإنه ينحصر يف معناه الضيق مبجال األخالق واملبادئ، وليس أبعمال أو نتـائج ملموسة, ولذلك، مثة اهت
مبفهوم األداء االجتماعي للشركات، الذي ال يشمل مبادئ حفز اهلمم فقط بل كذلك العمليات )مثل تكييف نظم اإلدارة 

 .  9و التكنولوجيات( ، والنتائج أو اآلاثر امللموسة يف أصحاب املصلحة
 أهم نظرَيت املسؤولية اَلجتماعية يف الفكر التقليدي: -6
 يلي: ما نذكر االجتماعية ملفهوم املسؤولية االصطالحي والشرح العلمي للتأصيل ةاملمهد النظرايت أهم ومن

  النيوكالسيكية النظرية :3-1
 االقتصادي النظرية هذه ورائد" للمالكني األرابح أعلى سوى شيء ال" أساسها االجتماعية املسؤولية لفكرة رافضة نظرية هي

 ممارسة أن إىل يشري والذي االقتصاد نوبل يف جائزة على احلائزفريدمان  ميلتون  Milton Friedman األمريكي
 قيمة تعظيم مبدأ وأن املسامهني لفائدة والرحبية لتحسني املردودية املوجهة القرارات خالل من يكون االجتماعية املسؤولية
 .10سسةللمؤ  االجتماعية الثورة تعظيم يعادل للمؤسسات ألنه املناسب االجتماعي اهلدف هو املساهم

 الوكالة : نظرية3-2
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 يعتربان اللذان  "Michael Jensen et William Meckling"الباحثان  مسامهة بفضل الوكالة نظرية ظهرت
 هو كما آخر مصاحله لشخص يسند شخصا أن معناه والوكالة عقد جتاري، إال هو ما العمل وعقد حرة سوق املؤسسة
 املسريين بني العالقة النظرية هذه وتفسر  املدراء إىل التسيري مهام إبسناد املسامهني قيام عند للمؤسسة ابلنسبة احلال

مع  املتعاملني املصاحل أصحاب جمموع على هذه النظرية تشمل أن كما ميكن املؤسسات، حوكمة إطار يف واملسامهني
 اجلهات من عديدة فئات عم تعاقدية عالقات تربطهم ابعتبارهم وكالء املسريين على مسؤوليتها تستند حيث املؤسسة
 هذه وحسب...احلكومية غري واملنظمات احمللية اجملتمعات املستهلكني، املوردين، الزابئن، الدائنني، املسامهني، :الفاعلة
 .    11للمسريين اإلسرتاتيجية القرارات على قدرة التأثري هلم املصاحل أصحاب فان النظرية

 املصاحل أصحاُ نظرية :3-3
 أو اجملموعات األفراد أو وهم اجتماعيا دورا املؤسسات فيها متارس اليت املهمة اجملاالت من جماال املصاحل أصحاب يعترب

 تعترب النظرية هذه وحسب من أدائها أو منها فائدة أو حصة وهلم املؤسسة ووجود بسلوكيات مباشرة تتأثر اليت املنظمات
 جمموع وإمنا املسامهني جمموع يف فقط ال ينحصرون الذين ملصاحلا أصحاب جمموع بني خمتلفة لعالقات نتيجة املؤسسة
 . 12املصلحة أصحاب اجتاه مسؤولية تصبح اجملتمع واملسؤوليات اجتاه املؤسسة وقرارات بنشاطات املشمولني الفاعلني

 املسؤولية اَلجتماعية يف الفكر التقليدي أبعاد -4
 وتتمثل ككل املؤسسة ختص وهي بعضها عن مستقلة غري أبعاد االجتماعية أربعة للمسؤولية Carrollحسب كارول 

 يف: 
 : التصرف كمواطن صاحل يسهم يف تعزيز املوارد يف اجملتمع وحتسني نوعية احلياة فيه.البعد الريي -
عندما تراعي املنظمة االخالق يف قراراهتا فاهنا تعمل ما هو صحيح زحق وعادل وتتجنب االضرار  البعد اَلخالقي: -

 فئات االخرى.ابل
من خالل االمتثال للقوانني الن القوانني هي مراة تعكس ماهو صحيح او خطا يف اجملتمع ومتثل  البعد القانوين: -

 قواعد العمل االساسية.
 .13كون املنظمة حتقق رحبا فان هذا ميثل قاعدة اساسية للوفاء ابملتطلبات االخرى  البعد اَلقتصادي: -

 يف الفكر التقليدي يةاملسؤولية اَلجتماع عناصر -5
رون أن هذه جمموعة من األبعاد وي حاول بعض الباحثني حتديد عناصر املسؤولية االجتماعية يف إطار عام ميكن أن يغطي

العناصر ميكن أن تكيف بقياسات خمتلفة وفق اعتبار طبيعة عمل املنظمة ونشاطها وحسب أتثري فئات أصحاب املصاحل، 
 :14يف اجلدول أدانه وميكن اختصار هذه العناصر
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 املسؤولية اَلجتماعية عناصر(: 1)رقم  اجلدول
 بعض ما جيب أن تدركه اإلدارة من دور اجتماعي جتاهه        العنصر

ة   أمحاية أصول املنشأة، حتقيق أكرب ربح ممكن، رسم صورة جيدة للمنشاة تعظيم قيمة السهم واملنش             املالكون 
 .بيعاتككل، زايدة حجم امل

عدالة وظيفية، رعاية صحية، رواتب وأجور مدفوعة، إجازات مدفوعة، فرص تقدم وترقية، تدريب              العاملون 
 .مستمر، إسكان للعاملني ونقلهم، ظروف عمل مناسبة

مث  ام املنتجاستخد بشأنأسعار مناسبة، اإلعالن الصادق، منتجات آمنة وبنوعية جيدة، إرشادات             الزابئن 
 .التخلص منه أو من بقاايه

 .معلومات صادقة، عدم سحب العاملني من اآلخرين بوسائل غري نزيهة، منافسة عادلة ونزيهة           املنافسون 
 .أسعار عادلة، االستمرارية يف التجهيز، تسديد االلتزامات املالية والصدق يف التعامل           اجملهزون 

خلق فرص عمل، احرتام العادات والتقاليد، توظيف املعوقني، دعم األنشطة االجتماعية، دعم البنية             جملتمع ا
 .التحتية، الصدق يف التعامل، املسامهة يف حالة الكوارث

رتبة، االستخدام وال التشجري وقيادة املساحات اخلضراء، املنتجات غري الضارة، احلد من تلوث املاء واهلواء                البيئة 
 .األمثل للموارد وخصوصا غري املتجددة منها

تسديد  الجتماعية،اااللتزام ابلقوانني، إعادة التأهيل والتدريب، تكافؤ الفرص ابلتوظيف، حل املشكالت             احلكومة 
 .االلتزامات الضريبية

 مجاعات
             الضغط 

ام أنشطة مجاعات محاية البيئة، التعامل اجليد مع مجعيات محاية التعامل الصادق مع الصحافة، احرت 
 .املستهلك، احرتام دور النقاابت العمالية والتعامل اجليد معها

 .70، ص: 2007مصر،  ، دار الوفاء،املسؤولية اَلجتماعية لإلدارةاملصدر: حممد الصرييف، 
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 ر اَلسالمياحملور الثاين: توصيف املسؤولية اَلجتماعية يف الفك
  :املسؤولية اَلجتماعية يف التشريع اإلسالمي -1

خلق اهلل سبحانه وتعاىل اإلنسان يف أحسن صورة، خلقه للعبادة وكلفه أبن يكون خليفة يف هذه األرض، و قد عرف 
اصة يف إحالهلم حمل خ الدكتور عبد اهلل بن إبراهيم بن عبد اهلل الناصر االستخالف أبنه " متكني اهلل للبشر عامة ولبعضهم

، فاخلالفة حتدد مكانة املسلم و دوره و تتحدد من خالهلا مسؤولياته، والتكليف يدل "من قبلهم يف ملكية األرض واملال
 فيه من قبل مالكه احلقيقي عز على أن كل فرد مسئول عما يقوم به، ذلك أن املسلم ينظر إىل املال على أنه مستخَلف

تخالف من سبقه بفضله وكرمه، وسيستخلف فيه من أييت بعده، ومن مثَّ فإن عليه القيام حبق هذا االسوجلَّ، استخلفه فيه ع
املنوط به، فاالستخالف هو أمانة جيب أداؤها وجيب إدارة هذه األمانة مبا حيقق املنفعة لألمة كلهاومن هذا املنطلق 

رية ماعية للشركات، ذلك أن الشركات تعترب مؤسسات بش)االستخالف( يتعني على رجال األعمال ممارسة املسؤولية االجت
وتبني ا لكثري من الدالئل القرآنية أن اإلسالم أعطى أولوية للعمل اخلريي واملسؤولية  .و هي جزء من األمة اإلسالمية
املال على حبه آتى ﴿و قوله عز وجل  (3، ) سورة املائدة﴾ و تعاونوا على الرب و التقوى﴿االجتماعية كما يف قوله تعاىل 

وذلك   (19 ،( و يف أمواهلم حق للسائل واحملروم )الذارايت177 ،) البقرة ﴾ذوي القرَب واليتامى و املساكني وابن السبيل
فضال (، 7، لة)سورة الزلز  ﴾من يعمل مثقال ذرة خريا يره﴿كله ابتغاء مرضاة اهلل وليس ألي غرض دنيوي كقوله تعاىل 

 ﴾خريا فهو خري له فمن تطوع﴿ع يف احلياة من بركة وسكينة نفسية وسعادة روحية ال تقدر بثمن عما ميكن أن يناله املتطو 
، كما أن عمل اخلري وإشاعته وتثبيته من املقاصد الشرعية أو الضرورات األصيلة اليت مت حصرها يف مخس  (184 ،)البقرة

حقوق وزاد بعضهم سادسة و هي احملافظة على العرض، فوهي : احملافظة على الدين، وعلى النفس، والنسل، والعقل، واملال 
مسؤوليات اجتماعية، وإن كان الفرد مطالبا مبسؤولية اجتماعية، فعلى مستوى اجلماعات والشركات والبنوك  املسلم كلها 

لى اهلل عليه صإضافة إىل هذه الدالئل القرآنية جند كذلك مثلها يف السنة النبوية الشريفة، فنجده م. تكون املسؤولية أعظ
يشري " كل سالمي من الناس عليه صدقة: كل يوم تطلع و ، (لدراقطيناوسلم يقول" ال ضرر وال ضرار" )رواه ابن ماجة و 

فيه الشمس تعدل بني اثنني صدقة، وتعني الرجل يف دابته، فتحمله عليها، أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة 
ول ؤ ويبني " كلكم راع ومس .الصالة صدقة، ومتيط األذى عن الطريق صدقة" )متفق عليه( صدقة، وكل خطوة متشيها إىل

عن رعيته، فاألمري الذي على الناس راع وهو مسئول عنهم، والرجل راع على أهل بيته، وهو مسئول عنهم، واملرأة راعية 
ول ؤ ول عنه، أال وكلكم راع وكلكم مسؤ ولة عنهم، والعبد راع على مال سيده، وهو مسؤ على بيت بعلها وولده، وهي مس

ويشري إىل األخوة والعدالة االجتماعية اللذين يعكسان مفهوم املسؤولية االجتماعية يف قوله . )رواه البخاري( عن رعيته"
 ناملسلم أخو املسلم، ال يظلمه وال يسلمه، من كان يف حاجة أخيه كان اهلل يف حاجته، ومن فرج ع"صلى اهلل عليه وسلم 

ؤصل مفهوم ويه(، كربة من كرب يوم القيامة، ومن سرت مسلما سرته اهلل يوم القيامة" )متفق علي مسلم كربة فرج اهلل عنه
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جلسد الواحد مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل ا"صلى اهلل عليه وسلم  هاملسؤولية االجتماعية ويدعمها بقول
 . 15(ائر اجلسد ابلسهر واحلمى" )متفق عليهإذا اشتكى منه عضو تداعى له س

 :اإلسالمي الفكر يف اَلجتماعية ملسؤوليةا تعريف -6
 وردت عدة تعاريف ملفهوم املسؤولية االجتماعية يف الفكر االسالمي، ومن أمهها: 

 أبن وتعاىل هسبحان هللا قبل من مأمورين مجيعا الناس كون: "بقوله اإلسالم يف املسؤولية يعرف حيث ،16العناين تعريف
 وأيابها خمتارين اخللق من لصفوةا فريضاها حلياهتم منهاجا النبيني خامت هلم بلغها اليت والتعاليم واملبادئ القيم جمموعة يرتضوا
 ".وفضال عدال واجلزاء احلساب أساسها على ويكون غريهم،
 ويدعمه ويؤيده آلخرا أحدمها يستخدم انجتان، مااللتزا بفكرة يرتبط: بقوله واجلزاء املسؤولية بني يربط إذ، 17دراز تعريف
 وإذا أثرها، لىع األخرايت تتابعت األوىل وجدت فإذا االنفصام، تقبل ال الثالثة األفكار وهذه واجلزاء، املسؤولية ومها

 . أعقاهبا من الفور على ذهبتا اختلفت
 إليه تؤدي ما هافي ويبدو فيها، تبدو اليت الصورة كانت  أاي اجتماعية ظاهرة املسؤولية أن فريى، 18الواحد عبد تعريفأما 
 كثرية،  صور يف واجلزاء املسؤولية ظواهر وتبدو. االجتماع علم موضوعات من موضوعا تؤلف هذا بوصفها وهي. جزاء من
 .األخالقية ابلنظم يتصل ما ومنها الوضعية ابلقوانني يتصل ما منها
"هي : 19قائال سالمياإل الفكر يف للمنظمة االجتماعية للمسؤولية تعريف يباملغر  الفتاح عبد اْلميد عبدهذا وقد قدم  

 التكليف نتيجة اهب عالقة هلا اليت األطراف خمتلف جتاه أنشطتها ممارسة عند الصاحلات عمل يف ابملشاركة املنظمة التزام
 واالستطاعة نةاملرو  عناصر اعاةمبر  اإلسالمي ابجملتمع النهوض هبدف اإلسالمية الشريعة مبادئ ضوء يف ارتضته الذي

 ."والعدالة والشمول

 : االجتماعية للمسؤولية التالية األركان استنتاج ميكن التعريف هذا خالل ومن 
 (.امللتزم) املسؤول بقبول وذلك: االلتزام  -

 .املسؤولية وموضوعات جماالت ومتثل: الصاحلات عمل يف املشاركة -

 (.امللزم) السائل وميثل: التكليف -

 .الطرفان عليه اتفق الذي: هلدفا -
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 .االلتزام تنفيذ مدى على ويبىن: اجلزاء -

 .االستطاعة العدالة، الشمول، املرونة،: املسؤولية مسات -

  حمددات املسؤولية اَلجتماعية يف اَلسالم: -7
 هي:  تتحدد املسؤولية االجتماعية يف اإلسالم من خالل ثالثة جوانب هامة

ات : إن تكرمي اهلل لإلنسان وتفضيله على غريه من املخلوقات، وتسخريه له ما يف السماو  همسؤولية الفرد َتاه نفس -  
واألرض، هي دعوة هلذا اإلنسان ألن حيافظ على بدنه وحياته وبقائه، ابعتماد النظافة والطهارة يف اجلسم والثوب واملكان، 

 جلتها، وأن يعمل على ضبط غرائزه و أن يصرف مهته إىلوممارسة الرايضة، واألكل من الطيبات والوقاية من األمراض ومعا
اكتساب الصفات احلميدة، و أن حيسن أخالقه يف تعامالته مع الغري، ليكون يف النهاية حمال ألمانة التكليف و القيام 

 . ابلعمل الصاحل الذي يساعده على التعايش مع اجلماعة و يوطد عالقات التماسك و التعاون
ء ال ينفصل تمع الذي يعيش فيه فهو جزء منه و اجلز ن اجمل: الفرد املسلم مسئول عبعضاتمع عن بعضه اجمل مسؤولية – 

عن الكل، و الغاية العليا هي سعادة الكل، و ربط القلوب أبواصر احملبة واألخوة، لقد امجع الفقهاء على وجوب نفقة 
 .كفاية فقرائهم إذا مل تكف الزكاةاملوسر على قريبه املعسر و انه جيب على األغنياء أن يقوموا ب

لدولة ابلرغم من الواجبات املالية اليت فرضها اهلل على املسلمني للفقراء، فان ا مع:جملتمسؤولية الدولة َتاه الفرد وا  -
عن  ةمسئولة عن الفقراء واحملتاجني، وحيق لكل فقري أن يطالب الدولة ابإلنفاق عليه، وهذه املسؤولية جتعل الدولة مسئول

 .  20تمعجملمجيع أفراد ا
 
 :أسس املسؤولية اَلجتماعية يف اإلسالم -8

 :21تقوم املسؤولية االجتماعية يف اإلسالم على ثالثة أسس، وهي
 :اإلميان  4-1

يي شعوره ابلواجب، فيكون هو الدافع األصلي إىل القيام ابملسؤولية  إن اإلميان يثري الضمري اإلنساين ويوجه وجدانه وحي 
اعية، مث أييت التشريع والنظام ليؤكد هذا الدور املطلوب، كما أن اإلسالم يرتك اجملال رحبا ملن أراد أن يزيد ما يشاء االجتم

وما ﴿يف َدورِه، فإنَّ كل ما يقدمه يزيده قرابً من هللا تعاىل، وما يبذله فيـ الدنيــا، يعوضـه اللـه تعاىل عنه يف الدنيا واآلخرة: 
، فيكون القيام ابملسؤولية االجتماعية مرتبطاً بسرور اإلنسان يف (93أ، سب) ﴾ الرّازِقنيريلفه وهو خخي وم من شيء فهتقفأن

أنَّه يقوم بعبادة يثاب عليها وحيقق هبا رضا هللا و الزلفى لديه، والعبــادة ال تقتصــر على أداء أنســاك فقط، بل كل عمـل 
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دنيوية:  الباً به رضا هللا، فهو عبادة فنجد أن الفقهاء يقررون أن األعمال اليقوم به اإلنسان يقصد به حتقيق هدف نبيل ط
 .كالتجارة والصناعة، هي من فروض الكفاايت

 :واَلعتداللقسط ا 4-2
للقسط مظاهر عديدة، فاإلسالم يبين تكليفه على الواقع، لكنه يصعد ابإلنسان إىل الدرجات العلى، ويوزع هذه الواقعية 

 ﴾تمطعتقوا اَّلّل ما استاف﴿يث يقوم املكلَّف مبا يستطيع وميكن الراغب يف االزدايد من اخلري، فالقاعدة األصلية واملثالية، حب
 ﴾ت لِْلم تَِّقنيَ دألْرض أعاوات و مضها السّ ر وجنة ع بكممن رّ  ةمغفر  وسارعوا إىل﴿، ويقول للمتطلعني للمعايل: (61 ،التغابن)
وانب املادية والروحية، و اخذ مبيزان القسط فيهما، فلم يغلب املادة، واليت تؤدي ، وهو أيضا راعى اجل(331 ،آل عمران)

غلبتها إىل تفكك الروابط االجتماعية، ومل يغلب الروحانية املهِملة للحس واجلسد املؤدية لضعف النمو يف بناء احلضارة، 
 .فوازن بني احتياجات الروح واجلسد

 :لتكاملا 4-3
ماعية طلبا لرضا هللا، وأ دخل يف نطاقها كل ما حيقق مصاحل الناس، مراعية حاجات اجلسد والروح، قامت املسؤولية االجت

 موازنة بني طلباهتما، متنبهة الختالف القدرات وتنوع الرغبات، فاملسؤولية االجتماعية ي نظر هلا أحيااًن نظرة مادية تتناول
تمع من ذلك لتشمل احلاجات النفسية واإلحساس بكل ما يصيب اجمل االحتياجات اجلسديَّة، بينما تقوم يف اإلسالم أببعد

 .واالهتمام ابلسلوك، والبيئة
إن املسؤولية االجتماعية يف اإلسالم تويل احلاجات النفسية: من احلاجة للتقدير والتعليم واإلرشاد والتعاطف، والتواصل 

ءاً جتماعات، تويل كلَّ ذلك اهتمامها حبيث يصبح جز اجليد مع اآلخرين، ابلقيام بعيادة املريض وحضور الدعوات واال
سرت ار املدين املعسر والتجاوز عنه، واألمر ابحلكم ابلعدل و ظمنها، ويف السُّنة نصوص كثرية حتث على إقالة البائع وإن

 .املسلم، والتكامل يتجاوز ذلك ليشمل اإلحسان إىل غري املسلمني
 ماإلسال يف اَلجتماعية املسؤولية أبعاد -9

 :يلي كما نذكرها رئيسة أبعادا هلا حندد أن ميكننا ختصصاً  أكثر نظرة يف اإلسالم االجتماعية املسؤولية إىل اذا ما نظران
 اإلسالم:  يف املنظمة مالكي اَتاه اَلجتماعية املسؤولية  5-1
 هللا جعلها اليت فعهمنا حتصيل ألجل مقبول طيب حالل شيء يف العمل يكون أن وأمر العمل على اإلسالم حثً  لقد
 من ذلك ويعد .صناعة أو زراعة أو جتارة أو وظيفة العمل يكون فقد .وزايدته فيه والربكة املال حفظ ومنها احلالل، مثار

 .22وما يرتتب عنها من ربح وخسارة التجارة اإلسالم قد أابح وتعاىل سبحانه هللا ألن هللا، إىل للتقرب السبل أفضل
  :اإلسالم يف العاملني اَتاه ماعيةاَلجت املسؤولية 5-2
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 :منها العاملني، نذكر حفظ حقوق ضوابط اإلسالمية الشريعة تضمنت
 املطلق العدل من عالية قمة إىل يرتقي اإلنسانية للكرامة اإلسالمي واملفهوم كرامته، احرتام يف احلق للعامل -

  .واإلنصاف احلق ومن الكاملة واملساواة
 مماطلتهم. وعدم هبا والتعجيل حقاهتممست العاملني منح ضرورة -
 الشورى. مبدأ إطار يف القرارات اختاذ يف واملشاركة احلرية يف العامل حق -
 عليه هللا صلى النيب لقول مصداقا والتيسري والرفق والسعة الرمحة من ابلفرد يناط ما اجتاه واملسؤولية االلتزام ضرورة -

 زوجها بيت على راعية واملرأة أهل بيته، على راع والرجل راع، ألمريوا رعيته، عن مسؤول وكلكم راع، "كلكم وسلم
 البخاري(. رعيته" )رواه عن مسؤول وكلكم راع، فكلكم وولده،

 حتسن اليت واألعمال املشروعة ابلوظائف تضطلع أن للمرأة فأابح العمل، حق يف واملرأة الرجل بني املساواة -
 .  23التبذل من ويصوهنا كرامتها للمرأة ظحيف مبا إال احلق هذا يقيد ومل أداءها،

 اإلسالم: يف املستهلك اَتاه اَلجتماعية املسؤولية 5-3
وضع اإلسالم إطارا أخالقيا حمددا لعمليات التجارة والتبادل، وفرض العقوابت اليت تكفل محاية املستهلك، واحلث على 

ائهم و فأوفوا الكيل و امليزان و ال تبخسوا الناس أشي﴿ عاىل:األمانة يف البيع و الشراء و عدم الغش، و يف هذا قال هللا ت
(، و قال رسول هللا صلى هللا عليه 85 ،)األعراف ﴾األرض بعد إصالحها ذلكم خري لكم إن كنتم مؤمنني ال تفسدوا يف

 .و سلم: "من غشنا فليس منا" )رواه مسلم(
 حيب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه" )رواه الطرباين(، كما وحول جودة املنتج أشار عليه الصالة والسالم بقوله: "إن هللا

 .يع املنابذة واملالمسةبهنى اإلسالم عن بيع الغرر وبيع النجش و 
مر ابملعروف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نظام احلسبة واليت تعين أمر األ أنشأومن اجل تنظيم العالقة بني البائع واملشرتي 

عن املنكر إذا ظهر فعله، وقد مشل قانون احلسبة أكثر من مخسني صنعة، لكل منها مواصفات حمددة  إذا ظهر تركه والنهي
 .على صاحبها االلتزام هبا ويتعرض ملراقبة احملتسب بشكل مستمر

ئث، اكما أن الشريعة اإلسالمية حتمي املستهلك من املنتج حيث أمر اإلسالم املنتج )املنظمة( بتجنب إنتاج احملرمات واخلب
وإبتقان الصنع وترشيد النفقات حىت تكون األسعار يف متناول املستهلك، كما أمر اإلسالم حبرية املعامالت يف األسواق 
وأن تكون خالية من الغش والتدليس واملقامرة واجلهالة والغرر واملعامالت الربوية، والبيوع احملرمة، وكل صيغ أكل أموال 

  .24الناس ابلباطل وصيغ امليسر
  :اإلسالم يف البيِة اَتاه اَلجتماعية املسؤولية 5-4
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 :كالتايل منها بعضا نذكر عليها للمحافظة الركائز من مجلة وقدم ابلبيئة، احلنيف اإلسالمي الدين اهتم
 منفعة، يف استهالكا اإلتالف كان ولو البيئة وإتالف اإلضرار عن اإلسالم هنى :الطبيعية املوارد على احملافظة -
 عن هنى كما (،27اإلسراء،  ﴾ )سورة كفورا لربّه الشيطان وكان الشياطني إخوان كانوا املبّذرين إنّ  تعاىل﴿ لقا لذا

 جاٍر" )رواه هنر على كنت ولو املاء يف تسرف وسلم "ال عليه هللا صلى الرسول يقول حيث املياه، استخدام يف التبذير
 أمحد(.

 ماء السماءِ  من لكم واألرض وأنزل السموات خلق أممن تعاىل ﴿ يقول حيث :األرض وزراعة ابلتشجري العناية -
 ويقول (،60النمل،  يعدلون﴾ )سورة قوم بل هم اَّللَّ  مع أءله شجرها تنبتوا أن لكم كان ما هبجة ذات حدائق بِه فأنبتنا
 صدقة" )رواه له كان الإ شيء وال دابة وال إنسان منه فيأكل زرعا، يزرع وال غرسا مسلم يغرس وسلم "ال عليه هللا صلى

 مسلم(.
 إفسادها، وعدم وعمارهتا عليها واحملافظة األرض إحياء على حثً  قد اإلسالمي الدين إن :التلوث من البيِة حفظ  -

 احملسنني﴾ )سورة من اَّللَّ قريب رمحة إنّ  وطمعا خوفا وادعوه إصالحها األرض بعد يف تفسدوا وال تعاىل ﴿ هللا يقول حيث
 .25(65األعراف، 

  :اإلسالم يف املوردين اَتاه اَلجتماعية املسؤولية  5-5
قدم اإلسالم توجيهات واضحة يتعني إتباعها لتنظيم العالقة بني املنظمة واملوردين املتعاملني معها، من أمهها ضرورة وجود 

اإلسالم إىل الوفاء  ويدعو عقد مكتوب يوضح كل ما يتعلق ابلتعامالت املالية والتجارية، مع توفر الشهود حني توقيعه،
 .بكل االلتزامات جتاه املوردين و تسويتها وفقا ملا اتفق عليه من قبل

  :اإلسالم يف اجملتمع اَتاه للمنظمة اَلجتماعية املسؤولية 5-6
 قيامها جراء جتنيه الذي اخلري من نصيب املنظمة فيه تعمل الذي للمجتمع يكون أن على ضرورة اإلسالمي الدين حثً 

 رؤية الرتمذي(، وتنعكس ألهله" )رواه خريكم "خريكم وسلم عليه هللا صلى بقوله االستشهاد وميكن املختلفة، أبنشطتها
 :خالل من االجتماعية التنمية يف األعمال منظمات ملشاركة اإلسالم

 كله نسايناإل اجلهد أن أي دين، أو لون أو طبقة أو جنس بني تفريق بال للجميع الفرص تكافؤ مبدأ حتقيق -
 الشاملة االجتماعية التنمية إجياد يف يتعاون أن جيب

 ومشاريع مصحات وال واملدارس املساجد تشييد يف وإنفاقه املال بذل على أيضا اإلسالم حثً  -
   .العام النفع حتقيق أجل من هللا سبيل يف اإلنفاق سبل من وغريها املياه،
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 والغش االحتكار مثل اإلسالم حرمه عما واالبتعاد اجملتمع على لباس تؤثر اليت التجارية املعامالت عن االبتعاد -
 والراب. الفاحش والربح

 وتوجيه تسخري بوجوب إميانه واعتقاده قوة من فيه يعيش الذي اجملتمع جتاه اللتزاماته أدائه وجوب من املسلم اعتقاد قوة إن
 الفرد على األثر ابلغ له ويكون آخر مادي دافع من أي قوىأ الديين الدافع أن ًشك وال هللا، مرضاة يف االقتصادي نشاطه
 تقوم اليت االقتصادية املمارسات يف وبقوة حيضر بينما الوضعية يف االقتصادايت الدافع هذا يغيب .وأخالقه ممارساته وعلى
 أمره ألنه وجل عز هللا مرضاة إىل احلياة يف أنشطته كل ابلنية يوجه فاملسلم .توجهاهتا كل اإلسالمية يف الشريعة على

 يؤديه، كل نشاط يف املسلم يبتغيها اليت الغاية هي وجل عز هللا فمرضاة له، أنشطتها بكل حياته تكون أبن بذلك، أمره
 واآلخرة الدنيا خسر فقد كل شيء وكسب خسره إذا أما رابح، فهو شيء كل وخسر عليه حصل إذا احلقيقي الربح وهي
 . 26املبني اخلسران وذلك

 قليدياملسؤولية اَلجتماعية يف الفكر اَلسالمي ونظريِتا يف الفكر الت مفهوم ور الثالث: حمددات اَلختالف بنياحمل
 اختالفات مثة أن اإلسالمي، فكرال يف وتوصيفها التقليدي الفكر يف االجتماعية املسئولية ملفهوم السابق التوصيف من يتضح
 بني االختالف أبعاديوضح  (2) رقم اجلدولو  للمنظمة، االجتماعي ابلدور لوفاءوا االلتزام مدى على تؤثر املفهومني بني

 .27واإلسالمي التقليدي الفكر يف االجتماعية املسئولية
 واإلسالمي التقليدي الفكر يف اَلجتماعية املسِولية بني اَلختالفات أبعاد: (2) رقم جدول

 اإلسالمي الفكر التقليدي الفكر البيان
 واآلخرة نياالد يف واملعنوية املادية املنافع حتقيق .الطويل األجل يف املنافع حتقيق فاهلد  اهلدف

 .مبنهجه وااللتزام ابهلل اإلميان .لةاملتباد املصاحل فكرة على االعتماد التكليف مصدر
 .حلياةا يف اإلسالمي ابملنهج واالقتناع القبول .ضرارأ من هبا حلق وما البيئة متطلبات االلتزام أسباب
 .واآلخرة الدنيا يف وعقابه هللا ثواب .اخلسارة/  الربح اجلزاء

 .المياإلس اجملتمع لتنمية املسلمة اجلماعة رسالة .واالجتماعية االقتصادية اجلوانب املالش املفهوم على االتفاق
 .25: ص املرجع السابق، املغريب، الفتاح عبد احلميد عبد: املصدر
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 التقليدي الفكر يف االجتماعية املسئولية مفهوم بني جوهرية كاختالفات  التالية األبعاد تتضح دولاجل هذا خالل ومن
 :اإلسالمي والفكر

 : اَلجتماعية وليةؤ املس هدف -1
 يتمثل االجتماعية يةمبسئول املنظمة التزمت ما إذا حتقيقه إىل التقليدي الفكر يسعى الذي الرئيسي اهلدف يكون ما غالبا
 منظماهتم استمرارية حنو ممصاحله ومراعاة للمسامهني األرابح حتقيق فإن وابلتايل الطويل األجل يف املادية املنافع قيقحت يف

 .االجتماعية مبسئولية للوفاء املنظمات لتلك احملرك الوازع هو وتنميتها
 يف اإلسالمية ملنظمةا تعمل حيث معا، ةوالروحي املادية املنافع حتقيق يف يتمثل املنظمة هدف فإن اإلسالمي الفكر يف أما
 يف إنصافو  عدل من اإلسالمية الشريعة تسنها اليت واملبادئ القواعد ظل يف ولكن األرابح بتحقيق هلا يسمح إطار

 .وتعاىل سبحانه هللا رضا حتقيق وابلتايل املعامالت
 .االجتماعية ليتهامبسئو  اإلسالمية املبادئ طبقت اليت املنظمة اللتزام الوحيد احملرك هو ليس األرابح تعظيم فإن وهكذا
 .معا كليهما  أو اآلخرةو  الدنيا يف يتحقق قد الصاحل ابلعمل املنظمة التزام على املرتتب والثواب األجر أن القول سبق ولقد

 كانوا  ما حسنأب أجرهم ولنجزينهم طيبة حياة فلنجزينه مؤمن وهو أنثى أو ذكر من صاحلا عمال عمل من﴿  :تعاىل يقول
 قبلهم من نالذي استخلف كما  األرض يف ليستخلفنهم الصاحلات وعملوا امنو الذين هللا وعد﴿  ،(97 ،النحل) ﴾ يعملون

 أن ولو﴿  ،(173 النساء،) ﴾ فضله من ويزيدهم أجورهم فيوفيهم الصاحلات وعملوا امنوا الذين فأما﴿  ،(55 ،النور) ﴾
 (.96 األعراف،) ﴾ واألرض السماء من بركات همعلي لفتحنا واتقوا آمنوا القرى أهل
 .واجملتمع اجلماعةو  الفرد يفيد والذي تعاىل هللا لوجه اخلالص الصاحل العمل إىل األخرية اآلية يف التقوى تشري حيث
 اإلسالمي لفكرا يف أما كبري،  حد إىل مادي هدف التقليدي الفكر يف االجتماعية املسئولية هدف أن سبق مما ويتضح
 املادي واهلدف ملصاحل،ا بني والتوازن املعامالت يف العادلة الفرصة يتيح وهذا. املادي اهلدف مع الروحي اهلدف فيه فيمتزج
 األفراد وتعطي تبقى نأ تستطيع اليت املتوازنة األهداف عكس األحوال كل  يف والنهوض البقاء يستطيع وال قصري أجله غالبا

 .28ورضا اقتناع عن النشاط بذل إىل وتدفعهم الثقة دائما واملنظمات
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 :اَلجتماعية وليةؤ ابملس التكليف مصدر -2

 الغرب علماء بعض به اندى الذي" االجتماعي العقد" فكرة أساس على التقليدي الفكر يف االجتماعية املسئولية فكرة تبىن
 أن" روسو" ىفري  واألفراد، الشعب بني متبادل التزام قيام على العقد هذا ينطوي حيث" روسو جاك جان" رأسهم وعلى
 ومادامت لها،ك  للجماعة حقوقه مجيع على مشرتك كل  جانب من الكامل التنازل يف يتمثل العقد هلذا الرئيسي النشاط
 هذا من أقلو  بل اهليئة، على اهلجوم دون أعضائها أحد إىل اإلساءة ميكن ال فإنه النحو هذا على احتدت قد اجلماعة هذه
 طرفنيال سواء حد على واملصلحة الواجب يلزم وهكذا بذلك، األعضاء مجيع يشعر أن دون ابهليئة ملساسا ميكن ال

 .ابتفاقهما املساعدة تبادل املتعاقدين
 أشهر الهق مما وكان. االجتماعي التضامن مذهب االقتصادية املذاهب ضمن -ابلذات فرنسا يف – أوراب يف ظهر ولقد

 ذمته يف الذي الدين وهذا فيه يدخل الذي للمجتمع دين وعليه يولد الشخص أن" ورجواي ليون" املذهب هذا أصحاب
 .29القادمة لألجيال تبقىس اليت واملعنوية املادية األموال زايدة على عمله خالل من للمستقبل يدفعه أن عليه حيتم احلاضر حنو

 به هتتدي نرباسا عوبالش تعتربها واليت واملفكرون، العلماء يضعها اليت واألفكار النظرايت يف التكليف مصدر فإن هكذا
 .دربه على وتسري
 وضرورة وتعاىل، بحانهس ابهلل اإلميان من ينبع أنه فنجد اإلسالمي الفكر يف االجتماعية ابملسئولية التكليف مصدر عن أما

 وتبيان والنواهي األوامرو  التعاليم مصدر أن يرى فاملسلم. فيها واستخالفه األرض عمارة يف لعباده رمسه الذي ابملنهج االلتزام
 .وتعاىل سبحانه هللا هو واحلرام احلالل
 ﴾توعدون كنتم  اليت ابجلنة شرواوأب حتزنوا وال ختافوا أال املالئكة عليهم تتنزل استقاموا مث هللا ربنا قالوا الذين إن﴿: تعاىل يقول

 ينبع إلسالميةا املبادئ تطبق اليت للمنظمة االجتماعية ليةابملسئو  االلتزام وأساس مصدر أن يتضح وهكذا (.3 فصلت،)
 هذه من هاتنصل الصعب فمن ولذا عليه، تعتمد الذي مصدره من املفهوم هذا قوة وتكمن ابهلل، أفرادها إميان قوة من

 األفراد ونظرايت كرف يف يتمثل هبا التكليف ومصدر أساسها فإن التقليدي الفكر يف أما. إمياهنا ضعف إذا إال املسئولية
 .والظروف واملكان لزمانا بفعل مستحدثة أخرى ونظرايت أفكار من التغيري وتقبل للنقد، وتتعرض التقصري يشوهبا اليت
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 :اَلجتماعية وليةؤ ابملس اَللتزام مبعث -3
 أحلقته ما جبانب ح،صالابإل املنادية اآلراء ظهور نتيجة جاء التقليدي الفكر يف االجتماعية مبسئوليتها املنظمات التزام
 واستضعاف عادية غري بصورة العاملني استغالل أو البيئة، بتلوث ذلك تعلق سواء السنني مر على أضرار من ببيئتها

 واندوا ذلك؟ من كثرأ الفئات بتلك سيلحق فماذا واملفكرين، للعلماء دافع مبثابة ذلك كان.  العمالء استغالل أو األقليات،
 .االجتماعية مسئوليتها مبراعاة املنظمات دور وجتديد واالجتماعية اإلنسانية فاهيمامل تطبيق مبراعاة
 الدور هذا نشأ فقد ولذا ،وتعاىل سبحانه ابهلل وإميانه واقتناعه الفرد قبول مع أصال ينشأ االلتزام فإن اإلسالمي الفكر يف أما
 واملبالغة والتقدم لتطورل نتيجة أو اليوم وليد وليس الشريفة واألحاديث اآلايت يف واضحا ويتجلى اإلسالمية الدعوة بداية مع
، (117 هود،) ﴾مصلحون وأهلها بظلم القرى ليهلك ربك كان  وما﴿: تعاىل فيقول املادية؛ األهداف بتحقيق االهتمام يف
 أو بصدقة أمر نم إال﴿ ،(.33األية  فصلت،) ﴾املسلمني من إنين وقال صاحلا وعمل هللا إىل دعا ممن قوال أحسن ومن﴿

 (.14 النساء،) ﴾عظيما أجرا نؤتيه فسوف هللا مرضات ابتغاء ذلك يفعل ومن الناس، بني إصالح أو معروف
 رواه" )وتعاىل باركت هللا ذمة منهم برئت فقد جائعا امرؤ فيهم أصبح عرصة أهل أميا" وسلم عليه هللا صلى الرسول ويقول
 استهموا قوم مثلك  فيها والواقع هللا حدود يف القائم مثل" :وسلم عليه هللا صلىال وق ، (واحلاكم والرباز يعلي وأبو أمحد
 يف أخرقنا أان لو لوافقا فوقهم من على مروا املاء من استقوا الذين وكان أسفلها وبعضهم أعالها بعضهم فصار سفينة، على

 وقال ،(البخاري اهرو " )مجيعا جنوا أيديهم على أخذوا نوإ مجيعا، هلكوا أرادوا وما تركوهم فإن فوقنا من نؤذ ومل خرقا نصيبنا
 وميسي كافرا،  وميسي منامؤ  الرجل يصبح املظلم، الليل كقطع  فنت فستكون الصاحلة، ابألعمال ابدروا" :وسلم عليه هللا صلى
 (.مسلم رواه" )الدنيا من بعرض دينه يبيع كافرا،  ويصبح مؤمنا

 وذلك بعضا همبعض عن األفراد ومسئولية الصاحلة ابألعمال القيام يف حاديثواأل اآلايت ترغيب مدى سبق مما ويتضح
 أي يف وأ املنكر، عن والنهي ابملعروف األمر أو الصدقة، صورة يف ذلك أكان سواء النعم، من وأعطاهم هللا وهبهم فيما
 أفضل أبهنا اخلري إىل تدعو ليتا اجلماعة وتعاىل سبحانه هللا يصور حيث والتطوير، والتحسني اإلصالح أشكال من شكل

 إهنا مث .حريا وعملت إليه الناس ودعت دعوته أجابت ألهنا هللا، إىل األرض أهل أحب فهي أجرا، وأعظمها اجلماعات
 هو ما كلل جامع اسم وهو واملعروف أخذ، من وعلى أعطى من على ابلنفع تعود ألهنا خري وهي ابلصدقة مباذا؟ أتمر
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 ألنه ومرادها هارغبت مبقتضى أفرادها واجتاهات أخالقيات من انبع وذلك الناس بني واإلصالح فا،وعر  وشرعا عقال حسن
 . له عمل من على أجره عامل وكل هللا، وجه ابتغاء
 حال وأوضح ني،مع جمتمع داخل واألفراد اجلماعات بني التكافل بضرورة وسلم عليه هللا صلى الكرمي الرسول نصح وقد
 ذمة أبن وىل،األ واألساسية الضرورية احلاجة وهي البعض جلوع األمر وصل حىت أفرادها حقوق أمهلت اليت اجلماعة تلك
 احلاجة يذو  رعاية عن وختلوا أنفسهم شح أطاعوا الذين فكأن. والضمان والعهد األمان هي والذمة منهم، برئت قد هللا

 صلى هللا رسول علنهأ الذي اخلطري احلكم ذلك به وجبوااست هللا وبني بينهم عهدا نقضوا قد جائعني، أصبحوا حىت منهم
  .30 وسلم عليه هللا
 :اَلجتماعية وليةؤ ابملس اَللتزام مدى على املرتتب اجلزا ٌ -4 

 :ليي فيما التقليدي الفكر يف االجتماعية مبسئوليتها املنظمة التزام مدى على املرتتب اجلزاء يتمثل
 املسامهني سواء راداألف إلرضاء وذلك أعماهلا ومنو املنظمة واستقرار البعيد املدى على حاألراب حتقيق: ِبا اَللتزام عند -أ
 . اجملتمع مجاهري أو العمالء أو
 إىل ستناداا وذلك اجملتمع، مجاهري ولنظرة العمالء إقبال لعدم ومنتجاهتا املنظمة أعمال فشل: منها التنصل عند -ُ

  ".دافيزا كيث" عليه أطلق كما  للمسئولية احلديدي القانون
 االلتزام املسلم همي وما امللتزم، املكلف واعتقاد املكلف الختالف جوهراي اختالفا األمر فيختلف اإلسالمي الفكر يف أما

 فسنيسره ابحلسىن دقوص واتقى أعطى من فأما﴿: تعاىل فيقول. هلل فيها اجلزاء تقدير وترك العزة رب أرادها كما  لتنفيذها
 يره خريا ذرة مثقال يعمل فمن﴿ ،(.10-5 الليل،) ﴾للعسرى فسنيسره ابحلسىن وكذب واستغىن خبل من وأما لليسرى
 .31(8-7 الزلزلة،) ﴾يره شرا ذرة مثقال يعمل ومن

 :اَلجتماعية وليةؤ للمس الشامل املفهوم على تفاقاإل -5

 مفكريهم نم يرفضها من وحجة وجماالهتا، وأبعادها االجتماعية وليةؤ املس مفهوم حول جدال يف التقليدي الفكر مازال
 املنظمات لتلك ظرهتمن جبانب املال أصحاب املسامهني أرابح على سيؤثر االجتماعية مبسئوليتها املنظمات التزام أن وعلمائهم

 يتسرب أن بجي وال واإلحسان للرب أماكن ليست فهي اجتماعي دور هلا وليس حبتة، اقتصادية أعمال منظمات أهنا على
  .ذلك إليها
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. جمال أي يف تمعاجمل يف رسالتها تؤدي مسلمة مجاعة كل  على حتمي فرض االجتماعية وليةؤ املسف االسالمي الفكر يف أما
 اآلخر واليوم ابهلل آمن من الرب ولكن واملغرب املشرق قبل وجوهكم توّلو أن الرب ليس﴿ :تعاىل قوله من ذلك ويتضح
 وأقام الرقاب، ويف سائلنيوال السبيل وابن واملساكني واليتامى القرَب ذوي حبه على املال تىوآ والنبيني، والكتاب واملالئكة
 هم وأولئك دقواص الذين أولئك البأس وحني والضراء البأساء يف والصابرين عاهدوا إذا بعهدهم واملوفون الزكاة وآتى الصالة
 (.177 البقرة،) ﴾املتقون
 ".يعلم وهو جائع وجاره شبعان ابت من منا ليس: "لموس عليه هللا صلى هللا رسول وقال
 له كان  ومن له، زاد ال من على به فليعد زاد فضل معه كان  من: "وسلم عليه هللا صلى النيب قول اخلذري سعيد أبو ويروي
" يكفينا ام الإ مالنا من لنا ليس أن ظننا حىت األموال أصناف من يعدد أخذ مث له، ظهر ال من على به فليعد ظهر فضل

 .32(البخاري رواه)
 :النتائج والتوصيات

، لتقليدياأال وهو املسؤولية االجتماعية، ومت ربطه ابلفكر  الفكر االسالميموضوع متأصل يف  طرحركز البحث على إعادة 
بق يف ومن خالل ما س ،توصيف هذا املفهوم يف ظل الفكرين وحتديد اوجه االختالف يف املفهوم بني الفكرين واهلدف هو

 :البحث، خلصنا إىل النتائج التالية
وله يف الشرع ، له أصيف الفكر االسالمي ركن أصيلـ  كمفهوم عصري  -املسؤولية االجتماعية للشركات تعترب  -
مسميات عدة، منها ما اتى على قبيل التكافل االجتماعي وأخر من ابب األمر ابملعروف حتت ، وقد وردت اإلسالمي

، وغريها من ابب رفع الضرر وااللتزام ابملمارسات األخالقية اليت ورد يف حقها إما نص قرآين أو حديث والنهي عن املنكر
 .عليهم هللا رضوان الصاحل السلف أثر اقتفاء خالل من وانبوي شريف 

لثقافية ا ؤسس لبناء جمتمع مستقر ومتماسك تكتمل فيه مجيع العناصرتاملسؤولية االجتماعية اليت حث عليها اإلسالم  -
واالجتماعية واالقتصادية والسياسية وغريها، وهي ال تتوقف عند حد املسامهات املادية أو العينية كما هو حاصل يف املنظور 

عصور من خالل لرمحة كلبنة خللق اجملتمع املسلم املستقر واملستمر عرب الا، إمنا تتعداه إىل غرس روح احملبة واأللفة و التقليدي
 .بات واألوامر والنواهي يف شىت جماالت احلياة االجتماعيةاحلقوق والواج

 اهلدف فيه متزجفي اإلسالمي الفكر يف أما كبري،  حد إىل مادي هدف التقليدي الفكر يف االجتماعية املسئولية هدف -
 .املصاحل بني والتوازن املعامالت يف العادلة الفرصة يتيح وهذا ،املادي اهلدف مع الروحي
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 الشعوب تعتربها اليتو  واملفكرون، العلماء يضعها اليت واألفكار النظرايت يفالفكر التقليدي يكمن  يف يفالتكل مصدر-
 اإلميان من ينبع أنه نجدف اإلسالمي الفكر يف االجتماعية ابملسئولية التكليف مصدر أما، دربه على وتسري به هتتدي نرباسا
 مصدر أن يرى فاملسلم. فيها واستخالفه األرض عمارة يف لعباده رمسه الذي ابملنهج االلتزام وضرورة وتعاىل، سبحانه ابهلل

 . وتعاىل سبحانه هللا هو واحلرام احلالل وتبيان والنواهي واألوامر التعاليم
 أحلقته ما جبانب الح،ابإلص املنادية اآلراء ظهور نتيجة جاء التقليدي الفكر يف االجتماعية مبسئوليتها املنظمات التزام -

 واستضعاف عادية غري بصورة العاملني استغالل أو البيئة، بتلوث ذلك تعلق سواء السنني مر على أضرار من ببيئتها
 سبحانه ابهلل إميانهو  واقتناعه الفرد قبول مع أصال ينشأ االلتزام فإن اإلسالمي الفكر يف أماـ، العمالء استغالل أو األقليات،
 .اإلسالمية الدعوة بداية مع الدور هذا نشأ فقد ولذا وتعاىل،

 املسئوليةف السالميا الفكر يف أما، وجماالهتا وأبعادها االجتماعية املسئولية مفهوم حول جدال يف التقليدي الفكر مازال -
 .جمال أي يف اجملتمع يف رسالتها تؤدي مسلمة مجاعة كل  على حتمي فرض االجتماعية

ملدى هو ضمان استمرار الشركات يف جمال عملها على ا الفكر التقليدي ظل ابعث القيام ابملسؤلية االجتماعية يفإن  -
 .الطويل، كما أهنا تساعد يف تعزيز مصداقية املنشأة والثقة يف أعماهلا وتستقطب الكفاءات إليها

هللا ورجاء  ب، فباعث هذا الدور هو التكليف الشرعي الرابين الذي يقوم به اإلنسان طلباً لثواالفكر االسالميأما يف  -
بركته، ومناطه األخالقيات اإلسالمية اليت أتخذ بزمام كل فضيلة، فتجعلها مطلوبة؛ فبعضها على سبيل االستحباب، 

 .وبعضها على سبيل التأكد أو الوجوب على حسب املصاحل املرتتبة عليها يف الدنيا واآلخرة
 :يعضامو  كذايف إثراء   تساهم علهانعرض جمموعة من التوصيات  وختاماً 

ه واإلعالم املفهوم من أجل تطوير  تسليط الضوء على هذادعوة املفكرين يف االقتصاد اإلسالمي واإلدارة اإلسالمية إىل -
 .عنه وتعريف رجال األعمال املسلمني مببادئ وخصائصه

 ني.سلموهذا لتوضيح الصورة لدى عامة امل ،من طرف الفقهاء التأصيل الشرعي هلذا املفهومضرورة حتديد  -
دعوة رجال األعمال املسلمني إىل ضرورة املشاركة يف الربامج االجتماعية بروح إسالمية وطرح هذا املوضوع إبحلاح على  -

 .الساحة االقتصادية واالجتماعية العاملية من اجل تعميق النظرة اإلسالمية وتفعيلها يف واقع العمل االجتماعي للشركات
و التكليف ه ان تعي ان ابعث التزامها ابملسؤولية االجتماعيةيف اجملتمعات اإلسالمية منظمات األعمال  البد على  -

الشرعي الرابين الذي يقوم به اإلنسان طلبًا لثواب هللا ورجاء بركته، ومناطه األخالقيات اإلسالمية اليت أتخذ بزمام كل 
 .فضيلة
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، اإلداري اإلسالمي يف ظل توفر كل أركاهنا الصحيحة صياغة نظرية عن املسؤولية االجتماعية للشركات لدعم الفكر -
 .ونشر هذا الفكر الذي يؤكد أن اإلسالم شريعة خالدة متوافقة مع متطلبات احلياة اإلنسانية واالجتماعية

 
 اَلوامش واملراجع:
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 أثر القيادة النابعة من القيم على حتقيق األهداف
 سعيد أمحد مصطفي أمحد

 مقاليت عاشور
 جامعة ماالاي –ية الدراسات االسالمية أكادمي

 

 الدراسة ملخص
لقد أصبح العامل اليوم وليس العامل االسالمي فحسب يف أمس احلاجه اىل منوذج فريد من القياده ذات قيم شخصية 

ني مانبعة من اخالقيات و مبادئ االسالم املستمده من كتاب هللا وهدي الرسول االمني  قدوة العاملني و قائد املسل
. وقال (4القلم  )﴿ َوِِنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم﴾ سيدان حممد رسولنا القائد القدوة  الذي قال عنه احلق يف كتابه العزيز "

هُ تعايل "   َواْستَ ْغِفْر ََلُْم مْ ﴿ فَِبَما َرْْحٍَة مِ َن اَّللِ  لِنَت ََلُْم َوَلْو ُكنَت َفظ ًا َغِليَظ اْلَقْلِب َلَنَفضُّوْا ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف َعن ْ
َ ُيُِبُّ اْلُمتَ وَكِ ِلني﴾ ) و يعترب  القائد العنصر ."(159 ل عمرانآَوَشاِوْرُهْم يف اأَلْمِر فَِإَذا َعَزْمَت فَ تَ وَكَّْل َعَلى اَّللِ  ِِنَّ اَّلل 

 سياسي  و حزبدمية  انتاجية اوخإهداف اي منظمة  سواء كانت مؤسسة رحبية أالبشري القوي واملؤثر يف جناح وحتقيق 
حتليل ودراسة عالقة التوافق بني السلوك القيادي للفرد والقيم ِتدف هذه الدراسة ِىل لذلك . اخل –   اومجاعة

م و فكلما كان السلوك القيادي انبعا من القي. هداف ثر ذلك على حتقيق األأالشخصية للقائد وقيم املؤسسة و 
ستقرائي وسنستعمل يف هذه الدراسة املنهج اال و العكس صحيح. املنشودة داف همتوافق معها يؤدي ذلك اىل حتقيق األ

ماهيه لدراسة على . كما سريكز الباحثون يف هذه االدراسات السابقة وحتليلها وتفسريهاذلك على  يفمعتمدين  التحليلي
يم املؤسسية ) نواع القيم والقأو عريف ومفهوم القيم الشخصية ، تخالق االسالميةالقيادة وتعريف القيم وموقعها من األ

يف تعديل السلوك و  هثر أاإللتزام  ابلقيم واملعتقدات و ، هداف املؤسسة و عالقتها ابلسلوك القيادي، أالقيم التنظيمية (
النيب راز حياة ، كما سريكز الباحثون على إبهدافثره على حتقيق األأالقيادة والصراع  بني القيم و السلوك و ، االجتاهات

وسوف . هدافثرها يف حتقيق الوالء التنظيمي وحتقيق األأيف القيادة ابلقيم و كنموذج حي مد صلى هللا عليه وسلم   حم
  .التوصيات و املقرتحاتبذكر بعض خنتم الورقة 

خالق ال: القيادة , القيم , السلوك القيادي ، القيم الشخصية , القيم التنظيمية , الوالء التنظيمي , االكلمات املفتاحية
 االسالمية , االهداف املنشودة
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  املقدمة
نتاجية أو خدمية سواء كانت مؤسسة رحبية إ –هداف املنظمة أميثل القائد العنصر البشري القوي املؤثر يف جناح وحتقيق 

د ة األفراحرتام وثقإكتساب إونري ان أحد أهم  التحدايت اليت تواجه قائد أي منظمة هو  -أو حزب سياسي أو مجاعه
غ فراد منظمته  أنه ضعيف القيم واألخالق، سيكون أمرًا ابلأمام أذا  فّرط القائد مببادئه وظهر إنه إحتت قيادته. و 

هم وانتمائهم للقائد ضعاف والئإالصعوبة ابلنسبة له أن يكتسب وحيافظ على والء واحرتام زمالئه ومن حتت قيادته مع 
قيق االزدهار لن يكون مبقدوره حت از وحتقيق األهداف .. حيث أن القائد الفاعلواملنظمة وابلتايل عدم املقدرة علي اإلجن
إذا أظهر متس كًا قواًي وواضحًا ابلقيم واألخالق بصدق وشفافية مما سينعكس  والنمو  واإلجناز وحتقيق األهداف إال

 .  اثرة علي من يقودهم وعلي حتقيق األهداف املوضوعةآوتظهر 
ن تقوم للمجتمع قائمة دون خلق القيم واملثل العليا حيث ان تلك القيم هي الوجودية أه ال ميكن ويؤكد  "دوركامي" ان

 اليت يستند اليها اجملتمع لتحقيق وجوده، والقيم السائدة لدى أفراد اجملتمع تساعد يف التنبؤ مبسرية حياته الشخصية ،
 يتعرض هلا، له قادار على مواجهة املشكالت احلياتية اليتوصحة الفرد النفسية تكمن يف وجود القيم اإلجيابية اليت جتع

ية وهي اليت حتدد نوع العالقة بينه وبني جمتمعه فالتزام الفرد بقيم جمتمعه جيعله حيظى ابلقبول االجتماعي، وتتضح أمه
 (" 108: 1998القيم بعدها أحد أهم األهداف الرئيسية اليت تعىن هبا الرتبية . )سفيان،

ميع العاملني هتمام القادة يف أي منظمة جبإهي أسلوب قيادي متميز ، وفلسفة إدارية تنطلق من ضرورة ابلقيم  ان القيادة
فيها ، حيث يركز هذا االهتمام على نوع األسلوب القيادي ، واهتمامه ابلتعامل مع العاملني وفق قيم ومبادئ أصيلة ، 

من  فافية ومصداقية. مما يساهم يف األثر اإلجيايب ألدائهم ويرفعيعاملهم بكل تقدير واحرتام وعدالة ومساواة وبكل ش
والئهم وحبهم  ملنظمتهم ، حيث يعتربون أنفسهم شركاء فيها ، ومبا حيقق ميزة تنافسية للمنظمة ومقارنة مع املنظمات 

  .(2009األخرى ابعتبار القيم هي املوجه ، والدافع لسلوك األفراد )بدارنة ، 
خصية منوذج فريد من القيادة ذات قيم ش إىلمل اليوم وليس العامل االسالمي فحسب يف أمس احلاجة صبح العاألقد و 

سليمة انبعة من أخالقيات ومبادئ االسالم املستمدة من كتاب هللا وهدي الرسول االمني قدوة العاملني وقائد املسلمني 
فَِبَما ( وقال تعاىل ﴿4) القلم  ﴾ َك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيمٍ َوِِنَّ  ﴿سيدان حممد رسولنا القائد القدوة الذي قال عنه تعايل 

ُهْم َواْست َ  ْغِفْر ََلُْم َوَشاِوْرُهْم يف َرْْحٍَة ِمَن اَّللَِّ لِْنَت ََلُْم َوَلْو ُكْنَت َفظ ًا َغِليَظ اْلَقْلِب ََلنْ َفضُّوا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعن ْ
 (159﴾ )آل عمران َعَلى اَّللَِّ ِِنَّ اَّللََّ ُيُِبُّ اْلُمتَ وَكِ ِلنيَ  اأْلَْمِر فَِإَذا َعَزْمَت فَ تَ وَكَّلْ 

بدأت من  –" إن مفهوم القيادة يف الثقافة االسالمية قد تفوق على الثقافات االنسانية الكربى الثالثة ) الثقافة الغربية 
وهتا املثل االعلى النبيل االسالم تبلغ يف ذر  والثقافة القبلية( فالقيادة يف –سقراط , والشرقية اليت ميثلها كونفوسيوش 
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ب كتاب صفات هللا وحبس أن تظهر فيهم أاثر –رجاال ونساء صبياان و بناات  -السامق الذي يوجب على كل القادة 
هللا ) القران ( فإنه على املسلمني أن يعملوا من أجل أن يعكسوا من خالل إسلوب حياهتم وخصوصا قيادهتم, تلك 

 ( كتاب قياداة حممد .115ص 2011–العامل كما يعكس القمر نور الشمس. ) جون ادير ) الصفات يف
ويري السقا ان العمل اإلداري مفعم ابلقرارات القيمية وان القادة اإلداريون يعيشون عملية ممارسة مستمرة للقيم ويقومون 

ات املختلفة ن يف الغالب متأثرة ابلقيم واإلعتقادابختاذ الكثري من القرارات اإلدارية داخل مؤسساهتم وهذه القرارات تكو 
(  وهذا يؤكد ان قرارات القادة يف جمملها تنبع اساسا من القيم الشخصية 13ص2006:اليت يتبناها هؤالء القادة )السقا 

 اليت يتبناها هؤالء القادة ويؤمنون هبا .
مؤسسته حالة من االرتباط بني الفرد و ظمة  الذي هو وابلتايل نري ان القيادة ابلقيم سوف تزيد من معدل الوالء للمن 

، يقبل الفرد وفقاً هلا قيم وأهداف املؤسسة ويتبناها ويفتخر هبا ، ويعمل هبمة من أجل حتقيقها ، كما يفضل االستمرار 
 عدلتوثر علي ارتفاع موابلتايل (  .18م،ص  2006ابلعمل فيها على االنتقال إىل غريها )عارف عطاري وآخرون ، 

 اإلجناز وابلتايل تؤدي ايل حتقيق األهداف املوضوعة.   
لقيم السليمة يف هدافها وضرورة وجود اأومن هنا تتبع أمهية هذا البحث لتأكيد أمهية القيم يف جناح املؤسسات وحتقيق 

 لتحليليا وسنستعمل يف هذه الدراسة املنهج االستقرائيالقادة حمددة وواضحة سواء الشخصية أو قيم املنظمة  
لى ماهيه يف هذه الدراسة ع سنركزمعتمدين يف ذلك على الدراسات السابقة وحتليلها وتفسريها. كما 

القيادة وتعريف القيم وموقعها من األخالق االسالمية، تعريف ومفهوم القيم الشخصية وأنواع القيم والقيم 
قيم واملعتقدات ابل لوك القيادي، اإللتزاماملؤسسية ) القيم التنظيمية (، أهداف املؤسسة و عالقتها ابلس

 وأثره يف تعديل السلوك و االجتاهات، القيادة والصراع  بني القيم و السلوك وأثره على حتقيق األهداف، 
ن أثر الشخصية اليت جيب ان تتوافر يف القادة ويتعاملون هبا يف حياهتم وماهلا مايل يف هذا البحث القيم  نشريوسوف 

 .ب والوالء وكذلك حتقيق الوالء للمؤسسة وابلتايل حتقيق األهداف يف حتقيق احل
هذا البحث ايضا  ايل أتكيد ان القائد الذي يتمتع ابلقيم ويتصف هبا ويتعامل وفقها ويطبقها مع من حتت  ويهدف

انية الراقية بني نسشاعة جو من املشاعر اإلإقيادتة فإن ذلك يكون له األثر األكرب علي اإلجناز وحتقفيق األهداف بل و 
 من األخالق االسالمية   ةاجلميع وخاصة عند اإللتزام ابلقيم النابع

حياة النيب حممد صلى هللا عليه وسلم  كنموذج حي يف القيادة ابلقيم وأثرها يف حتقيق سنشري ايل كما 
       قرتحات.ملالوالء التنظيمي وحتقيق األهداف. وسوف خنتم الورقة خبالصة مع ذكر بعض التوصيات و ا
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  .تطور مفهوم القيادة ابلقيم 
 مفهوم القيادة 

مهنياً وشخصياً  –املقـوم األساسـي للقيـادة هـي الرؤيـة املوجهة، فالقادة ميتلكون فكرة واضـحة عمـا يرغبون القيام به " -
كيـف تصبح   وارين بنيس،) "قات وميتلكـون القدرة الالزمة لإلصرار واملثابرة على الرغم من العقبات، وحىت اإلخفا -

 (.2008قائداً، 
الفارق الرئيسي بني القيـادة واإلدارة هـو أن القيادة تعين ابلتأثري يف الناس وإقناعهم ابإلتباع، يف حني تركز اإلدارة على "

  (13،ص  2009قانون ال يقبل اجلـدل فـي القيادة،  21)جون ماكسويل،  " الـنظم والعمليـات
س ال يتبعون القضااي النبيلة يف البداية، أهنم يتبعون القادة األكفاء الذين يؤيدون قضـااي ميكنهم اإلميان هبا، إن النا "

ويؤكد  .قانونـاً ال يقبل اجلدل يف القيادة، 21( .2009جون ماكسويل, ")الناس يقتنعون ابلقائـد أوال، مث رؤية القائد 
خالص تؤثر إلقيم الشخصية اليت يتبناها القائد ويطبقها بشفافية وصدق و مهية القيم الشخصية حيث تؤثر اأذلك علي 

 يل الوالء واحلب للقيادة وابلتايل العمل علي حتقيق رؤية القيادة والسري خلفها  .إيف مشاعر االخرين وتدفعهم 
 ومن اهم تعاريف القيادة 

 .،ص  م2010شرتكة واملرغوبة )بشري العالق ، اهنا عملية أتثري على سلوك اآلخرين للوصول إىل حتقيق األهداف امل
(14 

ون يف شخص للتأثري يف الناس وجعلهم يتعاونون لتحقيق هدف يرغب هويعرفها )أوري فني( أبهنا النشاط الذي ميارس
 (. 90، ص 2009حتقيقه )نواف كنعان ، 

خرون ، عهودة هلم )سيد اهلواري وآهي قدرة القائد على التأثري يف اآلخرين للعمل حبماس وثقة إلجناز األعمال املو 
  (. 309م ،ص 1993

ومن التعاريف السابقة خنلص اىل إن القيادة هي إمتالك القدرة للتأثري غلي الناس وحتريكهم حنو حتقيق األهداف احملددة 
دي يف ج. فاذا كان هذا التأثري غن طريق حتريك الناس ومشاعرهم عن طريق متسك القائد ابلقيم واالخالق سيكون ا

 االندفاع حبب ووالء حنو اإلجناز حتقيق األهداف .
 القيم واإلدارة اْلديثة 

ولقد ارتبطت القيم  ابملفاهيم اإلدارية عندما  اجتهت الدراسات اإلدارية إىل التداخل مع علم السلوك اإلنساين ، أن 
وم وير املنظمات ارتبطت مبكرًا ابلعلتطور األحداث واألفكار اإلدارية اليت كونت علم اإلدارة يوضح أن دارسة تط
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السلوكية ، و تطورت قيم وافرتاضات تطوير املنظمات من البحث والنظرية بواسطة علماء السلوك , ومن خربات 
 ومالحظات املديرين املمارسني . 

ستخدمها ممارسو اخلص الباحثان فرنش وبيل جونيور معظم التأثريات املهمة من النظرية والتطبيق واملالحظات اليت  وقد
ذي اإلدارة واألفكار عن املنظمة يف نقاط ركزت على املبدأ ال تطوير املنظمات يف تسلسل  زمين ألهم األحداث يف علم

 ( بتصرف .2009إدارية وكانت على الرتتيب التايل:  )العتييب  أطلقته كل مرحلة حبثية ونظرية
م مبادئ اإلدارة العلمية ، و بدأت حركة 1911 ) عام Taylor Fredrickأطلق كتاب فريدريك اتيلور)  

اإلدارة العلمية وكان تركيزها على دراسات الوقت واحلركة واإلنتاج ، بعيداً عن االعرتاف ابلقيم أو حىت ابلطابع 
 اإلنساين لإلدارة.

قة لطريم مفهوم البريوقراطية على أهنا ا1922عام  Weber Maxمث قدم عامل االجتماع األملاين ماكس ويرب  
 املثلى ذات الكفاءة  لتنظيم الناس ، 

أصبحت اإلدارة العلمية كطريقة لتنظيم العمل والبريوقراطية وكطريقة لتنظيم الناس ,النماذج السائدة للمنظمات  
 م .1900يف بداية عام 

يدت م مقالة بعنوان " إعطاء األوامر " أ1926فلقد كتبت يف عام  Follett Maryأما ماري ابركر فوليت  
فيها مشاركة القيادة والتعاون يف حل املشكالت بني اإلدارة والعمال ، فكان مسارها الفكري مركزًا على 

 العالقات بني اإلدارة والعمال .
م  قدمت دراسات هوثورن املشهورة اجتاهًا جديداً يدعم دور املعتقدات 1932-1927يف الفرتة من عام   

ظمات ، إذ أوضحت أولوية العناصر االجتماعية يف اإلنتاجية والروح املعنوية والقيم وأثرها يف السلوك داخل املن
، وأن الناس أتيت للعمل مبكوانت الشخصية كلها  دون استثناء  فتصبح أحاسيسهم  واجتاهاهتم حنو العمل 

 وبيئته واملشرفني هي األساس املقرر ألدائهم.
فكرة تفوق النمط  White and Lippitt,Lewinم  طرح حبث لوين ولبيت ووايت 1939ويف عام   

القيادي الدميقراطي مقارنة ابلنمط األوتوقراطي ورأى هذا املنهج أن امتياز القيادة الدميقراطية  يعود إىل أهنا 
تعمل على إخراج أفضل ما عند اجملموعات  من حيث إن النمط  األوتوقراطي يسبب االعتمادية والالمباالة 

 عيف.والعدائية واألداء الض
م نظرة جديدة للحوافز اإلنسانية 1954يف عمله "احلوافز والشخصية " يف عام   Maslowمث قدم ماسلو   

 ، إذ اقرتح ماسلو أن احلوافز اإلنسانية مرتبة يف شكل هرمي ميثل االحتياجات .
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"" الشخصية و املنظمة " فعرض اعتقاده  Argyris Chrisم ظهر كتاب كريس أرجريس 1957ويف عام  
عن وجود تعارض متأصل بني احتياجات املنظمات واحتياجات األفراد، ولعل هذا الكتاب هو اإلشارة األوىل 

 فكرايً حنو طبيعة التعارض واالختالف بني أهداف وقيم الفرد وأهداف وقيم املنظمة .
ام " ) اجلانب اإلنساين يف املنظمة " " ع McGregor Douglasمث ظهر كتاب دوجالس ماكجرجيور ) 

 وافرتاضاهتا.(  yونظرية واى  Xم ، إذ وصف فيه نظريته املشهورة إكس )1960
 –م نوعني من هياكل املنظمة 1961يف عام  Stalker and Burnsولقد وصف برينز وستالكر  

 .امليكانيكي والعضوي ، وصّنفا مناسبة النوعني اعتماداً على البيئة اليت يقوم فيها اهليكل
م  يف كتابة " أمناط جديدة لإلدارة " معلومات ونظرية توضح تفوق 1961عام  Likertمث قدم ليكرت  

 النمط  القيادي الدميقراطي ؛ إذ يوجه القائد حنو االهتمام ابجملموعة واهلدف .
م قدم دانيل كاتز وروبرت كتاب "علم النفس االجتماعي للمنظمات " وشرحا فيه األداء يف 1966ويف عام   

( وهكذا يرى فرينش وبيل جونيور أن األفكا ر اإلدارية 116-111ها أنظمة مفتوحة، )ص :املنظمات ابعتبار 
داري ، يف إدراك مالمح السيطرة اإلنسانية على املنهج اإل -مل تتصل ابلقيم منذ بدايتها لتأخر هذة النظرايت 

 فاآللة أو النظام يقفان ابعتبارمها عنصرين عاجزين أمام قوة املكون البشري .
ري حنن بل ونؤكد ان الفكر اإلداري االسالمي قد سبق الغرب خبطوات شاسعة وانه عند تطور الفكر اإلداري يف ون

الغرب وصل ايل أمهية القيم اليت دعت اليها اخالق االسالم منذ ان بدء النيب حممد صلي هللا علية وسلم دعوتة منذ  
ي  ابلقيم مع نزول الوحي علي حممد صلي هللا علية وسلم مؤكد علمايزيد عن الف واربعمائة عام وقد ترسخ معين اإلدارة 

 ضرورة التمسك ابألخالق والقيم يف تعامل املسلمني مع بعضهم البعض ويف التعامل مع غري املسلمني .
ة نظرية خالصمينح هذه ال وهذا الرتتيب الزمين الجتاهات الفكر اإلداري الذي سبق الوصول إىل نظرية اإلدارة ابلقيم

ت تفعيل التداخل حاصل جمموعة  الرؤى اليت حاول اخلربات الفكرية  والتجارب التطبيقية للنظرايت السابقة ؛ إذ تعرب عن
ية الذي أصبح يف عصر الصدام احلضاري حياول احلفاظ على هوية وخصوص بني العلوم السلوكية وعلم اإلدارة ، هذا العلم

ييب والته هذه من الثوابت القيمية واملبادئ ركيزة ختصيص ومسار محاية.)العتإدارية، متخذًا يف حما ثقافية لكل بيئة
2009 ) 
اولت النظرايت القيادية حتسني مسار فعالية القيم التنظيمية ، لتصبح هي أداة قيادة ال العكس، فيصبح القائد هو ولقد 

يلية ، وهي قيادة فخرجت نظرية القيادة التحو  الصورة املمثلة للقيم التنظيمية ، وأعادت النظرايت تكوين قيادة التغيري
تنشئ الثقافة وتنشرها بدالً من حراستها و إنفاذها ، والقيادة التحويلية تعتمد بطبيعة احلال على القيم التنظيمية إال أهنا 
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م 2001) الصيداوي  ،متارس نوعاً من املشاركة لتحديد البناء القيمي التنظيمي نظراً ملرونة االجتاه يف القيادة التحويـلية
   34): ص 

وما القيادة التحويلية إال جزء من مفاهيم إدارية حديثة ارتبطت هبا القيم، ارتباطا وثيقا  ومثلت جزءاً وعنصراً اساسيا 
حيث تركز القيادة التحويلية علي القدرة على مواءمة الوسائل مع الغاايت وتشكيل وإعادة تشكيل حيواًي يف بنائها 

لتحقيق أغراض إنسانية عظيمة وتطلعات أخالقية، ويقوم هذا النمط القيادي على إدراك احلاجات الظاهرة املؤسسات 
 .والكامنة للمرؤوسني والعمل على إشباع تلك احلاجات واستثمار أقصى طاقات املرؤوسني هبدف حتقيق تغري مقصود

ت إىل تياجاهتم وحتويل هذا الوعي ابالحتياجاولذلك  فإن القائد يف هذا النمط يسعى إىل زايدة وعي مرؤوسيه ابح
  آمال وتوقعات، ومن مث تتولد لديهم الدافعية إلشباع حاجاهتم فيما يتعلق إبدراك وحتقيق الذات يف حياهتم العملية

 . (2008)اهلواري, 
واملهنية وااللتزام  عيةوالقائد التحويلي ذو أصول راسخة مثل: األمانة، االستقامة، الشخصية، وضع اعتبار للقيم االجتما

احلقيقي هبا، واحرتام الفرد والتفاعل مع اآلخرين. فالقائد التحويلي ميلك الرؤية، اجلاذبية، القدوة، التمكني، التحفيز، 
ولذلك نري ان القائد التحويلي هو قائد قيمي ذو قيم يسعي ايل اإللتزام هبا وابلتايل يتخذ قراراته بناء عليها  .االستقامة

 سيؤدي ايل ارتفاع امكانية االجناز وحتقيق االهداف .مما 
 وتقوم القيادة التحويلية على : 

 )القائد كقدوة لتابعيه( Idealized Influenceاألثر املثايل  -أ
  inspirational motivationالدافعية امللهمة )إهلام الدافعية( -ب
  Intellectual Stimulationاالستثارة العقلية  -ج
  Individualized considerationsعتبارات الفرديةاال -د
 .   Constructive transactionsاإلجرائية البنائية  -هـ

(  يف القيادة 1988)  Hater&Bassفيما بعد نظرية هاتر وابس" Bass&Avolioوقد طور "ابس وأفوليو" 
 -ئيسية هي : ( ورأاي أن القيادة التحويلية تقوم علي أربع أبعاد)عناصر( ر  2005.)طه،

 .التأثري الكارزمي أو اجلاذبية الشخصية -  1
 .الدفع واإلهلام أو التحفيز امللهم -  2
 التشجيع اإلبداعي -  3
 االهتمام الفردي أو مراعاة مشاعر األفراد.  وهي ترتبط ابلقيم الشخصية للقائد ارتباطا وثيقا.  -  4

 األخالق اإلسالمية والقيم . 
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: االخالق يف اللغة : مجع خلق واخللق اسم لسجية االنسان وطبيعتة اليت خلقه هللا عليها وقد  ةاَلخالق اَلسالمي
و االسالم. هاملعين : علي دين عظيم و  ﴾٤﴿ َوِِنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيمٍ  روي ابن عباس رضي هللا عنهما يف قوله " 

وذكر  .هللا عليه وسلم  قالت كان خلقه القرآنوعن عائشة رضي هللا عنها عندما سئلت عن خلق رسول هللا صلي 
القرطيب : ان املراد ابخللق العظيم ادب القرآن وقيل هو رفقه ابمته وإكرامه اايهم , وقيل املراد انك علي طبع كرمي. 

بع طبه الإلنسان نفسه من األدب إلنه يصري اخللقة فية , واما ما واضاف القرطيب " حقيقة اخللق يف اللغة هو ماأيخذ
 . عليه االنسان فهو السجية والطبع

هـ ( ان اخللق هو حال النفس , هبا يفعل اإلنسان افعاله بال روية 255يقول )احلافظ ت: األخالق اصطالحا :
وجد ي والإختيار واخللق قد يكون يف بعض الناس غريزة وطبع ويف بعضهم اليكون اال ابلرايضة واالجتهاد كالسخاء قد

من غري رايضة وكالشجاعة واحللم والعفة والعدل وغري ذلك من األخالق احملمودة, وكثري يوجد فيهم  يف كثري من الناس
فها ابن مسكويه ابهنا ويعر  ذلك , فمنهم من يصري اليه اخللق ابلرايضة ومنهم من يبقي علي عادتة وجيري علي سريته .

ل املزاج لة تنقسم ايل قسمني منها مايكون طبيعيا من اص"حال للنفس داعية هلا افعاهلا من غري فكر وال رويه وهذه احلا
, كاإلنسان الذي حيركه اذين شيئ حنو الغضب ويهيج من اقل سبب , وكاإلنسان الذي جينب من ايسر شيئ , أو  
كالذي يفزع من اذين صوت يطرق مسعة , وكالذي حيزن ويغتم من ايسر شيئ يناله , ومنها ما يكون مستفادا" ابلعادة 

 .تدرب , ورمبا كان مبدؤه ابلروية والفكر , مث يستمر حيت يصري ملكة وخلقا " وال
وقال احلرجاين " اخللق عبارة عن هيئة يف النفس راسخة تصدر عنها األفعال بسهولة ويسر من غري حاجة ايل فكر أو 

ة مسيت ر عنها األفعال القبيحروية , فإن كان الصادر عنها االفعال احلسنة كانت اهليئة خلقا حسنا , وإن كان الصاد
اهليئة اتليت هي مصدر ذلك خلقا سيئا , وامنا قلنا هيئة راسخة إلن من يصدر منه بذل املال علي الندور حبالة عارضة 

 اليقال خلقه السخاء مامل يثبت ذلك يف نفسه " 
ك حممودة أو مذمومة ااثر يف السلو ويعرف عبد الرمحن امليداين اخللق : " صفة مستقرة يف النفس فطرية او مكتسبة ذات 

 ( . 2006" ) نضرة النعيم 
إن األخالق اإلسالمية هي السلوك من أجل احلياة اخلرية وطريقة للتعامل اإلنساين , حيث يكون السلوك مبقتضاها له 

 مضمون إنساين ويستهدف غاايت خرية . 
حيددها  املبادئ والقواعد املنظمةللسلوك اإلنساين اليتوقد عرف بعض الباحثني األخالق يف نظر اإلسالم اهنا " جمموعة 

الوحي لتنظيم حياة الإلنسان وحتديد عالقاته بغرية علي حنة حيقق الغاية من وجوده يف هذا العامل علي اكمل وجه )مقداد 
 (2006( )نضرة النعيم 1977
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 ماهية القيم : 
ت انقتك ومسي الثمن قيمة إلنه يقوم مقام الشئ , يقال كم قاميقول ابن منظور والقيمة مثن الشئ ابلتقومي ) : يف اللغة

اي كم بلغت . ويف احلديث الشريف : قالوا ايرسول هللا لو قومت لنا , فقال هللا هو املقوم  اي لو سعرت لنا وهو قيم 
 (. 4/124الشيئ واملراد حددت لنا قيمتها )النهاية إلبن األثري 

( ومعناه  161إلستقامة ومن ذلك " القيم" يف قوله تعايل )دينا قيما ( )األنعام /وقال الزجاج القيم مصدر مبعين ا
( 4/574مستقيما العوج فيه وقد فسرها ابن كثري دين املله القائمة العادلة أو األمة املستقيمة املعتدلة ) تفسري ابن كثري 

قال صاحب اساس البالغة القيمة : ثبات وقال الراغب )دينا قيما ( : اي اثبت مقوما إلمور معاشهم ومعادهم , و 
الشيئ ودوامة ويشري ايل ان القيمة ترد مبعين األمر الثابت الذي حيافظ علية اإلنسان ويستمر يف مراعاتة لذلك نقول 

 ( 2006فالن صاحب قيم أو ذو قيم التتغري )نضرة النعيم 
ع الذي ة من املبادئ واملعايري اليت وصفها اجملتم، على شيء ما مهتداي مبجموعاإلنسانوالقيم هي احلكم الذي يصدره 

ويعطيها  إلجتماعيةايعيش فيه، وهي موجهات لسلوك االفراد ضمن ثقافة معينة او جمتمع معني وتكتسب عرب التنشئة 
: 2011ابو شعرية ، ( اإلجتماعية  األهدافالفردية مع  األهدافاهتماما خاصا وتشكل مبادئ تتكامل هبا  األفراد
 (. 1989: اهنا املعتقدات اليت يعتقد اصحاهبا بقيمتها ويلتزمون مبضامينها )قاسم القربويت  القيموتعرف ايضا  (201

وتعرف ايضا اهنا إعتقاد ضمين أوصريح تعرب عما يعتقدة فرد أو مجاعة معينة ابنه املسلك املفضل , ويؤثر يف اختياراهتم 
ايضا املعاين اليت يعطيها الفرد أمهية كربي أو تقديرا كبريا يف  وهي ( .1988لطرق واساليب وغاايت التصرف )رفاعي 

 ( 1995حياته وسلوكه من املغامرة والعدل والشجاعة وغريها من الصفات )اخلضر وأخرون 
وتعرف ايضا "درجة األمهية اليت يعطيها الفرد لشيء معني، وترتاوح هذه األمهية من أعلى درجة إىل أدانها" )أمحد  "

وهي ايضا أحكام يطلقها الفرد على األشياء املرغوب فيها أو اليت يفضلها عن غريها وذلك وفقًا ملعايري  (1983:4
، 2011اجلماعة والعوامل البيئية املختلفة ونتيجة خلربات الفرد وتفاعله مع هذه األشياء )حممد سليمان وسوسن وهب ، 

  27 )ص 
ثق عن مؤسسة ما وتكون مبثابة موجهات للحكم على األعمال واملمارسات وهي جمموعة من األحكام واملعايري اليت تنب

املعنوية واملادية ، وتكون هلا من القوة والتأثري على املؤسسة مبا هلا من صفة الضرورة اباللتزام والعمومية واخلروج عليها أو 
 (38،ص 2002االحنراف عنها يصبح مبثابة اخلروج عن أهداف املؤسسة )حممد العدلوين ، 

 هناك عدة حمددات من تعاريف القيم نلخصها علي النحو التاِل: و 
ان هناك أهداف حتكم حياة اإلنسان وهناك وسائل لبلوغ تلك األهداف وينبغي اإلنتفاع بتلك األهداف يف  .1

تمع إطار ماتقدمة اجلماعة وماترتضية وينبع هذا من املنهج األساسي الذي يشكل اطارا مرجعيا هلا ويف حالة اجمل
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اإلسالمي فإن كل ذلك يرجع يف النهاية ايل القرآن الكرمي والسنة املطهرة كمصدرين اساسيني إلطار احلياة يف 
 هذا اجملتمع. 

ان اهداف احلياة تتبلور لدي املسلم يف شكل معايري ينظر من خالهلا لكافة مكوانت حياته إما ابإلجياب أو  .2
سلبيا يف  يلية إزاء عناصر وجزئيات حياته فيكون اجيابيا يف بعضهاالسلب , مبعين ان تتكون لدية أحكام تفص

 البعض اآلخر , بقدر ماحتقق له قيمة أو الحتقق .
 من وراء توجهاته القيمية رضوان هللا تعايل الذي هو ابرز أهداف اجملتمع اإلسالمي . ان املسلم يهدف .3
ث إذا كان قدر امكانية ووضوح القيم لدية , حبيتتكشف قيم الفرد من خالل اختياراته وتوجهاته وقراراته وب .4

مطمئنا ايل قيمه مقتنعا هبا فإنه يوجهة كافة امكاانته من اجلها حيث ان القائد الذي يتبين قيمة معينة فإنه 
يسلك يف حياته من خالهلا , فهي من تقوم بعملية التوجيه إلختاذ قرار معني حنو حتقيق هدف حمدد وتكتسب 

 لدي الفرد )القائد( من توافر ثالث شروط  القيمة أمهيتها
a. . أن يكون لدية وعي يتبلور حول وجود شيئ أو فكرة أو موقف شخصي 
b.  ان حيدد هذا الوعي اجتاها انفعاليا مع أو ضد الشخص أو الفكرة او املوقف فينظر الية علي انه خري

 أو شر .
c. ند الفرد عين هذا ان هلا صفة اإلختيار عان يصبح وعية واجتاهاتة اإلنفعالية ركيزة اساسية للسلوك وم

والذي يتكون عن وعي وإقتناع اتم . إلهنا تنطوي علي احكام معيارية للتميز بني الصواب واخلطأ 
 واخلري والشر .

تظهر هذه القيم من خالل املصادر األصلية ) القرآن والسنة ( يف شكل توجيهات وأوامر ونواه وتكليفات يف  .5
 ( بتصرف 2006صورة التعبيري اإلجيايب أو السليب ) نضرة النعييم  حني نظهر سلوكيا يف

يث ومن هذا املنطلق يف تعريف القيم فان القائد الذي يتمتع بقيم اثبتة التتغري فهو غالبا قادر علي التأثري يف االتباع ح
سالمية وقد نسانية كالقيم االان الثبات علي املبدأ ايسر األخرين السيما اذا كانت قيم سليمة تتماشي مع الفطرة اال

لقيم السياسية فهناك ا وانواع للقيميكون التمسك والثبات علي قيم فاسدة أو صاحلة وكذلك هناك اجتاهات متعددة .
 والقيم اإلقتصادية واإلجتماعية وهناك القيم اإلسالمية واليت جتمع كافة القيم الصاحلة السليمة من كافة اجلوانب . 

له, كما صورها واإل : جمموعة املعايري واألحكام النابعة من تصورات اساسية عن الكون واحلياة واإلنسان القيم اإلسالمية
يث متكنة من اختيار املختلفة حب اإلسالم , وتتكون لدي الفرد واجملتمع من خالل التفاعل مع املواقف واخلربات احلياتية
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ري اإلهتمامات والسلوك العملي بطريقة مباشرة وغ خالل أهداف وتوجهات حلياته تتفق مع امكانياته وتتجسد من
 هـ( , . 1411مباشرة )خليل 

ايضا هي حكم يصدره اإلنسان علي شيئ ما مهتداي مبجموعة املبادي واملعايري اليت ارتضاها  الشرع حمددا املرغوب  وهي
 (1977فيه واملرغوب عنه من السلوك )زهران 

 القيم واإلَتاهات 
ضرورة اإلعرتاف بوجود فروق جوهرية بني اإلجتاهات والقيم . فالقيم متثل معيارا للسلوك    Rokeachيري العامل 

قيم معني علي عكس اإلجتاهات , كذلك ال قفبينما اإلجتاهات التعترب كذلك كما ان القيم الترتبط هبدف أو مو 
لظواهر ال من األحوال وذلك لكثرهتا حول اإلنسانية ميكن حتديدها وحصرها بينما اإلجتاهات الميكن حتديدها أبي حا

املختلفة , وللقيم وضعا مميزا وحساسا يف شخصية الفرد من حيث ان هلا املقدرة ) القيم ( يف التأثري علي اإلجتاهات يف 
ترسيخها وتعميقها أو تغيريها وتعديلها ابإلجتاه املطلوب بينما اإلجتاهات الحتتل هذه املكانة يف شخصية الفرد من 

 ( . 2002حيث الوضع والتميز واحلساسية.) العميان 
 القيم الشخصية والتنظيمية وعالقتها بسلوك القائد :  

تباطا ساسا من خالل القيم الشخصية اليت يتبناها القائد وترتبط ار أ:  ينبع السلوك القيادي القيم الشخصية 
رد، فمىت ما التزم القة تؤثر أتثرياً مباشراً يف أداء عمل الفوالقيم الشخصية هلا ععلي مجيع قراراتة . مباشرا بسلوكه وثؤثر

الفرد بقيم شخصية معينة ظهرت تلك القيم واتسق مضموهنا مع األداء، كما أن التشابه والتناغم بني قيم الفرد الشخصية 
طفاها الفرد لنفسه صوبني جمموعة العمل تدفعه إىل التفاعل معهم بطرق إ جيابية أكثر، فإن اختلفت هذه القيم اليت ا

مع قيم اجملموعة احمليطة به فذلك أدعى لوقوع االختالف، بل قد يتطور احلال إىل صراع يقل على إثره مستوى األداء ، 
عملية اختاذ القرار مثال على عملية كما ان   .(41: ص 1981ويتعثر مستوى اإلجناز داخل املنظمة )منـدل وجـوردن 

ابلقيم الشخصية للقائد، كما أن مجيع الوظالئف االدارية من ختطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة إدارية ومهمة قيادية تتأثر 
افلني وسلوكيات القائد، ولقد تطرق بعض الباحثني إىل حتليل املهارات والقدرات اإلدارية غ عمليات تتأثر بقيم وتوجهات

صية ملهارات املهنية عن جمموعة مكوانت شخعن املعتقدات والقيم اليت تؤسس هلذه املهارات والقدرات ، ففصلوا ا
اإلنسانية، وعملوا على دعم الرؤية البريوقراطية لبعض النظم اإلدارية وهي رؤية تعزل يف التعامل مع األفراد العاملني 

و قيادة أابملنظمة بني حياة اإلنسان داخل النظام وبني حياته خارجه ، فالدور اإلنساين الوحيد للقائد أو املدير هو إدارة 
وتعد القيم من أهم ااالسس اليت يقام عليها تكوين اإلنسان ومن أهم  ). 2006:22العمل داخل النظام ) حرمي 
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أشار جنم وقد  0(9: 2011رايض،(فالقيم موجهه للسلوك وحمددة لنتائجه  الصحيحة، الدعائم اليت هبا تكتمل الرتبية
 :لقيم الشخصية تنبع من االعتبارات التاليةإىل أن أمهية دراسة ا)   95هـ: 1417و السواط )

 تؤثر القيم الشخصية يف رؤية وعالقة املدير ابألفراد واجلماعات داخل النظام اإلداري .1
  تؤثر قيم املدير يف إدراكه للمشكالت واملواقف اليت يواجهها .2
ياره للحلول والقرارات  اختتؤثر قيم املدير يف القرارات اليت يتخذها واحللول والبدائل اليت يطرحها ، فيبين - .3

  . والبدائل على نسقه القيمي
 هو مقبول وما هو مرفوض؟  مماحتدد القيم الشخصية أخالقيات العمل من خالل قيم املدير وما حتدده   .4
القيم الشخصية حتدد األمناط السلوكية وما تقبله وما ترفضه منها و إن كانت صادرة عن املنظمة أو عن   .5

 الرمسية هباالتنظيمات غري 
 (2009 )العتييب االنتماء والوالء جلماعة العمل أو للمنظمة كلها تبىن على القيم الشخصية للفرد داخل  .6

م يف وقد أورد املدهون و اجلزراوي يف تعريفهما للقيم التنظيمية أبهنا "القيم اليت تعكس أو متثل القي القيم التنظيمية :
  2010الرتكي) سلوك العاملني ضمن الظروف التنظيمية املختلفة"، لقيم على توجيهمكان أو بيئة العمل ، إذ حتمل هذه ا

( ويرى مقدم أن القيم التنظيمية " تعكس اخلصائص الداخلية للمنظمة فهي تعرب عن فلسفة املنظمة وتوفر اخلطوط  10:
حة تتميز بنظام وأن املؤسسات الناجالعريضة لتوجيه السلوك " يرى أنه توجد عالقة قوية بني القيم واألداء التنظيمي، 

والقيم التنظيمية ارتبطت يف تكوينها وسياقها ابملنظمة وأهدافها وثقافتها وجماالت  150). م،1994جيد للقيم، )
 اهتماماهتا ، حىت إذا اتصلت ابألفراد العاملني يف املنظمة حددت اجتاهاهتم وسلوكهم التنظيمي،

م التنظيمية حيدد مدى فعالية هذه القيم ، فاملنظمات تعكس ثقافتها من خالل القي أن ارتباط السلوك القيادي ابلقيم
التنظيمية اليت تظهر من خالل سلوك القيادات اإلدارية ، وأن طبيعة العالقة البينية للعناصر الثالثة : القائد والقيم 

م ( الذي يعد Schein.E  ،1985 ) واملنظمة حتدد سالمة وصحة البناء الذي جيمعها ، لذا يعترب إيدجار شاين
ثري عميق يف أداء القيم التنظيمية جوهر ثقافة املنظمة وأن هذه القيم ذات أتيعترب أبرز من كتبوا يف جمال الثقافة التنظيمية 

 ( 138,144م :2004القيادة واألفراد واملنظمة، هيجان :
ياته وبني هبا ، واملنظمة تالحظ مدى التناسق بني سلوك أن القائد الفعال يف معيار النظام هو الذي يطبق القيم ويلتزم

ار بختإالقيم التنظيمية اليت يتلقاها ويعلن التزامه هبا ، ويضع ماكس مثااًل عن تطبيق القيم التنظيمية يوضح فيه مسار 
القيادي  سلوكلالنظام للقائد ومرجع احلكم بنجاحه أو فشله فيضع مواقف افرتاضية ومواضيع حمتملة حيدد من خالهلا ا

ويصنفه يف قائمة النجاح أو الفشل ، فالقائد يعد انجحاً إذا التزم بقيم العناية ابلعميل ، أما إذا فوض مساعديه للقيام 
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هبذه املهمة طوال مساره املهين ، فهو يفشل يف تقدير املنظمة ملستوى يتناسب مع القيم التنظيمية، )ماكس 
 (132: 2003 الندبريغ

احد أهم اجلوانب يف دراسة السلوك القيادي والتنظيمي ويعود السبب يف ذلك ايل اهنا تشكل اساسا لفهم  ان القيم هي
لقيم كمعيار يلجأ اليه ا اإلجتاهات والدوافع وتؤثر علي ادراكاتنا , وينظر ايل القيم كقوة حمركة ومنظمة للسلوك , وتعترب

يم من البدائل السلوكية وكعامل موحد للثقافة العامة , وايضا تعترب الق االفراد )القادة( اثناء إجراء مقارانت بني جمموعة
يم كذلك تربز الق  . حمدد لألهداف والسياسات حبيث جيب ان تكون هذه األهداف متوافقة ومنسجمة مع القيم

عة أوامر املسئولني ااإلختالفات املعيارية بني اجملتمعات املتنوعة من حيث اإلخالص واألمانة واحرتام الوقت واجلدية وإط
وابلتايل فإنه من الضروري معرفة وفهم القيم السائدة يف اي جمتمع وذلك لفهم السلوك التنظيمي املتوقع من األفراد سواء  

 (Stephen 1988:p133)كانوا قادة او مرؤسني وخاصة قيم القادة واليت تؤثر اجيااب أو سلبا علي حتقيق األهداف 
 بتصرف . 

علق ابلسلوك القيادي واإلداري فإن القيم تلعب دورا هاما يف خلق وتكوين اجتاهات الفرد , حيث تعترب وايضا فيما يت
ثر القيم أايل   Mcmurryالقيم هي املعايري اليت يلجأ اليها الفرد عند حكمه علي االشياء وتقيمه هلا , يشري العامل 

ها الفرد د صحيحا واخالقيا " وتعمل القيم كمعيار يستخدميف السلوك ابلقول " ان القيم تقوم بتحديد مايعتقدة الفر 
من اجل ارشاده يف سلوكه , وكلما كان هناك توافق وانسجام بني قيم االفراد وتصرفاهتم وسلوكهم فإن هذا من شانه ان 

 ( . 1989يؤدي ايل حتقيق أهداف املنظمة والعكس صحيح ) القربوين 
م وظائف عديدة من حيث اهنا ٮتنعكس يف سلوك الفرد قوال وفعال وابلتايل للقيوظائف وفوائد القيم اإلسالمية : 

ينعكس اثر اإللتزام هبا علي اجملتمع وأهدافه مبا يف من منظمات ومؤسسات وميتد اثرها ايل القالقات الدولية وحيت يف 
 حاالت السلم واحلرب ونوجز ذلك فيما يلي :

 فعلي مستوي الفرد 
الفراد والقادة وابلتايل فهي تلعب الدور األهم يف تشكيل الشخصية املتوازنة الناجحة اهنا حتدد اشكال سلوك ا .1

 هدافها يف اطار معياري صحيح .أيف الدنيا واآلخرة عن طريق حتديد 
تعطي األفراد احساسا ابلراحة واألمان يف مواجهة ضعفة ومواجهة التحدايت اليت تواجهه يف حياته , وتدفعه  .2

 لسليم يف ضوء معايربة القيمية .لإلختاذ القرار ا
تساعد يف اصالح الفرد وتدفعه ايل اإلحسان واخلري والواجب وتدفعة ايل مكارم األخالق , واليت تضمن حياة  .3

 .سعيدة انجحة يف الدنيا وجزاءا صاحلا يف األخرة 
 .وئها وعلي هديها ضاهنا تربط سلوك الفرد وتصرفاته مبعاير واحكام امهها ارضاء هللا وابلتايل التصرف يف  .4
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 اهنا تدفع الفرد ايل االبتعاد عن صفات النقص البشري مثل اجلنب واخلوف واالمباالة ... اخل  .5
 تسمو ابإلنسان ايل مساء اإلنسانية بكل مافيها من قيم ومبادئ التتحقق ايل ابلتزام االخالق االسالمية . .6

 فوائد القيم علي املستوي اإلجتماعي 
 .كه حيث حتدد  له األهداف واملثل الغليا اليت ينبغي ان يتمسك هباحتفظ للمجتمع متاس .1
 حتمي اجملتمع من اإلحنالل والتفكك. .2
 كهم .و األفراد سل هاحتدد للمجتمع اهداف ومربرات وجوده حيت يسري يف ضوئها ويستلهم من .3
إلشباع  رد اعمالهداف وغاايت وليس جمأجتعل األفراد يفكرون يف اعماهلم علي اهنا حماوالت للوصول ايل  .4

 رغبات وشهوات .
 فوائد القيم علي مستوي العالقات الدولية 

 يف حالة السلم  .1
a.  ِْلم ْؤِمِننَي اإلهتمام ابجملتمع الداخلي )َلَقْد َجاءَك ْم َرس وٌل ِمْن أَنـْف ِسك ْم َعزِيٌز َعَلْيهِ َما َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيك ْم اب

 .128َرء وٌف َرِحيٌم ( التوبة 
b. ِمنـْه ْم  وار مع اهل الكتاب ابحلسين ) َواَل جت َاِدل وا أَْهَل اْلِكَتاِب ِإالَّ اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسن  ِإالَّ الَِّذيَن ظََلم وااحل

َنا َوأ ْنزَِل إِلَْيك ْم َوِإهَل َنا َوِإهَل ك ْم َواِحٌد َوحَنْن  َله  م ْسِلم    . 46َن ( العنكبوتو َوق ول وا َآَمنَّا اِبلَِّذي أ ْنزَِل إِلَيـْ
c.  الرُّ  حد يف اجملتمع علي شيئ  اليرغبة اوأعدم إكراه َ ْشد  ِمَن اْلَغيِّ حيبة )اَل ِإْكرَاَه يف الدِّيِن َقْد تـََبنيَّ

يٌع َعِليمٌ َفَمْن َيْكف ْر اِبلطَّاغ وِت َويـ ْؤِمْن اِبَّللَِّ فـََقِد اْسَتْمَسَك اِبْلع ْرَوِة اْلو ثـَْقى اَل اْنِفَصاَم هَلَا َواَّللَّ   البقرة:  ( مسَِ
َا أَْنَت م ذَكٌِّر ) 256آية   . 22-21الغاشية  )22( َلْسَت َعَلْيِهْم مب صْيِطٍر ) 21( َفذَكِّْر ِإمنَّ

d.  ِار  اآْلَِخرَة  جَنَْعل َها لِلَِّذيَن اَل ي رِيد وَن ع ل وًّا يف اأْلَْرض َواَل  الرتغيب يف عدم اإلفساد يف األرض )تِْلَك الدَّ
 (83القصص (َفَساًدا َواْلَعاِقَبة  لِْلم تَِّقنَي 

e.  ك م  السََّلَم َفَما احملايدين فَِإِن اْعتَـزَل وك ْم فـََلْم يـ َقاتِل وك ْم َوأَْلَقْوْا ِإلَيْ  –احملافظة علي سالمة وأمن من يسامل
 . 90َجَعَل اَّللَّ  َلك ْم َعَلْيِهْم َسِبياًل ( النساء 

f. َهاك م  اَّللَّ  َعِن الَِّذيَن ملَْ ألدول األحري واقامة عالقات علي حسن اجلوار مع ا  ساس العدل والرب )اَل يـَنـْ
َ حي ِ  بُّ اْلم ْقِسِطنَي ( املمتحنة يـ َقاتِل وك ْم يف الدِّيِن َومَلْ خي ْرِج وك ْم ِمْن ِداَيرِك ْم َأْن َترَبُّوه ْم َوتـ ْقِسط وا إِلَْيِهْم ِإنَّ اَّللَّ

8  . 
 حاله احلرب : يتجلي دور القيم يف حاله احلرب يف النقاط التالية :يف  .2
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a.  عدم االبتداء واملبادرة ابلعدوان والتمسك ابلعدل )َواَل جَيْرَِمنَّك ْم َشَنَآن  قـَْوٍم َأْن َصدُّوك ْم َعِن اْلَمْسِجِد
مثِْ َوالْ  احْلَرَاِم َأْن تـَْعَتد وا َوتـََعاَون وا َعَلى اْلربِّ َوالتـَّْقَوى َواَل  ع ْدَواِن َواتَـّق وا اَّللََّ ِإنَّ اَّللََّ َشِديد  تـََعاَون وا َعَلى اإْلِ

 .2اْلِعَقاِب ( املائدة 
b.  االلتزام ابلقواعد األخالقية يف احلرب من جتنيب دور العبادة والتعليم واملدنيني ويالت احلروب وآاثرها

 وكذلك احرتام اهلدنة . 
c.  وِد املربمة بني األطراف ومجيع العهود ) اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمن وا أَْوف وا اِبْلع ق  الوفاء ابلعقود واملعاهدات  ً 

َلىٰ  َما ِإالَّ  اأْلَنـَْعامِ  هَبِيَمة   َلك م أ ِحلَّتْ  لِّي َغرْيَ  َعَلْيك مْ  يـ تـْ (  ي رِيد َما حَيْك م   اَّللََّ  ِإنَّ  ً   ح ر مٌ  نت مْ َوأَ  الصَّْيدِ  حمِ 
 .  1املائدة 

d.  ن نَـّْفٍس َواِحَدٍة مر اعاة األخوة اإلنسانية وحقوق اإلنسان )اَي أَيُـَّها النَّاس  اتَـّق وْا َربَّك م  الَِّذي َخَلَقك م مِّ
َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْه َما رَِجااًل َكِثرياً َوِنَساء َواتَـّق وْا اَّلّلَ الَِّذي َتَساءل وَن ِبِه َواأَلْرحَ  اَّلّلَ َكاَن اَم ِإنَّ َوَخَلَق ِمنـْ

 ( بتصرف 2006)نضرة النعيم .1َعَلْيك ْم َرِقيباً ( النساء
  :أو القائد ابلقيم خصائص القائد األخالقي

الرؤية األخالقية : إضافة إىل ما ميتلكه القادة من رؤية اسرتاتيجية ميتلك القائد األخالقي رؤية اسرتاتيجية ذات  .1
يجية سرتاتيجية فيضفي البعد األخالقي والقيمي إىل خياراته االسرتاتأبعاد أكثر من األبعاد العادية للرؤية اال

 وتعترب معياراً ومقياساً مميزاً ملا يريد أن يصل إليه سواء يف األهداف أو الوسائل واألساليب. 
مية و امتالك احلس األخالقي : إذ ميتلك القائد ابلقيم احلس األخالقي يف التعامل اليومي مع األنشطة واملهام الي .2

  .ويطبق املمارسات األخالقية بتعامله اإلنساين اخلالق مع أفراده
امتالك القيم األخالقية : وهي اليت تتسم أبهنا ذات بعدين أساسيني : األول يتمثل يف كوهنا قيمًا أخالقية  .3

ية قتصلح ألن تكون مرشدة للقرارات والسلوكيات يف كل األوقات والظروف ، فاحرتام اآلخرين قيمة أخال
 ملنظمةاتصلح يف كل الظروف . الثاين : يتمثل يف كون القيم تتطور يف ضوء القضااي األخالقية اليت تتعرض هلا 

  .يف جمال عملها ، فاملنافسة العادلة والشريفة قيمة أخالقية يف العالقة بني املتنافسني
من اخلطأ  قية توضح ما هو الصحيحوجود مقاييس أخالقية واضحة : فالقائد يبني وينشأ قواعد أو معايري أخال .4

 ، ومبوجبها يصبح من السهل احلكم على السلوك
العالقات األخالقية املتميزة : يكون للقائد ابلقيم عالقات أخالقية متميزة مع مجيع األطراف سواء يف بيئة  .5

 .(  للمنظمة ممتازةالعمل الداخلية أو اخلارجية من زابئن وموردين أو منافسني وغريهم وهي تعمل ببناء مسعة 
 (338 -337م ،ص 2011جنم عبود ، 
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ن القيم اليت يلتزم هبا القائد من عدل ومساواه واحرتام وتقدير للمرؤسني ومراعاة احتياجاهتم االنسانية والتزامة أحيث و 
دة والوالء اابلصدق واالمانة والشفافية واملصداقية يف تعامله مع مرؤسية سوف يؤدي ذلك بدون ادين شك ايل حب القي

هلا وحتيقيق رغباهتا  وسيؤدي ايضا تطبيق هذه القيم ايل حتقيق الوالء للمنظمة واهدافها والسعي ايل حتقيق واجناز 
 امهية القيادة ابلقيم يف حتقيق األهداف. وهذا مايؤكد  االهداف املنشودة للمنظمة

 توافق قيم القائد وقيم املنظمة يؤكد حتقيق األهداف :
تتوافق قيم القائد مع قيم املنظمة حيت اليكون هناك صراع بني القيم الشحصية للقائد واليت غالبا ماتكون ن أالبد  

تصرفاتة وسلوكياته وفقا هلا وانبعة منها وبني قيم املنظمة حيث ان االحتالف يؤدي ايل الصراع وابلتايل ايل البعد عن 
ة على ات بني أهداف الفرد وقيمه وبني القيم اليت حترص املنظمتشري إىل أن االختالفحتقيق األهداف , "ان االحباث 

نشرها وأهدافها العامة هي اختالفات البد أن تؤدي يف معظمها إىل حدوث صراع قيمي بني أنساق القيم لدى الفرد 
راسة دبني مجاعات العمل ، ، فيرتدد يف ماهية النسق القيمي الذي جيب أن يغلبه على آخر ، وقد أشارت أو نفسه 

هذا الصراع اذا ماوجد فهو يف الغالب يؤدي ايل عرقلة حتقيق االهداف وصرف طاقة القيادة أن م( . 2001للغفيلي )
واالفراد ايل التفرغ للصراعات سواء كانت الداخلية مع النفس بسبب اختالف القيم او مؤسسية بني الفرد واملنظمة اليت 

 ينبغي ان يتبين قيمها . 
أن اختالف " دافها . هأناك انسجام بني قيم القائد وبني قيم املنظمة اليت يعلن التزامة هبا لتحقيق فيجب ان يكون ه

القيم تسبب كثريًا يف التصادم بني الغاايت واألهداف ، إذ حيكم الفرد على أولوية إنفاذ هدف ما بناء على مرجعه 
اع ". صدام ف املنظمة وغاايهتا ، فيقع الفرد يف صر القيمي ، يف حني تدفعه القيم التنظيمية إىل جمال حتقيق أهدا

 (4م :2004)
والسلوك القيادي يف أتثره مبسار القيم الشخصية والقيم التنظيمية قد يتجاذبه املسارين فيقع القائد املسئول يف دائرة 

ت الشخصية ، و للرغباالتحليل األخالقي لكل قرار يتخذه أو ممارسة إدارية يقوم به خشية الوقوع يف نطاق االمتثال 
هو يف اآلن نفسه مطالب بتغليب مصلحة املنظمة ، وحتديد األصلح هلا ، واختاذ كل قرار يدعم أهدافها ومنافعها، 

  .(98:  م2008)مجيلة خليف 
 مناذج القيادة ابلقيم . 

ان كآله ايل ة من اعتبار اإلنسوملا كانت القيادة ابلقيم وصلت اليها مناذج اإلدارة احلديثة بعد ان تطورت مناذج القياد
االهتمام ابجلوانب الشخصية والسلوكية والعالقات اإلنسانية فاصبحت اغلب مناذج القيادة احلديثة تركز علي اإلهتمام 
ابملبادئ والقيم االنسانية وبعد ان القي العامل الكثري من الويالت نتيجة للبعد عن املبادئ والقيم يف مناذج عديدة من 
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, وما االزمات االقتصادية والسياسية واالجتماعية اليت تتعرض هلا اجملتمعات االنسانية اليوم اال نتيجة افتقارها القادة 
 مهية القيم ويلتزم هبا وجيعلها نرباسا يهتدي به يف قيادتة. أللقائد الذي يؤكد علي 

الدولية لعلوم والتجارة  يف مقال عن القيادة األخالقية يف اجمللة   Shukurat Moronke Belloويذكر 
(International Journal of Business and Social Science ان  القيادة األخالقية هي بوضوح )

( والفضائح املختلفة يف منظمات األعمال   1930دعوة نتيجة إلزمة االئتمان األخرية )اسوأ أزمة ركود عاملي منذ 
لدان  املتقدمة مثل , وانرون، آرثر أندرسن، وورلد كوم، اتيكو، ابرماالت والشركات الرائدة يف العديد من الشركات والب

وهيلث حيث فشل القادة اخالقيا وقيميا جملموعة متنوعة من األسباب واليت قد تشمل الضغوط لتحقيق األهداف " 
اذ ة من خالل اخت"وساهم كبار املسئولني التنفيذيني يف ازمة اإلمتان األخري win at all costsالفوز ابي مثن ""

 ,Berenbeim, 2009; O‟Connell & Blighالقرارات اإلحتيالية لتضخيم األرابح ورايدة التعويضات )
2009; Victor & Soutar, 2005 يف بريطانيا وبعض الدول األوربية  مت    2010(  ويف دراسة اجريت عام

رتهيب ساد وتسهيل املدفوعات والتمييز واملضايقة والان اهم القضااي األخالقية يف املنظمات هي الرشوة والف اكتشاف
(Webley, Basran, Hayward & Harris, 2011 وعلي سبيل املثال شركة تكساكو يف .)1996  

مليون  عام   $34تمييز العنصري؛ و شركة ميتسوبيشي موتورز خسرت لمليون بسبب ل $176قامت بدفع تسوية  
 37دفعت غرامة $  Pacific Corporationش اجلنسي  وشركة بعد حتقيق حكومي بسبب التحر   1998

 Shukurat Moronke مليون دوالر للعمالء بسبب اإلحتيال البيئي واملمارسات غري األخالقية األخري )
Bello 2012  ). 

ر اثرية مجعاء و لبشا فضل منوذج للقيادة ابلقيم مر علي اتريخأعظم و نشري اشارة عابرة ألنه من األمهية مبكان ان أ ونري 
 ادت البشريةامة قإىل النور ومن امة  اتبعة لغريها  إىلالعلم ومن الظلمة  إىلخرجها من اجلهالة وأمة أفيها وحقق اهداف 

 كان منبعا للقيم اإلسالمية النبيلة السامقة ومنوذجا للقائد التحويلي  احلرية وما ذلك اال ألنة العدل و النماء و لخري ول
مي الذي متثلت فيه كافة القيم االنسانية وكافة القيم اليت افتقدها القادة يف يومنا هذا وادت ايل اهنيار التغيريي القي

لتنشر العدل  القيم االسالمية وجنا ايل قيم القرآن وحاالقتصادية . فما ا االجتماعية و السياسية و املنظومة األخالقية و
 االمه االسالمية خاصة . دها للناس كافة واإلز  التطور و االمان و االمن و التسامح و و

وهناك الكثري من مواقف متسكة صلي هللا علية وسلم ابلقيم السامية يف قيادتة ألمتة االسالمية اليتسع اجملال لذكرها 
  ةفقد كانت حياتة ومعامالتة االجتماعية والالقتصادية والسياسية ويف احلروب والغزوات بل ويف حياتة اخلاصة مع زوجات

كانت قيادتة وقراراته ومعامالتة وتصرفاتة انبعة من القيم املتأصلة يف االخالق االسالمية واليت ادت ايل جناحة وحتقيق 
اهدافة العظيمة  يف زمن وجيز والتفاف االناس حوله واالميان بدعوتة ورسالتة بل وقبل نزول الوحي عليه عرف و لقب 
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هذه  ومل يكن ذلك اال ألفعاله اليت جعلت قومة يطلقون علية يمة اَلمانة () ق ابلصادق اَلمنيبني قومة املشركون 
بون دعوتة ماانت املشركني عندة حيت وهم يناصأماانت حيتفظ هبا وظلت أالتسمية بل ويودعون عندة الودائع الثمينة ك

هل قريش أ إىلماانت نة لريد األاملدينة ابمر من ربة ترك ابن عمة علي بن ايب طالب مكا إىلراد اهلجرة أالعداء وعندما 
 عزاز وتقدير وثقة فية ويف دعوتة ومزيدا من االلتفاف حولة ودعوتة . إ مبعثمما كان 

قادة  ااإلستقامة واالمانة هم الذين ندعوهم : الرعاة العميان , اهنم ليسو  إىل"ان الذين يتقلدون مهام قيادية وهم يفتقرن 
ل العربي علي أولئك الذين يبتلون هبم , كما يف املث هسفاأنهم خمادعون ووا عطالق , قادة علي اال اسيئني , إلهنم ليسو 

عمي .ان األمانة تدل علي صحة الرأي , حبيث ان الشخص غري أعندما يريد هللا ان يعاقب الغنم , يرسل هلم راعيا 
األمانة اعظم  كما يف املثل الالتيين  :قابل للفساد وغري مؤهل خليانة الثقة , أو املسئولية , أو املعايري الشخصية ,  

املمتلكات . اذا اردت ان ختسر ثقة فريقك جرب احد السلوكيات التالية : خيانة األمانة , النفاق , اخلداع , الكذب 
 (69م : ص2011, الرايء , التالعب ." ) جون ادير 

هم العمل فكان المل بل وكان يسبقوا مشاركتة صلي هللا علية وسلم اتباعة يف حتمل املشقةايضا  قيمهومن 
القائد القدوة احملفز ايل الوصول ايل النتائج وحتقيق االهداف وكان يشارك اتباعة االعمال ويشاورهم الرأي ففي غزوة 
االحزاب عندما جتمع قبائل كثرية من اجلزيرة العربية علي حربه واتباعة املسلمني يف املدينة اشار عليه احد اصحابة حبفر 

ة من نصيبة م احلفر بل وكانت املهام الصعبهق حول املدينة فأخذ مبشورتة وشرع مع ابقي املسلمني بنفسة وشاركخند
فعندما اعرتضت املسلمني صخرة قوية اثناء احلفر محل املعول وضرهبا فتفتت الصخرة واكملو بناء اخلندق حول املدينة 

 مث بدعم من هللا حتقق هلم النصر علي االعداء . 
انه مبدأ اساسي وعاملي للقيادة , ان القادة اجليدين يشاركون يف األخطار واملشقات اليت يواجهها أقوامهم , واعين " 

ابملشقات , تلك االمور اليت يصعب حتملها : العوز , األمل , الكدح , التعب , الغم , األذي , حتمل الظلم وماشابة 
لون سن الطريق الشائك حنو القيادة , مثل املهامتا غاندي يف اهلند ,  ونيذلك . ان القادة العظام برتضون قدرهم ويسلكو 

م : 2011 ) جون ادير مانديال  يف افريقيا ينالون أمرا من النادر ان حيصل علية القائد , اال وهو السلطة األخالقية .
 (71ص
 

 التوصيات 
  .مية لتحقيق  االهداف املنشودةنشر الوعي يف اجملتمعات العربية واإلسالمية ابمهية القيم االسال .1
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احلث علي عدم خمالفة القيم االسالمية والتمسك هبا ضرورة يف كافة املنظمات االسالمية واجملتمعات االسالمية  .2
 . 

ة من اخالق النابعاللجوء ايل ترسيخ القيم واملفاهيم االسالمية وأصحاب الرأي واملشورة علي واله أمور األمة  .3
 صراع داخلي كبري سالمي سيؤدي ايلاإلاملسئولني حيث ان تبين قيم غريبة عن ثقافة  اجملتمع يف القادة و القرآن 

 نتيجة اختالف القيم واملعتقدات عن السلوك مما يتأكد معة التأخر والتخلف عن التقدم واإلجناز . 
يؤدي ايل حتما سو قيم املؤسسة أو القيم السائدة يف اجملتمع  أان تضارب قيم الفرد الشخصية مع سلوكة  .4

 .الصراع وابلتايل أتخر أو عدم االجناز وحتقيق األهداف 
  مهية القيم يف االجناز وحتقيق األهدافأاملنصفني الذين حتدثوا عن  الغربينياالستفادة من الكتاب  .5
 ضرورة اإلهتمام ابلقيم اإلسالمية وحث كل من هو يف منصب قيادي علي تلبس تلك القيم السامية . .6
لنماذج من القادة بصفة عامة الذين حققوا اجنازات وجناحات علي كافة املستوايت االقتصادية دراسة ا .7

اجنازاهتم وابراز هذه  يلإدت أواالجتماعية والثقافية والسياسية بل وايضا احلربية ومعرفة قيمهم االساسية اليت 
يزهم علي السالميني وحثهم وحتفترسيخها يف عقيدة القادة االسالميني اجلدد بل وغري اواحلث على القيم 

نشر احملبة والتسامح  إىلك القيم إلن التمسك هبذه القيم سيعود ابخلري علي االنسانية مجعاء ويؤدي لااللتزام بت
 .واالجناز مما يعود ابلنفع علي االنسانية  

رمي يف كافة جوانب الكدراسة حياة النيب حممد صلي هللا علية وسلم والرتكيز علي قيمه اليت نبعت من  القرآن  .8
 حياتة وابرازها للمجتمعات اإلنسانية كافة لنشر العدل واحملبة والتسامح والتقدم والعلم واإلزدهار . 

 املراجع العربية 
م (، أثر القيـم على فعالية القرارات اإلدارية يف قطاع األعمال ، )رسالة ماجستري غري 2001السقا ، حممد )  -

 . ادات للعلوم اإلدارية ، مصرمنشورة ( أكادميية الس
م (، قيم املديرين كمؤشر لثقافة املنظمات : دراسة مقارنة بني األردن 1996البدانية، ذايب، والعضايلة، علي) -

،)جامعة امللك سعود، الرايض،  1،) ع )  8والسعودية، جملة جامعة امللك سعود، العلوم اإلدارية، جملد ) 
 5 .اململكة العربية السعودية

 ( : القائد التحويلي وتغيري املستقبل . املكتبات الكربي يف مصر والعامل العريب , القاهرة 2008هلواري،سيد )ا -
 ( : مابعد املدير الفعال؟ القائد التحويلي. مكتبة عني مشس . القاهرة.. 1996اهلواري،سيد ) -
نية ( مكتبة قيادة التحويلية )الطبعة الثا( :مالمح مدير املستقبل من القيادة التبادلية ايل ال1996اهلواري،سيد ) -

 عني مشس . القاهرة . 
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املنظمات, معهد اإلدارة العامة ,  يف القيمي التوافق وحتقيق ابلقيم ( , اإلدارة2009العتييب , مشاعل دايب ) -
 السعودية . 

 .  م( سلوك املنظمة سلوك الفرد واجلماعة ,الشرق للنشر والتوزيع ,عمان2003العطية , ماجد) -
 .م( اإلدارة القيادية الشاملة ، العبيكان ، الرايض2004العقيل ، عبداهلل عبداللطيف ) -
 م( السلوك التنظيمي يف منظمات األعمال , وائل للنشر والتوزيع , األردن. 2004العميان , حممود سليمان ) -
ن منظور يف بناء أخالقيات املهنة م م ( العالقة والتأثري بني قيم الفرد واملنظمات2001الغفيلي ، إبراهيم فهد )  -

الرؤى  –الفكر املعاصر واإلسالمي امللتقى الثالث لتطوير املوارد البشري "إسرتاتيجيات تنمية املوارد البشرية 
 . والتحدايت"الرايض

،السلو ك التنظيمي "دراسة السلوك االنساين الفردي واجلماعي يف املنظمات 1993القريويت ،حممد قاسم ، -
 .رية ،عمان ،االردناالدا

الثانوية,  املدارس لدى مديري القرار ابختاذ وعالقتها (, القيم  الشخصية2013الراشدي , كرمية أمحد حسن ) -
 درجة نيل متطلبات من جزء دايىل وهي جامعة يف االنسانية للعلوم الرتبية كلية جملس اىل مقدمة رسالة

 الرتبوي, العراق . النفس علم يف املاجستري
التنظيمي, جملة العلوم اإلقتصادية , جامعة  الوالء على ابلقيم القيادة (, أثر2015قاف , وآخرون )الس -

 صنعاء. –السودان , اليمن 
 (:القيادة اساليب ونظرايت ومفاهيم ،دار الكندي،اربد. 2004حسن ،ماهر حممد صاحل ) -
 لعريب للنشر،مبادئ االدارة احلديثة ،عمان ،مكتبة اجملتمع ا 2008حرمي ،حسني ، -
 م( موسوعة نضرة النعيم , الوسيلة للنشر والتوزيع القاهرة 2006محيد . وآخرون ) -
 .عمان ,والتوزيع للنشر صفاء دار,1 ط,التنظيمي السلوك: ( 2002 )كاظم خضري ,محود -
سام قم(: رسالة ماحيستري عالقة القيادة التحويلية ابالبداع االداري لدي رؤساء اال2010خلف، حممد كرمي ) -

 االكادمييني يف اجلامعة االسالمية بغزة. فلسطني . 
 . م ( أخالقيات القيادة ، دار اقرأ للنشر والتوزيع ، الكويت2008خليف ، مجيلة ) -
،الذكاء ااجلتماعي والقيم ااجلتماعية وعالقتها ابلتوافق النفسي وااجلتماعي لدى 1998سفيان ،نبيل صاحل ، -

 ،اطروحة دكتوراه غري منشورة ،بغداد طلبة علم النفس يف جامعة تعز 
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،القيم السائدة والقيم املرغوبة يف سلوك الشباب ،حبث 1985زهران ،حامد عبد السامل ،سري ،جالل حممد ، -
 ميداين يف البيئتني املصرية والسعودية ،كلية الرتبية ،جامعة حلوان ، مصر

ية متغري ،ترمجة حممد حسنني ،املنظمة العرب ،قيم املوظفني يف جمتمع1981مندل ،مارك ج،وجوردان ،وليام ،. -
 للعلوم االدارية ،عمان

م( ، اإلدارة املعتمدة على القيم اجتاه إداري حديث ، الكتاب التوثيقي لندوة اإلدارة 2004صدام ، م محد ) -
 . ابلقيم ، معهد اإلدارة العامة ، سلطنة عمان

 لوجداين والقيادة الرتبوية ( : دراسة عن العالقة بني الذكاء ا2005طه , أمحد )  -
 ملديري املدارس ونظارها ووكالئها كما يدركها املعلـمون، كلية الرتبية ابلفيوم . القاهرة. 

 م( أدوات القيادة الرؤية املبادرة الزخم ،تعريب غادة الشهايب ، العبيكان ، الرايض2003الندزبريغ ،ماكس ) -
. 

ة ومسؤولية األعمال يف شركات األعمال ، الوراق للنشر والتوزيع م(، أخالقيات اإلدار 2006جنم ، عبود جنم )  -
 . ، األردن

  .الرايض األوىل، الطبعة املشكالت، حلل اإلبداعي املدخل:( 1999 )الرمحن عبد هيجان، -
م ( القيم التنظيمية بصفتها إطاراً مرجعياً للسلوك ، الكتاب التوثيقي لندوة اإلدارة 2004هيجان ، عبدالرمحن ) -

 . لقيم ، معهد اإلدارة العامة ، سلطنة عماناب
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 منوذجا انابلسود اإلسالمية املصارف: األصول رحبية علي وأثره اإلسالمية لشريعة وفقا احملاسيب القياس

 MSUجامعة \ صاحل أمحد مادي 
sagm975@gmail.com  

 MSUجامعة    \ا.د  سهيل أمحد  

 امللخص
تسعي املصارف اإلسالمية إيل حتقيق وتعميم مقومات ومبادئ روحية واجتماعية ترتبط ابإلنسان، ويرتكز قياس الربح 

وظيف عامالت املالية اإلسالمية، وعليه فإن الربح ينتج من تيف املصارف اإلسالمية لإلحكام والقواعد الواردة يف فقه امل
األموال وفق الصيغ اإلسالمية املنضبطة أبحكام الشريعة اإلسالمية، وختضع عملية قياس الربح لعوامل وأسس اقتصادية 

ألرابح يف املصارف اوحماسبية واليت جيب فيها مراعاة توافقها مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وتواجه عملية قياس وتوزيع 
هو القياس  سالميةاإلاإلسالمية عددا من املشاكل اغلبها يتعلق بقواعد القياس؛ والقياس احملاسيب املتفق مع الشريعة 

 ".فيه الزكاة حّلت يوم بنحو من مثنه قِوّمه"  القيمة اجلارية وفقا لنص احلديث النبوي الشريف أساسعلي 

 يساهم يف اختاذ جمموعة من التدابري إلجناح استمرار املؤسسة يف بيئة األعمال، ويعترب ومن أمهية القياس احملاسيب أنه 
ناع من املناقشات اليت تقوم على احلقائق أكثر موضوعية وإق قياس رقم الربح وسيلة لتقييم األداء وحجة موضوعية ألن

عددة ترتكز على موال يف جمـاالت استثمارية متغريها، فاملصرف اإلسالمي يقوم ابلعديد من األنشطة املتعلقة بتوظيف األ
رحبية املصارف تتأثر ابلعديد من العوامل الداخلية واخلارجية، والقياس احملاسيب يعترب احد و قواعد الفكر اإلسالمي، 

 .العوامل الداخلية اليت تؤثر يف الرحبية، ويف املقابل فإن القياس يتأثر ابلعوامل االقتصادية 

 الدراسة بيان أثر تغري طريقة القياس احملاسيب علي حمددات الرحبية وعلي رحبية أصول املصارفتستهدف  هوعلي 
قراء ما عرض من خالل است ياإلسالمية ابلسودان، ولتحقيق هدف الدراسة اعتمد الباحث املنهج االستقرائي والتحليل

الل الفرتة اإلحصائي لبياانت عينة الدراسة خيف األدب احملاسيب املنضبط ابلشريعة اإلسالمية، مدعما ذلك ابلتحليل 
، وخلصت الدراسة إيل: إن اختالف أو تغيري طريقة القياس احملاسبية SPSS، وذلك ابستخدام 2006-2015

  لتتمشي مع الشريعة اإلسالمية هلا أتثري علي رحبية أصول املصرف اإلسالمية  ابلسودان .
املصارف اإلسالمية، األصول، الرحبية، حمددات الرحبية، القياس احملاسيب،  الشريعة اإلسالمية،  الكلمات املفتاحية :

 القيمة اجلارية، السودان.
 مق مة:

mailto:sagm975@gmail.com
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اه ما  واسع با  راسات االق صا ية ا مقارنة با شريعة ا يو  يع  ا عا   اإلسالمي وغير اإلسالمي 

ثبت   ى ا مف رين    ، وبع  أن 2008اإلسالمية  اصة بع  األزمة ا ما ية ا عا مية سنة 

وا باحثين أن ا شريعة اإلسالمية نهل ال ينضب من ا قواع  ا  ي  رسخ حياة ا ناس وال شك أن 

ا شريعة اإلسالمية  فيلة ب حقيق مصا ح ا عبا  وإسعا ه ، وا واجب على ا مسلمين إبراز ا مبا ئ 

ا  ت ا  ول بل ألن االق صاألساسية  لنشا  االق صا ي اإلسالمي باع بار أن االق صا  أه  مقوما

من أه  أسس ا  و ة وعن ما ينهل االق صا  أساسه من ا شريعة اإلسالمية فال شك انه سي ون 

 أ ثر  ماس ا وقوة.

ا مصارف اإلسالمية هو  حقيق ا مزي  من األرباح من  الل ا زيا ة في ثروات  أه افإن من 

ئ  على االس ثمار، وا مؤسسات  حقيق ار فاع ا عا  ريقن عأصحاب ا مصارف اإلسالمية 

مثل آ ية ا  فع، سلوك ا  لب وا عرض في ا سوق  ا ما ية  ؤ ي  ورا رئيسيا في األنش ة ا ما ية؛

ا نمو االق صا ي يم ن أن يؤثر علي  ا ما ي، و يفية ا  عامل مع ا سوق واأل وات ا ما ية،  ما إن

صارف يؤ ي إ ى أزمة ما ية ، و ساه  وفي مقابل ذ ك فإن إعسار ا م  فاءة ا وسا ة ا ما ية،

ا  ول حيث  جعل االق صا  قا را على  حمل ا ص مات  ياتربحية ا ق اع ا مصرفي في اق صا 

 . (Athanasoglou 2005 )ا ما ية ا سلبية وا  ارجية و ساه  في اس قرار ا نظا  ا ما ي  

لية ا عوامل منها ا  ا    مثل إش ا ية ا  راسة في أن ربحية ا مصارف    ثر با ع ي  من 

ومنها ا  ارجية، وا قياس ا محاسبي يع بر اح  ا عوامل ا  ا لية ا  ي  ؤثر في ا ربحية بصفة 

ا ية وا ما يـة ا م  يـرات االق ـصف ،عامة، وفي ا مقابل فإن ا قياس ي  ثر با عوامل االق صا ية  لبل 

رة سـلبية على واقعية وسالمة ا قياس ا  ـي  ـشه ها منظمـات األعمـال أ قـت بظال هـا وبـصو

ظـاهرة ا   يـر  ن يجة   لفة ا  اري ية  واإلفصاح ا محاسبي في ظل قصور   بيق مفهو  منهج ا 

باألسـعار ا  ـي  ـؤ ي إ ـى قـصور فائـ ة ا معلومـات ا  ـي  قـ مها ا  قـارير ا ما يـة وا  ي ال 

  2009) مر ـز ا مـا ي ون يجـة اإلعمـال ـس  يع  ـوفير مؤشـرات ما يـة  عبـر عـن ا

(Aslanertik ،  بضرورة  و ي ا  قة وا حيا  من قبل ا قائمين ب ح ي   2013ا نجار  أوصيو ق

إجراءات ا قياس  لقيمة ا عا  ة  ألصول عن  قياس ا قيمة ا عا  ة  ما  ذ ك من آثار مباشرة على 

ضرورة بيان بعض ا مؤشـرات  علي 2012 ا سعبري أ   ما ،  قة قياس صافي ا ربح ا محاسبي

ا ما يـة ا مـس م ة مـن ا قيمـة ا عا  ـة  ألصـول ا ما يـة فـي  ل قـارير ا ما يـة وا  ـي  ـالئ   ـصنيف 

ن يجة  ذ ك، فإن هذه ا  راسة  بحث في اإلجابة عن  و ،األصـول ا ما يـة وفقـا  لمعـايير ا  و يـة

أصول  بحيةر عامال مؤثرا في س ا محاسبي وفقا  لشريعة اإلسالميةهل يع بر ا قياا  ا ي:ا سؤال 

 اإلسالمية؟ ا مصارف
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ا  عرف على   ثير ا قياس ا محاسبي وفقا  لشريعة اإلسالمية على ربحية  إ يا  راسة  ته فو ق  

ثر ؤبا غ األهمية ألن ا قياس ي  هذا ا سبب، فإن ا  راسة هو أمر ا مصارف اإلسالمية ،أصول 

 ح ي  ا عوامل ا  ي  ؤثر سلبا وإيجابا علي  عظي  ثروة   ما أنمح  ات ا ربحية، في و ربح في ا

  .هو اآل ر با غ األهميةأمر   اإلسالمية مصارفا مالك وأموال ا مو عين في ا 

و  رض  حقيق ه ف ا  راسة نظمت بقية ا ورقة  ا  ا ي، في ا جزء ا  ا ي سنناقش األ بيات 

 ير أما ا جزء األ ا  راسة جية ا بحث وبيان  بياناتهوفي ا جزء ا ثا ث منا سابقة  لموضوع، 

 فسنعرض ا ن ائج ا  ي  وصلت إ يها ا  راسة. 

 :األ بيات ا سابقة

إن  ح ي  ا عوامل ا  ي  ؤثر على ربحية ا مصارف هي ا موضوع األ ثر اه ماما من  

ية، ا ما ية  اصة في ا مجاالت ا مصرفقبل ا باحثين ألنه يبرز نقا  ا ضعف وا قوة في األنظمة 

ويم ن  لباحثين ا  عرف على ا مح  ات ا  ا لية وا  ارجية ا  ي  ؤثر علي ا  ال ة اإلحصائية 

في ربحية ا مصارف اإلسالمية من  الل  راسة ا بيانات ا ما ية  لمصارف ا  ي  مثل ف رة زمنية 

)ا  ا لية وا  ارجية(  ربحية ا مصارف مح  ة و ق  أجريت ا ع ي  من ا  راسات عن ا مح  ات 

اإلسالمية، و ق   انت  لك ا  راسات ب رض   وير بعض ا نظريات حول ربحية ا مصارف 

 .اإلسالمية

 ق  أجريت ا ع ي  من ا  راسات بعضها في ما يزيا ، وان ونيسيا، وا بحرين، ومصر،  

ة  راسة ا عوامل ا مؤثرة في ا ربحي وا سو ان، وا ممل ة ا عربية ا سعو ية، و ول ا  ليج، حيث   

، و وصلت ا ع ي  من ا  راسات ا  ي فحصت حج  ا مصارف،  فاية رأس ا مال وا سيو ة، 

وم ا ر االئ مان، و  ثير إ ارة ا نفقات، إ ي أن فق  م  ير حج  ا مصارف يؤثر إحصائيا على 

  Ahmed&Ahmed( ،2004 و ) ما يزيا،Asma  (2011ربحية ا مصارف اإلسالمية

 (.ان ونيسيا ( Izhar Asutay 2007&و( إن ونيسيا

( في ان ونيسيا وا  ي  ه ف إ ى  ح ي  2007) Izhar&Asutayا ا  راسة ا  ي أجر ه 

المية و لصت إ ي أن أنش ة ا   مات ال  ؤثر على ربحية مح  ات ربحية ا مصارف اإلس

 ما  وصلت ن ائج  .ا مصارف اإلسالمية االن ونيسية وإن ا عالقة  يست ذات  ال ة إحصائية

ا  راسة إ ى وجو  عالقة إيجابية وذات  ال ة إحصائية بين حج  ا مصرف، ا  ض   وربحية 

 .ا مصارف اإلسالمية
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  ثر ربحية ا مصارف  ما يزياAhmed&Ahmed (2004 ) و شفت  راسة أجراها 

و لصت ا  راسة إ ى أن حج  األصول، ونسبة األصول ا   رة  اإلسالمية بم ا ر االئ مان،

 .و فاءة اإل ارة وج ت ذات  ال ة إحصائية  ؤثر على ربحية ا مصارف اإلسالمية

(  ناو ت ا م  يرات 2003بشير )حسن و   راسة بواس ةوفي ا شرق األوس ، أجريت   

عالقة  ا  ا لية وا بيئة االق صا ية و  ثيرها على أ اء ا مصارف اإلسالمية و وصلت إ ي وجو 

ذات  ال ة إحصائية وإيجابية بين  فاية رأس ا مال وا قروض وبين ربحية ا مصارف اإلسالمية 

لصت أيضا ا  راسة إ ي وجو  عالقة ذات  ال ة إحصائية بين ا  ض   وربحية ا مصارف و 

 .في ا شرق األوس  

 في بل ان م  ارة من منا ق م  لفة (2012 ال: من )مسعو ،اشرف   راسة أجراها وفي 

 علي االق صا  ا  لي  ؤثرات مح   ا مصرف وفحص ما إذا  انت مح  ات وا  ي ه فت ا ي 

عالقة إيجابية وهامة مع ا عائ  على  ها ا م ا ر ا ما ية بينت أن مصارف اإلسالمية ربحية ا 

 أن  فاءة اإل ارة بش ن نفقات ا  ش يل مصارف  ما اثبتيؤ ي إ ى ار فاع ربحية ا مما األصول 

 .مصارفبش ل إيجابي وملحوظ على ربحية ا   ها   ثير

 

ب    لف ا  الفا  بيرا بسب اتا  راس من  الل عرض األ بيات ا سابقة نلحظ أن ن ائج 

على ا رغ  من أن ا  راسات بينت  .اال  الف في ا بيانات وزمنها وا بيئة ا مس   مة في ا  حليل

 ة    لف في جوانب ع ي ةا  راسهذه أن هناك ا ع ي  من ا عوامل ا  ي  ؤثر على ا ربحية، إال أن 

 راسة ومج مع ا  راسة.بسبب ا وقت وا م  يرات ا مس   مة في نموذج ا  

و ه   هذه ا ورقة ب راسة   ثير مح  ات ا ربحية علي ا عائ  علي األصول مع األ ذ في  

ا حسبان   ثير   ير  ريقة ا قياس وفقا  ل  لفة ا  اري ية و وفقا  لقيمة ا جارية  ما بينت ا شريعة 

 .اإلسالمية علي ا ربحية 

 ا منهجية وبيانات ا بحث:

ث ا منهج االس قرائي االس  ال ي وا  حليلي من  الل اس قراء ما عرض في اع م  ا باح  

األ ب ا محاسبي ا منضب  با شريعة اإلسالمية، م عما ذ ك با  حليل اإلحصائي  بيانات عينة 

 ق  ، وSPSS، وذ ك باس   ا  برنامج ا حز  اإلحصائية 2015-2006ا  راسة  الل ا ف رة 

رف إسالمية في ا سو ان )ا مصرف ا سو اني ا مصري،    ا  يار عينة من ثالث مصا
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ا مصرف ا سو اني ا فرنسي، مصرف فيصل اإلسالمي(، حيث  ع بر ا سو ان أول  و ة في 

ا عا    بقت ا صرافة اإلسالمية في  امل ا ق اع ا مصرفي، ويس ن  ا  يار ا عينة بسبب ا   ير 

إ ي  بق  ريقة ا   لفة ا  اري ية     غيرتفي  ريقة ا قياس في ا عينة ا م  ارة حيث  انت   

 ريقة ا قياس وفقا  لقيمة ا جارية ا  ي  ع  موافقة  لشريعة اإلسالمية، و   جمع ا بيانات من 

 و ذ ك من ا  قارير ا سنوية ا منشورة من قبل عينة ا  راسة. Bankscopeموقع 

 :ا م  يرات 

 :ا م  ير ا  ابع

وا عائ  على حقوق  (ROA) ئ  على األصول س     ا  راسات ا سابقة ا عا 

 مقياس  ربحية ا مصارف، وفي هذه ا ورقة سي   اس   ا  ا عائ  علي   (ROE)نا مساهمي

 مقياس  لربحية، وهو ا معبر عنه بنسبة مئوية  صافي ا ربح إ ى إجما ي  (ROA) فق  األصول

 .األصول

 ا م  يرات ا مس قلة

 :وع ين صنف ا م  يرات ا مس قلة إ ي مجم

 :ا م  يرات ا مصرفية ا  ا لية أوال:

   اس   ا  م  ير حج  األصول في معظ  األ بيات ا سابقة،  :Log A حج  األصول -1

يس     إجما ي موجو ات ا مصرف  ل عبير عن حج  ا مصرف، ويعبر عنه بحساب  حيث

 Smirlock ربحية )ا لوغاري   إلجما ي قيمة األصول، وعامل حج  األصول يؤثر ايجابيا على ا

 ،1985(. 

 بين  فاية رأس ا مال نسبة قوة رؤوس أموال ا مصارف وهي : CA   فاية رأس ا مال  -2

ي   قياس م ى  فاية رأس ا مال  نسبة من  واح ة من ا نسب األساسية   ح ي  قوة رأس ا مال،

ل مؤسسة علي ا  مويحقوق ا مساهمين إ ى إجما ي األصول ، ويشير ار فاع ا مع ل إ ى اع ما  ا 

ا  ا لي، وي ل أيضا على ق رة ا مصارف على اس يعاب ا ص مات ا  ارجية وحسن إ ارة 

ا م ا ر، وبينت ع ة  راسات ان ا وضع ا  بيعي هو وجو  عالقة إيجابية بين  فاية رأس ا مال 

 ( 2003حسن وبشير، ( و)Berger ،1995 وا ربحية )

javascript:void(0);
javascript:void(0);


 

 
1551 

 

األو ي:ا قروض إ ى إجما ي  و س     نسب ين  قياس جو ة األصول:  جو ة األصول -3

بش ل إيجابي، وا ثانية: ا قروض غير  مصارفاألصول، ومن ا م وقع أن  ؤثر على ربحية ا 

ربحية بش ل ا ى ا عاملة إ ى إجما ي األصول وهو مقياس آ ر  جو ة األصول ويؤثر عل

 (.2012)مسعو ،اشرف سلبي

:  قياس ا سيو ة  س     نسبة ا موجو ات ا سائلة إ ى إجما ي األصول، حيث  LQة ا سيو  -4

سبب رئيسي في فشل ا مصارف، ومن ناحية أ رى فان ار فاع حج    ع بر ع    فاية ا سيو ة

عالقة إيجابية بين   راسات إ ي وجو ا سيو ة ي ر ب علية ار فاع   لفة ا فرصة ا ب يلة،و شير ا 

 (. Burke  ،1989) ا سيو ة وربحية ا مصارف

وهي  عبر عن ار فاع ا فوائ  واألرباح ا م  سبة من  الل ا و ائع ، و س  رج  :DT ا و ائع -5

 .ا مصارف نسبة  لو ائع إ ي إجما ي األصول و ؤثر بش ل ايجابي علي ربحية 

 ارة األصول  مثلها إيرا ات ا  ش يل مقسومة على إجما ي األصول، : إOPI  ارة األصولإ -6

 و شير األ بيات إ ي وجو  عالقة إيجابية بين إ ارة األصول وربحية ا مصارف اإلسالمية

(Chirwa 2003 ؛  Miller&Noulas ،1997). 

  ع سوويعبر عنها بمجموع مصاريف ا  ش يل إ ى مجموع األصول،  : TOE فاءة ا  ش يل -7

سين ، وان فاض ا نسبة يؤ ي إ ى  حفي اإلنفاق علي عمليا ه  فاءة ا  ش يل ق رة إ ارة ا مصرف

)مسعو ، اشرف بحيةربين ا و هابين سلبيةعالقة  وجو   شير ا  راسات إ يو ،ةاإل ار فاءة 

2012.) 

 .  يون إ ي حقوق ا مساهمينا من  حسب  نسبة: و TD نسبة ا م يونية  -8

ق  و س  رج  نسبة مئوية إلجما ي ا م لوبات إ ى إجما ي أصول، :و TLA ا م ا ر ا ما ية -9

يؤثر هذا ا عامل إيجابيا علي ربحية وأحيانا  مصارفي ون  ها   ثير سلبي على ربحية ا 

  (.2012)مسعو ،اشرف صولاأل
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 م  يرات االق صا  ا  لي:ثانيا: 

 شير ا  راسات إ ي أن ربحية ا مصارف    ثر بم  يرات االق صا  ا  لي  مح  ات  ارجية، 

وعا ة ما ي   اس   ا  مح  ين من االق صا  ا  لي )مع ل نمو ا نا ج ا محلي اإلجما ي ا سنوي 

 ومع ل ا  ض   ا سنوي(.

يس     ا نشا  االق صا ي  مقياس  مع ل نمو ا نا ج  ا نا ج ا محلي اإلجما ي: مع ل نمو -1

ا محلي اإلجما ي ا حقيقي ا سنوي، حيث  ع بر ا عوامل ا مر ب ة با عرض وا  لب عوامل مؤثرة 

و شير ا  راسات إ ي وجو  عالقة  في ا نا ج ا محلي اإلجما ي مثل ا و ائع وا قروض  لمصارف،

،  Demirguc& Huizingaمو ا نا ج ا محلي اإلجما ي وربحية ا مصارف )إيجابية بين ن

 (.Bikker  &Hu  ،2002 و) (1999

يس     مع ل ا  ض   ا سنوي  قياس نسبة ا زيا ة في ا رق  ا قياسي  : مع ل ا  ض   ا سنوي -2

وجو  عالقة سلبية  بين ا  ض    إ يو شير ا  راسات .ا مس هلك  جميع ا سلع وا   ماتألسعار 

(، و  ن  راسات قليلة أ رى بينت وجو  عالقة إيجابية بين ا  ض   Perry  ،1992ربحية )ا و

 .(Kosmidou،2006 )وا ربحية

  حليل  لبيانات 

 ا فرضية األو ي:

 أصول ا مصارف اإلسالمية. أ اءناك عالقة ذات  ال ة إحصائية بين مح  ات ا ربحية ومع ل ه

 ا فرضية ا ثانية:

هناك   ثير  لقياس ا محاسبي علي ا عالقة اإلحصائية بين مح  ات ا ربحية و مع ل أ اء 

 ا مصارف اإلسالمية.

 :صولمح  ات ا ربحية ومع ل األ اء  أل   راسة ا عالقة بين - أوالً 

مح  ات ا ربحية  ا م  يرات ا مس قلة ومع ل األ اء  ألصول  م  ير     راسة ا عالقة بين 

  ابع نقو  ب حليل االنح ار ا م ع  .

  حليل االنح ار    ثير مح  ات ا ربحية على مع ل ا عائ  على األصول:*  
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 ىإ صل نسبة  بيرة  ب( ي ضح أن مع ل ا عائ  على األصول ي  ثر 1من ا ج ول ) 

 Adjusted R Squareا مع ل  Rبمح  ات ا ربحية وا م مثلة في قيمة مربع  98.5%

 فق  راجع ألسباب أ رى. %1.5وا باقي بنسبة 

   حليل االنح ار ا م ع      ثير مح  ات ا ربحية على ا عائ  على األصول R( معامل االر با  1ج ول )

 

Model Summary 

Mod

el R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 a.995 .990 .985 .23570 

 

 ير ب  بعالقة معنوية مع  ل من:   ( ي ضح أن مع ل ا عائ  على األصول2ومن ا ج ول )

  0.001 فاية رأس ا مال بعالقة إيجابية و ب ال ة معنوية  

  0.001ا سيو ة بعالقة إيجابية و ب ال ة معنوية 

  0.003بعالقة سلبية و ب ال ة معنوية ا و ائع  ألصول 

  0.00إ ارة األصول بعالقة إيجابية و ب ال ة معنوية 

  0.037 فاءة ا  ش يل بعالقة إيجابية و ب ال ة معنوية 

  0.004مع ل نمو ا نا ج ا محلي بعالقة سلبية و ب ال ة معنوية 

  0.006مع ل ا  ض   بعالقة سلبية و ب ال ة معنوية 

 0.019ة إيجابية و ب ال ة معنوية حج  األصول بعالق. 

هذا وق  بين  حليل االنح ار أن عالقة مع ل ا عائ  على األصول ب ل من جو ة األصول  

 .و ا م يونية و م ا ر ا  مويل غير معنوية
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    ثير مح  ات ا ربحية على ا عائ  على األصول. ن ائج  حليل االنح ار ا م ع   (:2ج ول )
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -11.809 3.311  -3.567 .002 

 001. 3.864 194. 014. 054. ا مال رأس  فاية

 070. 1.927 094. 011. 021. األصول جو ة

 001. 4.149 187. 008. 034. ةو سيا 

 003. 3.464- 127.- 004. 013.-  ألصول ا و ائع

 000. 21.112 856. 038. 793. األصول إ ارة

 037. 2.246 109. 099. 222. ا  ش يل  ف ة

 693. 401.- 036.- 049. 020.-  ا م يونية

 225. 1.256 116. 018. 023.   مويلا م ا ر

 004. 3.304- 133.- 017. 056.- ا محلي ج انا  نمو مع ل

 006. 3.083- 156.- 008. 026.-  ا  ض  مع ل

 019. 2.567 240. 370. 950. األصول حج 

 a. Dependent Variable:  األصول % ليع ا عائ  مع ل 

 راسة   ثير ا قياس ا محاسبي على ا عالقة بين مح  ات ا ربحية و مع ل ا عائ  على  -ثانيا 

  .األصول

 ان حية على مع ل ا عائ  على األصول ( ي ضح أن   ثير مح  ات ا رب3من ا ج ول ) 

 %98.0ا مع ل  R      ير  ثيراً با  ريقة ا قياس ا محاسبي حيث  انت قيمة مربع بسي ا و

( ا مس     في  راسة   ثير مح  ات ا ربحية 1ا قيمة ا محسوبة في ا ج ول رق  )  قل عنوهي 

 في ا قياس ا محاسبي. على مع ل ا عائ  على األصول ب ون   ثير ا  ريقة ا مس   مة

 

  حليل االنح ار ا م ع      ثير مح  ات ا ربحية على مع ل ا عائ   R( معامل االر با  3ج ول )

 على األصول مع ا وضع في االع بار  ريقة ا قياس ا محاسبي
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Model Summary 

Model R 

R 

Squar

e 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 a.995 .990 .980 .24202 
                             

 ريقة ا قياس ا محاسبي  ان  ها   ثير بسي  علي ا عالقة   ( ي ضح أن4ومن ا ج ول ) 

بين مح  ات ا ربحية ومع ل أ اء أصول ا مصارف محل ا  راسة، وا ضح من  الل ا  حليل 

 عائ   عالقة بينها وبين مع ل اأيضا أن ا عالقة ق    يرت مع عامل  فاءة ا  ش يل حيث أصبحت ا

 . على األصول غير معنوية

 

لتأثير محددات الربحية على معدل العائد على األصول  ( : نتائج تحليل االنحدار المتعدد4جدول )

 مع الوضع في االعتبار طريقة القياس المحاسبي.
aCoefficients 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -11.117 3.578  -3.107 .006 

 001. 3.790 194. 014. 054. ا مال رأس  فاية

 064. 1.977 102. 012. 023. األصول جو ة

 001. 4.027 185. 008. 034. ا سيو ة

 003. 3.402- 127.- 004. 013.-  ألصول ا و ائع

 000. 20.466 860. 039. 797. لاألصو إ ارة

 060. 2.018 102. 103. 208. ا  ش يل  ف ة

 925. 096.- 010.- 056. 005.-  ا م يونية

 294. 1.082 104. 019. 020. ا  مويل م ا ر
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 011. 2.863- 125.- 018. 053.- ا محلي ج انا  نمو مع ل

 009. 2.967- 171.- 010. 028.- ا  ض   مع ل

 046. 2.153 219. 403. 867. األصول حج 

 569. 580. 034. 217. 126.  ةة ا قياس ا م بع ريق

a. Dependent Variable: األصول يعل ا عائ  مع ل 

 

 اً :  حليل االر با   ثثا

  حليل االر با  بين مح  ات ا ربحية وا م  ير ا  ابع ا م مثل في مع ل ا عائ  على  

 .بيرسون امل االر با  األصول نقو  ب حليل مع

 *  حليل االر با  بين مح  ات ا ربحية ومع ل ا عائ  على األصول 

( ن ائج  حليل معامل االر با  وا  ي  بين وجو  ار با  بين مع ل 5ي ضح من ج ول ) 

ا عائ  على األصول و الً من جو ة األصول وإ ارة األصول وم ا ر ا  مويل وجميعها عالقة 

 موجبة.

 

  حليل االر با  بين مح  ات ا ربحية ومع ل ا عائ  على األصول (5ج ول )

 ا قيمة ا معنوية معامل االر با  ا م  يرات

 419. 153. ا مال رأس  فاية

 023. *413. األصول جو ة

 235. 224.  ا سائلة ا موج ات

 598. 100.  ألصول ا و ائع

 000. *972. األصول إ ارة

 067. 339.- ا  ش يل  ف ة

 992. 002.  ا م يونية

 026. *406. ا  مويل م ا ر

 331. 184.- ا محلي ج انا  نمو مع ل
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 182. 250. ا  ض   مع ل

 143. 274. األصول حج 

 

 ا  الصة

إ ي  حليل وقياس أ اء  م  يرةا  اإلعمال بيئة ظل فيهناك حاجة ضرورية ومس مرة  
امل  ا لية و ارجية  ؤثر علي ا ربحية و ق  حيث هناك عو، ا ربحية في ا مصارف اإلسالمية

أجريت هذه ا  راسة علي ثالث مصارف إسالمية في ا سو ان قامت ب  ير  ريقة ا قياس إلح اثها 
ا ما ية وهي: )ا مصرف ا سو اني ا مصري، ا مصرف ا سو اني ا فرنسي، مصرف فيصل 

إ ي معرفة أثر   يير ، حيث ه فت ا ورقة 2015ح ى  2006اإلسالمي(،  الل ا ف رة من 
  ريقة ا قياس علي  حليل عالقة مح  ات ا ربحية وأ اء  ا مصارف اإلسالمية محل ا  راسة.

وإجراء  حليل االنح ار واالر با   لبيانات   sspsو ق     اس   ا  ا برنامج اإلحصائي 

رأس  ن  فاية، نج  أ االنح ار اإلحصائي ء على ن ائج  حليلا  راسة، وبناه ف  حقيق أجل  من

وير ب  ا سيو ة  ه   ثير ، وعامل 0.001عالقة إيجابية و ب ال ة معنوية وير ب  با مال  ه   ثير 

بعالقة سلبية و ب ال ة وير ب  ا و ائع  ه   ثير ، وعامل 0.001بعالقة إيجابية و ب ال ة معنوية 

، 0.00وب ال ة معنوية بعالقة إيجابية  وير ب إ ارة األصول  ه   ثير ، وعامل 0.003معنوية 

، وعامل 0.037بعالقة إيجابية وب ال ة معنوية وير ب   فاءة ا  ش يل  ه   ثير و ذ ك عامل 

مع ل ، وعامل 0.004بعالقة سلبية وب ال ة معنوية وير ب  مع ل نمو ا نا ج ا محلي  ه   ثير 

 ه   ثير ج  األصول ، وعامل ح0.006بعالقة سلبية و ب ال ة معنوية وير ب   ه   ثير ا  ض   

 بين وجو  ار با  ، هذا وق  بين  حليل االر با   0.019بعالقة إيجابية و ب ال ة معنوية وير ب  

بين مع ل ا عائ  على األصول و الً من جو ة األصول وإ ارة األصول وم ا ر ا  مويل 

 وجميعها عالقة موجبة.

عائ  ة بين مح  ات ا ربحية و مع ل ا   ثير ا قياس ا محاسبي على ا عالقوق  بين ا  حليل  

  ير      ان بسي ا ون   ثير مح  ات ا ربحية على مع ل ا عائ  على األصول ل وأعلى األصو

ا قيمة   قل عنوهي  %98.0ا مع ل  R ثيراً با  ريقة ا قياس ا محاسبي حيث  انت قيمة مربع 

ق    يرت مع عامل  فاءة وا ضح من  الل ا  حليل أيضا أن ا عالقة  ،%99.0 ا محسوبة

 .ا  ش يل حيث أصبحت ا عالقة بينها وبين مع ل ا عائ  على األصول غير معنوية
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 أفريقيا يف التبشري وِعاقة اإلسالم نشر يف السنوسيني الدعاة دور
 (العشرين القرن منتصف حىت عشر التاسع القرن منتصف)

 

 الشبلي حممد عبدالعاطي عادل:  إعداد

 يوسف بن عبدهللا. د

 اإلسالمية الدراسات أكادميية – مالاي جامعة

 

 امللخص
 فلم ، أفريقيا يف التبشري وإعاقة اإلسالم نشر للدعاة السنوسيني يف الرايدي الدور توضيح إىل الدراسة هذه هتدف     
 واليت عليها، يعتمد وأسس قواعد له منتظم منهج بغري يسري السنوسيني  الدعاة من اإلسالم إىل الدعوة أسلوب يكن
 إىل السنوسية الدعوة ضلأفريقيا،فأصبح بف أهل من الوثنيني بني مبادئه ونشر وبعلومه به والتزود الكرمي القرآن أبرزها من

 السنوسيني الدعاة ستخداماب كان  ذلك وكل النفوس، يف أثراً  وأقواهلم وسلوكياهتم أفعاهلم على بينهم فيما وتطبيقه اإلسالم
 السنوسية ابلدعوة ريفالتع أيضاً  البحث ولسيتنا كما  ، إليه والدعوة الكرمي القرآن تعاليم واتباع احلسنة واملوعظة احلكمة

 لواء محلت يتال الدعوة تلك ومبادئ ألسس التطرق سيتم أيضاً  ، هللا رمحه السنوسي علي بن حممد اإلمام ومبؤسسها
 يالتارخي املنهج إىل ةابإلضاف حتليلياً  اترخيياً  منهجاً  تنتهج وأما املنهج املتبع فإن هذه الدراسة  عليه، واحلث القرآن

 الدراسة هذه فإن فريقياأ يف التبشري وإعاقة اإلسالم نشر يف السنوسيني الدعاة لدور التارخيي الطرح هذا وبعد ، .الوصفي
 . أفريقيا يف اإلسالم إىل  السنوسية الدعوة عن نتجت اليت اإلجيابية النتائج معرفة إىل ترنو

 . اإلسالم ، ومبادئ أسس ، تبشريال ، الكرمي القرآن ، السنوسية الدعوة:  مفتاحية كلمات
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 ا مق مــــــــــــة                                         

 

ا حم هلل رب ا عا مين،وا صالة وا سال  على أشرف ا  لق أجمعين نبينا محم  عليه أفضل 

 ا صالة وأز ى ا  سلي ، وبع ..

وقاموا بها  ير ملسو هيلع هللا ىلص ( مع رسول هللا )  نشر اإلسال  وا  عوة إ يه أعظ  رسا ة حملها األو ون   

قيا ، فضربوا  نا ا مثل في أروع  ضحيات يقو  بها إنسان في سبيل ما يؤمن به ،وعلى هذا 

ا  رب من ا ف اء وا  ضحية وا عمل ا  ؤوب  نصرة اإلسال  سار ا  عاة ا سنوسيون يجوبون 

 ا وثنيين ويصححون ما فس  منأجزاء وغابات ا قارة ا عظيمة إفريقيا،  وينشرون اإلسال  بين 

عقائ  عن  بعض ا مسلمين، ف ان أسلوب ا  عوة إ ى اإلسال  من ا  عاة ا سنوسيين يسير وفق 

منهج من ظ   ه قواع  وأسس يع م  عليها، ح ى ال ي  ب  في ا م اهات وا مصاعب ا  ي 

حقيق سنوسية من  س القيه  اصة من االس عماريين وحمال ه  ا  بشيرية، وبهذا  م ن ا  عاة ا 

 أه افه  في نشر اإلسال  في أجزاء  بيرة من ا قارة اإلفريقية.

 و  مثل أهمية ا  راسة في ا نقا  ا  ا ية :

رس  صورة  يبة   ل عوة إ ى اإلسال  في ا محافل وا مؤ مرات ا علمية  ا ل و ارج  -     

 ن اق ا عا   اإلسالمي.

با منهج اإل هي ا سلي  في ا  عوة إ ى اإلسال    وضيح أهمية ا عو ة إ ى ا  ين وا  مسك -

 با ح مة وا موعظة ا حسنة، وهذا ما قا  به ا  عاة ا سنوسيين.

 

إبراز ا  ور ا قيا ي  ل عوة ا سنوسية ح ى ال يحر  شبابنا ا ق وة ا حسنة في مسيرة  -

 ا عمل اإلصالحي ا م مثل في ا  عوة إ ى اإلسال  ا صحيح.
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 عمل ا جماعي، محل أمثل  وح ة ا مسلمين، وهذا ما  عت إ يه ا حث على اإليمان با -

ا  عوة ا سنوسية، من  الل نبذ ا  عصب وا فرقة ا لذان  ان  هما األثر ا با غ في   هور 

 األمة اإلسالمية.

وأما با نسبة أله اف هذه ا  راسة فإنها   محور أه اف ا  راسة في اإلجابة على ا  ساؤالت   

 ا  ا ية:

 ار  زت ا  ي وا مبا ئ األسس وماهي ؟ مؤسسها ظهرت ا  عوة ا سنوسية ومن هو  يف   

 بارز  ور وعلومه ا  ري   لقرآن  ان وهل ؟ اإلسال  إ ى  عو ها في ا سنوسية ا  عوة عليها

 ؟ اإلسال  إ ى  عو ه  نشر في

 

 ا مبحث األول:  عريف ا  عوة ا سنوسية  

 ورع ا شيخ زعيمها ي  على أنشئت وا  ي ا قا رية م رسةا  إ ى ا سنوسية ا  عوة أصل يعو    

ن  ق  اآل ر هو ا فاسي ا ريس ابن أحم  أ باعه بين من و عل   ، وا صالة با عبا ة األ ير هذا  و 

 ً  بقي  1797 هـ1212 م ة إ ى ان قا ه وبع  ، بال ه في واسعة شهرة نال أن بع  ُ ثر أ باعا

  نفرعي إ ى ا قا رية ا م رسة انش رت ا فاسي ا ريس م أح وفاة وبع  ،   ويلة سنوات هناك

: 

 ،(   ا سنوسية ا حر ة مؤسس)  ا جزائري ا سنوسي علي بن محم  إ ى أُسن  األول ا فرع 

 ىعل حافظ ا ذي ا ثاني ا فرع ع س على ،  ه ا مؤسسة األسرة من  رج ق  ا فرع هذا أن حيث

 زاوية أس س األثناء هذه في ا سنوسي علي بن حم م أن ا عل  مع ،1 ا  ريقة وراثة في ا شرعية

                                                           
  - محمو  شا ر، ا  اريخ اإلسالمي،بيروت،2006، ص1129
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ً  ، ا قا رية باس  ذ ك و ان واإلحسان ا بر   ب عمال ا قيا  أجل من م ة في    سيس من وان القا

  هذه

 جبل على زاوية بإنشائه  وذ ك أنفسه    وير في ا سنوسي علي بن محم  أ باع أ ذ ا زاوية

  ا  ي ا قا رية عن بعي ة ا سنوسية ا  ريقة ب أت اكهن ومن ، ا سنوسي ا لقب وأ ذوا قيس أبي

 .2 معروفة  ع    

 عو ي ا سنوسية ا  ريقة أصل أن ف قول ا ثانية ا زاوية أما ، األو ى ا زاوية ي ص فيما هذا  

 .ا سنوسي شعيب بن يوسف بن محم  ا شيخ بزعامة  لمسان م رسة األ  ا م رسة إ ى

 عرف بإعا ة  ميزت وأنها وا معاصرة ا ق يمة ا  رق صة ال ا سنوسية ا  ريقة و ع بر   

 ، 3 وا ب ع وا  رافات ا شوائب من ا  ين و صفية وا س نة با   اب ا عمل إ ى ا رجوع شعار

  ةحر فا سنوسية .أمرها أول في رفع ه بع ما  ويلة  م ة ا مب أ هذا عن ا  رق انحرفت حيث

  راقيةاإلش ا صوفية وبين ا  يني  إلصالح ا معاصرة ا نظرة بين صوفية و ريقة إصالحية

 ا سنوسية أن نرى وه ذا.  صا ح مسل    وين هو األسمى ه فها و ان ، 4 ا رهبانية وا صوفية

 ا نواهي عن االب عا  أجل من قامت ق  ا وهابية ا  ريقة  انت فإذا ، مذهبين جمعت ق 

 أجل من قامت فا سنوسية ،  راقيةاإلش ا  ريقة وا  اذها ا  ينية ا علو  و راسة وا من رات

  من ا نفس  صفية

 .  هللا ويعلم   هللا ا قوا باب من ا معرفة  بلوغ ا حق نحو و وجيهها األ  ار

 يقو حق ا ناس إ ى  لوصول ذ ك وا  علي  ا عل  اس عملت ق  ا سنوسية ا  ريقة أن  ما    

 . بياألجن ا وجو  محاربة إ ى  عت أنها إ ى باإلضافة أه افها

                                                           
  -أحم  ا  اهر ا زاوي،أعال   يبيا، ار ا م ار اإلسالمي،2001  ،ص284
  -شا ر،مرجع سابق،ص3131
  - ايفانز بري شار ،ا سنوسيون في برقة،صفاقس  لنشر وا  وزيع،2011،ص4232
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 يةا  ين وا حياة اإلمامة إ ى  عوي هي وإنما ا مصلحة وال ا مج   ة با  ريقة  يست ا سنوسية  

  وصولا إ ى ا قوة أسا يب يس عملوا    ا سنوسيين أن  ما ، وا  رافات ا شوائب من ا صافية

 . نبلواأل األسمى با  رق إ يه  وا وصول ا ناس بين ا صلح على اع م وا بل ، 5 أه افه  إ ى

 

 لىص وا رسول ا فر  بين ا صلة رب  إ ى ا وصول ا معاملة هذه من ا سنوسيين ه ف  ان وق  

 في ا عشرة ا مسلسالت وأ ذ األذ ار وإحياء األورا  بقراءة إال هذا ي   وال ، وسل  عليه هللا

 .ا نبوية األحا يث

  من فاية  ففيها: )  وقال ا نبوية األحا يث في ا عشرة ا مسلسالت ا  بير ا سنوسي جمع وق  

 وجه على ا صا ح وا سلف أصحابه وإ ى إ يه واالن ساب( ملسو هيلع هللا ىلص) ا نبي  بجيل اال صال أرا 

 (  6ا  صوص

 يةأ إ ى االنضما  من ا باعها  منع    أنها ، األ رى ا  رق من غيرها عن ا سنوسية   ميز و 

ً  يبقى أن فيم ن ،7 أ رى  ريقة ً  أو  يجانيا ً  ي ون ذ ك ومع رحمانيا  . ذ ك أرا  عن سنوسيا

 علي بن م مح ا شيخ ي  على برقة إقلي  في  ها شعبية قاع ة ببناء ا سنوسية ا حر ة قامت وق  

ً   وراً   ها  ان ا  ي  لزاوية قاع ة ا ج بوب واحة من جعل ا ذي ، ا سنوسي  ان شار في هاما

ً  إع ائها هو عن ئذ ا سنوسية به ماقامت وأه .  8 ا حر ة و وسع ً  مفهوما   ا  ريقة   ور م  لفا

  ا   وينو وا  علي  ا  ربية بل األح اث عن واالب عا  ا عز ة هو ا  ريقة  ور يع  فل  ، ا صوفية

                                                           
  -علي ا صالبي،ا حر ة ا سنوسية في  يبيا، 1، ارا بيارق،األر نن،1999 ،ص527
  -ا صالبي،مرجع سابق،ص 633
  - أحم  ص قي ا  جاني، ا حر ة ا سنوسية نش  ها ونموها في ا قرن ا  اسع عشر، ار  بنان،1967 ،ص7243
  -ا صالبي،مرجع سابق،ص835
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 ا  وسع من ا حر ة  م نت  وه ذا ،  ا ب ع من اإلسالمي ا  ين و نقية وا عس ري ا روحي

  9.وا عقبات االس عمار ومجابهة واالن شار

 قاومت صوفي نفس ذات جها ي ة  ينامي ي ة إصالحية حر ة هي ا سنوسي ة ا حر ة إن    

   عاونا قي  وو   ت ا نفوس في اإلسال  قي   رسيخ إ ى وسعت ، ا  ازية اإلس عمارية ا جيوش

وايَا وف حت.. ا ناس بين وا محبة وا  آ ي  ا ن اس في   ا  ي وا مهارات ا علو  أنواع  افة   علي  ز 

 ا حر ة سمات أه  ومن. ا معمورة بقاع من ا  ثير في اإلسال   ين ونشرت..  حيا ه  في

 في لا   و عن واالم ناع ا مسلمين بين  الف أي    صعي  عن ا بع   ل   االب عا  هو ا سنوسي ة

  معر ة أي  

 كو مس ا سنوسي علي بن مَحم   اإلما  سنها سمة وهي. ا واح  ا و ن أبناء بين  نشب مسلحة

 ا سي  عه  في ا سنوسية ا حر ة ف جنبت. 10 بع ه ا سنوسي ة ا حر ة إمارة  و ى من  ل   بها

 في ا سو اني ا مه ي نفوذ منا ق عن واب ع ت ا سو ان، مه ي ة مع ا  صعي  ا مه ي مَحم  

ً  ا قارة نفس في أ رى  حرك ساحات     ار اإلفريقي ة ا قارة  وأ ص ا  أو  ماس ألي    جنبا

 مَحم    وا سي ا شريف، أحم  ا سي  ا مب أ بنفس و مسك. إفريقيا في ه يا م أ باع مع  صا  

 ةا سنوسي    لحر ة أميراً   ان حينما ا سنوسي إ ريس مَحم   فا سي  11.بع ه من ا سنوسي إ ريس

 رقي ةا ش ا من قة إ ى با عو ة ا سنوسي ا  ين صفي  لسي  أوامره أص ر –  ها أميرٍ  أ ر وهو –

 مقاومة   رابلس إقلي  ومجاه ي مناضلي  معاض  ا  ربية ا من قة إ ى أرسله مابع  فوراً   ليبيا

ً  اإلي ا ي ا مس عمر  ا سي  يقو ها ا  ي ا جماعة بين مسلح صراع أو  الف نشوب من  وفا

 12. ا  ين صفي ا سي  بقيا ة ا سنوسي ة ا حر ة وأ باع ا سويحلي رمضان

                                                           
  - محمو  إبراهي ،ا عالمة محم  بن علي ا سنوسي ا جزائري، يوان ا م بوعات ا جزائرية،ا جزائر،2009 ،ص 9248
  -ا صالبي،مرجع سابق،ص1036
  -ايفانز،مرجع سابق،ص 11233
  -ا صالبي،مرجع سابق،ص1240



 

 
1566 

  مفهو  محرر جامع على صي ت ق  و عوة حر ة وهي ا سنوسية أن ا قول يم ن وبهذا  

  عوة مع مفاهي  با نسب صلة ذات وهي. 13  وا عقي ة وا فقه بـين ا  صوف ا م  امـل اإلسال 

  14.  ربوي اج ماعي  ش يل ا وقـت نفـس في وهي ،  ا  وحي 

 

 ا مبحث ا ثاني : مؤسس ا  عوة ا سنوسية 

 بنا يوسف بن محم  بن عب ا قا ر بن حمو بن ا عربي بن ا سنوسي بن علي بن محم  هو    

 بن نىا مث ا حسن ابن   ا  امل عب هللا بن األ بر ا ريس إ ى نسبه ين هي ا ذي   اب عب هللا

 .15 ( ملسو هيلع هللا ىلص) هللا  رسول بنت وفا مة  ا ب ابي بن علي ابن ا سب  ا حسن

  ةسن األول ربيع من عشر ا ثاني االثنين يو  ا سنوسي علي بن محم  و   وق     

 .   با جزائر مس  ان  ببل ة(    1798  يسمبر -23) هـ 1202

 فا مة ا سي ة عم ه ف و ت عامين ابن وهو ا سنوسي علي ا سي  وا  ه  وفي ق  و ان     

  بار  أي ي لىع وا  صوف وا ح يث ا فقه و عل  وا قنه ا  ري  ا قرآن فقرأ ، و نشئ ه ب ربي ه

 و هح يرى فيما ا  ف ير في وق ه ويُمضي واالنفرا  نزواءاال إ ى يميل و ان ، عصره علماء

ً  شئ  ل في ا م  لفة ا مسلمين أمور من  . 16  قريبا

ً  وا  رحال ،  االسفار  ثير ا حر ة مؤسس و ان    إ ى افرس ا ب اية ففي ، وا معرفة  لعل   لبا

 من رسها  ا  ي ا علو  في أجازه ح ى ا  ين علو  في ي فقه سنوات سبع بها وم ث فاس م ينة

ً  وُعين( ا  برى ا مشي ة)  على فحصل  ذ ك أهالً   ان  ، 17 فاس بم ينة ا  بير با جامع م رسا

                                                           
  -إبراهي ،مرجع سابق،ص 13250
  -شا ر،مرجع سابق،ص14135
  - محم  بن علي ا سنوسين ا مسلسالت ا عشرة في األحا يث ا نبوية، 1، ار ا معارف،مصر،1966  ، ص1543
  -ا صالبي،مرجع سابق،ص1642
  -شا ر،مرجع سباق،ص1744
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 ف ح إ ى ي عو  ان و ما ، وعلماؤه األزهر ا جامع حيث مصر صوب ا حر ة مؤسس ا جه وق 

 ا عل  من  رجةً  إ ى وصل وأنه األربعة ا مذاهب ب ح  األ ذ في ا  قي  وع   االج ها  باب

 ةاال ريسي ا  رق ومشائخ با علماء إ  قى ، وهناك ا حجاز ا  روس فسافر إ ى إل قاء  ؤهله

  راسة في واج ه   رقه  و رس منه  ،وأ ذ 18وا  يجانية وا قا رية وا ناصرية وا شاذ ية

 م ة شيوخ ع اوة ض ه حرك مما وا مري ون ا  الميذ حو ه أ  ف وق  ، اإلسالمية ا مذاهب

 يف وا ُسنة ا   اب على ا  ا ص ا صريح اع ما ه وين ق ون ي ا فونه  انوا ا ذين اوعلمائه

 آسا ذة ا  عوة مؤسس رافق ا حجاز ومن ، ينق ع    االج ها  أن على ا حجة وإقام ه ،  روسه

 األ ير وفي  و ما(  با يمن صبيا)  إ ى(   ا  ضيرية ا  ريقة رئيس) ا فاسي ا ريس ابن ا شيخ

  ذ ك ،بع   1837 قبيس أبي جبل في زواياه أول أسس ا م رمة م ة وفي ،  19 ةم  إ ى عا 

  جبلبا ا بيضاء ا زاوية وهي األفريقية زواياه أول فيها أسس حيث برقة إ ى ا حجاز من ا جه

 .                                       20 األ ضر

 أمل أن على سنوات ثماني فيها م ث حيث  لحجاز غا رها سنوات ست هناك وم ث      

 جـ   علمـاء مـن ا عل  أ ذ إ ى ي  لع و ان   عو ه ونشر  حر  ه اإلن الق م ان هي   ون

  كذ قبل أنه إال إ يها، ا ذهاب في فف ر ا علماء  هؤالء ا  صب ا مر ع هي ا م رمة م ة و عل

  أتب وقت في ذ ك و ان ، ا زوايا أشهر على ا  عرف بنية ا جزائر صحراء إ ى مـنفاس ا جه

 نحو هي ج جعله ا ذي ا رئيس ا  افع هو هذا و عل ا جزائر على سي ر ها  بسـ  فرنسـا فيـه

  وجه ومنها قصيرة م ة بها وبقي حا يا األغوا  مه ي  والية عـين إ ـى فوصل ،21ا صحراء

 سع م إ ى ه وج ومنها وا شريعة، ا فقه في  روسا يلقي زمنية م ة فيها م ث ا  ي االغوا  إ ى

  بوالية  ائرة)

                                                           
  --شارل فيرو ،ا حو يات ا ليبية،ت:محم  عب ا  ري  ا وافي، 3،بن ازي،1994 ،ص 18214
  - محم  ا  يب ا ريس األشهب برقة ا عربية أمس وا يو ،م بعة ا هواري ، مصر،ص19257
  -األشهب،مرجع سابق،ص20258
  --هنري حبيب،  يبيا بين ا ماضي وا حاضر، ت:شا رابراهي ،ا منش ة ا عربية  لنشر وا  وزيع،ص 21186
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 سرعان أنه غير ا رحمان عب  بن محم  بنت منة   عى امـرأة من  زوج وفيها ( ، حا يا ا جلفة

 منها  ل وفي ا جلفة فبوسعا ة إ ى ثـ  ا جه ،22 رحل ه في مصاحب ه رفضها بسبب  لقها ما

  لجزائر ا فرنسي ح اللوقبلهـا اال فاس م ا رة بع  يذ رانه ، ومما 23ا   ريس بمهمة يقو   ان

 ام سرعان منه  فال أنجـب ا  ي عموم ه بنات بإح ى و زوج مس  ان  إ ى ا سنوسي ابن عا 

 لـىع اس و وا ق   انوا ا ذين أقاربه وبين بينه  الف نشب مس  ان  م ا ر ه وقبل.  وفي

 .أمال ه

 ثـ  ، ا حـرا  هللا بيت إ ى ا شوق ش ه فق  م ة إ ى ا ذهاب في ا سنوسي علي بن محم  ف ر    

. 24 رقةب إ ى وبسرعة فج ة رجع فق  ،  ا علماء ب بار اال  قاء من  م نه فرصة فيها إن وجو ه

 أ ر  ا ذي ، األول عباس ا وقت ذ ك في يح مها و ان بمصر مر   برقة إ ى رجوعه وعن 

    ا سنوسي و  ن ، 25ا ح ي  باب بجهة ا قللي ا شيخ عن  ا قاهرة  ارج زاوية  ه وبنى وفا  ه

 واصل  ث   به وا  برك  زيار ه ا ناس فهرع ، با جيزة  ر اسة ناحية في نزل وانما ، بها ينزل

 26. برقة إ ى ا عو ة رحلة ذ ك بع 

  وجعل إ يها ان قل ا  ي ا ج بوب زاوية إنشاء في  ف يره اس قر أن عا  بع  ما  بث ث 

 .      1958 عا  وفا ه ح ى  لحر ة ومر زاً  مقراً  منها

 م ني فإنه ومبا ئه    به وا رجوع ف رية  حر ة ا سنوسية ا حر ة مؤسس ألف ار وبا نظر

 مه يةا  ا حر ة فعلت  ما  عو ه نشر في وا ش ة ا عنف يس عمل    ا  عوة صاحب ب ن ا قول

                                                           
  -األشهب،مرجع سابق،ص22259
  -ا صالبي،مرجع سابق،ص2344
  - بروشن.)ن.إ(، اريخ  يبيا من نهاية ا قرن ا  اسع عشر ح ى عا  1969 ،ت:عما  حا  ، ار ا   اب ا ج ي ة،بيروت،2001،ص 2479
  -األشهب،مرجع سابق،ص25261
  -بروشن،مرجع سابق،ص2681
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 ا وهابية في  ما  ها وا م    ا منشئ غير ا  عوة  ف رة ا م بق ي ن و   ا سو ان في

 .  ا عربية جزيرةبا 

 وابنه ا  عوة صاحب اس عمل فلق  به  ميزت ا ذي ا عا   ابعها  ل عوة ا سنوسية إن       

 ا  سبا ح ى أحسن هي با  ي وا مجا  ة ا حسنة وا موعظة ا ح مة أسلوب بع ه من ا مه ي

 قمنا  في ا سنوسية ان شرت ا ذين ا ناس بقلوب ،وظفرا 27 ا عا ي ا باب و ق ير اح را 

 امةً ع ا سنوسية ا  عوة عن وقرأوا سمعوا ا ذين ا مسلمين غير ح ى بعقول ظفرا  ما إقام ه 

  . ً اصة رجا ها عايشوا وا ذين

 إنـه ـلب با عمل ا عل  يقرن أن على عمل بل فحسب عا ما ي ون بان ا سنوسي ابن ي  ف       

 ، عملوا  وا عبا ة ا عل  ثالثية بين جمعت أنها نج  ا سنوسية ا  عوة سيرة اس قراء  الل مـن

 ففي ر،األف ا هذه    وير ويسعى بنفسه أف اره   بيق على يعمل ا سنوسي ابـن راح وعليه

 ألصحاب با نسبة ا ش ن هو وا ذ ر  ما وا صو  ا صالة على مريـ ه يحث  ان  عو ه أول

 بناءب أمر   عب يةا ا شعائر على االق صار      ـه  بين عن ما أنه غير  ا صوفية، ا  رق

 وق . 28 ا ه ف هذا إ ى  لوصول ا ناجح األسلوب وا بع ، ب قة ه فه وح   وا مساج ، ا زوايا

 أرا  ا ذي ا مج مع فهـ  فـي  عمق  ما ،  ه أسلوبا ا حسنة وا موعظة با ح مة ا  عوة ا  ار

  يا  هق في  حز با ي صف و ان ،  ا عثمانية ا سل ة مها نة في ونجح وا حجاز برقة في  عو ه

 .29 ا نفس ضب  في نفسه من ا مثل يع ي و ان ، وا مرح ا حل  إ ى باإلضافة

 وفر  بما ا سنوسي علي بن محم  ا سي  مثل مج ه ا و اعية  بيرا عا ما أن فيه الشك ومما   

 ـيف مضـ را  ـان و هذا ، ا باعه بين وينشرها آراءه يب ي  ان س ي ين ورأي نظر بع    يه

                                                           
  - أحم  ا شرباصي،  ور  ا صوفية في نشر اإلسال ، بيروت: ار ا ف ر،1979 ،ص2759
  - عب ا  ري  بوصفصاف ، جمعية ا علماء ا مسلمين ا جزائريين وعالق ها با حر ات األ رى،  ار م ا  ،2009 ،ص 2837
  - محم  فؤا  ش ري، ا سنوسية  ين و و ة، ار ا ف ر،1948 ، ص29215
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 مؤ فات ا سنوسي اإلما  أ ف فق  وعليه ، واالج ها ات اآلراء هذه   ابة إ ى األحيان بعـض

 : بينها من نذ ر30 ا مجاالت م  لفة في  ثيرة

 هيةفق مسائل عشر موضوعه ا راص ،  الصة في ا مقاص  ب ية:  ا مسماة ، ا عشر ا مسائل -

 .  عا ى  هللا رحمه ما ك اإلما  مذهب مشهور ا سنوسي فيها  ا ف

 . األربعين ا  رائق في ا معين ا سبيل -

 . وا قرآن با ح يث ا عمل في ا وسنان إيقاظ -

 . ا  رائق وأصول ا عل  أساني  في ا رائق ا روي ا منهل -

وهي  ، واح ة عقيـ ة  جمعه     ما  لمسلمين وح ة  قو  يم ن ال أنه ا سنوسي ابن أ رك    

 يس قي  وال ال ا بنـاء فـإن وبـ ونها ا عالقات و األعمال يهاعل  قو  ا  ي ا قاع ة األساسية

  صلح  يا  ا عقيـ ة أن ا سنوسـي ا شيخ ورأى. ينهار ح ى وا ف ن يس  يع أن يواجه األعاصير

 ح هوص االع قا  سـالمة وأن ،  رسو ه وسنة هللا   اب منبعها م ان هي ا مسلمين ش ات  جمع

 األمة اج ماع إ ـى سـبيل وال.  ا م آ ف ا مسلما م راب  ج معا م إلقامة ا وحي  ا  ريق هي

 ىإ  ا صحيحة بـا عو ة إال واآل ـرة ا  نيا في وسعا  ها وعزها صفها ووح ة قا بة اإلسالمية

  . ا فاس ة ا عوائ  وإ بـاع وا  عصب األهواء و وا ب ع ا شرك من ا  ا ص ا صافي اإلسال 

 إ ى ا حجاز ا رحي  عب  ا سي  وهو اإل وان أح  وسيا سن ابن أرسل  1856 سنة وفي  

 أحس ق  و ان ، ا شريف محم  ابنه اس ق   بسن ين ذ ك ،وبع   31ا مه ي محم  بابنه  إل يان

 راألمو ومه . ا عزيمة وقوة با صبر يصارعه ف ان عليه، اش   ا مرض وأن  اصة أجلـه بـ نو

                                                           
  -ش ري،مرجع سابق،ص30217
  - أحم  مص فى بن حلي ،  يبيا انبعاث أمة وسقو   و ة ، أ مانيا ،2004، ص31117
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 9  األربعاء يو  ا ج بوب بزاوية وفا ه  انت،و ا سنوسية ا حر ة زعامة ا مه ي ابنه   و ي

 .32  بع  حياة عارمة با عل  وا عمل1859/هـ1276 صفر

 

 إفريقيا في اإلسال  نشر في ا سنوسية ا  عوة ومبا ئ أسس: ا ثا ث ا مبحث

ب اية    ي ن أسلوب ا  عوة إ ى اإلسال  من ا  عاة ا سنوسيين يسير ب ير منهج من ظ   ه  

وإنما  انت ا  عوة ا سنوسية إ ى اإلسال   قو  على أسس ومبا ئ  33م  عليها،قواع  وأسس يع 

 من أهمها :34

 ا  زو  با عل  ا  يني وا  نيوي. -1

  جسي  ا ق وة ا  يبة في ش ص ا  اعية. -2

 ا  عوة إ ى اإلسال  با حسنى. -3

 أوال: ا  زو  با عل  ا  يني وا  نيوي:

أناس  ل عوة إ ى اإلسال  ونشر مبا ئه بين يرسل أي  -رحمه هللا-   ي ن اإلما  ا سنوسي 

ا وثنيين من أهل أفريقيا، وإنما  ان اإلما  يعل  أن هذه مهمة  برى أ بر من ا ق ال واال  حا ، 

وأعظ  من أن يقو  بها من ال يعرفون من ا عل  إال قليالً، من هنا  ان اه ما  ا سنوسي 

مواجهة ع و ال يه أ  ه بال إال بإزا ة اإلسال  ، و زوي ه  با عل  ا ذي ي سلحون به في 35با  عاة

من قلوب ا مسلمين أنفسه ، ف ان ا سنوسي ي  ار من  الب ا عل  ا مبرزين ويربيه   ربية 

  اصة  جعل منه   عاة إ ى  إلسال  ناشرين   عا يمه منافحين عن بيض ه.

                                                           
  -ا صالبي،مرجع سابق،3249
  -األشهب،مرجع سابق،ص33264
  -ش ري،مرجع سابق،ص34219
  -محم  أبو زهرة،ا  عوة إ ى اإلسال ، ار ا ف ر ا عربي،1992 ،ص3581
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ا جهل وا   لف أ ى  وفي ا وقت ا ذي مرت فيه األمة اإلسالمية بمرحلة ا ضعف وان شار     

ا  عاة ا سنوسيين حاملين مشاعل ا عل    م ين اإلسال  من قلوب ا ناس بفضل ما  زو وا به من 

ا عل  ا نافع، فان لقوا في أقاصي ا بال  يحا ثون أها ي ا صحاري من  ل ا قبائل وي عونه  إ ى 

هنا  ان ا  زو  با عل  هللا  عا ى، آمرين با معروف وناهين عن ا من ر با  ي هي أحسن، فمن 

وا  سلح به من أه  األمور ا  ي  انت  حرص ا  عوة ا سنوسية أن ي ون  عا ها م سلحين 

 .36بها

وعليه، فا سنوسي ق  اس  اع اثناء  حر ه ب عو ه أن ي  ار من بين ا مسلمين مجموعة  ي رة   

، ق ا علمي وا زا  ا ثقافيمن ا علماء وا فقهاء وا  عاة ، ممن ا صفوا با  ميز اإليماني وا  فو

ورجاحة ا عقل وقوة ا حجة ورحابة ا ص ر وسماحة ا نفس، وأصبحوا من أعم ة ا حر ة 

 ا سنوسية أثناء حيا ه وبع  وفا ه.

فا ناظر إ ى هذه ا صفات ا سابقة يرى م ى أهمي ها   ل  اعية يري  أن يلج مجال ا  عوة ح ى  

، و  نه ال 37عاب  غيور على حرمة اإلسال ال  ضيع جهو ه س ى، ف   من إنسان م لص 

يحوز من ا عل  إال قليال، في هاوى ح يثه ما بين ا فه  ا  ا ئ  معظ  األمور، وعم  اإلقناع 

 38 ل ير وبا  ا ي  ضيع  ل جهو ه في ا  عوة.

و   ي ن  ور هؤالء ا  عاة ا سنوسيين ا  عوة فق  في مجاهل أفريقيا، بل  ان  ه   ور   

)) فبعضه  أصبح مشرفا ومعلما في ا زوايا ا من شرة في  يبيا و شا  وا حجاز  عليمي آ ر

وهذا إن  ل فإنما ي ل على  39ومصر وبعضه  أصبح من هيئة ا   ريس ا عليا في ا ج بوب((،

أن ا  عوة ا سنوسية  انت    ار أفضل عناصرها  ل عوة من ا معلمين وا مشرفين، وا مرش ين 

 ا  ينيين.

                                                           
 علي محم  ا صالبي،ا ثمار ا ز ية  لحر ة ا سنوسية في  يبيا،ص3682
  -أبو زهرة،مرجع سابق،ص3783
  -محم  غالب،هذا هو اإلسال ، م ابع ا شعب،1959 ،ص3888
  ا صالبي، مرجع سابق،ص 3983
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ما  ا سنوسية هو إيصال هذه ا  عوة إ ى أي حيز بعي  عن ا عمران ح ى ال و ان جل اه  

يحر  هؤالء ا قان ون باألرياف واألما ن ا بعي ة فضل ا  عوة اإلسالمية، من أجل ذ ك  ان)) 

ا    ي   لعمل اإلسالمي  لريف وا قبائل ا ب وية مهما ج ا، وأعظ  شيء    مه به في هذا 

ناس من أهل ا قرى ومن ا ب و ي رسون ا  راسة ا شرعية اإلسالمية ا مجال هو ا عثور على أ

 40 يرجعوا إ ى أهليه   عاة((

 

 ثانيا:  جسي  ا ق وة ا  يبة في ش ص ا  اعية

ا ق وة ا  يبة ا  ي  سير بين ا ناس رافعة شعار ا عمل   فضل نموذج   علي  ا بشر  هي أفضل  

ن رسول هللا صلى هللا عليه وسل  قبل أن ي ون مئات ا مرات من األحا يث ا شفوية. فلق   ا

  اعية  ان مثاال عظيما  لق وة ا  يبة ا  ي سار على نهجهها علما وعمالً.

     

وبفضل ا  عاة ا سنوسيين وغيره  من أصحاب األعمال ا نموذجية، ان شر اإلسال  في ربوع  

ثناء ال ا  قية ا  ي قاموا بها أا  نيا،  ما ان شر اإلسال  عن  ريق شيوخ ا صوفية  بفضل األعم

زيارا ه   بال  غير ا مسلمين ، وا حقيقة أن اإلسال   بمح واه وأسسه ا  ينية واأل القية 

واالج ماعية  وا سياسية وا علمية واالق صا ية فهو  ين يشمل  ل ا جوانب ا  ي  لبي حاجات 

نظريا فهو مانزل ))  يقف  ا بشر في أي زمان وم ان، فا  ين اإلسالمي في مجمله  يس  ينا

ا رسول به عن  ح و  ا بالغ، وإنما هو  ين جاء  يقيمه ا ناس معياراً حا ما  لعمران و يجس وه 

 41نظما وسياسات في ا  نيا، وأعماال  ر  عليه  يو  ا قيامة((.

                                                           
  -ا صالبي،مرجع سابق،ص4083،84
  -محم  م و ي ا شعراوي،ا جها  في اإلسال ،جمع وإع ا  مر ز ا  راث    مة ا   اب وا سنة،1997 ،ص4134
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 فا مسل  إن  بق  عا ي   ينه  ما نز ت ه ي بسلو ه  ل من  عامل معه إ ى ا صرا  ا مس قي ،  

وما ان قل اإلسال  في ا هن  وغيرها من جزر ا ماليو إال عن  ريق ا سلوك ا حسن  ل جار 

ا مسلمين، فا ذين ال ي بقون  عا ي  اإلسال  با ش ل ا صحيح وال ين هجون نهجه ا سلي  فإنه  

يع وا بذ ك صورة سيئة ومشوهة يس  لها أع اء اإلسال  ح ى يظهروا عيب اإلسال  من  الل 

 42ض ا مسلمين.عيوب بع

من هنا  ان  زاما على ا  اعية قبل  روجه إ ى مجال  عو ه أن ي بق  عا ي  اإلسال  على   

 نفسه، وإال فإنه و المه غير مقنعين.

 ما أ ذت ا  عوة ا سنوسية على عا قها هذا األمر فإنها عم ت إ ى أمر آ ر    يقل أهمية    

مه  سلو يات اإلسال  ح ى ي ونوا  عاة مصلحين عن األول وهو ع ق ا عبي  في إفريقيا و علي

 في أقوامه  ف  ون  لم ه  مؤثرة أ ثر من غيره .

من وسائله في نشر اإلسال  بقلب إفريقيا ))أنه اش رى مرة  -رحمه هللا-ف ان اإلما  ا سنوسي 

قافلة من ا عبي   ان ا مس عمرون ق   فوه   يعرضوه  في سوق ا رقيق، و  ن ابن ا سنوسي 

ع قه  جميعا، وأ رمه  وعلمه  اإلسال ، وبث فيه  حبه و ق يره، ث   ر ه   يعو وا إ ى قبائله  أ

 وذويه  

 عاة ي ح ثون عن   يان ا مسيحيين وبر ا مسلمين، ف انوا  عائ  مهمة في نشر اإلسال  بين 

ع ن ،  ما  ان هناك أمر مه  ان هجه ا  عاة ا سنوسيين وهو ا وح ة و43أهليه  وقبائله ((

ا فرقة، و  نهنا  ان ه ف ا  اعين إ ى اإلسال  وا عاملين  ه اال حا  واأل فة واج ماع ا قلوب 

ا بع  عن اال  الف وا فرقة ا  ي  ؤ ي إ ى فسا  ذات ا بين مما يوهن  ين األمة و نياها 

                                                           
  -غالب،مرجع سابق،ص4290
  -ا صالبي،مرجع سابق،ص 4387
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جميعا، وهذا ما عم ت ا سنوسية إ ى ا بع  عنه ب ل ما أو يت من قوة، و ان من أه  أسسها 

  وحي  ا مسلمين وا بع  عن ا فرقة

  

 .با حسنى اإلسال  إ ى ا  عوة ثا ثا:

من أه  األمور ا  ي اه مت ا سنوسية بها في سبيل رفع  فاءة  عا ها، ونشر  عا ي  ا  ين،   

ْ َمةِّ  َرب ِّكَ  َسبِّيلِّ  إِّ َى   ا  عوة إ ى اإلسال  با حسنى م مثلين قو ه  عا ى )اْ عُ  ظَ  بِّاْ حِّ  ةِّ َواْ َمْوعِّ

ْ ُه   ۖاْ َحَسنَةِّ  يَ  بِّا َّ ِّي َوَجا ِّ يَن( أَْعلَ ُ  َوُهوَ   َۖسبِّيلِّهِّ  َعن َضلَّ  بَِّمن أَْعلَ ُ  ُهوَ  َربَّكَ  إِّنَّ   ۚأَْحَسنُ  هِّ  بِّاْ ُمْه َ ِّ

 في هذا ا ش ن ح ى  ؤ ى  عو ه  ثمارها. ( ملسو هيلع هللا ىلص) ،وم  ذين  ذ ك ه ى رسول هللا 44

ا ها، وااله  اء إ يها في سبيل هللا ال في سبيل ذا ه فا  اعي ال يقص  إال  شف ا حقيقة في ذ 

ونصرة رأيه وهزيمة ا رأي اآل ر. وا حقيقة أن اإليمان با شئ يجعل اإلنسان ي عو إ يه 

بصرف ا نظر عن رأيه فيه فلربما ي ون ا رأي نابع عن هوى، أو يف ق  ا  برة ا  املة  لح   

 .45على األشياء

عه ب ن ي ون أسلوب  عو ه  م  وذ من م ا  ا قرآن وا سنة وق  حث اإلما  ا سنوسي ا با 

وا باه األ الق ا حمي ة وا  عوة في سبيل هللا با ح مة وا موعظة ا حسنة، وا وح ة بين 

 ا مسلمين ونبذ ا  الف وا فرقة.

وعلى هذا األساس ا ذي بناه اإلما  ا سنوسي سار زعماء ا سنوسية و عا ها ال ي عون إال   

ال ينصحون إال با لين و ذ ك  جنبوا االص  ا    على ا  رق ا صوفية في  يبيا با حسنى و

                                                           
  -سورة ا نحل،آية رق  44.125
  -يوسف ا قرضاوي،ا صحوة اإلسالمية بين اال  الف ا مشروع وا  فرق ا مذمو ، ار ا شروق،ا قاهرة،2001  ،ص4517
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، فب ال من ع ائه  عملوا على ا نصح وا  عاون معه  في أمور 46وا حجاز ومصر وغيرها

 ا  ير.

سار ا  عاة ا سنوسيون على ما رسم ه ا سنوسية من   ى ف انوا أعمق أثرا من غيره ،  

جل ذ ك  انوا شو ة في ظهر  عاة ا  بشير، وا  ي أ لقت ا  ول وأ ثر عمال  فهمه ، من ا

 االس عمارية جحافلها   ي   ون مق مة الس عمارها.

فل   الق هذه ا حمالت ا  بشيرية أي مصاعب في  عو ها ا  بشيرية سوى من ا  عاة ا سنوسيين 

موال ا مس  ي ، فرغ  األ ا ذين  ان  ه  ا   ثير ا با غ بما  انوا عليه من ا سلوك ا قوي ، وا عمل

ا  ائلة ا  ي رص  ها ا بابوية وا جهو  ا مسيحية ا  نسية ا  بيرة  جعل ا قارة ا سمراء مسيحية 

 47إال أن  عاة ا سنوسية بما قاموا به ع لوا  ثيرا من مسيرات هذه ا عمليات ا  بشيرية.

 رابعا: نشر اإلسال  بين ا وثنيين

 َرْحَمةً  إِّالَّ  أَْرَسْلنَاكَ  َوَما)ون ه ايا  لناس أجمعين يقول  عا ى   ق  أ ت  عوة اإلسال           

ينَ  و عوة اإلسال   لها  ير وسعا ة  من يؤمن بها، ألنها أ ت جامعة   ل ما سبقها  .48(( ِّْلعَا َمِّ

من رسائل سماوية، ف بناؤها يؤمنون بجميع األنبياء وا مرسلين، وي قون ب  به ، وغيره  ال 

با   اب ا ذي جاءه و و  ان هذا ا   اب ا ذي بين ي يه اآلن غير محرف آلمن يؤمن إال 

 49باإلسال   ينا وا  ذه  ريقا إ ى مرضاة هللا  عا ى.

و ق  حمل  واء ا  عوة إ ى اإلسال   ل غيور على  ينه ضاربا ا مثل في ا  فاني من أجل ما  

نع  بها هو، ف ان من بين صفوف يع ق ، ومن أجل أن ينع  غيره بسماحة وع ل اإلسال   ما 

ا  عاة إ ى اإلسال  ونشره ق اع عريق من ا صوفية ا  ي منها ا سنوسية ا ذين وصل اإلسال  

                                                           
  -األشهب،مرجع سابق،ص 46268
  -األشهب،مرجع سابق،ص 47268
  -سورة األنبياء،آية 48107
  -عب ا حلي  محمو ،قضية ا  صوف ا منقذ من ا ضالل، ار ا معارف،1988 ، ص4930
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، وإ يه  يعو  ا فضل في أسلمة منا ق ع ي ة من 50عن  ريق سلو ه  إ ى أقاصى األرض

ليه ه صلى هللا عأفريقيا، حيث  عوا هناك إ ى ا مبا ئ ا بسي ة  إلسال  وإ ى حب هللا ورسو 

وسل   ون ا   رق إ ى مسائل  ينية معق ة أو ا  وض في مشا ل با  ة ا  قة، فجعلوا ا ناس 

 .51يُقبلون عليه إلنه يوافق ا ف رة ويب ع  عن ا فلسفات ا  ي   يب ا عقل في م اها ها

ة وعمل ا سنوسيون أ بر جه ه  في أن ي  ل اإلسال   ل أبناء أفريقيا ف ان من ا  عا   

ي علمون  يسافروا إ ى األما ن ا م  لفة ب ية نشر ا  ين اإلسالمي، وق  وصلت  عو ه  إ ى 

نيجيريا ا شما ية عبر أراضي جمهورية ا نيجر، ويذ ر ذ ك نعي  ق اح فيقول)) وثمة  ور ها  

 لفرقة ا سنوسية في نشر اإلسال  في ا من قة ا واقعة بين وا ي ا نيجر غربا وبحيرة  شا  

، ف ان ا  حرك منه  واسعا يشمل ق اعات  بيرة من ا قارة األفريقية  يع  فيها  ير 52((شرقا

 اإلسال .

بإرسال ا  ثير من ا مرش ين وا وعاظ إ ى موا ن ا ب و  -رحمه هللا– ق  قا  اإلما  ا سنوسي    

ا بعي ة ، ف ان يرسل بعض إ وانه إ ى جهات  اصة ويح    ه  ما ة عمله  ث  يرسل بمن 

  لفه  ي

، ف ان هذا ا عمل ا  ؤب من ا شيخ  جاه ا  عوة اإلسالمية 53 يعو  األوائل أل ذ ا راحة 

ا مبار ة ي ل على عظ  هذا األمر   ى ا شيخ واألمانة ا  ي  حملها  ه اي ه  وإرشا ه  ، ف ان 

 54بذ ك  افعا  ه  لقيا  بواجبه وأ اء رسا  ه.

  

                                                           
  -محم  رفعت، اريخ حوض ا بحر ا م وس  و يارا ه ا سياسية،  ار ا نهضة،ص50190
  -نعي  ق اح،إفريقيا ا  ربية في ظل اإلسال ،ا شر ة ا و نية  لنشر وا  وزيع،ا جزائر،2002 ،ص5179
  -ا صالبي ،مرجع سابق،ص 5292
  - ناصر ا  ين محم  ا شريف، ا جواهر اإل ليلية في أعيان  يبيا من ا ما  ية،  1، ار ا بيارق ،1998 ،53154
  - عب ا عزيز بن عب هللا ، معلمة ا  صوف اإلسالمين  1 ،ا منش ة ا عربية  لنشر وا  وزيع، ا جزائر ،ص5484
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نبراساً في ا  عوة سار على نهجه ا  عاة من ا سنوسية  -رحمه هللا-ف ان ا شيخ اإلما  ا سنوسي

من إ وانه، ومن  الميذه ح ى أصبح  إلسال   و ة بين ا وثنيين من أهل أفريقيا، وصار اآلذان 

 .55يشق بعيائه عباب ا سماء في حين  ع لت أجراس ا  نائس في هذه ا منا ق عن عملها

ح اإلسال  أصب -بفضل ا سنوسية-ي بل ان ع ي ة وهنا من  الل رسوخ اإلسال  بين ا وثنيين ف  

  ين و و ة  هؤالء ا ناس.

وأصبح بفضل ا  عوة ا سنوسية إ ى اإلسال  و  بيقه فيما بينه  على أفعا ه  وأقوا ه     

، ومن األمور ا عظيمة ا  ي مه ت  رسوخ اإلسال  في قلوب 56وسلو يا ه  أثراً في ا نفوس

 ارة األفريقية.هؤالء ا وثنيين من أصحاب ا ق

 

 ا  ا مة

إن ا  عوات اإلصالحية  إلسال  نع  نبض األمة ا صا ق في  ل عصر من عصور ا   هور، 

 رج   ي   ون ا ميزان ا حساس  حياة اإلنسان ا ذي يفاضل ويقارن بين ا حسن وا قبيح ، 

 وبين ا حق وا با ل، ويضع األمور في نصابها على حسب منهج مح   وأسس ثاب ة.

  عوة ا سنوسية في سيرها      رج عن هذا اإل ار ا مح   ا ذي راعى  ل هذه ا ظروف، وا  

وعمل جاه ا على اإلصالح ب ل صوره، وبق ر قو ه ا م احة، ضاربين بذ ك ا مثل  ل فاني من 

 أجل اإلسال  وا مسلمين.

                                                           
  - أحم  ا شريف ا سنوسي، بُ ية ا مساع  في أح ا  ا مجاه ،)ا قاهرة:م بعة االع ما ، 1963 ،ص55117
  - عب ا مجي  رزق هللا، حر ات اإلصالح اإلسالمي،  ونس:صفاقس  لنشر وا  وزيع،1965 ،ص 56213
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عة أجل رف  ق  ضربت ا  عوة ا سنوسية ا مثل وا ق وة ا  يبة في اإل الص وا عمل ا  ؤب من 

ا  ين، ومن ن جل ا عو ة باإلسال  إ ى نقائه األول، وا عو ة با مسلمين إ ى مج ه  ا سابق، 

فا نظر إ ى سير ا  عوة ا سنوسية ن رك ا  ضحيات ا  ي ق موها، با نفس وا مال، وبا جه  

 وا مشقة وا  ف ير في صا ح هذه األمة.

يلة با قضاء عليها، وعلى ف رها،  اصة  ق     ت ا  عوة ا سنوسية عقبات  ثيرة  انت  ف

ف رة االس عمار األوروبي، و  ن قوة ا ف ر وسالم ه وبع ه م ا فة ا حقائق جعل  ها شعلة من 

ب اية ا  ريق ح ى نهاي ه، ف ان ا  يار ا  عوة ا سنوسية  لمنهج ا ذي ي  ذ   ريق فضل من 

وسارت على  ربه في  ل   وة من هللا ، فمن  ال ه عا جت ا  عوة ا بيئة ا  ي ظهرت فيها 

   وا ه و بقت مبا ئه وا  زمت ب سسه، ف ان ا  ريق ا سهل ا  ي أوصل صاحبها إ ى غاي ه.

إن ا ناظر في سير ا  عوة ا سنوسية  ي رك  ما  اإل راك أن ا عمل ا جماعي و وح ة ا صف،   

ان ل ا مسلمين في  ل زموا بع  عن ا عصبية وا مذهبية  ان من أفضل األمور ا  ي  عا ج مشا 

وم ان، و نير ا  ريق  من   لوا في اإلسال  على أي يه  في إفريقيا،  لك ا وح ة ا  ي نعمت 

بها األمة اإلسالمية جمعاء وأصبح ي شاها األع اء ح ى إذا زا ت ،فظهرت نواياه  وأ ذوا 

 ينهشون في جماعات ا مسلمين ا م فرقة ويسلبون  يرا ها.

 

  الل هذا ا بحث إ ى ن ائج من أهمها اآل ي:و ق   وصلت من 

 ا ثاب ة واألساسية ا  عائ  هي ا  عوة ا سنوسية و لفائه من بع ه  مؤسس إن جهو  -1

ً   هما يرجع ا سنوسية  ل عوة ا ف ري ا   صيل أن  ما ،  لحر ة   وصل  ما.  أيضا

 ةباألم آ   ا ذي األ     رك أن ا سنوسية اس  اعت ا سنوسية ا حر ة أن إ ى ا باحث

 اإلسالمية
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 ا    ي  ا سلي  وا بع  عن ا عشوائية يضمن  لعمل ا جماعي ا نجاح  -2

 واالس مرار رغ  ا مصاعب ا  ي  قف  عقبات في  ريق اإلصالح.

 

شمو ية اإلسال    ل نواحي ا حياة بحيث إذا أهمل أي جانب أ ى ذ ك إ ى  مييع هوي ه   -3

   ى ا مسلمين.

 

  اآل رين من ا مسلمين ح ى ال يعا ي بعضنا بعضا، ويضرب ا حاجة ا ملحة إ ى  فه -4

 بعضنا رقاب بعض.

 

اإلع ا  ا جي  وا  ربية ا سليمة  رجال اإلسال  و عا ه، إلن اإلسال  منذ بزوغ  فجره  -5

 وح ى يومنا هذا    يزل  حت مجهر األع اء.

 

  شويه ا حفاظ على وح ة ا صف اإلسالمي وحماية ا  عوة اإلسالمية من ا ب ع وا -6

 يساه  بش ل  بير في ان شار اإلسال  .

 

                             

 ا  وصيات                                  

 

 هناك بعض ا  وصيات يوصى بها ا بحث من أهما اآل ي:

 راسة  اريخ ا  عوة ا سنوسية في إ ار موضوعي، و حض ا زيف ا ذي أ صق بها  -1

 مة.من  الل بحوث علمية مح 
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رس  صورة  يبة  هذه ا  عوة في ا محافل وا مؤ مرات ا علمية  ا ل و ارج ن اق  -2

 ا عا   اإلسالمي.

 

ا مساهمة في نشر ا   ب ا  ي   ناول ا  عوة ا سنوسية وا عمل على إحياء  راثها  -3

 ا م  و .

 

 ا مصا ر وا مراجع

 

ان ا م بوعات ا عالمة محم  بن علي ا سنوسي ا جزائري،  يو، محمو ، ابراهي  -

  1967ا جزائرية، 

  .1948ابن حلي ، أحم  مص فى،  يبيا انبعاث أمة وسقو   و ة،  ار ا ف ر،  -

ابن عب هللا، عب ا عزيز، معَلمة ا  صوف اإلسالمي، ا منش ة ا عربية  لنشر وا  وزيع،ا قاهرة،  -

2001.  

  .1992أبو زهرة، محم ، ا  عوة إ ى اإلسال ،  ار ا ف ر ا عربي،  -

  .2011بري شار ، ايفانز، ا سنوسيون في برقة، صفاقس  لنشر وا  وزيع،  ونس،  -

 ، ت: عما  حا  ، 1969بروشن، )أ.ن( ،  اريخ  يبيا من نهاية ا قرن ا  اسع عشر ح ى عا   -

  .2001 ار ا   اب ا ج ي ة، بيروت،
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، ق ها با حر ات األ رىبوصفصاف، عب ا  ري ، جمعية ا علماء ا مسلمين ا جزائريين وعال -

  .2009 ار م  ، 

حبيب، هنري،  يبيا بين ا ماضي وا حاضر، ت: شا ر إبراهي ، ا منش ة ا عربية  لنشر  -

 وا  وزيع.

ا  جاني، أحم  ص قي ، ا حر ة ا سنوسية نش  ها ونموها في ا قرن ا  اسع عشر،  ار  بنان،  -

1966.  

اإلسالمي، صفاقس  لنشر وا  وزيع،  ونس، رزق هللا، عب ا مجي ، حر ات اإلصالح  -

1965.  

  .2002رفعت ، محم ،  اريخ حوض ا بحر ا م وس  و يارا ه ا سياسية،  ار ا نهضة،  -

ا سنوسي، أحم  ا شريف، بُ ية ا مساع  في أح ا  ا مجاه ، م بعة االع ما ، ا قاهرة،  -

1963.  

جا يث ا نبوية،  ار ا معارف، مصر، ا سنوسي، محم  بن علي، ا مسلسالت ا عشرة في األ -

1966.  

  .2006شا ر ، محمو ، ا  اريخ اإلسالمي، بيروت، -

  .1979ا شرباصي،أحم ،  ور ا صوفيةفي نشر اإلسال ،  ار ا ف ر، بيروت، -

 ق،ا بيار  ار ا ما  ية، من  يبيا أعيان في اإل ليلية ا جواهر محم ، ا  ين ناصر ا شريف، -

1998 . 
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  .1948محم  فؤا ، ا سنوسية  ين و و ة،  ار ا ف ر،  ش ري، -

ا شعراوي، محم م و ي، ا جها  في اإلسال ، جمع وإع ا  مر ز ا  راث    مة ا   اب  -

  .1997وا سنة،

ا صالبي، محم  علي، ا ثمار ا ز ية  لحر ة ا سنوسية في  يبيا ،  ار ا بيارق،  -

  .1999األر ن،

  .1959ال ، م ابع ا شعب، غالب، محم ، هذا هو اإلس -

  .1994فيرو ، شارل، ا حو يات ا ليبية، ت: محم  عب ا  ري  ا وافي، بن ازي، -

ق اح، نعي ، أفريقيا ا  ربية في ظل اإلسال ، ا شر ة ا و نية  لنشر وا  وزيع، ا جزائر،  -

2002.  

 مذمو ،  ار ا قرضاوي ، يوسف، ا صحوة اإلسالمية بين اال  الف ا مشروع وا  فرق ا -

  .2001ا شروق، ا قاهرة، 

  .1988محمو ، عب ا حلي ، قضية ا  صوف ا منقذ من ا ضالل،  ار ا معارف،  -
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 معايري وقيم العصبية وعالقتها بقيام الدولة يف اجملتمعات اإلسالمية عند ابن خلدون

 علي حممد قنبيج عبد الفتاح

 طالب دكتوراه بقسم الفلسفة

 إلسالمية املاليزيةجبامعة العلوم ا

 سامة روسين الربوفسور:أشراف 

 
 امللخص

نظرًا ملا تعانيه بعض اجملتمعات اإلنسانية وخاصة اإلسالمية، من أتثري القبلية والعصبية على الدولة، وعلى دفة احلكم 
ستقرار بني مكوانت الالسياسي والرتابط االجتماعي يف اجملتمع، حيث تواجه العديد من الدول واجملتمعات الصراع وعدم ا

الل حقبة من ، والرتسبات الثقافية اليت سادت اجملتمعات البدائية خواالثيناجملتمع نتيجة لالختالف العرقي والطائفي 
ونظراً لعالقة قيم ومعايري العصبية ببناء وقيام الدولة يف اجملتمعات اإلنسانية، وأتثري كل منهما يف األخر ستتناول  الزمن.

خالل هذا البحث العالقة بني العصبية وبناء الدولة يف ضوء نظرية العصبية وبناء الدولة يف الدول اإلسالمية،  الدراسة من
ية يف بناء أتثري العصب ما مدىوالفيلسوف ابن خلدون كمشكلة هلذ البحث كما سنحاول معرفة  العالمةمن وجهة نظر 

ذلك؟ ومعرفة كيف وظف ابن خلدون قيام الدولة من منظور  الدولة وما هي املعايري والقيم اليت اعتمدت عليها يف
 حلكم.اومن جهة أخرى يسعى الباحث معرفة أبعاد العصبية كرابطه اجتماعية ودورها يف احملافظة على  الصراع؟

 ىهتدف الدراسة إىل حتديد العالقة بني العصبية وبناء الدولة، ومعرفة مدى أتثريها على اجملتمع، ومن جهة أخرى تسع
الدراسة إىل معرفة مدى أتثري الصراع على بناء الدولة يف اجملتمعات اإلسالمية كما عاصرها ابن خلدون، وما هي أوجه 
االختالف واالتفاق ومقارنة ذلك ابجملتمعات املعاصرة واحلديثة ولقد اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي 

اصرة اليت ة لتتبع عالقة العصبية ببناء الدولة ومقارنتها ببعض اجملتمعات املعلتحليل أبعاد ظاهرة الدراسة ومنهج املقارن
 العصبية، الصراع، الدولة، العالقة السياسية. االفتتاحية:تسودها العصبية والقبلية. الكلمات 
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 املقدمة

العالقة، ومدى أتثري قيم  يها أطرافستتناول الدراسة العالقة بني العصبية وبناء الدولة وفق املعايري والقيم اليت اعتمد عل 
ومعايري العصبية اليت أعتمد عليها ابن خلدون* يف بناء الدولة كمشكلة للدراسة وهتدف الدراسة لتحديد القيم اليت 
انطلقت منها العصبية يف تشكلها واملعايري اليت اعتمدت عليها من أجل الوصول للحكم، كما هتدف إىل معرفة مدى 

سالمية، وتكمن امهية السياسية للدولة اإل القراراتى بناء الدولة ومتاسكها ، وابراز أتثري قيم العصبية على أتثري القيم عل
دى تطبيق م الدراسة يف معرفة صراع القيم واملعايري لدى العصبية وأتثريها على النسيج االجتماعي وبناء الدولة، وما

للمقارنة بني  قارنةاملمنهج  ابستخدام ة املعاصرة واجملتمعات احلديثةاملعايري والقيم من وجهة نظر ابن خلدون يف الدول
العصبية وبناء الدولة. واملنهج الوصفي التحليلي لتحليل أبعاد املعايري والقيم والدولة كظاهرة اجتماعية سياسية لذلك 

يد القيم االجتماعية عليها يف حتد فيها، ويعد من أبرزها املعايري اليت اعتمدت الواردةتناولت الدراسة حتليل للمفاهيم 
قيم  شكلها ومنهاتكما تتناول القيم اليت تعتمد عليها العصبية يف   الدراسة،والثقافية والسياسية حسب ورودها يف حماور 

 فهوم اجملتمعاتمل ابإلضافةاملواطنة، واللغة، والدين، والصراع، والثقافة، ومن جهة أخرى تتناول الدراسة مفهوم الدولة، 
م العصبية البن وع املعايري وقيضتتناول الدراسة مو  واملفاهيم. كمااإلسالمية، ومفهوم اهلوية، والعالقة بني هذه القيم، 

يف احملور الثالث تناولت  ، أماالثاينخلدون يف احملور األول مث تتناول عالقة معايري وقيم العصبية ببناء الدولة يف احملور 
ي توصلت إليها، كما ستوضح الدراسة أهم التوصيات ومناقشتها والتعليق عليها مع توضيح را الدراسة أبرز النتائج اليت

 واملالحق.الباحث من خالل اخلامتة، مث استعراض قائمة املراجع 

ه( وتعلم يف جامعة الزيتونة 1332-م1406* عبد الرمحن بن حممد بن خلدون ويل الدين احلضرمي، ولد بتونس )
 عاد إىل قلعة بين مث إبسبانياحكم احلفصني يف تونس، مث سافر إىل غرانطة  طفولته عاصر منذ الكرمي القرانوحفظ 

سالمة ابجلزائر وابشر بكتابة كتاب العرب، فهو مؤسسًا لعلم االجتماع وتوصل لنظرية العمران البشري ونظرية العصبية 
اريخ والقانون وصاغ فلسفة الت واحلساب،اجلغرافيا وكان ابرعًا يف علوم الفلك و  الشهرية، مقدمته وألفوبناء الدولة 

 " عام.74" سنة وتوىف هبا عن عمر يناهز "25والسياسة وعاش ابلقاهرة "

 مفاهيم الدراسة
م تستعرض الدراسة يف هذا احملور بعض املفاهيم اهلامة اليت تعرب عن املعاين املستخدمة لتوضيح وشرح املقصود هبذه املفاهي

( عن راي "دوركامي" أن 2007فقد عرب )جمموعة الباحثني : ابعادها،ديد عالقتها ببعضها، وحتليل واملصطلحات، وحت
تتناول  ا. لذلكهباملفاهيم العامة تعكس التصورات واألحاسيس الفردية واجلماعية اليت تنتجها الفئات االجتماعية وترتبط 

 الدراسة.مفاهيم  الدراسة بعض املفاهيم حسب ورودها يف حماور الدراسة ومن أهم
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 -: املعايريمفهوم  أوَل

ويقصد ابملعيار هو املقياس الذي يعتمد عليه يف حتديد أبعاد السلوك يف اجملتمع لألفراد واجلماعات اإلنسانية لتحديد  
( أن املعايري تعمل على صيانة وحدة اجملتمع 192:2011احلقوق والواجبات ويف هذا الشأن يرى فرنس فوكوايما )

اهتم أضافة إىل دورها يف حتديد اصناف االختيارات اليت خيتارها الناس يف حي االجتماعي.ألساس يف ضبط السلوك وهي ا
ومن أجل أهدافهم، وقد عرب عن دور املعايري يف احلفاظ على نقاوة اجملتمع.  فمعايري الدميقراطية هي اليت حتدد كيفية 

 شؤونهتسري  جمموعة من القيم واملعايري اليت يعتمد عليها يف جمتمعك لكل املشاركة السياسية واختاد القرار السياسي، لذل
 .ةخمتلفبقائها، وتغريها عرب مراحل زمنية  أخر. وفرتةعالقاته، رغم اختالفها من جمتمع إىل  وضبط

 

تجزأ من ( أن القيم واملعايري هي جزءاً ال ي105،2014الدوييب: وعبد السالمويف ذلك يرى كل من )الوحيشي بريي  
الثقافة، وهي دوافع وحمددات لسلوك األفراد. كما تعد القيم مقياس وتصنيف يقيم من خالله األفراد واجلماعات وسلوكهم 
ع وعالقاهتم ببعض حبسب تلك املعايري اليت تفصل بني السلوك السوي من عدمه، فالقيم واملعايري تتشكل من ثقافة اجملتم

اجملتمع  دد األدوار الوظيفية والسلوك ودرجة الرتابط بينهم، فاملعايري تعد وسيلة ضبطوتعد عنصرًا أساسيًا فهي اليت حت
لثقافة  نعكاساجتمع جمموعة من القواعد املنظمة للسلوك اجتاه القيم اليت متثل دوافع هذه السلوك. لذلك يعد السلوك 

ت عن ليت تفرض على سلوك األفراد واجلماعاجهة أخرى يعرب عن املعايري االجتماعية بقواعد االلزام ا اجملتمع. ومن
طريق شبكة القيم وميثل اخلروج عنها خمالفة للمعايري يستوجب العقاب، وقد يصل إىل حد نزع وفك االرتباط االجتماعي 

 واملواطنة.ابلعصبية أو القبيلة أو اجملتمع والتشكيك يف الوالء واالنتماء 

للعصبية ابلنسب واملصاهرة ورابطة الدم والوالء املشرتك هي معايري حتديد ( عن االنتماء 2013لذلك يعرب ابن خلدون )
استحداث معايري  على احلكم وبناء الدولة، وأن لالستيالءللعصبية اليت تسعى  االنضمامالعصبية. بذلك عرب عن معايري 

لقيم ابألخالقيات مفهوم احني يعرب عن  اجلماعة. يفتعاونية تتطلب وجود معايري سابقة مشرتكة يتمسك هبا اعضاء 
اليت تتحكم يف سلوك األفراد ومشاعرهم واحساسهم اجتاه العصبية والدولة واعتبارها وسيلة ضبط اجتماعي، فالعصبية  

 كرابطة اجتماعية تعتمد على قيم الشجاعة والوفاء والتضحية والوالء واملواطنة والتعاون.

 - العصبية:َتنياً مفهوم 
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( 2013ن املفاهيم اليت اعتمدت عليها الدراسة يف حتديد أبعادها فهي كما عرفها ابن خلدون )يعد مفهوم العصبية م 
أبهنا رابطة اجتماعية قوية تعمل على تدعيم أواصر العالقات بني أعضائها عن طريق النسب والدم والقرابة واالنتماء 

 ة يف اقليم جغرايف حمدد.املشرتك مشرياً بذلك جملموعة من القبائل املرتبطة ببعضها واملتجاور 

ه، ، والعصبية أن يدعوا الرجل إىل نصرة عصبتوالعصبة( أبهنا تعين التعصب 97:2003يف حني عرفها ابن منظور ) 
يف اللغة هي مجاعة من الناس أو اخليل أو الطري كما تعين يف اللغة عصبية  والعصبةاألقارب من جهة األب،  والعصبة

م يف حني تعد القبيلة كما عرفها الفريوز اابدي جمموعة من الناس ينحدرون من أب الدفاع بشدة على من تعصب هل
 واحد أو جد واحد.

  -الدولة: اثلثاً مفهوم 
( 65:1994اعتمدت الدراسة على مفهوم الدولة يف حتديد ابعادها وعوامل تشكلها، وقد عرفها نيقوال ميكافيللي) 

لطة على األفراد تسمى دواًل، وهي إما أن تكون ملكية أو مجهورية، وقد أن متارس الس شأهناهي كل القوى اليت من 
أعتربها ابن خلدون ظاهرة من الظواهر االجتماعية والسياسية يف اجملتمع ودرها تنظيم العالقة بني األفراد واجلماعات 

وأن  ؤوهناشالعقيدة يف إدارة ومحايتهم من األعداء وقد عرب ابن خلدون على نشوء الدولة بنشوء األفكار اعتمادها على 
الدين أمرًا ضروراًي يزيد الدولة قوة وصالبة وأن الوازع الديين ميثل السلطة العليا للدولة اليت متر بعمر حمدد وهو أربعة 

 واالستبداد. والتبذيرابحلكم والرتف  االنفراداجيال نظري مرورها مبراحل عجلت بزواهلا وهنايتها من 
 أو إرادة( أن الدولة ال تزيد عن إرادة ما، إرادة هللا دولة دينية، 250:1994نها أمحد ظاهر )ومن جهة أخرى عرب ع

 سلطية. وقدتشعب دولة دميقراطية، أو دولة النخبة دولة أوليجارشية أو إرادة احلزب دولة حزبية، أو إرادة الفرد الواحد 
عرب  ساين. وقداإلنألية حتقق طموحات وأهداف اجملتمع  األفراد وتنظيم عالقاهتم وفق شؤونعرب عن اإلرادة يف إدارة 
( أبهنا رابطة تسمح بوجود قيادة سياسية، وهي تتمتع حبق استخدام القوة العليا 87:1999عنها شعبان االسود )

فراد أ والقهر ويف هذا التعريف تتضح أن الدولة متثل وسيلة القهر واليت تعتمد على قوهتا يف إدارة الدولة يف احلكم على
( أن الدولة 210:1994له اجلميع، ويف هذا الشأن يرى حممد علي حممد ) خيضعاجملتمع، وبوصفها تنظيم قانوين 

متتلك حق السيطرة على األرض واألفراد دومنا أي تدخل خارجي أو داخلي، وأشار إىل راي "جان بودان" الدولة ذات 
 إلقليماد فالدولة تتكون من جمموعة من السكان اليت تقيم يف السيادة تصدر األوامر دون أن تتلقى األوامر من أح

لتحقيق  دون تدخل ووفق سيادة هدة الدولة اإلقليماجلغرايف احملدد، وتدار من قبل حكومة مشكلة من أفراد ينتمون هلذا 
 العدل واالستقرار واالمان.
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 -: اإلسالميةرابعاً مفهوم اجملتمعات 

ل اجملتمعات البشرية اليت تدين ابلدين اإلسالمي وتؤمن به دينًا وعقيدة وتعمل من به يف هذه لدراسة هي ك ويقصد 
ال افريقيا اهتمت الدراسة ابلدول اإلسالمية يف مش النبوية. وقدخالل تعاليمه السمحاء اليت جاءت ابلقران الكرمي والسنة 

لقاهرة ودمشق د املغرب العريب واسبانيا مث اوالدته بتونس، وانتقاله ببال منذواملغرب العريب كما عاصرها ابن خلدون 
 الشهرية.حيث توىل العديد من املناصب وألف خالهلا مقدمته 

 -: العالقةخامساً مفهوم 

العالقة يف هذه الدراسة هي الربط بني متغريي الدراسة وهي املعايري والقيم اليت اعتمد عليه ابن خلدون يف تشكيل 
ارنتها وبناء الدولة ومدى أتثريه على بناء الدولة يف الدول اإلسالمية يف مشال افريقيا، ومق العصبية واالستيالء على احلكم

قة سلبية أو هي قياس دراجة الرتابط بني املفهومني وحتديد نتائج هذه العال املعاصرة. فالعالقةببناء الدولة يف اجملتمعات 
ة ابن املعايري والقيم لدى العصبية وفق وجهة نظر وفلسفواالختالف مع  االتفاقتشري إىل أوجه  كانت، كمااجيابية  

 املعاصرة.خلدون والساسة املعاصرين يف اجملتمعات 

 معايري وقيم العصبية عند ابن خلدون.
بني  لنعرةامن خالل استعراض وحتليل العصبية كرابطة اجتماعية اعتمد عليها ابن خلدون يف أتزر أفراد العصبية، ونصرة 

 على احلكم، وبناء الدولة تناولت الدراسة حتليل أهم القيم اليت تشكل العصبية. ويرى لالستيالءالسعي ، و القربةذوي 
 أبرزها.( أن قيم تشكل العصبية هي مبثابة الروح اليت تعرب عن جسد األمة ومن 2013ابن خلدون )

 

  -املواطنة: اوَلً قيم 
وعاطفي يولد الشعور  وجدين ارتباطالذي يعشون فيه  ابإلقليماعات تعد قيم املواطنة تعبريًا على ارتباط األفراد واجلم

الل االلتزام من خ املواطنةمن خالل احلراك االجتماعي والعالقات االجتماعية اليت تعمق درجة  اإلقليمابالنتماء هلذا 
االجتماعية  للتنشئةو ع علية، ابلعادات والتقاليد، واألعراف. وتؤكد احلقوق والواجبات أجتاه هذا اجملتمع حبمايته والدفا 

  ، وذلك برعاية األبناء واشباع حاجات األفراد وترابط االسر.املواطنةدوراً هاماً يف تدعيم قيم 
  و يرى Harold R.kerbo 24-23:1989) .يف اجملتمع السائدةأن اعضاء اجملتمع يتعلموا القيم (   
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يطة ي، ويظهر هذا النمط من التضامن يف اجملتمعات التقليدية البستربز امناط التماسك االجتماع املواطنةمن خالل قيم 
( أن املواطنة ليست تعبري عن االنتماء بل هي 2013مثل اجملتمعات الريفية البدوية ويف هذا الشأن يرى ابن خلدون )

الشعور ابالنتماء تنطوي و االحساس ابالنتماء واالرتباط بني الذات والوطن والتعلق هبويته الوطنية اليت ال ختضع للنسبية 
على سياق وجداين يتشكل أبسلوب عقالين يتيح لألفراد أبن يكونوا عارفني ابنتمائهم إىل اجلماعات، والتعبري عن 

ترب بني أبناء القبيلة والعصبية من حيث اجلنس والعرق واللون بل تع ال تفرق املواطنةإرادهتم، موضحًا بذلك أن قيم 
ن املساواة وأهنا فوق تعبري ع املواطنةنفس احلقوق والواجبات أجتاه هذا االنتماء، كما تعترب قيم اجلميع متساويون وهلم 

ل تتسع لتشمل  على صلة القرابة والدم ب ال تقتصرمستوى التمييز العنصري واجلنسي كما يؤكد ابن خلدون أن العصبية 
( 2010:120انحية أخرى ترى ذكرى إنعام) كل عامل اجتماعي أو نفسي ميكن أن يربط الناس بعضهم ببعض، ومن 

أن الدولة كظاهرة اجتماعية ال ميكن أن تنتج وتقوم ببناء مقوماهتا وأسس هنضتها إال على أساس مبدأ املواطنة والوطنية 
صيغتها.  باجملسدة للفاعلية اإلنسانية التارخيية، لذلك املواطنة تعد جوهر التفاعالت اليت ينتجها اجملتمع ومكواًنت الدولة 

للواقع والغاايت املثلى اليت  هي املنظم( أن القيم 141:2007البهنساوي، عري كل من )كمال التابعي وليلى  كما
 يدين هلا أفراد اجملتمع ابلوالء نظر للدور الذي تقوم هبا لتألفهم اجتماعياً.

اء وتعتمد ال ميكن الفصل بني هذه األجز واحد مكوانته و  اإلقليمهي رابطة تعترب األفراد واجلماعات جزء من  فاملواطنة
سس اليت اعتمد من اال املواطنةعلى املولد واإلقامة واالنتماء واملشاركة يف احلقوق والواجبات معايري لتشكلها، لذا تعد 

 عليها ابن خلدون يف تشكيل العصبية وبناء الدولة، فال ميكن لألفراد واجلماعات والقبائل الرحل والغري مستقرة وال
امرًا ضرورايً  املواطنةفالعصبية أن تنسب هلا وتعتربها جزء من العصبية القوية اليت تسعى للوصول للحكم  هلذهتنتمي 

 لتشكيل العصبية.

 -الثقافة: َتنياً 
نتجه القيم واملعايري اليت اعتمد عليها ابن خلدون يف تشكيل العصبية فهي حتمل يف طياهتا كل ما ي أحدتعترب الثقافة  
 ماعي.االجتفراد واجلماعات من نشاط وتراث وعادات وتقاليد واعراف عن طريق التنشئة االجتماعية واحلراك األ

لبيئة أاثرها يف ا والنفوس وهلا( هي ظاهرة اجتماعية هلا مكان يف العقول 11:1966فالثقافة كما عرفها عزالدين فودة )
اة فاعل واالحتكاك، وهبذا املعىن تعد الثقافة هي جممل أساليب حياملادية " من خالل عملية الت –احمليطة "االجتماعية 

( فقد اعترب الثقافة أبهنا انتاج للمعرفة، وليست حصيلة للوراثة، 144:1999أي جمتمع، وأما شعبان الطاهر االسود )
ماد عليها يف االعت وما ثقافات العامل إال أساليب العادات اجلماعية، وهو ما يشري إىل الثقافة قيمه اجتماعية ميكن

 كل مكوانت اجملتمعات اإلنسانية اليت شكلتها.  استيعاب
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املكون االساسي ملنظومة األفكار اليت يكتسبها املرء من جراء انتمائه  ( تعد36:2004والثقافة كما عرفها حممد سامل ) 
عناء أو بدونه مبا حيصل عليه الفرد بإىل جمموعة ما يف ظرف زمين حمدد وميكن القول أبهنا اإلرث الفكري التارخيي الذي 

 فهي األخطار. يتضمن هذا اإلرث من معتقدات ووجهات نظر حول من يشد أزر اجلماعة وحيفظ متاسكها عند مواجه
جمموعة متكاملة من القيم والعادات والرموز والبدائل اليت تتيح االختيار للفاعلني االجتماعيني ومتكنهم من القيام ابلفعل 

اركة يف الصراع مؤسس هلذا السلوك والذي يعترب املش ابعتبارهاملضاد وبذلك تعرب الثقافة عن سلوك العصبية والفعل ا
 للحكم.ومسامهتهم يف الوصول  انتماء األفرادهي املعيار الذي يعرب عن  والغلبة

ري القوة د عرب عن معاي( فالعصبية إمنا تكون من االلتحام ابلنسب أو ما يف معناه، وق148:2013ويؤكد ابن خلدون )
 نفسها. فالعصبيةة تعتمد العصبية على الثقافة يف محاي األخرى. كماوالشجاعة اليت يتحلى هبا أفرادها يف قهر العصبيات 

من وجهة نظر ابن خلدون يرفض اختالط الدماء والنسب والذي هبا تضعف العصبية وتضيع هيبتها وتزول قوهتا بوصوهلا 
ليها. عذا الثقافة تعرب عن قوة العصبية ومدى قدرهتا على احلفاظ على متاسكها والدفاع إ ز الدولة.للحكم يف احلضر ومرك

 بكل مكوانت اجملتمعات البدوية واحلضرية وعن طريق الوالء واالنتماء املشرتك.  واالعرتاف

 -اللغة: اثلثاُ 
د معىن الكلمة للتعبري عن جتس واقعيةمجتها إىل معاين تعد اللغة وسيلة لنقل املفاهيم وحتليل صورها الرمزية وافكارها وتر  

رة حتليل إي صورة أو فك بواسطتها( أبهنا الوسيلة اليت ميكن 16:1961) عبد احلميدالسلوك، فقد عرفها عبد العزيز 
سطة أتليف  اواليت ميكن هبا تركيب هذه الصورة مرة أخرى يف أذهاننا أو أذهاان غريان بو  خصائصها،ذهنية إىل اجزائها أو 

 كلمات ووضعها يف تركيب خاص، أذا هي وسيلة اليت توصل األفكار والتعبري عنها.

( أن اللغة هي وعاء ثقافة األمة وجوهر هويتها، لذا وجب تطوير اساليب 1055:2011كما يرى السعيد عواشرية )
فالعصبية تعتمد  زت املعىن للسلوك،تعليهما،  وتكثيف استخدامها يف احلياة االجتماعية، وللغة قيمة خاصة فهي جتاو 

على اللغة يف التفسري وأتكيد املعاين بسلوك األفراد فهي ختتصر الزمن حنو أتكيد الوالء واالنتماء لذلك يؤكد ابن خلدون 
أن اللسان العريب يعرب عن انتمائه للعصبية ومتيزه عن غريه املوايل، واشار بذلك للغة ككيان يعرب عن خصائص اجملتمع، 
واختالط االنسب يضعف قوهتا، ويفكك اواصرها، وقد وضح ابن خلدون ذلك بوصول العصبية للحكم واالستيالء 

 عليه.

العربية اللسان، فمن تكلمها وأتقن استخدامها فهو عريب  ( أمناء12:2007وآخرون، ، عبد السالمشيخ  أمحد)ويؤكد 
هذا اتفاق مع  ثقفني. ويفوامللغوي العريب، فكانت مفخرة للقراء اللسان والثقافة. فتسابق اجلميع إىل حتقيق انتمائهم ال

راي ابن خلدون فاللغة ليست جمرد كلمات ومعاين ومفاهيم جامدة بل هي جمموعة من القيم االساسية اليت تعرب عن 
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ن بل أن و االنتماء فاللغة العربية وحدت بني املسلمني رغم اختالف جنسياهتم ، ويرى أمحد شيخ عبد السالم، واخر 
وب يف بناء حضارة األمة اإلسالمية يف مجيع مناحيها ومراحلها، ويف التواصل بني خمتلف الشع أتسيسياللغة العربية دورا 

اإلسالمية اليت مل تستعرب ألسنتها بعد اتساع رقعة الدولة اإلسالمية .فاللغة ال ميكن جتاهلها يف مد جسور الفاعل بني 
ليت متكن ، كما تعد اللغة من القيم ااألديبواالسهام  واملتنوعةمن خالل الثقافات املتعددة اجملتمعات البشرية واألمم 
املناهضة، وكوسيلة  التياراتوفق متطلبات العصر، ومن خالهلا ميكن مواجهة  الحتياجاهتماملتحدثني هبا مبا يستجيب 

رب كل من )روسين بن ع الفكر. فيمايت تصوغ تعد وسيلة وغاية، وهي ال اجملتمع. فهيللضبط االجتماعي والثقايف يف 
( أن تعليم اللغة العربية يف ماليزاي قد تطور من جماله الصيق إىل جماله 203:2007الكنايل، سامة واشواق بنت صاحل 

 الواسع، وبدأ ابلغرض الديين الذي يعتمد على الكتب الدينية، مث تطور إىل املهارات اللغوية.

( أبن االستشراق والتبشري واالستعمار األورويب منذ زمن 14:2007ضح انصر الذين االسد )للغة كقيمة يو  ابإلشارة
ن وأهنا هي فكر األمة وأهنا هي اإلعجاز البياين لكتاب هللا، فسعوا مجيعاً إلبعاد العرب ع العربية،مبكر على قيمة اللغة 
مة وقضاء هم، ليكون يف ذلك قضاء على فكر األوإضعافها يف نفوسهم وإزالتها من ألسنت عنهم،لغتهم وإبعاد لغتهم 

 على كتاب هللا.

 -الدين: رابعاً 
ليس كما يراه البعض جمرد عالقة بني العبد وخالقه، بل يعد الذين قيمة اخالقية تعرب عن طاهرة السلوك والتفكري الذي  

وحية واالخالقية اليت جيب اجلوانب الر  بتنفيذلراي بشري بل يعرب عنها  ال ختضعيطبق وفق تعاليم الذين السمحاء واليت 
أن تسود، فقد عرب ابن خلدون على امهية القيم الدينية يف ضبط السلوك البشري وتعديله وفق الشريعة اإلسالمية، واعترب 

 من عوامل تدعيم الدولة ومن القيم اليت وجب احلفاظ عليها يف تطبيق العدالة االجتماعية واملساواة بني الديينالعامل 
البشر وتنظيم العالقة بني احلاكم واحملكوم، لذا يعد الذين مصدر للتشريع ومنه تستمد القيم اليت تبىن عليها األمم 

 وعالقتها ببقية الدول .

( منذ أن دخل اإلسالم اجلزر املاليزية بوسطة العرب الذين  417:2007بن حممد دين ) عبد الغينويف هذا الشأن يرى 
بة ومعاشرهتم احلميدة احلسنة ومعاملتهم الطي ابألخالق اإلسالمي واتسامهمللتجارة والدعوة إىل الدين كانوا جيوبون البالد 

احلسنة أحب الشعب املاليزي اإلسالم واإلنسان العريب الذي كان السبيل يف معرفة املاليزيني للدين اإلسالمي، وهو ما 
رتام و قيمة اجتماعية اخالقية تؤسس عليها عالقات االحعلى عالقة بني العبد وربه بل ه ال يقتصريؤكد أن الذين 

 .واحملبة والتعاون، وتبىن عليها حضارات األمم
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ق. حالء العظيمة امللك أصلها الدين إما من نبوة أو دعوة ي( يف أن الدول العامة االست176:2013ويرى ابن خلدون)
لوب عصبية ، واتفاق األهواء على املطالبة ومجع القالن امللك إمناء حيصل ابلتغلب، والتغلب إمناء يكون ابل وذلك

وأتليفها إمناء يكون مبعونة من هللا يف إقامة دينة، ويؤكد إن إذا تداعت القلوب وانصرفت إىل أهواء الباطل وامليل للدنيا 
جتماعي والدولة  الحيصل التنافس وفشا اخلالف، ويف ذلك تعبري على امهية القيم الدينية يف احملافظة على وحدة البناء ا

 بدونهو الفصل بني الذين والدولة مهما كانت االسباب ويعترب الدين هو العامل االساسي لقيام الدولة واجملتمع،  ال ميكن
قيام دولة ونظام يهدف لبناء اجملتمع، وأن يف الدعوة الدينية تزيد الدولة يف أصلها قوة على قوة العصبية اليت   ال ميكن

 ملتونها( إىل أتثري القيم الدينية "واعترب ذلك أيضا يف دولة 177:2013ا، وقد أشار ابن خلدون )كانت هلا من عده
ودولة املوحدين فقد كان ابملغرب من قبائل كثرية ممن يقاومهم يف العدد والعصبية أو يشف عليهم، إال أن االجتماع 

ند والتعاضد وتقوية ى امهية القيم الدينية يف التسالدى يعرب عن مد هابالستبصار واالستمات عصبتيهمالديين ضاعف قوة 
القلوب ومهما كان عدد االعداء، وهذا كما وقع للعرب صدر اإلسالم يف الفتوحات فكانت جيوش املسلمني ابلقادسية 

 ا قالهموالريموك بضعة وثالثني ألفًا يف كل معسكر، ومجوع فارس مئة وعشرين ألفًا ابلقادسية ومجوع هرقل، على 
هللا بني قلوب  ألف أبيدهم. فقد لواقدي، أربع مئة ألف فلم يقف للعرب أحد من اجلانبني وهزموهم وغلبوهم على ماا

ثر عظيم من أو والية أو أ نبؤهاملسلمني ونصرهم على أعداء اإلسالم، العرب ال حيصل هلم امللك إال بصبغة دينية من 
 الدين.

  -الصراع: خامساً قيم 
يد من القيم اليت هلا أتثري على حياة األفراد واجلماعات يف اجملتمعات اإلنسانية، وتعتمد عليه يف حتد يعد مفهوم الصراع

ابعاد عالقتها ببعضها وابجملتمعات األخرى، ولقد اعتمد ابن خلدون على قيم الصراع اليت تربز من خالهلا والء األفراد 
ى كعامل من العوامل اليت يعتمد عليه اجملتمع يف احلفاظ عل، وكمعيار لالنتماء. ودور الصراع  لعصبتهمواجلماعات 
جهود األفراد واجلماعات ويعتمد على الصراع كقيمة تنافسية هتدف لتصحيح مسار اجملتمع حنو  واستثمارمتاسكه، 

 االجتاه الصحيح الذي خيدم مجيع الطبقات واجلماعات.

خلدون حدد موضوع العلم بدراسة اجملتمع اإلنساين  ( أن ابن19:1981) عبد املعطى عبد الباسطومن وجهة نظر 
هو اجتماعي واجملتمع ليس اثبت وإمنا هو دينامي ومتغري، ويلعب الصراع بني العصبيات دوراً يف  ومبا هو ضروري، وما

عليهم  هتغريه وتنميته. بذلك يكون قد أدرك أمهية الصراع وضروريته، وأن السلطة وهي الوازع "البد هلم من وازع يكون ل
الغلبة والسلطان واليد القاهرة وأن هذا امللك ليس لكل عصبية وتبني من ذلك أن للصراع عوامل إجيابيه تسهم يف تنمية 

 اجملتمع وتغريه لألفضل نتيجة لتولد االفكار اليت تنتج عن االختالف يف ألية إدارة العصبية والتعبري عنها.
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( قائمة على الغلبة والثأر واالنتقام، وأن العصبية هدفها االستيالء على 1377فالقبلية كما عرب عنها )ابن خلدون ،
احلكم بقوة العصبية فالصراع صار مسه من مسات الشخصية لألفراد واجلماعات وعلى راسهم الطبقة احلاكمة اليت تعتمد 

ائه، وهدة الثقافة تنمي إقصيف صراعها على رفض من خيتلف معها فكرايً وسياسياً وإيديولوجياً وتعمل على هتميشه أو 
واء يف بعدها بوصفة ظاهرة سلوكية س معهم. فالصراعروح العداء والتعصب وعدم تقبل األخر، تضعف أمكانية التواصل 

 األخر. وقدمع  االتفاقوفعل يندرج حتت امناط السلوك الذي ينشأ يف اجملتمع ويعرب عن عدم  أو االجتماعيالفردي 
يف الفكر  ختالفاعن االختالف يف الفكر هو اساس االختالف يف اجملتمعات البشرية، وكل  عرب املفكرين والفالسفة

يعترب "فرويد" أن  ي. لذاالسياسميكن التنبؤ ابلنتائج اليت ستؤدي إليه ظاهرة الصراع وخاصة الصراع  ينتج عنه صراع وال
 السلوك البشري عموماً أمنا يتحرك بفعل غريزيت اجلنس والعدوان.

 -الدولة: ر العصبية وعالقتها ببنا ٌ مظاه
 لتعاليم الدين. خمالفتهواالجداد، رغم  ابآلابءوالطعن يف االنساب  ابحلسبلقد اتصفت مظاهر العصبية ابلتفاخر 

ابلطبقية اليت تؤدي إىل تقسيم اجملتمع، وقد عالجها اإلسالم ابلرجوع لتعاليم الدين اإلسالمي، ابملساواة والعدالة  كوكذل
لى أمهية العقيدة وقد عرب اإلسالم ع منه، ابلسيئاحلسن  واستبدالتماعية، ونبد اجلهل واالعراف والتقاليد اجلاهلية، االج

عد العصبية من اجلاهلية ت والقبلية لذلكهي املعيار للعالقات اإلنسانية، كما حرص على جتنب فوارق العنصرية  وأعتربها
لى ابة االخر ومنازعته يف االستيالء على احلكم وقد عرب ابن خلدون عفهي حترص على التعصب بني ذوي القربة وحم

 لألخر.ذلك واعتبارها مصدر هتديد 

أن القيم املشرتكة بني الدولة والعصبية هي وجود الصراع الذي يتحول إىل منافسة فكرية حتمل يف طياهتا قيم عرب عن 
  منهم.ماد على العقيدة اليت يؤمن به كل من خالل حوار احلضارات، وابالعت وكرامتهعالقة اإلنسان 

ض القيم وعالقتها ببناء الدولة يف اجملتمع، ووفق وجهة نظر بع ابستعراضتسعى الدراسة لإلجابة على هذا السؤال 
خلدون على الصراع كعامل اساسي للوصول للحكم وقيام الدولة ويرى انصيف  أعتمد ابناملفكرين والفالسفة، فقد 

القرَب  النعرة تعين الدفاع عن ذوي وهذهأنه أشار إىل العصبية أبهنا " النعرة على ذوي القرَب"  (275:1980نصار)
 جملتمع. كمااعلى الصراع املستمر مع وجود  ما يشجعوهو  أو االنتماء أو اجلوارمن يرتبطوا معهم ابلنسب أو املصاهرة 

المة السلطان تؤدي الستخدام القهر وهو يف اعتقاده ع يرى ابن خلدون إن الظلم والطغيان وتصاعد نفود اجلند واعوان
 ستخداماقد تتحقق حماوالت االنفصال عن الدولة. ويف هذا الشأن ابن خلدون ال يستبعد  وبسببه للدولة،ضعف 

ا يفسر أن م الشعب. وهوالضوابط القسرية واساليب االخضاع، ومن الضرورة أن يشمل احلكم أيضاً على إدارة مصاحل 
التعسفي راجع لبوادر الصراع من أجل امللك وهو ما يضر مبصاحل  الرعية. فالقهردون مصاحل  ال تقومامللك  مصلحة
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أنه أن يعمق الفرعية من ش واالنساقواملكوانت الثقافية  املورواثتالسلطات فالوصول للملك عن طريق الصراع بني 
سارها، كمت يف معاقل وتقاليد الدولة، بل واحنرفت مبيرى ابن خلدون أن العصبية حت واالختالف. كماثقافة الصراع 

وكانت موضع كثري من العقبات يف العالقات بني دول اجلوار، وهو ما أداء إىل ختلف بعض الدول اإلسالمية مقارنة 
 االقطاعي.بغريها من الدول االوروبية اليت جتاوزت التقاليد واالعراف والنظام 

وجود الصراع كثقافة عرب عن جذور العصبية بني قبائل اجلزيرة العربية قبل  ( عن1961)ساطع احلصري، عرب كما 
ادة مبعىن بعيداً عن الشريعة اإلسالمية وهو ما يعرب عن احلمية وسي حق،بدون وجه  والثأراإلسالم الذي هنى عن القتل 

عن قيم اإلخاء  يداً بع مظلوماً.و القيم اليت تساعد على العصبية والصراع اليت تعتمد على ترمجة: أنصر أخاك ظاملًا أ
لى أمهية الزالت سائدة حىت يومنا هذا ويف ذلك مؤشر ع والثأروالتسامح اليت ينادي به الشرع يف اإلسالم فقيم الشرف 

 التنشئة والعادات والتقاليد ومدى أتثريها على الفكر اإلنساين.

 الدول ون يف تشكيل العصبية ودورها يف بناء الدولة يفمن خالل استعراض القيم واملعايري اليت اعتمد عليها ابن خلد
اإلسالمية يف مشال افريقيا تالحظ الدراسة مدى أتثر ابن خلدون مبا عاصره يف حياته ومن خالل املناصب واملهام اليت 

جتاوزها   ميكنالتقلدها مبختلف الدول واحلكومات، وقد عرب عن قيم املواطنة واللغة والدين والثقافة والصراع أبهنا قيم 
يف بناء الدولة، ومن وجهة نظره أن هذه القيم هي من انتاج األفراد واجلماعات اليت تسعى دائماً للوصول للحكم وبناء 

ع يعكر النسب واالصل، والتخلي عن الوازع الديين والثقايف، وانتهاء عوامل الصرا  الدولة وأن اختالل توازن هذه القيم مبا
هنايتها وفق معايري االختالط واالحنالل واملراحل اليت متر هبا أي دولة وهي كالكائن العضوي، يعجل بزوال الدولة و 
 عند مرحلة التكوين مث مرحلة القوة والشجاعة وهي مرحلة الشباب، مث مرحلة النضج والتدبري الطفولةفالدولة متر مبرحلة 

 لشيخوخة عند العنصر البشري .وهي مرحلة الرجولة، وأخرياً مرحلة اهلرم والضعف وهي مرحلة ا

لب وامللك هلا امللك إال ابملطالبة، واملطالبة غايتها الغ ال حيصلفالدولة كما يرى ابن خلدون متر أبربعة اجيال وأن األمة 
واذا حصلت الغاية انقضى السعي إليها، فهي تقتضي االنفراد ابجملد، أن طبيعة امللك تقتضي الرتف، وإذا كثر الرتف 

م حىت يسد يف أعطياهت الزايدةولة صار عطاؤهم مقصراً عن حاجاهتم ونفقاهتم االمر الذي يتطلب من السلطان يف الد
( فالرتف مفسد للخلق مبا حيصل يف النفس من الوان الشر والسفسفة وعوائدها 187:2013اخللل ، ويرى ابن خلدون)

ىل احلضارة ومن إ البداوةمبراحل  سنة. مترأجيال مئة وعشرون  .فالدولة هلا عمراً حمدداً يف الغالب ال تعدو أعمارها ثالثة
 الشطف إىل الرتف ومن االشرتاك يف اجملد لالنفراد به.

 -الدراسة: نتائج 
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ورغم رؤية ابن خلدون من خالل نظرية علم العمران البشري، ومدى حاجة اجملتمعات لالجتماع، فأن الدولة املعاصرة 
بن ايري اليت جاء هبا ابن خلدون وأن تعد قيم الصراع غري ظاهرة بنفس املعىن الذي عرب عنه امع القيم واملع ال ختتلفقد 

ت فأن األنظمة األدوا اختلفتاجملتمعات وأن  هذهخلدون يف اجملتمعات البدوية ولكن قيم الصراع تظل موجوده يف 
روراي كما لدراسة أن وجود الصراع أمرًا ضالسياسية تعد نتيجة لقيم الصراع واالختالف بني االحزاب السياسية، ترى ا
االخر يرتبص  هناية الصراع بل يظل ال يعينأكده ابن خلدون فالصراع مستمر بني االحزاب السياسية، والوصول للحكم 

الفرصة وينتظر سقوط احلزب احلاكم ويستوىل على احلكم .وعن القيم الدينية يف تنظيم العالقات االجتماعية لقد استطاع 
خلدون ان يقدم مؤشراً على امهية القيم الدينية السماوية يف نشر قيم العدالة واملساواة يف اجملتمع، ونبد صراع العصبية  ابن

تنظيم العالقات  كنال مياجلاهلية اليت تدعوا إىل نفي األخر وبعيد على الشورى واحلوار،  وبدون تعاليم الدين السمحاء 
 رية املطلقة.يف اجملتمع بسم احل الرذيلةالدين عن الدولة يعدو موافقة على نشر  وحتديد احلقوق والواجبات وأن فصل

ومن انحية أخرى تعد اللغة من القيم اليت حتافظ على متاسك اجملتمع، كما تعد اللغة من القيم االساسية لتشكيل العصبية 
ء على احلكم عن ية ومتكنها من االستيالوبناء الدولة، ورغم اختالف اللهجات بني العصبيات اليت تشكل العصبية القو 

 واالنتماء وما قد يتسبب ذلك يف اجياد لغة التخاطب وهو ما يعد اتفاق بني قيم العصبية والقيم اليت حتكم املواطنةطريق 
ابن  لقيم عند. يف حني تؤكد الدراسة على وجود اتفاق بني ارئيسية كاللغةعليها   واالعتمادالدولة يف ضرورة توحيد اللغة 

خلدون ودورها يف تشكيل العصبية وبناء الدولة حيث تتفق معًا يف قيم املواطنة ويعترباهنا من اسس تشكيل العصبية 
وبناء الدولة املعاصرة اليت تعتمد هي االخرى اجلنسية اليت حلت حمل املواطنة وهي تعبري عن االنتماء للهوية التارخيية 

 تعتمد  االتفاق بني قيم ومعايري العصبية يف الدول اإلسالمية مع القيم واملعايري اليتتوصلت الدراسة إىل اجملتمع. كماهلذا 
عليها الدولة يف بنائها وتعد القيم الثقافية من العوامل املشرتكة يف ذلك فال ميكن للدولة اإلسالمية املعاصرة، وال العصبية 

ها من الدول م يف بناء هويتها الثقافية، ومتيزها عن غري إن تتخلى عن العادات والتقاليد واالعراف اليت تشكلها وتسه
واحلضارات البشرية فالقيم الثقافية هي البوتقة اليت تنصهر يف داخلها العوامل االجتماعية والسياسية والثقافية، وبذلك 

 تعرب عن هوية الدولة.

عيدة يف إدارة عتماد على جذور العصبية الباال اإلسالمية نظريوأن العصبية هلا أتثري مباشر يف قيادة الدولة يف الدول 
الدولة وقد بلغت بعض الدول اإلسالمية دولة العصبية اليت حتكم ابلوراثة والقوة واالغلبية. وأن الدولة اليت تكثر فيها 

 ميكن قيامها إال بتجاوز ذلك. العصائب تضعف فيها الدولة وال
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 قافات واألدَينحتقيق التسامح والتفاهم بني الث يف ِليه اْلاجة ووجه"اْلوار"،  ملبدأ القرآين التأصيل
 عبدالقادر بلعاملدكتوراه 

 فلسفة إسالمية
 سيبة بن بوعلي ابلشلف/ اجلزائرجامعة ح

belalemabdelkader@yahoo.fr  
 

 ملخص البحث
إىل إاثرة موضوع "احلوار" يف مرجعتيه القرآنية، من حيث أسسه وقواعده وقيمته على  البحث انتطلع يف هذ 

 مبا هوه. ن وجه احلاجة إليه يف دنيا البشر وحركة احلياة على مستوى وظيفتمستوى حقيقته الدينية النصية، ومن مث بيا
عميق الوعي بثقافة ومن مث تطريقة للتفاهم والتواصل االجتماعي واحلضاري. و أداة للتعبري عن الذات وتوضيح األفكار، 
 التسامح، والعمل على نشرها بني األمم.

تماده يف ه وقيمته، وحيدد أركانه، فهو يدعو إىل التمسك به واعفالنص القرآين إذ يؤسس للحوار ويبنّي حقيقت
 الفعل التواصلي، على املستويني النظري )الفهم والتبليغ واإلقناع واحملاججة والتفنيد...( والعملي )التفاهم التواصل تبادل

قضااي الفكرية ل من ال. ويطرحه كوسط وسيط منهجي ورؤيوي حلل ما استشكت ونقل األفكار وتفعيل القيم...(اخلربا
، وجتاوز املشكالت وجماهبة التحدايت اليت تعرقل احلراك املعريف واحلضاري لإلسالم، وتضّيق على فاعلية ةواإليديولوجي

 "العاملية اليت متيزه معرفيا ووظيفيا.
آنية، هو بيان ر والسؤال الذي يطرح نفسه عند هذا األفق؛ أفق حقيقة احلوار ووجه احلاجة إليه يف املرجعية الق 

  ماهيته الدينية، ووسائل تطبيقه، أو حتويله من حقيقة مفهومية ومادة مكتوبة إىل ممارسة ثقافية فعلية وحياة عملية.
يف واملنهجي بني يف سياق اجلدل املعر  وما حفزان على التفكري يف موضوع احلوار يف مرجعتيه النصية القرآنية 

ة حقائق )هي يف جوهرها ظواهر ثقافية وحضارية يف أبعادها القيمية الفردية واجلماعي ، ثالثاإلسالم والقضااي املعاصرة
 والرتبوية والسياسية...(، وهي: 

ــ متركز قضية "احلوار" يف ساحة الفكر وحركة التفكري، حيث أصبح يشّكل بؤرة الكتابة يف عصران احلايل.  1
 عيا، وهو ما جيعل من هذا االنشغال مقدمة للحقيقة الثانية/ التالية:واالهتمام به نظراي ــ هنا ــ إمنا يعكس مهّا واق

mailto:belalemabdelkader@yahoo.fr
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ـــ انعدام احلوار يف حياتنا على املستوايت املختلفة )اخلارجية والداخلية(، وعلى املستوايت الفردية واجلماعية،  2
السياسي واحلضاري و  وما خلفه ذلك من أزمات فردية ومشاكل اجتماعية، وصراعات بني األمم على املستوى الثقايف

 واالقتصادي...
ــ احلاجة إىل احلوار كحل أمثل وأجنع وأسلوب أوحد يف حل املشاكل الفردية واجلماعية وبني اجملتمعات،  3 

وحتويل مطب الصراع والتصادم إىل مطية ووسيلة للتدافع والتواصل، انطالقا من اإللزامية القرآنية لتبنيه واعتماده، وجناح 
ية عليه يف التجارب التارخيية النموذجية يف خطها وحلظتها النبوية الرسالية. ويف بعض التجارب االجتماعتطبيقه وتف

 الالحقة يف عهد الصحابة والتابعني من خالل رابط االقتداء والتقليد املتبصر لفعل وفاعلية احلوار يف عصر النبوة يف بناء
 الفرد واجملتمع. 

 اعل للتوجه القرآين يف آلية "احلوار" لتعميق الوعي بقيمة التسامح ونشره من أجلـ األثر العملي الناجع والف 4
 واحلضارات. التفاهم بني الثقافات واألداينتعزيز 

تفكريينا لبحثه  ، يتحركمن منظور أتصيله القرآين إلطار اإلشكايل واملفهومي والعملي ملوضوع "احلوار"ايف هذا  
 .يفته التواصلية التفامهيةووظ ، وقيمته املعرفية واملنهجية،قصد بيان حقيقته اإلعجازيةودراسته يف مرجعيته القرآنية، 

وانطالقا من ذلك؛ فإن مثة عناصر فكرية ثالث يقوم عليها موضوع هذه املداخلة، متاشيا مع منطق البناء  
 املعريف لإلشكالية. وهذه العناصر هي: 

 بدأ "احلوار" يف النص القرآين.ـــ التأصيل املفهومي والتوجه الوظيفي مل 1
 ـ جتليات احلوار وأبعاده الثقافية واحلضارية من خالل سري األنبياء والرسل يف تواصلهم مع أقوامهم. 2

ـ دور احلوار وآليات تفعيله يف اجملتمعات املعاصرة، ووجه احلاجة إليه يف تربية الفرد وبناء اجملتمع، وتوازن العالقات  3
 ات.بني الثقافات واألداين واحلضار  قيمها وترسيخ ،التسامح والتفاهم ثقافة تكريسة بني األمم. ومن مث
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 مقدمة: 

إن "احلوار" من حيث أصله وأتصيله حقيقة قرآنية على وجه األصالة واإلطالقية، ويتجلى ذلك من خالل كونه 
لميحا ـ ود عي إىل  إليه تصرحيا ـ ال تحقيقة ظاهرة يف آايت هللا تعاىل على مستوى منطوق القرآن وملفوظه. حيث أشري

اعتماده أمرا ووجواب. ومل يقف احلد حلقيقة احلوار القرآنية عند مستوى اإلشارة وإلحالة إليه لفظيا، بل جتاوز ذلك إىل 
 .األفق االستعراضي ألمهيته ودوره يف االهتداء إىل احلق، كما يتكشف ذلك من خالل اخلطاب اإلهلي مع مجيع الكائنات

فالقرآن الكرمي، يستعرض عدة حماورات، أمساها وأجلها حوار هللا ـ عز وجل ـ مع املالئكة وإبليس. كما جرت تلك 
احملاورات يف بعض األحيان على ألسنة الرسل مع أقوامهم، وعلى ألسنة املؤمنني مع الطواغيت، وغري ذلك من تلك 

 ات. احملاور 

 مفهومية، وممارسة أمنوذجية، وهو ما ينزله منزلة التقديس الذي يرتقي به إىل وهذا التأصيل القرآين لـ "احلوار" إشارة
 أفق الالزمة الوجودية لإلنسان يف حركته االجتماعية، وصريورته التارخيية، وتفاعالته الثقافية واحلضارية مع اآلخر.

ة إليه َخلقيا؛ هو تضى احلاجومن ذلك نفيد أن احلوار يف القرآن هو مما تقتضيه حقيقة اخللق، وأفق احلق: فمق
وضوعي اليت ختص الكينونة الوجودية لإلنسان يف بعدها امل "تواصل البشر فيما بينهم، انطالقا من قاعدة "االجتماعية

اخلارجي، حيث اختالف الناس يف رؤاهم وتصوراهتم للوجود والعامل واحلياة ومصائرهم فيها... وتفاوت قدراهتم وإمكانياهتم 
م... ومشروطية حتقيق حاجاهتم ومتطلباهتم االجتماعية بتعاوهنم وتدافعهم التكاملي... كل ذلك ما يقتضيه واستحقاقاهت

لة التواصل فيما بينهم، تفامها وتعارفا وتشاركا يف حتقيق املصلحة االجتماعية املشرتكة، والقيم الثقافية واحلضارية املتداخ
يف خط  ه، فاجتماعيته اليت حتول وجوده من القوة الذاتية إىل الفعل الواقعيواملتقاطعة. فإذا كان اإلنسان اجتماعي بطبع

 الصريورة التارخيية؛ جتد حتققها يف تواصله مع غريه. ومن مث، فالتواصل بني بين اإلنسان مبا هو أمر فطري بينهم، ميليه
، وجتري وظيفته احلوار" ويتمظهر فيهالطبع االجتماعي الذي خيص وجودهم ـ كحقيقة َخْلقيةـ يتمثل، أساسا، يف عنصر "

وتتحقق فعاليته االجتماعية واحلضارية من خالله. فاحلوار يف بعده التواصلي، اجملسد ملفردات اخللق وضروراته اجتماعيا، 
غ، التبليأسلوابً من أساليب العلم واملعرفة ووسيلة من وسائل الدعوة و يستمد أمهيته، واحلاجة إىل التمسك به، يف كونه " 

فاعتمد عليه األنبياء والرسل يف دعوة الناس إىل اخلري، واعتمدت عليه الشعوب يف تواصلها وتفاعلها مع بعضها البعض، 
واختطه املفكرون واملربون طريقًا ومنهجًا يف تعليمهم، ومن هنا جند أن العقيدة اإلسالمية هي أول من رسم للفكر 

 املسلم إىل املقاصد والغاايت النبيلة اليت أرادها الدين اإلسالمي". اإلسالمي أسس وقواعد احلوار ليصل املفكر 
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هذا فيما خيص احلوار كأسلوب تعامل لتحقيق التواصل االجتماعي التدافعي التكاملي، كما تقتضيه حقيقة 
 اخللق.

ق وأوىل أن حأما فيما يتصل بضرورة اعتماده، سعيا لبلوغ أفق "احلق" لالهتداء إليه. فمن منطلق أن احلق هو أ
يتبع، فإنه ليس مثة سبيل، يسهل الطريق إليه )أي احلق( ويهدي العقل إليه غري احلوار. حيث إن احلق يف جوهره واحد، 

السبيل إىل بلوغه أوحد، بينما صوره لدى البشر متعددة ومتناقضة، وتبعا لذلك فالسبل املوصلة إليه متفرقة ومتعارضة، و 
جارب االجتماعية... فية والتاعقلية واملستوايت الفكرية، واملعتقدات الدينية واألمناط الثقمن منطلق اختالف املدارك ال

فكل يرى احلق كما يتصوره واستناد إىل املختلف يف موروثه عن تصور وموروث غريه. وابلتايل فإما أن يتغلب ويهيمن 
تحول التعارض والتضييق على احلرايت، وي تصور من التصورات حول احلق، في فرض ابإلكراه، ليكون ذلك مطية للصراع

يث تتواجه . وإما أن ي لجأ إىل احلوار، حباالجتماعيوالتضاد بني التصورات إىل تعارض املواقف، وخيتل نظام التواصل 
تحن التصورات من  أساليب الربهان واحملاججة واالستدالل، فيتبنّي التصور األصح واألوضح واملعرب خالل العقول ومت 

 تناع دون تردد يالبسه تناقض أو غموض، ويسقط ـ ابلتايل ـ كل سعي إىلقوهر احلق، فيقبله العقل املخالف ابعن ج
الكرمي هو مراجعة املفاهيم والقضااي واحلقائق ملعرفة  ، أن احلوار يف منطوق ومنطق القرآنممارسة اإلكراه. ومن هنا يتبنّي 

احلق أحق أن يتبع. ومرد مراجعة املفاهيم إىل اللبس الناتج عن اختالف وجه احلق فيها واالهتداء إليه، من منطلق أن 
املتحاورين يف مداركهم العقلية، واختالف تصوراهتم ومعتقداهم حول األشياء واحلقائق الوجودية والقيمية واملعرفية. مما 

وصول إىل احلق كأساليب عقلية لليدعو إىل احلوار ابليت هي أحسن وابحلجة البالغة والدليل القوي، والربهان القاطع،  
 يف وحدته.

املنطق اإلسالمي، كأسلوب متحرك عملي يف الوصول إىل احلقيقة، من ذلك يتبنّي أن احلوار مسألة مهمة يف 
ختلف فيها. و 

 
إن القرآن الكرمي هو أول كتاب حوار يف اإلسالم، ومن مث فهو أهم ويف حركة الصراع حول القضااي امل

 ق يف مسألة احلوار بني الناس، ويف أتصيل فكرة احلوار وتقعيدها يف اإلسالم والفكر اإلسالمي.مرجع على اإلطال

من هنا أتيت أمهية وقيمة البحث عن مسألة احلوار يف القرآن، والكشف عن صور هذا احلوار ومناذجه، وقواعده 
 ومبادئه. وحاجة البشرية إليه يف فعلها التواصلي.

 ار يف القرآن: دوافع ِاثرة موضوع اْلو 



 

 
1602 

إن ما حرك تفكريان ابجتاه أفق مفهومية احلوار يف أتصيله القرآين، ومن مث استجالء الصور والدالالت اليت 
تعكس قيمته الفكرية واألخالقية، وآليات فعاليته االجتماعية واحلضارية، هو املفارقة املثرية للتساؤل وامللفتة لالنتباه، 

ه لتناسب بني ما يقدمه القرآن عن احلوار من حقائق نظرية فيما يتصل حبقيقته وأمهيتواملتمثلة يف التعارض وعدم ا
 حوارية )بني هللا واملالئكة وهللا واألنبياء(، وجتارب عملية يف اتريخ الرساالت السماوية جوضرورته، وما يعرضه من مناذ 

فعلي للمسلمني ين مستوايت احلوار يف الواقع المن خالل حوار األنبياء مع أقوامهم، تكشف عن قيمته وفعاليته. وبني تد
فيما بينهم ومع غريهم. "املفارقة اليت تكشف عن خلل فكري وثقايف أصاب العقل اإلسالمي، فأحدث مثل هذه املفارقة 

  21اليت هي حباجة إىل معاجلة فكرية وثقافية."

وقوف على  قضية احلوار يف القرآن الكرمي للوانطالقا من ذلك أتيت هذه الدراسة كمحاولة فكرية اجتهادية للنظر يف
قيمه املعيارية والفكرية، وكشف األدوات واآلليات اليت يستبطنها لتجسيد فعاليته االجتماعية واحلضارية. وقد بين املسار 

بحث الفكري هلذه الدراسة على ثالثة مباحث، تعكس احملطات املنهجية واللحظات املعرفية املشكلة لبنيتها، وهي: امل
األول: حقيقة احلوار وأوجه احلاجة إليه أتسيسا على مفهوميته القرآنية. املبحث الثاين: ـ لفت النظر وإبراز قيمة احلوار 
انطالقا من النماذج اإلهلية يف خطها امليتافيزيقي املفارق: )حوار هللا مع املالئكة، ومع آدم، ومع الشيطان(. والتجارب 

ر ية الدعوية مع البشر يف وضعهم العقدي الضال ووعيهم الفكري املنحرف. املبحث الثالث: دو النبوية يف حركتها الرسال
احلوار وضرورة التمسك به لتعزيز وحدة األمة اإلسالمية واستنهاضهما ملثلها وقيمها العليا، لبعث التنوير الثقايف والتطور 

فعيل ثمر مع األخر من خالل جتاوز نظرية الصراع وتاحلضاري من جهة، والتمكني لتحقيق الفعل التواصلي البناء وامل
 ثقافة التدافع اليت يؤسسها وينميها احلوار.

  
 
 

  

                                                           
  ـ زكي امليالد: "احلوار يف القرآن .. مناذج ومبادئ"، مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطين، الرايض، ط1، 1431هـ / 2010، ص: 1.7
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 البحث األول:
 :حقيقة اْلوار وأوجه اْلاجة ِليهالتأصيل القرآين ملفهوم و  

ظيفيا، و  يشكل القرآن الكرمي املصدر األساس لـ "احلوار" من حيث الوقوف على حقيقته مفهوميا، وبيان قيمته
والكشف عن جناعته فعليا، من خالل استعراضه للنماذج احلوارية يف خطها امليتافيزيقي املتعايل كما هو الشأن يف حوار 

 جهة اثنية. هللا سبحانه وتعاىل مع املالئكة واألنبياء من جهة، ومع الشيطان من

"احلوار"  إننا نالحظ أن اإلشارة إىلففيما خيص مصدرية القرآن للحوار على مستوى التحديد املفهومي له، ف
للفظة يف صيغة وقد وردت هذه ا وردت يف النص القرآين على سبيل التصريح، من خالل ورود لفظته يف آايت متعددة.

َصاِحِبِه َوه َو : قوله تعاىل: ﴿وََكاَن َله  مثٌر فـََقاَل لِ قوله تعاىلذلك من ، و ”التحاور“املصدر يف صيغة و ” حاور“الفعل 
 2اِور ه  َأاَن َأْكثـَر  ِمنَك َمااًل َوأََعزُّ نـََفرًا﴾.حي َ 
 .3اَك َرج اًل﴾قوله تعاىل: ﴿قَاَل َله  َصاِحب ه  َوه َو حي َاِور ه  َأَكَفْرَت اِبلَِّذي َخَلَقَك ِمن تـ رَاٍب مث َّ ِمن نُّْطَفٍة مث َّ َسوَّ و 
يٌع َبِصرٌي﴾َك يف َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإىَل هللا َوهللا َيْسَمع  حتََ قوله تعاىل: ﴿قْد مسََِع هللا قـَْوَل الَّيِت جت َاِدل  و   .4او رَك َما ِإنَّ هللا مسَِ

ويظهر من هذه الثالثة مواضع أن احلوار فيها هو مراجعة الكالم وتداوله بني طرفني، واألخذ والرد فيه. وهذا 
 قاموسية اللغوية واالصطالحية. ومن ذلك فما تفيدهالتحديد القرآين ملعىن احلوار، شّكل مرجعية للتحديدات ال

ويف لسان العرب: "وهم يتحاورون أي: يرتاجعون  5" تراجع الكالم" هو :اللغة عىن احلوار يفالتحديدات القاموسية مل
ودة يف الكالم وقال الراغب األصفهاين: "احملاورة واحلوار: املرا .6الكالم. واحملاورة: مراجعة املنطق والكالم يف املخاطبة"

 . 7"ومنه التحاور

                                                           
  ـ سورة الكهف، آية: 234
  ـ سورة الكهف، آية: 3.36
  ـ سورة اجملادلة، آية:41

 ـ حممد مرتضى الزبيدي، اتج العروس من جواهر القاموس، طبعة دار مكتبة احلياة، بريوت، 1306ه، 162/3؛ وأمحد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، 5
.269ص ،2001 ،بريوت ،طبعة دار إحياء الرتاث العريب   

  ـ حممد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، طبعة دار إحياء الرتاث العريب، يروت 1416 ه، 6.218/4
 ـ أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف ابلراغب األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن، حتقيق وضبط حممد سيد كيالين، طبعة دار املعرفة، بريو ت، بدون 7

.135ص  ،ذكر اتريخ النشر   
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حلوار قريب من معناه اللغوي، وقد ع ّرف أبنه: "مراجعة الكالم بني طرفني فإن ا االصطالحييف التحديد وأما 
ف أبن احلوار: "مناقشة بني طرفني أو أطـراف، ي قصد هبا تصحيح  . وع رّ 8أو أكثر دون وجود خصومة بينهم ابلضرورة "

 .9كالم، أو إظهار حجة، وإثبات حق، ودفع شبهة، ورد الفـاسد من القول والرأي"

 .10احلور يف كالم العرب الرجوع " وخالصة هذه التحديدات اللغوية واالصطالحية، أن 
، اليت أفادته التعريفات اللغوية واالصطالحية من النص القرآينإن حد "املراجعة" كداللة جامعة ملعاين احلوار، و 
فة مبعىن الرجوع ر يف األحاديث النبوية الشرياجاءت مادة احلو له أتكيداته وإثبااتته يف احلديث النبوي الشريف حيث 

. أي: 11عليه" ومن ذلك قوله صلى هللا عليه وسلم: "من دعا رجاًل ابلكفر أو قال: عدو هللا وليس كذلك، إال حار
وقد ورد يف حديث آخر أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يستعيذ من: "احلَْور بعد  .12"رجع عليه الكفر"

 .14ومعىن احلديث أن الرسول عليه الصالة والسالم كان يستعيذ من الرجوع إىل النقصان بعد الزايدة 13الكْور"

ي، مفهوم "احلوار" على املستوى اللغوي واالصطالحإن احلضور املرجعي القرآين املكثف يف حتديد وبلورة 
يكرس بشكل أعمق وأوسع املستوى االجتهادي املعريف املتمثل يف تفسري القرآن الكرمي، من خالل العلماء الذين 

ك من خالل ، وذلعرف احلوار ابملخاطبة واملكاملة ، حيثاإلمام الطربياضطلعوا هبذه املهمة. ومن األمثلة على ذلك: 
حيث اإلمام البقاعي من ذلك أيضا تعريف و  .15فـََقاَل ِلَصاِحِبِه َوه َو حي َاِور ه ( "أي خياطبه ويكلمه"ريه لقوله تعاىل: تفس

                                                           
  ـ الندوة العاملية للشباب اإلسالمي، أصول احلوار، طبعة الندوة العاملية للشباب اإلسالمي، الرايض 1408 ه، ص8:9
  ـ الدكتور صاحل بن عبد هللا بن محيد، أصول احلوار وآدابه يف اإلسالم، طبعة دار املنارة، جدة، بدون اتريخ، ص 93
   ـ حممد بن أمحد األنصاري القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، طبعة دار الكتاب العريب، القاهرة، 1967م، 10.273/19
 ـ أخرجه اإلمام مسلم بن احلجاج القشريي، صحيح مسلم بشرح النو وي،  كتاب اإلميان، ابب حال إميان من قال ألخيه املسلم اي كافر، طبعة دار أيب 11

1/325 ،م1995القاهرة  ،حيان  
   ـ شرح صحيح مسلم، اإلمام أيب زكراي حيىي بن شرف النووي، طبعة دار أيب حيان، القاهرة 1995م، 12.326/1
 ـ رواه اإلمام حممد بن عيسى الرتمذي، اجلامع الصحيح، طبعة دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، بدون ذكر اتريخ النشر، 497/5، وقال الرتمذي: 13
 حديث حسن صحيح
   ـ انظر: حممد بن أمحد األنصاري القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن 14.273/19
  ـ حممد بن جرير الطربي )ت 310ه/922م(، جامع البيان يف أتويل القرآن، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثالثة، 1999م، م 8، ص15.224
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"احلوار هو املخاطبة بلني ورفق، وقال: حياوره أي يراجعه يف الكالم... وحار حيور إذا رجع افتخارا عليه وتقبيحاً  ال:ق
وعرفه العالمة ابن عاشور فقال: "احملاورة  .16حياوره ابلوعظ والتقبيح، تقبيح الركون إىل الدنيا"حلاله ابلنسبة إليه، واملسلم 

هي اجملاوبة واحملاورة مراجعة الكالم بني متكلمني، ودل فعل احملاورة على أن صاحبه قد وعظه يف اإلميان والعمل الصاحل 
 .17فراجعه ابلفخر عليه والتطاول"

غوية ، املنبثقة من تفاسري العلماءـ فضال عن أصوهلا الللحوار يف توجهها القرآينعريفات لوخالصة هذه الت
واالصطالحية، "أن احلوار مع اآلخر، هو رجوع الكالم بني مجاعتني خمتلفتني من خالل االحرتام املتبادل والتفاهم 

 الوقت نفسه ليها وتتعلم منها، ويفاملنصف، حيث إن اجلماعة األوىل تعرب عن أفكارها وآرائها، بينما األخرى تستمع إ
  18ترغب أن ي سمع إليها."

كما جتدر اإلشارة يف هذا السياق إىل إن مادة "حوار" يف القرآن الكرمي، مل تشغل حيزا يف ثنااي نصوصه، كما 
يضا ما أتبّينا ذلك من خالل إحالتنا على اآلايت الدالة عليه، على سبيل التصريح فقط، بل يوجد يف القرآن الكرمي 

يعرّب عن معىن احلوار على سبيل التلميح، انطالقا من مادة "القول"، وما اشتق منها كقال، ويقول، وقل، وقالوا، ويقولون، 
 وقولوا... فمادة القول ابشتقاقاهتا املختلفة تدل على احلوار. وقد تكررت يف القرآن الكرمي أكثر من ألف وسبعمائة مرة

جعة للكالم وتداوله مع األخر احملاَور، ال أيخذ ـ يف الرؤية اإلسالمية ـ طابع القوة واحلوار مبا هو رجوع ومرا
والغلبة واخلصومة اليت هي هدف اجلدل انطالقا من الطابع والطبيعة اليت ختصه، وهي التعصب والتشدد والعناد، كصفات 

عناد احملاَور هي أحسن، ملواجهة تعصب وتشدد و متجذرة يف نفسية اجملادل، وإمنا يعتمد اللني واملرونة واملناقشة ابليت 
للتخفيف من حدته وشدته، الستدراجه واستمالته حنو مسار احلقيقة واحلق، واالستدراج، هنا، ال يقوم على اإلكراه، 
بل على اإلقناع واالقتناع، وهو ما يؤكد أن املراجعة يف الكالم ليست تعسفية أو اعتباطية حتكمية، وإمنا هي مؤسسة 

"وهذا يؤكد أن احلوار يف املنظور القرآين هو األصل الذي جيب أن يتخلل كل لى الدليل العقلي والربهان املنطقي، ع
العالقات، ألن القرآن الكرمي يريد لإلنسان أن حيصل على القناعة الذاتية املرتكزة على احلجة والربهان يف إطار احلوار 

                                                           
 ـ برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي )ت 885ه/ 1480م(، نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعة األوىل، 16

.59-58، ص15م، ج1978   

   ـ حممد الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، 1984م، ج5، ص17.320-319

   ـ قطمري شيخو: "حوار األداين بني القرآن والتطبيقات املعاصرة"، جملة اإلسالم يف آسيا، اجمللد اخلامس، العدد 1، يوليو 2008م، ص:18.59
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ر  للمفارقة ابحلديد والنار، تلك املقارعة اليت تسحق فيها الطاقات، وهتداهلادئ العميق، وجيعل من ذلك احلوار بديال
  19اإلمكاانت."

فاحلوار مبا هو مراجعة للكالم بني الطرفني املتحاورين، يبتغي إصابة احلقيقة واالهتداء إىل احلق، بكيفية تؤسس 
ليتني منهجيتني: اجلدل تدافعية، يرتكز على آللتواصل بينهما على أساس التعارف والتفاهم والعيش املشرتك يف صيغته ال

ول هللا تعاىل: قابحلسىن، واعتماد احلجة والربهان يف املناقشة. ويتأكد ذلك يف القرآن الكرمي يف آايت عديدة، ومن ذلك 
ات وْا بـ ْرَهاَنك ْم ِإن  َرى تِْلَك أََمانِيـُّه ْم ق ْل هَ ﴿َوقَال وْا َلن َيْدخ َل اجْلَنََّة ِإالَّ َمن َكاَن ه ودًا أَْو َنَصا 20﴿ َوق ول وا لِلنَّاِس ح ْسنًا﴾

، وقال تعاىل: ﴿ادْع  ِإىِل  22َوَلْو ك نَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب الَنَفضُّوْا ِمْن َحْوِلَك﴾ ﴿ وقول هللا تعاىل:21ك نت ْم َصاِدِقنَي﴾
﴿وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا وتوكل على هللا  .23هْل م اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسن ﴾َسِبيِل َربَِّك اِبحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة َوَجادِ 

 25ولو شاء ربك جلعل الناس امة واحدة واليزالون خمتلفني إال من رحم ربك وكذلك خلقهم﴾24إنه هو السميع العليم﴾
تعاىل: ﴿َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ  هلو قو  ،26َشى﴾يِّناً لََّعلَّه  يـََتذَكَّر  َأْو خيَْ تعاىل: ﴿اْذَهَبا ِإىَل ِفْرَعْوَن ِإنَّه  َطَغى فـَق واَل َله  قـَْواًل لَّ  هلو قو 

تعاىل: ﴿ َواَل َتْسَتِوي احلََْسَنة   ولهق .28، وقال تعاىل: }َواَل جت َاِدل وا أَْهَل اْلِكَتاِب ِإالَّ اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسن ﴾27َرمْحَةً لِّْلَعاَلِمنَي ﴾
يٌم  َوَما يـ َلقَّاَهاَواَل السَّيِّئَ  َنه  َعَداَوٌة َكأَنَّه  َويلٌّ محَِ َنَك َوبـَيـْ الَّ الَِّذيَن َصرَب وا َوَما يـ َلقَّاَها إِ  ة  اْدَفْع اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسن  فَِإَذا الَِّذي بـَيـْ

  29ِإالَّ ذ و َحظٍّ َعِظيٍم﴾

                                                           
 ـ حممد حسني فضل هللا: "احلوار يف القرآن"، ص: 31. نقال عن: حممد عبد اللطيف رجب عبد العاطي: "منهجية احلوار يف القرآن الكرمي". جملة 19

.185م، ص: 2008ه، يوليو، 1924، رجب 35الشريعة والقانون، العدد   

 
  ـ سورة لبقرة: من اآلية، 20.83
  ـ سورة البقرة، آية، 21111
  ـ سورة آل عمران، آية 159 22
  ـ سورة النحل، آية، 125 23
 . ـ سورة األنفال، آية، 2461
  ـ سورة هود، آية، 118ـ 25119
  ـ سورة، طه، آية 44 26
  ـ سورة األنبياء آية، 27.107
  ـ سورة العنكبوت، آية، 28.46
  ـ. سورة فصلت، آية، 29.35
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 أبعادها القيمية والرتبوية اهلادية للحق، والكاشفة عنأفق الدرس والعربة يف  إىل ومن املواقف احلوارية اليت ترقى 
القيمة السامية للحوار إىل حد التقديس، فيما يتصل خباصية "احلسىن" و"املوعظة احلسنة"، حوار هللا سبحانه وتعاىل 

اب، وأمهله قإلبليس اللعني الذي انتهى إبنكاره السجود آلدم، ومع ذلك مل ي كرهه على السجود ومل ينزل عليه هللا الع
 إىل يوم الدين. 

وجد هلم إله ي ادعى األلوهية يف األرض وخاطب أهل مصر أبنه الو  وعصى ربه، فرعون ذو األواتدكفر وعندما  
غريه. مل أيذن هللا حينئذ إبنزال العقاب عليه وهو القادر على أن يقول للشيء كن فيكون. وإمنا أرسل إليه النيب موسى 

 لقول اللني لعله يتذكر أو خيشى ويرجع عن ادعاءاته الباطلة. عليه السالم ليحاوره اب

، الرباهنيحيث كانوا حياوروهنم ويقارعوهنم ابحلجج و  ،قوامهمأباالنبياء والرسل  ونفس األمر فيما يتعلق بعالقة
 .للرجوع عن غيهم وكفرهم والتسليم مبا أراده هللا هلم أن يكون حقاً  وخياطبوهنم ابليت هي أحسن،

 تدافع يف هذا السياق امليتافيزيقي التأسيسي لثقافة احلوار وفعاليته يف ههو جدير ابملالحظة ولفت االنتباما 
 هللا جّلت قدرته وامنا بني ،يتم بني اإلنسان واإلنسان فحسباإلنسانية حنو مصائرها الدنيوية واألخروية، هو أن احلوار مل 

وهو ما  ه اجلميع.يظهر احلق يف هناية احلوار ليؤمن ب جلت قدرته ان هللا.. وكيف ك وبعض خلقه مبا فيهم إبليس اللعني
" إن القرآن الكرمي هو أول كتاب حوار يف اإلسالم، ومن مث فهو أهم مرجع على اإلطالق يف مسألة احلوار بني يعين

  30الناس، ويف أتصيل فكرة احلوار وتقعيدها يف اإلسالم والفكر اإلسالمي."

من حوار هللا مع خلقه، حىت يف أحط منازهلم املوصولة ابلباطل املعلنة للحرب عليه جلت  فما ميكن إفادته
قدرته، هو التقديس والقدسية اليت حيظى هبا احلوار، مما يكشف عن حاجة اإلنسانية إليه يف معرفة طريق احلق والنجاة 

ك وإعمار األرض والتعاون كمقومات للعيش املشرت  من جهة، وحتقيق التعارف والتفاهم والسلم واالحرتام املتبادل والتدافع
 ونشر رسالة الصالح واإلصالح فيها. 

أتسيسا على ما سبق يتبنّي أن "املراجعة" و"الرتاجع" و "الرجوع" كمكوانت بنيوية ملفهوم احلوار، تفيد مراجعة 
والرجوع عنه إىل  لرتاجع عن الباطلالتصورات املختلفة حول احلقيقة، لتبني وجه احلق من وجه الباطل فيها، ومن مث ا

احلق. وهو ما يعين أن ثنائية احلق والباطل هي املنطلق واألفق حلركة احلوار: منطلق ملا خيلفه تصادمهما وتصارعهما من 

                                                           
  ـ زكي امليالد: "احلوار يف القرآن .. مناذج ومبادئ"، مرجع سابق، ص: 30.7
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انعكاسات سلبية ومدمرة للحياة اإلنسانية. وأفق للفصل يف هذا الصراع والتصادم لصاحل احلق على الباطل، سعيا 
 ح اإلنسانية وإصالح أحواهلا. لتحقيق صال

 ثنائية اْلق والباطل كمحرك وأفق ل  "اْلوار":
الكرمي هو مراجعة املفاهيم والقضااي واحلقائق ملعرفة وجه احلق فيها واالهتداء  إن احلوار يف منطوق ومنطق القرآن

 يفارق هذه، لى معيارية احلق، الإليه، من منطلق أن احلق أحق أن يتبع، "فاحلوار يف منطق القرآن ينبغي أن يرتكز ع
وال يتخلى عنها، أو ينقلب عليها أبي شكل من األشكال، ويف أي ظرف من الظروف، وحتت أي ضغط من الضغوط. 
ومن مث فإن صورة احلوار وهيئته، وطرقه وأساليبه، وما حييط به من أجواء، ينبغي أن تتكيف ومبدأ معيارية احلق، أما 

ويف نفس السياق يؤكد حممد حسني فضل هللا قائال:  31لنور ابحلق، فهو حوار أحق أال يتبع."احلوار الذي ال يبصر ا
"ولعل السر يف ذلك، هو أن هدف اإلسالم األساسي، هو وصول الناس إىل احلق ابلطريقة اليت تعمق اإلميان يف 

  32."نفوسهم، وتشرح به صدورهم، ولذا فإن وسائله التعلمية، تتجه إىل هذا اهلدف فحسب

 ومن القواعد اليت ينطلق منها احلوار يف حركته الفكرية ابجتاه إحقاق احلق ما يلي:

من طرف كال املتحاورْين، فمن شأن ذلك أن يضع احلوار يف إطار موضوعي من منطلق    َتاوز األحكام املسبقة 1
يث ال يعيق االختالف صورات املختلفة، حبأن املوضوعية هي الوسط والوسيط املنهجي واملعريف اليت تلتقي حوله الرؤى والت

القائم بينها تفاعل وتكامل ما بينها من مشرتكات. فيكون طرفا احلوار ـ ابلتايل ـ على مسافة واحدة، وأتسيسا على 
ذلك يكون سبيال إىل عّمن هو على هدى، ومن هو يف ضالل مبني. فيقتنع من هو على هدى ابحلق ويطمئن إليه، 

عن ضالله، ليعتنق احلق ويتبناه. وهذه القاعدة دلت عليها بصراحة ووضوح اآلية الكرمية: "وإان  ومييل من هو ضال
"ورجع إىل هذه اآلية واستند عليها مجيع الذين عاجلوا أو اقرتبوا من فكرة  33وإايكم لعلى هدى أو يف ضالل مبني"

  34ختلفني."من حافزا قواي يشجع على احلوار بني املاحلوار يف القرآن؛ وذلك لشدة داللتها، وبالغة بياهنا...وألهنا تتض

   القطيعة مع الوصاية الفكرية: 2

                                                           
  ـ املرجع نفسه، ص: 31.39
   ـ حممد حني فضل هللا: "احلوار يف القرآن"، مرجع سابق، ص: 32.57

  ـ سورة سبأ. آية 33.24
   ـ زكي امليالد: "احلوار يف القرآن .. مناذج ومبادئ"، مرجع سابق، ص: 34.39
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إن احلوار بطبيعته ووظيفته فعل عقلي، ينهض على التفكري والنظر واالستدالل واملقارنة واحملاّجة... وما يعيق  
داد، واليت يتجلى رية والذهنية لآلابء واألجهذه املمارسة التعقلية للحوار هو هيمنة سلطة التقليد ممثلة يف الوصاية الفك

مفعوهلا السليب يف جتميد النشاط العقلي، وتعطيل الفاعلية والطاقة الفكرية. فهي ـ إذن ـ شكل من أشكال اإلكراه غري 
املباشر على التسليم والقبول مبا جيانف الصواب واحلق. ومن اآلايت الدالة على ذلك على سبيل اإلفصاح والوضوح 

وإذا قيل هلم اتبعوا ما أنزل هللا قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آابءان أولو كان آابءهم ال يعقلون شيئا وال  ﴿له تعاىل: قو 
بل قالوا إان وجدان آابءان على أمة وإان على آاثرهم مهتدون، وكذلك ما أرسلنا من ﴿وقوله تعاىل أيضا:  35﴾يهتدون

ا إان وجدان آابءان على أمة وإان على آاثرهم مقتدون، قال أولو جئتكم أبهدى مما قبلك يف قرية من نذير إال قال مرتفوه
. فهذه اآلية تصور معاانة األنبياء يف نشاطهم الدعوي الرسايل، 36﴾ وجدمت عليه آابءكم قالوا إان مبا أرسلتم به كافرون.

فكري الذي فكرية يعّطل فعل التعقل والتوما واجهوه من معضالت يف حوارهم مع أقوامهم. فسلطة/ بل عائق الوصاية ال
يقتضيه احلوار ماهية ووظيفة. حيث إن احلوار ال يكون فاعال وفعاال وموصال إىل احلق؛ إال إبعمال العقل وبعث الطاقة 

 الفكرية. ومن مث فالتبعية العقلية والتقليد الفكري يفقد احلوار معناه، مبا هو خماطبة للعقل.

 ان:   اعتماد منطق الربه 3

إذا كان العقل والتعقل هو قوام احلوار وأساس فعاليته، فإن احلركة الفكرية اليت ميارسها؛ برهانية بطبيعتها. ومن 
مث فمنطق الربهان مبا هو نسق من احلجج العقلية، هو مرشد احملاور العاقل إىل معرفة احلق اقتناعا لذاته وإقناعا لغريه. 

برهانكم إن كنتم  قل هاتوا﴿ حيثما دار. ويتجلى ذلك بدقة ووضوح يف قوله تعاىل: فاحلوار يطاوع الربهان ويدور معه
. ومفاد هذه اآلية أن احلجج والرباهني واألدلة هي مرجع العقل اهلادي إىل احلق. وآداته إىل التخلص من 37﴾صادقني

تقد احملاججة بال الربهان، ولذلك انالظنون والشكوك والتومهات املوقعة يف مطب الضالل. فاحلوار يف منطق القرآن يبىن 
ها أنتم هؤالء ﴿علم وال دليل، واستنكر على الذين حياجون فيما ليس هلم به علم. كما أشار إىل ذلك يف قولة تعاىل: 

فاحملاججة بال علم وال  38﴾حاججتم فيما لكم به علم فلما حتاّجون فيما ليس لكم به علم وهللا يعلم وأنتم ال تعلمون
ل عقيم يعّطل احلوار، ويقود إىل الضالل. فقد يكون الربهان قامسا مشرتكا بني املتحاورين، يستندان إليه يف برهان جد

نقاشهما، فيكون احلوار هو أسلوب البيان واإلقناع لكليهما. وإما أن يتبىن أحدمها الربهان يف تفكريه وخطابه، ويسقطه 

                                                           
  ـ سورة البقرة، آية 35.170
  ـ سورة الزخرف. آية 22 ـ36
  ـ سورة البقرة. آية 37.111
  ـ سورة آل عمران. آية 38.66
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ة ل. وعند عتبة هذا املأزق التواصلي الفكري، يستدعي األمر ضرور اآلخر من حسابة وحسبانه، فيتحول احلوار إىل جدا
 اللجوء إىل: 

   اْلوار ابلِت أحسن: 4

إن اجلدال إذ يفتقد إىل احلجة والربهان؛ فهو يتحرك بقوة النفس املنفعلة، ممثلة يف انفعال التعصب، وليس بقوة 
ه بديال نغالق والتشدد وضيق األفق... ويعتمد على اإلكراالعقل الفاعلة، ولذلك فهو يتسم ابحلدة والعنف والعناد واال

لإلقناع. وابلتايل فال ميكن مواجهة التعصب والتشدد واالنغالق الفكري مبا مياثله، بل إن املطلوب هو التحلي ابلصرب 
ل املبين على دواهلدوء واللني واالنفتاح، وهي السمات الدالة على احلوار ابليت هي أحسن. مبا هو الوجه احملمود للج

الفعالية العقلية، مقابل اجلدل املذموم الذي قوامه القوة النفسية االنفعالية. فاجلدل احملمود هو عني احلوار ابليت هي 
ويف  39﴾ادع إىل سبيل ربك ابحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم ابليت هي أحسن ﴿أحسن. ويف هذا قال هللا تعاىل: 
. فداللة "اليت هي أحسن" 40﴾وال جتادلوا أهل الكتاب إال ابليت هي أحسن﴿أخرى:  نفس السياق؛ قال تعاىل يف آية

 حتيل إىل: املناهج والطرق واألساليب واآلداب واألخالقيات. 

وأتسيسا على ما سبق نفيد أن اجلدل كأسلوب فكري مذموم، حيول االختالف املثمر إىل خالف مدمر، 
كجدل حممود، يعزز الوحدة، وحيول اخلالف إىل ائتالف، وجيعل من االختالق وينمي روح الفرقة والتناحر... واحلوار  

قاعدة للتفاهم والتواصل. هلذا أوجب املقتضى األخالقي أن جيري احلوار ابليت هي أحسن لتطويق اجلدل يف وجهه 
ذا فإن "الناس بصورة السليب املذموم. وأن يرتقي إىل مستوى كونه اسرتاتيجية تواصلية فكراي واجتماعيا وحضاراي. وهل

عامة، وبغض النظر عن التطور التارخيي الذي ميرون به تقدما أو تراجعا، متدان أو ختلفا، فإهنم ال ميكن أن ينّظموا 
اجتماعهم اإلنساين على أساس قاعدة اجلدل، وال ميكن أساسا أن ينتظم اجتماعهم اإلنساين على هذه القاعدة، لكن 

  41اعهم اإلنساين وينتظم على قاعدة احلوار، وهو األفضل واألمثل هلم."إبمكاهنم أن ينّظموا اجتم

إن األفق الذي يتحرك ابجتاهه احلوار؛ هو جدل احلق والباطل، ومثثل قضية وحدانية هللا ومستتبعاهتا من القضااي 
ه القضية احملورية ستتبعاتابلرسل واملالئكة واليوم اآلخر...ومقابل ذلك، ميثل الشرك وم نالعقدية املتصلة هبا كاإلميا

خطر النماذج احلوارية ويعترب هذا النموذج من أ للباطل. واحلق والباطل كأفق للحوار متثلت مطلقيته يف حوار هللا إلبليس:
                                                           

  ـ سورة النمل. آية 39.125
  ـ سورة العنكبوت. آية 40.46
   ـ زكي امليالد: "احلوار يف القرآن .. مناذج ومبادئ"، مرجع سابق، ص: 41.41
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فيحاور رمز الشر  ؛ن هذا النموذج والذي ميثل فيه سبحانه وتعاىل احلق املطلق واخلري املطلقإيف القرآن الكرمي، حيث 
سفة مهمة، تقضي أراد أن يضع لنا فل وتعاىل وكأن هللا سبحانه ،لباطل املطلق؛ أال وهو إبليس عليه لعنة هللااملطلق وا

ْلَنا قـ   إىل إمكانية احلوار، ولو كان احلوار مع أشد األعداء وأفظعهم، ويف قوله تعاىل: ﴿َوَلَقْد َخَلْقَناك ْم مث َّ َصوَّْراَنك ْم مث َّ 
َن السَّاِجِديَن. قَاَل َما َمنَـَعَك َاالَّ َتْسج َد ِإْذ اََمْرت َك قَ لِْلَمآلِئَكِة اْسج د   ْنه  واْ آلَدَم َفَسَجد واْ ِإالَّ ِإبِْليَس مَلْ َيك ن مِّ اَل ااََنْ َخرْيٌ مِّ

َها َفَما َيك ون  َلَك اَن تـََتَكربََّ  ٍر َوَخَلْقَته  ِمن ِطنٍي. قَاَل فَاْهِبْط ِمنـْ يَها فَاْخر ْج ِإنََّك ِمَن الصَّاِغرِيَن. قَاَل فَاَنِظْرين فِ  َخَلْقَتيِن ِمن انَّ
 نَظرِيَن. قَاَل فَِبَما اَْغَويـَْتيِن الَقْـع َدنَّ هَل ْم ِصرَاَطَك اْلم ْستَ 

َعث وَن. قَاَل ِإنََّك ِمَن امل ِقيَم. مث َّ آلتِيَـنـَّه م مِّن َبنْيِ اَْيِديِهْم ِإىَل يـَْوِم يـ بـْ
َها َمْذؤ وًما مَّْدح ورً َوِمْن َخْلِفهِ  لََّمن تَِبَعَك ِمنـْه ْم  اْم َوَعْن امَْيَاهِنِْم َوَعن مَشَآئِِلِهْم َواَل جتَِد  اَْكثـََره ْم َشاِكرِيَن. قَاَل اْخر ْج ِمنـْ

 .42اَلْمالنَّ َجَهنََّم ِمنك ْم َامْجَِعنَي﴾
 

 املبحث الثاين:
 امللكويت والناسويت:ها يطقيمة اْلوار انطالقا من النماذج اإلَلية يف خ

ـ املستوى املفهومي من خالل اإلشارة إىل  1يطرح موضوع "احلوار" يف القرآن الكرمي على ثالثة مستوايت: 
ـ ومستوى  2ملفوظه، تسمية وداللة، وبياان خلصائصه وحمدداته، كما بّينا ذلك على سبيل التفصيل يف املبحث السابق. 

بناها تربوي لعرض املطلقات العقدية واحلقائق الغيبية، ومناقشة القضااي اخلالفية اليت يتاخلطاب، مبا هو أسلوب فكري و 
خصوم العقيدة اإلسالمية ومعارضيها. وأن مثة متفصل وظيفي بني احلوار كمفهوم وكخطاب، حيث إن األسلوب احلواري 

وينية. واألسلوب خلواصه وخصائصه التكيف القرآن الكرمي مبا هو خطاب نظري، فهو جتسيد ملفهومية احلوار، وتفعيل 
وله ملا ال حيصى يتسم ابتساع دائرته وتعدد قضاايه، ومشاحلواري الذي يعتمده القرآن الكرمي يف عرض القضااي ومناقشتها، 

ـ مستوى األمنوذجية، أي حتّول احلوار كمفهوم  3وهو ما يؤسس للمستوى الثالث ويفضي إليه،  من املوضوعات.
إىل حدث فعلي. واحلوار يف مستواه األمنوذجي يتسم ابلفرادة والتفرد واالنفراد يف أدائه، ومرد ذلك إىل  وكخطاب نظري

الفاعل األول األوحد ومصدره الفرد الصمد؛ هللا سبحانه وتعاىل: فجوهر األمنوذجية هو يف حماورة هللا ملخلوقاته. كحواره 
ء والرسل. واحلوار يف هذا املستوى الثالث جيري أداؤه من خالل عظمت قدرته مع املالئكة ومع إبليس، ومع األنبيا

خطني: خط ميتافيزيقي متحرك يف عامل امللكوت، وهو متحرك ابجتاه طرفني متعارضني: ميثل أحدمها حمور اخلري وهم 
وب احلوار بني احلق لاملالئكة، وميثل الثاين جمور الشر وهو إبليس اللعني. وحوار هللا مع هذين الطرفني، يؤّصل ملبدأ وأس

                                                           
  ـ سورة األعراف:، آية،4218-11
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والباطل الذي ستجري وقائعه يف عامل الناسوت، ومن مث االهتداء إىل أسلوب احلوار يف مرجعيته اإلهلية املقدسة لدحض 
الباطل والتمكني للحق من أن يتحقق. وخط فيزيقي واقعي، متحرك يف عامل الناسوت، وهو متحرك يف اجتاهني أيضا، 

املثال والكمال، وهو يتمثل احلوار الذي جرى بني هللا واألنبياء والرسل. واثنيهما أفقي،  أحدمها عمودي مشدود إىل أفق
 ويتمثل يف حوار الرسل مع أقوامهم. وحوار املؤمنني مع الكافرين. 

ومتاشيا مع املقتضى املنهجي للمبحث الثاين يف هذا البحث، نعرض لصور من النماذج اإلهلية للحوار يف 
 والناسويت.خطيها امللكويت 

   حوار هللا سبحانه وتعاىل مع املالئكة: 1

النموذج الكامل واملتكامل هلذا احلوار، وصورته األسلوبية الفنية يف فصوهلا وتفاصيلها يعرضها القرآن الكرمي يف 
َماَء َوحَنْن  جَتَْعل  ِفي﴿َوِإْذ قَاَل َربَُّك لِْلَمالَِئَكِة ِإينّ َجاِعٌل يف اأَلْرِض َخِليَفًة قَال وا أَ  قوله تعاىل: َها َمْن يـ ْفِسد  ِفيَها َوَيْسِفك  الدِّ

َرَضه ْم َعَلى اْلَمالَِئَكِة فـََقاَل أَنِْبئ وين ن َسبِّح  حِبَْمِدَك َونـ َقدِّس  َلَك قَاَل ِإينّ أَْعَلم  َما اَل تـَْعَلم وَن. َوَعلََّم آَدَم اأَلمْسَاَء ك لََّها مث َّ عَ 
ت ْم َصاِدِقنَي. قَال وا س ْبَحاَنَك اَل ِعْلَم لََنا ِإالَّ َما َعلَّْمتَـَنا ِإنََّك أَْنَت اْلَعِليم  احلَْ  أبَِمْسَاءِ  ِكيم . قَاَل اَي آَدم  أَنِْبئـْه ْم َهؤ اَلِء ِإْن ك نـْ

ت ْم َتْكت م وَن﴾َلم  َغْيَب السََّماَواِت َواأَلْرضِ أبَِمْسَائِِهْم فـََلمَّا أَنـَْبَأه ْم أبَِمْسَائِِهْم قَاَل أمََلْ أَق ْل َلك ْم ِإينّ َأعْ   .43 َوأَْعَلم  َما تـ ْبد وَن َوَما ك نـْ

من هذا املشهد القرآين لقيمة احلوار وفعاليته وآفاقه يف أمنوذجه اإلهلي مع املالئكة، هو ملكوتية ته دما ميكن إفا
السابق لكوت واستهدف كائنات روحانية، عامل املا قبل و وروحانية احلوار، وقبليته خلقيا، حيث جرى يف رحاب عامل امل

للخلق اإلنساين، وهو ما يعين ارتباط احلوار بـ "البدء" يف إطالقه وانطالقه، وهو ما يثبت صحة ما جيري تداوله يف 
نه وحوله ع الكتاابت اإلسالمية حول مقولة )يف البدء كان احلوار(. فـ " احلوار بدأ قبل اإلنسان خلقا ووجودا، وبدأ

والعنصر األهم واألبرز يف هذه املشهدية احلوارية يف تصويرها القرآين، هو حمورية اإلنسان ومركزيته. فهو أفق  44وبسببه"
احلوار ومنتهاه يف حلظته البدئية السابقة على خلقه، بدأ احلوار حوله ومن أجله قبل خلقه. ويف هذا داللة على تكرميه، 

لية املنوطة به يف عامل الناسوت من جهة، وداللة على قيمة احلوار وعظمته واحلاجة إليه، واصطفائه، وعظمة املسؤو 
 سبحانه بدأ هذا احلوار، إذن، يف اللحظة اليت أراد هللا وضرورته يف جتسيد مفرداته الوجودية يف األرض من جهة اثنية.

على اإلنسان . ولذلك، "ه هذه املهمة الصعبةوتعاىل أن جيعل يف األرض خليفة، فأراد أن خيلق اإلنسان لكي تناط ب
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أن يتخذ من احلوار بدأ ومنطلقا وسبيال يف عالقته ابإلنسان اآلخر الذي هو إما أخا له يف الدين، وإما نظريا له يف 
  45اخللق."

 ةفحوار هللا مع املالئكة، رسالة تربوية موجهة لإلنسان، للتحلي بفضيلة احلوار، والتمسك به كمنهج يف حرك
حياته وتعامله مع اآلخرين. كما تفيد هذه الرسالة املوجهة إليه، أن العلم هو القاعدة اليت يرتكز عليها احلوار، واملقوم 

لعلم رفع هللا منزلة اباحلقيقي له، وحمركه ابجتاه األهداف اليت تقتضيها خالفته يف األرض. "فبالعلم خاطب هللا املالئكة، و 
لم صّدق املالئكة، وقالوا سبحانك ال علم لنا إال ما عّلمتنا. وهذا يعين أن احلوار ينبغي أن آدم وشرّفه وكّرمه، وابلع

يتخذ من العلم وجهة ومنطلقا وسبيال، ألن احلوار يقوم ابلعلم وال يقوم ابجلهل، والعلم هو منطلق احلوار، ولن يكون 
ه وقيمة، ويعطي احلوار حمتوى ومضموان، وينتهي ب اجلهل منطلقا للحوار أبدا، وذلك ألن العلم جيعل من احلوار حاجة

  46مثرة ومكسبا."
 

 حوار هللا سبحانه وتعاىل مع ِبليس:   2
وإذا كان حوار هللا مع املالئكة من أجل اإلنسان وله، وقد كان املالئكة ميثلون رمزية خري يف هذا احلوار، 

ار ان أيضا من أجل اإلنسان وله، وكان إبليس يف هذا احلو انطالقا من طبيعتهم النورانية، فإن حوار هللا مع إبليس، ك
طرف شر انطالقا من طبيعته النارية الشرانية. وحوار هللا سبحانه وتعاىل مع إبليس اللعني، كان بعد خلق اإلنسان، 

 خبالف حواره مع املالئكة الذي كان قبل خلقه.
َوَلَقْد  ﴿بحانه وتعاىل مع إبليس قوله تعاىل:ومن اآلايت اليت تصور مشاهد احلوار االذي جرى بني هللا س

 السَّاِجِديَن. قَاَل َما َمنَـَعَك َاالَّ نَ َخَلْقَناك ْم مث َّ َصوَّْراَنك ْم مث َّ قـ ْلَنا لِْلَمآلِئَكِة اْسج د وْا آلَدَم َفَسَجد وْا ِإالَّ ِإبِْليَس ملَْ َيك ن مِّ 
َها َفَما َيك   َتْسج َد ِإْذ اََمْرت َك قَاَل اانَْ َخرْيٌ  ٍر َوَخَلْقَته  ِمن ِطنٍي. قَاَل فَاْهِبْط ِمنـْ ْنه  َخَلْقَتيِن ِمن انَّ ون  َلَك اَن تـََتَكربََّ ِفيَها مِّ

نَظرِيَن. قَاَل فَبِ 
 
َعث وَن. قَاَل ِإنََّك ِمَن امل َويـَْتيِن الَقْـع َدنَّ هَل ْم ِصرَاَطَك َما اَغْ فَاْخر ْج ِإنََّك ِمَن الصَّاِغرِيَن. قَاَل فَاَنِظْرين ِإىَل يـَْوِم يـ بـْ

ن َبنْيِ اَْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن امَْيَاهِنِْم َوَعن مَشَآئِِلِهْم َواَل جتَِ  َها اْلم ْسَتِقيَم. مث َّ آلتِيَـنـَّه م مِّ د  اَْكثـََره ْم َشاِكرِيَن. قَاَل اْخر ْج ِمنـْ
ه ْم ألَ  َمْذؤ وًما مَّْدح ورًا لََّمن تَِبَعكَ    47﴾ نَّ َجَهنََّم ِمنك ْم َامْجَِعنيَ ْمألَ ِمنـْ
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وما ميكن استخالصه من دروس ونتائج من هذا احلوار، الذي يعترب من أخطر النماذج احلوارية يف القرآن 
الكرمي، من حيث إنه جرى بني احلق املطلق واخلري املطلق، وبني رمز الباطل املطلق والشر املطلق )إبليس(، هو أن 
إمكانية احلوار يف القرآن الكرمي مفتوحة ومتاحة، حىت يف حال التناقض احلاد واملطلق بني الطرفني املتحاورين، أي بني 
احلق والباطل، واخلري والشر يف مطلقيتهما. ومع أشد األعداء وافظعهم. وبناء على ذلك، فما نفيده من اآلايت السابقة، 

ي قد وكان العاصي هو إبليس اللعني. وإذا كان احلوار يف أفقه امللكويت امليتافيزيقأن العصيان ال مينع من احلوار، حىت ل
جرى بني اخلري املطلق والشر املطلق؛ بني هللا سبحانه وتعاىل وإبليس اللعني، فإن هذا النموذج احلواري الفريد املتفرد، 

س "ألنه ليس بني البشر من هو يف منزلة إبلييؤسس إلمكانية احلوار بني اإلنسان ونظريه مهما كان ندا أو عدوا له، 
  48الذي هو شر كله، يف حني أن الناس كلهم عباد هللا، فطرهم على فطرته، وال تبديل خللق هللا."

وما يرتتب عن هذا النموذج احلواري يف تعاليه وقدسيته، هو التأصيل للحوار كمبدأ وآلية للتدافع بني البشر يف 
ر م ولغاهتم وقومياهتم ... بل ويف اختالفهم يف تصوراهتم للحق والباطل، اخلري والشر. فاحلوااختالف عقائدهم، وأعراقه

هو األصل والقاعدة يف عالقات الناس بعضهم ببعض. فال مناص لإلنسان من احلوار حىت مع ألد أعدائه، وأشدهم 
ن األوىل كان احلوار ممكنا مع إبليس، فمخصومة له، أتسيسا وقياسا على حماورة هللا جّل جالله إلبليس الرجيم. فإذا  

 أن جتري إمكانيته بني املسلمني فيما بينهم، وبينهم وبني نظرائهم من الدايانت والثقافات واحلضارات األخرى.
 
 :(األنبيا ٌآدم )أُ حوار هللا سبحانه وتعاىل مع    3

س نسان، وإذا كان حواره جّل شأنه مع إبليإذا كان حوار هللا سبحانه وتعاىل مع املالئكة رمز اخلري؛ حموره اإل 
اللعني رمز الشر، أيضا حموره اإلنسان. فإن حواره سبحانه مع آدم عليه السالم، مبا هو رمز اإلنسان، فهو كذلك حوار 
مع النيب اإلنسان من أجل اإلنسان. وإذا كان املالئكة طرف خري أمسى يف احلوار، وإذا إبليس طرف شر أدىن يف احلوار، 
فإن اإلنسان وسط بني الطرفني؛ بني اخلري والشر. واحلوار من أجله وله مع املالئكة ومع إبليس، واحلوار معه؛ كل ذلك 
من أجل ختليصه وخالصه من الشر، واالرتقاء به إىل أفق اخلري لتحقيق خرييته واصطفائه. فاإلنسان، إذن، هو كالواسطة 

 لكائنة الفاسدة )الشر املطلق( على حد وصف الفيلسوف األندلسي له )ابنبني تلك السرمدية )اخلري املطلق(، وهذه ا
 ابجة(.
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فحوار هللا سبحانه وتعاىل مع آدم هو حوار مع النيب اإلنسان رمز اإلنسان، ومنوذج حلوار هللا مع األنبياء والرسل  
وف على يسى...(. ونكتفي هنا ابلوقـ وجتدر اإلشارة هنا، إىل أن هللا تعاىل حاور أنبياء آخرين )كإبراهيم وموسى وع

 حوار هللا تعاىل مع آدم كنموذج معرب ومثال شارح ومفصح عن صور ودالالت حوار هللا مع األنبياء.
َوايَ َآَدم   ﴿ومن اآلايت اليت تنقل مشاهد وحيثيات احلوار الذي دار بني هللا سبحانه وتعاىل وآدم، قوله تعاىل: 

ت َما َواَل تـَْقَراَب َهِذِه الشََّجَرَة فـََتك واَن ِمَن الظَّاِلِمنَي، فـََوسْ َاْسك ْن أَْنَت َوَزْوج َك  َوَس هَل َما الشَّْيطَان  اجْلَنََّة فك اَل ِمْن َحْيث  ِشئـْ
 َأْن َتك واَن َملـَكنْيِ أَْو َتك واَن ِمَن الَّ لِيـ ْبِدَي هَل َما َما و ورَِي َعنـْه َما ِمْن َسْوَآهِتَِما َوقَاَل َما هَنَاك َما َربّثك َما َعْن َهِذِه الّشَجرَِة إِ 

ا بِغ ر وًر فـََلمَّا َذاقَا الّشَجرََة َبَدْت هَل   َما َسْوَآهت  َما َوَطِفَقا خَيِْصَفاِن اخْلَاِلِديَن، َوقَامَسَه َما ِإينَّ َلك َما َلِمَن الّناِصِحنَي، َفَدالَّمهَ 
َا َرهبُّ َما أملَْ َأهْنَاك َما َعْن تِْلك َما الشََّجرَِة َوأَق ْل َلك َما ِإنَّ الشَّْيطَاَن َلك مَ َعَلْيِهَما ِمْن َوَرِق اجْلَنَِّة َوانَ  ا َعد وٌّ م ِبنٌي، قَااَل َربَـَّنا َدامه 

ٌو َوَلك ْم يف اأْلَْرِض م ْستَـَقرٌّ َو بـَعْ  ظََلْمَنا أَنـْف َسَنا َوِإْن مَلْ تـَْغِفْر لََنا َوتـَْرمَحََنا لََنك وَننَّ ِمَن اخْلَاِسرِيَن قَاَل اْهِبط وا َضك ْم لِبَـْعٍض َعد 
  49﴾َمَتاٌع ِإىَل ِحنْي 

ما نفيده من استنتاجات وحقائق من هذا التصوير القرآين حلوار هللا سبحانه وتعاىل مع آدم عليه السالم، هو 
التذكري للّتبصر ت الرتبوية كالتحذير والتنبيه و اخلط الرتبوي للحوار. فاحلوار يف هذه اآلايت املباركات حافل ابلدالال

ابخلطأ وعدم الوقوع يف اخلطيئة من خالل أساليب التهذيب والتعليم. ومن هذا يتبنّي أن احلوار يف مرجعيته القرآنية يتجه 
تحدد تحنو بناء اإلنسان وصياغة وجوده على الوجه األفضل واألكمل. وأتسيسا على هذه القاعدة الرتبوية للحوار، 

إلزامية وحاجة اإلنسان إليه يف عالقته مع اآلخرين لتصويب التصورات اخلاطئة اليت ينتجها تفكريهم ومناقشاهتم، 
وتصحيح املواقف املنحرفة والتصرفات الالأخالقية اليت تتخلل تعاملهم فيما بينهم. والنتيجة األعم من كل هذا هي تربية 

ه. وخالصة املوصلة إليه، ليكون رابنيا يف تفكريه وفكره ومواقفه وعالقاته ومعامالتاإلنسان على قيمة احلق وفضائل اخلري 
هذه النتائج أن "احلوار يف هذه اآلايت ارتبط هبذه احلادثة، وجاء منبها ومذّكرا ومبّصرا، وهذا من وظائف احلوار بصورة 

  50عامة، ومن وظائفه الرتبوية بصورة خاصة."
جه اليت أسلفنا ذكرها )حوار هللا تعاىل مع املالئكة، ومع إبليس اللعني، ومع آدم عليه إن احلوار يف ثالثية مناذ 

السالم(، جرت وقائعه يف عامل امللكوت وما وراء التاريخ، ويف بدء اخلليقة. وقد استمر هذا احلوار يف خطه الرتبوي اإلهلي 
 األنبياء وأقوامهم. من خالل منوذج رابع يف عامل الشهادة ومسرح التاريخ البشري، بني
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   حوار األنبيا ٌ مع أقوامهم: 4
األنبياء والرسل مع أقوامهم شغل حّيزا أوسع يف القرآن الكرمي على امتداد سوره وآايته، حيث أفاض  إن حوار

را هلا بعد من حوار ومناقشات يف مواضيع تتعلق ابلعقيدة تصحيحا وترسيخا، ونشعلى سبيل التفصيل فيما وقع بينهم 
لك، ألنّه ال ميكن إرجاع الناس إىل جادة الصواب وعبادة هللا ونبذ الشرك عنه إال ابلتنبيه واإلقناع الذين يقتضيان ذ

   51احلوار.
وال ميكن استعراض كل النماذج احلوارية يف هذا السياق، بل سنكتفي ابلوقوف على بعض احملطات البارزة،  

اء مع أقوامهم، مركزين على ما بينها من مشرتكات تتصل بدالالت من خالل استعراض مقاطع حوارية لبعض األنبي
وأبعاد احلوار يف هذا احملور )حماورة األنبياء ألقوامهم(، وما يتخللها من دروس وعرب، تفيد يف االهتداء إىل طريق الرشاد 

 والصالح، وأتمني مسار اإلنسان يف حياته الدنيوية وجناته يف احلياة األخروية. 
ق أن أول مع قومه، من منطل نوح عليه السالممع مشهد حواري لنيب هللا  الوقفة األوىلس أبن تكون وال أب 

أملَْ يَِته ْم نـََبأ   ﴿حوار ذكره القرآن بني نيب وقومه، هو ذاك الذي جرى بني نوح وقومه. كما يتبنّي ذلك من قوله تعاىل: 
 . 52﴾َومَث وَد َوقـَْوِم ِإبرَاِهيَم َوَأْصَحاِب َمْدَينَ الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم قـَْوِم ن وٍح َو َعاٍد 

د وا هللا َما َلك ْم ﴿ َلَقْد أَْرَسْلَنا ن وًحا ِإىَل قـَْوِمِه فـََقاَل اَي قـَْوِم اْعب   ومن املشاهد احلوارية لنوح مع قومه، قوله تعاىل: 
وملا دعا سيدان نوح عليه السالم قومه إىل عبادة هللا كان رّدهم  .53ِظيٍم﴾ِمْن إَِلٍه َغرْي ه  ِإينّ َأَخاف  َعَلْيك ْم َعَذاَب يـَْوٍم عَ 

ْم أَرَاِذل َنا اَبِدَي الرَّْأِي َوَما نـََرى فـََقاَل اْلَمأل الَِّذيَن َكَفر وا ِمْن قـَْوِمِه َما نـَرَاَك ِإال َبَشرًا ِمثْـَلَنا َوَما نـَرَاَك اتَـّبَـَعَك ِإال الَِّذيَن ه   ﴿
بعد أن مسعهم سيدان نوح وأتمل يف أدلتهم وما اشتملت عليه من و  .54َنا ِمْن َفْضٍل َبْل َنظ نُّك ْم َكاِذِبنَي﴾َلك ْم َعَليْـ 

َنٍة ِمْن َريبِّ َوآاَتين قَاَل اَي قـَْوِم أََرأَيـْت ْم ِإْن ك ْنت  َعَلى بَيِّ  مزاعمهم ﴿ تفّندشبهات، رد عليهم أبسلوب رقيق وجذاب أبدلة 
َيْت َعَلْيك ْم أَنـ ْلزِم ك م وَها َوأَنـْت ْم هَلَا َكارِه وَن َواَي قـَْوِم ال َأْسأَل ك ْم َعَلْيِه َماال إِ  َرمْحًَة ِمنْ   َأْجرَِي ِإال َعَلى هللا َوَما َأاَن نْ ِعْنِدِه فـَع مِّ

 .55ِمَن هللا ِإْن َطَرْدهت  ْم أََفال َتذَكَّر وَن﴾ ل وَن َواَي قـَْوِم َمْن يـَْنص ر ين ِبطَارِِد الَِّذيَن آَمن وا ِإهنَّ ْم م الق و َرهِبِّْم َوَلِكينِّ أَرَاك ْم قـَْوًما جَتْهَ 
 ِبراهيم الليل عليه السالم:مع نيب هللا  الثانيةالوقفة و 

                                                           
  ـ يعقويب، حممود، املنطق الفطري يف القرآن الكرمي )2000(، ديوان املطبوعات اجلامعية،  اجلزائر، ص 5. 51

   ـ سورة التوبة، آية 52.70

  ـ سورة األعراف، آية، 5359
  ـ سورة هود، آية، 5427
  ـ سورة هود، آية، 5528-30
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ن أمة اأتيت أمهية احلوار اإلبراهيمي مع قومه، من مسو منزلته، ورفعة مقامه، واملتمثلة يف اختياره هللا خليال له. ومن أنه ك
 يف قومه، ومن أويل العزم من الرسل، ونسبة الدايانت السماوية الثالث إليه )اليهودية واملسيحية واإلسالم(.

أِلَبِيِه َوقـَْوِمِه  بـْرَاِهيَمِ ْذ قَالَ َواْتل  َعَلْيِهْم نـََبأَ إِ  ﴿ومن املشاهد احلوارية للبين إبراهيم عليه السالم مع قومه قوله تعاىل:
 َيض رُّوَن قَال وا َبْل َوَجْداَن وْ د وَن قَال وا نـَْعب د  َأْصَناماً فـََنَظلُّ هَلَا َعاِكِفنَي قَاَل َهْل َيْسَمع وَنك ْم ِإْذ َتْدع وَن أَْو يَنَفع وَنك ْم أَ َما تـَْعب  

  56 ﴾ْم َعد وٌّ يلِّ ِإالَّ َربَّ اْلَعاَلِمنياأْلَْقَدم وَن فَِإهنَّ   آاَبءاَن َكَذِلَك يـَْفَعل وَن قَاَل أَفـَرَأَيـْت م مَّا ك نت ْم تـَْعب د وَن أَنت ْم َوآاَبؤ ك م  
مَلْ تـََر ِإىَل أَ  ويف حواره مع الكفار والنمرود الذي اّدعى األلوهية وهو واحد منهم؛ ويتضح ذلك يف قوله تعاىل:﴿

ِيت   الَِّذي َحاجَّ ِإبـْرَاِهيَم يف َربِِّه َأْن آاَته  هللا اْلم ْلَك ِإْذ قَالَ   قَاَل َأاَن أ ْحِيي َوأ ِميت  قَاَل ِإبـْرَاِهيم  ِإبـْرَاِهيم  َريبَِّ الَِّذي حي ِْيي َومي 
  .57﴾ ْوَم الظَّاِلِمنيَ قَ فَِإنَّ هللا أَيْيت اِبلشَّْمِس ِمَن اْلَمْشرِِق فَْأِت هِبَا ِمَن اْلَمْغِرِب فـَب ِهَت الَِّذي َكَفَر َوهللا ال يـَْهِدي الْ 

 :موسى عليه السالمواألخرية، فمع نيب هللا  وقفة الثالثةالوأما 
لقد كان حوار موسى عليه السالم مع قومه األكثر تفصيال وتكرارا يف القرآن الكرمي، غطى كل املراحل واألطوار 

 مث َّ  ﴿ :ه تعاىللاليت مر هبا واملواقف اليت تعرّض هلا مع قومه. ومن أبرز املشاهد احلوارية ملوسى عليه السالم مع قومه، قو 
 واال  قَ  انَ دِ نْ عِ  نْ مِ  قُّ احلَْ  مْ ه  اءَ جَ  امَّ لَ فَـ  نيَ مِ رِ جم ْ  امً وْ قَـ  او ان  كَ َو  وارَب  كْ تَ اسْ فَ  انَ تِ ايَ آبَِ  هِ ئِ لَ مَ وَ  نَ وْ عَ رْ فِ  ىَل إِ  ونَ ار  هَ وَ  ىوسَ م   مْ هِ دِ عْ بَـ  نْ مِ  انَ ثْـ عَ بَـ 
 امَّ عَ  انَ تَـ فِ لْ تـ  لِ  انَ تَـ ئْـ جِ أَ  واال  قَ  ونَ ر  احِ سَّ ال ح  لِ فْ يـ   اَل وَ  اذَ هَ  رٌ حْ سِ أَ  مْ ك  اءَ جَ  امَّ لَ  قِّ حَ لْ لِ  ونَ ول  ق  تَـ أَ  ىوسَ م   قَالَ  نيْ بِ م   رٌ حْ سِ لَ  اذَ هَ  نَّ إِ 
فـََلمَّا  اَل ِفْرَعْون  ائْـت وين ِبك لِّ َساِحٍر َعِليمٍ َوقَ  نيَ نِ مَ ؤْ مب   امَ ك  لَ  ن  حنَْ  امَ وَ  ضِ رْ اأْلَ  يف  ء  ايَ ربِْ كِ الْ  امَ ك  لَ  ونَ ك  تَ وَ  انَ ءَ ابََ آَ  هِ يْ لَ عَ  انَ دْ جَ وَ 

ْحر  ِإنَّ اَّللََّ َسيـ ْبِطل ه  ِإنَّ اَّللََّ  َحرَة  قَاَل هَل ْم م وَسى أَْلق وا َما أَنـْت ْم م ْلق ونَ َجاَء السَّ  ت ْم بِِه السِّ  ال فـََلمَّا أَْلَقْوا قَاَل م وَسى َما ِجئـْ
قُّ اَّللَّ  احلَْقَّ ِبَكِلَماتِِه َوَلْو َكرَِه اْلم جْ  ي ْصِلح  َعَمَل اْلم ْفِسِدينَ  َفَما آَمَن ِلم وَسى ِإال ذ رِّيٌَّة ِمْن قـَْوِمِه َعَلى َخْوٍف ِمْن  رِم ونَ َوحيِ 

 هِ يْ لَ عَ فَـ  هللِ ابِ  مْ ت  نْـ مَ آَ  مْ ت  نْـ ك    نْ إَ  مِ وْ قَـ  ايَ  ىوسَ م   الَ قَ وَ  . ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِهْم َأْن يـَْفِتنَـه ْم َوِإنَّ ِفْرَعْوَن َلَعاٍل يف اأَلْرِض َوِإنَّه  َلِمَن اْلم ْسرِِفنيَ 
 مِ وْ قَ الْ  نَ مِ  كَ تِ محَْ رَ بِ  انَ جنَِّ و  نيَ مِ الِ الظَّ  مِ وْ قَ لْ لِ  ةً نَ تْـ فِ  انَ لْ عَ جتَْ  الَ  انَ بـَّ ضر  انَ لْ كَّ َو تَـ  هللاِ  ىلَ عَ  واال  قَ فَـ   نيَ مِ لِ سْ م   مْ ت  نْـ ك    نْ إِ  وال  كَّ َو تَـ 
  .58﴾ينَ رِ افِ كَ الْ 

وما ميكن استخالصه من نتائج مشرتكة من هذه املشاهد واملقاطع احلوارية يف مناذجها النبوية الثالثة )نوح، 
وإبراهيم، وموسى عليهم السالم(، هو أمهية احلوار وحموريته يف القرآن الكرمي، فهو األسلوب األوحد واألجنع يف النشاط 

املرتبط بنشر وتبليغ رسالة احلق. والسبيل األوحد ملعاجلة االحنراف العقدي والفكري. وهو فكرة أصيلة وراسخة  الدعوي

                                                           
  ـ سورة الشعراءَ ، آية، 69 ـ 56.77
  ـ سورة البقرة، آية، 57.258

   ـ سورة يونس، آية، 75 ـ 58.86
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يف البنية العقدية والفكرية والسلوكية للرؤية اإلسالمية للقضااي الوجودية واملعرفية واالجتماعية، ولعالقة الذات مع اآلخر 
ري ه، ووجه احلاجة إليه يف االستقامة والرشاد وسالمة املسار يف الدنيا وحسن املصاملختلف. وحمورية مبدأ احلوار وفعاليت

يف اآلخرة، تكشف عنها هذه احلوارات، حيث تفيد أن احلوار كان هنج كل األنبياء مع أقوامهم يف خمتلف املراحل 
ذي سلكوه مع . وأن هنج احلوار الواحملطات والظروف، من نوح عليه السالم إىل خامت النبنّي حممد صلى هللا عليه وسلم

أقوامهم حقق كل نتائجه، وحسم يف كل القضااي الشائكة واملشاكل املعقدة والتحدايت اليت فرضها منطق الشرك والكفر 
واجلهل..."األمر الذي يقتضي من الدعاة إىل هللا العاملني يف سبيله، أن يكونوا أكثر الناس متسكا بنهج احلوار يف 

  59هنم أقرب الناس اقتداء بنهج األنبياء."جمتمعاهتم، أل
واحلوار ملا يكون معززا ابحلجة والربهان، ومتسلحا بقوة املنطق والبيان، يطفئ انر العنف، وخيفف من حدة 
التعصب، ويضعف قوة العناد واجلحود، وهذا ما حصل واقعا وفعال لألنبياء يف دعوهتم ألقوامهم ابتباع رسالة اهلدى 

 لظالل.وجتنب طريق ا
وخالصة هذا كله، أن احلوار هو األساس يف مراجعة الذات وضبط وتصحيح وتوجيه مسار العالقات، وحل 
املشكالت. وهو قوام الرؤية التوحيدية اإلسالمية يف التفاعل اإلجيايب بني الناس والتواصل فيما بينهم يف سعيهم إىل 

 غري وعطاء من اأخذ أبكمله الوجود مع التفاعل يف اآلليات أهم من آلية هو سعادهتم يف الدنيا وجناهتم يف اآلخرة. "
 .. وهذه.اآلخرة يف هللا ومرضاة ابجلنة والفوز الكوين التوازن حتقيق أجل من والتدافع التنوع سنيت ضمن قهر، وال إكراه
 تسخري الكون مع واراحلو  وعبادة، تسليم هللا مع فاحلوار الوجود، مستوايت من مستوى كل  يف أكلها وتؤتى تعمل اآللية
 . 60وتضامن تعاون اإلنسان مع واحلوار ومتتع،

 
  املبحث الثالث:

دور اْلوار وآليات تفعيله يف اجملتمعات املعاصرة، ووجه اْلاجة ِليه يف تربية الفرد وبنا ٌ اجملتمع، وتوازن العالقات 
 :بني األمم
 ة احلوار اليت وضع أسسها، وحدد معاملها القرآنسبقت اإلشارة إىل أن اإلنسان هو املستهدف من اسرتاتيجي 

الكرمي. فحوار هللا سبحانه وتعاىل مع املالئكة قبل بدأ اخلليقة، وحواره مع إبليس بعد اخلليقة، وحواره مع األنبياء، كل 

                                                           
   ـ زكي امليالد: "احلوار يف القرآن .. مناذج ومبادئ"، مرجع سابق، ص: 59.34

  ـ قمر حممد خبيت ماجي: "اسرتاتيجية إدارة احلوار يف القرآن الكرمي"، مناظرات قطر، املؤمتر الدويل الرابع، )د ـ ت( ص: 60.6
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ذلك كان من أجل اإلنسان وله. وانطالقا من صالحية القرآن لكل زمان ومكان، من جهة، ومن كون مشكالت 
خلطاب اإلهلي لإلنسان مل أيِت متميزاً يف املكان أو يف الزمان، أو يف التاريخ، فاسان هي نفسها، قدمية متجددة، "اإلن

وإمنا جاء خطاابً مطلقاً، سواء جاء هذا اخلطاب على لسان النيب نوح )عليه السالم(، أو النيب موسى )عليه السالم(، 
حممد )صلى هللا عليه وآله وسلم(، مبعىن آخر ميكن القول: إن اإلنسان  أو النيب عيسى )عليه السالم(، أو رسول هللا

وهذا ما يثري سؤال راهنية احلوار، . 61"هو موضوع هلذا اخلطاب اإلهلي يف مطلق الزمن، وعلى لسان األنبياء مجيعاً 
عه مع غريه للتواصل تداف وحاجة اإلنسان املعاصر إليه يف صياغة وجوده، وتطوير ذاته، مبا ينسجم مع أفقه كإنسان، ويف

ولعل "معه، مبا حيقق إمكانية التعايش السلمي، وإفادته واالستفادة منه. ويف هذا السياق يقول حممد حسني فضل هللا: 
مسألة احلوار هي من املسائل املهمة يف املنطق اإلسالمي كأسلوب متحرك عملي يف الوصول إىل احلقيقة ويف تكوين 

ا الصراع يف القضااي الفكرية والسياسية واالجتماعية وحنوها، ألنه الوسيلة الفضلى اليت يعرب هبالقناعات .. ويف حركة 
اإلنسان عن فكره بطريقته اخلاصة، يف رفضه أو قبوله ألفكار اآلخرين، يف موقع احلرية الرحب الذي مينح اإلنسان األمن 

موض، فيها من كل الشوائب، ويرفع عنها الكثري من الغمن االضطهاد يف حركة الصراع .. وهو الذي يبلور األفكار ويص
  62ويوضح الكثري من مفرداهتا من خالل عملية األخذ والرد."

إن ما ميّيز العصر احلايل من مد عوملي كاسح، مبين على منطق االستقواء واالحتواء، وما يشوب عالقات  
عيلة ع مدمر، رّسخت الوعي به، ووضعت آليات تفالدول واجملتمعات والثقافات واحلضارات من توتر وتصادم وتداف

نظرايت "صراع احلضارات" و"صدام احلضارات"، و"هناية التاريخ"... هو ما جيعل احلاجة ماسة للحوار، ويعزز ضرورة 
 اللجوء إليه من خالل التأسيس لصيغ معرفية بنائية وتواصلية، تقوم على تزاوج األفكار، وتبادل التصورات والرؤى، وفهم
وتفّهم األخر واحرتام آرائه، لتحقيق التواصل بني األطراف املتجاورة يف املكان واملتطورة يف الزمان، واليت تتدافع وتتنازع 
حول مصائرها ومصاحلها.. وفعالية احلوار، هنا، تكمن يف قدرته على التصدي لتوحش العوملة يف مركزيتها األحادية 

 فة واحدة على حساب الثقافات العاملية قدميها وحديثها. "فإنسانية اإلنسان تفرضاالستقطابية، الرامية إىل إحالل ثقا
عليه أن ميتد ليعيش يف اإلنسان اآلخر، حبيث يقرتب عقله من عقله، وينفتح قلبه على قلبه، ألن اهلدف من تنوع اخللق 

  63هو التعارف والتعايش الذي ال ميكن حتققه إال ابلتفاهم."

                                                           
  ـ الشيخ عارف هند جياين فرد: " حوار األداين يف القرآن الكرمي " ج1، مجعية القرآن الكرمي، بريوت، لبنان، ط1، 1435هـ 2014م، ص:61.11
   ـ حممد حسني فضل هللا: "احلوار يف القرآن"، مرجع سابق، ص: 62.22

   ـ حممد عبد اللطيف رجب عبد العاطي: "منهجية احلوار يف القرآن الكرمي"، جملة الشريعة والقانون، العدد35، رجب 1429هـ ـ 2008م، ص: 63.178
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 اتيجي للحوار، وضرورة أخالقية وإنسانية لتواصل اجملتمعات وتدافعها اإلجيايب، ال يتحققوالتعايش كأفق اسرت 
 فعليا وواقعيا إال اباللتزام مبتطلبات احلوار، اليت هي يف جوهرها آليات الفعل التواصلي، وهي:

شأن  ملفرق. فمنـ إقامة احلجة لتخليص القول والرأي من كل ما يفسده، وما يؤجج انر اخلالف املدمر وا 1 
احلجة القوية ـ فضال عن دورها يف إقناع الطرف اآلخر ـ أن توصل إىل معرفة احلقيقة، وحصول اإلمجاع عليها، ومن مث 

 . 64االلتفاف هو احلق. " فال يظهر الفرق بني احلق والباطل إال بظهور حجة احلق ودحض حجة الباطل"

ف سلطة وسلطان اخلالف وتنهيه، وتعزز ثقافة االختال فاحلجة مبا هي مقتضى من مقتضيات احلوار، تضعف
"إن تواصل احلوار بني األطراف املختلفة، فئات أو أفراد، يفضي مع مرور الزمن إىل املثمر والبناء. وانطالقا من ذلك، فـ 

 تقلص شقة اخلالف بينهم، وذلك لدخول هذه األطراف يف استفادة بعضها من بعض، حيث إن هذا الطرف أو ذاك
قد أيخذ يف االنصراف عن رأيه مىت تبني له عند مقارعة احلجة ابحلجة، ضعف أدلته عليه، مث يتجه تدرجييا إىل القول 
برأي من خيالفه أو أيخذ على العكس من ذلك، يف تقوية أدلته مىت تبّينت له قوة رأيه، مستجلبا مزيدا من االهتمام به 

إن  قبوله والتسليم به، وهكذا؛ فإذا أنزل اخلالف منزلة الداء الذي يفرق، فمن لدن خمالفه، حىت ينتهي هذا املخالف إىل
 . 65احلوار ينزل منزلة الدواء الذي ي شفى منه"

ـ تنوع الرؤى، لبلورة مفهوم التسامح، وتعميق وتوسيع دائرة الوعي به، على املستوى القيمي، وترمجته عمليا إىل  2
األنشطة  ، وتفاعل اخلربات املعرفية املختلفة، وتبادهلا لإلفادة منها يف خمتلف جماالتسلوك االحرتام، والتعاون، واالعرتاف

البشرية. والتمكن من حل املشكالت اليت تعرتضها. وابلتايل التأسيس ملستقبل مشرتك خيرج اإلنسانية من عنف اهليمنة 
بنّي أن "احلوار ر اجملتمعات، ومن هذا يتإىل أفق التعايش السلمي الذي به تسمو احلضارات وتنتعش الثقافات، وتتطو 

ضرورة إنسانية، ألنه صيغة من صيغ التواصل والتفاهم، وأسلوب من أساليب العلم واملعرفة، ووسيلة من وسائل التبليغ 
والدعوة، وهو الشكل الفلسفي املمتاز، إذ أكثر ما تكون األفكار فلسفية عندما يستطيع من يفكر فيها من الداخل 

  66عن وجهها اخلارجي، واحلوار هو الذي يساعد على ذلك." أن يبحث

                                                           
   ـ القرطيب: "اجلامع ألحكام القرآن"، ج3، دار الشعب، القاهرة )د ـ ت(، ص: 64.286

   ـ طه عبد الرمحن: "حوارات من أجل املستقبل"، الشبكة العربية لألحباث والنشر، بريوت، لبنان، 2011، ط1، ص: 65.8

  ـ عبد اجمليد عمراين: "مستقبل حوار احلضارات يف ظل العوملة"، نشر ندوة الثقافة والعلوم، ديب، 2004، ص: 31. 66
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ومن هنا، فإن مسألة احلوار من املسائل املهمة يف احلياة اإلنسانية، ويف متاسك اجملتمعات البشرية. فهو أسلوب 
سيلة املثلى و متحرك عملي يف الوصول إىل احلقيقة، ويف حركة الصراع يف القضااي الفكرية والسياسية واالجتماعية، ألنه ال

اليت يعرب فيها اإلنسان عن فكره بطريقة خاصة سواء كان ابلرفض أو ابإلجياب، أو قبوله ألفكار اآلخرين. وهذا أتكيد 
سنة جيعل احلوار سبيال لكل قضاايه، كما أنه السبيل لبيان اخلالفات اليت تظهر على ألملا يقر به القرآن الكرمي، حيث 

  67سيلة للتفاهم مع اخلصوم غري احلوار.خمالفيه، وليس يف القرآن و 

واحلوار هبذا التوجه النظري واحلراك العملي، يعكس حقيقته كما أسسها املنطق اإلسالمي، ويعرب عن فلسفة 
اإلسالم يف حرصه على سعادة وخري اإلنسان، وتكريسه ملبدأ جميئه "رمحة للعاملني". وأن اختالف الدايانت واألعراق 

ق خاصية العاملية من التحقق واالنتشار. واحلوار هو الروح احملركة للمنطق اإلسالمي لنشر ثقافة الرمحة. واألجناس ... يعي
فإما أن ينخرط اإلنسان يف ثقافة الرمحة من خالل التمسك بقيمة احلوار، فيتحقق وجوده االجتماعي يف صورته األفضل، 

 مقامه. ر، فينزل وجوده االجتماعي إىل أشقى وضعه، وأحطوإما أن يستسلم لتعصبه وحتيزه وتشدده وتصادمه مع األخ
"وذلك هو الفرق بني أن يعيش اإلنسان االنكماش يف داخل ذاته، واالنغالق عن اإلنسان اآلخر يف تفكريه وشعوره 

ويلتقي  ،وحركته... وبني أن يعيش االنفتاح يف آفاق احلياة ورحاب املعرفة واللقاء ابآلخرين، كإنسان جيتذب إنساان آخر
به ويتبادل معه أفكاره وحركته ومنهجه، ويناقش معه قضاايه ومشاكله؛ ليعطيه من نفسه بعض خصوصياته، وأيخذ منه 

  68بعضا من خصوصياته يف عملية تفاعل فكري وروحي وعملي."

حوار. فـ الوالفرق بني اإلنسان يف حال انكماشه وحال انفتاحه، هو من حيث املبدأ واألساس فرق بني احلوار وال
"احلوار ميثل مظهر احلياة يف معناها احلركي، أما الالحوار فإنه ميثل معىن املوت يف مجوده وسكونه، وبذلك يكون اجملتمع 
حيا وميتا، ساكنا ومتحركا، مبقدار ما يكون حماورا أو منغلقا؛ فاجملتمع األول ينمو يف فكره وروحه وحركته، بينما يعيش 

  69الفكري واحلركي اإلنساين ـ بشكل عام ـ" اجملتمع اآلخر اجلمود

 خامتة: 

                                                           

   ـ عبد هللا اجليوسي: "أسلوب احلوار يف القرآن الكرمي"، اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية، العدد 2، 1427هـ / 2006م، ص: 67.12
   ـ حممد حسني فضل هللا: "احلوار يف القرآن"، مرجع سابق، ص: 68.28

  ـ حممد حسني فضل هللا: "احلوار يف القرآن"، دار املالك للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، ط5، 1417 ه/ 1996م، ص: 6928
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خنلص مما سبق إىل أن احلوار هو لغة اإلسالم، يف كشف احلقيقة وتبليغها، وإقناع الغري هبا على أساس البيان 
لوقاته، خوالربهان وليس اإلكراه والقهر. وهو يستمد أمهيته وقيمته من القدسية اليت حيظى هبا، واليت حتددها عالقة هللا مب

حيث حاور املالئكة وإبليس واألنبياء... واحلاجة إليه، تفرضها املشكالت اليت تعرتض اإلنسان على مستواه الذايت 
 واالجتماعي واحلضاري.

، من خالل تبنّي لنا أن اإلنسان هو املبتدأ واملركز واملنتهى للحوار من خالل وقوفنا على حيثيات التوجه القرآين 
الرؤية اإلسالمية، مفهوما وقيمة واسرتاتيجية: فقد كان اإلنسان موضوعا وهدفا يف حوار هللا سبحانه  قضية احلوار يف

 وتعاىل مع املالئكة قبل خلقه، ويف حواره جل شأنه مع إبليس اللعني بعد خلقه، وكذا يف حواره مع األنبياء والرسل، مبا
ألطراف، إذن ابإلنسان، وكان هو املركز واحملور يف كل القضااي بدأ حوار هللا مع هذه ا. مناذج ممثلة لإلنسان ذاته هم

واحلقائق واحليثيات اليت تضمنها احلوار، وكان هو املنتهى يف حركة احلوار، حبيث استكمل دوره وانتهت مهمته مبجرد 
 كل األطر يفوحركة يف اجملتمع، وتطلعا للمستقبل. وحضور اإلنسان  ،أن حقق كل يتصل ابإلنسان وجودا يف احلياة

والسياقات اليت حترك فيها احلوار، هو حضور املخلوق املكرم املفضل يف خريطة اخلليقة، مبا هو خليفة هللا يف أرضه. 
ومن مث فاملسافة الفاصلة بني اإلنسان كموضوع وهدف حلوار هللا سبحانه وتعاىل مع املالئكة وإبليس واألنبياء، وبني 

إبعمار األرض ونشر رسالة العدل واحلق، هي مسافة بني البذرة والثمرة: فقد كان بذرة حركته يف احلياة كخليفة مكلف 
زرعت يف حقل احلوار قبل وبعد خلقه، وحتول إىل مثرة بعدما شكل احلوار عنصرا بنيواي يف وعيه، ورَب نفسه على قيمه، 

 وضبط عالقاته استنادا إىل قواعده.

 تعامله اإلنسان به منهجا يف تنمية فكره وتوسيع دائرة عقله، وأسلواب يف واحلوار يف مرجعيته القرآنية، وبتمسك 
مع غريه من البشر، يتمكن من جتسيد كل مقتضيات اخلالفة اليت أنيط هبا وأوكلت له يف الوجود والتاريخ. ويتمكن من 

لذي ينتهي إىل نافر احتويل خاصية "االختالف" الطبيعي بني البشر من عائق يعمق اخلالف والشقاق والصراع والت
االحرتاب والتوحش، إىل آلية ووسيلة لتحقيق التوافق واالئتالف، والتدافع التكاملي مبا يستبطنه من روابط يف شبكات 
العالقات االجتماعية، كالتفاهم والتعارف والتعاون املؤسسة بدورها للعيش املشرتك، وحتقيق السلم واألمن لألطراف 

 املتدافعة.

عامل؛ وعي الفرد واجلماعة فيه يفتقر إىل قيم وفضائل احلوار، وال خري يف قوم ال يتحاورون، قياسا فال سالم ل 
على احلديث الشريف: "ال خري يف قوم ال يتناصحون وال خري يف قوم ال يقبلون النصيحة". والنصيحة، هنا، هي لب 

ناصحون فهم يتدافعون ق والتمسك به. فالناس إذ يتاحلوار وجوهره، ومقتضى وظيفته، وهي معرفة احلقيقة وتبنّي سبيل احل
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من أجل درأ املفاسد وجلب املصاحل، وتصفية األنفس وتنقيتها من كل ما يعيق الفعل التواصلي بينهم كالتعصب والتشدد 
 والعناد واجلحود والكربايء، واألاننية واالستعالء...  

 
 املصادر واملراجع:

 
 ـ قرآن كرمي
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 الديين الطاُ يف وأثرها الفقهية اَلختيارات
 سعد أبو النفايت هللا عبد عزالدين

 جامعة املدينة العاملية مباليزاي ــ اإلسالمية العلوماملعامالت ــ كلية  فقهطالب دكتوراه يف 
 

 امللخص
 ...احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا، وبعد   

 شىت اهتماماً عظيماً، فقد مألوا الدنيا مؤلفات يف الشريعة اهتم السلف الصاحل ــ رضوان هللا عليهم ــ بدراسة علوملقد 
رجوع إىل تلك ، وابليف خمتلف العصور مة اإلسالميةعلوم الدين، منها علم الفقه الذي برع فيه العديد من علماء األ

 آراء العلماء واختياراهتم الفقهية النامجة عن اجتهاداهتم.ندرك حقيقة االختالف بني  املؤلفات

ولذلك فإن هذا البحث يتناول معىن االختيار الفقهي والفرق بينه وبني الرتجيح، وكيفية االختيار الفقهي بني األحكام 
ل دراسة الالشرعية وترجيحها يف مسائل اخلالف، وحماولة توظيف ذلك للرفع من مستوى اخلطاب الديين؛ وذلك من خ

بعض املسائل الفقهية اليت اختلف فيها العلماء، والوقوف على طريقتهم يف االختيار. واستخدم الباحث لذلك املنهج 
 الوصفي، واالستقرائي، والتحليلي، واملقارن. 

هية لعلماء قفهذا البحث جييب عن التساؤالت التالية: ما معىن االختيار الفقهي؟ وما الفائدة من دراسة االختيارات الف
األمة؟ وما املسائل اليت تتناوهلا هذه الدراسة؟ وذلك للوصول إىل اهلدف من هذا البحث، وهو معرفة معىن االختار 
الفقهي، ومعرفة الفائدة من دراسة مثل هذه املواضيع، وطريقة علماء األمة يف اختياراهتم الفقهية، وحماولة توظيف ذلك 

  للرفع من مستوى اخلطاب الديين.
شك فيه أن دراسة مثل هذه املواضيع مهمة سواًء للباحث أو للقارئ، فمن خالهلا نطلع على جمهودات علمائنا  مما الو 

، وعلى ماذا  حهالمسائل الفقهية وترجيل همالتعرف على كيفية شرحو لوه يف سبيل هذا الدين احلنيف، ذاألوائل، وما ب
، قهية وعلمية جيدةوينمي عند القارئ ملكة ف ،عود علينا ابلفائدة العظيمةيفهذا  كانوا يعتمدون يف اختياراهتم الفقهية؛

 ويرفع من مستوى اخلطاب الديين بني الباحثني.
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 :تمهيدال

والصالة والسالم على خامت املرسلني سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، وعلى من سار على  ،احلمد هلل رب العاملني
  هديه إىل يوم الدين.  

   :بعدأما 

االشتغال بعلوم الشريعة على تنوعها له مكانة عظيمة، فأي مكانة أعظم من مكانة االشتغال هبذه العلوم اليت تبني فإن 
حكام الشرعية نستطيع أن نستنبط األ ؛ الذي بهالفقه ، ولعل ابرز هذه العلوم علمللناس ما حيتاجونه لدينهم ودنياهم

،   (1)« ْهه  يف الدِّينِ َمْن ي رِْد اَّللَّ  بِِه َخرْيًا يـ َفقِّ  »ل رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ : قا اليت أرادها الشارع هلذا الكون،
كما أن اخلوض يف املسائل الفقهية اليت ترتبط حبياة الناس من عبادة وتعامل يعود على اجملتمع ابلفائدة العظيمة؛ وذلك 

 من خالل توضيح هذه املسائل وبسطها للناس.

اهتم السلف الصاحل ــ رضوان هللا عليهم ــ بدراسة هذه العلوم اهتمامًا عظيماً، فقد مألوا الدنيا مؤلفات يف شىت لقد و 
رجوع إىل تلك ، وابليف خمتلف العصور مة االسالميةعلوم الدين، منها علم الفقه الذي برع فيه العديد من علماء األ

 لعلماء واختياراهتم الفقهية النامجة عن اجتهاداهتم .ندرك حقيقة االختالف بني آراء ا املؤلفات

ومما ال شك فيه أن دراسة مثل هذه املواضيع مهمة سواءً للباحث أو للقارئ، فمن خالهلا نطلع على جمهودات علمائنا  
مسائل لاألوائل، وما بذلوه يف سبيل هذا الدين احلنيف، والتعرف على كيفية استنباطهم لألحكام الفقهية، وشرحهم ل

الفقهية وترجيحها، وعلى ماذا كانوا يعتمدون يف اختياراهتم الفقهية؛ فهذا يعود علينا ابلفائدة العظيمة، وينمي عند 
 القارئ ملكة فقهية وعلمية جيدة، ويرفع من مستوى اخلطاب الديين بني الباحثني.

 مشكلة البحث:

فقهي بني األحكام رق بينه وبني الرتجيح، وكيفية االختيار التكمن إشكالية البحث يف معرفة معىن االختيار الفقهي والف
الشرعية وترجيحها يف مسائل اخلالف، وحماولة توظيف ذلك يف الرفع من مستوى اخلطاب الديين؛ وذلك من خالل 

 دراسة بعض املسائل اليت اختلف فيها العلماء، والوقوف على طريقتهم يف االختيار.
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 أسِلة البحث:

 صود ابالختيار الفقهي ؟ وهل هناك فرق بني معىن االختيار والرتجيح ؟ــ ما املق 1

 ــ ما اهلدف من دراسة االختيارات الفقهية ؟ 2

 ــ هل ميكن توظيف دراسة االختيارات الفقهية للرفع من مستوى اخلطاب الديين؟ 3

 أهداف البحث:

 االختالف بينه وبني الرتجيح.ـ معرفة املعىن اللغوي واالصطالحي لالختيار الفقهي، وما مدى  1

 ــ التعرف على اهم األهداف اليت حنققها من خالل دراسة االختيارات الفقهية. 2

 ــ حماولة توضيف دراسة االختيارات الفقهية للرفع من مستوى اخلطاب الديين.  3

 معىن اَلختيار:

خري بني األشياء و  ،اسم مبعىن طلب خري األمرين: اراخلي، و انتقاه واصطفاه :الشيءاختار  معىن االختيار يف اللغة: أوًَل:
ْختاِر أي: اخْ اخرتت فالاًن على فالن أي فضَّلته عليه،  ،فضل بعضها على بعض

 
، رَتْ ما ِشْئتَ وأنَت ابخلِياِر وابمل

ْرت  هللَا واْسَتخَ  ،يقال استخر هللا خير لك ،طلب منه اخلري: استخاره ،اسم مبعىن طلب اخلري يف الشيء: االستخارةو 
 . (2)ما أخذته :هذه ِخرَيَيت أييقال: و  ،َفَخاَر يل

 .(3)االختيار ابملعىن العام هو: ترجيح الشيء وختصيصه على غريه معىن االختيار يف االصطالح:اثنياً: 

: ه تعاىلومنه قول ،وأما االختيار فهو اإلرادة الكائنة بني شيئني فصاعدايقول القرايف يف تعريف االختيار للم كلف: 
أرادهم دون غريهم مضافا اىل اعتقاد رجحان املختار وهو جائز  :أي (4)﴿َواْخَتاَر م وَسى قـَْوَمه  َسْبِعنَي َرج اًل ِلِميَقاتَِنا﴾

 .(5)على هللا تعاىل
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، قهىار الفاَلختيوقد يكون هذا االختيار يف علم الكالم، أو اللغة، أو الفقه، أو غريها، ولكن هذا البحث يدور حول 
 . (6)وهو: انتقاء اجملتهد حكماً يف مسألة يتجاذهبا حكمان أو أكثر

  الفرق بني الرتجيح واَلختيار:

 : من حيث اللغةأوَلً 

تقدم أن معىن االختيار يف اللغة هو: االصطفاء واالنتقاء والتفضيل بني األشياء، وأن للم خري أن خيتار ما يشاء، وأنه 
 طلب اخلري يف الشيء.

جيح فهو مبعىن: َرَجَح الشيء، فهو راجح، إذا َرَزن، وهو من الرجحان؛ يقال أرَجحت  إذا أَعطيت راجحاً، ويقال أما الرت 
. ورجحت  الشيء فضلته وقويته. (7)انَوْأان قوماً فرجحناهم، أي: كّنا أرزَن منهم. وقوٌم مراجيح يف احللم، الواحد ِمرجاحٌ 

. (9)، وقول راجح ورأي مرجوح (8)الت ابلوزن، ويقال راجحه فرجحهويقال رجَّحت إحدى الكفتني األ خرى: م
 . (10)ورجحت الشيء وزنته بيدي ونظرت ما ثقله، ورجح أحد قوليه على اآلخر

فمن خالل املعىن اللغوي للمصطلحني، نالحظ أهنما يتداخالن يف بعض املعاين ويفرتقان يف البعض اآلخر، ويتلخص 
 ذلك فيما يلي:

: يف أهنما مبعىن االنتقاء بني األشياء، فاملصطلحني مبعىن: انتقاء شيء من بني شيئني أو اكثر، ومتيزه عن ــ يتفقان 1
 غريه من بني األشياء اليت بينها تفاوت.

ــ وخيتلفان: يف أن االنتقاء بني األشياء يكون إبرادة املخري وقدرته على االختيار يف مصطلح االختيار؛ كاختيار شيء  2
 أشياء متفاوتة مثاًل؛ فإن هذا االختيار مبيٌن على خربة املخري وقدرته على االنتقاء.  من بني

أما يف مصطلح الرتجيح، فيكون االنتقاء ابستخدام مرجح للرتجيح بني األشياء، كاستخدام امليزان لرتجيح كفة على  
 كفة يف الوزن مثاًل. 

 : من حيث االصطالح:اثنياً 
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 عند الفقهاء هو: انتقاء اجملتهد حكماً يف مسألة يتجاذهبا حكمان أو أكثر.تقدم أن تعريف االختيار 

أما الرتجيح فله تعرفات متعددة عند الفقهاء واألصوليني؛ ألن منهم من يعتمد على فعل املرجح الناضر يف األدلة، ومنهم 
 من يظهر الرجحان أبنه وصف قائم ابلدليل، أو مضاف إليه.

 .(11)ثبات مرتبة يف أحد الدليلني على اآلخرإ فعرفه اجلرجاين أبنه:

. أي: اقرتان أحد األمارات على احلكم (13)على األخرى ليعمل هبا (12)وعرفه بعضهم أبنه: تقوية إحدى األمارتني
 بشيء تـَْقَوى به على املعارض هلا.

 .(14)وعرفه آخرون أبنه: اظهار زايدة أحد املتماثلني املتقابلني على اآلخر

 خدم هذين املصطلحني عند علماء الشريعة، فانقسم الباحثون يف ذلك إىل قسمني:أما است

 االختيار والرتجيح مبعىن واحد؛ واستدلوا أبدلة منها:ذهب إىل أن  القسم األول:

 ـ أن كال اللفظني يدل على تقوية جانب على جانب من حيث اللغة. 1

 ، فنجدهم يف جل املواضع يستخدمون أحدمها مبعىن اآلخر،ـ أن املتقدمني من العرب ال يفرقون بني املصطلحني 2
 وكذلك علماء الفقه والنحو والتفسري املتقدمني ال يفرقون بني اللفظني.

ـ أن آلية التوصل إىل االختيار أو الرتجيح واحدة، فتكون دراسة املادة من حيث أدلتها يف الفقه مثاًل، مث الرتجيح  3
 .بينها بوجه من أوجه الرتجيح

 ــ أن كال اللفظني يستلزم وجود متعدد يتم الرتجيح أو االختيار من ضمنه. 4

واستدلوا  أهنما ليسا مبعىن واحد؛ :أي ،مصطلح االختيار خيتلف عن مصطلح الرتجيح ذهب إىل أنوالقسم الثاين: 
 أبدلة منها:

 .خمتلفة على اآلخرـ أن اللفظني ليس بينهما ترادف حمض يف الدات والصفات؛ فكل لفظ له صفات  1
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 ـ يشرتط يف الرتجيح أن يكون بدليل، وال يشرتط يف االختيار؛ إذ قد يكون االختيار ابجتهاد العامل يف املسألة. 2

ـ أن الرتجيح يكون برتجيح دليل واسقاط ابقي األدلة، أما االختيار يكون إبعمال دليل أو قول دون إسقاط الباقي؛  3
ة الصواب، أو األقرب إليه، وأما الرتجيح فهو زايدة أحد الدليلني قوة مع قيام التعارض، فاالختيار هو اجتهاد ملعرف

 في عمل عند اجلمهور ابلدليل القوي، ويطرح اآلخر.

ـ إذا حتقق الرتجيح يف مسألة وجب العمل ابلراجح وإمهال غريه، وال يلزم ذلك يف االختيار؛ فيعمل ابملختار وال يهمل  4
 غريه.

 ختيار أعم من الرتجيح، فكل ترجيح اختيار وليس كل اختيار ترجيح.ـ أن اال 5

 اَلدف من دراسة اَلختيارات الفقهية لعلما ٌ األمة:

إن الدراسات اليت هتتم ابالختيارات الفقهية عند أي إمام من األئمة ال يقصد هبا البحث يف فقه اإلمام عموماً بقدر ما 
سائل اليت هية بني اآلراء املختلفة؛ وذلك بتناول املسائل اليت له فيها اختيار، أما امليقصد هبا إظهار رأيه يف املسألة الفق

يبحثها اإلمام ويذكر صورهتا وما يتعلق هبا من اقوال وأدلة ومناقشة دون أن يكون له فيها انتقاء، فإهنا ال تدخل ضمن 
قق األهداف تيار، واليت من خالهلا نستطيع أن حنالدراسة، وابلتايل تنحصر الدراسة يف املسائل اليت للعلماء فيها اخ

 التالية:

ــ التعرف على أقوال الفقهاء املختلفة؛ ألن هذا النوع من الدراسة يتناول مسائل اخلالف، وابلتايل البد للباحث من  1
  معرفة أقوال الفقهاء ومناهجهم.

ح، أو االختيار ا للناس، وطريقتهم يف كيفية الرتجيــ االستفادة من طريقة السلف الصاحل يف استنباط االحكام وبسطه 2
 بني األراء املختلفة.

ـ االقتداء ابلسلف الصاحل يف احرتامهم آلراء العلماء ولو كانوا خمالفني هلم؛ ألن لكل عامل اجتهاده الذي أوصله للرأي  3
 الذي يراه.
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الل هلا ملختلفة يف التعبري عن آرائهم، واالستدـ حماولة تطوير اخلطاب الديين من خالل حماكات أساليب الفقهاء ا 4
 عند الرتجيح.

طة على كتب ، من كتابه التنبيهات املستنبيف عرضه للمسائل الفقهية واَلختيار بني اْلرا ٌ (15)طريقة القاضي عياض
 املدونة واملختلطة:

 )مسألة بيع احللي ابلذهب أو الفضة ويكون فيه الذهب والفضة(  املسألة األوىل:

ذكر القاضي عياض: أن علماء املالكية اختلفوا يف حكم بيع احللي ابلذهب أو الفضة إذا كان فيه ذهب وفضة، وذلك 
حبسب نسبة الذهب والفضة فيه؛ فال خيلو حال احللي من أن يكون مجيعه ذهب وفضة أو يكون معهما لؤلؤ أو 

 حجارة:

    فإن كان مجيعه ذهب وفضة، ففي ذلك قوَلن:

وز بيع احللي ابلذهب إن كان الذهب الثلث فأدىن، وجيوز بيعه ابلفضة إن كانت الفضة الثلث فأدىن، وهو : جياألول
 .(18)، وأحد قويل اإلمام مالك(17)وعلي بن زايد(16)قول أشهب

، وقال: رجع (20)وكتاب حممد (19)قال القاضي عياض: رواه علي بن زايد عن مالك، وحكاه ابن القاسم يف املستخرجة
 .(22)((21)الك فقال: ال يباع بذهب وال ورق على حالم

 الثاين: ال جيوز بيعه بذهب وال بفضة على حال؛ وهو القول الذي رجع إليه اإلمام مالك، والذي اختيار ابن القاسم.

شيء بس ِئل اإلمام مالك عن احللي يكون فيه الذهب والفضة وأحدمها الثلث واألخر الثلثني، فقال: )ال أرى أن يباع 
، قال القاضي عياض: )ظاهر املسألة أن (23)مما فيهما وال يباعا بذهب وال بورق ولكن يباعان ابلعروض والفلوس(

 .(24)مجيعه ذهب وفضة(

جاء يف البيان والتحصيل عن اإلمام مالك قوله يف احللي املصوغ من الذهب والفضة، قال: إن كان ما فيه من الفضة 
ضة، وإن كان الذهب هو الثلث يف القيمة بِيع ابلذهب يداً بيد، وإن كان على غري ذلك مل ثلث ذلك أو أذىن بيع ابلف
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يبع إال بعروض أو فلوس أو شيء غري الذهب والفضة، قال ابن القاسم: رجع مالك عن هذا وقال: ال يباع كله إال 
 . (26)، وقوله الذي رجع إليه أحب ما فيه إيل(25)بعروض أو فلوس

 الذهب والفضة لؤلؤ أو حجارة فال َيلو اْلال من عدة أمور:    وِن كان مع

ـ أن يكون الذهب والفضة مجيعاً تبعاً للجوهر أو احلجارة، ففي هذه احلالة جيوز بيع احللي ابلذهب أو الفضة نقداً.  1
يعاً تبعاً مجقال القاضي عياض: )... ولو كان فيه لؤلؤ وحجارة مركب ومشبك هبما، ففي كتاب ابن حبيب: إن كاان 

، ...ومثال ذلك أن تكون قيمة اللؤلؤ واحلجارة مائة وما فيه من الذهب والفضة مخسون، (27)للحجارة بيع أبحدمها نقداً 
اتفقا أو تفاضال؛ ألنك مىت أفردت أحد العينني كانت أقل من الثلث، فإذا اجتمعتا كانتا ثلثاً فكل واحد من العينني 

 . (28)ه...(تبع لصاحبه وللجوهر الذي مع

ـ أن يكون ما يف احل لي من الذهب والفضة أكثر من التبع فال حيل بيعه بواحد منهما؛ مثال ذلك: أن يكون ما يف  2
احللي من الذهب مائة، وما فيه من الفضة سبعني، ومن اجلوهر مخسني؛ فاملائة من الذهب أكثر من ثلث اجلملة اليت 

 هي مائتني وعشرين.

 لنقدين تبعاً واآلخر أكثر من التبع، ففي هذه احلالة جيوز بيعه ابلتبع وال جيوز بيعه ابألكثر، ومثالـ أن يكون أحد ا 3
ذلك أن يكون قيمة اجلوهر مائة والذهب سبعون والفضة عشرة؛ فال جيوز بيعه ابلذهب ألن السبعني أكثر من ثلث 

 اجلملة اليت هي مائة ومثانون، وجيوز بيعه ابلفضة. 

مع اجلوهر أو احلجارة أحد العينني فقط، ففي هذه احلالة جيوز بيعه مبا فيه من ذهب أو فضة إذا كان  ـ أن يكون 4
 .(29)تبعاً وإال فال

قال اإلمام مالك يف املوطأ: )من اشرتى مصحفاً أو سيفاً أو خامتاً ويف ذلك شيء من ذهب أو فضة بداننري أو دراهم 
هب ري فإنه ينظر إىل قيمته فإن كانت قيمة ذلك الثلثني وقيمة ما فيه من الذفإن ما اشرتى من ذلك وفيه الذهب بدانن

الثلث فذلك جائز ال أبس به إذا كان يداً بيد وال يكون فيه أتخري، وما اشرتى من ذلك ابلورق مما فيه الورق نظر إىل 
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داً بيد، ومل يزل به إذا كان ذلك ي قيمته فإن كان قيمته ذلك الثلثني وقيمة ما فيه من الورق الثلث فذلك جائز ال أبس
 .(30)ذلك من أمر الناس عندان(

من الواضح أن اختيار القاضي عياض هو جواز بيع احللي احمللى ابلذهب أو الفضة مبا فيه من الذهب أو الفضة إذا  
غريه إذا كان مع قاسم و كان تبعاً؛ ألنه قال ـ بعد عرضه خلالف املاليكة يف هذه املسألة ـ : وكان جيب على رواية ابن ال

ه ، وال مانع من ذلك؛ ألنه إذا جاز عنده إذا كان وحداالعينني لؤلؤ أو حجارة، وكاان تبعاً أن يباع أبقلهما، أو أبكثرمه
 أن يبيعه كذلك العني اليت هي تبع، وإذا كان غري تبع أن يبيعه خبالفه فما مينع من بيعه مبا شاء منهما إذا كاان تبعاً؟ 

كالم ابن القاسم يف احللي من الذهب والفضة خالصاً دون حجارة، ويدل على ذلك جوازه مقامسة احللي يف    وذكر أن
كتاب القسمة، حيث قال:)إذا كان فيه من اللؤلؤ واجلواهر الثلثان، ومن الذهب والفضة الثلث فأدىن، وكذلك السيوف 

، واختالف قول مالك، وما ذكر فضل (32)مد من هذاوما وقع يف كتاب حم(31)احملالة، وإمضاؤه قسمتها على القيمة(
 .(33)معناه عندي: فيما كثر من ذلك ومل يكن تبعاً 

 ) مسألة املراحبة يف البز ( املسألة الثانية:

، اليت وردت يف املدونة، وذكر قول اإلمام مالك يف بيع البز مراحبة، أنه: (34)ذكر القاضي عياض مسألة املراحبة يف البز 
، وبني اختالف العلماء يف ذلك، وقال: إمنا هو على عرف الناس يف البالد، أو على (35)مل عليه أجر السماسرة()ال حي

صورة احلال من مستعملهم؛ فإن كان البائع هو الذي قام بدفع سلعته ليبيعها فال إشكال أنه أجريه وأن أجرته عليه، 
أن  ر ويتكلف له بشرائها، فهو أجريه، وإن كانت عادة البالدوإن كان املشرتي هو الذي كلفه بطلب السلعة من التاج

األجرة أبداً يف كل شيء أو يف بعض املبيعات على املشرتي، فيجب أن تكون معلومة؛ ألهنا من مجلة الثمن، وإال فسد 
 البيع.

تجار، أو ممن صر من الوقال يف تفسريه لقول اإلمام مالك: لعل مراده ابلسماسرة هنا الذين يتولون الشراء ملن ال يب 
يبصر ويصون نفسه عن تويل ذلك، وذكر أن تفسري املسألة هو قول ابن القاسم: )سألت مالكًا عن البزاز يدفع إليه 

، مث ذكر أن اإلمام مالك (36)الرجل املال يشرتي له بزاً، وجيعل له لكل مائة يشرتي هبا ثالثة داننري، قال: ال أبس به(
أو  لة هل يلزم البائع أن يبني األمور اليت جيوز حساهبا والربح عليها، كالصباغة واخلياطة وشبهها،مل يبني يف هذه املسأ
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؟ مث قال: مل يَر سحنون إمجاله، وقال: البد من تفصيله، وإن كان حمسوابً، فيقول اشرتيتها ( 37)جيمل ذلك يف الثمن
يرضى املشرتي  ن يف العتبية، وترد إن كانت قائمة إال أنبتسع، وصبغتها بتمام العشرة، وإن مل يفعل مل جيري عند سحنو 

، وقال حممد بن املواز، وابن حبيب: ال يلزمه البيان، وله (38)أخذها بذلك، فإن فاتت مضت بذلك ومل ترد إىل القيمة
حبة ا، واختاره أبو إسحاق، وقال: )كمن اشري سلعتني بثمنني فباعهما بذلك مر (39)أن يبيع جبملة ذلك وال يفصل

 .(40)وأمجل الثمنني(

اختيار القاضي عياض يف مسألة احتساب أجرة السمسار يف مثن السلعة يف بيع املراحبة؛ فإنه يرى أن ننظر إىل من كلف 
السمسار ابلعمل؛ فإن كان البائع فاألجرة عليه، وإن كان املشرتي فاألجرة عليه، وكذلك األجرة على املشرتي إذا اشرتط 

ن كانت عادة البالد اليت مت فيها البيع أن األجرة على املشرتي يف مثل هذه السلعة، فيجب أن تكون البائع ذلك، وإ
.  أما رأيه يف بيان، أو امجال ما ميكن احتسابه يف مثن السلعة،  (41)معلومة؛ ألهنا من مجلة الثمن، وإال فسد البيع

يرى ابن سحنون مل ير امجاله، وأنه البد من تفصيله، و  كاخلياطة والصبغ وشبهه، فلم يبينه صراحة، بل ذكر أن اإلمام
املواز، وابن حبيب االمجال، وهو اختيار أبو اسحاق، وقال: كمن اشرتى سلعتني بثمنني فباعهما مراحبة بذلك وأمجل 

 الثمنني.

ر إليه اإلمام ما أشا (42)ولكن من الواضح أنه اختار قول اإلمام سحنون؛ ألنه ذكر بعد ذلك أن ظاهر ما يف املوطأ
سحنون، وقال: إن بعض الشيوخ يوجب أن حيكم يف املسألة حبكم الغش بعد الفوات إذا أمجل ذلك يف الثمن ومل 

 .(43)يفصل

فمن خالل هاتني املسألتني يتضح للقارئ أمهية مثل هذه الدراسات، ملا تقدمه من آراء خمتلفة لعلماء األمة، وكيفية 
ا املسائل، والرتجيح بني األراء املختلفة، كتعامل القاضي عياض يف هاتني املسألتني، وهذتعامل هؤالء العلماء يف سرد 

 البد أن يكون له أتثري يف شخصية الباحث.

 أتثر الطاُ الديين بدراسة اَلختيارات الفقهية

الباحث  ة، وعلىال شك أن دراسة االختيارات الفقهية ألحد علماء األمة اإلسالمية له أتثري على القارئ بصفة عام
بصفة خاصة؛ فمن يقرأ لعلماء األمة البد أن يتأثر ابسلوهبم ومنهجهم يف استنباط األحكام وطريقتهم يف االختيار، أما 
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الباحث فالبد له من دراسة خاصة للفقيه الذي يدرس اختياراته الفقهية والرجوع إىل اغلب املصادر اليت اعتمد عليها، 
 وابلتايل يتحقق للباحث: 

ـ االطالع على العديد من املؤلفات يف الفقه اإلسالمي، واليت قد يكون قد مّر عليها مرور الكرام، والتعرف على 1
 اسلوب مؤلفيها، وطريقتهم يف استنباط األحكام الفقهية.

اء املختلفة، أو ر ـ املقارنة بني آراء الفقهاء املختلفة يف املسائل الفقية، واالطالع على استداللتهم لرتجيح رأي من اآل 2
 اختيار رأي من بني اآلرء املتقاربة.

ـ يتمرن الباحث على اسلوب الفقيه الذي يقوم بدراسة اختياراته الفقهية، وحياول أن يستفيد من ذلك يف كتابته،  3
 وخطابه الديين. 

ل إىل ذرجة االختيار لو له يصـ تتكون عنده ملكة القدرة على االستنباط والتحليل والرتجيح بني األراء املختلفة، ولع 4
 اجتهد ووصل إىل القدرة على ذلك. 

وبتحقق هذه النقاط وغريها للباحث من خالل دراسته لالختيارات الفقهية، البد من أن يكون خطابه الديين متزانً، 
 ومتييزه بني اآلراء انضجاً، كنضج العامل الذي يقوم بدراسة اختياراته، أو قريباً من ذلك. 

األمة اإلسالمية برعوا يف التأليف يف شىت علوم الشريعة، ومن بينها علم الفقه الذي برع فيه الكثري من العلماء،   فعلماء
كالقاضي عياض يف كتابه )التنبيهات( الذي وضح فيه ما استشكل يف مدونة اإلمام مالك، واليت تعترب اساس املذهب 

 املالكي.

عليكم ابملدونة؛ فإهنا كالم  رجل صاحل وروايت ه ؛ وكان يقول: إمنا املدونة من  يقول اإلمام سحنون عن املدونة ومؤلفها:
العلم مبنزلة أم القرآن جتزئ يف الصالة عن غريِها وال جيزئ غري ها عنها؛ أفرغَ  الرجال  فيها عقوهَل م وشرحوها وبيَّنوها، فما 

 . (44)هاعتكف أحد على املدونة ودراستها إال ع ِرَف يف وَرِعه وز ْهدِ 

 .(45)وقال أبو حممد ابن أيب زيد القريواين: من حفظ املدونة واملستخرجة مل تبق عليه مسألة
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فاالهتمام مبا ألف اآلابء واألجداد أيسس فينا حسن الفهم، وأدب اخلالف، وقدرة الرتجيح بني اآلراء 
 املختلفة وقد نصل على القدرة على االختيار. 

 الامتة

اركة املتواضعة أقول: إن دراسة االختيارات الفقهية لعلماء األمة مهمة للباحثني يف جمال الدراسات ويف ختام هذه املش
اإلسالمية؛ ألهنا متكنهم من االطالع على آراء العلماء املختلفة يف مسائل اخلالف، والوقوف عليها، والتمرن على 

 التمييز بينها، وترجيح ما هو أصلح للناس لدينهم ودنياهم.

 لخص نتائج هذه الدراسة يف النقاط التالية:وتت

ـ أن االختيار الفقهي ال يكون إال يف مسائل اخلالف، وابلتايل ميكن الباحث من االطالع على العديد من آراء  1
 العلماء املختلفة.

اء ليس جملرد تقالفقهي: هو انتقاء اجملتهد حكماً يف مسألة يتجاذهبا حكمان أو أكثر، ولكن هذا االن االختيارـ أن  2
ذوق اجملتهد فقط، بل يكون مبنياً على ادراكه ألوجه اخلالف واستعابه ألدلة كل قول من األقوال املختلف فيها، والتمييز 

 والرتجيح بينها يف املذهب أو املذاهب األخرى.

 كل اختيار ترجيح.  يسـ أن االختيار خيتلف عن الرتجيح، وإن كان بينهما تداخل يف املعىن، فكل ترجيح اختيار ول 3

ـ أن لدراسة االختيارات الفقهية لعلماء األمة دوراً كبري يف صقل شخصية الباحث، ومترينه على القدرة يف اقناع الناس  4
 ابلرأي األصلح هلم من بني األراء املختلف فيها.

م الشريعة، ائل، مع متكنه من علو ـ أن الكثري من علماء األمة، كالقاضي عياض مثاًل، ال يبدي رأيه يف كثري من املس 5
خلوفهم من الوقوع يف اخلطأ يف اختياراهتم، وليس كما يفعل متفقهي هذا العصر، فنجد الكثري منهم خيتار ما يوافق 

 سياسات معينة مييل إليها.

 وأخرياً يوصي الباحث ابلنقاط التالية:
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 مثاًل. راز آرائهم، وخاصة املتميزين منهم كالقاضي عياضـ التشجيع على دراسة االختيارات الفقهية لعلماء األمة، وإب 1

ـ عدم االعتماد على الكتب احلديثة فقط؛ ألن البعض من اصحاب هذه الكتب يعتمد على رأي معني ويهمل ابقي  2
 األراء.

سالمية مبختلف ـ تطوير اجملامع اإلسالمية، وتكوين مركز عاملي جيتمع فيها علماء األمة اإلسالمية من مجيع الدول اإل 3
مذاهبهم، واالتفاق على منهج معني خيرج األمة االسالمية من هذا الشتات الذي تعيشه يف هذا العصر، ويكون مقره 
دولة ماليزاي ابعتبارها املكان األنسب يف العامل، ملا تتميز به من توفر اإلمكانيات، وتعدد اجلامعات اليت هتتم بتطوير 

                              لى أحسن وجه للعامل.الفكر اإلسالمي، وتقدميه ع

 
 اَلوامش                                            
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1/252. 
 .1/219: )رجح( املصباح املنريـ انظر: الفيومي،  8
 .1/329)رجح(  املعجم الوسيط:انظر: جمموعة من املؤلفني،  ـ 9

 .1/338للزخمشري: )رجح( أساس البالغة ـ انظر: الزخمشري،  10
                                                           

   برو : املرجع السابق ص151



 

 
1638 

 .1/78: التعريفاتكتاُ ـ انظر: اجلرجاين،  11
حيح النظر فيه ص، أما الذي ميكن أن يتوصل باليت ميكن أن يتوصل بصحيح النظر فيها إىل الظن :هي عند األصوليون، األمارة ـ 12

 ةإىل العلم، فهو دليل. ويسمي الفقهاء األمارات الشرعية كالقياس وخرب الواحد أدلة، أما األمارات العقلية فال يسموهنا دليال، كاألمار 
: ماألحكا واآلمدي، .1/106: لاحملصو ، الرازيعلى القبلة. أما املتكلمون فيسمون ذلك كله أمارات عقليًا كان أم شرعياً. انظر:

 .2/189: املعتمدوأبو حسن البصري،  ،1/29
  .4/616شرح الكوكب املنري:ـ انظر: ابن النجار،  13
، وابن 2/257: ارشاد الفحول، والشوكاين، 4/291: األحكام لآلمدي، واآلمدي، 2/265: هناية السولينظر: اآلسنوي، ـ  14

 .1/149: البن العريب يف علم األصول احملصول العريب،
لقاضي عياض: هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون بن موسى بن عياض اليحصيب، ولد سنة ست وسبعني ـ ا 15

ه(، ينظر: 544وأربعمائة، وصنف التصانيف املفيدة البديعة، ومن هذه التصانيف: )التنبيهات املستنبطة، وترتيب املدارك، وغريها(، )ت
 ،1/470: طبقات اْلفاظ، والسيوطي، 1/172: الديباج املذهبابن فرحون، ، و 20/213: سري أعالم النبال ٌالذهيب، 

ـ أشهب: هو أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي، ولد مبصر وتفقه على اإلمام مالك، مث على املدنيني  16
ىي بن أيوب وغريهم،  ابن القاسم، مسع مالكا والليث وحي واملصريني وكانت املنافسة بينه وبني ابن القاسم وانتهت الرايسة إليه مبصر بعد

سري ، والذهيب، 1/155:طبقات الفقها ٌه( ينظر: الشريازي، 204كان ثقة، قال سحنون: ما كان يزيد ىف مساعه حرفا واحدا. )ت
 .2/175:النجوم الزاهرة، وأبواحملاسن، 9/501:أعالم النبال ٌ

د التونسي العبسي، من أصحاب مالك من أهل أفريقية، مسع من مالك املوطأ وتفقه عليه، ـ علي بن زايد: أبو احلسن علي بن زاي 17
وله كتب على مذهب مالك، ومسع من الثوري والليث بن سعد وغريمها، مسع منه البهلول بن راشد وأسد بن الفرات وغريهم، وبه تفقه 

، وابن 1/156 طبقات الفقها ٌ:هـ(. ينظر: الشريازي، 183 سحنون، روى عن مالك املوطأ، وكان سحنون ال يقدم عليه أحدا، )ت
 .1/192: الديباج املذهبفرحون، 

 .415، 8/414)ابب يف بيع السيف املفضض ابلفضة إىل أجل(  املدونة ،ـ انظر: اإلمام مالك 18
ا مسع من اإلمام مالك وأصحابه، هــ مم 254املستخرجة: استخرجها حممد بن أمحد بن عبد العزيز العتيب القرطيب املتوىف سنة  ـ 19

سّمى: )البيان 
 
وتسّمى أيًضا )العتبية( نسبة إىل مصنفها )العتيب(، وهي مسائل يف مذهب اإلمام مالك،، وضع عليها ابن رشد شرحه امل
وترتيب ض، اوالتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل يف مسائل املستخرجة(. ينظر: ابن رشد، مقّدمة البيان والتحصيل، والقاضي عي

 .2/1124: كشف الظنون، وحاجي خليفة، 3/145 املدارك:
ـ كتاب حممد هو: املوازية وهي: من أمهات كتب املالكية. ألفها حممد بن إبراهيم بن زايد االسكندراين املعروف اببن املواز املتوىف  20
 .1/160: طبقات الفقها ٌهـ الذي على قوله املعول مبصر. ينظر: الشريازي،  269سنة 
 .5/391،390: النوادر والزَيدات، وابن أيب زيد، 6/440،439: البيان والتحصيلـ انظر: ابن رشد،  21
 .3/1497: التنبيهات املستنبطةـ انظر: القاضي عياض،  22
 .8/414)ابب: يف بيع السيف املفضض ابلفضة إىل أجل(: املدونة ـ انظر اإلمام مالك،  23
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 .3/1497)كتاب الصرف(:  التنبيهات املستنبطةـ انظر: القاضي عياض،  24
 .8/414: املدونةرواه ابن القاسم عن اإلمام مالك يف املدونة. ينظر: اإلمام مالك،  :ـ هذا القول 25
 .6/440: البيان والتحصيل ـ انظر: ابن رشد، 26

 . 5/390 النوادر والزَيداتـ ينظر: ابن أيب زيد القريواين، 27 
 .3/1497،1498: التنبيهات املستنبطةي عياض، ـ انظر: القاض 28
 5/391 النوادر والزَيداتـ انظر: ابن أيب زيد القريواين،  29
 . 2/635. واملوطأ رواية حيىي 4/919 موطأ مالكانظر: اإلمام مالك،  ـ 30
 .14/490،)كتاب القسمة ابب ما جاء يف قسمة احللي واجلوهر(:  املدونةـ انظر: اإلمام مالك،  31
 . 7/249)كتاب جامع البيوع األول(:  البيان والتحصيلـ انظر ابن رشد،  32
 .1500،  3/1499: التنبيهات املستنبطةـ انظر: القاضي عياض،  33
ينظر: ابن منضور، . زَاَزة  والبـَّزَّاز  ابئع البَـزِّ وِحْرفـَت ه  البِ  ،متاع البيت من الثياب خاصة :وقيل ،وقيل ضرب من الثياب ،الثياب :لبَـزُّ ا ـ 34

:  .5/311)بزز(  لسان العُر
 .10/226: )كتاب املراحبة، ابب ما حيسب يف املراحبة وما ال حيسب(: املدونةـ انظر: اإلمام مالك:  35
 11/456ـ انظر: املصدر السابق: )كتاب اجلعل ابب اجرة السمسار(:  36

 .3/1661احبة(: : )كتاب املر ، التنبيهات املستنبطةالقاضي عياض ـ انظر:37 
 .8/385)من نوازل سئل عنها سحنون(  البيان والتحصيلـ ينظر: ابن رشد، العتبية مع  38
 .348، 6/347)أبواب بيع املراحبة(  النوادر والزَيدات:ـ ينظر: ابن أيب زيد القريواين،  39
 .5/449)كتاب املراحبة(  مقدمات ابن رشدـ ينظر: ابن رشد،  40
 .3/1659)كتاب املراحبة(:  التنبيهات املستنبطة ـ القاضي عياض، 41
 .2/668)ابب بيع املراحبة( املوطأ  ـ ينظر: اإلمام مالك، 42
 .3/1662: )كتاب املراحبة(: التنبيهات املستنبطةـ القاضي عياض،  43
 .1/98: الديباج املذهبـ انظر: ابن فرحون،  44
 .1/256املصدر السابق: ـ انظر:  45
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 واملراجعاملصادر 
 

برواية اإلمام قالون عن انفع املدين . طبعة اجلماهريية برواية اإلمام قالون عن انفع املدين أشـــــــــرفت  القرآن الكرمي    
 على إعداده وطباعته ونشره مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية ـ طرابلس ـ ليبيا . د ت . 

إلمام مجال الدين عبد ، له(685للبيض    اوي، ت: ولص    األ الوص    ول ِىل علم منهاج)هناية الس    ول ش    رح  اآلســـــنوي، .1
 .م1999الطبعة األوىل ، بريوت، دار الكتب العلمية (،772)ت  سنويالرحيم اآل

ه(، علق عليه: الشــــــــــــــيخ 631، لإلمام علي بن حممد اآلمدي )تاألحكام يف أص           وَلألحكاماآلمدي،  .2
 م.2003، الرايض عبدالرزاق عفيفي، الطبعة األوىل، دار الصميعي للنشر والتوزيع

تح: الـدكتور  (،256)ت مـد بن إمسـاعيـل أيب عبـدهللا البخـاري اجلعفيحمل ،ص           حيح البخاري البخـاري، ، .3
  أجزاء(. 10 ،هـ1407بعة الثانية: طال ،بريوت دار ابن كثري) ،مصطفى ديب البغا

، اهيم األبياريتح: إبر ه( 816، للعالمة علي بن حممد الشــــــــــــــريف اجلرجاين )تالتعريفاتاجلرجاين، كتاب  .4
 .1عدد األجزاء:ه، 1405 :الطبعة األوىل، بريوتـ دار الكتاب العريب 

ومي صــطفى بن عبدهللا القســطنطيين الر مل ،كش  ف الظنون عن أس  امي الكتب والفنون،حاجي خليفة .5
 جزآن. ،هـ1413دار الكتب العلمية: بريوت ، هـ(1067)ت ، الشهري حباجي خليفة احلنفي
 ،املعتزيل مد بن علي بن الطيب البصري أبو احلسنيحمل ،املعتمد يف أصول الفقه، أبو احلسني البصري .6

 .2عدد األجزاء: ، 1403الطبعة األوىل ، ، دار الكتب العلمية بريوت ،تح: خليل امليس
 :حه(، ت748)تحممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب  عبد هللا يب: ألس           ري أعالم النبال ٌالذهيب،  .7

 جزًءا. 23، الطبعة التاسعةهـ، 1413 بريوت :مؤسسة الرسالة، انؤوط، حممد نعيمشعيب األر 
عة األوىل الطب ،تح: طه جابر فياض العلواين ،مد بن عمر بن احلســـــــــــــــني الرازي، حملاحملص           ول يف علم األص           ول الرازي، .8

 أجزاء. 6، الرايض –جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ه، 1400
يب الوليد حممد بن ، أللتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل يف مسائل املستخرجةالبيان واابن رشد،  .9

هــــــــــــــــــــ ( ) اجلد ( وضـــــمنه: املســـــتخرجة من األمسعة املعروفة ابلعتبية حملمد العتيب ) 520أمحد بن رشـــــد القرطيب ) ت
ــــــــــــــــــــــــــــ ( تح: الــــدكتور حممــــد حجي وآخرين، دار الغرب اإلســــــــــــــالمي بريوت : لبنــــان الطبعــــة الثــــان255ت يــــة هـ

 جزًءا.20م، 1988هـ1408
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لبيان ما اقتضــــــــته رســــــــوم املدونة من األحكام الشــــــــرعيات والتحصــــــــيالت  املقدمات املمهداتابن رشــــــــد،  .10
( تح: األســـتاذ ســـعيد 520احملكمات ألمهات مســـائلها املشـــكالت أليب الوليد حممد بن أمحد بن رشـــد )اجلد( )ت

 :أجزاء.3م. 1988 ،1الغرب اإلسالمي بريوت لبنان . ط أمحد أعراب، دار
 أبو القاســــــــــــم حممود بن عمر بن حممد بن عمر اخلوارزمي الزخمشــــــــــــري، أس          اس البالغةالزخمشــــــــــــري،  .11
 . م1979هـ 1399 -نشر: دار الفكر  ،(538)ت

احلســــــن علي بن إمساعيل النحوي اللغوي األندلســــــي املعروف  يبأل يف اللغة، املخص     ص ، ابن ســــــيده .12
هـ 1417 -بريوت  -دار إحياء الرتاث العريب  ، الطبعة األوىل،م جفالتح: خليل إبراه (،458)ت اببن ســــــــــــــيده

 . 5عدد األجزاء ، م1996
 دار الكتب العلميةه( 911)ت الفضـل الرمحن بن أيب بكر السـيوطي أيب : لعبدبقات اْلفاظطالسـيوطي،  .13

 واحد .زء ، جاألوىل الطبعةهـ 1403 بريوت .
مد بن علي بن حممد الشــــــــــــــوكاين ، حملمن علم األص           ولِرش            اد الفحول ِِل حتقيق اْلق  الشــــــــــــــوكاين، .14
دار  ،ح: الشـيخ أمحد عزو عناية ، قدم له: الشـيخ خليل امليس والدكتور ويل الدين صـاحل فرفور، تهــــــــــــــــ(1250)ت

  .2: عدد األجزاء، م1999 دمشق: الطبعة األوىل، الكتاب العريب
: تح ،(ه 476ت زي أيب إســــحاق )إبراهيم بن علي بن يوســــف الشــــريا ،طبقات الفقها ٌالشــــريازي،  .15

 .(دار القلم بريوت، )خليل امليس
 ه(،348، للصاحب بن عباد )تاحمليط يف اللغةالصاحب بن عباد،  .16
 صــنعاينمد بن إمساعيل األمري ال، حملِجابة الس ائل ش رح بغية اْلمل :الفقه املســمىأصــول الصــنعاين،   .17
 مؤســــســــةالرســــالة، ور حســــن حممد مقبويل األهدلحســــني بن أمحدالســــياغي و الدكت تح: القاضــــي ه(،1182)ت

 .1. عدد األجزاء 1986:ط، بريوت
دار  ،ني علي اليدريتح: حســ، لقاضــي أبو بكر بن العريب املعافري املالكي، لاحملص  ول يف أص  ول الفقه ابن العريب، .18
 .1عدد األجزاء: ،  م1999الطبعة األوىل، ، األردن –البيارق 
 براهيم بن علي بن حممـــد بنإل ،ب يف معرف  ة أعي  ان علم  ا ٌ امل  ذه  بال  ديب  اج امل  ذه   ابن فرحون، ، .19

 .(دار الكتب العلمية بريوت) (799)ت  فرحون اليعمري املالكي
 ه(817، حملمد بن يعقوب الفريوزآابدي)تالقاموس احمليط، الفريوزآابدي .20
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)ت  ري الفيوميقأمحد بن حممد بن علي امل يف غريب الشــــــــرح الكبري للرافعي املص      باح املنري، الفيومي .21
 ه(.770
ياض بن الفضل ع وأب ،ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك، لقاضي عياضا .22

 1402وزارة األوقاف  ،اململكة املغربية) ،أمحد أعراب وآخرون :تح ،(ه544موســــــــــى بن عياض اليحصــــــــــيب )ت 
 .(هـ

اض بن موسى بن الفضل عي و، أبختلطةالتنبيهات املستنبطة على كتب املدونة وامل عياض، لقاضيا .23
 2012: 1 توزيع املكتبة التوقيفية مبصــر ط) تح: الدكتور أمحد عبدالكرمي جنيب، ،(ه 544عياض اليحصــيب )ت 

 (.م
ه(، حتقيق ودراســـــة د.  684، أليب العباس أمحد بن أدريس القرايف )تاألمنية يف ِدراك النيةالقرايف،  .24

 ه.1408: 1احلرمني الرايض، طم ساعد بن قاسم الفاحل، مكتبة 
ن عبد ، أليب حممد عبد هللا بالنوادر والزَيدات على ما يف املدونة من غريها من األمهاتالقريواين،  .25

م دار الغرب  1999ه( تح: حممد عبد العزيز الدابغ ، وآخرون . الطبعة األوىل 386الرمحن أيب زيد القريواين )ت 
 اإلسالمي .

: تح  ،(ه179)ت  بن أنس أيب عبد هللا األصـــــــبحي ، لإلمام مالكمام مالكموطأ اإل، مالك إلماما .26
 .(دار إحياء الرتاث العريب مصر) ،حممد فؤاد عبد الباقي

برواية  ،(ه179)ت  بن أنس أيب عبد هللا األصــــــــــــــبحي ، لإلمام مالكاملدونة الكربى ،إلمام مالكا .27
ساسي  التزم الطبع احلاج حممد أفندي، )القاسم العتقي اإلمام سحنون بن سعيد التنوخي عن اإلمام عبد الرمحن بن

 .(ه1323املغريب التونسي مبطبعة السعادة مبصر سنة 
عدد ، كراتشــــــي  1986، الصــــــدف ببلشــــــرز :الناشــــــر، مد عميم اإلحســــــان اجملددي الربكيتاجملددي، قواعد الفقه، حمل .28
 .1األجزاء 
مصطفى ــــــــــــ أمحد الزايت ــــــــــــ حامد عبد القادر ـ  إبراهيمأتليف:  ،املعجم الوسيط جمموعة من املؤلفني، .29

 .2 :عدد األجزاء، دار النشر : دار الدعوة، جممع اللغة العربية :تح ،حممد النجار
، جلمال الدين أيب احملاســـــــن يوســـــــف بن تغرى النجوم الزاهرة يف ملوك مص     ر والقاهرةأبو احملاســـــــن،  .30

 يف والرتمجة والطباعة والنشر مصر.ه(، املؤسسة املصرية العامة للتأل874بردى األاتبكي )ت
ه(، الطبعة 711.  630، حملمد بن مكرم بن منظور األفريقي املصــــــري )لس    ان العُرابن منضــــــور،  .31

 جزًءا. 15األوىل، دار صادر: بريوت ) د ت (
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، املســمى مبختصــر التحرير، يف أصــول الفقه، حملمد بن أمحد بن عبد ش  رح الكوكب املنريابن النجار،  .32
ه( تح: الــــدكتور حممــــد الزحيلي، والــــدكتور نزير 972علي الفتوحي احلنبلي، املعروف اببن النجــــار )ت العزيز بن

 ه. 1413حامد، مكتبة العبيكان ابلرايض 

بعة الثانية: ط، ال(ه676زكراي حيىي بن شرف بن مري النووي )ت يب،، ألصحيح مسلم بشرح النووي، النووي
 .جزًءا 18، تبريو  إحياء الرتاث العريبه، دار 1392
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لبقا ٌا ومقومات,  القيام عوامل يف َترَيية دراسة,  اإلسالم قبل العربية اجلزيرة يف والقبيلة الدولة  

 احلرايب راشد ابلقاسم علي
 واحلضارة التاريخ قسم يف دكتوراه طالب
 مالاي جامعة اإلسالمية الدراسات أبكادميية

 احلميد عبد فيصل أمحد الدكتور:  إشراف
 واحلضارة التاريخ قسم ورئيس اذأست
 مالاي جامعة,  اإلسالمية الدراسات أبكادميية

 
 امللخص

خية والبيئية شكل دت العوامل املناقعة اجلغرافية اليت عاش فيها اجلنس العريب , وقد حدّ عد اجلزيرة العربية الر  ت         
شمال واجلنوب ذات املناخ املعتدل يف ال املطريةاخلصبة النظام االجتماعي والسياسي عند العرب قبل اإلسالم , فاملناطق 

ة النوع األول للقبائل , وإذا كان االستقرار مِس  املناطق الصحراوية كانت سكنناً  ابقيدت قيام املمالك والدول , بينما شهِ 
 طريقةتنوع يف ال إىلمنط العيش بني املمالك والقبائل  ختالفل الرتحال كان دأب الصنف الثاين , وقد أدى افإن التنقّ 
ورها يف أتجيج بني تلك املكوانت , إضافة إىل د العالقاتالعصبية القبلية يف   أتثريكل منهما , دون أن ننسى   يفحكم 

 والصراعات واحلروب اليت كانت السمة املميزة حلياة اإلنسان العريب آنذاك . 

ي دولة والقبيلة يف اجلزيرة العربية قبل اإلسالم, وما هعقد مقارنة بني مفهومي ال البحث هذاسنحاول من خالل       
البقاء وعدم  لوك كليهما ؟ ومن كان األقدر علىرت البيئة والعصبية على س  نقاط االلتقاء واالختالف بينهما ؟ وكيف أثّ 

ب ظهور اإلسالم اكناء االجتماعي والسياسي األهم الذي و الت اخلارجية ؟ وملاذا كانت القبيلة هي البِ االستسالم للتدخ  
 يف وقت اندثرت فيه معظم املمالك والدول ؟.

 خالهلا من اليت ؛ اإلسالم قبل العربية اجلزيرة يف العرب عند واالقتصادية ةاالجتماعي األحوال دراسة يتطلب وهذا     
 الشكل السياسي لتلك املمالك والقبائل . ظهر

 العصبية القبلية –نظام احلكم  –لعربية اجلزيرة ا –الدولة  –: القبيلة كلمات افتتاحية 
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 املقدمة

صفات  –ٍد كبري إىل ح  -على الرغم من أن القبيلة تعترب مبثابة الدولة ابلنسبة ألفرادها , إال أهنا ال حتمل           
ملكتوبة , أو ا الدول واملمالك اليت ظهرت يف مشال وجنوب اجلزيرة العربية , فلم تكن لدى القبائل العربية تلك الن ظم

تفق عليها , كل ما لديهم عبارة عن جمموعة من األعراف والتقاليد اليت توافق عليها أفراد القبيلة 
 
القوانني والتشريعات امل

قبواًل واستحسااًن عند الناس , وهي يف احلقيقة نتاج جتارب ومورواثت عاشتها القبيلة يف  -مع مرور الوقت -والقت
                 فرتات من عمرها      

بينما كانت ن ظم احلكم يف املمالك والدول اليت قامت يف ختوم اجلزيرة العربية مشاالً وجنوابً , أكثر تطوراً وتعقيداً         
وانضباطًا , ولعل املوقع اجلغرايف كان عاماًل حامسًا يف ظهور هذا النمط يف نظام احلكم , فقد حاكت هذه املمالك 

 م السياسية واإلدارية لدوليت الروم والفرس اجملاورتني هلم والدول , النظ

يز نظام احلكم يف القبيلة العربية أنه خلق تناغما بني النظامني السياسي واالجتماعي , أي أن الوالء للسلطة         ما مي 
هما يف تعزيز سلطة وراً ماحلاكمة يف القبيلة ينبع من الواقع االجتماعي , حيث أن عصبية الدم والنسب واحللف تلعب د

احلاكم هلذه القبيلة , ألن طبيعة اإلنسان العريب جتعله ال خيضع إال ملن يشاركه يف النسب  , إذ أن قوة احلاكم تكمن 
يف قوة العصبية اليت ينتمي إليها يف القبيلة , لكننا نرى عوامل االقتصاد واملواطنة , يلعبان دورا مهما يف رسم الشكل 

ممالك والدول , وهلذا جند أن االنتماء للدولة تتحكم فيه األحوال االقتصادية , اليت بدورها تؤثر على والء السياسي لل
 الناس هلذه الدولة 

من خالل هذا البحث سنحاول حتليل ودراسة التاريخ السياسي للعرب قبل اإلسالم , ملعرفة األسباب واملؤثرات      
لك , بينما ظلت القبائل العربية حمافظة على وجودها حىت ظهور اإلسالم , معتمدين اليت أدت إىل انتهاء الدول واملما

يف ذلك على كٍم من املعلومات التارخيية اليت محلتها لنا بعض املصادر التارخيية , وقدٍر من الدراسات اليت عرضتها لنا 
قارنة هبدف املعلومات للتحليل وامل سوف يتطلب إخضاع كل تلك –بطبيعة احلال  –بعض املراجع احلديثة ,   وهذا 

 معرفة الكثري عن هذه القبائل واملمالك من النواحي االجتماعية والسياسية , ومن كان األقدر على البقاء . 
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  األحوال السياسية عند العُر قبل اإلسالم 
ان عورهم أبهنم قومية واحدة كعلى الرغم من أن العرق العريب كان حاضرا عند العرب قبل اإلسالم , إال أن ش          

حمدوداً ؛ ألن أ سس هذا القومية مل ختّتمر مجيع عناصرها , صحيح أن وحدة اللغة واألرض قد مجعتهم , لكّنهم افتقروا 
, ولكن يظهر التغيّن  1إىل النظرة الفاعلة ملفهوم املصاحل املشرتكة , خاصًة أن فكرة النزاع كانت دائمًا سائدة بينهم 

ة حني يتعلق األمر بصراع أو جدال مع غري العرب من األمم اجملاورة كالروم والفرس , ونلمس ذلك يف خطبة ابلقومي
أمام ِكسرى الفرس عندما كان يف بالطه مع وفود من الروم واهلند والصني , فقد حّقر كسرى من  2النعمان بن املنذر

مجيع  عليه النعمان بن املنذر م فتِخرا ابلعرب وأفضاهلم على شأن العرب , وقّلل من قدرهم , مقارنًة بباقي األمم , فردّ 
, وكذلك يوم ذي قار الذي انتصرت فيه القبائل العربية على الفرس انتصارًا حامسًا وكان اجتماعهم حتت راية 3األمم 

  نسب للرسول , وقد ظّل العرب يتغنون هبذا االنتصار مدة طويلة , وي   4اجلنس العريب يف مقابل اجلنس الفارسي 
, ويف مشهد أخر يدل على اعتزاز العرب ابنتصاراهتم 5أنه قال : ) هذا أول يوم انتصف العرب من العجم , ويب ن صروا ( 

, جاءت وفود منهم على ملك اليمن معديكرب بن سيف بن ذي يزن , هتنئه ابالنتصار على احلبشة , وكان من مجلة 
املطلب بن هاشم , وقد خطب عبد املطلب يف حضرة امللك وكان مما قال : " هذه الوفود , وفد قريش بزعامة عبد 

أنت رأس العرب وربيعها الذي ختّضبت به , وأنت ذروة العرب الذي تنقاد له , وعمودها الذي عليه العماد ... " 
 .  6ويذكر أن معديكرب أدىن عبد املطلب منه وقال له : " ابن اختنا "

لعرب أبهنم قومية واحدة كان ضعيفًا , وحتكمه الظروف واملستجدات , فالعريب ظل م تقوقعًا يف إذن إميان ا           
, هذا 7قبيلته , يفرح لفرحها وحيزن حلزهنا , ويقر ض الشعر مدحًا يف بطوالهتا , ويهجو غريها من القبائل انتصاراً هلا 

                                                           
  أحد أشهر ملوك احلرية , حكم اثنتني وعشرين سنة .=  املسعودي , ابو احلسن بن علي : مروج الذهب ومعادن اجلوهر , اعتىن به وراجعه كمال حسن 1

. 78, , ص 2م , ج2005,  2ة العصرية , طمرعي , بريوت , املكتب  
   ابن عبد ربه , أمحد بن حممد : العقد الفريد  , حتقيق مفيد متيحة , بريوت , دار الكتب العلمية , ط1 , 1983 م , ج1 , ص278-275  2
  جواد علي : املرجع السابق , ص292, 293 .3
  الطربي , حممد بن جرير : اتريخ األمم وامللوك , بريو ت , دار الكتب العلمية , ج1 , ص4472
  املسعودي : مروج الذهب ومعادن اجلوهر , ج2 , ص566
  أمحد أمني : ضحى اإلسالم , القاهرة , مكتبة األسرة , 1997 , ص 635
   أمحد أمني : فجر اإلسالم , ص77
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إال حني  -حياء على است -عند العرب , وال نراه يظهر السلوك االجتماعي ساهم إىل حٍد كبري يف انتفاء احلس القومي 
 يكون اخلصم غري عريب . 

 

 املمالك والدول الِت قامت يف جنُو اجلزيرة العربية قبل اإلسالم   -
ظهرت املمالك والدول يف جنوب اجلزيرة العربية قبل اإلسالم يف فرتات سبقت ظهور القبيلة , بشكلها الذي          

 بيل ظهور اإلسالم , فهذه املمالك من الِقدم حبيث ال نكاد جند هلا نسب يعود إىل قبيلة معينة , فالنّسابنيعرفناه عنها ق  
ي رجعون أهل اليمن إىل قحطان , ومن قحطان خرج شعبني عظيمني مها : شعب كهالن وشعب مِحري , ومن هذين 

وين القبيلة , ويف هذا يقول صاحب م عجم لسان , وهذا يعين أن الشعب سبق يف التك8الشعبني تفرعت قبائل عديدة 
, وقد فّسر الزخمشري  اآلية  9العرب : " إن يف ترتيب خلق اإلنسان , فالشعب أعظمها , مث القبيلة , مث العمارة "

يت هكذا ألن القبائ 10{َوَجَعْلَناك ْم ش ع واًب َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرف وا  }الكرمية :  , إذا   11ل تشّعبت منها " , بقوله " إن الشعوب مس 
املمالك اليت عرفها اليمن القدمي كان أساسها تلك الشعوب القدمية اليت سكنت تلك املناطق , مث حتولت هذه الشعوب إىل 

 قبائل حني بدأت يف التنقل عرب اجلزيرة العربية إىل أماكن أخرى حبثاً عن الرزق واألمن , بعدما ضاق هبا احلال . 

ح كماً 13, هي يف احلقيقة عبارة عن شعب حكمته أ سر12َمعني اليت ت عد من أقدم املمالك اليت ظهرت يف اليمن فمملكة        
, حيث فرضت  14ملكيًا وثنيًا يغلب عليه الطابع الديين على شاكلت ما كانت عليه ممالك تلك احلقبة من التاريخ القدمي

ململكة , ونرى ذلك أيضا يف مملكة حضر موت فقد كان ح كامها يف السلطة الدينية نفسها على احلياة السياسية يف تلك ا

                                                           
  ابن منظور , أبو الفضل حممد بن مكرم : لسان العرب , حتقيق عبد هللا علي الكبري , هاشم حممد الشاذيل , القاهرة , دار املعارف , اجمللد الرابع , ج 8

. 2270, ص  24  
  سورة احلجرات اآلية 13 9
   الزخمشري , أبو القاسم حممود : تفسري الكشاف , الرايض , مكتبة العبيكان , ط1 , 1418ه / 1998 م , ج5 , ص585 .10
   برو : اتريخ العرب القدمي ص1173
   أنظر , جواد علي : املرجع السابق ج2 , ص 1281-73
  برو : املرجع السابق , ص67 13
  حممد , جمتىب علي إبراهيم : التنظيمات السياسية يف بالد العرب قبل اإلسالم , حبث لنيل درجة الدكتوراه يف فلسفة التاريخ من جامعة اخلرطوم , 14

. 33صم , 2009  



 

 
1648 

قرّبني وما لبثوا أن حتولوا إىل ملوك عندما انتقلت السلطة إىل املدنيني
 
كرّبني أي امل

 
 15عصرها األول من رجال الدين وي لقبون ابمل

ك مبراحل سياسية كغريها من ممال , وأما السبئيني فهم شعب بدوي يرجع هو األخر إىل قحطان , أسس دولة عظيمة مرت
وخاصة بناء السدود , ورغم أن هذه الدولة توسعت على حساب جرياهنا  16اليمن , وقد احرتفت مملكة سبأ التجارة والزراعة 

ونشط اقتصادها , ولكن ما لبث أن بدأ هذا االقتصاد يف االهنيار , خاصة بعد أن تصدع سد مأرب حيث أدى ذلك إىل 
 .  17يف أحناء اجلزيرة العربية  تفرق أهل سبأ

 

 املمالك والدول الِت قامت يف مشال اجلزيرة العربية قبل اإلسالم -
من الثابت أن ممالك و دول جنوب اجلزيرة العربية قبل اإلسالم , سبقت يف قيامها ممالك ودول  مشال اجلزيرة         

ال شهدها اليمن وحضر موت يف اجلنوب أدى إىل انتق التفتت واألزمات اليت ةالعربية , بل يذهب االعتقاد أن حال
حنو الشمال , ليؤسسوا هناك ممالك ودول , وهذا يؤكد أن معظم   -على هيئة أفواج من القبائل -سكان هذه املناطق  

جلزيرة اأهل مشال اجلزيرة العربية ترجع أصوهلم من اجلنوب , فاألنباط الذين أقاموا أقدم املمالك العربية يف مشال غرب 
العربية ي رّجح أهنم من عرب اجلنوب الذين نزحوا إىل أعايل احلجاز واستقروا يف املدن والقرى واحرتفوا التجارة والصناعة 

, والواضح أن شكل القبيلة مل يتبّلور عندهم , وابلتايل ظّل نظام حكمهم ملكياً شبيهاً ملا كان يف اليمن حيث األ سر 18
 .حتكم وحتمل صفة اإللوهية

بري يف محالت النزوح الك -كغريهم من أهل اليمن -أما الغساسنة فهم أقوام يرجع أصلهم إىل اإلزد , خرجوا           
وأسسوا دولة حاكت يف مظهرها احلضاري ما كان عند الروم , ولعل سياسة التبعية  20واستقروا ابلشام  19ابجتاه الشمال 

                                                           
   سليم , أمحد أمني : معامل اتريخ العر ب قبل اإلسالم , بريوت , مكتب كريدية اخوان , ص1592-91
  حسن , حسن إبراهيم : اتريخ اإلسالم السياسي والديين والثقايف واالجتماعي , بريوت , دار اجليل , ط14 و 1416ه / 1996م , ج1 , ص 16
13 .  

  جواد علي : املصدر السابق , ج3 , ص1710
  أمحد أمني سليم : املرجع السابق ص 18187
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, واألمر نفسه ينطبق على املناذرة ؛ الذين  21صون والكنائس كانت السبب يف ذلك , حيث اشتهرت عندهم احل
من العرب الذين خرجوا من اليمن مع امللك )تـ ّبْع( وأقاموا ابحلرية وهم خليط من قبائل شىت ,وقد  22يعتربهم الطربي

ويرفعون  , استطاعوا أتسيس إمارة لكنها كانت واقعة حتت هيمنة الفرس حيث كان ملوك املناذرة ي ؤدون الطاعة هلم
كم 23إليهم اخلراج  , ويف أطراف ابدية الشام ظهرت إمارة تّدم ر , وكانت كغريها تعيش حتت وطئت التبعية للروم وحت 
, وقد اشتهرت هذه اإلمارة ابلتجارة , وعلَى ِصيت ها حىت َغدت مطمعاً للمالك الكربى آنذاك , خاصًة  24بنظام األ سر

 .25وانتفضت على الروم يف عهد امللكة زنوبيا بعد أن رفعت سقف طموحها السياسي 

ية أو سواء اليت ظهرت يف جنوب اجلزيرة العرب -والذي ميكن استنتاجه مما سبق عرضه أن هذه املمالك والدول          
ستِقر , وهذا الن  -يف مشاهلا

 
ط مقد عاشت مرحلة الدولة امللكية ذات الصبغة الدينية , ومارست النشاط االقتصادي امل

من السلطة كان سائدا آنذاك , لكّن هذه املمالك والدول مل ي كتب هلا االستمرار , فقد عانت من األزمات الداخلية 
, واملطامع اخلارجية , مما أّدى إىل س قوط معظمها , والالفت أن الفرتة األوىل من حالة التمزق عاشتها ممالك جنوب 

ثًا عن ت إىل قبائل , لتبدأ هذه القبائل يف رحلة اهلجرة من أماكنها السابقة حباجلزيرة العربية , األمر الذي جعلها تتفت
حياة أفضل , ويف هذا يقول اليعقويب : " دخل أهل اليمن التشتت والتفريق , فلما افرتق أهل اليمن , وانتشروا يف 

وهي  يف مشال اجلزيرة العربية , ,  وقد استطاعت هذه القبائل أن ت قيم ممالك جديدة 26البالد ملك كل قوم عظيمهم " 
يف األساس حماولة إلعادة بناء كياهنا السياسي واالجتماعي السابق , وجنحت يف ذلك إىل حد ما , ولكن قدر هذه 
املمالك أهنا كانت جماورة لقوتني عظيمتني مها الروم والفرس , فوقعت هذه املمالك حتت هيمنتهما , األمر الذي عّجل 

 . 27ل واملمالك مهما طال هبا األمد مصريها إىل زوال ألن هلا أعمار شأهنا شأن البشرأبفوهلا , فالدو 

                                                           
   األمم وامللوك , ج2 , ص21322
  اليعقويب , أمحد بن أيب يعقوب : اتريخ اليعقويب, بريوت , دار صادر , ج1 , ص 22211
  علي , أمحد إمساعيل : اتريخ الشام منذ ما قبل امليالد حىت هناية العصر األموي , دمشق , دار دمشق , ط3 , 1994م , ص2385
  جواد علي : املرجع السابق , ج3 , ص24114
   املصدر السابق , ج1 , ص25216
  ابن خلدون : املقدمة , القاهرة , دار الكتاب العريب , 1420 ه/ 1999م , اجمللد األول , ص 26301
  ذكر جواد علي , أن املمالك العربية يف جنوب اليمن قد ورد ذكرها يف كتب اليوانن والرومان على أهنا بالد غنية وهبا جتارة رائجة وقوافلها متر عرب اجلزيرة 27

.  233ص 7العربية إىل بالد الشام والعراق , حىت صارت من أغىن مناطق اجلزيرة العربية . أنظر = املفصل يف اتريخ العرب قبل اإلسالم ج  
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د حافظت على فق -وخاصة يف وسط اجلزيرة العربية -أما القبائل العربية القدمية اليت عاشت حياة البداوة          
ام الدولة أو نسان العريب مل أيلف نظهويتها حىت بعد ظهور اإلسالم , ومل تتعرض لالنداثر , والسبب يف ذلك أن اإل

اململكة , ألن هذا النظام كان دخيالً عليه , وجاءه  من األمم األخرى كالروم والفرس واإلغريق , وهؤالء مل تك ْن القبيلة 
 حتولوا إىل ممالك ودول حافظت على وجودها ردحاً طويالً  -بفعل التطور -عندهم ذي شأن , فهم يف الغالب شعوب 

 زمن .من ال

 

  أسباُ حتول سكان مشال وجنُو اجلزيرة العربية ِىل ممالك ودول 
لقد استطاعت القبيلة قبل اإلسالم اجلمع بني الوظيفة االجتماعية والدور السياسي , هذا النمط من التوافق           

رة العربية , أما ن اجلزياالجتماعي والسياسي حافظت عليه الكثري من القبائل العربية اليت سكنت أماكن , شاسعة م
وم الشام والعراق يف الشمال , والشعوب اليت أقامت يف مناطق اليمن وحضر موت يف اجلنوب  القبائل اليت سكنت خت 
فقد أتثرت بعوامل التطور ودوافع االستقرار , فتحّولت إىل ممالك ودويالت اختلف نظام احلكم فيها عمَّ هو متبع عند 

ال ظت على النمط التقليدي للقبيلة حىت ظهور اإلسالم , وبنظرة لألسباب اليت أدت إىل االنتقبقية القبائل اليت حاف
من مرحلة البداوة والرتحال إىل مرحلة احلضارة واالستقرار, جند العامل االقتصادي يرب ز جبالء كعامل مهم يف حتول هذه 

وقع ط الزراعي وبناء السدود وازدهار التجارة بسبب املالقبائل والشعوب إىل ممالك ودويالت , فاألمطار الغزيرة والنشا
اجلغرايف كل ذلك  دفع أهل اليمن إىل إقامة كياانت سياسية أكثر تطورا, وهذه الكياانت كان البد من نظام إداري 

 28مرارتيشرف على النشاط االقتصادي هبا , والنظام اإلداري حباجة إىل سلطة سياسية حتميه وهتيئ له سبل النجاح واالس
, وعلى الرغم من هذا التطور فإن العقلية القبلية مل ختتفي هنائيا عند النظم السياسية يف ممالك اليمن القدمي , فنجد مثال 

 يف اختاذ القرارات وسن القوانني اليت -من خالل جملس هلذه القبائل -تشارك  29القبائل املنضوية حتت سلطة دولة سبأ 
 . 30تنظم جباية الضرائب

                                                           
   أنظر وصف ألحوال سبأ االقتصادية واإلدارية والسياسية . املسعودي: مروج الذهب ومعادن اجلوهر , ج2 , ص28141-140
     حسني الشيخ: العرب قبل اإلسالم, ص29110
   املرجع السابق  ص86 30
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مل يكن العامل االقتصادي وحده الدافع للعرب حىت يلجئوا إىل إقامة املمالك والدويالت , فهناك عوامل التأثر          
قد اصطنع حيث كانت سبباً يف ظهور مملكيت الغساسنة واملناذرة , ف –حبكم املوقع والتبعية  –واالحتكاك ابلروم والفرس 

ادية على املناطق اخلاضعة لسلطتهم , وفعل الفرس األمر ذاته حينما جعلوا الروم مملكة الغساسنة لصد هجمات أهل الب
, وقد وصل حد التبعية عند هاتني اململكتني أن يتقاتال ضد  31من املناذرة ح راساً على مناطق نفوذهم بوادي الفرات 

يشه جانب الفرس وتوغل جب بعضهما نيابة عن الفرس والروم , حيث شارك )املنذر بن ماء السماء ( ملك املناذرة إىل
 . 32يف الشام , مما جعل قيصر الروم ) جستنيان( يستعني )ابحلارث بن جبلة ( ملك الغساسنة يف قتاله 

ل إىل نظام الدولة ؛ أسه -الذي تربطه وحدة املصاحل أكثر من رابطة الدم  -لقد كان االنتقال ابلشعب           
وة رابطة الدم حَتول  دون جناح فكرة الدولة , فالدولة تعتمد ابلدرجة األوىل على , ألن ق 33بكثري من االنتقال ابلقبيلة

قاعدة املواطنة , واملصاحل املشرتكة , لذلك جند أن الدول يزدهر فيها النشاط االقتصادي حني حتك مها القوانني اليت 
الستمرار ؛ نه , فالدول تفقد مقومات اتكفل احلقوق للجميع بغّض النظر عن عامل القرابة يف الدم , بيد أن هلذا مث

مبجرد أن ختّتل أ سس البقاء عندها مثل االهنيار االقتصادي أو الغزو اخلارجي , إذ أن أحوال الدول ال تدوم على نفس 
, بينما القبيلة مهما عانت من أزمات وتعرضت للحروب والغزو فإهنا تضل حمتفظة ابمسها و كياهنا , ذلك 34الوترية 
الء يف القبيلة يكون أقوى بسبب رابطة النسب والدم , والزعامة فيها ال تعتمد على اإلكراه , والذود عن القبيلة ألن الو 

مل عامل الشجاعة الذي اتصف به أفراد القبيلة عن رعااي الدولة أو اململكة وهذا ما أشار  ركه الوالء هلا , دون أن هن  حي 
إمنا يكون ابإلقدام والبسالة , فمن كان من هذه األجيال أعرق يف البداوة وأكثر إليه ابن خلدون بقوله : " الَغلب لألمم 

أما الدول أو املمالك فإن اإلرغام والعسف يكون هو األسلوب املتبع يف  35توحشا كان أقرب إىل التغّلب على سواه " 
ح أثرا بعد د أول حِمنة تواجهها , وتصبمعاملة احل كام للرعية , والوالء فيها حتك مه املصلحة , وهلذا يزول سلطاهنا عن

                                                           
   حممود , حممود عرفه : العرب قبل اإلسالم , أحواهلم السياسية والدينية , وأهم مظاهر حضارهتم , القاهرة , عني للدراسات والبحوث اإلنسانية 31

. 93,  92م ص 1995واالجتماعية ,   
  يقول ابن خلدون يف هذا : " األوطان اخلالية من العصبيات يسهل متهيد الدولة فيها ..." . املقدمة , ج1 ,32.291
  املصدر نفسه , ج1 , ص46. 33
  املصدر نفسه  , ج1 , ص243 .34
  السامرائي , عبد احلميد حسن : بعض مظاهر التنظيم القبلي يف صدر اإلسالم , جامعة تكريت / كلية الرتبية للبنات , اجمللد 5 , العدد14 , السنة 35

. 2, ص2009اخلامسة , أبريل   
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ميز , 
 
عني , كما أن هذه املمالك والدول كانت دائما ع رضة للغزو اخلارجي , ويرجع ذلك إىل نشاطها االقتصادي امل

وموقعها االسرتاتيجي , إضافة إىل حالة الضعف واالضطراب الذي تنتاهبا يف أوقات األزمات والفوضى ,كل ذلك كان 
ب املرتبصني من املمالك األخرى, بينما هذا الوضع قّلما جنده يف القبيلة , فهي ال متلك تلك املقومات ي سيل ل عا

االقتصادية العظيمة وال املوقع اجلغرايف املهم , فم عظمها قبائل ر ّحل ,حت ْط حيث يكون املرعى , وابلتايل أقصى ما ميكن 
الب ع الثأر , أو الصراع على احِلمى , وتكون هذه احلروب يف الغأن تتعرض له القبيلة من حروب واقتتال يكون بداف

فيما بني القبائل املتجاورة أو تلك املتباينة يف القوة  , ومهما بلغت سطوة القوي على الضعيف فإن ذلك ال تؤدي أبي 
 حال من األحوال إىل اختفاء هذه القبيلة أو تلك من الوجود .  

 

  اإلسالم القبيلة ودورها السياسي قبل  
 أصل تسمية  القبيلة  -

االجتماعية السياسية اليت كان عليها العرب قبل اإلسالم , وقد رمى هذا املكون  لت القبيلة تلك احلالةمثّ          
االجتماعي بنفسه يف أعماق التاريخ حىت أصبحنا نربط بني أصل اإلنسان العريب مع عصر ظهور القبائل اليت سكنت 

 36لناس, وقد كان للطبيعة اجلافة والصحراوية يف اغلب مناطق اجلزيرة العربية التأثري الكبري يف حياة وسلوك ااجلزيرة العربية 
, مما جعل هذه القبائل دائمة الرتحال واالنعزال على نفسها , ويستثىن من ذلك القبائل اليت سكنت األطراف اجلنوبية 

استقرت هبا هذه القبائل وكونت فيما بعد ممالك ودول ذات طابع و الشمالية حيث املناخ املعتدل ووفرة املياه , ف
مع ك تب املعاجم على تعريف القبيلة أهنا جمموعة  حضاري . لكن السؤال هنا , ما هو أصل تسمية القبيلة ؟ , تكاد جت 

هي رابطة . إذا  38وهناك من ي ضيف أهنم بنو أابء خمتلفة وعم  37من الناس ينحدرون من أٍب واحد أو جٍد واحد 
الِعرق والدم وهلذا جند أفراد القبيلة الواحدة يتصرفون بوصفهم ينتمون لتكوين سياسي قائم بذاته , وهي أيضا جمموعة 

                                                           

الوسيط , ضيف , شوقي : املعجم   .1301, ص 4, ج 3الفريوزأابدي , جمد الدين حممد ابن يعقوب : القاموس احمليط , القاهرة , املطبعة األمريية ,ط  2
  713جممع اللغة العربية , مكتبة الشروق الدولية , ص

   الزبيدي ,: اتج العروس , ج30 , ص217 .37
   مدكور , إبراهيم مدكور , وآخرون : معجم العلوم االجتماعية , القاهرة , اهليئة املصرية للكتاب , 1957 )مادة : قبيلة ( ص38266-265
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, كما أن  39من الناس املنضوية حتت عشائر وق رى يسودها نظام اجتماعي ال شعوري تتحكم فيه هذه الرابطة العرقية 
, فتتحول هذه القبائل احلديثة 40أبناؤها وأحفادها قد تكون نواة لقبائل أخرى أصغر القبائل األقدم واألكرب حني يتواىل 

 شكاًل من االستقاللية عن القبيلة األصل.  -مع مرور الوقت  –إىل قبائل جديدة , أتخذ 

 

 األنساُ  -
ب القبائل , شعّ مت تقسيم األنساب حسب رابطة الدم إيل طبقات , فالطبقة األوىل هي الشعب ومنها تت            

ة والطبقة الثانية , القبيلة مثل ربيعة وم ضر , أما الطبقة الثالثة ت سمى العمارة كقريش وكنانة , يف حني ت عرف الطبقة الرابع
ابلعمارة كبين عبد مناف وبين خمزوم , أما الطبقة اخلامسة فهي الفخذ مثل بين هاشم وبين أمية , وأخريا الفصيلة وهي 

, ويظهر لنا أن املكّون االجتماعي األهم واألشهر عند العرب كان  41كبين العباس وبين أيب طالب   فرع من الفخذ
ة املستقلة عن ذات السلط -الدولة الصغرية  -القبيلة , ألن القبائل هي اليت لعبت الدور السياسي وشكّلت مفهوم 
 . 42وىفكلما اقرتب النسب كانت العصبية أقغريها من القبائل , بيد أن النسب يكون أقوى يف الفخذ والعشرية , 

نحدر قحطان وعدانن , َفِمْن قحطان ت -ينقسم العرب حسب إمجاع النّسابني إىل جمموعتني عرقيتني مها :         
يلة وخ زاعة وج ذام وخلم وطيئ واإلزد الذين ي نَسب إليهم األوس واخلزرج ,  43قبائل كثرية مثل كلب وج هينة ومهدان جب 

 .  44عدانن ت نتسب نزار , اليت منها تتفرع قبائل م ضر وربيعة وأايد , مث قبائل كثرية كقريش ومتيم وقيس وغريها  وإىل

يعترب النسب هو البناء الداخلي للقبيلة الذي تستمد منه قوهتا ومنعتها , إذ أن اعتزاز كل قبيلة بنسبها يكفل           
نرى بعض القبائل حترص على إلصاق نفسها ابلنسب الشريف , وقد تلجأ يف هلا مقومات احلياة واالستمرار , هلذا 

                                                           
  السامرائي : املقال السابق , ص 4 .39
   القلقشندي : صبح األعشا يف صناعة اإلنشا , القاهرة , دار الكتب املصرية , 1922 م اجلزء األول , ص 40309-308
   ابن خلدون : املقدمة , ج1 , ص41230
   حممود عرفه : املرجع السابق ص 4238-36
  أبو حممد , علي بن حزم األندلسي : مجهرة أنساب العرب , القاهرة , دار املعارف , ط5 , 1982م , ج1 , ص4311-10
   السامرائي : املرجع السابق  , ص444
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,لكن ذلك مل حَي ْل دون أن يكون لتلك القبائل العربية ذلك النسب الصريح  45ذلك  إىل التزوير والتالعب ابألنساب 
لعنان لش عرائهم يف التباهي قون االذي ي شّعرها ابلفخر, وقد كان العرب يف أحيان كثرية ي بالغون يف متجيد أنساهبم , وي طلِ 

, هلذا كانت 46بذلك , وكانوا ال يرضون أن يتطاول أحد على قبائلهم فيّدعي لنفسه أو لقبيلته نسباً أعظم من نسبهم 
 . ذلكتقوم كثري من احلروب واملنازعات بسبب 

           

 حالة الصراع بني القبائل العربية قبل اإلسالم -
نية القبائل العربية قبل اإلسالم بفرتات اترخيية م تقلِّبة , وحتّكمت فيها الظروف االقتصادية واملكالقد مّرت هذه         

واالجتماعية , وعاشت مراحل من الصراعات واحلروب , وكان شظف العيش والبيئة الصحراوية القاسية , والطبيعة 
قبائل روب , هلذا كانت احلروب مشهدا متكررا بني الالنفسية لإلنسان العريب من العوامل املؤّججة هلذه الصراعات واحل

 العربية قبل اإلسالم , , ومن كثرهتا أمساها املؤرخون أبايم العرب وكانت تقوم ألسباب خمتلفة .

فهذه احلروب وغريها , كانت جزأً من حالة عدم االنضباط والرتّدي الدائمة اليت عاشتها هذه القبائل قبل اإلسالم       
ع نفٍر يف حديثه للنجاشي حني هاجر إىل احلبشة م  -رضي هللا عنه  -خّلص هذا احلالة جعفر بن عبد املطلب, وقد 

يت الفواحش ا قوماً أهل جاهلية نعبد األصنام وأنكل امليتة وأننّ أيها امللك ك  "من املسلمني األوائل يف بداية البعثة , فقال : 
, أن األسباب احلقيقية وراء قيام هذه احلروب والنزاعات  47 الضعيف" ا القويوار وأيكل منسيء اجلِ ، ونقطع األرحام ون  

واملوروث الثقايف , إضافة  48؛ تكمن يف نزعة التعّصب وروح األان اليت كانت تتمّلك قلب العريب آنذاك بسبب البيئة
مل الرغبة يف اال  طلقة اليت تتجاوز حدود املنطق , دون أن هن 

اء واملرعى , حيث  ستحواذ على موارد املإىل األنفة واحلرية امل
 كانت سبباً مهما يف قيام الكثري من احلروب بني هذه القبائل .

                                                           
   اجلريسي , خالد بن عبد الرمحن : العصبية القبلية من املنظور اإلسالمي , الرايض , مؤسسة اجلريسي , ص 4536
  ابن هشام : املصدر السابق , ج1 , ص423 .46
 ويف هذا يقول ابن خلدون عن أهل البدو , " رمبا ز ادهتم احلامية عن التلول أيضا , فأوغلوا يف القفار نفرة عن الضعة منهم ؛ فكانوا اشد الناس توحشا " 47

. 213, ص 1= أنظر املقدمة , ج  

   ابن عبد ربه : العقد الفريد , ج2 , 48332
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شّكلت االستجابة السريعة من ِقبل أفراد القبيلة حني ي نادي م نادي احلرب من الِسمات البارزة عند اإلنسان         
ية وال  العواقب ن صرة دون االلتفات إىل األسباب والدوافع , ودون النظر إىلالعريب قبل اإلسالم , فهو يتحّرك بدافع احلمِّ

 -, , ويف هذا يقول الشاعر : 

 قوم إذا الّشر أبدى انجذيه هلم     طاروا  إليه  ز رافاٍت ووحداان                    

 49ال يسألون أخاهم حني يندهبم    يف النائبات على ما قال ب رهاان

قبل اإلسالم ميدحون من مات يف ساحات الوغى , ويعتربون املوت على الفراش َمِعيبة , ويقولون  وكان العرب       
 50فالن مات حْتف أنفه 

إن الِغلظة اليت اتصف هبا بعض العرب , كانت دائمًا تشكل حاجزًا أمام ركوهنم إىل التعّقل واحلكمة يف أمور        
فت سكها ببدويتها وقسوهتا هو الضامن هلا حىت ال تتعرض للضيم , والالاملنازعات , على أن هذه القبائل ترى يف مت

أن القبيلة تتحّمل مبج ملها رّدات الفعل اليت تنشئ من تصرف أي فرد يف القبيلة , فاملسؤولية هنا مسؤولية مجاعية , 
ا ويقاتل من أجلها , بيدا يذود عنه وهذه من العوامل اليت تعزز انتماء الفرد للقبيلة , وهلذا نراه يضع نفسه رهن قبيلته ,

أن هذا ال مينع من وجود بعض الِقَيم األخالقية اليت انتشرت بني العرب ,  مثل الوفاء والكرم واحللم ون صرة املظلوم , 
 ةإال أهنا مل تكن سلوكاً عاماً حيكم القبيلة وحيدد سياساهتا مع غريها من القبائل , بل هي مواقف من بعض أفراد القبيل

 ويتحمل هؤالء تبعاهتا , وقد تلقى قبوال يف بعض األحيان , و تقابل ابلرفض يف أحيان أخرى .

 األحالف  -

ت عترب األحالف من الِسمات البارزة بني القبائل العربية قبل اإلسالم , وذلك حلالة الصدام الدائم بني هذه القبائل         
املاء , صراعات الثأر واهليمنة , فالواقع السياسي و االجتماعي واألمين  ألسباب خمتلفة كاحلروب على األراضي وموارد

القبائل  حّتم على القبائل العربية الدخول يف حتالفات ب غية حتقيق توازن حيفظ هلا مكتسباهتا وهيبتها بني العرب , هلذا جند
                                                           

   األلوسي : املصدر السابق ص 49102
 البكري , أيب عبيد هللا عبدهللا البكري : معجم مستعجم من أمساء البالد واملواضع , حققه وضبطه مصطفى السقا , بريوت , عامل الكتاب , ط3 , 50

53, ص 1ه , ج1403  
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ذه األسباب تشكل لبكري يعترب أن هالضعيفة تسعى للبحث عن ح لفاء أقوايء تعتمد عليهم يف م قارعة خصومها , فا
دافعاً مهما للقبائل العربية لعقد حتالفات فيما بينها , فيقول " فلما رأت القبائل ما وقع بينها من االختالف والفرقة , 
تسع , وغلبة بعضهم بعضًا على البالد واملعاش واستضعاف 

 
وتنافس الناس يف املاء والكال , والتماسهم املعاش يف امل

, ومبجرد انعقاد احللف ؛ فإن القبائل  51وي الضعيف ؛ انضم الذليل منهم إىل العزيز وحالف القليل منهم الكثري "الق
املتحالفة يكون لزاماً عليها التآزر والتضامن يف مواجهة األخطار, وقد كان لألحالف دور كبري يف احلروب اليت نشبت 

عانت متيم بعضها البعض ضد خصومها   كيوم ش عب جبلة حيث استبني القبائل العربية , فكانت تستقوي القبائل ب
,  وقد تتطور هذه األحالف مع مرور الوقت 52بذبيان حللف بينهما ضد عامر وعبس اللذان كاان متحالفني أيضا 

 .53أن يكون النسب للقبيلة األقوى  -أحياان -لت صبح اندماجاً بني هذه القبائل ولكن ضريبة ذلك احللف 

اليت  اهرو األحالف حالة سياسية اجتماعية جلئت إليها القبائل العربية ملواجهة الظروف الطارئة أو معاجلة الظف      
تستجد , لكن املؤكد أن معظم هذه األحالف مل تنتقل هبذه القبائل إىل مرحلة الدولة , إذا استثنينا مملكة كندة اليت 

, فاألحالف وإن اندجمت فيها قبائل وذابت فيها أخرى , فإن 54حتولت إىل دولة بتحالف عدد من القبائل العربية 
العقلية القبلية لإلنسان العريب ال تزال كما هي , إذ أن العريب مل يك ْن قادراً على التكيُّف مع السلطة اجلربية اليت مثّلتها 

 سهولة ,االفتكاك منها ب املمالك والدول آنذاك , واليت كانت حت ْد من حريته وجتعله أسرياً لقيوٍد ال يستطيع

      

  

                                                           
  ابن عبد ربه : املصدر السابق , ج5 , ص9 .51
  جواد علي : املصدر السابق , ج4 , ص52385
  جواد علي : املصدر السابق , ج4 , ص53331
  جمتىب علي إبراهيم : املرجع السابق , ص 5465
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 الرائسة يف القبيلة قبل اإلسالم

اجملتمع العريب قبل اإلسالم كان أساسه روح اجلماعة , فال مكان للفردية فيه , ألهنا ال تَقوَى على االستمرار ,        
ض نهم , ابل حىت جيدوا قبيلة حت , وحىت اخل لعاء الذين طردهتم قبائلهم اليهدأ هلم55وال ميكن أن يعيش اإلنسان مبفرده 

 . 56أو يتحولوا إىل مجاعات مستقلة مت ارس السلب والنهب حتت م سمى الصعاليك

ا وفق من يقودها , بيدا أن هذه القيادة ال أتيت من فراغ , إمن -يف ظل هذه العقلية اجلماعية  -إذن البد للقبيلة        
مى تطّلبتها ضرورات احلياة , منعا للتخاصم ودفعاً للتنازع , وهو ما ي سضوابط وشروط وضعتها التقاليد واألعراف , و 

 بشيخ القبيلة 

ال إشكال يف أن من يتوىّل رائسة القبيلة هو أحد أبنائها , والبد أن يكون َنَسب ه أصيل وحيظى ابملكانة العظيمة        
لة من لقبيلة وحيقق مصاحلها ؛ جيب أن حيوز علبني أفرادها , وي سمَّى شيخ القبيلة أو سيد القوم , ولكي يقود ا ى مج 

انهيك عن  59, إضافة إىل األدب والعلم والعقل  58, منها السخاء والنجدة والصرب واحلِلم والتواضع والبيان  57اخِلصال
ارت تالشجاعة و ِكرب السن , فالرائسة ال يناهلا إال من كان من أهل اجلاه والنسب الرفيع , فإذا تساوى النسب اخ

 القبيلة األكرب سناً , لذلك جند العرب ت طلق لقب )الشيخ ( على الكبري يف السن و على سيد القبيلة.

       

  

                                                           
  برو : املرجع السابق , ص55260
  برو : املرجع السابق , ص56195
  جواد علي : املصدر السابق , ج4 , ص57350
  ابن عبد ربه : املصدر السابق , ج2 , ص58146
59 ( .83: )آية ، النساء: ( سورة  
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 الامتة
 

 -ا ممالك ودويالت السيما يف املناطق اليت مل تظهر فيه -أن القبائل العربية اليت ت وصف ابلبداوة والنزعة التحررية       
أشكال احلكم البدائي الذي حيمل يف مضمونه فكرة السلطة الفاعلة اليت تْلَقى القبول جنحت يف إقامة شكاًل من 
 واالمتثال من قبل أفراد القبيلة 

يز نظام احلكم يف القبيلة العربية أن الوالء للس لطة احلاكمة يف القبيلة ينبع من الواقع االجتماعي , حيث أن         ما مي 
عله ال ب دوراً مهماً يف تعزيز سلطة احلاكم هلذه القبيلة , ألن طبيعة اإلنسان العريب جتعصبية الدم والنسب واحللف تلع

حىت أصبحت  , خيضع إال ملن يشاركه يف النسب  , إذ أنَّ قوة احلاكم تكم ن يف قوة العصبية اليت ينتمي إليها يف القبيلة
ها هبيئتها نزاعات , وغدت العامل احلاسم يف احتفاظهذه العصبية طوق النجاة للقبيلة يف حبٍر متالطٍم من احلروب وال

 وكياهنا .
 

ويف املقابل مل تنجح املمالك والدول اليت ظهرت يف أطراف اجلزيرة العربية قبل اإلسالم يف البقاء واالستمرار , رغم       
ن أساساً بقدر ما كا –لتجارة املمثل يف الزراعة وا -ازدهارها اقتصاداًي وحضارايً, ومردُّ ذلك أن النشاط االقتصادي 

لقيام هذه املمالك والدول ؛ فإنه أمسى يف النهاية عاماًل سلبياً ساهم يف تغّول الدول اجملاورة مثل الروم والفرس وأدى 
إىل فرض هيمنتها على هذه املمالك والدول , مما افقدها االستقاللية , وأّدى ذلك يف هناية األمر إىل انداثرها , ألن 

 عندها تالشت ؛ فتالشت على إثرها هذه الدول .   -العوامل االقتصادية  –ت البقاء مقوما
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 قائمة املصادر واملراجع والبحوث املنشورة واملقاالت
 

 : املصادر  أوال
ة , عين بشرحه وتصحيحه وضبطه حممد هبج بلوغ األرب يف معرفة أحوال العرب *حممود شاكر  : األلوسي, -1 

-2.                                                        , بدون اتريخي , بريوت , دار الكتب العاملية األثر 
ت , عامل , حققه وضبطه مصطفى السقا , بريو  جم من أمساء البالد واملواضععجم مستعّ م  * عبيد هللا :  وأبالبكري , 
                                                                                                                 , بدون اتريخ.الكتاب 

 .م1982,  5, القاهرة , دار املعارف , ط مجهرة أنساب العرب*  :أبو حممد علي, بن حزم األندلسي ا-3
                                                                                                                                                                                        م1999, القاهرة , دار الكتاب العريب ,   املقدمة* :  عبد الرمحن بن حممدابن خلدون , -4
كومة د فرج , الكويت , مطبعة ح, حتقيق عبد الستار أمح اتج العروس *:  حممد مرتضى احلسيينالزبيدي , -5

أبو الزخمشري , -6.                                                                          م 1945الكويت , 
                                                                                           ه 1418,  1, الرايض , مكتبة العبيكان , طاف تفسري الكشّ  *القاسم حممود :

, بدون اتريخ .                1, بريوت ,دار الكتب العلمية ,ج اتريخ األمم وامللوك*:  حممد بن جريرالطربي , -7
,  1, حتقيق مفيد متيحة , بريوت , دار الكتب العلمية , ط  العقد الفريدأمحد بن حممد : ابن عبد ربه , -8

الفريوز -9                                                                                            .م 1983
                                                                                                3, القاهرة , املطبعة األمريية ,ط القاموس احمليط *جمد الدين حممد بن يعقوب :,  أابدي
ريوت , , حتقيق إبراهيم األبياري , ب هناية األرب يف معرفة أنساب العرب *أبو العباس أمحد , :,  القلقشندى-10

                                                                             , بدون اتريخ  .                                                                                           2دار الكتاب اللبناين , ط
, حققه وعلق عليه ووضع فهرسه حممد أمحد الدايل , الكامل يف األدب  *العباس حممد بن يزيد : أبواملربد , -11

 أبواملسعودي , -12   .                                م 1997ه / 1418,  3بريوت , مؤسسة الرسالة , ط 
, اعتىن به وراجعه كمال حسن مرعي , بريوت , املكتبة العصرية , مروج الذهب ومعادن اجلوهر * احلسن بن علي : 

 م2005,  2ط
 , حتقيق عبد هللا علي الكبري , هاشم حممد الشاذيل , لسان العرب:* أبو الفضل حممد بن مكرم  ,ابن منظور -13 

 , بدون اتريخ . رف القاهرة , دار املعا
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اث , حتقيق جمدي فتحي السيد , طنطا , دار الصحابة للرت  السرية النبوية *:  أبو حممد عبد امللكابن هشام , -14 
 م , اجمللد األول .1995ه/  1416,  1, ط
 , بدون اتريخ .     , بريوت , دار صادراتريخ اليعقويب* أمحد بن أيب يعقوب :اليعقويب , -15

                
                                                     املراجعاثنيا:                                                    

                                                  , 1997, القاهرة , مكتبة األسرة ,  ضحى اإلسالم*أمحد: , أمني -1
 *توفيق :برو , -2                             م ,1969,  10وت , دار الكتاب العريب , ط, بري فجر اإلسالم * 

                                                                                                                                                                           م .1996,  2, دمشق , دار الفكر , ط اتريخ العرب القدمي
, بدون  , الرايض , مؤسسة اجلريسي العصبية القبلية من املنظور اإلسالمي*, خالد بن عبد الرمحن :  اجلريسي -3

حسن , -4  اتريخ .                                                                                              
ه / 1416و  14, بريوت , دار اجليل , ط اتريخ اإلسالم السياسي والديين والثقايف واالجتماعي *حسن إبراهيم :

معامل اتريخ  *أمحد أمني :سليم , -5                                                                     م 1996
                                                           , بدون اتريخ.ية اخوان, بريوت ,مكتب كريد العرب قبل اإلسالم

 , بدون اتريخ ., اإلسكندرية , دار املعرفة اجلامعية العرب قبل اإلسالم *حسني :الشيخ , -6
 -8                         , جممع اللغة العربية , مكتبة الشروق الدولية  املعجم الوسيط*شوقي : ضيف , -7

,  3, دمشق , دار دمشق , ط اتريخ الشام منذ ما قبل امليالد حىت هناية العصر األموي*أمحد إمساعيل : علي , 
, جواد :  علي-9                                                                                      .م 1994

* 
 
إبراهيم مدكور , ,  مدكور-10 .م1993,  2, بغداد , جامعة بغداد , ط مل يف اتريخ العرب قبل اإلسالفصَّ امل

                                                                                             . 1957, القاهرة , اهليئة املصرية للكتاب ,  عجم العلوم االجتماعيةم  :  وآخرون
قاهرة , , ال العرب قبل اإلسالم , أحواهلم السياسية والدينية , وأهم مظاهر حضارهتم*: حممود عرفه حممود , -11

 .م  1995عني للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية , 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  :البحوث املنشورة اثلثا                               
وراه يف الدكت , حبث لنيل درجةالتنظيمات السياسية يف بالد العرب قبل اإلسالم  *جمتىب علي إبراهيم :حممد , -1

 م.2009فلسفة التاريخ من جامعة اخلرطوم , 
 

 :املقاَلت رابعا
الرتبية ة ي, جامعة تكريت / كل بعض مظاهر التنظيم القبلي يف صدر اإلسالم*عبد احلميد حسن : السامرائي , -1
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 العقيدة وفروعها أعظم سبب لوحدة األمة معرفة حكم اَلختالف يف أصول
 علي جرب علي صاحل

ALI GABR ALI SALEH 

 ماليزاي -جامعة السلطان زين العابدين، ترجنانو 
alijabraljabr@gmail.com 

 

 ملخص البحث
ماوات واألرض  وطاعته، وسخر له ما يف الس ده سبحانهيوحكون لبنة أساس لتيف األرض؛ لي اإلنسان خليفتههللا   جعل

نا جند أنفسنا أمة قوا فيه، ولكرت وال يفما كلفوا به، فكان ِمن املهم مبنـزلة أن جيتمع الناس يف إقامة  كرمًا منه وفضال،
سائل االعتقادية، املكثري ِمن يف   ، إىل أن بلغ األمر االختالف بال رويةوابخلصوص هذه األايم اإلسالم يف فرقة شديدة

 ىصار البعض  يـ نَـّزِل مسائَل فقهيٍة أو سياسية على أهنا عقائدية، ومسائل أخرى عقائدية فرعية على أهنا اصلية؛ مما أودو 
خالفإىل تكفري  هبم

 
يود ف عاً،وهي اجلهل مبسائل العقيدة أصواًل وفرو  واستباحة دمه، وهنا تكمن مشكلة البحث، امل

ي التحليلي سلك يف ذلك املنهج االستقرائو أن يذكر حكم االختالف يف أصول العقيدة وفروعها،  لورقةا هذه يف الباحث
ر النتائج اليت توصل إليها أنَّ دعوة الرسل عليهم الصالة والسالم تتفق فيما أم حلال املشكلة وأساليب عالجها، وأبرز  

ات وكيفية القيام كفر مبن سواه، مث تتنوع بعد ذلك أنواع الطاعهللا ابالتفاق عليه، وهو: اخلضوع هلل بتوحيده وطاعته وال
هبا من أمة إىل أمة، فما كان منها أصل واضح وجَب اإلميان به والتسليم له، وما كان حمتمل ملعان عدة؛ جاز ملن كان 

ا دامت خمالفته انجتًة ا؛ مأهال لالجتهاد أن جيتهد يف فهم املراد منه، وابلتايل فال يعترب املخالف فيها ِمن أي أمة كافر 
عن اشتباه أو اجتهاد فيما جيوز االجتهاد فيه، سواء يف املسائل الفقهية أو العقائدية، ويكون عاصيا إن قصَّر، كما 

  ستأيت أدلة ذلك الحقا.

 .األمة -الوحدة  - العقيدة –الفروع  –األصول  -االختالف  –املعرفة  مفاتيح البحث:
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 املقدمة:

 ري العقلَ وحيزن الفؤاد، وحي ما وصلْت إليه أمة  اإلسالم اليوم من الفرقة واالقتتال؛ ملما يدمي القلبَ ة واقع قراءإنَّ 
 ؛لتَسأَ و  العاقل ا تفكرا موإذكيف ال واألمة اإلسالمية أصبحت دواًل وأقطارا، وامتألت خرااب ودمارا، ويشوش البال،  

لق الذي ارتضاه هللا للخ ،والقصور عن فهم هذا الدين ،إلميانن يف ضعف اوجده يكم   ؟ ما سبب ذلك وما عالجه
 أمجعني.

، وصل إليهم مبعان واحدة ال حتتمل اختالفا،  اومب أنَّ هللا تعاىل اخترب الناس فجعل من الدين ما هو أصل واضٌح بنّيْ
 فهم املراد منه االختالف يف حيتمل معان عدة؛ أمرهم هللا عندهو عام ، ومنه ما اتزييف تقبلوبطرق صحيحة متواترة ال 

 َوَلوْ  وسلم عليه وعلى آله، مث إىل أويل األمر منهم؛ أي: العلماء الراسخني فقال: أن يردوه إىل الرسول صلى هللا

املراد  2فقد خيتلف العلماء يف فهموِمن مَثَّ  1ِمنـْه مْ  َيْسَتنِبط ونَه   الَِّذينَ  َلَعِلَمه   ِمنـْه مْ  اأَلْمرِ  أ ْويل  َوِإىَل  الرَّس ولِ  ِإىَل  َردُّوه  
هاد بشروط االجت لألمة بيانه يف ، وابلتايل جيتهدون3ما وصَله من أدلة حبسبن إدراك و ما أعطاه هللا مِ كٌل مبقدار منه،  

يسيئون إىل هذا الدين احلكيم،  ،من البشر4بعدهم يف كل زمن ح ثالةٌ  ولكن ولألسف يرب ز، املذكورة  يف كتب األصول
، للراسخني ها جمالفروعه اليت لالختالف فييف ، و ألحد من املؤمنني طون يف أصوله اليت ال جيوز االختالف فيهاويتخب

، حياانأ فأخذوا ي ؤصِّلون ما أرادوا أتصيله وجيعلونه ركنا من اركان الدين، وإن كان فرعيا أو أمرا سياسياً أو ابطالً 
 .، ويظنون جبهلهم الفاضح أهنم خلفاء هللا املنصورينون دمهوابلتايل ي َكفِّرون َمن خالفهم فيه ويستبيح

                                                           

( الشوكاين، حممد بن علي بن حممد، )1421هـ(، ِرشاد الفحول ِىل حتقيق اْلق من علم األصول، حتقيق: أبو حفص سامي األثري، ط1، الرايض، 1
.157، ص1دار الفضيلة، ج  

( السبكي، علي بن عبد الكايف، )1404هـ(، اإلِباج يف شرح املنهاج على منهاج الوصول للبيضاوي، بدون حتقيق، ط1، بريوت دار الكتب 2
.218، ص3العلمية،ج  

( احل ثاَلة  واحلَْثل : الرَِّديء من كل َشْيء. ابن سيده، أبو احلسن علي بن إمساعيل املرسي، )1421 هـ - 2000 م(، احملكم واحمليط األعظم، حتقيق: عبد 3
.298، ص 3لبنان، دار الكتب العلمية، ج –، بريوت 1احلميد هنداوي، ط  

 
( مسلم، أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، )1419هـ 1998م(، اجلامع املسند الصحيح، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، بدون 4

.258ابب بـََياِن َكْوِن اإِلميَاِن اِبَّللَِّ تـََعاىَل أَْفَضَل اأَلْعَماِل. حديث رقم:  طبعه، الرايض، بيت األفكار الدولية،  
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فهَدَف الباحث  يف هذا الورقة إىل بيان أمهية تصحيح االعتقاد، وبيان حكم االختالف يف أصول العقيدة وفروعها،  
عامل مع َمن ت، وكيف يالسعي أبمة اإلسالم إىل االئتالف ونبذ اخلالف، وإيضاح ما يلزم املسلم جتاه هذه املسائلمث 

 خالفه ِمن طوائف املسلمني.

 على من كتب يف هذا املوضوع إال من جزيئة مثل: الباحث ومل يقف 

 -ني صفحة حبث قرابة السبع للدكتور شريف الشيخ صاحل اخلطيب، -مشروعّية االجتهاد يف فروع االعتقاد )-1
لباحث قضية االجتهاد وأتصيله وقد تناول ا( kabsetzr.com  @2011املوقع االكرتوين ألل اخلطيب. 

الشرعّي سواء أكان يف األحكام الفقهّية أم االعتقاديّة، مث تناول مشروعّية االجتهاد يف الّنصوص اليت داللتها ظنّية أو 
ثبوهتا ظيّنّ يف مسائل االعتقاد، واستدّل على مشروعّية االجتهاد يف مسائل االعتقاد بطبيعة الّنصوص من القرآن 

وبفعل الّصحابة والتابعني والعلماء احملّققني، وتوّصل إىل أن االختالف يف مسائل االعتقاد كاالختالف يف  والّسّنة،
 مسائل الفقه؛ يؤجر اجملتهد املخطئ فيهما ويعذر على خطئه، ويؤجر املصيب فيهما على اجتهاده.

د؛ رسالة: إعداد خالد بن مسعود اجلعي -املسائل العقدية اليت حكى فيها ابن تيمية اإلمجاع يف أبواب التوحيد )-2
وقد ذكر فيها الباحث بعض املسائل اليت حكى فيها ابن تيمية ( هـ1423نوقشت جبامعة أم القرى سنة  -ماجستري

اإلمجاع يف أبواب التوحيد وال جيوز االختالف فيها، وكيف أصلَّها أبوااب جممعا عليها، لكن الباحث مل يتعرض ملا 
 لبحث؛ من بيان الفرق بني أصول العقيدة وفروعها وما ينبين على ذلك.قصدانه يف هذا ا

وقد سلك الباحث املنهج االستقرائي التحليلي حلال املشكلة وأساليب عالجها، فيقرأ أواًل حال األمة من الواقع، 
لواردة يف ا وكيف اختلفت وتقاتلت بسبب الفهم السيء أو الناقص لفهم أصول العقيدة وفروعها، مث يقرأ النصوص

العقيدة، واختالف العلماء يف فهمها، مث حيلل ذلك ويستخرج منه الطريقة السليمة اليت ينبغي أن يسري املسلمون  فروع
متبعاً الطرق ابهلل تعاىل و على ذلك مستعينا ويسلموا من كيد أهل الضالالت، عليها؛ لينجوا من الف رقة والشتات، 

 ية:الالت

 لة ومراجعها واإلحالة إليها.. استقراء مصادر املسأ1
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 . عزو اآلايت القرآنية إىل سورها وأرقامها بذكر اسم السورة ورقم اآلية.2

 . ختريج األحاديث واإلحالة إىل املصدر مع االكتفاء بذكر الكتاب والباب مع رقم احلديث.3

الطبعة وموقع  ر وامسه وحمققه ورقم. نقل النص من املصادر ابلنحو لتايل: )لقب املؤلف وامسه، مث اتريخ طبع املصد4
 الطبع، مث اجلزء و اجمللد، مث الصفحة(.

 .اإلكتفاء عند النقل من املصدر مرة أخرى ابللقب املشهور للمؤلف واسم الكتاب ورقم اجمللد والصفحة .5

 حيصل فيها اليتوضبط األلفاظ  -واإلمالئية والنحوية  -. االعتناء بصحة املكتوب وسالمته من الناحية اللغوية 6
 لبس أو غموض.

 . االلتزام ابلتنسيق مع املشرف، واالستفادة منه فيما خيص البحث.7

 أمهية ترسيخ العقيدة وتوحيد هللا تعاىل يف القلُو

أفضل األعمال؛ العمل القليب وهو اإلميان ابهلل، ويف ذلك يقول سيدان حممد صلى هللا عليه وآله وسلم عندما س ِئَل: )  
، ِقيلَ َأيُّ   (. 5 َماَذا؟ قَاَل: َحجٌّ َمرْب ورٌ مث َّ  اْلَعَمِل أَْفَضل ؟ فـََقاَل: ِإميَاٌن اِبَّللَِّ َوَرس ولِِه، ِقيَل مث َّ َماَذا؟ قَاَل: اجلَِْهاد  يف َسِبيِل اَّللَِّ

 ومما يدل أيضاً على أن توحيد هللا أفضل األعمال:

َوَما َخَلْقت  اجلِْنَّ َواإِلنَس  نس واجلان إال ملعرفته تعاىل وتوحيده، فقال: أعلمنا احلق عز وجلَّ أنه ما خلق اإل :أوَلً 

 . 7ليعرفون، وقال أبو حيان: أي: ليوحدون إال ليعبدونقال جماهد:   6ِإالَّ لِيَـْعب د ونِ 

                                                           
  ( سورة : الذارايت ، آية : )56(.5
( أبو حيان، حممد بن يوسف األندلسي،)1422 هـ  2001م (، تفسري البحر احمليط، حتقيق: الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، ط1، لبنان- بريوت، 6

. 153، ص 10، ج 50،ص2ج دار الكتب العلمية،   
7 (.12( سورة: التغابن، آية: )  



 

 
1666 

اَّللَّ  الَِّذي َخَلَق فقال: ما خلَق سبحانه السماواِت واألرَض وما فيهما وما بينهما إال ملعرفته وتوحيده، أنه  :اثنياً   
نَـه نَّ لِتَـْعَلم وا َأنَّ اَّللََّ َعَلى ك لِّ َشْيٍء  َ َقْد َأَحاَط ِبك لِّ َشْيٍء قَ َسْبَع مَسَاَواٍت َوِمَن اأَلْرِض ِمثْـَله نَّ يـَتَـنَـزَّل  اأَلْمر  بـَيـْ ِديٌر َوَأنَّ اَّللَّ

   8ِعْلًما 

دعوة الرسل عليهم الصالة والسالم، فما من نيب إال دعا إليه قومه؛ قال تعاىل:  أن توحيد هللا تعاىل هو أول :اثلثاً   

َلَقْد أَْرَسْلَنا ن وًحا ِإىَل قـَْوِمِه     9َوَما أَْرَسْلَنا ِمن قـَْبِلَك ِمن رَّس وٍل ِإالَّ ن وِحي إِلَْيِه أَنَّه  ال إَِلَه ِإالَّ أاََن فَاْعب د ونِ 

َوِإىَل َعاٍد َأَخاه ْم ه وداً قَاَل اَي قـَْوِم اْعب د واْ اَّللََّ َما  :وقال تعاىل  10د وا اَّللََّ َما َلك ْم ِمْن إَِلٍه َغرْي ه  اَي قـَْوِم اْعب   فـََقال

ْن إَِلٍه َغرْي ه    12ْن إَِلٍه َغرْي ه  مِ  َوِإىَل مَث وَد َأَخاه ْم َصاحِلاً قَاَل اَي قـَْوِم اْعب د وا اَّللََّ َما َلك مْ  :قال تعاىلو  11 َلك م مِّ

ْن إَِلٍه َغرْي ه       .  13َوِإىَل َمْدَيَن َأَخاه ْم ش َعْيباً قَاَل اَي قـَْوِم اْعب د واْ اَّللََّ َما َلك م مِّ

 أن أول واجب على املكلف هو توحيد هللا، كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ) أ ِمْرت  َأْن أ قَاِتَل النَّاسَ  :رابعاً 
َة فَِإَذا فـََعل وا َعَصم وا ِمىنِّ ِدَماَءه ْم اَحىتَّ َيْشَهد وا َأْن اَل إَِلَه ِإالَّ اَّللَّ  َوأَنَّ حم َمًَّدا َرس ول  اَّللَِّ َوي ِقيم وا الصَّاَلَة َويـ ْؤت وا الزَّكَ 

ف ن سار إىل هللا بغري توحيد مل يعر لطريق والسري إىل هللا، ومَ ( وهو أول منازل ا14 َوأَْمَواهَل ْم ِإالَّ حبَقَِّها َوِحَساهب  ْم َعَلى اَّللَِّ 
 الطريق .

 :أن توحيد هو احلياة لكل إنسان؛ أي: حياة الروح، فال حياة للمسلم أبداً إال بتوحيد هللا، كما قال سبحانه :خامساَ 

َناه  َوَجَعْلَنا َله  ن ورًا مَيِْشي بِِه   ًتا فََأْحيَـيـْ َها َكَذِلَك ز يَِّن يف النَّاِس َكَمن مَّثـَل ه  يف الظُّل  َأَو َمن َكاَن َميـْ نـْ َماِت َلْيَس خبَارٍِج مِّ

                                                           

8 ( .59( سورة:  األنبياء ، آية:  )   
  )59(. : ( سورة : األعراف ، آية9
10 : األعراف ، آية( سورة  :  (65).  
11 : األعراف ، آية(  سورة  ( :73).  
  ( سورة: األعراف، آية : )85(.12
  ( مسلم، اجلامع املسند الصحيح، ابب اأَلْمِر ِبِقَتاِل النَّاِس َحىتَّ يـَق ول وا الَ إَِلَه ِإالَّ اَّللَّ  حم َمٌَّد َرس ول  اَّللَِّ، حديث رقم: 13.138
(122) ( سورة: األنعام، آية:14  
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فال حياة للعبد إال برسوخ ال إله إال هللا يف قلبه، والعمل مبقتضاها، وذلك مما يدل  15 لِْلَكاِفرِيَن َما َكان واْ يـَْعَمل ونَ 
 .على أن للتوحيد أعلى املنازل

َنا إِلَْيَك ر وحاً ِمْن أَْمراَِن َما ك ْنَت  هللا جعل نوراً تستضيء به القلوب، قال تعاىل: أن توحيد :سادسا وََكَذِلَك أَْوَحيـْ

ميَان  َوَلِكْن َجَعْلَناه  ن وراً هَنِْدي بِِه َمْن َنَشاء   فأعظم ما يهتدى إليه اإلنسان و ينور به  16 َتْدرِي َما اْلِكَتاب  َوال اأْلِ
حيد هللا، ولذلك فقلوب أهل الكفر والشرك مظلمة، أما قلوب أهل اإلميان فهي أضوأ من نور الشمس؛ قلبه هو تو 

 . ألهنم يبصرون بتوحيد هللا تعاىل، فيسعدون دنيا وآخرة

من عظيم منـزلة التوحيد أن اإلنسان ال يستغين عنه طرفة عني، فإذا أتملت العبادات وجدت العبد يصلي  :سابعاً 
جتب عليه صالة بعدها إىل وقت الظهر وهكذا العصر و بقية الصلوات، والصيام مير يف العام مرة، واحلج الفجر، وال 

وقت ليس عندان هذا ال: نقول ال ميكن أنمرة يف العمر وهكذا العبادات، لكن توحيد هللا ال نستغين عنه طرفة عني، ف
 .يدخل يف دين هللا تعاىل إىل ما ال هناية توحيد فيه، بل جيب أن يكون التوحيد لإلنسان مالزماً منذ أن

 ) :ومن عظيم منـزلة التوحيد أيضاً أنه آخر ما يودع به اإلنسان الدنيا، ولذا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :اثمناً 
فينبغي أن تكون بدايتك أيها العبد ، 17حديث صحيح رواه احلاكم (من كان آخر كالمه ال إله إال هللا دخل اجلنة

 . توحيد وهنايتك توحيد

 اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمن واْ آِمن واْ اِبَّللَِّ َوَرس ولِهِ  لعظيم منـزلة التوحيد واإلميان ابهلل أمران هللا بتحقيقه وترسيخه فقال:  :َتسعاً 
ِئَكِتِه وَك ت ِبِه َور س ِلِه َواْليَـْوِم اآلِخِر فـََقْد َيْكف ْر اِبَّللَِّ َوَمالَ َواْلِكَتاِب الَِّذي نـَزََّل َعَلى َرس وِلِه َواْلِكَتاِب الَِّذَي أَنَزَل ِمن قـَْبل  َوَمن 

فنادى سبحانه أهل وصف اإلميان وأمرهم ابإلميان، أي: اي أهل اإلميان داوموا واستمروا على  18َضلَّ َضاَلاًل بَِعيًدا

                                                           
  سورة: الشورى، آية :  )52(.) 15
 ( احلاكم، حممد بن عبدهللا أبو عبدهللا النيسابوري، )1411هـ1990م(، املستدرك على الصحيحني، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ط1، بريوت، 16

.503،ص1دار الكتب العلمية، ج  

 )136( ( سورة : األنعام ، آية :17
 ( أمحد، أمحد بن حنبل، )1420هـ1999م(، مسند اإلمام أْحد، حتقيق: شعيب األرنؤوط وآخر ون،ط2، بريوت،  مؤسسة الرسالة، ج14، ص18.327
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لى هللا عليه ويف هذا املعىن يقول رسول هللا ص اإلميان وحتققوا به، رسخوه يف قلوبكم وجددوه يف حياتكم كل حلظة،
ي هللا عن أيب هريرة رضوغريه وآله وسلم ) جددوا إميانكم، أكثروا من قول: ال إله إال هللا ( حديث صحيح رواه أمحد 

 .19عنه

 .هعلي والقادر ذلك ويل إنه عليه ويتوفاان عني، طرفة نتجاوزه ال التوحيد على حييينا أن هللا نسأل

 وفروعها اَلختالف يف أصول العقيدةحكم 

ن الملا كان توحيد هللا هبذه املكانة العظيمة؛ وجب على كل عبد أن يتحقق به، وأن جيتمع عليه الناس وال يفرتقون، 
  هللاَ عز وجلَّ استخلف آدَم عليه السالم وذريته يف األرض؛ ليوحدوه سبحانه وحَيذروا من االفرتاق يف ذلك فقال:

َنا بِِه ِإبـْرَاِهيَم َوم وَسى َوِعيَسىَشرََع لَ  َنا إَِلْيَك َوَما َوصَّيـْ َن الدِّيِن َما َوصَّى بِِه ن وًحا َوالَِّذي أَْوَحيـْ ْن أَِقيم وا الدِّيَن أَ  ك م مِّ

 .     20َوال تـَتَـَفرَّق وا ِفيهِ 

ك الختالف الدينية والدنيوية، وذللكنه ِمن املعلوم لكل عامل م نِصف أن الناس خيتلفون يف كثري من شؤن حياهتم 

َوَلْو  مناهج تفكريهم ور أى عقوهلم ومفاهيمهم فيما يصلهم، وذلك من سنة هللا اليت فطََّر الناس عليها، قال تعاىل: 

       .21َشاء َربَُّك جَلََعَل النَّاَس أ مًَّة َواِحَدًة َوالَ يـَزَال وَن خم َْتِلِفنَي ِإالَّ َمن رَِّحَم َربُّكَ 

، وإىل أ ويل العلم الراسخني املتمكنني من وقد أرشدان سبحانه عند االختالف؛ أن نرجع اىل كتابه وسنة رسوله 

اْخِتالَفًا   أََفالَ يـََتَدبَـّر وَن اْلق ْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغرْيِ اَّللَِّ َلَوَجد واْ ِفيهِ  فهم كالمهما واستنباط األحكام منهما، فقال: 
َن اأَلْمِن أَِو اخْلَْوِف أََذاع واْ بِِه َوَلْو َردُّوه  ِإىَل الرَّس وِل َوِإىَل أ ْويل اَكثِ  ْمِر ِمنـْه ْم َلَعِلَمه  الَِّذيَن ألَ ريًا َوِإَذا َجاءه ْم أَْمٌر مِّ

 . 22َيْسَتنِبط ونَه  ِمنـْه مْ 

                                                           
 ( سورة : الشورى، آية :  )13(.19
20 (.119،118:  )،آية هود: ( سورة   
21 (.83: )،آية النساء:  ( سورة   
22 سورة (     : (.65النساء ،آية: )  
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ؤمن ا حيتكمون إليه و يعولون عليه، فما على املوهبذا يظهر أن الناس إذا اختلفوا فقد جعل هلم احلق عز وجل م     

َفالَ َوَربَِّك اَل يـ ْؤِمن وَن َحىتََّ حي َكِّم وَك ِفيَما  ، قال تعاىل:  بعد ذلك إال أن ي ذعن و ي سلِّم حلكم هللا ورسوله

َّا َقَضْيَت َوي َسلِّ  د واْ يف أَنف ِسِهْم َحَرًجا ممِّ نَـه ْم مث َّ اَل جيَِ  . 23م واْ َتْسِليًماَشَجَر بـَيـْ

، وإمنا يف فهم النص، وِمن هنا يظهر حكم والعلماء قد خيتلفون أحياان، لكن ال على نص هللا ورسوله      
االختالف، فإن كان يف أمر لالجتهاد وتسريح األفكار فيه جمال حَبَثوه، مث َرجح كل  جمتهد ما ترجح عنده ال ابلتشهي 

، وأما إذا مل يكن لالجتهاد  ما وقع يف كثري من املسائل اليت اختلف فيها الصحابةوالتعصب بل ابلدليل، وذلك ك
فيه جمال كالضرورايت وأركان الدين، وأصول العقائد، فال اختالف فيه، وابلتايل فَمن خالف يف ذلك ح ِسب منِ فرق 

   الضالل، كالقدرية و املرجئة واجلربية.                                     

 أن املسائل العقائدية تنقسم إىل قسمني: ونستخلص مما سبق

لالختالف فيها جمال، ومل يرد عن محلة الوحي من الصحب الكرام االختالف  أصول العقائد: وهي اليت ليساألول: 
هر افيها، وذلك كوجوب اإلقرار أبركان اإلسالم اخلمسة، وأركان اإلميان الستة، ويف ذلك يقول اإلمام  عبد الق

البغدادي: ) بيان األصول اليت اجتمعت عليها أهل السنة ( قد اتفق مجهور أهل السنة واجلماعة على أصول من 
أركان الدين، كل ركن منها جيب على كل عاقل ابلغ؛ معرفة حقيقته، ولكل ركن منها شعب ويف شعبها مسائل، اتفق 

أول األركان اليت رأوها من أصول الدين: اثبات احلقائق أهل السنة فيها على قول واحد وضللوا من خالفهم فيها، و 
والعلوم على اخلصوص والعموم، والركن الثاين: هو العلم حبدوث العامل يف أقسامه من أعراضه وأجسامه، والركن 
مسائه أ الثالث: يف معرفة صانع العامل وصفات ذاته، والركن الرابع: يف معرفة صفاته األزلية، والركن اخلامس: يف معرفة

وأوصافه، والركن السادس: يف معرفة عدله وحكمته، والركن السابع: يف معرفة رسله وأنبيائه، و الركن الثامن: يف معرفة 
معجزات األنبياء وكرامات األولياء، والركن التاسع: يف معرفة ما أمجعت األمة عليه من أركان شريعة االسالم، والركن 

والنهى والتكليف، والركن احلادي عشر: يف معرفة اخلالفة واإلمامة وشروط الزعامة، العاشر: يف معرفة أحكام األمر 
                                                           

 ( البغدادي، أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن حممد ، )1977م(، الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجية، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، 23
.310، بريوت، دار اآلفاق اجلديدة، ص 2ط  
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والركن الثاين و الثالث عشر: كذا يف أحكام اإلميان واإلسالم يف اجلملة، والركن الرابع عشر: يف معرفة أحكام األولياء 
ن الكفرة وأهل األهواء . فهذه أصول اتفق ومراتب األئمة األتقياء، والركن اخلامس عشر: يف معرفة أحكام األعداء م

أهل السنة على قواعدها، وضللوا من خالفهم فيها، وىف كل ركن منها مسائل أصول ومسائل فروع، وهم جيمعون على 
 .24أصوهلا ورمبا اختلفوا يف بعض فروعها اختالفا ال يوجب تضليال وال تفسيقا

  جمال، لالشتباه يف فهم معىن قول هللا أو معىن قول الرسول فروع العقائد: و هي اليت لالختالف فيها الثاين:
 االختالف فيها، و نذكر مناذج من ذلك:  والسلف الصاحل فيها، وقد وقع ِمن مَحلة الوحي ِمن الصحب الكرام 

رؤية  ثنقل الشاطيب عن أم املؤمنني عائشة رضي هللا تعاىل عنها أهنا ردَّْت حديث الرؤية  فقال: "ردَّْت حدي - 1

وإن كان عند غريها غري مردود؛ الستناده إىل   25الَّ ت ْدرِك ه  األَْبَصار   لربه ليلة اإلسراء لقوله تعاىل:  النيب 
ويشري الشاطيب ، 26أصل آخر ال يناقض اآلية، وهو ثبوت رؤية هللا تعاىل يف اآلخرة أبدلة قرآنية وسنية تبلغ القطع

 29ابب معىن قول هللا عز وجل: } َوَلَقْد َرآه  نـَْزَلًة أ ْخَرى 28سلم يف صحيحه ، وم27بذلك إىل ما أخرجه البخاري

ربه ليلة اإلسراء،  عن مسروق؛ قال: كنت متكًئا عند عائشة رضي هللا تعاىل عنها، فقالت: اي وهل رأى النيب {
لت: من زعم أن حممدا أاب عائشة! ثالث من تكلم بواحدة منهن؛ فقد أعظم على هللا الفرية. قلت: ما هن ؟ قا

رأى ربه؛ فقد أعظم على هللا الفرية، قال وكنت متكًئا فجلست. فقلت: اي أم املؤمنني! أنظريين وال تعجليين، أمل 

؟ فقالت: أان أول هذه األمة  َوَلَقْد َرآه  نـَْزَلًة أ ْخَرى   30َوَلَقْد َرآه  اِبأل ف ِق اْلم ِبنِي  يقل هللا عز وجل: 

                                                           

24 (.103سورة : األنعام ، آية: )(     
 ( الشاطيب، إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرانطي، )1417هـ 1997م (، املوافقات، حتقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ط1، 25

.191، ص 3 ، دار ابن عفان، ج اخلرب -السعودية  

 ( البخاري، أبو عبدهللا حممد بن إمساعيل اجلعفي، )1407هـ1987م(، اجلامع املسند الصحيح املختصر، حتقيق: د. مصطفى ديب البغا، ط3، 26
.3235، 3234رقم:  ،آمني أحدكم قال إذا ابب بريوت، دار ابن كثري، كتاب بدء اخللق،  

 ( مسلم،  اجلامع الصحيح،  كتاب اإلميان رقم 27.177
28 (.13، آية: )سورة: النجم(   
29 (.23، آية: )( سورة: التكوير  
30 (.103( سورة: األنعام، آية: )    
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؛ فقال: ) إمنا هو جربيل، مل أره على صورته اليت خلق عليها غري هاتني املرتني، رأيته لك رسول هللا سأل عن ذ

ال ت ْدرِك ه   منهبطًا من السماء، سادًّا عظم خلقه ما بني السماء إىل األرض ( فقالت: أومل تسمع أن هللا يقول: 

َوَما َكاَن لَِبَشٍر َأن ي َكلَِّمه  اَّللَّ   ، أومل تسمع أن هللا يقول:     31ِطيف  اخْلَِبري  اأْلَْبَصار  َوه َو ي ْدرِك  اأْلَْبَصاَر َوه َو اللَّ 

 ؟ اللفظ ملسلم.  32ِإالَّ َوْحًيا َأْو ِمن َورَاء ِحَجاٍب َأْو يـ ْرِسَل َرس والً فـَي وِحَي إبِِْذنِِه َما َيَشاء ِإنَّه  َعِليٌّ َحِكيٌم 

إهنم يقولون: إن ف رضي هللا تعاىل عنهمؤمنني عائشة، وبني ابن عباس وأنس بل وج ل الصحابة فهذا اختالف بني أم امل

كما هو أيضا قول مجهور أهل السنة واجلماعة، ومع أن   -أي: رؤية تليق جبالله -رأى ربه ليلة اإلسراء رسول هللا 
الف فيها، كما التكفري أو التفسيق ملن خ هذه مسائلة عقدية اختلف الصحابة فيها؛ لكنها فرعية جزئية ال تؤدي إىل

 مضى على ذلك السلف الصاحل رضي هللا عنهم. 

:) إن امليت ليعذب ببكاء أهله : اي صهيب أتبكي عليَّ وقد قال رسول هللا  قال اإلمام البغوي: قال عمر-2
: ) إن ما حدَّث رسول هللا عليه (؟  قال: فلما مات عمر، ذكرت ذلك لعائشة، فقالت: رحم هللا عمر ، ال وهللا 

قال: )إن هللا يزيد الكافر عذااب ببكاء أهله عليه(  فقالت  هللا يعذب املؤمن ببكاء أهله عليه( ولكن رسول هللا 
{ هذا حديث متفق على صحته، أخرجه حممد عن عبدان عن عبد 33َواَل َتزِر  َوازِرٌَة ِوْزَر أ ْخَرىعائشة: حسبكم }
عن حممد بن رافع عن عبد الرزاق، كالمها عن ابن جريج عن عبد هللا بن عبيد هللا بن أيب  هللا، وأخرجه مسلم

 .34مليكة

أي اوجب  – قال الشافعي: ما روت عائشة أشبه بداللة الكتاب مث ابلسنة، وما زيد يف عذاب الكافر فباستيجابه 
ابلبكاء عليهم  فقال: بلغين أهنم كانوا يوصون غريه. وفسر املزين هذا الكالم، ال بذنبِ  -العذاب على نفسه مبعصيته 

                                                           

31 (.51(  سورة : الزخرف ، آية: )  
 ( سورة: األنعام، آية: )164(.  32
( ابن حجر العسقالين، أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد، )1416هـ1995م(، التلخيص اْلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري، حتقيق: أبو 33

عاصم حسن بن عباس، ط1، مؤسسة قرطبة، ج2، ص279. و السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر، )1423هـ( الفتح الكبري يف ضم 
 الزَيدة ِىل اجلامع الصغري، حتقيق: يوسف النبهاين، ط1، بريوت – لبنان، دار الفكر، ج1، ص321،345.
 ( البغوي، احلسني بن مسعود، )1403هـ(، شرح السنة، حتقيق: األرانؤوط وحممد زهري، ط2، دمشق ـ بريوت، املكتب اإلسالمي، ج5، ص441.   34
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وابلنياحة، وهي معصية، وَمن أمر هبا فع ِملْت بعده كانت له ذنبا ، فيجوز أن ي زاد بذنبه عذااب كما قال الشافعي ال 
 .                       35بذنب غريه. قال رمحه هللا: وميكن تصحيح رواية عمر على هذا التأويل

ني عمر وعائشة رضي هللا عنهما يف مسائلة عقدية فرعية، وهي هل ي عذب امليت يف قربه ببكاء أهله وهذا اختالف ب
عليه أم ال؟  وقد علمت أن الراجح أنه ي عذب إذا أوصاهم بذلك، أو كان يـ قِّرُّ ِفعَل ذلك يف حياته. أي: وهذا البكاء 

، وأقـرَّ اء عند َفقِد حمبوب، فقْد فعله رسول هللا الذي فيه جزٌع وصياح أو شق ثوب أو حنو ذلك، أما مطلق البك
 أيضاً غريَه عليه.

ومن األدلة على أن املخالفة يف فروع العقيدة ال ت وصل صاحبها إىل الكفر، حىت يف شرائع َمن سبق ِمن الرسل  -3

ى أَْهَله  ْوت  فـََلمَّا يَِئَس ِمْن احْلََياِة أَْوصَ ) ِإنَّ َرج اًل َحَضرَه  اْلمَ بقوله:  عليهم الصالة والسالم؛ ما أابنه لنا رسول هللا 
ْظِمي فَاْمت ِحَشْت َفخ ذ وَها ِإَذا أاََن م تُّ فَامْجَع وا يل َحطًَبا َكِثريًا َوأَْوِقد وا ِفيِه اَنرًا َحىتَّ ِإَذا َأَكَلْت حلَِْمي َوَخَلَصْت ِإىَل عَ 

  قَاَل ِمْن َخْشَيِتَك فـََغَفَر اَّللَّ  َله  فَاْذر وه  يف اْلَيمِّ فـََفَعل وا َفَجَمَعه  اَّللَّ  فـََقاَل َله  ملَ فـََعْلَت َذِلكَ  فَاْطَحن وَها مث َّ اْنظ ر وا يـَْوًما رَاًحا
قال ابن حجر يف فتح الباري عند شرحه احلديث: قال ، 36( أحرجه البخاري ومسلم و ابو داود عن حذيفة 

 كيف ي غفر له وهو منكر للبعث والقدرة على إحياء املوتى؟ واجلواب: أنه مل ينكراخلطايب: قد ي ستشكل هذا فيقال:  
البعث، وإمنا َجِهل فظن أنه إذا ف ِعل به ذلك ال ي عاد فال ي عذَّب، وقد ظهر إميانه ابعرتافه أبنه إمنا فعل ذلك من خشية 

 .37هللا

                                                           

( ابن األثري، جمد الدين اجلزري، )1392 هـ( جامع األصول يف أحاديث الرسول، حتقيق: عبد القادر األرنؤوط، ط1، القاهرة، مكتبة دار البيان،   35 
.350،ص10ج  

( ابن حجر ، أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد العسقالين ، )1379هـ(، فتح الباري شرح صحيح البخاري، بدون حتقيق، بريوت، دار املعرفة، 36
.522، ص6ج  

 ( املرجع السابق، ج6، ص37.523
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لبعث يعاد وإن ف ِعل به ذلك، ال إنكار القدرة على افأخطأ هذا الرجل يف مسائلة عقدية فرعية، وهي جهله أبنه س      
فإنه كفر ال ي غفر، كما قاله ابن اجلوزي ردا على ابن قتيبة القائل:  قد يَغلط يف بعض الصفات قوٌم من املسلمني فال 

 .38يكفرون

ضهم بعضا، عفهؤالء الصحابة رضي هللا عنهم ن قل لنا اختالف مفاهيمهم لنصوص عقائدية، ومع ذلك فلم يكفر ب

عن رجل من األمم السالفة وخطئه يف مسألة عقائدية وهي وصيته لبنيه ...اخل فلم حيكم   لنا املصطفى قلَ كما نَ و 
 عليه ابلكفر، بل أخربان أن هللا غفر له.

 ما ينبين على اَلختالف يف أصول العقيدة وفروعها ِمن أحكام

 العلم، أن االختالف مل يقع البتة بني الصحابة رضي هللا عنهم يف ن األدلة السابقة ومن نقوالت  أهلوبعد أن ظهر مِ 
  مسألة أصليه، بينما أنه وقع فيما كان فرعيا ولو عقائدايً، وينبين على ذلك ما أييت:

ما كان ِمن أصول العقيدة والدين كأركان اإلسالم وأركان اإلميان، فال جيوز االختالف فيه، واملخالف فيه يعترب -1
أي: مستأنف مل يسبق به قدر وال علم من  ((39كالقدرية يف إنكارهم القدر وقوهلم )) ال قدر وأنَّ األمر أنف ضااًل،  

 ((.40هللا تعاىل وإمنا يعلمه بعد وقوعه، وكاملرجئة وقوهلم )) ال تضر مع اإلميان معصية

واب، كإنكار فهم للنص حيتمل الص وما كان من فروع الدين والعقيدة فال يعترب املخالف فيه ضااًل إذا اعتمد على-2
 السيدة عائشة رضي هللا عنها لرؤية النيب صلى هللا عليه وآله وسلم لربه ليلة املعراج. 

ال جيوز لعامة الناس التجاسر ابحلكم على أحٍد من املسلمني ابلكفر أو الضاللة، مبجرد أن يقول يف مسألة مبا ال -3
 يوافق رأيهم.

                                                           
 ( ابن مجاعة، حممد بن إبراهيم بن سعد هللا، )1990م(، ِيضاح الدليل يف قطع حجج أهل التعطيل،  حتقيق: وهيب سليمان غاوجي األلباين، ط1، 38

. 14دار السالم، ص  
  ( البغدادي، الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجية، ص39.310
 ( الزبيدي، حممد بن حممد احلسيين، )1414هـ1994م(، احتاف السادة املتقني شرح أسرار ِحيا ٌ علوم الدين، بدون حتقيق، بدون رقم طبعة، بريوت 40

.8، ص2لبنان، مؤسسة التاريخ العريب، ج –  
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ملال والِعرض، واحلكم عليه ابلكفر ي عترب استباحة لدمه وإخراج له ِمن الِعصمة، فبالتايل ال املسلم معصوم الدم وا-4
 بد أن يكون تكفريه مبنيا على حكم شرعي، وليس ذلك لكل أحد وإمنا للقضاة العلماء.

 النتائج:  

 وقد استخلصت ِمن البحث نتائج شىت، أ درج أمهها فيما أييت: 

 .    حياانأ أصلي ال جيوز االختالف فيه، وفرعي يقع فيها االختالف ىل قسمني:إ مسائل العقيدةتنقسم -1

ائد؛ إمنا هو العق اصول دثني فيما بينهم يفاحملاتريديًة و املشاعرًة و من األاختالف أهل السنة واجلماعة ليس  -2
وال العلماء، وممن لف من أقكما س  ،اختالف يف فروع العقائد فقط، وذلك ال ي وصل إىل تكفري وال تفسيق وال تبديع

 . 41صرَّح بذلك البغدادي ووالد التاج السبكي واحلافظ الذهيب والزبيدي

 ها.التمييز بني األصول الثوابت اليت جيب االحتاد فيها، والفروع اليت ينبغي أن يراعي كل  مسلم َمن خالفه فيينبغي -3

 التوصيات: 

زاع بني ناء ِجنسه، يف هذه األايم اليت اضطربت فيها املفاهيم، وكث ر النِ يوصي الباحث نفسه، وإخوانه املؤمنني ِمن أب 
 املسلمني؛ ما يلي: 

 السعي إىل إحياء األخوة بني الناس وعمارة األرض كما حيب هللا رب العاملني.-1

 فهم الدين مبعناه الصحيح الذي جاء به املرسلون وسار عليه ورثتهم العلماء الراسخون.-2

علماء والدعاة يف اجتماع الناس فيما اتفقوا عليه ِمن األصول، وأن يعذر بعضهم بعضا فيما جيوز ِمن اجتهاد ال-3
 الفروع اختالف املفاهيم فيه.

                                                           

(. 1/123ه(، )1372، 1مصطفى احلليب، ط ، العذب الفائض شرح عمدة الفارض، )مصر، مطبعةاحلنبلي الفرضي: إبراهيم بن عبدهللا -1  
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عدم مسارعة كل أحد من الناس إىل تكفري اآلخرين، وتكوين جلنة من العلماء الرابنيني من كافة دول اإلسالم -4
 . العقيدةسائل م االختالف يف للبت يف حكم ما استجد من

وأخرياً فعلينا معاشر املسلمني أن نعود إىل االئتالف وترك االختالف، وخصوصاً يف هذه احلِقبِة الزمنية الراهنة، -5
واملرحلة الصعبة املعاصرة، اليت كثر فيها االختالف والفرقة إىل أن صران ِفرقَاً وشيعا، بل بلغ األمر ذروته يف الشتات، 

نيف، وعدم إىل االختالف يف فهم الدين احل يعودذلك غالبا سبب تكفري، وهنالك قتاٌل وتدمري، و فهنالك حتقرٌي و 
د َمن خالفه فيها، ويناصحه حِ وَ التمييز بني األصول الثوابت اليت جيب االحتاد فيها، والفروع اليت ينبغي أن يراعي كل م  

 ابحلكمة واملوعظة احلسنه إن علمه خمِطًأ.   

 . الكرمي أن جيمع مشل املسلمني على كلمٍة سوا ٌ. آمنيهذا وأسأل هللا

 مراجع البحث ومصادره:

 .القرآن العظيم

 ( ،1392ابن األثري، جمد الدين اجلزري  ،)حتقيق: عبد القادر جامع األصول يف أحاديث الرسولهـ ،
 ، القاهرة، مكتبة دار البيان.1األرنؤوط، ط

 ِيضاح الدليل يف قطع حجج أهل التعطيلم(، 1990، )ابن مجاعة، حممد بن إبراهيم بن سعد هللا  ،
 ، دار السالم. 1حتقيق: وهيب سليمان غاوجي األلباين، ط

 ( ،1995 -ه 1416ابن حجر العسقالين، أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد ،)التلخيص اْلبري يف م
 طبة. ، مؤسسة قر 1، حتقيق: أبو عاصم حسن بن عباس، طختريج أحاديث الرافعي الكبري

 ( ،1379ابن حجر العسقالين، أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد  ،)فتح الباري شرح صحيح هـ
 ، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، بدون رقم طبعة، بريوت، دار املعرفة.البخاري

 ( ،2000 -هـ  1421ابن سيده، أبو احلسن علي بن إمساعيل املرسي  ،)احملكم واحمليط األعظمم ،
 لبنان، دار الكتب العلمية. –، بريوت 1احلميد هنداوي، ط حتقيق: عبد
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 (،2001هـ 1422أبو حيان، حممد بن يوسف األندلسي ،) حتقيق: الشيخ عادل تفسري البحر احمليطم ،
 بريوت، دار الكتب العلمية. -، لبنان1أمحد عبد املوجود، ط

 ( ،1999هـ1420أمحد، أمحد بن حنبل ،)2شعيب األرنؤوط وآخرون،ط، حتقيق: مسند اإلمام أْحدم ،
 مؤسسة الرسالة.

 ( ،1987هـ1407البخاري، أبو عبدهللا حممد بن إمساعيل اجلعفي ،)اجلامع املسند الصحيح املختصرم ،
 ، بريوت، دار ابن كثري.3حتقيق: د. مصطفى ديب البغا، ط

 ( ،1977البغدادي، أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن حممد ،)بيان الفرقة الناجيةالفرق بني الفرق و م، 
 ، بريوت، دار اآلفاق اجلديدة.2حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، ط

  ( ،1403البغوي، احلسني بن مسعود ،)دمشق ـ 2، حتقيق: األرانؤوط وحممد زهري، طشرح السنةهـ ،
 بريوت، املكتب اإلسالمي. 

   ( ،1990هـ1411احلاكم، حممد بن عبدهللا أبو عبدهللا النيسابوري ،)املستدرك على الصحيحنيم ،
 ، بريوت، دار الكتب العلمية.1حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ط

 ( ،1994هـ1414الزبيدي، حممد بن حممد احلسيين ،)احتاف السادة املتقني شرح أسرار ِحيا ٌ علوم م
 لبنان، مؤسسة التاريخ العريب. –بريوت بدون حتقيق، بدون رقم طبعة، ، الدين

 الفتح الكبري يف ضم الزَيدة ِىل اجلامع هـ(، 1423، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر، )السيوطي
 لبنان، دار الفكر. –، بريوت 1، حتقيق: يوسف النبهاين، طالصغري

 ( ،1997هـ 1417الشاطيب، إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرانطي ،) حتقيق: أبو املوافقاتم ،
 احل رَب، دار ابن عفان. -، السعودية1لمان، طعبيدة مشهور بن حسن آل س

حتقيق:  ،اجلامع املسند الصحيحم(، 1998هـ 1419مسلم، أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، )
 الرايض، بيت األفكار الدولية. حممد فؤاد عبد الباقي، بدون طبعه، 
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 لفرائضا علم مسائل حل يف اْلديثة والتقنية املعاصر اْلساُ علم استخدام
 علي زين العابدين احلسيين سيد أمحد زايد

 اإلسالمية الدراسات أبكادميية ماجستري مرحلة طالب

 مالاي جامعة

 البحث ملخص
علِّمنا ما ينفعنا،  اللهم احلمد هللا رّب العاملني، وصلى هللا وسّلم على سّيدان حمّمد وعلى آله وصحبه أمجعني.

 وبعد:     وزدان من لدنك علًما واسًعا اي رّب العاملني. وانفعنا مبا تعلِّمنا،
 ،ااملسائل يف علم الفرائض اليت يصلح التجديد واستخدام الوسائل احلديثة يف حله إىل بيان يهدف البحثف

وما  هل لعلم احلساب املعاصر أتثري يف حل مسائل علم الفرائض؟ لإلجابة على األسِلة اْلتية: الدراسةُ فجاءت هذه 
 هي املسائل اليت ميكن استخدام الوسائل احلديثة يف حلها يف علم الفرائض؟ وهل للتقنية احلديثة أتثري على بعض املسائل

 يف علم الفرائض وميكن االستعانة هبا يف العصر احلديث؟ 
ِىل  لدراسة  ا ، ولقد توصلتِ ملسائل علم الفرائضالتحليلي  املوضوعيعلى املنهج ا اعتمدت الدراسةُ ولقد 

 ، لعل من أمهها: نتائجَ 
أن هناك أتثريًا واضًحا لعلم احلساب املعاصر يف حل مسائل الفرائض، وأن هناك عدة مسائل يف علم الفرائض  

ميكن استخدام وسائل حديثة يف حلها، وأن االتقنية احلديثة توثر على هذه املسائل وميكن االستعانة هبا يف حل هذه 
 املسائل.  

 :وخامتةٍ  ثالثة مطالب من ويتكون البحث
 استخدام علم احلساب املعاصر يف أتصيل املسائل.املطلب األول: 
 أثر التقنية احلديثة يف مرياث املفقود.املطلب الثاين: 

 املطلب الثالث: مرياث اخلنثى يف ضوء التقنية احلديثة.
 اخلامتة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

 علم الفرائض. -التقنية احلديثة -سائلامل -: احلساباملفتاحية الكلمات
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 املقدمة: 
 وفصل بذاته، جلو  عز هللا ، فهو العلم الوحيد الذي تواله الفرائض علم قدرًا وأشرفها العلوم وأعظمها نفًعا أهم من فإن

يب كل نص حددو  الكرمي، وبني الفرائض يف القرآن الكرمي أكثر من غريها من األحكام، القرآن يف سبحانه فيه آايته
 وارث، ومل يرتكه سبحانه الجتهادات الناس وآرائهم.

 عليه هللا لىص النيب فحث الرسول صلى هللا عليه وسلم على تعلمه وتعليمه، ونبهنا به، النبوية السنة اهتمت وكذلك
حابة صبينهما، ومل يزل ال يفصل من جيدان فال الفريضة يف االثنان خيتلف حىت األرض يف يفقد علم أول أنه وسلم

منكبني على تعلمه وتعليمه، فنبهوا إىل أمهيته ومكانته، وحثوا على تعلمه ومعرفته، وكذلك احلال يف من جاء 
 بعدهم.  
يف كل عصر ومصر لدراسة مستجداته، وهناك بعض املسائل يف هذا العلم متعلقة بعلم احلساب،  ملحة واحلاجة

ون ا أن هناك مسائل ميكن االستغناء ابلتقنية احلديثة يف حلها دوميكن يف عصران استعمال علم احلساب املعاصر، كم
الرجوع إىل حلها ابلطرق القدمية، وسوف نستعرض يف هذا البحث بعض املسائل املتعلقة بعلم احلساب املعاصر، 

 وكيفية حلها على هذا األساس، ومعرفة بعض املسائل األخرى واليت ميكن استعمال التقنية احلديثة فيها.
اإلقناع  ىلإ سأكتب البحث بدرجة تصل إنين حيث التحليلي، املوضوعي املنهج على الدراسة هذه يف أعتمدوس

  املوضوعي، املنهج قةطري على ابألسلوب العلمي املبين على أساس من املنطق القوي املدعم ابلرباهني العقلية والنقلية
 .لتحليليا املنهج طريقة على تقوميًا أو تركيًبا أو تفكيًكا: املختلفة العلمية اإلشكاالت بدراسة سأقوم كما

 استخدام علم اْلساُ املعاصر يف أتصيل املسائل.املطلب األول: 
ينبغي لكل مشتغل بعلم الفرائض أن يعرف املبادئ األساسية يف علم احلساب، فهو " علم قدمي فوائده مجة، منها ما يف 

لشهور واألايم، وحركات الشمس يف الربوج والكواكب، وحلول القمر امليقات من أوقات الصالة، وحساب األعوام وا
يف املنازل، ومنها ما يف علم الفقه من حساب الزكاة، وما حيسبه املكلف يف الصيام وأعمال احلج وقسمة الغنائم، 

اخلناثى  ابواملساقاة واإلجارة..........، ومنها ما يف علم الفرائض من التأصيل والتصحيح وقسمة الرتكات، وحس
 1واحلمل واملفقود واملناسخات واألقارير والوصااي والدورايت"

ومن األبواب الفرضية اليت يستخدم فيها علم احلساب أتصيل املسائل وسوف أعرض يف هذا املطلب كيفية استخدام 
 علم احلساب املعاصر يف أتصيل املسائل.

                                                           

(.16ه(، )ص1406، 1الالحم، عبدالكرمي بن حممد، الفرائض، )الرايض، مكتبة املعارف، ط - 1  
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صيل أقل عدد خيرج منه فرض املسألة، أو فروضها بال  وهو لغة: التأسيس، واصطالًحا: "حت)أ( تعريف التأصيل: 
 2كسر".

  )ُ( كيفية أتصيل املسائل:
  : وهي عامودية، حقول ثالثة يتكون من هلا، جدول قبل حل املسألة عمل يستحسن

 ويليهم أصحاب التعصيب. األعلى يف الفرض منهم جبعل أصحاب عموداي ويرتبون للورثة،: األول احلقل
ورث  كان  ، ومنللمحجوبني( م) إشارة احلقل هذا يف ويوضع األول، احلقل بعد ويكون الوارثني، ألنصبة: الثاين احلقل

 (.ب) حرف وضع ومن ورث ابلتعصيب، له، املقدر فرضه وضع ابلفرض،
 3.منها سهامه وارث كل  وأمام املسألة، أصل أعاله ويوضع الوارثني، لسهام: الثالث احلقل

 نوعني: إىل أتصيلها تنقسم ابعتبارف املواريث وأما مسائل
حاالت: ثالث فلهم عصبة كلهم  الورثة كان  أبن فرض املسألة يف يكون أال: األول    

 األوىل: أن يكون الوارث واحدا فقط ؛ فالرتكة  كلها هلذا الواحد.4
   مثال ذلك: مات عن ابن واحد، فاملال كله هلذا االبن.

رؤوسهم. عدد من املسألة فأصل ؛ رالذكو  من مجيعا يكونوا أن: والثانية  
 مثال ذلك: مات عن ثالثة أبناء.

                                                           
3 
 ابن 1
 ابن 1
 ابن 1

 
 فأصل املسألة )3( وهي عدد رؤوسهم، لكل ابن سهم واحد.5

ألم. عدا اإلخوة ما أنثيني عن الذكر جبعل ؛ سهمرؤو  عدد من املسألة فأصل ؛ وإاناث ذكورا يكونوا أن: والثالثة  
                                                           

(.83اتريخ(، )ص بدون ،1ط اجلوزي، ابن دار الرايض،) الفرائض، يف الوجيز إبراهيم، بن عبدالرحيم اشم،اهل: انظر - 2  
. 20انظر: األزهري، علي زين العابدين احلسيين زايد، متممة التحفة السنية يف أحوال الورثة األربعينية، بدون، ص - 3  
. 20تممة التحفة السنية يف أحوال الورثة األربعينية، مصدر سابق، صانظر: األزهري، علي زين العابدين احلسيين زايد، م - 4  
(.100(، )ص1425، 5انظر: مسلم، مصطفى بن حممد مسلم، مباحث يف علم املواريث، )جدة، دار املنارة، ط - 5  
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 مثال ذلك: مات عن ابن وبنتني.
                                                             

4 
 ابن 2
 بنت 1
 بنت 1

 
 فهم عصبة، وأصل املسألة من عدد رؤسهم )4( جبعل الذكر )2( عن أنثيني، لكل منهما )1(.6

   
ة ألم: مات عن أخوين ألم وأختني ألم  مثال اإلخو   

 

فأصل املسألة )4( من عدد رؤوسهم، ومل يفضل ذكرهم على أنثاهم ألهنم إخوة ألم، ومن أحكامهم عدم تفضيل 
 الذكر على األنثى.7

قسمان: وهو فرض املسألة يف يكون أن: الثاين    
 األول: أن يكون فيها فرض واحد فقط ؛ فأصل املسألة هو مقام الفرض الواحد.8

 مثال ذلك: مات عن بنت وأخ شقيق.
                                                 

               

                                                           

(.62ه(، )ص3414، 1انظر: الشنشوري، عبدهللا بن حممد، الدرة املضية يف شرح الفارضية، )الرايض، دار الصميعي، ط - 6  
(84انظر: اهلاشم، عبدالرحيم بن إبراهيم، الوجيز يف الفرائض، )مصدر سابق(، )ص - 7  
(.18انظر: الالحم، عبدالكرمي بن حممد، الفرائض، )مصدر سابق(، )ص - 8  

4 
 أخ ألم 1
 أخ ألم 1
 أخت ألم 1
 أخت ألم 1
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2 
 بنت 1
 أخ شقيق 1

لواحد فرض البنت ( ألنه مقام الفرض ا2(، وأصل املسألة )1(، واألخ الشقيق له الباقي )1فللبنت النصف )     
عدة طرق: فلها فرض من أكثر فيها يكون أن:  والثاين    

 : وهي ،9األربع وما حيصل فهو أصل املسألة ابلنسب الفروض مقامات بني ينظر:  الطريقة األوىل
 10( ستة وستة.6 - 6املقدار مثل ) يف األعداد أو العددين تساوي املماثلة، وهي -1
 ( مثانية وأربعة.4 – 8كسر مثل )  بال أصغرمها على العددين كربأ انقسام املداخلة، وهي -2
( مثانية 12 – 8بكسر مثل ) إال أصغرمها على أكربمها ينقسم وال األجزاء من جبزء العددين اتفاق املوافقة، وهي -3

 11واثنا عشر.
 12اثنان وثالثة. ( 3 -2خيتلفان مثل )  بل األجزاء من جبزء فأكثر العددان يتفق أال املباينة، وهي -4

  يف واملباين ملوافقا كامل  يف الوفق ويضرب املتداخالت وأكرب املتماثالت أحد وكيفية العمل ابلنسب األربع: أن يؤخذ
 13اآلخر. كامل
 األمثلة:

 )أ( مثال املماثلة، مات عن أخ ألم وجدة وأخ شقيق.
                                                                                                

6 
 1 أخ ألم
 1 جدة

                                                           

(. 137م(، )ص1،1989م، طانظر: الصابوين، حممد علي، املواريث يف الشريعة اإلسالمية يف ضوء الكتاب والسنة، )دمشق، دار القل -10  
م(، 1993انظر: السميج، احلاج عبدالسالم، حتفة األجناب يف تسهيل علم الفرائض ومسائله الصعاب، )املغرب، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،  -11
(. 60)ص  
(.55ص 4ه(، )ج1،1415ت، دار الكتب العلمية، طانظر: اخلطيب الشربيين، حممد بن أمحد، مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، )بريو  -12  
(، وابن بدران: عبدالقادر بن 13ص 2م(، )ج1994انظر: األنصاري، زكراي بن حممد، فتح الوهاب بشرح منهج الطالب، )بريوت، دار الفكر،  -13

(.75ن(، )صبدو  أمحد احلنبلي، البدرانية شرح املنظومة الفارضية، )مكة املكرمة، مطبعة البالد السعودية،    
. 20األزهري، علي زين العابدين احلسيين زايد، متممة التحفة السنية يف أحوال الورثة األربعينية، مصدر سابق، ص - 13  
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 4 أخ شقيق
 )ب( مثال املداخلة، مات عن زوجة وبنت ابن وابن أخ ألب

                         
8 

 1 زوجة
 4 بنت ابن

 3 ابن أخ ألُ
 

 )ج( مثال املوافقة، مات عن زوجة وجدة وعم شقيق.
12 

 3 زوجة
 2 جدة

 7 عم شقيق
 د( مثال املباينة، مات عن زوجة وأم وأخ ألب.)

                                                                   24                     
 3 زوجة

 4 أم
 5 أخ ألُ

 )ه( مثال يشتمل على أكثر من نسبة: مات عن زوجة، وبنت، وبنت ابن، وأم وعم.
                                                                   24                 

 3 زوجة
 12 بنت

 4 بنت ابن
 4 أم
 1 عم
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أحوال: أربع والطريقة الثانية: تقسيم الفروض إىل نوعني "وهلا  
  يناالث النوع فروض جتتمع أو(  والثمن والربع النصف)  وهي املسألة يف كلها  األول النوع فروض جتتمع أن: أحدها
مقام. أكرب هو املسألة فأصل ؛(  والسدس والثلث الثلثان)  وهي فيها كلها  

ست(. ) املسألة الثاين؛فأصل النوع من أكثر أو فرض النصف فرض مع جيتمع أن: واثنيها    
املسألة )اثنا عشر( فأصل ؛ الثاين النوع من أكثر أو فرض الربع فرض مع جيتمع أن: واثلثها    
 14."(وعشرون أربعة) املسألة فأصل ؛ الثاين النوع من أكثر أو فرض الثمن فرض مع تمعجي أن:  ورابعها

 والطريقة الثالثة: استخدام علم احلساب املعاصر.
 15وميكن استخدام قاعدة املضاعف املشرتك البسيط، وهو " أصغر عدد ينقسم على األعداد بدون ابق"

 لك إبرجاع األعداد إىل عواملها األولية، مث تضرب العوامل ببعضها،وتسمى كذلك بقاعدة القاسم املشرتك األصغر " وذ
 .16وما حيصل فهو املطلوب"

فأصل املسألة "هو املضاعف املشرتك البسيط بني املقامات سواء كانت املقامات متماثلة أو متداخلة أو متوافقة أو 
 17متباينة".

 مثال ذلك:
 ألنه أقل عدد ينقسم على األعداد بدون كسر.( 24( مضاعفها البسيط هو )12 -8 -6 -4 -3 -2)

 ومثال التحليل: مات عن زوجة وبنت وبنت ابن وأم وعم.
                                                                      12                                                                                         

 3 زوج
 6 بنت ابن

 2 أم
 1 عم

 

                                                           

  14  (.99(، )صمصدر سابقمسلم، مصطفى بن حممد، مباحث يف علم املواريث، ) -
(15الالحم، عبدالكرمي بن حممد، الفرائض، )مصدر سابق(، )ص - 15  
(.275م(، )ص1971ديسي، حممد زكراي، املرياث، )القاهرة، دار النهضة العربية، طالرب  - 16  

18-انظر الشامي: صاحل أمحد، الفرائض فقًها وحسااًب، )بريوت، املكتب اإلسالمي، ط2، 1429ه(، )ج1 ص86-87(، واخلثالن، سعد بن تركي، 
  تسهيل حساب الفرائض، )الرايض، دار التدمرية، ط2، 1434ه( )ص20(.



 

 
1684 

 ( وقد حللنا كل املقامات إىل عواملها األولية هكذا:12ففي هذه املسألة أصل املسألة )
 املقسوم عليه املقسوم

4  ،2  ،6 2 
2  ،1  ،3 2 
1  ،1  ،3 3 
1 ،1 ،1 - 

فكان الناتج   3×2×2ضها ( إىل عواملها األولية، مث ضربنا تلك العوامل ببع6 -2 – 4حللنا كل من األعداد )
 ( وهو املطلوب.12)

 وميكن إجياد املضاعف املشرتك األصغر عرب ثالثة مراحل: 
 حتليل األعداد إىل عواملها األولية. -1
 أنخذ العوامل املشرتكة وغري املشرتكة أبكرب )أس(. -2
 18صغر.نضرب العوامل املشرتكة وغري املشرتكة، وحاصل الضرب هو املضاعف املشرتك األ -3

 (. 20 – 18 -12 – 8مثال ذلك: سنقوم ابستخراج املضاعف املشرتك البسيط لألرقام )
 أواًل: سنقوم بتحليل األعداد على النحو اآليت:

                                                      8الرقم األول: 
 املقسوم عليه املقسوم

8 2 
4 2 
2 2 
1 - 

 12الرقم الثاين: 
 املقسوم عليه ملقسوما

12 2 
6 2 

                                                           

   (.78، ص 2ه( ، )ج1345، 1الشنشوري، عبدهللا بن حممد، فتح القريب اجمليب بشرح كتاب الرتتيب، ) مصر، مطبعة التقدم العلمية، ط -19
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3 3 
1 - 

 18الرقم الثالث:
 املقسوم عليه املقسوم

18 2 
9 3 
3 3 
1 - 

 20الرقم الرابع: 
 املقسوم عليه املقسوم

20 2 
10 2 
5 5 
1 - 

 اثنًيا: أنخذ األعداد املشرتكة ابألس األكرب هلا، وكذا غري املشرتكة على النحو اآليت:
2  ×3  ×5 = 8  ×9 ×5  =360 

 (.3( مشرتك وأكرب أس له هو )2فالرقم )
 (.2( مشرتك وأكرب أس له هو )3والرقم )
 (.1( غري مشرتك وأسه )5والرقم )

 ( هو املضاعف املشرتك األصغر هلذه األرقام.360اثلثاً: حاصل الضرب )
 أثر التقنية اْلديثة يف مرياث املفقود.املطلب الثاين: 

 تعريف املفقود: -1
 19وحياته". موته فجهلوا عنهم، خربه وانقطع ذويه، عن غاب وهو " من 

                                                           

ي، عبد الشنشور (، و 30ص 6ه(، )ج1404املنهاج، ) بريوت، دار الفكر، ط أخرية،  شرح إىل احملتاج محزة، هناية بن أمحد بن انظر: الرملي، حممد -20
(.152ه(، )ص1433، 2هللا بن حممد، الفوائد الشنشورية يف شرح املنظومة الرحبية ، )مكة املكرمة، املكتبة األسدية، ط  
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 مدة انتظار املفقود:  -2 
 اختلف العلماء يف ذلك على أقوال منها:

 20)أ( ال تقدر تلك املدة بل املعترب غلبة الظن ابجتهاد احلاكم، وهو قول الشافعية واملشهور عند مالك وأيب حنيفة.
 .21يف التقدير: فعند املالكية ثالثة أقوال منهم من قال تقدر بثمانني وتسعني ومائة )ب( تقدر مبدة، واختلفوا

 22وعند أيب حنيفة تقدر بتسعني سنة ويف رواية أخرى عنه تقدر مبائة وعشرين سنة. 
)ج( عند اإلمام أمحد فرق بني من يرجى رجوعه أبن كان الغالب على سفره السالمة، وبني من ال يرجى رجوعه أبن  

ان الغالب على سفره عدم السالمة، فمن كان الغالب على سفره السالمة فيوقف ماله وينتظر به تسعني سنة، ومن  ك
 23كان ال يرجى رجوعه فينتظر أربع سنني، وأاًي كانت املدة فمن والدته.

 حكم مال املفقود: -3 
كم مبوته، ويقسم املدة ومل يعلم خرب عنه ح يبقى ماله يف مدة انتظاره موقوفًا إىل أن يتبني حياته من موته، فإذا مضت

 24ماله على الورثة األحياء حني موته.
وأما مال مورثه: يف مدة انتظاره فإذا مل يكن ملورث املفقود وارث غريه وقف املال إلٮى أن يتبني أمره، وإذا كان له 

 25وارث مع املفقود وقف املشكوك فيه وهو األضر، وقسم الباقي على الورثة.
 طريقة حل مسائل املفقود: -4

ه( يف كيفية حل مسائل املفقود: "أن تعمل لكل حال من حالتيه 999قال اإلمام عبدهللا بن حممد الشنشوري )ت
مسألة، وحتصل أقل عدد ينقسم على كل من املسألتني، فما بلغ فمنه تصح، فاقسمه على كل تقدير يظهر األقل، 

 26فيعطاه كل وارث، ويوقف املشكوك فيه".
 فطريقة العمل يف حل هذه املسائل:

 أن نعمل مسألتني، مسألة للحياة ومسألة للموت ونقسم املسألة. -1

                                                           

(. 487ص 4الكبري للدردير، )بريوت، دار الفكر، بدون()ج الشرح على الدسوقي عرفة، حاشية بن أمحد بن انظر: الدسوقي، حممد -21   
 22- انظر: الشنشوري، عبد هللا بن حممد، الفوائد الشنشورية يف شرح املنظومة الرحبية ، )مصدر سابق(، )ص152(.  

 (.335ص 7، بدون اتريخ(، )ج 2سليمان، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، )بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، ط بن انظر: املرداوي، علي -22
(.246ص  2ه(، )ج1420، 1اية إىل حترير الكفاية، )الرايض، دار ابن خزمية، طانظر: األنصاري، زكراي بن حممد، هناية اهلد- 23  

(، والالحم، 112-111م( )ص2014انظر: عبود، منشاوي عثمان، الوجيز يف الفرائض على املذهب األربعة، )مصر، قطاع املعاهد األزهرية،  -25
 عبدالكرمي بن حممد، الفرائض، )مصدر سابق( )ص173(، ومسلم: مصطفى بن حممد، مباحث يف علم املواريث، )مصدر سابق(، )ص145(. 

(. 115ص) ،(مصدر سابق) ، الرحبية املنظومة شرح يف الشنشورية الفوائد هللا بن حممد، عبد الشنشوري، - 25  
(. 81ص 2بن عبدهللا، العذب الفائض شرح عمدة الفارض، )مصدر سابق(، )جانظر: الفرضي، إبراهيم  - 26  
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 خنرج اجلامعة ابلنظر ابلنسب األربع بني أصل املسألة األوىل وأصل املسألة الثانية. -2
 نقسم اجلامعة على أصل كل مسألة ونضربه يف سهام مسألته. -3
 27حاليت املوت واحلياة وأنخذ األضر، ونوقف الباقي.نقارن بني السهمني يف  -4

 مثال ذلك: هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة مفقودة وأخت ألب.
 وحل هذا املثال كما سيأيت يف اجلدول اآليت:

 
 

                           6/7/2                  2 /7                                14  
 6 7 1 6 3 زوج

 0 0 - 6 3 قيقة )م(أخت ش
 2 7 1 2 1 أخت ألُ

 6املوقوف =  موت حياة التقدير
  

 استعمال التقنية اْلديثة: -5
يوجد يف عصران احلاضر الكثري من وسائل االتصاالت احلديثة، فيمكن استخدام وسائل االتصال احلديثة يف الكشف 

 عن املفقودين، ومن هذه الوسائل:
نرتنت(، وهي من أكرب الوسائل احلديثة، وأكثرها انتشارًا، وميكن نشر صور املفقودين الشبكة العنكبوتية )اإل -1

 وعناوينهم عرب املواقع الشخصية واملواقع العامة.
الصحافة، وهي من الوسائل احمللية اليت تعني يف الكشف عن املفقودين، وميكن على سبيل املثال إنزال إعالانت  -2

 مفقودين، ونشر عناوينهم، وكيفية االتصال أبقارهبم. بصورة يومية عن أمساء أشخاص
اإلذاعة املسموعة )الراديو(، فيمكن إذاعة أمساء وعناوين األشخاص املفقودين وتقدمي عناوين أقارهبم، وميكن عرب  -3

 الوسائل احمللية والعاملية.

                                                           

28- انظر: شويدح، مؤمن أمحد ذايب، أثر وسائل االتصال احلديثة على مسائل املفقود يف الفقه اإلسالمي، )غزة، اجلامعة اإلسالمية، ط1، 1427ه(، 
 )ص77-75(. 
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اء وعناوين على املفقودين، وميكن إذاعة أمساإلذاعية املرئية )التلفاز(، وهي من الوسائل املهمة احلديثة يف التعرف  -4
 املفقودين عرب القنوات احمللية والعاملية.

اهلاتف احملمول، فيمكن االتصال على األماكن اليت يظن وجود املفقودين فيها، وذلك من خالل االتصال على  -5
 28سبيل املثال ابملستشفيات وأماكن تواجد الشرطة للتعرف على املفقودين.

تطعنا من خالل هذه الوسائل احلديثة التعرف على حال املفقود حياة ومواًت فيزول اإلشكال والعمل ابلطريقة فإذا اس
القدمية واالنتظار، وإذا مل نستطع استخدام الوسائل احلديثة فتبقى املسألة على ما هي عليه من حلها ابلطرق القدمية 

 واالحتياط للمفقود والورثة.
 النثى يف ضو ٌ التقنية اْلديثة.املطلب الثالث: مرياث 

 املراد ابلنثى وأنواعه:  -1
 .29هو اآلدمي الذي له آلة ذكر، وآلة أنثى، أو له ثقب ال يشبه واحًدا منهما

 وهو نوعان: 
خنثى غري مشكل: وهو من تعمل عنده إحدى اآللتني فقط، أي ترجحت فيه صفة الذكورة أو األنوثة، وخنثى مشكل: 

 30ه آلتا الذكر واألنثى.وهو من تعمل عند
 إن مات من يرثه اخلنثى املشكل فقد اختلف العلماء يف مرياثه على أقوال:حكم مرياث النثى املشكل:  -2
يعطى نصف نصييب ذكر وأنثى إن ورث هبما متفاضاًل، وإن ورث هبما متساواًي فله أبحدمها، إذ ال خيتلف احلال،  – 1

 به، وهو مذهب املالكية.وإن ورث أبحدمها أعطي نصف ما يرث 
يعامل اخلنثى املشكل وحده ابألضر يف احلالتني، ولو كان يرث يف حال دون األخرى فال يعطى شيًئا، وهو مذهب  – 2

 31احلنفية.
 إن كان يرجى اتضاح حاله فكالشافعية، وإن كان ال يرجى اتضاح حاله فكاملالكية، وهو مذهب احلنابلة. – 3
ونه أنثى، ويعامل هو ومن معه ابألضر يف حقهم، ويوقف الباقي إىل اتضاح حاله، أو الصلح يقدر كونه ذكرًا، وك -4

 32، وهو مذهب الشافعية.

                                                           

(. 664ص 2)ج ه(،1425، 1انظر: سبط املارديين، حممد بن حممد، شرح الفصول املهمة يف مواريث األمة، )الرايض، دار العاصمة، ط -29   
(.7900ص 10(، )ج4فى، الفقه اإلسالمي وأدلته، )دمشق، دار الفكر، طانظر: الزحيلي، وهبة بن مصط - 29  
(. 122، ص 1انظر: الفرضي، إبراهيم بن عبدهللا، العذب الفائض شرح عمدة الفارض، )مصدر سابق(، )ج -31   
(.125صدر سابق(، )صانظر: الشنشوري، عبدهللا بن حممد، الدرة املضية يف شرح الفارضية، )م - 31  

(.102( )صمصدر سابق) اخلثالن، سعد بن تركي، تسهيل حساب الفرائض،انظر:  - 32  
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ي، ذا كان يرجى اتضاح حاله فيعامل اجلميع ابألضر، ويوقف الباقطريقة العمل يف حل مسائل النثى املشكل: ِ -3
وهنم جيعلون نثى مطلًقا، وطريقة حل احلنفية، وخيتلفون يف كوهي طريقة احلنابلة، وطريقة الشافعية يف حل مسائل اخل

 األضر يف حق اخلنثى فقط.
 مثال ذلك: مات عن جدة وأخوين ألم وأخت شقيقة وولد أب خنثى مشكل يرجى اتضاح حاله.

ستحقه يفنجعل لكل تقدير مسألة، فحالة الذكورية مسألة، وحالة األنوثية مسألة، ونعطي كل من اخلنثى ومن معه ما 
على هذا التقدير، مت ننظر بني أصلي املسألتني ابلنسب األربع، وما حصل فهو اجلامعة، مث نقسم اجلامعة على أصل  
كل مسألة، وما خرج فهو جزء سهمها، ويضرب به نصيب كل وارث منها، مث نقارن بني نصييب كل وارث، ويعطى 

 33يشكل.األضر منهما، ويتم وقف الباقي إىل أن يتضح أمره، أو 
                             6 /7                           6/7   /6              42  

 6 6 1 7 1 جدة
 12 12 2 14 2 أخوان ألم

 18 18 3 21 3 أخت شقيقة
 0 6 1 - - ولد أُ خنثى يرجى

 6املوقوف =  أنوثة )أخت ألُ( ذكورة )أخ ألُ( التقدير 

ضاح أمره: فيعطى اخلنثى نصف ما يرثه، سواء ورث يف حاليت الذكورة واألنوثة أم يف أحدمها دون وإذا كان ال يرجى ات
األخرى، وأيخذ من معه حقهم كاماًل، وال يوقف منه شيء، وهي طريقة احلنابلةـ، وطريقة املالكية يف اخلنثى املشكل 

 مطلًقا.
 اح حاله.مثال ذلك: مات عن أم وبنت وأب وولد ابن خنثى ال يرجى اتض

( كما سيأيت يف احلل تضرب ابثنني، 6والعمل يف هذه احلالة كاحلالة األوىل، إال أهنا ختتلف عنها يف أن اجلامعة وهي)
 34ويعطى الورثة من كال املسألتني، وهذا عند احلنابلة واملالكية، وأما الشافعية واحلنفية فال يتأتى عندهم.

                            6/1                   6/1                            6  ×2  =12 

                                                           

(.104انظر: اخلثالن، سعد بن تركي، تسهيل حساب الفرائض، )مصدر سابق( )ص - 33  
(. 31(، )ص2008، 1اإلسالمية، ط انظر: صباح، عبداحلميد حسن، مرياث اخلنثى يف ضوء احلقائق العلمية املعاصرة، )غزة، اجلامعة  -35   
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 2=  1+  1 1 1 1 1 أم
 6=  3+  3 3 3 3 3 بنت
 2=  1+  1 1 1 1 1 أُ

 2=  1+  1 1 1 1 1 ولد ابن خنثى َل يرجى
  أنوثة )بنت ابن( ذكورة )ابن ابن( التقدير                     
  استخدام التقنية اْلديثة: -4

 كن استخدام التقنية احلديثة والكشف عن اخلنثى يف الطب املعاصر، وحيتاج الطبيب إىل أمور لذلك، وهي:مي

وان منوي عندما يلقح حي -أبمر هللا –الصبغة الوراثية )احملدد الصبغي الكروموسومي(، ويتحدد الكروموسوم  – 1
 البيضة امللقحة (، فتكون x(، البيضة اليت حتمل كروموسوم )  y)  حيمل كروموسوم

(y  وx ( ذكرًا، أو )x  وx .أنثى ) 

الفحص املخربي للكروموسومات، وهو عبارة عن حتليل جيري على خالاي الدم ملعرفة عدد الصبغات الوراثية،  – 2
 وهل فيها نقص أو زايدة عن املعتاد.

 بل عند األنثى.، واملبيضني والرحم واملهحتديد األعضاء التناسلية الداخلية كاحلبل املنوي والربوستاات عند الذكر – 3

 35حتديد األعضاء التناسلية اخلارجية كالقضيب واخلصتني عند الذكر، والبظر والفرج عند األنثى. – 4

وبذلك يرتفع اخلالف يف هذه املسألة ، ويستخدم فيها التقنية احلديثة عن طريق استعمال الطب املعاصر يف حتديد 
 جنس اخلنثى.

 الامتة: 
بعد هذه اجلولة يف حبث استخدام علم احلساب املعاصر والتقنية احلديثة يف حل مسائل الفرائض ميكن أن نتوصل إىل 

 أهم النتائج والتوصيات:
  

                                                           

املكتب  ،دط عليق: حممد انصر الدين األلباين،رشيد رضا، حقوق النساء يف اإلسالم وحظهن من اإلصالح احملمدي، ت ( حممد35)
 .06بريوت، ص ،م1984ه=1404اإلسالمي،
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 أوًَل: أهم النتائج:
علم احلساب من العلوم اليت ينبغي لكل مشتغل ابلفرائض أن يعرفها، وفضله مشهور، ونفعه يف غاية الوضوح  -1

 والظهور.
 ميكن استخدام علم احلساب املعاصر يف غالب أبواب علم الفرائض. -2
 أتصيل املسائل من أبواب الفرائض اليت يستخدم فيها علم احلساب. -3
 من الطرق احلديثة اليت تنوب عن النسب األربع قاعدة )املضاعف املشرتك البسيط( أو )القاسم املشرتك األكرب(. -4
 تياط يعكس مدى عناية الدين اإلسالمي إلعطاء كل ذي حق حقه.املرياث ابلتقدير واالح -5
 اختالف الفقهاء يف حتديد املدة اليت حيكم على الفقود بعدها ابملوت. -6
 استخدام وسائل االتصال احلديثة يكشف عن املفقود يف مدة قليلة. -7
 انقسام اخلنثى إىل نوعني: خنثى مشكل وغري مشكل. -8
 مرياث اخلنثى املشكل. اختالف الفقهاء يف -9

 إمكانية استخدام التقنية احلديثة والكشف عن اخلنثى يف الطب املعاصر. -10
 اثنًيا: التوصيات:

 أوصي مبزيد من البحث والبيان إلجياد طرق حسابية جديدة وأساليب مبتكرة يف مجيع أبواب علم الفرائض. -1
 ساب املعاصر وما آل إليه علم احلساب من تطور.ضرورة الربط بني الطرق احلسابية القدمية وعلم احل -2
العمل على استخدام وسائل االتصال احلديثة واليت ميكن من خالهلا الكشف عن املفقود، ومراعاة التطور العلمي  -3

 احلديث يف حل مسائل املفقود.
مسائل تتعلق  عليهمأوصي ابعتماد الفرضيني والقضاة على الطب املعاصر يف حتديد جنس اخلنثى إذا عرضت  -4

 ابخلنثى.
أوصي بعمل دراسات مشاهبة لألحكام الشرعية اليت هلا تعلق وثيق بعلم الطب أو التقنية احلديثة أو وسائل االتصال  -5

 املعاصرة.
مبا يتوافق   -ومنها بلدي احلبيبة مصر -أوصي بصياغة قانون األحوال الشخصية يف كثري من البلدان اإلسالمية  -6

 اسات املعاصرة لكثري من املسائل املتعلقة بعلم الطب والوسائل احلديثة.مع الدر 
 واْلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاْلات.
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 املصادر واملراجع
بريوت، دارالكتب العلمية، )اخلطيب الشربيين، حممد بن أمحد، مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، 

.(ه1415،1ط  

مكة املكرمة، مطبعة البالدالسعودية، ) بن أمحد احلنبلي، البدرانية شرح املنظومة الفارضية، عبدالقادر ابن بدران،
 بدون(.

 األزهري، علي زين العابدين احلسيين زايد، متممة التحفة السنية يف أحوال الورثة األربعينية )بدون(.

م(.1994 بريوت،دارالفكر،) ب،األنصاري، زكراي بن حممد السنيكي الشافعي، فتح الوهاب بشرح منهج الطال   

.(ه1420 ،1،دار ابن خزمية، طالرايض) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، هناية اهلداية إىل حترير الكفاية،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

م(.1971، 1القاهرة، دار النهضةالعربية، ط) الربديسي، حممد زكراي، املرياث،  

.2ط (ه1434 ،2الرايض، دارالتدمرية، ط) اخلثالن، سعد بن تركي، تسهيل حساب الفرائض،  

، دارالفكر، بدون(.بريوت) الدسوقي، حممد بن أمحد بن عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري للدردير،  

ه(، ط أخرية.1404 بريوت،دارالفكر،)  الرملي، حممد بن أمحد بن محزة، هناية احملتاج إىل ٮشرح املنهاج،  

. 4دمشق، دارالفكر( ط) الزحيلي، وهبة بن مصطفى، الفقه اإلسالمي وأدلته،  

. 1ه( ط 5142ض، دارالعاصمة،الراي) سبط املارديين، حممد بن حممد، شرح الفصول املهمة يف مواريث األمة،   

املغرب، وزارة األوقاف ) السميج، احلاج عبدالسالم، حتفة األجناب يف تسهيل علم الفرائض ومسائله الصعاب،
م(.1993 والشؤون اإلسالمية،  

. 2، ط(ه9142 بريوت، املكتب اإلسالمي،) الشامي، صاحل أمحد ، الفرائض فقًها وحسااًب،  

 دية،مكة املكرمة، املكتبة األس) مد بن عبد هللا، الفوائد الشنشورية يف شرح املنظومة الرحبية،الشنشوري، عبدهللا بن حم
.2ه( ط1433  

. 1ه( ط1434الرايض، دارالصميعي،) ــــــــــــــــــــــــــــــ، الدرة املضية يف شرح الفارضية،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
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 مصر، )مطبعة التقدم العلمية، ـــــــــــــــــــــــ، فتح القريب اجمليب بشرح كتاب الرتتيب،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
. 1ه( ط1345  

غزة، اجلامعة ) شويدح، مؤمن أمحد ذايب، أثر وسائل االتصال احلديثة على مسائل املفقود يف الفقه اإلسالمي،
.1ه( ط1427 اإلسالمية،  

م(.1989،1دمشق، دارالقلم، ط) الشريعة اإلسالمية يف ضوء الكتاب والسنة،الصابوين، حممد علي، املواريث يف   

.1 ( ط 2008 غزة، اجلامعةاإلسالمية،) صباح، عبداحلميد حسن، مرياث اخلنثى يف ضوء احلقائق العلمية املعاصرة،  

.   (م2014 ،مصر، قطاع املعاهد األزهرية) عبود، منشاوي عثمان، الوجيز يف الفرائض على املذهب األربعة،  

. 1ط (ه1372 مصر، مطبعة مصطفى احلليب،) الفرضي، إبراهيم بن عبدهللا، العذب الفائض شرح عمدة الفارض،  

.1ه( ط1406 الرايض، مكتبةاملعارف،) الالحم، عبدالكرمي بن حممد، الفرائض،  

الرتاث العريب،بدون اتريخ(،  بريوت، دار إحياء) املرداوي، علي بن سليمان، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف،
.2ط  

. 5( ط1425 جدة، داراملنارة،) مسلم، مصطفى بن حممد، مباحث يف علم املواريث،  

 .1ط  (الرايض، دار ابن اجلوزي، بدون اتريخ) اهلاشم، عبدالرحيم بن إبراهيم، الوجيز يف الفرائض، 
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 عيبروث الثقايف الشصراع اَلسرة اجلزائرية يف اْلفاظ على صحة افرادها مع املو 
 عيزل نعيمة

  استاذ جامعي حماضر
 و الدميغرافيا أبو القاسم سعد هللا ، قسم علم االجتماع 2جامعة اجلزائر

naimai10@hotmail.fr 

 
 ملخص الورقة البحثية

 يف أبدوارهم للقيام لهموأتهي ورعايتهم األبناء وتربية للزوجة، جالزو  اختيار من بداية كبرية   عناية ابألسرة اإلسالم اعتىن
 مع احتكاكهو  االجتماعي تفاعله خالل من والتفكري للسلوك السوية األساليب يكتسب ما عادة الفرد كون  احلياة،

 فانه اتوكيوسل قيم من ميتلكان ما وحسب العملية، هبذه القيام يف  األوالن الوكيالن مها األبوان وان اآلخرين،
 .سلبية وقيم سلوكيات أو اجيابية وقيم سلوكيات كانت  سواء يكتسبها

 ميكن صغري تمعجم أيضا وهي اإلنسان، قدم قدمية اجتماعية ظاهرة وهي االجتماعي، البناء يف األوىل اللبنة األسرة تعد
 أن قلنا إذا نبالغ الو  به، وتتأثر ثرتؤ  فيه، أساسية  بناء وحدة كوهنا  ضمنه  املتواجدة اجملتمع طبيعة فهم خالله من

 للمشكالت دىنتص ان ميكن وال األسرية، ابملواقف مرتبطة بعوامل ربطها ميكن وحلوهلا االجتماعية املشكالت معظم
ملهام ال اليت يقع على عاتقها مجلة من ا األسرة،هذه وتقوميها األسرة مشاكل يف نبحث آن دون اجملتمع تواجه اليت

لى صحة احلفاظ عل من احداها و اال فقدت معناها و مكانتها يف اجملتمع ، من بني هذه املهام  مهمة ميكنها التنص
األفراد البدنية والعقلية والروحية واالجتماعية فهي ملزمة حبماية صحة أفرادها ورعايتهم واالرتقاء هبم  اىل  األحسن، 

 قضاهتا. وهذه الرعاية تنبع من أعماق الثقافة اجملتمعية بكل تنا

ان االهتمام بصحة األفراد داخل األسرة اجلزائرية يتبع مجيع اخليارات االجيابية والسلبية فتارة تكون الرعاية طبية حبتة 
واترة تكون تقليدية شعبية حبتة واترة أخرى جندها سحرية خرافية، ويف كثري من احلاالت اليت ال جتد حال هلا بطريقة 

ق املتوفرة والنابعة من  العادات والتقاليد اليت اكتسبت بطرق خمتلفة و خالل مراحل واحدة يتم استعمال كل الطر 
 اترخيية معينة .  

 :االسرة ، املوروث الثقايف ، الصراع ،السحر و اخلرافة، صحة االفراد الكلمات املفتاحية

mailto:naimai10@hotmail.fr
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 اَلسرة يف اجملتمع اجلزائري: األول املبحث
 أغلب ماهتما انلت واجلماعات، لذااألفراد  حياة يف أتثرياً  سانية، وأعظمهااإلن اجلماعاتاألسرة أهم  ت عدّ      

 من تتقلص أهنا البعض اعتقد والوظيفي، حيث البنائي تقلصهاأو  أشكاهلا تطور املهتمني بدراسة الباحثني، خاصة
 .التطور ذروة لمتث اليتالنووية، و األسرة  إىل تصل حىت ابستمرار فأصغر أصغرأشكال  إىل املمتدة الكبرية أشكاهلا
 ختالف ليتا الشواهدأمام  يصمد الاإلعتقاد  هذا احلديث، ولكن اجملتمع يف املمتدةاألسرة  تنحسر ذلك ومبوجب 

 .سواء حد على والريفية احلضرية اجملتمعات يف املمتدةأشكال األسرة  بعض توجد زالت ذلك، فما
 :األسرة حول مفاهيم - 1
 املفاهيم هذه وكل فةاملختل اجملتمعات يف تواجدها حسب هلا املخولة وابلوظائف ابألسرة اصةاخل املفاهيم تعددت    
 . فيه تتواجد الذي اجملتمع جتاهاألسرة  به تقوم ان جيب الذي الدور عن تعرب

 يشدرة األس احلصني، فأعضاء الدرعأبهنا  تفسر لذلك والشدة القوة وهياألسر  من مأخوذة"األسرة  لفظ إن
 اجلماعة لىع تطلق كما وعشريته الرجل أهل على كذلك تطلق ، و لآلخر درعا منهم كل ويعترب البعض أزر ضهمبع

 الوحدات من" : كذلك وتعترب 1...(احملامني الرايضيني، أسرة املعلمني، أسرة كأسرة:  مشرتك هدف يضمهم الذين
 منها كل تتكون اسر يف وتربوا ولدوا اجملتمعات كل يف البشر اإلجتماعي، فجميع الرتكيب منها يتكون اليت األساسية

 ومها ابلغني نيشخص على تشتمل وهي( األبناء وجيل اآلابء جيل) فقط جليلني ينتمون األقل على أشخاص ثالث من
 جتاه يةاإلقتصاد اباللتزامات ابلعادة يقومان إهنما لألطفال، إال البيولوجيان األبوان أبهنما يعرفان اللذان واألنثى الذكر
 النوع هذا يف رهموشعو  وتعاملهم سلوكهم وطريقة واآلابء واألزواج لألبناء واملعايري القواعد معظم وحتدد األسرية الوحدة

 . 2"اإلجتماعية الوحدة من
 الرجال من ددعأو  رجال تشمل اليت األساسية املؤسسة هي( األسرة) العائلة أن' "بوتفنوشات مصطفى' ارأتى كما
 . 3"اخلدم وكذا آخرون وأقارب األحياء اخللف معهم النساء من عددأو  امرأة مع اجيازو  يعيشون

                                                           
  حسني عبد احلميد رشوان: األسرة واجملتمع-دراسة يف علم اجتماع األسرة، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، 2004، ص21. 1
   سناء اخلويل: األسرة واحلياة العائلية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت، 1984، ص 2.39
3 Mostefa boutefnouchet: la famille algérienne ,évolution et caractéristiques récentes , Sned, 

Alger,1982,p 14 
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 ادين شكل نم تنتقل أهنا اثبتة أبدا ليستاألسرة  إن"  قال حيث تطورية نظرةإىل األسرة  'مورقان' نظر وقد
 واالقتصاد التقنية ورلتط نتيجة قدمالت، درجاتإىل  ادين درجة من اجملتمع يعرفه الذي التطور مع ابملوازاة أعلى شكلإىل 
 "4. 

 ال لكنها جلوهريةا وظائفها من العديد تفقد"... حيث اجملتمعات وتتطور تتغري عندمااألسرة  وظائف تتأثر
 الوظائف بنائها، أما ابقيأل الصحية والرعاية التأنيسية بوظيفتها االحتفاظ مع، اجلدد ابألعضاء اجملتمع تزويد عن تتخلى
 .5..."عنها نيابة أخرى نسقيه وحدات هبا ومتق فسوف
 ملتعددةا املمتدة األعضاء، واألسرة احملدودة النوويةاألسرة  ومها لألسرة أساسيان شكالن هناك :األسرةأشكال  -2
 . األعضاء

 اليت الواألجيأفرادها  عدد و تعددت من خالل حتديد املمتدةاألسرة  تعريفات اختلفت:  املمتدةاألسرة  -ا
 ، وهي6"النووية ائلةللع اإلجتماعي التنظيم منأكرب  إجتماعي تنظيم هلا اليت العائلة تلك هي املمتدةاألسرة "ضمنها:ت

 من ، وغريهموزوجاهتم واألبناء املتزوجات غري واإلانث الذكور وأوالدمها والزوجة الزوج من تتكون اليت العائلة"  كذلك
 وإجتماعية اديةاقتص حياة يف ويشاركون املسكن نفس يف يقيمون مجيعا وهؤالء...األرملة واالبنة والعمة كالعم األقارب
لني جي مناألسرة اجلزائرية يف كثري من االحيان إىل أكثر  متتد ، و7"العائلة رئيسأو  األكرباألب  رائسة حتت واحدة

 إاناث أم ذكورا انواك ملتزوجون، سواءا وغري املتزوجني وأبنائهم زوجاتهأو  وزوجته الرجل فنجد :أجيال ثالث لتصل اىل 
 جلميعا و يف حاالت عديدة ينظم هلده االسر اقارب آخرون ليس ابلضرورة ان يكونوا ذووا قرابة دموية ويظم وأحفادهم

  . متجاورة سكنية وحدات عدةأو  واحد منزل يف تقيم قد واحدة معيشية وحدة

                                                           
4 Andrée Michel: la Sociologie de la famille et du mariage , puf , paris,1986,p 40. 
  معن خليل عمر: علم اجتماع األسرة، دار الشروق، عمان، األردن، 1999، ص 11. 5 
  إحسان حممد احلسن: العائلة والقرابة والزواج، الطبعة الثانية، دار الطليعة للطباعة والنشر، بريوت، 1985، 6 
. 13ص   
  سناء اخلويل، مرجع سابق، ص 40. 7
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 كان مهما ملتسعةا العائلة هي( املوسعة) املمتدةاألسرة  ": 'بوتفنوشات مصطفى'الباحث اإلجتماعي  يرى حني يف
 األجدادأو  األسالف بني جتمع أن وإبمكاهنا واملواليد الزواج ظروف حسب تتنوع أن العائلة هذه وتستطيع حجمها
 .8" التقليدية ابلبنية خاصة احلالة اجلانبني، وهذه من واألقارب

 متاسكها ويزيد الرتاحمو  املودة البعض، وجتمعهم ببعضهم مرتابطون املمتدةألسر أفراد ا جيعل الواحد القرايب ان األصل
 متتد يثحب النواةاألسرة  من أوسع وهي، القرابة نطاق خارجأو  قرابيا الزواج كان سواء، واإلجناب والزواج املصاهرة عند
 من ثريالك وعلى املمتد شكله على حيافظاألسر  من النوع األحفاد، وهذا حىت األجداد من بدءا أجيال ثالثإىل 

 ونقلها والعادات القيم ذههإستمرارية  على التقليدي، وتعمل العائلي للنظام اإلجتماعية القيم على حتافظ الوظائف، فهي
 تتأرجح اليت ريةاجلزائاألسرة  على ينطبقاألسر  من النوع وهذا الصغار ويتلقنها الكبار هبا فيعمل، جيلإىل  جيل من
 اجملتمع هلا تعرض ليتا والعمرانية واإلجتماعية واإلقتصادية التارخيية للتغريات نظرا وذلك واحلديث القدمي نمطنيال بني

 .اجلزائري
 :النووية األسرة-ُ
 عناإلقتصادي  اابستقالهل وتتميز اجملتمعات معظم يفانتشارًا  األكثر األساسي الشكل النوويةاألسرة  تعترب    

 اليت وهي اهاهتماواجت الزوجني رغبات على اختيارية، تعتمد شعورية بصورة تنظم ومعيشتها هتاحيا األقارب، وأسس
 ني، األسرة النوويةنوويت أسرتنيإىل  النظام هذا ظل يف عادة الفرد فقط، وينتمي الصغار وأبنائهما الوالدين من تتكون
 ظاهرة النوويةاألسرة  "اثرفـالتك أسرة وهي األب بدور يهاف يقوم اليت التوجيه، والثانية أسرة ابسم وتعرف فيها ترَب اليت

 كامللكية ظاهرامل من كثري على انعكست اليت الفردية النزعة سيطرة أمهها عواملإىل  ظهورها يعود عامليةإجتماعية 
 .9وإرضاؤه الفرد بسعادة املتعلقة العامة اإلجتماعية واألفكار والقانون
 والزوجة الزوج من املكونةإىل األسرة  لإلشارة يستخدم النواةاألسرة  مصطلح إن"  وهلابق' اخلويل سناء' عرفتها وقد

أو أحد  ألخاأو  األخت مثل األقاربأحد أفرادها أحد  مع يقيم أن ميكن اليت النواةاألسرة  بني تفرق وأطفاهلما، وهي

                                                           
8 Mostefa boutefnouchet,op.cit,p 316. 
  حممد اجلوهري: متهيد يف علم اإلجتماع، دار الكتب اجلامعية، اإلسكندرية، 1973، ص 259. 9
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 الزواج مبراسيم بدأت كوحدة يعرفان ط، وكالمهافق وأطفاهلما الزوجني على تقتصر واليت الزواجيةاألسرة  الوالدين، وبني
           .10" احلياة مدى وتستمر

 يبدأ عندماواألبناء، و  واألماألب  أوضاع يشغلون الذين األشخاص يكرب" : عندما بتغريات النوويةاألسرة  متر
 . 11" لألسرة حياة دورات ناكه يكون أبنفسهم، وابلتايل يكوننوها جديدة أسرة يف واألم األب أوضاع ملء يف األبناء
 وجود الألنه  فقط ظراين تصنيفا يبقى التصنيف هذا"  ان تبني( والنووية املمتدة)األسرة  شكلي استعرضنا ان بعد 
 الكثري أثبتته ما ذااجلزائري، وه اجملتمع ذلك يف اجملتمعات، مبا من جمتمعأي  يف خالصة ممتدة وأسرة خالصة نووية ألسرة
 .12"واجملتمعات لألسر الدقيقة املالحظات تؤكده وما اإلجتماعية الدراسات من

أو  األم ألسرةل استقالليتها، فإن العودة درجة كانت ومهما النوويةاألسرة  عيش منط كان يف اجملتمع اجلزائري مهما
والتقاليد،  العادات خيص فيما ملحة، خاصة ضرورة اهلامة االنشغاالت كل يف الزوجةأو  الزوج عائلة كانت سواء العائلة
 اجلديد، كلها املسكنإىل  واالنتقال اخلتان ومناسبات كالعقيقة  هبا االحتفال وطريقة اجلديدة الوالدات حاالت ويف

 . حامسا املواقف بعض يف وقرارها ضروراي فيها األم العائلة تدخل يكون حاالت
 وعائلة الزوج عائلة)اجلهتني من املمتدةأفراد األسرة  لقب من اهتمام حمل جيعلها للمرض النوويةأفراد األسرة  تعرض ان
 من كل ضرحي مثال، اين اجلديدة الوالدات حاالت يف ذلك السكين، ويظهر اجملال نفس يف يقطنون ، كأهنم(الزوجة
 العناية يفيةك يف الكبار يتدخل ما غالباً  الصغرية، وهنااألسرة  أفراح ملشاطرة والعمة والعم واخلالة واخلال واجلدة اجلد

 خالل من ألماب واألعراف، في هتم والتقاليد العادات من ومستوحى مستخلص االهتمام واملولود، وهذا ابألم واالهتمام
املستمدة من التقاليد الشعبية، و اليت مبوجبها تضمن تغذية صحيحة للمواليد اجلدد و كذا بعض  الصحية التغذية

 ت الزيتون و التقميط و استعمال الكحل و غريها .االستعماالت التكميلية كالتدليك بزي
 ظاهرة صلبة وابطر  بوجود عالئقيا املمتدةاألسرة  عن يبعدها ال املكاين اجملال حيث من النوويةاألسرة  استقاللية ان
  .معها ومسترتة
 األسرة : وظائف -3

                                                           
  سناء اخلويل، مرجع سابق، ص 65. 10
  حسني عبد احلميد رشوان، مرجع  سابق، ص 34. 11
  مسعودة كسال: مشكلة الطالق يف اجملتمع اجلزائري، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 1986، ص 23. 12 
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 شكل فاختلأو  الوظائف هذه تاختلف وإن واجلماعة الفرد من كل حياة يفأساسية  بوظائفاألسرة  تقوم    
 تزال ال فإهنا بيةالعر األسرة  هيكلة طالت اليت التغريات من الرغم على انه إال" والعصور،  اجملتمعات ابختالفاألسرة 
 العامل على االنفتاحو  االتصال وسائل تطور على النظر بغض وانه اإلجتماعية اخلالاي ملختلف الوظيفي بدورها حمتفظة
 .13" حاهلا على تزال الاألسرة  لدور الوظيفية الثوابت فإن اخلارجي
 وواجبات حقوق حدد ياإلسالم واملكان، فالتشريع الزمان بتغري يتغري ال اثبت مساوي بتشريع حمددة املسلمةاألسرة و 

 واجبات ابء، وكذااآل حنو األبناء، واألبناء حنو زوجها، واآلابء حنو زوجته، والزوجة حنو الزوج واجبات وتشملأفراد األسرة 
 ال جزء ألهنا ستقبلامل يف وال احلاضر يف عنها التخلي ميكن وال اثبتة املسلمةاألسرة  وظائف إن" يعين وهذا الرحم صلة
                   .14"املسلمني عقيدة من يتجزأ

 و من بني الوظائف اليت يتوجب على االسرة القيام هبا نذكر 
 اية،اما و احلم والشراب بعد اجناهبم و هي الطعام ب ان توفرها االسرة الفرادهاالبيولوجية اليت جي الوظيفة
 من اجل يةاإلجتماع واملشاركة والتفاعل العملأجل  من للمجتمع أعضائها إعداد اإلجتماعية فتتمثل يف الوظيفة

 ا وظيفة االسرةونشطني، أم فاعلني أطرافا وجعلهم وتربيتهماألطفال  إجناب خالل من للمجتمع احلضارية االستمرارية
 ببعض، فذلك برتابطهماألسرة  أعضاء واحلزم، واهتمام احلب بني التوازن عمل طريق عن فهيجتاه افرادها العاطفية 
أهم فرادها يعترب ال االسرة يف تلقني القيم الدينية السوي، يف حني جند ان وظيفة للسلوك السليمة األبعاد برسم كفيل
والرتبوية اليت تعمل  يةاألخالق لوظيفةاب ،و اليت تدعم  اإلجتماعية النظم يف وحدةو  البشرية تمعاتاجمل متاسك يف عنصر
 إليه. ينتمي الذي اجملتمع ومعتقدات واجتاهات عادات وإكسابه الطفل شخصية صقل على

 :األسرة اجلزائرية واملعايري اإلجتماعية-4
 املعايري تلقني لىع األفراد،اذ تعمل حياة يف وأخطرها اإلجتماعية للتنشئة املنتظمة املؤسسات مناألسرة  تعترب   

 املقبول وغري املقبول وكالسل وحتدد سلوكهم أساسها على حياهتم، ويقاس يف مبقتضاها التصرف ليتم ألفرادها اإلجتماعية

                                                           
  داليامؤمن: األسرة والعالج األسري، دار السحاب للنشر والتوزيع، القاهرة، 2004، ص- ص 2–4. 13
   كمال مرسي: األسرة والتعريف والوظائف واألشكال، دار القلم، الكويت، 2003، ص 72. 14
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 والرقابة العام أيوالر  انونوالق واألعراف والقيم والتقاليد العادات يف الرفض، ويتمثلأو  القبول وأسباب اجلماعة يف
 . اإلجتماعية

 :اَلجتماعية والعادات واملعايري القيم-ا
ية، تعمل على مجاع جتربة حصيلة هي بل معني شخص وضع من ليست القيم :القيم و املعايري اَلجتماعية -*1 -

 تعرف والتغيريو التطور صفة اإلجتماعية، و هلا والتنشئة الرتبية طريق عن آلخر جيل من اإلنساين، وتنتقل ضبط السلوك
، و القيمة امر تتفق عليه مجاعة 3"معينة ثقافة يف الناس فيها يرغبأو  يفضلها اليت الشخصية الصفات: "أهنا على

 اليت واخلصائص اتللصف خاصة نظرة جمتمع حمددة يف جمتمع معني و ال تلزم مجاعة اخرى يف جمتمع آخر بقبوله فلكل
 تكوين" هناو اليت تعرف أب للسلوك مقررة قواعدأو  مقننة صورا فهي اإلجتماعية أما املعايريافراده،  يسلكها ان جيب
 ، "15تماعياإلج والسلوك اإلجتماعية واالجتاهات واآلراء للخربة مرجعي إطارأو  قاعدةأو  مقياسأو  ميزان معناه فرضي
 بتسهل اجلماعة ، و هي كفيلةأفراد  سلوك يف يكون ال أن جيب وما يكون أن جيب ما حتدد،  أهنا اجيابياهتا ومن
 يف األفراد كسلو  وتنظم األدوار ككل كما اهنا حتدد واجملتمع اجلماعة ترتضيه ما مع تتماشى لدرجة الفرد سلوك
 .اإلجتماعية املواقف

 ويتوارث اً إجتماعي وميارس إجتماعياً  ويتعلم إجتماعياً  يكتسب متكرر سلوك" أبهنا تعرف :العادات اإلجتماعية -*2
  ،16"إجتماعيا
 بطبيعة يتعلق الذي الروتني ذلك األفراد، يشهده الذي احلقيقية احلياة روتني أبهنا: " العادات عن مالنوفسكي ويقول

 . 17"معقدة إجتماعية واهرظ مجلة فنكون السلوكية الرموز مع تتفاعل واليت اليومية احلياة يف تستعمل اليت واللغة اللهجة
 منهم كل عرويش عليهم األفراد، تضغط على سلطة،اذ متارس  واجلربية اإلجتماعية اإللزام لعاداتا خصائص و من

 تلزمنا ا، فهيهب متمسكني أنناأنفسنا  جند علينا مفروضة العادات أن نرى الذي الوقت هلا، ففي للخضوع مضطر أنه
 مستمدة العادة أن" اميك دور" به جاء مبا تفسريها نميك اجلربية اإللزامية اخلاصية وهذه. إطاعتها يف راحتنا جند حني يف

                                                           
  حامد زهران:علم النفس اإلجتماعي، ط04، عامل الكتب، القاهرة، 1977، ص3.132
  يسرى إبراهيم دعبس: تنمية املوارد البشرية يف اجملتمع البدوي، دار أم القرى للطباعة، االسكندرية، 1991، ص 211. 15
 فوزية دايب، مرجع سابق، ص 104، ص 106. 16 
  إحسان حممد احلسن، معجم علم اإلجتماع، مرجع سابق، ص 70. 17
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املسلمة  األفراد، أما اخلاصية الثانية و هي االكثر ضررا للمجتمعات عليها يسري لكي اجلمعي العقل يف ممثال اجملتمع من
 خالفنا حننذا إ اعلين لعنة االجداد حتل أن كاالعتقاد خرافية وعناصر أسطورية بنواح فهي ارتباط العادات االجتماعية

 املقبول الرأيأي  امالع للرأي األساسية املركبات من واحدة فاخلرافة إايها، ورثوان اليت عاداهتم نقطعأو  نغري أن حاولناأو 
 تلقائيتهاىل إ ذلك ويرجع الناسإىل  حمببةأي  فيها مرغوب جمموعها يف أهنا اإلجتماعية العادات مميزات منو عادة ، 
 واستقرارهم حاهلم ولصالح بعض مع بعضا لتعاملهم رورهتابض األفراد وشعور

 صحة األسرة اجلزائرية من منظور اجتماعي املبحث الثاين : 
 : يف اْلفاظ على الصحة دور األسرة -1

 لك يف فرد لكل مشروع حق وهي واالقتصادي، االجتماعي والتطور التنمية أهداف من هدف الصحة
 واألساسيات الضرورايت كل بتوفري أفرادها صحة على احلفاظ على الدول كل عملوت ، الشعوب كل ولدى اجملتمعات

 بدنيا السالمة اكتمال من حالة هي الصحة: "1948يف  العاملية الصحة لقيامها،وجاء تعريف الصحة حسب منظمة
 ".  العجز أو املرض انعدام جمرد ال واجتماعيا، وعقليا

 هاته كاهل يثقل الدول بعض لدى منشآهتا تسيري يف املسجل نقصال أو ابلصحة الكايف االهتمام عدم إن
 خالل من رادابألف يلحق الذي الضرر انحية من أو للمداواة الالزمة العالجية املادة انحية من سواء : عنه ينتج ملا الدول
األمراض  ذلك على ةمثلاأل و أفضل جمتمعاهتم جتاه واختصاصه جماله يف كل منهم املنتظر املعهود ابلنشاط القيام عدم

 إجنابه على تعمل ليتا األسرة يف أساسي عنصر الفرد يعد املزمنة.  األمراض وكذا القاتل االيبوال كفريوس والفتاكة املعدية
 نواحياليت ال تتحقق اال ابكتمال مجلة من ال والصحة، القوة درجات أعلى اىل به الوصول اجل من ومحايته وتغذيته
 . االجتماعية ة والعـقلية و الروحية و كذا النواحيالنفسيو  البدنية

فلقد شرعت لنفسها مجلة من القوانني و الطرائق لالهتمام  األفراد لصحة األول احلامي ابعتبار األسرة  و
ظى  اذ حت لشيخوخة،ا مرحلة اىل ووصوال فالشباب املراهقة  اىل  الطفولة بصحة افرادها بدءا ابملولود اجلديد مرورا مبرحلة

 . األسرية الصحية العناية ابهتمام مميز من مرحلة كل
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 أو فسيةن أو عضوية كانت إن اإلصابة، نوعية حسب واملتابعة االهتمام يستدعي درجته كانت أي واملرض
 روحاين أو اديم يكون قد والذي ورثته مما األسرة معتقد على ابالعتماد األسرة داخل تتم أن ميكن واملعاجلة معا، كالمها

: لصلواتاب القدمية األزمنة يف مقرتنة كانت واليت التوسالت أشكال من شكل وهي والتمائم التعويذات كاستعمال
 . 18"املرض ضد للصراع إضافية كوسيلة فقط تستخدم ان ميكن السحرية والتأثريات التعويذات وهذه"

 من أكثر لألمراض تعرضه ، وإمكانية وضعيف حساس جسمه كون خاصة بطريقة تكون ابلرضيع ان العناية
 . وغريها والكساح الرئوية وااللتهاابت( التيتانوس)والكزاز كاحلصبة سنا، األكرب غريه

،  وااللتهاابت لدما وفقر الضغط هلبوط عرضة أكثر ،ألهنا مغايرة بطريقة يكون الوالدة احلديثة ابألم واالهتمام
 . دالتولي عملية عن ينجم الذي التعفن كثرية أحيان ويف

 الفةخم بطريقة يكون ، والذي واملتابعة الرعاية من حظه له األسرة نفس داخل السن بكبار االهتمام أن كما
 والضغط السكرك املزمنة  ابألمراض لإلصابة عرضة أكثر( السن كبار) فهم( األم – الرضيع) السابقتني للطريقتني
 تويل وابلتايل غريها،و  النوم وقلة والقلق القلب وأمراض الصدرية ض، واألمرا والروماتيزم النصفي ، والشلل املرتفع الدموي
 لغريه ابلنسبة وأمهيته قيمتهب فرد كل تشعر الفئة هلذه تويل اليت احملبة الن هلؤالء، النفسي ابجلانب كبريا اهتماما األسرة
 والتداوي العالج وقبول العيش مواصلة اجل ، من املريض إرادة لتقوية قواي عامال ذلك يكون ، وابلتايل عائلته أفراد من

 . املداواة هذه طبيعة كانت ، مهما

 شخص عن قيل ذاإ فمثال احلاسدة، العني من كحيطة املضادة ابلكلمات العالج على كثريا اجلزائرية األسرة وتعتمد
 ،"يبارك هللا: "لةالعائ أفراد أحد عليه يرد نشيط إنسان الدراسة، يف جمتهد البنية، قوي انه( ابلغ -طفل – رضيع) ما
 آايت تستعمل اكم وغريها،" احلاسد عني يف مخسة أو العدو عني يف مخسة" ،"يسرته ريب" ،"العني من حيفظه ريب"

 . احلاسد اإلنسان عني من ومحايته الطفل لتحصني كاملعوذتني قرآنية

                                                           
  دزيو بتيكا: موسوعة الطب الشعيب، تر: يوسف منري إبراهيم، دار الرضوان، سوراي، 2001، ص 85. 18
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 هذه ويف النوم، أثناء املتتالية قفزاتوال املستمر ابلبكاء( املعيان أي) ابلعني املصاب الطفل على التعرف ويتم
 امللح يستعمل يثح وامللح،  الشب ومها اجلزائري الوسط يف معروفتني طريقتني ابستعمال اجلدة أو األم تقوم احلالة
  اىل  وصوال والبطن الصدر مث الرأس مبنطقة بداية الطفل حول دائرية بعمليات املعاجلة وتقوم اليمىن اليد يف بوضعه
 يضر الذي الشرير علالف حترق بذلك وكأهنا النار يف برميه تقوم مث الطريقة بنفس مرات سبع العملية وتعاد نيالقدم

 حول دائرية بعمليات قياموال اليمىن ابليد منه كمية أبخذ فيتم الشب استعمال يف واملتمثلة الثانية الطريقة أما ابلطفل،
 النار فوق ذويبهت ويتم آكل ملعقة داخل وضعه يتم مث متتالية راتم سبع وملدة امللح استعمال طريقة بنفس الطفل

 ستعمالا وأثناء فالنة آو فالن عني هذه اجلدة آو األم تقول وعندها االنصهار شدة من تنفجر فقاعات فتتشكل
 ". حسد إذا حاسد شر من" ،" تسود ال احلسود عني" عبارات تردد السابقتني احلالتني

 من احملصنات لك جترب ،فنجدها ابلعني كبرية بدرجة العلمية مستوايهتا اختالف على يةاجلزائر  األم وت ؤمن
 وهي ملنظر،ا بشع الصغري ليبدو العني يف الكحل تستعمل ،(اإلخالص سورة – الفلق سورة) قرآنية آلايت  قراءة

"  حلاسدا عني يف سةمخ" ابملعىن توحي و، هي الفضة او الذهب من يد شكل عن عبارة وهي( اخلامسة) تستعمل
 . وغريها

 اخلربة أهل هم ملن تتجه ذلك على عجزت وإن األسرة داخل بداية ، وتعاجل األفراد تصيب اليت  األمراض بني ومن
 :فهناك درجته ختتلف والذي ابجلن اإلصابة ، وهي الشعيب العالج ميدان يف

 لوداينا –كاملراحيض: طاهرة غري األمكنة كتل تكون ما غالبا) ما مكان يف كان حني فالن أن يقال :الضُر -
 قد املضروب أن الضرب آاثر ومن مضروب فالن وإن جن ضربه قد...( الصحي الصرف قنوات –الشعاب –الراكدة
 تدوم ال احلالة ههذ يف واإلصابة األعراض، من وغريها جسمه يف ازرقاق أو رقبته يف ابعوجاج يصاب او صوته يفقد
 ابلزيت ليكالتد أو الطالب عند من متيمة كتابة أو األسرة أفراد احد طرف من الشرعية ابلرقية يكون وعالجها طويال
 . املرقية

 وإمنا أسرته أفراد طرف من معاجلته تتم ال  احلالة هذه ويف جن، ركبه أو سكنه من وهو :املركُو أو املسكون -
 عن أو القرآن راءةبق إما يكون فالعالج األسرة، يف ةالسائد التفكري طريقة حسب وهذا طالب أو براقي االستعانة جيب
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 حىت يتوقف وال املوسيقى أنغام على الرقص املصاب من ويطلب الطبول ودق ابلتهليل والقيام البخور استعمال طريق
 . ابإلغماء يصاب

 ويتمثل رضعال األطفال عادة يصيب الذي املرض وهو-مبعىن انه هناك من يشارك الطفل يف صحته - :املشارك
 أن أي حيحةص بطريقة ينمو ال احلالة هذه يف والطفل عضوي، مرض ألي كلي غياب يف الرضيع جسد ضعف يف

 احلالة هذه ويف" مشارك" انه الطفل عن فيقال ما أمر يف خلل هناك فيكون اجلسدي منوه مع يتماشى ال الطفل عمر
 البقاع حنة كونت أن األفضل)  الرضيع وقدم يد على احلنة بوضع اجلدة أو األم تقوم: التالية ابلطريقة املعاجلة تتم

 األسبوع حبلولو  األول، األسبوع يف األيسر والقدم اليمىن اليد على االستعمال يكون أن شرط اثنني كل ليلة( املقدسة
 تقوم ال أن األم من بواملطلو  أسابيع، أربع ملدة العملية هذه  اىل وتتو األمين والقدم اليسرى اليد ابختيار تقوم الثاين
 عن بعيدا الرتبة فوق نهم التخلص يتم وإمنا املائية اجملاري يف جفافها بعد احلنة غسل يف استعماله يتم الذي املاء برمي

 سوف فانه املرض لطبيعة مضاد العالج يكن مل فإن به، واحمليطني املريض ملشاعر عميقة ومالمسة إحياء فهناك املسكن،
 الدميغرافية السمات نم ، ان الكثري (املرض) الوضع مع والتعايش ذاهتا حد يف اإلصابة قبول ورمبا االرتياحو  الطمأنينة يوقع
 ، وكذا املختلفة املناطق يف السائدة الثقافية العوامل وتلعب األفراد، صحة يف تؤثر االجتماعية واحلالة واجلنس العمر مثل

 اجلماعات بحس ختتلف للمرض األفراد مرضها،اذ ان استجابة آو داهنمأب بصحة األفراد إحساس االجتماعية املعايري
 أن القول يمكنف أخرى، بيئة يف كذلك يعد ال قد مرضية مؤثرات أو مرضا ما بيئة يف يعرف أن ميكن فما العرقية ،
 . اجلسد معاىف أو مريضا الفرد كان إن ما حيدد الذي هو والثقايف البيئي العامل

 من خيتلف( ضاملر  – الصحة) منهما لكل الثقايف والتعريف الصحة، لتعريف مالزما دائما كوني املرض تعريف إن
 أرواح أو قوى أبنه ملرضا عرفت القدمية فاجملتمعات. السائد الثقايف والنمط اجلغرافية البيئة وفق ويتحدد آلخر جمتمع
 فكان لوسطىا القرون يف أما املوت، اورمب والعذاب اآلالم له وتسبب جسمه على وتستحوذ للشخص تتعرض شريرة
 االبتهاالت طريق نع تكون به والعناية معاجلته  اىل  والتوصل اآلاثم ارتكابه نتيجة لإلنسان عقاب انه املرض يعرف
 . اجلسم خارج وطرده به قحل الذي الشر على التغلب طريق عن عافيته للمريض ترجع اليت الدينية الطقوس ببعض والقيام
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 لرعايةا يستدعي اإلنسان، جسم من معني عضو نشاط يف خلل أو عضو إصابة فهو للمرض العلمي فهومامل أما
حلالة ميكننا الفرد، و يف هذه ا إليه ينتمي الذي للبلد الصحة مقياس وحسب اإلصابة طبيعة حسب الطيب واالهتمام
 بني متباينا اختالفا خرآل جمتمع من ختتلف وهي اجملتمعات، بتغري تتغري ظروفها الن نسبية الصحة مقاييس القول ان 

 يف تفاوت هناك ونيك وابلتايل واالقتصادية االجتماعية النواحي يف واضح التفاوت الن املتقدمة، وتلك النامية الدول
 مقاييس تتمثلو  املطلوب، املستوى اىل للوصول مبجهودات تقوم قدراهتا حسب دولة كل أن العلم مع الصحية، النواحي

 . احلياة ملآ معدل وارتفاع واخلصوبة املواليد، معدل وتشمل: اجيابية مقاييس -أيلي    فيما الصحي ستوىامل

 واملواليد ضاإلجها معدل وكذا النوعية  األمراض من الوفيات ومعدل اخلام الوفيات معدل وتشمل :سلبية مقاييس -ُ
 . املوتى

  النوعية  األمراض ومعدل واالنتشار لإلصابة العام املعدل وتشمل: األمراض مقاييس -ج

 . والعنصري الديين والتعصب واإلدمان والفقر االحنراف وتشمل :اَلجتماعية األمراض مقاييس-د

 

 : والرافة والسحر الدين )النفسية و العضوية( يف ظل صحة األسرة -2

 ظواهر فسريت حماولة فيهما مثلتت والدين اخلرافة من كال أن ابعتبار: "القدم منذ الدين مع اخلرافة تداخلت
َـِكنه ما العلمية املعرفة بعض بلغ قد اإلنسان يكن مل اليت املختلفة، الكون  كال أن ذلك على ساعدي وما تفسريها من مي 
 بينهما الربط أن ماك. ....العلمية التجربة على يعتمدان وال املطلق العقلي التحليل  اىل  يستند ال والدين اخلرافة من
 الشعوذة ملخرتعي سمعي مما وتصديقها قبوهلا  اىل  اجلماهري ويدفع قوة يكسبها الزمن مع افرتاضيا أو آليا ربطا كان ءسوا
 . 19"واالجتماعي االقتصادي الصعيدين على  أكرب مكانة الكتساب  أكرب فرصة اجملتمع يف

                                                           
   إبراهيم بدران وآخرون: دراسات يف العقلية العربية، اخلرافة، دار احلقيقة، بريوت، سنة 1979، ص 19.73
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 احلياة سودي الذي الوحيد االجتماعي التنظيم وهو والقيم، لألخالق املتجدد املصدر القدم منذ الدين اعت رب 
 وإما لقانون،ا طريق عن يتحقق خارجيا يكون أن إما النفس ضبط أن خلدون ابن العالمة ويرى وينسقها، االجتماعية

 وال يرتابط ال تمعواجمل الضمري طريق عن أييت اختياراي ضبطا يكون أن وإما والشريعة، الدين طريق عن يتحقق داخليا
 . اجلمعي اإلميان أساس على إال اجملتمع وجود يتحقق ال كما الدين، بفضل إال يتماسك

 العضوي الرتكيب شكلفيت وهبا هلا يتحرك اإلنسان، فيتملكه دينية، فكرة تبزغ حني حتدث اجملتمع نشأة بداية"ان
 واألشياء األفكار اص،األشخ عامل بني تربط اليت الروحية الطاقة تولد فكرة وهي الزمن، ـ الرتاب ـ اإلنسان: بني التارخيي
 رغم وسالنف يغذي الذي الشحن عامل هي اإلميانية الروح. ......االجتماعية العالقات شبكة هو رابع عامل وتشكل

 .20"األشياء  من املادية اإلمكانيات قلة

 فالدين اعيةجتماال النظم قمة على' دوركامي' وضعه فقد االجتماعي، للضبط كوسيلة وقوته الدين ألمهية ونظرا
 اليت والعقاب الثواب كرةف أن كما االجتماعي، السلوك يف التوافق حتقيق عوامل أقوى من يعترب ونواهيه وأوامره بتعاليمه
 بفضل لضرورية،ا حاجاته من حاجة يسد ألنه االجتماعي، الضبط عملية يف هاما دورا تلعب الدين، يف هاما ركنا تؤلف
 االطمئنانو  النظام واستقرار ن االجتماعي التماسك على وتعمل األفراد عالقات تنظم اليت والقوانني القواعد وضع

 حسب اجتماعية فوظائ للسحر أن كما   الغيبية، والرموز ابلقوى األفراد تعلق زاد كلما الذاتية ابملشاعر والسمو النفسي
 التأثريات على هبا يةالبشر  النفوس تقتدر استعدادات، بكيفية علوم هي': "خلدون ابن' عرفه ولقد األفراد بعض اعتقاد

 هذه كانت ملاو  الطلسمات هو والثاين السحر هو واألول السماوية األمور من مبعني آو معني بغري إما العناصر عامل يف
 كانت غريه، وأ كوكب من هللا غري  اىل  الوجهة من فيها يشرتط وملا الضرر من فيها ملا الشرائع عند مهجورة العلوم
 . 21..."الناس بني كاملفقود بهاكت

                                                           
   البشري فياليل، هكذا تكلم مالك بن نيب، حنو منهج رشيد للتغري االجتماعي والبحث احلضاري، مكتبة إقرأ ، اجلزائر،2007، ص20.106
  عبد الرمحان ابن خلدون، املقدمة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، سنة 2004، ص 494. 21
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 خيدع من كل أن: " بـ فعرفه لإلنسان، السيكولوجي النفسي اجلانب يف يؤثر السحر أن أفالطون بني ولقد
 أنه يعرف ال نفسه الكاذب أن حيث أكذوبة، أردأ هي سحرا تسمى اليت الكذبة تلك ولعل يسحر، أنه يقال أن ميكن
 .22"نفسه أعماق من ادرص الكذب ألن كذبه، أحبولة يف وقع

 منهم األفراد، من ديدالع عليها نشا واليت منها املتخلفة اجملتمعات تسود اليت والشعائر والطقوس املعتقدات إن
 واملنتقلون( املتخلفة اجملتمعات) الباقون ويتفق جيتمع حيث املختلفة الثقافة ذات املتقدمة اجملتمعات يف للعيش انتقل من

 منها، التقليل أو تاملشكال بعض حلول يف الشعبية واملعتقدات األساطري بقدرة اإلميان أو ممارسة أو إتباع على مجيعهم
 الراحة يجدونف كاملة بصفة معه التأقلم من يتمكنوا مل واقع من هؤالء هروب على تدل فإمنا شيء على دلت أن وهي

 . املاضي  اىل  اهلروب يف والطمأنينة

"  املثل ويقول ما ملشكل تعرضها مبجرد القدمي تراثها تسرتجع اليت األسر أفراد من دالعدي عند يالحظ ما هذا و
 ال السحر سياق يف القدمية الدينية املمارسات  اىل  اللجوء استمرارية ان" ،" أساطريها بيئة  ولكل خرافاته عصر لكل
 املمارسات ذهه مثل يستخدمون الذين صواألشخا هلا، تكييفا يكون وإمنا احلياة، قيد على لبقائها استمرارا يكون

 دائيالب الشخص على يقتصر ال اخلرايف ان التفكري" ،23" دينهم يف مباح هو ملا تصورهم إطار داخل مشروعة يعتربوهنا
 املعتقدات بني من. 24" خرافية علل  اىل  الظواهر من كثريا يرجعون احلديثة، املدنيات أرابب من كثريا جند إننا بل

:"  حيث املختلفة منشاطاهت أوجه هلم فتحدد حلياهتم، كاملة نظما تضع أهنا جند والسحر اخلرافة تضم اليت يةاالجتماع
 هذا يف والقوة لثقةاب اجلمعي ابلعمل قيامهم أثناء األفراد يشعر رحابه ويف الدائم، التعاون على ويدفعهم مشلهم يوحد
 .25" الشديد واالطمئنان العمل

 يقوم ألنه تواجدها، بيئةو  نشأهتا ومبكان هلا، الثقافية ابخللفية مرتبط أمر األسر بني التفكري من النوع هذا وجود ان
 وحده ابهلل اإلمياين تقداملع بني متواصل والصراع األفراد، بني العالقات يف ويتحكم الواجبات وحيدد االجتماعي ابلضبط

                                                           
 عبد الرمحان عيسوي: سيكولوجية اخلرافة والتفكري العلمي، منشأة املعارف، اإلسكندرية – مصر-، 1983، ص 21. 22
  أوين ديفيز-تر: رحاب صالح الدين:السحر –مقدمة صغرية جدا، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، مصر، 2014، ص 17. 23
  نفس املصدر، ص 26. 24
  سامية حممد جابر: مدخل إىل األنرتبولوجيا االجتماعية والثقافية، دار العلوم العربية، بريوت، 1991، ص 149. 25
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 والعلوم الدينية دايةاهل عن العامة انقطعت". .. والتخلف، هلاجل وأساسه سببه الذي اخلرايف املعتقد وبني له شريك ال
 واألشباح لشيوخاب والعقائد التداوي يف الناس وتعلق واالجتماعية، والسياسية االقتصادية أوضاعها وتدهورت العملية
 .26.." الشيطانية واملمارسات واألرواح واجلن

 وهذا يمه،بتعال ملمة  غري كانت وإن اإلسالمي ابلدين نةمؤم مسلمة أسرة هي ثوابتها بكل اجلزائرية األسرة ان
 املساس خالهلا ستعمرامل عمد واليت اجلزائر هلا تعرضت اليت الطويلة االستعمارية املرحلة أوهلا عديدة متغريات بسبب
 فرنسا وكانت عربيةال اللغة وعن الدين عن األفراد إبعاد على والعمل العربية اإلسالمية اهلوية طمس وحماولة األمة بثوابت
 هناك كان ،1962 يف وخروجه 1830 يف االستعماري الدخول بني املمتدة الفرتة ففي ،" فرنسية اجلزائر" تردد آنذاك
 شبه كان الذي األمر األمية وحماربة العلم نشر وأوهلا اإلسالمية، الدول يف املعهود الديين للنشاط استمرارية وعدم خلل
: ليوم االستطالعية جنةللّ  تقرير ففي اجلزائرية اهلوية لطمس فرنسا سطرته الذي اهلدف وهو ناطق،امل من كثري يف معدوم
 يناواستول األوقاف، أمالك من كانت اليت العّقارات سائر الّدولة أمالك  اىل  ضممنا: "فيه جاء 1833 جويلية 07
 القبور، نبشناو  الّدينية، املعابد حرمات انتهكنا قدل... ومحايتها برعايتها تعّهدان كّنا الّسّكان من طبقة أمالك على

 .27 املسلمني عند حرمتها  هلا اليت املنازل واقتحمنا

 مدرسة، 50 تلمسان ويف مدرسة، 80 العاصمة ويف مدرسة، 86 االحتالل كان عدد املدارس يف قسنطينة عشية
 م1862 سنة ويف مساجد،  04 جّدا ريةقص مّدة بعد فصاروا مسجدا، 112 فكان العاصمة يف املساجد عدد أّما
 .28مضاعفة أبضعاف تتضاءل واجلوامع والّزوااي والكتاتيب واملدارس املساجد عدد بدأ

 اجلزائر حتاللال املائة الذكرى ففي البالد ، خريات استغالل قبل لإلسالم فرنسا حماربة على دليل إال هو ما وهذا
 املئوية كرىابلذّ  اآلن حنتفل ال إنّنا" :قائال قادهتا احد وصرح رية،كب حشودا إليه دعت ضخما حفال فرنسا أقامت

 إالّ  يعبد من وجدي لن سنة عشرين بعد - اجلزائر أرض يف اإلسالم بوأد اليوم حنتفل وإمّنا قرن، منذ اجلزائر الحتاللنا

                                                           
  أبو القاسم سعد هللا :اتريخ اجلزائر الثقايف )1830-1954(، اجمللد الرابع، الطبعة الثانية، دار الغرب اإلسالمي، 2005، ص26.250
 حممد صاحل الصديق:  كيف ننسى وهذه جرائمهم، دار هومة، اجلزائر،2005،  ص 54  27
    نفس املرجع، ص 28.62
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 ورثه ما الإ األمرين هلذين تداول هناك يكن ومل ودينا، لغة أمي اجلزائري جعل على املستعمر عمل لقد 29".- املسيح
 . اليومية احلياة خالل من ألبنائهم وتوريثه متريره على وعملوا السن كبار من األفراد

 وكان الصفوف تلئمت ال األحيان فمعظم املصلني، من خالية شبه املساجد بقيت استقالهلا على اجلزائر حصول بعد
 واحلج الصالة أنّ وك الكرب حنو السن يف تقدموا ملن والصالة احلج أن للعامة فكرة وبرزت السن كبار من املصلني معظم
 . املوت قبل انتقالية مرحلة

 كانت اليت زائرية،اجل األسرة لدى والتقدير االحرتام من بكثري حيظى كان الفرتة تلك يف احلاج أو املصلي والشيخ
 من الذابئح ينحر أن لياملص لغري جيوز وال ألعياد،وا املواسم يف وتستدعيه والزواج كاخلطبة اهلامة أمورها يف تستفتيه
 هلذا يكن مل هان ابلرغم(  الدين ميثل من هو املصلي أو احلاج) ميثله من ابحرتام كان الدين فاحرتام خراف، أو طيور
  اىل  دىأ ما وهذا والكتابة، القراءة حيسن يكن مل منهم الكثري بل الدينية القضااي يف واضح تعليم أو تكوين األخري

 .اجلزائري اجملتمع يف للدين املسيئة الظواهر بعض استمرارية

 هيمنة  اىل  دىأ والتوعية، التعليم يف بدورها كاملساجد التنشئة مؤسسات قيام عدم عن الناتج الديين الفراغ ان
 لسببني به مسلما مراأ انك وإتباعها األسرة داخل املواقف من الكثري على سيطرت اليت والسحرية، اخلرافية الظواهر بعض
 املطروح اإلشكال لفض البديل غياب واثنيهما هبا القيام جيوز وال سحرية املمارسات هذه ابن األفراد هؤالء جهل: أوهلما
 اجلهل انتشار معو  والنفع، املضرة أساس على واألشخاص األشياء يف القدمية ابلعقائد ارتبطت اليت املمارسات تلك" 
 دينية هي ال لتداويل أخرى وسائل يف اعتقد قد اجملتمع وجدان العقل، واستعمال التعلم عن اخلاصة عادوابت العامة بني
)  حرز كتابة أو معينة بئر ماء أو ويل ضريح أو شجرة قبل من أييت والضر والنفع والسقم الشفاء فأصبح علمية، وال

 .30. ..." ذلك حنو أو( حجاب

 شفاعة نيلل وسعيهم والصخور واألشجار املوتى وعبادة والدجالني، السحرة رةاستشا يف األفراد استمرار أن كما
 غري رياتالتأث هذه كانت" وأحجبة، متائم ابستخدامها املقدسة النصوص وتدنيس  ابلذابئح، والتضحية األرواح

                                                           
  حممد صاحل الصديق، مصدر سابق، ص 179. 29
  ابو القاسم سعد هللا، مصدر سابق، ص 248. 30
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 من التجرد يف فشلوا الذين اإلسالم اعتنقوا من ولبعض اإلسالم قبل ما عهد من قدمية ممارسات لبقاء تعزي اإلسالمية
 .31..."السابقة عباداهتم وأشكال معتقداهتم

 :نذكر واألمية اجلهل على القائمة املمارسات هذه بني ومن

 األم تقوم حيث ها،عذريت محاية بغية وهذا البلوغ قبل ابنتها مع األم هبا تقوم( خرية) سحرية عملية وهي :الربيط
 تردد وهي راتم سبع ملدة الفتاة فخذي بني"  رمانة" قفل وفتح غلق بعملية النساء من السن كبار من أي أو اجلدة أو

" الرابط" فك تمي وال شرفها، على اعتداء أي ضد الفتاة حتصني على داللة وهي"  خيط وابنكم حيط ابنتنا"  عبارة
 . طبيعية ةزوجي حبياة لتنعم عرسها، يوم بساعات الفتاة دخلة قبل إال( املرة أول املستعمل القفل نفس فتح)

 إطار خارج اجالزو  اختار العريس أو العروس لكون األسرة أعداء أحد هبا يقوم سحرية عملية فهو الشرير الربيط أما
 ويقومون لعريسا أو العروس مالبس أبخذ العملية وتتم األسر، بعض وتقاليد عادات يف حمبذ الغري األمر وهو القرابة
 ابلرقية إال السحر من النوع هذا فك يتم وال للعروسني، اجلنسية ابحلياة األذى يلحق يلك"  الربيط"  فيها السحر بوضح
 مث السحر عن ةانمج مبحنة املرور خربة تعلو الشعيب الدين ففي"  ـ توجهها حسب عائلة كل ـ آخر بسحر أو الشرعية
 .32" ابلسحر منها العالج

 أو إلجنابا عدم منه واهلدف أيضا املتزوجون ميس أن كنمي وإمنا فقط للعرسان يكون أن شرطا ليس"  الربيط"و
 كتابه يف' هللا سعد مالقاس أبو' اجلزائري املؤرخ يقول العملية هذه وعن العائالت، بني ورمبا الزوجني بني التفرقة إحداث

 ومن سحرية وصااي من عنهن يصدر وكم وربطهم، األزواج وحل السحر النساء تستعمل وكم' :"الثقايف اجلزائر اتريخ'
 ". وصاحباهتن لبناهتن أدوية أوصاف ومن رقى

 امرأة أو انك  رجال الشخص ي سحر حيث اجلزائرية األسر أوساط يف بكثرة منتشر سحري عمل وهو :التمريضة
 هو السحر نم النوع هلذا األساسي واهلدف واضح، عضوي سبب هناك يكون أن دون طويلة ملدة مريضا ضعيفا ليبقى

                                                           
  أوين ديفيز، مصدر سابق، ص 14. 31
  اوين ديفيز، مصدر سابق، ص 15.  32
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 لفةالس' مكانة اخذ كمحاولة للساحر، الكثري تعين ولكنها ظاهراي مهمة الغري األمور بعض من حلسدوا الغرية
 . ريهاوغ القرارات بعض واختاذ األسرة نطاق داخل التصرف يف الزوج أم احلماة مكان أو( الزوج أخ زوجة')الكربى'

 هبذه املهتمني الرجال وبعض النسوة من الكثري تعرفها واليت السحر عمليات يف تستعمل اليت األدوات ومن
 الثعابنيو  كاحلرابء اجملففة الزواحف وبعض – الكحل –الكربيت –اجلاوي –الشب–الرصاص مثل املعادن األعمال،
 .سحره يراد الذي الشخص مالبس من وقطع الشعر استعمال يتم وكذلك وغريها، والعقارب واجلراد

 امليت لغس وماء صابون استعمال وكذا احلمل من ملنعها العروس حنة ابستعمال السحر عمليات بعض تتم كما
 . وغريها امليت قرب وتربة

 أو ضريةح كانت سواء اجلزائرية األوساط يف جدا شائع وهو التطبيب من آخر نوعا اجلزائرية األسرة تعرف كما
 التطبيب أنواع من وعن أهنا' امليلي ركمبا' الشيخ عنها قال واليت( النون وتضعيف بضم') النشرة'  بـ يعرف ما وهو ريفية
 أو ماءها ويشرب حوهامي أو متيمة ويعلقها واجملنون، املريض هبا يعاجل تعويذة أبهنا وعرفها والتميمة، الرقية حكم وهلا

فرِق مبثابة فهي هبا، يدهن
 
 النشرة وترتبط حوراملس عن السحر وإبعاد السحر أيضا تعين كما واملريض، املرض بني امل

 . 33للجن  إرضاء الذبيحة على ي ذكر ال هللا اسم ان حىت غالبا، ابجلن

 يبقى وابلتايل ،كشفه يتم ال والذي امليت قرب يف السحر دفن يتم اليت تلك هي صعوبة السحرية األمور وأكثر
 . احلياة طعم أثناءها يفقد طويلة ملدة املعاانة حتت املسحور

 

 

 

                                                           

  33 أبو القاسم سعد هللا، مصدر سابق، ص 249. 
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 :ة األسرةاحمليط البيئ و َتثريه على صح -3

 عما بيئته كوانتم بني األول حبثه فكان به، حييط مبا مرتبط ومصريه الكون هذا يف اإلنسان حياة بداية منذ
 والبيئة ،" بيئته بنا اإلنسان" فـ احتياجات من إليه يتطلع ما شىت قضاء على ويعينه جلده به ويكسو رمقه، به يسد

 هي أرضية رقعة يف ينشأف جنسه، أبناء من غريه مع وهبا ضمنها يعيش واليت به احمليطة األبعاد كل هي لإلنسان ابلنسبة
 . فيها يتواجد ليتا اجلغرافية املنطقة حسب ومناخه طقسه ويتأثر ماء،  اىل  واستمراره لبقائه حيتاج واليت اليابسة

 االكتشافات وبعد ،االحتياجات شىت من يتطلب عما مواردها تفيض حملية بدائية بيئات يف األول نشأ اإلنسان
 وهذا الكبار عند ماراألع متوسط يف متزايد ارتفاع مع األطفال وفيات نسبة يف اخنفاض حدث الصحية والثورة الطبية
 الطبيعية البيئة تنتجه ام بكثري فاق والذي السكان متطلبات ارتفاع يف تسبب الذي الدميغرايف لالنفجار هاما سببا كان
 أفضل على لبحثا على األسرة تعمل والذي األفراد صحة على انعكس الذي للتلوث املولدة ضروالتح ابملدنية املتأثرة
 التطورات ضمخ يف املطلوب املستوى  اىل  هبا والوصول األسرة بصحة لالرتقاء ،و( الصحة)  عليها للحفاظ السبل

 الصحي املستوى لرفع يلةوس ابعتبارها ألسرةا تنظيم وجوب اىل العلماء دعا الكبري السكاين والتزايد احلديثة التكنولوجية
 .  عـام بشـكل اجملتمع ألفراد والثقايف

 من يصاحبه ماو  البيئي التلوث مواجهة يف متمثل وبقائه،  اإلنسان رفاهية يواجه الذي اخلطري التحدي وأصبح
 لتحقيق الفرصة نحهومت تالقو  تعطيه اليت بيئته ويشكل يصنع الذي هو ، ألنه اإلنسان بصحة مرتبطة خاصة مشاكل
  اىل  الوصول دون ئةالبي حتمل لقدرة معينة حدود هناك أبن يدرك أن وعليه والثقايف، واالجتماعي واخللقي الفكري النمو
 يهدد بشكل هماوتضاعف السكان عدد زايدة بعد بدأت احلقيقية البيئة فمشاكل وعناصرها، مكوانهتا يف التدهور حالة
 . منها واحدة اجلزائر تعد واليت والفقرية النامية الدول يف ةخاص نفسـها احليـاة

 خالصة البحث 
تبني من خالل ما ورد ان صحة األفراد البدنية والعقلية والروحية واالجتماعية من أولوايت األسرة، فهي ملزمة 

 معية بكل تناقضاهتا. الثقافة اجملت حبماية صحة أفرادها ورعايتهم واالرتقاء هبم  اىل  األحسن، وهذه الرعاية تنبع من أعماق
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ان االهتمام بصحة األفراد داخل األسرة اجلزائرية يتبع مجيع اخليارات االجيابية والسلبية فتارة تكون الرعاية طبية حبتة 
 واترة تكون تقليدية شعبية حبتة واترة أخرى جندها سحرية خرافية، ويف كثري من احلاالت اليت ال جتد حال هلا بطريقة

 واحدة يتم استعمال كل الطرق املتوفرة والنابعة من  العادات والتقاليد.  
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 حق املرأة يف العمل يف ضو ٌ حقوقها املالية يف اإلسالم
 إعداد: أ.فريدة حايـــد

 
 امللخص

واالكتساب حقا مشروعا كما هو حق للرجل، وكسائر ما قررته الشريعة من حقوق مالية من  يعترب حق املرأة يف العمل
مرياث ونفقة ومهر وأجرة رضاع وحضانة ونفقة طالق، فالعمل يف اإلسالم حق مايل للمرأة وطريق مشروع للتكسب 

إلزام ابإلنفاق   ليف للمرأة والواالسرتزاق، فهو مشروع يف أصله وال دليل على حترميه، ولكن ابملقابل ال جند أي تك
كالرجل إال يف حاالت حتدد حسب احلاالت؛ فاملرأة ال جتب عليها نفقة على الرجل ولو عملت كما ال جتب يف ماهلا 
حقوقا كما هي واجبة يف مال الرجل؛...وكل هذا حلكمة ؛ فاإلسالم كفل حقوقا مالية على زوجها حني قيام العالقة 

لوالد حني قيام البنوة وحقوقا على االبن حني قيام األبوة وهكذا فاملرأة مكرمة مصونة من الناحية الزوجية وحقوقا على ا
ا وهذه فلسفة عظيمة لإلسالم حيث مل مينعها من العمل وهل ،املالية ولو خرجت للعمل فالعمل ال يسقط هذه احلقوق

اهلم وإن فسه أوجب على غريها نفقة وحقوقا يف مأجر كالرجل إن ابشرته وكذلك أجر اإلتقان إن أتقنته، ويف الوقت ن
عملت وال وجوب يف ماهلا وذلك ضماان حلقوق النساء عامة وتنبيها إىل أمر مهم وهو مكانتها األسرية اليت تسهم يف 

 بناء اجملتمع من خالهلا. 

 الزوجية العالقة العمل، وجوب املرأة، حق املالية، احلقوق: املفتاحية الكلمات

 

 مقدمة:

 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني وبعد:  

تعترب تعاليم اإلسالم كالنور الساطع على املرأة حيث اعتقتها من السلطة الظاملة للمجتمع اجلاهلي، فاإلسالم         
 كثري احلقوق مع وساواها يف هو الذي انتشلها من حطام اجلاهلية حني سلبوها حريتها وإنسانيتها، فرفع اإلسالم قيمتها
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الرجل بعد أن اعرتف إبنسانيتها وكماهلا اجلسدي والروحي، وحىت كماهلا املايل فهي إنسان كامل األهلية وصاحل لتحمل  
كل ما يتحمله الرجل  وال فرق حيث كمال األهلية، إال إن اإلسالم فرق يف بعض األمور اليت تقتضيها الطبيعة البشرية 

سني، ولكن ال فرق جوهري يهني املرأة ويقلل من كفاءهتا الروحية واحلسية ومنها الكفاءة املالية؛ فاملرأة  والفطرية للجن
كفء لتحمل حىت الواجبات املالية كما هلا حقوق مالية أيضا فاملرأة هلا أهلية اتمة لتحمل املسؤولية املالية كالرجل حيث 

طريق العمل  متليكها ومتلكها وهلا احلق يف املرياث، وهلا احلق يف االكتساب عنهلا احلق يف مباشرة العقود املالية أبنواعها و 
وهلا مباشرته إذا أرادت ذلك وال دليل يف اإلسالم على منعها، فهو مباح يف حقها ولكن بدون وجوب كالرجل، وإن 

قها كالرجل؛ إال إن ميع حقو ابشرته فهي مسؤولة عنه كالرجل كذلك وهلا األجر متامه إن أتقنته، وهي تؤديه متمتعة جب
إلنفاق على املرأة ابالناظر يف تعاليم اإلسالم جيد فرقا بني الرجل واملرأة يف الواجبات املالية فحيث إن الرجل مكلف 

وجواب ال خالف فيه ومكلف بدفع املهر تكرميا ونفقة الطالق وأجرة الرضاع واحلضانة وهذه كلها تعترب حقوقا مالية 
دون إجياب حلق مايل للغري فال جتب عليها نفقة أحد إال يف حالة االضطرار وال نفقة طالق وال نفقة خالصة للمرأة 

إرضاع وال حضانة فكل الواجبات على الرجل، والرجل مطالب بتوفري ذلك عن طريق العمل أساسا أما املرأة فيمكن 
ا عظيمة حيث ذلك بدت فلسفة اإلسالم هنأن تكتفي يف ظل وجوب النفقة عليها فتستغين عن العمل واخلروج له، ل

مل تفرض يف ماهلا حقا ألحد بينما فرضت يف مال الرجل حقوقا عليها تتملك املال عن طريقه، وهذا تشريع عام لكل 
النساء يف مجيع األعصار وهو تكرمي هلا من سوء الزج هبا يف ميادين هتينها، كما إن فيه إشارة عظيمة لضرورة تكرمي املرأة 

ال تعمل وحىت إن عملت لكي تقوم بواجباهتا االجتماعية الروحية قبل أي التزام مايل وهذا ضمان لسريورة اجملتمع  وهي
وتوازن احلياة حيث هلا واجبات مقدمة على الواجبات املالية بينما الرجل له واجبات مالية مقدمة على واجبات أخرى؛ 

والعمل كالرجل فيجب حينئذ تكليف الرجل ابلوالدة ورعاية النشء وإذ ميكن التساوي وجعل املرأة مكلفة ابإلنفاق 
متاما كاملرأة وهكذا ميكن تساوي احلقوق والواجبات متاما حبيث جيب تكليف املرأة ابإلنفاق ودفع املهر ونفقة املتعة 

طالب املرأة بنفس أن تفحني يصبح عمل املرأة مطلبا للجميع وحّقا يعكس مساواة املرأة للّرجل، فال شّك حينئذ  وغريها
 واجبات الّرجل.

هذا ما أردت اإلشارة إليه من خالل هذه الورقة عسى أن أبني عدل اإلسالم ومساحته ومرونته يف تعامله مع شأن    
املرأة وحقوقها وهو ما أثبته احلياة املعاصرة حيث أصبحت املرأة ابسم املساواة والتكرمي تنادي ابلرجوع إىل البيت ووجوب 

 عمل واإلنفاق على الرجل. ال
وهنا برزت أمهية املوضوع حيث يعاجل هذه اجلزئية املتعلقة حبكم عمل املرأة وحاجتها إليه يف ظل ما شرعه هللا من     

 حقوق مالية تكفل كرامتها ومكانتها يف اجملتمع، وخاصة أهنا غري ملزمة بتكاليف كالرجل إال تفضال وتربعا.
 ف اآلتية:ويرنو إىل حتقيق األهدا
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بيان األهلية التامة للمرأة يف حتمل املسؤولية ومباشرة التصرفات املالية وغري املالية وعدم خروج املرأة للعمل  -1
 ال ينقص من أهليتها.

 بيان فلسفة اإلسالم يف حكم عمل املرأة ووجوبه من عدمه. -2
 دليل على حترميه.بيان أن العمل حق مشروع للمرأة كما للرجل وال دليل على إجيابه كما ال  -3
 بيان أن احلقوق املالية للمرأة يف اإلسالم تكرمي هلا وصيانة هلا وحفظ ملكانتها يف اجملتمع. -4
بيان أن للمرأة حقوق مالية على الرجل تعترب واجبات عليه يف حني ال تكلف املرأة أبي واجب مايل ولو   -5

 كانت غنية.
 ويف ظل ذلك تربز اإلشكالية اآلتية:

وق املالية املشروعة للمرأة يف اإلسالم تغنيها عن العمل؟ وهل املساواة بني الرجل واملرأة أساسه املساواة يف هل احلق     
 احلقوق فقط أم يستدعي ذلك املساواة يف الواجبات أيضا؟ 

لمية من عولتوضيح ذلك استعنت مبنهجني: املنهج االستقرائي واملنهج التحليلي فاالستقرائي استعنت به جلمع املادة ال
 مظاهنا ملعرفة مكانة املرأة يف اإلسالم وحقوقها العامة واخلاصة.

والتحليلي استعنت به لبيان حق املرأة يف العمل ودرجة احتياجها إليه يف ضوء قواعد املقاصد وحقوقها املالية، وكذلك 
 ذا األمر.رأة وفلسفة اإلسالم يف هما ورد من أدلة تبيح عمل املرأة وخروجها للعمل ألخلص يف األخري إىل حكم عمل امل

 واستدعى توضيح األهداف واألمهية تقسيم البحث إىل:
 وخصصتها للتعريف ابملوضوعمقدمة: 

 مبحث متهيدي:حقوق املرأة يف اجلاهلية وثورة اإلسالم على وضعها.
 املبحث األول: عناية اإلسالم حبقوق املرأة عامة.

 كة بني الرجل واملرأة يف اإلسالم.اْلقوق املالية املشرت  املبحث الثاين:
 يف اإلسالم. املبحث الثالث:اْلقوق املالية الاصة ابملرأة

 املبحث الرابع:حق العمل يف ضو ٌ كل اْلقوق.
  وخصصتها ألهم النتائج والتوصياتخامتة: 
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 حقوق املرأة يف اجلاهلية وثورة اإلسالم على وضعها. مبحث متهيدي:
 جلاهليةأوَل: حقوق املرأة يف ا

مل تكن للمرأة يف العصر اجلاهلي أي قيمة، فقد عانت ظلما وقهرا من الرجل واجملتمع اجلاهلي، فلم يكن  هلا أي      
قيمة ال إنسانية وال روحية، فقد سلبها اجملتمع إنسانيتها وروحها وأنوثتها وأهليتها، فال مكانة هلا يف هذا اجملتمع وهذه 

 ذه الفرتة:أهم معامل وضع املرأة يف ه
فاملرأة يف هذا اجملتمع ال إنسانية هلا، فهي ليست إنساان كالرجل فهي سلعة تباع وتشرتى  املرأة ليست ِنسان:-1

ومتلك وال حق هلا يف التملك، فال حق هلا يف العيش واحلياة، وإذا عاشت فهي مبثابة حيوان أو لرمبا احليوان أفضل منها، 
ة مالكها، وإذا َمَلكت ماال فال حق هلا مطلقا يف التصرف فيه، وللرجل سلطة مطلقة وإذا م ّلكت فهي تورث بعد وفا

 عليها وعلى ما هلا.
إذن: فهي فلم تكن إنساان مطلقا، وقد كانت االجتماعات حوهلا حتدد ما حقيقة هذا املخلوق، هل هي إنسان      

؟، ولذلك أابحت بعض الشرائع قتلها، ومن هؤالء أم ال؟ وهل هي كالرجل يف أهلية العبادة، وهل تدخل اجلنة أم ال
َر َأَحُدُهْم اِبأْلُ العرب الذين خلد هللا تعاىل رغبتهم هذه يف القرآن الكرمي حيث قال هللا: ) نْ َثى َظلَّ َوْجُههُ ُمْسَودًّا َوَِِذا ُبشِ 

َر ِبِه َأمُيِْسكُ  َوُهَو َكِظيم   ُِ  َأََل َسا ٌَ َما َُيُْكُم     ونَ ه َعَلى ُهوٍن َأْم يَُدسُُّه يف الرتَُّ يَ تَ َواَرى ِمَن الَقْوِم ِمن ُسو ٌِ َما ُبشِ   ( ا
ويعترب أهم تطور عرفته (،  10-9)التكوير :  وقال: )َوَِِذا املَ  ْو ٌُوَدُة ُسَِِلْت  أبَِيِ  َذْنٍب قُِتَلْت( (59-58)النحل: 

ه، أي يف أواخر 586لنيب )صلى هللا عليه وسلم(، وبعد ميالده سنة اإلنسانية يف اعتبار املرأة إنساان يف فرنسا قبل بعثة ا
                                                                                  (34) القرن السادس وبداية القرن السابع، إال أن هذا اإلنسان خلق خلدمة الرجل.

عة إنسانيتها، فهي ليست إنساان إذن فهي شيئ آخر، ففيه من اعتربها سلوهذا نتيجة ن كران  املرأة سلعة وِبيمة:-2
وجاء القرآن يبني كيف كانت املرأة تورث كالسلعة  (35)ألهنا كانت تباع وتشرتى وفيه من اعتربها حيواان ألهنا ال تعقل

ا من نفسها ون أحق هبإذا مات زوجها حيث جييء أحد الوراثة ويلقي عليها ثواب ويقول ورثتها كما ورثت ماله فيك
 (09نساء: )ال ََي َأي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ََل ُيَِلُّ َلُكْم َأْن َترِثُوا النِ َسا ٌَ َكْرًها(فجرم اإلسالم ذلك وقال: )

فهي ليست إنساان، إذن فال أهلية هلا دينية أو مالية، فليس هلا احلق يف العبادة، فهل تصح منها  َل أهلية َلا: -3
أم ال؟ وهل تدخل اجلنة أم ال؟ فقرر أحد اجملامع يف رومية أهنا حيوان جنس ال روح له وال خلود، ولكن جيب  العبادة

  (36) عليها العبادة واخلدمة، وجيب أن يكم فمها كالبعري والكلب العقور ملنعها من الضحك والكالم.
                                                           

 .06( نفسه، ص34 )
 .05، ص (دم ،دت ،د.د، ط د)اجلار هللا، مسؤولية املرأة املسلمة،  ( عبد هللا بن جار هللا35 )
 .(06، ص)املرجع نفسه( 36 )
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 التملك وال التمليك وال اإلرث.ونظرا لعدم أهليتها الدينية فال أهلية هلا مالية فليس هلا حق      
 اثنيا: ثورة اإلسالم على وضع املرأة يف اجلاهلية

جاء اإلسالم واملرأة قد هضمت حقوقها العامة واخلاصة، حيث مل جيدها إال سلعة ومتاعا، وحيواان ال حّق له يف 
لمرأة يعترب ثورة على هذه العادات ولذلك ما جاء به اإلسالم من تكرمي ل !!احلياة، ومن ال حق له يف احلياة كيف يعيش؟

          السيئة اليت سلبت املرأة حقوقها وظلمتها ظلما كبريا.
وهذه صور من سور خالدات تبني إهانة املرأة والتقليل من أهليتها عند العرب يف جاهليتهم حيث كانوا يعضلون 

ته واألخ أخته ه مجيع ما أنفق عليها، ومينع األب ابناملرأة ومينعوهنا حقها؛ فيمنع الرجل مطلقته من الزواج حىت ترد علي
من الزواج إن شاء، ويسيء الرجل عشرة امرأته فال يطلقها إال بفدية، فحارب اإلسالم ذلك وقضى عليه، حيث قال 

ُتُموُهنَّ َِِلَّ َأْن أيَِْتنَي بَِفاِحَشةٍ تعاىل: ) َفاَل  (. وقال تعاىل: )19)النساء: (  بَ يِ َنةٍ مُ  َوََل تَ ْعُضُلوُهنَّ لَِتْذَهُبوا بِبَ ْعِض َما َآتَ ي ْ
نَ ُهْم اِبْلَمْعُروفِ   (.232( )البقرة: تَ ْعُضُلوُهنَّ َأْن يَ ْنِكْحَن َأْزَواَجُهنَّ َِِذا تَ َراَضْوا بَ ي ْ

ا مبا هوجاء واملرأة تقاسي األمرين من ظلم الزوج وسوء خلقه وقبح معاملته، فحرم اإلسالم ذلك، وأمره أن يعامل      
) َوََلُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ (. وقال تعاىل: 19) النساء:  َوَعاِشُروُهنَّ اِبْلَمْعُروِف( )حيب أن تعامله به قال تعاىل: 

 (37)(.228) البقرة:  اِبْلَمْعُروِف(
 فهو الذي اعرتف إبنسانيتها، يف صورة تكرمي (38)وهبذا تعترب تعاليم اإلسالم حتريرا هلا، وليس ظلما هلا، بل هو حترير     

وحقها يف احلياة ومن كفل حياته فقد كفل كامل حقوقه من أهلية العبادة والتملك والتمليك وأهلية التزوج وأهلية الوالية 
 وحرية االختيار يف الزواج وغريه، وحرية املشاركة السياسية...
ملسؤوليات الشريفة نثى هلا ميزاهتا األنثوية هتيئة هلا للقيام ابوكما كفل هلا هذه احلقوق كفل هلا أنوثتها دون متييع، فهي أ

املناطة هبا، فهي ليست سلعة تباع وتشرتى فهي أنثى تشتهى وتبتغى فال تغليب حلق دون حق أو على حق، فاإلسالم  
حتفظه، وهذا  تكفل هلا مجيع حقوقها املعنوية والروحية واملادية فحىت جسد املرأة مصون حمفوظ مبا شرعه من تشريعا

 تكرمي للمرأة ال مثيل له يف أي داينة وسيتبني األمر أكثر ابحلديث عن احلقوق املالية. 

 املبحث األول: عناية اإلسالم حبقوق املرأة عامة

                                                           

 ، وحممد معروف الدوالييب،32قضااي املرأة املسلمة والغزو الفكري، )رسالة ماجستري غري مطبوعة: اجلامعة اإلسالمية، غزة(، ص ( انظر: صفاء عوين،37 )
ملكتب ا ،5السباعي، املرأة بني الفقه والقانون، )ط مصطفىو (، 29-28بريوت(، ص) ،م1989ه= 1409 دار النفائس، ،1املرأة يف اإلسالم، )ط

 (.29-25بريوت(، ص) ،م1962 اإلسالمي،
 ، وقال عنه األلباين صحيح. 234( رواه أيب داود يف سننه، كتاب الطهارة، برقم: 38 )
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 إذن فاإلسالم كرم املرأة وكفل حقوقها كلها وهذه نبذة موجزة عن أهم احلقوق اليت جاء هبا اإلسالم للمرأة منها:   
فهي شقيقة الرجل، ومثله يف اإلنسانية، فهي كائن حي له حياته ومماته، وليست سلعة وال  ة ِنسان كالرجل:املرأ -1

 حيواان وهذا ما شهد به القرآن يف هذه اآلايت: 
ا ِِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اَّللَِّ َأتْ َقاُكْم ِِنَّ اَّللََّ و ََي َأي َُّها النَّاُس ِِنَّ َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنْ َثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعواًب َوقَ َباِئَل لِتَ َعارَفُ  )

 (13)اْلجرات:  َعِليم  َخِبري (
َها َزْوَجَها َوبَ  ُهَما رَِجاًَل َكِثريًا وقال تعاىل:) ََي َأي َُّها النَّاُس ات َُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ ثَّ ِمن ْ

 (01َسا ًٌ ( )النسا ٌ: َونِ 
َها ) َها َزْوَجَها لَِيْسُكَن ِِلَي ْ  (189( )األعراف:  ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمن ْ

َنُكْم  َها َوَجَعَل بَ ي ْ َودًَّة َوَرْْحًَة ِِنَّ يف َذِلَك مَ وقال تعاىل:) َوِمْن َآََيتِِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن َأنْ ُفِسُكْم َأْزَواًجا لَِتْسُكُنوا ِِلَي ْ
 (.21َْلَََيٍت ِلَقْوٍم يَ تَ َفكَُّروَن ( )الروم: 

َقُكْم ِمَن الطَّيِ َباِت وقال تعاىل:) َواَّللَُّ َجَعَل َلُكْم ِمْن َأنْ ُفِسُكْم َأْزَواًجا َوَجَعَل َلُكْم ِمْن َأْزَواِجُكْم بَِننَي َوَحَفَدًة َوَرزَ 
 (.72يُ ْؤِمُنوَن َوبِِنْعَمِة اَّللَِّ ُهْم َيْكُفُروَن( )النحل: َأفَِباْلَباِطِل 

 (39)وكان صلى هللا عليه وسلم يقول:"ِمنا النسا ٌ شقائق الرجال".
أي للمرأة احلق يف العبادة كالرجل، وليست العبادة حكر على الرجل كما كان يعتقد  املرأة ِنسان عبد هلل كالرجل:-2

ْنَس َِِلَّ لِيَ ْعُبُدوِن( )الذارَيت: ىل: أهل اجلاهلية، حيث قال تعا  (.56) َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواإْلِ
أي للمرأة أهلية اتمة للعبادة، وهلا حتمل نتيجة أعماهلا، فهي مسؤولة عن أعماهلا كالرجل، وال يتحمل أحد عنها      

وي، وال ا ابلرجل. فالكل مسؤول أمام هللا ابلتسانتائج أعماهلا. وهذا من متام إنسانيتها وكماهلا اإلنساين ومتام مساواهت
أحد مسؤول عن اآلخر، وليس للرجل حتمل تبعات أعمال املرأة، وهذا ليس جترحيا للمرأة بل هذا من متام املساواة بني 

بوديتها ع الرجل واملرأة، فال ضعف للمرأة، وال نقص فيها حىت يكمله الرجل. وهذا من متام التكرمي حيث يرفع عن املرأة
  ألحد، بل تتحقق عبوديتها هلل الواحد األحد، وال أحد مسؤول عنها.

 وهذا أول مساواة للمرأة يف اإلسالم، حىت تتحصل على مجيع حقوقها.    
وهكذا جاءت آايت يف القرآن الكرمي تبني مسؤولية املرأة العقدية قبل كل شيء حىت تستعد لكل مسؤولية أخرى،     

قد تساوى بني الرجل واملرأة يف املسؤولية حني حتدث عن مسؤولية آدم وحوى يف اخلروج من اجلنة وبرأ وقد كان القرآن 

                                                           

 .26(  السباعي، املرأة بني الفقه والقانون،مرجع سابق، ص39 )
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َها فََأْخَرَجُهَما ممَّا َكاَن ِفيِه(املرأة من هذه التهمة فقال يف سورة البقرة:  َُما الشَّْيطَاُن َعن ْ ، ويقول عن (36لبقرة )ا ) فََأَزَلَّ
 (.23)األعراف:  (ا ظََلْمَنا َأنْ ُفَسَنا َوِِْن مَلْ تَ ْغِفْر لََنا َوتَ ْرَْحَْنا لََنُكوَننَّ ِمَن اْلَاِسرِينَ قَاََل رَب َّنَ  توبتهما: )

، مث قرر (121طه: ) ( َوَعَصى َآَدُم رَبَُّه فَ َغَوى )بل إن القرآن يف بعض آايته نسب الذنب إىل آدم وحده فقال:      
تِْلَك أُمَّة  َقْد )، فقال سبحانه: (40)ية أمها حواء، وهو يشمل املرأة والرجل على السواءمبدأ آخر يعفي املرأة من مسؤول

ُتْم َوََل ُتْسأَُلوَن َعمَّا َكانُوا يَ ْعَمُلونَ    (.134)البقرة:  ( َخَلْت ََلَا َما َكَسَبْت َوَلُكْم َما َكَسب ْ
 َعِلْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمَناٍت َفاَل َناُت ُمَهاِجَراٍت فَاْمَتِحُنوُهنَّ اَّللَُّ َأْعَلُم إبِِميَاهِنِنَّ فَِإنْ )ََي َأي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َِِذا َجا ٌَُكُم اْلُمْؤمِ 

 (.10تَ ْرِجُعوُهنَّ ِِىَل اْلُكفَّاِر( )املمتحنة:
َتَمُلوا ُِبَْتاًن َوَِِْثًا ُمِبيًنا( وا فَ َقِد احْ ومنه قوله تعاىل: ) َوالَِّذيَن يُ ْؤُذوَن اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت بَِغرْيِ َما اْكَتَسبُ 

 (.58)األحزاُ:
ُُ َجَهنََّم َوََلُْم عَ  ُُ اْْلَرِيِق ()الربوج:ذَ وقوله: ) ِِنَّ الَِّذيَن فَ تَ ُنوا اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت مثَّ مَلْ يَ ُتوبُوا فَ َلُهْم َعَذا  (.10ا

ُ َواْستَ ْغِفْر ِلَذنِْبَك فَاْعَلْم َأنَّهُ ََل ِِلَ  )أن يستغفر للمؤمنني واملؤمنات مجيعا بقوله:  وأخربهم أبن هللا تعاىل أمره      هَ َِِلَّ اَّللَّ
ُ يَ ْعَلُم ُمتَ َقلََّبُكْم َوَمثْ َواُكْم()حممد:  (.19َولِْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت َواَّللَّ

ضرورة أن على النساء ما على الرجال من أركان اإلسالم إال أن الصالة ومن اجملمع عليه املعلوم من دين اإلسالم ابل     
 تسقط عن املرأة يف زمن احليض والنفاس مطلقا فترتكها وال تعيدها لكثرهتا. وكذلك الصيام. 

 َأْو أُنْ َثى :) َمْن َعِمَل َصاِْلًا ِمْن ذََكرٍ وهذه آايت أخرى تبني أن جزاء املؤمنات كاملؤمنني يف اآلخرة فقال تعاىل     
 (.97:َوُهَو ُمْؤِمن  فَ َلُنْحِييَ نَُّه َحَياًة طَيِ َبًة َولََنْجزِيَ ن َُّهْم َأْجَرُهْم أبَِْحَسِن َما َكانُوا يَ ْعَمُلوَن( )النحل

نْ َثى َوُهَو ُمْؤِمن  فَُأوَلَِِك أُ  : ) َمْن َعِمَل َسيِ ًَِة َفاَل جُيَْزى َِِلَّ ِمثْ َلَها َوَمْن َعِمَل َصاِْلًا ِمْن ذََكٍر َأوْ وقال تعاىل     
ٍُ ( )غافر:  (.40يَْدُخُلوَن اجْلَنََّة يُ ْرزَُقوَن ِفيَها ِبَغرْيِ ِحَسا

 ا(ُموَن نَِقريً :) َوَمْن يَ ْعَمْل ِمَن الصَّاِْلَاِت ِمْن ذََكٍر َأْو أُنْ َثى َوُهَو ُمْؤِمن  فَُأوَلَِِك يَْدُخُلوَن اجْلَنََّة َوََل يُْظلَ وقال     
 .(124)النساء: 
ُْم َأين ِ ََل ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن ذََكٍر َأْو أُنْ َثى بَ ْعُضُكْم ِمْن بَ ْعٍض( )آل : )وقال       َُ ََلُْم َرِبُّ عمران:  فَاْسَتَجا
195).  

                                                           

 22القاهرة(، ص ،م1984، مكتبة دار الرتاث، 4رأة املعاصرة، )طاإلسالم وقضااي امل ،اخلويل البهي(، و 27-26)ص املرجع السابق، ( انظر: السباعي،40 )
-24. 
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اِدِقنَي َوالصَّاِدقَاِت َواْلَقانِِتنَي َواْلَقانَِتاِت َوالصَّ  :)ِِنَّ اْلُمْسِلِمنَي َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناتِ وقال      
قَاِت َوالصَّاِئِمنَي َوالصَّ  ِقنَي َواْلُمَتَصدِ  ائَِماِت َواْْلَاِفِظنَي َوالصَّاِبرِيَن َوالصَّاِبَراِت َواْلَاِشِعنَي َواْلَاِشَعاِت َواْلُمَتَصدِ 

ُ ََلُْم َمْغِفَرًة َوَأْجًرا َعِظيًما(فُ ُروَجُهْم َواْْلَاِفظَاِت َوالذَّاكِ  اِكَراِت َأَعدَّ اَّللَّ َ َكِثريًا َوالذَّ  .(35األحزاُ: ) رِيَن اَّللَّ
ُ اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت َجنَّاٍت ََتِْري ِمْن حَتِْتَها اأْلَهْنَاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَمَساِكَن طَ وقال      نَّاِت َعْدٍن يِ َبًة يف جَ :)َوَعَد اَّللَّ

 (.79َوِرْضَوان  ِمَن اَّللَِّ َأْكرَبُ َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم()األنفال:
فاهلل سبحانه أشرك حواء مع آدم عليه السالم فيما خاطبه به، وأمره وهناه، فحني أمره أن يسكن اجلنة، وهناه أن       

َها َرَغًدا َحْيثُ َوقُ ْلَنا َيَ  )أيكل من الشجرة وجه إليها اخلطاب معا:  ُتَما  َآَدُم اْسُكْن َأْنَت َوَزْوُجَك اجْلَنََّة وَُكاَل ِمن ْ  ِشِ ْ
َأمَلْ )، وحني خالفا أمر هللا وجه اإلنكار إليهما معا:  (.35)البقرة:  َوََل تَ ْقَراَب َهِذِه الشََّجَرَة فَ َتُكوَن ِمَن الظَّاِلِمنَي (

  (.22)األعراف:  (َرةِ َأهْنَُكَما َعْن تِْلُكَما الشَّجَ 
وللمرأة شخصيتها املستقلة عن الرجل، ويذكر لنا القرآن الكرمي مبايعة النيب صلى هللا عليه وسلم للنساء مبايعة      

ًِا شْ )ََي َأي َُّها النَّيبُّ َِِذا َجا ٌََك اْلُمْؤِمَناُت يُ َبايِْعَنَك َعَلى َأْن ََل يُ مستقلة عن الرجال وذلك يف قوله تعاىل:  رِْكَن اِبَّللَِّ َشي ْ
َوَأْرُجِلِهنَّ َوََل يَ ْعِصيَنَك يف َمْعُروٍف  َوََل َيْسرِْقَن َوََل يَ ْزِننَي َوََل يَ ْقتُ ْلَن َأْوََلَدُهنَّ َوََل أيَِْتنَي بِبُ ْهَتاٍن يَ ْفرَتِيَنُه َبنْيَ َأْيِديِهنَّ 

  (.12)املمتحنة:   َغُفور  َرِحيم (فَ َبايِْعُهنَّ َواْستَ ْغِفْر ََلُنَّ اَّللََّ ِِنَّ اَّللََّ 
َوَمْن يَ ْعَمْل )وأتكيدا على تلك املسؤولية كانت مع الرجل يف ميزان الثواب والعقاب األخروي حيث قال سبحانه:      

وقال:  ،(124)النساء:  نَِقريًا ( ونَ ِمَن الصَّاِْلَاِت ِمْن ذََكٍر َأْو أُنْ َثى َوُهَو ُمْؤِمن  فَُأوَلَِِك يَْدُخُلوَن اجْلَنََّة َوََل يُْظَلمُ 
ُ اْلُمَناِفِقنَي َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُكفَّاَر َنَر َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها ِهَي َحْسبُ ُهْم َوَلَعنَ ُهمُ ) ُ  ُمِقيما َوَعَد اَّللَّ ُ َوََلُْم َعَذا )التوبة:  (َّللَّ

 .(41)كد هذا املبدأ ال يسعنا ذكرها كلها يف هذا املقام ، ولو تتبعنا القرآن الكرمي لوجدان آايت كثرية تؤ (67
( 42)ويؤكد ذلك قول الرسول صلى هللا عليه وسلم املشهور: "لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطع حممد يدها"      

 نت امرأة.افهو يؤكد مسؤولية املرأة، وهي تعاقب ويقام عليها احلد وكذلك الرجل، ومل خيص املرأة هنا، إال ألن السارقة ك
بعد أن بني هللا تعاىل أن املرأة مثل الرجل يف كوهنا أهال لتحمل املسؤولية، دعا إىل للمرأة حق التعلم والتعليم: -3

تعليمها، وبني أنه حق هلا، بعد أن بني التعليم حق للجميع مل يستثن املرأة، فاإلسالم جاء إلخراج الناس من الظلمات 
اف قه يف التعلم والتعليم واكتساب املعارف وعدم استثنائه للمرأة دليل على تكرميه هلا واعرت إىل النور، وأن كل فرد له ح

                                                           

 (.3475( صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، حديث رقم )41 )
(، وصححه األلباين يف صحيح سنن ابن 224) ( أخرجه ابن ماجة يف سنته، كتاب: املقدمة، ابب،فضل العلماء واحلث على طلب العلم، حديث رقم42 )

 . 92(، ص01الرايض: مكتبة املعارف(،ج)ماجة، )
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منها بقدرهتا لالكتساب، وال توجد آية أو دليل يفرق بني الرجل واملرأة يف ذلك )يف طلب التعليم( حيث قال )صلى 
  (43)"طلب العلم فريضة على كل مسلم".هللا عليه وسلم(: 

لنيب )صلى هللا عليه وسلم( من عدة طرق أنه كان يعلم أصحابه الكتابة، ومنهم النساء ومل مينع واحدة وقد ثبت عن ا 
منهن فاشرتكن مع الرجال يف اكتساب املعارف هبداية اإلسالم فكان منهن راوايت للحديث يروي عنهن الرجال، وكان 

       (44)منهن الطبيبات واملمرضات والفقيهات والشاعرات واألديبات... 
 ومل يغنب اإلسالم املرأة، بعد أن دعا إىل حقها يف التعلم مل مينعها منحقها يف اإلصالح واملشاركة اَلجتماعية:  -4

أداء رسالتها، وأداء ما تعلمته لتساهم يف البناء الفكري للمجتمع، فمشاركتها يف اجملتمع هو رسالتها من البيت كوهنا 
ة لك هو فتح اجملال هلا ملشاركتها يف الشعائر الدينية كالعبادات كالصالة اجلماعية واجلمعأما وأختا وبنتا، ولعل منطلق ذ

والعيدين، فشرع هلن دون إجياب ختفيفا عليهن، وصّح عن النيب )صلى هللا عليه وسلم( أنه أذن للح ّيض منهن حبضور 
د حيق له ملشاركة االجتماعية كالرجل وال أحاجتماع العيد يف املصلى دون صالته، وعبادة احلج كذلك. مبعىن هلا حق ا

اون املطلقة مع املؤمنني فيدخل فيها والية األخوة واملودة والتع -كما يقول رشيد رضا  -منعها، فهي هلا نوع من الوالية
 َأْولَِيا ٌُ بَ ْعٍض أيَُْمُروَن مْ َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بَ ْعُضهُ قال تعاىل: ) املايل واالجتماعي، ووالية النصرة احلربية والسياسية

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َويُِقيُموَن الصَّاَلَة َويُ ْؤتُوَن الزََّكاَة َويُِطيُعوَن اَّللََّ َوَرُسوَلُه  وَلَِِك َسرَيَْْحُُهُم اَّللَُّ ِِنَّ اَّللََّ أُ اِبْلَمْعُروِف َويَ ن ْ
 (.71التوبة: )َعزِيز  َحِكيم ( 

 عاىل يف القرآن الكرمي للمؤمنات الوالية املطلقة مع املؤمنني فيدخل فيها والية األخوة واملودة والتعاونفأثبت هللا ت      
املايل واالجتماعي، ووالية النصرة احلربية والسياسية.ومن متام مشاركتهن االجتماعية املسامهة يف اإلصالح االجتماعي 

اس متاما، ويدخل فيه ما كان ابلكتابة وابلقول وابلنصيحة لعامة النابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر كأخيها الرجل 
ولعل أبرز  -ليهمرضوان هللا ع–واحلكام وقد برزت املرأة يف هذا اجملال يف عهد النيب )صلى هللا عليه وسلم( والصحابة 
رأة وفالت: ة درهم، فقامت اممثال ما وقع مع عمر بن اخلطاب حني أمر الناس ابألمر أبال يزيدوا يف املهور على أربعمائ

 (45)" أيعطينا هللا ومتنعنا أنت اي عمر"
وامتدادا للحقوق السابقة مل مينع اإلسالم املرأة من حق املشاركة السياسية كالرجل، فهي فيه حقوقهن السياسية: -5

 دورها يف نصفها وبنيسواء، وقد اعرتف اإلسالم أبهلية املرأة التامة لالنتخاب، قبل اعرتاف األنظمة بذلك، حيث أ
ذلك، فقد مسح هلا النيب )صلى هللا عليه وسلم( مببايعته على ما ابيع عليه الرجال من النصرة واحلماية، واإلميان، وقد 

                                                           

 (. 19-18( انظر: رشيد رضا، حقوق النساء، مرجع سابق، ص)43 )
 .13( القصة معروفة ولكن قيل يف سندها جمالد بن وهو ضعيف: ) تعليق األلباين على القصة يف حتقيقه لكتاب حقوق النساء يف اإلسالم(، ص44 )
 .19( رشيد رضا، املرجع السابق، ص45 )
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ََل ُيْشرِْكَن اِبَّللَِّ  ى َأنْ ) ََي َأي َُّها النَّيبُّ َِِذا َجا ٌََك اْلُمْؤِمَناُت يُ َبايِْعَنَك َعلَ خلد هللا تعاىل هذا احلق يف القرآن الكرمي فقال: 
ًِا َوََل َيْسرِْقَن َوََل يَ ْزِننَي َوََل يَ ْقتُ ْلَن َأْوََلَدُهنَّ َوََل أيَِْتنَي بِبُ ْهَتاٍن يَ ْفرَتِيَنُه َبنْيَ َأيْ  ِديِهنَّ َوَأْرُجِلِهنَّ َوََل يَ ْعِصيَنَك يف َشي ْ

 (.12)املمتحنة:  نَّ اَّللََّ َغُفور  َرِحيم  (َمْعُروٍف فَ َبايِْعُهنَّ َواْستَ ْغِفْر ََلُنَّ اَّللََّ ِِ 
حمفوظ، وأن إبمكاهنن املشاركة يف اختاذ القرارات وحىت احلكم  )أي الوالية  وهذا دليل على أن حقهن يف السياسة      

حاطوا الوالية العامة أالعامة(، أي فال خطر عليها يف املشاركة يف الربملان واجملالس النيابية والوزارة والقضاء، ولكن العلماء 
ووالية القضاء بشروط أغلبها تنصرف إىل عموم النساء والغالب منهن؛ إال أن البعض مل مينعها هذه احلقوق لوجود أدلة 
أخرى تنفي ذلك كقصة ملكة سبأ واليت ذكرت يف القرآن  الكرمي، فهذا يدل على أنه ميكن أن توجد نساء قادرات 

 على هذا املنصب وثقله.
هذه املقتطفات تلخص أهم حقوق املرأة يف ضوء اإلسالم، وما يستشف من ذلك أن اإلسالم مل أيت لظلم املرأة،       

وال لإلنقاص من إنسانيتها وكرامتها، بل العكس فاإلسالم هو الذي زاد من قيمة املرأة وأعلى شأهنا يف اجملتمع ورمحها 
أة وحتدث وحقوقها االجتماعية، فما جاء به اإلسالم من حقوق للمر  بتعاليمه اليت كانت منتصفة بني حقوقها الطبيعية

عنه يعترب منهجا وسطا بني التحرر التام الذي ال قيود له، وبني الغنب التام الذي ال يرحم فاإلسالم كان وسطا بني متييع 
ال تصبح كذلك سلعة  ة حىتاملرأة حىت تصبح سلعة تباع وتشرتى كما كانت يف اجلاهلية وابسم احلرية، وبني ظلم املرأ

تباع وتشرتى ال روح فيها ابسم التكرمي، فاإلسالم حرر املرأة يف اعتدال وبقوانني كاملة شاملة لكل أنواع النساء، وكل 
العصور، فكرمها وهي جماهدة يف ساحات الوغى وكرمها وهي يف البيت، وما يلفت انتباهنا يف هذا الشأن اهتمام 

أة، الفطرية )كحق الرضاعة واحلضانة....والزواج(، والدينية، والسياسية وحىت املالية كما سيتبني اإلسالم بكل شؤون املر 
 الحقا.

 اإلسالم املبحث الثاين: اْلقوق املالية املشرتكة بني الرجل واملرأة يف
ساوم وتورث  وتيتبني مما سبق أن املرأة كانت يف عداد األموال عند بعض األقوام، حيث كانت تباع وتشرتى        

كاملال.... ولكن اإلسالم رفعها وأعلى قيمتها ليس كسلعة بل كإنسان، فكان ما أثبته هلا من أهلية اتمة أن جعلها 
أهال كذلك للتملك املايل، وأن هلا حقا يف التملك والتمليك كالرجل، حيث ساوى بينها وبني الرجل يف اجملال كذلك 

نت فيما مضى حكرا على الرجل. ورمبا ولكون هذا األمر ليس من كماهلا فإن القرآن املايل، ومل مينعها حقوقا مالية كا
الكرمي قد ذكر حقوقا مالية ومسّاها للمرأة إما مثل الرجل كحق البيع والشراء واهلبة والوصية واملرياث...، وإما خاصة 

قوق املالية أن أقسم البحث عند حديثي عن احل ابملرأة كاملهر والنفقة وأجرة الرضاع واحلضانة، واملتعة......لذلك ارأتيت
للمرأة أن أقسمها إىل قسمني: حقوق مالية مشرتكة بني الرجل واملرأة، وحقوق مالية خاصة ابملرأة حىت يتبني األمر أكثر 

 وهللا املستعان.
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بني الرجل  اإلسالم وهو عام للنساء والرجال، فقد ساوى: والشهادة عليها حق التملك ومباشرة املعامالت املالية-1
واملرأة يف هذا احلق، ومل جيعله حكرا على الرجال، بل أجاز اإلسالم، كل تصرف للمرأة يف جمال التجارة، وأبطل عادة 

بصفة عامة، وابلتملك عن طريق التجارة وسائر املعامالت املالية بصفة  (46)أهل اجلاهلية يف حرمان املرأة من التملك
ن الكرمي جنده قد نص يف هذا اجملال على الوصية، وحق البيع والشراء واإلجارة واهلبة والصدقة خاصة، وابلنظر يف القرآ

وشرع هلن اإلرث كالرجال متاما، ومل يرد نص يقيد سلطة املرأة يف هذه التصرفات، إال ما كان من قبيل الصدقة يف مال 
غار وانقصي األهلية، وأابح اإلسالم للمرأة أن كما أنه يصح للمرأة أن تكون وصية على الص الزوج وليس يف ماهلا،

توكل غريها يف كل ما متلكه بنفسها، أو تتوكل عن غريها يف كل ما ميلكه، وأابح اإلسالم للمرأة أن تضمن غريها، وأن 
ُبوا َولِلنِ َسا ٌِ ا اْكَتسَ لِلر َِجاِل َنِصيب  ممَّ  :)يضمنها غريها، على حنو ما أبيح للرجال من كل هذه التصرفات، لقوله تعاىل

 (.32( )النسا ٌ: َنِصيب  ممَّا اْكَتَسنْبَ 
فأهلية املرأة اتمة يف مباشرة هذه املعامالت، كما إن أهليتها اتمة يف الدفاع عن ماهلا ابلتقاضي وغريه من األعمال       

 .املشروعية.
 أو التوكيل يف هذه املعامالت جند أن بعض وحيث نرى أن اإلسالم مل يقيد حرية املرأة يف مباشرة أو اإلشراف      

وهذه جممل اآلايت ،(47) التشريعات الغربية وإىل اآلن تقّيد تصرف املرأة يف مجيع التصرفات املالية والقضائية إبذن الزوج.
 اليت وردت يف هذا احلق دون متييز بني الرجل واملرأة: 

ُ اْلبَ ْيعَ :قوله تعاىل: )آية البيع -1  (275()البقرة: َوَحرََّم الر ابَ  َوَأَحلَّ اَّللَّ
َنُكْم اِبْلَباِطِل َِِلَّ َأْن َتُكوَن َِتَارًَة َعْن تَ رَ آية التجارة:) -2 اٍض ِمْنُكْم َوََل ََي َأي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ََل أتَُْكُلوا َأْمَواَلُكْم بَ ي ْ

َ َكاَن ِبُكْم رَِحيًما( )النس  (.29ا ٌ: تَ ْقتُ ُلوا َأنْ ُفَسُكْم ِِنَّ اَّللَّ
ٍن( ِمْن بَ ْعِد َوِصيٍَّة يُوِصنَي ِِبَا َأْو َديْ )(وقوله تعاىل:11ِمْن بَ ْعِد َوِصيٍَّة يُوِصي ِِبَا َأْو َدْيٍن")النسا ٌ: آية الوصية:) -3

 (.12)النسا ٌ: 
ُتْم ِبَدْيٍن ِِىَل َأَجٍل ُمَسمًّى فَاكْ ) آية الدين. -4  (282( )البقرة:  تُ ُبوهُ ََي َأي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َِِذا َتَدايَ ن ْ

 .وقد أمجع فقهاء االسالم على أن النصوص الواردة يف التصرفات املالية خاصة ابلرجل واملرأة على السواء
ا فبعد أن كفل اإلسالم للمرأة حق التملك، كفل هلأما حق الشهادة على هذه املعامالت فهو تبع َلذا اْلق       

                                                           

 .20، صنفسه(  املرجع 46 )
دم(،  ،م1978 ،، دار الشروق11)ط شبهات حول اإلسالم، قطب، حممدو (. 32-31( انظر: السباعي، املرأة بني الفقه والقانون، مرجع سابق، ص)47)

 (.121-120ص)
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َرُجل  َواْمَرَأََتِن فَِإْن مَلْ َيُكوَن رَُجَلنْيِ ف َ  )عامالت ومل مينعها حيث جاء يف آية الدين: حق الشهادة على هذا النوع من امل
َر ِِْحَدامُهَا اأْلُْخَرى  (.682( )البقرة:  ممَّْن تَ ْرَضْوَن ِمَن الشَُّهَدا ٌِ َأْن َتِضلَّ ِِْحَدامُهَا فَ ُتذَكِ 

 نصفه يف اإلنسانية والعقل، بل املقام يتطلب ذلك، فإابحة اإلسالموليس معىن جعل النصاب نصف الرجل أهنا       
مباشرة هذه املعامالت ليس معناه أن لكل امرأة مباشرة ذلك، فالغالب انشغال املرأة برسالتها االجتماعية، وقد يؤثر 

ا كان كذلك قد  اندرا، ومذلك على تصرفاهتا املالية، أي إن شهادة املرأة فيما يتعلق ابملعامالت بني الناس ال يقع إال
يسهو يف تذكره، ألن اجملال فيه إثبات للحقوق، فإن شهدت معها امرأة أخرى زالت شبهة النسيان واحلقوق جيب فيها 

، وليس معىن ذلك أن النساء كلهن كذلك فقد تكون أقوى على التذكر من الرجل، ولكن قاعدة مراعاة (48)التذكر
 بولة وهي سر مرونته مبراعاة مصاحل الناس يف مجيع األزمان.الغالب يف التشريع اإلسالمي مق

 : فحق املرأة اثبت يف هذه احلقوق وحىت مع اإلشهاد ولو كان النصاب نصف الرجل.ِذن
وهو حق مشرتك بني الرجل واملرأة، حيث نظر اإلسالم يف هذا احلق نظرة وسطا بني الذين  حق املرياث والوصية: -2

للمرأة لكوهنا ليست أهال لذلك، ومازالوا مينعوهنا إىل اآلن، وبني الذين يعطوهنا حقها دون متييز  كانوا مينعون هذا احلق
( ) لِلر َِجاِل َنِصيب  ممَّا تَ َرَك اْلَواِلَداِن َواأْلَقْ َربُ بني الرجل واملرأة يف كل احلاالت. والدليل قوله تعاىل:  وَن َوِللنِ َسا ٌِ َنِصيب 

ا احلق بقواعد عامة أحياان تفوق قيمة الرجل وأحياان تساويه. حيث نظر نظرة اقتصادية متوازنة كفل هلا هذ فالقرآن. 
بني احلقوق والواجبات وبني األعباء على كل أحد، ومعىن هذه النظرة الوسطية أنه أحياان يفوق نصيب الرجل املرأة وفقا 

 وق املرأة.وأحياان يتساواين وأحياان تف للذكر مثل حظ األنثيني"لقاعدة "
واحلكمة أن هذا التفريق ليس غاية وإمنا وسيلة لتحقيق غايتها االقتصادية واملعنوية يف الوقت نفسه فهي وسيلة       

هامة لتحقيق التماسك بني أفراد األسرة الواحدة من حيث ضماهنا لتوزيع املال بني أفرادها ابلعدل فالرجل هو املكلف 
ضانة صرفه يف وجوهه وخاصة منها النفقة على أهله وذويه  ودفع املهر والدية ونفقة احل شرعا ابلتكسب وحتصيل املال مث

والرضاع ومتعة الطالق، وكل هذا ليس للمرأة أي وجوب عليها وإن كانت غنية وعمال ابلقاعدة العامة أن املرأة قد 
 ذلك. تصرف عن العمل والتكسب بسبب مشاغل األمومة والبيت، وقد تستطيع أن جتمع بني

فتشريع اإلسالم يعترب قاعدة عامة صاحلة لكل زمان ومكان، وهذا وجه احلق ومتامه، فمال الرجل معرض دائما        
 للنقصان بينما مال املرأة معرض دائما للزايدة، وهذا من رأفة هللا تعاىل ابملرأة ومراعاة مجيع أحوال النساء يف العموم.

بغي لنا احلديث عن منع املرأة من املرياث يف حاضر اجملتمعات فحىت الدول الغربية وقبل معاجلة هذه القسمة ين      
مازال منها من حيرم املرأة من املرياث كلية ابلوصية ففي هذه الدول جواز الوصية ابلرتكة ألي كان، وحرمان الورثة أو 

                                                           

 .   1011ص دط، دت(، د بن سعود اإلسالمية،(  فؤاد ابن عبد الكرمي، قضااي املرأة يف املؤمترات الدولية، )رسالة دكتوراه، جامعة اإلمام حمم48 )
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يف  يقول: "ال يرثنا إال من حيمل السكما كان العريب  بعضهم ، حىت جواز الوصية لكلب أو قط  وحرمان اإلنسان منها
  (49)معنا".
وعموما فاإلسالم مل مينع هذا احلق للمرأة، كما مل يطلق العنان للبشر يف قسمة هذا احلق، فهو سبحانه الذي       

 هذا املرأة يف اإلسالم هلا حق شرعي يف الرتكة اليت تركها مورثها، ويثبتتكفل بقسمة ووضع احلقوق يف كل ذلك، ف
شاء، احلق منذ خلقتها يف بطن أمها ويستمر اثبتاً هلا وحيق هلا التصرف فيه بعد وفاة مورثها، فلها بيعه وهبته ومنحه ملن ت

أو االحتفاظ به والعمل فيه، فاإلرث حق واجب للمرأة مهما كانت حالتها وفقرها وغناها بنتاً أو أمًا أو أختاً، عاقلة 
ة أم غري ذلك، وليس ألحد من كان أن حيرمها من هذا احلق املشروع الذي شرعه أم جمنونة، رشيدة أم سفيهة، صاحل

  (50)هللا من فوق سبع مسوات، وال متنع منه إال مبوانعه الشرعية من كفر أو ردة أو قتل ملورثها.
 وهذا حديث القرآن عن هذا احلق كاآليت: 

اِن َواأَلقْ َربُوَن ممَّا َقلَّ ْلَواِلَداِن َواأَلقْ َربُوَن َولِلنِ َسا ٌ َنِصيب  ممِ َّا تَ َرَك اْلَواِلدَ لِ لرِ َجاِل َنصِيب  ممِ َّا تَ َرَك ا( قال تعاىل:       
 (.7)النساء:  )َكثُ َر َنِصيًبا مَّْفُروًضاَأْو  ِمْنهُ 

  .(51)وقد أثبت هللا حق النسا ٌ يف املرياث وأكده من عدة نواحي       
َرَك َوِِن َكاَنْت فَِإن ُكنَّ ِنَسا ٌ فَ ْوَق اثْ نَ َتنْيِ فَ َلُهنَّ ثُ ُلثَا َما ت َ )ث فقال عز وجل: أثبت القرآن حق األم يف اإلر   -1

ُهَما السُُّدسُ  بَ َواُه ملَّْ َيُكن لَُّه َوَلد  َوَورِثَُه أَ   ِإنفَ ممَّا تـََرَك ِإن َكاَن َله  َوَلٌد  َواِحَدًة فَ َلَها النِ ْصُف َوألَبَ َوْيِه ِلُكلِ  َواِحٍد مِ ن ْ
 (.11(. )النساء:ْينٍ دَ َأْو  بَ ْعِد َوِصيٍَّة يُوِصي ِِبَاِمن  َفألُمِ ِه الث ُُّلُث فَِإن َكاَن َلُه ِِْخَوة  َفألُمِ ِه السُُّدسُ 

َلد  فَ َلُهنَّ الثُُّمُن وَ  َوََلُنَّ الرُّبُُع ممَّا تَ رَْكُتْم ِِْن ملَْ َيُكْن َلُكْم َوَلد  فَِإْن َكاَن َلُكمْ وأثبت حق الزوجة، فقال سبحانه: ) -2
 (52) (.12(. )النساء:ممَّا تَ رَْكُتمْ 

ُهَما ُأْخت  أَْو  اْمَرَأة  َوَلُه َأخ  أَِو  َوِِْن َكاَن رَُجل  يُوَرُث َكالَلةً ) وأثبت حق األخت فقال سبحانه: -3  َفِلُكلِ  َواِحٍد ِمن ْ
 يف  َيْستَ ْفُتوَنَك ُقِل اَّلل ُ يُ ْفِتيُكمْ ). وقال: (12( )النساء:الث ُُّلثِ يف  َكا ٌُ َذِلَك فَ ُهْم ُشرَ ِمْن  السُُّدُس فَِإْن َكانُوا َأْكثَ رَ 

َا َوَلٌد فَِإن َكانـََتا اثـْنَـَتنْيِ فـََله  ملَّْ  ِِنلَْيَس َله  َوَلٌد َوَله  أ ْخٌت فـََلَها ِنْصف  َما تـََرَك َوه َو يَرِثـ َها  اْلَكالََلِة ِِِن اْمُرؤ  َهَلكَ  ا مَ  َيك ن هلَّ
                                                           

 سا.15:15م، 2016أفريل15يوم:  dorar.com www.احلقوق املالية للمرأة يف اإلسالم، مقالة على موقع:  ( خلف بن سليمان النمري،49 )
حقوق املرأة يف ضوء السنة النبوية،  لعزيز،نوال بنت عبد او . 1594، ص3د.م(، ج ،د.ت دار الفكر العريب، ،زهرة التفاسري، )د.ط حممد أبو زهرة،( 50 )

حممد بن عبد هللا أبو نصر، و .. 692ه، ص1427حبث مقدم جلائزة انيف بن عبد العزيز آل سعود العاملية للسنة النبوية والدراسات اإلسالمية املعاصرة: 
 21ص اليمن(، م،2004 املتخصص للطباعة والنشر، ،1طإعالم النبالء أبحكام مرياث النساء، )

إعالم النبالء أبحكام مرياث  حممد بن عبد هللا أبو نصر،و . 448، ص2بريوت(، ج ،د.ت دار الفكر، ،الدر املنثور، )د.ط ،الدين السيوطي لجال( 51 )
 .23النساء، املرجع السابق، ص

 29لقانون، مرجع سابق، ص. ومصطفى السباعي، املرأة بني الفقه وا57حممد بن عبد هللا، إعالم النبالء ، مرجع سابق، ص( 52 )
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نيِّ  اَّللَّ  َلك ْم َأن َتِضلُّوا َواَّللَّ  ِبك لِّ َشْيٍء َعِليٌم( يـ بَ  رِ َجاًَل َوِنَسا ًٌ فَِللذََّكِر ِمْثُل َحظِ  اأْلُنثَ َينْيِ  الثُـّل ثَاِن ممَّا تـََرَك َوِإن َكان واْ ِإْخَوةً 
 (. 176)النساء:

فَِإن ك نَّ ِنَساًء فـَْوَق اثـْنَـَتنْيِ  نْيِ لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِ  اأْلُنثَ يَ  َأْوََلدُِكمْ  يف  يُوِصيُكُم اَّللَُّ )وأثبت حق البنت فقال سبحانه:  -4
 (53) (.11ا تـََرَك( )النساء:فـََله نَّ ثـ ل ثَا َما تـََرَك َوِإن َكاَنْت َواِحَدًة فـََلَها النِّْصف  َوأِلَبـََوْيِه ِلك لِّ َواِحٍد مِّنـْه َما السُّد س  ممَّ 

موما فما جاء به اإلسالم يف هذا احلق ثورة على عقائد سبقت، كعرب اجلاهلية وكثري من الشعوب القدمية، وع      
املرأة إىل اآلن  ، وحىت بعض املسلمني املعاصرين فمازالتوبعض الطوائف اليهودية والنصرانية وكثري من الشعوب املعاصرة

 دواان.ليس هلا حق يف املرياث، أو ابألحرى متنع من عمدا وع
وقد نصل يف األخري بعد النظر يف احلكمة ونظام اإلسالم شامال أن اإلسالم مل يظلم املرأة بل حاابها وفضلها على      

 (54).الرجل كما قال الطالب ملصطفى السباعي."لقد حاَب اإلسالم املرأة على حسابنا حنن الرجال"

جل على السواء، وليس حكرا على الرجل كما سيأيت وهو حق مشروع كذلك للمرأة والر  حق العمل واَلكتساُ:-3
 الحقا. 

فمن متام أهلية املرأة ومتام تصرفها املايل أن أعطاها القرآن حق التصدق يف ماهلا دون إذن حق التصدق يف املال: -4
دون توقف و أحد، والتصرف املايل ابلصدقة أو ابلوقف واهلبة والوصية.... وكل تصرفات التربع، فاإلسالم أثبت حقها 

ُهْم رُ  )على إذن أحد ومن أدلة ذلك قوله تعاىل:  ْشًدا فَاْدفَ ُعوا َوابْ تَ ُلوا اْليَ َتاَمى َحىتَّ َِِذا بَ َلُغوا النِ َكاَح فَِإْن َآَنْسُتْم ِمن ْ
 (.04( )النساء: ِِلَْيِهْم َأْمَواََلُْم 

ى أهلية د من غري تفرقة بني الذكر واألنثى، فدل ذلك علوهذا أمر من هللا تعاىل بدفع أموال اليتامى إذا بلغوا الرش      
  املرأة وحقها يف التصرف يف ماهلا.

ليه قال: شهدت مع رسول هللا صلى هللا ع -رضي هللا عنهما –وكذلك ما ورد يف السنة، "فعن جابر بن عبد هللا  
قوى هللا وحث  قام متوكئا على بالل فأمر بتوسلم الصالة يوم العيد، فبدأ ابلصالة قبل اخلطبة بغري أذان وال إقامة، مث

على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، مث مضى حىت أتى النساء فوعظهن فقال: تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم، فقامت 
امرأة من سطة النساء سفعاء اخلدين فقالت: مل اي رسول هللا؟ قال ألنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشري، قال: فجعلن 

 .(55)ليهن يلقني يف ثوب بالل من أقرطتهن وخوامتهن" يتصدقن من ح
                                                           

 (.35( السباعي، املرجع السابق، ص)53 )
 (.925كتاب اجلمعة، ابب موعظة اإلمام النساء يوم العيد، رقم احلديث )  –(صحيح البخاري 54 )
سلم، كتاب الزكاة، ابب (. صحيح م2403كتاب اهلبة وفضلها والتحريض عليها، ابب هبة املرأة لغري زوجها وعتقها، رقم احلديث )،  صحيح البخاري (55) 

 (.1666فضل النفقة والصدقة على األقربني والزوج، رقم احلديث )
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 وهذا احلديث يدل على جواز صدقة املرأة من ماهلا، وتصرفها فيه، من غري توقف على إذن زوجها.     
وكذلك ما ورد )عن كريب موىل ابن عباس أن ميمونة بنت احلارث رضي هللا عنها أخربته أهنا أعتقت وليدة ومل    

صلى هللا عليه وسلم فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت أشعرت اي رسول هللا أين أعتقت وليديت تستأذن النيب 
 .(56)قال أو فعلت قالت نعم قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم ألجرك( 

 عليه وسلم، فلم زوج النيب صلى هللا عليه وسلم أعتقت قبل أن تستأمر النيب صلى هللا -رضي هللا عنها -فميمونة     
 (57) يستدرك ذلك عليها، بل أرشدها إىل ما هو األوىل، فلو كان ال ينفذ يف ماهلا ألبطله صلى هللا عليه وسلم.

وورد )عن أمساء رضي هللا عنها قالت: قلت اي رسول هللا ما يل مال إال ما أدخل علّي الزبري فأتصدق قال: تصدقي      
 .(58) وال توعي فيوعى عليك(

-الزبري ابلصدقة، ومل يشرتط عليها إذن الزبري، كما أن -رضي هللا عنها–فالنيب صلى هللا عليه وسلم أذن ألمساء     
. بل إن الصدقة كانت أصل مال الزبري، ومل تكن أمساء اخلاص، ومع ذلك مل (59)مل يعرتض على ذلك -رضي هللا عنه

 تستأذنه يف ماهلا. يطلب منها أن تستأذن زوجها فيه، فمن ابب أوىل أال
يِهْم ِِبَا( )التوية: ويف القرآن جاء قوله تعاىل:) ُرُهْم َوتُ زَكِ  وهي عامة يف  (103ُخْذ ِمْن َأْمَواَلِِْم َصَدَقًة ُتَطهِ 

بُ َلٍة تْ َمَثُل الَِّذيَن يُ ْنِفُقوَن َأْمَواََلُْم يف َسِبيِل اَّللَِّ َكَمَثِل َحبٍَّة َأنْ بَ تَ  النساء والرجال وقال تعاىل:)  َسْبَع َسَناِبَل يف ُكلِ  ُسن ْ
ُ َواِسع  َعِليم ( )البقرة:  ُ ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشا ٌُ َواَّللَّ  (.261ِمَُِة َحبٍَّة َواَّللَّ

إذن فعلى املرأة حقوق وواجبات مالية جتب يف ماهلا كالزكاة املفروضة إذا ملكت املرأة نصااب، ومضى عليها 
يل راء واحملتاجني واملساكني وذوي القرَب، وبذل ما تستطيعه من فضل ماهلا يف اإلنفاق يف سباحلول، والصدقة على الفق

هللا، كما جتب عليها النفقة على والديها وإخواهنا وأخواهتا وقرابتها إذا كانوا فقراء حمتاجني وكانت قادرة مستطيعة 
 .ابملعروف وهلا أجر كبري

احلياة الزوجية، إذا كانت قادرة، كأن تساعده يف نفقة املعيشة أو  وتشارك املرأة زوجها يف أعباء وتكاليف
الكسوة هلا أو ألوالدها أو يف إجيار املنزل أو يف دفع أجرة اخلادمة اليت تعمل يف منزهلا أو أجرة املواصالت اليت تقوم 

به ذلك وذلك سكن وما شابتوصيلها لعملها، وهكذا ميكن هلا أن تساعده وتشاركه يف أتثيث منزل الزوجية وبناء ال
مروءة منها ومعروفا ألنه مسح هلا ابلعمل على حساب وقته وراحته وبيته وذريته فاحلياة تعاون وتفاعل وهللا أمر ابلتعاون 

                                                           

 (.1666( صحيح  مسلم،كتاب الزكاة، ابب فضل النفقة والصدقة على األقربني، رقم احلديث )56 )
 (.2401احلديث ) كتاب اهلبة وفضلها والتحريض عليها، ابب هبة املرأة لغري زوجها وعتقها، رقم–( صحيح البخاري 57 )
 (1710( صحيح  مسلم،كتاب الزكاة، ابب احلث على اإلنفاق وكراهة اإلحصاء، رقم احلديث )58 )
 .املقالة السابقة ،( خلف النمري، احلقوق املالية للمرأة59 )
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على الرب والتقوى، وهذا من أعمال الرب بني الزوجني فاحلقوق بينهما عظيمة، والعمل على الوفاء هبا أمر فيه خري لألسرة 
  (60) .واجملتمع

 املبحث الثالث: اْلقوق املالية الاصة ابملرأة يف اإلسالم
 حق أجرة الرضاع واحلضانة.-4حق املتعة.-3حق النفقة.-2حق املهر. -1وهي:  

 وهي حقوق فاقت املرأة فيها الرجل وزادت من واجباته املالية كاآليت:
اج، ملايل ربطه هللا تعاىل أبقدس عقد وهو الزو فاملهر حق مايل خالص للمرأة، دون الرجل، وهذا احلق احق املهر:  -1

تعاىل:  القفكان حقا مباركا للمرأة يقدمه الرجل للمرأة عن طيب نفس، وقد أوجبه هللا تعاىل يف القرآن الكرمي حيث 
ن ني، حيث إ(، أي عن طيب نفس، وحكمته توثيق الصلة بني الزوج04)النساء:  َوَآتُوا النِ َسا ٌَ َصُدَقاِِتِنَّ حِنَْلًة ( )

هذا العطاء آية من آايت احملبة وصلة القرَب وتوثيق عرى املودة والرمحة، فهو واجب حتم ال ختيري يف إسقاطه للرجل، 
 كما قال حممد عبده:-ألنه حق املرأة، وهو خيتلف عن األجر فهو أمسى وأرقى من ذلك، ولذلك ترى عرف الناس

 (61).يشفعه ابهلدااي والتحف""جاراي على عدم االكتفاء هبذا العطاء، بل 
 )وهبذا تطيب نفس املرأة وتستعد لتقبل رايسة الرجل وطاعته، مث قال تعاىل بعد متليك هذا احلق للمرأة:  

ًِا َأأتَْ  ُتْم ِِْحَداُهنَّ ِقْنطَارًا َفاَل أتَُْخُذوا ِمْنُه َشي ْ  ونَُه ُِبَْتاًن َوَِِْثًا   ُمِبيًنا (ُخذُ َوِِْن َأَرْدمُتُ اْسِتْبَداَل َزْوٍج َمَكاَن َزْوٍج َوَآتَ ي ْ
(. فال حيق للرجل بعد ذلك أن أيخذ منه شيئا أو أيخذه، ألنه حق للمرأة، وليس للرجل أي سلطان 20لنساء: ا)

 عليه، أو أي حق فيه، وكذلك األولياء. 
حيث كان  (62) الق.وهذا مما أوجبه هللا من حق مايل يف مال الرجل كالنفقة والكسوة واإلسكان، ومتعة الط

املهر يف اجلاهلية يقدم لألب ليزيد يف ماله، وهو نوع من التسومي للمرأة ألهنا كانت سلعة يف نظرهم فأبطل اإلسالم هذه 
العادة وملكه املرأة عن طيب نفس وخاطر من الزوج وليس أجرا هلا، وهذا احلق املايل مما امتازت به الشريعة اإلسالمية 

  (63) ئع؛ وهو وجه من وجوه تكرمي هللا تعاىل للمرأة.عن غريها من الشرا
النفقة كذلك حق مايل خالص للمرأة، واجب على الرجل، شرعه هللا تعاىل لكفاية املرأة، سواء كانت حق النفقة:  .1

النفقة فبنتا أو أختا أو أما أو جدة، وهذا احلق ال يتعلق حبال املرأة وال يسقط بغناها، فاملرأة ولو كانت مقتدرة غنية 
تبقى واجبة على زوجها، والغىن ال يسقطها، سواء كانت زوجة أو غريها، وأكثر من ذلك فمن منع النفقة مبا تشتمله 

                                                           

 (.23( حممد رشيد رضا، حقوق النساء، املرجع السابق، ص)60 )
 ، (1015( فؤاد عبد الكرمي، املرجع السابق، ص)61 )
 (.22املرجع السابق، ص) انظر: رشيد رضا، (62 )
 .91(، ص10( انظر: ابن حزم، احمللى، املصدر السابق، ج)63 )
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من كسوة وغذاء ومسكن وعالج على من جتب عليه من النساء كان ذلك دينا عليه يف الذمة، يؤخذ منه ويقضى به 
 .(64) يف حياته وبعد مماته.

 َعَلْيِه ِرْزقُُه فَ ْليُ ْنِفْق لِيُ ْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه َوَمْن ُقِدرَ  )يف آايت كثرية منها. قوله تعاىل: وقد حتدث عنه القرآن  -2
ُ نَ ْفًسا َِِلَّ َما َآََتَها  ُ ََل يَُكلِ ُف اَّللَّ  (. 07( )الطالق: ممَّا َآََتُه اَّللَّ

  (65) (.233وَِكْسَوُِتُنَّ اِبْلَمْعُروِف()البقرة: : )َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه ِرْزقُ ُهنَّ قوله تعاىل
( تدل اْلية على 50َأْزَواِجِهْم َوَما َمَلَكْت َأمْيَاهُنُْم( )األحزاُ: يف  )َقْد َعِلْمَنا َما فَ َرْضَنا َعَلْيِهمْ قوله تعاىل: 

 (66) وجُو نفقة الزوجة ألهنا من الفرض.
ُتمْ حَ ِمْن  )َأْسِكُنوُهنَّ كذلك قوله تعاىل:   ( 67) (.6ُوْجدُِكْم( )الطالق:ِمْن  ْيُث َسَكن ْ

ويف السنة النبوية أحاديث تؤكد هذا احلق وتبني أجر ذلك ففي البخاري عن أيب هريرة عن النيب )صلى هللا 
 (68).عليه وسلم( أنه قال: "أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غىن واليد العليا خري من اليد السفلى وابدأ مبن تعول"

ام رعاية اإلسالم وللمرأة أن شرع هلا النفقة حال الطالق وأمر الزوج يف القرآن الكرمي ابإلنفاق عليها ومن مت
ُتْم ِمْن ُوْجدُِكْم َأْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيُث سَ  )وإسكاهنا يف العدة ألهنا مازالت يف عصمته حىت تنقضي العدة. قال تعاىل:  َكن ْ

 فَِإْن َأْرَضْعَن َلُكْم َفَآتُوُهنَّ َعَلْيِهنَّ َوِِْن ُكنَّ ُأوََلِت َْحٍْل فَأَْنِفُقوا َعَلْيِهنَّ َحىتَّ َيَضْعَن َْحَْلُهنَّ َوََل ُتَضارُّوُهنَّ لُِتَضيِ ُقوا 
َنُكْم ِبَْعُروٍف َوِِْن تَ َعاَسْرمُتْ َفَسرُتِْضُع َلُه ُأْخَرى  (.06( )الطالق:  ُأُجوَرُهنَّ َوْأمتَُِروا بَ ي ْ

ذا األمر من احلكمة العظيمة حيث إذا تفرغت املرأة خلدمة الزوج واألهل وجد من يعوهلا ويكفلها، فتقوم ويف ه       
مبهامها على أكمل حال، وإذا أرادت التكسب فلها كذلك، وفيه إشارة إىل أن األصل للمرأة أن ترعى شؤون األسرة 

ان. ابلنفقة عليها، وهذا التشريع شامل وعام لكل األزم وتقوم على زوجها وأوالدها وأبويها وإخواهنا، ومقابل ذلك تكرم
وقد ظهر مسو هذا التشريع يف هذا العصر ملا فيه من حفظ لكرامة املرأة مهما كانت، وقد أثبتت التجارب الغربية رغبة 

ر وهذا ما ماملرأة يف العودة إىل البيت وضمان من تكفل إعالتها فهي مل ختلق للعمل يف أصلها إمنا هو استثناء كما 
 يتماشى مع طبيعتها وليست إهانة هلا.

                                                           

مؤسسة الرسالة، ، 1اجلامع ألحكام القرآن، حتقيق: عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، وحممد رضوان عرقسوين، )ط حممد بن أيب بكر القرطيب،( 64 )
 .107ص ،4بريوت(، ج ،م2006=ه1427

 .414،ص 11بريوت(، ج ،م1994=ه1414دار الكتب العلمية،  ،1احلاوي الكبري، حتقيق: علي حممد معوض، )ط ملارودي،ا علي حممد (65 )
. وحممد علي الصابوين، 209مصر(، ص، م1984=ه104دار الفكر العريب، ، 1عبد العزيز عامر، األحوال الشخصية يف الشريعة اإلسالمية، )ط( 66)

 .516، ص2بريوت(، ج ،م1981=ه 1402دار القرآن الكرمي، ، 7تفسري ابن كثري، )طخمتصر 
 . )وهناك نصوص أخرى كثرية(.14، ص21النجاري، ابب وجوب النفقة على األهل، ج انظر: صحيح (67)
 ه.1409، سنة: 1153( نقال عن جملة الدعوة، العدد992(  فؤاد عبد الكرمي، املرجع السابق، ص)68 )
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 وهذه بعض الشهادات اليت سجلت يف ذلك:      
أجرى الربيطانيون استطالعا هاما للرأي حول املرأة بني البيت واجملتمع، وجاءت النتائج مثرية للدهشة، فقد أمجع  -1

مكاهنا البيت، وأن األب هو املكلف وحده  من اجلنسني على أن األم اليت لديها أطفال أعمارهم دون اخلامسة 76%
أن على األم أن تعمل بعض الوقت فقط للمساعدة يف إعانة األسرة، بشرط أال يكون  %17بتحصيل الرزق، وأضاف 

 .(69)يف عملها تعارض مع تربيتها ورعايتها ألبنائها الذين هم عماد املستقبل
ل س من التاريخ لإلنسان املعاصر": "إن امرأة اليوم هلا عمالن: العمحتت عنوان "در  -املؤرخ املشهور -ويقول توينيب     

األول من حيث هي عاملة يف اإلدارات واملصانع، وقد كانت املرأة اإلجنليزية تقوم هبذا العمل الثنائي فلم تر اخلري من 
 .(70)"املرأة البيتوراء عملها املرهق، إذ أثبت التاريخ أن عصور االحنطاط هي تلك العصور اليت تركت فيها 

كما إن هناك دعوات يف أمريكا لعودة املرأة األمريكية إىل البيت واألسرة، وهذه الدعوات ليست صادرة عن         
من النساء  %60الرجل فقط، وإمنا تصدر من املرأة األمريكية نفسها، إذ تفيد اإلحصاءات واالستطالعات أن حوايل 

 .(71)نب يف ترك العمل والعودة إىل البيتاألمريكيات العامالت يتمنني ويرغ
فهذه بعض الدراسات واإلحصاءات تبني أن دور املرأة ليس هو اإلنفاق بل اإلنفاق واجب على الرجل الستعداده        

 الفطري لذلك، وأن املرأة مقابل ذلك جيب عليها حتمل أعباء البيت والطاعة يف املعروف.
يث كذلك يعترب حقا ماليا اتبعا للنفقة، وهو واجب على الزوج يف حالة حباْلق يف أجرة الرضاع واْلضانة:  -3

االنفصال، فإذا أرادت املرأة إرضاع الولد بعد االنفصال فيجب على الزوج اإلنفاق عليها حىت تنتهي مدة الرضاعة، 
َمْن َأرَاَد َأْن يُِتمَّ الرََّضاَعَة َلنْيِ َكاِمَلنْيِ لِ )َواْلَواِلَداُت يُ ْرِضْعَن َأْوََلَدُهنَّ َحوْ وذلك بنص القرآن الكرمي حيث قال تعاىل: 

ة  ِبَوَلِدَها َوََل َمْوُلود  َلُه ِبَوَلِدِه دَ َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه ِرْزقُ ُهنَّ وَِكْسَوُِتُنَّ اِبْلَمْعُروِف ََل ُتَكلَُّف نَ ْفس  َِِلَّ ُوْسَعَها ََل ُتَضارَّ َوالِ 
ُهَما َوَتَشاُوٍر َفاَل ُجَناَح َعَلْيِهَما َوِِْن َأَرْدمُتْ َأنْ َوَعَلى اْلَواِرِث ِمثْ   َتْسرَتِْضُعوا ُل َذِلَك فَِإْن َأرَاَدا ِفَصاًَل َعْن تَ َراٍض ِمن ْ

ُتْم اِبْلَمْعُروِف َوات َُّقوا اَّللََّ َواْعَلُموا َأنَّ  َّللََّ ِبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصري ( ) البقرة: ا َأْوََلدَُكْم َفاَل ُجَناَح َعَلْيُكْم َِِذا َسلَّْمُتْم َما َآتَ ي ْ
233.) 

                                                           

 الة نفسها. ( الرس69 )
 م.1996ه=1416(، 10823، العدد )ظ( الرسالة نفسها. نقال عن: صحيفة عكا70 )
، 04جبريوت( م2003ه=1424 دار الكتب العلمية، ،دط( انظر التفصيل عند الفقهاء يف: عبد الرمحن اجلزيري، الفقه على املذاهب األربعة، )71)

)دط، دار عامل الكتب، ، ختار، حتقيق: عامل أمحد عبد املوجود وعلي حممد معوضحاشية رد املختار على الدر املوابن عابدين،  ،427ص
 .345، ص(02ج)(،بريوت ،م1997ه=1418، دار املعرفة، 1. والشربيين، مغىن احملتاج، ،) ط557(، ص03ج)،الرايض( ،م2003ه=1423
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َنُكْم ِبَْعُروٍف َوِِْن تَ َعاَسْرمتُْ  : )وقوله تعاىل َفَسرُتِْضُع َلهُ    ُأْخَرى  فَِإْن َأْرَضْعَن َلُكْم َفَآتُوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َوْأمتَُِروا بَ ي ْ
 (.06( ) الطالق: 

 والد فلها نفقة احلضانة يقدمها الرجل هلا حىت يبلغ الطفل سن البلوغوكذلك إذا تكفلت املرأة حبضانة األ
 ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه لِيُ ْنِفقْ  )وحىت تتزوج البنت، وهو كذلك حق اثبت هلا بنص القرآن الكرمي حيث قال هللا تعاىل: 

ُ ََل يُكَ  ُ نَ ْفًسا َِِلَّ َما َآََتَها َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِه ِرْزُقُه فَ ْليُ ْنِفْق ممَّا َآََتُه اَّللَّ  (.07)الطالق:  (لِ ُف اَّللَّ
 (72) وهذا احلق اثبت هلا يف مال الزوج أو يف مال احملضون، وسواء كانت أمه أو غريها من النساء.

 وهكذا فأجرة احلضانة والرضاعة حق مايل اثبت للمطلقة احلاضنة املرضعة، فزايدة على قرهبا من ولدها 
 (73) فلها، مراعاة لعاطفتها وزايدة.هلا حق مايل يك

إذن فاحلضانة والرضاعة حق للولد واملرأة معا، واألجرة حق مايل للمرأة وتكرميا هلا من أجل القيام مبصلحة 
 الولد، وهذا من رأفة هللا تعاىل هبا. 

ه كل ما ينتفع بمن ثوب أو طعام أو درهم أو خادم، أو مال أو   هي حق مايل كذلك شرع للمطلقةنفقة املتعة: -4
فهي حق مايل اثبت يف مال الرجل بعد الطالق جيب عليه تقدميه للمرأة جربا خلاطرها وتعويضا  وذلك جربا خلاطرها.

 (74).بسبب ما يصيبها من أمل هلا
ا ٌَ َما سَ )ََل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِِْن طَلَّْقُتُم الن ِ  وقد وجبت املتعة بنصوص صرحية يف القرآن الكرمي مثل قوله تعايل:

َتاًعا اِبْلَمْعُروِف َحقًّا َعَلى ملَْ متََسُّوُهنَّ َأْو تَ ْفِرُضوا ََلُنَّ َفرِيَضًة َوَمتِ ُعوُهنَّ َعَلى اْلُموِسِع َقَدرُُه َوَعَلى اْلُمْقرِتِ َقَدرُُه مَ 
 (.236اْلُمْحِسِننَي( )البقرة: 

ه سبب الفرقة وال يعترب رضا الزوج املطلق وال موافقتوهي حق مايل خالص للمرأة بعد الطالق جلرب خاطرها ب      
وطيب نفسه هبا؛ فهي حق مايل من هللا تعاىل حدده يف القرآن الكرمي لكل مطلقة عند بعض الفقهاء ولو كانت غري 
مدخول هبا، ولو طلبت هي الطالق وهذا مامتيزت به كذلك الشريعة اإلسالمية يف ضمان حقوق املطلقات قبل أي 

                                                           

، دار 2الفقه اإلسالمي وأدلته، )طأجرة الرضاع انظر: وهبة الزحيلي، ويف  842نوال بنت عبد العزيز، حقوق املرأة يف ضوء السنة ،مرجع سابق، ص (72) 
 .704(، ص07ج)(، دمشق ،م1984الفكر، 

أبو زكراي حمي و . 398، ص4، والشربيين، مغىن احملتاج، املصدر السابق، ج11، ص3ابن عابدين، رد املختار على الدرر املختار، املصدر السابق، ج( 73)
 .321، ص7بريوت(،ج ،ه1405املكتبة اإلسالمية،  ،البني وعمدة املفتيني، )د.طالنووي ، روضة الط الدين

 (.40-39انظر: صفاء عوين، قضااي املرأة والغزو، مرجع سابق، ص) (74 )
 ل.لتواكعلى النفس وعدم ا االعتمادآية( تتحدث عن العمل وأحاديث كثرية، ترغب يف العمل، وتبني أجر 360وقد وردت يف القرآن الكرمي حوايل )

 (. 986 -976، وفؤاد عبد الكرمي، املرأة يف املؤمترات الدولية، مرجع سابق، ص)171السباعي، املرجع السابق، ص
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معاصر بل يف هذا التشريع إعجاز عظيم عجز عن فهمه الكثري، وهذا كذلك عوضا عن التعويض املايل اخلاص تشريع 
َوَمتِ ُعوُهنَّ ( قال تعاىل: ابلتعويض يف حالة التنعسف والظلم يف إيقاع الطالق طبقا للقواعد العامة لنفي الضرر يف الشريعة.

 (.236)البقرة:  ) َقَدرُُه َمَتاًعا اِبْلَمْعُروِف َحقًّا َعَلى اْلُمْحِسِننيَ َعَلى اْلُموِسِع َقَدرُُه َوَعَلى اْلُمْقرِتِ 
 املبحث الرابع: حق العمل يف ضو ٌ كل اْلقوق

وهو حق مشروع للمرأة والرجل على السواء، ولكن ما يالحظ على فلسفة اإلسالم يف عمل املرأة، أنه مباح ما دام     
ا غري ملزمة بتكاليف كالرجل، فالرجل حقه يف العمل حق غريزي، ابعتبار استعداده مشروعا يف أصله كالرجل، إال أهن

الفطري، ولذلك مل جند آية صرحية يف إجياب العمل على الرجل، وإمنا هو فطرة وما جاء من آايت وأحاديث خالصته 
من تبعات  لعمل ونظرا ملا عليهتتضمن العمل املتقن، وأخذ األجر عليه وأنه يف مقام العبادة. ولكن استعداد الرجل ل

 مالية أكثر من املرأة أوجبه وجعله حمل تكرمي له، وزايدة يف درجة الوالية على املرأة.
وابلنظر إىل عمل املرأة فلم يرد كذلك نص مينعها من العمل، ولكن هلا األجر إن ابشرته، وكذلك إن أتقنته، 

ي ذا فالعمل حق هلا إن أرادت ذلك، ومساواهتا يف احلظوظ والفرص فهولكن اإلجياب أو املنع غري وارد يف شريعتنا، وهل
 مثل الرجل، كما أن مساواهتا يف األجر مطلوب كذلك.

وفلسفة اإلسالم يف تكرمي املرأة ولو مل تعمل، ألن هلا مهمة أعظم وهي رعاية النشء والقيام على شؤون 
تدري، وهذا ال يتعارض مع حقها يف طلب العلم واملشاركة األسرة، واإلشراف عليها إشراف على اجملتمع من حيث ال 

االجتماعية والسياسية. فالعمل حق هلا، وهي مسؤولة عليه كالرجل متاما إال أن احلديث هنا عن شروط ما جيب أن 
لتزامها ابلزي اتعمله املرأة قد يساهم يف وضع حد إلهانة املرأة، والعودة هبا إىل زمن الرقيق فنوع العمل واحتشام املرأة، و 

الشرعي وبتعاليم الدين ضروريتان لضمان كرامتها، ومتام تكرميها، فاملرأة يف اإلسالم وإن عملت هلا من يكفلها وال يسقط 
حقها يف النفقة سواء كانت بنتا أو أما أو زوجة أو أختا، وهذه فلسفة عظيمة يف اإلسالم حيث مل متنع املرأة من العمل، 

 ماهلا للغري بل هو حق هلا خالص، هلا حرية التصرف فيه ومتليكه ملن تشاء. وهذا تكرمي للمرأة ومل جيب عليها حق يف
 .(75)وليس إهانة هلا -كما مرّ –

وأدلة إابحة العمل للمرأة كثرية من السنة النبوية الشريفة، وسرية الصحابيات الكرميات، وكذلك ما ورد من          
 لك منها قصة ابنتا النيب شعيب عليه السالم، وخروجهما للسقاء بدل أبيهما حيثإشارات يف القرآن الكرمي تبني ذ

)القصص:  ( َوَلمَّا َوَرَد َما ٌَ َمْدَيَن َوَجَد َعَلْيِه ُأمًَّة ِمَن النَّاِس َيْسُقوَن َوَوَجَد ِمْن ُدوهِنُِم اْمَرأَتنْيِ َتُذوَدانِ  )قال تعاىل: 
23.) 

                                                           

 .646، ص07، وانظر: ابن حجر، اإلصابة، ج1863، ص04االستيعاب، ج ، وابن عبد الرب يف211، ص24رواه الطرباين يف املعجم الكبري، ج( 1)
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 بعض املهن، كاملرأة اليت صنعت املنرب من خالل غالمها النجار، والرُّبيع بنت بل كانت بعض النساء رائدات يف 
  معوذ األنصارية كانت تبيع العطر وتتجر به، وكذلك أم شريك الصحابية كان هلا دار ضيافة.

ىل: قال تعا ومن ذلك اعتبار القرآن العمل أساسا للجزاء الدنيوي واألخروي للرجال والنساء على السواء      
ُْم َأين ِ ََل ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن ذََكٍر َأْو أُنْ َثى بَ ْعُضُكْم ِمْن بَ ْعٍض(    َُ ََلُْم َرِبُّ                                               )فَاْسَتَجا

 (.           195)آل عمران:
ر شتهر يف الطب والتمريض رفيدة األنصاريه، ووىل عموقد عملت املراْة يف عهد الرسول يف جماالت عديدة، فقد ا 

الشفاء على سوق املدينة، وكذلك وىل مسراء بنت هنيك األسديه، وكانت قد أدركت النيب صلى هللا عليه وسلم عليها 
 ( 76)درع غليظ ومخار غليظ، بيدها سوط تؤدب الناس وأتمر ابملعروف وتنهى عن املنكر. 

 مر يف ضو ٌ مقاصد الشارع كاْليت:وميكن أن نناقش األ       
 تنقسم املقاصد الشرعية حبسب أثرها يف صالح األمة والفرد إىل ثالثة أقسام: ضرورية وحاجية وحتسينية.      

 فالضرورية هي ما ال بد منها لقيام مصاحل الدين والدنيا وبفواهتا حيصل الفساد واخلسران املبني.
 ن حيث التوسعة ورفع الضيق املؤدي إىل احلرج واملشقة الالحقة بفوات املطلوب. واحلاجية هي ما كان مفتقرا إليها م

 (77) والتحسينية هي األخذ مبا يليق من حماسن العادات وجتنب األحوال املدنسات اليت أتنفها العقول الراجحات.
األخوات أقارهبا من اإلخوة و وعليه قد يكون العمل ضروراي للمرأة إذا توقف على عملها حفظ نفسها أو عياهلا أو     

الزوج أو األب أو األخ عن النفقة وإعساره، فيلزم الزوجة أو البنت أو   أو األب أو األم ويكون ذلك يف حالة عجز
األخت أن تنفق على نفسها أو عياهلا، وهلا أن خترج حبثاً عن الرزق، وخاصة إذا مل يكن هلا مورد من مرياث أو عطاء 

لم :" جا ٌتين امرأة ومعها ابنتان َلا، فسألتين فصداق؛ فقد جاء عن عائشة رضي هللا عنها قالتمن الدولة أو حىت 
َتد عندي شيِا غري مترة واحدة، فأعطيتها َِيها فأخذِتا فقسمتها بني ابنتيها، ومل أتكل منها شيِا مث قامت 

بتلى من البنات بشي ٌ النيب: )من ا صلى هللا عليه وسلم فحدثته حديثها، فقال فخرجت وابنتاها فدخل على النيب
 (78).فأحسن ِليهن كن له سرتا من النار("

                                                           

 ،02ج (،بريوت ،م2004ه=1425دار املعرفة،  ،6طحتقيق:إبراهيم رمضان، ) املوافقات يف أصول الشريعة اإلسالمية، ،اطيبالش أبو اسحاقانظر:  (76)
 (.327-324ص)
 .1352ب اتقوا النار ولو بشق مترة والقليل من الصدقة، برقم:كتاب الزكاة، اب  صحيح البخاري، ( 77 )
 .360ص، 02ج (،الكويت ،م1990ه= 1410 ،، دار القلم1ط) يف عصر الرسالة، حترير املرأة، : عبد احلليم أبو شقةانظر ( 78 )
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صلى هللا عليه وسلم مدح صنيع املرأة مع ابنتيها ابلرغم من كسبها عن طريق السؤال،   ووجه االستدالل أن رسول هللا
احلالل  من الكسب  هماأكرب البنتيها إذا أطعمت  فكيف إذا خرجت لتكتسب من عملها؟ فال شك أن إحساهنا يكون

 (79)الطيب، بداًل من سؤال الناس واألكل من الصدقة. 
عجز الزوج عن   قواًل للشافعي يف حالة  وعليه إذا ا ضطرت املرأة للعمل، وجب عليها اخلروج، وقد ذكر ابن القيم     

 (80) الزوجية ، لكن يرفع الزوج يده عنها لتكتسب. اإلنفاق، فقال: ليس هلا أن تفسخ  عقد
أي افتقارها   أما ال يصل إىل حد الضرورة فقد يكون يف مرتبة احلاجة والتكميل فقط، واملقصود حباجة املرأة للعمل      

إليه دفعًا للمشقة، وجلبًا للسعة واليسر، وملا أ بيَح خروج املرأة للحاجة، فإنه يباح هلا أن خترج لتعمل ألجل حاجتها، 
:" طلقت خاليت فأرادت أن جتد خنلها فزجرها ر  رد عن جابر رضي هللا عنه ويستدل العلماء هنا حبديث و  جل أن يـَق ول 

 (81).«بلى فجدي خنلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا » خترج فأتت النيب صلى هللا عليه وسلم فقال 
 ح مسلم:" هذا احلديثخروج املرأة لتعمل ألجل حاجتها، قال النووي يف شر   وهذا احلديث ظاهر على جواز      

دليل خلروج املعتدة البائن للحاجة، ومذهب مالك، والثوري، والليث والشافعي، وأمحد وآخرين، جواز خروجها يف النهار 
للحاجة، وكذلك عند هؤالء جيوز هلا اخلروج يف عدة الوفاة، ووافقهم أبو حنيفة يف عدة الوفاة وقال يف البائن ال خترج 

 (82)ليال، وال هنارا. 
فإذا جاز للمعتدة أن خترج للحاجة، فمن ابب أوىل أن خترج غري املعتدة، ومن الصور اليت حتكي جواز خروج املرأة     

للحاجة، خروجها ملعاونة زوجها ختفيفاً عليه وهو ما ورد عن أمساء بنت أيب بكر رضي هللا عنهما قالت:" تزوجين الزبري 
وال شيء، غري انضح، وغري فرسه، فكنت أعلف فرسه، وأستقي املاء، وأخرز وما له يف األرض من مال، وال مملوك، 

ِغَربَة ، وأعجن، ومل أكن أحسن أخبز، وكان خيبز جارات يل من األنصار، وكن نسوة صدق، وكنت أنقل النوى من 
يوما والنوى  تعلى رأسي، وهي مين على ثلثي فرسخ، فجئ  صلى هللا عليه وسلم  اليت أقطعه رسول هللا أرض الزبري 

ملين خلفه، فدعاين، مث قال: أخ أخ ليح ومعه نفر من األنصار،  ، صلى هللا عليه وسلم على رأسي، فلقيت رسول هللا
أين قد   فاستحييت أن أسري مع الرجال، وذكرت الزبري وغريته، وكان أغري الناس، فعرف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ى، ومعه نفر من وعلى رأسي النو   لت: لقيين رسول هللا صلى هللا عليه وسلماستحييت، فمضى. فجئت الزبري فق

                                                           

مكتبة املنار اإلسالمية،  ،بريوت، ه1407 ،، مؤسسة الرسالة14ط) انظر: ابن قيم اجلوزية، زاد املعاد يف هدي خري العباد، حتقيق: شعيب األرانؤوط،  (79)
 .513ص، 05ج(،الكويت

 .1483يف النهار حلاجتها، برقم:ابب جواز خروج املعتدة البائن واملتوىف عنها زوجها ، كتاب الطالق، صحيح مسلم ( 80 )
 .108، ص10ج ،دار إحياء الرتاث العريب، بريوت ،2شرح النووي على مسلم، ط ( 81 )
 . 4926، كتاب النكاح، ابب الغرية، برقم:صحيح البخاري ( 82 )
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أصحابه فأانخ ألركب فاستحييت منه، وعرفت غريتك فقال وهللا حلملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه، قالت 
 (83)حىت أرسل إيل أبو بكر بعد ذلك خبادم يكفيين سياسة الفرس، فكأمنا أعتقين. 

مساء بنت الصديق رضي هللا عنهما، خترج معاونة لزوجها الزبري، إذ مل يكن له مال أو خادم خيدم له، فهذه أ        
فتخرج زوجته لتتحمل مشاق العمل وحتمل على رأسها، وزوجها ال مينعها، ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال ينكر 

ا وعن أهلها روج للعمل توسعة عليها ورفع احلرج عنهعليها بل يدعوها ليحملها ختفيفًا عليها. وهكذا جيوز للمرأة اخل
 إذا احتاجت لذلك.

أما اختيارها للخروج من غري حاجة أو ضرورة، فال شك أنه يف رتبة التحسني والتكميل؛ فإنه يتطلب املوازنة بني     
روجها فمىت ما ثبتت يف خ املصاحل واملفاسد، فالفقه كله يرجع إىل اعتبار املصاحل ودرء املفاسد. فينظر هل من مصلحة

وال أحد ميكن أن يكون مكان املرأة حىت توازن بني  (84)املصلحة جاز اخلروج ، ومىت ما انتفت فليس هلا اخلروج،
 مصاحلها ومفاسدها. 

لنِ َسا ٌِ ِِِن ات ََّقْينُتَّ َفاَل ا )ََي ِنَسا ٌَ النَّيبِ  َلْسنُتَّ َكَأَحٍد ِمنَ أما ما ورد من أمر للنساء ابلقرار يف البيت يف قوله تعاىل:        
ِليَِّة ( َوقَ ْرَن يف بُ ُيوِتُكنَّ َوََل َترَبَّْجَن َترَبَُّج اجْلَاهِ 32خَتَْضْعَن اِبْلَقْوِل فَ َيْطَمَع الَِّذي يف قَ ْلِبِه َمَرض  َوقُ ْلَن قَ ْوًَل َمْعُروفًا )

رأة يف حركة اجملتمع ومالزمة البيت مطلقا، بل املقصود أن فال يعين إلغاء مشاركة امل   (33-32()األحزاُ: اأْلُوىَل 
تكون األسرة اهتمام املراْة األساسي، وأن يكون خروجها وفق الضوابط الشرعيه، بدليل أن عمرين اخلطاب)رضي هللا 

ته رب عنه( رأى سودة بنت زمعة خارجة فقال: "كيف خترجني، فانقلبت راجعة إىل الرسول) صلى هللا عليه وسلم( فأخ
  (85)مبا كان، فنزل عليه الوحي ىف ذلك وقال: أذن لكن أن خترجن حلاجتكن".

كان "ما اختلى رجل ابمرْاة َِل و وحىت األحاديث اليت هنت عن اخللوة كقول الرسول )صلى هللا عليه وسلم (:     
ة مطلقا فقد جوز العلماء ال تلغي مشاركة املرأ (86)و"َل َيلو رجل ابمرْاه َِل مع ذي حمرم"، اثلثهما الشيطان"

االختالط إذا كانت هناك حاجة مشروعة مع مراعاة قواعد الشرع وضوابطه؛ ولذلك جاز خروج املرأة لصالة اجلماعة 
ابحتشام وصالة العيدين، وأجاز البعض خروجها لفريضة احلج مع رفقة مأمونة ، كما جاز للمرأة معاملة الرجال ببيع 

                                                           

 .م2009ه= 1430، 18العدد: جتماعي اإلنساين، جملة جامعة القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية،حقوق املرأة يف املنظور اال ،حممد خليل صربي( 83 )
 .4939، ويف كتاب النكاح، ابب خروج النساء حلوائجهن،برقم:146البخاري يف صحيحه، كتاب الوضوء، ابب خروج النساء للرباز، برقم:أخرجه ( 84)
احلبري  منه ]انظر: ابن حجر العسقالين، تلخيصكم من حديث عامر بن ربيعة وعند البخاري ومسلم رواايت اشتهر احلديث عن أمحد وابن حبان واحلا  ( 85 )

 م، بريوت.[.1989ه=1419، دار الكتب العلمية، 1يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري،ط
 .326ص (،الكويت ،م1989ه=1409ابن قتيبة،  ، مكتبة دار1املاوردي، األحكام السلطانية، حتقيق: أمحد مبارك البغدادي، )ط أبو احلسن( 86 )
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ىت أن علماء املالكية أجازوا للمرأة العزبة الكبرية اللجوء للرجل للقيام حبوائجها بشرط غض وشراء وإجارة أو غري ذلك ح
 البصر عما ال حيل النظر إليه وروي ذلك عن اإلمام مالك.

" :فاخللوة املنهي عنها هي اجتماع الرجل واملرأة ىف مكان منعزل، وليست مطلق اجتماع بدليل قوله صلى هللا عليه وسلم 
لذا يقول املاوردي عن احملتسب: "وإذا رأى وقفة رجل مع امراْة يف طريق سابل مل تظهر منهما ذي حمرم"،  َِل مع

وضعه اإلسالم من ضوابط عامة لزي  ، وأما ما(87)أمارات مل يتعرض هلما بزجر وال إنكار فما جيد الناس بد من هذا"
ات ىف  رك للرجل ومساو له يف درجة االستخالف، يف كل اجملتمعاملرأة، فهي تؤدي إىل احرتام املراْة ابعتبارها إنسان مشا

 كل مكان وزمان، وليس إهانة وال تعبيد كما يفهم عند البعض. 
ويف احلاضر تنادي األمم املتحدة بزايدة فرص حصول املرأة على العمل ومساواهتا ابلرجل، وحتسني ظروف 

 (.88)فيا، وحتسني إنتاجيتها وعائدها االقتصاديالعمل للمرأة، وزايدة قدرهتا على التحرك مهنيا وثقا
يعها امتالك األموال أو إدارهتا أو ب -وخباصة املرأة املتزوجة -وكذلك تنادى "بوجوب كفالة حق مجيع النساء

 .(89)أو شرائها، بصورة مستقلة، بوصف ذلك أحد جوانب متتعها ابملساواة، واحلرية يف ظل القانون"
املتحدة إنصاف املرأة ومساواهتا ابلرجل ولكن ال خيفى خطورة املساواة املطلقة حىت وكما يبدو حماولة األمم 

اكتساب ما ال تقدر عليه املرأة، ودخوهلا يف معامالت ربوية حمرمة ابألساس، وكذلك مساواهتا يف حصتها من 
 مجيع األزمان  نساء ويفالقروض....فهذا قد يتناقض مع طبيعتها يف بعض األحيان، وقد ال يتوافق مع كل أصناف ال

 كما مر يف بيان فلسفة اإلسالم.
كما أهنا تشريعات يف عمومها لغري جمتمعاتنا، مثل ما جاء يف تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعىن ابملرأة يف بكني 

ذلك  مبا يف -إىل املوارد االقتصادية -على قدم املساواة -م(. وفيه ضرورة: "ضمان وصول املرأة1995ه=1416)
 (90).األرض، واالئتمان واألسواق وغري ذلك، كوسيلة لزايدة النهوض ابملرأة والفتاة ومتكينها"
هودية وكلها ثورة ضد أعراف ي -كما إهنا ال تتعارض مع ما حققه اإلسالم يف اجملال املايل بشروط وضوابط

 ة األهلية املالية مطلقا، وزوجها هووحضارات غربية، كاحلضارة الرومانية؛ حيث كانت املرأة عندهم انقصة ومعدوم

                                                           

 (.33(، ص)1133(، الفقرة)02، ج)1، الفصل1980( تقرير املؤمتر العاملي األمم املتحدة للمرأة: املساواة والتنمية والسلم، كوبنهاجن، 87 )
 . 32(، ص74، الفقرة)1، الفصل1985نمية والسلم، نريويب، ( تقرير املؤمتر العاملي الستعراض وتقييم منجزات عقد األمم املتحدة للمرأة: املساواة والت88 )
 .106ص (،295( نفسه، الفقرة )89 )
 .427( نقال عن كتاب: رسائل أبو بكر اجلزائري، ص1009-1008( انظر: فؤاد عبد الكرمي، املرجع السابق، ص)90 )
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نص  وهذا ما يوضحه القانون الروماين حيث جاء يف سيدها املطلق على ماهلا، متاما كما كانت عليه يف جاهلية العرب.
 (91).القانون: "إن املرأة ليست أهال للتصرف مدى حياهتا كالطفل"

 ول الغربية احلديثة يف قوانينها.وهذه النظرة الرومانية للمرأة وتصرفاهتا قد أتثرت هبا الد
( من القانون املدين الفرنسي جتعل الزواج سببا يف سلب أهلية الزوجة يف التقاضي، ويف 12فجاءت املادة )

م، وسنة 1938التصرفات املالية، إال إذا حصلت على تصريح كتايب من زوجها، إال أنه بعد اإلصالح التشريعي سنة 
 اليت كانت مفروضة على الزوجة إال أنه كان إلغاًء نظراي.م، ألغيت هذه الوصاية 1942
أما يف اإلسالم فقد رأينا كيف سوى بني الرجل واملرأة يف األهلية املالية فلها العمل يف هذا اجملال كالبيع والشراء،      

ه متقربة به إىل هللا ا تنفقواملضاربة....وتصرفاهتا املالية ال حتتاج إىل إذن أحد، وكذلك مجيع هباهتا ووقفها، ومجيع م
 تعاىل.
 خامتة:
مما سبق يتبني أن اإلسالم اعتىن حبقوق املرأة عامة ومل يهمل حقوقها املالية، خاصة فيما يتعلق ابلنفقة حيث كفل      

ملالية اهلا حقها املايل سواء كانت بنتا أو أختا أو أما وبذلك كرمها وضمن استقالهلا املايل إذا أرادت العمل فاحلقوق 
املقررة يف اإلسالم تضمن للمرأة استقالهلا املايل وحريتها يف التصرف فيه ودون إرادة الرجل وهذه احلقوق أغنتها عن 
التكسب عن طريق العمل إن أرادت، فاإلسالم عاجل املوضوع يف وسطية واعتدال حبيث ال إلزام للمرأة ملزاولة العمل كما 

فإذا مل تعمل هلا مدخوهلا وإذا عملت فلها اسقالهلا املايل، وهذا  موقف وسط بني  ليس هناك منع، فاألمر فيه توسعة
الذين أوجبوا العمل وبني الذين منعوه مطلقا فاألول قد تصبح فيه املرأة سلعة تباع وتشرتى ابسم التحرر، والثاين قد 

لى كيان األسرة مطلوب وهو الذي حيافظ عتصبح فيه املرأة سلعة ال روح فيها ابسم التكرمي، ولذلك فالتوسط يف األمر 
 واجملتمع فالقوامة للرجل مبا أنفق من ماله على املرأة وإعداد النشء للمرأة بشرط التكرمي واالحرتام.

إذن فالعمل يف حقه مشروع وال يوجد ما حيرمه ولكن ال جيب التغايل يف هذا احلق حىت يصبح واجبا على املرأة       
ه عليها ألهنا قد تضطر للعمل أو يضطر إليها اجملتمع، وقد يكون سبيال للتوسعة ورفع احلرج، أما كالرجل وال جيب منع

إذا أردان املساواة بني املرأة والرجل يف املوارد املالية فيجب املساواة يف الواجبات املالية كذلك فيحق لنا ابسم املساواة 
 وأجرة الرضاع ونفقة الطالق فهذا هو املعىن السطحي واحلقيقي إجياب النفقة على املرأة ودفع املهر وهدااي اخلطبة

للمساواة ولكن حكمة هللا تعاىل عظيمة حىت يتسىن للمرأة اإلشراف على النشء وتربيتهم وإعدادهم لتحمل املسؤولية 
 وهي مكرمة ومعززة.

                                                           
  حمسن احلضريي ، التسويق السياحي مدخل اقتصادي متكامل ، مكتبة مذبويل ، مصر ، 1989م، ص91.21
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 يف ليبياالتخطيط السياحي ونشر ثقافة التنمية السياحية 
 فوزية الصادق أمحد العموري .

 د. أشرف حممد زيدان.

 د. فخر األدب بن عبدالقادر
 

 لخصامل
إن السرعة الكبرية يف تنمية اجملال السياحي ميكن أن تكون هلا إنعكاسات سلبية وخطرية على املنطقة املستقبلة        

نموية حمكمة هذه التنمية وذلك بوضع خطط سياحية ت بصفة عامة، لذلك جيب على الدولة أن تتدخل يف تنظيم وتسيري
. والتخطيط السياحي من أهم أدوات التنمية السياحية املعاصرة ، فهو مؤشر فعال لرسم صورة تقديرية للصناعة السياحة 

لسياحية ايف البالد، وفق برانمج يسري على خطوات فرتة زمنية حمددة إما بعيدة أو قريبة املدى، مع حتديد أهداف اخلطة 
 لتحقيق تنمية سياحية مستدامة.

من هنا فالتخطيط السياحي يعترب ضرورة من ضرورات التنمية املستدامة جلميع دول العامل، وخاصة الدول النامية      
منها وذلك ملواجهة املنافسة يف سوق السياحة الدولية. وألن السياحة أصبحت خيارًا اقتصاداًي واجتماعيًا مهمًا فقد 

 ح من املهم أن تواكبه الثقافة والوعي السياحي لدى اجملتمع مبا يسهم يف جناح املشروع السياحي وتطوره.أصب

عليه فإن هذه الورقة البحثية أستهدفت ابلدراسة ماهية التخطيط السياحي وعالقته بنشر ثقافة التنمية السياحية      
لسياحية ) الطبيعية والبشرية (، وصواًل إىل أبرز معوقات التنمية امن خالل دراسة واقع السياحة يف ليبيا وأبرز مقوماهتا 

يف البالد وإجياد حلول جذرية هلا.وربط هذه اخلطة ببقية اخلطط لبقية القطاعات، وأن تتالئم معها لتكون أجزاء متكاملة 
 من اخلطة العامة للتنمية يف الدولة.

 التنمية السياحية –اإلعالم السياحي  –ية السياحة الثقاف –التخطيط السياحي : مفتاحية كلمات
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 م    ق   دم    ة
السياحة ظاهرة اجتماعية ونشاط أساسي يف حياة األفراد يف األوضاع الطبيعية؛ حيث تبلغ آاثرها نشاطات  تعترب       

د ال ميكن أن يعتمد اوالسياحة كنشاط انتشاري متعدد ومتداخل األبع . اجملتمع مجيعاً من اقتصادية، ثقافية واجتماعية

فقط علي عامل الطلب , بل البد من بعض التخطيط الذي أصبح ضرورة الغين عنها من أجل حتقيق حد أدين من 

التنسيق بني نشاطات التنمية السياحية املختلفة وتنظيم ضبط التنافس بينها علي املوارد احملدودة ، وكذلك ملضاعفة 

 .ر السالبةاآلاثر املوجبة للسياحة وتقليل اآلاث

سلوكية  –وقد أرتبط ظهور التخطيط السياحي وتطوره وكذلك أمهيته بنشر ثقافة التنمية السياحية كظاهرة حضارية    

اجتماعية من انحية أخري ، إذ البد من الرتكيز علي املنظور الثقايف للسياح من خمتلف  –من انحية ، وظاهرة اقتصادية 

التنمية  فالسياحة الثقافية تتجسد يف نشر ثقافة لتخطيط وذلك ألمهية هذا اجلانب .األجناس واألقطار أثناء عملية ا

بشكل عام وزايرة املواقع األثرية واملعامل التارخيية واملتاحف والتعرف علي الصناعات التقليدية أو أي شكل من أشكال 

أنه ميكن القول أبن السياحة ويف ليبيا ف اانت .التعبري الفين واحلضور يف بعض الفعاليات الثقافية مثل املعارض أو املهرج

الثقافية هي العامل احملفز الذي جيذب السياح بشكل كبري من خمتلف أحناء العامل إيل زايرة ليبيا ، حيث أن هناك مخس 

 معامل تراثية عاملية اتبعة ملنظمة اليونسكو يف ليبيا، ثالثة منها آاثر قدمية جداً .

اح ، اتة ولبدة يف غرب ليبيا واآلاثر اإلغريقية يف الشرق هم من أكثر املناطق السياحية جذابً للسياملدن الرومانية يف صرب 

والذي يزيد من جاذبية ليبيا كوجهة للسياحة هو أهنا ليست مكتظة ابلسياح كما هو احلال يف جنوب أفريقيا وجنوب 

 أورواب .

ئج وتوصيات جمدية ختدم أغراض البحث من خالل دمج ومن هنا فأن الباحثة حاولت جاهدة الوصول إيل نتا    

عملية التخطيط السياحي املدروس بنشر ثقافة التنمية السياحية، وعلي الرغم من قلة اإلمكانيات يف هذا اجملال فقد 
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 يمجعت الباحثة املادة العلمية ابلبحث والدراسة حول مقتضيات هذا املوضوع ما مكنها من تقدمي هذه الدراسة اليت ه

اآلن بني أيديكم ، واليت لن تصل إيل الكمال ، فالكمال هلل وحده فقط، وال يعفيها من اخلطأ ولكنها تنشد الصواب 

 فتلك مقدمة ومن سار علي الدرب وصل.

 واْلمد هلل من قبل ومن بعد

 مش ك ل ة ال دراس    ة :

املسئولني يف الدولة ، حيث حتتاج  يعد التخطيط السياحي من اجملاالت املهمة اليت جيب أن حتضي ابهتمام 

إيل حصر املوارد السياحية يف البالد من أجل حتديد أهداف اخلطة السياحية وحتقيق تنمية سياحية سريعة ومنتظمة من 

من خالل معايشة و  خالل إعداد تنفيذ برانمج متناسق يتصف بشمول فروع النشاط السياحي ومناطق الدولة السياحية .

بوجود مشكلة هلا مردودها السليب علي حتقيق تنمية سياحية شاملة يف خمتلف مناطق البالد ، طرحت  الواقع واإلحساس

 هذه املشكلة عدداً من التساؤالت اليت ميكن إجيازها يف اآليت :

ما هو واقع اخلصائص اجلغرافية للتخطيط السياحي يف ليبيا ؟ وما عالقة هذه اخلصائص بنشر ثقافة التنمية السياحية  -1

 يف البالد ؟

إيل أي مدي تساهم املؤسسات االجتماعية والثقافية املختلفة يف البالد ) نوادي ، مجعيات ، مؤسسات تعليمية .....  -2

اخل ( يف تطوير حجم السياحة الداخلية من انحية ، وخلق بيئة سياحية جتذب السياح األجانب أو العرب من انحية 

 أخري ؟

 وجه تطور النشاط السياحي يف كل األماكن السياحية يف ليبيا ؟ هل هناك صعوابت ومعوقات تقف يف -3

 كيف يساهم الوعي االجتماعي والثقايف لدى سكان ليبيا بصورة مباشرة أو غري مباشرة يف عملية اجلذب السياحي ؟ -4
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 : أه  م ي ت ه    ا

لشاملة واهلادفة يف فة التنمية ايف دعم االقتصاد الوطين ونشر ثقاهلا دور كبري تكمن أمهية الدراسة يف أن ليبيا  

 البالد . وميكن حتديد هذه األمهية يف اآليت : 

معرفة املقومات الطبيعية والبشرية ، واهم األماكن السياحية يف ليبيا وذلك لتحديد أهم عوامل اجلذب السياحي  -1

 الستقطاب السياح للبالد .

هذا  د ،ومعرفة مدى قدرهتا علي مواكبة التطور احلضاري يفإلقاء الضوء علي أهم املراكز السياحية املوجودة يف البال -2

 اجملال .

توجيه املواطن اللييب وترشيده إيل أمهية دور السياحة يف الرفع من مستوى الدولة مكانياً ، مع ضرورة دمج هذا القطاع  -3

 بيا بشكل خاص .ييف املناهج التعليمية املختلفة والتعريف ابملقومات األثرية واحلضارية اليت حتضي هبا ل

لة أمهية أتباع سياسة ختطيطية جيدة من شأهنا احملافظة علي البنية الثقافية واالجتماعية واالقتصادية واملوارد الطبيعية للدو   -4

 علي أن تبقي صاحلة لألجيال القادمة .

 إبراز املعوقات والصعوابت اليت تقف يف وجه التنمية السياحية علي الساحل اللييب . -5

ا أن مربرات اختيار املوضوع انجتة عن الشعور مبدى ضرورة وضع دراسة متكاملة عن الوضع السياحي على كم      

الشاطئ اللييب، إضافة إىل دراسة حركة التنمية السياحية يف البالد ووضعها حتت التقصي والبحث خللق آفاق جديدة 

 لثقايف يف ليبيا.هلا، خاصة وأهنا التوجد دراسةكاملة ومستوفاة للوضع السياحي وا

 أهداف      الدراسة: 

 هتدف خطط التنمية السياحية إيل حتقيق مجلة من األهداف ، وهي :             



 

 
1745 

 

خلق وعي لدى املواطن بضرورة االهتمام بقطاع السياحة يف ليبيا ، ودجمه يف املقررات الدراسية من السنوات األويل  -1

 للتعليم األساسي .

للبالد هبدف  ة اجلوانب الثقافية واالجتماعية إىل جانب االهتمام ابجلوانب االقتصاديةالعمل علي تطوير وتنمي -2

 التقليل من النتائج السلبية ضمن تلك اجلوانب .

 صورة حسنة حقيقية عن ليبيا بعد احلقبة املظلمة اليت فرضها العهد السابق وتشويه صورهتا يف العامل . إعطاء -3

للدخل الوطين لتحقيق أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية ، ومساعدة  تسليط الضوء علي السياحة كمصدر -4

 الدولة بتحويل الوجهة إليها كبديل للثروة النفطية وزايدة صايف الدخل من العمالت األجنبية . 

 حماولة وضع احللول الناجحة لكل املشاكل والصعاب اليت تواجه القطاع السياحي . -5

 : منهجية الدراس           ة

تسعى  للكشف عن  احلقائق العلمية اليت التحليليأما منهجية الدراسة فالباحثة اختارت املنهج الوصفي  

لتحقيقها وكيفية الوصول إيل تلك األهداف ، حيث استخدمت مهارات أساسية تشمل : تصنيف املراجع من خالل 

يت تشمل العلمية ذات الصلة ، فضالً عن املعاجم الاالطالع عليها ، متمثلة يف الكتب والدورايت واملوسوعات والرسائل 

املصطلحات السياحية اجلغرافية واألطالس لالطالع علي اخلرائط املختصة أبهم األماكن السياحية ، ففيها مجيعاً توجد 

 املواد األساسية اليت متثل خلفية البحث . 

عتمد علي العمل امليدانية للموضوع مل تكتمل ألهنا تويف ظل الظروف الراهنة اليت متر هبا ليبيا اليوم فأن الدراسة  

احلقلي الذي بغريه تبقي الكثري من الدراسات اجلغرافية مفتقرة إيل بياانت علمية وأساسية . وذلك ابالعتماد علي 

ان، ياخلرائط واألشكال البيانية والصور والبياانت واجلداول اإلحصائية ، هذا إيل جانب املقابالت الشخصية واالستب
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األمنية واستقرار البالد  حيث ستسعي الباحثة جاهدة إيل مواصلة البحث والدراسة يف هذا املوضوع مع حتسن األوضاع

. 

 مص ط ل  ح   ات ال دراس  ة :

بغرض الرتويح والتثقيف ، أو من أجل االهتمامات  –أو رحالت  -: هو الشخص الذي يقوم برحلة السائح  -1

 ."1"ستقبال مفضلة لديه اخلاصة أو لكون منطقة اال

منهج يهدف إيل حصر كافة اإلمكانيات واملوارد املتوفرة يف الدولة علي  ، أو  أسلوب علميالتخطيط السياحي:  -2

كافة املستوايت ، ودراستها ، وحتديد كيفية استغالل هذه املوارد ، واإلمكانيات لتحقيق األهداف املرجوة خالل 

 2"مدة زمنية معينة .

عرف أبهنا " اصطالح يطلق علي رحالت الرتفيه وكل ما يتعلق هبا من أنشطة وإشباع حلاجات السائح تالسياحة :  -3

 ."3  

 هي اليت يكون الباعث األساسي عليها الثقافة وزايرة املواقع األثرية واملعامل التارخيية واملتاحفالسياحة الثقافية : -4

قافية مثل التعبري الفين واحلضور يف بعض الفعاليات الثوالتعرف على الصناعات التقليدية أو أي شكل من أشكال 

 4".املعارض أو املهرجاانت. و تظل السياحة الثقافية هي املقوم السياحي غري املتكرر أو املتشابه أو القابل للمنافسة

" 

                                                           
  سعع خليل القزيري ، السياحة يف ليبيا ) اإلمكانيات واملعوقات ( ، أساراي للطباعة والنشر ، بنغازي ، 2002م، ص1.133
    ليفة مص فى غرايبة ، ا سياحة ا بيئية ،  ار ناشري  لنشر اإل   روني ، 2012  ، ص2.102
  هناء حامد زهران ، الثقافة السياحية وبرامج تنميتها ، عامل الكتاب ، دمياط 2004م ، ص 3.66
  نعيم الظاهر وآخرون ، مبادئ السياحة ، 2002م ، ص4.154
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تنفيذها بعد دراسة  أ: تعرف التنمية السياحية املستدامة واملتوازنة أبهنا تنمية يبدمفهوم التنمية السياحية املستدامة -5

علمية كاملة يف إطار التخطيط املتكامل للتنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية داخل الدولة ككل أو داخل اي 

 " 5"إقليم تتجمع فيه مقومات التنمية السياحية من عناصر جذب طبيعية وحضارية .

ل رسوم ة والعلمية واآلاثر الفنية للسائح مقاب: هو الشخص الذي يوضح ويشرح املواقع التارخيياملرشد السياحي  -6

 " 6"وأتعاب .

لواقع ملموس يعكس مرآته الصورة الصادقة احلقيقية لذلك الواقع الذي يكون عادة  جتسيد هواإلعالم السياحي :  -7

عي الساملعاشة والتطور االجتماعي واالقتصادي احملقق واملنشود ، والذي من أجله يتم  مؤشرًا للحياة االجتماعية

 " 7"والتعريف به وتسهيل مهمة املطلع وتيسري حصوله علي املعلومات الكافية .

السائح حيث أن انطباع الزائر أو السائح ترسخ يف  احرتام هو الوعي يف كافة التصرفات ، واليت من بينهاالوعي السياحي:  -8

حية والتقليد واستخدام املصطلحات الغربية واإلابذهنه مبجرد أن تطأ قدماه البلد املضيف . فالوعي السياحي ليس االنفتاح 

األعمى ، وكذلك ليس التعصب وجتاهل ثقافات الشعوب ، وإمنا الوعي هو احرتام اهلوية احلضارية ، وكذلك احرتام كافة 

 "8"الزائرين شريطة أال ميسوا العادات والتقاليد وأداين البلدان املضيفة .

                                                           
 يسرى دعبس ، العوملة السياحية وواقع الدول املتقدمة والدول النامية ، سلسلة الدراسات السياحية واملتحفية ، امللتقي املصري لإلبداع والتنمية ، 2002م 5

.13-12، ص  
  عثمان غنيم ، سعد بنينا ، التخطيط السياحي ) يف سبيل ختطيط مكاين شامل ومتكامل ، دار الصفاء ، عمان ، 1999م،ص6.53
  عبدالباسط علي عبداجلليل ، الوعي السياحي يف ليبيا وأثره علي التنمية السياحية ، مقالة صحفية صدرت يوم 2008/9/6م.7
   ماهر عبدالعزيز توفيق ، صناعة السياحة ، دار زهوان للنشر والتوزيع ، عمان ، 1996م، ص 8.23
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ي يصبح هدفًا للطلب السياحي نتيجة العالقات اليت تتحقق من املغرايت هي املكان الذاملنطقة السياحية :  -9

السياحية اليت تتمتع هبا املنطقة واجتاهات ودوافع النشاط السياحي والتسهيالت السياحية املتاحة للوصول إيل هذه 

 املنطقة ، فاملنطقة تصبح سياحية نتيجة تفاعل :

 سانية ( .املغرايت السياحية ) طبيعية ، صناعية ، إن -

 ميول واجتاهات الطلب السياحي . -

 "9"تسهيالت الوصول واإلقامة يف املنطقة .   -

ذلك النشاط اإلداري والفين الذي تقوم به خمتلف اهليئات واألجهزة واملنشآت السياحية النشاط السياحي :  -10

  يف اجملاالت احلكومية العامة واخلاصة املرتبطة ابلسائحني لتحقيق كل ما يرغبونه .

 الدراس      ات الس   ابق      ة :

رغم تعدد الدراسات السابقة اليت تناولت موضوعات السياحة والثقافة السياحية والتخطيط السياحي ، إال أهنا ال تزال 

 احمدودة وقليلة إذا ما مت مقارنتها بغريها من جماالت العلوم املختلفة ، أما ابلنسبة للدراسات يف جمال السياحة يف ليبي

 فإهنا ال تزال قليلة ألهنا حديثة النشأة ، وسنحاول التطرق لبعض منها :

، تضمن  ف1997حرر كالً من  " الدكتور أبولقمة و د. القزيري  " كتاابً بعنوان " الساحل اللييب " يف عام  -1

لساحل وموقعه االكتاب مجلة من املواضيع ابلغة األمهية اليت تتعلق ابلساحل اللييب سواء كانت يف طبيعة هذا 

ومميزاته أو املشاريع املقامة عليه وكيفية استغالله سواء كان سياحياً أو اقتصادايً إضافة إيل بعض املواضيع األخرى 

                                                           
  اهلادي مصطفى أبو لقمة ، سعد القزيري ، الساحل اللييب ، مركز البحوث واالستثمارات ، جامعة بنغازي ، دار الكتب الوطنية ،1979م.9
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املهمة ، ويعترب هذا الكتاب من أهم وأبرز الكتب اليت تناولت الساحل اللييب ابلدراسة والبحث وخاصة وأن 

 . ”10”راسات واألحباث اليت تناولت هذا الساحل يف السابقهناك قصوراً  كبرياً وواضحاً يف الد

ُ بعنوان " السياحة يف ليبيا  -2  ف2002عام  اإلمكانيات واملعوقات " –قام الدكتور " القزيري " بتحرير كتا

، حيث تناول هذا الكتاب جمموعة من الدراسات املتفرقة هبذا اجملال ، لزمرة من األساتذة والدكاترة املختصني 

ل السياحة ، ومن بني هذه املواضيع جند " التخطيط السياحي بني األمهية والواقع " ، لألستاذة فوزية مبجا

أبوصيد ، حيث أوضحت بكل مشول وموضوعية ماهية التخطيط السياحي وأهدافه بشكل عام ، وأهداف 

وبذلك  لسياحية ،ومراحل إعداد اخلطط السياحية ، كذلك املشكالت والعقبات اليت تواجه تنفيذ اخلطة ا

سامهت يف إطراء هذا املوضوع  بنتائج وتوصيات قريبة من الواقع لتخصها ابلدراسة وتطبيقها علي املدن السياحية 

 .“11”اليت حباجة إيل ختطيط وتنمية سياحية 

 بعنوان " مقومات البيئة السياحية وأفضلية املكان ملدن " ف2004أجنز " قصودة " رسالة الدكتوراه يف عام  -3

غدامس " ، مشلت الدراسة عدة جوانب مهمة تضمنت التعريف جبغرافية السياحة وأهدافها  –يفرن  –صرباته 

وأمناط السياحة ، إضافة إيل مراحل تطور النشاط السياحي عاملياً وإقليمياً ، وموقع ليبيا ومدن الدراسة ومقومات 

احية األساسية راسة تقييم الواقع املكاين للخدمات السيالبيئة السياحية الطبيعية منها والبشرية ، كما تناولت الد

، إضافة إيل أهنا عرضت أهم املدن السياحية الشاطئية " مدينة صرباته بدراسة النشاط السياحي فيها ، إذاً فهي 

 . ”12”عبارة عن دليل سياحي ميكن أن يعتد به يف دراسة النشاط السياحي

                                                           
  سعد خليل القزيري ، السياحة يف ليبيا )اإلمكانيات واملعوقات ( ، أساراي للطباعة و النشر ، بنغازي ، 2002م.10
  حممد عبدهللا قصودة ، مقومات البيئة السياحية وأفضلية املكان ملدن " صرباتة – يفرن – غدامس "، رسالة دكتوراه مقدمة من جامعة الزاوية ، 2004م.11
  تيسري علي ساسي ، دور املوارد البشرية يف تنمية قطاع السياحة يف ليبيا  ، رسالة ماجستري غري منشورة أكادميية الدرسات العليا ، طرابلس ، 2005م.12
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املوارد البشرية يف تنمية قطاع السياحة يف ليبيا ، واليت أوضح ، بعنوان " دور  ف2005دراسة " ساسي "  -4

فيها دور املوارد البشرية يف تنمية قطاع السياحة من الناحيتني االقتصادية واالجتماعية ، ومن أهم النتائج اليت 

ءة اتوصلت إليها الدراسة هي عدم توفر حوافز كافية لتشجيع العمل يف بعض املرافق السياحية وضعف الكف

 .“13”التعليمية لبعض املوظفني خاصة اللغة األجنبية اليت حيتاجها العمل هبذا القطاع 

، بعنوان " دور السياحة يف عملية التنمية االجتماعية يف ليبيا " ، حيث  ف2006ويف دراسة " الشامس "  -5

املة ابلتنمية مية الشاهتمت يف دراستها بنشأة وتطور السياحة يف ليبيا ومفهومها ، وعالقة السياحة والتن

االجتماعية ، ومن أبرز نتائجها أن توفري اإلمكاانت البيئية يؤدي إيل جذب السياح ونشاط احلركة السياحية 

 .“14”يف البالد 

، واليت عنواهنا " مقومات اجلذب السياحي للساحل اللييب " ،  ف2010كما أوضحت دراسة " الضاوي "  -6

ة لييب والعوامل البشرية املؤثرة يف اجلذب السياحي ، ومن أهم نتائج هذه الدراسأهم املقومات الطبيعية للساحل ال

: أن الساحل اللييب يتمتع ابلعديد من املوارد السياحية املختلفة ، وأن املواقع األثرية املنتشرة علي طول املدن 

 . ”15”اللييب الساحلية سامهت يف استقطاب السياح إليها والراغبني يف التعرف علي ثقافة الشعب

 

  

                                                           
  كرمية علي الشامس ، دور السياحة يف عملية التنمية االجتماعية يف ليبيا ، رسالة ما جستري غري منشورة ، أكادميية الدراسات العليا ، طرابلس ، 13
م.2006  

  أمرية حممد الضاوي ، مقومات اجلذب السياحي للساحل اللييب ، رسالة ماجستري غري منشورة ، أكادميية الدراسات العليا ، طرابلس ، 2010م.14
  هناء حامد زهران ، الثقافية السياحية وبرامج تنميتها ، مرجع سابق ، ص 15.144
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 م ف ه وم ال ت خ ط ي ط الس ي اح ي 

يرتبط التخطيط بكل املوارد الطبيعية والبشرية اليت هتدف إيل معرفة مدى إمكانية استغالهلا لتحقيق أكرب قدر من اإلنتاج 

 والتنمية .

خدم يف التخطيط ستفالعشوائية والتلقائية يف التنمية السياحية وضعف أو انعدام املنهج العلمي السليم امل 

السياحي هو من أبرز األسباب اليت أدت إيل ضعف احلركة السياحية يف هذه البلدان ، لذا فإن السعي لوضع وهنج 

مسلك علمي يف التخطيط للسياحة علي كافة املستوايت ، ضمن منهج وطين ال يشمل وزارة السياحة فقط ، إمنا هي 

زارات واملؤسسات والشركات العامة واخلاصة املرتبطة بقطاع السياحة ، حلقة واحدة ضمن حلقات أخري تضم ابقي الو 

ضمن منظومة  متكاملة تعمل جنباً إيل جنب يف إطار التنمية السياحية املستدامة ، لتسويقها واستثمارها وابلتايل زايدة 

 عدد السياح الوافدين للبلد سنة بعد أخري .

احي ، ة قطاع السياحة يف ليبيا هو توفر وتنوع عوامل اجلذب السيومن األشياء املتفق عليها يف موضوع تنمي 

ي  فليبيا حتضي أبماكن طبيعية جذابة ومناطق جبلية وصحراوية ومدن أثرية وأماكن دينية ، وكذلك متيز ليبيا مبوقع اسرتاتيج

ملسلم به أن صناعة ضاً من اومناخ متنوع وغريها من مقومات تنبئ مجيعها مبستقبل واعد لصناعة السياحة الليبية ، وأي

السياحة يف العامل فاقت كل الصناعات ، من حيث العوائد الكبرية اليت حيققها تفعيل األنشطة السياحية يف كثري من 

الدول ، أضف إيل ذلك أن أي مشروع سياحي يف ليبيا لن ينجح طاملا مل يكن هناك توجه حقيقي يف سياسة الدولة 

حقيق مام به وإدراجه ضمن اخلطط التنموية الشاملة اهلادفة إيل تقوية القطاع السياحي كبديل لتوالسعي إيل تفعيله واالهت

 االعتماد علي  النفط .
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 السياحية الثقافية وعالقتها ابلتخطيط :

متثل السياحة الثقافية أحد أهم وسائل التواصل العاملي . ولذلك جيب أن تصبح أداة للتنمية املستدامة ، مع  

 ع يف نفس الوقت للقيم األساسية مثل التعليم ، واحرتام تنوع ومتيز مشاريعنا ، ومحاية تراثنا .اخلضو 

فالتنمية املستدامة متثل عاماًل من عوامل النمو االقتصادي . ورغم توفريها للثروة ومواطن الشغل ، إال أن ذلك يتم من 

ات اجلديدة مل الزوار معهم بعض الذكرايت واملعارف واخلرب أجل احلفاظ علي الطابع اإلنساين للسياحة الثقافية ، حىت حي

، وأيضًا بعض الصداقات , هلذا فمن الضروري محاية تراثنا املادي وغري املادي . من خالل االلتزام أبخالقيات عامة 

 تركز علي التعبري عن روح بالدان ومجاهلا .

 للتنمية الغاية منه إال غاية إمنائية للقطاع السياحي وحتقيقاً إن احملتوي الثقايف املوجه للسياح ال ميكن أن تكون  كما

الشاملة للبالد ، ولتحقيق ذلك البد أن تتوفر جمموعة من األطر ، اليت ميكن من خالهلا تقدمي النشاطات الثقافية 

 " 16"املختلفة اليت تساعد علي تشجيع التخطيط للسياحة الثقافية ، واليت من بينها :

سبات الثقافية املختلفة وذلك جبذب السياح والزوار من خمتلف األقطار واألجناس وتقدمي تسهيالت استحداث املنا -1

السفر واإلقامة هلم وتعريفهم مبورثنا الثقايف االجتماعي ، وكذلك إمكانية إقامة النشاطات الرايضية املختلفة مثل : 

 رايل السيارات والدراجات النارية واملهاري وغريها .

حلوافز اليت تدفع السائح إيل زايرة منطقة معينة والبقاء فيها لفرتة زمنية حمددة تواجد الفرق املسرحية من أهم ا -2

والكشفية واملوسيقية ، وكذلك األندية واملراكز الثقافية ، إضافة إيل املعارض واملؤمترات والندوات واللقاءات العلمية 

. 

                                                           
  حممد املربوك املهدوي ، جغرافية ليبيا البشرية ، منشورات جامعة قار يونس ، بنغازي ، 1990م، ص16.9
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ر أن  البالد اليوم قد ينفر السياح من زايرهتا ، لكن علينا أن نتذكورمبا التوتر األمين احلايل الذي متر به      

كثرياً من بؤر التوتر يف العامل حتولت بعد خروجها من مشاكلها إيل وجهات سياحية هامة مثل كرواتيا وفيتنام 

ختلف ، كذلك ليبيا ميكن هلا أن تلعب نفس الدور ، فالتغطية اإلعالمية خالل أحداث الثورة عرفت العامل مب

 مناطقها ابلصور وخلقت اهتماماً عاملياً حوهلا. 

 
 واقع السياحة يف ليبيا وأبرز مقوماِتا : 

تعمل السياحة إيل حتقيق انتشار الثقافات واحلوار وإحالل السالم والصداقات بني الشعوب ومحاية البيئات  

ياحة ئية يف مكان معني وال ميكن فصل الساملختلفة وجتميل املدن ...... اخل ، ولكن من الصعب ان تقام سياحة جز 

 اخلارجية عن الداخلية فاملشروع السياحي للدولة مشروع متكامل وشبكة ينبغي أن تكون فعالة .

هناك اتفاق عام لدى أوساط املتخصصني يف شؤون السياحة العاملية ، عالوة علي ما يلمسه األفراد ) السياح  

خالل السنوات القالئل املنصرمة ، علي أن البلد يزخر ابلعديد من املقومات وأسباب والزائرون( الذين وفدوا إيل ليبيا 

 إقامة قطاع سياحي نشط غري أنه حباجة إيل الكثري من اجلهود والدعم جلعله رافداً حيوايً لتمنية االقتصاد الوطين .

تعزيز الثقة  ، وأن نستفيد منها يف ومن منظور خاص فأنه البد من أن نستفيد من كافة مواردان اإلقليمية املتاحة 

لدى السائح أبن ليبيا بلد سياحي زاخر ابلعديد من املوارد السياحية اليت من شأهنا أن حتدد كوجهة سياحية مبصاف 

الدول املتقدمة .وكذلك البد علينا أن حنافظ علي هوية اجملتمع اللييب من حيث العادات والتقاليد والقيم الدينية األخالقية 

. 

 م  ق  وم  ات اجل ذُ الس ي اح  ي ف  ي ل  ي ب ي  ا : 
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من أبرز املقومات السياحية يف الدولة الليبية واليت البد من أن نوجه اهتمامنا هبا بدراستها والبحث فيها ، ومن مث وضع 

 خطة شاملة لتمنية وتطوير هذه الصناعة مستقبالً .

 أوًَل : املقومات اجلغرافية ) الطبيعية ( :  

حيث املوقع فأن ليبيا حتتل اجلزء األوسط لساحل البحر املتوسط اجلنويب ، وهي تقع يف مشال قارة أفريقيا،  من 

شرقًا . وحيدها من الشمال البحر  ◦25و  ◦9مشااًل ،  وخطي طول  ◦18.45و  ◦33وتنحصر بني دائريت عرض 

الغرب تونس واجلزائر ، وتقدر مساحتها حوايل  املتوسط ومن اجلنوب تشاد والنيجر ومن الشرق مصر والسودان ومن

كيلومرت فهو   1900كيلومرت حدود برية ، أما الباقي وقدره   4600، منها "17"مليون كيلو مرت مربع 1.750.000

 " 18"طول الشريط الساحل املمتد بني بئر الرملة شرقاً ورأس أجدير غرابً .

ا ول العامل ، ومركز احلضارات القدمية ، حيث كانت ليبيكما إن موقع ليبيا البحري جعلها حلقة وصل بني د 

تربط بني املناطق التجارية يف أورواب ووسط أفريقيا ، وموقعها الفريد بني جمموعة األقطار املطلة علي البحر املتوسط واليت 

 تعترب من أكثر مناطق العامل جذابً للسياح . 

ي الشريط سم ابعتدال ملحوظ طوال السنة ، وجبو ربيعي دائم ، فعلأمــا ابلنسبة للمناخ السائد يف ليبيا فإنه يت 

الساحلي يعم مناخ البحر املتوسط ، ويف اجلنوب :  املناخ الصحراوي ، واألمطار مومسية لكنها متذبذبة ترتكز علي 

 سواحل ومرتفعات طرابلس واجلبل األخضر ، أما يف اجلنوب فيقل منسوهبا .

                                                           
  اهلادي مصطفي بولقمة ، سعد خليل القزيري ، اجلماهريية دراسة يف اجلغرافيا ، دار اجلماهريية للنشر والتوزيع ، 1995م،ص17.17
  اهليئة العامة للمعلومات ، الكتاب األحصائى للسكان يف ليبيا ، 2007-2008م.18
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ا تتميز بقلة سكاهنا مقارنة ابتساع مساحتها ، حيث بلغ عدد سكاهنا حوايل ومن حيث السكان فإن ليبي 

ويتوزع هذا العدد إيل ذكور وإانث علي حنو متقارب  "19"ف ، 2006مليون نسمة حسب تعداد عام  5.298.152

من حيث وهي نسبة ال يستهان هبا " 20". %40سنة فما فوق ( حوايل  15إيل حداً ما ، إذ تستحوذ نسبة األعمار )

 إمكانية توظيفها يف جمال السياحة , وليبيا غنية جداً ابلرتاث اإلنساين .

 األماكن السياحية يف ليبيا :

 توجد بليبيا عدة أماكن سياحية يرجوها السائح ومنها : 

ئ ط: ميتد الساحل اللييب علي طول مشال البالد مطل علي البحر املتوسط ويعترب من أمجل الشوا السياحة البحرية -

 يف العامل .

: مبا أن الصحراء الكربى تغطي معظم ليبيا مما جعلها من أحد أفضل الدول السياحية  السياحة الصحراوية -

الصحراوية حيث ميكن زايرة العديد من اجلبال مثل جبل أكاكوس وجبل نفوسة ابلصحراء الكربى ، كما ميكن 

 او الناموس .للسائح مشاهدة الغرائب مثل البحريات كبحرية قربعون وو 

قبل امليالد سجل ذلك عن طريق اآلاثر املوجودة هبا كاآلاثر  لليبيا اتريخ قدمي قدم العصور ماالسياحة األثرية :  -

اإلغريقية والرومانية املوجودة علي طول الساحل املمتد من رأس أجدير غرابً حىت منطقة السلوم شرقاً ومن أمهها 

 ة.وتوكر  : آاثر صرباتة ولبدة وطلميثة

                                                           
  املخطط العام لتنمية السياحة يف ليبيا ، 1999-2018م، املركز الوطين لألرصاد اجلوية ، بياانت غري منشورة .19
  سعد قزيري ، السياحة يف ليبيا ، مرجع سابق ، ص20.28
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إن هذه املقومات ميكن أن تساعد علي النهوض بنشاط سياحي للبالد وتوسيع دائرة االستثمار يف هذا القطاع  

، الذي سوف حيقق منواً اقتصادايً كبرياً وخيفف العبء يف االعتماد علي النفط كمصدر للدخل القومي ، وحسب رأي 

 "21"هناك ثالث مقومات رئيسية وهي : ) روبنسون ( يف حديثه عن السياحة والساحل الربيطاين ، 

 البحر مبا له من خاصية ساحرة . -1

 املناضر الطبيعية الساحلية بتنوعها أال حمدود . -2

 التسهيالت املتوفرة للنشاط الرتوحيي والرايضة املائية . -3

اهلواء و  واملتجول يف ليبيا سوف جيد فيها كل مقومات السياحة اليت رآها ) روبنسون ( ، حيث املناخ املعتدل 

النظيف ، والشواطئ اجلميلة ، والسكان الذين يتمركزون أغلبهم يف املنطقة الساحلية يتوزعون بني مدينيت طرابلس 

وبنغازي .هلذا جيب السعي إيل تطوير واالهتمام ابلبنية التحتية يف املدينتني وجعلهم بؤرة سياحية لتوجه السياح من 

 خمتلف أقطار العامل .

 مات اْلضارية :اثنياً : املقو 

امتزجت الثقافات وتعانقت الدايانت علي أرض ليبيا منذ القدم ، وال تزال تلك اآلاثر قائمة حىت وقتنا هذا  

تستهوى السياح ودارسي التاريخ واألداين ، وقد تعددت تلك اآلاثر ما قبل التاريخ متمثلة ابآلاثر اإلغريقية والرومانية 

 واملسيحية واإلسالمية .

حلضارة احلديثة فإن ليبيا عانت أابن العهد السابق من ختلف واضح هبذا اجملال ، حيث البد من العمل أما ا 

راسخة للدخول يف القرن القادم والسعي يف ازدهار ليبيا بتحسني  الدءوب من أجل دفع عجلة التنمية قدماً وخبطوات

                                                           
  جامعة الدول العربية ، النشرة اإلحصائية للسياحة في دول الوطن العربي ، العدد السادس ، 21.2007
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ة لكل املرافق بوضع خطة سياحية تنموية مستدامة وشامل الوعي السياحي وتعزيزه لدى املواطن اللييب والرقي هبذا اجلانب

 احليوية يف البالد .

 :22 مراحل ِعداد الطة السياحية

 البد من الدراسة والنظر يف إعداد خطة سياحية ثقافية شاملة إبتباع خطوات متسلسلة كالتايل :

 البالد .مرحلة جتميع املعلومات الكافية عن خمتلف األنشطة واملوارد السياحية يف  -

 حتديد أهداف التخطيط السياحي مبدئياً ، ومن مث العمل علي تطويرها . -

 مجع املعلومات وإجراء املسوحات وتقييم الوضع الراهن للمنطقة السياحية . -

 حتليل البياانت ومراجعة األهداف . -

 الوصول إليه يف اخلطوات مت تنفيذ اخلطة بتوصياهتا ، ووضع البدائل املمكنة لالستعانة هبا يف حال صعوبة حتقيق ما -

 السابقة .

 تقييم ومتابعة اخلطة السياحية وتعديلها وفق التغذية الراجحة إذا تطلب األمر ذلك . -

املسوحات ومجع البياانت وحتليلها تشكل املدخالت األساسية خلطط التنمية السياحية ،  واجلدير ابلذكر أن

ناصر اجلذب ع   وأهم اجلوانب اليت ميكن مجع املعلومات عنها :وحتتاج هذه املرحلة إيل دقة وتنظيم كبريين ، 

 وسائل النقل . -املرافق السياحية   - السياحي 

 

 

                                                           
 اهلادي مصطفى بو لقمة ، سعد القزيري ، الساحل اللييب ، مركز البحوث واالستشارات ، جامعة بنغازي ، دار الكتب الوطنية ، 1979م، ص 22-380

.390  
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 مشاكل ومعوقات التخطيط السياحي يف ليبيا :

لعل سوء اإلدارة وغياب الكفاءات املهنية املدربة هو ما أضعف التخطيط السياحي يف ليبيا ، إضافة إيل عدم  

ئولني  ابملنهجية العلمية املتعلقة بذلك ، وعلي الرغم من القيام بعدد من الدراسات والبحث يف تطوير القطاع إدراك املس

السياحي علي مر السنوات املاضية ، حيث مل تنفذ األهداف احلقيقية للتنمية السياحية ، كما أغفلت التوصيات اخلاصة 

 ذا اجملال.نتظار كي حتقق التنمية السياحية والثقافية الرشيدة يف هبتلك الدراسات واألحباث فأن ليبيا مازالت قيد اال

كما تعاين السياحة يف ليبيا من مفارقة واضحة ، مؤداها أنه ابلرغم من تعدد مقومات اجلذب السياحي يف البلد ، وأبن 

ل غائبة عن ف ، فأن السياحة ما تزا1975( منذ عام WTOليبيا هي عضو مؤسس يف منظمة السياحة العاملية )

 " 23"خارطة السياحة الدولية .

إن تلك املشاكل اليت يعاين منها القطاع السياحي يف ليبيا ترجع يف جمملها إيل اختالالت هيكلية خطرية داخل الدولة 

 ، نستطيع أن حنصرها فيما يلي :

 قلة املؤسسات االجتماعية والثقافية املختلفة يف ليبيا من نوادي ومجعيات وغريها . -1

دين مستوايت األجور وقلة اإلنفاق العام علي قطاع السياحة يف ليبيا مقارنة ابلقطاعات األخرى مبا فيه اخلدمية ت -2

 إضافة إيل قلة االهتمام ابلبنية التحتية املرتبطة هبذا النشاط . –

 ضعف وسائل األعالم واإلرشاد ، مبا فيها داخل الفنادق ، حيث املقر الرئيسي للسياح . -3

 املفروضة علي صرف العمالت األجنبية ابلداخل .القيود   -4

                                                           

 /كواالملبور.املالاي جامعة/ اإلسالمية الدراسات أكادميية/ البشرية والتنمية الدعوة قسم يف الدكتوراه طالبة-1
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التشريعات املرتبطة إبقامة االستثمارات األجنبية يف األنشطة السياحية املختلفة ، وإن حصلت بعض التغيريات يف  -5

 هذا اجلانب .

خري أ ضعف العالقات السياحية بني أقطار املغرب العريب من جهة ، وبينها وبني أقطار العامل السياحية من جهة -6

. 

 ة :       امت           ال

رغم أن البحث العلمي متواصل إال أنه البد لكل حبث من خامتة ، وعليه فإنه قد مت البحث يف موضوع  

" التخطيط السياحي ونشر ثقافة التنمية السياحية يف ليبيا " من خالل االستعانة بكل ما له صلة ابملوضوع من 

لدراسات السابقة حول هذا املوضوع ، حيث تبني لنا من خالل ما تقدم ، أن مراجع وتقارير ونتائج لبعض ا

اجتماعي ميثل قوى فاعلة ومؤثرة يف حياة اجملتمعات ، حيث أهنا البد  –السياحة ظاهرة إنسانية ونشاط اقتصادي 

تصادي وإنساين اق أن حتتل حيزا  ال يستهان به يف حياة األفراد والدولة ككل علي حد السواء ، وهي مثل أي نشاط

آخر هلا آاثرها ونتائجها اإلجيابية والسلبية ، لذلك كانت احلاجة ماسة وملحة لتخطيط وتفعيل هذا القطاع من 

أجل ضمان حتقيق أقصى منفعة ممكنة منه. ومن خالل ما تقدم عرضه توصلت الباحثة إيل مجلة من التوصيات 

 تها الفاعلة  للتخطيط السياحي التنموي املدروس واملمنهج .اليت ختدم أغراض البحث ، واألمل كبري يف مسامه

والذي يتطلب وقفة جادة من املسئولني واملختصني مبجال السياحة ، وكذلك املواطن أبي مكان ومدي رقيه يف 

 التعامل مع هذا القطاع  .

 يف النقاط التالية : االستنتاجات والتوصياتوميكن إجياز كل من 

  أوَلً : النتائج : 



 

 
1760 

 من أهم النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة هي :     

يتمتع الساحل اللييب ابلعديد من املوارد السياحية علي اختالف أنواعها سواء كانت املوارد طبيعية أو بشرية ،  -1

 واليت من املمكن استغالهلا يف تطوير وتنمية القطاع السياحي يف البالد .

لتعرف رة علي طول املدن الساحلية يف استقطاب السياح والزائرين إليها والراغبني يف اتساهم املواقع األثرية املنتش -2

 علي ثقافة الشعب اللييب ، وابلتايل جيب االهتمام هبا والسعي حلمايتها من التخريب والسرقة .

تأهلية للعمل لضرورة االهتمام ابلعاملني يف القطاع السياحي عرب تطوير مهاراهتم والعمل علي إجياد الدورات ا -3

 علي رفع كفاءة العاملني يف هذا اجملال .

ومبالحظة الوضع املكاين للخدمات السياحية األساسية يف ليبيا ، وبشكل عام جند أن هناك مشاكل يف خدمات   -4

 اإليواء ، لكنها تتباين بني مدينة وأخري ، ومن بينها :

 عية لقطاع السياحة .ليس هناك التزام ابلتبو  قلة الوعي ابلثقافة السياحية  -

ضعف دور وسائل اإلعالم والتعريف ابملعامل السياحية اليت يتم زايرهتا من قبل السياح األجانب ، واقتصارها  -5

 علي معلومات قليلة وحمددة .

عدم وجود كوادر وطنية مدربة ومتخصصة يف مجيع اجملاالت السياحية ، وعدم الرتكيز علي الربامج والدورات  -6

 يت هتدف إيل إكساب العاملني اخلربة العلمية والعملية يف كيفية نشر الوعي السياحي وتنميته لديالتدريبية ال

 املواطنني يف ليبيا بشكل عام .
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ال تتوفر إحصائيات دقيقة وشاملة عن احلركة السياحية الداخلية والدولية يف ليبيا  وحجم األنشطة السياحية  -7

بتها بة ختطيط السياسات املالئمة لصناعة السياحة وتطويرها وتسويقها ومراقاحلالية واملتوقعة ، مما يؤدي إيل صعو 

. 

 اثنياً : التوصيات واملقرتحات :

 حتقيق تنمية سياحية ثقافية ذات طابع راق لتعزيز الصورة اإلجيابية لليبيا.  -1

 الوقت احلاضر ب يفيساعد التخطيط السياحي علي حتديد وصيانة املوارد السياحية واالستفادة منها بشكل مناس -2

 واملستقبل .

ضرورة استخدام السياحة كمحرك حيقق التنمية اإلقليمية املتوازنة والنهوض ابملستوي املعيشي للمناطق األقل منواً  -3

 واليت متتلك املصادر واملوارد السياحية.

 :نشر الوعي السياحي بواسطة وسائل االتصال املعروفة من أجهزة مرئية ومسموعة ،وصحف هبدف -4

توجيه عناية املواطنني للمحافظة علي البيئة ومستوي النظافة يف املناطق السياحية ، خاصة الشواطئ بفصل الصيف  -

 يف ليبيا .

تنمية القدرات البشرية وتطوير الكوادر املدربة واجملموعات املتخصصة يف شئون إعداد واستثمار قواعد املعلومات  -5

خ تمام إبعداد مرشدين سياحيني مؤهلني ثقافياً ولغوايً وإملامهم الكامل بتارياخلاصة بقطاع السياحة ، مع ضرورة االه

 اآلاثر  ، ودعم الدراسات والبحوث يف هذا اجملال وتطبيق استنتاجاهتا وتوصياهتا .

تشجيع الباحثني والدارسني للقيام مبزيد من الدراسات حول تطوير وتنمية السياحة يف البالد ، والعمل علي دراسة  -6

 بعاد الثقافية واجلمالية واالجتماعية ملشروعات التنمية السياحية يف ليبيا.األ
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 إعداد خطط تنموية تتماشي مع الواقع البيئي ابلبالد ، لتحقيق تنمية سياحية ثقافية مستدامة . -7

 
 املراجع واملصادر :

 . م1989حمسن احلضري ، التسويق السياحي مدخل اقتصادي متكامل ، مكتبة مذبويل ، مصر ،  -1

سعد خليل القزيري ، السياحة يف ليبيا ) اإلمكانيات واملعوقات ( ، أساراي للطباعة والنشر ، بنغازي ،  -2

 . م2002

 م.2012خليفة مصطفى غرايبة ، السياحة البيئية ، دار انشري للنشر اإللكرتوين ،  -3

 م.2004دمياط ،  هناء حامد زهران ، الثقافة السياحية وبرامج تنميتها ، الناشر عامل الكتب ، -4

 . م. 2001نعيم الظاهر وآخرون ، مبادئ السياحة ,  -5

يسري دعبس ، العوملة السياحية وواقع الدول املتقدمة والدول النامية ، سلسلة الدراسات السياحية واملتحفية  -6

 م.2002، امللتقي املصري لإلبداع والتنمية ، 

فاء ل ختطيط مكاين شامل ومتكامل ( ، دار الصعثمان غنيم ، سعد بنيتا ، التخطيط السياحي ) يف سبي -7

 م.1999، عمان ، 

عبدالباسط علي عبداجلليل ، الوعي السياحي يف ليبيا وأثره علي التنمية السياحية ، مقالة صحفية يوم  -8

 . م6/9/2008:

 م.1996ماهر عبدالعزيز توفيق ، صناعة السياحة ، دار زهران للنشر والتوزيع ، عمان ،  -9

ي بولقمة ، سعد القزيري ، الساحل اللييب ، مركز البحوث واالستشارات ، جامعة اهلادي مصطف -10

 . م1979بنغازي ، دار الكتب الوطنية ، 
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سعد خليل القزيري ، السياحة يف ليبيا ) اإلمكانيات واملعوقات ( ، أساراي للطباعة والنشر ، بنغازي  -11

 . م2002، 

غدامس "  –رن يف –ة وأفضلية املكان ملدن " صرباتة حممد عبدهللا قصودة ، مقومات البيئة السياحي -12

 . م2004، رسالة دكتوراه مقدمة من جامعة الزاوية ، 

تيسري علي ساسي ، دور املوارد البشرية يف تنمية قطاع السياحة يف ليبيا ، رسالة ماجستري غري منشورة  -13

 .م2005، أكادميية الدراسات العليا ، طرابلس ، 

دور السياحة يف عملية التنمية االجتماعية يف ليبيا ، رسالة ماجستري غري منشورة كرمية علي الشامس ،  -14

 .م2006، أكادميية الدراسات العليا ، طرابلس ، 

أمرية حممد الضاوي ، مقومات اجلذب السياحي للساحل اللييب ، رسالة ماجستري غري منشورة ،  -15

 . م2010جامعة اجلبل الغريب سابقاً ، الزاوية ، 

 م.1990املربوك املهدوي ، جغرافية ليبيا البشرية ، منشورات جامعة قار يونس ، بنغازي ، حممد  -16

اهلادي مصطفي بولقمة ، سعد خليل القزيري ، اجلماهريية دراسة يف اجلغرافيا ، دار اجلماهريية للنشر  -17

 م.1995والتوزيع ، 

 .م2008-2007اهليئة العامة للمعلومات ، الكتاب اإلحصائي للسكان يف ليبيا ،  -18

، املركز الوطين لألرصاد اجلوية ، بياانت م2018-1999املخطط العام لتنمية السياحة يف ليبيا ،  -19

 غري منشورة .
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اهلادي مصطفي بولقمة ، سعد القزيري ، الساحل اللييب ، مركز البحوث واالستشارات ، جامعة  -20

 م.1979بنغازي ، دار الكتب الوطنية ، 

 .2008مرافية ليبيا ، مركز االسكندرية ، عبدالعزيز طريح شرف ، جغ -21

 .م2007جامعة الدول العربية ، النشرة اإلحصائية للسياحة يف الوطن العريب ، العدد السادس ،  -22

 م.2012خليفة مصطفي غرايبة ، السياحة البيئية ، دار انشري للنشر اإللكرتوين ،  -23

-2013 العامل و  خطيط السياحي والواقع السياحي يف ليبياشبكة املعلومات الدولية / االنرتنت / مواقع متفرقة عن الت
 .م2014
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 اَلبنا ٌ عند األجتماعية الشخصية تكوين يف الوالدين دور
 (1)الشريف فضيل عمر قدرية: الطالبة اسم

 
 ملخص البحث

لوالدين هلما التاثري ااهتمت الدراسة احلالية ابلتعرف علي دور الوالدين يف تكوين الشخصية األجتماعية عند االبناء ، ف
املباشر يف تكوين  الشخصية األجتماعية  عند ابنائهم  سواءاجياابً أو سلباً ،ان هده الدراسة قد انتهجت منهجاً وصفياً  
يف تناول حماورها، فاستحلت مفهوم الشخصية األجتماعية  ودور الوالدين يف تكوينها لدي ابنائهم  ومن مث العوامل 

اثري يف هدين املتغريين ومن مث اهم الدراسات املتعلقة بشكل مباشر او غري مباشر هبده الدراسة، كما املختلفة ذات الت
اشتملت  هده الورقة على  اْثر الوالدين ىف تكوين الشخصية األجتماعية عند ابنائهم   على ضؤء املؤثرات املستخلصه 

األبن  ثرياً مباشر يف تكوين شخصية ابناءهم، حيث إن.ونتيجة لذالك  فقد توصلت هده الدراسة اىل ان للوالدين ات
يولد خايل من اخلربات واملعارف و يتلقاها ويكتسبها اواًل من األسره خاصة من الوالدين  فهما يسهمان يف تكوين 

شكل بشخصيتة املتوازنة وتشكيل ادراكة لداته وحميطة وهدا يكفل لة التعامل وتبادل العالقات االجتماعية مع األخرين 
سليب او اجيايب ، ومن هنا جيب دعم دور  الوالدين من اجل مساعده الوالدين على القيام اْبدوارهم ابْيسر الطرق وبشكل 

                            اجيايب  يف تنمية وتكوين الشخصية  األجتماعية عند األبناء.                                                                     

 :الوالدين ،الشخصية ،األبناء، الدور ،الشخصية االجتماعية. كلمات مفتاحية  

  

                                                           
-147، ص  2003د األول ، ، العد اجمللة العلمية َبامعة امللك فيص          لالســـــــــــــعادات ، خليل بن إبراهيم " معاملة اآلابء ألبنائهم كما يراها األبناء "  .1

177 . 
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 املقدمة :

اهتمت الدراسة احلالية ابلتعرف علي دور الوالدين يف تكوين الشخصية األجتماعية عند االبناء ، فالوالدين هلما التاثري 

 م  سواءاجياابً أو سلباً .املباشر يف تكوين  الشخصية األجتماعية  عند ابنائه

 ، مع أفرادها تبدأ وخرباته االجتماعية عالقاته أوىل فإن األسرة، كنف يف األوىل عمره سنوات يقضي أن الطفل ومبا

 عملية تبدأ األم وبني أحضان طريقها وعن وقيمه، وتقاليده وعاداته لغته الطفل فيها يتعلم اليت األوىل اجلماعة فهي

 أو متكاملة شخصية خلق يف الدور الكبري هلا واليت- هلا ويطمئن أبمه الطفل يلتصق حيث ية،االجتماع التنشئة

 إبداء أو األوامر إعطاء على قادرا الطفل أن يصبح إىل وتستمر والدته قبل تبدأ به وعالقتها -للطفل مهتزة شخصية

 أفراد بباقي عالقته حتدد اليت هي أمه مع لالطف يتعلمها واألفعال اليت والسلوكات احلياة، مدى تستمر ورمبا الرأي،

 الوالدان وابألخص ابلرعاية، الطفل أمر يتوىل من كفاءة على تتوقفان والرتبية الصحيحة للطفل السليم فالنمو أسرته

 .وتنشئته الطفل تكوين شخصية يف أساسيا دورا تلعب اليت االجتماعية املؤثرات أهم وأول من يعتربان اللذان

 ة:أ/ اَلمهي

ثر الوالدين ودورهم اْ تكمن أمهية البحث يف تعريف دور الوالدين ومتغري الشخصية االجتماعية لالبناء، للوصول إىل معرفة 

 ىف تكوين الشخصية األجتماعية عند ابنائهم، والعالقة الناجتة بني املتغريين  على ضؤء املؤثرات املستخلصه.

 ُ/ اَلهداف.

، ور الوالدين يف تكوين الشخصية االجتماعية البنائهم، واالثر الناتج من هذين املتغريينهتدف الدراسة ايل معرفة مدي د

 وللوصول إىل دور الوالدين يف بناء شخصية أبنائهم البد من الوصول إىل االهداف االتية: 
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 الوالدين و الشخصية االجتماعية . التعريف بدور -

 لشخصية االجتماعية لالبناء.االساليب الرتبوية والعوامل املؤثرة يف تكوين ا -

 ج/ مشكلة البحث.

ية األجتماعية  فاستحلت مفهوم الشخصتتمثل مشكلة البحث يف البحث عن دور الوالدين يف تكوين شخصية االبناء، 

ت لذا متثلت التساؤال ،ودور الوالدين يف تكوينها لدي ابنائهم  ومن مث العوامل املختلفة ذات التاثري يف هدين املتغريين 

 يف اآليت:

 ما املقصود بدور الوالدين والشخصية االجتماعية ؟

 ما االثر الناتج من اساليب تربية الوالدين على الشخصية االجتماعية لالبناء والعوامل املؤثرة يف ذلك؟

 د/ الدراسات السابقة:

 .شخصيته تكوين يف للطفل األبوية الرعاية أثر " :بعنوان ( 1997 ) عبدهللا دراسة .1

 طبقت .هلا رفضه أو ألسرته الطفل قبول يف الرعاية هذه وأثر الطفل، رعاية يف الوالدين دور معرفة إىل الدراسة تهدف

 منهم، املعلومات جلمع واستخدم القاهرة، مدينة يف واألمهات اآلابء من فرد ( 600 ) قوامها عينة على الدراسة

 الرعاية بني قوية ارتباط عالقة وجود عن الدراسة نتائج رتأسف.ابلطفل الوالدية للرعاية الباحث أعده خاص مقياس

 للوالدين التعليمي املستوى بني موجبة عالقة وكذلك .االجتماعية األطفال وكفاءة والعاطفة، ابلدفء تتسم اليت الوالدية

 .وأقرانه أسرته أفراد مع اإلجيايب التفاعل على الطفل وقدرة
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 2: رفة أساليب معاملة اْلاب ٌ ألبنائهم من وجهة نظر األبنا ٌ( دراسة ملع2003السعادات )دراسة -2

فرداً من طلبة السنة األوىل بكلية الرتبية جبامعة امللك سعود وقد استخدم الباحث  180وقد تكونت عينة الدارسة من 

لبة جيدة ، بغض الط االستبانة كأداة ، وأوضحت نتائج الدراسة أن أساليب املعاملة اليت يتبعها اآلابء ملعاملة أبناءهم

النظر عن مستواهم التعليمي وعدد الزوجات وعدد األخوة وأوصت الدراسة ابستمرار اآلابء على اختاذ هذه األساليب 

 اجليدة يف الرتبية واملعاملة وعلى تعليم اآلابء غري املتعلمني .

 

 ."اَلجتماعية مالقي منظومة بنا ٌ يف األسرية الرتبية دور " :بعنوان ( 2006 ) حسن دراسة-3

 األسرة يف االجتماعي التعامل القيمية وأساليب ومضموانهتا األسرة، يف االجتماعية الرتبية واقع رصد إىل الدراسة هدفت

 ) منهم فرداً، 441  قوامها الالذقية حمافظة يف السورية األسر من على عينة الدراسة طبقت.القيم هذه منظومة لبناء

 .اً م أ ( 233 )آابء و ( 208

 عالقات األبناء، مع عالقات الوالدين الزوجية، العالقات) هي أقسام ثالثة من مّؤلفة استبانة الدراسة يف استخدمت

 تسفر مل .(دائماً  أحياانً، اندراً، ال،) اإلجابة، يف أربعة خيارات منها لكلّ  بنداً، ( 24 )وضمت (اآلخرين مع األسرة

 فيما االقتصادي لألسرة، املستوى أو التعليمي املستوى أو اجلنس حبسب العينة دأفرا بني وجود فروق عن الدراسة نتائج

 األسري، األبناء،والنظام )صداقات بنود واألمهات حول اآلابء بني فروق ظهور ابستثناء الثالثة، االستبانة أبقسام يتّعلق

 األبناء، بني والعدالة الدميقراطي، ب)على األسلو  االتفاق مقابل يف الوعود هلم(، وقطع األبناء، متطلبات وأتمني

 .(...الذات على واالعتماد لألبناء، االختيار حرية وترك والتعاون األسري،

                                                           
 2. , Accessed 2006 September 16.http://www.drphil.com/article/250McGraw, Phil. Parenting  

http://www.drphil.com/article/250
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 3 :( ، أن أهم األخطا ٌ الرتبوية الِت يقع ِبا اْلاب ٌ تتلخص فيما يليMcGraw, 2006ماكجرو ) دراسة-4

ء ادة أبن يصرخ األبناء على اآلابء كرد فعل لصراخ اآلاب_أن يفقد اآلابء أعصاهبم أمام األبناء فهذا العمل ينتهي ع

 عليهم .

_ عدم االتفاق مع الشريك على طريقة التعامل مع األبناء . فاألبناء عادة ما ينتهزون فرص خالف األهل يف القضااي 

 النظامية داخل البيت ملصلحتهم .

ول يف فيما يتعلق ابلقوانني داخل البيت وإعطاؤهم الق_ معاملة األبناء وكأهنم ابلغني يف العديد من املواقف وخاصة 

 الكثري من أمور البيت النظامية .

_ ابتزاز األطفال لعمل السلوكيات املرغوبة ، وإن هذا التصرف من قبل اآلابء ال يعد إجراءاً صحياً أو فعاالً لرفع دافعية 

 سلوكيات الصحيحة سواء وجدت املكافأة أو مل توجد .األبناء وخاصة وأن اآلابء عادة يرغبون يف أن يتعلم األبناء ال

 _ مدح األبناء بشكل غري عادى )أكثر من املطلوب، أو اقل من املطلوب( .

_ السلوك غري املتسق من قبل اآلابء فيما يتعلق ابلنظام داخل البيت . فمن املهم أن يكون سلوك اآلابء متسقاً ومنوذجياً 

فهم لدى األبناء، فإذا كان الفعل )أ( يؤدى إىل النتيجة )ب( فالبد أن يؤدى هذا  أمام األبناء حىت ال حيدث سوء

 الفعل إىل النتيجة )ب( يف كل األحوال .

_ العقاب غري املناسب ؛ فالعقاب نتيجة طبيعية ومنطقية للسلوكيات اليت حتتاج إىل عقاب. فإذا كان العقاب غري 

 األبناء ألن األبناء يكون جل اهتمامهم على العقاب غري العادل .عادل فاآلابء عادة خيسرون الفرصة لتعليم 

                                                           
3  .Rosenberg N.10 Common Mistaresparents Parents Make 

http://www.parenthood.com/articles.htm?articleid=1749, Accessed July 2006 

http://www.parenthood.com/articles.htm?articleid=1749
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 4:(Rosenberg, 2006روزنربج )دراسة -5

أن أهم األخطاء الشائعة يف تربية األبناء هلا عالقة ابإلشراف والرعاية غري الكافية لألبناء ، وعدم االستماع اجليد ملا    

" لألبناء الذي حيرمهم من فرص التعلم من األخطاء ، وقلة الوقت النوعي  يقوله األبناء ، واهتمام األهل " غري العادي

الذي يقضي مع األبناء ، اجلدال واملناقشة أمام األبناء ، واالستجابة غري املتسقة من قبل اآلابء ملا يفعله األبناء ، وإمهال 

اب الوقت راق األبناء ابملادايت على حساألهل لشعورهم الفطري حباجات األبناء ، ومشاهدة التلفاز بشكل كبري ، وإغ

 النوعي الذي ميكن قضاؤه معهم، هذا ابإلضافة إىل إمهال الشريك اآلخر )الزوجة/الزوج(.

 ظهوراً لدى أفرادالعينة الكلية دراسة الداعمة األسرية البيئة بعنوان)) (2012) الطالب العزيز عبد حممد دراسة-6

  (5) ((اخلرطوم نياملوهوب مدارس تالميذ على ميدانية

املشكالت  املشكالت األسرية، ، املشكالت املدرسية ، املشكالت االجتماعية ، عن املشكالت  االنفعالية

 عالقتها و املوهوبون التالميذ يدركها كما املوهبة لنمو احلاجات أمهية لدى أفراد عينة البحث الداخليه،كانت أكثر

 يدركها كما املوهبة لنمو الداعمة األسرية البيئة مستوى عن الكشف إىل راسةالد هدفت الدميوجرافية املتغريات ببعض

 عشوائية عينة على إجرائها مت حيث وصفيه الدراسة هذه.الدميوجرافية املتغريات ببعض وعالقتها املوهوبون التالميذ

 وبعد ، %41.4 بنسب الثانوى من (140) و %58.6 بنسبة االبتدائية املرحلة من (338) حجمها بلغ طبقية

 املوهبة لنمو الداعمة األسرية البيئة إن الدراسة هذه نتائج ، من SPSSبرانمج بواسطة اإلحصائية املعاجلات إجراء

                                                           

ة ســـــــــــــالبيئة األســـــــــــــرية الداعمة لنمؤ املوهبة كما يدركها التالميذ املوهوبون وعالقتها ببعض املتغريات الد ميوجرافية درا" ،  ، حممدعبدالعزيزالطالبالطالب( 5)
 ..49صـ 28صـ ، 2012، 5 ،العدد،3اجمللد التفوق لتطوير العربية ، اخلرطوم،اجمللة"ميدانية على تالميذ مدارس املوهوبني 

 
 .2006نوفمرب  2،  1458، جملة املعلم الكويتية العدد "الضعف لدى طالب االبتدائية "( سبيت ، عباس ، 6)
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 فيها فاملستوى   املادى البيئة عدا ما أبعادها و الكلية درجتها ىف دال مرتفع مبستوى املوهوبون التالميذ يدركها كما

 النوع ملتغري يعزى أبعادها و املدركة املوهبة لنمو الداعمة األسرية البيئة ىف إحصائية دالة فروق توجد وال ، دال منخفض

 األسرية للبيئة الكلية الدرجة بني دالة طردية عالقة وتوجد ،  الصاحل املواطن ملتغري تعزى دالة فروق توجد بينما .

 توجد ال ،بينما الوالدين تعليم مستوى مع املعرىف اإلثراء ى،األسر  الوعى املادية، البيئة األبعاد و املوهبة لنمو الداعمة

 للبيئة الكلية الدرجة بني دالة طردية النفسى توجدعالقة املناخ ، الرتبوية األساليب ، االجتماعى املناخ ابعاد مع عالقة

  .األسرة حجم متغري مع يةعكس ،وعالقة لألسرة االقتصادى املستوى متغري مع أبعادها و املوهبة لنمو الداعمة األسرية

يف مدرسة   سبِت تنمية عالقات األطفال بغريهم من األطفال ومع أفراد األسرة واملعلمات واجملتمع  دراسة -7

 (6)(2012رجييو اميليا . )

 يعمل األطفال واملعلمات وأولياء األمور والعاملون مع بعض بعضهم من أجل بناء مجاعة رأي عام بني األطفال والكبار

، ويتم ذلك من خالل التواصل والتفاعل مع عامل الطفولة كي يعرف األطفال ما يدور يف حميطهم االجتماعي ) الروضة 

واملنزل واجملتمع واحلي ..(  برامج هذه املدرسة هتتم ابألسرة وتدعو رسالة رجييو اميليا إىل تنمية العالقات خاصة عالقات 

مدرسة رجييو اميليا ليست مثل منوذج   األسرة واملعلمات واجملتمع  األطفال بغريهم من األطفال ومع أفراد

اللذان يركزان على ما حتمله املعلمة من مؤهالت علمية ، كي   Montesson أو مونتسون   Waldorf والدورف

لطفولة ا تعمل يف مرحلة رايض األطفال لكن منوذج رجييو اميليا يؤكد على ما عند املعلمة من جتارب وخربات عن عامل

وكيفية التفاعل مع الوالدين يف تربية الطفل ، لذا مع للنموذجني من جوانب قوة إال أن منوذج رجييو اميليا ال يعتمد 

                                                           

، رسالة ماجستري العلوم االجتماعية، قسم العلوم "ة املؤدية ملمارسة العنف اللفظي لآلابء حنو األبناءالعوامل االجتماعي"( الرشيدي، أمحد عياش، 7)
.99 - 98م. ص ص 2014االجتماعية، سنة   



 

 
1772 

عليهما . إن ما جيعل مدرسة رجييو اميليا تقف على أقدامها بفخر واعتزاز هو التأكيد على اكتساب األطفال مهارة 

 ي.التفكري الناقد وتنمية العمل اجلماع

دراسة أْحد عياش الرشيدي بعنوان العوامل اَلجتماعية املؤدية ملمارسة العنف اللفظي لآلاب ٌ حنو األنبا ٌ دراسة -8

 .(7)ميدانية ِبنطقة املدينة املنورة

هتدف الدراسة إىل التعرف على الظروف املعيشية لألسرة يف ممارسة العنف اللفظي حنو األبناء والتعرف على دور الروابط 

جتماعية لألسرة يف ممارسة العنف اللفظي، التعرف على دور مجاعة األقران يف ممارسة العنف اللفظي تتمثل عينة اال

من اآلابء، وتوصلت  300الدراسة يف أولياء أمور طالب املرحلة املتوسطة مبحافظة خيرب ابملدينة املنورة بلغ حجم العينة 

ة الدراسة موافقون على دور الروابط االجتماعية لألسرة، وكذلك موافقون الدراسة إىل هذه النتائج وهي: إن أفراد عين

على دور مجاعة األقران يف ممارسة العنف اللفظي جتاه األبناء، وأيضًا موافقون على دور مجاعة العمل يف دور ممارسة 

 العنف اللفظي جتله األبناء.

 

 و/ منهجية البحث.

 لى أساس علمي للوصول إىل الغاية املرجوة:املنهج هو الطريق إىل تنظيم األفكار ع

بدايًة ستستعني الباحثة يف مجع املادة العلمية على املنهج املكتيب ابرتياد املكتبات جلمع ما حيتاجه من   -

مراجع للرسالة، للوصول إىل معلومة شبه متكاملة ومكمله لبعضها البعض، للوصول إىل رؤية وأضحة 

 شخصية االبناء االجتماعية من عدمه.ملدى أتثري الوالدين يف بناء 

                                                           

 . مادة دور.3م. لسان العرب. بريوت: دار صادر. ط1994. ابن منظور, 7 
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املنهج الوصفي الذي يعتمد على تفسري الوضع القائم ) أي ما هو كائن (، وحتديد العالقات املوجودة  -

بني املتغريات، ويقوم ابلربط والتفسري هلذه املتغريات واستخالص النتائج منها، وهذا األمر ينطبق على 

دين وعالقته ببناء شخصية االبناء االجتماعية، وعوامل ووسائل هذه الدراسة من حيث دراسة دور الوال

 الرتبية املؤثرة يف ذلك، والدور الذي يقوم به لتحقيق ذلك من عدمه.

 ه  / خطة البحث.

 األول: التعريف ابلوالدين والشخصية االجتماعية. بحثامل

 : تعريف دور الوالدين.املطلب االول

 جتماعية لالبناء.: تعريف الشخصية االاملطلب الثاين

 الثاين: االساليب الرتبوية والعوامل املؤثرة يف تكوين الشخصية األجتماعية عند االبناء. بحثامل

 : االساليب السلبية واالجيابية اليت يتبعها الوالدين يف تربية وتكوين الشخصية االجتماعية لالبناء.املطلب االول

 ين على الشخصية االجتماعية لالبناء.: العوامل املؤثرة من الوالداملطلب الثاين

 

 : التعريف ابلوالدين والشخصية اَلجتماعية.األول بحثامل

يعد الوالدين النواة االساسية لتكوين االسرة ، واالساس يف تكوين شخصية االبناء وتربيتهم، ويف هذا املطلب سيتم 
ا ، تتم اللبنة األوىل يف بناء اجملتمع ومن خالهلتشكل األسرة و  تعريف كل من دور الوالدين و الشخصية االجتماعية .

صياغة شخصية الطفل، حيث يكتسب لغته وآدابه وأمناط سلوكه االجتماعي ويتلقى مبادئه األساسية يف احلياة فاألبوان 
 .مها حلقة الوصل بني األبناء وثقافة اجملتمع

 املطلب اَلول: تعريف دور الوالدين:
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تنًا : جاء يف لسان العرب دار الشئ يدور دوراان، واستدار وأدرته أان، ودورته، تعريف الدور: معىن الدور لغ .أ
 8وأداره غريه، كل تدوير.

معىن الدور إصطالحاً: يعرف عامل االجتماع رالف لنتون الدور االجتماعي " أبنه حمموعة االمناط الثقافية اليت ترتبط 
 9اليت حيددها اجملتمع لكل فرد حيتل هذا املركز. مبركز معني، وبذلك تتضمن االجتاهات والقيم والسلوك

 10وعرف أيضا أبنه " تلك النماذج احملتصة بوظيفة أو مركز يف مجاعة من الناس". 

 نصل إىل تعريف دور الوالدين :  .ب
هوالء و االسرة مؤسسة اجتماعية طبيعية مؤلفة من حمموعة من األفراد تربطهم رابطة الدم والسكن الواحد والقيم املشرتكة، 

 11االفراد هم األب واألم ) الوالدين( .

وبذلك دور الوالدين " هو العملية اليت يكتسب االبناء من خالهلا  قيم اجملتمع ومثله، ومعايريه، وقواعده، ونظمه، 
هذه العملية  قوقوانينه، وعاداته، وتقاليده، وأعرافه، واللغة، والدين، وأمناط السلوك املقبولة والسائدة يف اجملتمع، وعن طري

يتحول الطفل من كائن بيولوجي حيوي، إىل كائن اجتماعي وأخالقي، وبدوهنا يظل االنسان يسلك مبا يشبه سلوك 
 12احليواانت ".

 13فغريزة االبوة واالمومة هي اليت تدفع كل من األب واألم إىل القيام برعاية الطفل ومحايته.

 هي : أدوار الوالدين اجتاه أبنائهم : أهم االدوار -
الدور البايلوجلي : هو دور الوالدين يف إجناب األبناء وتغديتهم وتوفري احلاجات املادية هلم من مسكن  -1

 وماكل وملبس.
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الدور العاطفي : وهو الدور الذي يقوم به الوالدان يف إشباع احلاجات النفسية ألبنائهم، األمن واالستقرار  -2
 واحلنان واحملبة والعطف.

و الدور الذي يضطلع به الوالدان فب تعليم ابنائهم ورعايتهم وإرشادهم وتوجيههم الدور التنشيئي: ه -3
 14الوجهة الصحيحة يف شىت املواقف وجماالت احلياة.

 املطلب الثاين: تعريف الشخصية اَلجتماعية لالبنا ٌ.

 الشخصية لغتاً واصطالحاً :  .أ
 الذات أثبات هبا رد ا وامل وظهور، ارتفاع له جسم كل :والشخص") ص خ ش( كلمة من مشتق :اللغة يف الشخصية
  15.الشخص لفظ هلا فاستعري

 مييزه ما فيه ليس :له شخصية ال فالن :يقال و غريه عن الشخص متيز صفات " :هي :الشخصية :الوسيط املعجم ويف
 . مستقل وكيان واردة متميزة صفات ذو :قوية شخصية ذو فالن :ويقال اخلاصة، الصفات من

 تبعاً  الفرد لوصف تستخدم اليت الوصفية األلفاظ أو القيم من جمموعة" من تتكون بينها النفس علماءبعض  عرفها
  16ا.صاحبه يعتنقها اليت النظرية من هاما زاً مرك حتتل اليت العوامل أوات للمتغري 

 يكون قد تعريفاتال يف التعدد هذا ولكن واحد، لتعريف التوصل يف الشخصية يف الباحثني النفس علماء اختلف ولقد
 كل فإن والسمات، اجلنبات متعدد معقدا كال الشخصية كانت فإذا فيه، مرغواب راً ام

   17.املعقد الكل هلذا معني جانب أو واجهة على تركيزاً  يقدم هلا تعريف

ْبِعِه : َله  ِفْطرٌَة طَ ه َو اْجِتَماِعيٌّ بِ  ،) َمْنس وٌب ِإىَل االْجِتَماِع ( ج م . ع تعريف اجتماعية لغة : من جدر كلمة  -
 مَتِيل  ِإىَل م َعاَشرَِة النَّاِس يف اْلم ْجَتَمِع واالْخِتاَلِط هِبِْم . اإِلْنَسان  َكاِئن ِاْجِتَماِعيٌّ .

التعريف االصطالحي : الشخصية االجتماعية اصطالحاً : هي الشخصية اليت تنسجم مع اجملتمع و متيل إىل  .ب
 خمالطة الناس بشكل سوي .

                                                           

 .65. ص 6. أبن منظور. د.ت. ج14 
 م. 2003. أمحد. 15 
 .16إىل  11م. ص1978. عبداخلالق. 16 
 .50و 49م. ص2003. عفاف حممد عبداملنعم. 17 
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وبذلك فاالسرة ) االب و االم( هي النواة األوىل اليت ينشأ فيها االفراد، ومنها تتكون مبادئ العالقات االجتماعية 
 والطباع، فهي املصدر االساسي لكل فعل أو سلوك يقوم به األبناء.

فيها الطفل طريقة إدراك  ىوبذلك فالوالدين مها اجملال األول الذي تتم فيه عملية التنشئة االجتماعية للفرد واليت يتلق
 18احلياة وكيفية التوجيه والتوافق والتفاعل مع اجملتمع واألخرين.

 .الشخصية األجتماعية عند اَلبنا ٌ يف تكويناملبحث الثاين: اَلساليب الرتبوية والعوامل املؤثرة 

 خصية اَلجتماعية لالبنا ٌ:ن الشاملطلب اَلول: اَلساليب السلبية و اَلجيابية الِت يتبعها الوالدين يف تربية وتكوي

 اَلساليب السلبية :  .أ
وهي االساليب اخلاطئة اليت يتبعها الوالدين يف تربية اطفاهلم وتكوين شخصيتهم، ومن الواجب عليهم تفاديها لتكوين 
شخصية اجتماعية سوية البناءهم، وأن يكون هناك جيل سليم واثق من نفسه يفرق بني الصح واخلطأ يف عالقاته 

 تفعالته االجتماعية. ومن االساليب السلبية يف الرتبية االيت: و 
 :الرفض أسلُو -1
 االبن كراهية  على تنطوي أساليب أحدمها أو الوالدان يستخدم حيث ، األبناء تنشئة يف الالسوية األساليب من تعد

 أو كالنقد متعددة بصور لهوإذال املنزل من ابلطرد وهتديده والدفء احلنان من االجتماعية احتياجاته إشباع وعدم
 .احلياة من االوىل املراحل يف خاصة شخصياهتم على يؤثر مما أقرانه، أمام الذم أو السخرية

 أفضل رؤية هلم اآلابء ألن مناقشة دون واألنظمة والقيود للقواعد االبن برضوخ ينطوي الوالدي الرفض أسلوب أن كما
 أو البدين العقاب استخدام على والتأكيد حممودة، غري نتائج اىل ذلك يؤدي أن خشية سلوكه إاثبة وعدم رؤيته، من

 .السلوك هذا اسباب معرفة دون اخلاطئ للسلوك املعنوي
 األمن لغياب والقلق ابلوحدة يشعرون جيعلهم األبناء جانب من املدرك الوالدي الرفض أسلوب أن على كوملان ويؤكد
 .األخرين مع اجتماعية عالقات وإقامة كيفالت على القدرة وعدم واالجتماعي، النفسي
 أو القرارات اختاذ على عاجزين أبناءا تنشئ ، والسيطرة الرفض أسلوب تستخدم اليت األسر أن على ِلدر يؤكد وكما
 19  .احلياة يف تصادفهم اليت مشكالهتم حل

                                                           

 .82. ص 1995أمحد السيد حممد امساعيل. . 18 
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 :منبوذ أو مرفوض أبنه الشعور إىل الطفل تدعو اليت األسباب
 .به االكرتاث وعدم الطفل إمهال -
 من قصرية لفرتات ولو أمه عن النفصاله يتأمل الطفل أن جند حيث والديه، عن الطفل انفصال -

 .تصيبه اليت والعصبية الغضب ثورات خالل من هذا ونالحظ الوقت
 .املؤمل البدين العقاب بتوقيع املستمر التهديد -
 .ما خطأ الطفل اقرتف ذاإ النزهات، من احلرمان أو املنزل، من ابلطرد التهديد -
 .التحذيرات كثرة -
 وبني بينه اجملحفة املقارنة أو اللوم، أو والسخرية، كالنقد :متعددة بصور األطفال إذالل -

 .اآلخرين
 .ومصاحلهم بشؤوهنم االهتمام وعدم األطفال، محاية عدم -

 :والنبذ الرفض ألسلُو السلبية األاثر
 كوسيلة عليها املتعارف والقوانني األنظمة عن اخلروج اىل تنزع متمردة ة،قلق شخصية االسلوب هذا على يرتتب -

 .الباكرة الطفولة يف العاطفي احلرمان عن والتعويض للتنفيس
  .النفسية ابلعقد الطفل يصاب قد -
 والطفل الوالدين بني مفرغة حلقة تنشأ ومنه األمان بعدم الطفل يشعر -
 .وأاننيني عنيدين ليصبحوا املختلفة املواقف يف احلساسية وزايدة قام،االنت يف والرغبة العدوانية الروح منو -

 
 التفرقة أسلُو -2
 أساس على بينهم لتفضيلويكون ا والعناية الرعاية يف مجيعهم االبناء بني املساواة وعدم والتحيز واحملاابة التفضيل يتضمن
 أبن بينهم احملايب أو املتحيز الوالدي حلى السلوكويت آخر، سبب ألي أو املرض أو اللون أو السن أو اجلنس او املركز
 عطيي أن أو العكس، أو اإلانث على الذكور يفضل أو أو األصغر األكرب لالبن أكرب حبا أحدمها أو الوالدان يبدي
 .إخوانه ابقي من أكثر أو معنوية مادية وامتيازات أولوية األبناء أحد
 وينمي ، قد بينهمواحل الكراهية مايولد البنت معاملة عن ختتلف معاملة فتعامله االبن معاملة األسر بعض ختطئ حيث
 هذا شأن من خر،واال الثقة ابجلنس وعدم عامة بصفة كالكراهية  املستقبل يف السيئة أعراضها وتظهر الغرية، عندهم

 .األخوة بني والغرية احلقد يثري أن االسلوب
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 وتكوين مع األخرين، كهسلو  يف ذلك ويتقمص والقسوة ابلظلم يشعر جيعلهو  للفرد، املتكامل النمو على يؤثر بدوره وهذا
 .البعض لبعضهم واألخوات األخوة وكراهية الوالدين، حنو سلبية اجتاهات

 يءش على كل تستحوذ أن وحتب ، تعطي أن دون أتخذ أن تعودت أاننية شخصية إىل يؤدي أن ذلك شأن ومن
 .اآلخرين حساب على كان  ول حىت ، األشياء أفضل على أو لنفسها
 من نفسيهما يراجعا نأ الوالدين األبناء، وعلى بني املعاملة يف التفرقة إىل تؤدي اليت األسباب كل  عن االبتعاد لذا جيب

 20.  املوضوع هبذا اتم وعي على ليكوان آلخر حني
 
 .واإلمهال التساهل أسلُو. 3
 يف ويسود آخر، شيء أي من أكثر الكاملة الرتبوية والرعاية نانواحل احلب إىل حيتاج األوىل سنواته خالل الطفل إن

 يتمثل والذي والنفسية، الرتبوية الرعاية بذلك مهملة األوىل سنواته خالل للطفل الغذائية الرعاية منط األسر من العديد
 وينظر يتجنبه، أن ينبغي ما إىل أو به، يقوم أو يفعله أن ماجيب اىل -األب خاصة- توجيه أو إرشاد دون االبن ترك يف
  . 21(  لألسرة االنتماء )يفقده مما املنزل، يف يسكن فرد جمرد إليه

 والداه يكون أي مشكالته، يف معه النفسي التواجد وعدم وحاجاته ، وشؤونه ابلطفل االهتمام انعدام ابالمهال ويقصد
   22.الطفل حياة يف غائبان حاضران
 األبناء يف األم رغبة لعدم ،احملطمة الزوجية العالقات عن الناتج األسري توافق عدم عن األسلوب هذا ينتج -

 .سبب ألي فيه مرغوب غري كان جميئهم أن تشعر حيث
 .خارجيةعديدة ضغوط من األب معاانة -
 جمالسة يف أو صديقاهتا مع اهلاتف على تتحدث يومها تقضي حيث :واجباهتا تعرف ال مهملة أم وجود -

  23. فزيونالتل أمام أو جارهنا
 .الزائدة اْلماية أسلُو .4
 تدريبه جيب واليت هبا، يقوم أن ميكنه اليت الواجبات أو ابملسؤوليات الطفل عن نيابة يقوم قد األم أو األب أن يف يتمثل
 بنفسه، القرارات يتخذ أن فرصة للطفل يتيح ال السلوك وهذا استقاللية قوية شخصية له تكون أن أردان إذا عليها
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 حساابته لتسوية الفرصة للطفل يرتك أن دون زمالئه أحد مع تشاجر إذا الطفل عن الدفاع مسؤولية يتحمل ثالم فاألب
 24  ).هبنفس

 اىل يؤدي مما به، يقوم نشاط أي من لألخطار تعرضه من واخلوف القيود من لكثري االبن إخضاع يتضمن حيث 
 ختشى ضعيفة شخصية تشكيل ذلك شأن ومن خرى،األ النشاطات يف واملشاركة الرحالت اىل الذهاب من منعه

 .واللقاءات االجتماعات يف اآلخرين يشارك ال احلياة، يف املواقف اقتحام
 تظهر حيث، االحنراف أنواع لشىت واستمالته استثارته يسهل مما احتياجاته إجناز يف اآلخرين على الفرد يعتمد كما
 الثقة وفقدان ابلعجز الفرد ويشعر،  االنفعايل التحكم وفقدان االنسحاب مواقف من كثري وتصرفاته سلوكه على

 .احلياة مواقف يف والالمباالة االكرتاث وعدم ابلنفس
 طويل، انتظار بعد الطفل جاء إذا أو تويف، قد الطفل والد كان إذا خاصة بصفة يظهر املفرطة احلماية أسلوب أن كما
 اآلخر اجلنس من األطفال من كثري مولد بعد مولده وكان (مثال ذكر) مرغوب أو مطلوب جنس من كان إذا أو
 وكثري الصحة ضعيف الطفل ألن أو لرتبيته، الكافية اخلربة ينقصهما واألبوان لألسرة األول الطفل ألنه أو (اإلانث)

 .املرض
 وينتج عن ذلك

 .مستقلة غري خانعة، ، ضعيفة بشخصية الطفل منو -
 .الفرصة فوات بعد والقوانني عابلواق شخصيته تصطدم ما سرعان -
 .االحباط وتقبل والطموح ،"األان" مستوى اخنفاض -
 .املسؤولية حتمل من واخلوف االنفعايل، التحكم فقدان -
 .األطفال من غريهم من أكثر للحوادث معرضون األسلوب هبذا يعاملون الذين األطفال -
 

 .واللني الشدة بني التذبذُ أسلُو .5
 حبيث درجةالتناقض اىل الوالدي التذبذب يصل وقد أخرى، مرة عليه يعاقب وقد السلوك، نفس ىعل االبن يثاب فقد

 وليس الشخصي، املزاج على تعتمد معاملتها أن يدرك كما سلوكه إزاء والديه فعل رد توقع على قادر غري الفرد يصبح
 .حنوه اثبت سلوك هناك
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 ينحرف وقد يقلده، الذي الدور اختيار يف صراعا الطفل اجهيو  حيث األم سيطرة مع األب سيطرة يتعارض وأحياان
 :املثال سبيل فعلى االجتاه هذا عن تعرب واليت لألبناء الوالدية املعاملة ألساليب كثرية أمثلة وهناك الالسوية، اىل سلوكه
 نفس الطفل ررك إذا لكن السلوك، لذلك يضحكان فيجدمها أمه أو أابه ويسب الكالم تعلم يف الطفل يبدأ عندما
 جيد وهنا ... السلوك ذلك على ينهرانه أو الطفل يعاقب ما غالبا أحدمها أو األبوين فإن زوار وجود يف السلوك ذلك
 نفس على األخرى املرة يف ومعاقبته األوىل املرة يف ضحكهما سبب يعرف ال ألنه أمره من حرية يف نفسه الطفل

 وقد واخلطأ، الصواب بني التمييز يف صعوبة وجيد الفرد، شخصية على ةسيئ آاثر االسلوب هذا يرتك حيث السلوك،
  25(.ومشاعره آرائه عن التعبري عن ميتنع أن وميكن األمور حسم يف مرتددا أحياان يكون
 الثابتة ابملعاملة وآخر رأي بني التذبذب على التقوم األبناء معاملة يف اثبته سياسة للوالدين يكون أن جيب لذلك
 عليه تسهل أن ذلك شأن ومن ، الصحيح األخالقي احلكم اىل الوصول سرعة على الطفل تساعد اليت هي ةاحلازم
 مع وثبات حزم هنالك يكون أن وذلك هذا من وخري التذبذب، مع اللني من خري الثابتة الشدة وأن ، السلطة طاعة
 .معقول عطف

 
 .التدليل ُوسلأ .6
 شأن ومن إبطاء، أو أتجيل دون واللحظة التو يف امللحة وغري امللحة غباتهر  معظم حتقيق على الطفل تشجيع يف يتمثل
 ومنو ، احلياة يف والفشل اإلحباط مواقف حتمل وعدم الغري على واالعتماد املسؤولية اليتحمل الفرد جيعل أن ذلك

   26.التملك وحب األاننية نزعات
 ينتج عنه: 

 .املسؤولية وحتمل االستقالل روح لوقت ، ابلنفس الثقة وفقدان ابلنقص، الشعور -
 .حدود أو معايري أو قواعد بال سلوكها يف تتخبط مرتددة قلقة شخصيات ظهور -
 .ومواعيده والتزاماته عهوده على الحيافظ املدلل الطفل -
 . .املسؤولية حتمل يستطيع ال -
 ابخلوف ابلغضب، الشعور :نهام خمتلفة استجاابت يستجيب األسرة معاملة نفس على الطفل حيصل ال عندما -

 .النفسي والقلق املعاانة
 .الفراش يف الالإرادي التبول أو الكالم، اضطراب أو التلعثم إىل تصل حىت استجاابته تشتد قد كما -
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  .27والعناد الغضب نوابت يدعم التدليل -
 
 
 
 

 . والقسوة والتشدد التسلط أسلُو  .7
 إال الفقرية، أو الغنية سواء األسر خمتلف بني النمط هذا وينتشر لطفل،ل األسري القمع أسلوب أيضا نسميه أن وميكن
 املريب ميل هو املتسلط فاألسلوب ، التنشئة من النمط هذا استخدام من احلد يف دورا يلعب لألسرة الثقايف املستوى أن
      28.والتصلب التشدد إىل االجتماعية التنشئة عملية يف
 :يلي ما مظاهره أبرز من
 حميطه يف حتدث يراها أبمور أو اخلاصة، ابحتياجاته يتعلق ما سواء موضوع أبي رأيه إلبداء للطفل الفرصة إاتحة معد*

 .مناقشتها و تفسريها فيحاول
 .والديه ألوامر إلخضاعه الطفل ضد اجلسدية العقوبة استخدام*
 .ما أمر ازإجن على قدرته عدم حال يف للطفل ووعيد هتديد :النفسية العقوبة استخدام*

 29.الطفل قبل من ما أمر إجناز الوالدين قبل من األمر فعل استخدام *
 االجتماعية، احلياة من االنسحاب أو االنزواء أو ابالنطواء يتسمون االبناء نرى ما غالباويف هذا اَلسلُو من الرتبية 

 أسلوب نفس ينتهجون االبناء جيعل حيث الوالديه، السلطة وكره ابلذنب والشعور ابلنفس الثقة وعدم ابلنقص والشعور
 .كليهما أو الوالدين أحد لشخصية التقمص أو التقليد عملييت طريقة عن وذلك املستقبلية حياهتم يف والشدة الصرامة
 عن اخلروج اىل تنزع نفسها من واثقة غري واحلرية ابلقلق تشعر ضعيفة شخصية تكوين اىل يؤدي أن شأنه من وهذا

    30.االستقاللية وفقدان العاطفي احلرمان عن كتعويض ظمةواألن القواعد
 أشارت املدرسة قبل ما أطفال على اجلسدية اإلساءة آاثر تناولت اليت احلديثة النفسية الدراسات أن كما
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 :31يلي مبا يتصفون أهنم
 .والفوضى الزائد والنشاط والعدوان العناد-
 .الذكاء مقاييس على متدنية درجاهتم تكون -
 .الزمالء مع والتفاعل الصف بيئة مع التكيف يف مشكالت ظهروني-
 .الذات تقدير قاييس على أدىن درجات على حيصلون قد -
 تقود املربني طرف من والقهر العسف أساليب أن ":القول إىل مقدمته يف ذهب خلدون ابن أن وجند
 الكذب على وحيمل الكسل إىل ذلك يقود وابلتايل وفعلها، نشاطها من والتقليل النفس، وضيق القهر إىل

 وتفسد خلقه ويفسد واخلديعة، املكر على الطفل فينشأ القهر، من خوفا احلقيقة، بغري والتظاهر واخلبث،

 ".التأديب يف عليهما يستبدا أال ولده، يف وللوالد ، متعلمه يف للمعلم وينبغي ...فيه اإلنسانية معامل
 
 .النفسي األمل ِاثرة أسلُو.8

 يفقد مما لسلوكه، هدامة نقدية مالحظات يبدون و الطفل أخطاء عن يبحثن واألمهات األابء بعض أن جند حيث
 .وحبهم الكبار رضا من حرمانه من خوفا عليه يقدم عمل أي يف مرتددا وجيعله بذاته، ثقته الطفل
 كما ذاهتا، حنو عدواهنا جهتو  نفسها، من واثقة غري منطوية انسحابية شخصيات األسلوب هذا عن يرتتب ما غالبا

 الذي القهري ابلوسواس إصابتهم املمكن من أنه وحىت اهليسترياي، كالقلق، النفسية األمراض من لعدد عرضة يكونون
     32.احلب من ابحلرمان عام بشكل مرتبط أنه على العلماء اتفق

 الطفولة فرتة خالل السوية وغري السوية عيةاالجتما التنشئة أساليب تؤديه الذي املهم الدور أن ذكره سبق مما ويتضح
 .املستقبل يف شخصياهتم عليه ماستكون على ابلغ أتثري له األبناء سلوك على الباكرة

 
 ُ. اَلساليب اَلجيابية الِت يتبعها الوالدين لرتبية وتكوين شخصية اجتماعية سليمة لالبنا ٌ.

فادي عيوب ة لالطفال وعليهم االخذ ابالعتبار للطرق االتية لتالبد للوالدين اتباع أساليب جيدة  لتكوين شخصية سوي
 ماسبق ذكرع من اساليب تربوية خاطئة.
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 من تدخل دون بنفسه حياته شؤون تدبري يف ابلتصرف له يسمح أحدمها أو والديه أبن االبن يشعرالبد أن  .1
 واملسئولية ابلنفس ابلثقة يشعر علهجي مما ذاته، على ابالعتماد وذلك مشكالته وحيل قراراته، يتخذ ويرتكه أحد،
  .سلوكه نتائج حنو

 رغبة تزداد كما،   الضرورة عند إال أحد من تدخل دون حبرية مبستقبلهم اخلاصة القرارات اختاذ على تشجيعهم .2
 الوالدان يبديها اليت الزائدة احلماية من ويستاؤون شؤوهنم تصريف يف الذايت االستقالل من املزيد يف األطفال

 وتفاعالت عالقات إظهار اىل االستقالل على آابؤهم يشجعهم الذين األطفال مييل انحية ومن وهم،حن
   33.  أفضل اجتماعية

 يف يبالغ أال بشرط والعطف، والرعاية االهتمام موضع أبنه إحساسه طريق عن للحب، الطفل حاجة إشباع .3
 .املشاعر هذه إبراز

 حىت ، اخلربة واكتساب والتجريب االكتشاف لذة الحنرمه لكي الاألعم ببعض القيام من الطفل حرمان عدم .4
 .الفشل يقعده أو النجاح يغره أن بعيدا ، والصعاب التحدايت مواجهة على قادرا ينشأ

 مع تتماشى املسؤوليات تلك تكون أن على صغرهم، منذ املسؤولية حتمل على ألبنائهم الوالدين تشجيع .5
 .والعقلية الزمنية أعمارهم

  .الدميوقراطية الرتبية أي الرأي وإبداء املبادرة على الطفل تشجيع من بد ال .6
 العقلية. املدارك إغناء يف تسهم أسرية بيئة لتهيئة مبكر طور منذ اإلجيابية تصرفاته تقدير من البد .7

 
 املطلب الثاين: العوامل املؤثرة من الوالدين على الشخصية اَلجتماعية لالبنا ٌ.

سة االجتماعية والنواة األوىل إلعداد شخصية اإلنسان ومواحهته للحياة االجتماعية املقبلة، وهي جمتمع االسرة هي املؤس
مصغر هتكس حياة اجملتمع الكبري مبا فيه من قيم وعالقات بشرية، وهناك عوامل متعددة تؤثر يف تكوين شخصية االبناء، 

 من أهم هذه العوامل هي:

 العالقة بني الوالدين: .1
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وابط االسرية والعالقة اليت تسود بني الوالدين وجتمع بينهم، هلا أمهية كبرية يف تؤفري اجواء اسرية جيدة لالبناء تعد الر 
تسودها احملبة والطمانينة واملودة واالمن يف التعامل بينهم. ويساعد على منو جوانب شخصيتهم بطريقة سليمة. واتفاق 

 البناء خيلق مناخ جيد الجناح تربينهم هلم.االبوين على اساليب الرتبية والتعامل مع ا

فيقول جرجس ) أن نوع العالقة السائدة يف االسرة بني االبوين من جهة، واالطفال من جهة أخري، حيدد إىل مدى  
 34كبري شخصية الطفل وتوافقه االجتماعي(. 

ليت تكون لذى لى االبناء ابالجيابية افاذا كانت العالقة بني الوالدين قائمة على التفاهم واالحرتام، فإن ذلك ينعكس ع
) يعرب الطفل على  CARTONالطفل مفهوم الذات االجيابية، الىت تظهر يف احرتامه لذاته وتقديره هلا، كما قال 

 35تقبل ذاته ورضاه عنها، كما يعرب عن قدرته يف حتمل ملسؤولية، وانه شخص يتفاعل مع االخرين جتاه متطلبات احلياة(.

السلبية اليت يكتسبها الطفل غالبا ما يكون اساسها انعدام الوفاق و االحرتام بني الوالدين، فيصاحب الطفل وأن االمور 
 36تؤثر وقلق واكتساب سلوك مضطرب وعدواين.

 العالقة بني الوالدين والطفل. .2
إىل  دي ابلطفلأن معاملة االابء واالمهات لالبناء على أساس من االحرتام والتقدير والتشجيع، من شأهنا أن تؤ 

 37االحساس ابلسعادة واالرتياح، فضال عن منو قدرته الذاتية وامتالك مهارات التعامل مع اآلخرين.

وأن خالفات الوالدين مع الطفل وعدم االهتمام به وتقدير مشاعره، بنتج عنه تكوين الذات السلبية للطفل اليت تظهر 
ه هذه ضة ألساليب حياته العادية. مما جيعلنا حنكم على من تثدر عنيف بعض مظاهر االحنراف للسلوك، واالمناط املتناق

 38السلوكيات بسوء التكيف االجتماعي والنفسي، وعدم التوافق مع العامل الذي نعيش فيه.

                                                           

 34 . Carto. 1998 
 . 323م. ص2000منصور والشربييت.  . 35 
 .38م. ص2002بيكار.  .36 
 م.2005عبد الكايف.  . 37 
 .56م. ص1997عباس.  . 38 
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وبذلك البد من إعداد الطفل يف البيت وبني والديه أوالً قبل إلقاءه يف متاهات امليادين االجتماعية، مما قد يلحق األذى 
  39راء مايصدر عنهم، وذلك ملا قد يتمثل فيهم من اضطراابت انفعالية ونزعات عدوانية.ج

 التماسك االسري. .3
التماسك االسري حيقق التفاعل االجتماعي السليم بني افراد االسرةـ ويساهم يف منو شخصية االطفال بشكل سليم،  

 ا نتاج الروابط االسرية املثينة.وحيقق تفاعل إجتماعي خايل من التشوهات بني افراد االسرة، وهذ

والعكس فالتفكك االسري يعكس حياة تعيسه لألطفال يؤدي إىل حرماهنم من الرعاية االسرية الطبيعية الالزمة لنمو 
 40الطفل السليم.

ويعترب كل من الطالق واالنفصال بني الزوجني وكذلك املشاكل الزوجية أمام االبناء من أهم أسباب التفكك االسري 
 أتثريه الكبري على األطفال وعلى مراحل حياهتم.و

فالطفل يفقد الدعم العاطفي من الوالدين، كما يعر بعدم االمان والطمانينه، وغالبا يضهر عليه بعض أمناط السلوك 
 41االذعاين أو االنسحاب بعيدا عن العالقات االجتماعية، مكون تصوؤه اخلاص للواقع يف عامل خيايل.

نه إذا كانت حياة الوالدين قائمة على تناقضات اجتماعية وفكرية ونفسية فإن ذلك يؤثر سلبا يف وبذلك نصل إىل أ
 ادوارهم الرتبوية جتاه االبناء والعكس.

 

  

                                                           

 .56م. ص1991مرسي. . 39 
 .60م. ص1992كولز.   .40 
  ماليزاي، الربيد  -حممد احلسن حممد احلضريي، طالب يف مرحلة الدكتوراه يف قسم الفقه وأصوله، أكادميية الدراسات اإلسالمية، جامعة ماالاي، كواالمببور

 . m_hassan3091978@yahoo.comإللكرتوين: ا
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 اخلامتة

ان للوالدين اتثريًا مباشر يف تكوين شخصية ابناءهم، حيث إن األبن يولد خايل من اخلربات واملعارف و يتلقاها  

من األسره خاصة من الوالدين  فهما يسهمان يف تكوين شخصيتة املتوازنة وتشكيل ادراكة لذاته وحميطة ويكتسبها اوالً 

الوالدين هو  دوروهدا يكفل لة التعامل وتبادل العالقات االجتماعية مع األخرين بشكل سليب او اجيايب، حيث أن 

، وتقاليده، ايريه، وقواعده، ونظمه، وقوانينه، وعاداتهالعملية اليت يكتسب االبناء من خالهلا  قيم اجملتمع ومثله، ومع

وأعرافه، واللغة، والدين، وأمناط السلوك املقبولة والسائدة يف اجملتمع، وعن طريق هذه العملية يتحول الطفل من كائن 

الفراد، ومنها ا بيولوجي حيوي، إىل كائن اجتماعي وأخالقي، فاالسرة ) االب و االم( هي النواة األوىل اليت ينشأ فيها

  تتكون مبادئ العالقات االجتماعية والطباع، فهي املصدر االساسي لكل فعل أو سلوك يقوم به األبناء.

 التوصيات: 

 مع التعامل يف املتوازنة الرتبوية األساليب استخدام حول الوالدين لتوعية الثقافية، املراكز يف تربوية ندوات عقد -1

 .األبناء

 األسرية للعالقات القوي الرابط ابعتباره األسري النظام على احلفاظ كيفية حول الوالدين بني اقاالتف ضرورة  2-

 .أخرى جهة من األوىل االجتماعية اخللية هي األسرة وابعتبار جهة، من السليمة

 خالفاهتما إظهار وعدم اآلخرين، مع تعاملهما يف أو بينهما فيما التعامل يف سواء لألبناء، القدوة الوالدين إعطاء 3-

 .اهلادئة واملناقشة ابحلوار األبناء مشكالت وحلّ  األبناء، أمام احلادة
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 صداقات وتكوين أتراهبم مبخالطة هلم والسماح ، معهم واجللوس الزوار، استقبال على الصغر، منذ األبناء تعويد 4-

 .املناسبني والتوجيه اإلشراف بوجود معهم،

 للوالدين، إرشادات تقدمي هبدف صنيتخم مع ، تربوية ولقاءات برامج لتخصيص رئيةامل اإلعالم وسائل توظيف 5-

 .وخارجها األسرة داخل السليمة، االجتماعية للحياة وإعدادهم األبناء مع التعامل كيفية عن

 رازإب يف يبالغ أال بشرط والعطف، والرعاية االهتمام موضع أبنه إحساسه طريق عن للحب، الطفل حاجة إشباع -6

 .املشاعر هذه

 حىت ، اخلربة واكتساب والتجريب االكتشاف لذة الحنرمه لكي األعمال ببعض القيام من الطفل حرمان عدم -7

 .الفشل يقعده أو النجاح يغره أن بعيدا ، والصعاب التحدايت مواجهة على قادرا ينشأ

 أعمارهم مع تتماشى املسؤوليات تلك تكون أن على صغرهم، منذ املسؤولية حتمل على ألبنائهم الوالدين تشجيع -8

 .والعقلية الزمنية

  .الدميوقراطية الرتبية أي الرأي وإبداء املبادرة على الطفل تشجيع من بد ال -9

 العقلية. املدارك إغناء يف تسهم أسرية بيئة لتهيئة مبكر طور منذ اإلجيابية تصرفاته تقدير من البد -10
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 املصارف يف الضمان خطاابت عقود على العموَلت تقاضي ثرأ
 املصريف والتطبيق التشريعي املنظور وفق دراسة

 احلسن حممد حامد احلضريي  حممد
 . أمني أمحد عبد هللا النهاري د

 . رضوان بن أمحد د
 الدراسات اإلسالمية / جامعة مالاي أكادميية

 ماليزاي - ملبور كوال
 م ل  خ  ص

ار مما ال شك فيه أن اصدو محور هذه الدراسة حول أثر تقاضي العموالت على عقود خطاب الضمان املصريف،تت
خطاب الضمان يقوم على مبدأ عقد الضمان الشخصي، إالّ أنه خيتلف عنه من حيث االلتزامات املرتتبة عليه، وهتدف 

ف، وترتكز ل السياسة التطبيقية العامة للمصار إىل بيان التكييف الشرعي يف تقاضي العموالت على اخلطاب من خال
تقاضي العموالت على اصدار خطاب الضمان املصريف حيقق منو اقتصادي حديث هل الدراسة على السؤال التايل: 

، حيث استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، حبيث تستخرج النتائج املرجوة من البحث، ؟من املنظور الشرعي
 عدم جواز تقاضي العموالت على إصدار خطاب الضمان من أجل الضمان فقط ابعتباره من وقد خلص البحث إىل

العقود اليت يكون األصل فيها التربع، ولكن إذا كانت على شكل عموالت يف مقابل خدمات إدارية فقط من غري أن 
 حتدد بنسبة معينة هلا ارتباط بقيمة عقد خطاب الضمان.

 مقدمة:

                                                           
 ماليزاي، الربيد اإللكرتوين:  -د. أمني أمحد عبد هللا النهاري، دكتوراه، حماضر يف قسم الفقه وأصوله، أكادميية الدراسات اإلسالمية، جامعة ماالاي، كواالملبور 

alnahari1977@um.end.my . 

 د اإللكرتوين: ماليزاي، الربي -د. رضوان بن أمحد، دكتوراه، حماضر، ورئيس قسم الفقه وأصوله، أكادميية الدراسات اإلسالمية، جامعة ماالاي، كواالملبور

yridwan@um.edu.m . 
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لعموالت واملصروفات املقدمة من الزابئن لدى املصارف من حيث التحصيل املادي على تتجلى مظاهر تقاضي ا

إيرادات مكتسبة من هذه العموالت، فهي غالبًا ما تكون وسيلة للكسب لدى املصارف، حيث جرت العادة يف 

ذه العموالت در هاملصارف التقليدية بتقاضي العموالت على إصدار عقود خطاابت الضمان من العمالء، وميكن أن تق

يف حالة خطاب الضمان االبتدائي يف حدود ربع ابملائة تقريباً، وأما يف حالة خطاب الضمان النهائي، فهي حتسب 

يف السنة، أو نصف ابملائة كل ثالثة أشهر،  % 2على حسب مدة عقد اخلطاب سنة، أو سنتني، وتقدر يف حدود 

 .(1)رد اخلطاب وتتجدد عن كل مدة، أو جزء من املدة يتأخرها 

 أمهية الدراسة:

 تكمن أمهية املوضوع يف اآليت:  

 تؤثر يف صحتها.  تإبراز احملافظة على العقود التمويلية من املخاطر احمليطة هبا مما يرتتب عليها من إجراءا - 1

 ن أصلها.م يؤدي تقاضي العموالت على شكل فوائد ربوية إىل فساد العقد التمويلية مما يؤثر يف انتهائها – 2

 مشكلة الدراسة: 

حيث ترجع مشكلة الدراسة على حسب طبيعة تقاضي العموالت، فهي غالبًا تقدم يف مقابل خدمات إدارية، 

 رتكزي وأحياانً تكون يف نظري املبالغ اليت يقوم املصرف بسدادها عن العمالء مقابل الضمان، ومن خالل هذه املشكلة

تقاضي العموالت على اصدار خطاب الضمان املصريف حيقق منو اقتصادي حديث  : هلوهو السؤال احملوري للدراسة

 .؟من املنظور الشرعي

 حيث ميكن أن تتفرع أسئلة فرعية للدراسة من خالل السؤال احملوري السابق إىل اآليت:

                                                           

( اإل حا  ا  و ي  لبنوك اإلسالمية، الموسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالمية، )  1، 1402هـ - 1982 (، مج 1، 1)

. 465، ص 5ج   
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التطبيق و ما هو مفهوم خطاب الضمان وما يرتتب عليه من التزامات مالية ومصروفات وفق املنظور الشرعي  – 1

 املصريف؟.

 ما هي السياسة العامة للمصارف يف أثر تقاضي العموالت على إصدار خطاب الضمان؟. – 2

 ما مدى توافق أحكام الفقه اإلسالمي عن التطبيق املصريف يف تقاضي العموالت على خطاب الضمان؟. – 3

 أهداف الدراسة:

 تظهر أهداف الدراسة يف اآليت:

لضمان وما يرتتب عليه من التزامات مالية ومصروفات وفق املنظور الشرعي والتطبيق بيان مفهوم خطاب ا – 1

 املصريف.

 يف تقاضي العموالت على إصدار خطاب الضمان. ةبيان السياسة العامة للمصارف التطبيقي – 2

 لضمان.ا بيان ما مدى توافق أحكام الفقه اإلسالمي عن التطبيق املصريف يف تقاضي العموالت على خطاب – 3

 مناهج الدراسة:

املنهج الذي اســـتخدمه الباحث يف أثناء الدراســـة يكون له صـــلة ابملنهج الوصـــفي، والتحليلي، وذلك على النحو 

 التايل:

وذلك جبمع آراء الفقهاء والباحثني من مصـــادرهم املســـتمدة ملوضـــوع البحث؛ لتحديد عناصـــر  املنهج الوص  في:

 البحث. 

 تحليل املعلومات، واألدلة حبيث يصل الباحث إىل الغاية املرجوة من البحث.وذلك ب املنهج التحليلي:
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 تقسيم الدراسة:

 اقتضت طبيعة الدراسة أن تكون يف مقدمة، وثالثة مباحث، وذلك على النحو التايل: 

 مفهوم عقد خطاُ الضمان وأركانه وأنواعه املرتبطة به. املبحث األول:

 امة للمصارف يف تقاضي العموَلت على ِصدار خطاُ الضمان.املبحث الثاين: أثر السياسة الع

 املبحث الثالث: التكييف الشرعي يف أثر تقاضي العموَلت على ِصدار خطاُ الضمان. 

 النتائج والتوصيات.

 املصادر واملراجع.

 املبحث األول

 مفهوم عقد خطاُ الضمان وأركانه وأنواعه املرتبطة به

الضمان يقوم على مبدأ عقد الضمان الشخصي، إالّ أنه خيتلف عنه من حيث  مما ال شك فيه أن اصدار خطاب

 االلتزامات املرتتبة عليه، وذلك على النحو التايل:

 مفهوم خطاُ الضمان:

يعترب عقد خطاب الضمان، أو ما يعرف ابلضمان املصريف من أهم أساليب التعامل املصريف، حيث يعترب وسيلة 

ليس نشاطًا استثماراًي مباشرًا ابعتبار كون العنصر األساسي الغالب يف ماهيته هو الضمان لضمان العقود التنموية، و 

 .(2)واالئتمان، وليس أداًء للمنفعة املتمثلة يف عملية إصدار اخلطاب 

                                                           

( أبو غ ة، عب  ا س ار، بحوث في المعامالت واألساليب المصرفية اإلسالمية، )مجموعة   ة ا بر ة،   1، 1424هـ - 2)

   .168، ص 2ج   (،2003
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 وقد عرف خطاب الضمان املصريف بعدة تعريفات أذكر منها ما يلي:

عيناً ك املصدر له أبن يدفع مبلغًا ال يتجاوز حدًا م" صك يتعهد مبقتضاه البن يقصد َبطاُ الضمان أبنه:

 . (3)حلساب طرف اثلث؛ لغرض معني " 

دود " هو عبارة عن تعهد كتايب يتعهد مبقتضاه البنك بكفالة أحد عمالئه يف ح وعرفه الدكتور املوسى بقوله:

ذا العميل ابلتزامه وذلك ضماانً لوفاء همبلغ معني جتاه طرف اثلث مبناسبة التزام ملقى على عاتق العميل املكفول عنه، 

جتاه ذلك الطرف خالل مدة معينة على أن يدفع البنك املبلغ املضمون عند أول مطالبة خالل سراين خطاب الضمان 

 .(4)رغم معارضة املدين " 

 كويتبني من خالل هذه التعريفات أن عقد خطاب الضمان املصريف يقوم على مبدأ عقد الضمان الشخصي؛ وذل

لغرض ضمان إثبات جدية العميل للعطاء، أو املناقصة، وكذلك لغرض تنفيذ االلتزام الذي تعهد به العميل، حيث ليس 

، ولكن ال خيلوا من اختالفات فيما بينهما من حيث أتكيد االلتزام املرتتب على (5)الغرض منه دفع املال املطلوب فقط 

 ة مشروطة. العميل، وكذلك من حيث توقيت صيغة العقد مبد

 أركان عقد خطاُ الضمان:

من خالل الوقوف على تعريف خطاب الضمان املصريف يتبني أنه يشتمل على نفس األركان املتعلقة بعقد الضمان 

                                                           

 ( اإل حا  ا  و ي  لبنوك اإلسالمية، الموسوعة العملية والعلمية للبنوك اإلسالمية، مج 1، ج 5، ص 484. 3)

( ا موسى، محم  بن إبراهي ، نظرية الضمان الشخصي )الكفالة(، )ا ممل ة ا عربية ا سعو ية، ا رياض، إ ارة ا نشر 4)

  .595، ص 2ج  (، 1991 -هـ 4111سعو  اإلسالمية،  اإلما  محم  بن وا ثقافة بجامعة

( ا علي، صا ح حمي ، المؤسسات المالية اإلسالمية ودورها في التنمية االقتصادية واإلجتماعية، ) بنان، بيروت،  ار 5)

   .250، ص ( 2008 -هـ 1429، 1ا نوا ر،   
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 الشخصي يف الفقه اإلسالمي، غري أنه ال خيلوا من اختالفات فيما بينهما من حيث التطبيق.

 :(6)يف وفق التايل حيث يتضح بيان أركان عقد خطاب الضمان املصر 

هو يكون أحياانً جهة اعتبارية ابعتباره اجلهة الصادرة خلطاب الضمان بناء على طلب  أوًَل: املصرف )الضامن(:

العميل لصاحل اجلهة املستفيدة من هذا اخلطاب، وأحياانً يكون هو املستفيد املضمون له من هذا اخلطاب ابعتبار صدور 

 ه كمصرف آخر يكون هو الضامن.اخلطاب من جهة أخرى مماثلة ل

وذلك  ،شخصية حكمية )اعتبارية( أحياانً  يكونو  وهو طالب خطاب الضمان، اثنياً: العميل )املضمون عنه(:

 .ة )اعتيادية(طبيعيية شخص أحياانً  ويكون، مثلة يف )مديرها املسئول(تأو املؤسسة م ،الشركة مثل: 

أو  ،ميةمصلحة حكو  ، وذلك مثل:شخصية اعتبارية يكون إالَّ  عادة الهو  اثلثاً: املستفيد )املضمون له(:

 .طبيعياً  ومن النادر أن يكون شخصاً  ،أو شركة ،مؤسسة

ون هو يكون دائماً ديناً اثبتاً مآله إىل اللزوم، وابلتايل، فهو ال ميكن أن يك رابعاً: قيمة الضمان )املضمون فيه(:

 ب.ديناً اثبتاً يف ذمة العميل وقت صدور اخلطا

 ويتبني من خالل النظر والرجوع إىل املنظور الفقهي يف املقصود من الدَّْين اآليل إىل اللزوم ابعتباره ديْناً يلزم بنفسه

وغري متوقف يف لزومه على شيء أن هذا املفهوم الفقهي بعينه يعترب غري متحقق يف خطاب الضمان ابعتبار أن التزاماته 

له بصفته املستفيد من اخلطاب يف املستقبل، حيث يكون خطاب الضمان متوقف على تنشأ دائماً من دَّْين املضمون 

رسوا  العملية بني العميل واملستفيد؛ ولذلك فإن عقود خطاابت الضمان تتعرض إىل عدم الصحة يف إنشاءها حبيث 

                                                           

( ا سي ، علي محم  عب  ا حافظ، الكفالة وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه اإلسالمي، )مصر، االس ن رية،  ار ا ف ر 6)

. 854أبو زي ،   اب ا ضمان، مجلة مجمع ا فقه اإلسالمي، ا ع   ا ثاني، ص  ؛89، 88، ص  (2008، 1  ا جامعي،   
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ْين املراد ضمانه أواًل، مث تنفيذ االلت  رتتبة عليه.زامات املحيتاج إىل تصحيح مساره من حيث حتقيق وقوع الدَّ

 العالقات املرتبطة بني األطراف يف خطاُ الضمان:

 يرتتب على أاثر إصدار خطاب الضمان عدة عالقات تنشأ بني عدة أطراف متمثلة يف العالقات التالية:

يف  لهي عالقة تنشأ بني الضامن املتمثل يف املصرف، واملضمون عنه املتمثأوًَل: العالقة بني املصرف والعميل: 

 .(7)العميل نتيجة اتفاقهما على عقد خطاب الضمان مقابل عمولة تقدم من العميل للمصرف نتيجة إصدار اخلطاب 

هي عالقة ينشأ عنها التزام حمل الضمان الذي بسببه يصدر خطاب اثنياً: العالقة بني العميل واملستفيد: 

إدارية حتددها  م بني العميل، واملستفيد، أو طبقًا لتعليماتالضمان، وتتمثل يف العالقة التعاقدية احملددة ابلعقد املرب 

 .(8)اجلهات احلكومية يف الدولة 

وابلتايل، فينبغي التأكيد على أن تكون هذه العالقة بني العميل واملستفيد انشئة فعاًل من خالل التوقيع على 

 يه من قبل أطراف العقد.املشروع املتعاقد عليه، وذلك قبل إصدار اخلطاب الضماين، والتصديق عل

يد عند هي عــالقة تنشأ عن تعهد املصرف بدفع مبلغ الضمان للمستفاثلثاً: العالقة بني املصرف واملستفيد: 

 .(9)املطالبة ولـو عارض العميل 

ويتبني من خالل هذه العالقات املرتبطة بني أطراف عقود خطاابت الضمان أن العالقة القائمة بني املصرف 

                                                           

( ا هي ي، عب  ا رزاق رحي  ج ي، المصارف اإلسالمية بين النظرية والتطبيق، )األر ن، عمان،  ار أسامة  لنشر 7)

    .387، ص ( 1998، 1وا  وزيع،   

 ( ا هي ي، المصارف اإلسالمية بين النظرية والتطبيق، ص 387. 8)

( ا هي ي، المصارف اإلسالمية بين النظرية والتطبيق، ص 387؛ ا موسى، نظرية الضمان الشخصي )الكفالة(، ج 2، 9)

  .596ص 
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هي عالقة تنشأ يف نظري ما يكتسبه املصرف نظري العموالت اليت يقوم العميل بدفعها، مما جيعل من املصرف  والعميل

الضامن غري ملزم ابلتزامات العميل اجتاه املستفيد املضمون له، ولذلك فهي عالقة تؤثر يف صحة العقد من النظرة 

 عقد ام العميل يف صحة العقد وبطالنه كما هو احلال يفالفقهية، وعليه فينبغي أن يكون التزام الضامن اتبع اللتز 

 الضمان الشخصي الفقهي.

وأما من حيث النظر إىل العالقة الناشئة بني الضامن واملستفيد يف خطاب الضمان يتبني أبهنا عالقة مرتبطة مع 

ْين ال تتم إاّل عن ط عارضة العقد من ريقه، حىت ولو قام مباملدين املضمون عنه ارتباطًا جمازايً؛ وذلك ألن املطالبة ابلدَّ

 أصله وفقاً للتطبيق املصريف والقانوين.

 وابلتايل، فينبغي تصحيح االرتباط املتعلق ابملضمون عنه، وجعله ارتباطًا حقيقياً، بذاًل من جعله ارتباطًا جمازايً ال

التزامات  ؛ ملا يرتتب عليه منأساس له يف صلب العقد، وذلك ابلتأكيد على ذكر املدين يف العقد بصورة واضحة

 وحقوق حنو املضمون له، والضامن. 

  أنواع عقود خطاابت الضمان:

تتنوع عقود خطاابت الضمان املصرفية تبعًا لتعدد األغراض اليت أنشأة من أجلها إىل خطاابت ضمان ابتدائية، 

 لنحو التايل:ينشأ يف املستقبل، وذلك على اوهنائية؛ إذ فهي حتدد مدى صحة االلتزامات املرتتبة على اصدارها مبا قد 

 أوًَل: خطاابت الضمان اَلبتدائية، أو املؤقتة:

تعرف أبهنا تعهدات موجهة للمستفيد املضمون له من جهات حكومية، وما يف حكمها، وذلك لضمان دفع 

، حيث تعترب هذه القيمة يهااملبلغ املايل من قيمة العملية اليت يتنافس العميل بصفته طالب خطاب الضمان للحصول عل
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 .(10)مستحقة الدفع عند عدم قيام الطالب ابختاذ الرتتيبات الالزمة عند رسو العملية عليه 

ويعترب هذا النوع من اخلطاب غري ملزم عند البعض؛ وذلك لعدم وجود عقد يشرتط فيه شيء ليمكنه من ضمانه، 

ام ه دفع املبلغ املايل يف حالة ختلف طالب اخلطاب من القيإالَّ أن البعض اآلخر قد جعله عقد ملزم، ويرتتب علي

 . (11)ابإلجراءات الالزمة عليه بعد رسوا العملية عليه 

 اثنياً: خطاابت الضمان النهائية: 

يقصد هبا التعهدات املوجهة إىل املستفيد من هيئة حكومية، أو غريها، وذلك لضمان حسن تنفيذ العقود املربمة 

نقود يعادل نسبة أكرب من قيمة العملية اليت استقرت على عهدة العميل، ويصبح الدفع واجبًا عند بدفع مبلغ من ال

يد ختلف العميل عن الوفاء ابلتزاماته املنصوص عليها يف العقد النهائي للعملية بني العميل بصفته املضمون عنه، واملستف

 .(12)بصفته اجلهة اليت صدر خطاب الضمان لصاحلها 

صدور خطاب الضمان النهائي يكون هناك عقد قائم بني املستفيد من اخلطاب، والشخص الطالب ويف حالة 

للخطاب من املصرف، وهذا العقد ينص على أن املستفيد له نسبة معينة من قيمة العملية يف حالة ختلف العميل عن 

 .(13)الوفاء ابلتزاماته 

                                                           

( ا ص ر، محم  باقر، البنك الالربوي في اإلسالم، ) ار ا  عارف  لم بوعات، 1414هـ - 1994 (، ص 128؛ ا هي ي، 10)

موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة علي أحم ، ؛ ا سا وس، 388، 387، ص المصارف اإلسالمية بين النظرية والتطبيق

.642، 641، ص (7، )ق ر، ا  وحة،  ار ا ثقافة،   واالقتصاد اإلسالمي  

 ( ا سي ، الكفالة وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه اإلسالمي، ص 94. 11)

( ا ص ر، البنك الالربوي في اإلسالم، ص 128؛ ا هي ي، المصارف اإلسالمية بين النظرية والتطبيق، ص 387، 12)

. 642، 641ص  ،موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة واالقتصاد اإلسالمي؛ ا سا وس، 388  

 ( ا سي ، الكفالة وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه اإلسالمي، ص 95. 13)
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مات نهائية اليت تقوم املصارف إبصدارها ما هي إالَّ التزاومن خالل ذلك يتضح أن خطاابت الضمان االبتدائية وال

 تبضمان الدَّْين املضمون فيه عما قد ينشأ من دْين للمستفيد يف املستقبل، فمثالً عندما يقوم العميل ابلنظر إىل العطاءا

لتزامات أ ااملقدمة يتطلب منه تقدمي خطاب ضمان من إحدى املصارف، ولو نظران يف خطاب الضمان جنده قد أنش

ْين املراد ضمانه.   معلقة ميكن أن حتدث يف املستقبل، وتؤدي إىل عدم صحة التوثيق ابلدَّ

ْين اجملهول ابعتبار أن الدَّْين األصلي املراد ضمانه مل ينشأ بعد، وكذلك أحياانً عندما  وحينئٍذ، فالضمان يقع يف الدَّ

 لى العطاء.ب عليه دفع نسبة من قيمة العقد رغم عدم موافقته عيتخلف العميل عن العملية بعد أن ترسوا عليه، فيرتت

 مفهوم الغطا ٌ يف خطاُ الضمان:

يقصد بغطاء خطاب الضمان أبنه الضماانت ايل حيصل عليها املصرف الذي يصدر اخلطاب من العميل الطالب 

املصرف لدفع   حالة اضطرللخطاب، حىت يطمئن املصرف إىل إمكانية حصوله على مستحقاته املالية لدى العميل يف

 .(14)قيمة اخلطاب للمستفيد بنفسه 

ومبقتضى خطاب الضمان، فإن املصرف يتحمل خماطرة الوفاء مببلغ الضمان للمستفيد يف حالة عدم تنفيذ العميل 

غري أن  ،، حيث يتمثل الغطاء املايل يف حق العميل عن طريق إذاعة للمبلغ املغطي للقيمة الكاملة للعقد(15)اللتزاماته 

القيمة املالية للغطاء ختتلف على حسب طريقة الدفع؛ فهي إما أن تكون نقداً، حبيث تكون متمثلة يف تقدمي العميل 

إىل املصرف مبلغاً نقدايً يعادل قيمة الضمان، أو جزءاً منه، وإما تكون بتقدمي العميل أوراقاً ماليه مملوكة له، حبيث تكون 

 . (16)ن قيمتها معادلة خلطاب الضما

                                                           

 ( ا سي ، الكفالة وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه اإلسالمي، ص 105. 14)

 ( اإل حا  ا  و ي في ا بنوك اإلسالمية، الموسوعة العملية والعلمية للبنوك اإلسالمية، مج 1، ج 5، ص 15.484)

 ( ا موسى، نظرية الضمان الشخصي )الكفالة(، ج 2، ص 598، 599. 16)
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 العالقة بني الطالب واملصدر للضمان يف خطاُ الضمان:

كما ذهب   -تعترب العالقة الناشئة بني الطالب للضمان، واملصدر للخطاب وفق السياسة املتبعة لدى املصارف 

يه، مع ضهي عالقة وكالة ابلدفع، وذلك عن طريق  االلتزام ابلدفع عند وجود ما يقت -إليه بعض الباحثني االقتصاديني 

 .(17)بقاء عالقة الضمان بني املصدر للخطاب، واملستفيد منه، وذلك لبقاء االلتزام يف ذمة املصدر للخطاب 

ويف حالة لو كان خطاب الضمان غري مغطى من العميل؛ فإن املصارف التقليدية تقوم إبقراض العميل مبلغاً مالياً 

حساب العميل نظري ذلك، وهذا عكس املصارف اإلسالمية  يغطي قيمة الضمان، حبيث تعمل على أخذ الفوائد على

 . (18)فهي تقوم بتمويل اجلزء غري املغطى على أساس التمويل ابملضاربة، أو غري ذلك 

ويالحظ من خالل ذلك أن طبيعة هذه العالقة الناشئة بني طالب اخلطاب، واملصرف املصدر له تعترب عالقة 

حيث عللوا ذلك على أساس تضمني خطاب الضمان إىل  -بعض الباحثني كما نص عليها   -تنشأ عن عقد وكالة 

عقد ضمان من انحية،  وعقد وكالة من انحية أخرى، وابلتايل، فقد ذهبوا إىل تكييف اخلطاب الضماين جبعل تقاضي 

 العموالت عليه جائزاً ابعتبار هذا التضمني املشتمل عليه اخلطاب كما سيأيت بيانه. 

 املبحث الثاين

 ثر السياسة العامة للمصارف يف تقاضي العموَلت على ِصدار خطاُ الضمانأ

ختتلف السياسة العامة للمصارف يف تقاضي العموالت على حسب النظام املتبع يف املصارف، ويتضح ذلك على 

 النحو التايل:

                                                           

 ( أبوغ ة، بحوث في المعامالت واألساليب اإلسالمية، ج 2، ص 174. 17)

 ( ا هي ي، المصارف اإلسالمية بين النظرية والتطبيق، ص 389. 18)
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 مدى استفادة املصارف من تقاضي العموَلت على ِصدار خطاُ الضمان:

يدية عادة عموالت من العمالء، وذلك لنظري ما يصدره املصرف من خطاابت ضمان تستفيد املصارف التقل

 .(19)تساعد يف تسهيل إجراءات العمالء، وكذلك لنظري ما يتعرض له املصرف من خماطرة التسديد من بعض العمالء 

لعمالء، ا حيث تكتسب هذه العموالت واملصروفات على إيرادات مكتسبة نتيجة للتحصيل املادي املكتسب من

حيث أهنا تعترب وسيلة للكسب لديها، فهي ترجع على حسب طبيعة العمولة املقدمة، سواء كانت يف مقابل خدمات 

 . (20)إدارية، أو يف نظري املبالغ اليت يقوم املصرف بسدادها عن العمالء مقابل الضمان 

جرى العمل  إصدار خطاابت الضمان، حيثواملالحظ أن السياسة العامة للبنوك التقليدية تقوم ابلرتحيب بعملية 

يف املصارف التقليدية بتقاضي العموالت على إصدار عقود خطاابت الضمان من العمالء املصرفيني، سواء كانت هذه 

 .(21)العقود على شكل عقود ابتدائية، أو هنائية 

اطها الربوي املستمد ا تتصل بنشوابلتايل، فاملصارف التقليدية تكتسب من خالل هذه العموالت رحباً وفرياً؛ ألهن

من القوانني الوضعية اليت أابحث الراب، فال عجب منها أن تبيح عقد الضمان بتقاضي العمولة عليه، ولكن األمر خمتلف 

ابلنسبة إىل سياسة البنوك اإلسالمية، فهي تقوم على فكرة تطهري األموال من الراب، حيث نصت الشريعة اإلسالمي 

، ومع الرغم مما ذهبت إليه السياسة (22)عترب غارم، وذلك العتبار أن عقد الضمان من عقود التربع على أن الزعيم ي

                                                           

 ( ا سي ، الكفالة وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه اإلسالمي، ص 91. 19)

( أبو غ ة، العموالت والمصروفات عمولة خطاب الضمان، بحوت ن وة ا بر ة ا ثا ثة وا ثالثين  إلق صا  اإلسالمي،   20)

.197، ص ( 2012 -هـ 1433ا بحرين، ا منامة، مجموعة ا بر ة ا مصرفية، )، 1  

( اإل حا  ا  و ي  لبنوك اإلسالمية، الموسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالمية، ج 5، مج 1، ص 465؛ ا سا وس، 21)

.642، ص موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة واالقتصاد اإلسالمي  

 ( ا سا وس، موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة واالقتصاد اإلسالمي، ص 642، 22.643)
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 العامة للمصارف اإلسالمية، فإهنا جتيز تقاضي العموالت يف نظري إصدار املصرف خلطاب الضمان كما سيأيت بيانه.

لتزامات أكيد على العميل بتنفيذ االوعليه، فينبغي أن يكون الغرض األساسي من إصدار خطاب الضمان هو الت

 الواقعة عليه، بداًل من غرض اكتساب املال مبجرد إصدار اخلطاب الضماين.

 تقدير العموَلت املصرفية يف مقابل ِصدار عقود خطاابت الضمان:

ق فميكن أن تقدر العموالت املصرفية يف مقابل إصدار عقود خطاابت الضمان، سواء االبتدائية أو النهائية و 

 : (23)النسب التالية 

تقدر العمولة يف إصدار خطاب الضمان االبتدائي الذي يرد بعد فحص العطاءات دفعة واحدة  حبدود ربع  أوًَل:

 ابملائة تقريباً.

تقدر العمولة يف إصدار خطاب الضمان النهائي الذي يعطي بعد أن ترسو العملية على العميل املضمون  اثنياً:

لسنة، أو نصف ابملائة كل ثالثة أشهر، وتتجدد عن كل مدة، أو جزء من املدة يتأخرها رد يف ا % 2عنه حبدود 

 اخلطاب على شرط أن حتتسب العمولة على حسب مدة عقد اخلطاب سنة، أو سنتني.

 سياسة املصارف اإلسالمية يف تقاضي العموَلت على ِصدار خطاُ الضمان:

ة إىل جواز مبدأ تقاضي العموالت مقابل إصدار خطاابت الضمان، فقد ذهبت السياسة العامة للمصارف اإلسالمي

حيث أن تقييد هذه السياسة مبين على أساس اشتمال عقد الضمان على عقدي الكفالة والوكالة، حبيث يكون عقد 

يل قد مالكفالة يف حالة ما إذا كان اخلطاب غري مغطى من العميل، وأما عقد الوكالة، فيكون يف حالة ما إذا كان الع

                                                           

 ( ا سا وس، موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة واالقتصاد اإلسالمي، ص 23.642)
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 . (24)قام بتوديع ما يغطي اخلطاب لدى املصرف 

من جواز تقاضي العموالت مقابل إصدار اخلطاب الضماين،  -وابلتايل، فإن ما ذهبت إليه املصارف اإلسالمية 

وخصوصاً إذا كان اخلطاب مغطى حبجة أن عقد الوكالة جيوز أبجر، أو بغري أجر، وأن عقد الكفالة األصل فيه التربع 

قام  يعترب احتجاج يف غري حمله، وليس له سند قوي، فقد –ة أنه من أعمال الرب اليت ال جيوز أخذ اآلجر عليه حبج

الدكتور عبد الستار ابلرد عن هذه اجلحة اليت تقوم على دعوى تضمني خطاب الضمان على عقدي الكفالة والوكالة  

 كما جاء يف قرار املؤمتر اإلسالمي اآليت بيانه.

 ع الفقه اإلسالمي يف حكم تقاضي العموَلت على ِصدار خطاُ الضمان:قرار جمم

فقد جاءت قرارات جممع الفقه اإلسالمي تؤيد مبدأ أخذ العمولة على العمل يف خطاابت الضمان يف نظري قيام 

ن عمالئه، عاملصرف ابألعمال اإلدارية مع التأكيد على عدم جواز أخذ الفائدة يف نظري املبالغ اليت يسددها املصرف 

 ، وذلك على النحو التايل: (25)سواء كان اخلطاب بغطاء أو بدونه 

أن خطاب الضمان ال جيوز أخذ األجر عليه لقاء عملية الضمان )واليت يراعي فيها عادة مبلغ الضمان  أوَل: 

 أم بدونه. ،سواء أكان بغطاء ،ومدته(

ثل، ، مع مراعاة عدم الزايدة على أجر امليه فجائزة شرعاً أما املصاريف اإلدارية إلصدار خطاب الضمان بنوع اثنيا:

أو جزئي جيوز أن يراعي يف تقرير املصاريف إلصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه املهمة  ،ويف حالة تقدمي غطاء كلي

 . الفعلية ألداء ذلك الغطاء

                                                           

 ( ا سا وس، موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة واالقتصاد اإلسالمي، ص 24.643)

( عب  هللا، أحم  علي، جواز أخذ العمولة في مقابل خطاب الضمان، مجلة مجمع ا فقه اإلسالمي، ا ع   ا ثاني، ص 25)

1030.  
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الضمان؛  دار عقود خطاابتويتبني من خالل هذا القرار أبنه يقتضي على عدم جواز تقاضي العموالت على إص

وذلك ألهنا دائماً يراعى فيها قيمة الضمان، ومدته، ومادام األمر على هذا النحو، فال جيوز تقاضي العموالت يف نظري 

املبالغ اليت تقوم املصارف بسدادها عن العمالء، حيث تعترب يف حكم الفوائد احملرمة املنهي عنها، فيجب اجتناهبا 

 واالبتعاد عنها.

لكن مىت ما كانت هذه العموالت يف مقابل ما يقوم به املصرف من أعمال إدارية، فهذه تكون يف مقابل قيام و 

املصرف ابألعمال اإلدارية بشرط أن تكون هذه األعمال اخلدمية منفصلة عن معىن الضمان ابعتباره عقد تربع، وليس 

ابب الفائدة، وحينئٍذ فال أبس هبا يف مقابل عقد عمل؛ إذ فهي تكون من ابب األجرة على العمل، وليست من 

اخلدمات، واملنافع اليت يقوم هبا املصرف، حىت وإن كان األصل يف عقد الضمان التربع، فاألجرة أتخذ مقابل األعمال 

اإلدارية، وليست يف مقابل إصدار عقد الضمان، حيث إن املصرف ال يستطيع القيام أبعماله تربعاً، سواء ما كان 

ًا خبطاابت الضمان، أو غريها من األعمال؛ ألن املصارف ترتتب عليها التزامات مالية من مباين، ومنشأت، مرتبط

 .(26)وموظفني، وغريها 

وابلتايل، فينغي اإلشارة إىل أن ما أتخذه املصارف على قيامها إبصدار خطاب الضمان من حيث األجرة اليت 

لى حسب ق ابملصاريف اإلدارية بشرط أن تكون غري مرتبطة بنسب متفاوته عتكون مبعىن الفائدة احملرمة، وما يكون متعل

طبيعة كل عقد، وإاّل فهي تعترب يف حكم الفائدة، حيث ال فرق يف ذلك بني الضمان املغطى، أو غري املغطى ملبلغ 

 الضمان.

                                                           

( ا موسى، نظرية الضمان الشخصي )الكفالة(، ج 2، ص 603؛ أبو غ ة، بحوث في المعامالت واألساليب المصرفية 26)

.177، 176، ص 2، ج اإلسالمية  
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لى حسب نوع تبطاً عويتبني من خالل الرجوع إىل السياسة املتبعة لدى املصارف أن تقاضي العموالت يكون مر 

العقد بنسب مئوية متفاوتة، حبيث جيعل من تقاضي العموالت حبجة املصاريف اإلدارية حجة ليست ابلقوية؛ ألن 

تقاضي العموالت وفق السياسة العامة للمصارف ختتلف على حسب طبيعة العقد، وذلك ابلنظر إىل القيمة املالية 

 يست مرتبطة ابخلدمات اإلدارية فقط. للعقد، وإىل نوع النشاط املمول؛ إذ فهي ل

 املبحث الثالث

 التكييف الشرعي يف أثر تقاضي العموَلت على ِصدار خطاُ الضمان

تقتضي سياسة املصارف بصفة عامة على االستفادة من تقاضي بعض العموالت يف مقابل اصدار املصرف 

ية من توثيق به؛ ملا يكتنف هذه العملللخطاب الضماين، حيث يؤثر ذلك على عقد الضمان الشخصي يف صحة ال

 الفوائد الربوية، حبيث يؤثر تقاضي العموالت على الدَّْين املضمون، وذلك على النحو التايل:

 اْلكم الشرعي يف تقاضي العموَلت على عقد الضمان الشخصي:

ة، أو ما ت الشخصيفقد اتفق الفقهاء على عدم جواز تقاضي اجل ْعل أي العمولة، أو األجر على عقود الضماان

تقوم به املصارف من الكفاالت املعاصرة مبا يسمى إصدار خطاابت الضمان، وللمزيد من اإليضاح ينبغي التأكيد على 

خطورة تقاضي هذه العموالت من خالل ما نص عليه الفقهاء يف كتبهم املعتمدة مع بيان علة سبب املنع، وذلك على 

 النحو التايل:

ن  إذا مل تكن مشروطة يف عقد الضمان، وأما إ والشافعية إىل بطالن تقاضي العمولة فقط ذهب احلنفيةأوًَل: 
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 .(27)كانت العمولة مشروطة مع العقد، فاملعترب بطالن تقاضي العمولة وعقد الضمان معاً 

 حيث ذهبوا إىل التعليل على بطالن تقاضي هذه العموالت على حسب ما يلي:

هبذه ليه عفإن الطالب ليس يستوجب مبا أن حكم الرشوة احلرمة، و  ،رشوةترب العمولة أي اجل ْعل تع أن - 1

 ع ذلك فعقد، ومعوض مبقابلته ى الطالب للخطاب الضماينعل يفرضفال جيوز أن  ، وابلتايل،زايدة مال ضمانةال

 .(28)تقاضي العمولة عليه  إذا مل يشرتط فيه اً جائز  يعترب الضمان

ال هو ف ،ليس عمالمبا أن عقد الضمان الشخصي يستحق يف مقابلة عمل، و إمنا  تقاضي العموالتأن  - 2

 . (29)عليه عمولة يف مقابل إصداره يستحق 

يعترب  انألن الضموذلك ؛ تقاضي العموالت عليهب الشخصي ضمانذهب املالكية إىل عدم جواز عقد ال اثنياً:

ها كما ال جيوز على صوم وال صالة؛ ألن طريق  ،ال جيوز أن يؤخذ عوض عن معروف وفعل خريحينئٍذ فعروف، و امل من

 ليس لكسب الدنيا.

فإن نزل وكان يعلم صاحب احلق سقطت  " قال ابن القاسم:و "،  علال خري يف احلمالة جب  "  مالك: اإلمام قال

                                                           

( ا ب  ا ي، أبو محم  غان  بن محم  ا حنفي، )ا م وفى: 1030هـ(، مجمع الضمانات، ) ار ا   اب اإلسالمي(، ص 27)

الحاوي الكبير في ، هـ(450)ا م وفى:  أبو ا حسن علي بن محم  بن محم  بن حبيب ا بصري ا ب  ا ي،؛ ا مارو ي، 278

 ،1،    ار ا   ب ا علمية ،بيروت ، بنان) ،عا ل أحم  عب  ا موجو ، وعلي محم  معوض ،  ح:فقه مذهب اإلمام الشافعي

  . 443، ص 6، ج ( 1999 -هـ 1419

( ا سر سي، محم  بن أحم  بن أبي سهل شمس األئمة، )ا م وفى: 483هـ(، المبسوط، ) بنان، بيروت،  ار ا معرفة، 28)

  .32، ص 20، ج ( 1993 -هـ 1414

 ( ا مارو ي، الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي، ج 6، ص 443. 29)
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 .(30)"  فاحلمالة الزمة للحميل ويرد اجلعل على كل حال ،عل، وإن مل يكن يعلمهورد اجل   ،احلمالة

سبحانه  – هلل ن الشرع جعل الضمان والقرض واجلاه ال يفعل إالّ أب علضمان جب  المنع  علل املالكية يفحيث قد 

 .(31) سحتيعترب من قبيل الأخذ العوض عليه حيث أن  ،بغري عوض حبيث يكون فعله –وتعاىل 

 ، ومها على النحو التايل:(32) للمنع علتاناملازري وقد ذكر 

 ،ألن من أخذ عشرة على أن يتحمل مبائة مل يدر هل يفلس من حتمل عنه ؛الغرر عيأن ذلك من ب العلة األوىل:

 .أو يسلم من الغرامة ويفوز ابلعشرة ،العشرة فيخسر مائة ومل أيخذ إالّ  ،أو يغيب

ورجع  أدى الضامن ، وإنعل ابطالً ن كان له اجل  يْ ألنه إن أدى الغرمي الدَّ  ؛أنه دائر بني أمرين ممنوعني العلة الثانية:

كون اجلعل البطالن مقيد بحيث أن  ،فكان سلفا بزايدة ،علصار كأنه أسلف ما أدى وربح اجل   عنه به على املضمون

 عل.وإال لزمت احلمالة، ورد اجل   ،نيْ علم رب الدَّ بشرط أن ي أو من غريه ،نيْ من رب الدَّ 

 من املنافع، د الضمان الشخصي يعتربذهب احلنابلة يف مقتضى املذهب على أن تقاضي العمولة على عق اثلثاً:

؛ وذلك مل جيز، ولو قال: اكفل عين ولك ألف حيث تكون هذه املنافع من الراب احملرم، وذلك كما قال ابن قدامة: "

وأما ، رةيل هذا احلائط ولك عش نِ جعالة على فعل مباح، فجازت، كما لو قال: ابْ  ، ولك عشرة ،ألن قوله: اقرتض يل

صار القرض  وضاً ذ عخِ ن، فإذا أداه وجب له على املكفول عنه، فصار كالقرض، فإذا أ  يْ الكفيل يلزمه الدَّ الكفالة، فإن 

                                                           

( ا مواق، محم  بن يوسف بن أبي ا قاس  بن يوسف ا عب ري ا  رنا ي ا ما  ي )ا م وفى: 897هـ(، التاج واإلكليل 30)

   .53، ص 7، ج ( 1994 - هـ1416، 1،    ار ا   ب ا علمية) ،لمختصر خليل

( ا   اب، شمس ا  ين أبو عب  هللا محم  بن محم  بن عب  ا رحمن ا  رابلسي ا م ربي ا ما  ي، )ا م وفى: 954هـ(، 31)

.391، ص 4، ج ( 1992 - هـ1412 ،3،   ا ف ر  ار)، خليل مختصر شرح في الجليل مواهب  

( عليش، محم  بن أحم  بن محم  أبو عب  هللا ا ما  ي، )ا م وفى: 1299هـ(، منح الجليل شرح مختصر خليل، ) بنان، 32)

   .229، ص 6، ج ( 1989 - هـ1409، ا ف ر  ار ،بيروت
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 . (33)"  للمنفعة، فلم جيز جاراً 

ومن خالل النظر إىل تلك العلل واحلجج الواردة من مجهور الفقهاء نرى أهنا حترص على التأكيد على عدم جواز 

اانت الشخصية ابعتبار أن هذه العلل قد أكدت يف وصفها الظاهر على اشتمال تقاضي العموالت على عقود الضم

 العقد للفوائد الربوية، حبيث جيعل الدَّْين املضمون يف حكم القرض بعدم جواز الزايدة عليه. 

مان ضوابلتايل، فإن ذلك يعترب أتكيداً على عدم جواز ما تقوم به املصارف من استفادة نتيجة اصدارها خلطاابت ال

ابعتبار أن احلكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فالعلة يف تقاضي العموالت على إصدار خطاب  –كما سيأيت بيانه   –

الضمان املصريف جتعل من العقد خارجًا عن مقصده الشرعي إىل مقصد آخر بعيدًا عنه، مثل: الربح واالستثمار مما 

  يكون له أثر يف عدم صحة العقد هبذا االعتبار.

 آرا ٌ العلما ٌ اَلقتصاديني يف تقاضي العموَلت على ِصدار خطاُ الضمان:

العموالت  إىل جواز تقاضي وعلى الرغم مما ذهب إليه مجهور الفقهاء، فقد ذهب بعض الباحثني االقتصاديني

اب طعلى إصدار عقود خطاابت الضمان، وخصوصا املغطاء منها بنسبة اثبتة مئوية؛ وحجتهم يف ذلك: أن عقد خ

، (34)الضمان املصريف ميكن رده إىل نوعني من العقود الشرعية اليت نص عليها الفقهاء، ومها: عقد الكفالة وعقد الوكالة 

 ومما يؤيد ذلك ما جاء يف قرار املؤمتر اإلسالمي اآليت بيانه.

لمصرف ون عنه لحيث يعللون هذه احلجة على أساس أن عقد خطاب الضمان ما هو إالَّ توكيل من العميل املضم

                                                           

( ابن ق امة ا مق سي، أبو محم  موفق ا  ين عب  هللا بن أحم  بن محم  ا حنبلي، )ا م وفى: 620هـ(، الــمغـــني، )مصر، 33)

  .244، ص 4، ج ( 1968 -هـ 1388، م  بة ا قاهرةا قاهرة، 

 ( اإل حا  ا  و ي  لبنوك اإلسالمية، الموسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالمية، ج 5، مج 1، ص 34.488)
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الضامن إبقرار حق قد ثبت، أو قد يثبت مستقباًل للمستفيد املضمون له على العميل، حبيث يكون توكيل للمصرف 

ابألداء عن العميل للمستفيد من اخلطاب، حىت وإن مل يستخدم العميل ألفاظ الوكالة، وذلك مثل: وكلتك وما شابه 

 .(35)عملية خطاب الضمان املصريف ذلك؛ فإن ذلك حاصل ضمناً من واقع احلال ل

 قرار املؤمتر اإلسالمي بتضمني عقدي الكفالة والوكالة ِىل عقد خطاُ الضمان:

فقد صدر بشأن تضمُّن عقود خطاابت الضمان إىل عقدين، ومها: عقد الوكالة، وعقد الكفالة قرارًا من املؤمتر 

 وجواز ذلك يف عقد الوكالة بقوله: " أن خطاب الضماناإلسالمي يقضي بعدم جواز تقاضي األجر على عقد الكفالة، 

يتضمن أمرين: وكالة، وكفالة، وال جيوز أخذ أجر على الكفالة، وجيوز أخذ على الوكالة، يراعى فيه حجم التكاليف اليت 

 .(36)يتحملها املصرف يف سبيل أدائه لألعمال املختصة خبطاب الضمان، وما يقوم به عادة حسب العرف املصريف " 

غري أن هذا التضمني الوارد يف قرار املؤمتر اإلسالمي قد وصف ابلدعوة الغريبة البعيدة عن منطق الفقه اإلسالمي، 

حيث قال الدكتور عبد الستار: أن عقد الضمان الشخصي له حقيقة شرعية متيزه عن عقد الوكالة، وهي شغل الذمة، 

 . (37)س له حق االلتزام بتنفيذ الوكالة من ماله وخطاب الضمان فيه شغل واضح للذمة؛ ألن الوكيل لي

ويتبني من خالل اإلجابة عن هذه الدعوى أن خطاب الضمان يعترب عقد ضمان شخصي، سواء كان أبمر 

األداء، أو ليس أبمر األداء، فكاًل من النوعني ليس فيهما شروط تدل على اقتضاء عقد الوكالة، وابلتايل، فال سبيل 

 ذىن مالبسة؛ ملا فيه من إضعاف التمييز القائم بني العقود املساة، فمثاًل نطلق على عقد البيع أبنهلفتح هذا الباب أل

                                                           

 ( اإل حا  ا  و ي  لبنوك اإلسالمية، الموسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالمية، ج 5، مج 1، ص 35.488)

 ( اإل حا  ا  و ي  لبنوك اإلسالمية، الموسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالمية، ج 5، مج 1، ص 36.490)

 ( أبو غ ة، بحوث في المعامالت واألساليب المصرفية اإلسالمية، ج 2، ص 170، 171. 37)
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 . (38)إجاره؛ ألن فيه بيعاً للمنفعة ابعتبار أنه بيع للذات، وهكذا ... 

لى ع -وخصوصًا اليت تكون بنسب مئوية  -ويبدوا للناظر أن تقاضي هذه العموالت، أو املصاريف اإلدارية  

إصدار خطاابت الضمان من املصارف يعترب غري جائز شرعاً ابعتباره يؤدي إىل تقاضي الفوائد احملرمة شرعاً، حيث ال 

فرق يف ذلك بني العقد املغطى، أو غري املغطى، فيجب اجتناب هذه العموالت اليت خترج العقد عن مقصده األساسي 

، الكفالة مع عقد الوكالة عند إصدار خطاابت الضمان املصرفيةبعيداً كل البعد عن احلجج اليت تقول بتضمن عقد 

 حيث يرجع سبب عدم اجلواز يف تقاضي العموالت لألسباب اليت ذكرت، وغريها على النحو التايل:

إن لكل عقد من العقود مسماه اخلاص به، حبيث حيدد الغرض الذي أنشأ من أجله، فعقد الوكالة خيتلف  – 1

أحكامه وشروطه مهما اتفق العقدين معاً، أو اختلفا، وابلتايل فلماذا ال تسمى العقود بسمياهتا  عن عقد الكفالة فله

 األصلية.

ينبغي أن يطلب املستفيد من اخلطاب توكيالًّ من العميل املضمون عنه من أحد املصارف املعتمدة ابلدفع  – 2

داخل للعقود لعقود ماهيته، وأحكامه املتعلقة به من غري تللمبلغ املايل املستحق عند اللزوم، حبيث جنعل لكلِّ عقد من ا

 يف بعضها البعض. 

العمولة يف الضمان املصريف إذا كانت ترجع على الضمان اجملرَّد، فال فرق يف هذه احلالة بني الضمان املغطى،  – 3

 وغريه يف كون هذه العمولة تعترب من الفائدة احملرمة شرعاً.

 صرف من العميل يرتدد بني الثمنية والسلفية، فعند رسوا العملية على العميل يكون الغطاءالغطاء املدفوع للم - 4

 همثنًا ملا مت اإلتفاق عليه، وعند عدم رسوا العملية يكون الغطاء سلفًا وهو من قبيل القرض، فيقوم املصرف ابسرتداد

                                                           

 ( أبو غ ة، بحوث في المعامالت واألساليب المصرفية اإلسالمية، ج 2، ص 38.171)



 

 
1812 

بني السلفية  لسلف أي القرض؛ لوجود الرتدد احلاصلللعميل، ولو افرتضنا أبن الغطاء املايل يعترب من ابب الزايدة على ا

والثمنية، فإن هذه العموالت تكون من ابب الزايدة على القرض؛ ولذلك فإن هذا الرتدد يعترب سبب يف وقوع العقد يف 

 الغرر ابعتبار أن هذه العمولة من ابب الزايدة على القرض، حبيث توقع العقد يف الراب احملرم.

 الامتة:

طاب الضمان أبنه تعهد كتايب من املصرف يقوم على مبدأ الضمان الشخصي، وذلك لغرض تنفيذ يعرف خ

االلتزامات الواقعة على عاتق العمالء، وال يتحقق الغرض منه إالَّ بتوفر مجيع أركانه مع ما ينشأ من عالقات بني أطراف 

عدم  طاب الضماين مما يعرض العقد إىلالعقد، حيث تقوم املصارف بتقاضي عموالت مصرفية يف نظري إصدار اخل

الصحة، ومن خالل النظر يف ذلك، فقد اختلفت أراء الفقهاء واالقتصاديني يف حكم تقاضيها بني جميز هلا، وغري جميز، 

 ولكل من الفريقني تعليالت توضح وجهة نظره.

 ومن أهم النتائج جنملها فيما يلي: 

قة مع عقد الضمان الشخصي يف الفقه اإلسالمي شكاًل، وليس أن عقود خطاابت الضمان املصريف متواف - 1

 مضموانً. 

اتفق مجهور الفقهاء على عدم جواز تقاضي العموالت على إصدار خطاب الضمان من أجل الضمان فقط  – 2

 ابعتباره من العقود اليت يكون األصل فيها التربع.

طاب مولة على إصدار خطاب الضمان ابعتبار اخلاتفاق بعض الباحثني االقتصاديني على جواز تقاضي الع – 3

 مشتمالً على عقدين معاً: عقد كفالة وعقد وكالة.

جواز تقاضي العموالت على عقود خطاابت الضمان بشرط أن أتخذ يف مقابل خدمات إدارية ليست هلا  – 4
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 عالقة بعقد الضمان، ومن غري حتديد نسبة هلا.

 التوصيات:

جاء فيها من أحكام فقهية وتطبيقات مصرفية، يالحظ االختالف بينهما مما يكون له  من يتتبع هذه الدراسة مبا

انعكاس على صحة التطبيقات املصرفية املعمول هبا يف جانب تقاضي العموالت، واحلفاظ عليها مما يشوهبا من خماطر 

 تؤدي هبا إىل فسادها وانتهائها. 

ة؛ لكي رفية موافقة ومتماشية مع روح وجوهر األحكام الفقهيوابلتايل، فينبغي أن تكون مجيع التطبيقات املص

تساعد يف تنمية االقتصاد احلديث حنو اقتصاد قوي وسليم حبيث ال خترج املصارف، وخصوصًا اإلسالمية منها عن 

 املقصد األساسي اليت أنشئت له.

 املصادر واملراجع: 

، االسكندرية، دار ، مصرملعاصرة يف الفقه اإلسالميالكفالة وتطبيقاِتا االسيد، علي حممد عبد احلافظ،  – 1

 م.2008، 1الفكر اجلامعي، ط 

، ين   مغ  ال، هـ(620أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد احلنبلي، )املتوىف:  ،بن قدامة املقدسيا - 2

 .م1968 -هـ 1388، مكتبة القاهرةمصر، القاهرة، 

 املكتبة الشاملة.  ، العدد الثاين،ن، جملة جممع الفقه اإلسالميخطاُ الضماأبو زيد، بكر،  - 3

، 1ة، ط ، جمموعة دلة الربكحبوث يف املعامالت واألساليب املصرفية اإلسالميةأبو غدة، عبد الستار،  - 4

 م. 2003 -هـ 1424

 -هـ 1402، 1ط ، املوسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالميةاإلحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية،  - 5
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 م.1982

 ، حبوت ندوة الربكة الثالثة والثالثني لإلقتصادالعموَلت واملصروفات عمولة خطاُ الضمانأبوغدة،  – 6

 م.2012 -هـ 1433، 1اإلسالمي، البحرين، املنامة، جمموعة الربكة املصرفية، ط 

 .دار الكتاب اإلسالمي ،الضمانت جممع ،هـ(1030)املتوىف: ، أبو حممد غامن بن حممد احلنفي ،البغدادي - 7

: املتوىف) ،املالكي املغريب الطرابلسي الرمحن عبد بن حممد بن حممد هللا عبد أبو الدين مشس ،احلطاب - 8

 . م1992 - هـ1412 ،3، ط الفكر دار، خليل خمتصر شرح يف اجلليل مواهب ،(هـ954

لثقافة، ، قطر، الدوحة، دار ارة واَلقتصاد اإلسالميموسوعة القضاَي الفقهية املعاصالسالوس، علي أمحد،  - 9

 .7ط 

دار  ،بريوت ، لبنان،املبسوط، هـ(483)املتوىف:  ،حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة ،السرخسي - 10

 .م1993 -هـ 1414، املعرفة

 م. 1994 -هـ 1414، دار التعارف للمطبوعات، البنك الالربوي يف اإلسالمالصدر، حممد ابقر،  - 11

العدد  ،جواز أخذ العمولة يف مقابل خطاُ الضمان، جملة جممع الفقه اإلسالميعبد هللا، أمحد علي،  - 12

 الثاين، املكتبة الشاملة.

لبنان،  ،املؤسسات املالية اإلسالمية ودورها يف التنمية اَلقتصادية واإلجتماعيةالعلي، صاحل محيد،  - 13

 م.2008 -هـ 1429، 1بريوت، دار النوادر، ط 

 خمتصر شرح اجلليل منح ،(هـ1299: املتوىف) ،املالكي هللا عبد أبو حممد بن أمحد بن حممد ،عليش - 14

 م.1989 - هـ1409، الفكر دار ،بريوت، لبنان، خليل
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اْلاوي ، هـ(450)املتوىف:  أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، ،ملاورديا - 15

دار الكتب  ،تبريو  ،لبنان ،عادل أمحد عبد املوجود، و علي حممد معوض ، تح:يف فقه مذهب اإلمام الشافعيالكبري 

 .م1999 -هـ 1419، 1، ط العلمية

التاج ، هـ(897املالكي )املتوىف:  حممد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدري الغرانطي ،املواق - 16

 .م1994 - هـ1416، 1، ط علميةدار الكتب ال ،واإلكليل ملختصر خليل

إدارة  ، اململكة العربية السعودية، الرايض،نظرية الضمان الشخصي )الكفالة(املوسى، حممد بن إبراهيم،  - 17

 م.1991 -هـ 1411النشر والثقافة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 

مة للنشر ، األردن، عمان، دار أسانظرية والتطبيقاملصارف اإلسالمية بني الاهلييت، عبد الرزاق رحيم جدي،  - 18
 م.1998، 1والتوزيع، ط 
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 وحتليل عرض: الصحابة نقد يف العصرانيني منطلق
 حسيين أمني حممد

 أكادميية الدراسات اإلسالمية، جامعة مالاي.
 النعمة بو أمحد بن فؤاد. د

 اإلسالمية، جامعة املدينة العاملية. علومكلّية ال
 ال فِميان خ

 كلية العلوم، جامعة مالاي.
 لخصامل

يهدف هذا البحث إىل بيان منطلقات العصرانيني يف نقد الصحابة رضي هللا عنهم، حيث إن العصرانيني يف موقفهم 
من الصحابة سلكوا منهجا غري الذي سلكته األمة وتعارفت عليه، فقد انطلقوا من دعوى أن موقف العلماء السابقني 

الصحابة ال يتسم ابملوضوعية والعلمية، ومل ينب على العقل وقواعد املنطق وإمنا أسس على التمجيد  واملعاصرين من
والتقديس للصحابة، ومعلوم أن املواقف ال تؤسس وال تشكل هبذه الصفة، فلذلك أسس هؤالء العصرانييون ألنفسهم 

ينتقدون  -وفق تلك املنطلقات -فراحوا  قواعد ومنطلقات وصفوها أبهنا خاضعة للمنهج العلمي واملنطق العقلي،
الصحابة رضي هللا عنهم وأرضاهم، فوقعوا يف مزالق علمية خطرية وخرجوا بنتائج هدامة تعكس ذاتية كبرية وتدل على 
هشاشة املنهج الذي اتبعوه، فتحت غطاء املنهجية والعلمية نسفوا ثوابت ومسلمات، وأضروا ابلدين وفتنوا أهله، فلذلك 

رد عليهم وبيان فساد تلك املنطلقات اليت بنوا عليها أحكامهم، وسيتم ذلك من خالل اإلجابة عن سؤال وجب ال
جوهري وهو: ما منطلق العصرانيني يف نقدهم للصحابة؟ وتكمن أمهية البحث يف كونه يسلط الضوء على أهم املنطلقات 

أاثروها حول أيب  الشبه اليت أمثرها منهجهم كتلك اليتاليت بىن عليها العصرانييون موقفهم من الصحابة، مع إيراد بعض 
هريرة رضي هللا عنه، كما أن البحث سيبني مكمن الزلل يف تلك املنطلقات وابلتايل خطأ األحكام الصادرة عن تلك 

ين ز الباحث مواقف متعددة لبعض العصرانيني البار  االستقرائي التحليلي، حيث نقلاملنهج املنطلقات.وقد اعتمد البحث
من الصحابة، مث قام بتحليلها. ومن أهم النتائج اليت خلص إليها البحث أن منطلق العصرانيني يف نقد الصحابة هو 

 التشكيك يف عدالتهم، وهو أمر اثبت بنص القرآن والسنة فال ميكن التشكيك فيه أصال.

 : نقد الصحابة، العصرانيون، شبهات، عدالة الصحابة.الكلمات املفتاحية
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 :قدمةامل

نقد األداين والطعن فيها يبدأ يف الغالب من الطعن يف من جاء هبذا الدين، وهو ما مل يستطع أعداء الدين فعله مع 
يف النيب صلى هللا عليه وسلم  اإلسالم لظهور أمر النيب صلى هللا عليه وسلم وتزايد أتباعه وكثرهتم ما جعل الطعن املباشر

 إىل الطعن يف أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم الذين هم نقلة هذا الدين والتشكيكأمرا شبه مستحيل، فلذلك عمدوا 
يف عدالتهم. وللطعن يف الصحابة جذوره يف التاريخ فقد عرف منذ القدمي ولكنه عرف انتشارا كبريا يف القرن املاضي  

م جتاه ديننا، فال عجب أن عرفتنا مبوقفهغريبة، ملاملستشرقني  انتقادات هؤالءيف احلقيقة مل تكن و كما فعل املستشرقون، 
، وشعار كتبونيابسم اإلسالم  ا من املعاصرينأانسالغريب يف األمر أن . ولكن ونقلته شرعيطعن يف ال يصدر منهم ما
لصحابة ،  أقاموا محلة للطعن يف ا، و يهدمون أكثر مما يبنونينفعون، ولكنهم يضرون أكثر مما حيملونالدفاع عنه 
: ما منطلق مهم وهو إجابة للسؤال البحث عنعلى  منهم ابعثا فعلال كان هذافم بدعوى اتباع املنهج العلمي.وانتقاصه

 هؤالء يف نقدهم للصحابة ؟ 

ثالثة مباحث، فاملبحث األول كان مدخال إلعطاء نظرة عامة عن هؤالء العصرانيني الدراسة يف  فجاءت هذه
اين وهو لب البحث، فكان فيه عرٌض ملنطلق العصرانيني يف نقدهم للصحابة، ، أما املبحث الثهذه احلملة وأبرز رواد

وإدراج بعض شبههم على الصحايب اجلليل أيب هريرة إذ مل يسلم من نقد هؤالء، وكان املبحث الثالث لبيان عدالة 
 بذكر بعض نصوص الوحيني، وبعض أقوال السلف.، الصحابة

هللا املوفق و الشيطان،نفس و الوما كان فيه من خطأ وزلل فمن  حده،و ما كان فيه من توفيق فمن هللا و  هذا،
 الرشاد.واهلادي إىل سبيل 
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 تعريفاتاملبحث األول: ال

إن حتديد مفهوم احلداثة أو العصرنة مل يتم ضبطه مبفهوم معني يتفق عليه اجلميع، كون هذا املصطلح جديدا ودخيال 
 تاره بعض الباحثني و منشي عليه.على اللغة، ولكن ميكن أن نذكر ما اخ

 العصرانينيالعصرانية و تعريف املطلب األول :  -1
حركة جتديد واسعة نشطت فيداخل األداين الكربى: داخل اليهودية، وداخل عرف حممد حامد الناصر العصرانية أبهنا: "

ية يين الغريب ابسم العصرانالنصرانية وداخل اإلسالم أيضاً. إن هذه احلركة التجديدية، عرفت يف الفكر الد
(modernismوكلمة عصرانية هنا ال تعين جمرد االنتماء إىل العصر، ولكنها مصطلح خاص . )"واملقصود 1 .

ستلزمان أي وجهة نظر يف الدين مبنية على االعتقاد أبن التقدم العلمي، والثقافة املعاصرة، يابلعصرانية يف السياق الديين "
 . 2"الدينية التقليدية، على ضوء املفاهيم الفلسفية والعلمية السائدة إعادة أتويل التعاليم

منهج فكري أديب علماين، "فالعصرنة إذن تقوم أساسا على جتديد القدمي يف كّل اجملاالت، فلذلك ميكن تعريفها أبهنا 
 3."القارئ ظرحبسب وجهة نفلسفية، يقوم على الثورة على املوروث ونقده وتفسريه  مبين على عدة عقائد غربية ومذاهب

 ممهمزاعو  املنتسبني لإلسالم أبرز العصرانينياملطلب الثاين:  -2

هناك عدة أمساء تولت كرب هذا األمر، وسعت إليه بكل ما أوتيت من قوة، وجندت إمكاانهتا وأقالمها يف سبيل هذا 
 وغريهم. 4أمحد أمني،طه حسني رية، حممود أبو الغرض، ومن أبرزها: 

حسب -العصرانيون املنتسبون إىل اإلسالم أهنم يريدون التجديد لتنهض األمة من كبوهتا، وأصبح من الضرورة يزعم و 
أن تعاد كتابة التاريخ اإلسالمي والعريب، وذلك من خالل طرح العديد من الدراسات واألحباث املتعلقة ابلرتاث،  -زعمهم

 .5اث اإلسالميوعرضها يف إطار عقالين حتت مظلة االنتماء إىل الرت 
                                                           

 .6، 5ص م(، 2001ه/ 1422. الرايض: مكتبة الكوثر، )وميادين التغريب ، العصرانيون بني مزاعم التجديدحممد حامد الناصر1
 .5،6ص ،نفس املرجع2
 م، على الشبكة العنكبوتية:2010 -هـ 1431 -الصحيحني طلقات الفكرية والعقدية عند اْلداثيني للطعن يفاملن،النابلسي الدكتور أنس سليمان املصري3

 ملتقى أهل احلديث.
 .مرجع سابق. العصرانيون والصحابة4
  20/6/2010: اتريخ املقالالعصرانيون والصحابة،  ،الفتح حسني قاسم حممد محزة أبو5
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 على هذه اَلنتقاداتاملرتتبة  نتائج الو  للصحابة انتقاداِتم  املطلب الثالث: -3

ملا عرفنا مزاعم العصرانيني أو احلداثيني، مل يفاجئنا أن يشنوا هجمات على الصحابة رضي هللا عنهم، منادين إبعادة  
تعديل، حيث إهنم وا املنهج السليم يف تطبيق قواعد اجلرح والالنظر يف عدالتهم، ملقني اللوم على احملدثني الذين مل يلتزم

ضعوا الصحابة هلا وأعفوهم من اجلرح   السند.  اتابقي طبق عكس ما فعلوا معالتعديل على و مل خي 
يل قة عنهم، و ابلتامما يؤدي إىل رفع الثكمن خطورة هذه اهلجمة يف أهنم طعنوا يف الوسيلة اليت نقلت إلينا هذا الدين، تو 

 حديثه مع هارون يف عمر بن حبيبوقد نبه إىل هذا التشكيك يف املنقول الذي ينتهي بنا إىل تركه و االنفالت عنه.
واحلدود   حكام يف الصيام والصالة والطالق والنكاحوالفرائض واأل ابطلة،إذا كان أصحابه كذابني فالشريعة فقال:) الرشيد

 .6(كله مردود غري مقبول
 

 لصحابة عموما وأيب هريرة خصوصالاملنتسبني لإلسالم العصرانينينقد  من مناذج املبحث الثاين:

 مناذج من نقدهم للصحابة عموما املطلب األول:-1

إن العصرانيني عمدوا إىل عدالة الصحابة فشككوا فيها مما فتح هلم الباب لريفعوا شعار: إن قواعد اجلرح و التعديل البد 
 ولو كانوا صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. وفيما يلي عرض ألقواهلم.أن خيضع هلا كل الرواة حىت 

 أبو رية: أوَل

لقد ألف أبو رية كتااب بعنوان " أضواء على السنة احملمدية" وراح يتعرض فيه منتقدا الصحابة واحملدثني، وبعض األحاديث 
 الصحيحة، جماراي يف ذلك املستشرقني.

قد جعلوا جرح الرواة وتعديلهم واجبًا تطبيقه على كل راٍو مهما كان  -ي العلماءأ -إهنم فقال يف كتابه:  "
فإهنم قد وقفوا دون عتبة الصحابة فلم يتجاوزوها، إذ اعتربوهم مجيعاً عدوالً ال جيوز عليهم نقد، وال يتجه إليهم  -قدره 

ابة هذا املوقف على حني أن الصح جتريح، ومن قوهلم يف ذلك: " إن بساطهم قد طوي"، ومن العجيب أهنم يقفون

                                                           

 .299، ص 16(، ج 2م، ط1964ه/ 1384. القاهرة: دار الكتب املصرية )اجلامع ألحكام القرآن، اري القرطيبنصعبد هللا حممد بن أمحد األ أبو6
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إذا كان اجلمهور على أن الصحابة كلهم عدول، ومل يقبلوا اجلرح والتعديل ال: "و وق. 7"أنفسهم قد انتقد بعضهم بعضاً 
فيهم كما قبلوه يف سائر الرواة، واعتربوهم مجيعا معصومني من اخلطأ والسهو والنسيان، فإن كثريا من احملققني مل أيخذوا 

العدالة املطلقة جلميع الصحابة، وإمنا قالوا كما قال العالمة املقبلي: إهنا أغلبية ال عامة، وأهنم جيوز عليهم ما جيوز هبذه 
ويؤيدون رأيهم: أبن الصحابة إن هم إال بشر، يقع منهم ما يقع .على غريهم من الغلط والنسيان والسهو، بل واهلوى

. ويعززون حكمهم مبن كان منهم يف عهده صلى هللا عليه وسلم من املنافقني الطبيعة البشرية من غريهم، مما يرجع إىل
والكاذبني، وأبن كثريا منهم قد ارتد عن دينه بعد أن انتقل إىل الرفيق األعلى، بله ما وقع منهم من احلروب والفنت اليت 

 .8يوم" أهلكت احلرث والنسل، وال تزال آاثرها، ولن تزال إىل اليوم وما بعد ال

 ويستدل هلذا: 

ند تشديدهم مل يقف األمر ابلصحابة عفقال: " كون أن الصحابة رضي هللا عنهم قد ثبت أنه انتقد بعضهم بعضاب -أ
ولقد كان عمر وعلي .يف قبول األخبار من إخواهنم يف الصحبة كما أسلفنا، ولكنه جتاوز ذلك إىل أن ينقد بعضهم بعضا

يف بعض ما يروونه  ويشكون الصحبة،الصحابة يتصفحون على إخواهنم يف وعثمان وعائشة وابن عباس وغريهم من 
 .9" عن الرسول ويردونه على أصحابه

ت عائشة حديث عمر وابن عمر: " إن امليت وردّ مث أخذ يسرد أمثلة لبيان صحة ما ذهب إليه، منها قوله: "
 أن هللا مع خيطئ وهللا ما حدث رسول هللاإنكم لتحدثون عن غري كاذبني ولكن السلت: يعذب ببكاء أهله عليه"، فقا

 10."زر وازرة وزر أخرىتيعذب املؤمن ببكاء أهله عليه! وقالت: حسبكم القرآن " وال 
 : أن النيب صلى هللا عليه و سلم ذكر أن هناك من سيبدل ) يرتد( من أصحابه -ب

هبم  فاة عراة وأن أانسا من أصحايب يؤخذإنكم حتشرون ح"وروى البخاري عن ابن عباس عن النيب قال: قال أبو رية: "
ذات الشمال فأقول: أصحايب! أصحايب! فيقول إهنم مل يزالوا مرتدين على أعقاهبم منذ فارقتهم، فأقول كما قال العبد 

                                                           
 . 315(. ص 6. القاهرة: دار املعارف، )د.ت، طأضوا ٌ على السنة احملمدية حممود أبو رية،7

 .327، 326. مرجع سابق، ص أضوا ٌ على السنة احملمدية8
 . 46ص  املرجع السابق،9

إنه مل :ثةويف رواية اثل، إنه ليعذب خبطيئته وذنبه، وإن أهله ليبكون عليه" قال:إمنا  وهل قالت: رواية أهنا ملا مسعت أن ابن عمر حيدث هبذا احلديث ويف"10
إمنا :ون ما أقول. وقالتسمعيكذب ولكنه نسي أو أخطأ وقالت مثل قوله )ابن عمر( إن رسول هللا قام على القليب وفيه قتلى بدر من املشركني فقال: إهنم لي

واحلديثان  .." ِإنََّك اَل ت ْسِمع  اْلَمْوَتى، َوَما أَْنَت مب ْسِمٍع َمْن يف اْلق ب وِر" حني تبوءوا مقاعدهم من النار :قال: إهنم اآلن يعلمون أن ما كنت أقوله هلم حق، مث قرأت
 . 47ع سابق، ص . مرجأضوا ٌ على السنة احملمدية "يف البخاري ومسلم وغريمها
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وروى مسلم هذا احلديث بلفظ" لريدن علي انس من أصحايب حىت إذا ". وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم":الصاحل
 11"فيقول: ال تدري ماذا أحدثوا بعدك ،أصحايب دوين،فأقول:ا من عرفتهم اختلجو 

فذكر يف هذا الباب ثالثني موقفا مما جاء عن "املنافقني من الصحابة" يف سورة التوبة  12:أن يف الصحابة منافقني -جـ 
ذكرت صفات  ى اليتنقال عن تفسري الشيخني حممد عبده و حممد رشيد رضا، مث أحال من أراد الزايدة إىل السور األخر 

 املنافقني: املنافقني، األحزاب،   النساء، األنفال، القتال، واحلشر.

هم وال أبس أن نورد هنا ما صنعه الصحابة مع رسول هللا وانفضاضفقال:"أهنم يفضلون التجارة واللهو على الصالة:  -د
د أن أمرهم ا وحده يصلي يوم اجلمعة وذلك بعمن حوله إىل التجارة واللهو، وتفضيل ذلك على الصالة وتركهم إايه قائم

هللا سبحانه أبن يسعوا إىل الصالة ويرتكوا البيع، ألن ذلك خري هلم )إن كانوا يعلمون( فخالفوا عن أمر هللا، وانصرفوا 
رًَة َأْو هَلًْوا انـَْفضُّوا اإىل جتارهتم وهلوهم من حول رسول هللا! وإليك هذه اآلية الكرمية اليت تفضحهم قال تعاىل: َوِإَذا رَأَْوا جِتَ 

َها َوتـَرَك وَك قَائًِما ق ْل َما ِعْنَد اَّللَِّ َخرْيٌ ِمَن اللَّْهِو َوِمَن التَِّجارَِة َواَّللَّ  َخرْي  الرَّازِِقنيَ   .13"سورة اجلمعة  11–9"إِلَيـْ

 عبد اْلسني شرف الدين املوسوياثنيا:

واملسانيد من كل ما ال حيتمله العقل من حديث هذا املكثار ) يعين  يقول املوسوي: )وإذن فالواجب تطهري الصحاح 
أاب هريرة رضي هللا عنه( .أقول هذا وأان أرى وجوها تنقبض دوين، ونفوسًا تتقبض مزورة عين. وقد يكون هلا بسبب 

لصحابة واعتقاد ا على غري ما ألفت من احرتامالوراثة والرتبية والبيئة أن تنقبض وتتقبض أمام حقيقة وضعها البحث 
ا أمته، من غري أن تزن أعماهلم وأقواهلم ابملوازين اليت أخذ النيب صلى هللا عليه وآله هب عدالتهم أمجعني أكتعني أبصعني

تنال من اعتصم به معرة وال ميس جبرح وإن فعل ما فعل وهذا شطط على املنطق؛  ألن الصحبة عندهم مبجردها حرم ال
 .عن الصوابومترد على األدلة وبعد 

صفياء ، والصحابة فيهم العدول وفيهم األولياء واأللكنها غري عاصمةواحلق أن الصحبة مبا هي فضيلة جليلة، 
تاب احلكيم ؛ والكوفيهم املنافقون من أهل اجلرائم والعظائموالصديقون وهم علماؤهم وعظماؤهم وفيهم جمهول احلال، 

                                                           
وأخرج . (يلمهل النعم اإلبل بال راع أي ال خيلص منهم من النار إال قل)فال أراه خيلص منهم إال مثل مهل النعم ويف رواية أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "11

ه: طوَب لك. صحبت النيب صلى هللا عليه وآله وابيعته عازب فقلت ل البخاري أيضا يف ابب غزوة احلديبية عن العالء بن املسيب عن أبيه قال لقيت الرباء بن
 .328، 327. مرجع سابق، ص أضوا ٌ على السنة احملمدية". . !بن أخي: إنك ال تدري ما أحدثنا بعدهاحتت الشجرة، فقال؟ اي 

 .331، 330، 329، ص املرجع السابق12
 .332. مرجع سابق، ص أضوا ٌ على السنة احملمدية13



 

 
1822 

عدوهلم حجة وجمهول احلال نتبني ف ،َنِة َمَرد وا َعَلى النَِّفاِق اَل تـَْعَلم ه ْم حَنْن  نـَْعَلم ه ْم()َوِمْن َأْهِل اْلَمِدي: يعلن ذلك بصراحة
هذا رأينا يف مجلة احلديث من الصحابة وغريهم، والكتاب والسنة بينتنا على .أمره وأهل اجلرائم ال وزن هلم وال حلديثهم

له طلق عليهم لفظ الصحابة، ألن يف إعفائهم خيانة هلل عز وجل ولرسو هذا الرأي فالوضاعون ال نعفيهم من اجلرح وإن أ
 14ولعباد.(

 أْحد أمني اثلثا:

اال عدلوا الصحابة كلهم إمج -أي نقاد احلديث -وأكثر هؤالء النقاد "يقول أمحد أمني يف كتابه " فجر اإلسالم": 
ة ما أجرى ، وقليل منهم من أجرى على الصحابوتفصياًل، فلم يتعرضوا ألحد منهم بسوء، ومل ينسبوا ألحد منهم كذابً 

على  - وخاصة املتأخرين -وعلى كلٍّ فالذي جرى عليه العمل من أكثر نقاد احلديث :"، مث قال بعدها15"على غريهم
 .16"أهنم عدلوا كل صحايب، ومل يرموا أحداً منهم بكذب، وال وضع، وإمنا جرحوا من بعدهم

اً بة أنفسهم يف زمنهم كان يضع بعضهم بعضاً موضع النقد، وينزلون بعضويظهر أن الصحا"مث يضيف قائال: 
. و عرض  17" منزلة أمسى من بعض، فقد رأيت قبل أن منهم من كان إذا روي له حديث طلب من احملدثني برهاانً 

، ويبني ةيريد بذلك أن يعرتض على موقف ) أكثر( النقاد من عدالة الصحاب"أمثلة من نقد الصحابة لبعضهم البعض 
أن ال جمال هلذا التعديل على اإلطالق، فقد كان الصحابة يشك بعضهم يف صدق بعض، و يضع بعضهم بعضا موضع 

 .18"النقد

 األعلى املودودي وأب رابعا:

لقد حتدث املودودي عن معىن مقولة " الصحابة كلهم عدول " وأبرز رأيه فيها، وعلى الرغم من خشية البعض من 
بة حني تعرض هذه األحباث فإن املودودي يرى ضرورة إيضاح بعد األمور، و ميكن تلخيص موقفه خدش مكانة الصحا

 :19من هذه القاعدة فيما يلي

                                                           
 .7، 6(، ص 2م، ط1956ه/ 1375. النجف: منشورات الطبعة احليدرية ابلنجف، )أبو هريرة شرف الدين املوسوي، السيد عبد احلسني14
 . 216(، ص 10م، ط1969. بريوت: دار الكتاب العريب، )فجر اإلسالم أمحد أمني،15

 . 217ص  املرجع السابق،16

 . 217ص  املرجع السابق،17

 . 292م(، ص 1998ه/ 1419. بريوت: درا الوراق، )شريع اإلسالميالسنة ومكانتها يف الت مصطفى السباعي،18

 )خمتصرا(   210 ،205صم(، 1978ه/ 1398، تعريب: أمحد إدريس.الكويت: دار القلم، )الالفة وامللك أبو األعلى املودودي،19
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أن عقيدته عن الصحابة هي نفس عقيدة عامة احملدثني والفقهاء وعلماء األمة أهنم " كلهم عدول"، وأن هذا  -1
 يؤدي إىل الشك يف الدين ذاته ألهنم الوسيلة اليت هبا وصل إلينا االعتقاد هو الالزم، حيث إن الشك فيهم ذرة واحدة

 .نهذا الدي

 معىن " الصحابة كلهم عدول" ال يستلزم عدم خطئهم، ألن خطئهم أثبته التاريخ. -2

ايته عن الرسول أو رو  مل يتجاوز الصدق والصواب يفة التفسري الصحيح هلذه القاعدة يفهم على أن أاي من الصحاب -3
 –بال استثناء –رواية الصحابة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فنحن نثق فيهم  قول أو فعل.... أما يف يته له أنسب

 ثقة قاطعة ونقبل رواية أيهم بكل احرتام وتوقري .

روايته  عن شخص عادل فال نثق يف –فيه خمالفة للعدل –هل تنتفي صفة العدل كلية بصدور أمر من األمور  -4
كلية ؟؟ فكان جوابه:اخلطأ ال حيط من املكانة ألن العصمة خاصة ابألنبياء فقط، فإذا ثبت عن عظيم خطأٌ،   للحديث

ومل يوجد أتويل معقول ومقبول يصرف إليه، فالصواب أن نصف هذا الفعل أو القول أبنه خطأ، مع االعتبار أبن هذا 
 ال ينقص من احرتامنا له.

رف الصحبة، إال أهنم متفاوتون يف حظ االكتساب والنيل من فيض تلك الصحبة، أن الصحابة كلهم متساوون يف ش -5
والبد أن نضع بعني االعتبار أنه كان لكل واحد منهم طبيعته اخلاصة ومزاجه الذي خيتلف به عن غريه، من حماسن 

 .اصوعيوب، مما مسح لكل واحد منهم التأثر ابلنيب صلى هللا عليه و سلم مبا يتفق واستعداده اخل

أن الطريقة الصحيحة لنقد العظماء عامة والصحابة خاصة، أنه إذا وجد أتويل معقول أو رواية صحيحة ي ستند  -6
 إليها، يف تفسري عمل أو فعل صدر منهم، فيلجأ إليهما، فإذا انسد هذا املنفذ، فال مفر من القول أبنه خطأ.  

حقيق تسوية اخلطأ ومداراته وجعله صواابً أمر ال خيالف اإلنصاف والتأن ختطي احلدود املعقولة يف التأويل أو حماولة  -7
العلمي فقط بل أمر ضار مؤذ معيب ألن الدفاع الضعيف عن اخلطأ ال ميكن أن يقنع أحداً أو يشفي صدره، وتصبح 

 .آلخرين ي َشكُّ فيهااالنتيجة أن كل حسنة من احملاسن احلقيقية وكل منقبة من املناقب الثابتة ننسبها للصحابة والعظماء 
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فيمكن القول إن تفسري أيب األعلى املودودي  هلذه املقولة " الصحابة كلهم عدول" كان تفسريا جيدا ومن 
 .20وهو نفس موقف علماء السلف اإلنصاف مبكان

 ة كانتللصحابه ميكن أن نالحظ أن انتقاداتو  ،للصحابة نقدايب األعلى املودودي ألأن  جند سبق ما معولكن 
عاوية.ملا وجهت لبعض اخللفاء الراشدين مثل عثمان، أو لبعض امللوك مثل مفهي يف أغلبها منصبة يف اجلانب السياسي، 

-إبقاءهاحلفظ مصاحلهم الذاتية وقيام حكومتهم و  -ذكر املودودي أن اخلالفة صارت م لكا راح يبني أن امللوك مل يرتددوا 
 .22، وبدأ يف عهد معاوية تفضيل السياسة على الدين21ضعته الشريعة ، يف حتطيم كل قيد والوثوب على كل حد و 

 : 23فمن انتقاداته ملعاوية 

 أنه شرع أن املسلم يرث الكافر وأن الكافر ال يرث املسلم.-1

 أنه خفض دية املعاهد إىل النصف، وكان أيخذ النصف اآلخر لنفسه. -2

 ابر بل وصل إىل حد لعنه.أنه كان ووالته يكيلون السب والشتم لعلي يف املن -3

أنه خالف تقسيم كتاب هللا وسنة رسوله يف تقسيم مال الغنائم، فاختص نفسه ابلذهب والفضة، مث يقسم املال  -4
 على القاعدة الشرعية.

أنه ارتكب ما خيالف مسلما من مسلمات الشريعة، وهو قضية التبين، فقد أحلق بنسبه زايد بن مسية، وليثبت  -5
 خيالف األخالق. ذلك فعل ما

 أنه رفع والته فوق القانون، ورفض حماسبتهم حسب أحكام الشريعة على ظلمهم وتعديهم. -6

أن أول رأس قطع كان رأس سيدان و أنه يف عصره انتشرت حكاية قطع الرؤوس وإرساهلا من مكان إىل آخر،  -7
 عمار بن ايسر رضي هللا عنه وأحضر إليه، وتنازع عليه رجالن.

                                                           
 .244ص مرجع سابق،  .دفاع عن السنة20
 .112 ص. مرجع سابق، الالفة وامللك21
 .117 ص املرجع السابق،22
 .(ملخصا) 112،117ص املرجع السابق، 23
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 وبصرف النظر عما فعله جبثث هؤالء الناس بعد موهتم، وكم كانوا أانسا"حديثه عن معاوية بقوله:  مث خيتم
 .24" فضالء، فالسؤال هو هل أابح اإلسالم فعل ذلك بكافر من الكفار؟

 يف قضية عدالة الصحابة يف كون أيب األعلىفيمكن مالحظة الفرق بني أيب األعلى املودودي واآلخرين 
بت قاعدة " الصحابة كلهم عدول"، ولكنه انتقد البعض منهم، مع قبول روايتهم، يف حني أن اآلخرين نفوا أثاملودودي 

 صحة القاعدة، وانتقدوا الصحابة، وقبلوا وردوا بعض رواايهتم.

 خصوصا مناذج من نقدهم أليب هريرةاملطلب الثاين:

 لالنتقادات املوجهة له.يعترب أبو هريرة أكثر من انتقد من الصحابة، و فيما يلي عرض 

 أبو رية  أوَل:

إن أاب رية قد أكثر من الطعن يف أيب هريرة حىت إنه أفرده مببحث خاص، بل إنه ذكر يف أول الكتاب أنه انتهى إىل 
نتائج " عجيبة وخطرية"، من هذه النتائج كون أيب هريرة أكثر الصحابة رواية مع أنه مل يصحب الرسول صلى هللا عله 

 !! سنة واحدة وتسعة أشهروسلم إال

أيب رية صحايب  -ريف نظ –والغرض من هذا االنتقاد هو بيان أن أاب هريرة مل يكن ابملنزلة اليت ر فع إليها، فهو 
من أهل الصفة فقط، بل األدهى من ذلك أن فيه أمورا معيبة وقادحة يف شخصه، رضي هللا عنه وأرضاه فنجده يقول: 

أن نفرد ترمجة خاصة ملن كان أكثر الصحابة حتديثا عن رسول هللا، وأوسعهم رواية، على حني  وهذا األمر قد دعاان إىل)
 .25" "أنه كان من عامة الصحابة، وكان بينهم ال يف العري وال يف النفري ذلكم هو "أبو هريرة

 و ميكن تصنيف انتقادات أيب رية أليب هريرة ِىل ثالثة أصناف: 

 :فذكر هناخصيته، بذاته و شما يتعلق  األول :

                                                           
 . 117ص . مرجع سابق، الالفة و امللك24

 .168. مرجع سابق، ص أضوا ٌ على السنة احملمدية25



 

 
1826 

أيب هريرة " فال   "كما اختلفوا يف اسم  -يف اجلاهلية واإلسالم  -مل خيتلف الناس يف اسم أحد ": االختالف يف امسه-1
 .26"يعرف أحد على التحقيق االسم الذي مساه به أهله، ليدعى بني الناس به

ه قبل كذلك مل يعرفوا شيئا عن نشأته، وال عن اترخيوإذا كانوا قد اختلفوا يف اسم أيب هريرة، فإهنم  ":نشأته وأصله -2
 -إسالمه، غري ما ذكر هو عن نفسه، من أنه كان يلعب هبرة صغرية. وأنه كان فقريا معدما، خيدم الناس بطعام بطنه 

 27.وكل ما يعرف عن أصله أنه من عشرية سليم بن فهم من قبيلة أزد مث من دوس(

 عليه صلى هللا)وكان النيب  -قدم أبو هريرة بعد أن ختطى الثالثني من عمره ":خيربقدومه إىل املدينة وذهابه إىل  -3
من اهلجرة: قال ابن سعد يف الطبقات الكربى: قدم الدوسيون فيهم  ٧حينئذ يف غزوة خيرب، اليت وقعت يف سنة  (وسلم

ولفقره اختذ سبيله إىل  -الغنيمة ففعلوا  أبو هريرة ورسول هللا خبيرب فكلم رسول هللا أصحابه يف أن يشركوا أاب هريرة يف
 28" الصفة بعد ما عاد إىل املدينة فعاش هبا ما أقام ابملدينة، وكان من أشهر من أمها

د صاحبه إمنا قو فقد صرح هو نفسه أبن صحبه أنه كان يصحب رسول هللا صلى هلل عليه وسلم بغرض األكل: -4
أكوال هنما، يطعم كل يوم يف بيت النيب، أو يف بيت أحد أصحابه، وسجل التاريخ أنه كان ". 29فقط ملء بطنه على

 .حىت كان بعضهم ينفر منه

وكان خري  ،ومما رواه البخاري عنه أنه قال: )كنت أستقرئ الرجل اآلية وهي معي كي ينقلب يب فيطعمين
: ) وكنت إذا سألت رتمذي عنهالناس للمساكني جعفر بن أيب طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان يف بيته(، وروى ال

 30جعفر عن آية مل جيبين حىت يذهب إىل منزله(.

                                                           
 .169. مرجع سابق، ص أضوا ٌ على السنة احملمدية26
 .169ص املرجع السابق، 27
 .169. مرجع سابق، ص أضوا ٌ على السنة احملمدية28
ينا أصحب رسول هللا قال: ) مسعت أاب هريرة يقول: إين كنت امرأ مسك والشيخان عن سفيان عن الزهري عن عبد الرمحن األعرجففي حديث رواه أمحد 29

 .170. مرجع سابق، ص أضوا ٌ على السنة احملمدية.(على ملء بطين
ي هللا ر وعلي وعثمان وغريهم من كبار الصحابة رضومن أجل ذلك كان جعفر هذا يف رأي أيب هريرة أفضل الصحابة مجيعا، فقدمه على أيب بكر وعم "30

 رد أخرج الرتمذي واحلاكم إبسناد صحيح عن أيب هريرة: ) ما احتذى النعال وال ركب املطااي، وال وطئ الرتاب، بعد رسول هللا أفضل من جعفقف.عنهم مجيعا
 .170. مرجع سابق، ص أضوا ٌ على السنة احملمديةبن أيب طالب("
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) نوع من احللوايت(ونقل عن الثعاليب يف كتابه " مثار القلوب يف املضاف  ذكر أنه كان ي دعى بشيخ املضريةو  -5
 عنه، علي رضي هللا وكان يعجبه املضرية جدا فيأكل مع معاوية، فإذا حضرت الصالة صلى خلف" :واملنسوب" أهنقال

 .31 "فإذا قيل له يف ذلك قال: مضرية معاوية أدسم وأطيب، والصالة خلف علي أفضل، وكان يقال له " شيخ املضرية

رأى منه كثرة غشيان الناس، إىل حد  صلى هللا عليه وسلم قال له اي أاب هريرة: " زر غبا تزدد حبا"، ِلما أن الرسول -6
 32اإلحراج واإلزعاج 

أمجع مؤرخو أيب هريرة على أنه كان مزاحا مهذارا، يتودد إىل الناس ويسليهم "قال أبو رية: :كان مزاحا ومهذارا  هأن -7
قالت عنه .بكثرة احلديث، واإلغراب يف القول ليشتد ميلهم إليه، ويزداد إقباهلم عليه، وإليك بعض ما رووه يف ذلك

 33" حديث املهراس: إنه كان رجال مهذاراعائشة، وهي أعلم الناس به المتداد العمر هبما، يف

 .ولقد كانوا يتهكمون برواايته ويتندرون عليها ملا تفنن فيها وأكثر منها"قال: :التهكم به -8
فعن أيب رافع: أن رجال من قريش أتى أاب هريرة يف حلة وهو يتبخرت فيها، فقال اي أاب هريرة: إنك تكثر احلديث عن 

ينما هو مسعت أاب القاسم يقول: إن رجال ممن كان قبلكم ب :ل يف حليت هذه شيئا؟!! فقالرسول هللا، فهل مسعته يقو 
يتبخرت يف حلة، إذ خسف هللا به األرض، فهو يتجلجل فيها حىت تقوم الساعة، فوهللا ما أدري لعله كان من قومك أو 

ذ مل يقل له: إنك حتفظ أحاديث من رهطك.ويبدو من سؤال هذا الرجل أنه مل يكن مستفهما وإمنا كان متهكما، إ
 .34 "رسول هللا! وإمنا قال: تكثر احلديث عن رسول هللا، وسياق احلكاية يدل كذلك على أنه كان يهزأ به، ويسخر منه

 ما يتعلق ابلرواية  الثاين:

يه وسلم للقد استنكر أبو رية كون أيب هريرة أكثر الناس حديثا، مع أنه مل يصاحب رسول هللا ع :كثرة أحاديثه-1
وذكر أن كثرة رواية أيب هريرة للحديث أفزعت عمر بن اخلطاب فضربه ابلدرة وقال له: . !! إال عاما وتسعة أشهر

                                                           
 .171،  170ص ، قاملرجع الساب31
 . 217ص ، املرجع السابق32
 .173. مرجع سابق، ص أضوا ٌ على السنة احملمدية33
 .173ص املرجع السابق، 34
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. بل إن عمر هتدده إبحلاقه إىل بلده 35"أكثرت اي أاب هريرة من الرواية، وأحر بك أن تكون كاذاب على رسول هللا"
 أيب هريرة كثرت بعد وفاة عمر.إن مل يرتك احلديث، ولذلك يالحظ أن أحاديث 

ما دام ال حيل حراما وال حيرم حالال، حيث" أيد صنيعه أبحاديث رفعها إىل رسول  أنه سوغ لنفسه كثرة الرواية-2
إذا مل حتلوا حراما ومل ":ومنها ما رواه الطرباين يف الكبري عن أيب هريرة أن رسول هللا قالهللا صلى هللا عليه وسلم 

 .36"وأصبتم املعىن فال أبسحترموا حالال 

أي يروي  -هريرة كان يدلس  وقال يزيد بن هارون: مسعت شعبة يقول: أبوفقال أبو رية: "أنه كان يدّلس:  -3
وكأن شعبة يشري هبذا إىل  - ذكره ابن عساكر -ما مسعه من كعب وما مسعه من رسول هللا، وال مييز هذا من هذا 

وقال ابن  ،، فإنه ملا حوقق عليه قال: أخربنيه خمرب ومل أمسعه من رسول هللاحديث " من أصبح جنبا فال صيام له"
كذا وإمنا مسعه   :قال رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم(: وكان أبو هريرة يقول :"قتيبة يف " أتويل خمتلف احلديث 

 .37"من الثقة عنده فحكاه

يف أتويل متخلف احلديث: "إنه ملا أتى أبو هريرة من قال ابن قتيبة نقل أبو رية: ":أول راوية اهتم يف اإلسالم-4
 هتموه وأنكروا عليهامن جلة أصحابه والسابقني األولني  ما مل أيت مبثله من صحبهالرواية عنه صلى هللا عليه وسلم 

وقالوا: كيف مسعت هذا وحدك؟ ومن مسعه معك؟ وكانت عائشة رضي هللا عنها أشدهم إنكارا عليه لتطاول األايم 
 ريكما قال الكاتب اإلسالمي الكب  -وممن اهتم أاب هريرة ابلكذب، عمر وعثمان وعلي وغريهم وبذلك كان  ا وبههب

وملا قالت له عائشة: إنك لتحدث حديثا ما مسعته من ". " أول راوية اهتم يف اإلسالم :مصطفى صادق الرافعي
ي وابن كثري كما رواه ابن سعد والبخار   -، إذ قال هلا النيب صلى هللا عليه وسلم أجاهبا جبواب ال أدب فيه وال وقار

                                                           
 .174. مرجع سابق، ص أضوا ٌ على السنة احملمدية35
 .175ص  املرجع السابق،36
 .176، 175ص  املرجع السابق،37
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ما كانت تشغلين عنه املكحلة واخلضاب،  -ويف رواية  !لةوغريهم: شغلك عنه صلى هللا عليه وسلم املرآة واملكح
 .38على أنه مل يلبث أن عاد فشهد أبهنا أعلم منه، وأن املرآة واملكحلة مل يشغالها!!ولكن أرى ذلك شغلك

لى أو قال: أكذب األحياء ع -رضي هللا عنه سيئ الرأي فيه، وقال عنه أال إنه أكذب الناس  وكان علي
 .39"قال له: مىت كان النيب خليلك؟ !يرسول ألبو هريرة. وملا مسع أنه يقول: حدثين خليل

هم أبو نيرى أبو رية أن بعض الصحابة اخندعوا إبسالم كعب األحبار الزائف، وكان مأخذه عن كعب األحبار: -5
هريرة الذي كان أكثر سذاجة، فأكثر الرواية عنه، فلقد لقنه كعب األوهام واخلرافات، وأبو هريرة بدورها نشرها بني 

ومما يدلك على أن هذا احلرب الداهية قد طوى أاب هريرة حتت جناحه حىت جعله املسلمني ومن أمثلة ذلك قول أيب رية: "
روى البزار عن أيب هريرة أن النيب :حديثا مرفوعا إىل النيب ما نورد لك شيئا منه يردد كالم هذا الكاهن ابلنص وجيعله

فقال احلسن: وما ذنبهما؟ فقال: أحدثك عن رسول هللا وتقول ما !إن الشمس والقمر ثوران يف النار يوم القيامة"قال: 
القمر يوم ل كعب: جياء ابلشمس و وهذا الكالم نفسه قد قاله كعب بنصه، فقد روى أبو يعلى املوصلي، قا، ذنبهما؟

 .40" القيامة كأهنما ثوران عقريان فيقذفان يف جهنم يرامها من عبدمها

أخرج البخاري عن أيب هريرة قال: حفظت عن رسول هللا وعاءين فأما أحدمها قال أبو رية: ":يناءحفظ الوع -6
ض حبديث رواه اجلماعة أبلفاظ متقاربة عن علي وهذا احلديث معار ."فبثثته، وأما اآلخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم

رضي هللا عنه، فقد سئل: هل عندكم كتاب؟ فقال: ال، إال كتاب هللا أو فهم أعطيه رجل مسلم، أو ما يف هذه 
.ويرى أبو رية أنه حىت لو كانت هناك شيء، فأبو هريرة أبعد من حيظى هبا من رسول هللا صلى هللا عليه 41(.الصحيفة

                                                           
أنكرت عليه عائشة هذا احلديث فقالت: إن رسول هللا كان يدركه الفجر وهو جنب من غري  " من أصبح جنبا فال صوم عليه": ذلك أنه ملا روى حديث"38

مل أمسعه من النيب،  احتالم فيغتسل ويصوم، وبعثت إليه أبن ال حيدث هبذا احلديث عن رسول هللا، فلم يسعه إزاء ذلك إال اإلذعان. وقال: إهنا أعلم مين، وأان
فاستشهد ميتا وأوهم الناس أنه مسع احلديث من رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( كما قاالبن قتيبة يف أتويل خمتلف  - وإمنا مسعته من الفضل بن العباس

 .177، 176. مرجع سابق، ص أضوا ٌ على السنة احملمدية."احلديث
 .177، 176. مرجع سابق، ص أضوا ٌ على السنة احملمدية39
 .181، 180. مرجع سابق، ص أضوا ٌ على السنة احملمدية40
 .184ص املرجع السابق، 41
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أبو هريرة حىت يؤثره هبا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟، بل هناك من هو أوىل هبا كعلي وأبو بكر وعمر وسلم، فمن 
 وعائشة وغريهم ممن هم له مكانة عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

 ما يتعلق ابملواقف السياسية  الثالث:

ع ظهور حىت زمن عثمان، و أنه ملا نشب الصرا  مل يكن له –يف نظر أيب رية  –: فأبو هريرة 42تشيعه لبين أمية-1
بني علي و معاوية اختار طائفة معاوية، إذ أهنا كانت متلك السلطان و املال، وهذا ليس بغريب أن يصدر من أيب 

ب وأغدقوا ه بنو أمية على صنيعه فولوه املناصأهريرة الذي عاش حياة اجلوع و الشقاء والفقر والبؤس واحلرمان.وكاف
ن املال الكثري، و بنوا له قصرا.ورد أيب هريرة مل يكن جهادا ابلسيف أو املال، وإمنا أحاديث ينشرها بني عليه م

وقد كان مما رواه أحاديث يف فضل عثمان ومعاوية وغريمها ممن ميت " الناس تنتصر ملعاوية، وختذل أصحاب علي.
 .43" أبواصر القرَب إىل آل أيب العاص وسائر بين أمية

وملا نسخ عثمان املصاحف دخل عليه أبو هريرة فقال: أصبت "بو رية بعض األمثلة فقال: و سرد أ
ووفقت! أشهد لسمعت رسول هللا يقول: إن أشد أميت حبا يل، قوم أيتون من بعدي يؤمنون ومل يروين، يعملون مبا 

وهذا .بعشرة آالف جاء يف الورق املعلق.. حىت رأيت املصاحف. قال فأعجب ذلك عثمان، وأمر أليب هريرة
 .44احلديث من غرائبه، وهو ينطق وال ريب أبنه ابن ساعته(

إن معاوية محل قوما من الصحابة، وقوما من  قال أبو جعفر اإلسكايف"قال أبو رية: :وضعه أحاديث على علي -2
عال، فاختلقوا له ما جالتابعني، على رواية أخبار قبيحة على علي تقتضي الطعن فيه، والرباءة منه، وجعل هلم يف ذلك 

وروى األعمش: ملا قدم أبو .أرضاه، منهم أبو هريرة، وعمرو بن العاص، واملغرية بن شعبة، ومن التابعني عروة بن الزبري
هريرة العراق مع معاوية عام اجلماعة جاء إىل مسجد الكوفة فلما رأى كثرة من استقبله من الناس جثا على ركبتيه مث 

                                                           
 .185. مرجع سابق، ص أضوا ٌ على السنة احملمدية42
 .187ص املرجع السابق، 43
وأخرج ابن عساكر .ومما وضعه يف معاوية ما أخرجه اخلطيب عنه: انول النيب صلى هللا عليه وسلم معاوية سهما فقال: خذ هذا السهم حىت تلقاين به يف اجلنة44

يقول: إن هللا ائتمن على وحيه ثالثة: أان وجربيل ومعاوية، ويف رواية أخرى عن أيب هريرة مرفوعا: األمناء  طيب البغدادي عنه: مسعت رسول هللاوابن عدي واخل
 .188. مرجع سابق، ص أضوا ٌ على السنة احملمدية. ثالثة، جربيل وأان ومعاوية
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وأحرق نفسي ابلنار. وهللا لقد مسعت  ال: اي أهل العراق أتزعمون أين أكذب على هللا ورسول هللاضرب صلعته مرارا وق
رسول هللا يقول: لكل نيب حرم وإن حرمي ابملدينة ما بني عري إىل ثور، فمن أحدث فيها حداث فعليه لعنة هللا واملالئكة 

 .45 "عاوية قوله أجازه وأكرمه وواله إمارة املدينةوالناس أمجعني، وأشهد ابهلل أن عليا أحدث فيها. فلما بلغ م

يرة على استعمل أاب هر اهّتم أبو ريّة أاب هريرة ابلفساد املايل، حيث ذكر أن عمر رضي هللا عنه :سريته يف واليته -3
ي اص الثقفعمث بلغه عنه أشياء ختل أبمانة الوايل العادل فعزله ووىل مكانه عثمان بن أيب ال ه ٢١البحرين حوايل سنة 

 46وحاسبه حسااب شديدا وضربه ابلدرّة. استدعاهمث 

و خيتم أبو رية ترمجة أيب هريرة أبنه لو سلم بعدالة كل الصحابة، فإن أمر أيب هريرة خمالف ومباين،كونه ج رح 
أن على ش من طرف كبار الصحابة ومن جاء بعدهم وشككوا يف روايته. فهو هبذا يقرر ما ذكره أن أاب هريرة مل يكن له

 .47عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال على عهد اخللفاء األربعة، وإمنا ظهر بعد وفاة عثمان وعلو شأن بين أمية

 و ممن رد على أيب رية و أحسن الرد: 

الدكتور مصطفى السباعي،يف كتابه "السنة و مكانتها يف التشريع اإلسالمي" حيث قال:"وأشهد أن أاب رية كان -1
وأسوأ أداب من كل من تكلم يف حق أيب هريرة من املعتزلة والرافضة واملستشرقني قدميا وحديثا، مما يدل على دخل  أفحش

وسوء عقيدة وخبث طوية، وسيجزيه هللا مبا افرتى وازدرى وحّرف وشوه من احلقائق. وسيلقى ذلك يف صحيفته يوم يرد 
 .48إىل هللا ..."

                                                           
 .189. مرجع سابق، ص أضوا ٌ على السنة احملمدية45
فقال: كانت لنا  ،له: هل علمت من حني أين استخلفتك على البحرين وأنت بال نعلني! مث بلغين أنك ابتعت أفراسا أبلف دينار وستمائة دينار!! قال"و 46

مث  ،كأفراس تناجتت وعطااي تالحقت! قال: قد حسبت لك رزقك ومؤونتك، وهذا فضل فأده. فقال له: ليس لك ذلك! فأجابه عمر: بلى وهللا وأوجع ظهر 
احتسبتها. فقال له عمر: ذلك لو أخذهتا من حالل وأديتها طائعا! أجئت من أقصى حجر :لاق –قام إليه ابلدرة فضربه حىت أدماه. مث قال له: إئت هبا 

 . 191، 190ص املرجع السابق، ابلبحرين جيىب الناس لك، ال هلل وال للمسلمني؟ ما رجعت بك أميمة )أم أيب هريرة( إال لرعية احلمر.
 .195، 194. مرجع سابق، ص أضوا ٌ على السنة احملمدية47
 353 ،ص، مرجع سابق. السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي48
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 أوردها: "وبعد فقد اتضح لنا مما سبق أن كتاب أيب رية ليست له أية قيمة ويقول بعد مناقشة االنتقادات اليت
 علمية، ألمرين ابرزين فيه: 

 خلو الكتاب من املنهج العلمي.-1

 .49(4)( األحزاب َواَّللَّ  يـَق ول  احلَْقَّ َوه َو يـَْهِدي السَِّبيلَ خلو مؤلفه من األمانة العلمية،)-2

ريه، وبوق يردد أن املؤلف اتبع لغ –أيضا –فاع عن السنة"، ومما قاله: "ولعلك حتققت حممد أبو شهبة يف كتابه "د -2
ما قاله املستشرقون واملبشرون، وأنه عار عن التحقيق وصفة البحث العلمي الصحيح، و إمنا هي دعاَوى واهتامات ليس 

 .50هلا ما يسندها، وال ما يدل عليها، فال تلق ابال ملا فيه من أابطيل" 

ية ومساه فإنه وقع إيل كتاب مجعه األستاذ حممود أبو ر عبد الرمحن املعّلمي يف كتابه" األنوار الكاشفة "حيث قال:" -3
)) أضواء على السنة احملمدية(( فطالعته وتدبرته، فوجدته مجعًا وترتيبًا وتكمياًل للمطاعن يف السنة النبوية، مع أشياء 

 51"أخرى تتعلق ابملصطلح وغريه

 د اْلسني شرف الدين املوسويعباثنيا:

هنا  و ميكن أن نذكر.هنج أيب رية يف طريقة سرد االنتقادات وكأن أحدمها استقى من اآلخر إن هنج املوسوي مثله مثل
 :فرقا جوهراي بني الرجلني

انت نتيجته كأن أاب رية َخل َص إىل أن أاب هريرة صحايب '' بسيط'' من أهل الصفة ال شأن له رفيع يذكر، أما املوسوي ف
 "،رلضرس أحدكم يف النار أعظم من أحد وإن معه لقفا غاد"أخطر، حيث إنه أورد حديثي النيب صلى هللا عليه و سلم: 

هللا عنه،  محلهما على الصحابة املذكورين مبا فيهم أبو هريرة رضي"،و آخركم موات يف النار"وقوله جلماعة فيهم أبو هريرة: 
 .53وقال يف موضع بعده: ) ويكفيك من أيب هريرة ما تبوأه من مقعده( 52" الذي تبوأ مقعدهدون أيب هريرة "وقال فيه: 

                                                           
 .408: ص،املرجع السابق49
 . 249ص  م(،1989ه/ 1409. القاهرة: مكتبة الّسنة، )دفاع عن السنة، حممد أبو شهبة50
م، 1985ه/ 1405.بريوت: املكتب اإلسالمي، )من الزلل والتضليل واجملازفة "أضوا ٌ على السنة"تاُ ملا يف ك األنوار الكاشفةعبد الرمحن املعّلمي، 51
 .11ص  (،2ط
 .265. مرجع سابق، ص أبو هريرة52
 .267ص  املرجع السابق،53
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 أْحد أمني اثلثا:

وردهأبو رية ومل ختتلف عما أ -رضي هللا عنه-عن الشبه اليت تثار عادة حول أيب هريرة مواقف أمحد أمني مل خترج 
 واملوسوي، إال أنه ذكر نقطتني مل يذكراها:

 . 54كانوا يرتكون حديثه أحياان إذا عارض القياس، مثل حديث املصراةأن احلنفية  -1

 .55أن الوضاع انتهزوا فرصة إكثاره فزّوروا عليه أحاديث ال تعدُّ. -2

 فقد وزع طعونه على أيب هريرة يف مواضع متفرقة من " فجر" وممن رد عليه الدكتور السباعي، وقال فيه:
رتس املتلطَّف احملاذر من أن جيهر يف حقه مبا يعتقده من سوء، ولكن أسلوبه، اإلسالم"، وكان حديثه عنه حديث احمل

وحتريفه لبعض احلقائق يف اتريخ أيب هريرة، وحرصه على التشكيك يف صدقه، وادعاء شك الصحابة يف هذا الصحايب 
 .56" اجلليل، كل ذلك قد مّن عن سريرة مؤلف "فجر اإلسالم"، و أزاح الستار عن خبيئة نفسه

 

 أدلة عدالة الصحابة املبحث الثالث:
إن عدالة الصحابة مما اتفق عليه أهل السنة واجلماعة، وفيما يلي نقل يسري لبعض اآلايت واألحاديث وبعض أقوال 

 السلف الصاحل يف بيان عدالة الصحابة:
 أدلة عدالة الصحابة من القرآن املطلب األول:-1
ووجه ، يًدا{ْم أ مًَّة َوَسطًا لَِتك ون وا ش َهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيك وَن الرَّس ول  َعَلْيك ْم َشهِ قوله تعاىل:} وََكَذِلَك َجَعْلَناك   -أ

االستدالل هبذه اآلية على عدالة الصحابة رضي هللا عنهم أن وسطاً مبعىن "عدواًل خياراً"، وألهنم املخاطبون هبذه اآلية 
لصحابة دون ا يفوإن كان عاماً إال أن املراد به اخلصوص، وقيل: "إنه وارد  مباشرة. وقد ذكر بعض أهل العلم أن اللفظ

 . 57" غريهم
                                                           

اللنب يف ضرعها وحيبس وال حتلب  واملصراة: الناقة أو البقرة جيمع. 220(، ص 10م، ط1969. بريوت: دار الكتاب العريب، )فجر اإلسالم أمحد أمني،54
 أايما إليهام املشرتي أهنا غزيرة اللنب.

 . 220، ص املرجع السابق55

 .332ص  ، مرجع سابقالسنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي،56
 .20ص املكتبة الشاملة(، )بهات، هللا عنهم يف ضو ٌ القرآن الكرمي والسنة النبوية ودفع الش يعدالة الصحابة رض، عماد السيد حممد إمساعيل الشربيين57
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َهْوَن َعِن اْلم ْنَكِر َوتـ ْؤمِ  -ب  ت ْم َخرْيَ أ مٍَّة أ ْخرَِجْت لِلنَّاِس أَتْم ر وَن اِبْلَمْعر وِف َوتـَنـْ ووجه داللة  ،وَن اِبَّللَِّ {ن  وقوله تعاىل: } ك نـْ
لصحابة ادالة الصحابة رضي هللا عنهم أهنا أثبتت اخلريية املطلقة هلذه األمة على سائر األمم قبلها، و هذه اآلية على ع
كل حال،   م يفاستقامته ياملخاطبون هبذه اآلية مباشرة عند النزول، وذلك يقتضإذ هم هذه اخلريية  أول من يدخل يف

 .58ا أهل عدل واستقامة، وهل اخلريية إال ذلك ؟ومن البعيد أن يصفهم هللا عز وجل أبهنم خري أمة وال يكونو 
نَـه ْم تـَرَا -جـ  اء  َعَلى اْلك فَّاِر ر مَحَاء  بـَيـْ تَـغ وَن ه  قال هللا سبحانه وتعاىل: }حم َمٌَّد َرس ول  اَّللَِّ َوالَِّذيَن َمَعه  َأِشدَّ ْم ر كًَّعا س جًَّدا يـَبـْ

يِل َكَزرٍْع َأْخرََج َشْطَأه    و ج وِهِهْم ِمْن أَثَِر السُّج وِد َذِلَك َمثـَل ه ْم يف التـَّْورَاِة َوَمثـَل ه مْ َفْضاًل ِمَن اَّللَِّ َورِْضَوااًن ِسيَماه ْم يف  يف اإْلِجنِْ
ية انتزع اإلمام ومن هذه اآل"االبن كثري: ق، َفآَزرَه  فَاْستَـْغَلَظ فَاْستَـَوى َعَلى س وِقِه يـ ْعِجب  الزُّرَّاَع لَِيِغيَظ هِبِم  اْلك فَّاَر..{

، قال: ألهنم يغيظوهنم، -رضي هللا عنهم-يف رواية عنه بتكفري الروافض الذين يبغضون الصحابة  -رمحة هللا عليه-مالك 
ووافقه طائفة من العلماء على ذلك. واألحاديث يف فضائل  فهو كافر هلذه اآلية -رضي هللا عنهم-ومن غاظ الصحابة 

 59"م مبساءة كثرية، ويكفيهم ثناء هللا عليهم، ورضاه عنهمالصحابة والنهي عن التعرض هل
 
 أدلة عدالة الصحابة من السنة املطلب الثاين: -2
بة كلهم هذا احلديث أعظم دليل على أن الصحا يقوله صلى هللا عليه وسلم:"أال ليبلغ الشاهد منكم الغائب" "فف -أ

سلم وقال: "أال قوله صلى هللا عليه و  ري عدل، الستثىن يفعدول ليس فيهم جمروح، وال ضعيف إذ لو كان فيهم أحد غ
مبن  الذكر ابألمر ابلتبليغ ملن بعدهم، دل ذلك على أهنم كلهم عدول، وكفى ليبلغ فالن منكم الغائب" فلما أمجلهم يف

 .60عدله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شرفاً " 
َهاَدة  َأَحِدِهم ذين يلوهنم، مث الذين يلوهنم، مث جيئ قوم َتْسِبق  شَ مث ال وقال صلى هللا عليه وسلم: "خري الناس قرين -ب

 .61مَيَِينه  ومَيِين ه  َشَهاَدتَه "

                                                           
 .20ص ، املرجع السابق58
يبة للنشر . اململكة العربية السعودية: دار ط، ت ، سامي بن حممد سالمة تفسري القرآن العظيمأبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي، 59

 . 362، ص 7ج  (،2م، ط1999ه/ 1420والتوزيع، )
 . 23ابق، صمرجع س. عدالة الصحابة60
م، 1987ه/ 1407بريوت: دار ابن كثري، ) -: مصطفى ديب البغا. اليمامةت، اجلامع الصحيح املختصر هللا البخاري، حممد بن إمساعيل أبو عبد61
 .3451ر ، كتاب فضائل الصحابة، ابب فضائل أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم(،  3ط
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. وقوله صلى هللا عليه وسلم: "النجوم  أَمنٌة للسماِء، فإذا ذهبِت النجو ِم، أَتى السماَء ما ت وعد ، وَأان أََمنٌة أَلْصَحايب -جـ 
 .62ي وَعد ون" ما أتى أ ِميت ، فِإذا ذهب أصحايبأَمنٌة أل مَّيِت  ما ي وعدوَن، وَأْصَحايب يبفإذا ذهبت  أََتى َأْصَحا

 أقوال السلف فيمن ينتقد الصحابة املطلب الثالث: -3
لى هللا عليه ص -القدح يف النيب  اقواٌم أرادو أإمّنا هؤالء »قال اإلمام مالك رمحه هللا عن هؤالء الذين يسبون الصحابة: 

 «يف أصحابه، حىت ي قال رجل سوء، ولو كان رجالً صاحلاً لكان أصحابه صاحلون ا، فلم ميكنهم ذلك، فقدحو - وسلم
63. 

 عليه وسلم صلى هللا -فإذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول هللا »وقال أبو ز رعة الرازي رمحه هللا: 
عندان حق، والقرآن حق، وإمنا أّدى إلينا هذا القرآن  -لم صلى هللا عليه وس -فاعلم أنّه زنديق. وذلك أن الرسول  -

رْح  ، وإمنا يريدون أن جيرحوا شهودان ليبطلوا الكتاب والسنة. واجلَّ -صلى هللا عليه وسلم  -والسنة أصحاب رسول هللا 
 .64«هبم أوىل وهم زاندقة

 
 الامتة

 ة:من خالل ما تقدم عرضه يف هذا البحث، ميكن ذكر النتائج التالي

 أن منطلق العصرانيني يف نقدهم للصحابة هو التشكيك يف عدالتهم.-1

 أن املقصود ابلعدالة ال يعين العصمة، و إمنا عدم تعمد الكذب يف الرواية عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. -2

 ميكن تقسيم الذين انتقدوا الصحابة من العصرانيني إىل قسمني:  -3

                                                           
لصحابة، كتاب فضائل ا  حممد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء الرتاث العريب، )د.ت، د.ط(، ، ت:لمصحيح مسأبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم، 62

  .2531َوبـََقاَء َأْصَحاِبِه أََماٌن ِلأل مَِّة، ر أََماٌن أَلْصَحابِهِ  -صلى هللا عليه وسلم- ابب بـََياِن أَنَّ بـََقاَء النَّيب 
دري. بريوت: حممد عبد هللا عمر احللواين، حممد كبري أمحد شو  ، ت:الصارم املسلول على شامت الرسول عباس،أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو ال63

 .581صه(،1417دار ابن حزم، )
ص  .ت، د.ط(،دأبو عبد هللا السورقي، إبراهيم محدي املدين. املدينة املنورة: املكتبة العلمية، ) ت:،الكفاية يف علم الرواية أبو بكر اخلطيب البغدادي ،64
49. 
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شكيك يف عدالة الصحابة ودعا إىل عرضها على أسس وقواعد اجلرح والتعديل، عمد إىل الت القسم األول:
 فبالتايل له حرية االنتقاد ومن هؤالء: أبو رية واملوسوي، وأمحد أمني.

أثبت عدالة الصحابة، ولكنه ابلرغم من ذلك انتقد بعضهم، ومن هذا القسم: أبو األعلى القسم الثاين:
 املودودي.

 يجة حتمية للتشكيك يف عدالتهم.انتقاد الصحابة نت-1

 أبو هريرة رضي هللا عنه، أكرب مستهدف من طرف العصرانيني. -2

 عدالة الصحابة اثبتة بنصوص القرآن والسنة، وال ينكر هذا إال جاهل أو صاحب نية سيئة. -3

 
 قائمة املصادر و املراجع

 –ه  1398لكويت: دار القلم، الطبعة األوىل، . اأْحد ِدريس، تعريب: الالفة و امللك أبو األعلى املودودي،-
 م. 1975

لرتاث دار إحياء ا. بريوت: حممد فؤاد عبد الباقيت: ، صحيح مسلمأبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم،  -
 ، د .ط ، د. ت.العريب

دار . المةس سامي بن حممد :، تتفسري القرآن العظيمأبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي،  -
 .م 1999 -هـ 1420 ، الطبعةالثانية، طيبة للنشر والتوزيع

، اث العريبحياء الرت إدار لبنان:  -. بريوتاجلامع ألحكام القرآن ،نصاري القرطيبعبد هللا حممد بن أمحد األ أبو -
 .م 1985 -ه  1405

 م. 1969، بريوت: دار الكتاب العريب، الطبعة العاشرة. فجر اإلسالمأمحد أمني،  -
 ،بد هللا عمر احللواينحممد عت:،الصارم املسلول على شامت الرسول أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس، -

 .ه1417الطبعة األوىل، ، ابن حزم داربريوت: . حممد كبري أمحد شودري
إبراهيم  ،قيأبو عبدهللا السور ت: ، الكفاية يف علم الرواية أمحد بن علي بن اثبت أبو بكر اخلطيب البغدادي، -

 ، د ت.املكتبة العلميةاملدينة املنورة: .محدي املدين
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على الشبكة . الصحيحني املنطلقات الفكرية والعقدية عند اْلداثيني للطعن يف، النابلسي أنس سليمان املصري-
 ،م2010 -هـ 1431 -العنكبوتية :ملتقى أهل احلديث. 

 على الشبكة العنكبوتية: موسوعة اإلعجاز العلمي يف. العصرانيون والصحابة، م حممدالفتح حسني قاس محزة أبو -
 .20/6/2010: اتريخ املقال القرآن و السنة.

ه  1378. منشورات الطبعة احليدرية ابلنجف، الطبعة الثانية، أبو هريرة السيد عبد احلسني شرف الدين املوسوي، -
 م. 1956 -
ريوت: . بمن الزلل والتضليل واجملازفة "أضوا ٌ على السنة"ملا يف كتاُ  ألنوار الكاشفةا عبد الرمحن املعّلمي، -

 م.1985 -ه 1405املكتب اإلسالمي، الطبعة الثانية، 
ة ودفع هللا عنهم يف ضو ٌ القرآن الكرمي والسنة النبوي يعدالة الصحابة رض، عماد السيد حممد إمساعيل الشربيين-

 .ةاملكتبة الشامل، الشبهات
رد شبه املستشرقني والكتاب املعاصرين، وبيان الشبه الواردة على السنة قدميا و  دفاع عن السنة ،حممد أبو شهبة -

 م.1989 –ه  1409. القاهرة: مكتبة السنة، الطبعة األوىل، حديثا، وردها ردا علميا صحيحا
: بريوت –امة اليم.د. مصطفى ديب البغاقيق:حت،اجلامع الصحيح املختصر هللا البخاري، حممد بن إمساعيل أبو عبد -

 م.1987 – ه1407الطبعة الثالثة، ، دار ابن كثري
 2001  -هـ   1422. الرايض: مكتبة الكوثر، الطبعة الثانية العصرانيون بني مزاعم التجديد، حممد حامد الناصر -

 م . 
 السادسة، د.ت . دار املعارف، الطبعة أضوا ٌ على السنة احملمدية.حممود أبو رية،  -
 –ه  1419. بريوت: دار الوراق، الطبعة األوىل، السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي مصطفى السباعي، -

 م. 1998
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 املراحبة املصرفية: تقعيد وأتصيل

 الطوير مسعود محزة حممد/  أ

 ماليزاي - علم شاه/ العاملية  املدين جامعة اإلسالمية الدراسات كلية  احلديث، علوم قسم
 

 ملخص

فإن التطور الذي يشــهده العامل يفرض على املصــارف تقدمي اخلدمات املصــرفية الشــاملة ومواكبة التطور التكنولوجي     
واإليفاء ابملتطلبات واملعايري العاملية وتوثيق العالقات مع الزابئن واملؤســـــــســـــــات العامة من خالل بناء إســـــــرتاتيجية فاعلة 

 من الربامج االقتصادية.ترمي إىل االستفادة 

وقد اجتهت املصـــــــــارف حملياً وإقليمياً وعاملياً خللق كياانت قادرة على املنافســـــــــة عاملياً يف تقدمي اخلدمات املصـــــــــرفية     
املوافقة ألحكام الشــريعة اإلســالمية من خالل فروعها املتعددة الســيما بعد األزمة املالية العاملية اليت دفعت العامل الغريب 

إعادة احلساب يف تعامالته الربوية والتفكري يف استخدام النظام اإلسالمي املايل، والعدول عما سواه من التشريعات  إىل
 املالية الوضعية .

فقد ابشــــــــــــرت بعض البنوك الغربية أعماهلا رغم وجودها يف بيئة تســــــــــــيطر عليها الصــــــــــــريفة التقليدية لتقدَّم خدماهتا     
كام الشـــــــريعة اإلســـــــالمية إىل قطاع عريض من املتعاملني معها يف جمتمعات اإلحلاد . مما يؤكد املصـــــــرفية املتوافقة مع أح

 صلوحية هذه الشريعة ملواكبة التطور الزمين ، ويرسي دعائم اإلعجاز التشريعي لن ظم اإلسالم وأحكامه التشريعية.

ملعاصرة بيوع اليت متخضت عن التطورات اويف هذه الدراسة حياول الباحث الوقوف على نوع مستحدث من أنواع ال    
وهو ما يسمي بــــــــــــــ " املراحبة املصرفية ، أو بيع املراحبة لآلمر ابلشراء " ومن مث التعّرف على أسلوب جديد من أساليب 

 التعامل املصريف الذي تفرضه حاجة الناس امللّحة واملتزايدة .

 ةكلمات مفتاحية: املراحبة، املصارف، التشريعات، الصريف

 
  هيد:مت
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احلمد هلل رب العاملني، والصــــــــالة والســــــــالم على خامت املرســــــــلني وعلى آله وصــــــــحبه ومن اهتدى هبديه واتبع ملته      
 القومية إىل يوم الدين، وبعد:

فإن التطور الذي يشــــــــــــــهده العامل يفرض على املصــــــــــــــارف تقدمي اخلدمات املصــــــــــــــرفية الشــــــــــــــاملة، ومواكبة التطور     
يفاء ابملتطلبات واملعايري العاملية، وتوثيق العالقات مع الزابئن واملؤســــــــــــــســـــــــــــــات العامة من خالل بناء التكنولوجي، واإل

إســرتاتيجية فاعلة ترمي إىل االســتفادة من الربامج االقتصــادية، وقد اجتهت املصــارف حملياً وإقليمياً وعاملياً خللق كياانت 
ددة، صــــرفية املوافقة ألحكام الشــــريعة اإلســــالمية من خالل فروعها املتعقادرة على املنافســــة عاملياً يف تقدمي اخلدمات امل

الســـيما بعد األزمة املالية العاملية اليت دفعت العامل الغريب إىل إعادة احلســـاب يف تعامالته الربوية، والتفكري يف اســـتخدام 
 النظام اإلسالمي املايل، والعدول عما سواه من التشريعات املالية الوضعية.

وقد ابشــــــــــــرت بعض البنوك الغربية أعماهلا رغم وجودها يف بيئة تســــــــــــيطر عليها الصــــــــــــريفة التقليدية لتقدَّم خدماهتا     
املصـــــــرفية املتوافقة مع أحكام الشـــــــريعة اإلســـــــالمية إىل قطاع عريض من املتعاملني معها يف جمتمعات اإلحلاد . مما يؤكد 

 يرسي دعائم اإلعجاز التشريعي لن ظم اإلسالم وأحكامه التشريعية.صلوحية هذه الشريعة ملواكبة التطور الزمين ، و 

ويف هذه الدراسة حياول الباحث الوقوف على نوع مستحدث من أنواع البيوع اليت متخضت عن التطورات املعاصرة     
ـــــــــــــ " املراحبة املصرفية، أو بيع املراحبة لآلمر ابلشراء "، ومن مث التعّرف على أسلو  ديد من أساليب ب جوهو ما يسمي بـ

مته  ، وقد رأيت أن أعقد هذه البحث يف فصــل متهيديالتعامل املصــريف الذي تفرضــه حاجة الناس امللّحة واملتزايدة قســّ
إىل بضـــعة مباحث، مث أوردت أهم النتائج اليت توصـــلت إليها يف هذا البحث، وأســـأل هللا التوفيق والســـداد، وأن يكون 

  عملي هذا خالصا لوجهه الكرمي.

 الفصل التمهيدي: يف املراحبة: وحتته مباحث.

   ، وحتته مطلبان: مفهوم املراحبةاملبحث األول:  

املراحبة لغة: مفاعلة من َرِبح ، يقال: أرحبته على ســــــــــــــلعته أي أعطيته رحباً، وقد أرحبه مبتاعه وأعطاه : املطلب األول 
 . مااًل مراحبًة أي على الربح بينهما. وبعت  الشيء مراحبة
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 ً. (1)ويقال: بعت ه السلعة مراحبًة على كل عشرة دراهم درهم،وكذلك اشرتيته مراحبة

ول مع أييت مفهوم املراحبة موافقاً ملعناها اللغوي، فهي: )بيع مبثل الثمن األ :االصــــــــــــــطالح املراحبة يفاملطلب الثاين:  
 .(2)زايدة ربح(

راحبة، وختتلف على مثن الشـــــراء ملشـــــرٍت آخر؛ ولذا مسي هذا البيع ابملفالبائع يشـــــرتي الســـــلعة بثمن مث يبيعها بزايدة ربح  
املراحبة عن العينة يف كون العينة بيع الســـــلعة بثمن معلوم إىل أجل، مث شـــــراؤها أبقل منه نقداً، فيكون القصـــــد احلصـــــول 

يشــــرتي الســــلعة إاّل بعد أن العلى العني يف احلال. فالبائع يســــتعني ابملشــــرتي يف احلصــــول على مراده. والبائع يف العينة 
 .(3)جيد هلا مشرٍت ينوي شراءها، ومن مث عرفها بعضهم أبهنا بيع ما ليس عند ابئعه

رب البائع عن رأس املال الذي اشـــــرتى به والثمن املراد البيع به؛ فيقول اشـــــرتيت هذه       وللمراحبة وجهان: األول أن خي 
 ا بعشرة آالف دينار . السلعة بثمانية آالف دينار مثاًل، وسأبيعه

ار وال يتقن الشـــــــراء؛ فهو حيتاج يف تعامالته  ســـــــن اإلجتِّ والشـــــــك أن احلاجة متّس ملثل هذا البيع؛ ألن بعض الناس ال حي 
دائماً إىل االعتماد على تصـــرفات ذوي اخلربة والفالح يف التجارة، فتطيب نفســـه مبثل ما اشـــرتى البائع مع زايدة بعض 

 ه. الربح لثقته يف حذق

والوجه الثاين: أن خيرب البائع عن مثن شراء السلعة ونسبة الربح املراد كسبه عند بيعها، كأن يشرتيها بثمانية آالف       
ويبيعها بربح مخسة ابملائة، وهذه الصورة جائزة كسابقتها؛ لوضوح الثمن وانتقاء اجلهالة والغرر، وحاجة الناس ملثل هذه 

 التعامالت.  

ت آراء الفقهاء وأهل العلم يف حكم املراحبة بتنوّع فهومهم ملاهية هذا البيع ومقاصـــــــده، فرويت كراهته عن وقد تنوع    
 .(1)بعض علماء السلف كابن عباس وابن عمر وعطاء وسعيد بن جبري

                                                           

 )1( ابن منظور األفريقي)ت: 711هـ(، حممد بن مكرم بن علي، 1414 هـ، لسان العرب، نشر: دار صادر – بريوت، ط3، )443-442/2(. 
)2( الكاساين )ت: 587هـ(، عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد احلنفي، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، للكاساين، دار الكتب العلمية، ط2، 

(.5/220م، )1986 -هـ 1406سنة:   
)3( احلطاب )ت: 954هـ(، مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابلسي املغريب، مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل، دار الفكر، 

(.4/404م، )1992 -هـ 141، سنة:  3ط  
)1( ابن قدامة املقدسي )ت: 620هـ(، أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد اجلماعيلي الدمشقي احلنبلي، املغين، مكتبة القاهرة، )د.ط(، سنة: 

(.4/136م، )1968 -هـ 1388  
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ا البائع هب وذهب بعض املالكية إىل أن جواز مثل هذه التعامالت خالف اأَلوىل؛ لتوقّفها على أمور اندراً ما أييت     
 على وجهها األمثل.

وصــــــــرّح بعضــــــــهم أن من البيع املكروه أن يقول: أعندك كذا وكذا فتبيعه مين بدين وأرحبك فيه، فيشــــــــرتي ذلك مث      
 .(2)يبيعه منه على ما تواعدا عليه

لســـلعة فقال ل  الرج َل اوذهب الشـــافعي إىل جواز بيع املراحبة شـــريطة أاّل يكون العقد ملزماً، فقال: ) وإذا أرى الرج      
أشــرتي هذه وأ رحبك فيها بيعا، وإن شــاء تركه ... وســواء يف هذا ما وصــفت إن كان قال أَبتاع ه  وأشــرتيه منك بنقد أو 

، فعلق جواز البيع على اخليار ســواء أكان الواعد ســيشــرتي نقًدا أم ابألجل فيجوز البيع األول ويكون البيِّعان  (3)دين(
 بيع اآلخر، فإن حّدداه جاز.ابخليار يف ال

واملراحبة من بيوع األمانة املعتمدة على صـــدق املشـــرتي األول يف اإلخبار عن مثن الســـلعة وتكلفتها اليت قامت عليه     
، فيعّرف املشرتي األول املشرتي الثاين بكم اشرتاها ومقدار الربح فيها، كما يعرّفه حباهلا حني الشراء وبعده وما إذا طرأ 

ها تغيري ، فيوقفه على حقيقة حاهلا ومثنها، وبذا يكون امتناع اخليانة يف بيع املراحبة مشــــــــــــــروطاً داللة، وإن ظهرت علي
اخليانة يف عقد املراحبة بدليل قاطع فهي إما أن تكون يف صـــــــفة الثمن أو يف قدره: فإن كانت يف الصـــــــفة كأن يشـــــــرتي 

إن كانت ون أن يبنّي ذلك، فاملشــــــــــرتي ابخليار يف أخذ املبيع ورّده، و شــــــــــيئاً نســــــــــيئة مث يبيعه على الثمن األول مراحبة د
اخليانة يف قدر الثمن أبن أخرب املشــرتي األول أنه اشــرتى بثمن معني كعشــرة داننري مثاًل مث تبنّي أنه اشــرتى خبالفها فإن 

رِج ا ه، إذ أن معىن املراحبة متوفر لعقد عن طبيعتللمشرتي اخليار يف أخذه جبميع مثنه أو تركه؛ ألن اخليانة يف املراحبة ال خت 
بعد ظهور اخليانة، حيث يصــــــــــــــبح بعض الثمن رأس مال وبعضــــــــــــــه رحباً فيكون اخللل يف جانب الرضــــــــــــــا ، وبه يثبت 

 . (4)اخليار

ولو حدث ابلســلعة عيب يف يد مصــدرها الرئيس أو يف يد املشــرتي األول مث أراد أن يبيعها مراحبة، فذكر األحناف     
ه ي نظر يف حدوث العيب، فإن كان جبائحة مساوية فله أن يبيعها جبميع الثمن من غري بيان، وذهب الشــــــــــــــافعية وزفر أن

                                                           

 )2( احلطاب، مواهب اجلليل، مصدر سابق )405/4(.
)3( الشافعي )ت: 204هـ(، أبو عبد هللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف املطليب القرشي املكي، األم، دار 

(.39/ 3م،) 1990هـ/1410بريوت، )د. ط(، سنة:  -املعرفة   
 )4( الكاساين، بدائع الصنائع، مصدر سابق )226-225/5(.
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ـــــــواب لقول النيب صلى هللا عليه وسلم: (1)إىل أنه يبيعها حىت يبنّي ما حدث هبا ــــــــ ــــــــ ـــــــذ واألقرب للصـ ، وهو األوىل ابألخـ
 .(2))ليس منا من غشنا(

ا، فوقال املالكية: يتعني     إن  على ابئع املراجعة تبيني ما ي كرَه يف ذات املبيع ووصـــــــــــفه، فإن مل يبينه كان كاذابً غاشـــــــــــّ
 .(3)حتقق عدم كراهته مل جيب عليه البيان

 شروط بيع املراحبة: املبحث الثاين:  

 اشرتط العلماء لبيع املراحبة شروطاً، منها:

العقد   جيز بيع املراحبة ؛ ألنه بيع ابلثمن األول املتفق عليه يفأن يكون العقد األول صـــــــحيحاً ، فإن كان فاســـــــداً مل-1
ذكور يف العقد بقيمة املبيع أو مبثله ال ابلثمن امل –عند األحناف  –الفاســـد مع زايدة ربح ، ويف هذا البيع يثبت امللك 

 ملثل.وليس القيمة أو ا لفساد التسمية، وهذا يتنايف مع عقد املراحبة القائم على املعرفة التامة للثمن األول

أن يكون الثمن األول معلوماً للمشــــرتي الثاين؛ ألن املراحبة بيع ابلثمن األول مع زايدة ربح ابلثمن شــــرط صــــحة يف -2
 البيع كلها، وعدم العلم به يؤدي إيل اجلهالة والغرر املمتنعني شرعاً.

 الربح بني  وقف عليه صــــــــــحة البيع، وال فرق يف تعينيومنها أن يكون الربح معلوماً؛ ألنه ميثل بعض الثمن الذي يت-3 
 كونه مقداراً مقطوعاً أو نسبة عشرية حمددة، حبيث ينظم إيل رأس املال ليصبح جزءاً من الثمن الكلي للمثمون.

مل جيز  لأاّل يكون الثمن يف العقد األول مقاباًل جبنسه من أموال الراب، فإن اشرتى املكيل أو املوزون جبنسه مثاًل مبث-4 
لـــه أن يبيعـــه مراحبـــة؛ ألن املراحبـــة بيع الثمن األول وزايدة، والزايدة يف أموال الراب تكون راب ال رحبـــاً، أمـــا إذا اختلفـــت 

 األصناف فال أبس ابملراحبة.

                                                           

 )1( الكاساين، بدائع الصنائع، مصدر سابق،)223/5(.
)2( أخرجه احلاكم يف املستدرك على الصحيحني، )كتاب البيوع(، ابب: وأما حديث حبيب بن أيب اثبت، حتقيق مصطفى عبد القادر، دار الكتب العلمية، 

(.2/10م، )1990 –ه 1411، سنة: 1بريوت، ط  
 )3( الكاساين، بدائع الصنائع، مصدر سابق، )4 / 223 وما بعدها(.
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وال أبس أن يلحق برأس املال ماال بد منه، اســــــــــــــتناداً إىل ما تعارف عليه التجار من زايدة ما هو من ابب األجرة -5
، بشــرط (1)على رأس املال البضــاعة؛ وعماًل بقوله صــلى هللا عليه وســلم: )فما رآه املؤمنون حســناً فهو عند هللا حســن(

أن يقول البائع قام علّي بكذا، وال يقول اشــــــــرتيته، ولو وضــــــــع البائع األول عن املشــــــــرتي بعض الثمن فإنه يبيعه مراحبة 
 .(2)أبصل العقد على الثاين بعد احلطِّ ؛ ألن احلّط يلتحــق

إن الزايدة أو احلّط قد يتفق عليها يف زمن اخليار أو بعد لزوم البيع، فإن كانت يف زمن اخليار أ حلقت ابلثمن، وقد     
، لكن الشـــــــريازي ذكر يف املهذَّب أن من الشـــــــافعية (3)حكى ابن قدامة اإلمجاع يف ذلك فقال: ال أعلم خمالفاً يف ذلك

 .(4)انتقل ابلعقد فال تلحق الزايدة والنقص ابلثمن األولمن يرى أن املِلك إذا 

وأما إذا طرت الزايدة أو احلط بعد لزوم البيع فريى األحناف أن الزايدة يف الثمن األول تلحق أبصــــــــــــل العقد حبيث     
ورأس املال معاً  حيبيع املشرتى ابلثمن املعقود عليه مع زايدة مراحبًة كذلك احلط فإنه يلحق ابألصل حبيث يكون يف الرب

 .(5)ألن الربح ينقسم على مجيع الثمن فإذا ح ّط شيء من الثمن ح ّط معه حصته من الربح

ويرى املالكية أن البائع األول لو وهب من الثمن شيئاً وأراد املشرتي بيع املثمون مراحبة تعني عليه أن يبنّي للشاري      
 .(6)احّلط متعارفاً عليه بني الناس، فإن مل يبنّي كان كاذابً  ما حطّه أو وهبه البائع األول بشرط أن يكون

 بيع الواعد أو اْلمر ابلشرا ٌ:املبحث الثالث: 

هو أن يطلب شــخص من شــخص آخر أو جهة ما شــراء ســلعة معينة ويَِعد بشــرائها منه بربح بعد متّلك املشــرتي      
ابلشــــــــراء ، وهو مرّكب من وعدين: وعد من الراغب يف شــــــــراء  هلا ملكاً اتماً ، فهذا البيع يســــــــمي بيع الواعد أو اآلمر

                                                           

)1( أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري، ابب: خطبة ابن مسعود، ومن كالمه، حتقيق: محدي بن عبد اجمليد السلفي، نشر: مكتبة ابن تيمية – القاهرة، و دار 
. 8583(، برقم: 9/112م، ) 1994 -هـ  1415، سنة: 1الرايض، ط –الصميعي   

 )2( الكاساين، بدائع الصنائع، مصدر سابق، )103/6(.

 )3( ابن قدامة املقدسي،املغين، مصدر سابق، )137/4(..
 )4( الشريازي )ت: 476هـ(، أبو اسحاق إبراهيم، )د.ت(، املهذب، نشر: دار الكتب العلمية، )د.ط(، 60/12(. 
 )5( الكاساين، بدائع الصنائع، مصدر سابق، )222/5(. 
 )6( عليش )ت:1299هـ(، حممد بن أمحد، 1409هـ/1989م،  منح اجلليل بشرح خمتصر خليل، )د.ط(، )188/2(.
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الســـلعة من املوعود بعد متلكها، ووعد من تلك اجلهة ابلبيع بطريق املراحبة، أي بزايدة ربح معنّي املقدار أو النســـبة على 
 .(7)الثمن األول

من  نها، حيث أييت الواعد ويطلبوبيع املراحبة لآلمر ابلشــــراء هو عصــــب عمل البنوك اآلن الســــيما اإلســــالمية م     
البنك أن يشرتي سلعة معينة ليشرتيها منه الواعد بثمن أعلى بصفة مؤجلة ، وهذا الوعد الذي بينهما غري ملزم ، مبعين 

 أن للعميل اخليار يف الرتاجع، كما أن للمصرف اخليار يف عدم تنفيذ ما اتفقا عليه .   

حبة املصـــــــــرفية، فن قل عن إســـــــــحاق بن راهويه منع مثل هذا البيع حبجة أن الثمن وقد اختلف العلماء يف حكم املرا     
 .(1)جمهول حال العقد

وهذا يرّده أن مثن الســــــلعة عادة ما يكون معلوما للزبون، وميكنه معرفته من مصــــــدر الســــــلعة الرئيس قبل إبرام العقد     
فيد الوعد بنوك أن املواطن يتقدم بطلب كتايب إىل املصرف يمع املشرتي األول " املصرف مثاًل " فاملعمول به اآلن يف ال

بشــــــراء ســــــلعة معينة، مرفقاً بفاتورة مبدئية حتّدد نوع الســــــلعة ومثنها ومواصــــــفاهتا. وهذه الفاتورة تعّد جزءاً من متطلبات 
 الوعد ابلشراء، ومن مث تنتفي اجلهالة والغرر يف هذا البيع. 

لآلمر ابلشـــــراء يف حال كون العقد ملزما، وذهب بعض علماء املالكية وغريهم إىل حترمي ومنع الشـــــافعية بيع املراحبة     
هذا البيع حىت وإن كان الوعد الذي بني العميل والبنك غري ملزم، حبّجة أن هذا املعاملة ت عّد حيلة على الراب، حيث 

اً من املال، وطالبه فكأنه قد أقرضــــه مبلغ أن املصــــرف يشــــرتي الســــلعة بثمن معنّي ليبيعها للزبون إيل أجل بثمن أعلى ،
بســــــداد مبلغ أكرب، والســــــلعة إمنا أ ويت هبا حيلة، يتوصــــــل هبا إىل اقرتاضــــــه مبلغاً يرده مع الزايدة، فهي حيلة ربوية، قال 

 .(2)القرطيب: )) واملالكية جعلوا السلعة حمللة ليتوصل هبا إىل دراهم أبكثر منها، وهذا هو الراب بعينه، فاعلمه(

لم به        ألن املصـــــــــرف يتملك الســـــــــلعة حقيقة، وتكون يف حيازية ويف قبضـــــــــته، فالعقد هنا  ؛وهذا القول غري م ســـــــــَ
حقيقي وليس صــــوراًي، وليس حيلة، ويؤكد ذلك أن الســــلعة لو تلفت قبل أن يبيعها املصــــرف للعميل فإن تـََلفها يكون 

 على املصرف نفسه، ألنه مَتَّلكها حقيقة .

                                                           

لة ابلنِّسبة ملا سبقها )وهي الطبعة الثانية عشرة ملا تقدمها من  )7( الزحيلي،  َوْهَبة بن مصطفى، )د. ت(، الفقه اإلسالمي وأدلته، الطبعة الرابعة املنقحة املعدَّ
(.5/3777طبعات مصورة(، )  

 )1( ابن قدامة املقدسي، املغين، مصدر سابق، )199/4(.
)2( القرطيب )ت: 671هـ(، أبو عبد هللا حممد بن أمحد، حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، 1384هـ - 1964م، اجلامع ألحكام القرآن، دار الكتب 

(.2/60، )2القاهرة، ط -املصرية   
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أن املصـــرف له أن ينتفع ابلســـلعة بســـائر أوجه االنتفاع فيســـتغلها أو يســـتثمرها إن كانت ت ســـتغل أو ت ســـتثمر،  كما      
وله كذلك أن يبيعها ميت شــاء، وممن شــاء، وكونه اشــرتاها ألجل أن يبيعها فهذا ال جيعل العقد صــوراًي وال حمرّماً. ودليل 

لى هللا عليه فقال له صــــــ -جيد  -على خيرب فجاءه بتمر جنيب ذلك أن النيب صــــــلى هللا عليه وســــــلم اســــــتعمل رجاًل 
وســـلم: ) أك ل  متر خيرب هكذا؟ قال: ال وهللا اي رســـول هللا إان نشـــرتي الصـــاع ابلصـــاعني والصـــاعني ابلثالثة من اجلمع، 

 .(1)فقال عليه السالم: ال تعفل، ولكن ِبْع من هذا، واشرت بثمنه من هذا، وكذلك امليزان(

حكى الصحايب أهنم كانوا يقعون يف راب الفضل من خالل استبدال جّيد التمر برديئه مفاضلًة ، وهو من أنواع فقد     
راب البيوع، ومن مث أرشـــــــــده النيب صـــــــــلى هللا عليه وســـــــــلم بقوله يف تتمة احلديث: )ِبْع اجلمع ابلدراهم، مث أتبع ابلدراهم 

 .(2)َجِنيباً(

ر ابلبيع ليأخذ الدراهم مث يشــــــــــرتي هبا مترًا ومن مث يكون مثن املبيع وســــــــــيطا إلابحة واملالحظ هنا أن الصــــــــــحايب أ مِ     
 املعاملة.

جاء بالل بتمر برينٍّ فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: من أين هذا؟ فقال بالل: متر  ويف صحيح مسلم: )      
هللا عليه  عليه وســــلم، فقال رســــول هللا صــــلى كان عندان رديء فبعت منه صــــاعني بصــــاع ملطعم النيب صــــلى صــــلى هللا

  .(3)وسلم: عند ذلك: أوَّْه عني الراب ال تفعل، ولكن إذا أردت أن تشرتي التمر فِبعه ببيع أخر مث اشرت به(
إن هذا األمر ينســــــحب على ما تقوم به البنوك اآلن من حتويل املبالغ إىل ســــــلع؛ حيث إن املصــــــرف بدال عن أن      

قرضــاً بعشــرة آالف مثاًل لريدها من بعد  اثين عشــر ألفا ، يقوم بتحويل عشــرة اآلالف إىل ســيارة مثلما حوَّل  مينح الزبون
الصحايب التمر إىل دراهم، مث يبيع السيارة ابلنقود، فتوسيط السلع يف العقد ال جيعله حمرًما، شريطة أن يتملك املصرف 

 تلك السلع متّلكا حقيقاً حىت تصبح يف ضمانه.

                                                           

)1( أخرجه الزيلعي )ت: 762هـ(، مجال الدين عبد هللا ، يف نصب الراية ألحاديث اهلداية، ابب: الراب، 1418هـ/1997م، قدم للكتاب: حممد يوسف 
اشية: عبد العزيز الديوبندي الفنجاين، إىل كتاب احلج، مث أكملها حممد يوسف الكاملفوري حتقيق: حممد عوامة، مؤسسة الراين البَـن وري، صححه ووضع احل

(.36/ 4، )1السعودية، ط -جدة  -لبنان/ دار القبلة للثقافة اإلسالمية-بريوت  -للطباعة والنشر   
 )2( الزيلعي، نصب الراية ألحاديث اهلداية، مصدر سابق، )43/4(.
)3( أخرج مسلم يف صحيحه، ابب: بيع الطعام مثال مبثل، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، )د.ت(، دار إحياء الرتاث العريب – بريوت، )1215/3( برقم: 
1594.  
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ومن مث قالوا  ،وعّد بعض العلماء بيع اآلمر ابلشراء صورة من صور بيع العينة املمتنع شرعاً، ألنه ي عّد سلفاً جير نفعاً    
إن السلعة تلزم اآلمر ابلثمن األول إن ّصرح للممول ابلشراء لنفسه، وإن مل أيمر بشرائها له فاملعتمد عندهم لزوم العقد 

 .(4)يع مستقل عن االبتياع األول الذي جرى بني املمّول ومصدر السلعةالثاين يف حق الزبون؛ ألنه ب

والشــــــــــــــك أن عدَّ املراحبة من صــــــــــــــور العينة رأي مرجوح؛ ألن بيع العينة عند اجلمهور ليس هبذا املعىن، بل يكون      
السلعة نفسها  صبرجوع السلعة نفسها إىل البائع األول الذي ابع سلعته ابألجل إىل شخص ما، مث يعيد ذلك الشخ

إىل ذلك البائع األول فيكون بينهما تواطؤ على إرجاعها إىل ابئعها األول، وهبذا قالت طائفة من علماء الســــلف كابن 
 ،ســــــحاقوإ ،ومالك ،واألوزاعي ،والثوري ،وأبو الزاند ،والنخعي ،والشــــــعيب ،وابن ســــــريين ،واحلســــــن ،وعائشــــــة ،عباس

 .(1)وأصحاب الرأي

     

وهبذا ، (2)َوأًحلَّ  اَّللَّ  اْلبَـْيَع   :إىل جواز بيع املراحبة لآلمر ابلشـــــــــــــراء إبقاًء على أصـــــــــــــل املعاملة وذهب اجلمهور
 1988صــــدر قرار عدد من اجملامع الفقهية كمجمع الفقه اإلســــالمي املنعقد ابلكويت يف ديســــمرب من العام امليالدي 

ز وال دليل على املنع ، وألن هذا النوع من البيع ال يرتتب م، مســــــــتدّلني أبن األصــــــــل يف املعامالت هو الصــــــــحة واجلوا
 عليه أي حمظور شرعي .

ومن مث ميكن القول إن بيع املراحبة لآلمر ابلشــــــراء من حيث األصــــــل جائز إمجاعاً إذا عري بني املصــــــرف والعميل      
ذلك  ا فإن العلماء قد تنوعت آراؤهم يفعن مطلق اإللزام ، أّما يف حال وجود اإللزام يف العقد لكال الطرفني أو أحدمه

تبعاً لفهمهم ملقاصد هذا البيع، فذهب الشافعي إىل منع اإللزام يف املراحبة عامة، فقال الشافعي مبينا فساد العقد امللزم 
له بل أن ميأحدمها أنه تبايعاه ق: وإن تبايعا به على أن ألزما أنفســـــهما األمر األول فهو مفســـــوخ من من قبل شـــــيئني)) 

 .(3)(البائع، والثاين أنه على خماطرة أنك إن اشرتيته على كذا أ رحِبك فيه كذا

                                                           

 )4( أمحد الدردير)ت:1201هـ(، )د. ت(، الشرح الكبري مع حاشية الدسوقي، دار الفكر، )د.ط(، )89/3(.

 )1( أمحد راين، )د.ت(، فقه البيوع املهين عنها مع تطبيقاهتا احلديثة يف املصارف اإلسالمية، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب جدة، ص 35.

 )2( سورة البقرة، اآلية: )257(.

 )3( الشافعي، األم، مصدر سابق، )39/3(.
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والشـــــــــــك أن اإللزام ابلوعد ترتتب عليه آاثر عديدة ، منها : أن مســـــــــــألة اإللزام تســـــــــــلب حرية اإلدارة لدى أحد      
رضــــا يعين العقد بغري رضــــا، وفقدان الاملتعاقدين، فإن العميل إذا عدل شــــراء الســــلعة، وألزمه املمول بشــــرائها يدخل يف 

 فقدان أول شرط من شروط صحة العقود عامة، ومن مث فساد العقد.

مث إن الشـــــــــارع قد أثبت للعاقدين خيار اجمللس، فإذا أراد املمول بيع ســـــــــلعة فللعميل خيار اجمللس وليس مثة دليل      
 .يبيح إبطال هذا اخليار

لوعد، اســـتناداً على لزوم الوفاء ابلوعد يف التعامالت احلياتية املســـتمدة من نصـــوص وذهب فريق إىل جواز اإللزام اب    
تًا ِعْنَد اَّللَِّ أَْن تـَق ول وا َما ال تَـ  التشــــــــــــــريع كقوله تعاىل  ْفَعل وَن اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمنو ا ملَ تـَق ول وَن َما ال تـَْفَعل وَن ۞ َكرب َ َمْق

(1) . 

ــائــه املوفني ابلوعــدوقولــه يف معرض      َواذْك ْر يف  ، وقولــه تعــاىل:(2)َوِإبـْرَاِهيَم الــَِّذي َوىفَّ   :الثنــاء على أنبي
آية املنافق ثالث: إذا حدث كذب، )صلى هللا عليه وسلم: وقول النيب ، (3)اْلِكَتاب ِإمْسَاِعيَل ِإنَّه  َكاَن َصاِدَق اْلَوْعدَ 

 .(4)....(وإذا وعد أخلف

 يف قاعدٌ  وســـــلم يهعل هللا صـــــلى هللا ورســـــول يوماً، أمي دعتين) :أَنه  قال رضـــــي هللا عنه عن عبد هللِا  بن عامر ر ويو    
 أعطيهَ  أن أردت  : تقال؟ تعطيه أن أردت ما: وســلم عليه هللا صــلى هللا رســول هلا فقال أ عطك، تعال َها: فقالت بيتنا،
 .(5)(كذبةٌ   عليك كتبت  شيئاً  تعطه مل لو إنك أما: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول هلا فقال متراً،

 –ستناداً على هذه النصوص ومثلها يرى القائلون ابإللزام ابلوعد أنه إذا نكل العميل عن وعده فمن حق املمول إ     
 انً أن يفرض عليه غرامة تعويضــــــــية أو يفرض عليه شــــــــرطاً جزائياً، أو يلزمه بذلك الوعد ضــــــــماانً حلقه وصــــــــو  –املوعود 

 لألموال من العبث.

                                                           

 )1( سورة الصف، اآليتني: )3-2(.

 )2( سورة النجم، اآلية:)37(.

 )3( سورة مرمي، اآلية: )54(.
)4( أخرجه املنذري، يف الرتغيب والرتهيب، كتاب األدب وغريه، حتقيق إبراهيم مشس الدين، 1388 هـ - 1968م، ضبط أحاديثه وعلق عليه : مصطفى 

(. 3/593، )3بريوت(، ط -مصر، )تصوير/ دار إحياء الرتاث العريب  –حممد عمارة، مكتبة مصطفى البايب احلليب   
 )5( املنذري، الرتغيب والرتهيب، مصدر سابق، )598/3(. 
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وذهب مجهور العلماء إىل أن الوفاء ابلوعد مســــــــــتحب وليس بواجب يف مثل هذه التعامالت، فال يلزم به قضــــــــــاء،    
واســــــتدلوا على ذلك أبن الوعد يف أصــــــله تربع، وعقود التربعات أصــــــاًل ال تلزم إال ابلقبض، فكذلك الوعد ال يلزم إال 

 .ضاءً ابلقبض، فال يصح اإللزام به ق

ل املالكية فقالوا: إن املوعود إذا دخل بســـبب الوعد يف حرج فيجب على الواعد أن يفي بوعده، وي لزم به قضـــاًء    وفصـــّ
كما قال له: اهدم بيتك وسأعطيك مااًل تبين به بيتاً جديداً، فهدم املوعود بيته، مث قال الواعد: بدا يل أمر آخر، فإين  

ففي مثل هذه احلال: جيب الوفاء ابلوعد وي لزم به قضـــــــــــــــاًء؛  ،هو أحوج منككنت أريد أن أعطيك لكن وجدت من 
ألن املوعود دخل بسبب الوعد يف حرج وضيق، وتشريعات اإلسالم إمنا جاءت لرفع احلرج عن الناس، وأّما إذا مل يننِب 

 عة وغاايهتا.ملقاصد الشريولعل هذا هو األنسب للمتعاقدين، واألقرب  ،على الوعد فساد وال حرج فال يلزم الوفاء به

ويوجد يف املسـألة قول رابع للشـنقيطي ذكره يف أضـواء البيان، حيث يرى أن الوعد جيب الوفاء به داينًة ال قضـاًء،      
ومن مث تَوّجب على   ،(1)(ن)العدة دي صـــلى هللا عليه وســـلم: مســـتنداً على النصـــوص القرآنية واألحاديث النبوية كقوله

عقود التربعات و  ، ولكن ال يلزم به قضــــاًء؛ ألن الوعد أصــــاًل من التربع،بوعده داينًة بينه وبني هللا تعاىلالواعد أن يفي 
وال خيفى ما هلذا الرأي من  ،(2)فإذا كانت عقود التربعات ال تلزم فكيف يلزم هنا ابلوعد ،لزم من حيث األصـــــــــــــــلتال 

 .حصافة ووجاهة

القول جبواز اإللزام ابلوعد، وقرر أن الواعد  ،م1988 ســــــنة: قام يف الكويت يفوقد تبىنَّ جممع الفقه اإلســــــالمي امل    
واملالحظ أن قرار اجمللس هذا ال خيلو من نظرة مقاصـــــــدية يســـــــتحســـــــنها  ،(3)يتحمل األضـــــــرار الناجتة عن خلفه لوعده

 تلف والتالعب .املشّرعون يف النوازل ومستحداثت القضااي، إذا إن يف اإللزام حفاظاً على األموال من ال

وحتوطا لصــــــــــــــيانة األموال ومحايتها من أيدي العابثني مل تقتصــــــــــــــر البنوك يف عقود املواعدة على إلزام الزبون الواعد     
ابلشــراء املمتنع بفرض العقوابت عليه أو مقاضــاته فحســب، بل تطلب منه ضــماانت مســبقة وعربون مقّدم، وصــكوك  

منع الزبون من العدول واإلعراض عن الصــــــفقة، ورمبا يتم ذلك كله يف بعض كمبياالت وغريها من أســــــاليب تدعو إىل 
البنوك، الســــــيما الربوية منها قبل أن ميتلك املصــــــرف الســــــلعة امتالكاً صــــــحيحاً ميّكنه من قبضــــــها واالنتفاع هبا بيعاً أو 

كون قبل تلكها؛ ألن الوعد ياســـــــــتعمااًل، مما جيعل الوعد يف منزلة العقد املنجز، كأن املصـــــــــرف ابع الســـــــــلعة قبل أن مي

                                                           

 )1( أخرجه اهليثمي، يف جممع الزوائد، حتقيق: حسام الدين القدسي، 1414هـ، 1994م،  مكتبة القدسي، القاهرة، )د. ط(، )166/4(، برقم: 6833. 
 )2( الشنقيطي)ت: 1393هـ(، حممد األمني، 1415هـ - 1995م، أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن، )د.ط(، )438/3 وما بعدها(. 
 أمحد راين، فقه البيوع املنهي عنها، مصدر سابق، )ص 44(. )3(
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متلك البنك للســـلعة، فإذا ما ع ّد الوعد ملزماً فهو مبنزلة العقد، أي كأنه ابع الزبون الســـلعة قبل أن يتمّلكها ، فهو من 
أيتيين   ،هللا رســـــــــول اي ال:ققَاَل: ) رضـــــــــي هللا عنه ابب بيع ما ال ميلك . ومن مَث يفســـــــــد العقد، فعن حكيم بن حزام

 .(4)(عندك ليس ما تبع ال: قالف ؟بتاعه له من السوقأفأ عندي، ليس البيع مين ريدي الرجل

 ال حِيل ســــــلف وبيع، وال شــــــرطان يف بيع، وال رِبح ما مل ي ضــــــمن، وال بيع ماليس )ه صــــــلى هللا عليه وســــــلم: ومثله قول
 .(1)(عندك

ثمن مؤَجل يســـدد مفرّقا عقد  على َمِبيٍع حالٍّ بوقد ي طلق على املراحبة املصـــرفية بيع التقســـيط، وبيع التقســـيط هو ال     
وهو من عقود التمويـل أو اخلـدمـات االئتمـانيـة يف البنوك اليت تلتقي مع املراحبـة ، على َأجزاء معلومـة يف أَوقـات معلومـة

ط حبي أييت  ثعامة يف صـــــورها وشـــــروطها ويفرتقان يف آلية دفع الثمن ، حيث تنبين املراحبة املصـــــرفية على ســـــداد املقســـــّ
مث إن املصــــــرف  ،العميل إيل البنك ليطلب شــــــراء الســــــلعة مث يَِعد بشــــــرائها بربح معلوم على أن يكون الســــــداد ابآلجل

يشرتي تلك السلعة، فيمتلكها مث يبيعها إىل العميل أبجل ، بزايدة على رأس املال ، على أن يكون السداد موّزعا على 
 أقساط مقّدرة ومعلومة ولزمن معلوم.

ومن أهم خصـــــائص هذا البيع أن تكون الســـــلعة حالَّة، والثمن مؤجل، ويكون التســـــديد على أقســـــاط، فال يســـــدد     
 .دفعة واحدة، بل على أجزاء معلومة، يف أوقات معلومة

واألصـــــــــــــل يف هذا البيع اجلواز؛ لكونه من بيوع األجل، واألصـــــــــــــل يف بيوع األجل يف الشـــــــــــــريعة اجلواز؛ ألهنا نوع من  
ت ْم بِ  :، وأابح هللا عقود املداينة بقولهاملداينات ّمًى َفا دَ اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمنو ا ِإَذا َتدايـَنـْ  ،(2)ْكتـ ب وه  ْيٍن ِإىَل َأَجٍل م ســــــــــــــَ

أن بيع  إالّ  ،فهذه اآلية تشمل أي عقد مداينة سواء أكان بيع أجل، أوحال، أو َسَلم، أو غري ذلك من أنواع املداينات
دد مفرّقًا، وأنه يزيد على الثمن احلال. ودلَّ على جوازه ما  التقســـيط خيتلف عن ســـائر عقود املداينات يف أن الثمن ي ســـّ

ين كاتبت إجاء يف الصــــحيحني من حديث عائشــــة رضــــي هللا عنها يف قصــــة بَرِيرَة حني دخلت على عائشــــة وقالت: )
 از تقسيط الثمن.ففي احلديث دليل على جو  ،(3)(أهلي على تسع أواق يف كل عام أوقية

                                                           

)4( أخرجه أبو داود )ت: 275هـ(، سليمان بن األشعث يف سننه، ابب: يف الرجل يبيع ماليس عنده، حتيقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، )د.ت(، 
.3503(، برقم: 3/283وت، )بري  –املكتبة العصرية، صيدا   

 )1( أخرجه احلاكم يف املستدرك، كتاب البيوع، مصدر سابق، )21/2(، برقم: 2185.
 )2( سورة البقرة، اآلية: )282(. 
 )3( أخرجه مسلم يف صحيحه، ابب: إمنا الوالء ملن أعتق، مصدر سابق، )1142/2(، برقم: 1504.
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وأما زايدة الثمن يف البيع اآلجل أبكثر من الســــــــــــــعر احلاضــــــــــــــر فدل على جوازه ما روي عن عبد هللا بن عمرو بن     
أن رســــول هللا صــــلى هللا عليه وســــلم أمره أن جيهز جيشــــا فنفدت اإلبل، فأمره النيب صــــلى هللا عليه وســــلم أن العاص )

 .(4)(عري ابلبعريين إىل إبل الصدقةأيخذ يف قالص الصدقة، فكان أيخذ الب

فوجه الداللة يف احلديث أن الثمن احلال للبعري الواحد هو بعري واحد، لكن ملا صـــار ســـداد الثمن بعد أجل صـــار      
 مثن البعري الواحد بعريين أو ثالثة ، فدّل هذا على جواز الزايدة يف الثمن لوجود األجل.

 بني البيع اآلجل، والتمويل الربوي؟ ولسائل هنا أن يسأل: ما الفرق    

ل إن الفرق بينهما يتمثل يف أن املقرض يف التمويل الربوي يعطي نقوداً ، ويســـــرتّد نقوداً ، فالتمويل يف حقيقته متوي     
نقدي ، وهلذا قال أهل العلم " إن النقود ال تلد النقود " فأي زايدة أيخذها املصــــــــــرف على النقود املقرتضــــــــــة فهي من 

لراب ؛ بينما يف البيع اآلجل ال يكون التمويل نقدايً ، وإمنا هو متويل ســــلعي  ، حبيث يبيع املصــــرف ســــلعة ويكســــب يف ا
مثنها اآلجل ، ففيه متويل ســــــلعي تتحول فيه النقود اليت كانت عند البائع إيل ســــــلعة، مث تتحول هذه الســــــلعة إيل نقد، 

 النقود إىل سلعة، مث من سلعة إىل نقد، وهذه هي التجارة املشروعة، أي ومن مث كانت آلية البيع اآلجل مركوزة يف نقل
أن تتقلب النقود ويصبح فيها تقليب للمال ، وتدويل له بني الناس . وهذا خبالف املقِرض الذي يقرض مبلغاً ليسرتّده 

 بزايدة دون بذل أي جهد أو تقليب لتلك النقود .

ئع مالكاً للســــــــلعة ملكا يؤهله للتصــــــــرف فيها واالنتفاع هبا بســــــــائر وجوه ومن شــــــــروط بيع التقســــــــيط أن يكون البا   
التصرف واالنتفاع، كما أن من شروطه أن يكون البائع قابضاً للسلعة، والقبض أمر زائد عن التملك، فال بد من متّلك 

ته، لقيين رجل، اســــــــــتوجبابْتعت  زيتاً يف الســــــــــوق، فلما ) :وي عن ابن عمر أنه قالر  ، ملا الســــــــــلعة وقبضــــــــــها قبل بيعها
فأعطاين به رحباً حســناً، فأردت أن أضــرب على يديه، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفتُّ إليه، فإذا زيد بن اثبت 
لع حيث  فقال: ال تبعه حيث ابتعَته، حىت حتوزه إىل رحلك، فإن رســـــــول هللا صـــــــلى هللا عليه وســـــــلم هنى أن ت باع الســـــــِ

 .(1)(إىل رحاهلمت بتاع، حىت حيوزها التجار 

                                                           

)4( أخرجه أبو داوود، يف السنن، ابب:  يف الرخصة يف بيع احليوان ابحليوان نسيئة،  حتقيق: شَعيب األرنؤوط - حَممَّد كاِمل قره بللي، 1430 هـ - 2009 
، وله طريقان ضّعف األلباين واحدة وحّسن األخرى.3357(، برقم: 5/244، )1م، ط  

)1( رواه احلاكم يف املستدرك، ابب: وأما حديث أيب هريرة، مصدر سابق، )46/2(، برقم: 2271، وي نظر كذلك نصب الراية ألحاديث اهلداية، للزيلعي، 
(.4/32ابب: املراحبة والتولية، مصدر سابق، )  
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ففائدة القبض ترتكز يف انتقال الضـــــمان من البائع إىل املشـــــرتي حيث أن املشـــــرتي لو اشـــــرتى ســـــلعة فتمّلَكها ومل      
 يقبضها مث أصيبت بتلف كان ضماهنا على البائع مع أهنا مملوكة للمشرتي .

مااًل وبيعاً .كما أنه يف املبيع واالنتفاع به اســـتع ومن فوائد القبض أيضـــاً أنه ميكِّن املشـــرتي من التصـــرف حبرية اتمة     
 يؤكد حتّمل ما حيدث ابملثمون من عيب ، ويسد أبواب النزاع بني الناس .

 . املراحبة يف بعض املصارف اإلسالمية الليبيةاملبحث الرابع: 

 مصرف اجلمهورية ل به اآلن يفقبل اختتام هذا البحث املقتضب حيسن أن أسوق بنود عقد املراحبة املصرفية املعمو      
بليبيا بكافة فروعه كأمنوذج يســــــــــــــتنري القارئ مبا ورد فيه من مواد توافق أحكام الشــــــــــــــريعة وتســــــــــــــهم يف حل األزمات 

فبيع املراحبة الذي جيريه مصــــرف اجلمهورية لبيع الســــيارات واألاثث ومواد البناء وأجهزة احلاســــوب  ،االقتصــــادية لألســــر
 وهو يتكون من اخلطوات اآلتية:  -يف نظران  –ز شرعاً مستوف لشروطه وغريها عقد صحيح جائ

اخلطوة األوىل: يتقدم املواطن للمصـــــرف بطلب يفيد رغبته يف شـــــراء الســـــلعة مصـــــحوب بفاتورة تبني نوع الســـــلعة      
راء الســـلعة بعد شـــ بدي فيه الزبون رغبته يفي   ،وهذا الطلب يســـمى وعدا ابلشـــراء ،ســـواء أكانت ســـيارة أم غريها، ومثنها

أن يشــــرتيها املصــــرف من الشــــركة ويتملكها ابلعقد، وهذا الوعد غري ملزم للزبون، فهو على اخليار يســــتطيع أن يتنصــــل 
منه بعد أن ميلك املصــــــرف الســــــلعة ويتورط فيها، يف حالة ما لو وجد ســــــلعة أخرى أحســــــن منها أو أرخص، وهذا ما 

 وي املضمون الربح.جيعل عقد املراحبة خيتلف عن القرض الرب

 ن الشركة. ويتعاقد عليها فيشرتيها م ،عاين السلعة املرغوب شراؤهااملصرف مندوبه لي   رسلاخلطوة الثانية: ي       

  .اخلطوة الثالثة: ي طلب من املواطن إذا رغب يف االستمرار يف املعاملة أن يوقع عقد الشراء من املصرف    

ن بعد توقيع عقد الشـــــــــــراء مقدم الثمن لو طلب منه مقدم من الثمن، ويوقع الكمبياالت اخلطوة الرابعة: يقدم املواط   
 مع املصرف ملا تبقى عليه مؤجال، وال جيوز له أن يدفع املقدم أو الكمبياالت قبل توقيع عقد الشراء من املصرف.

 اخلطوة اخلامسة: ي عطى املواطن إذن تسليم السيارة أو احلاسوب من الشركة.   
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ذه اخلطوات البد أن تكون على الرتتيب الســــــــــــابق وال جيوز التجاوز بتقدمي خطوة عما قبلها، كما ال جيوز للمواطن وه
أن يدفع على أوراق أخرى مثل منوذج ســــــــلفة أو غري ذلك، وال يتوىل نقل األوراق بنفســــــــه إىل الشــــــــركة بل يقوم بذلك 

 .(1)مندوب املصرف

 النتائج 

 قتضبة إىل بعض النتائج، ميكن إمجاهلا يف اآليت:لقد توصلت هذه الدراسة امل

 املراحبة بنوعيها من أنواع البيوع اجلائزة اليت أابحها الشارع تيسرياً على الناس. -

جل وهي طريقة عصـــــــــــرية من طرق البيع اآل ،املراحبة املصـــــــــــرفية ميكن عّدها من النوازل اليت دعت إليها حاجة الناس -
 العصر، وتليب احتياجات البشر، وتسهم يف إسعادهم ورفع احلرج عنهم.ظروف مع  الءم بشكل كبريتت

املراحبة املصـــــرفية جائزة بشـــــروطها حىت لو كان الوعد ملزماً لطريف العقد، ومتتنع إذا اشـــــرتط املصـــــرف أو اجلهة البائعة  -
اعة شراء فعلّياً صرف البضأي أمر يدل على بيع ما ال ميلك، كأن يقوم الزبون بدفع قسط من الثمن قبل أن يشرتي امل

 من مالكها ويضع يده عليها.

تلك هي أهم النتائج اليت اهتديت إليها يف هذا العمل العلمي الذي أطمح من خالله أن أســهم يف تبصــري القارئ      
هَ يـَْوَم أَتْيت ك لُّ نـَْفٍس جت َ أبهم املســـائل املســـتحدثة يف البيوع يف هذا العصـــر، وأبتغي به ثواب هللا   .ااِدل  َعْن نـَْفســـِ

                    (.  111سورة األنعام، اآلية: )

 فهرس املصادر واملراجع

 . ، مصحف املدينة املنورة، برواية حفص عن عاصمالقرآن الكرمي* 

                                                           

 )1(  ملزيد من اإليضاح ينظر موقع الدكتور الصادق الغرايين على شبكة املعلومات،
 http://www.tanasuh.com/index.php 

 
 
 

http://www.tanasuh.com/index.php
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ـــــــــــــ620: ت) املقدسي قدامة ابن - ـــــــــــــ1388)أمحد، بن هللا عبد الدين موفق حممد أبو ،(هـ  ،املغين ،(م1968 - هـ
 . لقاهرةا مكتبة

 – صادر دار: نشر ،العُر لسان ـــــــــــ،(ه 1414) علي، بن مكرم بن حممد ،(هـــــــــــ711: ت)األفريقي منظور ابن -
 .بريوت

ـــــــــــ275: ت) داود أبو -  ،داود أيب سنن ،(ت.د) احلميد، عبد الدين حميي حممد: حتيقيق األشعث، بن سليمان ،(هـ
 . بريوت – صيدا العصرية، املكتبة

ـــــــــــــــ 1430) بللي، قره كامل  حممد - األرنؤوط شَعيب: حتقيق األشعث، بن نسليما داوود، أبو -  ،(م 2009 - هـ
 .  العاملية الرسالة دار ،داود أيب سنن

 . الفكر دار ،الدسوقي حاشية مع الكبري الشرح ،(ت. د) ،(هـ1201:ت)الدردير أمحد -

 اإلســــــــــالمي ملعهدا ،اإلس        المية املص        ارف يف اْلديثة تطبيقاِتا مع عنها املهين البيوع فقه ،(ت.د) راين، أمحد -
 . جدة والتدريب للبحوث

 على املس       تدرك ،(م1990 – ه1411) القادر، عبد مصـــــــــطفى حتقيق محدويه، بن حممد هللا عبد أبو  احلاكم، -
 .بريوت العلمية، الكتب دار ،الصحيحني

 - هـ1413) املغريب، الطرابلسي لرمحنا عبد بن حممد بن حممد هللا عبد أبو الدين مشس ،(هـ954: ت) احلطاب  -
 . الفكر دار ،خليل خمتصر شرح يف اجلليل مواهب ،(م1992

 . دمشق – سوريَّة - الفكر دار ،وأدلته اإلسالمي الفقه ،(ت. د) مصطفى، بن َوْهَبة الزحيلي، -

ــــــــــــ762: ت) الزيلعي -  عبد: احلاشية ووضع صححه البَـن وري، يوسف حممد: للكتاب قدم هللا، عبد الدين مجال ،(هـ
ـــــدي العزيز ـــــديوبن  ،عوامـــــة حممـــــد: حتقيق الكـــــاملفوري يوســــــــــــــف حممـــــد أكملهـــــا مث احلج، كتـــــاب  إىل الفنجـــــاين، ال

ــــــــــــ1418)  القبلة ارد/ لبنان- بريوت - والنشر للطباعة الراين مؤسسة ،اَلداية ألحاديث الراية نصب ،(م1997/هـ
 .السعودية – جدة -اإلسالمية للثقافة

 .  بريوت – املعرفة دار ،األم ،(م1990/هـ1410) إدريس، بن حممد هللا عبد أبو ،(هـ204: ت) الشافعي -
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 . العلمية الكتب دار: نشر ،املهذُ ،(ت.د) إبراهيم، إسحاق أبو ،(هـ476: ت) الشريازي -

 دار ،ابلقرآن القرآن ِيضاح يف البيان أضوا ٌ ،(م1995 - هـ1415) األمني، حممد ،(هـ1393: ت)الشنقيطي -
 . لبنان – بريوت التوزيع و النشر و للطباعة الفكر

ــــــــــــــ 1415) السلفي، اجمليد عبد بن محدي: حتقيق اللخمي، سليمان القاسم أبو الطرباين، -  املعجم ،(م1994 - هـ
 .الرايض – الصميعي دار و القاهرة، – تيمية ابن مكتبة: نشر ،الكبري

ـــــــــــــــــــ671: ت) القرطيب  - ـــــــــــــــــــ1384) اطفيش، وإبراهيم الربدوين أمحد: حتقيق أمحد، بن حممد هللا عبد أبو ،(هـ  - هـ
 .القاهرة – املصرية الكتب دار ، ،القرآن ألحكام اجلامع ،(م1964

 ارد ،الشرائع ترتيب يف الصنائع بدائع ،(م1986 - هـ1406) بكر، أبو الدين عالء ،(هـ587: ت) الكاساين -
 .العلمية الكتب

 أحاديثه ضبط ،(م1968 - هـــ 1388) الدين، مشس إبراهيم حتقيق الدين، زكي العظيم دعب هللا عبد أبو املنذري، -
 إحياء دار/ صــــويرت) مصــــر، – احلليب البايب مصــــطفى مكتبة ،والرتهيب الرتغيب عمارة، حممد مصــــطفى: عليه وعلق
 (. بريوت - العريب الرتاث

ـــــــــ،1414) دسي،الق الدين حسام: حتقيق علي، الدين نور احلسن أبو اهليثمي، -  ومنبع الزوائد جممع ،(م1994 هـ
 . القاهرة القدسي، مكتبة ،الفوائد

 الفكر دار ،خليل خمتصر بشرح اجلليل منح ،(م1989/هـ1409) املالكي، هللا عبد أبو ،(هـ1299:ت) عليش -
 . بريوت –

ـــــــ(،261)ت:  مسلم -  الصحيح داملسن ،(ت.د) الباقي، عبد فؤاد حممد: حتقيق النيسابوري، القشريي احلسن أبو هـ
 العريب لرتاثا إحياء دار  ،مس  لم ص  حيح=  وس  لم عليه هللا ص  لى هللا رس  ول ِىل العدل عن العدل بنقل املختص  ر

 .بريوت –
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 م2014اْلاثر املرتتبة على العدوان اإلسرائيلي األخري على قطاع غزة عام 
 حممد رفيق مؤمن الشوبكي

 سالمية العاملية مباليزايطالب دكتوراه قانون ابجلامعة اال

 حماضر ابجلامعة اإلسالمية وجامعة فلسطني بغزة
 البحثملخص 

ميع الصور جب منذ وقوع فلسطني حتت االحتالل اإلسرائيلي، وهو ميعن يف انتهاك حقوق الشعب الفلسطيين وحرايته
هة، ولقواعد حملتل وحرايته من جأبرز أشكال انتهاك االحتالل اإلسرائيلي حلقوق الشعب الفلسطيين ا منو  واألشكال،

. فكان هذا م2014القانون الدويل من جهة أخرى، العدوان الذي شنه االحتالل اإلسرائيلي على قطاع غزة عام 
على الظروف اإلنسانية وعلى  م2014قطاع غزة عام اآلاثر املرتتبة على العدوان اإلسرائيلي على  بيانالبحث هبدف 

 االحتالل اإلسرائيلي ةمالحقاآلليات القانونية اليت ميكن من خالهلا وبيان عليمية والثقافية، القطاعات االقتصادية والت
 عدوانه على قطاع غزة، وتسليط الضوء على اإلجراءات القانونية املتخذة من قبل دولة فلسطني أثناءجلرائم املرتكبة اعلى 

 هبذا اخلصوص.  

 على قطاع غزة العدوان اإلسرائيلي األخريوتوصل إىل أن . االستقرائيو ي، الوصفي التحليل ني:املنهجوقد اعتمد البحث 
أدى إىل ظروف إنسانية صعبة للغاية، تتنوع بني القتل واجلرح والتشريد والتدمري للمنازل واملنشآت املدنية، ابإلضافة إىل 

االنتهاكات كما أن   ثقايف،وال التعليمي لقطاعااخلسائر االقتصادية الكبرية، انهيك عن األضرار البالغة واآلاثر السلبية على 
م متثل اجلرائم اجلنائية الدولية مجيعها: جرائم 2014املرتكبة من االحتالل اإلسرائيلي خالل عدوانه على قطاع غزة عام 
 احلرب وجرائم اإلابدة مجاعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم العدوان.

 امللفات اليت تضمن ارتكاب االحتالل اإلسرائيلي جرائم جنائية دولية إىل وأوصى بضرورة قيام دولة فلسطني إبحالة
املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية مباشرة دون انتظار أن يقوم مبباشرة التحقيق من تلقاء نفسه، وذلك لتحقيق 

حبمالت إعالمية  القيامرائيلي، و السرعة يف اإلجراءات، إضافة إىل العمل على إجياد آليات بديلة حملاكمة االحتالل اإلس
 تبني آاثر العدوان اإلسرائيلي األخري على قطاع غزة، واليت ال نزال نعاين منها حىت اآلن.

 عدوان، حرب، إسرائيلي، قطاع غزة. الكلمات املفتاحية:
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 مقدمة:
رايته جبميع حمنذ وقوع فلسطني حتت االحتالل اإلسرائيلي، وهو ميعن يف انتهاك حقوق الشعب الفلسطيين و 

منتهكاً قواعد القانون الدويل جبميع مصادره وفروعه، وعلى وجه اخلصوص القانون الدويل اإلنساين،  الصور واألشكال،
 ومعترباً نفسه دولة فوق القانون.

وإن من أبرز أشكال انتهاك االحتالل اإلسرائيلي حلقوق الشعب الفلسطيين احملتل وحرايته من جهة، ولقواعد  
م، حيث بدأ 2014ون الدويل من جهة أخرى، العدوان الذي شنه االحتالل اإلسرائيلي على قطاع غزة عام القان

لعسكرية لقصف وضرب قطاع غزة، ا هابستخدام كافة أسلحته ومعدات م2014 يوليو 8 منذ فجراالحتالل اإلسرائيلي 
م. مخسون يومًا من العدوان أسفرت عن دمار هائل مشل البشر 2014أغسطس  28حىت واستمر على هذا احلال 

 .رية من القطاع إىل كومة ركام وأثر بعد عنيواحلجر، وأهلك احلرث والنسل، وأحال مناطق كث
ومشل الضرر الذي تسبب به االحتالل اإلسرائيلي يف قطاع غزة كافة مناحي احلياة ومجيع املرافق اخلدماتية 
والصناعية والثقافية والتعليمية، وهو ما يؤكد أبن هذا العدوان مل يكن جمرد عملية عسكرية فحسب، وإمنا هو ختريب ممنهج 

 اد منظم وعقاب مجاعي لكل أشكال احلياة يف  قطاع غزة.وإفس
إن العدوان اإلسرائيلي األخري على قطاع غزة بكل ما خلفه من ختريب ودمار وقتل ملئات البشر وهدم لألماكن 

م االحتالل ااحملمية يف الشريعة والقانون كاملساجد ودور العبادة واملستشفيات واملقابر وغريها، سيبقى دليالً شاهداً على إجر 
اإلسرائيلي وخرقه لكافة القواعد واألعراف والقوانني الدولية، ومعاملة االحتالل اإلسرائيلي الشعب الفلسطيين احملتل مبا 

 خيالف القانون الدويل العام والقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين. 
ط وع، متهيدًا للخروج بنتائج وتوصيات تسهم يف تسليلكل ذلك وجد الباحث من األمهية تناول هذا املوض 

م، واآلاثر املرتتبة على ارتكاب 2014الضوء على جرائم االحتالل اإلسرائيلي خالل عدوانه األخري على قطاع غزة عام 
 قطاع غزة.  هذه اجلرائم اجلنائية الدولية على أهم القطاعات واجملاالت يف

 

 مشكلة البحث:

https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
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طاع غزة عام على ق االحتالل اإلسرائيليبيان أهم اآلاثر املرتتبة على عدوان  يف تتلخص مشكلة البحث
م، وآليات حماكمته من الناحية القانونية، ودراسة ما إذا كانت اإلجراءات القانونية املتخذة حالياً حبق االحتالل 2014

 ه.اإلسرائيلي كفيلة مبحاكمته وردعه على جرائمه حبق الشعب الفلسطيين من عدم
 أمهية البحث:

تكمن أمهية إعداد هذا البحث كونه يسلط الضوء على موضوع من املواضيع املهمة على صعيد وضع فلسطني 
م، ممعنًا يف انتهاك 2014يف ضوء القانون الدويل، أال وهو االعتداءات واالنتهاكات اإلسرائيلية يف قطاع غزة عام 

 حسيب، ولذا كان البد من العمل على إجياد آليات إللزام االحتالل التشريعات واملواثيق الدولية دون أي رقيب وال
اإلسرائيلي ابحرتام قواعد القانون الدويل اإلنساين، وحماكمته على انتهاكاته املستمرة حبق الشعب الفلسطيين ومقدراته، 

 م.2015مبا يف ذلك العدوان األخري على قطاع غزة عام 
ف مام دولة فلسطني للمحكمة اجلنائية الدولية وتوقيعها على اتفاقيات جنيوتتزايد أمهية هذا البحث بعد انض

األمر الذي من شأنه فتح اجملال أمام الفلسطينيني لرفع دعاوى على  ،وانضمامها إىل العديد من املنظمات الدولية
 م.2014لعدوان األخري على قطاع غزة عام ااالحتالل اإلسرائيلي على 

 أهداف البحث:
على أهم  م2014قطاع غزة عام اآلاثر املرتتبة على العدوان على  بحث بشكل أساسي إىل بيانيهدف ال 

جرائمه املستمرة  على ة االحتالل اإلسرائيليمالحقاآلليات القانونية اليت ميكن من خالهلا ، وبيان القطاعات واجملاالت
، وتسليط الضوء على م2014قطاع غزة عام حبق الشعب الفلسطيين، خصوصًا اجلرائم املرتكبة إابن العدوان على 

 اإلجراءات القانونية املتخذة من قبل دولة فلسطني هبذا اخلصوص.
 منهجية البحث:

يان ب يف هذا البحث سيتم استخدام املنهجني: املنهج الوصفي التحليلي، واملنهج االستقرائي، وذلك من خالل 
ص القانونية يف بيان وحتليل واستقراء النصو ي على قطاع غزة، وكذلك واستعراض اآلاثر املرتتبة على العدوان اإلسرائيل

التشريعات الدولية ذات العالقة مبوضوع البحث، وإسقاط هذه النصوص القانونية على موضوع العدوان اإلسرائيلي على 
 قطاع غزة.
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 هيكلية البحث:
 ايل:سيتم تقسيم هذا البحث إىل مبحث متهيدي وأربعة مباحث على النحو الت 

 املبحث التمهيدي: الوضع القانوين الدوِل لقطاع غزة.
 املبحث األول: أثر العدوان اإلسرائيلي األخري على قطاع غزة على الظروف اإلنسانية.
 املبحث الثاين: أثر العدوان اإلسرائيلي األخري على قطاع غزة على القطاع اَلقتصادي.

 ري على قطاع غزة على القطاع التعليمي والثقايف.املبحث الثالث: أثر العدوان اإلسرائيلي األخ
 املبحث الرابع: اْلاثر القانونية املرتتبة على العدوان اإلسرائيلي األخري على قطاع غزة.

 املبحث التمهيدي
 الوضع القانوين الدوِل لقطاع غزة

رب م حدثت حوبعدها أبايم، 15/5/1948انتهى االنتداب الربيطاين عن األراضي الفلسطينية بتاريخ  
وأسفرت عن احتالل الكيان الصهيوين ما م 1948عام فلسطني بني اجليوش العربية واملليشيات الصهيونية املسلحة 

ظل قطاع غزة حتت السيادة العربية الفلسطينية مع خضوعه لرقابة و من مساحة فلسطني التارخيية،  %77يقرب من 
ىت االحتالل وذلك ح، الضفة الغربية حلكم اململكة األردنية ومحاية القوات املصرية يف فلسطني، يف حني خضعت

م، وبذلك أصبحت فلسطني أراضي حمتلة واقعة حتت االحتالل 1967 اإلسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية يف يونيو
عن  يلأهنا ستقوم بتطبيق اتفاقية جنيف، ومل ميض وقت طو  اإلسرائيلي االحتاللقوات علنت بعدها أو  .اإلسرائيلي

طأ، واعتربت تطبيق اتفاقية جنيف قد ورد بطريق اخل منموقفها أبن ما جاء  مربرةتراجع احلكومة اإلسرائيلية عن موقفها، 
واستندت يف تربير موقفها إىل  .1نفسها أهنا مل تقم ابحتالل األراضي الفلسطينية، وإمنا تقوم بدور املدير هلذه األراضي

عن نفسها، أما  م كانت حرابً دفاعية من قبل إسرائيل1967حرب والثانية: أن  ،ةفراغ السيادثالث حجج: األوىل: 

                                                           
 هاين عادل أمحد عواد، املسئولية اجلنائية الشخصية ملرتكيب جرائم احلرب، رسالة ماجستري، كلية الدراسات العليا: قسم القانون، جامعة النجاح، انبلس، 1

وما بعدها. 110م، ص2007  
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أن اتفاقية جنيف غري ملزمة وانفذة يف مواجهة إسرائيل لعدم إدراجها ضمن نطاق القانون احمللي اإلسرائيلي جراء الثالثة: 
 .2عدم إصدار الكنيست لتشريع خاص بذلك

قرارات أكدت فيها أبن اتفاقية جنيف الرابعة تسري على أصدرت عدة دة اجلمعية العامة لألمم املتحغري أن  
 . 3األراضي الفلسطينية احملتلة، وأدانت يف هذه القرارات االنتهاكات اإلسرائيلية واخلروقات اجلسيمة هلذه االتفاقية

 نية وإسرائيل،م بني السلطة الوطنية الفلسطي13/9/1993على الرغم من أن اتفاقية أوسلو متت يف اتريخ و  
ال بد من التأكيد على أن تطبيق قانون االحتالل احلريب على األراضي الفلسطينية متزامناً مع اتفاقية أوسلو؛ ألن النهاية 
ة الفعلية لالحتالل تقتضي أبن تتنازل إسرائيل عن كل سلطاهتا يف كامل املناطق الفلسطينية مبا فيها املنطقة )أ( إىل السلط

 أن إسرائيل ما زالت تتمتع ابختصاصات األمن يف تلك املناطق، وأن نفوذ تلك القوات ما زال مستمراً الفلسطينية إال
يف تلك املناطق، وهلذا فإن تلك املناطق تبقى خاضعة لقواعد االحتالل العسكري. حيث يدعم هذا الرأي ما ورد يف 

رم األشخاص احملميون الذين يقيمون يف ( من اتفاقية جنيف الرابعة اليت نصت على أنه:47أحكام املادة ) أي  "ال حي 
إقليم حمتل، أبي حال وال أبي كيفية، من االنتفاع هبذه االتفاقية، سواًء بسبب تغيرٍي يطرأ نتيجة الحتالل األراضي على 

سبب ب مؤسسات اإلقليم املذكور أو حكومته، أم بسبب اتفاٍق يعقد بني سلطات اإلقليم احملتل ودولة االحتالل، أم
 .4قيام هذه الدولة بضم كل األراضي احملتلة أو ضّم بعضها"

م، والذي استهدفت منه 2005ة لسنة أما فيما يتعلق ابالنسحاب اإلسرائيلي األحادي اجلانب من قطاع غز  
، لقانون الدويلا إسرائيل إخالء مسئوليتها والتنصل من التزاماهتا القانونية جتاه السكان املدنيني الفلسطينيني وفقاً لقواعد

يعترب جمرد إعادة انتشار وانسحاب جزئي لقوات االحتالل عنها وليس إهناء حلالة االحتالل؛ لكون هذا االنسحاب فإنه 
 اقتصر على اإلقليم الرتايب ومل ميتد ليشمل كافة مكوانت اإلقليم الفلسطيين، بل مل يسرتد الفلسطينيون سيادهتم عليه،

                                                           
 نزار أيوب، القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن، سلسلة تقارير قانونية )32(،  رام هللا، 2

.254م، ص2000، د.ن، غزة، 1وما بعدها ؛ عبد الرمحن أبو النصر، اتفاقية جنيف وانطباقها يف األراضي احملتلة، ط 46م، ص2003  
 أهم هذه القرارات قرار اجلمعية العامة رقم 58/43 بتاريخ 1988/2/6م، والقرار رقم 44 /48 بتاريخ 1989/1/8م اللذان اعتربا حاالت اخلرق اخلطرية 3

م( جرائم حرب وإهانة لإلنسانية.1993-م1987ألحكام اتفاقية جنيف الرابعة خالل االنتفاضة الفلسطينية األوىل )  
 ماهر حامد احلويل وعبد القادر صابر جرادة، العدوان اإلسرائيلي على سفينة احلرية، جملة اجلامعة اإلسالمية )سلسلة الدراسات اإلسالمية(، اجمللد التاسع 4
عشر، العدد الثاين، يونيو 2011م، ص423 ؛ اجمللس االقتصادي الفلسطيين للتنمية واإلعمار )بكدار(، اآلاثر القانونية املرتتبة على اعتبار قطاع غزة كياانً 
  ، 2016/2/24م.www.pecdar.ps/userfiles/file/Law%20Report.pdfمعادايً، 

http://www.pecdar.ps/userfiles/file/Law%20Report.pdf
http://www.pecdar.ps/userfiles/file/Law%20Report.pdf
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. وفضالً 5احلدودواملعابر و جالئها عن قطاع غزة ابلسيطرة على أجواء القطاع، فضال عن البحر جراء متسك إسرائيل بعد 
عن ذلك يتطلب إهناء االحتالل وجوب قيام سلطات االحتالل إبعادة األسرى إىل أوطاهنم بدون أي أتخري عند وقف 

 .6ثة، إال أهنا مل تقم بذلك( من اتفاقية جنيف الثال118األعمال العدائية الفعلية وفقاً لنص املادة )
من كل ذلك أن قطاع غزة يعترب أرض حمتلة، وتبقى عالقة هذه األرض مع االحتالل  ويتضح للباحث 

اإلسرائيلي حمكومة بقواعد القانون الدويل اإلنساين، وأي تعٍد من قبل االحتالل اإلسرائيلي عليه يعد خرقاً لقواعد القانون 
 الدويل اإلنساين.

 
 

 األولاملبحث 
 أثر العدوان اإلسرائيلي األخري على قطاع غزة على الظروف اإلنسانية

أسفر العدوان اإلسرائيلي األخري على قطاع غزة عن ظروف إنسانية صعبة، وقد ارتكب االحتالل اإلسرائيلي  
 خالل عدوانه على قطاع غزة جرائم جنائية دولية، فقد نتج عن هذا العدوان ما يلي:

 قتل املدنيني: -1
 طفالً ( 530) منهم من املدنيني، بينهم (%81، )شهيًدا( 2147ن )م أكثر االحتالل اإلسرائيلي قتل حيث 

 وكالة يف العاملني من( 11، ومنهم )وتشويه حرق من أصاهبا ملا جثثهم على التعرف يتم مل( 64)و ،امرأة( 302)و
  .7( صحفياً 16، و)اإلسعاف يف العاملة الطبية مالطواق من( 23)و ،(ونروااأل) الفلسطينيني الالجئني وتشغيل غوث

                                                           
 حممود احلنفي، ورقة عمل: الضفة الغربية وقطاع غزة أراض حمتلة مبوجب أحكام القانوين الدويل اإلنساين، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، بريوت، 5
2014م، ص11 ؛ احلويل وجرادة، مرجع سابق، ص423. مجعية احلق، ورقة موقف قانوين: "اهلجوم اإلسرائيلي على قطاع غزة يف ضوء القانون الدويل 
  ، 2016/2/24م.http://www.achr.nu/art543.htmاإلنساين والعام"، 
 عائشة أمحد، االنتهاكات اإلسرائيلية حلقوق اإلنسان الفلسطيين خالل عام 2006 وأثرها على أداء السلطة الوطنية الفلسطينية، اهليئة املستقلة حلقوق 6

.19(، ص50املواطن، سلسلة تقارير خاصة )  
  املرصد األورومتوسطي حلقوق اإلنسان، تقرير حول: اهلجمات العشوائية والقتل العمد، غزة، أكتوبر 2014م، ص7.1
  ، 2016/2/27م.http://www.aljazeera.netموقع اجلزيرة نت، العدوان اإلسرائيلي على غزة 2014،  
  ، 2016/2/25م.http://onaeg.com/?p=1830952وكالة أنباء أوان، حصاد العدوان على غزة، 

http://www.achr.nu/art543.htm
http://www.achr.nu/art543.htm
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/military/2015/7/7/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-2014
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/military/2015/7/7/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-2014
http://onaeg.com/?p=1830952
http://onaeg.com/?p=1830952
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ومما يدل على أن عمليات القتل كانت يف إطار واسع النطاق ومنهجي عدد الغارات اليت قصف هبا االحتالل  
 .8( غارة براً وحبراً وجواً 60,664القطاع خالل العدوان على غزة، حيث بلغ قرابة )

( عائلة، كل 144ت االحتالل اإلسرائيلي أثناء عدواهنا على قطاع غزة )وقد بلغ عدد العائالت اليت قتلتهم قوا  
، ويف مدينة رفح على وجه 9قتل مجيع أفرادهاعائلة ( 93ومنهم ) ،أفرادهادت على األقل ثالثة من عائلة منها فق

 تلك اجلرائم حيث تراوح عدد شهداء( عائلة، 38اخلصوص بلغ عدد العائالت اليت تعرضت للقتل املباشر واملقصود )
 .10شهيد من نفس العائلة 19اىل  3بني  مامن كل عائلة 

 جرح املدنيني: -2
ثلث األطفال اجلرحى ( امرأة، و 2101( طفاًل، و)3303( جرحياً، منهم )10870حيث بلغ عدد اجلرحى )  

 .11ةيعانون من إعاقة دائم
دلل بشكل جم اإلصاابت اليت يروهنا توقد أكد األطباء يف مستشفيات غزة يف فرتة احلرب أن حالة اجلثث وح  

واضح على/استخدام قوات االحتالل اإلسرائيلي ألسلحة حمظورة أو غري تقليدية، مثل: )األسلحة الكهرومغناطيسية، 
، الدامي الكربوينو وقنابل احلرارة والضغط الفراغية، والقنابل املسمارية، والفسفور األبيض، املتفجرات احملشوة ابملعادن، 

نضباليو 
 
 .12(ورانيوم امل

 يف دولياً  رمةحم أسلحة تستخدم إسرائيل أن اجلرحى، لعالج غزة زار الذي فوسا أريك النروجيي اخلبري أكدكما و   
 الشفاء جممع يف ي،املاض يوليو من عشر الثالث يف عقده صحفي مؤمتر يف فوسا وقال، غزة قطاع على املتواصل عدواهنا
 نوع من اً،دولي حمرمة ألسلحة إسرائيل استخدام على تؤكد الطيب اجملمع وصلت ليتا احلاالت من العديد: "الطيب

 .13("الدامي)

                                                           
  املرصد األورومتوسطي حلقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص8.3
  ، 2016/2/26م.http://maannews.net/Content.aspx?id=750708 وكالة معاً اإلخبارية، اإلابدة اجلماعية يف غزة، 9
 اجلمعية الوطنية للدميقراطية والقانون، تقرير حول: االنتهاكات اإلسرائيلية أثناء احلرب على غزة 2014م يف حمافظة رفح، رفح، 2014م، ص24 وما 10
 بعدها.
  املرصد األورومتوسطي حلقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص11.3
  املرصد األورومتوسطي حلقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص40 وما بعدها.12
 أدلة" على استخدام إسرائيل أسلحة حمظورة ضد املدنيني بغزة، موقع نبض فلسطني، " 36 رشا أبو جالل، 

http://maannews.net/Content.aspx?id=750708
http://maannews.net/Content.aspx?id=750708
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 التهجري القسري للسكان الفلسطينيني: -3
فقد ارتكبت قوات االحتالل اإلسرائيلي يف قطاع غزة التهجري القسري للسكان املدنيني يف إطار منهجي وواسع   

 شخاص املعنيني قسراً من املنطقة اليت يوجدون فيها بصفة مشروعة ابلطرد أو أبي فعلنقل األهذا األخري يعين النطاق، و 
 .14دون مربرات يسمح هبا القانون الدويل قسري آخر

( منزل، مما أدى تشرد 13,217بقصفها ما يقرب من ) وهجرت قوات االحتالل اإلسرائيلي الفلسطينيني  
  .15مأوى بال أصبحوامنازهلم ف ني وفقدانلسطينيوهتجري عشرات اآلالف من الف

زة خالل عدوان الذين مت هتجريهم يف قطاع غ الفلسطينينيبلغت نسبة وحبسب اجلهاز املركزي اإلحصاء الفلسطيين 
جلأوا إىل منزل أوالد أو أهل أو أقرابء أو أصدقاء أو  %78من عدد سكان قطاع غزة، منهم  %59حوايل  2014

، أو الذهاب شقة او عرفةتنوعت بني استئجار  %4، ومنهم ذهبوا اىل مدرسة %18 حوايل، ومنهم منزل اثنوي لألسرة
 .16و مكان عبادة او ساحات وأماكن عامةأاىل مستشفى، 

 تدمري املنازل واملنشآت املدنية: -4
 تللممتلكااسع و وتدمري  ،دنيةاملواقع واملنشآت املهجمات ضد حيث قامت قوات االحتالل اإلسرائيلي بتوجيه  

دوان على دمر االحتالل اإلسرائيلي خالل الع املتحدة لألممسب آخر تقرير : فبحعسكرية ضرورة تقتضيهحنو ال  على
بيت دمرت بشكل كامل، ( 18,000) ، منهامدنية ةأمنش (96,000م ما يقرب من )2014قطاع غزة عام 

 .17ة دمرت بشكل جزئيأمنش( 78,000و) بيت مسحت من الوجود، (7,000)و
 ـ18لى تدمري املنازل أو التهديد بقصفها هتجري آالف الفلسطينيني من منازهلموترتب ع 

                                                           

 http://www.al-monitor.com/.2016/2/28م ،   
  راجع: املادة )2/7/د( من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لعام 1998م.14
  ، 2016/2/27م.http://www.aljazeera.net موقع اجلزيرة نت، العدوان اإلسرائيلي على غزة 2014م، 15
  ، 2016/2/28م.http://onaeg.com/?p=1830952وكالة أنباء أوان، حصاد العدوان على غزة، 
  اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين، تقرير حول: نتائج مسح أثر العدوان االسرائيلي على قطاع غزة عام 2014م، غزة، 2015م، ص16.2
  رانيا عبد الرحيم املدهون، حصاد العام 2014 للصراع العريب – اإلسرائيلي، موقع شبكة األخبار العربية، 17
http://www.anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=97250#.Vw9MdyycHIU.2016/2/28م ،  
 ريكاردو سانتوس، جرمية هتجري الفلسطينيني يف غزة، جريدة حق العودة، املركز الفلسطيين ملصادر حقوق املواطنة والالجئني "بديل"، العدد 59، 1 أيلول 18

وما بعدها. 15م، ص2014  

http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2014/08/israel-use-banned-weapons-dime-gaza-war.html
http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2014/08/israel-use-banned-weapons-dime-gaza-war.html
http://www.aljazeera.net/
http://www.aljazeera.net/
http://onaeg.com/?p=1830952
http://onaeg.com/?p=1830952
http://www.anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=97250#.Vw9MdyycHIU
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 تدمري اجلمعيات الريية: -5
( مجعية خريية تقدم مساعدات إنسانية للمواطنني، ويبلغ عدد 22فقد دمرت قوات االحتالل اإلسرائيلي ) 

 .19( مواطن180.000املواطنني املتضررين من تدمري هذه اجلمعيات بقطاع غزة )
 

 :توجيه هجمات ضد املباين واملواد والوحدات الطبية -6
سيارة ( 36( مركزًا صحياً، و)13( مستشفيات، و)10فقد قامت قوات االحتالل اإلسرائيلي ابستهداف ) 
 من( 23)مما أدى اىل استشهاد  ؛طواقم االسعاف اليت كانت تعمل على نقل الشهداء واجلرحى، واستهداف اسعاف
 .20اإلسعاف يف العاملة الطبية الطواقم

 ملبحث الثاينا
 أثر العدوان اإلسرائيلي األخري على قطاع غزة على القطاع اَلقتصادي

 

 أثرت احلرب األخرية على قطاع غزة على القطاع االقتصادي بشكل كارثي، ويظهر ذلك من خالل ما يلي:  
 قصف الكثري من املصانع واملنشآت اَلقتصادية: -1

 مصنع( 1000) بنحو تقدر غزة قطاع يف املصانع من كبرياً   عدداً الل اإلسرائيلي قوات االحت قصفت فقد 
 زئي،اجل للتدمري تعرضت صغرية حرفية منشأة ورشة( 600)و كلياً،  تدمريه مت حيوي مصنع( 400) منها صناعية، ومنشأة
 .21ونحان بيت منطقة يف ةالصناعي املنطقة تدمري إىل إضافة للمالبس، مصانع( 10)و غذائياً، مصنعاً ( 21) منها

                                                           
 مركز املعلومات الوطين الفلسطيين )وفا(، حصيلة أولية للخسائر املادية والبشرية الناجتة عن العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة 2014م، 19
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=9400.2016/3/3م ،  
  رانيا عبد الرحيم املدهون، حصاد العام 2014 للصراع العريب – اإلسرائيلي، موقع شبكة األخبار العربية، 20
http://www.anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=97250#.Vw9MdyycHIU.2016/2/28م ،  
 ، 2016/8/20م.www.amad.ps  علي احلايك، أثر العدوان اإلسرائيلي على القطاع الصناعي، موقع أمد لإلعالم، 21

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=9400
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=9400
http://www.anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=97250#.Vw9MdyycHIU
http://www.amad.ps/
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 حلقت اليت األولية ئراخلسا قيمة وتقدر. واحليواين النبايت بشقيه الزراعي القطاع اإلسرائيلية اهلجمات طالتكما و   
 الري، كاتشب وتدمري البالستيكية، البيوت قصف عن اخلسائر هذه جنمت وقد. دوالر مليون( 251) الزراعي ابلقطاع
 .22الصيد وقوارب الصيادين ومرافئ الدواجن، ومزارع احليوانية ارعاملز  من العشرات وتدمري

مؤسسة ( 19و) منشأة كهرابئية، (18و)حمطات ملعاجلة املياه، ( 9كما وقصفت قوات االحتالل اإلسرائيلي ) 
 .23مؤسسة صناعية وجتارية( 372و) مالية ومصرفية،

 

 ستشفيات واملرافق الصحية واملدراس واجلامعاتتدمري املنازل واملنشآت املدنية واجلمعيات الريية وامل -2
 واملساجد والكنائس واملقابر:

فباإلضافة إىل ما ذكرانه يف املبحث األول من تدمري قوات االحتالل اإلسرائيلي للمنازل واملنشآت املدنية  
 وكنيسة ،بشكل جزئي مساجد (109)و ،ابلكامل مسجداً ( 62أيضًا ) قصفت فقد، واجلمعيات واملراكز الصحية

  .24واحدة مسيحية ومقربة ،إسالمية مقابر( 10)و واحدة،
 تشديد اْلصار املفروض على قطاع غزة: -3

حيث حتاصر إسرائيل قطاع غزة براً وحبراً وجواً منذ ما يقرب من عشر سنوات، واشتد هذا احلصار خالل العدوان  
 ، حمققاً صحيوال واالجتماعي على الصعيد االقتصاديرتب آاثراً شديدة اخلطورة األخري على قطاع غزة وما بعد ذلك، و 

 .25يف تلك اجلوانب ال مثيل له تدهوراً 
بليون  2.4وتبعاً لتقارير دولية وفلسطينية، بلغ إمجايل اخلسائر االقتصادية بسبب العدوان اإلسرائيلي على غزة   

درت تقارير اقتصادية تكلفة اشرة، وق  مليون دوالر خسائر غري مب 440بليون دوالر خسائر مباشرة و 1.960دوالر، 
 .26إعمار ما دمرته آلة احلرب اإلسرائيلية يف قطاع غزة خالل العدوان بنحو مخسة باليني دوالر

                                                           
  للمزيد من التفاصيل حول: خسائر القطاع الزراعي خالل العدوان اإلسرائيلي األخري على قطاع غزة، راجع: الصفحة اإللكرتونية لوزارة الز راعة الفلسطينية، 22
http://www.moa.gov.ps . 
  ، 2016/2/27م.http://www.euromid.org املرصد األورومتوسطي حلقوق اإلنسان، حصيلة شاملة لنتائج اهلجوم اإلسرائيلي على غزة، 23
   ، 2016/2/27م.http://www.aljazeera.net موقع اجلزيرة نت، العدوان اإلسرائيلي على غزة 2014م، 24
  ، 2016/2/28م.http://onaeg.com/?p=1830952وكالة أنباء أوان، حصاد العدوان على غزة، 
 ، 2016/2/27م.http://www.alwatanvoice.com  حنا عيسى، وفقاً للقانون الدويل حصار غزة اابدة مجاعية، موقع دنيا الوطن، 25
 /، 2016/8/5م.http://www.alhayat.com نبيل السهلي، اآلاثر الكارثية للعدوان اإلسرائيلي على غزة، موقع جريدة احلياة، 26

http://www.moa.gov.ps/
http://www.euromid.org/ar/article/609/%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://www.euromid.org/ar/article/609/%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://onaeg.com/?p=1830952
http://onaeg.com/?p=1830952
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/08/05/574621.html
http://www.alhayat.com/
http://www.alhayat.com/
http://www.alhayat.com/
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تدمري قطاع الصناعات اإلنشائية والغذائية، إضافة إىل تضرر قطاعات النسيج واملعدنية واخلشبية واألملونيوم وإن   
وما زال العشرات من  ،كية أثرت بشكل سليب على عجلة االقتصاد والصناعة يف قطاع غزةوالصناعات الورقية والبالستي

بناء مصانعهم وانتشال االقتصاد من املوت  إلعادةينتظرون التعويضات  م2016حىت عام  أصحاب تلك املصانع
لى أداء القطاع ا أثر بشكل سليب عدخول املواد اخلام مميغلق املعابر واحلدود ومينع  االحتالل االسرائيلي. كما أن السريري

ياطة نع التصدير للصناعات وخاصة اخلكما أنه ميالصناعي ومت تسريح عشرات العمال والذين ابتوا بال مصدر دخل.  
، فقط من طاقتها االنتاجية %20واليت ابتت تعمل بقدرة ، أثر بشكل كبري على تلك القطاعاتمما اخلشبية الصناعات و 

 .27ول أبنه رغم مرور عامني على احلرب إال أنه القطاع الصناعي بغزة يف عداد املوتىمما ميكن معه الق
 

 املبحث الثالث
 أثر العدوان اإلسرائيلي األخري على قطاع غزة على القطاع التعليمي والثقايف

ضراراً ابلغة أ طال العدوان اإلسرائيلي األخري على قطاع غزة القطاع التعليمي والثقايف بشكل كبري، وسبب أيضاً   
 وآاثراً سلبية تتمثل فيما يلي:

 تدمري املؤسسات التعليمية: -1
 التعليم ومؤسسات املدارسك  برمتها التعليمية للعملية التحتية البنية اإلسرائيلي األخري على قطاع غزة العدوان طال 
 التعليمية، املنظومة واقع يف التدهور من مزيداً  ببيس مبا التعليمية البيئة يف الدمار من مزيداً  حمداثً  واملعلمني والطلبة العاملي

 .28التعليم يف احلق يكفل الذي الدويل القانون ألحكام خطري انتهاك يف
 مراعاة أدىن دون مةالتعلي للمؤسسات وتدمريها استهدافها خالل من التعليم يف احلق مبصادرة إسرائيل قامتقفد  
 األعيان من كوهنا  اتاملؤسس هذه استهداف حتظر واليت العسكرية، والضرورة سبوالتنا ابلتمييز اخلاصة األساسية للمبادئ

                                                           
 / ، 2016/8/6م.http://www.alhaya.ps أكرم اللوح، القطاع الصناعي بغزة يف عداد املوتى، موقع احلياة اجلديدة، 27
لكل شخص احلق يف التعلم، وجيب أن يكون التعليم يف مراحله   تنص املادة )1/26( من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام 1948م على أنه: " 28

لى قدم املساواة العايل ع  واألساسية على األقل ابجملان، وأن يكون التعليم األويل إلزاميًا وينبغي أن يعمم التعليم الفين واملهين، وأن ييسر القبول للتعليماألوىل
 التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة ".
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 الكهرابئية لطاقةا حمطة وتدمري استهداف خالل من عموماً  التعليمية البيئة يف دماراً  العدوان وأحلق كما.  احملمية املدنية
 .29التعليمية لبيئةا مكوانت من وغريها السكنية والوحدات واملساكن الصحي والصرف املياه وخطوط
 نتيجة ابلتعليم قتحل اليت األضرار عن وهنائياً  مفصالً  تقريراً  غزة يف العايل والتعليم الرتبية وزارة أصدرت وقد 
 على اإلسرائيلي لعدوانا نتيجة املدرسية األبنية بقطاع حلقت اليت األضرار أن التقرير وّضح حيث غزة، قطاع على العدوان

 الحتاللا قوات من الستهدافه نتيجة التعليم قطاع يف حلق ما أهم ومن. دوالر مليون( 33,130,687,2) بلغت غزة
 اتبعة( 49) الغوث، لوكالة اتبعة( 91) والتعليم، الرتبية لوزارة اتبعة( 187) منها مدرسة،( 278) تضرر: يلي ما هو

 هاابستخدام يسمح ال مبا كلي  بشكل ةللوكال اتبعة مدارس( 5)و حكومية، مدرسة( 23) تضررت حيث اخلاص، للقطاع
 امعةج اإلسالمية، اجلامعة: وهي ألضرار العايل للتعليم اتبعة مؤسسة( 12) وتعرضت. اجلديد الدراسي العام افتتاح عند

 التقنية، فلسطني ليةك  األقصى، جامعة جمتمع كلية  التطبيقية، للعلوم اجلامعية الكلية غزة، جامعة فلسطني، جامعة األزهر،
 للعلوم العربية الكلية األزهر، جامعة -املتوسطة الدراسات كلية  اجلامعية، الرابط كلية  والتكنولوجيا، للعلوم اجلامعية والكلية
 .30األطفال لرايض مقراً ( 199) واستهداف. التطبيقية

 حتويل املدارس ِىل مراكز ِيوا ٌ: -2
 اتبعة مدرسة( 90)و حكومية مدرسة( 25) منتيجة لقصف املنازل والتهجري القسري للفلسطينيني مت استخدا 
 ألف( 460) النازحني عدد بلغ حيث املدنيني؛ السكان على اإلسرائيلي العدوان من للنازحني إيواء مراكز الغوث لوكالة
 راكزم بوصفها لالستخدام مؤهلة غري كوهنا  النازحني؛ استخدامات من لألضرار تعرضت املدارس هذه أن، كما انزح

 كالةو  قيام من ابلرغم لإليواء، مراكز بوصفها النازحني السكان يتخذها مدارس( 6) استهداف إضافة إىل أنه مت .لإليواء
 شخًصا،( 39) ق تل حيث اهلندسية؛ وإحداثياهتا املدارس هذه مبواقع عديدة مرات االحتالل سلطات إببالغ الغوث

                                                           
 حممد منصور أبو ركبة، أاثر العدوان اإلسرائيلي على قطاع التعليم يف قطاع غزة، جريدة حق العودة، بديل-املركز الفلسطيين ملصادر حقوق املواطنة 29

.19م، ص2014كانون األول   18(، بيت حلم، فلسطني، 60والالجئني، العدد )  
 وزارة الرتبية والتعليم العايل ، تقرير حول: األضرار النامجة عن عدوان االحتالل اإلسرائيلي 2014م على قطاع التعليم يف قطاع غز ة، غزة-فلسطني، 30

لى ع وما بعدها ؛ اجلمعية الوطنية للدميقراطية والقانون، تقرير حول: االنتهاكات اإلسرائيلية للجامعات والكليات الفلسطينية خالل العدوان 1م، ص2014
وما بعدها. 1م، ص2014م، رفح، 2014قطاع غزة   
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 لعايل،ا والتعليم الرتبية وزارة يتبعون موظفاً ( 19) هدواستش حميطها، يف أو املدارس هذه داخل شخصاً ( 290) وأصيب
 .31منهم آخر عدد إصابة عن فضال

 قتل وجرح آَلف الطلبة والتأثري على حالتهم النفسية: -3
مما أدى إىل  يميةالتعل املراحل خمتلف يف الطلبة من اآلالف جرحفقد قامت قوات االحتالل اإلسرائيلي بقتل و  
 مواءمتها ضعف سببب معهم التعامل يف التعليمية املؤسسات إشكاليات من يرفع مما متنوعة؛ اتإبعاق منهم العديد إصابة
 .32اإلعاقة ذوي من الطلبة مع للتعامل

 وزايدة طاع،الق على العدوان أثناء الصدمات اليت تعرضوا هلا نتيجة لألطفال النفسية احلالة تدهور أن ماك 
 الذي الدمار بعد السيماو  ،صباحاً ومساءً  الفرتتني بنظام تعمل اليت املدارس نسبة وزايدة الواحد الصف يف الطلبة اكتظاظ

 مراكز يف ركزهاوت واسع دمار هبا حلق اليت واملناطق احلدودية املناطق من الغزية العائالت ونزوح العدوان، خالل هبا حلق
 .33العلمي التحصيل ىعل الطلبة قدرة على بيةالسل بظالله وسيلقي املدن، تلك مدارس يف الطلبة تعداد من سريفع املدن

 األضرار الِت ْلقت الرتاث الثقايف: -4
 خالل العدوان اإلسرائيلي األخري على قطاع غزة أضرارًا ابلغة، فقد مت قصف األثرية واملواقع الثقافةحلق قطاع  
 .34بشكل مباشر أثرايً  وموقعاً  مبناً ( 23)أكثر من 
تدمري العديد من املباين نتيجة لف دوالر، وذلك أ 85ـــــــخسائر كبرية قدرت بثري القطاع الثقايف واألكبد وقد ت 

هم املواقع األثرية اليت تعرضت للتدمري الكلي مسجد احملكمة ومسجد الظفر من أ، وان اليت منها ما تدمر كليًا أو جزئياً 
. أما بلحن يف عبسان ومقام اخلضر يف دير الدمري يف منطقة الشجاعية، واملسجد العمري يف جباليا، ومقام خليل الرمح

املواقع األثرية اليت د مرت بشكل جزئي هي موقع البالخية مبيناء األنثيدون، وبيت السقا وتل املنطار ومسجد السيد هاشم، 
 .ة غزةينيف منطقة القرارة، إضافة إىل العديد من البيوت األثرية يف مد 86وموقع تل السكن يف مدينة الزهراء، وتلة الـ

                                                           
  مركز امليزان حلقوق اإلنسان، تقرير حول: العدوان اإلسرائيلي يستهدف قطاع التعليم يف قطاع غزة، غزة-فلسطني، 2014م، ص31.6
  حممد أبو ركبة، مرجع سابق، ص32.19
  مركز امليزان حلقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص33.7
 حممد الكحلوت، التقييم الفين لألضرار اإلنشائية والفنية اليت حلقت مبشاهد الرتاث الثقايف على مستوى قطاع غزة خالل العدوان األخري على القطاع، 34

م.2014مداخلة خالل يوم دراسي نظمه مركز عمارة الرتاث "إيوان" بكلية اهلندسة ابجلامعة اإلسالمية، غزة،   
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األرضيات  :مثل ،العديد من املباين األثرية األخرى اليت تعرضت ألضرار متفاوتة نتيجة للقصف غري املباشروهناك 
 40هناك أكثر من كما أن   .وكنيسة أصالن ومقربة االجنليز، ودير القديس هيالريون ،الفسيفسائية يف الكنيسة البيزنطية

األثرية  ر املتفاوتة نتيجة للقصف االسرائيلي يف حميطها، ليصبح بذلك عدد املباينتعرض للعديد من األضرا أثرايً  بيتاً 
 .35مبىن 74ا العدوان املتضررة يف هذ

 
 املبحث الرابع

 اْلاثر القانونية املرتتبة على العدوان اإلسرائيلي األخري على قطاع غزة
 

لى قطاع غزة، العدوان اإلسرائيلي األخري ع وسنبني يف هذا املبحث التكييف القانوين للجرائم املرتكبة خالل 
واآلليات القانونية املتخذة من قبل دولة فلسطني حملاكمة االحتالل اإلسرائيلي، واآلليات األخرى اليت ميكن من خالهلا 

لى ع على جرائمه املستمرة حبق الشعب الفلسطيين، خصوصاً اجلرائم املرتكبة إابن العدوان ة االحتالل اإلسرائيليمالحق
 ، وذلك على النحو التايلم2014قطاع غزة عام 

 أوًَل: التكييف القانوين للجرائم املرتكبة خالل العدوان اإلسرائيلي األخري على قطاع غزة:
 ارتكب االحتالل اإلسرائيلي خالل عدوانه األخري على قطاع غزة مجيع اجلرائم اجلنائية الدولية، وهي: 

 :36جرائم اإلابدة اجلماعية -1
، اجلماعة ادأفر  قتلن صور هذه اجلرائم املرتكبة من االحتالل اإلسرائيلي خالل عدوانه على قطاع غزة، فم 

الكها الفعلي كلياً إه إخضاع اجلماعة عمدًا ألحوال معيشية يقصد هباوإابدة عائالت أبكملها كما أسلفنا، وكذلك 
نذ ما يقرب من عشر سنوات، واشتد هذا احلصار خالل ، حيث حتاصر إسرائيل قطاع غزة برًا وحبرًا وجوًا مجزئياً  أو

 .37العدوان األخري على قطاع غزة
 اجلرائم ضد اإلنسانية: -2

                                                           
 حممد خلة، خسائر القطاع األثري والسياسي جراء العدوان اإلسرائيلي األخري على قطاع غزة، موقع ملتقى رجال األعمال الفلسطيين، 35
http://www.pbforum.ps.2016/8/8م ، / 
  راجع: املادة )6( من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لعام 1998م.36
  ، 2016/2/27م./http://www.alwatanvoice.com  حنا عيسى، وفقا للقانون الدويل حصار غزة اابدة مجاعية، 37

http://www.pbforum.ps/
http://www.pbforum.ps/
http://www.pbforum.ps/
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/08/05/574621.html
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قتل العمد ال: د ارتكب االحتالل اإلسرائيلي خالل عدوانه على قطاع غزة )جرائم ضد اإلنسانية(، أبزرهافق 
تهجري القسري الإضافة إىل  ملدنيني وبعلم ابهلجوم،يف إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد السكان اواإلابدة 

 .38كما أسلفنا  للسكان املدنيني يف إطار منهجي وواسع النطاق
3-  :  جرائم اْلُر

وت َكيَّف كثري من اجلرائم املرتكبة من قبل االحتالل اإلسرائيلي على أهنا جرائم حرب، مثل: القتل العمد وتوجيه  
 ،شن هجمات ضد موظفني مستخدمني يف مهمة من مهام املساعدة اإلنسانية عمدهجمات ضد السكان املدنيني، وت

توجيه ، و عسكرية ضرورة تقتضيهعلى حنو ال  تللممتلكاواسع وتدمري  ،دنيةاملواقع واملنشآت املتوجيه هجمات ضد و 
ينة يف اتفاقيات زة املبهجمات ضد املباين واملواد والوحدات الطبية ووسائل النقل واألفراد من مستعملي الشعارات املمي

تعمد توجيه هجمات ضد املباين املخصصة لألغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو ، و جنيف طبقًا للقانون الدويل
ع العلم أبن هذا عمد شن هجوم م، وتواملستشفيات وأماكن جتمع املرضى واجلرحى ،واآلاثر التارخيية ،العلمية أو اخلريية

سائر تبعية يف األرواح أو عن إصاابت بني املدنيني أو عن إحلاق أضرار مدنية أو إحداث ضرر اهلجوم سيسفر عن خ
قيام دولة االحتالل على حنو مباشر أو غري مباشر سكان األرض احملتلة "مبدأ التناسب"، و  واسع النطاق وطويل األجل

 .39دولياً ، واستخدام األسلحة احملرمة أو أجزاء منهم داخل هذه األرض أو خارجها
 جرمية العدوان: -4

 ستعمالم أبنه: "هو ا1974( الصادر عام 3314عرفت اجلمعية العامة لألمم املتحدة العدوان يف قرارها رقم ) 
 أخرى صورة أبية أوي السياس ستقالهلاا أو اإلقليمية سالمتها أو أخرى دولة سيادة ضد ما دولة قبل من املسلحة القوة
 . 40" تحدةامل األمم ميثاق مع تتناىف

 اهلجوم أو أخرى دولة إقليم بغزو ما لدولة املسلحة القوات قيام -1)وذكر ذات القرار بعض صور العدوان، ومنها: 
 أو أخرى دولة إلقليم ضم أي أو اهلجوم أو الغزو هذا مثل عن ينجم مؤقتاً  عسكري، ولو كان احتالل أي أو عليه

                                                           
  راجع: املادة )7( من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لعام 1998م.38
  راجع: املادة )8( من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لعام 1998م.39
 راجع: املادة )1( من قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم )3314( لعام 1974م. انظر: عبد القادر جرادة، القضاء اجلنائي الدويل واحلرب على غزة، 40

.630م، ص2010اجمللد األول، الطبعة الثانية، مكتبة آفاق، غزة،   
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 أية ما دولة استعمال ابلقنابل أو أخرى دولة إقليم بقذف ما لدولة ملسلحةا القوات قيام -2القوة.  منه ابستعمال جلزء
 (.أخرى دولة ضد إقليم أسلحة

 اإلسرائيلي العدوان اللخ اجلرمية هذه حتقق يظهر العدوان جلرمية املتحدة لألمم العامة اجلمعية تعريف إىل لنظرواب 
 اهلجومو  وجواً  وحبراً  براً  غزة قطاع بغزو إسرائيل تقام حيث صورتني، أول يف خاصة م،2014 عام غزة قطاع على
 جرائم يف يدخل زةغ لقطاع اإلسرائيلي االحتالل أن كما.  دولياً  احملظورة واألسلحة والصواريخ ابلقنابل وقصفه عليه،

 .هذا يومنا حىت م1948 عام منذ فلسطني حتتل وإسرائيل العدوان،
 اكمة اَلحتالل اإلسرائيلي على العدوان األخري يف قطاع غزة:اثنياً: اإلجرا ٌات الفلسطينية املتخذة حمل

 2012تشرين الثاين/نوفمرب  29 بتاريخ يف األمم املتحدة (دولة مراقب غري عضو)مركز حصلت فلسطني على  
 29لسطني أن تقبل اختصاص احملكمة اعتبارًا من ، وبعدها أصبح إبمكان فجلمعية العامة لألمم املتحدةبقرار من ا

 . 41للمحكمة اجلنائية الدولية األساسي روما نظاممن  125و 12فصاعداً، عمالً ابملادتني  2012تشرين الثاين/نوفمرب 
، أودعت فلسطني صّك انضمامها إىل نظام روما األساسي لدى 2015ويف الثاين من كانون الثاين/يناير  

كانون الثاين/يناير   6قَِبل األمني العام يف ، و األطرافبصفته وديعًا للمعاهدات متعددة  لألمم املتحدة األمني العام
ة بدءا فلسطني ستصبح عضوا يف احملكمة اجلنائية الدولي وصرح أبن، انضمام فلسطني إىل نظام روما األساسي، 2015

 .42ةود عباس مجيع الواثئق املطلوبة لالنضمام اىل احملكممأبريل/نيسان، وذلك بعد توقيع الرئيس حم 1من 
د أن أصبحت دولة فلسطني عضواً يف احملكمة اجلنائية الدولية، ابتت تستطيع حتريك الدعاوى ضد االحتالل وبع 

اإلسرائيلي أمام احملكمة اجلنائية الدولية، وذلك إبحدى ثالث طرق: اإلحالة للمدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية 
نائية ء نفسه أو اإلحالة من جملس األمن للمدعي العام للمحكمة اجلأو إبالغ املدعي العام ليبدأ مبباشرة التحقيق من تلقا

 .43الدولية

                                                           
املصري، جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات اإلسالمية،  تقرير حق على وأثره املتحدة ابألمم عضو غري دولة فلسطني  حممد النحال وحممد الشوبكي، قبول41
وما بعدها. 397األول، غزة، ص العدد والعشرون، الثالث اجمللد  
 املوقع الرمسي للمحكمة اجلنائية الدولية، " املدعية العامة للمحكمة اجلنائية الدولية: فاتو بنسودا تفتح دراسة أّولية للحالة يف فلسطني"، 42
https://www.icc-cpi.int/.2015/12/24م ،  
  راجع: املادة )13( من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لعام 1998م.43

https://www.icc-cpi.int/
https://www.icc-cpi.int/
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م بشأن تشكيل اللجنة 2015( لسنة 3م مرسوم رقم )7/2/2015وقد أصدر الرئيس/ حممود عباس بتاريخ  
 الدولية ةاجلنائي احملكمة عم للمتابعة العليا الوطنية اللجنة قامت وقد، 44الوطنية العليا للمتابعة مع احملكمة اجلنائية الدولية

 وحماكمته اإلسرائيلي االحتالل حملاسبة" بنسودا فاتوا" للمحكمة العام للمدعي بالغ بتقدمي م25/6/2015 بتاريخ
 .45واألسرى ،2014 العام يف غزة قطاع ضد والعدوان االستيطان،: وهي ملفات، ثالث يف جرائمه على

 كذلك،  فلسطينية إنسان حقوق منظمات أربع قامت م2014 عام غزة قطاع على ابلعدوان يتعلق وفيما 
 العدوان ضحااي وعن مأنفسه عن ابلنيابة الدولية اجلنائية للمحكمة العام املدعي السيدة إىل سرية قانونية مذكرة بتسليم

 اإلنسان، حلقوق نيزاامل مركز احلق، مؤسسة قبل من تقدميها مت اليت- املذكرة وحتتوي غزة، قطاع على األخري اإلسرائيلي
 معلومات -األساسي روما نظام من 15 للمادة وفقاً  اإلنسان حلقوق الفلسطيين واملركز اإلنسان حلقوق الضمري مؤسسة
 عام يف ةغز  قطاع على األخري اإلسرائيلي العدوان خالل ارتكبت اليت اجلرائم حول مشرتك عمل خالل من وثقت

 .46م2014
 يف للحالة ةأّولي دراسة فتحت" بنسودا فاتو" الدولية اجلنائية للمحكمة العام املدعي أن ابلذكر اجلدير ومن 
 هي وإمنا ق،بتحقي ليست األولية والدراسة. األساسي روما نظام إىل فلسطني انضمام بعد جاء القرار وهذا فلسطني،
 ملباشرة معقول أساس رتواف مدى نبشأ وافية معلومات إىل يستند قرار إىل التوصل ب غية املتاحة املعلومات لفحص عملية
 .47الدولية اجلنائية للمحكمة األساسي النظام يف احملددة ابملعايري عمالً  حتقيق

 األولية، الدراسة ةمرحل يف الدولية اجلنائية للمحكمة العام للمدعي املقدمة الفلسطينية امللفات مجيع تزال وال 
 .م2014 عام غزة قطاع على اإلسرائيلي العدوان فيها مبا

 اثلثاً: خيارات بديلة حملاكمة اَلحتالل اإلسرائيلي على عدوانه األخري على قطاع غزة:

                                                           
  راجع: املادة )2( من مرسوم رقم )3( لسنة 2015م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع احملكمة اجلنائية الدولية.44
   ، 2016/3/5م./http://www.aljazeera.net موقع اجلزيرة نت، فلسطني تبدأ اليوم مقاضاة إسرائيل ابجلنائية، 45
 املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان، مقال بعنوان: منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية تسلم مذكرة قانونية إىل احملكمة اجلنائية الدولية حول اجلرائم اإلسرائيلية 46
  ، 2016/3/4م.http://pchrgaza.org/ar/?p=8307خالل العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة يف عام 2014م، 
  مؤسسة احلق، الدراسة األولية اليت جيريها مكتب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية للحالة يف فلسطني، رام هللا، 2015م، ص47.4-2

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/6/25/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/6/25/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://pchrgaza.org/ar/?p=8307
http://pchrgaza.org/ar/?p=8307
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على الرغم من أن حماكمة االحتالل اإلسرائيلي أمام احملكمة اجلنائية الدولية يعد من الناحية املوضوعية من  
لفلسطيين رائمه اجلنائية الدولية حبق الشعب اأفضل اخليارات اليت ميكن من خالهلا حماكمة االحتالل اإلسرائيلي عن ج

وإلزامه ابحرتام قواعد القانون الدويل اإلنساين، إال أن دورها قد يغدو غري فعال ألسباب كثرية، منها ما يتعلق ابلظروف 
لك؛ ة وغري ذذ سنوات طويلالسياسية اليت تؤثر على عمل احملكمة، ومنها ما يتعلق إبجراءات عمل احملكمة اليت أتخ

لذا البد من العمل على إجياد آليات أخرى حملاكمة االحتالل اإلسرائيلي، مثل: حماكمة االحتالل اإلسرائيلي أمام 
احملاكمة الوطنية للدول املوقعة على اتفاقيات جنيف، أو أمام القضاء الوطين الفلسطيين، أو أمام احملاكم الوطنية اليت 

ي، أو تقدمي طلب جمللس األمن أو اجلمعية العامة إلنشاء حماكم جنائية خاصة أتخذ مببدأ  االختصاص اجلنائي العامل
حملاكمة االحتالل اإلسرائيلي على عدوانه األخري على قطاع غزة، أو حماولة تقدمي طلب للمحكمة األوروبية حلقوق 

اجلهاز  وهي- الدولية،اإلنسان، أو تقدمي طلب ملنظمة التعاون اإلسالمي من أجل تفعيل حمكمة العدل اإلسالمية 
ومنحها صالحية نظر الدعاوى املتعلقة أبي انتهاك يقع بني الدول األعضاء يف املنظمة أو  -القضائي الرئيسي للمنظمة

منها أو عليها، خصوصاً القضااي اليت متس املقدسات اإلسالمية، أو تقدمي طلب جلامعة الدول العربية لتشكيل حمكمة 
واًء أكان يف مجيع املسائل القانونية واالنتهاكات اليت تقع بني الدول العربية أو منها أو عليها س عربية عليا ختتص ابلنظر
 .48موضوعها جنائياً أم مدنياً 

 
 متةالا

من خالل  م2014اآلاثر املرتتبة على العدوان اإلسرائيلي األخري على قطاع غزة عام  بعد استعراض موضوع
على  م2014العدوان اإلسرائيلي األخري على قطاع غزة عام  أثريل لقطاع غزة، وبيان احلديث عن املركز القانوين الدو 

وصل تالظروف اإلنسانية وعلى القطاع االقتصادي والثقايف والتعليمي، وتوضيح اآلاثر القانونية املرتتبة على هذا العدوان، 
 ٍل: عتبار، وسنوردها على حنو ما هو اتالباحث إىل مجلة من النتائج والتوصيات اليت أنمل األخذ فيها بعني اال

 أوًَل: النتائج:
                                                           

 حممود شريف بسيوين، احملكمة اجلنائية الدولية، ط2، دار الشروق، القاهرة، 2009م، ص18-19 ؛ حممد رفيق الشوبكي وآخرون، اآلليات العقابية 48
ون الدويل اإلنساين، حبث مقدم للمؤسسة الفلسطينية حلقوق اإلنسان )شاهد(، بريوت، واخليارات البديلة ملواجهة انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي لقواعد القان

وما بعدها. 4م، ص2016  



 

 
1873 

 

قطاع غزة يعترب أرض حمتلة، وتبقى عالقة هذه األرض مع االحتالل اإلسرائيلي حمكومة بقواعد القانون الدويل  .1
 اإلنساين، وأي تعٍد من قبل االحتالل اإلسرائيلي عليه يعد خرقاً لقواعد القانون الدويل اإلنساين.

ان اإلسرائيلي األخري على قطاع غزة إىل ظروف إنسانية صعبة للغاية، تتنوع بني القتل واجلرح والتشريد أدى العدو  .2
 والتدمري للمنازل واملنشآت املدنية.

بليون دوالر خسائر  1.960بليون دوالر،  2.4بلغ إمجايل اخلسائر االقتصادية بسبب العدوان اإلسرائيلي على غزة  .3
درت تقارير اقتصادية تكلفة إعمار ما دمرته آلة احلرب ر خسائر غري مباشرة، وق  مليون دوال 440مباشرة و

 .اإلسرائيلية يف قطاع غزة خالل العدوان بنحو مخسة باليني دوالر
 ابلغة أضراراً  يضاً أ وسبب كبري،  بشكل والثقايف التعليمي القطاع غزة قطاع على األخري اإلسرائيلي العدوان طال .4

، إيواء مراكز إىل دارسملالعديد من ا حتويلوالثقافية واألثرية، و  التعليمية املؤسسات تدمريثل يف تتم سلبية وآاثراً 
 .النفسية حالتهم علىالسليب  والتأثري الطلبة آالف وجرح قتلإضافة إىل 

ئية الدولية م متثل اجلرائم اجلنا2014االنتهاكات املرتكبة من االحتالل اإلسرائيلي خالل عدوانه على قطاع غزة عام  .5
 مجيعها: )جرائم احلرب وجرائم اإلابدة مجاعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم العدوان(.

حماكمة االحتالل اإلسرائيلي أمام احملكمة اجلنائية الدولية يوجهها عدة معوقات، منها ما له عالقة ابلظروف  .6
 يلة جداً.السياسية، ومنها ما له عالقة إبجراءات احملكمة اليت أتخذ مدد طو 

 

 اثنياً: التوصيات:
إعداد ملفات قانونية متكاملة تتضمن توثيق جرائم االحتالل اإلسرائيلي حبق الشعب الفلسطيين، متهيداً لرفع الدعاوى  .1

 على االحتالل اإلسرائيلي أمام احملاكم املختصة.
 املدعي العام م جنائية دولية إىلقيام دولة فلسطني إبحالة امللفات اليت تضمن ارتكاب االحتالل اإلسرائيلي جرائ .2

للمحكمة اجلنائية الدولية مباشرة دون انتظار أن يقوم مبباشرة التحقيق من تلقاء نفسه، وذلك لتحقيق السرعة يف 
 اإلجراءات.



 

 
1874 

-أكلها خبالف احملكمة اجلنائية الدولية اليت قد ال تؤيت-العمل على إجياد طرق أخرى حملاكمة االحتالل اإلسرائيلي  .3
حماكمة االحتالل اإلسرائيلي أمام احملاكمة الوطنية للدول املوقعة على اتفاقيات جنيف، أو أمام القضاء مثل: ، 

الوطين الفلسطيين، أو أمام احملاكم الوطنية اليت أتخذ مببدأ االختصاص اجلنائي العاملي، أو تقدمي طلب جمللس األمن 
اكمة االحتالل اإلسرائيلي على عدوانه األخري على قطاع غزة، أو أو اجلمعية العامة إلنشاء حماكم جنائية خاصة حمل

حماولة تقدمي طلب للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، أو تقدمي طلب ملنظمة التعاون اإلسالمي من أجل تفعيل 
ظر اجلرائم نأو تقدمي طلب جلامعة الدول العربية لتشكيل حمكمة عربية عليا ختتص ب حمكمة العدل اإلسالمية الدولية،

 املتعلقة ابلدول العربية، خصوصاً اجلرائم اليت يرتكبها االحتالل اإلسرائيلي حبق الشعب الفلسطيين.
 القيام حبمالت إعالمية تفضح االحتالل اإلسرائيلي، وتبني مدى بشاعة جرائمه املتكررة حبق أبناء شعبنا الفلسطيين. .4
قهم يف التعويض الفلسطينيني يف حماكمة اجملرمني اإلسرائيليني، وكذلك ح الوقوف يف كافة احملافل الدولية للمطالبة حبق .5

 العيين واملايل واملعنوي )الرتضية(.
إعداد لقاءات وندوات ودورات يتم من خالهلا تسليط الضوء على اآلليات املتاحة حملاكمة االحتالل اإلسرائيلي  .6

صاف من أجل الوصول إىل مقاضاة االحتالل اإلسرائيلي وإنوإجياد وسائل لتفعيلها، وكذلك إجياد خيارات بديلة هلا 
 الشعب الفلسطيين.

منح املوضوع بكل قضاايه عناية فائقة من قبل الباحثني؛ ملا له من األمهية البالغة يف وقف انتهاكات االحتالل  .7
 .اإلسرائيلي لقواعد القانون الدويل اإلنساين، ورد حقوق الشعب الفلسطيين إليه
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 املصادر واملراجعقائمة 

 أوًَل: التشريعات:
 م.1948اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان عام  -1
 م.1998نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لسنة  -2
 م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع احملكمة اجلنائية الدولية.2015( لسنة 3مرسوم رائسي رقم ) -3

 

 اثنياً: الكتب:
 م.2000غزة، د.ن، ، 1طمحن أبو النصر، اتفاقية جنيف وانطباقها يف األراضي احملتلة، بد الر ع -1
 م.2010، مكتبة آفاق، غزة، 2ط، 1جعبد القادر صابر جرادة، القضاء اجلنائي الدويل واحلرب على غزة،  -2
 م.2009، دار الشروق، القاهرة، 2طحممود شريف بسيوين، احملكمة اجلنائية الدولية،  -3

 :والتقارير الدراسات اثلثاً:
 رفح، رفح، حمافظة يف م2014 غزة على احلرب أثناء اإلسرائيلية االنتهاكات: حول تقرير والقانون، للدميقراطية الوطنية اجلمعية -1

 .م2014
 قطاع على انالعدو  اللخ الفلسطينية والكليات للجامعات اإلسرائيلية االنتهاكات حول تقرير والقانون، للدميقراطية الوطنية اجلمعية -2

 .م2014 رفح، م،2014 غزة
 .م2015 غزة، م،2014 عام غزة قطاع على االسرائيلي العدوان أثر مسح نتائج: حول تقرير الفلسطيين، لإلحصاء املركزي اجلهاز -3
 ،"بديل" جئنيوالال ملواطنةا حقوق ملصادر الفلسطيين املركز العودة، حق جريدة غزة، يف الفلسطينيني هتجري جرمية سانتوس، ريكاردو -4

 .م2014 أيلول 1 ،59 العدد
 الفلسطينية، الوطنية السلطة أداء على وأثرها م2006 عام خالل الفلسطيين اإلنسان حلقوق اإلسرائيلية االنتهاكات أمحد، عائشة -5

 .م2007 هللا، رام املواطن، حلقوق املستقلة اهليئة
سرائيلي على سفينة احلرية، جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات اإلسالمية، ماهر حامد احلويل وعبد القادر صابر جرادة، العدوان اإل -6

 م.2011اجمللد التاسع عشر، العدد الثاين، يونيو 
حممد النحال وحممد الشوبكي، قبول فلسطني دولة غري عضو ابألمم املتحدة وأثره على حق تقرير املصري، جملة اجلامعة اإلسالمية  -7

 م.2015لد الثالث والعشرون، العدد األول، غزة، للدراسات اإلسالمية، اجمل
حممود احلنفي، ورقة عمل: الضفة الغربية وقطاع غزة أراض حمتلة مبوجب أحكام القانوين الدويل اإلنساين، مركز الزيتونة للدراسات  -8

 م.2014واالستشارات، بريوت، 
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انون، رب، رسالة ماجستري، كلية الدراسات العليا: قسم القهاين عادل أمحد عواد، املسئولية اجلنائية الشخصية ملرتكيب جرائم احل -9
 م.2007جامعة النجاح، انبلس، 

 ملصادر الفلسطيين ركزامل-بديل العودة، حق جريدة غزة، قطاع يف التعليم قطاع على اإلسرائيلي العدوان أاثر ركبة، أبو منصور حممد -10
 .م2014 األول كانون  18 ،فلسطني حلم، بيت ،(60) العدد والالجئني، املواطنة حقوق

 قطاع يف التعليم قطاع على م2014 اإلسرائيلي االحتالل عدوان عن النامجة األضرار: حول تقرير ، العايل والتعليم الرتبية وزارة -11
 .م2014 فلسطني،-غزة غزة،

 .م2014 لسطني،ف-غزة زة،غ قطاع يف التعليم قطاع يستهدف اإلسرائيلي العدوان: حول تقرير اإلنسان، حلقوق امليزان مركز   -12
 العدوان خالل غزة قطاع وىمست على الثقايف الرتاث مبشاهد حلقت اليت والفنية اإلنشائية لألضرار الفين التقييم الكحلوت، حممد   -13

 .م2014 زة،غ اإلسالمية، ابجلامعة اهلندسة بكلية" إيوان" الرتاث عمارة مركز نظمه دراسي يوم خالل مداخلة القطاع، على األخري
 الدويل القانون واعدلق اإلسرائيلي االحتالل انتهاكات ملواجهة البديلة واخليارات العقابية اآلليات وآخرون، الشوبكي رفيق حممد -14

 .م2016 بريوت، ،(شاهد) اإلنسان حلقوق الفلسطينية للمؤسسة مقدم حبث اإلنساين،
 م.2015للمحكمة اجلنائية الدولية للحالة يف فلسطني، رام هللا،  مؤسسة احلق، الدراسة األولية اليت جيريها مكتب املدعي العام -15
 م.2014املرصد األورومتوسطي حلقوق اإلنسان، تقرير حول: اهلجمات العشوائية والقتل العمد، غزة، أكتوبر  -16
واطن، سلسلة تقارير امل نزار أيوب، القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق -17

 م.2003(،  رام هللا، 32قانونية )

 : املواقع اإللكرتونية:رابعاً 
 م.http://www.alhaya.ps / ،6/8/2016أكرم اللوح، القطاع الصناعي بغزة يف عداد املوتى، موقع احلياة اجلديدة،  -1
القانون الدويل اإلنساين والعام"،  مجعية احلق، ورقة موقف قانوين: "اهلجوم اإلسرائيلي على قطاع غزة يف ضوء -2

http://www.achr.nu/art543.htm  ،24/2/2016.م 
 م.http://www.alwatanvoice.com 27/2/0162حنا عيسى، وفقاً للقانون الدويل حصار غزة اابدة مجاعية،  -3
 اإلسرائيلي، موقع شبكة األخبار العربية،  –للصراع العريب  2014رانيا عبد الرحيم املدهون، حصاد العام  -4

http://www.anntv.tv  ، 28/2/2016.م 
http://www.al- فلسطني، أدلة" على استخدام إسرائيل أسلحة حمظورة ضد املدنيني بغزة، موقع نبض "رشا أبو جالل،  -5

monitor.com/   ،28/2/2016.م 
 م.www.amad.ps  ،20/8/2016علي احلايك، أثر العدوان اإلسرائيلي على القطاع الصناعي، موقع أمد لإلعالم،  -6
حممد خلة، خسائر القطاع األثري والسياسي جراء العدوان اإلسرائيلي األخري على قطاع غزة، موقع ملتقى رجال األعمال الفلسطيين،  -7

http://www.pbforum.ps/  ،8/8/2016.م 

http://www.achr.nu/art543.htm
http://www.alwatanvoice.com/
http://www.anntv.tv/
http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2014/08/israel-use-banned-weapons-dime-gaza-war.html
http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2014/08/israel-use-banned-weapons-dime-gaza-war.html
http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2014/08/israel-use-banned-weapons-dime-gaza-war.html
http://www.amad.ps/
http://www.pbforum.ps/
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فلسطيين للتنمية واإلعمار )بكدار(، اآلاثر القانونية املرتتبة على اعتبار قطاع غزة كيااًن معادايً، اجمللس االقتصادي ال -8
www.pecdar.ps  ،24/2/2016.م 

 http://www.euromid.orgاملرصد األورومتوسطي حلقوق اإلنسان، حصيلة شاملة لنتائج اهلجوم اإلسرائيلي على غزة،  -9
 م.27/2/2016، 
املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان، مقال بعنوان: منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية تسلم مذكرة قانونية إىل احملكمة اجلنائية  -10

م، 2014يف عام الدولية حول اجلرائم اإلسرائيلية املرتكبة خالل العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة 
http://pchrgaza.org/ar/?p=8307  ،4/3/2016.م 

مركز املعلومات الوطين الفلسطيين )وفا(، حصيلة أولية للخسائر املادية والبشرية الناجتة عن العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة  -11
 م.http://www.wafainfo.ps  ،3/3/2016م، 2014

 م.http://www.aljazeera.net  ،27/2/2016 ،2014موقع اجلزيرة نت، العدوان اإلسرائيلي على غزة  -12
 م.ethttp://www.aljazeera.n  ،5/3/2016موقع اجلزيرة نت، فلسطني تبدأ اليوم مقاضاة إسرائيل ابجلنائية،  -13
املوقع الرمسي للمحكمة اجلنائية الدولية، "املدعية العامة للمحكمة اجلنائية الدولية، فاتو بنسودا، تفتح دراسة أّولية للحالة يف  -14

 م.cpi.int-https://www.icc ،4/3/2015فلسطني"، 
 م.http://onaeg.com/?p=1830952  ،25/2/2016على غزة، وكالة أنباء أوان، حصاد العدوان  -15
 م.http://maannews.net/  ،26/2/2016وكالة معاً اإلخبارية، اإلابدة اجلماعية يف غزة،  -16

 م.http://www.alhayat.com/ ،5/8/2016 احلياة،  موقع جريدة رائيلي على غزة،اإلس للعدوان اآلاثر الكارثية السهلي، نبيل 
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 تفشي ظاهرة اْلُر يف الفقه اَلسالمي والقانون الدول يفإلعالم ا دور

 
Dr: Mohammed Ahmed Qasem Shaddad 

m.shaddad2020@yahoo.com 
 

 امللخص
يلعبه أثناء   وإثبات الدور السليب الذييهدف الباحث من الدراسة إىل بيان أمهية اإلعالم ودوره يف تفشي ظاهرة احلرب 

ومدى أتثريه العميق على الشعوب من منظور الفقه االسالمي والقانون الدويل، وذلك ألن االعالم احلرب وبعدها، 
 ،حد أهم األدوات املنظمة للحرب النفسية ضمن أسلوب الدعاية للتأثري على معتقدات الشعوب وسلوكياهتاأ أضحى

ولتحقيق اهداف الدراسة استخدم  الباحث املنهج االستقرائي التحليلي املقارن للنصوص الشرعية والقانونية واألحداث 
سك من ا وسائل تغطية إعالمية متأو نظمة السياسية أنشقد توصلت الدراسة إىل أن احلكومات واألالتارخيية للحروب، و 

خالهلا بزمام الرأي العام للجماهري فيمكنها ذلك من التالعب بوعيها وإقناعها بعدالة احلروب اليت ختوضها، فاستخدمتها 
عيش لاستخدامًا سيئًا يف إاثرة وتضليل الشعوب وتشويه أفكارها هبدف تغطية فسادها، ومصادرة حق الشعوب يف ا
حداث ألبسالم كما أثبتت تعرض الصحفيني حبكم طبيعة مهامهم إىل خماطر وانتهاكات أكثر فظاعة أثناء تغطيتهم ل

يف ساحات احلروب ومل يتم حماسبة أحد من مرتكيب تلك اجلرائم واالنتهاكات وتقدميه للمحاكمة برغم أهنم مشمولني 
طر نطالقاً من احلاجة اىل االستدالل ابملنظور االسالمي والقانوين الدويل خلحبماية القوانني الدولية والشريعة االسالمية، وا

 االعالم املضلل وآاثره على حقوق االنسان أثناء احلروب، اتبع الباحث يف دراسته املنهج الوصفي التحليلي املقارن. 

 ي، القانون الدويل.االعالم، الصحفيني، احلرب، العنف، حقوق اإلنسان، الفقه اإلسالم الكلمات الدالة:
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التوسع النقدي على استقرار سعر الصرف اْلقيقي يف اَلقتصاد اللييب من الفرته  أتثري
 2014اىل  1970

 حممد علي سامل اجلريدي
INSTITUTE OF MALAYSIAN AND  INTERNATIONAL (IKMAS) 

UNIVERSITI   KEBANGSAAN   MALAYSIA  (UKM ) 

 

 املستخلص
اللييب حتقيق نوع من النمو واالستقرار يف اسعار عملته؛ من خالل اخلطط التنموية وأبستخدام السياسة  استطاع االقتصاد

التوسعية املالية و النقدية والتجارية ، اال أن حالة عدم االستقرار اليت شهدهتا ليبيا خالل السنوات االخرية، ابالضافة 
ملحوظ يف أسعار الصرف للعملة الليبية ، لذا فان اهلدف  إىل االخنفاض يف حجم ايرادات النفط أدى إىل تدهور

الرئيسي من هذه الدراسة هو معرفة مدى أتثري التوسع النقدي على استقرار سعر الصرف احلقيقي يف االقتصاد اللييب،  
دائع و الو ، واملتمثلة يف املتغريات )العملة املتداولة 2014-1970وذلك ابألعتماد على بياانت سنوية تغطي الفرتة 

حتت الطلب و شبه النقود ( ، وأبستخدام تقنيات حتليل السالسل الزمنية من خالل أختبار التكامل املشرتك جلوهانسون 
الذي أظهرت نتائجه وجود عالقة توازنية سالبة طويلة املدى بني املتغريات مبا يتفق والنظرية االقتصادية. كما مت تطبيق 

  أظهرت النتائج أن هناك عالقة سببية ويف اجتاه واحد من سعر الصرف احلقيقي وكال منأختبار السببية جلراجنر حيث 
العملة املتداولة و الودائع حتت الطلب يف املدى القصري. ويف اخلتام خلصنا بناءا على النتائج اليت مت التوصل اليها إىل 

 اسع.الل مكوانت عرض النقود مبعناه الو امكانية التحكم يف استقرار سعر الصرف احلقيقي للدينار اللييب من خ

 : سعر الصرف احلقيقي، التوسع النقدي ، االقتصاد اللييب، التكامل املشرتك.الكلمات املفتاحية
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 Introductionاملقدمة:  -1-1
 Parوالقائم على سعر التعادل  1971عام  ، Bretton Woods systemبعد اهنيار نظام بريتون وودز 

value  ،تعرضت اسعار الصرف، ، بتبين نظام سعر العائم لعمالهتا 1973الدول الصناعية الرئيسية منذ عام  وقيام 
بني املربرات اليت  ومن،  الرئيسية للتقلبات يف قيمتها، وذلك انعكاسا للظروف و السياسات االقتصادية لتلك الدول

 اسعار الذي ينظر اىل ان هناك عالقة تربط بنيق دمت لتفسري التقلبات يف اسعار الصرف مدخل املدرسة النقدية، و 
الصرف وعرض النقود، وأن سعر الصرف هو ظاهرة نقدية تتأثر بشكل رئيسي مبعدل منو الرصيد النقدي ابالقتصاد، 
فزايدة التوسع يف عرض النقود ستؤدي اىل زايدة السيولة النقدية، ومن مث اىل زايدة الطلب الكلي، مما سيرتتب على 

دة يف املستوى العام لألسعار، غري أن أتثري منو عرض النقود على املستوى العام لألسعار وعلى سعر الصرف ذلك زاي
يعتمد على درجة استجابة الناتج احلقيقي للتطورات يف الطلب الكلي يف االقتصاد؛ فإذا مل تكن الزايدة يف الطلب الكلي 

ار، مما يرتتب يقي فإن ذلك سيؤدي اىل ارتفاع املستوى العام لألسعنتيجة التوسع النقدي مصحوبة بزايدة يف الناتج احلق
 (. 2000 .أبولسني، أمحد  ) عليه اخنفاض يف قيمة العملة

لذا اصبح حتقيق معدل منخفض للتضخم، واستقرار يف قيمة العملة احمللية من اولوايت الدول النامية واليت من بينها ليبيا 
تمرار يف خطط التنمية وأبستخدام سياسة توسعية مالية و نقدية وجتارية،  ويف ظل ، أذ سعت ليبيا  ومن خالل االس

مسامهة كبرية  من قبل القطاع اخلاص جبانب القطاع العام يف النشاط االقتصادي اىل ختفيض القيود على التجارة 
ي و حيث ازداد االئتمان احملل اخلارجية، مما ادى اىل زايدة يف االنفاق االستثماري واالستهالكي )اخلاص و العام( ،

عرض النقود الواسع من خالل مكوانته )الودائع حتت الطلب والعملة يف التداول وشبه النقود( بشكل ملحوظ خالل 
 (. 2000 .أبولسني، أمحد  )الفرتة املعنية 



 

 
1881 

 

 

       Statement problemمشكلة الدراسة  -1-2

 بدأ االقتصاد اللييب يعاين من عدة مشاكل اقتصادية انمجة عن اخنفاض يف بداية عقد الثمانينات من القرن العشرين
ف ليبيا مصر )اسعار النفط مما ادى اىل اخنفاض االيرادات النفطية من انحية، وتزايد حجم االنفاق من انحية اخرى 

 خالل الفرتة د اللييبابالضافة إىل العديد من التطورات والتحوالت اهليكلية الىت شهدها االقتصا (، 2006 ، املركزي
، واليت كان هلا ابلغ االثر على مستوى االداء الكلي لالقتصاد،  وابلرغم  من أن عرض النقود حقق  1970-2014

منو سنوي بناءا على ما جاء يف نشرات املصرف املركزي اللييب، والذي ميكن أرجاعه إىل النمو يف الودائع حتت الطلب 
قود. اال أن حالة عدم االستقرار اليت شهدهتا ليبيا خالل السنوات االخرية ، ابالضافة إىل والعملة يف التداول وشبه الن

 االخنفاض يف حجم ايرادات النفط مما أدى إىل تدهور ملحوظ يف أسعار الصرف للعملة الليبية.

   Study Important of أهداف الدراسة: -1-3

 رفة مدى أتثري التوسع النقدي على استقرار سعر الصرف احلقيقيوبناًء علي ذلك فإن اهلدف من هذه الدراسة هو مع
 يف االقتصاد اللييب من خالل متغريات الدراسة )الودائع حتت الطلب والعملة يف التداول وشبه النقود.

 Importance of Study:  امهية الدراسة -1-4
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يبيا ، وبيان ستقرار سعر الصرف احلقيقي يف لتكمن أمهية الدراسة  يف التعرف على موضوع أثر التوسع النقدي على أ
اآلاثر االقتصادية لسعر الصرف احلقيقي على النشاط االقتصادي ، و ملا تكتسيه هذه الدراسة  من أمهية وذلك من 
خالل التحليالت الوصفية والنماذج القياسية للوصول إىل نتائج  رقمية واضحة واليت من خالهلا يتم الوصول اىل نتائج 

 رح حلول وتوصيات للقائمني السياسة النقدية و سياسة سعر الصرف وذلك أبستخدام نتائج الدراسة عمليا .  و ط

 Study Hypothesis of فرضيات الدراسة   :   -1-5

 هتدف الدراسة اىل اختبار الفرضية القائلة أبن الودائع حتت الطلب والعملة يف التداول وشبه النقود  هلم أثثري سالبا على
  سعر الصرف احلقيقي للدينار اللييب.

 The study methodology: دراسة منهجية ال -1-6

ث يتم استعمال الكمي )القياسي ( ، حبيالتحليلي املنهج التحليلي الوصفي و املنهج يف هذه الدراسة يستخدم سوف 
ستخدم يف االقتصاد رض النقدي املو الع اللييباملنهج التحليلي الوصفي  لتعرض على سعر الصرف احلقيقي  للدينار 

و إبراز طبيعة العالقة  اللييبويستخدم التحليل الكمي )القياسي ( أيضا لتقدير سعر الصرف احلقيقي للدينار ،  اللييب
-Johansen Coللتكامل املشرتك  بينه و بني متغريات الدراسة و استعمال طريقة كل من جوهانسن

integration Approach(1988)،  لواردة يف برانمجواEviews 7   وبتطبيق هذا النموذج على البياانت ،
ومكوانت  ييب، مابني سعر الصرف احلقيقي للدينار اللاألجلطويلة   اإلحصائيةالعالقة  إلجيادالواردة عن االقتصاد اللييب 

 عرض النقود الواسع.

 Structure   Studyهيكلية الدراسة  -1-7

 م هذه الورقة يف أربع أقسام رئيسية ابالضافة إىل املقدمة؛ حيلل القسم األول مفهوم عرضولتحقيق هذا اهلدف مت تنظي
النقود وسعر الصرف، ابالضافة إىل بعض الدراسات السابقة عن املوضوع، ويلخص القسم الثاين سعر الصرف احلقيقي 

لقسم جية التجريبية والنتائج، ويف ا( ، يف حني يوضح القسم الثالث املنه2014-1970للدينار اللييب خالل الفرتة )
 األخري أتيت اخلامتة.
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مفهوم عرض النقود وسعر الصرف -2  
 :Money supplyعرض النقود  2-1

( ،أي 1990عرض النقود و يقصد به  جمموع  وسائل  الدفع  املتداولة يف اجملتمع خالل فرتة زمنية حمددة) الدليمي،
هوم التداول واليت حبوزة األفراد واملشروعات واملؤسسات املختلفة . وقد اخذ مفانه يضم مجيع وسائل الدفع املتاحة يف 

عرض النقود حيزا واسعا من اجلدل بني االقتصاديني حول إعطائه مفهوم حمدد ومتفق عليه وكذلك حول اآللية املناسبة 
توىل عملية اإلصدار صريف او اجلهة اليت تالحتسابه . وجتدر اإلشارة هنا إىل ان عرض النقود يعد مبثابة دينا على اجلهاز امل

 ( .  1971إذ انه التزاما عليها وحقا حلائزيه على التصرف املطلق ابملبالغ اليت حبوزهتم ) علي،

  ( :1990وهناك عدة  أنواع لعرض النقود وهي ) الدليمي،  

 :The narrow definition of money( m1عرض النقود ابملعىن الضيق )-1

من العملة املتداولة خارج اجلهاز املصريف ابإلضافة إىل نقود الودائع او النقود املصرفية)الودائع اجلارية(. )  ويتكون  
 وهذا يعين إن عرض النقود ميكن التعبري عنه من خالل املعادلة التالية:، (1990الدليمي،

 M1= DD + C  

 إذ ان:       

 M1عرض النقد ابملعىن الضيق = ، DDع اجلارية = الودائDemand Deposits ،  C العملة املتداولة =
 Cash Moneyخارج اجلهاز املصريف 

مها املصرف املركزي واملصارف التجارية )  M1يتضح مما ذكر أعاله إن هنالك طرفني حيددان عرض النقد  
 (. 1993القريشي،

 : Broader measure of money( M2عرض النقود ابملعىن الواسع )-2 
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ويشمل الودائع غري اجلارية إىل جانب الودائع اجلارية  M1مفهوم عرض النقود الواسع من التعريف السابق  يتكون
مضافا إليه الودائع غري اجلارية  M1والعملة املتداولة خارج اجلهاز املصريف ، أي انه يشمل عرض النقود ابملعىن الضيق 

 Michaelعن املعىن الواسع لعرض النقود من خالل املعادلة التالية) وميكن التعبري ،)أشباه النقود( كالودائع االدخارية
1998:) 

M2= M1 + TD  :حيت إن M، عرض النقود ابملعىن الواسع: TD الودائع الزمنية :Time Deposits  

 : M3عرض النقود ابملعىن األوسع  -3 

بلدان يف طور الكبري الذي شهدته تلك البعض الدول املتقدمة اختذت معىن أمشل لعرض النقود ، وذلك بسبب الت   
اجملال النقدي واملايل وتطور األسواق املالية لديها وظهور مؤسسات مالية وسيطة وابتكارها ألنواع جديدة ومتنوعة من 
املشتقات املالية . إذ ان هناك بعض األنواع من الودائع األخرى اليت تكون ذات مدى طويلة متت إضافتها ضمن 

ومت استبعادها يف الوقت ذاته من مكوانت عرض النقود ابملعىن الواسع  M3النقود ابملعىن األوسع  مكوانت عرض
M2  وهذه الودائع تكون مودعة لدى املؤسسات املالية الوسيطة من غري املصارف التجارية )مثل مصارف االدخار ،

 واإلقراض( واليت تزيد مداها عن سنتني . 

مضافا إليه األصول املالية اململوكة من  M3تتكون من عرض النقود ابملعىن األوسع   : السيولة العامة لالقتصاد-4 
قبل الوحدات االقتصادية غري املصرفية كاألوراق املالية العامة والسندات اليت تصدرها شركات االستثمار املتخصصة  

 (. 1990ية )الدليمي،واملصارف  العقارية  والودائع  احلكومية وسندات االدخار واألوراق التجار 

 Real  Exchange rate سعر الصرف احلقيقي : -2-2

 الصرف سعر فإن أخرى، هلذا عملة بداللة العمالت إحدى صرف سعر أنه على اإلمسي الصرف سعر تعريف مت
 مع احمللية لألسعار النسبية املستوايت لالختالفات بني طبقا يتعدل الذي اإلمسي الصرف سعر يعادل سوف احلقيقي
 الالزمة األجنبية السلع من الوحدات عدد أنه على احلقيقي سعر الصرف ويعرف األجنبية، لألسعار النسبية املعدالت
 يقيس حقيقًيا مفهوًما يعترب   RERاحلقيقي الصرف سعر أن يعين وهذا السلع احمللية، من واحدة وحدة لشراء

 ( : 2002سعر الصرف وهي )الغاليب،لسلعتني، هناك عدة عوامل تؤثر على  النسبية األسعار
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عرض النقد:  يرى الكالسيك من خالل النظرية الكمية للنقود ان هنالك عالقة  بني كمية النقود واملستوى العام   -1
لألسعار، وهي بنفس النسبة ونفس االجتاه . وقد أكدت املدرسة النقدية بزعامة ملتون فريدمان على أمهية النقود يف 

 (. 1983املستوى العام لألسعار إال انه ليس ابلصورة اليت تصورها الكالسيك)صقر،التأثري على 

أسعار الفائدة: ان انتقال  حركة رؤوس األموال الدولية بني االقتصاد الدويل إمنا تتحرك حبثا عن الفائدة فالبلد الذي -2 
قال إليه مما جع رؤوس األموال على االنتترتفع فيه أسعار الفائدة احلقيقية عن بقية الدول فان ذلك الوضع سوف يش
 يعين زايدة عرض العملة األجنبية يف الداخل وابلتايل تدهور سعر صرفها . 

معدالت التضخم:  التضخم  من العوامل املؤثرة على سعر الصرف فارتفاع معدالته يف الداخل يؤدي إىل اخنفاض -3 
أثري على ر صرفها مما يدل ذلك على أمهية املستوى العام لألسعار يف التالقوة الشرائية للعملة احمللية وابلتايل تدهور سع

 (. 1986سعر الصرف )علي وأخرون،

ميزان املدفوعات: ان التوازن واالختالل االقتصادي يف ميزان املدفوعات من بني أهم العوامل املؤثرة يف سعر  -4 
دفوعات امل اخلارجي . ففي حالة حدوث عجز يف ميزان املالصرف وذلك لكونه حلقة الوصل اليت تعكس عالقة البلد ابلع

لبلد معني فان ذلك يؤدي إىل زايدة طلبه على العمالت األجنبية لسد ذلك العجز ، وابملقابل اخنفاض طلب األجانب 
عات و على عملته احمللية مما يعين تدهور سعر الصرف لعملة ذلك البلد ، وابلعكس يف حالة حصول فائض يف ميزان املدف

 (. 1987)زكي،

ت الدولة سياسة ، فإذا ما اتبع  املوازنة العامة: املوازنة العامة للدولة تلعب دورا كبريا يف التأثري على سعر الصرف-5
انكماشية من خالل تقليص حجم اإلنفاق العام احلكومي الذي يؤدي إىل احلد من حجم الطلب واخنفاض يف مستوى 

 عدالت التضخم مما يؤدي ابلنتيجة إىل رفع سعر الصرف العملة احمللية.النشاط االقتصادي وهبوط يف م

 الدراسات السابقة  2-3
(  ، لتوضيح العالقة بني سعر الصرف االمسي للدينار العراقي والدوالر األمريكي  2006دراسة قام هبا )شندي،  -1

وكانت نتائج الدراسة أن أهم املتغريات  ( املفهوم الواسع M2، ابستخدام عرض النقود )  1994 – 1974من الفرتة 
اليت أثرت يف سعر الصرف االمسي الدينار العراقي مقابل الدوالر األمريكي هي عرض النقود يف حالة استخدامه للنموذج 

 اخلطي املتعدد.
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ألسعار يف ا( ، بعنوان: "العوامل املؤثرة يف انتقال اثر أسعار الصرف األجنبية على مؤشر  2008دراسة )بربور،  -2
". واعتمد النموذج القياسي للباحث على املتغريات وهي التغري يف أسعار النفط، التغري يف 2006 -  1985األردن

 Timeعرض النقد، أسعار الصرف احلقيقية مقارنة مع سعر صرف الدوالر األمريكي وقام الباحث ابستخدام منوذج 
Series Study  اانت املالية وكانت النتائج وجود عالقة بني صدمة الطلب وبني دراسة السالسل الزمنية على البي

 سرعة وحجم انتقال أثر التحركات يف أسعار صرف العمالت األجنبية.

(  ، بعنوان " العالقة السببية بني عرض النقد وسعرالصرف االمسي يف ليبيا " من 2013دراسة )عبد هللا إبراهيم ،  -3
ير منوذج قياسي يتضمن متغريين متغري مستقل وهو عرض النقود، ومتغري اتبع هو و مت تقد 2010اىل  1970الفرتة 

سعر الصرف االمسي،  و حتول الباحث إيل أجراء أختبار التكامل املشرتك بني املتغريات حمل الدراسة وكانت نتائجه 
مة لتقدير العالقة بني األكثر مالئوجود عالقة سببية يف اجتاهني بني املتغريات، وبناء علية فقد انتهى إىل أن النموذج 

 املتغريات اليت تتصف خباصية التكامل املشرتك هو منوذج تصحيح اخلطاء.

( : 2014-1970سعر الصرف اْلقيقي للدينار اللييب خالل الفرتة ) - 1- 3  
خر ا هناك عدة مقاييس حلساب سعر الصرف احلقيقي ، ولكن احلساب الشائع هو مؤشراسعار املستهلك ، ومؤشر

هو السعر النسيب للسلع القابلة لالجتار على السلع الغري قابلة لالجتار، وسعر الصرف احلقيقي حمسوب كمؤشر اسعار، 
، اى يعين  RERيعترب حتسننا حقيقيا ، اما التخفيض احلقيقي ينتج عن ارتفاع يف   RERولذلك اي اخنفاض يف 

 1970خالل فرتة الدراسة من  RER( يبني قيمة  1جنبية ، واجلدول ) اخنفاض اسعار السلع احمللية مقارنة مع السلع اال

 . 2014الى 

دينار والكنه ( 0.9219) حقق سعر الصرف احلقيقي اقل اخنفاض حيث بلغ  1970يف بداية اتريخ الدراسه اي يف عام 
ينار اي بنسبه تغيري د(  2.5448)     حيث بلغ  2005وصل اىل اقصى نقطه له كان ذلك يف فرتة الدراسة اي عام 

حيث كان يف فرتة السبعينات له ارتفاع ملحوظا وخيتلف على فرتة التمانينات حيث حقق اخنفاض خالل عدة  % 1.7
دينار ويف فرتة التسعينات كان له اخنفاظ ملحوظ خالل  0.8535بلغ  1981سنوات فيها والكنه حقق ارتفاع يف سنه 

دينار ، واما الفرتة  ( 0.7563) اقل مستوى له حيث بلغ  2000ينات كان يف عام هده الفرته ، اما ما بعد فرتة التسع
دينار نتيجة للظروف االقتصادية  (2.1125) قد وصل اىل  2010كان يف عام   2014اىل  2010االخريه وهي من عام 

حيث  2014ة اي يف عام والكنه بدا يف االرتفاع يف الفرت  1.8874حيث بلغ  2011والسياسية مما سبب اخنفاض يف عام 
دينار ، وكل هذه التغريات يف سعر الصرف احلقيقي انتج عن التقلبات 1.8887وصل اعلى نقطه له يف االرتفاع بلغ 
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عن اسعار الصرف احمللية والعاملية و السياسات النقدية اليت يتخدها املصرف املركزي وذلك تشجيعا لزايده الصادرات 
 جنبية من السلع واخلدمات.احملليه وختفيض الواردات اال

 2014 – 1970للدينار اللييب من الفرتة  RER(  سعر الصرف اْلقيقي  1جدول ) 
الرقم القياسي   Pw سعر الصرف االمسي.  NER سعر الصرف احلقيقي.   RER : من اعداد الباحث من خالل واقع البياانت  و وفقا لنظرية القوة الشرائية    و  حيث ان

 الرقم القياسي لالسعار احمللية .  Pd ألسعار املستهلك االمريكي و الذي ميثل اسعار السلع االجنبية.

𝑅𝐸𝑅𝑝𝑝𝑝 =
    NER ∗ PW    

P𝑑
 

:تطور عرض النقود في االقتصاد الليبي   - 2-3 

 - االقتصاد اللييب يتكون من :يف MSعرض النقود 

( ويتكون من العمالت الورقية واملعدنية اليت يتداوهلااالفراد يف تعامالهتم  M1( )  1عرض النقود الضيق ) ع -1
اليومية أي النقود املتداولة و يضاف إليها أيضا حجم النقود احملتفظة يف املصارف على شكل حساابت جارية أو 

              : هي (، 2006 ، مصرف ليبيااملركزي) (M1ايل فإن معادلة عرض النقود )ودائع حتت الطلب وابلت

M1=DD + CR 

 : Broader measure of money( M2)عرض النقود ابملعىن الواسع -2

 RER السنوات RER السنوات

/ / 1992 0.5981 

1970 0.9219 1993 0.605 

1971 0.9297 1994 0.6136 

1972 0.9259 1995 0.5566 

1973 0.7882 1996 0.5315 

1974 0.8352 1997 0.5193 

1975 0.8261 1998 0.5864 

1976 0.8100 1999 0.6026 

1977 0.8358 2000 0.7563 

1978 0.6636 2001 1.0148 

1979 0.8215 2002 2.1412 

1980 0.8495 2003 2.4075 

1981 0.8535 2004 2.3388 

1982 0.8254 2005 2.5448 

1983 0.7702 2006 2.4616 

1984 0.7145 2007 2.2716 

1985 0.6779 2008 2.1784 

1986 0.7113 2009 2.1000 

1987 0.6671 2010 2.1125 

1988 0.6472 2011 1.8874 

1989 0.6909 2012 1.8120 

1990 0.6435 2013 1.7882 

1991 0.6042 2014 1.8887 
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ة لويشمل الودائع غري اجلارية إىل جانب الودائع اجلارية والعم M1يتكون مفهوم عرض النقود الواسع من التعريف السابق 
مضافا إليه الودائع غري اجلارية )أشباه  M1املتداولة خارج اجلهاز املصريف ، أي انه يشمل عرض النقود ابملعىن الضيق 

وميكن التعبري عن املعىن الواسع لعرض النقود من خالل ( ،  2006 ، مصرف ليبيا املركزي)النقود( كالودائع االدخارية 
 املعادلة التالية:

 M2= M1 + TD   يث إن:ح M2 و : عرض النقود ابملعىن الواسع TD الودائع الزمنية :Time Deposits  

 2014 – 1970( خالل الفرتة  2( امجاِل عرض النقود ) ع 2ول )جد

 خالل واقع البياانت عن : املصدر من
 .  2014(، الربع االول   54و اجمللد رقم ) 2000-1966مصرف ليبيا املركزي ،االحصاءات النقدية و املصرفية نشرات من الفرتة .  1
 2015  الثالث(، الربع  55مصرف ليبيا املركزي، النشرة االقتصادية ، اجمللد رقم )   .2

  .الحصاء و التعداد ، اعداد متنوعة .وزارة التخطيط ، مصلحة ا.   3 
 

 

العمله لدى  السنوات 
 اجلمهور

ودائع حتت 
 الطلب

 عرض النقود  شبه النقود
 2ع 

العمله لدى  السنوات 
 اجلمهور

 عرض النقود  قودشبه الن ودائع حتت الطلب
 2ع 

/ / / / / 1992 1982.2 3186.0 1332.5 6500.7 
1970 112.2 128.8 55.3 296.3 1993 2216.9 3168.0 1432.6 6817.5 
1971 120.7 243.8 66.4 430.9 1994 1989.8 4067.6 1650.7 7708.1 
1972 147.4 265.6 105.1 518.1 1995 2035.4 4337.0 1953.8 8326.2 
1973 202.6 311.4 158.8 672.8 1996 2419.8 4298.2 2159.5 8877.5 
1974 262.2 502.8 298.8 1063.8 1997 2534.2 4487.4 2144.4 9166.0 
1975 346.0 521.5 236.1 1103.6 1998 2698.6 4489.1 2509.4 9697.1 
1976 435.9 703.5 293.8 1433.2 1999 2634.8 5256.3 2631.1 10522.2 
1977 585.0 858.8 354.9 1798.7 2000 2699.2 5070.0 2015.2 9784.4 
1978 868.5 819.3 378.3 2066.1 2001 2559.6 5711.2 2538.6 10809.4 
1979 1055.7 1193.7 559.9 2809.3 2002 2613.9 6091.9 2162.8 10868.6 
1980 685.7 2213.2 655.9 3554.8 2003 2763.5 6265.7 2528.9 11558.1 
1981 791.2 2721.0 602.1 4114.3 2004 2612.7 7923.9 2598.9 13135.5 
1982 889.9 2342.4 557.3 3789.6 2005 3308.7 10719.4 3068.2 17096.3 
1983 838.2 2046.2 714.6 3599.0 2006 3932.9 12410.1 3,312.9 19655.9 
1984 767.6 1943.8 894.3 3605.7 2007 4581.2 18256.4 4,144.6 26982.2 
1985 985.1 2507.2 1088.1 4580.4 2008 5608.3 28806.3 5,329.9 39744.5 
1986 1023.8 2017.7 1156.7 4198.2 2009 6962.9 31206.5 5,991.9 44161.3 
1987 1068.2 2370.4 977.3 4415.9 2010 7609.0 33712.2 5,029.5 46350.7 
1988 899.6 2112.0 1158.0 4169.6 2011 14840.1 38577.0 4,503.8 57920.9 
1989 1131.7 2550.3 963.8 4645.8 2012 13391.1 45822.6 4,517.8 63731.5 
1990 1461.1 3184.3 885.8 5531.2 2013 13419.9 50879.5 4,706.5 69005.9 
1991 1620.9 2821.8 1118.2 5560.9 2014 17169.7 49505.2 2676.1 69351.0 
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 2، ع1معدل النمو السنوي يف العملة املتداولة و الودائع حتت الطلب وعرض النقود ع (3جدول )
 عرض النقود والنشرات االقتصادية مصرف ليبيا املركزي . من اعداد الباحث ابالستعانة جبدول  

خالل الفرتة الدراسة ،  %14.49( ، نالحظ أن عرض النقود قد حقق معدل منو سنوي يف املتوسط قدره  3ومن خالل اجلدول ) 
، يف حني منت العملة يف  %16.38حققت معدل منو سنوي يف املتوسط قدره  ويرجع ذلك للنمو يف الودائع حتت الطلب ، واليت

 خالل فرتة الدراسة. %12.6، وكان معدل النمو يف شبه النقود   %15.62 التداول بواقع

  2014اىل  1970( معدَلت النمو يف )العملة يف التداول و الودائع حتت الطلب( من الفرتة 4جدول )
معدل النمو يف  الودائع حتت الطلب معدل منو العملة اولدالعملة يف الت السنوات

معدل النمو يف  الودائع حتت الطلب معدل منو العملة العملة يف التداول السنوات الودائع
 الودائع

/ / / / / 1992 1,982.2 22.3 3,186.0 12.9 
1970 112.2 % 128.8 % 1993 2,216.9 11.8 3,168.0 -0.6 
1971 120.7 7.6 243.8 89.3 1994 1,989.8 -10.2 4,067.6 28.4 
1972 147.4 22.1 265.6 8.9 1995 2,035.4 2.3 4,337.0 6.6 
1973 202.6 37.5 311.4 17.2 1996 2,419.8 18.9 4,298.2 -0.9 
1974 262.2 29.4 502.8 61.5 1997 2,534.2 4.7 4,487.4 4.4 
1975 346.0 31.9 521.5 3.7 1998 2,698.6 6.5 4,489.1 0.1 
1976 435.9 25.9 703.5 34.9 1999 2,634.8 -2.4 5,256.3 17.1 
1977 585.0 34.2 858.8 22.1 2000 2,699.2 2.4 5070.0 -12.9 
1978 868.5 48.5 819.3 -4.6 2001 2,559.6 -5.2 5,711.2 24.7 
1979 1,055.7 21.6 1,193.7 45.7 2002 2,613.9 2.1 6,091.9 6.7 
1980 685.7 -35.1 2,213.2 85.4 2003 2,763.5 11.8 6,265.7 2.9 
1981 791.2 15.4 2,721.0 22.9 2004 2,612.7 -5.5 7,923.9 26.5 
1982 889.9 12.5 2,342.4 -13.9 2005 3,308.7 26.6 10,719.4 35.3 
1983 838.2 -5.8 2,046.2 -12.7 2006 3,932.9 18.9 12,410.1 15.8 
1984 767.6 -8.4 1,943.8 -5.0 2007 4,581.2 16.5 18,256.4 47.1 
1985 985.1 28.3 2,507.2 28.9 2008 5,608.3 22.4 28,806.3 57.8 
1986 1,023.8 3.9 2,017.7 -19.5 2009 6,962.9 24.2 31,206.5 8.3 
1987 1,068.2 4.3 2,370.4 17.5 2010 7,609.0 9.3 33,712.2 8.1 
1988 899.6 -15.8 2,112.0 -10.9 2011 14,840.1 95.1 38,577.0 14.4 
1989 1,131.7 25.8 2,550.3 20.8 2012 13,391.1 -9.8 45,822.6 18.8 
1990 1,461.1 29.1 3,184.3 24.9 2013 13,419.9 0.2 50,879.5 11.1 
1991 1,620.9 10.9 2,821.8 -11.4 2014 17169.7 27.94 49505.2 2.70- 

 55مصرف ليبيا املركزي، النشرة االقتصادية ، اجمللد رقم ) 2014(، الربع االول   54واجمللد رقم ) 2000-1966جبدول عرض النقود والنشرات االقتصادية مصرف ليبيا املركزي من الفرتة املصدر االستعانة 
 . ، اما معدل النمو من اعداد الباحث . 2015  الثالث(، الربع 

 

 السنوات
 سنوات ( 10) 

 1معدل منو عرض النقود ) ع معدل منو  شبه النقود معدل منو الودائع حتت الطلب  معدل منو العملة املتداولة  
) 

و عرض النقود  ) معدل من
 ( 2ع

1971 – 1980 22.36 36.41 31.4 29.48 29.01 
1981 – 1990 8.93 5.3 4.4 6.14 5.18 
1991 – 2000 6.72 4.37 9.4 4.81 5.62 
2001 – 2010 11.57 23.32 10.7 19.85 18.26 
2011 – 2014 28.5 14.77 0.6 - 16.27 14.42 

 14.49 15.38 12.6 16.83 15.62 معدل املتوسط السنوي
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ودائع حتت الطلب يف بعض السنوات قد سجلت معدالت منو سالبة والسبب يف ( أن ال 4ونالحظ من اجلدول ) 
ذلك هو اهتزاز الثقة بني اجلهاز املصريف واالفراد و ايضا بسبب وجود قيود علي السحب النقدي من املصارف ، وتراجع 

لذي ادي بدوره , االمر ا املؤسسات والتجار الذين يتعاملون مببالغ ضخمة  أبنفسهم عن التعامل مع املصارف التجارية
وهذا األمر تعكسه من جهة أخري ، معدالت  (. 2002ايل زايدة حجم السيولة خارج اجلهاز املصريف)اهليئة القومية،

،  1984،  1983،  1980النمو املوجبة ، اليت حققتها العملة يف التداول خالل نفس الفرتة ابستثناء األعوام 
علي التوايل  % 15.78،  % 8.42 ،  % 5.81،  %35.1و سالبة وبواقع واليت حققن فيها معدالت من 1988

 %35.05 وحنو  1980. وجتدر املالحظة هنأ ، علي أن أقل معدل للنمو سجلته العملة يف التداول كان  يف العام 
ة داننري ، لفئيت العشرة واخلمس 1980 – 5 – 15، ويعود السبب يف ذلك ايل عملية استبدال املصرف املركزي يف 

، بني االصدار االول املقوم ابلدينار ، ومجيع اإلصدارات السابقة املقومة ابجلنيه من الفئتني ، وسحبها هنائيا من التداول 
يف حبر اسبوع واحد ، وهذا  القرار جاء كأجراء ملعاجلة ظاهرة  تزايد العملة يف التداول والتفضيل النقدي لدي فئات  

من حجم العملة املتداولة يف ذلك التاريخ )مصرف  % 97كانت هااتن الفئتان ما نسبته   كبرية من املواطنني ، إذ
، زايدة كبرية يف معدل 1980ولقد قابل هذا الرتاجع يف معدل منو العملة يف التداول يف العام ،  ( 1980ليبيااملركزي،

داول مل يسجل أي اخنفاض يف قيمته . غري ان حجم العملة يف الت% 85.41منو الودائع حتت الطلب، إذ منت بنحو 
ومبعدل  2011، بل كانت تنمو بشكل مضطرد خالل الفرتة حيث بلغ اعلى ذروته يف العام 1980مقارنة ابلعام 

خالل فرتة  %16.83. يف حني أن الودائع حتت الطلب قد منت مبعدل 1980مقارنة بنسبة  % 95.1قدره  
، 1991، 1988، 1986، 1984، 1983، 1982، 1978ة يف االعوام الدراسة، اال اهنا سجلت معدالت منو سالب

 %-10.9، %-19.5، % -0.5، %-12.7، % -13.9، % -4.6وبواقع   2014،  2000، 1996، 1993
النقود في هذه عرض االمر الذي كان له االثر السليب علي النمو يف  %-2.7، %-12.9، %-0.9،  %-0.6، %-11.4،

  1970( شبه النقود و معدل التغير من الفترة 5جدول )                                                                            .السنوات

         2014الى  

معدل التغيرفي شبه  شبه النقود السنوات

 النقود

 معدل التغيرفي  شبه النقود شبه النقود السنوات

/ / / 1992 1332.5 19.2 
1970 55.3 % 1993 1432.6 7.5 

1971 66.4 20.1 1994 1650.7 15.2 

1972 105.1 58.3 1995 1953.8 18.4 
1973 158.8 51.1 1996 2159.5 10.5 

1974 298.8 88.2 1997 2144.4 0.7-  

1975 236.1 20.9-  1998 2509.4 17.0 
1976 293.8 24.4 1999 2631.1 4.5 

1977 354.9 20.8 2000 2015.2 23.4-  

1978 378.3 6.6 2001 2538.6 25.9 
1979 559.9 48.0 2002 2162.8 14.8-  

1980 655.9 17.1 2003 2528.9 16.9 

1981 602.1 8.2-  2004 2598.9 2.8 
1982 557.3 7.4-  2005 3068.2 18.1 
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ما ، ا 2015(، الربع االثالث  55و اجمللد رقم ) ، ا2014(، الربع االول   54. اجمللد رقم ) 2000-1966قود والنشرات االقتصادية مصرف ليبيا املركزي من الفرتة ملصدر ابالستعانة جبدول عرض النا 
 ث.معدل التغري من اعداد الباح

عام  الدراسة اى شهد شبه النقود ارتفاعا و اخنفاضا خالل فرتة الدراسة ، كانت يف بداية (5جدول )من 
اخنفض بقيمة حوايل  1975مليون دينار تعد اقل قيمة ، وبعد ذلك اخد يف االرتفاع حىت عام   55.3حوايل  1970
 1987، 1982، 1981واستمرت القيم السالبة خالل السنوات ) %-20.9مليون دينار وبنسبة تغري  236.1

شبه النقود اىل اقصى ارتفاعا هلا كان ( ، وصل  2014،  2011، 2002،2010، 2000، 1997، 1989،
 . %12.4مليون دينار بنسبة تغري  5991.9حيت بلغ  2009ذلك عام 

( يف الناتج احمللي االمجايل كانت هذه املسامهة فعالة على الناتج احمللي  2اماخبصوص مسامهة عرض النقود) ع
اي بداية الدراسة قد ساهم مبعدل  1970( نالحظ ان عرض النقود يف عام 6االمجايل ومن خالل اجلدول رقم )

من قيمة الناتج احمللي االمجايل وهذه اقل مسامهة سجلت خالل فرتة الدراسة وبعد ذلك زادت هذه املسامهة  22%
نتيجة االوضاع السياسية خالل هذه السنة واجلدول التايل  %161بلغت  2014حىت وصلت اىل اعلى قيمة هلا عام 

 النقود يف الناتج احمللي االمجايل.يوضح مدى مسامهة عرض 
 

 2014اىل 1970يف اَلقتصاد اللييب من الفرتة  GDP( يف  2( نسبة مسامهة عرض النقود ) ع 6جدول ) 

1983 714.6 28.2 2006 3312.9 7.8 

1984 894.3 25.1 2007 4144.6 25.1 
1985 1088.1 21.7 2008 5329.9 28.6 

1986 1156.7 6.3 2009 5991.9 12.4 

1987 977.3 15.5-  2010 5029.5 16.1-  
1988 1158.0 18.5 2011 4503.8 10.5-  

1989 963.8 16.8-  2012 4517.8 0.3 

1990 885.8 8.1-  2013 4706.5 4.2 
1991 1118.2 26.2 2014 2676.1 43.1-  

 نسبة املسامهة GDP (2عرض النقود  )ع السنوات نسبة املسامهة GDP ( 2عرض النقود )ع السنوات
/ / / / 1992 6500.7 9539.8 0.68 

1970 296.2 1329.2 0.22 1993 6817.5 9331.4 0.73 
1971 430.8 1626.7 0.26 1994 7708.1 9967.0 0.77 
1972 518.1 1798.3 0.29 1995 8326.2 10679.3 0.78 
1973 672.7 2246.1 0.30 1996 8877.5 12180.2 0.73 
1974 1063.7 3883.1 0.27 1997 9166.0 14148.8 0.65 
1975 1103.6 3780.0 0.29 1998 9697.1 12741.3 0.76 
1976 1433.2 4907.0 0.29 1999 10522.2 14138.2 0.74 
1977 1798.7 5763.0 0.31 2000 9294.1 17394.7 0.53 
1978 2066.1 5687.6 0.36 2001 10809.4 20857.8 0.52 
1979 2809.3 7846.3 0.36 2002 10868.6 28062.9 0.39 
1980 3554.8 10881.6 0.33 2003 11558.1 34164.9 0.34 
1981 4114.3 9401.1 0.44 2004 13135.5 44133.9 0.30 
1982 3789.6 9372.8 0.40 2005 17096.3 56025.2 0.31 
1983 3599 8931.9 0.40 2006 19655.9 72841.1 0.27 
1984 3605.7 8363.9 0.43 2007 26982.2 89260.3 0.30 
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 .2015 الثالث(، الربع ا 55اجمللد رقم )و ،  2014(، الربع االول   54و اجمللد رقم ). 2000-1966املصدر النشرات االقتصادية مصرف ليبيا املركزي  من الفرتة 
 

 املنهجية التجريبية والنتائج:  -3-3
سيتم أختبار العالقة بني  سعر الصرف احلقيقي ومكوانت عرض النقود ابملعىن الواسع) الودائع حتت الطلب و العملة لدى 

، والذي co-integration test    (Johansenاجلمهور و شبه النقود ( يف ليبيا ابستخدام منهجية جوهانسن )
( ، وذلك أبستخدام أختبارات جذر (Integrated orderيتطلب ضرورة التأكد من درجة تكامل السالسل الزمنية 

 . واليت من أمهها وأكثرها شيوعا يف الدراسات احلديثة أختبار ديكي فولر املوسعUnit Roots testالوحدة 

(ADF( )Dickey- Fuller1986,1981,1979 Augmented فإذا مت أثبات أن السلسلتني مستقرتني )
( لتحقق co-integration testقال إىل  تطبيق أختبار التكامل املشرتك أو املتزامن)ومن نفس الرتبة، نستطيع االنت

من وجود عالقة يف املدى الطويل بني املتغريات، ابالضافة إىل أجراء أختبار السببية جلراجنر لتحديد طبيعة العالقات يف 
 .(Granger testاملدى القصري )

 :(The Unit Root test)أختبار جذر الوحدة  1-
املرحلة االوىل من القياس سيتم حتليل السالسل الزمنية من أجل احلصول على نتائج موثوق هبا ال ختضع يف 

(، non stationary( أو غري مستقرة)stationaryلألحندار الزائف، لتحديد ما أذا كانت هذه السالسل مستقرة )
 تشتمل ال كما ينبغي التأكد من أهنا ؛ Integrated order) ))2015al,  t(Alhdiy eولتحديد رتبة التكامل 

 .  وفقا لشروط تطبيق أختبار التكامل جلوهانسن الثانية الدرجة من متكاملة متغري أي على

أحد أهم األختبارات وأكثرها شيوعا يف الدراسات احلديثة، واليت ميكن األعتماد عليها يف أختبار جذر الوحدة من عدمه هو أختبار 
Augmented Dickey- Fuller (ADF) ويعتمد أختبار ,(ADF)  يف دراسة أستقرارية سلسلة املتغري على النماذج التالية

 ( :2012)هىن وغراية:

∆𝐶𝑡 = 𝛾𝐶𝑡−1 − ∑ 𝜑𝑗+1  ∆𝐶𝑡−1 

𝑝

𝑗=1

+ 𝜇𝑡 … … . .1 

1985 4580.4 8226.5 0.56 2008 39744.5 90342.8 0.44 
1986 4198.2 7324.7 0.57 2009 44161.3 63689.1 0.69 
1987 4415.9 6195.7 0.71 2010 46350.7 87375.0 0.53 
1988 4169.6 6599.2 0.63 2011 57920.9 39171.1 1.48 
1989 4645.8 7404.0 0.63 2012 63731.5 100627.3 0.63 
1990 5531.2 8185.3 0.68 2013 69005.9 65994.5 1.05 
1991 5560.9 8981.4 0.62 2014 69351.0 43030.2 1.61 
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∆𝐶𝑡 = γ𝐶𝑡−1 − ∑ 𝜑𝑗+1  ∆𝐶𝑡−1 

𝑝

𝑗=1

+ C + 𝜇𝑡 … … 2 

∆𝐶𝑡 = γ𝐶𝑡−1 − ∑ 𝜑𝑗+1  ∆𝐶𝑡−1 

𝑝

𝑗=1

+ C + 𝑏𝑡 +  𝜇𝑡 … . .3 

 حيث يتم أختبار الفرضيتني التاليتني :
𝛾= حيتوي جذر الوحدة C: عدم سكون املتغريفرضية العدم < 0 :0 H 

 𝛾:  a H=          0يف مستواه= متكامل من الدرجة صفر  C: سكون املتغري الفرضية البديلة
  Bayesianاختبار ديكي فولر املوسع بنماذجه الثالث ) اثبت، واجتاه واثبت، والشيء( وابالعتماد على معيار مت اجراء 

Schwarz  .أوضحت النتائج عدم استقرارية هذهعلى كل املتغريات حمل الدراسة للكشف عن درجة استقراريتها 
(  يوضح 7ألختبار على الفروق األوىل. و جدول رقم)السالسل لكل مستوايت املتغريات املستخدمة، مما أدى إىل إجراء ا

 تلك النتائج على النحو التايل: 
 (ADF( نتائج أختبار ديكي فولر)7جدول رقم)                                       

 Eviews 07املصدر: من أعداد الباحث بناء على خمرجات 

 

 عند املستوى المتغيرات

 5%القيم الحرجة ثابت واتجاه 5%القيم الحرجة ثابت

 

 5%القيم الحرجة الشئ

LRER1 -1.014 -2.931 -1.907 -3.518 -1.069 -1.949 

LBD -3.661 -2.929 -2.286 -3.516 2.124 -1.948 

LCC -0.933 -2.929 -2.161 -3.515 1.016 -4.948 

LDD -1.540 -2.929 -2.513 -3.516 .1311 -4.948 

 بعد أخذ الفروقات االولى المتغير
LRER1 -4.443* -2.931 -4.484* -3.518 -4.452* -1.949 

LBD -5.006* -2.931 -6.057* -3.518 -4.486* -1.949 

LCC -5.998* -2.931 -5.947* -3.518 -2.088** -1.949 

LDD -6.496* -2.931 -6.403* -3.518 -5.023* -1.949 

1*القيم معنوية عند  ، ** القيم معنوية عند  % 5% 
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تحديد مستوى استقرارية السالسل، أن كل املتغريات ل  ADFتؤكد كل النتائج اليت مت احلصول عليها من خالل اختبار 
االنتقال إىل  ؛ وبذلك ميكننا مستقرة بعد أخذ الفروقات االوىل هلا؛ وانه ال يوجد أي متغري متكامل من الدرجة الثانية

 Johansenأختبار التكامل املشرتك أو املتزامن  ومن مث(،  (Granger Causality testsأختبار السببية جلراجنر
co-integration test)لتحقق من وجود عالقة يف املدى الطويل بني هذه املتغريات  ). 

 ((Granger Causality testأختبار السببية ل  جراجنر  2-
القصري، وهو ما يتيح  القة بني هذه املتغريات يف املدىأن حتديد السببية بني املتغريات األقتصادية يسمح بتحديد نوع الع
( الذي يعتمد Y( أذا ما كان توقع )Y( يتسبب يف )Xلنا الفهم اجليد للظواهر األقتصادية.  وميكن القول أن املتغري )

)شييب  Yالذي يعتمد فقط على ماضي  Y( هو أفضل من توقع Y,Xبشكل كبري على ماضي املتغريين )
 .Granger Causality test( . ومن أجل التعرف على اجتاه السببية بني املتغريات يتم تطبيق 2010وبطاهر:

 (أن اختبار السببية منX( إىل )Y :2014( يتم وفقا للمعادلة التالية ) اهلادي وآخرون:) 

𝑌 =∝0 + ∑ ∝1𝑖

𝑚

𝑖=1

𝑌𝑡−1 + ∑ ∝2𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑋𝑡−1 + 𝜀𝑡 

 يف حني اختبار اجت(اه السببية منY( إىل )X:يتم إبستخدام املعادلة التالية ) 

𝑋 =∝0+ ∑ ∝1𝑖

ℎ

𝑖=1

𝑋𝑡−1 + ∑ ∝2𝑖

𝑘

𝑖=1

𝑌𝑡−1 + 𝜀𝑡 

من    (P)حيث يعتمد كل متغري على القيم السابقة له، والقيم السابقة للمتغريات االخرى، وحيدد عدد املتباطأت 
، Ϝ)ار وجود العالقة السببية من عدمها إبستخدام أحصائية فيشر املقدرة )ويتم اختب. AICخالل املعيار 

عند مستوى معنوية معينة، حيث تكون الفرضية حتت األختبار هي عدم  (Ϝ)ومقارنتها إبحصائية فيشر احلرجة
 وجود عالقة.

معنوية  F شر حصائية فياالحتمال املقابل إل ( توصلنا إىل مجلة من النتائج اليت سجلنا فيها8من خالل اجلدول )
 واليت مت فيها رفض فرضية العدم ، وفقا لاليت:   %5عند 

 ( يوضح نتائج أختبار السببية جلراجنر8جدول )

 احملسوبة F احصائية فيشر فرضية العدم
 1.09799 العملة يف التداول ال تسبب سعر الصرف احلقيقي
 *4.13033 سعر الصرف احلقيقي ال يسبب العملة يف التداول
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 1.18663 شبه النقود ال تسبب سعر الصرف احلقيقي
 1.10349 سعر الصرف احلقيقي ال يسبب شبه النقود

 0.71281 الودائع حتت الطلب ال تسبب سعر الصرف احلقيقي
 *3.80872 سعر الصرف احلقيقي ال يسبب الودائع حتت الطلب

 0.13497 شبه النقود ال تسبب العملة يف التداول
 0.76741 ة يف التداول ال تسبب شبه النقودالعمل

 *4.55486 الودائع حتت الطلب ال تسبب العملة يف التداول

 1.34938 العملة يف التداول ال تسبب الودائع حتت الطلب
 0.07694 الودائع حتت الطلب ال تسبب شبه النقود

 0.60739 شبه النقود ال تسبب الودائع
 Eviews 07اء على خمرجات املصدر: من أعداد الباحث بن

  سبب التغري يف سعر الصرف احلقيقي ييف سعر الصرف احلقيقي يسبب العملة املتداولة وهذا يعين أن التغري
 العملة املتداولة وليس العكس، اي أن هناك عالقة سببية يف اجتاه واحد.

 ري، اي أن هناك عالقة دى القصأن التغري يف سعر الصرف احلقيقي يسبب التغري يف الودائع حتت الطلب يف امل
 سببية يف اجتاه واحد.

 .التغري يف الودائع حتت الطلب يسبب تغري العملة املتداولة يف املدى القصري 
 (co-integration testالتكامل املشرتك ) 3-

، I(1ألويل)درجة ابعد ان مت إجراء اختبارات جذر الوحدة للمتغريات موضع الدراسة، وأثبات أن املتغريات متكاملة من ال
ننتقل إىل أختبار التكامل املشرتك جلوهانسن. ولتحديد عدد متجهات التكامل املشرتك يقرتح 

(Johansen:1988,1999;Johansen and Juselius:1990)  أختبارين أحصائيني، األول: أختبار
عن أو  كامل املشرتك الفريدة يقلالذي خيترب فرضية العدم القائلة أبن عدد متجهات الت Trace test- trace)األثر)

 (:(Abdullah& Naim, 2011(، ويتم حسابه وفقا للصيغة التالية  q=1( مقابل الفرض البديل)qيساوي العدد)

𝜆𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒(𝑟) = −𝑇 ∑ ln(1 − �̂�𝑟+1)

𝑛

𝑖=𝑟+1

 

,𝜆𝑟+1حيث ) … . . , 𝜆𝑛( متثل أقل املتجهات الكامنة )eigenvectors( )p-r وتشري فرضية العدم ،)
(. واإلختبار الثاين هو اختبار القيمة 2007( ) العبديل، rأن عدد متجهات التكامل املشرتك يساوي أو يقل عن )

( متجه للتكامل املشرتك r(، ويقوم ابختبار فرضية العدم أبن هناك )(maximal eigenvalueالذاتية القصوى 
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  et al, 2010تكامل املشرتك، وحتسب أحصائيته وفقا للمعادلة التالية )( متجه للr+1ضد الفرض البديل بوجود )
Hussain:) 

𝜆𝑚𝑎𝑥(𝑟, 𝑟 + 1) = −𝑇𝑙𝑛(1 − �̂�𝑟+1) 
واختبار القيمة العظمى  Trace test))منهجية جوهانسن ابختبار األثر ( يشريان إىل نتائج 10( و)9اجلدوالن)

maximal eigenvalue test) صرف احلقيقي وشبه النقود والودائع حتت الطلب والعملة يف ( على سعر ال
عند  املتزامنأي وجود التكامل  (r=0)رفض الفرضية العدمية  إىل أمكانية ِكاَل اجلدوالن  يشريحيث  التداول يف ليبيا.
د عالقة توازن جبني املتغريات، ألن قيم األثر أكرب من القيم احلرجة، وطبقا هلذه النتيجة فإنه تو  %5مستوى معنوية 

 طويل األجل بني سعر الصرف احلقيقي وابقي املتغريات يف املدى الطويل.
 (Trace Eigenvalue Statistic) ( اختبار التكامل جلوهانسن9اجلدول) 

 Eviews 07 اجلدول من اعداد الباحث بناءا على خمرجات

 Maximum Eigenvalue Statistic)( اختبار التكامل لجوهانسن )10الجدول)
فرضيات عدد املتجهات املتكاملة 
Hypothesized No.of 

 )جذور أيفن( πمعنوية القيم املميزة للمصفوفة 
Eigenvalue 

Max-Eigen 
statistic 

 0.5احلرجة عندمستوى معنوية  القيم
critical Value 

نسبةاألحتمال 
prob: 

None 0.0498 27.58434 27.59874 0.473672 العدم 
At most1 0.358010 19.05688 21.13162 0.0952 
At most 2 0.166536 7.833083 14.26460 0.3959 
At most 3 0.015045 0.651862 3.841466 0.4194 

 Eviews 07 اد الباحث بناءا على خمرجاتاجلدول من اعد

 :كالتايل جوهانسن الختبار املشرتك التكامل معادلة على احلصول مت وقد

LRER1 =1.06 - 0.34 LBD - 0.51 LCC - 0. 89  LDD. 
 .املتغريات جلميع االقتصادية النظرية مع متوافقة األجل طويلة للعالقة املشرتك التكامل معادلة نتائج جاءت

فرضيات عدد املتجهات املتكاملة 
Hypothesized 
No.of CE(S) 

)جذور  πمعنوية القيم املميزة للمصفوفة 
 Eigenvalue أيفن(

 Traceأحصائية 
statistic 

القيم احلرجة عند مستوى معنوية 
0.5 critical Value 

نسبةاألحتمال 
prob: 

None 0.473672 55.14057 47.85613 0.0089 
At most 1 0.358010 27.54183 29.79707 0.0891 
At most 2 0.166536 8.484945 15.49471 0.4151 
At most 3 0.015045 0.651862 3.841466 0.4194 
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ابملتغريات األخرى أذ  سعر الصرف احلقيقي مقارنة على أن الودائع حتت الطلب تؤثر وبشكل كبري على النتائج دلتحيث 
 النظرية. مع تتفق اجلربية وإشارته ،( 0.89بلغت معلمتها )

 تتفق اجلربية ( وإشارته0.51بلغت قيمة معلمتها ) سعر الصرف احلقيقي إذ  يف تؤثر أن العملة يف التداول على كذلك وتدل
 (.0.34النظرية، وكذلك شبه النقود حيث بلغت قيمة املعلمة ) مع

 ((Conclusions& Recommendationsاالستنتاجات والتوصيات  -3-4
ويف اخلتام خلصنا بناءا على النتائج اليت مت التوصل اليها إىل امكانية التحكم يف استقرار سعر الصرف احلقيقي للدينار 

مكوانت عرض النقود مبعناه الواسع ) الودائع حتث الطلب و العملة يف التداول و شبه النقود ( كان  اللييب من خالل
هلم أثثري سالبا على سعر الصرف احلقيقي  للدينار اللييب، وأظهرت الدراسة قوة أتثري  كل من)الودائع حتت الطلب 

نار اللييب خالل فرتة الدراسة، وإخنفاض يف  قيمة والعملة يف التداول وشبه النقود(  على سعر الصرف احلقيقي للدي
الدينار اللييب بصورة كبرية خالل مدة الدراسة وخاصة يف اواخر التمنينات و خالل عقد التسعينيات نتيجة فرض 

 احلصار االقتصادي من قبل الوالايت املتحدة و جملس االمن .
 وبناءا على ذلك نوصي من خالل هذه الدراسة اباليت:

بد من نشر الوعي والتقافة املصرفية و كسب الثقة من قبل االفراد او العمالء حىت ميكن ان تسري العملية ال -1
 املصرفية بصورة سليمة .

على البحث العلمي توجيه كل مايقدر عليه من دراسات و حبوث اقتصادية لغرض تطوير النظام املصريف . -2  
احلكومي غري الضروري مما ادى اىل زايدة  اإلصدار النقدي اجلديد البد من وضع سياسة عند زايدة اإلنفاق   -3

 وعليه زاد من االخنفاض يف سعر الصرف احلقيقي للدينار الييب .
على السلطات النقدية ان أتخذ بعني  االعتبار الوضع الراهن لالقتصاد اللييب والعمل على وضع معيار دقيق  - 4

 عرض النقد أيخذ بنظر االعتبار املؤشرات النقدية واالقتصادية االخرى. لتحديد حجم النقد و عندما تنوي تغري

                على حلكومة  ضرورة عدم التدخل  يف عمل املصرف املركزي ومنح االستقاللية التامة يف أدارته شؤونه النقدية. -5
املراجع العربية   -3-5 Arabic References 

.90، مرجع سابق ، ، ص"والنمو االقتصادي والتغريات اهليكلية يف االقتصاد اللييب النفط ". 2000 .أبولسني، أمحد    
  .." النقود والبنوك "، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ، جامعة بغداد  1990الدليمي ، عوض فاضل إمساعيل، 
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التعليم العايل والبحث العلمي ، جامعة املوصل  ." مبادئ علم االقتصاد "، وزارة1993القريشي، حممد صاحل ، الشمري، انظم حممد 
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،" سعر الصرف و العوامل املؤثرة فيه "،أطروحة دكتوراه ، كلية االدارة واالقتصاد ،  2002عبد احلسني جليل عبد احلسن الغاليب، 

 جامعة الكوفة  .
راسات يف النقود والنظرية النقدية "، الطبعة الثانية ، مطبعة العاين ، بغداد  . "د1971علي، عبد املنعم السيد،   

. "نظام النقد الدويل والتجارة اخلارجية للبالد العربية "، املؤسسة اجلامعية ، بريوت .1986علي ، عبد املنعم السيد ، واخرون   
. 2003ال  9621مصرف ليبيا املركزي ،" النشرة االقتصادية "، اعداد خمتلفة من   

. 12-7، السنة  ، العدد 20، "النشرة االقتصادية "، اجمللد 1980مصرف ليبيا املركزي   
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 ق :ــــــــــــالحـالم

 نتائج أختبار ديكي فولر:

 لمستوى:عند ا   LRER1للمتغير  .1
 

Null Hypothesis: LRER1 has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.014309  0.7398 

Test critical values: 1% level  -3.592462  

 5% level  -2.931404  

 10% level  -2.603944  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

 

 

Null Hypothesis: LRER1 has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.906681  0.6338 

Test critical values: 1% level  -4.186481  

 5% level  -3.518090  

 10% level  -3.189732  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     
     

 

Null Hypothesis: LRER1 has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.060856  0.2564 

Test critical values: 1% level  -2.619851  

 5% level  -1.948686  

 10% level  -1.612036  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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 بعد أخذ الفروقات:

 

Null Hypothesis: D(LRER1) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.442568  0.0009 

Test critical values: 1% level  -3.592462  

 5% level  -2.931404  

 10% level  -2.603944  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Null Hypothesis: D(LRER1) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.484398  0.0046 

Test critical values: 1% level  -4.186481  

 5% level  -3.518090  

 10% level  -3.189732  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Null Hypothesis: D(LRER1) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.452254  0.0000 
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عند  LBDمتغير  .2

 المستوى:
 

 

 

Null Hypothesis: LBD has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.286115  0.4324 

Test critical values: 1% level  -4.180911  

 5% level  -3.515523  

 10% level  -3.188259  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

 

 

 

 

 بعد أخذ الفروقات:

 

Null Hypothesis: D(LBD) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.056572  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.186481  

Test critical values: 1% level  -2.619851  

 5% level  -1.948686  

 10% level  -1.612036  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     
Null Hypothesis: LBD has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.661268  0.082 

Test critical values: 1% level  -3.588509  

 5% level  -2.929734  

 10% level  -2.603064  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Null Hypothesis: LBD has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  2.123519  0.9909 

Test critical values: 1% level  -2.618579  

 5% level  -1.948495  

 10% level  -1.612135  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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 5% level  -3.518090  

 10% level  -3.189732  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

 

 

Null Hypothesis: D(LBD) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.486262  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.619851  

 5% level  -1.948686  

 10% level  -1.612036  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

 

 :عند المستوى LCCمتغير  .3
 

Null Hypothesis: LCC has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.933312  0.7682 

Test critical values: 1% level  -3.588509  

 5% level  -2.929734  

 10% level  -2.603064  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
 
 
 
     

Null Hypothesis: LCC has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.161409  0.4984 

Test critical values: 1% level  -4.180911  

 5% level  -3.515523  

 10% level  -3.188259  
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Null Hypothesis: LCC has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  1.016  0.8432 

Test critical values: 1% level  -2.618579  

 5% level  -4.948532  

 10% level  -1.612135  
     

 
 
 
 

     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

 

 عند المستوى: LDDمتغير  .4
 

Null Hypothesis: LDD has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.540476  0.5040 

Test critical values: 1% level  -3.588509  

 5% level  -2.929734  

 10% level  -2.603064  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     
 

Null Hypothesis: LDD has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.512648  0.3209 

Test critical values: 1% level  -4.180911  

 5% level  -3.515523  

 10% level  -3.188259  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Null Hypothesis: LDD has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic - 1.311324  0.4352 

Test critical values: 1% level  -2.618579  

 5% level  -4.948321  

 10% level  -1.612135  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

 بعد أخذ الفروقات
 

Null Hypothesis: D(LDD) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.496257  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.592462  

 5% level  -2.931404  

 10% level  -2.603944  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

    
 
 

     
 

Null Hypothesis: D(LDD) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.402910  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.186481  

 5% level  -3.518090  

 10% level  -3.189732  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
 

Null Hypothesis: D(LDD) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.023064  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.619851  

 5% level  -1.948686  

 10% level  -1.612036  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LDD,2)   

  
 
 

  Null Hypothesis: D(LDD) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.023064  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.619851  

 5% level  -1.948686  

 10% level  -1.612036  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 
 
 
 

 (Granger Causality Testsنتائج أختبار جرانجر للسببية ) 

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 07/25/16   Time: 11:07 

Sample: 1970 2014  

Lags: 2   
    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
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     LCC does not Granger Cause LRER1  43  1.09799 0.3439 

 LRER1 does not Granger Cause LCC  4.13033 0.0238 
    
     LBD does not Granger Cause LRER1  43  1.18663 0.3163 

 LRER1 does not Granger Cause LBD  1.10349 0.3421 
    
     LDD does not Granger Cause LRER1  43  0.71281 0.4967 

 LRER1 does not Granger Cause LDD  3.80872 0.0311 
    
     LBD does not Granger Cause LCC  43  0.13497 0.8742 

 LCC does not Granger Cause LBD  0.76741 0.4713 
    
     LDD does not Granger Cause LCC  43  4.55486 0.0169 

 LCC does not Granger Cause LDD  1.34938 0.2715 
    
     LDD does not Granger Cause LBD  43  0.07694 0.9261 

 LBD does not Granger Cause LDD  0.60739 0.5500 
    
    

 

 

 نتائج أختبار التكامل المشترك:

Date: 07/24/16   Time: 06:21   

Sample (adjusted): 1972 2014   

Included observations: 43 after adjustments  

Trend assumption: Linear deterministic trend  

Series: LRER1 LBD LCC LDD    

Lags interval (in first differences): 1 to 1  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None *  0.473672  55.14057  47.85613  0.0089 

At most 1  0.358010  27.54183  29.79707  0.0891 

At most 2  0.166536  8.484945  15.49471  0.4151 

At most 3  0.015045  0.651862  3.841466  0.4194 
     
      Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values 
  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 
     
     Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None *  0.473672  27.59874  27.58434  0.0498 

At most 1  0.358010  19.05688  21.13162  0.0952 
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At most 2  0.166536  7.833083  14.26460  0.3959 

At most 3  0.015045  0.651862  3.841466  0.4194 
     
      Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

 

 الرسم البياني للمتغيرات:
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 نيب بن مالك فكر يف اْلضاري التجديد ومنطلقات أسس

 لعاطف حممد

 
 امللخص

الذاتية املتمثلة يف  دالقيو من خالل حبث  سس التجديد اْلضاريأب أهم أفكار مالك بن نيب املتعلقة وسنقوم بتحليل
فنحاول  رياجلانب اَلجتماعي والنفسي والفكواليت تشمل  ِنسان مابعد املوحديناليت يعاين منها  األمراض الداخلية

العالقات متزق شبكة و , املظهرية يف الثقافةاليت ظلت تكبل حركة النهوض وتشمل  األمراض اَلجتماعيةتشخيص أهم 
عن ياسية احنراف املمارسة السابإلضافة إىل  األفكار واألشيا ٌ واألشخاص(وعدم توازن العوامل الثالثة )  اَلجتماعية

من جهة   التكديسوامليل ِىلمن جهة  غياُ الفعاليةاليت أدت إىل  العقد النفسيةأهدافها وغاايهتا املثلى. وكذا بيان 
عن أمراضنا ف الغطاء . لنتنقل إىل كشالقابلية لالستعمار"ليب مع املشكالت ممثال يف "اثنية,ابإلضافة إىل التعامل الس

أة بعيدا عن والسطحية اليت تتناول املشكالت جمز النزعة التجزئية يف آن واحد ممثلة يف  الفكرية املتعددة واملعقدة
البناء  لنقد الذايتاالتطور املعريف واملتمثلة يف إطارها الكلي املرتابط واملتكامل, ابإلضافة إىل غياب أهم آلية من آليات 

الذي يصحح األخطاء من أجل الدفع حبركة النهوض لتجاوز معوقاهتا واختصار مسافة سريها, وكذا االبتعاد الكلي عن 
 غرتاُظاهرة اَلة إىل , ابإلضافمبدأ السنن والقوانني الكونية والنفسيةاملنظم الذي يعتمد على  العمل املنهجي العلمي
ليت تقف حاجزا أمام ابيان البديل الذي يطرحه بن نيب لتجاوز املعوقات الداخلية  مث حناول  بنوعيه الزماين واملكاين.

: وبّينا من خالله أهم األسس واملقومات اليت يقوم عليها هذا املشروع البديل ممثلة يف التجديدية والنهضوية,احملاوالت 
 وتوجيه املمارسة السياسية وأخلقتها, وبنا ٌ اإلنسان الرساِل اجلديد, والتأسيس ةبنا ٌ شبكة العالقات اَلجتماعي

 للعمل املنهجي, واَلنطالق من الواقع واإلبداع لتجاوز التقليد, وربط الفكر ابلعمل لتحقيق الفعالية. 
 يةاالجتماع تالعالقا,  السنين,  االنسان,  نيب بن,  النهضة,   احلضاري,  التجديدالكلمات املفتاحية: 
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طلق فيه والذي نن عند مالك بن نيبالتجديد اْلضاري مشروع  أسس ومنطلقاتسنحاول من خالل مداخلتنا إبراز 
حماوَلت  بدايةاليت تعيشــــــــــها األمة العربية واإلســــــــــالمية ابلرغم من أن  عوامل وأس        باُ الكبوة اْلض        اريةمن حبث 

 واملس        لم مكونت البنية الثقافية للفرد العريبعوقات انبعة من ؟  وهل هذه املالنهوض قد َتاوزت قرنني من الزمن
بديل الذي ؟ وهل هذا الهي س  بل َتاوز هذه املعوقات يف نظر مالك بن نيب؟ وما  مفروض  ة عليه من الارجأم أهنا 

ة يطرحه مالك بن نيب كفيل أبن ُيدث هنضة ِسالمية شاملة تعيش عصرها من غري أن تنقطع عن مرجعيتها الذات
 القيودل حبث من خال أبس       س التجديد اْلض       اري أهم أفكار مالك بن نيب املتعلقة وســـــــــنقوم بتحليل والتارَيية ؟

َلجتماعي والنفسي اجلانب االيت يعاين منها إنسان مابعد املوحدين واليت تشمل  األمراض الداخليةالذاتية املتمثلة يف 
,  الثقافةاملظهرية يفليت ظلت تكبل حركة النهوض وتشــــــمل ا األمراض اَلجتماعيةفنحاول تشــــــخيص أهم  والفكري
احنراف ة إىل ( ابإلضافاألفكار واألشيا ٌ واألشخاصوعدم توازن العوامل الثالثة )  شبكة العالقات اَلجتماعيةومتزق 

من جهة  اليةغياُ الفعاليت أدت إىل  العقد النفس      يةعن أهدافها وغاايهتا املثلى. وكذا بيان  املمارس      ة الس      ياس      ية
". لنتنقل ة لالستعمارالقابليمن جهة اثنية,ابإلضافة إىل التعامل السليب مع املشكالت ممثال يف " وامليل ِىل التكديس
لسطحية اليت تتناول وا النزعة التجزئيةيف آن واحد ممثلة يف  عن أمراضنا الفكرية املتعددة واملعقدةإىل كشف الغطاء 

الكلي املرتابط واملتكامل, ابإلضــــــــــــافة إىل غياب أهم آلية من آليات التطور املعريف  املشــــــــــــكالت جمزأة بعيدا عن إطارها
البناء الذي يصــحح األخطاء من أجل الدفع حبركة النهوض لتجاوز معوقاهتا واختصــار مســافة  النقد الذايتواملتمثلة يف 

نية ى مبدأ الســــــــــــــنن والقوانني الكو املنظم الذي يعتمد عل العمل املنهجي العلميســــــــــــــريها, وكذا االبتعاد الكلي عن 
رحه بن نيب بيان البديل الذي يط كما س     نحاول   بنوعيه الزماين واملكاين. ظاهرة اَلغرتاُوالنفســــــية, ابإلضــــــافة إىل 

من  لكذالنهضــــــــــــــوية اجلادة, و  التجديدية و اليت تقف حاجزا أمام احملاوالت لتجاوز املعوقات الداخلية والارجية
القات بنا ٌ ش          بكة العم األســـــــــــــس واملقومات اليت يقوم عليها هذا املشـــــــــــــروع البديل ممثلة يف: أه الوقوف عند خالل

وتوجيه املمارس    ة الس    ياس    ية وأخلقتها, وبنا ٌ اإلنس    ان الرس    اِل اجلديد, والتأس    يس للعمل املنهجي,  اَلجتماعية
 الية. واَلنطالق من الواقع واإلبداع لتجاوز التقليد, وربط الفكر ابلعمل لتحقيق الفع

ية الِت تتجاهل اَلنفعالمل يكن قائما على النزعة  املش     روع الفكري البنابويلقد تبني لنا من خالل هذا البحث أن و
ســـــــــواء من القدماء أو الغربيني, وإمنا كان مشـــــــــروعا قائما على  اَلنبهار ِبنجزات الغريجتاهال اتما بســـــــــبب  اْلاض       ر

حلة التارخيية الذي تعيشه األمة حبيث قام يف البداية بتحديد املر  ْلضاريالتحليل العلمي والعقالين لظاهرة التخلف ا
دد ُي, وانطالقا من خصـــــــــــوصـــــــــــيات هذه املرحلة حاول مالك بن نيب أن مرحلة مابعد اْلض         ارةاليت نعيشـــــــــــها وهي 

يت وقفت يف ال ةاملعوقات الذاتيواليت متثل أهم  الص    ائص النفس    ية والفكرية واَلجتماعية إلنس    ان مابعد املوحدين
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اجلهل املركب  - وجه احملاوالت النهضـــــــــــوية ومنعتها من حتقيق أهدافها احلضـــــــــــارية وتتلخص هذه املعوقات فيما يلي:
يشــــكل مرضــــا مزمنا ومعداي ومتواراث بني األجيال, ألن اجلاهل الذي يقدم نفســــه على  الذي يتميز به املثقف املس   لم

اب هللا, اليدرك أبنه جاهل ويعتقد أبن الشـــــهادة اليت حصـــــل عليها هي أنه حامل للشـــــهادة األكادميية, أو حامل لكت
املقياس الوحيد ملكانته العلمية, ولوقوعه يف أسر الغرور وجنون العظمة اليعرتف أبخطائه وال يصححها

1

 39مالك بن نيب : شروط النهضة , ص- 1
                                                           

 هاجند حلضـــــاريا اإلجناز أجل من اجلماعي الس    لوك لتوجيه وس    يلة الثقافة تكون أن ينبغي كان  الذي الوقت ففي .
 على اْلصولو  للكسب وسيلة وإىل, أحياان والرتف الزينة مظاهر من مظهر إىل املوحدين مابعد جمتمع عند تتحول

ى ثقافتنا, اإلســــــالمي و:"غلبت احلرفية عل اجملتمع هنض     ة لتحقيق آلة العلم من جيعل تصــــــور أي عن بعيدا املنص     ب
ب أمي, اط, إنتاج غري حرفيني منبثني يف صـــــــفوف شـــــــعفظهر احلشـــــــو ومل تســـــــتطع الربامج مبا يشـــــــوهبا من عوامل احنط

. كما أن 1ففشـــــــت ظاهرة التعامل والتعاقل, وغاب املثقف, وغلب املديح على حســـــــاب العرض املوضـــــــوعي ملشـــــــاكلنا"
املثقفني من هذا النوع أي احلاملني لداء التعامل أو احلرفية يف الثقافة هم من كانوا عوان للحاكم املســــــــــــــتبد ســــــــــــــواء كان 

مارا أو غريه, لتثبيت الوضع على حاله, إن مل نقل املسامهة يف التخلف الفعلي ألمة حتاول النهوض والتخلص من استع
 إىل يلجأ حينما ةالنهض   طريق يف املتخاذلني أول هو املس  لم املثقف وبذلك يكونغبار ســنني التخلف واالحنطاط. 

 النقص مواضيع فيخت مناسبة رشيقة وسيلة وتلك":وسيقيامل والوقع اجلمالية الصبغة ذات ابلكلمات واَليام املديح
 عجزه جوانب إبخفــــــــــــــــــاء املتعامل يكتفي وال ,2"املزعومة البالغة من بســـتار العجز وتســـرت األخطاء فتجمل ,واالختالل

 يؤدي وفه ,احلجر أو الرخام أو ابملعدن الغرام من أخطر ابلكلمات لغرام"ا :األلفاظ ألن ادباســـــــــتع يف يغرق بل املعريف
 نش   اط يص   بح كل. وبذلك 3"يفقد اإلنســــان حاســــة تقدير األمور على وجهها الصــــحيح أن إىل شــــيء كل  وقبل أوال

 املتخلفة جمتمعه ألوض           اع الفعلي التغيري ِىل خالله من يس           عى علمي اهتمام عن ِطالقا َليعرب املتعامل به يقوم
 نص     وصال حفظ لقدرات واس     تعراض للكالم ش     هوة جمرد إالّ  ماهو بل, اْلض     اري البنا ٌ ص     رح يف لبنة وِض     افة

 علىمنه  لتدليلل حماولة الغربيني واألداب ٌ املفكرين أمسا ٌ عرض أو ,مناس       بة بدون وعرض       ها ,فهمها دون الرتاثية
, ف:"ولع املســــــلمني ابلتشــــــدق اللغوي أفرغ الكلمات من مضــــــامينها حبيث التنبئ عن عمل ونشــــــاط العاَلط س     عة

  . 4وفة, فيفقد بذلك الكالم قدسيته وعالقته اجلدلية مع الفكر والعمل"وتصري جمرد ألفاظ مرص
و:"شــيوع  ,العلمانية مأ الســلفية منها ســواء العربية الفكرية التيارات مجيع أوســاط يف متفشــيا التعامل مرض يصــبح وهكذا

من اجلهود املبذولة  الرغممثل هذه األســاليب يف أوســاط النخبة املثقفة قد حال دون حتقيق ملشــروع هنضــوي فعلي على 
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 شكلة التعاملم النهضوية حماوالهتا وجه يف عائقا تقف اليت ومشكالهتا مهوم األمة إىلبذلك  تضاف, ل5يف هذا السبيل"
 يف متدرجا ليس فهو, براءةو  صبيانية فيها الصيب كتهتهة  ليس:"نيب بن يقول كما  املتعامل كالم  ألن عالجها يصعب اليت

 املزمنة الصــــبيانية هذه فتصــــبح, 6"املزمن الص   يب فهو عض   ال ودا ٌ ش   يخوخة فيها يتمثل ِتتهة وِمنا ,كالصــــيب  التعلم
 اجلادة فكاراأل لتحطيم الفكري الص    راع أس    اتذة يس    تغلها حينما خصـــــوصـــــا النهضـــــوية اجلهود وجه يف عثرة حجر

 ة, وتوريثها لألجيال بصــــــــــــــورةبل األخطر من ذلك:"تكريس األخطاء والرداءة الفكري .األمة قدرات وش           ل والفعالة
جعلتها جزءا من الســــــيكولوجية الشــــــعبية العامة اليت "تشــــــرتط أو ترهن" حياة األفراد واجلماعات, وتتحكم يف مواقفهم 

 .     7وتوجه سلوكاهتم إىل درجة االستالب أو اإلمعية البليدة لكل ماهو اترخيي أو مستجلب على حٍد سواء"
, وسـيادة النزعة الفردية يف اجملتمع مما يؤدي إىل انعكاس معيار القيم, وتعارض مصـاحل مةمتزق البنا ٌ اَلجتماعي لأل -

فيحدث اَلص      طدام الداخلي الذي يقض      ي على العمل التكاملي اجلاد ويؤدي ِىل األفراد واجلماعات فيما بينها, 
 يعود إىل  االجتماعية العالقة هذه فســـــاد ولعلّ  .ِهدار الكثري من الطاقات اَلجتماعية وص    رفها فيما َلجدوى منه

 العمل َتعل لِتا الفردية النزعة لسيطرة خاضعا اَلجتماعي اجلسد فيصبح, الفرد ذات يصيب الذي التضخم ذلك
 أعمى تعصــــــب إىل ويتحول الصــــــحيح ســــــبيله عن اجملتمع نشــــــاط فينحرف, املس    تحيل من ض    راب املتكامل اجلماعي

 جهة من لتربيرا ِىل والنزوع, جهة من اجلدل ِىل النزوع ويســــود, أو حزبه أو مجاعته لذاته الفرد خالله من ينتص   ر
: "وهلذا فإن املظهر األول من مظاهر احنطاط هذا األمة مس          تقبل حس          اُ على للذات لالنتقام كمحاولة,  أخرى

العالقات  ةاجملتمع هو حتلل شــــــــــــــبكة العالقات االجتماعية اليت يظهر أثرها يف عامل ثقافة ذلك اجملتمع, فتمزق شــــــــــــــبك
االجتماعية هو يف حقيقته متزق لعامل الثقافة ابعتبارها احمليط الذي يصـــــــــــوغ كيان الفرد, فأّي خلل فيها يعود ابإلخفاق 

 8على اجلهود اجلماعية والفردية"
ل يف ثمزيج من األفكار الِت تعيق التطور والنمو وتتمالســــــائدة يف العامل اإلســــــالمي اليوم فما هي إالّ  أم ا األفكار -

 هنضــــة كانت  وإذا , ورغم اختالف مصــــدريهما إال أن كالمها يؤدي إىل اهلدم ال البناء.األفكار امليتة واألفكار القاتلة
 اجملتمع مــــايســــــــــــــود كــــل  أن يرى نيب بن فــــإن, أفراده حيملهــــا اليت األفكــــار طبيعــــة على متوقفــــة اإلســــــــــــــالمي اجملتمع

 من اخللط لكذ نتيجة هو إمّنا ,الســـــــياســـــــة ميادين أويف واخللقية يةالفكر  امليادين يف وفوضـــــــى اختالط من"اإلســـــــالمي:
 التارخيي إطارها عن انفصــلت كلما  خطرها يتعاظم اليت املســتعارة األفكار ومن ,املصــفاة غري البقااي تلك ,امليتة األفكار
 احنرفت كرةف, األص       ول لتُخذ ِبا الِت الفكرة"هي: امليتة الفكرة هو أن النوعني بني والفرق .9"أورواب يف والعقلي

 الِت الفكرة:"فهي املميتة الفكرة أّما  .10"األص      يلة الثقافية العص      ارة يف جذور َلا ليس ولذا ,األعلى مثلها عن
  ففي .11"لثقايف األص          ليا عاملها يف مكاهنا يف بقيت الِت جذورها فقدت بعدما الثقافيتني وقيمتها هويتها فقدت
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 عرب االجتماعية ألمراضا تنقل اليت اجلراثيم مبثابة بعد ذلك فتصبح, هلا وخيانة األصلية جالنماذ  عن احنراف إًذا كليهما
 الثقايف عاملهل املثالية النماذج انتقام من أصـــــبح:"يعاين الذي اإلســـــالمي للمجتمع فعال ماحدث وهو املتالحقة األجيال
 الشــــروط راعيي أن دون ,أوربة من يت اســــتعارهاال األفكار تصــــبه رهيب النتقام أخرى انحية ومن ,انحية من به اخلاص
 ,املكتســــــــــــــبة ألفكارا قيمة يف وتدهورا املوروثة األفكار قيمة يف تدهورا ذلك أورث وقد ,االجتماعية قيمتها حتفظ اليت
 يف الغربية اْلض  ارة أفكار طبيعة يف َليكمن فاخللل 12"وماداي أخالقيا اإلســـالمي العامل منو يف الضـــرر أفدح محال وقد
 أتثريها من بعد تخلصت مل اليت االجتماعية وراثتنا غري الحتددها الصـــــــــــلة وهذه: "ِبا عالقتنا يف طبيعة وِمنا, ذاِتا حد
 فكالمها املقربة يف" تهداجمل الطالب"واختيار املزبلة يف" املهتم الســائح" اختيار متلي اليت هي اخلصــوص وجه على إهنا بل

 ولكنهما...  يهف تصــــــــنع الذي املصــــــــنع وإىل ,احلضــــــــارة فيه تولد الذي املهد إىل باليذه االجتماعية وراثته مبقتضــــــــى
 حيــث ذهــبيــ كالمهــا  أي... فيهــا تتقطر اليت األمــاكن إىل واآلخر... فيهــا تتعفن اليت األمــاكن إىل أحــدمهــا: يــذهبــان
 رياحلضـــا جمده اســـتعادة عن وعجزه اإلســـالمي اجملتمع .ومنه فإن ختلف13تعطيها " ال...  احلياة فاقدة احلضـــارة تكون
 مثة ومن نيةاث جهة, وللقيم اإلنس  انية املعاص  رة من جهة من األص  يلة الثقافية لقيمنا املزدوج التنكر ذلك إىل يرجع
 .14"اليوم مانعانيه هو احملتوم انتقامها وإن ,رهيب انتقام هلا ذاك أو اجلانب هذا يف املخذولة فاألفكار" 
ق ابألشــياء, إذ مل يعد يف التعل ُيددها املعيار الص  بياين وعامل األش  يا ٌســان مابعد املوحدين بني إن طبيعة العالقةإن  -

اإلنســـان يســـتمد مكانته االجتماعية من كونه إنســـاان وال من زاده املعريف وإمنا من كمية األشـــياء اليت ميتلكها ويتصـــرف 
 أشـــــــياء يرى ولكنه ,أفكارا عاملال يف اليرى فالطفل" الفرد: عند الطفولة مبرحلة الشـــــــيئية إىل النزوع نيب بن وي شـــــــبِّهفيها. 
 .15" الصــــــــــــــبيانية من املرحلة هبذه متر البشــــــــــــــرية اجملتمعات وكل اجلواهر, من بكثري لديه أمثن ,احللوى قطع من فكومة
 أن غري ,ربيةلغا املدرســـــة إىل الياابين الطفل جانب إىل دخل أنه فرغم ,املزمن النوع من اإلس    المي العامل طفولة ولكن
 قادر أبنه أثبت بل ,ارالكب بني جملســــا لنفســــه واختذ بســــرعة طفولته جتاوز أفكاره لعامل وفقا ســــلوكه وجه ملا األخري هذا
 فيه ف صــلت يالذ اإلســالمي العامل أما, أم االقتصــادي العســكري اجملال يف ســواء اجِلد جيدّ  حينما الكبار لغة تكلم على

 خدمة :"فعوض أن يكون الشيء وسيلة يفاألصعدة خمتلف على األشياء طغيان يواجه بحأص فقد ,النشاط عن الفكرة
بح انعكســـــت اآلية عند مســـــلم اليوم, وأصـــــ اإلنســـــان وحتت تصـــــرّفه يوجهه حســـــب األهداف اليت يطمح إىل حتقيقها,

وصــــار هو  حدينالشــــيء غاية تطلب لذاهتا, ونتيجة ذلك كله، هي أن الشــــيء قد طغى على عقلية إنســــان مابعد املو 
 وفقه تصــــــــــدر الذي األســــــــــاس املعيار مها والشــــــــــيء الكمية  وأصــــــــــبحت ,16الذي يتحكم يف إرادته ويوجه ســــــــــلوكاته"

 قصـــر, والســـيارةفال ,تصـــرفه حتت املوضـــوعة والوســـائل األشـــياء كمية  من يســـتمدها للفرد االجتماعية فاملكانة, األحكام
 قيمته. الفرد على تضفي اليت هي ,األشياء من وغريها األنيقة أو البدلة الفاخرة,
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لش           خص اكما أن اجلماهري يف جمتمعنا مل تعد تؤمن مبشــــــــــــــاريع فكرية معينة, بل كل ما يشــــــــــــــد انتباهها هو ذلك   -
الذي يعتقدون أنه ميتلك مجيع احللول ملشكالهتم اخلاصة, إىل درجة أن يتحول شخص الزعيم إىل وثن يعبد  الكارزمي

 الفكرة غُيبت حينما مت إمنا للنهضــة, الصــحيح الطريق عن االحنراف أن نيب بن يرىو  وإّما طمعا. إّما خوفا وإّما انبهارا
 مايرى الإ للمريد رأي وال المبادرة إذ ,مريديه على الربكات يوزع متص           وف هيِة يف ِم ا الش           خص, حملها ليحل

تمل ,العامة احلياة توجيه على القادر الوحيد فهو ,الشـــــــيخ فائه الق أن يصـــــــدر اخلطأ عن الشـــــــيخ لصـــــــعلى اإلط والحي 
يف هيِة خمادع ودجال يرتدي أحيان قناع الزعيم الس     ياس     ي املُطلع على الروحي, وتقواه, كما يعتقد املريدون. وإما 

عوى امتالكه وُتربر أخطا ٌه بد, واملالك الوحيد حللول مجيع املشــــاكل اليت تعاين منها األمة,  خباَي األمور الس   ياس   ية
م س    وا ٌ من الغوغا ٌ الوامهني, أواملثقفني الطامعني فيما تدره بركات الوَل ٌ للزعي, غائبة عن أذهان أتباعه ملعطيات

واَلجتهاد يف تربيرها على أهنا عني الص   واُ ألن نظر الزعيم , من مناص   ب ومغام كمقابل لس   كوِتم عن أخطائه
الوجهة  ليهم َِل  اَلنصياع واإلتباع بال تساؤل عناثقب, وَل ميكن للعامة أن تفهم مقصوده َِل  بعد حني, لذا ماع

 .17وهكذا:"يرتتب على طغيان األشخاص نتائج ضارة على الصعيدين األخالقي والسياسي" الِت يناقدون حنوها
لِت تقوم القواعد واألس  س العلمية ا, حبيث انفصــلت الســياســة عن احنراف املمارس  ة الس  ياس  ية يف الوطن العريب -

 ميارسه بعض الدجالني ملغالطة أصحاب النوااي الطيبة والسذج من اجلماهري, ِىل خداع ومكر وتضليلعليها وحتولت 
ي تلك اجلرائم اليت هالبوليتيك وبناء عليه فإن واستخدام مجاجم الضعفاء كجسر للوصول إىل السلطة أو البقاء فيها. 

مســـــتقبل حضـــــارة أمة بكاملها, هلذا  يرتكبها بعض املخادعني والدجالني من أجل مكاســـــب شـــــخصـــــية على حســـــاب
يقول بن نيب:"فالبوليتيك ليســــت مفهوما حمددا ولو مل يضــــع الشــــعب اجلزائري هذه الكلمة, ماوجدان كلمة لتعرب عنها, 

، إذ الميكننا أن نقول 18ودراسة ملفها ليست من اختصاص العلم, بل من اختصاص القضاء بوصفها جرمية اختالس"
قاول ماهر مة:" أبنه يقوم أبداء عمل سياسي ألنه بعيد كل البعد عن السياسة احلق, وإمنا هو عمن يقوم هبذه املمارس
والدولة أو احلكومة اليت يرأســـــــها الميكنها أن تدوم طويال, ألن عمله هذا اليؤدي إىل تقدم أو  يف الدجل الس      ياس      ي

و يشــــــــري إىل ذلك االحنراف الذي .وه19"تعاريف مض       للة للس       ياس       ة الداع وعلىتطور يف البالد فهو يعتمد على 
اليت  لعلميةاسة عن القواعد واألسس ايانفصلت الس, حبيث و اإلسالمي شهدته املمارسة السياسية يف الوطن العريب

تقوم عليها وحتولت إىل خداع ومكر وتضـــــــــليل ميارســـــــــه بعض الدجالون ملغالطة أصـــــــــحاب النوااي الطيبة والســـــــــذج من 
عن أهدافها العملية لتتحول ِىل جمرد ثرثرة وخطب انفعالية, تثري عواطف املظلومني  انفص       لتاجلماهري, كما أهّنا 

دون أن توجد األليات املناســــبة لتحقيق متطلباته ومعاجلة أوضــــاعهم, فإذا كانت الســــياســــة ذلك النشــــاط  واملهمش    ني
اليت يرتكبها  اجلرائم الذي يســـــــعى أصـــــــحابه لتنظيم شـــــــؤون أمتهم وخدمتها على أحســـــــن وجه فإّن البوليتيك هي تلك



 

 
1914 

بعض الدراويش من نوع الزعيم لتحقيق أطماع ومصـــاحل للشـــخصـــية, على حســـاب مســـتقبل األمة, واســـتخدام مجاجم 
 اإلسالمية و وهذا املكروب الذي أصاب الظاهرة السياسية العربية الضعفاء كجسر للوصول إىل السلطة أو البقاء فيها.

ة تظل هبا األوىل بطريق بفص  ل الفكرة عن النش  اطلســياســي احلقيقي إذ:" يقوم يقوم على أســس مناقضــة متاما للفعل ا
فالبوليتيك إذا هي ذلك النشــــــــــــاط األعمى غري املوجه حنو  . 20فاقدا للبصــــــــــــرية و البصــــــــــــر" أعمىويظل الثاين عاجزة 

أي أهّنا جمرد  ,عملياألفكار العاجزة عن التجس  يد الالوجهة الصـــحيحة لتحقيق الغاية من وجود الدولة, أو أهّنا تلك 
, يعتقد أصــــــحاهبا أهّنا كافية لتغيري الوضــــــع وإصــــــالحه. وملا كانت هذه هي أهم عبارات بالغية أو ص     رخات انفعالية

كالت لصد الشعب عن مشكالته اجلوهرية وِغراقه يف مشمميزاهتا فقد جعلتها مراصـد الصـراع الفكري األداة املثلى 
 ومهية وصراعات داخلية.

نفســهم غري مرتبط أبهداف عملية, وأغلب من يســمون أ تفكري نظريز تفكري إنســان مابعد املوحدين أبنه كما يتمي  -
 بدعاة التغيري يكثرون الكالم من دون أن يكون لذلك أي انعكاس اجيايب على الواقع. 

َل لعريب الذي ا , وكذا ســـــــــلبية املثقفعدم اس       تغالل الوقت واملال بعقالنية واعية ألهدافها ووس       ائلها وأحواَلا -
ملكاس         ب ا, وإّما هرواب إىل اخلارج حبثا عن ابَلنطوا ٌ على ذاته طلبا للس         المة, ويكتفي إّما يتفاعل مع مهوم أمته

 والناتج من هذا أننا:" نرى جزءا كبريا من الالفعالية يف. أداة يف أيدي مالكي س           لطة القراروإّما بتحوله إىل  املادية
الرابط املنطقي . وتظهر الالفعــاليــة يف:" انعــدام 21 منهــا يف العبــث واحملــاوالت اهلــازلــة"أعمــالنــا, إذ يــذهــب جزء كبري

لل اطراد , فالفكرة والعمل الذي تقتضيه اليتمثالن كالًّ اليتجزأ, والواقع أننا عندما حناجلدِل بني الفكر ونتيجته املادية
قق, وإّما عامل اليتصـــــلأي نشـــــاط له عالقة ما ابحلياة العامة للنهضـــــة جنده مبتورا من ج  انب أو آخر, فإما فكرة الحت 

تد إىل الخيص الفرد وحده بل مي الرابط املنطقي بني الفكرة النظرية والنش           اط العملي, وغياب هذا 22جبهد فكري"
اليت تضــع على عاتقها مســألة تغري الوضــع االجتماعي, فإذا أتملت املواثيق اليت تســتند  مس  توى اجلماعة أو املؤس  س  ة

يها هذه املؤســـــــســـــــات واملرجعيات النظرية وجدهتا على مســـــــتوى الأبس به من اإلحاطة ابملشـــــــكالت, لكن ماإن تتم إل
حماوالت تنزيلها إىل الواقع حىت تتحول إىل نشـــــــــــاط منقطع الصـــــــــــلة متاما ابألفكار النظرية:"ومىت انعدمت هذه العالقة 

ني يصاب الفكر أو ينعدم فإن النشاط يصبح خمتال عمى النشاط واضطرب, وأصبح جهدا بال دافع, وكذلك األمر ح
مســـــتحيال, وعندئذ يكون تقديران لألشـــــياء  تقديرا ذاتيا, هو يف عرف احلقيقة خيانة لطبيعتها وغمط ألمهيتها , ســـــواء  

د جمر واحلال على ماهي عليه يصـــــــــبح كالم من يتصـــــــــدرون احلياة العامة,  .23كان غلوا يف تقوميها أم حطّاً من قيمتها"
ماعية , ألنه خال من أي قوة دافعة للعمل أوقوة اجتستعراض لفصاحة اللسان وبيان القدرة على التالعب ابأللفاظا

تعرب عن ذاهتا:"فالكالم الذي انطلق خالل احلركة اإلصـــــالحية,وخاصـــــة منذ قضـــــاء زعمائها الكبار مل يكن قائما على 
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ع ديثة مل يكن يهدف إىل إحداث أثر, بل مل يكن يســــتتبع دفضــــرورة اجتماعية, كما أن الكالم الذي أطلقته احلركة احل
فتفكري ِنس             ان م  ا بع  د املوح  دين تفكري نظري غري مرتبط على اإلطالق . 24الكلمـــات دفعـــا إىل جمـــال العمـــل"

, هلذا جند أّن واقعنا من يســــــمون أنفســــــهم بدعاة التغيري يكثرون الكالم, من دون أن يكون لذلك أي أبهداف عملية
ومنه فإن ماينقص مسلم مابعد املوحدين الذي حاول أن ينفض الغبار عن نفسه ويتخلص  إجيايب على الواقع.انعكاس 

, بــل داَليفكر ليعم  ل ب  ل ليقول كالم  ا جمر , فهو ولكن منطق العم  ل واْلرك  ةمن قيود ختلفــه:"ليس منطق الفكرة, 
ول يف يقولون كالما منطقيا, من شــــــــــــأنه أن يتحأكثر من ذلك فهو أحياان يبغض أولئك الذين يفكرون تفكريا مؤثرا, و 

 .25احلال إىل عمل ونشاط"
ان ما كان عامل هدم لثمرة جهود كبرية اســـتمرت لســـنوات, وإذا ك املش  كالت ابلتقليل من أمهيتها كثريافالتعامل مع 

عليه واعتبار  ييقود إىل تدمري قدرات األمة, فالشــــكل الثاين يتمثل يف تضــــخيم املشــــكالت أكثر مماه ذهان الس   هولة
ينا ودوره يتمثل يف شـــل حركة اجملتمع ونشـــاطه كما ب "ذهان اَلس   تحالة"حلها جزءا من املســـتحيل, ويســـمه بن نيب ب

ســـــــــابقا. ويف املقابل يســـــــــتنجد الفرد العريب مبشـــــــــكالت جزئية يتخذ منها مشـــــــــجبا يعلق عليه عجزه ف:"هذه األدوار 
ا ار[ هي العملة الشـــائعة اليت يفســـر هبا حســـن النوااي عجزهم كما يســـتخدمهالغنائية الثالثة, ] اجلهل والفقر واالســـتعم

ــات الشعوذة واملخاتلة, واالستعمار ابسم قرير العني" . ولعل حالة 26الدجالـــون ليدافعوا عن مشروعـــاهتم املرحبة, مشروعـ
لكئ ويزرع  نســق متوالذي يشــد التطور إىل يعرقل مجيع ض رُو النش اطالذهان هذه تعترب:"الســبب األســاســي الذي 

القلق والعجز, ويؤدي إىل ظهور الشــلل وســائر األعراض املرضــية األخرى, وأخريا الفوضــى يف احلياة وهذا يف املســتويني 
وال حيتاج املتأمل حلال اجملتمع اإلســـــــالمي إىل طول نظر لكي يكشـــــــف عن  .27االجتماعي والفردي على حد ســـــــواء"

انب النفســــــي يف حياة الفرد فينتج عن ذلك فصــــــل بني النتائج واألســــــباب ذلك العجز الفكري الذي ينعكس على اجل
والوســــائل الكفيلة بتحقيقها ويبنيِّ بن نيب ذلك فيقول: "ففكران اليقيم عالقات بني النشــــاطات واجلهود والوســــائل من 

 .28امل أفكاران"ن جزءا من عانحية, ونتائجها من انحية أخرى, ومفهوم احملصــول الوجود له يف تربيتنا األوىل, إذ الي كوِّ 
ويظهر اخللل يف العالقة بني الفكرة والنشـــــــاط, أيضـــــــا يف ذلك الرتف الفكري الذي يتعاىل عن مشـــــــكالت الواقع، إّما 
هرواب من عجز املواجهة, وإّما نتيجة محى الغرام ابألفكار, وي علق بن نيب على هذا بقوله:"فلو أنين وصفت هذه الفكرة 

لت, إنه ليس مصـــنعا تتحول فيه األفكار إىل أشـــياء, بل هو خمزن تتكدس فيه األفكار بعضـــها فوق بصـــورة أســـتعريها ق
, وكان انتقاد بن نيب للنخبة املثقفة منطلقا من هذا األســاس إذ:"رغم شــيوع مطلب النهضــة وانتشــاره، إالّ أنه  29بعض"

وهكذا فإن أي  خلل يف . 30وعمال إجيابيا"كان دون توجيه منهجي, فكان العلم زينة وأســــــــــــــلواب وترفا ومل يكن حركة 
طبيعة العالقة اجلدلية التكاملية بني النشاط والفكرة يؤدي ِىل غياُ الفاعلية ِذ:"يصاُ النشاط ابلشلل عندما 
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يدير ظهره للفكرة, كما تص           اُ الفكرة ابلش           لل ِذا ما احنرفت عن النش           اط, لكي متض           ي يف طريق اللهو 
انعكاسات داء الالفعالية على حياة جمتمع يريد النهوض فإهنا تعيقه حتما عن حتقيق  وإذا كانت هذه هي .31والعبث"

أهدافه احلضــــــــــارية الكربى, ولكنها التعدو أن تكون حالة مرضــــــــــية تصــــــــــيب أي جمتمع يف مرحلة مابعد التحضــــــــــر أو 
ب اإلنســان املفاهيمي برتكي االحنطاط, لذا فمعاجلتها ممكنة بل أكيدة:" إذا ما اســتعاد العامل اإلســالمي تشــكيل أســاســه

 .32والرتاب والوقت"
لبنا ٌ املرحلي ا, فطغيان الشــــــيئية أعمى بصــــــريته وجعله يغفل عن التكديس بدل البنا ٌجلوء اجملتمع اإلســــــالمي إىل  -

 إىل جنب بعضــــــــــها البعض معتقدا أن هذه املنتجات هي اليت تصــــــــــنع التكاملي ويبدله بتكديس منتجات اْلض        ارة
على األشـياء  , ويشـتمل التكديساْلضارة هي الِت تلد منتجاِتاأن العكس هو الصـحيح حبيث أن  احلضـارة يف حني

فنتائج التكديس الميكنها أن خترج عن اإلطار الســــــــــــابق الذكر, ألن:"املقياس العام يف عملية  واألفكار واألشــــــــــــخاص.
يد أن أن تنعكس هذه القاعدة حني نر احلضارة هو أن احلضارة هي اليت تلد منتجاهتا وسيكون من السخف والسخرية 

. ذلك ألنه:"من البديهي أن األســـــــباب هي اليت ت كوِّن النتائج وليس العكس فالغلط 33نصـــــــنع حضـــــــارة من منتجاهتا"
.  أي أن 34منطقي مث هو اترخيي ألننا لو حاولنا هذه احملاولة, فإننا ســـــنبقى ألف ســـــنة وحنن نكدس وال خنرج بشـــــيء"

امل إعاقة للنهضــــة لتعارضــــه مع مبدأ الســــببية من جهة, ومن جهة اثنية لكونه جمرد تعويض عن النزوع إىل التكديس ع
 الشعور والعجز أمام أشياء احلضارة, والنزوع إليه مل يكن نتيجة للدراسة املنهجية ملشكالت احلضارة.

ائه من خالل األرضية مهيأة لبق ما كان ليعمر طويال يف العامل اإلسالمي لو مل جيد نيب أن اَلستعمارويرى مالك بن  -
ذلك االســتســالم التام بل والوقوف إىل جانبه من طرف البعض وتبىن أطروحاته والدفاع عنها من طرف البعض اآلخر, 

ا تعين تلك اْلالة النفس     ية الس     لبية املتمثلة يف الرض     ا ابلعدم واَلس     تس     الم  ,ومنه فالقابلية لالس     تعمار عنده ِمن 
 هنضته حتقيق عن عاجز اإلسالمي اجملتمع أن نيب بن ويؤكد.  اجهة حتدَيت الواقع ومشكالتهللهوان والعجز عن مو 

 عليهم, فرضـــهو  االســـتعمار له خطط الذي الواقع مش  كالت اَتاه والالمباَلة الس  لبية من بنوع يتصـــفون أفراده مدام
", واليت تســـــتمد عمارلالس    ت القابلية"نيب بن مايســـــميه هو لتغريه اجلهد دون بذل واألليم املتدهور ابلواقع الرضـــــا وحالة

تعمرة, أو مابعد التحضــــــــر كما جيليه واقع اجملتمعات املســــــــ املناخ الثقايف واَلجتماعي يف جمتمع اَلحنطاطمعناها:"من 
 ةطائف تعانيها اليت النفسية اهلزمية أن إذ, 35وكما يظهره واقع الفرد يف نفسيته أو سلوكه املتصف ابلسلبية واالستسالم"

 الســــــتســــــالما خالل من للتقدم, وذلك الصــــــحيح االجتاه عكس يف الســــــري إىل هبم دفعت اإلســــــالمي اجملتمع أفراد من
 الس   تعمارل القابلية أن كما.االســــتعمار ملقاييس وفقا األحكام وأتييدها, وإصــــدار االســــتعمارية املشــــاريع عن والدفاع
 والنش         اط اليةالع واَلمة الفعالية كالت تتطلبمش          به نواجه الذي  والعملي العقلي الكس         ل ذلك يف تتجلى
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 وخيدرها هائلة, ةبشـــــــــري طاقات وي عطل العلمي البحث دعم ي همل أن كبوته  من النهوض يريد جملتمع ميكن فال ,الدائم
 .املتوقعة ريغ أفعاهلا ردود من خوفا اجلوهرية مشــــــــــــــكالهتا عن اثنوية مبشــــــــــــــكالت ويشــــــــــــــغلها, أالتخدير أنواع مبختلف

 من حالة يف اجملتمع عتض, سلبية وسياسية واجتماعية ونفسية فكرية وشروط أوضاع مجلة"هي: لالستعمارية ليةفالقاب
 رد على درةالق ي فقده حضـــــــــــاري وهن حالة يف نفســـــــــــه فيجد, به احمليطة التحدايت إزاء والعجز والقصـــــــــــور الضـــــــــــعف
 الفنت تلك مثال فنجد 37"النهضـــــــــــــة روطشـــــــــــــ" كتابه  يف نيب بن وهو مابينه مالك, 36"مكرها هلا وخيضـــــــــــــع التحدايت

 األموال فتبدد ,أحياان أخرى اَلنتخابية الس  ياس  ات وعنأحياان,  العرقي التعص  ب عن الناَتة الداخلية والص  راعات
ريب الذايت التخكما تتجلى مظاهرها أيضــــا يف ذلك   .الســــابقة األجيال حققتها اليت اإلجنازات هدم أجل من واجلهود

, فقبل أن يفكر االســـــــــتعمار يف تفكيك الروابط االجتماعية يســـــــــارع بعض املســـــــــلمني اخل اجملتمعللقيم األخالقية د
قه االســــتعمار ما عجز عن حتقي ُيققون يف جمال التدمري األخالقيأنفســــهم لقيام هبذا الدور على أكمل وجه بل أهّنم 

: ذكره قماسـب خالل ومن من خالل مشـاريع املسـخ احلضـاري املباشـرة اليت يقومون هبا.  اليتصـرف عماراالسـت أن"يَتبنيَّ
  يريد ملا خرنفس, الضعف مواطن منها وأدرك, عميقة دراسة النفسية أوضاعنا درس ألنه إالّ  طاقاتنا االجتماعية يف

 وأقالما فيها دثيتح مّنا أبواقا جيعل لكي حيتال حد أي إىل النتصور فنحن, يشاء من هبا يصيب, موجهة كصواريخ
 .38"وجهلنا بعلمه يسخران ألغراضه, يسخران وأقالمنا نهإ ,هبا يكتب

رؤية التكاملية ليرجع بن نيب أســــــــــباب كبوة املشــــــــــاريع النهضــــــــــوية إىل تلك االنطالقة غري املوفقة اليت ال تقوم على ا -
ينها, وإمنا تقوم على ب, واليت ال تدرك أمهية خمتلف جوانب احلياة املادية منها واملعنوية, وأتثرياهتا املتبادلة فيما العميقة

ها منفص  لة عن بعض  ها بل قد تنش  غل َبزئية ص  غرية وتراهن عليها لوحد, وتطرحها رؤية س  طحية َتزئ املش  كالت
, ولعل هذه النظرة اليت تفصل املشكالت عن بعضها وجتزئها هي سبب ذلك الفشل املتكرر لتحقيق أهداف النهضة

 . حملاوالتنا النهضوية
اين من فهو يع ِنس       ان مابعد املوحدين س       وا ٌ ارتدى ثُو اإلص       الح أو ثُو التحديثأّن يرى مالك بن نيب  -

, األمر الذي جيعله يتمادى يف أخطائه من دون أن ينتبه إليها, وقد يكون ســــــــــــــبب هذا الرفض هو عقدة رفض النقد
ية, حبيث أنه يتم اللجوء هضو التهرب من حتمل مسؤوليات نتائج االحنرافات اليت حتدث بني احلني واآلخر يف مسريته الن

اِت  ام األخر أحي  ان واِت  ام الرتاث يف أح  ايني أخرى لتربير العجز أو الط  أ يف مق  اب  ل اْل  ذر املفرط من توجي  ه  إىل
 حساب على, قليدوالت والتسميع التلقني ثقافة'' انتشار: ذلك الرفض إىل سبب ويعود .جهاز النقد والفحص للذات

 نرى وصــران, املعاصــرة ياةاحل مســتجدات مواكبة علينا صــع بت حبيث واإلبداع, واالجتهاد والنقد والتأصــيل التفقيه ثقافة
 ةاملســـؤولي من التهرب إىل دائما يدفع الذايت النقد . وغياب39''واملصـــداقية والفعالية األصـــالة من ختلو تكاد آلية مواقف
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 إذ ,عللالت من ضـــــــــراب ليس ذلك ولكن, تعمارابَلس        عطلهم أســـــــــباب يلصـــــــــقوا أن اْلديثة اْلركة زعما ٌ حياول''إذ:
 أولئك ,الحيةاإلص   اْلركة دعاة أيضـــا تعللهم يف شـــاركهم , ولقداْلقيقية مس  ؤوليتهم من اَلُر ذلك من يقصـــدون

 كالمها  فالتياران, جنبيةاأل السلطة ِىل التبعية إبسناد اكتفوا بل, لعجزهم الداخلية األسباب عن مطلقا يبحثوا مل الذين
اول .40'' نقائصــــــــهما بعالج ماناليهت  وهو, املســــــــلم عقل يعانيه ظل خلل إىل ينبه أن النص هذا خالل من نيب بن حي 
ونقدها. ويشـــري الباحث زكي أمحد إىل أن:" هناك  الذات مراجعة اآلخر, ورفض مشـــجب على الفشـــل أســـباب تعليق

لنقد يف مة نقد, وهذا أخطر إشــــــــكاليات الثقافة فأزمة اإقرار من العديد من املفكرين,إننا نعاين يف حياتنا الثقافية من أز 
 أبخطائها َلتعرتف الِت واألمة.41أســــــاســــــها هي أزمة يف الثقافة, كما يكرس من جهة أخرى ســــــلبيات الثقافة وآفاهتا"

ياب النقد  . وغاْلض       ارة مس       توى ِىل ترقى أن ميكنها وَل مكاهنا تراوح تظل منها واَلعتبار تص       حيحها أجل من
ي واملوضــــــــــــــوعي هو الذي حرم احملاوالت النهضــــــــــــــوية:"من فرز ماهو إجيايب مما هو ســــــــــــــليب يف منظوميت املفاهيم املنهج

ومنهجية االجناز على حد سواء, ومل يسمح للوعي احلضاري ابالنتشار يف األمة لتخليصها من الفكر الطفيلي املأزوم, 
 .42ثقلت كاهلها, وحددت فاعليتها احلضارية"وحتريرها من الكوابح الفكرية والنفسية واالجتماعية اليت أ

 , فبالرغم من وجود النية اخلالصـــــة للقيام ابلتغيري إاّل أهّنا ليســـــت الشـــــرط الوحيد, بل حنتاج إىلالعش    وائية يف العمل -
 هل حىت, وهو العنصـــــر املفتقد يف الكثري من حماوالتنا النهضـــــوية, حبيث جناملعرفة الواس    عة بس    نن التغيري اَلجتماعي

خصــــــوصــــــيات املرحلة التارخيية اليت متر هبا أمتنا, لذا جتد البعض مّنا يلجأ إىل املاضــــــي البعيد الســــــتعارة حلول جاهزة, 
أوجدها أصـــــحاهبا ملواجهة حتدايهتم اخلاصـــــة املختلفة زمانيا عّنا, وجتد البعض اآلخر يلجأ إىل الضـــــفة اجملاورة الســـــترياد 

 اجهة حتدايت خاصة مبرحلتهم التارخيية املختلفة عّنا.حلول جاهزة أيضا, أوجدها أصحاهبا ملو 
 التخلف, قيود كسريلت امللحة الصادقة والرغبة ابلنية األحيان معظم يف اتسمت وإن النهضوية اجلهود أن نيب بن يرى
 شـــــــــروعم فشـــــــــل إىل هو ماأدى التحديث وتيار اإلص       الح رجال من كل  لدى التغيري بس       نن الوعي غياُ أنّ  إالّ 

 املعرفيـة ادهأبعـ يف, املنهجي الوعي يف اختالل أي''ألّن: وذلـك واإلســــــــــــــالمي  العريبد احلضـــــــــــــــاري يف العـامل التجـديـ
 جمتمعه تؤثر, اليةاملتت الســـلبية االنعكاســـات وهذه, الثقايف واألداء الوعي على مباشـــرة ســـينعكس, واألخالقية واإلجرائية

 واالستعاابت قهقروالت الضعف من املزيد إىل األمة أبوضاع وتدفع واجملتمع، للفرد احلضاري واألداء الوعي مستوى على
 طةمرتب التخلف أزمة لعالج املقرتحة احللول كانت  إذا إالّ  تتحقق أن للنهضـــــــــــــة ميكن .  وال43''املضـــــــــــــادة احلضـــــــــــــارية

 صــياغة أجل نم إليه دنعو  الذي األســاس هي ومتطلباته الواقع حتدَيت وكانت, األمة تعيش ها الِت التارَيية ابملرحلة
 .احلضاري لألمة اإلسالمية املعاصرة  املشروع



 

 
1919 

 

أمتهم كنقطة انطالق أســـــــــــاســـــــــــي لبناء مشـــــــــــروعيهما  َتاهل واقعاتفاق كل من دعاة اإلصـــــــــــالح والتحديث على  -
ومتثل  ,به والدفاع عنه من دون متحيص وَل نقدالنهضــــــويني, فعاد دعاة اإلصــــــالح أبفكارهم إىل املاضــــــي للتشــــــبث 

واملكاين  . وابلتايل فهذا االغرتاب الزماينيث مذاهب فكرية غربية َلا واقعها الاص الذي نش           أت فيهدعاة التحد
 هو الذي أدى إىل التلفيق والفوضـــــــــى أحياان وإىل اصـــــــــطدام اجلهود أحايني أخرى مما عرقل الســـــــــري يف طريق النهوض.

 مزلقة يعد ذاهب فهو, التارخيية األحداث من  نسقيف إذن يسجل مل''املاضي: إىل ابلعودة اإلصالحية احلركة دعوة ومبدأ
 الذي النهج يســــــلك أنه أي, الكالم بعلم مايتصــــــل فيها يتعلم مرحلة إىل بل, الوعي من مرحلة إىل ابإلنســــــان التؤدي
ــــــــــــــــ قلما, للعلم إصــالح إذن فهو, صــفني مابعد عصــر يف املســلمون ســلكه أن ســبق ــــــــــــــــ البتة ميس ال بل ميس ـ  مصــري ـ

. هلذا جند أن ماحتقق من جهود احلركة اإلصـــالحية هو وقوفهم:"عند حدود ماأعطته احلضـــارة 44''إلنســـانيةا اجملموعات
اإلســــــــــالمية يف عهودها الســــــــــابقة, وحتول أنظارهم ابلكلية إىل هذا الرتاث والتغين به منصــــــــــرفني عن الواقع الذي تردى 

 فةالعني الثقافية الص    دمة نتاج هي الغُر من اْللول واس    تعارة .45وتقهقر يف حني بلغت حضــــــارات أخرى األوج"
 جهة من حياولو , جهة من اآلخر أمام النقص مبركب الشـــعور يعاين إثرها على فأصـــبح اإلســـالمي العامل هلا تعرض اليت

 لثق  ايفا الزحف أم  ام م  دبرين ولوا أنّ  إىل النقص مركـــب هبم أدى حىت''عليـــه: والتغلـــب املركـــب هـــذا مواجهـــة أخرى
 اجملتمع بني حيتدم لفكريا الصراع فيها بدأ اليت اللحظة يف منهزم جيش فلول كأهّنم,  امليدان يف أسلحتهم اوألقو , الغريب

  وســلوكه أذواقه يف ينتحلالغريب, و  ابلزي التزيي يف جناته عن يبحث املثقفني من القبيل هذا فأصــبح, والغرب اإلســالمي
 لغربيةا احلضـــــــــــــــارية القيم من وراءه الشــــــــــــــيء مظهرا إالّ  ليس الطابع هذا كان  ولو حىت الغريب ابلطابع مايتســــــــــــــم كل

 عن بحثت فراحت الغريب, الثقايف الزحف أمام تصــــــــــــــمد أن تســــــــــــــتطع مل التقدمي االجتاه من الفئة . هذه46''احلقيقية
 وتص    رفاِتا عض    التامل مع تعاملها كيفية  لكن احلديث, ابملظهر تتمهظر النهاية يف جعلتها, للمواجهة اتفهة وســـــائل
قيم , ألنه:"لكل جمتمع خصـــــائصـــــه النفســـــية واالجتماعية, فالاملوحدين مابعد عن ِنس    ان ش    ي ٌ َلختتلف يف اليومية

االجتماعية والثقافية واألخالقية ليست قابلة للتداول ونظرا لعدم التقيد هبذا الشرط يف عملية االقتباس من الغرب ظهر 
    .47ية واخللقية, ويف ميادين السياسة"التقليد األعمى, وسادت الفوضى يف امليادين الفكر 

وبعد تشـــــــخيص احلالة املرضـــــــية لألمة ســـــــواء من خالل أعراض مرحلة االحنطاط أو من خالل العالقة غري املتوازنة مع  
بديال لتجاوز هذه املعوقات, ويقوم هذا املش     روع على جمموعة من  حض     ارَي يقرتح مالك بن نيب مش     روعااآلخر 

بنا ٌ شبكة العالقات اَلجتماعية على أساس أخالقي مستمد  ها:   أوَل: يدعو بن نيب ِىلاألسس واملقومات أمه
الجتماعية اليت هو العنصر الرئيس مليالد العالقة ا بني هللا واإلنسان, ألن:"الدين بوصفه عالقة روحية من البعد الديين

ة العالقات االجتماعية هي العمل التارخيي . إذ يقول بن نيب:"إن شــــــبك48يف اجملتمع" اإلنس     ان أبخيه اإلنس     انتربط 
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, وهو يعين هبذا أننا نصـــــنع التاريخ حينما نقوم بنشـــــاط مشـــــرتك, والذي 49األول الذي يقوم به اجملتمع ســـــاعة ميالده"
يعين تقاســــــــــــــم األدوار من جهة، وتكاملها من جهة أخرى، أي جيب أن تكون شــــــــــــــبكة عالقاتنا قوية ومنســــــــــــــجمة 

نا هذا االنســـــــجام يف شـــــــبكة عالقاتنا إالّ إذا اســـــــتطعنا تغيري نفســـــــية الفرد ونقلناه من حالته ومتماســـــــكة، ولن يتأتى ل
، أي:" بتغيري صـــــفاته البدائية 50الطبيعية أي من كونه جمرد كائن حي إىل حالته اإلنســـــانية أي إىل كونه كائن اجتماعي

كون الســــــــــــــيطرة لصــــــــــــــاحل النزعة االجتماعية على . فحينما ت51اليت تربطه ابلنوع, إىل نزعات اجتماعية تربطه ابجملتمع"
حســـــــاب النزعة الفردية فتلك هي بداية الطريق املوفق والصـــــــحيح ابجتاه التغيري والنهضـــــــة والتحضـــــــر, ولن يتم ذلك إاّل 
 جبهود تربوية تبين يف ذات الفرد ذلك النزوع إىل اجلماعة وااللتزام بقضـــــــــــــــاايها والتنازل عن فردانيته إلنقاذ جمتمعنا من

 التخلف واالحنطاط.
شــــه املســــلم الذي يعي ظاهرة اَلنفص   ام املرض   يمن خالل معاجلة  ض   رورة ِرجاع الفاعلية اَلجتماعية للعقيدة اثنيا:

وحتقيق هذا يقتضــــي ضــــرورة إرجاع الفاعلية و القوة اإلجيابية إىل العقيدة : "فاملســــألة التتمثل يف تلقني أو يف املعاصــــر, 
أن املس       لم اليوم أي  52ته ولكنها تتمثل يف إعادة تلقينه اســــــــتخدامها و فعاليتها يف احلياة"إعادة تلقني املســــــــلم عقيد

حىت يســـتطيع التخلص من  53ليس حباجة ِىل من يربهن له على وجود هللا, بل حباجة ماس   ة ِىل من يش   عره بوجوده
قاهتا عائر التعبدية يف أو ذلك االنفصـــــــــام الذي أصـــــــــابه يف حياته اليومية, فهو من جهة أشـــــــــد حرصـــــــــا على إقامة الشـــــــــ

وأماكنها املخصــــــــصــــــــة هلا وأشــــــــد أتثرا بتلك اخلطب اليت يلقيها الوعاظ والدعاة إىل درجة حفظها وتكرارها أمام غريه, 
ـــــــــــــه  ولكن من انحية السلوك واملعاملة قد ال جند أحياان مايدل على أن هذا السلوك يقوم به فعال مسلم يؤمن بوجود إلـ

ؤمن ِبا نظرته ِىل العالقة بني الدنيا واْلخرة الِت يلشــــــــــــــهادة الذي يرد إليه الناس مجيعا, إذ أن وبوجود عامل الغيب وا
, فهو إذا تذكر آخرته كان أشـد الناس حرصـا عليها من خالل إقامة الشـعائر التعبدية, وإن هو يشوِبا غموض وخلط

كثريا ماأصـــــــــر   ظلمة إىل درجة أنه ينســـــــــى آخرته اليتتفرغ من عبادته غاص يف ملذات احلياة الدنيا ومتاهاهتا امللتوية وامل
"العقيدة يعيد ل: أتس       يس علم جديدوحرص على الرغبة يف الفوز هبا. وأمام هذا الوضـــــــــع فمالك يدعو إىل ضـــــــــرورة 

للمس   لم على وجود  نربهنفعاليتها وقوهتا االجيابية وأتثريها االجتماعي ويف كلمة واحدة, إن مشــــكلتنا ليســــت يف أن 
وهذا مايؤكد أن:"املســــلم يف مجيع . 54, ومنأل به نفســــه ابعتباره مصــــدرا للطاقة"نش   عره بوجودهبقدر ماهي يف أن , هللا

أطوار اترخيه مل تكن مشــــــكلته مع العقيدة وإمنا مشــــــكلته تكمن يف عدم شــــــعوره بذاته, فدور الدين يتجســــــد يف إعادة 
 ور الدين اليقتصـر على ترسـيخ العقيدة وملة األجداد,الشـعور احليوي للذات من أجل االنتصـار لفكرها وحاضـرها, ود

العلم اجلديد ينبغي أن ُُيدث وهذا . 55فمشـــــــــاكل األجيال املتعاقبة, مشـــــــــاكل حضـــــــــارية أكثر منها عقائدية كالمية"
, وإن شئت انقالاب حقيقيا يف اجلانب النفسي للمسلم حىت يستطيع التخلص من خمتلف العقد والرواسب تغيريا جذرَي

روثة عن عهد مابعد املوحدين أو مانســميه بعصــر االحنطاط والتخلف إذ الميكننا أن حنقق عودتنا احلضــارية إبنســان املو 
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مثقل برواســـب املاضـــي, إبنســـان م نهار ماداي ومعنواي, ومقيد بعقد نفســـية متتد عرب أعماق اترخيه إىل مايزيد عن ســـبعة 
ا على ة علم مل يظهر بعد وعنه يقول: "وتغيري النفس معناه, اقدارهقرون, وعالج هذا اليتم يف نظر بن نيب إالّ بواســــــــــط

أن تتجاوز وضــعها املألوف, وليس هذا من شــأن علم الكالم بل هو من شــأن منهاج التصــوف, أو بعبارة أدق هو من 
ياة نظيم اْلالعنصر الديين يف ت  وتربز أمهية. 56"نسميه  َتديد الصلة ابهللشأن علم مل يوضع له اسم بعد وميكن أن 

ـــــــــ يف  اَلجتماعية ـــــــــ رغم أمهية ما قام به يف اجملال املادي ـ , ولعل حل املشكالت يف جانبها األخالقيبعد فشل العلم ـ
القيم العليا املســـتوحاة من الســـماء هي اليت ميكن أن تكون حمل اتفاق اجملتمعات البشـــرية رغم اختالفاهتا الظاهرية. ألّن 

 .قدرِتا الذاتية على النفاذ ِىل ذات الفرد وتوجيه سلوكاتهل يف للقيم السماوية خصوصية تتمث
وال يكون هذا  ,بنا ٌ اإلنس    ان اجلديد القوي ِبعرفته لذاته ولغريه واملدرك لدوره واملؤمن أبمهية رس    الته اثلثا:  جيب

عجزة التغيري مســـتوطنة يف م إاّل ابلرتكز على التجديد والتغيري فيما يتعلق ابجلانب النفســـي إلنســـان مابعد املوحدين ألنّ 
ا نفسية الفرد ال فيما حييط به من وسائل مادية, وتغيري نفسية الفرد معناه تغيري طبيعة عالقاته ابملشكالت اليت يواجهه

نكران هلا وال  من دون على ذاتهالتعرف  جيب على هذا اإلنسان اجلديدوختليصه من ذهاين السهولة واالستحالة. إذ 
عرفة من دون عقدة رفض وال انبهار, وإمّنا مب على اْلخربعقالنية املمحص والناقد املوضــــــــــــــوعي, والتعرف متجيد, وإمّنا 

موضوعية ت ظهر حقيقة اآلخر إبجيابياته وسلبياته. ليجد بذلك مكانه املناسب يف خريطة التطور احلضاري للمجتمعات 
عرفة مآليات التواصــــــل معه من جهة, وحماولة , من خالل البحث عن يس     عى لتعريف اْلخر بنفس     هواألمم. وبعدها 

لذا فأي مشــــروع هنضــــوي يبحث عن حلول ملشــــكالت األمة وحتدايهتا جيب أن . حاجات اإلنس   انية لغرض خدمتها
أيخذ املعادلة االجتماعية لإلنســــان بعني االعتبار إذ:"أنه جيب أاّل ننســــى أن اإلنســــان ال يدخل العمليات االجتماعية 

دد وأودع فيها خالصـة جتارب سـابقة وعادات اثبتة, حت صورة معادلة صاغها التاريخبل يدخل يف  بوصـفه مادة خاما
موقف الفرد أمام املشــــــكالت مبا يكون هذا املوقف من القوة أو الوهن, من االهتمام أو التهاون, من الضــــــبط أو عدم 

يث أننا إذا استطعنا حُييطه به من وسائل نفس الفرد َلفيما يتعلق ِبا فمعجزة التغيري إذن مستوطنة يف  .57الضبط"
أن نغري مابنفســــــــه وخنلصــــــــه من تلك األوهام واخلرافات واألســــــــاطري اليت ســــــــيطرت على ســــــــلوكاته ووجهتها طيلة قرون 

القة بينه وبني بتغيري نفس     ية الفرد نغري طبيعة العمضــــــت, نكون بذلك قد حققنا خطوة كبرية حنو تغيري واقعنا, ألننا 
  حتاصـــره من كل جانب حبيث يصـــبح تعامله معها على أهنا حتدايت فرضـــتها مرحلته التارخيية اليت يعيشاليت مش  كالته

غيريها إىل ثورة ســــلوكية يف , اليت يؤدي تارتباطا وثيقا بنفس   ية الفردفيها. وهكذا فجوهر التغيري كما ســــبق وبّينا مرتبط 
َل  ابإلنس     ان ِن:"احلضــــــارة كاحلرية الميكن احلصــــــول عليها, طبيعة تعامالت الفرد مع حميطه وما حيتويه من حتدايت أل

دون  ,املتعقل لفعله, املدرك لوقته, املتفاعل مع الرتاُ, املتناغم مع الرتاث, املتعلق ابملعارف العاملية على السوا ٌ



 

 
1922 

الثورة لك ت. وحينها نســـــتطيع التنبؤ أبن فجر النهضـــــة والتغيري ســـــينبعث من 58أن يتحول إىل زبون يســـــتهلك والينتج"
, وتقضــي على عقده املوروثة, وعلى خمتلف ميكروابت الشــلل واخلمول, كما أن الداخلية الِت تندلع يف أعماق الفرد

حتريك الوجدان يزيد يف حدة التوتر الذي يدفع ِىل العمل املض  اعف خص  وص  ا ِذا كان هناك تعلق بغاَيت كربى 
ا إالّ ذلك اإلنســان الذي ختلص من رواســب املاضــي وحافظ على إن األهداف النهضــوية الميكن أن حيققهيف الوجود.

اد من اخلربات واستف اإلنسان الذي تعرف على ذاتهتوازنه النفسي أمام اإلجنازات الباهرة للحضارة املعاصرة أي ذلك 
كرَي ش       قها فالس       لبيات الِت اس       تناليت حيملها تراثه املمتد عرب القرون, كما اســـــــــتطاع أن خيلص نفســـــــــه من خمتلف 

قيقة اْلخر كما حعرب هذا الرتاث الذي تعرض للتشويه والطمس خالل فرتات االحنطاط. وتعرف أيضا على  وسلوكيا
وهو يف حالة انبهار أو كما أراده االستعمار العسكري واإلعالمي أن يراه, حينها فقط يستطيع اإلنسان  هو َلكما رآه

ــــــــــــ إن صح التعبري املسلم ــــــــــــ ويف هذه احلال يستطيع أن يتعامل مع أن حيقق توازنه احلضاري ـ حاور معه دون اْلخر ويتـ
قق هذا على , وحينما يتحذاته على حقيقتها من دون متجيد وَل نكرانكما أنه ســـينظر إىل   عقدة رفض, وَل انبهار

الثلث  ىأرض الواقع نســــتطيع القول أن هذا اإلنســــان اجلديد قد قطع ثلثي املســــافة حنو ابب احلضــــارة, ومل يبق له ســــو 
ويتمكن من آليات التواص            ل واْلوار ويبحث لنفس            ه عن دور لدمة األخري والذي ســــــــــــــيقطعه حينما جيتهد 

 .59اإلنسانية
يث جيب أن نؤســـس , حباْلق والواجب, اجتاه مســـأليت لتص   وراتنا النظرية وس   لوكاتنا العملية ض   رورة مراجعتنا رابعا:

لنهضة حسب بن فطريق اة واملصــحوبة ابلشــعور بروح املســؤولية, فلســفة هنوضــنا على أســاس القيام ابلواجب عن قناع
عليه أن  , فالشــعب الذي يريد التحضــر جيبش  ارع الواجبات املقدس  ة يف ض  مري كل فرد من أبنا ٌ األمةمير عرب  نيب

لك طريق ذيعمل وجيتهد يف كل يوم ويف كل دقيقة ويف خمتلف جماالت حياته, أّما أن يكتفي ابلنوم واملطالبة ابحلقوق ف
ثر من تركيزان على , أكالقيام ابلواجبالتخلف. فهو يقول جيب أن:"نركز منطقنا االجتماعي والسياسي والثقايف على 

 , ألن كل فرد بطبيعته تواق إىل نيل احلق, ونفور من القيام ابلواجب, إذن لسنا نريد من الفرد أننيل اْلقوقالرغبة يف 
هلمم إىل فيل بل ينبغي على مثقفينا وســــــــــياســــــــــيينا ومن ميثل كل ســــــــــلطة أن يوجهوا ايطالب حبقوقه, فالطبيعة حبقوقه ك

.  وهذا يعين أن الطريق الســـــياســـــي اجلديد الذي جيب على املســـــلم املعاصـــــر أن يســـــلكه للتحرر من قيوده 60الواجب"
ينطلق يف ت ســـــــرتد, و اخلارجية والداخلية، هو أن يدع جانبا ذلك احلديث عّما يســـــــمى احلقوق املهضـــــــومة اليت جيب أن 

السعي اجلاد إلجياد الوسائل املمكنة والفعالة اليت يواجه هبا الواقع رغم مرارته وصعوبة التحدايت اليت يطرحها, وإن بدا 
هذا الطريق شــــاقا إالّ أنه املســــار الصــــحيح الذي خيتزل املســــافات, ومن خالله يتم جتاوز خمتلف املعوقات والصــــعوابت 

 اوالت النهضوية املتكررة واليت ظلت تراوح مكاهنا. اليت تقف يف وجه احمل
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اطات  من خالل توجيه نشـــــ وتقليص اَلوة املوجودة بني اْلاكم واحملكومعلى رأب الصـــــدع  ض    رورة العمل: خامس    ا
عل ألجل جناح العمل الســــــــــــــياســــــــــــــي وحتقيق غاايته, فالف منهما ِىل اَتاه موحد تتجانس فيه جهودمها وتتكاملكل 

. دتبناه أفراد اجملتمع, يف ِطار تعاون وتفاعل ِجيايب بني عمل كل من الدولة والفر قق جناحه إالّ إذا الســـياســـي لن حي
, قد توظفها 61ولعل غياب االنســـــــجام احلقيقي بني عمل الفرد والدولة يشـــــــكل ثغرة كبرية يف احلياة الســـــــياســـــــية العربية

ى احلكومات اإلســـــالمية أن تعمل جاهدة من أجل  خمابر الصـــــراع الفكري كلما تطلبت الضـــــرورة ذلك, هلذا جيب:"عل
, ألن االنتصــــــــــــارات 62"ثقة رعاَيها وأن تدرك وتعي أبهنم ِذا فقدوا الثقة فيها مل يبق أي أس         اس للدولةكســــــــــــب 

وص           ناعة األحداث العظيمة الِت تغري جمرى التاريخ يف حياة أمة من األمم هي وليدة تلك اجلهود الســــــــــــــياســــــــــــــية 
 . ا كل  من الفرد والدولة معااملتجانسة الِت يقوم ِب

اليت تراعي  ميةالعل, وربطها بقواعدها استبعاد ذلك التحايل والداع واملكر من املمارسة السياسية ضرورة سادسا:
اجلمع بني  ويركز بن نيب كثريا على ضـــــرورة.. خص    وص    يات األمةاملعربة عن  الفكرية والنفس    ية واَلجتماعيةاجلوانب 

والعلمي يف املمارسة السياسية:" فالسياسة ]عنده[ البد هلا أن تكون أخالقية, مجالية, علمية, لكي اجلانبني األخالقي 
. ابإلضافة إىل ضرورة عرض األفكار واملشاريع للمناقشة واإلثراء من طرف خمتلف 63يكون هلا معىن يف مسرية التاريخ"

بني خمتلف بنا ٌ اْلوار الداخلي اجلاد والناجحة, هي مثرة التيارات املتواجدة فعليا يف اجملتمع, فاملشــــــاريع الســــــياســــــية ال
. وحيدد مالك بن نيب ثالثة شروط أساسية مطلوبة لنجاح النشاط 64املدارس الفكرية والتيارات السياسية املكونة للدولة

اليومي  ات يف الواقعهذه التصور  آليات َتسيدمث حتديد  حتديد األهداف والغاَيت بدقة ووضوحالسياسي تتمثل يف 
 . 65هلا من أي احنراف حمتمل توفري اْلمايةمث العمل على 

راد األمة فتضـــــــــــــــافر جهود مجيع أفَتاوز اَلغرتاُ الزماين واملكاين من خالل الواقعية واإلبداع يف الطرح  س           ابعا:
جيب علينا أن ذا إلتحقيق متطلبات واقعهم واإلجابة عن أســـــــئلة حاضـــــــرهم هو األداة املثلى لتجنب القفز على الواقع, 

ندرك الواقع كما هو, ونعي جيدا مايدور حولنا, ونســمي األشــياء مبســمياهتا احلقيقية, ومهما كان الوصــف يبدو قاســيا 
فإنه جيب أن اليرقى إىل اعتباره نظرة تشــــــاؤمية, بل هو عني التفاؤل والواقعية اليت تتطلب تشــــــخيص الواقع مبوضــــــوعية 

يعــة العالج الــذي حنتــاج إليــه, بــل التشـــــــــــــــاؤم احلقيقي يكمن يف ذلــك العجز عن ألجــل التوفيق والنجــاح يف حتــديــد طب
مواجهــة مرارة الواقع وجســــــــــــــــامــة التحــدايت من خالل إخفــائهــا بــذلــك األدب املطنــب وتلــك اخلطــب النــاريــة املنمقــة 

 ننطلق منه.  ومن مثة فالواقع الذي نعيشــــــــــه هو الذي جيب أن يكون األرضــــــــــية أو األســــــــــاس الذي 66ابأللفاظ البيانية
لنتصــــــور حلول خاصــــــة مبشــــــكالتنا, أّما أن نقفز على واقعنا أو نتجاهله أو حناول اســــــتحضــــــار حلول جاهزة, إّما من 
املاضي البعيد الذي كانت له حتدايته اخلاصة بتلك املرحلة من الزمن, أو من عند اآلخر املتميز عنا خبصوصياته الثقافية 
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 ل هذا التصـــــــرف الميكن أن يوصـــــــف إاّل ابجلمود الفكري والتخلف احلضـــــــاري حىتواملختلف عنا مبرحلته التارخيية فمث
وإن كان ظاهره يبدو أنه يســـــــعى للتقدم, ألن تقدم اجملتمع ماهو إالّ حصـــــــيلة اجلهود املتكاملة ألفراده واملعربة فعال عن 

الالزم لتطبيق مانتصوره  دان احمليطمتطلبات واقعهم واجمليبة عن أسئلة حاضرهم لذا يقول بن نيب:"ينبغي أن هنيء يف بال
من حلول ملشـــكالتنا االجتماعية, تلكم هي مشـــكلة الشـــروط األولية, وهي مشـــكلة تثور أمامنا ال ابلنســـبة إىل احللول 
اجلاهزة, اليت نقتبســــــــها من اخلارج, بل ابلنســــــــبة جلميع احللول اليت نتصــــــــورها حلل مايواجه جمتمعنا من مشــــــــكالت يف 

 .67ة الراهنة"مرحلته التارخيي
ضـــــــــــمن أي أن نتجاوز التقليد, ألننا ابلتقليد لن ن كما جيب أيض         ا أن نبدع طريقا جديدا لدخول اجملتمع العاملي  -

مكانتنا املتميزة بني اآلخرين كما ال يكون هناك أي معىن ملنجزاتنا ألن ماحنققه ابلتقليد أو الســــــــــــــري يف نفس الطريق 
ع  فيه ا هؤالء المتالكه وحتقيقه وابلتايل فال معىن لوجودان يف عامل يريد كل جمتمالذي سار فيه اآلخرون يكون قد سبقن

أن حيقق مكاســــب تضــــمن له البقاء والتميز عن غريه.  ومن هنا فتجاوز التقليد اليكون إاّل ابلبحث عن طرق جديدة 
ات وبذلك نكون قيق هذه احلاجمل يســـلكها أحد قبلنا ولعلها تكمن يف البحث عما حتتاج إليه اإلنســـانية والســـعي لتح

قد صـــنعنا ألنفســـنا مكاان حمرتما بني غريان, وإذا ســـألنا أنفســـنا ما هو الشـــيء الذي حتتاج إليه اإلنســـانية ونســـتطيع حنن  
كعرب ومســــــلمني أن نقدمه هلا؟. جند أن اإلنســــــانية اليوم يف عالقتها اليت طغت عليها املصــــــلحة على حســــــاب القيم 

ابلقلق إزاء هذا الوضع الفاقد لقيم اإلنسانية والذي أصبح يزداد أتزما يوما بعد يوم, وابلتايل  األخالقية أصبحت تشعر
ولعل اجملتمع العريب واإلســالمي ميتلك يف رصــيده  واإلحس  ان 68جديد ِىل طريق الريفهي حباجة إىل من يدعوها من 

 أداء مهمته هذه على أحسن وجه التارخيي والثقايف قيما أخالقية مستوحاة من عامل الغيب تساعده على
هر أو وسيلة لكسب ابلعلم كمظوجتاوز تلك املرحلة اليت تكتفي  توظيف املعرفة العلمية كأداة للنهوض جيب اثمنا:

ة تتوافق مع انجع ِبداع حلول, وفهم ســـــنن االجتماع هو الذي جيعلنا نتجاوز مرحلة التقليد املزدوج من خالل القوت
 جمرد ال العلم وس      يلة وآلة لتحقيق النهوضفيجب إذن أن جنعل من حيتاج إىل عالج.  خصــــــــوصــــــــيات اجملتمع الذي

مظهر من مظاهر الزينة والرتف, كأن تضــــــــــاف األلقاب العلمية واألكادميية إىل أمسائنا دون أن نقدم شــــــــــيئا ملشــــــــــروعنا 
متهم من جهة, ومن واقع أ النهضـــوي واحلضـــاري الذي قد يتعثر بســـبب عجز طاليب العلم والباحثني عن فهم متطلبات

جهة اثنية متثلهم للمذاهب الفكرية املســــــــــــــتلهمة من بيئة ثقافية وحميط اجتماعي ومرحلة اترخيية خمتلفة متام االختالف 
عما تتطلبه النهضــــــة العربية, فيتحول العلم بذلك إىل مبارايت فكرية للرتفيه واســــــتعراض عضــــــالت األلســــــن احلادة بني 

قطعة الصــلة عن الواقع االجتماعي الذي يعيشــون فيه ويتومهون الســعي لتحديثه وإصــالحه وتغريه أبناء مدارس فكرية من
ِعادة التنظيم ويقول أيضـــــــا:"إن عملية  .69"فاملس      ألة ليس      ت مس      ألة وس      ائل وِمنا مس      ألة مناهج وأفكاروهلذا:"

الة املشــــروع الذي يدعو إليه بن ومنه فإن أصــــ .70ينبغي أن تكون املهمة األوىل يف خطة النهضــــة اإلســــالمية" والتوجيه
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نيب:" ليســـت دعوة انعزالية تشـــيد ابملاضـــي والرجوع إليه, وتقيم القطيعة مع العصـــر ومبتكراته, بل هي دعوة إىل األخذ 
 .71ابملبادئ املقدسة لتصلها ابألرض أي جتسيد هذه املبادئ يف واقع حياهتا أبن جتعل منها احملرك األساسي لتارخيها"

ن , ألّن التحرر من قيود التخلف مرهو الفهم الس     نين لعامل األفاق واألنفسذا عنصـــــــرا مهما أخر هو ويضـــــــاف إىل ه
نية. ابعتباره كائن حي من جهة وكائن اجتماعي من جهة اث ابلوعي ابلقوانني واْلتميات الِت َيض        ع َلا اإلنس        ان

األنفس اليت مم لكي نكتشـــف ســـنن األفاق و وحىت نوفق يف اإلجابة جيب أن نتأمل الصـــريورة التارخيية للمجتمعات واأل
, أي جيب والتعمري وِم ا حنو الفعالية والبنا ٌتعترب علال اثبتة لتوجيه حياة اجملتمعات واألمم, إّما حنو الركود واالهنيار, 

ســــــري وفق أهواء تأن تكون لنا دراية اتمة ابلنواميس والســــــنن اليت يتحرك وفقها العامل, واجلدير ابلذكر أهنا قوانني اثبتة ال
ومصاحل األفراد, بل هي الحتايب أحدا, فمن استطاع فهمها والتكيف معها والسري وفقها متكن من الوصول إىل أهدافه 
اليت حددها مســــــــبقا حىت وإن كانت تفســــــــرياته للوجود مادية حبتة, وال يعرتف مبا دون ذلك, وأّما من خالفها وجهلها 

 .72حاول جاهدا حىت وإن كان قلبه معلق بعامل السماء يف كل حنيفإنه لن يستطيع حتقيق غايته مهما 
م على حبيث أن معاجلة حتدايت الواقع ال ميكن أن تت الربط بني أبعاد الزمانمن خالل  ِعادة فهم معىن التاريخوكذا 

يســـت وليدة لالوجه الصـــحيح إاّل إذا مت ربطها ببعدين أســـاســـيني مها املاضـــي واملســـتقبل, وذلك ألن مشـــكالت الواقع 
املصــــــــادفة وإمنا هي نتاج ألحداث مرتابطة ومعقدة متتد جبذورها إىل املاضــــــــي البعيد يف حياة األمة, كما أن حماولة حل 
مشـكالت الواقع لن يكون إاّل ترقيعا ورد فعل انفعايل مامل أيخذ يف احلسـبان األهداف املسـتقبلية اليت تصـبو إليها األمة 

انعكاســـــــــات ذلك و  تكاملية أبعاد الزمان الثالث وترابطها ببعض       هابعني االعتبار  وهتدف, كل هذا يقتضـــــــــي األخذ
 الرتابط على حياة األمة واجملتمع إّما ابإلجياب وإّما ابلسلب.

ربط العلم ي أ العلم النظري والعم  ل التطبيقياجلوفـــاء يكون ابجلمع بني  عالج اجل  دل العقيم والط  اب  ةكمـــا أن 
امة , ألن األفكار والنظرايت تســتمد قيمتها من جناحها يف توجيه احلياة العتطلبات الواقعأبهداف عملية معربة عن م

ية يف وهذا يعين ضرورة جتاوز احلرففما هي إاّل شطحات غامضة وبال معىن.  التجسيد العمليأّما إن هي عجزت عن 
كر خالل الســــــــــــــعي للربط بني الفالثقــافــة والتشــــــــــــــــدق ابأللفــاظ والعبــارات العــذبــة اخلــاليــة من املضــــــــــــــمون العملي من 

, أي أن العمل ميثل الصــورة املادية 73"الفكر احملول ِىل عمل هو التاريخ املش  رق ألمة من األمموالعمل,وذلك ألن:"
املتجســــــــدة لألفكار اليت نؤمن هبا وحناول الدفاع عنها أو نســــــــعى للتمكني هلا, وإذا انعدمت هذه العالقة فســــــــوف لن 

احلناجر اليت قد جيف ريقها من كثرة الصـــراخ والعويل املرونق ابألســـلوب البالغي اجلميل الذي تتجاوز أفكاران مســـتوى 
هو دليــــل عجزان عن تغيري الواقع والتعــــامــــل معــــه وفق متطلبــــاتــــه:" فكــــل حقيقــــة التؤثر على الثــــالوث االجتمــــاعي, 

نوع  هي كلمة فارغة ميتة يف األشــــــخاص واألفكار واألشــــــياء هي حقيقة ميتة, وكل كلمة الحتمل جنني نشــــــاط معني,
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الكلمة  يف القطيعة بني , بل إن معضلة واقعنا:"اليوم تكمن يف هذه النقطة ابلذات, أي74من املقابر نسميه القاموس"
, وخاصــــــــــة فيما ميكن الوقوف عليه من مؤيدات يف تشــــــــــريعات وقرارات هذه من جهة واْلال واملآل من جهة أخرى
فهذا يبنيِّ أن مالك بن نيب يرفض تلك الطباوية, وذلك  . 75احلياة االجتماعية" اجملتمعات يف كل ضــــــــــــــروب وجماالت

الرتف الفكري املنفصـــــــــــــــل عن واقع احلياة اليومية, فهو يدعو إىل أن يكون الفكر مرتبطا ابلعمل امليداين ألن األفكار 
ا هي إال التجســــــــيد العملي, فموالنظرايت تســــــــتمد قيمتها من جناحها يف توجيه احلياة العامة, أما إن هي عجزت عن 

وَلبد ِل هنا أن أدعو ش    بابنا املثقف ألن تكون كل حماولة يف عبارة عن شـــــطحات غامضـــــة المعىن هلا, وهلذا قال:"
وألجل ذلك:"ال ينبغي ملن يكتب أن يكون جمرد آلة كاتبة, تنقل لنا نســــــــــــــخة   .76"أذهاهنم ِتدف ِىل تطبيق عملي
جيب  ِن على من يكتب واجبا ِزا ٌ الكلمات الِت يكتبها,ها أي نتيجة اجتماعية, دون أن تقدر للكلمات اليت كتبت

 .77"عليه أن يتبعها خارج مكتبه يف معركة اْلياة والصراع الفكري, أن يتبعها يف عملها يف اجملتمع
مليداين إىل ا وهذا يعين أنه جيب على الباحث أو املفكر أن ينزل من مســــــــــــــتوى األحالم املثالية غري القابلة للتجســــــــــــــيد

الواقعية املنســـــــــــــجمة مع معطيات احلاضـــــــــــــر ومتطلبات احلياة االجتماعية للقارئ ابعتباره وســـــــــــــيطا بني املفكر وامليدان 
العملي: "ومن هنا ينشــــأ واجب آخر ملن يكتب هو أن تكون له فكرة صــــحيحة بقدر اإلمكان عن شــــخصــــية القارئ 

عا الجتماعية, ألنه هو العامل احملول الذي حيول الفكرة فيصــــــــــــــريها واقالذي يقوم بدور رئيٍس يف تقرير قيمة األفكار ا
. وجتدر بنا اإلشـارة هنا إىل التأكيد أبن شـاهد القرن مل يكن :"يفكر من خارج 78حمسـوسـا أو شـيئا ملموسـا يف حميطه"

ملتعاكســـــــــــــــة تطوراهتا االواقع, أو من أبراج عاجية كما هو حال كثري من املثقفني اليوم, بل كان يواكب حركة الواقع و 
 . 79بتنظرياته وببلورة الفكرة اليت ترشد العمل وتقوم االعوجاج"

واقتناعا من بن نيب ابلدور اإلجيايب الذي يقوم به القارئ يف إنزال األفكار إىل امليدان من خالل املمارســـــــة اليومية, فهو 
ر فهو خيص املعريف واألخالقي القــائم بني البشــــــــــــــ, ونظرا للتفــاوت اختب  ار أتمالت  ه يف املي  دان العملييــدعو قراءه إىل 
النخبة املخلص            ة لثوابت أمتها واملقتنعة بدورها الرس            اِل واملتحررة من خمتلف القيود النفس           ية ابلذكر تلك 
ويف ذلك يقول:" ولكي نعطي هذه التأمالت قيمة علمية جيب أن نعرضـــــــــــها الختبار احلياة, يف صـــــــــــورة  واَلجتماعية

علية, يف املســـتوى اإلســـالمي, ومن أجل هذا البد من أن يتوالها جممع من املتخصـــصـــني اخلاليني من إجراءات تربوية ف
العقد البريوقراطية اليت تنتاب املوظف ومن نظارة رجل الســــياســــة احملدودة حريته األخالقية أبوامر حزبه أو مجاعته, ومن 

 .80أخالق الفوضويني املغرمني يتملق الرأي العام"
ارة يف مهما كانت بســـــــاطتها ألّن احلضـــــــ القدرات الذاتية واإلمكانت املتاحةابالعتماد على  الفعالية تتحققوهكذا 

 العمل وهذا يعين أنه جيب علينا أن ننطلق يف ,التفاعل بني اإلنس     ان والزمن والرتاُحد ذاهتا ماهي إالّ نتيجة ذلك 
يت ننتظر ســاعة املعجزات كما يتوهم البعض منا, أو الســاعة ال ابالعتماد على قدراتنا الذاتية واإلمكاانت املتاحة لنا وال



 

 
1927 

 

جاوز ذهاين الســــــهولة تتحقق الفعالية بتســــــتتوفر لنا فيها مجيع اإلمكانيات, واليت قد الأتيت مادمنا ننتظر والنعمل. كما
فســـــــية الفرد مما نواالســـــــتحالة, واالجتاه حنو طريق الواجبات, وتوظيف األفكار الدافعة اليت تنشـــــــئ توترا على مســـــــتوى 

 يدفعه إىل مضاعفة اجلهد واإلنتاج.
ية معا, من األخطار الداخلية واخلارج ْلماية املنجزات اْلضارية ووقايتهاآليات  ضرورة السعي للبحث عنوأخريا: 

ولعل علماء االجتماع هم األجدر بتحقيق هذه املهمة, وخصوصا إذا تضافرت جهودهم مع من يشرفون على التخطيط 
الدولة كأداة  لتوظيفه من طرف أتسيس علم اجتماع خاص ِبرحلة مابعد اَلستقالليقرتح بن نيب  ن األمة لذالشؤو 

مل حلاهلا واهتام كل انقد خملص ألمته ومتأ لتجاوز معوق رفض النقد الذايت, وذلك رقابة مرتبطة َبهاز التخطيط
التنمية  ايب يف حتديد معامل الطريق الصحيح وإرجاع قاطرةابلتآمر والتشويش أو اخليانة, وذلك ملا للنقد من دور جد اجي

ال . 81أو النهضة إىل مسارها األصلي كلما احنرفت عنه قلي  
ويف اخلتام جيب أن ندرك أن كل فكرة نســــــــتودعها يف الرتبة, البد أن أييت اليوم الذي تنمو فيه, وتغذينا من مثارها, أي 

بل إهنا ســتخط  ,إلنساين جيب أن نطمِن على عدم ضياعها وفنائهانوصلها ِىل الضمري اأن كل فكرة نســتطيع أن 
ن هي إ جمرى البنية الثقافية للمجتمع لتتطور ش      يِا فش      يِا وَل تلبث أن تتحول ِىل واقع جمس      دطريقها هبدوء يف 

 .82اليت تدفع هبا إىل الواقع اللحظة التارَييةالنتشارها أو  األرضية املالئمةوجدت 
إليه أن مالك بن نيب كان صــــاحب مشــــروع هنضــــوي قائم على أســــس عقلية ومنهجية متكاملة و خالصــــة ما توصــــلنا 

 ومتجاوزا لتلك االنطالقات الصفرية اليت تتجاهل أخطاء السابقني ومزايهم.
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 اإلرهاُ مواجهة يف تفعليها وطرق الشريعة مقاصد أمهية

 الزاهد وليد حممد

 

 ملخص البحث
  ،دأما بع. احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أمجعني .بسم هللا الرمحن الرحيم

فقد استهدف هذا البحث دراسة أكثر ما يؤّرق عاملنا اإلسالمي اليوم وهو فتنة اإلرهاب والتطرف، وذلك من خالل 
ف، وذلك ر املتطرف املنحر التعّرف على أهمِّ عامٍل الجنرار بعٍض من خرية أبناء هذه األمة يف مصيدة أصحاب الفك

 من أجل الوصول إىل حلٍّ حقيقٍي ميكن أن يستأصل هذه الفتنة من جذورها.

وقد تبنّي من خالل متابعة الدراسات واإلحصائيات السابقة أّن اجلهل ابلعلوم الشرعية وابألخص علم مقاصد الشريعة 
 سلمني.أقوى جانب يرتكز عليه أصحاب الشبهات من أجل اإليقاع بشباب امل

وبناء على ذلك فقد هدف هذا البحث بشكل أساسي إىل بيان أّن تغيري سلوك اجملتمع اإلسالمي املعاصر من خالل 
تفعيل مقاصد الشريعة بني املسلمني يعترب من أهم ما ميكن أن تواجه به فتنة اإلرهاب، ولذلك فقد اعتمد هذا البحث 

إجياد طرق تغيري سلوك اجملتمعات من أجل املزج بني هذين العلمني و  على الدراسات النفسية واالجتماعية املختصة يف
الطرق الفّعالة اليت ميكن من خالهلا نشر وترسيخ مقاصد الشريعة يف نفوس املسلمني، حبيث تصبح هذه املقاصد بشكل 

بال حمالة إىل  سيؤديال إرادي هي املسيطر واحملرك األساسي للمسلمني يف مجيع جوانب حياهتم وقراراهتم، األمر الذي 
 حتصني اجملتمع من دخول أي أفكار معارضة ملقاصد هذا الشرع احلنيف. 

 وهللا  املوفق وال حول وال قوة إال ابهلل
  



 

 
1932 

 املقدمة
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
يه ومن تبعهم داحلمد هلل احلكيم العليم، والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني وعلى آله وصحابته الذين ساروا هب

 إبحسان إىل يوم الدين . 
 أما بعد...

فإّن انتشار ظاهرة اإلرهاب والتطرف من أخطر اآلفات اليت تواجه العامل اإلسالمي املعاصر، وقد فشلت العديد من 
بث لالدول يف القضاء على هذه اآلفة املزعجة ولعّل ذلك يعود القتصار العالج على تسكني أعراض الداء لفرتة مث ال ي

أن يعود معكرًا لصفو األمن، مزعزًعا للمجتمع، وخمالًّ لالقتصاد. األمر الذي يؤّكد وجوب التكاتف وااللتفاف مًعا 
للوقوف يف وجه هذه الظاهرة وإجياد احللول اليت تعاجل هذا الداء معاجلًة جذريًة تشمل اجلوانب البيئية واالجتماعية 

 هذه العمليات اإلرهابية. والعوامل الشخصية الدافعة إىل ارتكاب 
وقد أقلقت هذه الظاهرة الباحثني وعلماء االجتماع فهّبوا لدراسة أسباب انتشار هذه الظاهرة والدوافع اليت تدفع شباب 
هذه األمة إىل القتل والتفجري والتدمري بدم ابرد، ومل يقتصر األذى على غري املسلمني بل تعّدى ذلك إىل أن رأينا يف 

 رية من يقتل أقرب الناس إليه أّمه وأخاه وابن عّمه. اآلونة األخ
وقد تبنّي لكثري من الباحثني الذين أجروا دراساهتم حول أسباب نشوء التطرف واإلرهاب أّن من أهم تلك األسباب 
يرجع إىل اخللل الفكري وضعف التأصيل العلمي واجلهل مببادئ الشرع احلنيف، األمر الذي سّهل على أصحاب 

 ت اخرتاق عقول هؤالء الشباب والتأثري عليهم ليستخدموهم فيما لتنفيذ عمليات التفجري والتخريب. الشبها
فقد أظهرت دراسة املركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية أّن الغالبية العظمى من املنتمني إىل اجلماعات اإلسالمية 

سنة، وأيًضا أظهرت الدراسة أّن غالبية أعضاء  37-18بني اإلرهابية ينتمون إىل فئة الشباب اليت ترتاوح أعمارهم 
التنظيمات الذين مت ضبطهم أمضوا معظم حياهتم قبل انضمامهم إىل هذه اجلماعات يف املناطق األكثر حرماان واألكثر 

 . )1(فقرًا
ة والتحصيل العلمي وإن كانت هذه الدراسة وغريها من الدراسات تقودان إىل شيء فهي تقودان إىل أّن ضعف املعرفية

 العلمي من أهم األسباب اليت جعلت هؤالء يقعون يف مصايد اجلماعات التكفريية. 

                                                           

 ( انظر   اب م افحة اإلرهاب ص 1.13)
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وملا كان منشؤ هذه األعمال هو احنراف فكري وجهل يف مقاصد الشريعة فإّن من أفضل ما ميكن مواجهته به هو 
 التصحيح الفكري وترسيخه يف نفوس املسلمني. 

د بحث إىل إبراز أمهية مقاصد الشريعة يف عالج هذه الظاهرة وإىل كيفية تفعيل هذه املقاصولذلك فقد سعيت يف هذا ال
يف احلياة االجتماعية بني املسلمني، وقد حاولت قدر اإلمكان اجلمع بني ما توصل إليه علماء النفس واالجتماع وبني 

ه ومقاصده ّن ديننا احلنيف أبحكامه وتشريعاتهذا البحث من أجل إجياد الطرق األكثر فعالية لرتسيخ املقاصد مؤمًنا أب
ال ميكن أن يلتقي مع اإلرهاب بوجه من الوجوه، وأّن رجوع املسلمني إىل مبادئ هذا الدين هو احلل األمثل جلميع 

 مشكالت العصر. 
وقد استهللت هذا البحث بقائمة لتعريف مصطلحات البحث مث اتبعتها بثالثة مباحث وخامتة وقد مشلت 

 : اآليت
 املبحث األول: بيان املراد من تفعيل مقاصد الشريعة.  -
 املبحث الثاين: يف بيان أهم املقاصد يف مواجهة اإلرهاُ والتطرف.  -
 املبحث الثالث: يف بيان طرق تفعيل املقاصد يف مواجهة اإلرهاُ والتطرف.  -
 الامتة: وفيها بيان ألهم النتائج الِت توصل ِليها الباحث.   -

 ملصادر واملراجع.مث قائمة اب
 وهللا املوفق وَل حول وَل قوة َِل ابهلل. 
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 تعريف مصطلحات البحث
 

 أوًَل: تعريف املقاصد لغة واصطالًحا. 
 مجع مقصد، واملقصد اسم ملا ق ِصَد فعله، يقال: َقَصَد يقِصد قصًدا ومقَصًدا، والقصد املقاصد يف اللغة :

 واملقصد مبعىن واحد. 
غة عدة معاٍن للقصد وأقرهبا للمعىن االصطالحي هو: األمُّ واالعتماد والتوّجه، وكذلك استقامة وقد ذكر علماء الل

 .   )2(الطريق، واالعتدال والتوسط
   :3(هي الغاايت واحلكم اليت أرادها هللا عز وجل من التشريعات عموًما وخصوًصااملقاصد يف اَلصطالح( . 

يها طالحي واملعىن اللغوي، حيث إّن املقاصد يف االصطالح قد روعي فومن هنا تتبني العالقة بني املعىن االص
 . )4(اإلرادة والعزم، واألّم، واالستقامة، واالعتدال

 اثنًيا: تعريف اإلرهاُ والتطرف. 
يعترب حتديد مفهوم اإلرهاب من املسائل الشائكة إىل يومنا هذا، وقد أقيمت مؤمترات وندوات فقط لتحديد تعريف 

ولذلك فقد عزمت على اختيار تعريف اجملمع الفقهي لإلرهاب نظرًا لكونه جامًعا لصور اإلرهاب ومانًعا من  اإلرهاب،
 دخول ما ليس منه ممّا هو مشروع يف حق األمم كحق الدفاع عن األرض ضدَّ العدو احملتل. 

ان:)دينه، و دول بغًيا على اإلنسوقد عّرف اجملمع الفقهي اإلرهاب بكونه: "العدوان الذي ميارسه أفراد أو مجاعات أ
ور احلرابة صودمه، وعقله، وماله، وعرضه( ويشمل صنوف التخويف واألذى والتهديد والقتل بغري حق وما يتصل ب

وإخافة السبيل وقطع الطريق، وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد، يقع تنفيًذا ملشروع إجرامي فردي أو مجاعي، 
ني الناس، أو ترويعهم إبيذائهم، أو تعريض حياهتم أو حريتهم أو أمنهم أو أحواهلم للخطر، ويهدف إىل إلقاء الرعب ب

ومن صنوفه إحلاق الضرر ابلبيئة أو أبحد املرافق واألمالك العامة أو اخلاصة، أو تعريض أحد املوارد الوطنية، أو الطبيعية 
َواَل تَۡبغِ ٱۡلفََسادَ فِي ٱأۡلَۡرِض   ﴿ سلمني عنها:امل للخطر، فكل هذا من صور االفساد يف األرض اليت هنى هللا 

                                                           

 ( انظر: مقاييس ا ل ة 95/5، ا صحاح 524/2، ا مفر ات في غريب ا قرآن 672/1. 2)
( اق صرت على ا  عريف ا م  ار  ون ا  وض في مناقشة ا  عاريف ح ى ال ي يل ا بحث وأ رج عن ا مقصو  منه، ومن 3)

أرا  االس زا ة فيم نه ا رجوع إ ى ا   ب ا م  صة في  راسة مقاص  ا شريعة مثل:   اب مقاص  ا شريعة اإلسالمية  ل اهر 

. 10يسوني ص ، م  ل إ ى مقاص  ا شريعة  ل   ور ا ر20، عل  مقاص  ا شارع  ل   ور ا ربيعة ص 165بن عاشور ص   
 ( عل  مقاص  ا شارع ص 20. 4)
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َ اَل يُِحبُّ ٱۡلُمۡفِسِدينَ   . )6(")5(﴾إِنَّ ٱَّللَّ
فهو نقيض التوسط واالعتدال، فمدلول التطرف يشري إىل االجتاه إىل الطرف بدل االعتدال والوسطية أما التطر ف: 

أنّه ميكن اعتبار أّن التطرف هو املولد لإلرهاب؛ فاالبتعاد عن  ، إال)7(ويعترب التطرف واإلرهاب وجهان لعملة واحدة
 الوسطية واالعتدال ي وِلد  عند املتطرِّف العزمية على إتيان األعمال اإلرهابية وذلك لكونه قد فقد ميزان االعتدال. 

 
 

 املبحث األول: 
 بيان املقصود بطرق تفعيل مقاصد الشريعة يف مواجهة اإلرهاُ.

 
كتبة اإلسالمية يف وقتنا املعاصر على املؤلفات العديدة يف جمال علم املقاصد واتفقت كلمتهم مجيًعا احتوت امل

على أّن الشريعة اإلسالمية أبحكامها ومقاصدها إمنا أتت لتحقيق املصاحل وتكميلها ودرء املفاسد وتقليلها، كما اتفقت  
 ما للظلم والعدوان والتطرف واإلرهاب. كلمتهم مجيًعا أّن مقاصد الشرعية اإلسالمية مناقضة متا

لذلك فاألمر الذي ال بد من حصوله هو الوعي العام ابملقاصد الشرعية وخاصةالضرورية منها، والتعامل معها 
ابعتبارها حمددات منهجية تضبط احلركة الفكرية واملعرفية اإلسالمية، حبيث تتحول إىل جزء ال يتجزء من نظام حياة 

 بط من خالله فكرَه ومنهَجه وتصرفاتِه وهو ما يكون مِظنَّة العصمة من الوقوع يف األخطاء واالحنراف. الفرد املسلم تض
فاالجتهاد املقاصدي ينبغي أن ال يبقى حبيس الكتب واملؤلفات والندوات واملؤمترات بل جيب أن يعايش الناس 

ضعف والعجز موم الناس يورث الكثري من اخللل والويتغلل يف عمق اجملتمعات البشرية، فإّن بعد الوعي املقاصدي عن ع
 بل والكسل وانعدام املسؤولية. 

فالعقل املقاصدي يكشف الطاقات ويضع هلا اخلطة واهلندسة املناسبة، ويوصل ألمسى األهداف اليت سعى هلا 
ري ويدفع للمراجعة قصالشارع احلكيم، كما أنّه حيدد املسؤوليات ويبّصر مبواطن القصور واخللل، ويكتشف أسباب الت

 والتقومي. 

                                                           

 ( ]ا قصص:77[5)

( انظر: بيان م ة ا م رمة: )4( في ا  ورة ا سا سة عشرة  لمجمع ا فقهي ا منعق  في م ة ا م رمة في ا ف رة من 6-21)
  .10/1/2002-5ه ا موافق  26/10/1422

( انظر: بحث أسباب ان شار ظاهرة اإلرهاب  .أحم  فالح ا عموش م بوع في   اب م افحة اإلرهاب ص 97، ا فئة 7)

. 5ا  ائفية وا   رف في ا مثقفين واإلرهاب ألحم  شلبي ص   
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فنشر العقل املقاصدي ينعكس عطاؤه وتنبت مثراته يف مجيع جوانب احلياة الفردية واالجتماعية، وحيقق االنسجام 
 احلقيقي بني اجملتمع املسلم وبني رسالة اإلسالم احلقيقية .

لكم كن من خالهلا االستفادة من تومن هذ املنطلق فإّن هذا البحث يسعى إىل بيان الطرق واآلليات اليت مي
البحوث واملؤمترات وتوظيفها وتفعيلها يف الواقع العملي امللموس يف أوساط اجملتمع اإلسالمي ليشتمل على أكرب شرحية 
ممكن، ورّكز هذا البحث بشكل أكرب على عملّيات اإلرهاب ذات النشأة العقائدية املتولدة عن التكفري بغري احلق، كما 

ل املقاصد قد يكون من خالل االهتمام يف نشرها وترسيخها يف اجملتمع، وقد يكون من خالل إجياد اآلليات أّن تفعي
 والطرق املناسبة إلعماهلا.

 
 
 

 املبحث الثاين:
 يف بيان أهم املقاصد يف مواجهة اإلرهاُ والتطرف

 
 

هي ترتبط المي الساعي إىل اإلصالح، فهّم النظرايت اليت يستند إليها الفكر اإلسأتعد مقاصد الشريعة اليوم من 
ارتباطًا وثيًقا ابلقضااي املعاصرة كحقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية والسياسية، فالشريعة اإلسالمية كّلها رمحة، جاءت 
إلصالح أحوال البشرية وحتقيق السعادة هلم يف الدنيا واآلخرة، فهي شرع هللا احلكيم، فما من حكم إال وقد اشتمل 

 لى أمسى املقاصد. ع
وذلك ابالعتداء على أحكامه ومقاصده وتشريعاته،  فاإلرهاب يهدر كل احلقوق وأعظمها ما كان حًقا هلل 

ليستحل بعد ذلك ما حّرمه هللا وصانه بناء على الفهم املنحرف الضال، فانتهكت املبادئ والقيم األساسية اليت ب يِنَ 
واألموال وانتهكت األعراض وملئت العقول ابلشبهات والتأويالت الباطلة واألفهام اإلسالم عليها، واست ِحلَّت الدماء 

 املنحرفة الضالة. 
وانطالقًا من كون اإلرهاب مناقًضا متاًما ملقاصد هذا الشرع احلنيف، ومن كونه ال حيقق شيًئا من مقاصد الشارع 

لشبهات، خها حيارب هذا الفكر الضال وتفند به ابل بوجود اإلرهاب تغيب مقاصد الشريعة، فإّن نشر املقاصد وترسي
؛ ألّن العالقة بينهما عالقة مواجهة ال مصاحلة أو مساملة، ومن هذا املنطلق يهدف هذا البحث إىل ترسيخ ما يضاد 
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 اإلرهاب أمال أبن يكون سبيال لعصمة أبناء املسلمني من أصحاب الشبهات والشهوات .

 يت:  ا وترسيخها بني أبناء اجملتمع واليت تدفع الشبهات وترفع اإلشكاالت هي اآلومن أهم املقاصد اليت يؤدي عرضه
، فشرعت األحكام اليت تكفل )8(فقد عنيت الشريعة اإلسالمية ابلنفس عناية فائقةمقصد حفظ النفس: أوَل:

فس وإزهاقها، ىل إهالك النوجود النفس البشرية وبقاءها واستمرارها، وشرعت العقوابت الرادعة الزاجرة عن كل ما يؤدي إ
ِلَك َكتَۡبنَا عَ ﴿فجعلت الشريعة اإلسالمية القتَل عاقبته وخيمة وخسارة يف الدنيا واآلخرة. قال  لَىَٰ بَِني  ِمۡن أَۡجِل ذََٰ

ا بَِغۡيِر نَۡفٍس أَۡو فََساد   ِءيَل أَنَّهُۥ َمن َقتََل نَۡفَسَۢ ۡحيَاَها فََكأَنََّما  ا َوَمۡن أَ َس َجِميع  ٱلنَّافِي ٱأۡلَۡرِض فََكأَنََّما َقتََل  إِۡسَرَٰ 

، وقد قال )10(قتل النفس بغري حق جرم فظيع، كفظاعة قتل الناس كلهم وهذا بيان أنّ  )9(﴾ا  َجِميع  أَۡحيَا ٱلنَّاَس 
 يف تفسري هذه اآلية: "وهذا يدل على عظم قتل النفس بغري حق".  -رمحه هللا-جماهد

شريعة اإلسالمية حرمة النفس املسلمة وحترمي قتله ألي سبب من األسباب إال ما ومما هو معلوم ابلضرورة يف ال
 دلت عليه النصوص الشرعية ،فال حيل ألحد أن يعتدي على مسلم بغري حق. 

ومل خيتص مقصد الشارع يف حفظ النفس ابملسلمني فقط بل تعدى ذلك ليشمل نفوس البشرية عموًما إال ما دّل 
 يف جواز قتاله كاملقاتلني وغريهم.  الدليل الشرعي الصحيح

 فحفظت الشريعة اإلسالمية السمحاء أنفس املعاهدين وأهل الذمة واملستأمنني، فقد ثبت عن نيب الرمحة 
 ".)11(قوله: "من قتل معاهًدا مل يرح رائحة اجلنة، وإّن رحيها توجد من مسرية أربعني عاًما

يل األمر املسلم بعقد أمان وعهد فإّن نفسه وماله معصومتان وال ويدخل أيًضا ضمن األنفس احملرمة من أدخله و 
أخفر مسلما، فعليه لعنة هللا  هبا أدانهم، فمنذمة املسلمني واحدة يسعى : "جيوز التعرض له، وقد جاء عن النيب 

 ".)12(واملالئكة والناس أمجعني، ال يقبل منه يوم القيامة عدل، وال صرف
بيننا وبينكم أن ال تسفكوا دمًا حرامًا أو على خوارج: " ذه أمري املؤمنني علي وقد جاء يف العهد الذي أخ

". وهذا يبنّي لنا أّن اإلرهاب والتطرف منذ نشأته يرتكز على فكر واحد وهو إاثرة )13(تقطعوا سبياًل أو تظلموا ذّمةً 

                                                           

( ذهب بعض ا علماء إ ى ا قول ب ن ا مقاص  ا ضرورية ا  مس  وهي: )حفظ ا  ين، وا نفس، وا نسب، وا عقل، وا مال( 8)

، ا  قرير وا  حبير 2/20، ا موافقات  لشا بي 1/5لعز بن عب  ا سال  مراعاة في  ل ا شرائع وا ملل. انظر: قواع  األح ا   

3/144.  
 (]ا مائ ة:32[9)
 ( ا  حرير وا  نوير 175/6. 10)
 ( أ رجه ا ب اري في صحيحه 99/4 ح يث رق :]3166[.  11)
 ( م فق عليه. أ رجه ا ب اري في صحيحه 154/8، ح يث رق :]6755[، ومسل  999/2 ح يث رق :]1371[.12)
 ( مسن  اإلما  أحم  453/1، ح يث رق : ]656[.13)
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 الفوضى وانتهاك احلقوق وحرمات هللا عز وجل. 
واألجري الذي ال حيلة له  )14(اليت متنع من قتل أصحاب الصوامع النيب وقد جاءت األحادث الكثرية عن 

:"كانوا ال يقتلون جت َّار " وقد جاء األثر أيًضا عن جابر بن عبد هللا )15(: "ال يقتلن امرأة وال عيسًفاحيث قال
 ". )16(املشركني

قاتل ل النفس بغري حق ممن مل يوابلنظر جملموع هذه األحاديث وغريها من النصوص الواردة يف النهي عن قت
املسلمني ميكن القول بعدم جواز قتل املدنيني الغري مسلمني يف دايرهم قياًسا على هؤالء جبامع أّن كال منهما مل يشارك 
أو يقاتل، وهذه النقطة ختفى على كثري من املسلمني فيظنون أّن مقصد حفظ النفس إمنا هو خاص ابملسلمني فقط، 

 شمل حترمي قتل مجيع األنفس إال ما دل الدليل على استثنائه. بل احلكم عام ي
وابلتايل فإّن الرتكيز على نشر هذا املقصد وبيان ما يتضمنه من حفظ نفوس غري املسلمني سيكون من أهم ما 

سلمني من ملميكن مواجهة الفكر اإلرهايب والتطريف وتفنيد شبهات اجمليزين للعلميات اإلرهابية اليت حتصل يف بالد غري ا
 تفجري وقتل واعتداء على األبرايء واألطفال. 

عات من رَّب اإلسالم  أتباعه إىل حب السالم وسعى إىل حتقيقه وتثبيته بني اجملتماثيًنا: مقصد حتقيق السالم: 
لسيئات ا خالل تشريعاته وأحكامه، فحث على العمل الصاحل، واإلحسان إىل الناس، واجتناب املظامل واملآمث، والعفو عن

والوفاء ابلعهود واملواثيق، وإىل غري ذلك من األحكام الشرعية اليت تبني هذا املقصد العظيم الذي من خالله ميكن حتقيق 
معاهدة سالم مع اليهود بعدما قدم املدينة، واعطاهم األمان يف أنفسهم   السالم يف اجملتمع اإلنساين، وقد أبرم النيب 

 ابلوفاء ومل يغدرو أو خيونوا.وأمواهلم طاملا التزموا 
فبالنظر إىل هذا املقصد العظيم الذي دلت عليه الكثري من النصوص الشرعية واألحكام الفقهية جند أّن نشره بني 
أبناء اجملتمع اإلسالمي بطريقة صحيحة سيكون له آاثرًا إجيابية كما جيب حث املسلمني على حتقيق هذا املقصد يف 

 اجملتمع الذي يعيشون فيه.  نفوسهم ابتداًء مث يف
هو ما خّصهم هللا عز وجل بكوهنم أمة وسطًا كما  إّن من أهم ما ميّيز أمة حممداثلثًا: مقصد حتقيق الوسطية: 
ة  ﴿ذكر ذلك يف كتابه الكرمي فقال:  ُكۡم أُمَّ ِلَك َجعَۡلنََٰ

للمؤمن بد ، وال الوسط هو العدل والصوابو  )17(﴾اَوَسط   َوَكذََٰ
لعدل الذي هو اخلط املتوسط بني طريف اإلفراط والتفريط يف األعمال الشهوانية ويف األعمال الغضبية ويف  من معرفة ا

                                                           

 ( مسن  اإلما  أحم  461/4، ح يث رق :]2728[. 14)
 ( انظر: مسن  اإلما  أحم  146/24 ح يث رق : ]1542[، سنن ابن ماجة 948/2، ح يث رق : ]2842[. 15)
 ( مصنف ابن أبي شيبة 16.484/6)
 (]ا بقرة:143[.17)
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كيفية إنفاق املال، فاملؤمن يطلب من هللا تعاىل أن يهديه إىل الصراط املستقيم الذي هو الوسط بني طريف اإلفراط 
 .)18(والتفريط يف كل األخالق ويف كل األعمال

اصية اختص هبا دين اإلسالم، ومتّيزت هبا شرائعه، ولذلك فإّن الدين وأهله براءٌ من كل احنراف وكل خ فالوسطية 
تطّرف يدعوا إىل العنف وإاثرة الفوضى وزعزت أمن واستقرار اجملتمعات، ومن هنا يتبني األثر اإلجيايب الكبري الذي 

 اجملتمع.  سيرتتب إثر الدعوة إىل نشر وحتقيق هذا املقصد من قبل أبناء
إّن اإلسالم دين صالح وإعمار يسعى إىل عمارة األرض وحفظ نظام رابًعا: مقصد ِصالح األرض وِعمارها: 

التعايش فيها واستمرار صالحها بصالح املستخلفني فيها وقيامهم مبا كلفوا به من عدل واستقامة ومن صالح يف العقل 
، كما هنت الشريعة عن كل فساد يف األرض قل )19(ري ملنافع اجلميعوالعمل وإصالح يف األرض واستنباط خلرياهتا وتدب

ِحَها﴿:، فقد قال )20(أو كثر  وقال سبحانه يف سياق ذم املفسدين: )21(﴾َواَل تُۡفِسدُواْ ِفي ٱأۡلَۡرِض بَۡعدَ إِۡصلََٰ
ُ اَل يُِحبُّ ٱۡلفََسادَ َوإِذَا تََولَّىَٰ َسعَىَٰ فِي ٱأۡلَۡرِض ِليُۡفِسدَ فِيَها َويُۡهِلَك ٱۡلَحۡرَث َوٱلنَّ ﴿  .)22(﴾٢٠٥ۡسَل  َوٱَّللَّ

فإّن الشارع حيث على اللني والرفق وعدم العنف، فليس يف اإلسالم ما يدعو خامًسا: مقصد اللني وعدم العنف: 
  إىل القل بغري احلق واالعتداء على األنفس املعصومة، وقد جاء عن عائشة أمِّ املؤمنني رضي هللا عنها أّن رسول هللا
 ".)23(قال: "اي عائشة! إّن هللا رفيق حيب الرفق ويعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف وما ال يعطي على ما سواه

قال اإلمام النووي رمحه هللا:"يف هذه األحاديث فضل الرفق واحلث على التخلق وذم العنف، والرفق سبب كل 
 ".)24(خري

دّل على هذا املقصد العديد من اآلايت واألحاديث منها قوله  وقد سادًسا:مقصد حفظ اجلماعة وعدم التفرق:
ِ َجِميع  ﴿ سبحانه وتعاىل: قُواْ  َوٱۡعتَِصُمواْ بَِحۡبِل ٱَّللَّ  ،نهي عما يوجب الفرقة ويزيل األلفة واحملبةف )25(﴾ا َواَل تََفرَّ

ر بعضها خلوارج من الفرق اليت تكفّ وال شك أّن اإلرهاب قد أوقع االفرتاق يف هذه األمة قدميًا وحديثا، فكم أنتجت ا
 بعًضا وتستحل دماء بعضها البعض. 

                                                           

 ( انظر  فسير ا رازي 18.218/1)
 ( انظر: مقاص  ا شريعة  عالل ا فاسي ص 19.46-45)
 ( انظر:  فسير ا قر بي 20.226/7)
 (]األعراف:56[21)
 (]ا بقرة:205[.22)
 ( م فق عليه. أ رجه ا ب اري 16/9، ح يث رق  ]6927[، ومسل  2003/4 ح يث رق : ]2593[ وا لفظ  مسل . 23)
 ( شرح ا نووي على صحيح مسل  145/16. 24)
 (]آل عمران:103[25)
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َك إاِلَّ ﴿وقد دّل على هذا املقصد العظيم قوله سبحانه وتعاىل سابًعا: مقصد نشر الرْحة بني الناس: َوَما  أَۡرَسۡلنََٰ

لَِميَن  َرۡحَمة   ۡلعََٰ قصد ومعارض له، فقد شوه صورة ، أما اإلرهاب واستخدام العنف فهو مناقض هلذا امل)26(﴾١٠٧لِّ
الدين احلنيف، ونفر الناس عنه، وفتح األبواب للطعن فيه، فتجرأ أانس على أفعال وأقوال مل يكونوا ليجرؤوا عليها لوال 

 وجود هؤالء املتطرفني.
ناه عوهذا من أعظم املقاصد الشرعية إذ يهدف اإلسالم بتشريعاته حقوق اإلنسان مباثمًنا: مقصد حفظ اْلقوق: 

الشمويل، فتحفظ له حق احلياة وما يتعلق به من حقوق األسرة، وحق امللكية وحق املساواة، وحق احلرية، وحق التدين، 
: "ومقصود الشرع من اخللق مخسة، وهو أن حيفظ عليهم دينهم -رمحه هللا-. قال اإلمام الغزايلواحلق يف الشورى

حفظ هذه األصول اخلمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه  ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، وماهلم فكل ما يتضمن
 ".)27(األصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة

وقد أفضى اإلرهاب بشىت صوره وأنواعه إىل تضييع احلقوق، فضيع حق عصمة الدم، وحق عصمة املال، وحق 
 ري ذلك من احلقوق. صيانة عرض املسلم، وحق الوالء للمسلمني، وحق والة األمر من األمراء والعلماء إىل غ

وهلذا جيب االحرتاز من تكفري املسلمني ابلذنوب واخلطااي فإنه أول : "-رمحه هللا-لذلك قال اإلمام ابن تيمية 
 ".)28(بدعة ظهرت يف اإلسالم فكفر أهلها املسلمني واستحلوا دماءهم وأمواهلم

و ذا األمن سواء كان أمًنا فكراًي أفقد أمرت الشريعة بكل ما حيقق ه َتسًعا: مقصد حتقيق األمن البشري:
اجتماعًيا أو أخالقًيا، أو بيئًيا، أو سياسًيا أو اقتصاداًي، فالشريعة حرصت على توفريه وحتقيقه، وتشريع كل ما حيفظ 
وجوده والنهي عن كل ما يعارضه، فحرمت كل املفاسد اخللقية اليت متيت إنسانية اإلنسان، وأمرت إبنشاء العالقات 

عية الراقية سواء أكان ذلك مع املسلمني أم غري املسلني، وهنت عن كل ما يفرق األمة من العنصرية والقبلية االجتما
 وغريها. 

فعمل اإلسالم على توفري أعلى مستوى حضاري من األمن والسالم العادل للبشرية بكل املقاييس، حىت لو اضطر 
صية خليفة تعدى ذلك إىل حفظ الطبيعة والبيئة. فقد جاء يف و على دخول احلروب فلم يهتم حبفظ األرواح الربيئة بل 

رة إال لنفع، وال وال تقطعوا شج:"-رضي هللا عنهما-رسول هللا  أيب بكر رضي هللا عنه أنّه قال ليزيد بن أيب سفيان
 ".)29(تعقرن هبيمة إال لنفع، وال حترقن خنال، وال تغرقنه، وال تغدر، وال متثل، وال جتنب، وال تغلل

                                                           

 (]األنبياء:107[.26)
 ( ا مس صفى  ل زا ي 27.174/1)

 ( انظر: مجموع ا ف اوى )13/ 31(. 28)
 ( أ رجه ا بيهقي في ا سنن ا  برى 29.153/9)
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". وقد ذهب بعض أهل العلم إىل أّن )30(أنّه قال: "املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده وجاء عن النيب 
هذا احلديث يشمل املسلم وغري املسلم؛ ألّن كال منهما إنسان كّرمه هللا وصان حقوقه يف نفسه ودينه وعقله وعرضه 

دينه أو مذهبه، وكذلك حّرم اإلسالم كل أنواع االعتداء على  وماله؛ وألّن اإلسالم صان مجيع حقوق اإلنسان أاًي كان
 .)31(أي إنسان

 )32(﴾ْعِدل واْ َواَل جَيْرَِمنَّك ْم َشَنآن  قـَْوٍم َعَلى َأالَّ تَـ ﴿ تعاىل:وقد دّل على هذا املقصد قوله عاشًرا: مقصد العدل: 
نما وجد الظلم والبغي والفساد فثم حكم والعدل هو إعطاء كل ذي حق حقه، وأينما وجد العدل فثم شرع هللا، وأي

 الشيطان. 
ا مع العدل، : "وأمور الناس تستقيم يف الدني-رمحه هللا-وابلعدل تستقيم دنيا الناس لذلك يقول اإلمام ابن تيمية

قيم الدولة ي الذي فيه االشراع أنواع اإلمث أكثر ما تستقيم مع الظلم يف احلقوق، وإن مل تشرتك يف إمث، وهلذا قيل: غّن هللا
 ".)33(العادلة وإن كانت كافرة وال يقيم الظاملة وإن كانت مسلمة

والعدل الذي جاء به اإلسالم عام يشمل نواحي عديدة كالعدل مع النفس واألسرة والناس أمجعني، فال يفرق يف 
 تطبيق العدل بني املسلم وغري املسلم، وال بني جاه ومال، وال بني حسب ونسب. 

وبيان ما يشمله من القيم السامية مناقض متاما ملفهوم اإلرهاب، وال شك أّن من يرسخ يف نفسه هذا فنشر العدل 
املقصد العظيم سيعلم قطًعا أّن التفجريات اليت تستهدف األبرايء من النساء واألطفال مسلمني أم غري مسلمني فيه من 

 الظلم الذي مل يكن للشرع احلنيف أن يقرّه بوجه من الوجوه. 
ۡمنَا َبنِي  ﴿ قال سبحانه وتعاىل: مقصد تكرمي اإلنسان وْحايته من األخطار: ُهۡم فِي َءادََم َوَحَمۡلنََٰ َولَقَۡد َكرَّ

ُهۡم َعلَىَٰ َكثِير   ۡلَنَٰ ِت َوفَضَّ َن ٱلطَّيِّبََٰ ُهم ّمِ ۡن َخلَۡقنَا تَۡفِض  ٱۡلبَّرِ َوٱۡلبَۡحِر َوَرَزۡقَنَٰ مَّ  [70]اإلسراء:﴾يال  ّمِ
م حبفظ النفس وما يتعلق هبا من حقوق وهنى عن إزهاقها وامتهاهنا حىت يف حاالت احلرب مع العدو فجاء اإلسال 

ي عن املثلى يف قتلى احلرب كما ثبت ذلك عن النيب  ي عن التعرض لألبرايء، وهن  إذ حصر القتال مبواجهة املقاتلني وهنِ 
غدروا، وال متثلوا، قاتلوا من كفر ابهلل، اغزوا وال تغلوا، وال ت اغزوا ابسم هللا يف سبيل هللا،صلى هللا عليه وسلم بقوله: "

 ".)34(وال تقتلوا وليدا
                                                           

 ( م فق عليه. ا ب اري 11/1، ح يث رق :]10[ ومسل  65/1، ح يث رق :]40[.30)
( بحث  ل   ور وهبة ا زحيلي-رحمه هللا-  ص 104، في مؤ مر اإلرهاب وا سال  وق   بع في  ار ا   ب ا علمية سنة 31)

  ،  حت عنوان اإلرهاب وا سال  بحوث فقهية وعلمي ة حول اإلرهاب وا سال  ا عا مي.2007
 (]ا مائ ة:7[32)
 ( مجموع ا ف اوى 146/28. 33)
 ( أ رجه مسل  في صحيحه 1357/3، ح يث رق  ]1731[. 34)
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 املبحث الثالث
 يف بيان طرق تفعيل املقاصد يف مواجهة اإلرهاُ والتطرف. 

السامية  ةيتناول هذا املبحث اآللية اليت ميكن من خالهلا أن جنعل اجملتمع يتعايش مع مقاصد الشريعة اإلسالمي
حبيث ال تبقى هذه املقاصد حبيسة الكتب والبحوث وال تبقى حمصورة يف طبقة األكادمييني يف الندوات واملؤمترات بل 
تتعدى ذلك حبيث يعايش املسلمون كلهم جبميع طبقاهتم وأطيافهم واختالف ثقافاهتم املقاصَد يوًما بيوم ونشركهم يف 

 نا وأبنائنا ووظائفنا ومدارسنا .إعمال هذه املقاصد وإحيائها يف أنفس
 تعاىل أن ولذلك أسأل هللا -فيما غلب على ظيّن -وقد حبثت جاهًدا يف إجياد من تطرَّق هلذه الفكرة فلم أجد 

ييسر هلذه الفكرة من يتبناها ويطوِّرها من خالل مجٍع من املختصني يف جماالت علم النفس وعلم االجتماع ابإلضافة 
 إىل جهد العلماء.  

وقد حبثت يف املؤلفات والبحوث املؤلفة حول طرق نشر األفكار يف اجملتمعات وكذلك فيما يسمى يف علم 
 هو علم يهدف إىل التغيري من سلوكيات الناس وانطباعاهتم وثقافاهتم .االجتماع ب ) هندسة اجملتمعات( و 

 طالة واإلطناب وإن كان األمر حيتاجومن أهم الطرق اليت وقفت عليها وأحاول أن أخلصها قدر اإلمكان خشية اإل
 دراسات مكثفة من قبيل مجع من العلماء واملختصني لِعَظم هذا األمر وعظم أتثريه يف إصالح الوضع احلايل للمسلمني. 

 الطريقة األوىل: البد ٌ من رؤية مشرتكة.  
طياف ينطلق من رؤية مشرتكة ألأظهرت العديد من الدراسات االجتماعية أّن تغيري سلوك جمتمٍع ما ال بد من أن 
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ومكوانت هذا اجملتمع، ولو أردان تطبيق هذه الفكرة على موضوع تفعيل مقاصد الشريعة يف مواجهة اإلرهاب فنحتاج 
إىل اجتماع العلماء واملسؤولني وأصحاب القرار من أجل إجياد الرؤية والرسالة املشرتكة للجميع، فاإلرهاب مل يقتصر 

فئة بل مشل مجيع الفئات فلم يرحم أحًدا، وهذا يدعوا املسلمني إىل الوقوف جنًبا إىل جنب وتوحيد ضرره على فئة دون 
 . )35(الرؤية ورسم االسرتاتيجية املدروسة لتحقيقها

 
 .)36(اجملتمع يف هذه املهمة، واَلبتعاد عن الطرق التقليديةمجيع شرائح ِشراك  الطريقة الثانية:

ة ة معينة بني اجملتمع هي إشراك اجملتمع نفسه يف هذه املهمة، وقد أثبتت هذه الطريقإّن من أهم الطرق لنشر ثقاف
فعاليتها يف الشركات واملؤسسات اليت استطاعت أن تشرك مجيع املوظفني يف أهداف ورؤية الشركة، فال تكاد جتد مكااًن 

  نفوس املوظفني. يف الشركة إال وقد كتب فيها رسالة الشركة ورؤيتها وهدفها لكي يرسخ ذلك يف
وابلتايل ميكن أن نستفيد من هذه التجربة من خالل إطالق محلة بني أبناء اجملتمع إلحياء مقاصد الشريعة يف 
نفوسنا، وال بد أن توسع دائرة املشاركني يف هذه احلملة قدر اإلمكان، فتشمل املوظفني والطالب والعائالت واألميني 

 . )37(يفتح هلم اجملال يف إبداء أي اقرتاحات ومشورات إلجناح احلملةواملتعلمني وكل أطياف اجملتمع و 
بل أن قالطريقة الثالثة: دراسة اجتماعية لشرُية اجملتمع والبحث عن العائق بني أبنا ٌ اجملتمع ووصول الفكرة: 

أدوات  نان لديكو أن يو ستهدفه نعلى معلومات موثوق هبا عن اجملتمع الذي  احلصولاهلندسة االجتماعية، جيب  تبدأ
من مجع وحتليل  مّكن تطور العلوم االجتماعية وقد الة لتنفيذ األعمال اهلندسية. وكالمها أصبح متاحا يف اآلونة األخريةفعّ 

املعلومات حول املواقف واالجتاهات االجتماعية، وهو أمر ضروري من أجل احلكم على احلالة األولية للمجتمع قبل 
ل من املستحيل طبقات وأفكار أبناء اجملتمع الواحد جيع فطبيعة التعددية االجتماعية واختالف، تنفيذ أي حماولة هندسية

 أن تنشر فكرة معينة بطريقة واحدة تناسب مجيع أطياف اجملتمع بل ال بد من حتديد اسرتاتيجية تناسب كل طبقة وفئة. 
نفيذ تلك اخلطة لتخطيط لكيفية تغيريه وتسبب املشكلة، مث االذي ي العائقلبحث عن كما حتتاج الدراسة أيًضا ل

 وتطويرها بناء على هذا التقييم حىت حتقق األهداف املبتغاة من ذلك. ،عرب برامج يتم تقييمها بعد تنفيذها

                                                           

(35)  http://ssir.org/articles/entry/start_with_a_shared_vision 

 
  Nicole L. Dubbs, Ph.D( ا ف رة مس قاة من  راسة أجر ها إح ى ا م  صصات في مجال   ير ا مج معات 36)
http://ssir.org/articles/entry/four_ways_to_spread_ideas  
(37)(Mission and Vision Statements and Their Potential Impact on Employee Behaviour and) 

International Journal of Business and Social Science . volume three No: fourteen . (2012) 

http://ssir.org/articles/entry/four_ways_to_spread_ideas
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قفي صدد نشر مقاصد الشريعة حنتاج لدراسة اجتماعية لشرائح اجملتمع اإلسالمي املتعددة ملعرفة مدى معرفة 
عة ومعاملها؟ وكذلك حنتاج لدراسة عدد املؤمترات والندوات والدروس واحملاضرات اليت ألقيت حول املسلمني ملقاصد الشري

املقاصد ومدى أتثريها يف الوسط االجتماعي، ومعرفة إن كان هناك عوائق من انتشار هذه املقاصد، وبناء على هذه 
 . الدراسة ميكن رسم اخلطة املناسبة إلزالة العوائق وإجياد أفضل الطرق

 الطريقة الرابعة: تبين الدولة أو أصحاُ القرار َلذا املشروع.  
من أهم ما ميكن نشر مقاصد الشريعة من خالله،  )38(عرب القوانني واألنظمةهلذا املشروع القرار تبين أصحاب  إنّ 

كفاف لوكذلك تفعيل مقاصد شرعية حبيث يؤدي تطبيقها إىل احلد من انتشار ظاهرة اإلرهاب، كتفعيل مقصد ا
االجتماعي وأتمني الوظائف وملئ فراغات الشباب مبا ينفع األمة، حيث أظهرت بعض الدراسات أّن الدوافع االقتصادية 

 . )39(سبًبا من أسباب انتشار ظاهرة اإلرهاب يف الوطن العريب
 الطريقة الامسة: نشر مقاصد الشريعة عن طريق املؤسسات اإلعالمية. 

ملؤسسات اإلعالمية وذلك النتشارها الواسع بني فئات اجملتمع، وهذا ما جيعل دور ال خيفى على أحد أمهية ا
املؤسسات اإلعالمية مهًما جًدا يف مكافحة اإلرهاب عن طريق نشر املقاصد السليمة، فاملطلوب من هذه املؤسسات 

ملكافحة  اتيجية العربيةاإلعالم  املعتدل الصادق الذي يضع األمور يف وضعها الصحيح، وهذا ما دعت إليه االسرت 
اإلرهاب حيث نصت على تكثيف استخدام وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة لتنمية الوعي العام الوطين 

 . )40(والقومي وإبراز الصورة الصحيحة لإلسالم
لة لنشر ا  الطريقة السادسة: التعاون مع املختصني يف كتابة وصياغة اجلمل والعبارات بطريقة ِجيابية وفع

 املقاصد يف األماكن العامة. 
إّن صياغة اجلمل والعبارات له أتثري فّعال جًدا يف نشر األفكار، ولذلك فإّن كربى الشركات ال تصوغ عباراهتا إال 
بعد دراسة متأنية تغطي اجلوانب واآلاثر النفسية على قارئ هذه العبارة. وعلى سبيل املثال فإّن العبارات السلبية يف 

لنهي عن شيء معني ليس له األثر املرجو منه بل العكس متاما فقد يكون له آاثر عكسية يف انتشار الفكرة املضادة، ا
، )41(مثال ذلك عبارة ) ال للتدخني ( املنتشرة يف كثري من األماكن كان هلا أثٌر خطرٌي يف زايدة عدد املدخنني يف العامل

                                                           

(38)https://www.philanthropy.com/article/9-Ways-to-Spread-Ideas-That/153537 

 
 ( وهي  راسة أجراها حسن محمو   ليل منقول من   اب م افحة اإلرهاب ص 98. 39)
 ( راجع االس را يجية اإلعالمية ا عربية ا مش ر ة  م افحة اإلرهاب ص 2. 40)
 عبر موقعها اال   روني ب اريخ 2011/5/6، وق  أرفقت  daily mail(  راسة أجريت في جامعة أ سفور  نشر ها مجلة 41)
 ا راب  اال   روني في قائمة ا فهارس. 

https://www.philanthropy.com/article/9-Ways-to-Spread-Ideas-That/153537
https://www.philanthropy.com/article/9-Ways-to-Spread-Ideas-That/153537
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صيغت ابتداًء عن طريق شركات الدخان وإن كنا ال نستطيع اجلزم، ولكن  وهلذا من املمكن أن تكون هذه العبارة قد
الذي يعنينا من هذا بيان مدى أتثري صياغة العبارة على انتشار األفكار، ولذلك فإّن عبارة ) ال لإلرهاب ( املنتشرة يف  

)نعم لنشر الرمحة  عم للعدل( أوكثري من األماكن قد يكون األفضل استبداهلا بصيغ أخرى تكون أكثر إجيابية كعبارة ) ن
بني الناس( أو )نعم حلفظ حقوق أهل الذمة( أو غري ذلك من املقاصد اليت تصاغ بطرق إجيابية عن طريق املتخصصني 

 يف هذه اجملال. 
 الطريقة السابعة: نشر املقاصد الشرعية يف املدارس واجلامعات واملعاهد ودور التعليم.

يف  دورًا ابرزًا يف اجملتمع، وابلرغم من أمهية علم املقاصد إال أنّنا جند أنّه ال يعتىن به ال شك أّن دور التعليم تلعب
املدارس ابلشكل املطلوب، بل الواجب االعتناء به وإدخال مادة مقاصد الشريعة يف املناهج الدراسية، وكتابة عبارات 

اصد كن جتمعات الطالب، حبيث تصبح هذه املقمقاصد الشريعة يف أحناء املدارس، ويف الفصول الدراسية، ويف أما 
 ابلالوعي عند الطالب، تعيش معهم يف أذهاهنم وتضبط أفكارهم وحتركاهتم وتصري هي املرتكز ومنطلق قراراهتم. 

 الطريقة الثامنة: نشر مقاصد الشرعية يف املساجد. 
لكم يف الوطن العريب أّن من أهم تأظهرت العديد من الدراسات اليت أجريت حول أسباب انتشار ظاهرة اإلرهاب 

األسباب النقص احلاد واملستمر يف الدعاة مقارنة مع كثرة املساجد وانتشارها، وهذا الذي أدى إىل أن يعتلي املنرب من 
، لذلك فإّن املساجد هلا الدور األهم يف تصحيح مسار سلوك )42(ال يقدر للكلمة قدرها وال يعرف يف األمور حقيقتها

خاصة عن طريق اخلطب والدورس واحملاضرات واألهم من ذلك أن يتم اختيار األئمة واخلطباء املتأصلني علمًيا اجملتمع و 
املتمكنني من علم املقاصد وإنشاء منهج مدروس يتم من خالهلا نشر دروس مقاصد الشريعة ألبناء احلي يف كل مسجد،  

 هاب يف املساجد أو عرب شاشات اإلعالن كما هو موجود يفكما حنتاج أيًضا إىل كتابة مقاصد الشريعة املناقضة لإلر 
 بعض الدول. 

 
 الامتة

 وفيها بيان ألهم النتائج الِت توصل ِليها الباحث
 

 يتبنّي لنا يف ختام هذا البحث اآليت:  

                                                           

 ( انظر   اب م افحة اإلرهاب ص 98. 42)
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  تمع أّن نشر املقاصد وترسيخها كفيٌل أبن خيرج هذه األمة ممّا حنن فيه، وكفيٌل أبن حيفظنا وحيفظ أبناء اجمل
 اإلسالمي، وكفيٌل أبن ينشر األمن والسالم واالستقرار بني البشرية مجعاء. 

  أّن علم مقاصد الشريعة جيب أن ال يرتكز فقط على جانب التأصيل بل ال بد من االهتمام يف جانب التطبيق
 والتفعيل، وأن ال يبقى حبيس الكتب واملؤمترات. 

  كة بني كافة طبقات وشرائح اجملتمع. جيب مكافحة اإلرهاب والتطرف بصورة مشرت 
  .أمهية االستفادة من العلوم االجتماعية والنفسية وتسخريها من أجل تفعيل مقاصد الشريعة 
 .أمهية تبين أصحاب القرار واهليئات الرمسية ملوضوع نشر العلم الشرعي ومشروع تفعيل مقاصد الشريعة 

فعيل الفكرة من يتبّناها وخيرجها من األوراق املكتوبة إىل حّيز الت وختاًما فإيّن أسأل هللَا عز وجل أن ييسر هلذه
والتطبيق وأن حيفظ أمة اإلسالم وحيقن دماءهم وحيفظ أعراضهم وأمواهلم، واحلمد هلل رّب العاملني والصالة والسالم على 

 نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.  
 

 قائمة املصادر واملراجع
 ائفية والتطرف يف املثقفني واإلرهاب، القاهرة، اهليئة العربية للكتاب. أمحد شليب، الفئة الط 
  االسرتاتيجية اإلعالمية العربية املشرتكة ملكافحة اإلرهاب، جامعة الدول العربية، األمانة العامة قطاع اإلعالم

 م.19/12/2013واالتصال   لللمجلس وزراء اإلعالم العرب، القاهرة 

 1984ه( الدار التونسية للنشر سنة 1393اهر بن عاشور )التحرير والتنوير للط . 
  ه. 1420تفسري الرازي دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة الثالثة 

  ه( دار الكتب العلمية، 879التقرير والتحبري أليب عبد هللا مشس الدين املعروف اببن أمري حاج )املتوىف سنة
 م.1983الطبعة الثانية 

 م. 1964ه(، دار الكتب املصرية، الطبعة الثانية 671ن للقرطيب ) املتوىف سنة اجلامع ألحكام القرآ 

  .سنن ابن ماجة، دار إحياء الكتب العربية 
  م.2003ه، دار الكتب العلمية بريوت، الطبعة الثالثة 458السنن الكربى أليب بكر البيهقي املتوىف سنة 

  ه. 1422صحيح البخاري ، دار طوق النجاة الطبعة األوىل 
 .)صحيح مسلم، دار إحياء الرتاث العريب )بريوت 
  م. 2002علم مقاصد الشارع للدكتور عبد العزيز ربيعة. الطبعة األوىل 

  ه( مكتبة الكليات األزهرية )القاهرة( 660قواعد األحكام يف مصاحل األانم. للعز بن عبد السالم ) املتوىف
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 م. 1991تصوير دار الكتب العلمية طبعة 
  1407الرابعة  بريوت –دار العلم للماليني  هـ(393الفارايب )املتوىف:  اتج اللغة وصحاح العربيةالصحاح 

 م 1987 - هـ
  ه(، طباعة جممد امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، سنة 728جمموع الفتاوى البن تيمية )املتوىف سنة

 م. 1995

 ه1434ة للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل مدخل إىل مقاصد الشريعة: أ.د أمحد الريسوين ، دار الكلم-
 م. 2013

  م.1993ه( دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل 505املستصفى أليب حامد الغزايل ) املتوىف سنة 

  م.2001ه( مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل 241مسند اإلمام أمحد بن حنبل ) املتوىف 
  1409د الطبعة األوىل ه( مكتبة الرش235مصنف ابن أيب شيبة )املتوىف سنة. 
 ( دار الفكر عام النشر 395معجم مقاييس اللغة: أمحد بن فارس املوىف ، )م. 1979-ه1399ه 
 دمشق بريوت -دار القلم، الدار الشامية ، هـ(502ابلراغب األصفهاىن )املتوىف: ، املفردات يف غريب القرآن ،

 . هـ 1412 -الطبعة: األوىل 
 م. 2001-ه1421لطاهر بن عاشور، دار النفائس، الطبعة الثانية مقاصد الشريعة اإلسالمية ل 
  1993مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها، لعاّلل الفاسي، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة اخلامسة. 

  م، أعمال ندوة مكافحة 1999-ه1420مكافحة اإلرهاب: أكادميية انيف العربية للعلوم األمنية، الرايض
 م.2/6/1999-31/5اإلرهاب املوفاق 

  ه(، دار إحياء الرتاث العريب، 676املنهاج شرح صحيح مسلم أليب زكراي حميي الدين النووي ) املتوىف سنة
 ه. 1392الطبعة الثانية 

  م.1997ه( دار ابن عفان، الطبعة األوىل 790املوافقات للشاطيب )املتوىف 
 طباعة عهد العلمي للفكر اإلسالمية، دار الفكر للحنو تفعيل مقاصد الشريعة للدكتور مجال الدين عطية، امل

 ه . 1422والتوزيع دمشق. الطبعة األوىل 
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 الربط القياسي لألجور ابملستوى العام لألسعار عرض منهجي
 د. معن سعود أبو بكر

 أستاذ مساعد
 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 اإلمارات العربية املتحدة-جامعة زايد

 

 امللخص
الورقة ملسألة الربط القياسي لألجور مبستوى األسعار، وهي مسالة حديثة يف الفقه واالقتصاد، وفحواها  تعرضت هذه

ط القياسي جعل َدين صد ابلربتغري مستوى األجور وااللنزامات )أحياانً( تبعاً لتغري قيمة النقد أو مستوى التضخم. ويق
 عند مقياس أو مؤشر ال يكون مستواه عند االستحقاق معروفاً  أو التزام مايل آخر يتغري مبلغه عند االستحقاق بتغري

التعاقد، بل يعرف عند االستحقاق، واملقياس املشار إليه غالبًا هو الرقم القياسي لتكاليف املعيشة الذي يعكس تغري 
لفقه قدمياً اوقد انقشت الورقة هذه املسألة عن طربق عرض األمر وبيانه، وبيان رأي  مشكلة البحث:.مستوى األسعار

وحديثاً، كما وقد ظهر كيف أن الفقه اإلسالمي عرف هذه املسألة ولكن ليس على التوسع احلايل يف الكتاابت 
وقد خلصت : النتائجاالقتصادية، كما وعرضت اختالف وجهات النظر يف احلكم الشرعي عند احملدثني من الفقهاء. 

ني على ضرورة إجراء الربط القياسي، سواء على مستوى اإللتزامات أو هذه الورقة إىل ما قد يرقى إىل إمجاع االقتصادي
على مستوى األجور واالستحقاقات القابلة، خبالف الفقهاء احملدثني الذين تفاوتت آراؤهم بني جميز، وحمرم، وبني من 

أبساً. كما قد بينت  ايفرق بني االستحقاقات يف الذمة فال جييزها، وبني األجور واليت مقصدها الكفاية فلم يَر فيه
نهج ماألسلوب اإلجرائي الذي جيب إتباعه عند تطبيق الربط القياسي حرصًا على عدم الزلل يف مهوى الراب احملرم. 

: وكان منهج البحث هو استقراء رأي القدامى واحملدثني من الفقهاء واالقتصاديني حبسب اإلمكان، مع املقارنة البحث
 نإن أمكبني تلك اآلراء، وحتليلها 

 : الربط، القياسي، األسعار.الكلمات املفتاحية
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 مقدمة:
يعد مبدأ العدل يف الشريعة اإلسالمية مقصدا جوهراي يضبط املقصد العام هلا الذي هو جلب املصلحة ودرء 

 .ةاملفسدة عن اخللق يف عاجلهم وآجلهم، فَيمنع احليف والتجاوز يف تسابق الناس حنو حتصيل متطلباهتم احلياتي

وجراي مع مقتضيات هذا املبدأ يتعرض أمناء الشريعة لبحث كثري من القضااي واملستجدات اليت تعرض للناس يف 
خويصة أمورهم وعمومها، في جلون رأي الشرع فيها وينفون عنها عالئق اهلوى البشري؛ حمتكمني يف كل ذلك إىل جوهر 

 اإلسالم احلنيف املصلحِة والعدِل.

ثة نسبيا اليت شغلت ابل العلماء يف العقود املتأخرة مسألة ربط أجور ورواتب العمال واملوظفني ومن املسائل احملد
 ابملستوى العام لألسعار.

وكنه هذه القضية أن العمالت الورقية اليت اصطلح الناس على استعماهلا يف معامالهتم قيما لألشياء وميزاان يقاس 
ذلك  ليس من خصائصها االستقرار والثبات، بل كثريا ما تتعرض للرخص ودونبه مثنية املتاع بدال عن الذهب والفضة، 

أي –الغالء؛ فأورث ذلك مشكلة غياب العدل ظاهراي عن كثري من املعاوضات ومنها عقود اإلجارات والتوظيف 
 .-توظيف العمال

عقد، وبعد يف زمن ال فتجد العامل يـ ْقِدم على إبرام عقد مع رب عمل على عوض معني حيمل قوة شرائية حمددة
مرور وقت معني جيد العامل أن املردود املايل لعمله أصبح قاصرا عن حتصيل احلاجيات اليت كان حيصلها زمن إحداث 
العقد، وهذا ما يعرف بتدهور القوة الشرائية للعمالت؛ الذي نتيجته تدهور حال املوظف على خمتلف األصعدة أمهها 

ية، وابملقابل َتَشكُّل الثروة واحنصار ها يف أيدي فئة معينة هم أصحاب األموال وأرابب الناحية االجتماعية واالقتصاد
 .7احلشر « ك مْ َكْي اَل َيك وَن د وَلًة َبنْيَ اأْلَْغِنَياِء ِمنْ » الوظائف، وهذا مناقض لصريح األمر القرآين يف قوله عز من قائل:

تب العمال واملوظفني بقائمة األسعار، فيحصل عنه فهل يكون من مقتضيات العدل اإلهلي ربط أجور وروا
حمافظة مردود العمال على مستوى اثبت من القدرة الشرائية، وإذا كان ذلك كذلك فما هي طرق حتقيقه وما اآلاثر 

 املختلفة اليت قد تتفصى من التزامه إجيااب أو سلبا على خمتلف األصعدة، وما موقف أهل الشرع من كل ذلك

 من املوىل التوفيق والسداد. ل هذه الورقات تسليط الضوء عليه، راجياً هذا ما حتاو 
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ومما جيدر التنبيه إليه قبل الولوج يف صلب املوضوع أن الدافع األساسي لفكرة ربط النقود نشأ عن ضغوط نقاابت 
، وملا كان 1ور العملى أجالعمال يف العامل الصناعي املعاصر رغبة يف محاية مستوايت معيشة الطبقة العاملة املعتمدة عل

العامل املغلوب مولعا ابتباع العامل الغالب؛ فإن هذه املسألة وجدت مناخا خصبا يف عامل الدول النامية؛ األمر الذي جعلها 
 موضع االهتمام والدراسة واملطالبة.

 : مفاهيم متعلقة ابملوضوع:أوَلً 
وجزة ذه الدراسة، فإين أقدم بني يديه مفاهيم محىت يكون القارئ على بينة من أمره فيما يتعلق جبوانب ه

 ملصطلحات تعد من ركائز املوضوع:

: من أهم من عرب عن مفهومه ممن وقفت عليه من آراء الباحثني الدكتور  مفهوم املستوى العام لألسعار -:1
لوحدة من ر سلعة ما فإن اأنس الزرقا يف قوله:" إن النقود............ تصلح لشراء أية سلعة أو خدمة، فإن ارتفع سع

النقود )ولتكن الدرهم الواحد مثاًل( تشرتي لنا كمية أقل من السابق من تلك السلعة، فإذا ارتفعت أسعار سائر السلع 
واخلدمات، فإن الدرهم الواحد سيشرتي كمية أقل من أية سلعة أو خدمة، أي أن قوته الشرائية عموماً قد اخنفضت، 

وسط العام لألسعار يعين ارتفاعه: اخنفاض القوة الشرائية   للنقود، ويعين اخنفاضه: ازدايد تلك وبعبارة عامة: إن املت
 .2القوة الشرائية، وهذه العبارة صحيحة بصرف النظر عن أسباب ارتفاع األسعار أو اخنفاضها"

إنه ببساطة  ": وقد تقاربت تعبريات الباحثني يف اإلفصاح عن كنهه، وفيه يقول أنس الزرقا:التضخم -:2
التصاعد يف املستوى العام لألسعار فرتة بعد فرتة، فالتضخم مفهوم يرتبط حبركة متوسط األسعار، فإذا كانت حركة 
متصاعدة فهذا هو التضخم، وهو هبذا يؤدي إىل تناقص مطرد يف   القوة الشرائية للنقود، ولو سألنا عن أسعار عدد  

 أعلى بكثري من أسعار نظريها يف بلدان، ال يصح أن نقول: إن ذلك البلد اآلخريف بلد فظهر لنا أهنا  السلع كبري من
يعاين من التضخم ؛ ألن التضخم ليس جمرد كون األسعار مرتفعة يف وقت معني، بل هو ارتفاعها آانً بعد آن عما كانت 

رتفاع يف ألسعار، فليس كل ا. ويقول الدكتور عبد الرمحن يسري: "هو االرتفاع املستمر يف املستوى العام ل3عليه"
األسعار يعترب تضخميا، وعلى هذا فإن التضخم يف أي بلد يعين تدهوراً مستمراً يف القيمة احلقيقية للعملة النقدية )وليس 

                                                           
 انظر؛  ســــيف اتج الدين، مالحظات أســــاســــية يف مســــألة ربط األجور واملســــتحقات. حبث جممعي، الدورة الثامنة، اجمللد الثالث، الصــــفحات الورقية، ص 1

(655.)  
 انظر؛ حممد أنس الزرقا،  ربط األجور بتغري املســــــتوى العام لألســــــعار بني الفقه واالقتصــــــاد. حبث جممعي، الدورة الثامنة، اجمللد الثالث، الصــــــفحات الورقية 2

وما بعدها( 617)ص   
  املصدر السابق.3
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جمرد اخنفاض مؤقت أو لفرتة قصرية يف هذه القيمة(، وكلما كان التضخم حاداً كان التدهور يف القيمة احلقيقية للعملة 
 .4حاداً"

: هو:" كمية السلع واخلدمات اليت ميكن احلصول عليها من إنفاق دخل نقدي الدخل اْلقيقي للفرد -:3
 ، وهو هبذا املعىن يتواءم طردا مع القوة الشرائية للنقد فكلما زادت زاد الدخل وكلما نقصت نقص الدخل.5معني"

سبة أقل من ، أو إذا زاد ولكن بننقدي اثبتاً وميكننا أن نتصور تدهور الدخل يف حالني اثنني: إذا بقي الدخل ال
 .6نسبة االرتفاع يف املستوى العام لألسعار

 : جاء مفهومه يف قرار اجملمع الفقهي وهو:" تعديل األجور بصورة دورية؛ تبعاً للتغريالربط القياسي لألجور-:4
يم النقدية االمسية أسلوب لربط القصاديني وهو عند االقت يف مستوى األسعار، وفقاً ملا تقدره جهة اخلربة واالختصاص".
حلقيقية, ولقد وذلك بغرض احلفاظ على القيم النقدية ا عرب الزمن  ابلتغريات يف األسعار كما تعرب عنها األرقام القياسية

قيم معاصرين  يف ظروف شهدت ظاهرة التدهور املستمر يف ال نيقبل اقتصاديني وضعي اقرتح هذ ا األسلوب أصال من
 7بدرجات متفاوتة. نقدية احلقيقية واليت صاحبت عملية التضخم يف معظم بلدان العاملال

والغرض من هذا التعديل: محاية األجر النقدي للعاملني من اخنفاض القدرة الشرائية ملقدار األجر بفعل التضخم 
  .8ماتالنقدي وما ينتج عنه من االرتفاع املتزايد يف املستوى العام ألسعار السلع واخلد

وأ أحد كتاب أورواب يف العصور الوسطى، ووصفه أبنه أس –خداع النقود  –وقد نوه إىل خطر تدهور قيمة النقد 
من الراب، " فالراب كما يقول نيكول أورزم: يسلبه الدائن من املدين بعلمه ورمبا برضاه، أما خداع النقود فيتضمن سلباً 

 .9حلقوق عامة الناس دون علمهم"

                                                           
 انظر؛ عبد الرمحن أمحد، الربط القياســي لألجور ابملســتوى العام لألســعار حتليل من منظور إســالمي ملشــكلة األجور يف ظل التضــخم والعالج املقرتح. حبث 4

وما بعدها(. 555جممعي، )ص   
  املرجع السابق.5
  املرجع السابق.6
  فتح الرمحن حممد، الربط القياسي جدواه وصالحيته يف احلقوق وااللتزامات اآلجلة، جملة املال واالقتصاد العدد 26 ديسمرب 2009 م،  ص )40(.7
 عالء الدين زعرتي، ، فقه املعامالت املالية املقارن، ص )250(.  ، حممد تقي العثماين، مســــــألة تغري قيمة العملة وربطها بقائمة األســــــعار. حبث جممعي، 8

( وما بعدها.1855الدورة اخلامسة، اجمللد الثالث، ص )  
   انظر؛ أمحد، الربط القياسي لألجور ابملستوى العام لألسعار حتليل من منظور إسالمي ملشكلة األجور يف ظل التضخم والعالج املقرتح. مرجع سابق،ص9

(.72، ص )2013. رفيق املصري، النقود يف االقتصاد اإلسالمي، درا املكتيب، الطبعة األوىل، (528)  
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لذكر أن نبني أن املقصود هو الزايدة املطلوبة يف معدل األجر النقدي بسبب التدهور يف القيمة احلقيقية وجدير اب
 للنقود ال الزايدة اليت ميكن أن يطالب هبا العامل بسبب ارتفاع إنتاجيته احلقيقية على مدى الزمن أو ألي سبب آخر.

 

 اثنياً: موقف الفقه القدمي من الربط القياسي
ض الباحثني إىل أن الفقه القدمي مل يعرف مسألة الربط القياسي ومل يتعرض هلا ابلبحث والتفسري؛ ألن يذهب بع

هذا األمر مما استجد يف اآلونة األخرية ومل يعرف قباًل، فال جتد من تعرض له من الفقهاء، كما ال جتد له أثراً يف املدوانت 
 رأوا أن الفقهاء مل يغفلوا عن هذا األمر ومل يسكتوا عنه، بل -كثروهم األ-القدمية. ويف املقابل، فإن البعض اآلخر

 .10يف مدوانهتم، وهذا داللة على أن املسألة قد عرفت لديهم وظهرت يف عصرهم -أو على األقل بعضهم-تعرضوا له

ح و النحو من الربوز والوض ذلكلكنها مل تكن على  ،الواقع أنه كانت للفقهاء جهودهم حيال مسألة الربطو 
 بل إنه ميكن مناقشتها على حنو خمتلف.والبسط، 

 :-حبسب ما يسر اإلطالع عليه-وبيان األمر؛ إن ماورد عن الفقهاء ميكن حصره يف حاالت ثالث 

األوىل: مسألة تغري قيمة النقد وأثر ذلك على احلقوق اآلجلة، بشقيها الربوي وغري الربوي، وهذه مسألة معروفة، 
 .11ور العلماء وأجازها احلنفية وبعض احلنابلة من متأخريهممنع من الربط فيها مجه

الثانية: ما يكون بني املتعاقدين من اتفاق بعد نشأة العقد، فهذا ال عالقة له ابلربط، ألن منشأه اتفاق اإلرادتني، 
دث عنها هي تحوهذا أكثر ما جاء عن فقهائنا، إال أنه ال مدخل له ابلربط حمل البحث هنا، ألن عملية الربط اليت ن

اتفاق بني طريف العقد على ربط قيمة األجر ومقداره مبتغيري من تضخم أو تغري أسعار عند نشاة العقد مما يعين اختالف 
 األجر الكلي آخر األجل االتفاق.

                                                           
دراسة د. رفيق املصري: تدهور النقود والربط القياسي للقروض غري الربوية؛ من تعليقه على التوصية السابعة للحلقة العلمية اليت عقدها البنك اإلسالمي  10

حول: )ربط احلقوق وااللتزامات اآلجلة بتغرّي األسعار . دراسة د. شوقي دنيا: تقلبات القوة الشرائية  1987نيسان  28 - 25للتنمية يف جّدة بتاريخ 
.م1984لسنة  41عدد للنقود، جملة املسلم املعاصر، ال  

يون والقروض، )11  Jurnal Pengurusan danخالد حممد عبدهللا، أمحد وفاق بن خمتار،  أثر رخص الع ْمَلة وغالئها على أداء الدُّ
Penyelidikan Fatwa  رسع مبؤشر ألعيانا إجارة يف لألجرة القياسي الربط حكمنزيه محاد، وما بعدها.  240صم، 2015، سنة 209(، العدد 

( وما بعدها 25ه، ص ) 1429، سنة 40، جملة العدل، العدد الفائدة  
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الثالثة: ما حنن بصدده من اشرتاط الربط عند إنشاء العقد، وهذا هو حمل البحث هنا، وقد تناوله بعض الفقهاء  
 تأخري املالكية، وهذه املسألة مل تنل حظها من البحث كأختيها السابقتني.كم

ومن استقرضته دراهم فلوس، وهو يوم قبضها مائة بدرهم، مث صارت مائتني مل ترد إليه إال  جاء عند احلطاب:"
بني ومل ي، فهنا يبني احلطاب أن االتفاق على ربط السعر غري جائز، 12"عدة ما قبضت وشرطكما غري ذلك ابطل

السبب، ولكن مبقابلة بعض النصوص ببعض نرى أن السبب هو أن العقد هو قرض، وال جيوز يف القرض عندهم إال 
عشرة دراهم من ا قال أبيعك برد املبلغ املستقرض بال زايدة وإال انقلب العقد إىل راب، جاء عند ابن رشد يف البيان" إذ

ر؛ وروى أشهب عن مالك مثله، يعطيه نصف دينار ما بلغ، كان أقل بدينار، أن له نصف دينا صرف عشرين درمهاً 
، 13"من ذلك أو أكثر إن كانت العشرة من بيع ابعه؛ وأما إن كانت من سلف أسلفه، فال أيخذ إال مثل ما أعطى

ثل م قوله: فأما إن كانت من سلف أسلفه، فال أيخذ منه إال والتعليل هنا واضح، بل قد علق عليه ابن رشد بقوله:"
ما أعطى، معناه: فليس له أن أيخذ منه إال مثل ما أسلفه، إال أنه ال جيوز له أن أيخذ منه داننري إذا أسلفه دراهم، أو 

 .14"دراهم إذا أسلفه داننري، بل ذلك جائز إذا حل األجل ومل يكن يف السلف شرط ذلك

 
 اثلثاً: موقف الفقه اْلديث 

سي ما هو إال مسكن آلالم التضخم وليس عالجاً جذرايً له، ألن العالج يرى بعض االقتصادينن أن الربط القيا
س جيب أن يكون ابمتثال الطريقة اليت ترتضيها السياسية املالية احلكيمة واليت تتمثل ابستقرار األسعار واحلفاظ عليها ولي

ألمثل لعالج التضخم واخلروج من ، بينما غريهم أن الربط هو احلل ا15ابللجوء إىل طرق مرحلية ال تتسم ابالسرتاتيجية
 تبعاته.

                                                           
 مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل )4/ 341( 12

 البيان والتحصيل )7/ 414(. 13

 املرجع السابق 14
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وال شك أن الفقهاء وحدهم ال ميكن هلم البت ابألمر دون الرجوع لالقتصاديني وجتلية األمر أواًل، وذلك أن 
وظيفة الفقه ابتداًء هو تنزيل األحكام من الكتاب والسنة على مفرزات الواقع، والوقع هنا ال بد فيه من الرجوع ألرابب 

 16وبياهنم له، وهو ما صرح به بعضهم. االقتصاد

وعند الرجوع ملا كتب وألف يف هذا الباب، نرى أن الكثرة على منع الربط القياسي بشقيه الديون وااللتزامات، 
ومنهم من شدد ابلديون ورخص يف اإللتزام، ألن اإللتزام )كاألجور واملعاشات( املقصود منها هو الكفاية، خبالف 

 وصوف يف الذمة، ومنهم من منع يف القروض ورخص يف ديون البيوع واإلجارات ولكل رأيه ودليله.الدين والذي هو امل

 وحىت ال خنرج من مقصود الورقة، نعرض ألهم ما جاء عندهم مع شيء من أساس ما استندوا عليه:

خذ حكم النقود أتيرى الدكتور أن العملة النقدية املتداولة يف الوقت احلاضر ال : الدكتور عجيل النشيمي -1
الذهبية والفضية اليت كانت متداولة يف املاضي، ألن تلك العملة كانت تضرب من الذهب والفضة اخلالصتني، أما 

تجري عليها أحكام ف ، وإمنا فيها شوب من هذا ومن هذا، فقد تكون مثناً خالصاً  ، وال عرضاً خالصاً  ليست مثناً الفلوس ف
ض فتجري عليها أحكام العروض. فلتكن ها هنا كالعروض املعيبة فتؤخذ قيمتها عند األمثان، وقد تكون يف حكم العرو 

الرخص والغالء الكثري يف القرض، ألنه ال بديل عن ذلك، وتؤخذ قيمة السلعة يف البيوع إلمكان التقدير هبا، وهي 
 .عرض حمض ال شائبة فيه، فيكون التقدير على وفقها أكثر اطمئناانً 

ف افرتقت الفلوس عن حكم الدراهم والداننري يف أنه ال جيوز القيمة فيها حبال، وقد قستم وقد يقال هنا: كي
 17الفلوس على الدراهم والداننري جبامع علة الثمنية يف كل.

وقد رأى ضرورة أن أيخذ املقرض أو البائع مقاباًل عن قيمة : -يرْحه هللا-الدكتور حممد سليمان األشقر -2
ة لاللتزامات اآلجلة يف الوقت الراهن، مع منعها يف الزمن املاضي وذلك الختالف العملة الورقية اخنفاض العملة الورقي

ل على مقابل ابالمتناع عن احلصو  ومجاعات وشعوابً  إلزام املسلمني أفراداً عن دينار الذهب أو الفضة قدمياً، بل رأى يف 
، وليس ت النقدية هلو خسارة عظيمة حتيق أبموال املسلمنيلنقص القوة الشرائية للعمال نقدي لنقص قيمة أمواهلم تبعاً 

  له مستند إال التمسك هبذا القياس املهرتئ للورق النقدي على الذهب والفضة.

 ينظر إىل الفوائد على الديون املتأخر سدادها أهنا تنحل إىل أربعة أجزاء:وهو يرى أن االقتصاد 

 اجلزء األول: تغطية نقص قيمة العملة.
                                                           

  النشيمي، تغري قيمة العملة يف الفقه اإلسالمي، حبث جممعي ، العدد اخلامس، اجلزء الثالث، ص )1664(.16
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 ء الثاين: مصاريف تسجيل الدين ومتابعته.واجلز 

 واجلزء الثالث: ربح على املال ميثل الربح احلقيقي للمقرض.

 واجلزء الرابع: خماطر عدم السداد يف بعض العمليات.

ضاع، وحمافظة على لألو  للظلم، وتصحيحاً  ابلعدل، ورفعاً  يرى ضرورة تقنينه عمالً فهو  والثاين  فأما اجلزء األول
 .18وأما اجلزء الثالث والرابع فيبقيان على حكم الراب موال اإلسالمية يف حال املبادالت املؤجلة.قيمة األ

: وق ذهب مذهب ابن عابدين يف رسالتخ املشهورة ) تنبيه الرقود على مسائل النقود(، د. يوسف قاسم -3
ما إال مثاًل ال وز رد القرض او الدين هبوقد أفىت فيها ابن الذهب الفضة واللذان مها أمثان للمتاع أبصل اخللقة فال جي

 قيمة، خبالف الفلوس اليت كانت منتشرة يف زمنه فإهنا مما كثر فيها الغش فالفتوى أن يرد املقرتض أو املبتاع قيمة ال مثالً 
صل اخللقة، عمالً ابلعدل، وقياساً على هذا فإنه رأى أن هذه العملة الورقية إمنا هي أمثان ابالصطالح والقانون وليس أب

 فيجوز التعويض عن نزول قيمتها يوم الرد، وهي على حالتني:

دفع الثمن أو إذا ل وحدد الطرفان موعداً  إذا أبرم عقد بيع بثمن مؤجل. حبيث : وفاء يف املوعد املتفق عليهاألوىل
وفاء ما عليه يف لقرض( بوحتدد للوفاء به موعد معني مث قام املدين )ابلثمن أو اب معيناً  اقرتض شخص من آخر مبلغاً 

يقوم ابلسداد مثاًل ال قيمة، ألن السداد مت يف املوعد املتفق عليه قباًل برضى الطرفني مع علمهما  فإنهاملوعد احملدد 
 إبمكانية تغري القيمة.

 الثاين: إن كان السداد بعد ختلف عن موعده ظلماً ومطاًل من املدين، فال حرج أن يعوض الدائن، ألن املدين
 19ظلمه، والقياس يسمح مبعاملة ورق العملة اآلن ابلفلوس قدمياً.

د. علي السالوس: وقد رفض فكرة التعويض عن اخنفاض قيمة النقد أو الربط القياسي، كما رفض تنزيل  -4
والفضة من  ذهبنقد قائم بذاته له ما لل قول ابن عابدين يف الفلوس النافقة على األوراق النقدية املتداولة اليوم، ألهنا

ا يعين أن اخلالف ، مموهذا يعىن أن بيان السنة املطهرة يف الداننري والدراهم ينطبق على نقود عصران وكل عصر،األحكام 

                                                           
  األشقر، النقود وتقلب قيمة العملة، حبث جممعي، العدد اخلامس، اجلزء الثالث، ص )1680 وما بعدها(.18
  قاسم، يوسف، تغري قيمة العملة، حبث جممعي، العدد اخلامس، اجلزء الثالث، ص )1699 وما بعدها(.19
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خللقة كالذهب والفضة اب شرعية أو نقوداً  مل يعد الفلوس نقوداً  ابن عابدين ألن ؛يف الفلوس ال جيري على النقود الورقية
 20.على نقود عصران ألصبحنا يف عصر بال نقود فلو طبق رأيه يف الفلوس

حكم املال  اأموااًل انفقة وهل تورق النقدي اليوم وإن كان: وخالصة رأيه أن الد. حممد عبداللطيف فرفور -5
ه فالورق النقدي الوجهلا، وهلذا غري أن الذهب هو التغطية االقتصادية الوحيدة  ،من مجيع الوجوه يف الشريعة املطهرة

املال  . فلو استدان أحد من آخر مبلغاً منرجع قضااي تغري قيمة العملة الورقية كلها إىل الذهب، وتعن الذهبانئب 
والسداد بعد سنة مثاًل، فإن العدل ان يقوم املال مبا يساويه من ذهب، ويوم السداد فإن على املدين أن يسد قيمة 

ألن هذا هو العدل وهو مقتضى الثمنية للذهب اليت هي أبصل  الذهب الذي قوم به املال يوم الدين، إن أقل أو أكثر،
 .21اخللقة

: وهو يرى منع الربط القياسي يف حالة اخنفاض قيمة العملة لسداد القروض والديون، الشيخ سليمان املنيع -6 
واء كانت مالية، وساللهم إن كان املدين مماطاًل، ألن املماطل مما حيل عقوبته، والعقوبة جائرزة سواء كانت بدنية أو 

للدولة أو للشخص املدين، وهي للشخص املدين أوىل، ولكن عند تغري قيمة املدين أو إخنفاض سعره، سواء كان عرضاً 
أو متاعاً، أو كان نقدًا من نقود اليوم. وقد جاء على كل املربرات اليت يستند إليها املبيحون ورد عليها ، بل وقلبها 

لذي قد يبىن عليه األمر قد يرى من جانب الربط حفظاً للحقوق، وقد برى من جانب املنع ألن عليهم مبيناً أن العدل ا
العدل هو ما أمر به هللا ورسول صلى هللا عليه وسلم، وهو السداد مبثل العدد واجلنس الذي استدين به، إىل غريها من 

 22املربرات.

 

 : صور ربط األجور ابألسعار:رابعاً 
 يسع الباحث غريه، وال هألنواع ربط األجور ابألسعار وقد حنى كل منهم منحى خالف فيتباين طرح الباحثني 

 إال أن تعرض لصنيع كل ابحث إبجياز استيفاء ملا كتب يف املوضوع وطرحا للمسألة بكل مالحمها:

 :23صنيع الشيخ القاضي: حممد تقي العثماين -:1
                                                           

  السالوس، علي، أثر تغري قيمة النقود يف احلقوق وااللتزامات، حبث جممعي، العدد اخلامس، اجلزء الثالث، ص )1750(.20
  فرفور، تغري العملة الورقية، حبث جممعي، العدد اخلامس، اجلزء الثالث، ص )1756(21
 ينظر: املنيع، موقف الشــريعة اإلســالمية من ربط احلقوق وااللتزامات املؤجلة مبســتوى األســعار، حبث جممعي،  الدورة اخلامســة، اجمللد الثالث، الصــفحات 22

وما بعدها(. 50(. وينظر له: الورق النقدي، ص )1848 – 1825الورقية )  
  انظر؛ العثماين، مسألة تغري قيمة العملة وربطها بقائمة األسعار. حبث جممعي، الدورة اخلامسة، اجمللد الثالث، ص  )1858 وما بعدها(.23
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 لربط األجور ابألسعار صورا ثالث: جعل القاضي

:  أن يقع تعيني األجور واملرتبات ابلنقود عدًدا، ويتعاهد العاقدان، أن هذه األجور تتزايد كل ة األوىلالصور 
سنة بنسبة الزايدة يف قائمة األسعار. مثاله : أن احلكومة عينت موظفا على راتب ثالثة آالف ربية شهراًي، وتعاهدت 

ثة آالف لزايدة يف قائمة األسعار، فإن هذا املوظف ال يزال يستلم ثالأن هذا املرتب يزداد عند ابتداء السنة اآلتية بنسبة ا
ربية كل شهر، إىل أن تنتهي السنة، وال ينظر إىل قائمة األسعار أثناء السنة. فإذا جاءت السنة اجلديدة وكانت نسبة 

الثة آالف ومائة ومخسني راتبه ث الزايدة يف قائمة األسعار مخًسا يف املائة، فإن مرتب املوظف سيزداد هبذه النسبة، فيصري
 :مايلي " وقد جعل الشيخ هذه الصورة جائزة شرعا ال إشكال فيها بناء على

هذا الربط ال يلحق اجلهالة ابلعوض لكونه معلوم النسبة، وهذه النسبة تتحدد وفق طرق قياسية من جهة إن  -
 خمتصة مسؤولة.

 رة متزايدة بنسبة الزايدة يف األسعار.كل سنة أبجميكن اعتبار عقد التوظيف متجددا ً   -

: أن يقع تعيني األجر على أساس مبلغ معلوم من النقود، ولكن يشرتط يف العقد أن هذا املبلغ الصورة الثانية
املعلوم ليس هو املرتب الواجب يف الذمة، وإمنا الواجب يف الذمة ما يساوي هذا املبلغ عند انتهاء كل شهر حسب 

 قائمة األسعار.

 ، ألن الطرفني قد اتفقا على قيمة املقابل يوم السداد ال على عينه، وليس يفليس ما مينغ منها شرعاً هذه أيضا و 
 للطرفني معا. ذلك جهالة إذا علمت نسبة التضخم يف النقد بطرق علمية دقيقة، وكان العلم هبا حظاً 

نه يصبح تطع رب العمل دفعه يف وقته، ألغري أنه يشرتط إذا تقرر الراتب بعد شهر أن يبقى كما هو إذا مل يس
 والدين ال جيوز ربطه مبستوى األسعار ألن ذلك راب. ديناً 

أن يقع تعيني األجرة مببلغ معلوم من النقود، ويشرتط العاقدان أن هذا املبلغ هو الواجب يف   :الصورة الثالثة
ائمة جرة أن يزيد يف هذا املبلغ بنسبة الزايدة يف قالذمة، وعليه انعقدت األجارة ، ولكن جيب على املؤجر عند أداء األ

 األسعار يوم األداء. 

، ألن األجرة قد تقررت يف الذمة بتحديدها، وزايدة نسبة التضخم عند األداء وهذه الصورة غري جائزة شرعاً 
الثانية؛ كون الثانية  ةيصري املسألة من قبيل ربط الديون بقائمة األسعار، وهو غري جائز، وتفرتق هذه الصورة عن الصور 

 .مل تتقرر فيها األجرة فلم تكن ديناً 
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 ونلحظ تركيز القاضي العثماين يف تقسيمه لصور الربط على جوهر عملية الربط وحقيقتها.

 صنيع الدكتور: ْحزة بن حسني العفر: -:2
 وقد جعل الربط القياسي لألجور على طريقتني مها:

العمل،  واليت تتحكم فيها احتادات ونقاابت ،ن طريق االتفاقات اجلماعية: الربط الذي يتم عاألوىل ةالطريق 
 بتحديد األجور عن طريق التفاوض، ويتم توقيع االتفاق -أرابب العمل، وممثلو العمال–ويقوم األطراف املعنيون 

ينة يتم تعديل عاجلماعي بعد ذلك، ويضاف إىل االتفاق بند ينص على أنه يف أثناء سراين االتفاق، وعلى فرتات م
األجور تلقائياً تبعاً ملؤشر قياسي متفق عليه من قبل األطراف ذات العالقة، وميكن أن يكون التعديل يف هناية كل سنة، 

 أو تبعاً لغالء املعيشة، ويطلق على هذا االتفاق بند التصاعد األجري أو بند غالء املعيشة.

ماية كومية لتنظيم األجور والرواتب ومعاشات التقاعد وحنوها حلربط يتم عن طريق القرارات احل الثانية: ةالطريق
هذه الدخول من التآكل الذي ينتجه   التضخم   ، ويقصد هبا أساسًا موظفو   اخلدمة املدنية   ومن يف حكمهم، 

ليت ال ا وتكون يف بعض البلدان اليت تستخدم هذا الربط كأداة سياسية حكومية لألجور مثل   فرنسا ، ويف البلدان
 .24يوجد فيها تفاوض مجاعي عن طريق احتادات أو نقاابت

وقد أطلق الدكتور العفر القول حبرمة الربط القياسي لألجور دون تفصيل؛ ومستنده يف ذلك اجلهالة اليت تلحق 
 بقدر األجر والراتب، وعقود اإلجارات ال تقبل اجلهالة يف العوضني ألهنا معاوضة ال تربع.

يف تعويض قدر التضخم مبا يسمى بعالوة غالء املعيشة فقال:" أما مسألة إضافة ما يسمى مث فصل القول 
)بعالوة غالء املعيشة( إذا اعتربانه نوعًا من الربط فاألمر حيتاج فيها إىل تفصيل، ذلك أن هذه إن كانت من األجرة 

تقديرها ملا  يبطل العقد، فال يصلح أن يرتكفالبد أن تكون معلومة حال التعاقد؛ ألن اجلهل هبا جيعل األجرة جمهولة ف
يتحدد بعد ذلك من أحوال؛ ملا يرتتب عليها من منازعة، وقد اتفق العلماء على عدم جواز أن تكون األجرة أو شيء 

 منها جمهواًل.

                                                           
 الفعر، محزة بن حســـــني، ربط األجور بتغري املســـــتوى العام لألســـــعار يف ضـــــوء األدلة الشـــــرعية. حبث جممعي، الدورة الثامنة، اجمللد الثالث، الصـــــفحات الورقية )24-495
516.)  
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وإن كانت هذه العالوة من ابب التكافل فإهنا غري الزمة لصاحب العمل وال تكون من األجرة ، فال يشرتط 
لم هبا ؛ ألن كفالة احملتاجني واجب على الدولة وليست واجباً   على أرابب األعمال، وإمنا الواجب عليهم العدل يف الع

 األجرة".

ويرشد العفر إىل أن املعاجلة احلقيقية للتضخم هي مبعرفة أسبابه ومعاجلتها، ال ابلتكيف مع أثر من آاثره، وأن 
لتقدير الرواتب والقيم، أضف إىل ذلك إن أمكن عقد إجارات  ة يكون أساساً من أهم العالجات إجياد نقد بقيمة اثبت

 قصرية املدى للتمكن من تغيري األجر عند كل جتديد لعقد.

وعلى كل فالذي يسجل على الدكتور العفر أنه اعتمد الطرق اإلدارية يف تقسيمه لطرق الربط اإلداري لألجور، 
 اضي العثماين.ومل ينتبه إىل جوهر الربط كما فعل الق

 :25صنيع الدكتور أنس الزرقا -:3

 يف مل حيفل الدكتور أنس بتعداد صور الربط القياسي لألجور كما فعل القاضي العثماين والدكتور العفر، مستنداً 
صنيعه إىل أن جوهر الربط واحد وأن احلكم الفقهي ال يتعلق بصورة بعينها، فذكر الصورة األساسية وأعقب ذلك إبملاحة 

 ىل صور أخرى، وأرجأ التحليل الفقهي للمسألة، فقال:" فأشرح اآلن الصورة األساسية الشائعة للربط:إ

درهم(  2400سنوات، حددت فيه أجرة العامل بـ ) 3هناك عقد عمل ميتد عدداً من الفرتات الزمنية، لنقل : 
 2400األجرة يف كل سنة اتلية هي )درهم تدفع يف هناية كل شهر، على أن تكون  200يف السنة األوىل على أساس 

ومن الصور األخرى ........مضافاً إليها الزايدة يف تكاليف املعيشة يف السنة الفائتة عما كانت عليه يف سنة األساس(
، فإن جتاوزهتا طبق الربط حينئذ فقط، ومن الصور  % 10للربط أن ال يعتد بزايدة األسعار حىت تبلغ نسبة معينة مثالً 

مثالً زيدت األجور الالحقة   % 12تزاد األجرة بنفس نسبة زايدة األسعار ، بل أبقل منها، فإن زادت األسعار أن ال 
ر أو أن يعلن مؤشر األسعار كل شه -وخباصة يف البالد اليت تعاين من التضخم اجلامح –فقط، ومن الصور   % 6

 واقع يف الشهور السابقة، وواضح أن هذه الصوربضعة شهور، وأن تعدل األجور كل بضعة شهور يف ضوء الغالء ال
 املختلفة جوهرها الفقهي واحد".

 :26صنيع الدكتور أْحد شوقي دنيا -:4
                                                           

  الزرقا، ربط األجور بتغري املستوى العام لألسعار بني الفقه واالقتصاد. مرجع سايق، الصفحات الورقية )617-642(.25
 أمحد شوقي دنيا، التضخم والربط القياسي دراسة مقارنة بني االقتصاد الوضعي واالقتصاد اإلسالمي. حبث جممعي، الدورة الثامنة، اجمللد الثالث، ص 26

وما بعدها. (607)  
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عتباراهتا املختلفة وفق ا وعلى خالف اجلميع فقد اكتفى الدكتور شوقي أمحد الدنيا بتعداد الصور املوجودة واقعاً 
 ن أن جند أكثر من نوع من أنواع الربط، فمن حيث ما يربط به قددون حتليل فقهي هلذه الصور والطرق، فقال:" ميك

يكون برقم قياسي، وهو الغالب، وقد يكون   بسلعة   من السلع، وقد يكون بعملة حقيقية مثل الدوالر والرايل، أو 
ق و حسابية مثل الدينار اإلسالمي، ومن حيث مدى مشوله للمتغريات االقتصادية، هناك ربط شامل لكل   احلق

وااللتزامات   وهناك ربط انتقائي ينصرف إىل بعض تلك املتغريات، ومن حيث كونه إجبارايً أو اختيارايً ميكن أن يكون 
 الربط إلزامياً، من قبل الدولة كما قد يكون اختيارايً من قبل املتعاقدين".

 عند القائلني به رابعا: شروط الربط القياسي لألجور
وض جلبه للمصاحل ع من الشروط والقيود، اليت إن مل تتوفر جلب الربط أضراراً  ر خلواً ليس الربط القياسي لألجو 

به على هذه على من ن –يف حدود ما اطلعت عليه من األحباث الشرعية املتعلقة ابملوضوع  –املرجوة منه، ومل أقف 
ز غري خمل ملا أان أورد هنا لبه إبجياالشروط وما ينجر على إمهاهلا سوى ما ذكره الدكتور عبد الرمحن يسري يف حبثه، و 

 تقتضيه طبيعة املقام.

 :27جعل الدكتور عبد الرمحن يسري الشروط الواجب حتققها على قسمني

 الشروط الضرورية لعملية الربط القياسي.: القسم األول

 القسم الثاين: الشروط الكافية لتطبيقه.

 قة وصادقة عن أسعار السلع واخلدمات:: توافر إحصاءات دقيالشرط األول من الشروط الضرورية

فهذه السلع هي اليت ستشكل الرقم القياسي الذي يعرب عن مستوى األسعار والقوة الشرائية للنقود، فاالعتماد 
 على إحصاءات غري دقيقة ال حيقق هدف العدل الذي نرجوه من عملية الربط، بل قد يوقع احليف أبطراف أخرى.

ي وجود هيئة رمسية عليا على املستوى الوطين تتوىل عملية الربط القياس لضرورية:الشرط الثاين من الشروط ا
 لألجور:

ووظيفة اهليئة:" يتمثل يف إعالن النسبة املئوية أو املدى الذي سوف تتحرك فيه األجور تبعًا لتغريات األسعار، 
جيياً أم دفعة يسمح بتحرك األجور ألعلى تدر ومىت يبدأ التنفيذ؟ ويف أي األنشطة أوالً ، مث أي األنشطة بعد ذلك؟ وهل 

                                                           
 أمحد، الربط القياسي لألجور ابملستوى العام لألسعار حتليل من منظور إسالمي ملشكلة األجور يف ظل التضخم والعالج املقرتح. مرجع سابق، 27

( وما بعدها.530، ص )الصفحات الورقية   
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واحدة؟ وكذلك يتعني على اهليئة العليا لألجور واألسعار االتصال مبمثلي أصحاب األعمال والعمال للتأكد من سري 
األمور بدقة وفقاً للخطة املوضوعة أو الربانمج املقرتح ، وتفادي أوجه النقص أو القصور اليت تظهر خالل التنفيذ حىت 

  تقود هذه إىل مشاكل قد يكون هلا انعكاسات خطرية على األسعار والنشاط اإلنتاجي".ال

الشرط الثالث من الشروط الضرورية: وجود التزام عام بعقود عمل مكتوبة ومسجلة رمسيا لدى هيِات 
 رمسية:

 وذلك قصد التأكد من التزام أصحاب األعمال بتنفيذ عملية الربط وعدم حدوث تفلت فيها.

اع لعملية تطبيق الربط القياسي لألجور فهي مراعاة التناسب بني عملية الربط القياسي وارتف الشروط الكافيةما أ
اإلنتاجية احلقيقية للعمال، فإن زايدة الرواتب دون وجود زايدة مماثلة يف اإلنتاج، يسبب التضخم بدل أن حيد منه، 

ار مما أن اإلنتاج اثبت مل يرتفع، فيتفصى عن ذلك غالء يف األسعفارتفاع الرواتب يؤدي إىل زايدة الطلب، والواقع 
 يضطران اثنية إىل رفع الرواتب مرة أخرى والدخول يف دائرة مفرغة أو ما يسمى بلولب األسعار/ األجور.

 

 وعليه ال بد من مراعاة اآليت يف عملية الربط:

ها وتشرف الكلية اليت تعاجل التضخم واليت ترمسأن يتم تنفيذ عملية الربط من خالل السياسة االقتصادية  -أ:
على تنفيذها السلطات االقتصادية للدولة، ومن خالل هذه السياسة الكلية قد يتقرر السماح بزايدة األجور على 

مثاًل، والسلطات   % 10بينما أن الرقم القياسي لألسعار قد سجل ارتفاعاً قدره   % 5املستوى مبعدل ال يزيد عن 
دية قبل اختاذها ملثل هذا القرار ستعمل على تقدير األثر العام للزايدة يف األجور على املستوى العام لألسعار االقتصا

 واالنعكاسات املتتالية هلذه العملية على النشاط االقتصادي.

تنفيذ لقيام اهليئة العليا لألجور واألسعار )اليت سبق اشرتاطها يف الشروط الضرورية( بوضع برانمج زمين  -ب:
هذه السياسة يف إطار السياسة االقتصادية الكلية للدولة، واليت يفرتض أن من أهدافها الرئيسية حتقيق النمو أو التنمية 

 االقتصادية يف ظل أقل معدل ممكن للتضخم وأعلى مستوى ممكن للتوظف.

 خامسا: آاثر الربط القياسي لألجور:
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 اثر النامجة عن عملية الربط القياسي لألجور، واليت تتلخص يفأبدع الدكتور أنس الزرقا يف تنبيهه على اآل
 :28اآليت

أن هناك اقتناعا واسع االنتشار بني االقتصاديني؛ أبن اللجوء إىل ربط األجور غالبًا ما يضعف من عزمية  -أ:
م أصعب يف خالدول عن مكافحة أسباب التضخم ؛ ألنه خيفف مؤقتًا من آاثره ويؤجلها، ورمبا جيعل مكافحة التض

 املدى البعيد.

 –أنه حيقق عدالة يف توزيع الدخل فإن مع غياب عملية الربط القياسي لألجور اليت ختدم شرحية العمال  -ب:
 يف ظل التضخم املطرد؛ ينخفض الدخل احلقيقي للفئة العاملة، وحيصل ابملقابل زايدة -الشرحية األكرب يف اجملتمع

والصناعيني والتجار ومالكي رأس املال احلقيقي كالعقارات، فيكون املال دولة بني املكاسب ألصحاب األعمال احلرة 
أيدي فئة حمددة من اجملتمع، وعملية الربط القياسي لألجور حتقق نوعا من التوازن فهي بذلك خادمة ملقصد شرعي 

 حمرتم.

ي ة من منع الربط القياسحدوث جهالة يف العوض الذي حيصله العامل جراء عمله، والواقع أن هذه حج -جـ:
 لألجور مبستوى األسعار، وستقوم الباحثة ببيان وهنها يف حمله إن شاء هللا عز وجل.

 
 سادسا: نتائج وحتليل:

أن إجياد هذا  بعد هذا العرض ملالمح مسألة الربط القياسي لألجور والرواتب بقائمة األسعار، جيدر التنويه إىل
ودة ليت تنتجها جاهلية خمتلف النظم الوضعية، فاحلل احلقيقي الرئيسي املطلوب هو العاحلل ما هو إال تقليل للمفاسد ا

على خمتلف نواحي احلياة، وجعل السياسات املختلفة اليت تنظم شؤون الناس يف  هلذا الدين احلنيف؛ وجعله مهيمناً 
 حياهتم منبثقة منه منضوية حتت قواعده ومقاصده. 

 :ومع هذا ميكننا أن نسجل اآليت

إن ربط األجور هو من األمور املستحسنة شرعًا ؛ ألن اإلسالم حريص كل احلرص على محاية الكسب  -:1
من عمل اليد واحلث على ذلك ابعتباره املصدر األساسي للعيش الكرمي، غري أن هذا الربط جيب أن يتحقق مبعايري 

 رية والكافية.مقبولة وهي الشروط اليت مت التنويه إليها عند حبث الشروط الضرو 

                                                           
  الزرقا، ربط األجور بتغري املستوى العام لألسعار بني الفقه واالقتصاد. مرجع سابق، ص )680(28
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و أ أن ضابط جواز عملية الربط القياسي لألجور مبستوى األسعار؛ هو أن ال يكون الراتب قد صار ديناً  -:2
يف حكم الدين، وإال انتقلنا إىل مسألة ربط الديون بقائمة األسعار وهذا حبث آخر صلته قوية ابلراب احملرم شرعا، وقد 

 .29لقاضي حممد تقي العثماين فلرياجع هناكمت التطرق هلذا عند حبث صنيع الشيخ ا

للربط القياسي لألجور ابملستوى العام لألسعار؛ هو حصول اجلهالة يف العوض وهذه  30أن عمدة املانعني -:3
 على صحة العقد وجوازه، وميكن دفع ذلك مبا يلي: اجلهالة مفسدة للعقد، فمنع الربط القياسي حفاظاً 

رية مفسدة للعقد، بل هي اجلهالة املورثة للنزاع بني أطراف العقد، وهذه اجلهالة ليس كل جهالة وإن كانت كث -أ:
 ليست كذلك فهي مع كوهنا حمققة للعدل منضبطة بنسبة معينة دقيقة حتددها جهة عليا مسؤولة.

أان وجدان الشرع يغتفر اجلهالة الكثرية حلاجة الناس كما هو شأن عقد اجلعالة، وحاجة الناس للعدل  -ب:
 .31وإحداث التوازن املعيشي معتربة حمرتمة شرعا

أن عمل العمال واملوظفني غالبه وأكثره من العقود الواردة على األبدان، وهي عقود اغتفرت فيها اجلهالة  -جـ:
 .32أكثر من العقود املالية، وهذا معلوم مالحظ يف عقد املساقاة واملزارعة و...................

إىل  1ببندر سريي ابجوان، برواني دار السالم من جممع الفقه اإلسالمي بدورته الثامنة هذا هو الذي رآه  -:4
 ، وقد جاء فيه:م.1993يونيو  27-21هـ املوافق  1414حمرم  7

جيوز أن تتضمن أنظمة العمل واللوائح والرتتيبات اخلاصة بعقود العمل اليت تتحدد فيها األجور ابلنقود شرط  -1
جور، على أال ينشأ عن ذلك ضرر لالقتصاد العام. واملقصود هنا ابلربط القياسي لألجور تعديل الربط القياسي لأل

األجور بصورة دورية تبعاً للتغري يف مستوى األسعار وفقاً ملا تقدره جهة اخلربة واالختصاص، والغرض من هذا التعديل 
الرتفاع األجر بفعل التضخم النقدي وما ينتج عنه من ا محاية األجر النقدي للعاملني من اخنفاض القدرة الشرائية ملقدار

املتزايد يف املستوى العام ألسعار السلع واخلدمات. وذلك ألن األصل يف الشروط اجلواز إال الشرط الذي حيل حراماً أو 
 على أنه إذا تراكمت األجرة وصارت ديناً تطبق عليها أحكام الديون املبينة. حيرم حالاًل. 

                                                           
  وينظر أيضا: اتج الدين، مالحظات أساسية يف مسألة ربط األجور واملستحقات. مرجع سابق، )ص 656(.29
  الفعر، ربط األجور بتغري املستوى العام لألسعار يف ضوء األدلة الشرعية. مرجع سابق، ص )495-516(، ابن منيع، مرجع سابق، )1889(.30

  الزرقا، ربط األجور بتغري املستوى العام لألسعار بني الفقه واالقتصاد. مرجع سابق، 31
  حممد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية، )482-481(.32
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 املقاصد الشرعية يف املسائل اإلرثية
 عيسى ابالدكتور قيس عبدالوه

 ستاذ مشاركأ

 نونشريعة وقا

 يا _ كلية القانونجامعة عجمان للعلوم والتكنولوج
 

 امللخص
الطريق،  منها استقامة ٍن عديدةيف اللغة: مجع مقصد، مشتق من الفعل قصد يقصد قصداً، والقصد له   معا املقاصد

ن مقاصد الشريعة هي الغاايت اليت تواخاها الشارع احلكيم من التشريع ملصلحة أ: فقد عرفت  صطالحاما اأ.عتمادواال
تة ال تقبل الشك، ويعكس بع ، وهذه السَّنن اليت مضى عليها الشَّارع احلكيم يف تشريعه حقيقٌة اثسرة واجملتمالفرد واأل

من هنا ظهر علم املقاصد و وتبينها.  منطقية الشَّريعة اإلسالميَّة وعدالتها، وتدعو اجملتهدين إىل حبث هذه املقاصد الشرعية
تعملوا م صطلحاٍت أخرى؛ كاملصاحل واملنافع واحلكم والعلل يف أطروحات كبار الفقهاء، الذين اس الذي كان واضحاً 

مام الشَّافعي، برسالة األ ءاً موضوع املقاصد الشرعية يف كتب الفقه منها : كتب الشَّافعيَّة، بد حبثوالغاايت ، و 
م، أو يف كتب الو"الربهان"، للجويين، و"املستصفى"، للغزايل، و"قواعد األحكام يف مصاحل األانم"، للعزِّ بن عبدالسَّ 

حلكيم وضع األحكام فالشارع اوغريها من كتب الفقه. املالكيَّة؛ كفروق شهاب الدِّين القرايف، وموافقات األمام الشَّاطيب 
واجملتمع ،  لفرد واألسرةاالشرعية مبقاصد وعلل وحكم وغاايت، حتت قواعد وضوابط حمدَّدة هتدف إىل رعاية مصاحل 

نيطت مبقاصد وغاايت  املرياث ومنها مقاصد التَّفاضل يف املرياث بني الورثة ، فاآلايت أ  يت ومن بني هذه األحكام ال
اخلاصَّة ابملرياث تبنيِّ من جهة ارتباط األحكام الشَّرعيَّة بقانون الغاية، وتنفي من جهة أخرى قانوَن العبثيَّة والفوضويَّة 

غار  املرياث والتفاضل بني الورثة ضمان حقوق الَوَرثة أحكام وجند يف والنَّفعيَّة يف التَّشريع ومن التَّشريع. األيتام والصِّ
بقاء على التَّماسك األسري وفيه مصلحة اجملتمع .وحناول يف هذا البحث واإلانث، وإعطاء كلِّ ذي حقٍّ حقَّه لإل

صد من تفضيل ان املقاخالل بي يف مقاصد الشريعة اإلسالمية يف مسألة التفاضل يف األنصبة الشرعية للورثة من ،البحثَ 
ث على بعض صد من تفضيل بعض اإلاناتفضيل بعض الذكور على بعض ، واملق يفصد ااول املقنوارث على وارث ونت
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، والبحث يف شبهة تفضيل الذكر على األنثى بدراسة موضوعية من خالل تناول املقصد من تفضيل الذكور على 
ة يف لألسباب اآلتية :بيان املقاصد الشرعيومت اختيار هذا املوضوع  ذكور .اإلانث ، وحاالت تفضيل اإلانث على ال

 حكامأالشرعية جاءت ملصلحة العباد والبالد يف كل النصوص الشرعية ومنها  حكامن األألة التفاضل بني الورثة ، و أمس
ن أرياث من خالل بيان امل البحث يف شبهة تفضيل الذكر على األنثى يف نصبة الشرعية .املرياث ، والتفاضل يف األ

 إىللوصول لحناول يف هذا البحث حتليل النصوص الشرعية حماولة تفضيل الذكر على األنثى التعد قاعدة مطردة .
  .ة منهسباب هذا التفاضل واحلكمأاملقاصد الشرعية من التفاضل يف املسائل اإلرثية بني الورثة من خالل بيان 

 

النقاط  إىل ملقدمةاقسم أة والسالم على سيد املرسلني وعلى اله وصحبه أمجعني ، وبعد احلمد هلل رب العاملني والصال
 اآلتية :

 . مدخل تعريفي  أوَلً 

ة الطريق، منها استقام ٍن عديدةيف اللغة: مجع مقصد، مشتق من الفعل قصد يقصد قصداً، والقصد له   معا املقاصد
لشريعة هي الغاايت اليت تواخاها الشارع احلكيم من التشريع ن مقاصد اأ: فقد عرفت  صطالحاما اأ.عتمادواال

تة ال تقبل الشك، بسرة واجملتمع ، وهذه السَّنن اليت مضى عليها الشَّارع احلكيم يف تشريعه حقيقٌة اثملصلحة الفرد واأل
 . تبينهاو  ةويعكس منطقية الشَّريعة اإلسالميَّة وعدالتها، وتدعو اجملتهدين إىل حبث هذه املقاصد الشرعي

يف أطروحات كبار الفقهاء، الذين استعملوا م صطلحاٍت أخرى؛   ومن هنا ظهر علم املقاصد الذي كان واضحاً 
عيَّة، موضوع املقاصد الشرعية يف كتب الفقه منها : كتب الشَّاف حبثكاملصاحل واملنافع واحلكم والعلل والغاايت ، و 

 "، للجويين، و"املستصفى"، للغزايل، و"قواعد األحكام يف مصاحل األانم"، للعزِّ برسالة األمام الشَّافعي، و"الربهان ءاً بد
 ريها من كتب الفقه .وغبن عبدالسَّالم، أو يف كتب املالكيَّة؛ كفروق شهاب الدِّين القرايف، وموافقات األمام الشَّاطيب 

عاية عد وضوابط حمدَّدة هتدف إىل ر فالشارع احلكيم وضع األحكام الشرعية مبقاصد وعلل وحكم وغاايت، حتت قوا
اضل نيطت مبقاصد وغاايت  املرياث ومنها مقاصد التَّفأ  لفرد واألسرة واجملتمع ، ومن بني هذه األحكام اليت امصاحل 

هة جيف املرياث بني الورثة ، فاآلايت اخلاصَّة ابملرياث تبنيِّ من جهة ارتباط األحكام الشَّرعيَّة بقانون الغاية، وتنفي من 
 أخرى قانوَن العبثيَّة والفوضويَّة والنَّفعيَّة يف التَّشريع ومن التَّشريع.

غار واإلانث، وإعطاء كلِّ ذي حقٍّ حقَّه  أحكاموجند يف  املرياث والتفاضل بني الورثة ضمان حقوق الَوَرثة األيتام والصِّ
 بقاء على التَّماسك األسري وفيه مصلحة اجملتمع .لإل
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 يف مقاصد الشريعة اإلسالمية يف مسألة التفاضل يف األنصبة الشرعية للورثة من خالل البحث ،البحثَ  وحناول يف هذا
صد من اتفضيل بعض الذكور على بعض ، واملق يفصد ااول املقنصد من تفضيل وارث على وارث ونتان املقابي

ن خالل تناول سة موضوعية متفضيل بعض اإلانث على بعض ، والبحث يف شبهة تفضيل الذكر على األنثى بدرا
 املقصد من تفضيل الذكور على اإلانث ، وحاالت تفضيل اإلانث على الذكور .

 اختيار املوضوع اُسبأ.  اثنياً 

 خرتان موضوع ) املقاصد الشرعية يف املسائل اإلرثية ( لألسباب اآلتية :ا

البالد يف  الشرعية جاءت ملصلحة العباد و  حكامن األألة التفاضل بني الورثة ، و أبيان املقاصد الشرعية يف مس .1
 نصبة الشرعية .املرياث ، والتفاضل يف األ أحكامكل النصوص الشرعية ومنها 

ألنثى التعد تفضيل الذكر على ان أالبحث يف شبهة تفضيل الذكر على األنثى يف املرياث من خالل بيان  .2
 قاعدة مطردة .

 اثلثا . منهج البحث 

ل اإلرثية بني املقاصد الشرعية من التفاضل يف املسائ إىللوصول لليل النصوص الشرعية حماولة حناول يف هذا البحث حت
 سباب هذا التفاضل واحلكمة منه .أالورثة من خالل بيان 

 املبحث األول 

 مقاصد التفضيل بني الذكور

ب عند وجود األ من نصيب أكثرن نصيب الزوج أ إذنصبة الذكور  يبني التفاوت يف حصصهم، أن استقراء إ 
 الذكور وحناول البحث يف مقاصـــد التفضـــيل بنين نصـــيب االبن يزيد على نصـــيب األب والزوج ،أالولد، يف حني جند 

 على وفق االفرتاضات اآلتية :
  



 

 
1970 

 : اآليتكللشريعة اإلسالمية   تقسيم الرتكة وفقاً يكون توفيت امرأة عن أب ، وزوج ، وابن ف : اَلفرتاض األول 

 بنا زوج أُ 

 الباقي تعصيباً  1  1 

 6 4  
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األب قد  نأنصــيب الزوج يف هذه املســألة وهو الربع يزيد على نصــيب األب وهو الســدس على الرغم من  إن 

يت اي فيماتضح يها يأبعلى  يف تفضيل زوج املتوفاة صدَ ااملق نرى أنهتا ، و أيف تربية ابنته )املتوفاة( وتنش كبرياً بذل جهدا ً 
: 

نفاق الزوج يدفع لزوجته املهر ، وهو ملزم ابإل ألنسهام األب ، إكرب من أسهام الزوج يف تكوين ثروة املرأة إ إن:  أوَلً 
وج نفاق على ابنته إال إذا كانت فقرية ، فوجب تفضــــــــــــــيل الز ابإل ن كانت غنية ، بينما األب ال يكون ملزماً إعليها ، و 

 رم ابلغنم .على قاعدة الغ بناءاً 
ها ، كونه يف الغالب يأبحاجة للمال من  أكثرن هللا سبحانه وتعاىل راعى حاجة الورثة إىل املال ، فزوج املتوفاة إ:  اثنياً 

 . صغر سناً أالشائع 
 :  فيما أييتضح تتصد من ذلك اوقد ورث االبن يف هذه املسألة اإلرثية أكثر من األب والزوج ، واملق

 . شد وأجلىا البنها يكون وحبها معزة املرأة أناملفرتضة للمتوفاة إذ مهما تبلغ معزة الزوج واألب ، اال . املشاعر  أوَلً 
ما أ،فاالبن مقبل على احلياة ، أكثرلذا تكون حاجته للمال  ، من األب والزوجســـــــــــــناً صـــــــــــــغر أن االبن يكون إ.  اثنيا

 . هامدبران عن هماالزوج واألب ف
 .لمجتمعويف ذلك مصلحة ل نه مازال صغرياً أل،ة على االستثمار من األب والزوج يف الغالب قدر  أكثر. االبن  اثلثا

 للشريعة اإلسالمية يكون كما أييت: شخص عن أب ، وابن فتقسيم الرتكة وفقاً  ويفت  : اَلفرتاض الثاين
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 ابن أُ 
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 نســــــانن حق الوالدين على اإلأن نصــــــيب االبن يزيد على نصــــــيب األب على الرغم من أاملســــــألة  وجدان يف هذه     
قال هللا ن قرن هللا ســـــــبحانه وتعاىل توحيد عبوديته بطاعتهما ، فأعظم من حق ولده عليه ، فقد بلغ حق الوالدين إىل أ

ُه َواِبْلَواِلَديْ تعاىل ى رَبَُّك َِل تَ ْعُبُدوا َِل َِِيَّ اًن َوَقض      َ ن هللا ســـــــبحانه أ ســـــــببن كان كذلك فما إ، و (1)ِن ِِْحس      َ
صـــــــــد يف ذلك يف غاية احلســـــــــن واحلكمة وهذا ما ان املقأ رىون ،وتعاىل جعل نصـــــــــيب االبن يزيد على نصـــــــــيب األب

 نوضحه مبا أييت :
دبر ى احلياة واألب مأو بعبارة أخرى االبن مقبل عل ، قربأمن احلياة وهو إىل املوت  ن األب قد أخذ قســـــــطاً أ . أوَلً 

  . من حاجة األب أكثرومن مث حاجة االبن للمال  عنها .
 ا ال يشعرمبنائه بأبنائه ، لذلك يشعر جتاه أيف  حياتهيشعر ابمتداد  نسانلنسب املتوىف ، فاإل يعد االبن امتداداً  . اثنياً 
بط بوجودهم ، وهللا ره  مرتكهنم امتداد له، وذ أمن احتياج األب، ويشعر  أكثرموال يه ، فيشعر ابحتياجهم لألأبجتاه  به

 .(2)من نصيب األب أكثر سبحانه وتعاىل استجاب هلذا الشعور الفطري ، فعني لالبن نصيباً 
كرب أقدرة على اســـــــــــــتثمار األموال من أب املتوىف، لصـــــــــــــغر ســـــــــــــنه وطموحه مما يؤدي إىل فائدة  أكثراالبن  إن . اثلثاً 

 للمجتمع.
بني الذكور هي احلاجة للمال      ، واملشـــــــاعر من التفاضـــــــل يف االنصـــــــبة  اصـــــــدن املقأ الذكر فةيتضـــــــح من األمثلة ان

 املفرتضة للمتوىف ، ومصلحة اجملتمع .
  

                                                           

 )1( سورة اإلسراء : اآلية 23.
 )2(  أحم  ا شيخ محم  ا با يساني، نظرة إ ى ا مرأة وا رجل في اإلسال ، م بعة ا عاني، ب  ا ، 1985  ، ص79.
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 املبحث الثاين 

 مقاصد التفضيل بني اإلنث  

، الســــــدس  نصــــــبتهن ، ففرض األمأنصــــــبة النســــــاء  يبني جبالء االختالف والتفضــــــيل يف أمعان النظر يف إن إ 
وفرض الزوجة الثمن عند وجود الولد ، وفرض األم الثلث ، وفرض الزوجة الربع عند عدم الولد.كما خيتلف نصــــــــــــــيب 
م البنت عن مرياث األم ، والزوجة ، ففرض البنت النصــــــــف عند االنفراد ، والثلثان عند التعدد ، بينما ترث األخت أل

 .)3(األمثلة يف التفاوت بني حصص النساء السدس عند االنفراد ، والثلث عند التعدد وغريها من
 حناول بيان املقاصد من هذا التفضيل على وفق االفرتاضات اآلتية :و  

 للشريعة اإلسالمية يكون كما أييت: شخص عن أم ، وزوجة فتقسيم الرتكة وفقاً  ويفت  : اَلفرتاض األول

 زوجة أم 
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ثالثة  لزوجةا، بينما ورثت  ورداً  ورثت األم تســـــعة ســـــهام فرضـــــاً  إذهذه املســـــألة تفضـــــيل األم على الزوجة ،  وجدان يف
 :  يتضح مبا أييتصد من تفضيل األم على الزوجة ااملق نرى أنسهام ، و 

األم  منســـناً غر صـــأالهنا يف الغالب  ، ن تتزوجأن الزوجة ممكن أ إذمن حاجة الزوجة ،  أكثر. حاجة األم للمال  أوَلً 
 غالبا.غري مؤهلة للزواج  مسنةابإلنفاق عليها ، بينما األم تكون  ملزمٍ ، فتكون ذات زوج 

 ن حبه وقربه ألمه يف الغالب يكون أكرب من قربه لزوجته .أ إذ. مشاعر املتوىف املفرتضة اثنيا 
ملصـــــاحبة الطبيعية لزوجها ته على حق الزوجة يف ا. قدم هللا ســـــبحانه وتعاىل حق األم على املتوىف يف تربيته وتنشـــــئ اثلثاً 

 وجهدها يف خدمته ومشاركتها يف تكوين ثروته .
ما م ، وزوجة فتقســـــيم الرتكة وفقا للشـــــريعة اإلســـــالمية يكون كأشـــــخص عن بنت ، و  ويفت   ين :ااَلفرتاض الث 

 أييت:
                                                           

)3( انظر محم  غرة  روزة ، ا مرأة في ا قرآن وا سنة ،  2 ، منشورات ا م  بة ا عصرية ، بيروت ، 1980 ، 
. 219ص  
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 زوجة أم بنت 
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  4 12 24املسألة  أصل
 والباقي يرد على
البنت واألم كال 
 حبسب سهامه

3 

    
( دوالٍر ، ونصـــــــــيب األم  3000( دوالٍر ، فســـــــــيكون نصـــــــــيب الزوجة )  24000فلو افرتضـــــــــنت أن قيمة الرتكة ) 

ن هللا ســــبحانه وتعاىل فضــــل يف هذه املســــألة البنت على (دوالٍر ، إ 15750(  دوالٍر ، ونصــــيب البنت )  5250)
 النقاط اآلتية:يف  ملقاصد من هذا التفضيلميكن إجياز ااألم والزوجة ، و 

البنــت مقبلــة على احليــاة ، فتحتــاج املــال ملعيشــــــــــــــتهــا  ألنن حــاجــة البنــت للمــال تفوق حــاجــة األم والزوجــة ، إ . أوَلً 
فيما  ملالامعهما جلما لكربمها، أو إحاجة للمال أقل وســكنها ودراســتها ، عند عدم العائل هلا ، أما األم والزوجة فهما 

 ضى من عمرمها .م
لى ابنته من أمه ع وعطفاً  حنواً  أكثرن الشــــــخص يكون أ إذ املفرتضــــــة راعى هللا ســــــبحانه وتعاىل مشــــــاعر املتوىف . اثنياً 

 وزوجته، دون غمط حق األم والزوجة. 
 ت ويف شخص عن أخت شقيقة ، وأخت ألم ، فتقسيم الرتكة يكون كاآليت :: اَلفرتاض الثالث

 
 ُأخت أل أخت شقيقة 
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(  3)  ألب ، فاألخت الشــــقيقة ورثتعلى نصــــيب األخت  زائداً جعل هللا ســــبحانه وتعاىل نصــــيب األخت الشــــقيقة 
يف هذا التفضيل  واملقصد ، 4( رداً على راي قسم من الفقهاء أبن الرد يكون لألخت الشقيقة فقط 2سهام فرضاً و )
ضة فاألخت الشقيقة أقوى قرابة من األخت ألب ،واملقصد هو مراعاة املشاعر املفرت  للمتوىف على الثانيةقوة قرابة األوىل

 .)5(د علة للتفاضلنوثة ال تعن الذكورة واألأن هذا التفاوت يف حصص النساء دليل على أو  للمتوىف يف تقسيم تركته 
 املبحث الثالث 

 مقاصد تفضيل اإلنث على الذكور   

وريث الذكور ، وعدم ت إلانثيف هذا املبحث صورتني لتفضيل اإلانث على الذكور ، الصورة األوىل توريث ال نتناول
  الب اآلتية :املط إىل، ونقسم هذا املبحث  ، ذكورأكثر من ال انثوالصورة الثانية توريث اإل

 املطلب األول : حاَلت ترث األنثى وَل يرث الذكر

 األنثى أكثر من الذكراملطلب الثاين : حاَلت ترث 

 املطلب األول
 ذكرحاَلت ترث األنثى وَل يرث ال 

 حاالت عديدة يف الشريعة اإلسالمية ترث األنثى فيها وال يرث الذكر ومنها ما أييت : مثة
 

 :اجتماع اجلدة الصحيحة واجلد غري الصحيحاَلفرتاض األول : 
 كون كما أييت:يللشريعة اإلسالمية  قاً أم فتقسيم الرتكة وف أبشخص عن أم أم ، و  ويفا ت  إذف 

  

                                                           

  4 . شمس ا  ين ا سر سي ، ا مبسو  ، ج29 ،  3،  ار ا معرفة ، بيروت ص192
)5(  ا شيخ عمر ا شهير ب بن ا قره  اغي ، ا ف ح ا واضح على ا منح ا فائض في عل  ا فرائض ، م بعة ا مجمع ا علمي 

.23، ص 1978ا  ر ي ، ب  ا  ،   
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 أب أم أم أم 
 فرضاً         1            

 والباقي رداً       6             
 األرحام يال ابقي النه من ذو 

 _ 5+    1        6أصل املسألة 

لرتكة كونه من ا جها( شــــــيئاً ن أم األم ورثت الرتكة كلها الســــــدس فرضــــــاً والباقي رداً بينما مل يرث أب األم )زو إ 
، ويف هذا التفضــيل مقصــد واضــح أبن هللا ســبحانه وتعاىل قدم اإلانث على الذكور لتقدميه فضــل  )6(من ذوي األرحام

ام األم احلاضـــنة للولد عند عدم وجود األم على الرأي الغالب يف الفقه اإلســـالمي على أب األم النه من ذوي األرحام 
. 

 اجتماع زوج ، وأخت شقيقة ، وأخت ألُ أو أخ ألُ اَلفرتاض الثاين :
 ا توفيت امرأة عن زوج ، وأخت شقيقة ، وأخت ألب ، أو أخ ألب فنحل املسألة ابفرتاضني كما أييت:إذف 

 : توفيت امرأة عن _ زوج ، وأخت شقيقة ، وأخت ألب ،فتقسم الرتكة كاآليت -أ
 أخت ألب أخت شقيقة زوج 
 1 

2 
1 
2 

 تكملة              1
 للثلثني              6

 1 3 3 6أصل املسألة 
    7عالت املسالة إىل 

 توفيت امرأة عن _ زوج ، وأخت شقيقة ، وأخ ألب ،فتقسم الرتكة كاآليت: –ب 
 أخ ألُ  أخت شقيقة  زوج 
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 1 
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 الباقي تعصيباً ابلنفس 

 ال ابقي  1  1 2أصل املسألة 

                                                           

)6(  صا ح بن فوزان بن عب  هللا ا فوزان، ا  حقيقات ا مرضية في ا مباحث ا فرضية،  3، م  بة ا معارف، ا رياض، 

حمي   ه يس ، ا وافي في ميراث ا ج ات ، بحث منشور في مجلة  لية األما  األعظ  ، ا ع   ا ثامن . 65، ص1986

. 434، ص 2014عشر ،   
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( ، بينما مل يرث نظريها 7ألب يف االفرتاض األول ورثت ســـهماً واحداً من أصـــل املســـألة )ن األخت أوجدان  
 .)7(األخ ألب أي شي من الرتكة
ثبت ان تفضـــــــــــــيل الذكور على اإلانث يف املرياث ال تعد قاعدة مطردة يف الشـــــــــــــريعة  ،نفاً آابســـــــــــــتقراء احلاالت الواردة 

ال ميكن  نثىرثية لألن احلاالت اإلال  )8(ادها على ســــــــــبيل احلصــــــــــراإلســــــــــالمية ، وال نتفق مع قســــــــــم من الكتاب ابير 
حصـــــــرها، بســـــــبب اختالف الورثة من حالة إىل أخرى وطريقة التوريث كما هو احلال يف توريث ذوي األرحام يف الفقه 

 . سالمي لوجود اختالف بني الفقهاء يف طريقة توريث ذوي األرحاماإل
 يناملطلب الثا

 ذكرمن ال أكثراألنثى حاَلت ترث   
هناك حاالت عديدة ترث فيها املرأة أكثر من الرجل، لكوهنا ترث ابلفرض، والرجل يرث ابلتعصيب ومنها ما  
 أييت :

 وان شقيقان ووجود األم والزوجةأخم مع اجتماع أختان أل .1
ســـالمية يكون كما عة اإلللشـــري م، وزوجة، فتقســـيم الرتكة وفقاً أوين شـــقيقني، و أخم ، و ا ت ويف شـــخص عن أختني ألإذف 

 أييت :
 أخوين شقيقان أختني الم أم زوجة 

 1 
4 

1 
6 

1 
3 

 الباقي تعصيباً ابلنفس

 3 4 2 3  12أصل املسألة       
 6 8 4 6 24تصحيح املسألة إىل 

من نصـــيب األخ الشـــقيق الذي ورث ثالثة ســـهام ابلرغم من أنه  أكثرم ورثت أربعة ســـهام وهو ن األخت ألإ 
 . )9(الفروض واألخ الشقيق من العصبات ابهنا من أصحة منها ، ألابقوى قر أ

                                                           

)7(   . أحم  فراج حسين ،  . محم   مال ا  ين اما  ، نظا  االرث وا وصايا واالوقاف في ا فقه االسالمي ، منشورات 

.157، ص  2002،  بنان ،  حقوقية ا حلبي ا  
)8( صالح ا  ين سل ان ، ميراث ا مرأة وقضية ا مساواة ،  1 ،  ار نهضة مصر  ل باعة وا نشر وا  وزيع ، مصر ، 

حاالت ميراث ا مرأة مع ا رجل ، بحث منشور في مجلة  لية ص ا   لحقوق ،  ، عا ل ناصر . 18، ص 22، ص 1999

. 256، ص0120،  8، ا ع    5ا مجل    

)9( انظر  . محم  أبو حسان ، ا مرأة واالسرة بين اإلسال  وا نظ  ا  ربية-جمعية ا عفاف ا  يرية ، االر ن، 1998، ص 

وما بع ها. 120  
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4 

1 

6 

1 
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1977 

 

  ابن ابن، أو  ابناجتماع األبوين والزوجة ، والبنت وبنت .2
 فنحل املسألة  ابن ابنأو  ابنم ، وبنت ، وبنت أشخص عن زوجة ، وأب ، و  ويفا ت  إذف

 كما أييت:  بناال ابنرث وأخرى كون الوا بنرثة بنت االاابفرتاضني احدمها كون الو 
 
 
 اَلفرتاض األول : -أ

 ابنبنت  بنت أم أب زوجة 
 1 

8 
1 
6 

1 
6 

1 
2 

1 
6 

 تكملة للثلثني
 24أصل املسألة 
 27عالت املسألة إىل 

3 4 4 12 4 

 
 اَلفرتاض الثاين: -ُ 

 بنا ابن بنت أم أب زوجة 
 1 

8 
1 
6 

1 
6 

1 
 سالباقي تعصيباً ابلنف 2

 1 12 4 4 3 24سألة أصل امل

( الن فرضــها الســدس ، أما ابن 27جند من خالل احللني االنفني ان بنت االبن ورثت أربعة اســهم من أصــل املســألة )
 .)10(نباال ابنبن أكثر من ( النه وارث ابلتعصيب ، فورثت بنت اال24االبن فورث سهماً واحداً من أصل املسألة )

آلنفة الذكر أن األنثى ترث أكثر من الذكر يف بعض احلاالت اإلرثية ، ألن البنت وجدان من خالل استقراء األمثلة ا
من أصحاب الفروض وقد راعى هللا سبحانه وتعاىل حاجتها للمال أكثر من حاجة الذكر ، السيما أن هذه احلاالت 

 اليوجد ذكر معها فتكون عصبة معه .

                                                           
 )10(  . صالح ا  ين سل ان ، ميراث ا مرأة وقضية ا مساواة ،  1 ،  ار نهضة مصر  ل باعة وا نشر وا  وزيع ، مصر ، 1999 ، ص22 .
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8 

1 

6 

1 
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1 

2 



 

 
1978 

 املبحث الرابع 

 قاصدهاوم تفضيل الذكور على اإلنث حاَلت 

اث فيعد على األنثى يف مسائل عديدة ، منها تفضيله عليها يف املري  ذكريثري البعض سؤااًل مفاده ملاذا فضل اإلسالم ال
 املرياث، يف املســــــاواةيف األمور كافة ومنها  لذكرهذا املوقف هضــــــماً حلقوقها وانقاصــــــاً من شــــــأهنا وينادون مبســــــاواهتا اب

اليت يفضل  اضاتبعض االفرت  فنبحث يف ،ذه الشبهة مبوضوعية بعيدا عن العواطف وحناول يف هذا املبحث مناقشة ه
 تيني :لبيني اآلونقسم املبحث إىل املط من هذا التفضيل،، مث نبحث يف احلكمة  فيها الذكر على األنثى

 املطلب األول : حاَلت تفضيل الذكر على األنثى
 املطلب الثاين : مقاصد تفضيل الذكر على األنثى

 
 املطلب األول

 حاَلت تفضيل الذكر على األنثى
 سنبحث يف هذا املطلب افرتاضات يفضل الذكر على األنثى يف سهام الرتكة كاآليت : 

 : اجتماع البنت مع االبن االفرتاض األول
 للشريعة اإلسالمية يكون كما أييت: فإذا ت ويف شخص عن بنت، وابن، فتقسيم الرتكة وفقاً 

 بنت  ابن 
  
 الرتكة كلها تعصيباً ابلغري  

 1  2 3أصل املسألة 

ُ يف َأْوَلدُِكْم إن البنت ورثت نصــــف نصــــيب االبن تعصــــيباً ابلغري ، مصــــداقا لقول هللا تعاىل  يُكْم اَّللَّ يُوص   ِ
 ( 11)  لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِ  األنثيني

                                                           

 )11( سورة ا نساء ، اآلية 11 .



 

 
1979 

 

لك ابن ، إذا احتدوا بدرجة القرابة مع املتوىف، وكذويطبق التقســــــــــــــيم ذاته إذا اجتمع ابن االبن مع بنت االبن وإن نزلوا
 . )12(البنت وبنت البنت ذوي ارحام 

 : إنفراد األبوين ابلرتكةاالفرتاض الثاين
 م، فإن تقسيم الرتكة وفقا للشريعة اإلسالمية يكون كما أييت:أفإذا ت ويف شخص عن أب، و 

 أُ  أم        
 
 

1 
 فرضاً     3

 
 فسنابلالباقي تعصيباً 

 2  1         3أصل املسألة  

 . )13(فاألم ورثت نصف نصيب األب، إذ ورثت الثلث فرضاً، وورث األب الباقي تعصيباً ابلنفس
 : اجتماع األخت الشقيقة واألخ الشقيق، أو األخت ألب واألخ ألب :االفرتاض الثالث

 كما أييت :كون  ي شريعة اإلسالمية فإذا ت ويف شخص عن أخت شقيقة، وأخ شقيق، فتقسيم الرتكة وفقا لل 

 أخت شقيقة  أخ شقيق 
  
 الرتكة كلها تعصيباً ابلغري  للذكر  

 مثل حظ األنثيني
 1  2 3أصل املسألة 

 

                                                           

)12(،  . عا ل ناصر ، حاالت ميراث ا مرأة مع ا رجل ، بحث منشور في مجلة  لية ص ا   لحقوق ، ا مجل  5 ، ا ع   

. 256، ص 2001،  8  

)13(   مص فى محم  جميل، ا   بيقات في عل  ا ميراث،  ار ا جاحظ، ب  ا ، 1961 ، ص 127 . . مص فى ا سباعي 

شق، سوريا، ، م بعة جامعة  م 3وني ، األحوال ا ش صية في االهلية وا وصية وا  ر ات ،   ب رحمن ا ص . عب  ا

. 560، ص  1970  

 



 

 
1980 

َوِِْن َكانُوا أخوة رَِجاَل َوِنَسا ًٌ إن األخت الشقيقة ورثت نصف ارث األخ الشقيق وذلك لقول هللا تعاىل  
  )14( ظِ  األنثينيفَِللذََّكِر ِمْثُل حَ 

 
: اجتماع ذوي األرحام الذكور واإلانث املتحدين يف جهة القرابة ودرجتها وقوهتا، فإذا ت ويف شــــــــــــــخص  االفرتاض الرابع

 كما أييت:  يكون على رأي قسم من الفقهاء املسلمنيعن بنت أخت شقيقة ، وابن أخت شقيقة، فتقسيم الرتكة 

 ابن أخت شقيقة  بنت أخت شقيقة 
 2  1 3صل املسألة  أ

  
إن بنت األخت الشـــــــقيقة ورثت نصـــــــف حصـــــــة ابن األخت الشـــــــقيقة لكوهنا من ذوي األرحام واحتدا يف جهة القرابة 

 .(15)ودرجتها وقوهتا
 : مرياث الزوجني االفرتاض اخلامس

رث أما تفإذا مات أحد الزوجني ، فالزوجة ترث نصــــــــــــف حصــــــــــــة الزوج عند وفاته، فإذا ت ويف الزوج، فالزوجة  
الربع عند إنعدام الولد، أو الثمن عند وجود الولد ، بينما يرث الزوج نصـــــــف تركة زوجته عند إنعدام الولد ، ويرث ربع 

 تركة زوجته عند وجود الولد.

ُف َما تَ َرَك َأْزَواُجُكْم ِِْن مَلْ َيُكْن ََلُنَّ َوَلد  َفِإْن َكاَن ََلُنَّ  :   لقوله تعاىل  َلد  فَ َلُكْم الرُّبُُع ممَّا وَ َوَلُكْم ِنص           ْ
 .  )16(  تَ رَْكَن ِمْن بَ ْعِد َوِصيٍَّة يُوِصنَي ِِبَا أو َدْينٍ 

 الثاين املطلب
 مقاصد تفضيل الذكر على األنثى

على شبهة تفضيل رد الن على أحكامه حياولون ين كثريا من الكتاب املسلمني املتحمسني واملخلصني لشرع هللا والغيور إ
 ت تقليدية متكررة منذ زمن طويل تشتمل على حجتني كما أييت :اابى األنثى يف املرياث ابجالذكر عل

                                                           

 )14( سورة ا نساء ، اآلية 176.

)15(.  .قيس عب ا وه ب  عب هللا ا سعي ي ، أح ا  ا مواريث وا وصية وا وقف في ا شريعة اإلسالمية وماعليه ا عمل في 

.141،  ار افاق مشرقة ، األمارات ، ص1،   2005(  سنة  28ال ا ش صية األمارا ي رق  )قانون األحو  

 )16( سورة ا نساء ، اآلية 12



 

 
1981 

 

عرب اجلاهلية  عند األنثى فقد كانت ألنثىجحاف الذي حلق ابزالت الغنب واإلأن الشــريعة اإلســالمية الغراء إ:  األوىل
 ف نصيب الذكر.شريعة اإلسالمية بتوريثها نصإنصفتها الال حترم من املرياث فحسب ، بل اهنا تورث كباقي املتاع ، ف

: إن االعباء املالية امللقاة على كاهل الذكر أكثر مما هو ملقاة على كاهل األنثى مما اقتضــــــــــى ان يكون نصــــــــــيبه  الثانية
 .)17(ضعف نصيبها

 
 تني اَلنفِت الذكر املالحظات اْلتية:ابولنا على اَلج

 لنابع ااجلاهلية املوضــــوع من قبل البشــــر ، مبا يتناســــب مع ظروف حياهتم ، و : إن قياس نظام املرياث عند عرب  األوىل
من العادات الظاملة اخلاضـــــــعني هلا ، ألهنم قوم مل تلن هلم جوانب احلياة وليس هلم دين يعصـــــــمهم من اخلطأ ، مع نظام 

لوضــــــعي مع قياس التشــــــريع ا املرياث االســــــالمي املوضــــــوع من قبل هللا ســــــبحانه وتعاىل ، قياس مع الفارق ، إذ ال جيوز
 التشريع االهلي لتسويغ تفضيل الذكر على األنثى يف املرياث.

ن أنفا للرد على شـــــــبهه تفضـــــــيل الذكر على األنثى وكأن املســـــــألة مســـــــلم هبا و آ: إن ســـــــوق احلجتني املذكورتني  الثانية
ذا للتفضـــــيل ليســـــت قاعدة مطردة اإلســـــالم فضـــــل الذكر على األنثى يف األحوال مجعيها، يف حني وجدان ان مســـــألة ا

 وجدت من الواجب اإلشارة إىل جمموعة من الثوابت قبل البحث يف احلكمة من تفضيل الذكر على األنثى كاآليت :
 التفضيل َل يعد قاعدة مطردةأوَلً .

رث فيها ت هناك حاالت أنن تفضــــــيل الذكر على األنثى يف املرياث ال يعد قاعدة مطردة يف الشــــــريعة االســــــالمية، إذ إ
املرأة نصـــــف حصـــــة الرجل، وحاالت ترث فيها حصـــــة أكثر من الرجل، وحاالت ترث وال يرث الرجل، وحاالت ترث 

 . مساوية حلصة الرجل
 وحيث اننا حبثنا احلاالت مجيعها ماعدا احلالة األخرية وهي مساواة الذكر لألنثى يف املرياث فسنبحثها كاآليت : 

 أو بنتني فأكثر  ابنبوين مع اجتماع األ اَلفرتاض األول :
 فإذا ت ويف شخص عن أبوين، وابن، فإن تقسيم الرتكة سيكون كما أييت: 

                                                           

)17( انظر عباس محمو  ا عقا  ، ا مرأة في ا قران ،  ار ا هالل ، مصر ، ص68 وما بع ها.  . حم  ا عب  ا رحمن 

، مؤسسة 2ة ا ماجس ير من ا معه  ا عا ي  لقضاة با رياض،  ا جني ل، نظرية ا  ملك في االسال ، بحث  نيل  رج

،  1976وما بع ها. محمو  محم  غريب ، ا مال في ا قران ، م بعة ا عاني ، ب  ا  ،  48، ص1983ا رسا ة، بيروت، 

 1983مصر ، ع ا  ار ا قومية  ل باعة وا نشر ،  براهي  محم  ، ا مرأة في اإلسال  ، م أبوما بع ها. عب  ا حمي   77ص

.وما بع ها 69، ص   



 

 
1982 

 ابن أم أُ 
 
 

1 
6 

1 
6 

 الباقي تعصيباً 
 ابلنفس 

 4 1 1 6أصل املسألة 

لِ  َواِحٍد َوألبَوْيِه ِلكُ  إن األم ورثت حصة األب نفسها لورود نص قطعي الثبوت والداللة لقول هللا تعاىل   
هُ  اَن ل                      َ َرَك ِِْن ك                      َ ا ت                       َ ُدُس مم                      َِّ ا الس                                ُّ م                      َ ه                      ُ ن                       ْ  م                      ِ

  )18( َوَلد   
 اجتماع األخوات واألخوة َلم اَلفرتاض الثاين:

 فإذا ت ويف شخص عن أختني وأخوين الم فإن تقسيم الرتكة يكون كما أييت : 
 أخوين الم  أختني الم 
                  

 تساويابل                    

  1  3    أصل املسألة 
 6  6 12تصحيح املسألة 

 
ســـــهم يف الفقهني لورود أإن األخوات واألخوة الم ورثوا حصـــــصـــــاً متســـــاوية، إذا ورث كل أخت أو أخ ثالثة  

 نـــــــــــــــــــــص قـــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــوت والـــــــــــــــــــــداللـــــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــول هللا تـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــاىل
ُدُس فَِإْن َكانُوا َأكْ َوِِْن َكاَن رَُجل  يُوَرُث َكالَلًة أو اْمَرَأة  َوَلُه أخ أو أخ   ُهَما الس      ُّ ثَ َر ِمْن َذِلَك ت فَِلُكلِ  َواِحٍد ِمن ْ

 . )19( فَ ُهْم ُشرََكا ٌُ يف الث ُُّلثِ 
 تساوي الرجل واملرأة يف املرياث عند ِنفراد احدمها يف الرتكة اَلفرتاض الثالث :

عن أم فرتث  اته لو ت ويف شخصفلو ت ويف شخص عن أب ورث الرتكة كلها عصبة ابلنفس  ، ويطبق احلكم ذ 
  )20(الثلث فرضاً والباقي رداً يف ، وهذا ينطبق على االبن والبنت واألخ واألخت وغريهم من الورثة

                                                           
 )18( سورة ا نساء ، اآلية 11

 )19( سورة ا نساء ، اآلية 12.
 )20(  أحم    ار ، مسائل   بيقية في ا ميراث وا وصية ،  يوان ا م بوعات ا جامعية ، بيروت، 1999 ، ص95 .
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 اجتماع األُ واجلدة )أم األم( مع فرع وارث مذكر أو بنتني اَلفرتاض الثالث :
 ما أييت:فإذا ت ويف شخص عن أب ، وام أم ، وابن فإن تقسيم الرتكة  سيكون ك 

 ابن أم أم أب 
 
 

1 
6 

1 
6 

 الباقي تعصيباً ابلنفس 

 4 1 1  6أصل املسألة 

إن أم األم ورثت حصـــــــــــة متســـــــــــاوية مع أب املتوىف على الرغم من اهنا أبعد يف درجة القرابة ابملتوىف من األب  
 .)21(ويطبق التقسيم ذاته عند وجود بنتني

 املسألة املشرتكة اَلفرتاض الرابع :
إذا توفيت امرأة عن زوج ، وام ، وأختني الم ، وأخ شقيق ، فإن تقسيم الرتكة وفقا للشريعة اإلسالمية يكون  ف 
 كما أييت:

 
 
 

 أخ شقيق  أختني الم أم زوج 
 1 

2 
1 
6 

 
 

 ابلتساوي                      
  2  1 3 6أصل املسألة    
  6  3 9 18تصحيح احلالة  

 .)22(ت األخ الشقيق يف تركة املتوىف رغم أهنا اضعف قرابة للمتوىف من األخ الشقيقإن األخت الم ساو  
                                                           

)21( انظر محم  محم  سعفان ، معوض محم  مص فى ، ا ميراث في ا شريعة اإلسالمية ،  1، م بعة ا شرق اال نى ، 

.ع ها بوم 17، ص  1929مصر ،   

)22( انظر أبو ا   اب محفوظ بن أحم  بن ا حسن ا  لوذاني ، ا  هذيب في عل  ا فرائض وا وصايا ، حققه وعلق عليه 

.85، ص 1995، م  بة ا عبي ان ، ا رياض ، 1محم  أحم  ا  و ي ،    
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 اجلنس َل يعد علة للتفاضلاثنياً .
 ذكورنصــبة الأنفســهن ، و أ انثنصــبة اإلأفحســب ، بل بني  ألنثىوا ذكرنصــبة ال يكون بني الاأل اختالفن إ 

 . ، ونصيب الوارث سواء كان ذكر، أو أنثى بني حالة وأخرى
 إذ أن نفسـه اختالف نصـيب الوارث ومبا أننا حبثنا احتالف األنصـبة بني الذكور واإلانث ، لذا نبحث يف هذه النقطة 

نصـــبة الورثة يبني اختالف نصـــيب الوارث نفســـه من مســـألة إىل أخرى دون النظر كونه ذكر أو إنثى فنصـــيب أاســـتقراء 
حلاالت ا باقي من الرتكة بعد أصـــــــحاب الفروض عندعدمه ،وتطبقاألب الســـــــدس عند وجود الولد ، والرتكة كلها أو ال

 ذاهتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى اجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح 
)أب ألب( عند عدم األب ، ونصـــيب الزوج الربع عند وجود الولد ، والنصـــف عند عدمه ونصـــيب الزوجة الثمن عند 

والثلث عند إنعدامهم ،  وجود الولد ، والربع عند عدمه ونصـــــيب األم الســـــدس عند وجود الولد، أو مجع من األخوة ،
 .)23(وغريها من األمثلة

ســهم نصــبة األم والزوجة ، فلم خيتلف جنأنصــبة األب والزوج من مســألة إىل أخرى ، كما تغريت أفقد تغريت  
ن الــذي أختلف هو الرتجيح بني املصــــــــــــــــاحل املعتربة، وعلــل التوريــث ، فتوزيع تركــة املتوىف وفقــا أمن حــالــة إىل أخرى، 

ســـالمية تبىن على اعتبارات عديدة واملفاضـــلة بني هذه االعتبارات من اعباء مالية ، ومشـــاعر املتوىف ، وقوة للشـــريعة اإل
لو  القرَب ابملتوىف ، واملوازنة بني احلقوق وااللتزامات بني الوارث واملتوىف بناًء على قاعدة الغرم ابلغنم، فعلى ســــبيل املثال

 وفقا للشريعة اإلسالمية يكون كما أييت : توىف شخص عن أب ، وأم، فتقسيم الرتكة
 

 أم أُ 
 
 

  الباقي تعصيباً 

 1 2 3أصل املسألة  

 عن أب ، وأم ، وابن فتقسيم الرتكة سيكون كما أييت : شخص أما لو ت ويف
 
 

                                                           
)23( انظر سعي  بن سع  بن نبهان ا حضرمي ،   يل ا  ائض في عل  ا فرائض،  ار احياء ا   ب ا عربية، عيسى ا ب بي ا حلبي وشر اؤه ، مصر 

وما بع ها. 8، ص  1960،   
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 ابن أم أُ 
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 الباقي تعصيباً 

 4 1 1 6أصل املسألة 

 
فضــيل ن املوازنة بينهما تقتضــي هذا التأضــعف األم، والعلة يف ذلك  ن األب يف املســالة األوىل ورثأفيالحظ  

 للعلل االتية:
االعبـاء املـاليـة امللقـاة على كـاهـل األب أكثر من تلـك االعبـاء امللقـاة على كـاهـل األم، ومنهـا اإلنفـاق على من  .أوًَل 

 يعوهلم ومنها األم )زوجته(.
ألم اليت ن األب ملزم ابإلنفاق على ابنه خبالف اأة الغرم ابلغنم ، إذ إن تفضـــــــــــيل األب على األم مبين على قاعداثنياً.

 ال تكون ملزمة بذلك.
إن األب أكثر قدرة على اســتثمار األموال من األم، بســبب التزاماته بتوفري مصــدر رزق للعائلة، خبالف التزامات  اثلثاً.

 األم املسؤولة عن رعاية االسرة دأخل الدار.
صـــلحة ن املقارنة مل تنحصـــر بينهما بل مقارنة مصـــاحلهما مع مثانية فنجد نصـــيب األبوين متســـاويني ألأما يف املســـألة ال

 االبن ففضل االبن على كليهما للعلل اآلتية:
 إن االبن مقبل على احلياة ومن مث تكون حاجته لالموال أكثر من حاجة األبوين املدبرين عنها. . أوالً 
الغالب متيل إىل رعاية اوالده ألهنم امتداد له وجيد نفســــه فيهم فيميل إىل جعلهم اغنياء إن مشــــاعر اإلنســــان يف  . اثنياً 

 لتدبر مصاعب احلياة.
 .)24(ابن املتوىف اقدر على استثمار الرتكة من أبويه، مما ينعكس بفائدة مجة على اجملتمع كافة  اثلثاً.

ث ، أو ن يكون بني الذكور ، أو اإلانأل ميكن إذا التفضــــــــــيل يف املرياث ليس حمصــــــــــورا بني الذكر واألنثى ، ب 
 ملرياث.ن اإلنوثة والذكورة ال اثر هلما يف التفضيل يف اأتغري نصيب الوارث ذاته من حالة إىل أخرى ، وهذا دليل على 

                                                           
 )24( انظر أحم  ا شيخ محم  ا با يساني ، ا مص ر ا سابق، ص79 .
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ر عن العلل يف تفضــــــيل الذكر على األنثى يف املرياث يف بعض احلاالت هي : االعباء املالية ، ومشــــــاأومن وجهة نظران 
املتوىف ، والغرم ابلغنم ، والقدرة على اســــــــتثمار األموال ، وقد تكون قســــــــم من هذه العلل جمتمعة يف حالة من حاالت 

 التفضيل واترة متفرقة، وهذا ما سنبحثه يف الفروع اآلتية :
 الفرع األول : العب ٌ املاِل

ضعف األنثى  ن توريث الذكرأاألنثى، إذ إن علة االعباء املالية متحققة يف حاالت التفضيل كافة بني الذكر و  
يف بعض احلاالت مل يكن على اساس الذكورة واإلنوثة ، بل على اساس االعباء املالية لكليهما ، ولنضرب مثال يوضح 

البنت  ث، فرت ( دوالرٍ 30000)االختالف يف هذه االعباء ، فإذا ت ويف شـــــــــــــخص عن ابن ، وبنت ، وترك مبلغا قدره 
ينفقه على نفســـــه وعلى غريه  فإذا اراد الزواج ، فإنه يدفع املهر لزوجته ولنفرض انه  (20000)بن ، واال (10000)
،  ( دوالرٍ  10000وبقي له ) ،  )األنثى (ما ورثه من أبيه مهرا لزوجته نصـــف، وهذا يعين انه دفع دوالرٍ  (10000)

تزوج ،  حلاجة كالوالدين وأخته اليت ورثت معه حىت تابإلنفاق على زوجته واوالده وكل من يعوهلم عند ا ملزماً  علما أنه
ـــــكـــــن هلـــــــا كـــــفـــــــايـــــــة  ـــــهـــــــا ومل ي ويف عـــــن ـــــ  ـــــهـــــــا إذا فـــــــارقـــــهـــــــا زوجـــــهـــــــا ، أو ت ـــــفـــــقـــــــة عـــــلـــــي ـــــن  كـــــمـــــــا انـــــــه مـــــلـــــزم ابل

 مالية حلياهتا.
، فيصــــــــــــــبح جمموع مــا لــديهــا  ( دوالرٍ  10000) أمــا البنــت فــاهنــا أتخــذ مهرا عنــد زواجهــا ، ولنفرض انــه  

ال تكلف ابنفاق شــــيء من ماهلا ، مهما كانت غنية ، الن نفقتها اصــــبحت على زوجها ، مث هي  ( دوالرٍ 20000)
، فهو املكلف ابالنفاق عليها ما دامت يف عصـــمته ، أما إذا مل تتزوج فيبقى توريث الذكر ضـــعف األنثى منســـجما مع 

 .)25(أخوها يكون ملزما ابإلنفاق عليها عند احلاجة وأنالعدل واملساواة ، سيما 
كانت هناك حاالت شــاذة لرجال ينفقون ثرواهتم كلها على انفســهم وال يتزوجون ، وال يبنون اســرة فتلك   وإذا 

رة ، ن ينفق الرجل ثروته على بناًء اســــــــــــــأامثلة اندرة واألحكام تقام على الغالب الشـــــــــــــــائع ال النادر ، فاألمر الطبيعي 
ا شــــــــيئا البتة إال أيخذ منه أنة الزوجة كبرية فال حيق له نت ثرو اوإنفاق الرجل على اســــــــرته تكليفا ال تطوعا ، ومهما ك

 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي إبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يزعمه دعاة املســــاواة املطلقة ؟ فاملســــألة مســــألة ارقام وحســــاابت وترجيح بني املصــــاحل املرعية يف التوريث ، ال عواطف  

ن وقد كان مســـــوغا يف املاضـــــي ، أما االهذا التفضـــــيل   أنوحيتج  واذا كان البعض كاذبة وأخرتاعات خمالفة للحقيقة. 
دخلت املرأة يف جماالت العمل كلها، واصـــــــــبحت االعباء املالية امللقاة على كاهلها مســـــــــاوية لالعباء املالية امللقاة على  

 هذه احلجة مردودة من وجهني مها:فكاهل الرجل، 

                                                           
 )25( انظر عاب ة ا مؤي  ا عظ  ، سنة ا  فاضل وما فضل هللا به ا نساء على ا رجال ،  1،  ار أبن حز ، بيروت، 2000 ، ص123.
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وز مها وخترجها من اجلامعات ، وإن كان جياملرأة يف اجملتمع االســـــــــالمي تســـــــــتقر يف بيتها رغم تعل أن: األصـــــــــل  األول
بعينها من  اجملتمع من انحية ، أو حاجة امرأة مصــلحة يف االعمال اليت تقتضــيها اً عمل املرأة يف بعض اجملاالت اســتثناء

ائف حيتم تقوم هبا املرأة ، فهي وظ أنانحية أخرى ، فتعليم البنات ، وطب النســـــــــــــاء ، وغريها من االعمال اليت ينبغي 
ذلك  نألاجملتمع اشــتغال النســاء هبا، وقد يكون عمل املرأة لعدم وجود عائل هلا ، أو عدم كفاية ما يعوهلا به عائلها ، 

 .)26(احفظ هلا ولكرامتها وعرضها
الغالب  ، واألحكام تقام علىاً األصــل تفرغ املرأة الســرهتا واطفاهلا وخروجها للعمل اســتثناء أنوخالصــة األمر  

 ادر.الشائع ال الن
تجربة، ومل تصدر يف الغرب ال يزال يف قيد ال ذكر واألنثى: إن مبدأ املساواة املطلقة يف احلقوق وااللتزامات بني ال الثاين

م شــــــــر هلا ؟ وهل هو خري للمجتمع واالســــــــرة حبيث يكون صــــــــاحلا أاحلياة حكمها النهائي عليه ، هل هو خري للمرأة 
أة إىل يزول وتعود املر  أنم هو شـــــــــــــيء عارض ال يلبث أقنني القوانني ؟ للبقاء ، حىت يصـــــــــــــبح اســـــــــــــاســـــــــــــا ومناطا يف ت

خصوصيتها وانوثتها؟ وقد بدت منذ فرتة تلوح يف االفق بوادر احنسار هذا املبدأ ، كونه شيئاً عارضاً جاء نتيجة املدنية 
يفة يف احلياة مهيأة الهم وظاملرأة بتكوينها اجلســـــدي والفكري والوجداين ليســـــت  أنيزعم  أنالزائفة فال يســـــتطيع أحد 

وهي األمومة، فإذا مل تقم هبا فذلك اهدار لطاقة حيوية مرصودة لغرض معني ، وحتويل هلا عن سبيلها االصيل ، وحني 
 .(27)خروج املرأة للعمل فهذا استثناء وال يعد قاعدة تقتضي الضرورة 

مساواهتا  اه االسرة ، واعماهلا الوظيفية وهذا يستدعيتقوم بواجب األمومة وواجبها جت أناملرأة تستطيع  أنويرد البعض 
 لرجل يف احلقوق وااللتزامات، ومن مث وجب املساواة يف احلقوق وااللتزامات كافة ؟ اب
لو افرتضـــــــــــنا جداًل ابألخذ ابملســـــــــــاواة املطلقة يف احلقوق وااللتزامات بني الذكر واألنثى، اليس يف هذا املبدأ اجحاف  

 أنال ميكن نوثتها ومع ذلك فأة ، حبيث يلقى عليها من االلتزامات اليت ال تتناســـــــــــــب مع قدرهتا و وغنب واضـــــــــــــح للمرأ
 فإن سرة ، وواجب اثنوي وهو العمل، ومن مثخيتلف اثنان أبن على املرأة واجباً رئيساً، وهو األمومة والقيام بشؤون األ

دم يف الواجب الثانوي ، يؤكد فشـــــل هذا النظام وعأي تقصـــــري يف الواجب الرئيس، ولو حققت املرأة النجاحات كلها 
تقبل ســــيكشــــف عن املســــ وأنصــــالحيته . لذا فقد بدت بوادر الضــــيق والتربم هبذا املبدأ تظهر يف حميط املرأة نفســــها ، 

ع مخطأ هذا املبدأ وزيفه ، ويعود ابملرأة إىل وضــــعها الطبيعي لريفع عن عاتقها ما القي عليها من التزامات ال تتناســــب 
يها طبيعتها وقدرهتا، فاملرأة بغريزهتا وطبيعة االنوثة فيها ، تلقي عبأها يف احلياة على الرجل ، حىت يف البالد اليت ســـــــاد ف

                                                           
 )26( انظر عب  هللا بن زي  ال محمو ، ح مة ا  فاضل في ا ميراث بين ا ذ ور واإلناث،  2،  ار ا شروق، بيروت، 1982، ص5.

 )27( انظر  . جمعة محم  براج، ا مص ر ا سابق، ص41.



 

 
1988 

الرجل هو الذي يكد ويعمل دائما ، أما املرأة فقد تعمل وقد ال تعمل فعملها وكســــبها  أنمبدأ املســــاواة املطلقة ، جند 
بدأ دعاة املســـاواة ال يســـتطيعون تطبيق هذا امل وأنصـــل الذي تبىن عليه حياة االســـرة، ليس هو القاعدة ، وليس هو األ

لالختالف بني الذكر واألنثى يف القدرات والتكوين اجلســـــــدي والعاطفي، وال يعين هذا تفضـــــــيل احدمها على األخر ، 
زمن ألنه دين احلياة كلها د على مر اللذا فإن هللا سبحانه وتعاىل ميز بينهما يف بعض احلاالت فتشريعه بين على ما خيل

ظرة السليمة وما يصح لإلنسان يف كل زمان ومكان فودين االجيال مجيعها فال يقرر من األحكام إال ما يتماشى مع ال
دثر ويطويها الزمن كما تن أندون االلتفات إىل نزعات اهلوى كاليت تظهر يف بعض اجملتمعات بني حني وأخر وال تلبث 

 .طوى غريها
 املفرتضة الفرع الثاين : مشاعر املتوىف

إن املرء يعىن بوجود أبناء يكونون امتدادا له ، ويبنون نســــــــــبا بعده فالفطرة البشــــــــــرية متيل إىل بقاء الذكر وهذا  
 َوِِين ِ  يكون يف األبناء ، وأبناء األبناء ، فقد جاء يف القرآن الكرمي على لســــــان زكراي )عليه الســــــالم( قول هللا تعاىل 

ُ  لِ ِخْفُت اْلَمَواِلَ ِمْن َورَاِئي وََكاَنْت اْمَرَأيت َعاِقًرا فَ َهْب ِل ِمْن َلُدْنَك َوِليًّا * يَرُِثيِن َويَِرُث ِمْن آ َُ َواْجَعْلُه َر  يَ ْعُقو
يًّا ، فضـــال عن  يهاملرء يشـــعر ابلضـــياع واالنداثر وموت الذكر ، إذا مل يرتك بعده ذكوراً ينســـبون إل أن، إذ )28(  َرض  ِ
االبن يسند أبويه يف امللمات واملواقف الصعبة هلذا كله يشعر األابء ابلطمأنينة والدفء جتاه األبناء أكثر من البنات  أن

وتثور فيهم دواعي االفتخار واالعتزار ابالبن أكثر من البنت ، حىت النســــــــــاء انفســــــــــهن على الرغم من ميلهن العاطفي 
ر نه إىل أبنائهن ، ولكنهن يشــــــــعرن ابالعتزاز ابألبناء أكثر من البنات وجيعلن نصــــــــيب التقدياالنثوي إىل بناهتن أكثر م

والقيمــة لالبن أكثر منــه للبنــت ، وهــذا االعتزاز والتقــدير لالبن من قبــل األبوين مســـــــــــــــالــة فطريــة غريزيــة ، جبــل عليهــا 
ُ َأْعَلُم  اإلنســـــان منذ بداية خلقه ، ولذلك قالت امرأة عمران يف قول هللا تعاىل  ْعتُ َها أنثى َواَّللَّ ُِ  ِِين ِ َوض    َ قَاَلْت َر

 . )29(  ِبَا َوَضَعْت َولَْيَس الذََّكُر َكاألنثى
لذلك حياول األابء دائما ان جيعلوا ألبنائهم ما يعينهم على معاشــــــــهم حىت ال يضــــــــيعوا فيضــــــــيع ذكره معهم ،  

 : وبتوريث االبن ضعف نصيب البنت راعى املشرع مصلحتني 
: مشــــاعر املتوىف ابلرغبة يف بقاء ذكرهم وهذا يكون يف األبناء فيحاولوا ان جيعلوا هلم ما يعينهم على حياهتم حىت األوىل

 ال يضيعوا فيضيع ذكره معهم.

                                                           
 )28( سورة مري ، اآلية 4.

 )29( سورة ال عمران، اآلية 35.
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 .(30): حق املرأة يف تركه والديها، وشعورها حبقها هبذه الرتكة حاهلا كحال أخيهاالثانية 
 الفرع الثالث : الغرم ابلغنم 

ن العلة يف تفضـــــــــيل الذكر على األنثى هي املوازنة بني احلقوق وااللتزامات املتقابلة بني الورثة واملتوىف ، إذ ان إ 
االبن يكون ملزما ابالنفاق على والديه إذا كاان فقريين خبالف البنت اليت ال تكلف هبذا االلتزام ، فكان من العدل ان 

م ذاته يطبق على األخ الشـــقيق أو ألب فانه ملزم ابالنفاق على أخته أو أخيه يرث من الوالدين أكثر مما ترث ، واحلك
إذا كان فقري احلال خبالف األخت اليت ال تكون ملزمة هبذا الواجب فكان من العدل ان يرث من املتوىف أكثر مما ترث 

ن تركة زوجها ب الزوجة م، واحلكم ذاته يطبق على مرياث الزوج والزوجة ، فنصـــيب الزوج من تركة زوجته ضـــعف نصـــي
، والعلة مرتبطة اباللتزامات امللقاة على كاهل الزوج جتاه زوجته ، فهو يدفع هلا مهرا ، ويكون ملزما ابالنفاق عليها 
طيلة مدة حياهتا، كما انه قد يكون له دخل يف تكوين ثروهتا ، خبالف الزوجة اليت ال تلتزم ابي من هذه االلتزامات، 

هد الزوج يف تكوين من ج ون هلا دخل يف تكوين ثروته ابلتدبري يف املصـــــــاريف ، إال اهنا تظل بدرجة أقلإال اهنا قد يك
 ثروة زوجته.

 الفرع الرابع : القدرة على اَلستثمار

ُهَو ال َِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس ن هللا ســــــــــــــبحــانــه وتعــاىل خلق الــذكر واألنثى من نفس واحــدة ، لقول هللا تعــاىل : إ
َها َزْوَجَهاَواحِ   .(31)َدٍة َوَجَعَل ِمن ْ

وجعــل لكــل واحــد منهمــا مميزات وقــدرات ال توجــد يف األخر فوهــب للمرأة العــاطفــة الــدافقــة واحلنــان والرمحــة  
للقيام بواجباهتا االســـــرية ، ووهب الرجل اجللد والقوة للحصـــــول على مصـــــادر املعيشـــــة له والســـــرته ، وان هذه الطبيعة 

ل اقدر على استثمار األموال الذي بيده من املرأة املتفرغة لشؤون اسرهتا ، ومن مث قد تضاف هذه البشرية جعلت الرج
 العلة على التعليالت األخرى يف تفضيل الذكر على األنثى يف املرياث مما يؤدي إىل فائدة اجملتمع بعامة.

ان قد تنقلب ظلماً، كما لو كان ن املســـــاواة ليســـــت عدال يف األحوال كلها، الن املســـــاواة يف بعض االحيأإذ  
عندان عامالن فقام احدمها بضـــــــــــــعف جهد األخر أو انتج ضـــــــــــــعف منتوجه فليس من العدل مســـــــــــــاواهتما يف االجر، 

صــــــاحل قد يف التوريث تراعي جمموعة م مقاصــــــداً فكذلك ليس من العدل املســــــاواة املطلقة يف تركة املتوىف ، إذ ان هناك 
را التضارب بينهما مصاحل اجدر ابلرعاية ، ومما تقدم مل جند الذكورة واالنوثة حبد ذاهتا معياعلم هللا سبحانه وتعاىل عند 

                                                           

 )30( انظر أحم  ا شيخ محم  ا با يساني، ا مص ر ا سابق، ص79 وما بع ها.

 )31( سورة االعراف، االية 189.
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للتفاضـــــــــل يف املرياث بني الذكر واألنثى ، بل االختالف مبين على الفطرة اإلنســـــــــانية الســـــــــليمة ، وما تنادي به الغرائز 
رات ، واال راعاهتا ، والسري حسبما تقتضه تلك الضرو االصيلة ، وعوامل حتمية وواقعية ال تصلح االسرة واجملتمع إال مب

 أختلت موازين احلياة االجتماعية.
 

 الامتة 
 بعد أن أنتهينا من كتابة حبثنا، نقسم اخلامتة إىل نتائج وتوصيات كاآليت :

 أوَلً . النتائج 
 ع .اجملتمإن هلل سبحانه وتعاىل عند تشريعه لألحكام حكم ومقاصد فيها فائدة ونفع لإلنسان و  .1
 إن املقاصد الشرعية قد تكون ظاهرة لإلنسان،وقد تكون خافية اليعلمها إال هللا سبحانه وتعاىل.  .2
إن أحكام املرياث يف الشريعة اإلسالمية مبنية على مقاصد عديدة منها إنصاف الضعفاء وحاجات الورثة  .3

 ر املفرتضة للمتوىف ، ومصلحة اجملتمع .للمال ، واألعباء املالية ، وقاعدة الغنم ابلغرم ، ومراعاة املشاع
إن التفضيل يف املرياث طبقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية اليستند إىل علة الذكورة واألنوثة كما حياول البعض  .4

إشاعة هذة الفكرة ، فقد وجدان من خالل هذا البحث أن التفضيل يكون بني الذكور أنفسهم ، واإلانث 
ء كان ذكراً او أنثى ، وبني الذكور واإلانث ويف هذه احلالة يكون التفضيل أنفسهم ، والوارث ذاته سوا

للذكور على اإلانث وأحياانً العكس لإلانث على الذكور واحياان يرثون ابلتساوي ،وهذا دليل قاطع على أن 
 شبهة تفضيل الذكر على األنثى هتمة ابطلة وال وجود هلا .

عن دينهم يف شيوع هذه الشبهة من خالل الردود اليت تتضمن  أسهم قسم من الكتاب املتحمسني للدفاع .5
اإلقرار بوجود هذه الشبهة حبجة أن األنثى قبل اإلسالم كانت الترث شيئاً فإنصفها اإلسالم إبن اعطاها 

 نصف تركة الذكر نتيجة لالختالف يف األعباء املالية ، ويف هذا الرد إقرار بوجود هذه الشبهة .
  اثنيا . التوصيات

أنمل من املشرع الوضعي يف البالد اإلسالمية االلتزام أبحكام الشريعة اإلسالمية وعدم خمالفة النصوص  .1
 القطعية الثبوت والداللة ،مع األخذ ابملذاهب اإلسالمية املعتربة مبا ينسجم مع واقع اجملتمع .

د الشرعية رياث، ألن يف املساواة هدم للمقاص.أنمل من قسم من املشرعيني الوضعيني الغاء مساواة األنثى ابلذكر يف امل 2
يف املسائل اإلرثية ، والسيما أن تفضيل الذكر على األنثى يف املرياث ال يعد  قاعدة مطردة وفقًا ألحكام الشريعة 

 اإلسالمية.



 

 
1991 

 

ل مث نثىألأنه ساوى بني مرياث األوالد واوالدهم فاعطى اِذ  32وهذا ماذهب إليه قانون األحوال الشخصية الصومايل 
"، فخالف املشرع الصومايل قول هللا تعاىل 2ف 162" و "3،  2ف 161وهذا ما نصت عليه املاداتن " الذكرحظ 

ُ يف َأْوََلدُِكْم لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِ  األنثيني  :  .33يُوِصيُكُم اَّلل 

والبد أن  ع الصومايل جمتمع إسالميوهو توجه قد جانب الصواب أنمل من املشرع الصومايل تالفيه ، السيما أن اجملتم
 يكون القانون مرأة للمجتمع معربا عن معتقداته وعاداته وحاجاته .

 
 املصادر

.أبو اخلطاب حمفوظ بن أمحد بن احلسن الكلوذاين ، التهذيب يف علم الفرائض والوصااي ، حققه وعلق عليه حممد أمحد اخلويل ،  1
 1995، مكتبة العبيكان ، الرايض ، 1ط
   1985.أمحد الشيخ حممد الباليساين، نظرة إىل املرأة والرجل يف اإلسالم، مطبعة العاين، بغداد، 2
 . 1999.أمحد دكار ، مسائل تطبيقية يف املرياث والوصية ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، بريوت، 3

الوقاف يف الفقه االسالمي ، منشورات احلليب .أمحد فراج حسني ، د. حممد كمال الدين امام ، نظام االرث والوصااي وا 4     
 . 2002احلقوقية ، لبنان ، 

.سعيد بن سعد بن نبهان احلضرمي ، دليل اخلائض يف علم الفرائض، دار احياء الكتب العربية،   عيسى البايب احلليب وشركاؤه ، 5 
 . 1960مصر ، 

، مؤسسة 2لنيل درجة املاجستري من املعهد العايل للقضاة ابلرايض، ط.محد العبد الرمحن اجلنيدل، نظرية التملك يف االسالم، حبث 6
 .1983الرسالة، بريوت، 

 . 2014.محيد طه يس ، الوايف يف مرياث اجلدات ، حبث منشور يف جملة كلية األمام األعظم ، العدد الثامن عشر ، 7
، دار املعرفة ، بريوت3، ط 29.مشس الدين السرخسي ، املبسوط ، ج8  
 .1986، مكتبة املعارف، الرايض، 3حل بن فوزإن بن عبد هللا الفوزان، التحقيقات املرضية يف املباحث الفرضية، ط.صا9

 22، ص 1999، دار هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ، مصر ،  1.صالح الدين سلطان ، مرياث املرأة وقضية املساواة ، ط10
 ، 2000، دار ابن حزم، بريوت، 1فضل هللا به النساء على الرجال ، ط .عابدة املؤيد العظم ، سنة التفاضل وما11
 . 2001،  8، العدد  5.عادل انصر ، حاالت مرياث املرأة مع الرجل ، حبث منشور يف جملة كلية صدام للحقوق ، اجمللد 12

                                                           
  32 . قانون االحوال ا ش صية ا صوما ي رق  )23(  سنة 1975، ا منشور في ا جري ة ا رسمية ذي ا ع   )1( في 1975/3/8.

  33 . سورة ا نساء  ، اآلية 11   
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 .عباس حممود العقاد ، املرأة يف القران ، دار اهلالل ، مصر .13
 . 1983م حممد ، املرأة يف اإلسالم ، مطابع الدار القومية للطباعة والنشر ، مصر ، .عبد احلميد أبراهي14 

 1982، دار الشروق، بريوت، 2.عبد هللا بن زيد ال حممود، حكمة التفاضل يف املرياث بني الذكور واإلانث، ط15
بغداد ،  ض ، مطبعة اجملمع العلمي الكردي ،.عمر الشهري اببن القره داغي ، الفتح الواضح على املنح الفائض يف علم الفرائ16 

1978  
.قيس عبدالوهاب دعبدهللا السعيدي ، أحكام املواريث والوصية والوقف يف الشريعة اإلسالمية وماعليه العمل يف قانون األحوال 17

 . 2012، دار افاق مشرقة ، األمارات ، 1، ط 2005( لسنة  28الشخصية األمارايت رقم )
 .1998مجعية العفاف اخلريية ، االردن، -حسان ، املرأة واالسرة بني اإلسالم والنظم الغربية.حممد أبو 18
 .   1980، منشورات املكتبة العصرية ، بريوت، 2.حممد غرة دروزة ، املرأة يف القران والسنة ، ط19

عة الشرق االدىن ، مصر ، ، مطب1. حممد حممد سعفان ، معوض حممد مصطفى ، املرياث يف الشريعة اإلسالمية ، ط20
1929 .  

 . 1976.حممود حممد غريب ، املال يف القران ، مطبعة العاين ، بغداد ، 21 
، مطبعة جامعة دمشق، سوراي،  3مصطفى السباعي د. عبد الرمحن الصابوين ، األحوال الشخصية يف االهلية والوصية والرتكات ، ط 

1970 . 

 1961علم املرياث ، دار اجلاحظ، بغداد،  .مصطفى حممد مجيل، التطبيقات يف22
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 ريعة اَلسالميةالقانونية والش جتهاداتالطبيعة القانونية لعقود اَلمتيازات النفطية بني اَل

 حممد  عقل  حممد  انصر

 حتت ِشراف
 د. لقمان بن عبد املطلب

 فضيلة بنت حممد علي نورد. 
 

 امللخص
قود امتياز اهدافها التنموية لتأميم شركات النفط األجنبية املرتبطة معها بع تضطر بعض الدول النامية يف سبيل حتقيق

فتلجأ الشركات للتحكيم إلستيفاء حقوقها، األمر الذي يدفع احملكمني للبحث يف تكييف هذه العقود وحتديد طبيعتها 
تتمثل  ذه الدراسةه ِشكاليةذًا إركة(، القانونية املتأرجحة بني القانون الوطين )رغبة الدولة( والقانون الدويل )رغبة الش
ترتب عليه غموض ر الذي االم، وطينيف غموض الطبيعة القانونية لعقد االمتياز النفطي وأترجحه بني القانونني الدويل وال

يف حتديد االختصاصني القانوين والقضائي حلكم العقد، هذا الغموض سبب إشكالية للم َحكِِّمني، وألطراف العالقة 
ع مصلحة كاًل النظامني القانوين والقضائي املتوافق متثبيت  أن األطراف )الدولة، والشركة( يرغبان يفحيث  اقدية،التع

دة هي املوضوع فتنبع من أن دواًل إسالمية عدي أمهية. أما عقداالجيابية من ال قانونيةمنهما، للحصول على النتائج ال
ها النظر يف إثر قيامها ابلتأميم تتطلب حلل مع الشركات خل يف نزاعاتدول مضيفة لإلستثمارات النفطية وعادًة ماتد

فهو  اَلدف الثاينا للبحث، أم اَلدف األولتكييف هذه العقود وحتديد طبيعتها القانونية يف القوانني الوضعية وهو 
الكيفي وابستعمال  هجملنامعرفة مفهوم االمتياز وتكييفه يف الشريعة اإلسالمية. لذلك سنتناول هذا املوضوع ابستخدم 

أدوات حتليل النصوص والواثئق، والدراسات املكتبية، مع االستعانة ابألساليب الوصفية والتحليلية واملقارنة واليت نراها 
وفق االيت  املطلب  سنتناول املوضوعوعليه أبمهيتها، نعتقد نتائجللغرض الوصول  ملعاجلة إشكالية هذا البحث األنسب

ابلطبيعة اإلدارية للعقود النفطية فقهًا وقضاء ونفي ذلك. املطلب الثاين: اإلقرار ابلطبيعة الدولية للعقود  االول:اإلقرار
 النفطية فقهاً وقضاًء ونفي ذلك. املطلب الثالث: الطبيعة القانونية للعقود النفطية يف الشريعة االسالمية. 

 لنفط.ة االدارية المتياز النفط، الطبيعة الدولية المتياز ا:عقد امتياز النفط يف الشريعة، الطبيعاجلمل املفتاحية



 

 
1994 

 
 -املقدمة:
 تنتمى هي هل اجتاهات ثالثة إىلإلمتيازات النفطية ا لعقود القانونية الطبيعة حتديد حولالقانوين الوضعي  الفقه اختلف

اه من هذه االجتاهات ينطلق من ، وكل اجتخاصة طبيعة ذات عقود إىل أم دوليةال العقود إىل أم اإلدارية العقود إىل

اعتبارات ظاهرية طرحت للنقاش وخفية دافعها مصاحل أطراف العقود النفطية، أما الفقه االسالمي فقد كان له رأي 

ه اثبت وقطعي يف حتديده لطبيعة عقود االمتيازات النفطية انطالقا من قواعد الشريعة االسالمية الثابتة اليت التتبدل، علي

هذه االجتاهات الفقهية املختلفة سواء القانونية منها أو الشرعية اإلسالمية يف ثالثة مطالب على النحو  تناولن سوف

 االيت.

 ونفي ذلك. اإلقرار ابلطبيعة اإلدارية للعقود النفطية فقهاً وقضا ٌاً املطلب األول: 

كمها القانون ت طبيعة إدارية وابلتايل حيجتاذبت األراء الفقهية القانونية بني مؤيد لكون عقود اإلمتيازات النفطية ذا

 والقضاء اإلداري للدولة املضيفة )أواًل(، ورافض لذلك التكييف )اثنياً(، وكالٌ له حجته.

 .1أوًَل: اَلقرار ابلطبيعة اإلدارية للعقود النفطية

ه، والذي اسبة تسيري العقد الذي يربمه شخص معنوي عام بقصد إدارة مرفق عام أو مبن يعرف العقد اإلداري، "أبنه

 .2"تتبدى فيه نية األخذ أبحكام القانون العام وذلك بتضمني العقد شروطاً استثنائية غري مألوفة يف جمال القانون اخلاص

                                                           
 يراجع يف هذا : سعيد، نبيل أمحد. 1966م. "الطبيعة القانونية لعقد االمتياز البرتويل كعقد إداري". جملة جملس الدولة. القاهرة: السنوات من الثالثة عشر 1

. جملة نقابة احملامني األردنيةم. "االجتاهات احلديثة يف العقود االقتصادية الدولية". 1976، علوان، حممد يوسف. 366-343إىل اخلامسة عشر. ص 
م. ا"لعقود اإلدارية مع دراسة خاصة لنظام اتمني 1984. أيضاً: البنا، حممود عاطف. 1795. )العدد احلادي عشر والثاين عشر(. ص. 24السنة عمان: 

.75-71لنشر. ص. السعودية: دار العلوم للطباعة واجملة العلوممشرتايت احلكومة وعقود التوظيف واستغالل الثروة الطبيعية يف اململكة العربية السعودية".   
 هذا وقد أخذ املشرع اللييب يف حتديد مدلول العقد اإلداري مبعيارين األول شكلي يتمثل يف ضرورة أن تكون اجلهة املربمة للعقد شخصية إعتبارية عامة 2

اإلدارية  ملدنبة، راجع يف ذلك الئحة العقودوالثاين موضوعي يتمثل يف إتصال العقد بتسيري مرفق عام واحتوائه على شروط إستثنائية غري مألوفة يف العقود ا
.3،  2املادتني 1430لسنة  263رقم   
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طية توافرها ، يرى أنصار الطبيعة اإلدارية للعقود النفأساسية التعريف أن العقد اإلداري يقوم على ثالثة عناصر واضح من

لنستنتج مدى حليل ابلتعناصر العقد االداري  صرسوف حن عليهو ، إداريةاً عقودفهي  ية لذلكالنفطيازات االمتعقود  يف

 النفط. اتيف عقود امتياز توافرها 

 طبيعي بديهي، فالعقود اإلدارية طائفة من العقود اليت ذاوه ن تكون جهة اإلدارة طرفًا يف العقد.العنصر األول أ

 لعقود اإلدارية.ا الميكن بتااتً أن يعد من قبيل طرفاً فيه  فأن العقد الذي ال تكون جهة اإلدارةجهة اإلدارة، ومن مث تربمها

تكتسب كلها ودون  ومن الواضح متامًا أن عقود االمتياز البرتولية. 3يقصد هبا أشخاص القانون العام وجهة اإلدارة

 خالف مقتضيات هذا الشرط.

 ختتلف العقود اإلدارية عن العقود املدنية يف أهنا تستهدف.  العامِتصال العقد ابملرفق  العنصر الثاين

إدارايً  عتبار العقدإلحتقيق مصلحة عامة وهي تسيري املرافق العامة عن طريق االستعانة ابلنشاط الفردي، من مث فينبغي  

هذا نه إذا كان أد بي سامهة يف ذلك.أوتسيريه أوإدارته أواستغالله أواملعاونة وامل همن حيث تنظيم 4ابملرفق العام أن يتصل

ن نه يكفي يف ذلك أن يؤخذ املرفق العام أبوسع معانيه دو إإلضفاء الصفة اإلدارية على عقود اإلدارة، ف شرط الزماً ال

 ة أوصناعية جنباً املرافق العامة االقتصادية جتاري يشمل مبعىن أن املرفق العام تقيد يف ذلك بنوع معني من املرافق العامة،

هة اإلدارة ج حباجات ذات نفع عام تتواله واملرفق العام هو كل مشروع يستهدف الوفاء جنب مع املرافق اإلدارية. إىل

وإذا مل يرد نص صريح على قيام املرفق العام  .5ما بنفسها مباشرة أو تعهد به إىل أفراد يديرونه حتت رعايتهاإوتديره 

صل إبدارته يف مجلة قرائن وظروف حتيط بنشأة املشروع أو تت ضحامة اليت تتوجب تكشف احلال من واقع نية السلطة الع

                                                           
  راجع يف ذلك الئحة العقود اإلدارية رقم 263 لسنة 1430املادتني 2 فقرة ب.3
  راجع يف ذلك: أبوزيد، سراج حسني. 2004م.التحكيم يف عقود البرتول. )رسالة دكتوراة(. القاهرة. دار النهضة العربية. ص. 4.600
  الصدر السابق. ص. 5.602
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ومن ذلك مثاًل، اشرتاط حصول املشروع على ترخيص أوموافقة من جهة اإلدارة أوخضوعه ملراقبة اثبتة منها أومراجعة 

لعامة أوشغل األمالك للمنفعة احساابته من قبلها أومنح املشروع بعض امتيازات السلطة العامة مثل احلق يف نزع امللكية 

بلغاً من م قد بلغ نفطيةن استغالل الثروة الوعليه يرى أنصار هذا الرأي أ .6العامة أواإلعفاء من بعض الضرائب والرسوم

يف  اً للدولة حبالته الطبيعيةملك نفط، وإذ يعد الهيف الدول املنتجة ل األمهية يرقى إىل مستوى املورد الطبيعي للثروة القومية

ا يدخل الريب إن هذا االستغالل إمنو لدخلها القومي، وأولياً ابطن األرض بينما ميثل حني استخراجه مصدراً أساسيًا 

يف وظيفة الدولة وواجباهتا األساسية يف استغالل الثروات الطبيعية القومية وكفالة املوارد الالزمة الطراد نشاط سائر 

هذا  .7هنلر ا الغىن عنها يف الوقت اليت سد حاجات شعبها من منتجات النفطفضاًل عن واجبها يف  مرافقها األخرى

يتأكد كذلك  ،يةنفطقرتن ابستغالل الثروة الاملالريب أن معىن املرفق العام من حيث األمهية، أما من حيث اإلجراءات ف

، تهاوعه ملراقبجازهتا، فضالً عن خضموافقة الدولة وإ والذي يشرتط له بداءةً ، جبملة قرائن مستمدة من عقد االمتياز ذاته

متتعه ببعض و  وتنظيم التنقيب عن النفط واالنتاج، واصدار اللوائح اخلاصة هبما، واحلق يف التأميم، ساابته،حل تهاومراجع

اقرتان جدال إذن، حول  الف .8وإعفائه من الضرائب والرسوم، وغري ذلك من مسات املرفق العام ،امتيازات السلطة العامة

من املرافق عال أابلنسبة إىل الدول املنتجة للنفط،  ، بل إن هذا املرفق غدانفطيةابستغالل الثروة ال فة املرفق العامص

                                                           
 البنا، حممود عاطف. 1984م. ا"لعقود اإلدارية مع دراسة خاصة لنظام اتمني مشرتايت احلكومة وعقود التوظيف واستغالل الثروة الطبيعية يف اململكة 6

.71. السعودية: دار العلوم للطباعة والنشر. ص. جملة العلومالعربية السعودية".   
 علوان، حممد يوسف. 1976م. "االجتاهات احلديثة يف العقود االقتصادية الدولية". جملة نقابة احملامني األردنية. عمان: السنة 24. )العدد احلادي عشر 7

.8179والثاين عشر(. ص.   

 سعيد، نبيل أمحد. 1966م. "الطبيعة القانونية لعقد االمتياز البرتويل كعقد إداري". جملة جملس الدولة. القاهرة: السنوات من الثالثة عشر إىل اخلامسة 8
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ابلشلل، فهو  أصيبتقد  ابلكيان االقتصادي والسياسي للدولة، ولواله ماحتقق منوها، ولكانت تهلصل ذلكو  ،األخرى

 9الذي ال غىن عنه حبال من األحوال ولئن صحت هذه التسمية مبثابة املرفق أو األم

 العقد ابملرفق العام إذا كانت ضروريةاتصال إن عالقة . 10ِختيار املتعاقدين لوسائل القانون العامالعنصر الثالث 

ه إىل ن جهة اإلدارة قد التلجأ يف إبرامأ ر العقد إدارايً، فإهنا مع ذلك ليست كافية ملنحه هذه الصفة، ذلكاعتبال

انون العام ملا تراه من مصلحتها يف العدول عن ذلك إىل أسلوب القانون اخلاص، فتتبع يف شأنه ما يتبعه أسلوب الق

يكمن يف  اصالقانون اخل األفراد يف تصرفاهتم اخلاصة. ومن مث فإن املعيار املميز للعقود اإلدارية عما عداها من عقود

فة يف جمال القانون غري مألو لصاحل الدولة  قد لشروط استثنائية العنيتضماستخدام وسائل القانون العام واملتمثلة يف 

احلق يف نزع امللكية واستعمال الدومني  شروطومن أمثلة هذه ال .11جماالت القانون اإلداريتبين اخلاص تفصح عن 

سوم، ر العام وشغل بعض العقارات اخلاصة ملدد حمدودة دون رضاء مالكها، واحلق يف اإلعفاء من بعض الضرائب وال

الشروط اليت تضمن امتيازات جلهة اإلدارة الميكن أن يتمتع هبا املتعاقد معها مثل اإلشراف على تنفيذ العقد  أيضاً و 

، واعادة نفردةمني املدفوع منه وفسخ العقد إبرادهتا املأوالتفتيش على نشاط املتعاقد وتوقيع غرامات عليه ومصادرة الت

على ثبوت  صالعقد، أو الن تعاانز لواستبعاد اختصاص القضاء املدين والتجاري  قاهرة،التوازن املايل للعقد، والقوة ال

ظاهر عديدة م هنا ترصدأنصار هذا الرأي أيبني  نفطيةومن واقع استقراء عقود االمتياز ال االختصاص للقضاء اإلداري.

تها )كعقود إدارية( طبيععن  كشفت ليت، وامتنوعة هلذه الشروط االستثنائية غري املألوفة يف جماالت القانون اخلاص
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 النفطي احب عقد االمتيازمتتع ص ات النفطية مثلتتوافر يف خمتلف عقود االمتياز مما ونذكر هنا على سبيل املثال بعضاً 

وحقه يف االنتفاع  ،رضاء مالكيها أوشاغليها بصفة قانونيةبدون  ق شغل األراضي واستغالهلا يف أغراض العقد حىتحب

ل بدون و طاقة النقل يف خط أانبيب خيص متعاقدًا آخر، وحقه يف االنتفاع ابلدومني العام للدولة، بل واحلصبفائض 

بة على وحقه يف التمتع مبعاملة خاصة يف جماالت الرقا ،مقابل على مواد البناء الالزمة من األراضي غري اململوكة للغري

ت العمل لياًل ويف تنظيم مناواب وتيسري دخوهلم وخروجهم،، لعململباشرة ا النقد، ويف استقدام املستخدمني األجانب

ختويل صاحب عقد  ومن مظاهر هذه السلطة .12غري مقيد ذلك بنظم قانون العمل املقرر ويف العطالت الرمسية ،وهناراً 

اه والكهرابء )وهو ياالمتياز احلق يف إقامة السكك احلديدية واملوانئ ووسائل املواصالت السلكية والالسلكية وحمطات امل

احلق الذي ينطوي أحيااًن على معىن االلتزام(، وينبسط هذا احلق أحياانً فيشمل إقامة املستشفيات واملساجد ومعاهد 

ل بعض مرافق صاحب استعما البحوث العلمية والنزل اخلاصة مبوظفي احلكومة، ومما يرتبط بذلك، كفالة حق احلكومة يف

كذلك فإن صاحب   .أحياانً أبداء مرتبات موظفي احلكومة وممثليها العاملني هبذه املرافقه التزاماالمتياز بدون مقابل، بل و 

 .13ةأشبه ما يكون ابلدولة ذاهتا وتوابعها من األشخاص العام –وابلنسبة إىل جماالت الضرائب والرسوم  –عقد االمتياز 

للبالد  ة شركات االمتياز النهوض ابملصلحة القوميةوفضاًل عما سبق فكثرياً ما تنص عقود االمتياز على وجوب مراعا

از ابإلسهام يف لزام شركات االمتيإوالتزام سياستها العامة سيما ما تعلق منها ابلتصدير. بل إهنا قد تنص أحيااًن على 

متس ليت ا على عدم سراين القوانني واللوائح وقد تنص ،حتسني أحوال الشعب بتقدمي اخلدمات التعليمية والصحية

 ال -احلقوق التعاقدية لصاحب االمتياز إال مبوافقته. وال ريب أن هذا االشرتاط بغض النظر عن مدى قيمته القانونية
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ومضافًا إىل  .14عقد االمتياز حبيس دائرة القانون اخلاص وحدها يقبْ ه أن يـ  ارِ هَ ظْ تِ سْ إمقرواًن مبا سبق  ميكن يف ظله

 ن ذلك الشرطم تتضمن بعضاً من الشروط االستثنائية األخرى نفطيةود االمتياز الن عقإمظاهر السلطة العامة املتقدمة ف

فالة حق مني قيامه ابلتزاماته على وجه مرض، وكالقاضي إبلزام صاحب عقد االمتياز بتقدمي ضمان مايل كاف بغية أت

التفتيش ب عقد االمتياز، و والنص على حقها يف توقيع غرامات على صاح ،مني أوجزء منهأالدولة يف مصادرة هذا الت

يل فيها إدارة شركات االمتياز والتمث وكفالة حقها أحيااًن يف حضور جلسات، على نشاطه وفحص دفاتره وسجالته

ازل يف حاالت معينة، وحظر التن نفطيوأيضًا النص على حق جهة اإلدارة يف فسخ عقد االمتياز ال .15أبعضاء منها

اتراه حمققاً من الشروط م المتياز إال مبوافقة احلكومة، وكفالة حقها يف أن تفرضعن هذا العقد من قبل صاحب عقد ا

لعل من اظهر الشروط و  على هذا العقد وتطبعه بطابعها األصيل. هي اليت هتيمن للمصلحة العامة، فكأن املصلحة العامة

ص التحكيم، فقد ن   من شرط نفطيةالحترر بعض عقود االمتياز  هو كعقد إداري،  نفطييف تبيان طبيعة عقد االمتياز ال

 ي للقضاء اإلدارينفطعلى ثبوت االختصاص يف فض املنازعات املتولدة عن عقد االمتياز اليف بعض العقود صراحة 

ويف جان ب  .17م1958لسنة اجلزائري قانون البرتول و  16،اتفاقيات البرتول ابجلمهورية العربية املتحدةمثل  املدين دون

(  إيران، قد اعرتف (Sapphire( احملكم الوحيد يف قضية سافري Cavin) يبدو أن القاضي كافني ةالسوابق القضائي
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لك إبقراره، ربم بني شركة البرتول الوطنية نيوك والشركة الكندية سافري، وذمل، اامتياز النفطضمناً ابلطبيعة اإلدارية لعقد 

 .)األوبك( عن وجهة النظر هذه ةدافعت منظمأيضاً  .18العقد يتضمن عناصر تنتمي للقانون اإلداري نأب

 نفي الطبيعة اإلدارية للعقود النفطية. اثنياً:

العقد  لعدم توافر شروط التعد عقوداً إدارية استناداً  ات النفطيةعقود االمتياز  أن19يف هذا االجتاه يرى جانب من الفقه،

 ذه اخلالصة.، وابلتايل بعد الفحص يستخلصون هالعقود هذه اإلداري جمتمعة يف

 يقر أصحاب هذا االجتاه أبن هذا الشرط متوافر يف العقود .جهة اإلدارة طرفًا يف العقد تكون أن

 أهنم إال ،يكون مؤسسة تتبع الدولة الدولة أو شخص من أشخاص القانون العام، عادةً  هواألطراف حد فأ ةالنفطي

عاقده إىل يف ت العام الشخصأ يلج عقداً إدارايً، فقدحد أشخاص القانون العام يعد أنه ليس كل عقد يربمه أيرون 

اً لوحده وابلتايل فإذا كان هذا الشرط الزماً فإنه اليعد كافي اخلاص، وسائل القانون اخلاص فيربم عقوداً خاضعة للقانون

 20النفطي إلضفاء الطابع اإلداري على العقد

 :21مبرفق عام لألسباب اآلتية قد النفطعإتصال هذا االجتاه أصحاب  ينفي .ِتصال العقد ِبرفق عام
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ختضع  مرفقاً عاماً معناه إخضاع استغالل الثروة النفطية للمبادئ األساسية اليتيعد استغالل الثروة النفطية أبن  القول-أ

تجدة، ومبدأ سومبدأ مسايرة املرفق العام للتطورات امل ،مبدأ السري املنتظم واملضطرد للمرافق العامة هلا املرافق العامة وهي

استغالل ف .فطلعقود امتيازات الن الواقع العملي مع قول يتناقض هوو  مساواة األفراد يف االنتفاع خبدمات املرفق العام

زم الشركة التلتكما   ليس مشروع يعمل ابنتظام واضطراد بقصد أداء خدمات عامة للجمهور، لثروة النفطيةالشركة ل

 .أي نص هبذا املعىن عقدالجه، واليتضمن إبفادة اجلمهور من النفط الذي تنت

 أهنا ليست إال ة على أعمال الشركة املتعاقدة،يوالرقاب يةاإلشراف اسلطاهت إن الدولة املتعاقدة رغم-ُ

 .ركةالش واإلدارة بيد مالتنظي بل القدر األكرب من صاحبة الرأي األعلى يف إدارة املشروع النفطي وتنظيمه،

األطراف ني ب ن عقود النفط ال تتضــــــمن شــــــروطاً اســــــتثنائيةأيرى هذا االجتاه ئل القانون العام. اختيار املتعاقدين لوس     ا

مثل حق  ،آلخرلمتعاقد ال وليســــــــت ابختيار املتعاقدين لوســــــــائل القانون العام واليت تضــــــــمن امتيازات جلهة اإلدارة توحي

رضـــاء ن ملنفردة دو وحقها يف إهناء العقد إبرادهتا ا تنفيذالتعديله وحقها يف اإلشـــراف والرقابة أثناء و اإلدارة يف فســـخ العقد 

العقد  ابمتيازاتمتتع جهة اإلدارة  شــــــــــــــروطاً حتد من النفطية تتضــــــــــــــمن بعض العقود بل على العكس .22الطرف اآلخر

يف ق الشــــــــــركة واليت تنص على ح ،اإلداري، منها الشــــــــــروط اليت تنص على عدم تعديل العقد أوإهنائه إال ابتفاق الطرفني

، مركيةللشركات املتعاقدة مثل اإلعفاء من الضرائب والرسوم اجل مزااي عقودالالتنازل عنه العقد، ابإلضافة إىل ذلك تضمن 

النفط فمن تيازات اميعد قرينة على انتفاء الطابع اإلداري على  لصـــــاحل الدولة وإذا كان انتفاء وجود الشـــــروط االســـــتثنائية

 .23لطابع إذا تضمنت شروطاً حتد من سلطات اإلدارة يف مواجهة املتعاقد معهاابب أوىل أن ينتفي عنها هذا ا

                                                           
  احلداد، حفيظة السيد. 2001م. العقود املربمة بني الدول واألشخاص األجنبية. االسكندرية: دار الفكر اجلامعي. ص. 22.40
  يراجع يف هذا عقد امتياز النفط املربم بني الدولة الليبية وشركة تكساكو  كاالزاتيك االمريكية على سبيل املثال.23



 

 
2002 

 .فقهاً وقضا ًٌ ونفي ذلك لطبيعة الدولية للعقود النفطيةاإلقرار اب :املطلب الثاين

 ( وبني رافض للطبيعة الدولية لتلك العقود أوالً بني مقر أبن العقود النفطية هي عقود ذات طبيعة دولية )

 .طلبا املحول إضفاء الصفة الدولية للعقود النفطية، وهذا ماسنبحث فيه يف هذ ار جدل فقهيد (اً )اثني

 اإلقرار ابلطبيعة الدولية للعقود التفطية. أوًَل:

المتيازات اضفاء الصفة الدولية على عقود بغرض إالغربية وخاصة من فقهاء الدول احملاوالت الفقهية  عديد برزت

ظهرت نظرايت تساند هذا  ، مث1967يف مؤمتر البرتول العريب السادس سنة ظهر  ذا النوعوأول جدل من ه ،النفطية

 التايل: واسانيدها وفق وعليه سنتعرض هلذه اآلراء مع حججها. الفكر

 24النفطي للقانون الدوِل العام استناداً لقواعد القانون الدوِل الاص.اَلمتياز ِخضاع عقد -1

ام قانوين اتبع لنظ وهو يرى أن العقود املربمة بني شخص دويل وشخص 25(MANN)تزعم هذا الرأي الفقيه مان 

بواسطة نظام قانوين داخلي خمتار بواسطة األطراف، ومع ذلك فإنه من املمكن، أن ختضع  قانوين وطين، تكون حمكومة

على أساس  فقيه وجهة نظره. ولقد بىن الابستخدام قواعد االسناد من قبل األطراف ذه العقود للقانون الدويل العامه

خص لة ما إذا كان من اجلائز ويف ظل أية ظروف للشأنظرية القانون املناسب يف القانون الدويل اخلاص، فهو يرى أن مس

الدويل والشخص اخلاص إخضاع عقدمها للقانون الدويل العام أمر يتعلق بنظرية القانون املناسب يف القانون الدويل 

 االختيار، إال يفالعقد طراف أابلقانون الدويل العام ذاته، وإذا كانت هناك قيود حتد من حرية أكثر من تعلقه  اخلاص

ن تكون هناك عندما تقضي طبيعة األشياء أبخاصة الدويل العام، و القانون  االطراف يف اختيار حرية ا التقف ضدأهن
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أن القانون ل ، بدليينظم العالقات بني أطرافه فقطالام القانون الدويل الع أبن ويرى .26عالقة وثيقة ابلقانون الدويل العام

ع شخص إجنليزي ضَ خْ أإذا إال أنه  ينظم العالقات القانونية بني املواطنني السويسريني السويسري ابعتباره نظام داخلي

لعقدية االسويسري فليس مثة من شك يف أن هذا النظام القانوين يطبق على العالقات  وشخص إيطايل عقدمها للقانون

 .27ختيارمها هلذا القانونإمبوجب  همابين

 28النفطي للقانون الدوِل ابعتباره معاهدة دولية.اَلمتياز  ِخضاع عقد-

عها اتفاقيات ختضع بطبيعتها للقانون الدويل العام االتفاقي وذلك لتمت هي النفطامتيازات يرى هذا الرأي أن عقود 

 ابخلصائص اآلتية:

شكل املعاهدات الدولية، حيث تربم وفقاً لألشكال واإلجراءات اليت تربم هبا املعاهدات الدولية إن هذه العقود تتخذ -أ

 .وبواسطة السلطات الوطنية املختصة وفقاً للقانون الداخلي يف الدولة

 سواء كانت صرحية مبوجب شرط حتديد القانون واجبابلتدويل إن هذه العقود تتضمن إرادة حقيقية لألطراف -ُ

 .29من اختصاص القانون الداخلي للدولة عقدإخراج ال تنص علىأو ضمنية  ،يقالتطب

 إن هذه العقود تتضمن شروطاً تلزم الدولة املتعاقدة بعدم اختاذ بعض اإلجراءات الداخلة يف-ج

 اختصاصها السيادي )وهي ما تسمى بشروط الثبات وعدم املساس(.

  رة بصددها إىل حمكمة حتكيم دولية.إن هذه العقود تنص على خضوع املنازعات املثا-د
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2004 

التفاقات ا يكون ابلضرورة ضمن اتفاقات القانون الدويل العام، بل فقطالبني دولة وشركة أجنبية  كل اتفاق  نأكما يرون 

وقت التفاوض  امح هليف مركز يس من القيمة اإلقتصادية، واليت تكون فيها الشركة النفطية اليت تكون على مستوى عالٍ 

 .ول على مزااي مهمة جتاه املتعاقد األجنيب العاديابحلص

   30النفطي للقانون الدوِل ابعتباره تصرفاً قانونياً دولياً جديداً اَلمتياز ِخضاع عقد -3

اسي األس ( حيث يقول يف معرض حديثه عن التفرقة بني النظام القانوينWeilدافع عن هذا الرأي الفقيه ويل )

ذي خيضع للقانون العقد ال ،ه ميكن التفرقة بني نوعني من العقود اخلاضعة للقانون الدويلوالقانون واجب التطبيق، ان

الدويل مبوجب إرادة األطراف وميكن أن نطلق عليه تعبري العقد املدول، والعقد املتأصل بطبيعته ومضمونه يف النظام 

تصور لعقد دوليًا ومدواًل يف آن واحد، كما يوقد حيدث أن يكون ا، الدويل، وميكن أن نطلق عليـه تعبري العقد الدويل

أن يتصف إبحدى الصورتني دون األخرى، وبناءاً عليه فإن الوظيفة اليت ميكن أن يؤديها القانون الدويل يف جمال عقود 

 .31الدولة تعد وظيفة مزدوجة

جاب عن ذلك أ وين الدويل ؟وتسائل هذا الفقيه، هل توجد يف الواقع عقود الدولة اليت جتد أساسها يف النظام القان

توقف عليها النظام ي األخذ يف االعتبار املعطيات املوضوعية والقانونية والسياسية واالقتصادية اليت إذا مامت 32ابلقول

أن املعطيات القانونية  ويرى ،الدولة يف النظام القانوين الدويل أتصل العقود اليت تربمها ؤكدميكن أن نالقانوين األساسي، 

ومن بني األعمال القانونية اليت يرتبط هبا العقد ارتباطاً ال يقبل االنفصال إىل جانب األعمال  ة يف هذا اخلصوص.معرب 

قة ابإلستثمار ابعتبارها املتعلاملعاهدات الدولية جند الداخلي)مثل التشريعات الوطنية املتعلقة ابالستثمارات( ذات الطابع
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ائية حلماية االتفاقيات الثنهو النموذج األكثر تعبريًا فأما  حد مكوانهتا.أقد يعد الع ، حيثلروابط الدوليةلدعامة 

ذا إىل ه ابالستثمارات املنفذة بواسطة رعااي الدول األخرى.س مبقتضاها بعدم املسا دولاالستثمارات واليت تتعهد ال

ر على ارتباط  حتمل أتكيدًا غري مباشجانب قرارات املنظمات الدولية املتعلقة ابلنظام االقتصادي الدويل اجلديد واليت

القانوين  ترى وجود صلة بني عقود االستثمار والنظاممل ن هذه املنظمات لو هذه العقود ابلنظام القانوين الدويل، وذلك أل

 (ابلقول إن املعطيات السياسية واالقتصاديةWeil)ويستطرد ويل  الدويل ملا أقدمت على وضع مبادئ تتعلق هبذه العقود.

يفة يف مواجهة تضع من الناحية القانونية الدولة املض نفطيةتسري يف نفس االجتاه فإذا كان صحيحاً أن عقود االستثمار ال

 .الشركة اخلاصة األجنبية، إال أهنا غالباً ما تثري يف الواقع العالقات السياسية بني الدولة املضيفة ودولة املستثمر األجنيب

دد له غالبًا ما يرتسم ظل حكومته اليت حتميه وحته ن وراءإ يتخذ شكل الشركة اخلاصة فوإذا كان املستثمر األجنيب

ن هناك العديد من عقود الدولة بطريقة إبرامها وابلشروط اليت تتضمنها ألقول ل (Weil). وانتهى الفقيه 33سياسته

رعااي األجانب تندرج ربمة بني الدول والفالعقود امل لدولتني.ل وبتنفيذها ليست سوى اجلانب الظاهر للعالقات السياسية

هلذه العقود  السياسيةو  احلقيقة االقتصادية ضمن العالقات االقتصادية الدولية، ويقع مركز ثقلها يف احمليط الدويل، ومادام

السياسي  يطمعها احلقيقة القانونية، فمنذ اللحظة اليت يدور فيها العقد يف احمل تتطابقتصطبغ ابلطابع الدويل فلماذا ال

قد ابعتباره راسخاً يف النظام لعل النتائج على الصعيد القانوين والنظرنفس تقتضي ترتيب  واالقتصادي الدويل، فالواقعية

 سياسيالعالقات التعاقدية عن حميطها ال يف النظام الداخلي ينكر الواقع ويعزله القول بتأصلو  القانوين الدويل،

 . واالقتصادي

 ة الدولية للعقود النفطية.نفي الطبيع اثنياً:
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 فق اآليتو  إقرار الطبيعة الدوليةالبعض  ىالنفطية، نف عقودلبعض اآلراء اليت أقرت الطبيعة الدولية للخالفاً 

 .34الاص نفي ِخضاع العقد النفطي للقانون الدوِل العام استناداً لقواعد القانون الدوِل-1

خلاص أمر ا النفطية بناءًا على نظرية القانون املناسب يف القانون الدويل إن تطبيق القانون الدويل العام على العقود-أ

 هتدف حلسم التنازع بني القوانني الوطنية يف الدول ن قواعد تنازع القواننيبعيد اإلقناع، أل

 .35تنازع مع القوانني الوطنيةيف  والميكن أن يدخل القانون الدويل اليت تتزاحم حلكم العالقة التعاقدية

إن القانون الدويل العام ال ميكنه أن حيكم العقود املربمة بني الدول واألشخاص اخلاصة األجنبية، حيث يقول الفقيه -ُ

(Sereni أن قواعد هذا القانون ال تسري إال على العالقات اليت تتم بني أشخاصه، فكل قاعدة قانونية يف نظام" )

قانوين شر أو غري مباشر، ابإلضافة إىل قواعد أخرى يف نفس النظام القانوين معني متيز املخاطبني هبا سواء بطريق مبا

ن هناك اتصااًل وثيقًا وضرورايً بني جوهر القاعدة القانونية أي احلق والواجب والسلطة إحتدد املخاطبني هبا، ولذلك ف

 ".أشخاص النظام القانوين الذي توجد فيه القاعدةبني واألعباء الناجتة عنها، و 

 ن لألطراف احلق يف اختيار القانون الدويل العام كقانون حيكم العقد معناه انه مبقدور األشخاص اخلاصةول أبإن الق-ج

أن يعرتفوا ألنفسهم أبهنم من أشخاص القانون الدويل العام وهو ما ال ميكن قبوله ألن القانون  الطبيعية أو االعتبارية

 .36بني أبحكامهالدويل العام نفسه يتوىل حتديد األشخاص املخاط

 طبيعتها وموضوعهامن حيث  ن العقود املربمة بني األشخاص الدولية واخلاصة الختتلفإن القول أب-د
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 تتناول عملياتال املعاهدات التجاريةف أمر جيايف احلقيقة خاصة التجارية اليت تربم بني الدولعن املعاهدات الدولية 

ل وقد تنص على لدو ل فنية قد تنص على تقدمي قروض ومساعداتل ، بالعقود والتتعرض ملنازعات الثروات استغالل

 .37يف الدولة املنتجة محاية احلقوق العقدية للشركات األجنبية

 المياثل تطبيق إن تطبيق القانون الدويل العام على عقد ليس كل أطرافه من أشخاص القانون الدويل-ه

اختالف يف  نيغري السويسريو  ختالف بني السويسرينياإلف ،غري سويسريني هالقانون السويسري على عقد أشخاص

العقد  كذلك.  القانون الدويل من أشخاص القانون اخلاص وليس السويسرينيف ،وليس يف الشخصية القانونية اجلنسية

طبق على العقد ن القواعد السويسرية اليت تنإوابلتايل فوفق القانون السويسري املربم بني األشخاص غري السويسرية 

ن االختالف إف النفطيةاالمتيازات ألخري ميكن أن تنطبق على األول إذا اختارها األطراف، بينما يف حالة أطراف عقود ا

ة القانونية لة تتصل ابلشخصيأاليت التعد كذلك مس اليت تعد من أشخاص القانون الدويل والكياانت بني الكياانت

لة متميزة أوهي مس ،فس االلتزامات اليت حيددها القانون الدويلكتساب نفس احلقوق والتحمل بنإ وقدرته على للكيان

 38.عن اجلنسية

  .نفي ِخضاع العقد النفطي للقانون الدوِل ابعتباره معاهدة دولية -2

 تربم بني االتفاقات اليت ن اصطالح املعاهدة الينصرف إال إىلأأيضاً تعرض هذا الرأي للنقد من جممل نواحيه، حيث 

ومن مث اليعد  ،وهي الدول واملنظمات الدولية وكما عرفتها اتفاقية فيينا يف املادة الثانية العام الدويل أشخاص القانون

 عاهدات األعمال القانونية اليت أيتيها أشخاص القانون الداخلياملمن قبيل 
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 مة بنيالنفطية املرب االمتيازات وعليه فإن عقود . 39ولـو اختذت يف بعض األحيان شكل االتفاق الدويل

 حىت وان كان التفاوض وإبرام الدولية إحدى الدول وشركة أجنبية ال ميكن إدراجها يف عداد املعاهدات 

 استبعادو اللجوء للتحكيم ذي الطابع الدويل  كما أن  40املعاهدة.شكل إبرام  هذه العقود يتخذ أحياانً 

نه أن يدول أس من شلي ،امة للقانون أو القانون الدويلوالنص على تطبيق املبادئ الع ،القانون الداخلي للدولة املتعاقدة 

ينبع من  األجنبية والشركاتاملضيفة لعقود املربمة بني الدول ل القوة االقتصاديةكما أن القول بوجود تـدرج يف   .41العقد

ست كذلك بسبب يواألخرى لالعام ن هذه العقود ختضع للقانون الدويل للقول أب مقنعاً  عد سبباً تالو رؤية غري دقيقة، 

 .42قتصاد الدولة املضيفةإضعف أثرها على 

   43نفي ِخضاع العقد النفطي للقانون الدوِل ابعتباره تصرفاً قانونياً دولياً جديدًا. -3

ونقده من عدة أوجه خاصــة مايتعلق ابلتفرقة بني النظام القانوين االســاســي  Mayer)) تصــدى هلذا الرأي الفقيه ماير

ن لة القانو أأعضاء اللجنة الواحدة والعشرين املخصصة لبحث مس أيضاً أعرب .44تطبيق على العقدوالقانون واجب ال

 دور أثناء أعمال جممع القانون الدويل يف واجب التطبيق على العقود املربمة بني الدول واألشـــــــــخاص اخلاصـــــــــة األجنبية

العقد والنظام القانوين األســــــــاســــــــي الذي القانون الذي حيكم  لتفرقة بنيام عن رفضــــــــهم 1977وســــــــلو عام انعقاده أب
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لراهنة ال الذين قبلوا هذه التفرقة يرون أن القانون الدويل العام يف حالته ا حىت الفقهاءو يســـــــــــتمد منه العقد قوته امللزمة، 

خذ م األ1979عاًل لإلســـــناد، ابإلضـــــافة لذلك جتاهل جممع القانون الدويل يف توصـــــية انعقاده أبثينا عام ايعد نظاماً ف

خذ بشــكل مباشــر مببدأ اســتقالل اإلرادة يف حتديد القانون واجب التطبيق ابعتباره من املبادئ العامة يف أهبذه الفكرة و 

ن أشــــــــ كما-ن العقود املربمة بني الدول واألشــــــــخاص اخلاصــــــــة األجنبيةوفيما خيص القول أب .45القانون الدويل اخلاص

 حلايل،ا ة دولية من نوع جديد، فهو قول ال يتفق مع القانون الدويلتعد تصــــــــــــــرفات قانوني -يةالنفطاالمتيازات عقود 

أن القانون الدويل ال يعرف ســــــــوى نوع واحد من االتفاق ويســــــــمى املعاهدة وملا كانت العقود املربمة بني الدول  حيث

يما يتعلق ابملربرات وف .46ابلتايل ال ختضع للقانون الدويل فإهنا واألشخاص اخلاصة األجنبية ليست من قبيل املعاهدات

. يف القانون الدويل فأهنا تبدو مربرات غري مقنعة نفطيةعقود الالهنا تكشـــــــف عن أتصـــــــل أ( Weil) اليت يرىو القانونية 

نتباه إســــتثمارات األجنبية املتعلقة ابإل للدول املضــــيفة لتشــــريعات الوطنيةاب ارتباط العقود النفطية ثرآلة أوقد أاثرت مســــ

ون رتباط العقد هبذه التشـــــريعات يكشـــــف عن أتصـــــله يف القانإأن اجملمع أعضـــــاء  ، حيث مل يبديويلجممع القانون الد

ن إفذلك ك  غالبية رأوا خضـــوع العقد للقانون الداخلي للدولة املتعاقدة مامل يوجد شـــرط صـــريح خمالف.الالدويل، بل إن 

ي، إال أهنا أمهية األموال اخلاصــة يف االقتصــاد العامل ســتثمارات األجنبية وإن كانت تعرب عنماية اإلحلاملعاهدات الثنائية 

ود املعاهدات واليت تؤكد على خضـــــــــوع العقتلك  ويتضـــــــــح ذلك من، الدويل طابعالســـــــــتثمار التضـــــــــفي على عقود اإل

وقد يســــــــــتفاد ضــــــــــمناً من خالل اإلحالة للقواعد الوطنية غالباً، كذلك عندما ال تفرد أواًل،  للقانون الداخليصــــــــــراحًة 

ن ذلك يعين خضــــــــــــوعها للقوانني الداخلية طاملا مل يعرب أطراف إعاهدة للحقوق املتولدة عن العقد مبعاملة خاصــــــــــــة فامل
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فإن التمســــــــك بقرارات اجلمعية العامة املتعلقة ابلســــــــيادة كذلك .47الدويل رادة صــــــــرحية إخضــــــــاعها للقانونإباملعاهدة 

حيــث أكــد  أمر ينطوي على مغــالطــة، د االمتيــازات النفطيــةعقو  لتــأكيــد على تــدويــلل الثروات الطبيعيــة، الــدائمــة على

ـة )النفط( لة، حيث أن االختصاص الداخلي للدو  يؤكد بعض الفقهاء على أن حق السيادة للــدول على ثرواهتا الطبيعيـ

انون الدويل ة يكفلها القإضـــــــــــــــافي ليس تغيرياً يف طبيعة عقد االمتياز النفطي وإمنا تقرير حلماية قراراتتلك الما رتبته 

ن هذه األمور وإن  القول أ ا( فيكفي ردهWeil) . أما خبصـــوص املعطيات الســـياســـية واالقتصـــادية واليت بينها48للدولة

 .القانونية تهان هلا يف حتديد طبيعأنه ال شأ العقود، إال مهيةز أكانت ترب 

 إلسالمية.يف الشريعة ا الطبيعة القانونية لعقود اَلمتيازات النفطية املطلب الثالث:

 مبا أن الدول اإلسالمية هي دول منتجة للنفط، فإنه من الضروري دراسة مفهوم امتياز النفط يف الشريعة اإلسالمية.

عرفت األمة اإلسالمية االمتيازات منذ عصورها األوىل، وقد كانت امتيازات إلحياء أراض خالية ال مالك هلا، أو حيث 

الفضة والذهب واحلديد والرصاص والنحاس )وهذه تصنف أهنا معادن ابطنة(كما   للتنقيب عن املعادن واستغالهلا مثل

وحبسب الشريعة اإلسالمية هناك مصطلحان  .49كانت االمتيازات تشمل املعادن الظاهرة كالنفط والكربيت واملاء

م ابآليت:"إن املعادن 1223 واإلقطاع يعرفه الفقيه احلنبلي ابن قدامة املتويف التفاقات االمتياز مها اإلقطاع واإلجارة.

مباحة، فمن جيد معدانً حيق له أخذ حاجته منه ابألسبقية على الغري، ومن بعد ذلك عليه أن يرتك لآلخرين أن يستوفوا 

حاجاهتم، فهو اليستطيع أن يستحوذ على العرق أواملنجم أوالرواسب إال نتيجة استحواذه على األرض حيث يعثر على 

أو الراسب، وجيوز أن يتم االستحواذ إما ابإلقطاع أومبنحة من اإلمام أوإبشغال األرض أوإحيائها  هذا العرق أو املنجم

                                                           
  احلداد، حفيظة السيد. 2001م. العقود املربمة بني الدول واألشخاص االجنبية. اإلسكندرية: دار الفكراجلامعي. ص.650.  47

  أبوزيد، سراج حسني. 2004م. "التحكيم يف عقود البرتول". )رسالة دكتوراة(. كلية احلقوق جامعة عني مشس. ص. 48.649

  تقسم األرض حبسب الشريعة اإلسالمية إىل نوعني: 1- أرض املوات، وهي األرض البور اليت الميلكها أحد. 2- األرض احملياة.49



 

 
2011 

 

إن كانت موااًت المالك هلا...واليسمح ألحد أن أيخذ أويستخرج معداًن موجودًا يف ملك شخص آخر ألن ملكية 

ج إىل ئلة فهي وفق الرأي الراجح مباحة والحتتا األرض تشمل على ملكية األجزاء الظاهرة والباطنة منه، أما املعادن السا

 إقطاع أوإشغال لألرض أوإعطائها من قبل

 . وهكذا ومبوجب الرأي الراجح يف الفقه احلنبلي، التقتضي املعادن السائلة سواء كانت ظاهرة50مالكها"

 اكم.أوابطنة استحواذاً خاصاً على األرض إما ابالكتشاف أوابإلشغال أوابإلقطاع أومبنحة احل 

م "أن شرعية االمتياز تعترب موافقة 1958وقد بني الشيخ حممد أبوزهرة يف قضية حتكيم شركة أرامكو مع السعودية سنة 

للمفهوم الشرعي اإلسالمي املعروف )إبحياء أرض املوات وهي األرض القابلة لإلصالح(، أو منح احلق لتملك املعادن 

إن  عليه أن اإلقطاع لغرض املعادن الباطنة يف األرض أمر تقره الشريعة، حيث ابلقواعد املتعلقة ابإلقطاع، ومن املتفق

اإلمام مينح فرداً أو أكثر ختوياًل للتنقيب يف منطقة معينة ليأخذ ماقد جيده فيها من معادن...ومن الثابت واملقبول أن 

ق آلخر إلستمرار يف أخذ املعدن وال حالذي جيد معدانً مطموراً قبل غريه له احلق به، آي يكون ملكه، وله احلق يف ا

 . 51يف أن ينافسه فيه"

ومثة شكل آخر من اتفاقيات االمتياز ي عرف ابإلجارة، وهو يف الشريعة بيع املنفعة، لذلك فهو جزء من قانون البيع، إن 

مى، ، أي ألجٍل مسعقد اإلجارة ينص على أجر ي دفع لقاء االستعمال، وهناك نوعان من عقد اإلجارة، مها إجارة زمانية

. وتقضي الشريعة أن أجر املأجور، وأجر العمل جيب حتديدمها مع حتديد حمل العقد ووجه 52وإجارة للقيام بعمل بعينه

                                                           
50- "arbitration between Saudi Arabian government and aramco 1958" transcript of  arbitration proceedings  vol.  
p. 761 (un published). 
 cattan the law of oil concessions in the middle east and north Africa p. 57.          :نقالً عن 
51- cattan ibid  pp. 57-58. 
  انظر: املقدسي، أبوحممد موفق الدين عبدهللا بن أمحد بن قدامة. 1948م. املغىن. د. ن. اجلزء اخلامس. ص. 389، 52.402
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.يقول الفقيه )النووي( "اليعترب عقد اإلجارة صحيحاً إذا كان يقع على سلخ جلد احليوان لقاء دفع اجللد 53استخدامه

حاً إذا وقع على طحن احلنطة لقاء دفع جزء من الطحني أجراً عن العمل اجلاري" أما أجراً عن العمل، واليعترب صحي

: يلزم 449عقد اإلجارة وفق النصوص التالية: م. 54مايتعلق ابلتقنني اإلسالمي فقد تناولت جملة األحكام العدلية،

: يشرتط أن تكون األجرة 450م. تعيني املأجور. بناًء عليه، اليصح إجيار أحد احلانوتني من دون تعيني أو ختيري.

: يلزم يف استئجار 454: يشرتط يف اإلجارة أن تكون املنفعة معلومة بوجه يكون مانعاً للمنازعة. م.451معلومة. م.

: يشرتط أن تكون املنفعة مقدورة االستيفاء. بناًء 457األراضي بيان كوهنا ألي شئ استؤجرت مع تعيني املدة... .م.

: يلزم بيان مقدار بدل اإلجيارة ووصفه إن كان من العروض أو املكيالت أو 465ر الدابة الفارة. م.عليه، اليصح إجيا

. 56. وتصنف اتفاقيات امتياز النفط على أهنا من امتيازات التعدين مبوجب الفقه احلنبلي،55املوزوانت أو العددايت

ض بصفة ارضته أحكام الشريعة، وهذا العقد اليتعار وعليه، ميكن للدولة املسلمة ابرام عقد امتياز للنفط بشرط عدم مع

عامة مع هذه األحكام النه يكون متفقاً مع مبدأين أساسيني من مبادئ أحكام الشريعة اإلسالمية، أوهلما ميدأ احلرية 

: "...يباح ليف التعاقد ضمن حدود شريعة هللا، والثاين مبدأ احرتام العقود، حيث يقول الفقيه ابن تيمية بشأن املبدأ األو 

أما األساس الثاين  57للناس أن يتعاقدوا على ماحيتاجون إليه، إال إذا كانت هذه العقود حيرمها الكتاب أو السنة... ".

هلذه القاعدة فهو ينشأ، وكما يرى ابن تيمية، من أن الشريعة المتيز بني املعاهدات وبني عقود القانون اإلداري أو املدين 

                                                           
 ا سعي ان، أحم  عب ا رزاق. 1992 . ا قانون وا سيا ة وام يازات ا نف  - مقارنة با شريعة اإلسالمية. )رسا ة    وراة(. جامعة سي ني األس را ية. 53

.37ص.   
  هي جملة القانون املدين العثماين، وهي أتخذ ابلفقه احلنفي.54
55 -c.a. hooper  the civil law of Palestine and Transjordan (London: sweet and Maxwell 1938). 
Toriguian  ibid. p. 101.                              :نقالً عن 
 مسي ابلفقه احلنبلي نسبة إىل األمام أمحد ابن حنبل، وهو أحد املذاهب اإلسالمية األربعة ويقوم على املبادئ الواردة يف الكتاب والسنة كغريه من 56
 املذاهب الثالثة األخرى، وأتخذ بتطبيقه العديد من الدول اإلسالمية.
57 - "arbitration between Saudi Arabian government and aramco 1958" p. 163. 



 

 
2013 

 

تشريع الوضعي، فالفقهاء املسلمون ينظرون إىل كل هذه األنواع على أهنا اتفاقيات أو عهود ينبغي أو التجاري كما يف ال

 الوفاء هبا، إذ أن هللا هو الشاهد على أي 

 عقد يعقد بني أفراد أو مجاعات، إن العقد الصحيح هو عقد ملزم يف الشريعة اإلسالمية بغض النظر عن

 58 يقول يف كتابه العزيز: " وأوفوا بعهد هللا إذا عاهدمت ".تسميات القانون احلديثة، ذلك أن هللا

 

 

  الامتة 

 مت اليت النظرايت معظم أن هوتكييف عقود االمتيازات النفطية وحتديد طبيعتها القانونية  شأن يف يقال ما أهم لعل

تسكينه يف  إىل سعت اليت أو قدة،املتعا للدولة القانوين النظام يف العقد إسكان عن تدافع اليت سواء ،اعليه اإلعتماد

 هذه إخضاع إننا نرى أنف لذا قانونية، منها أكثر أوسياسية إيديولوجية إعتبارات من تنبع كانت إمنا ،القانون الدويل

 ،ياإليديولوج الصراع هذا من للخروج األمثل السبيل هو اخلاص الدويل القانون نطاق يف املعروفة التنازع ملناهج العقود

 أن دون املضيفة للدولة الوطين للقانون العقود إخضاع إىل سيؤدي املميز اآلداء بنظرية األخذ نساس فإاأل هذا وعلى

 وعادة الرئيسي، ابإللتزام الوفاء فيه يتم الذي القانون ابعتباره الوطين القانون طبقفي عقود،تلك الل الذاتية ابلطبيعة خيل

ك نطرح ولتحقيق ذل .وهو مايتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية حلل املنازعات ،املتعاقدة الدولة إقليم يف هذا يتم ما

 مجلة من املقرتحات نرى أن تعمل هبا الدول االسالمية حىت التقع يف مغبة تدويل عقودها.

                                                           
  القرآن. سورة النحل 16: االية 58.91
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 كلبش العقود هذه على الوطين قانوهنا تطبيق نص صياغةب تقوم، أن تقتضي املتعاقدة  اإلسالمية الدول مصلحة إن -

 قانوهنا إىل اإلشارة مبجرد تكتفي فال العقد، حلكم قانوين نظام نم ألكثر املشاركة وال التأويل الحيتمل وحمدد دقيق

 اجملال اليتاح حىت ،منه  جزئية أو ،كامالً  العقد ينظم آخر قانون أي استبعاد على تنص أن هلا بد ال بل الوطين،

 .للقانون العامة أواملبادئ العام الدويل ابلقانون الوطين القانون إلقرتان

 سبيل عن والبحث تشريعاهتا، تعديل يف الدولة حلرية صارخ إنتهاك من افيه ملا التشريعي، الثبات شروط عن التخلي -

 ها.تشريعدولة لال رييتغ من األجنيب،اخلاص  املتعاقد لدى اخلوف يزيل الفعّ  أخر

 قواعد دولية رســاءلغرض إ  التحكيم اكممبســاعدة إســهامات حمطية النفلة الدو  لعقود خاص لنظام التأســيسضــرورة  -

 التشــــــــريعات احلاصــــــــل يف باينالتبني واالقتصــــــــادي  قانوينال توازنال لتحقيق الداخلية، لدولا قوانني منجزء  تصــــــــبح

 .مربرة غري هفق إلجتاهات ؤسسامل ،ةاإلقتصادي املصاحل صراعبني و  ،املختلفة
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 املسلم اجملتمع على وأثره ترسيخه مقومات: اجملتمعي السلم
 كلييب، ميان مؤيد صليح  حسن عطية يوسف

yoseufk@hotmail.com  

 

 امللخص
 ملا حتقيقه؛ ىلإ اإلسالمية الشريعة سعت مطلب اإلسالمي اجملتمع مكوانت كافة  بني اجملتمعي السلم من حالة إجياد إن

 المي،اإلس احلضاري للنهوض أساساً  يعد كما  اإلسالمي، اجملتمع على إجيابية آاثر من اجملتمعي السلم هذا حيققه
 املسلمني، بعض ندع اجملتمعي السلم ثقافة بغياب الدراسة مشكلة وتكمن احلكيم، الشرع مقاصد مع النسجامه ابإلضافة
 الدراسة وهتدف خه،ترسي إىل اإلسالمية الشريعة سعت مهماً  شرعياً  مقصداً  وكونه أمهيته ببيان املوضوع هذا تناول وعدم
 املسلم من حالة إجياد لىع املرتتبة اآلاثر لعرض إضافة ترسيخه، وآليات املسلم تمعاجمل على اجملتمعي السلم أمهية لبيان

 ترسيخه، آليات وبيان اجملتمعي السلم أمهية عرض خالل من الدراسة هذه أمهية وتنبع املسلم، اجملتمع على اجملتمعي
التحليلي،  الوصفي ملنهجا واتبعت الدراسة اجملتمعي، السلم تعزيز على تعمل املسلمني بني جمتمعية ثقافة إجياد وحماولة

 اجملتمع على رهوآاث مقومات السلم اجملتمعي وحتليل واألمن اجملتمعي، ابإلضافة إىل وصف السلم وصف وذلك من خالل
املسلم، وخلصت الدراسة إىل أن من مقاصد الشريعة اإلسالمية هو ترسيخ حالة من السلم اجملتمعي داخل اجملتمع 

 واحلقوق حلرايتا االختالف، وضمان سنة إلضافة إىل أن من مقومات ترسيخ السلم اجملتمعي تكمن يف: فهماملسلم، اب
املطلقة، كما  لسلطةا على والقضاء االنسانية، القيم وإعمال السياسية، احلياة يف اجلميع واشراك اجملتمع، مكوانت جلميع

حمفزة  نهوض احلضاري، فاحلالة اليت يوفرها السلم اجملتمعي تعدخلصت الدراسة إىل أن السلم اجملتمعي هو أحد عوامل ال
 حنو التقدم والتطور والبناء.

 .احلضاري النهوض املسلم، اجملتمع اجملتمعي، األمن اجملتمعي، السلم: مفتاحية كلمات
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 مقدمة عن السلم اجملتمعي .1
 

 ميادين سائر يف مجاعة أو فرداً  اإلنسان عن لفزعوا اخلوف تنفى اليت الطمأنينة عرف حممد عمارة األمن اجملتمعي أبنه
 .1الدنيوي العمران

 
 له وتتحقق مأنينة،ابلط يشعر أن اجملتمع يف فرد لكل ميكن بشكل احلياة سبل وعرفه حممد عمر أبنه: "توفري 
 حلمايةا ريتوف على قادرة ومؤسسات اآلخرين، مع طيبة عالقات خالل من وفكره وعرضه وماله نفسه على السالمة

 2.له"
 

 داخل والتكافل اونوالتع واألمن والثقة واالرتياح االطمئنان من حالة إجياد وميكن القول أبن السلم اجملتمعي يعين 
 اخلوف يعين ياالجتماع السلم وغياب اجملتمع، وأتمني احلاجات الضرورية لإلنسان سواء احلاجات النفسية أو اجلسمية،

 بني العالقةو  جاره، اجلار أيمن ال حبيث اجملتمع؛ أفراد بني االرتياح عدم من جو شاعةوإ احلقد وإضمار األمن وغياب
سية والتوائم، ابإلضافة لوجود حالة من عدم إشباع للحاجات اإلنسانية النف احملبة ال والتخاصم املناكفة على قائمة الناس

 واجلسمية لإلنسان.
 

احلياة، وبدونه يعيش اإلنسان حالة من اخلوف وعدم االرتياح  إن السلم اجملتمعي مطلب إنساين ضروري لتستقيم
يصاحبها حالة من القلق على املصري، فاالستقرار وإجياد حالة من السلم واألمن داخل اجملتمع نعمة توجب شكر هللا 

ألمن يف ا جعل أول دعواه استتباب -عليه السالم-تعاىل؛ فهي من أَجلِّ النعم وأعظمها، لذلك جند سيدان إبراهيم 
، يف املقابل فقد عدَّ هللا 3  َّ جم هل مل  خل حل جل مك لك خك حك جك مقُّٱمكة، فقال هللا تعاىل على لسان إبراهيم عليه السالم: 

 ىه مه جه ين ٱُّٱتعاىل:تعاىل وجود حالة من اخلوف واجلوع داخل اجملتمع ابتالء منه جل يف عاله؛ فقال 

 :يقول حممد عمر ،احلياة استقامةضرورات  فاألمن اجملتمعي ضرورة من، 4 َّٰر ٰذ ييىي مي خي حي جي  يه

                                                           
  حممد عمارة "مقومات األمن االجتماعي يف اإلسالم" حبث مقدم إىل مؤمتر األمن االجتماعي املنعقد ابلبحرين 2007، ص1.7
 عمر، حممد عبد احلليم،2008م، الزكاة ودورها يف حتقيق األمن اجملتمعي، ورقة مشاركة يف مؤمتر مقومات األمن اجملتمعي يف اإلسالم املنعقد يف مصر، 2

.6ص-5ص  
  القرآن الكرمي، سورة البقرة، 2: 3.126
  القرآن الكرمي، سورة  البقرة: 2: 4.155
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أيخذ نفس  يفإن األمن اجملتمع ،من احلاجات الضرورية لإلنسان يضرورة حياة، فإذا كان األمن الفرد يواألمن اجملتمع"
 5"بدون أمن اجلماعة يألنه ال ميكن حتقيق األمن الفرد ؛الضرورة

 
 قصد شرعي جيب العمل على إجياده يف اجملتمع املسلم، ويفإن إجياد حالة من السلم واألمن اجملتمعي ضرورة وم 

ذلك تقول جيهان عبد احلليم: إنَّ أمهية األمن واالستقرار االجتماعي قد جتاوزت احلق االجتماعي لتجعله فريضة إهلية، 
دين، واعتربته لوواجب شرعاً، وعدته ضرورة من ضرورات استقامة اجملتمع اإلنساين، وأن إقامته تعترب أساسًا إلقامة ا

. ويذكر بوزاين أن حفظ النظام واألمن مقصداً مسلماً 6ضرورة ملحة ألي جمتمع بكل شرائحه مسلمني وغري مسلمني
 7عند الفقهاء وإن مل يصرحوا بذلك.

 
 اجملتمعي السلم ترسيخ مقومات .2

 
اب مة من نعم هللا تعاىل هلا أسبوأسباب، والسلم واألمن نع مقدمات من هلا بد ال االجتماعي السلم من حالة إجياد إن

الستحقاقها من هللا تعاىل، وهلا مسوغات لرفعها من قبل هللا تعاىل، واستحقاقها أو رفعة نتاج ما صنعت يد اإلنسان، 
 .8َّيئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه ُّٱ يقول تعاىل:

 
 آليت:وميكن استنتاج بعض مقومات السلم اجملتمعي؛ وهي كا

 
 اَلختالف سنة فهم -أ
 

لقد شاءت إرادة هللا تعاىل أن جعل كل ما يف هذا الكون مبنياً على االختالف، سواء أكان بشراً أم مجاداً أم حيوان، 
وجعل سبحانه االختالف سنة كونية من سننه حلكمة عظيمة جليلة، فلو نظر الواحد منا إىل احليواانت لوجدها خمتلفة 

                                                           
  عمر، 2008م، ص5.6
 عبد احلليم، جيهان الطاهر حممد، 2012م، التأصيل الشرعي لألمن االجتماعي يف القرآن الكرمي والسنة النبوية والفقه اإلسالمي، امللتقى الفقهي، ص2، 6

م، 2012/ 8/ 2اتريخ النشر:  http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=5176 
  عبد احلليم، 2012م، ص7.1
  القرآن الكرمي، سورة النحل، 16: 8.112
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ا ومأكلها، وكذلك يف اجلمادات، حىت أنه ليجد يف الذرة اختالف متحصل يف النيرتوانت يف أشكاهلا وألواهن
واإللكرتوانت، أما ابلنسبة لإلنسان فتظهر هذه السنة من خالل اللون والشكل واللغة واملعتقد والثقافة، وهذا االختالف 

 عامل بناء لألمم وظاهرة صحية يف اجملتمع إن أحسن التعامل معه.
 

أوجد هللا االختالف وجعله سنة كونية يف كل شيء، ولو شاء هللا تعاىل جلعل البشر متفقني، لكنه جل شأنه حلكمة لقد 
 مه جهين ىن من خن ٱ حن  جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ عظيمة أوجد هذا االختالف، يقول جل شأنه:

عاىل خلق الكرمية: أن هللا ت وقد فسر بعض أهل التفسري االختالف املقصود ابآلية ،9 َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يهىه
الناس خمتلفني يف األداين بني مسلمني ويهود ونصارى وجموس، وأن الناجني هم أهل احلق واإلميان من املسلمني، وقال 

 .10بعضهم ولالختالف خلقهم
 

التباغض، و  وأخرب هللا تعاىل ابالختالف احلاصل يف األجناس واألعراق، وجعل ذلك سبباً للتعارف والتآلف ال للتناحر
 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱوأكد على مساواهتم أمام هللا تعاىل، وأن ميزان اخلريية عنده جل شأنه هو التقوى، فقال تعاىل: 

 .11َّ ىث نث  مث زث رثيت ىت نت مت زت رتيب ىب نب  مب
 

رض ألإنَّ اختالف الناس يف معتقدهم الديين أمر اتبع هلذه السنة اإلهلية، وحمقق لسر من أسرارها، فوجودان على هذه ا
، ويبني القرطيب من خالل هذه اآلية أن وجودان على 12َّ   رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ  ُّٱهو حمض ابتالء واختبار، يقول تعاىل: 

 اي هتتم ال أي" هذه األرض هو لالختبار واالبتالء، وأن هللا تعاىل هو املتكفل حبساب الناس يوم القيامة، حيث قال:

                                                           
  القرآن الكرمي، سورة هود، 11: 118و 9.119
  ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري، 1999م، تفسري القرآن العظيم، ط.2، حتقيق: سامي بن حممد سالمة، دار طيبة، ج4: 10

، حتقيق: 3، ط.متاتفسري القرآن العظيم البن أيب حـ، م9981. ابن أيب حامت، أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي الرازي، 362ص
م، 2001. الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، 2093: ص6أسعد حممد الطيب، السعودية، مكتبة نزار مصطفى الباز، ج

.632: ص12، حتقيق: عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، دار هجر، ج1، ط.تفسري الطربي جامع البيان عن أتويل آي القرآن  
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 يوم مث كفر،ي من ومنهم ويؤمن يتدبر من فمنهم ألهلها، واختباراً  امتحاانً  ذلك جعلنا إمنا فإان وأهلها، للدنيا حممد
 .13جنازيهم" فإان كفرهم  عليك يعظمن فال أيديهم، بني القيامة

 
يقوم اجملتمع اإلسالمي على العقيدة الرابنية، ولكنه ليس مبعزل عن االختالف احلاصل يف املعتقد الديين، وليس من 

اآلخر واملخالف يف املعتقد، بل جيب استيعابه داخل اجملتمع اإلسالمي وتنظيم أسس التعامل معه. إن الصحيح حظر 
هذا االختالف والتنوع إمنا هو ظاهرة صحية جمتمعية، ووظيفتنا كمسلمني تبليغ الدعوة وتفهيم الناس قواعد ديننا احلكيم 

ج ن آثر البقاء على معتقده فله ذلك ويتحمل بعدها نتائوإقامة احلجة عليهم، فمن شاء بعدها اإلسالم فله ذلك، وم
قراره وأمره إىل هللا تعاىل، فهو الذي حياسب الناس على معتقدهم وليس البشر، فاملسلمون دعاة ال قضاة، وال مينع ذلك 

 التعايش معهم بسلم وأمان.
 

عه ليكون االختالف قد حنسن تطوياالختالف ظاهرة صحية سليمة ألي جمتمع حىت يف االختالف الديين، ولكن هذا 
عنصر بناء وارتقاء يف اجملتمع، وذلك إذا ما تعاملنا مع املختلف وفق ضوابط الشرع املتمثلة بقبوله ابتداًء، ودعوته ابليت 
هي أحسن، ومعاملته وفق النظرة اإلنسانية واإلسالمية احلسنة املبنية على الرب والقسط، والوقوف على األرضية املشرتكة 
فيما بيننا واليت أمهها الشراكة يف اإلنسانية واحرتامها، عند ذلك يكون االختالف عامل بناء وتكامل. يف املقابل قد 
يكون االختالف الديين شراً ووابالً على اجملتمع أبسره، وذلك جرّاء ما اقرتفت أيدينا وعقولنا، فمىت وجد الفكر اإلقصائي 

 وال يقبل إال نفسه ومن على هواه، فهنا تتولد لدى اجملتمع أبسره الضغينة وإضمارالضيق، الناظر لألمور حبّدية اتمة 
الشر والسوء، وقد تتحول إىل ممارسة عملية هتلك اجملتمع أبسره دون تفريق، واألدهى من ذلك ممارسة هذا الفكر عملياً 

نة االختالف هذا الفكر وغاب فهم سابسم الدين، واستشعار معية هللا يف تنفيذ هذا الفكر التطريف، ويف حال ساد 
بكل جوانبها فإنه من احملتم أن ينعدم السلم واألمن اجملتمعي داخل اجملتمع املسلم، فمن األسس اليت ترسخ السلم 

 اجملتمعي هو أن نستوعب سنة االختالف اليت أوجدها هللا تعاىل.
 

ى مسة  مكوانت اجملمع املختلفة ابالعتقاد الديين، وتبقإن اإلميان هبذه السنة اإلهلية مدعاة إلجياد حالة من السلم بني
التعايش السلمي املبنية على أسس الشراكة االنسانية والوطنية بني املسلمني واألقليات غري املسلمة هي الغالبة، ويكون 

                                                           
 القرطيب، أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرج األمصاري اخلزرجي، 2003م، اجلامع ألحكام القرآن، حتقيق: مسري البخاري، الرايض: دار عامل 13

.354: ص10الكتاب، ج  



 

 
2021 

 

ة من السلم اجملتمعي الاحملدد ملالمح تعاملنا معهم الشرع ال اهلوى، فاالنطالق من النقاط املشرتكة يعترب أرضية إلجياد ح
 فيما يتعلق ابملسلمني وغريهم داخل اجملتمع اإلسالمي.

 
 مكونت اجملتمع جلميع واْلقوق اْلرَيت ضمان -ُ
 

من أهم مقومات السلم اجملتمعي ألي جمتمع بشري وجود ضمانة للحرايت واحلقوق تكفل جلميع مكوانت الشعب 
 افة لتمتعهم حبقوقهم، وعدم مصادرة حقوقهم املشروعة، ووجود حالة منممارسة حريتهم وفق الضوابط املعقولة، ابإلض

السلم اجملتمعي يقوم على منح اجلميع حقوقه ومعاملتهم مبنطلق املساواة دون متييز بني أفراد اجملتمع ألسباب عرقية أو 
يست منة من حاكم، فيها البشر، وللغوية أو دينية إال ما استثين عرفًا وديناً، فهذه احلقوق منَّة من هللا تعاىل يستوي 

يقول صايل أماره: "إن الضمان الوحيد لتكريس السلم كواقع يف أي جمتمع هو ضمان حقوق أفراده، وهذا الضمان 
ليس من ابب اإلحسان أو املنة، وإمنا هي واجبات على الدولة وحق مقرر لكل مواطن فيها مبقتضى العقد االجتماعي... 

 ".14نتماء عند املواطن لوطنه وجملتمعهوهبذا السلوك خنلق اال
 

إن احلفاظ على حرايت الناس وكفالتها هلم تعد مقصداً من مقاصد الشريعة اليت تظافرت النصوص على كفالتها  
 سلباً  هبا ملساسا عدم السْلطة على يتوجب اجملتمع، يف عليا وقيم عامة، مقاصد للشخص، يقول بوزاين: "فاحلرايت

 ".15بينهم املساواة قدم على هبا االنتفاع من الناس ومتكني تنظيمها على جاهدة تعمل أن وهلا ومصادرة،
 

إن شعور اإلنسان إبهدار حقوقه وكرامته اإلنسانية يدفعه للشعور ابلالمباالة جتاه النظام العام للدولة، وشعوره هذا 
سيؤدي إىل إحداث حالة من الفوضى وعدم سيقوده حنو معاداة النظام العام ومكوانت اجملتمع األخرى، والذي بدوره 

 .16االستقرار واألمن اجملتمعي
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وَحفظ كرامتها، وأعلى من شأهنا، ومنحها حقها، وعاملها إبنسانية،  17الطبيعة البشرية ختلص ملن أكرمها، 
فق هذا املبدأ، و فإذا ما َشعر املواطنون هبذه األمور فسيكون ذلك سبياًل حلسن انتمائهم ووفائهم للنظام الذي عاملهم 

يف املقابل، فإن النفس البشرية تبغض كل من ظلمها أو أفقدها إنسانيتها أو عاملها ابنتقاص ومتييز، فالفطرة البشرية 
جمبولة على حب من أحسن إليها، ووجود هذه احلالة الشعورية وتشبع النفس هبا تقود صاحبها حنو تكريس األمن داخل 

 اول زعزعته.هذا اجملتمع وحماربة كل من حي
إن الشعور املتولد عن انتقاص احلق أو حرمانه هو شعور سليب قد تكون له انعكاسات وخيمة على اجملتمع أبسره، 
فشعور املواطن أنه من الدرجة الثانية يفقد الشخص انتماءه لوطنه وجمتمعه ويصبح على استعداد للتحالف حىت مع 

 سة سهلة ألعداء األمة اإلسالمية، فيتعاون معهم على حساب دولته اليت"الشيطان" حملاربة من سلبه حقه، فيكون فري
مل حتفظ كرامته ومل حتسن معاملته، فيكون ذلك شراً على اجملتمع أبسره، يقول أمارة: "إن االستعالء على الناس وإشعارهم 

االجتماعي ال  حالة من االحتقانابلدونية خيلق بغضاً يف قلوهبم سرعان ما يتحول إىل عداء... إن هذا االستعداء خيلق 
 ".18بد أن تنفجر على شكل صراعات تغذيها دول استعمارية أوجدان هلا مربر

الكبت ومصادرة احلرايت هي األرضية اخلصبة خللق مجاعات متطرفة سواء من املسلمني أو غريهم، وأما الفكر  
متطرفة،  من احملبة واالنتماء، ويف حال ظهور مجاعات املتسامح القائم على العدل واحلرية املضبوطة فكر خيلق جواً عاماً 

 -ابختالف معتقداهتم -فإن أغلبية الشعب ستلفظها وحتارهبا، ويكون هنجًا مرفوضاً من اجلميع، فتمتع مجيع املواطنني
ق والسلم األهلي اجملتمعي.  حبقوقهم املشروعة سبيل لتكريس حالة من الوائم والتعاون اخلالَّ

 
 السياسية اْلياة يف ميعاجل اشراك -ج
 

إن إشراك مجيع مكوانت اجملتمع ابحلياة السياسية يعد أمرًا إجيابيًا لرتسيخ حالة السلم اجملتمعي، ويف حال مت حجب 
مكون ما عن الشراكة يف احلياة السياسية فإنه سيكون مدعاة لغياب السلم اجملتمعي، فحجب مكون من مكوانت 

لسبب ال يتفق مع الشرع يوغل يف نفس املمنوع من ممارسة حقه السياسي الشر اجتاه من  اجملتمع عن احلياة السياسية
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حرمه ممارسة حقه، وذلك قد يقوده حنو استخدام أساليب عنفية بغية الوصول إىل ما يعتربه حقه املسلوب، وستتأثر 
 احلياة العامة للمجتمع أبسره.

 
السياسية من ترشح وانتخاب وتشكيل أحزاب سياسية  عندما يتاح جلميع مكوانت الشعب ممارسة حقوقها 

وتقلد الوظائف العامة، فهذا مدعاة ألن يشعر املواطن أبنه جزء أصيل من هذا اجملتمع، فيعلن والئه للدولة والنظام 
 العام، ويصبح حريصاً على خلق حالة من االستقرار داخل اجملتمع.

 
هو وليد لشعور اإلنسان بنيل كافة حقوقه، وصون كرامته، أما فيما لو إن حالة الوالء للدولة والنظام العام فيها  

مت االعتداء على هذه احلقوق فيصبح إعالن الوالء هلذا النظام من الصعوبة مبكان، ويذكر الفنجري أن حىت غري املسلمني 
الئهم ال ينشأ واعترب أن إعالن و  يف اجملتمع اإلسالمي ليس من املفرتض أن ال يعلنوا الوالء للدولة إذا ما انلوا حقوقهم،

إال بنيل حقوقهم وشعورهم ابملساواة واألمن، فذكر: "ميكننا أن نقول حبزم أنه ليس من املفروض أن يكون هناك عدم 
والء من األقليات غري املسلمة يف الدولة اإلسالمية؛ ألن عدم الوالء ال ينشأ إال عند الشعور بعدم املساواة، أو فقدان 

 ".19األمان، أو ضياع بعض احلقوق، وهذا غري موجود يف ظل اإلسالمالعدل و 
 

لقد أثبت لنا الواقع املعاصر أن الدولة إذا ما كانت مشولية وقمعية وتعتدي على الشعب وتسلبه حقوقه، فإن  
سلمه و تنتجه جراء هذا القمع هو هدوء يضمر حتته انر مشعلة سرعان ما تنفجر ويذهب ضحيتها الشعب  اهلدوء الذي

وأمنه، ولنا خري مثال على ذلك ثورات الربيع العريب اليت اثر فيها الشعب على األنظمة القمعية، فاالستقرار السياسي 
واألمين ال أييت ابلسوط والقهر والقمع، وإن حدث استقرار وأمن هبذا األسلوب، فهو استقرار ومهي يضمر حتته انر 

 مشتعلة جاهزة للحرق واالشتعال.
 
  اَلنسانية القيم الِعم -د

 
إن إعمال القيم اإلنسانية أحد أعمدة السلم اجملتمعي، فعندما تنتشر القيم اإلنسانية بني أفراد اجملتمع ومكوانته؛ فإهنا 

 ستخلق ثقافة عامة بينهم تقود حنو نشر  احملبة والتعاون والتكافل داخل اجملتمع.

                                                           
  الفنجري، أمحد شوقي، 1990م،  كيف حنكم ابإلسالم يف دولة عصرية؟، د.ط، اإلسكندرية: اهليئة العربية العامة للكتاب، ص19.89
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ة اجملتمعي هي ابلضرورة تعاين من غياب للمنظومة القيميإن أغلب اجملتمعات اليت تعاين من غياب السلم  

اإلنسانية، وإعمال هذه املنظومة القيمية أداة لنشر ثقافة احملبة والتسامح والسلم األهلي، وغياهبا يعين أن ال فرق بني 
 جمتمع الغاب احليواين واجملتمع اإلنساين.

 
 املطلقة السلطة على القضا ٌ -ه
 

 اليد السلطات داخل اجملتمع تقوده حنو التجرب والقمع، وابلتايل استبداده، فالعقل البشري قدإن تفرد شخص واحد مبق
يصل ملرحلة عمل أي شيء يف مقابل البقاء يف السلطة، حىت ولو كان على حساب حرايت الشعب وحقوقه، كل ذلك 

 ". 20س ملالكها ابلتجربمن أجل تكريس سلطته املطلقة، يقول الغزايل: "إنَّ للسلطة املطلقة إغواء يؤس
 

النفس البشرية قد تقود صاحبها حنو التجرب واالستبداد إذا ما كان يف موقع احلكم، والطريق حنو هذا األمر هو  
حقيقة املك  "ملا كانت :حقيقة امللك واحلكم يتحدث ابن خلدون يف مقدمته واصفاً احلكم الفردي الشمويل املطلق، 

حكام صاحبه يف كانت أ  ؛مها من آاثر الغضب واحليوانية اللذانومقتضاه التغلب والقهر  جتماع الضروري للبشر،أنه اال
ن أغراضه ايهم يف الغالب على ما ليس يف طوقهم مإحلمله  ؛الغالب جائرة جمحفة مبن حتته من اخللق يف أحوال دنياهم

 ".21وشهواته
 

تنفذ ة جتاه النظام احلاكم من قبل الشعب؛ كون املإن احلكم الفردي املطلق سيخلق جواً عاماً من احلقد والكراهي 
يف مفاصل الدولة قلة تضطهد من يعارضها وال يسبح حبمدها، ابإلضافة إىل أن النظام االستبدادي عادة ما يرافقه 
 غياب للعدل وتكافؤ الفرص، وانتشار للواسطة، وهذه احلالة كفيلة خبلق جو عام من الكراهية وانعدام حلالة السلم يف

 اجملتمع، ويف أي حلظة من املمكن أن يثور الشعب على من استبد به.
 

 آاثر السلم اجملتمعي على اجملتمع اإلسالمي .3
 

                                                           
  الغزايل، حممد، 2003م، اإلسالم واالستبداد السياسي، ط.1، دمشق: دار القلم، ص20.68
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إنَّ السلم االجتماعي أداة رافعة لألمة وطريق موصل حنو التطور والبناء والتخلص من كل املعوقات االجتماعية حنو 
ا  تعاىل هلا أسباب الستحقاقها من هللا تعاىل، وهلا مسوغات لرفعهالنهوض واإلبداع، فالسلم واألمن نعمة من نعم هللا

  ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه ُّٱ من قبل هللا تعاىل، واستحقاقها أو رفعة نتاج ما صنعت يد اإلنسان، يقول تعاىل:

 .22َّيئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
 

ية طيدة ابلتقدم والتطور، فهو حاجة أساساالستقرار واألمن اجملتمعي هو مطلب شرعي أساسي، وله عالقة و  
 أساسية؛ حاجة ألمنا إىل لتقدم اجملتمعات، وبدونه تتعثر عجلة التقدم واالزدهار، تقول جيهان عبد احلليم: "فاحلاجة

 وفواخل القلق إىل يؤدي األمن وانعدام آدم، بين عليها تعاىل هللا استخلف اليت األرض وعمران ودميومتها احلياة الستمرار
 ومقومات جملتمعاتا اهنيار إىل يقود مما الرزق، أسباب وتوقف والتشرد، اهلجرة إىل ويدعو والبناء، االستقرار دون وحيول
 ".23وجودها

 
إن اجملتمعات اليت يغيب عنها السلم اجملتمعي بعيدة كل البعد عن التطور واالزدهار، والنهوض احلضاري له أسبابه اليت 

حالة من السلم داخل اجملتمع أحد أعمدة هذا النهوض، فكيف جملتمع يغيب عنه األمن واالستقرار جيب إعماهلا، وإجياد 
 أن ينهض حضارايً؟ فهذه احلالة قاتله للشهود احلضاري.

 
إن عجلة النمو واإلنتاج حتتاج إىل استقرار داخل اجملتمع حىت تسري خبط واضح املعامل يؤيت أكله، ويف حال غياب هذا 

 فالنتيجة حتمية حنو الركود والتخلف واالنشغال ابلنفس. االستقرار
 

اجملتمع الذي يعاين من غياب السلم األهلي يكون فريسة سهلة للطامعني واحلاقدين من اجلهات اخلارجية، فتستغل هذه 
ية لتمرير لاالنظمة اخلارجية هذه احلالة إلبقاء حالة عدم االستقرار داخل اجملتمع، ابإلضافة الستغالهلا جهات داخ

سياساهتا، كما أهنا حتاول جاهدة تغذية االحتقان االجتماعي الداخلي لينفجر فيما بعد على شكل صراعات داخلية 
 تعبث هذه االنظمة ابلدولة من خالله. 

 

                                                           
  القرآن الكرمي، سورة النحل، 16: 22.112
 عبد احلليم، 2012م، ص23.1
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إن غياب السلم األهلي داخل اجملتمع اإلسالمي يولد شعورا ابملظلومية عند مكون من مكوانت اجملتمع، وهذا الشعور 
د يتطور ليتحول إىل ممارسة عنفية عمليه جتاه من أوقع الظلم. إن هذا اجلو هلو جو خصب حنو وجود فكر متطرف ق

ميقت كل من سلبه حقه، وقد يتطور ليكون تياراً منظم ينتهج العمل العنفي للتفريغ عن غضبه ومقته، وابلنهاية يكون 
 ذلك على حساب السلم اجملتمعي.

  
جملتمعي هو نتاج عمل بشري، يتأتى إذا ما أحسن اجملتمع بكل مكوانته ونظامه التعامل على أخرياً فإن السلم ا 

أساس الكرامة اإلنسانية وحفظ احلقوق، وعند هتميش أو اضطهاد طرف من اجملتمع على حساب اآلخر، فعندها 
رفعة األمم وتطورها، اجملتمعي أداة لسينهدم اجلدار احلامي للسلم اجملتمعي نتيجة هذا التصرف البشري الالمسؤول، والسلم 

فكل مكوانت الشعب تقدم كل ما لديها من إمكانيات وطاقات حنو البلد الذي تنتمي إليه، فشعور اإلنسان ابملساواة 
 مع بقية مكوانت الشعب جيعله يعطي أكثر ما يستطيع.

 
 

 الالصة .4
 :بعد االنتهاء من هذه الدراسة ميكن إمجال ما توصلت إليه ابآليت

 
 وأتمني اجملتمع، لداخ والتكافل والتعاون واألمن والثقة واالرتياح االطمئنان من حالة إجياد يعين اجملتمعي السلم 

 لإلنسان، وهو حاجة ضرورية ملحة لإلنسان. الضرورية احلاجات
 

 انتمكو  يعجلم واحلقوق احلرايت االختالف، ضمان سنة هناك مقومات لرتسيخ السلم اجملتمعي ومنها: فهم 
 قة.املطل السلطة على القضاء االنسانية، القيم السياسية، إعمال احلياة يف اجلميع اجملتمع، اشراك

 

 .كفالة احلرايت واحلقوق العامة يف اجملتمع ي عد أحد أهم العوامل املرسخة للسلم اجملتمعي 
 

 هار.السلم اجملتمعي ي عد عاماًل من عوامل النهوض احلضاري والتقدم والتطور واالزد 
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  غياب السلم اجملتمعي مدعاة للتدخل اخلارجي للعبث ابألمن الداخلي واستغالل بعض اجلهات الداخلية لتمرير
 السياسات.

 

 املصادر واملراجع

 العظيم القرآن تفسري هـ،1419 الرازي، التميمي املنذر بن إدريس بن حممد بن الرمحن عبد حممد أبو حامت، أيب ابن
 الباز. مصطفى نزار مكتبة السعودية، الطيب، حممد أسعد: حتقيق ،3.ط حامت، أيب البن

 وثللبح الدولية اجمللة االجتماعي، السلم على وأثره األقليات حقوق ضمان م،2014 حسن، أمحد صايل أماره، 
 م.1/6/2014: النشر اتريخ ،6: العدد ،4اجمللد املتقدمة، واإلنسانية اإلسالمية

 .املعاصر املسلم جملة مقاصدية، مقاربة  األمة نظام حفظ دمقص م،2011 عليان، بوزاين،

 املعارف. مكتبة: بريوت ،2.ط خلدون، ابن مقدمة م،2013حممد، بن الرمحن عبد خلدون، ابن 

 أتويل عن البيان جامع الطربي تفسري م،2001 اآلملي، غالب بن كثري  بن يزيد بن جرير بن حممد جعفر أبو الطربي،
 هجر. دار الرتكي، احملسن عبد بن هللا عبد: حتقيق ،1.ط القرآن، آي

 والفقه يةالنبو  والسنة الكرمي القرآن يف االجتماعي لألمن الشرعي التأصيل م،2012 حممد، الطاهر جيهان احلليم، عبد
 م2012/ 8/ 2: النشر اتريخ ،2ص الفقهي، امللتقى اإلسالمي،

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=5176 

 اجملتمعي مناأل مقومات مؤمتر يف مشاركة ورقة اجملتمعي، األمن حتقيق يف ودورها الزكاة م،2008احلليم، عبد حممد عمر،
 مصر. يف املنعقد اإلسالم يف

 القلم. دار: دمشق ،1.ط السياسي، واالستبداد اإلسالم م،2003 حممد، الغزايل،
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 لعامةا العربية اهليئة: اإلسكندرية ط،.د عصرية؟، دولة يف سالمابإل حنكم كيف  م،1990 شوقي، أمحد الفنجري،
 للكتاب.

: حتقيق القرآن، ألحكام اجلامع م،2003 اخلزرجي، األمصاري فرج بن بكر أيب بن أمحد بن حممد هللا عبد أبو القرطيب،
 الكتاب. عامل دار: الرايض البخاري، مسري

 سامي: حتقيق ،2.ط العظيم، القرآن تفسري م،1999 البصري، القرشي ريكث  بن عمر بن إمساعيل الفداء أبو كثري،  ابن
 طيبة. دار سالمة، حممد بن

 م.2007 نابلبحري املنعقد االجتماعي األمن مؤمتر إىل مقدم حبث" اإلسالم يف االجتماعي األمن مقومات" عمارة حممد
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 ويةالنب السنة نفذة من ِليه املسي ٌ مع التعامل يف ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  منهج

  1حممد د. سعد الدين منصور

  2د.أمحد اجملتيب ابنقا

 3حممد سيف اإلسالم

 
 ملخص البحث

وه ، وهامجصلى هللا عليه وسلم  البعض له قد تعرضول  صلى هللا عليه وسلم للناس كافة، أرسل هللا حبيبه سيدان حممد 
وجه عام بر املتأخرة يف ثوب جديد يف أوراب هجوما شرسا، وأساءوا إليه، واستهزئوا به وقد ظهر هذا األمر يف العصو 

لى هللا عليه وسلم صالء على مهامجة اإلسالم وتشويه صورته وجتريح نبيه حممد ؤ ه تعمدقد و والدول الغربية بوجه خاص، 
ابلرسوم املسيئة، وقد قابل ذلك املؤمنون واملنصفون من غري املسلمني ابإلنكار واالستهجان. وكان لكل منهم أسلوبه 

ومنهم من كانت املقاطعة هي  ،فمنهم من تعامل مع أزمة الرسوم ابلشجب واالستنكار. اخلاص يف التعامل مع املوضوع
ومنهم من رأى أن الزايرة والنقاش ابحلسىن هو األسلوب األمثل ليدركوا خطأهم، وهذا البحث ،وسيلته إلدانة هذه اجلرمية

 ملعاجلة هذا املوضوع.النبوي يتناول األسلوب 

 لصرب.ا، التعامل، اإلساءة، االستهزاء، اإليذاء.ديث، اإلسالم، احلصلى هللا عليه وسلم : حممد الكلمات املفتاحية

 
  

                                                           

 ية.رف الوحي والعلوم اإلنساند. سعد الدين منصور حممد، أستاذ مشارك ابجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي، قسم دراسة القرآن والسنة، كلية معا 1 
 ahmad7009@yahoo.com  

  2 أستاذ مشارك ابجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي، قسم دراسة القرآن والسنة، كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانيةد. أمحد اجملتيب ابنقا 
 مرحلة الدكتورة، اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي، قسم دراسة القرآن والسنة، كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية. حممد سيف اإلسالم، طالب يف 3 

mailto:ahmad7009@yahoo.com
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 املقدمة
ود اللياقة جتاوز فيها حدبل  تكررة املنكرة و املساءات اإلض الصحف الغربية يف بع تواتر يف زماننا هذا يكاد أن 

ن ستوى من البذاءة يشبه إىل حد ما تصرفات أبناء الشوارع الذين ال جيدون ما يعربو وأخالقيات املهنة، وهبط فيها إىل م
حلرج، نكر األصوات وأقبح الكلمات، فإذا كربوا وتلقوا شيئا من التعليم شعروا ابأببه عن أنفسهم وطبيعة تربيتهم إال 

هتمام قة هبذه الظاهرة وهي أدعى لالألهنم مل يكونوا يف املوقع املناسب للسلوك اآلدمي. وهنالك مشكلة أخرى وثي
والرد، وهي أن بعض الناس يفكرون ابستخدام هؤالء السفهاء واملراهقني الستفزاز خصومهم، وليقوموا مبا خيجلون هم 

ابلسباب والشتائم  صلى هللا عليه وسلمعن القيام به، كما فعل أهل الطائف بتسليط سفهائهم وصبياهنم إليذاء الرسول 
مع القيم العربية يف التعامل مع الوافد الغريب والضيف الدخيل احملتاج للمأوى والقرى، وقد تنبه هلذا العرب  مما يتناىف

. وابلرغم من أن كل هذه احملاوالت اإلجرامية البائسة لن يضر اجلناب 4فقال شاعرهم: "إن السفيه إذا مل ينه مأمور"
  أهنا تستوجب ردا من املسلمني.غري ،النبوي الكرمي بشيء وال الدين اإلسالمي كذلك

 ذكر  مثال لألحاديث الِت يستنبط منها منهج العفو والسماحة
 تدلّ  اّليت( و ف ع) ماّدة من مأخوذ وهو عفوا يعفو عفا قوهلم مصدر لغة املراد مبنهج العفو والسماحة العفو

 وذلك خلقه، عن عزوجل هللا عفو ل:األوّ  املعىن ومن ،5طلبه واآلخر الّشيء، ترك:األّول أصلّيني معنيني على
 عقوبة استوجب إنساان تركك العفو: (ه173اخلليل )ت قال عزوجل ، منه فضال يعاقبهم، فال إاّيهم تركه

 اإلنسان عن يعفو أن يكون وقد: (ه395فارس )ت ابن قال ،6الغفور العفوّ  هو سبحانه وهللا عنه، فعفوت

                                                           
، 1، )بريوت: دار الفكر، دط، دت(، جمجهرة األمثاله(،  395العسكري، أبو هالل احلسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن حيىي بن مهران )ت حنو  4

 .929م ، رق512ص 
هـ / 1399، حتقيق: عبد السالم حممد هارون، )بريوت: دار الفكر، د.ط، معجم مقاييس اللغة، ه(395أبو احلسني أمحد بن فارس القزويين الرازي )ت 5

 . 56، ص4م(، ج1979
  .258، ص2بة اهلالل، د.ط، د.ت(، ج، حتقيق :مهدي املخزومي وغريه، )بريوت: دار مكتكتاُ العنيأبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي،  6
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 صدقة عن نكمع عفوت»: صلى هللا عليه وسلم قوله إىل ترى أال استحقاق، عن ذلك يكون وال الرّتك، مبعىن
 .8اخليل يف (الزّكاة أي) الّصدقة عليكم أوجب أن تركت معناه ويكون استحقاق، عن هاهنا العفو فليس 7«اخليل

 الرّتك فهذا هافرتك عقوبة استحقّ  من العفو اصطالحا ومن خالل املعىن اللغوي ميكن أن يصطلح "العفو": كلّ 
 . 9القدرة" مع ضرر "كف  (:ه1094)ت ويالكفَ عفو، قال 

، 10ولةوالّسه الّسالسة معىن على( ح م س) ماّدة وتدلّ  ومسوحة، ومساحا مساحة يسمح مسح السماحة لغة مصدر
 :ىناملع هذا يف ثعلب وأنشد فيه فسّهل شيئا فعل وسامح، وتسّمح( السني بفتح) مسح: يقال

 11أذهبا للكره كان  يوما الّنفس به...  فساحمت خطب جلّ  ما إذا ولكن
، 12فّضالاألّول: بذل ما ال جيب ت قال يف االصطالح على وجهني:يالسماحة اصطالحا بناء على املعىن اللغوي 

 تتجّلى اّليت فيها ينةواملال األمور بتيسري ذلك ويكون املختلفة املعامالت يف الغري مع الّتسامح معىن واآلخر: يف
 من غريهم مع أو عضهمب مع سواء املختلفة تعامالهتم يف تبدو اّليت املسلمني ومساحة القهر، دموع الّتيسري يف

 .  13األخرى الّدايانت أصحاب
يعاقب املسيئن إليه،  مل صلى هللا عليه وسلماملراد مبنهج العفو والسماحة الذي نقصد مبنهج العفو والسماحة أن النيب و 

لى هللا صمثالً أعلى يف هذا اخللق الكرمي، والفضيلة احلسنة، وكان  هللا عليه وسلم صلىولقد كان النيب بل عفا عنهم 
                                                           

ِجْستاين،  7 غريه، )بريوت: ، حتقيق: شَعيب األرنؤوط و سنن أيب داودانظر: أيب داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السِّ
بنحوه، وقال الشيخ شَعيب األرنؤوط: إسناده  1574رقم ،25، ص3م(، كتاب الزكاة، ابب يف زكاة السائمة، ج2009هـ/1430، 1دار الرسالة العاملية، ط

حتقيق: طاهر أمحد  ،النهاية يف غريب اْلديث واألثرحسن؛ وجمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن األثري الشيباين، 
 . 254ص ،2م(، ج1979هـ /1399الزاوى وغريه، )بريوت: املكتبة العلمية، د.ط، 

 . 57، ص4، جمعجم مقاييس اللغةابن فارس،  8
 )معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية(، حتقيق: عدانن درويش وغريه، )بريوت: مؤسسة كتاُ الكلياتأبو البقاء أيوب بن موسى احلسيين الكفوي،  9

 .  61م(، ص1998هـ/ 1419الرسالة، د.ط، 
 .99، ص3، جمعجم مقاييس اللغةانظر: ابن فارس،  10
هـ/ 1414، 3، )بريوت: دار صادر، طلسان العُرحممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين بن منظور، األنصاري الرويفعى اإلفريقى،  11 

 . 489، ص2م(، ج1993
 . 121م(، ص1983هـ /1403، 1، )بريوت: دار الكتب العلمية، طكتاُ التعريفاتعلي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين،  12
، 6، د.ت(، ج4، )جدة: دار الوسيلة للنشر والتوزيع، طنضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي صاحل بن عبد هللا بن محيد، وغريه،  13
 .   2288ص
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ِرْض َعِن اجْلَاِهِلنَي﴾ ﴿خ ِذ اْلَعْفَو َوْأم ْر اِبْلع ْرِف َوأَعْ :عزوجلم تخلًِّقا يف ذلك أبخالق القرآن الكرمي يف قوله  عليه وسلم 
 .ردت يف التوراة[، بل إن هذه الصفَة الرفيعة قد و 199]األعراف: 

هللا، إنه أجْل و"، حيث سئل عن ذلك فقال: رضي هللا عنهما  هللا بن عمرو بن العاص ويروي لنا ذلك عبد  
رًا َونَِذيرًا﴾ ]األحزاب:  :ملوصوف يف التوراة ببعض صفته يف القرآن [، وِحرزًا 45﴿اَي أَيُـَّها النَّيبُّ ِإانَّ أَْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوم َبشِّ

ألميني، أنت عبدي ورسويل، مسيت ك املتوكل، ليس بفظٍّ وال غليظ، وال سخَّاب يف األسواق، وال يدفع ابلسيئة السيئة، ل
 ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه هللا  حىت ي قيم به امللة العوجاء، أبن يقولوا: ال إله إال هللا، ويفتح هبا أعيًنا ع مًيا، وآذاانً 

 .14"صمًّا، وقلواًب غ لًفا
، رضي هللا عنها  حول أم املؤمنني عائشة اإلفك حادثة زعيم املنافقني عبد هللا بن أيب ابن سلول الذي كان يشيعهذا و 

قبل اإلسالم، إضافة  مجيًعا حىتيف عرضه، واألعراض كان هلا موقع القداسة عند العرب  صلى هللا عليه وسلموجيرح النيب 
ك فرصة للنيل من وصحبه الدوائر، ال يرت  صلى هللا عليه وسلمإىل كونه قبل ذلك كان حّياكا للمؤامرات، مرتبًصا ابلنيب 

ب إال انتهزها، ومع ذلك، وبعد أن أظهر هللا براءة عائشة، أييت ولد هذا املنافق ليطل صلى هللا عليه وسلماإلسالم ونبيه 
أن  لى هللا عليه وسلمصالصفح عن أبيه فيصفح، مث يطلب منه قميصه ليكفن أابه به فيعطيه، مث يطلب من النيب  منه

 .15يصلي على أبيه ويستغفر له، فيفعل
، اليت والسماحة لرأيناها تفيض وتزخر مبواقف العفو والصفح صلى هللا عليه وسلمولو أننا استعرضنا صفحات حياته 

 . صلى هللا عليه وسلمبسريته  اً اًب، ونفخر جتعلنا منتلئ إعجا
 بعض النماذج من األحاديث الِت يستنبط منها منهج العفو والسماحة

 ابلّصرب زوجلع هللا فأمرهم صلى هللا عليه وسلم وأصحابه هللا رسول يؤذون املدينة أهل من واملشركون اليهود انتك
 َتْصرب وا َوِإنْ  َكِثرياً   أَذىً  َأْشرَك وا ِذينَ الَّ  َوِمنَ  قـَْبِلك مْ  ِمنْ  اْلِكتابَ  أ وت وا الَِّذينَ  ِمنَ  َولََتْسَمع نَّ : ﴿عزوجل فقال والّصفح، والعفو
مساعيل لشيخ إ. وقام بعض املؤلفني بتصنيف مفرد فيه، ومنهم ا[186 عمران آل﴾ ]اأْل م ورِ  َعْزمِ  ِمنْ  ذِلكَ  فَِإنَّ  َوتـَتـَّق وا

بن عبدهللا  ذكر الدكتور سعود،و 16"القول املستجاد يف صحة قصيدة ابنت سعاد" ( يف كتابهه1417)ت األنصاري
                                                           

 .  2125، رقم66، ص3، جصحيحالبخاري،  14
  2/420املغازي،الواقدي، انظر:  15
 زيع، د.ط، د.ت(.   دار الصميعي للنشر والتو ، حتقيق: عبد العزيز الراجحي، )السعودية: صحة قصيدة ابنت سعادالقول املستجاد يف إمساعيل األنصاري،  16

http://www.alukah.net/library/0/38796
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شارك أصحاب السري يف ختريج هذا احلديث يف  . و 17"توثيق قصيدة ابنت س عاد يف املنت واإلسناد" الفنيسان يف كتابه:
 . 18كتبهم

سلم لدخول كعب  عليه و فقد تسامح النيب صلى هللا عليه وسلم وعفا  عن كعب بن زهري، وتسبب عفوه صلى هللا
 رضي هللا عنه يف اإلسالم.

  واْللم املراد ِبنهج الصرب  واْللم الصرب ذكر األحاديث الِت يستنبط منها منهج
  :الثةث معان على الّلغة وضع حبسب تدلّ  اّليت( ر ب ص) ماّدة من مأخوذ وهو يصرب صرب مصدر الصرب لغة
  :قال. َحَبْست ها أي األمر، ذلك على نفسي َصرَبْت   يقال. احلَْبس وهو الصَّرْب،: فاألول
 . 19َتطَلَّع   اجلَبانِ  نـَْفس   إذا ***ترس و ح رَّةً  لذلك عارفةً  َفَصرَبْت  

                                                           
م(، وذكر يف كتابه: "ذكرها 1999ه/1420، 1، )الرايض: مكتبة الرشد، طتوثيق قصيدة ابنت ُسعاد يف املنت واإلسنادالسعود بن عبد هللا الفنيسان،  17

ه( بثالثة طرق األول منها مرفوع ، 281أخرجها احلافظ بن ِدْيزِْيل )ت:  -1م أبسانيدهم مرفوعة، وموقوفة ومقطوعة. وإليك هي:  عدد كثري من أهل العل
. 118/  5هـ( يف كتابه )اآلحاد واملثاين( 287وأخرجها ابن أيب عاصم )ت:  -2. 53( كما يف جزءه ص48واآلخران موقوفان. وعدد أبيات القصيدة )

( هـ يف كتابه: 356وذكرها أبو الفرج األصبهاين )ت:  -4عن عمر بن شبه مرفوعة.  2/340ه( يف جمالسه: 294ا أبو العباس ثعلب )ت : ورواه -3
 -6موقوفة على عاصم بن عمر بن قتادة. 19/176ه ( يف معجمه الكبري: 360وأخرجها الطرباين )ت:  -5، إبسنادين منقطعني. 15/142)األغاين( 

وأخرجها أبو نعيم  -7( بيتاً. 51بثالثة طرق كما عند ابن ديزيل. وقد بلغ عدد أبياهتا عنده ) 3/578هـ( يف )املستدرك( 405اكم )ت: وأخرجها احل
، و)السنن 5/207هـ( موصولة يف كتابيه: )دالئل النبوة( 458وأخرجها البيهقي )ت:  -8. 3/153هـ( يف كتابه )معرفة الصحابة( 430األصبهاين ) ت: 

هـ( مرفوعة يف كتابه 575وذكرها اإلشبيلي )ت:  -9. ذكرها يف الدالئل، أبربعة طرق: اثنان مرفوعان. ويف السنن بطريق واحد مرفوع . 243/ 10لكربى( ا
احلافظ وأخرجها  -11هـ(  )نسخة خمطوطة(. 689وأوردها بسنده أبو الفرج عبدالرمحن بن أمحد املقدسي احلنبلي )ت:  -10.  400)الفهرست( ص/ 

. 220هـ( موقوفة يف برانجمه ص/ 749وذكرها ابن جابر الوادي آشي )ت :  -12. 254هـ( موقوفة يف كتابه )منح املدح( ص /732ابن سيد الناس )ت: 
يف )جممع  ه(807وذكرها أبو بكر اهليتمي )ت :  -14. 1/122هـ( موقوفة يف )طبقات الشافعية الكربى(  771وأوردها اتج الدين السبكي )ت:  -13

، 3/295هـ( يف كتابه ) اإلصابة (  852وذكرها احلافظ ابن حجر )ت:  -15. وقال رواه الطرباين. وإسناده إىل رجال ابن إسحاق ثقات. 9/392الزوائد( 
 .   13وقال: وقعت لنا بعلو يف جزء ابن ديزيل الكبري. انظر: املصدر السابق، ص

كتبة ومطبعة حتقيق: مصطفى السقا وغريه، )مصر: شركة مالسرية النبوية، مريي املعافري، أبو حممد، مجال الدين، انظر: عبد امللك بن هشام بن أيوب احل 18
  ؛ وغريمها.70، ص12ج سبل اَلدى والرشاد يف سرية خري العباد،؛ والشامي، 501، ص2م(، ج1955هـ /1375، 2مصطفى البايب احلليب وأوالده، ط

 . 329، ص 3، جيس اللغةمعجم مقايانظر: ابن فارس،  19
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 إىل َعَلقاً  فمألهتا :وقال. ص رْب  والواحد نواحيه،: اإلانء وأصبار: قالوا. أعاله: شيءٍ  كلِّ   ص رْب : فقالوا الثاين: وأمَّا
: دريد ابن كتاب  ويف ِصَباٌر، واجلمع وغل ظ، اشتدَّ  ما: احلجارة من فالصُّرْبة الثالث: األصل ا. وأمَّ 20أصبارَِها

 .21"حجر أو حديدٍ  من قطعةٌ : الصُّبَّارة"

: الكهف] ﴾كنفس واصرب﴿ :هللا عز وجل  هو املطلوب يف رسالتنا، وفيه قال -حبس النفس-واملعىن األول 
 واصربوا قاتلال اقتلوا»: قال آخر وقتله رجال أمسك رجل يف ليه وسلمصلى هللا ع النيب حديث ويف[ . 28

 .23ميوت حىت للموت حبسه الذي احبسوا أي 22«الصابر

 ّماع أو والّشرع العقل يقتضيه ما على الّنفس حبس هو: (ه502الرّاغب األصفهاين )ت الصرب اصطالحاً قال
 . 24عنه حبسها يقتضيان

 هبا اّليت لّنفسا قوى من قّوة وهو جيمل، وال حيسن ال ما فعل من به ميتنع لّنفسا أخالق من فاضل خلق فالصرب هو
الصرب على األذى جهاد النفس، وقد جبل هللا تعاىل النفس على التأمل مبا يفعل هبا، وهلذا و  .أمرها وقوام شأهنا صالح

م من جربيل ثواب حلم وصرب ملا عل نسبة بعض املنافقني له اجلور يف القسمة، لكنه صلى هللا عليه وسلمشّق عليه 
ان من حق نفسه، على األذى إمنا هو فيما ك صلى هللا عليه وسلمالصابرين، وأن هللا تعاىل أيجرهم بغري حساب، وصربه 

َر َواْلم ناِفِقنَي اوأما إذا كان هلل تعاىل فإمنا ميتثل فيه أمر هللا تعاىل من الشدة، كما قال تعاىل: ﴿اي أَيُـَّها النَّيبُّ جاِهِد اْلك فَّ 
غضب ألسباب خمتلفة، مرجعها إىل أن ذلك يف أمر  صلى هللا عليه وسلموقد وقع أنه  .[9َواْغل ْظ َعَلْيِهْم﴾ ]التحرمي 

لى هللا عليه وسلم صهللا تعاىل، وأظهر الغضب فيها ليكون أوكد يف الّزجر، فصربه وعفوه إمنا كان يتعلق بنفسه الشريفة 
 اغفر اللهم»، ويف رواية: 25«فإهنم ال يعلمون اللهم اهد قومي»ملا شّج املشركون وجهه:  هللا عليه وسلم صلىوقد قال  ،

                                                           
 انظر: املصدر السابق.  20
 انظر: املصدر السابق.  21
 . 16031، رقم91، ص8، جالسنن الكربىالبيهقي،  22
 . 172، صخمتار الصحاحانظر: الرازي،  23
، 1لم، طدي، )دمشق: دار الق، حتقيق: صفوان عدانن الداو املفردات يف غريب القرآنأبو القاسم احلسني بن حممد املعروف ابلراغب األصفهاىن،  24

 . 474م(، ص1992هـ/ 1412
م(، 2003هـ/ 1423،  1، حتقيق: عبد العلي عبد احلميد حامد، )الرايض: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، طشعب اإلميانالبيهقي، شعب اإلميان،   25
 . 1375، رقم45، ص3ج
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 الوسطى الةص عن شغلوان كما  انرا، وبيوهتم قبورهم هللا مأل»وقال حني شغلوه عن الصالة: ، 26«يعلمون ال فإهنم لقومي
الشريف، وما حتّمل الّشّجة احلاصلة يف وجه دينه  فتحّمل الّشّجة احلاصلة يف وجه جسده 27«الشمس غابت حىت

ه بل صلى هللا عليه وسلم ، فكان ال ينتصر لنفساملنيف، فإن وجه الدين هو الصالة، فرجح حق خالقه على حقه 
 .يصرب وحيتسب وسنتصر للدين ويغضب له إدا مت االعتداء على شئ منه 

ا يف هذا انظر م «:اللهم اهد قومي فإهنم ال يعلمون: »وسلمصلى هللا عليه يف قوله  (ه544عياض )ت قال القاضي 
القول من إمجاع الفضل، ودرجات اإلحسان، وحسن اخللق، وكرم النفس، وغاية الصرب واحللم، إذ مل يقتصر صلى هللا 

، «م اهد واغفرالله»عليه وسّلم على السكوت عنهم، حىت عفا، مث أشفق عليهم، ورمحهم، ودعا، وشفع هلم، فقال: 
 .28«إهنم ال يعلمون»، مث اعتذر عنهم جلهلهم، فقال: «لقومي»مث أظهر الشفقة والرمحة بقوله: 

 قال .مصدر حلم فالن أي صار حليما، وهو مأخوذ من ماّدة )ح ل م( اّليت تدّل على ترك العجلةاحللم لغة 
 وقيل الطّيش، خالف احللم: (ه395فارس )ت ابن ، وقال29األانة( ابلكسر) احللم (:ه393اجلوهرّي )ت

﴾ هِبََذا ْحاَلم ه مْ أَ  أَتْم ر ه مْ  أَمْ ﴿ العزيز: الّتنزيل ويف وحلوم، أحالم ومجعه الّسفه نقيض وهو والعقل األانة: هو
 .30حليما صار أي :حلما حيلم( ابلّضمّ ) حلم: وقولك[. 32: الطور]

 . 31الغضب هيجان عن طبعوال الّنفس (: هو ضبطه502احللم اصطالحاً قال الراغب األصفهاين )ت
 .32الظامل مكافأة أتخري: وقيل الغضب، َسْورة عند الطمأنينة (: هوه816وقال اجلرجاين )ت

                                                           
 . 1792، رقم1417، ص13، جصحيح؛ ومسلم، 3477، رقم176، ص4، صحيحالبخاري،  26
 . 6396، رقم84، ص 8، جصحيحالبخاري،  27
م، 1988هـ /1409بريوت: دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيع، )، الشفا بتعريف حقوق املصطفىأيب الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصيب، انظر:  28
 .106، ص1ج
، 5م(، ج1987/هـ1407، 4عبد الغفور عطار، )بريوت: دار العلم للماليني، طحتقيق: أمحد  الصحاح،أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب،  29 

 .1903ص
 . 93، ص2، معجم مقاييس اللغة، جابن فارسانطر:  30 
 . 253، ص: املفردات يف غريب القرآنالراغب األصفهاين،  31 
 .92م(، ص: 1983هـ /1403،  1ب العلمية بريوت، ط، )لبنان: دار الكتكتاُ التعريفاتعلي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين،  32 
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حللم حالة توقري، وثبات يف األمور، وتصرّب على األذى، ال يستثري صاحبه الغضب عند األسباب احملركة، وال حيمله فا
نت وأمي ما أ أبيب"ل األعظم، كما يشهد له قول أيب سفيان ابحمل همن صلى هللا عليه وسلموقد كان .على انتقام
 . ، وال تزيده كثرة األذى إليه إال حلما33؟«اي عّم أما آن لك أن تسلم: »صلى هللا عليه وسلم وقد قال له"، أحلمك!

 إال حممد وجه يف عرفتها وقد إال شئ النبوة عالمات من بقي وكان زيد بن سعنة رضي هللا عنه  قبل إسالمه يقول: "ما
 . 34وصف" اكم  فوجدته هبذا فأخربته حلما، إال اجلهل شدة تزيده وال جهله، حلمه يسبق: أخربمها مل اثنتني

هللا  رمحه هللا تعاىل قال: كان رسول -ابلتحتية والشني املعجمة -عن إمساعيل بن عياش( ه230)توروى ابن سعد 
مع  لمصلى هللا عليه وس. ونعين مبنهج احللم والصرب تعامل النيب 35اسأصرب الناس على أقذار النصلى هللا عليه وسلم  

  املسيئني إليه ابحللم والصرب مل ينتقم منهم مع القدرة عليه. 

 مقاساة على ربهص إىل أن بلغت حد التواتر يف  حتصى أن من أكثر وصربه صلى هللا عليه وسلم عن حلمه واألحاديث
كون يف استئصال وهم ال يشفيهم.  وحكمه عليهم هللا أظفره أن إىل معهم الصعبة دائدالش ومصابرة اجلاهلية وأذى قريش

االستهزاء ابلسخرية و  صلى هللا عليه وسلمالرسول  واواجه  .شأفتهم وإابدة خضرائهم فما زاد على أن عنا وصفح
  صرب. سلمهللا عليه و  صلىولكنه  ،وعلى املؤمنني صلى هللا عليه وسلموالضحك والغمز واللمز والتعايل عليه 

  يف معاجلةمناهج القرآن الكرمي هو ألن هذا  ؛كثريا يف حياته  صلى هللا عليه وسلماملنهج الذي مشى عليه  هو  وهذا
 كما قال تعاىل: لصرباب عليهم وأمرهم  فرد الوحي عليهم السالم لرسل لهذا املوضوع، كما نراه كثريا حيث أساء األعداء 

    .  [ 35َصرَبَ أ ول و اْلَعْزِم ِمَن الرُّس ِل﴾ ]األحقاف:  ﴿فَاْصربْ َكَما

                                                           
ه(: "قال شيخنا أبو الفضل العسقالين: ومن خطه نقلت: هذا حديث 840، وقال احلافظ البوصريي )ت818، ص2، جمغازيانظر: الواقدي،  33

حتاف الرية املهرة بزوائد ِوصريي الكناين الشافعي، صحيح"، انظر: أبو العباس شهاب الدين أمحد بن أيب بكر بن إمساعيل بن سليم بن قامياز بن عثمان الب
شر، ن، تقدمي: أمحد معبد عبد الكرمي األزهري، حتقيق: دار املشكاة للبحث العلمي إبشراف أبو متيم ايسر بن إبراهيم، )الرايض: دار الوطن للاملسانيد العشرة

 .4604، رقم242، ص5م(، ج1999هـ /1420، 1ط
 . 109، ص1ج لشفا،كتاُ اانظر: القاضي،  34
؛ وعالء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري الشاذيل اهلندي الربهانفوري مث املدين فاملكي 378، ص1انظر: ابن سعد، الطبقات، ج 35

، 7م(، ج1981هـ/1401، 5، حتقيق: بكري حياين وغريه، )بريوت: مؤسسة الرسالة، طكنز العمال يف سنن األقوال واألفعالالشهري ابملتقي اهلندي، 
 .  25، ص7، جسبل اَلدى؛ والشامي، 17818، رقم35ص
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  .صلى هللا عليه وسلمتب السنة والسرية املشهورة جند هذا املنهج يف غالب حياته كولو تتبعنا  

 واْللم الصرب منوذج من حديث يستنبط منه منهج 

يوم أحد شق  ملا كسرت رابعّيته، وشّج وجهه سلمصلى هللا عليه و أن رسول هللا  عبد هللا بن عبيد مرسالً  منها حديث
، ولكن بعثت إين مل أبعث لّعاان: »صلى هللا عليه وسلمذلك على أصحابه، وقالوا: لو دعوت عليهم، فقال رسول هللا 

م: الله»خمتصرا: رضي هللا عنه  ، ورواه موصوال عن سهل بن سعد 36«داعيا ورمحة، اللهم اهد قومي، فإهنم ال يعلمون
 . 37«فر لقومي، فإهنم ال يعلموناغ

 منهج اإلعراض والسكوتذكر حديث يستنبط منه 

 إىل رجعت كثرهتا  مع وهي فروعه، تكثر بناء( ض ر ع) ماّدة من مأخوذ وهو يعرض، أعرض اإلعراض لغة مصدر
 وأعرض األمر، هذا عن وأعرضت فالن، عن أعرضت: ذلك ومن الّطول، خالف العرض وهو واحد أصل

 الفخ هو الذي العرض من مشتقّ  هو إمّنا والعارض ،(عارضه وقيل) عرضه واّله كذا  كان  إذا ألنّه بوجهه،
، 39صد: عنه (: أعرضه711. قال ابن منظور )ت38معرض فهو بعيد، من لك الّشيء أعرض: ويقال الّطول،

 . 40وطواًل  َعْرضاً  ذهب أي فالٌن، أَْعَرضَ  ويقال. عنه الصدُّ : الشئ عن واالعراض
 .41ابلقلب الّشيء عن االنصراف: (ه1094الكفوّي )ت عراض اصطالحاً قالاإل

 .42فيه هو اّلذي اجلانب غري جانبا أي عرضا أتخذ أبن الّشيء عن اإلضراب: (ه1031املناوّي )ت وقال

                                                           
 . 1375، رقم45، ص3، جشعب اإلميانالبيهقي، شعب اإلميان،  36
 . 1792، رقم1417، ص13، جصحيح؛ ومسلم، 3477، رقم176، ص4، صحيحالبخاري، ؛ و 1376املصدر السابق، رقم  37
 . 272، ص4ج ،معجم مقاييس اللغةانظر: ابن فارس،  38
 . 182، ص 7، جلسان العُر ابن منظور، 39
 . 1084، 3، جالصحاحانظر: اجلوهري،  40
 . 28، صالكلياتالكفوي،  41
القاهرة: عامل ) التوقيف على مهمات التعاريف،زين الدين حممد عبد الرؤوف بن اتج العارفني بن علي بن زين العابدين احلدادي مث املناوي القاهري،  42

 . 56ص م(، 1990هـ/1410، 1الكتب، ط
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 هلني،واجلا املشركني عن واتضح من التعريفني أن اإلعراض هو عدم االلتفات إىل الشيء واالهتمام به. ومنه اإلعراض
 . [199: األعراف] ﴾اجْلَاِهِلنيَ  َعنِ  َوأَْعِرضْ  اِبْلع ْرفِ  َوْأم رْ  اْلَعْفوَ  خ ذِ : ﴿تعاىل قال

 كته،فس وساكتىن وسكاات وسكوات سكتا يسكت يسكت وهو عدم الكالم، وسكت السكوت لغة مصدر من  سكت
: تقول. الكالم ِخالف على يدلُّ  اءوالت والكاف (: السنيه395. قال ابن فارس )ت43مبعىن وسكته هللا وأسكته
 . 44ِسكِّيت ورجلٌ  سكواتً، َيْسك ت سكت

 غري التكلم ىعل القدرة فإن الصمت، يفارق األخري القيد وهبذا عليه، القدرة مع التكلم ترك السكوت اصطالحًا هو
 قوله نع إمساك كوتالضم، والس مدة طالت إذا إال صامتا يكون وال ساكتا، يكون آان شفتيه ضم ومن فيه معتربة
 السكون من ضراب كان  وملا القدرة مع التكلم برتك (: السكوت: خمتصه1031.  قال املناوي )ت45والباطل احلق

 . 46[154: األعراف﴾ ]اأْلَْلَواحَ  َأَخذَ  اْلَغَضب   م وَسى َعنْ  َسَكتَ  َوَلمَّا﴿ آية يف له استعري
 القدرة. ومن خالل التعريف تبني أن السكوت ترك الكالم مع 

قال بعض احلكماء: "السكوت عن السفيه جواب، واإلعراض عنه والسكوت واإلعراض يؤثران أحيااًن أتثريًا ابلغاً. 
 وهذا  كما جاء يف قول الشاعر:   .47عقاب"

 إذا نطَق السفيه  فال جتبه ... فخرٌي من إجابته السكوت  
 .48فإن جاوبته فرجَت عنه ... وإن خليته كمداً ميوت  

سكوت على سفاهة السفيه واإلعراض عنه هو اجلواب عليه حىت لو يلوم أحدا مارا به ال يلتفت به ويطمئن أبنه غري فال
 مراد له. قال الشاعر:

                                                           
 . 253، ص 1، جالصحاحانظر: اجلوهري،  43
 . 89، ص 3، جمعجم مقاييس اللغةانظر: ابن فارس،  44
 . 509ص الكليات،الكفوي،  45
 . 195، ص: التوقيف على مهمات التعاريفاملناوي،  46
حتقيق: ابراهيم  غرر الصائص الواضحة، وعرر النقائض الفاضحة،، هـ(718الوطواط، أبو إسحق برهان الدين حممد بن إبراهيم بن حيىي بن علي )ت  47

 .138، ص1م(، ج 2008هـ/  1429، 1لبنان: دار الكتب العلمية، ط –مشس الدين، )بريوت 
  .137، ص1ج  غرر الصائص الواضحة، وعرر النقائض الفاضحة،الوطواط،  48
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ولقد أمرُّ على اللئيم َيس بُّيِن ... فمضيت  مث ََّت قْلت  ال يـَْعِنِيين
49.   

"إن هلل عبادا مييتون الباطل  :يدان عمر الفاروق وأحياان الباطل ميوت ابلسكوت عليه واإلعراض عنه، لقد صدق س
 .50هبجره، وحييون احلق بذكره"

والذي نقصد هنا مبنهج السكوت واإلعراض أن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يرد املسيء إليه بشيء، بل سكت وأعرض 
: عزوجلقال هللا  .ولكن القصد غريهكأنه مل يقع، أو وقع كفاه املستهزئني، وعاجل اإلساءة    عزوجلعنه ملا يعلم أن ربه 

َناَك اْلم ْستَـْهزِِئنَي )94﴿فَاْصدَْع مبَا تـ ْؤَمر  َوأَْعِرْض َعِن اْلم ْشرِِكنَي ) ( الَِّذيَن جَيَْعل وَن َمَع اَّللَِّ ِإهَلًا آَخَر َفَسْوَف 95( ِإانَّ َكَفيـْ
( َواْعب ْد 98( َفَسبِّْح حِبَْمِد َربَِّك وَك ْن ِمَن السَّاِجِديَن )97مبَا يـَق ول وَن )( َوَلَقْد نـَْعَلم  أَنََّك َيِضيق  َصْدر َك 96يـَْعَلم وَن )

 [.99 – 94(﴾ ]احلجر: 99َربََّك َحىتَّ أَيْتَِيَك اْلَيِقني  )
شاء  اواختار القرآن الكرمي يف هذه اآلية منهج اإلعراض والسكوت، ألنه ال يضره املستهزئون، وأْن يكفيه هللا إايهم مب

إال أهلكه هللا سلم صلى هللا عليه و من أنواع العقوبة، وقد فعل هللا تعاىل، فإنَّه ما تظاهر أحٌد ابالستهزاء برسول هللا 
 "كان: الق عن عروة بن الزبري، أو غريه  من العلماء يف كتاب السري واملغازي ابن إسحاقكما أخرج    ،وقتله شر قتلة
 أسد، بن املطلب بن واألسود وهب، بن يغوث عبد بن األسود: مخسة  عليه وسلمصلى هللا هللا برسول املستهزؤون

صلى هللا عليه  هللا برسول يهزئون فكانوا بين خزاعة، أحد الطالطلة بن واحلارث وائل بن والعاصي املغرية، بن والوليد
 فأشار يغوث عبد بن األسود به رفم به، يطوفون وهم الكعبة عند به عليه السالم فوقف جربيل فأاته وسلم ويغمزونه

 املغرية بن دالولي به ومر فعمي، خضراء بورقة وجهه يف فرمى املطلب بن األسود به ومر ؛51ح بناً  فمات بطنه إىل جربيل
 إىل فأشار وائل بن يالعاص به ومر فقتله، به فانتقض بيسري، ذلك قبل أصابه كان  قد رجله كعب  يف جرح إىل فأشار

                                                           
، حتقيق: الدكتور رمضان عبد التواب وغريه، )الكويت: ما جيوز للشاعر يف الضرورةهـ(، 412 )ت التميمي، حممد بن جعفر القزاز القريواين أبو عبد هللا 49

 .273ص دار العروبة، د.ط، د.ت(، 
 ، عمر الفاروق،كلماته يف الزهد والورع ومن مفاريد أقواله الدالة على حقائق أحواله، )مصر:حلية األوليا ٌ وطبقات األصفيا ٌأبو نعيم، األصبهاين،  50

 . 55، ص 1ج م(،1974هـ/1394السعادة، د.ط، 
ن، فيعظم طاحل نْب مجع اأَلْحنَب: وهو العظيم البطن، واحلنب: عظم البطن وقد حنب: أي وجع بطنه مع ورم فيه. وقيل: هو أن يكثر السقى يف حجم الب 51

قيق: عبد الكرمي حت موع املغيث يف غرييب القرآن واْلديث،اجمللذلك. انظر: حممد بن عمر بن أمحد بن عمر بن حممد األصبهاين املديين، أبو موسى، 
 . 395، ص1م(، ج1988هـ/1408، 1العزابوي، )جدة: دار املدين للطباعة والنشر والتوزيع، ط
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 به ومر فقتلته، شوكة رجله أمخص يف فدخلت 52ِشرْبَِقةٍ  على به فربض محار على الطائف إىل بفرك رجله، أمخص
َناكَ   ِإانَّ : ﴿وجل عز هللا أنزل ففيهم قتله، حىت قيحاً  53فامتخض رأسه إىل فأشار الطالطلة بن احلارث ﴾ ْلم ْستَـْهزِِئنيَ ا َكَفيـْ

 .54[."95: احلجر]
ون وا َكالَِّذيَن آَذْوا ، كما يف قوله تعاىل: ﴿اَيأَيُـَّها الَِّذيَن آَمن وا اَل َتك  ألمريف غالب ا لكرمب ا القرآنيف  أيضاً  وجند هذا املنهج

على نبينا وعليه الصالة –[، وكان سيدان موسي 69م وَسى َفرَبَّأَه  اَّللَّ  ممَّا قَال وا وََكاَن ِعْنَد اَّللَِّ َوِجيًها﴾ ]األحزاب: 
اء يف سبب نزول عما اهتموه به كما ج عزوجلحىت ال يرى من جلده شيء فعيبه األعداء فربئه هللا كثري احلياء   -والسالم

 .  56عن اهتامهم عزوجلمنهج اإلعراض والسكوت، وبرأه هللا عليه السالم . فاختار سيدان موسى 55هذه اآلايت
صلى هللا عليه ن النيب أرضي هللا عنه ة أيب هرير  يف حديثكما   ،العطرة شهدت هلذا املنهج صلى هللا عليه وسلموسريته 
 وأان مذمما نويلعنو  مذمما، يشتمون ولعنهم، قريش شتم عين هللا يصرف كيف  تعجبون أال»قال ألصحابه: وسلم 
مكان  "مذمم"دعونه يصلى هللا عليه وسلم من احلديث كان كفار قريش على عهد النيب  فاملعىن الذي نستقي.57«حممد
أي   »... إمنا يشتمون مذمما وأان حممد»طمأن النيب أصحابه بقوله: اف... ون بذلك أهنم يسبونه...ويظن"حممد"امسه 

 حبيبنا صلى هللا عليه وسلم.كأهنم يشتمون شخصا آخر غري 
 زوجلع وبنفس املنطق نقول لكل من رسم مثل هذه الصور ... إمنا ترسم شخصا آخر غري نيب اإلسالم ويصرف هللا

 ..صلى هللا عليه وسلم . إمنا رمستم مذمما ومل ترمسوا حممدا... السوء عليه وسلمصلى هللا  عن نبيه
 مثال ْلديث يستنبط منه  منهج العفو والسماحة

 ليه وسلم فلمصلى هللا ع هللا رسول اشتكى: قال رضي هللا عنه ، سفيان بن جندب مسعت: قال قيس، بن عن األسود
 منذ قربك أره مل تركك، قد شيطانك يكون أن ألرجو إين حممد، اي: فقالت امرأة فجاءت ،- ثالاث أو - ليلتني يقم

                                                           
: هو نبت حجازي يؤكل وله شوك، إذا يبس مسي ضريعاً. انظر: الَفتَّيِن، 52 رْبِق    .171، ص3، جف األخبارائجممع حبار األنوار يف غرائب التنزيل ولط الشِّ
 . 291، صخمتار الصحاحامتخض أي حترك. انظر: الرازي.  53
 ، حتقيق: سامي بن حممد سالمة، )اململكة العربية السعودية:تفسري القرآن العظيم؛ وابن كثري، 273حديث املستهزئني واآلايت، ص السرية،ابن إسحاق،  54 

   . 552، ص4ج(، م1999هـ/1420، 2دار طيبة للنشر والتوزيع، ط
 .3404، رقم 156، ص 4ج ابب حديث اخلضر مع موسى عليهما السالم،كتاب أحاديث األنبياء، ،  صحيح البخاريانظر: البخاري،  55
 انظر: املصدر السابق.  56
 . 3533، رقم 186، ص 4، جصلى هللا عليه وسلم ، كتاب املناقب، ابب َما جاء يف أمْساِء رسول اَّللَّ  صحيحالبخاري،  57 
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: الضحى﴾ ]قـََلى َوَما َربُّكَ  َودََّعكَ  َما( 2) َسَجى ِإَذا َواللَّْيلِ ( 1) َوالضَُّحى: ﴿وجل عز هللا فأنزل - ثالثة أو - ليلتني
-عليه السالم–لم ، وسب سيدان جربيل ابلنيب صلى هللا عليه وس ساخرة مستهزئةوهذه املرأة جاءت  .58[3 - 1

 ، ومل  يردها النيب صلى هللا عليه وسلم ، بل اختار منهج السكوت واإلعراض عنها. 

 ابلِت هي أحسناْلكمة والرد ومن األحاديث الِت يستنبط منها منهج 
من  و مأخوذمصدر قوهلم حكم أي صار حكيما، وهاملراد مبنهج احلكمة والرد ابليت هي أحسن احلكمة لغة: 

، ومن هذا األصل أخذ أيضا احلكم يف معىن املنع من 60أو املنع لإلصالح 59ماّدة )ح ك م( اّليت تدّل على املنع
 .61ألهّنا متنع الّدابّة عّما ال يريده صاحبها، واحلكمة ألهّنا متنع من اجلهل ؛الظّلم، وحكمة الّلجام

أي قضى، ويقال حكم له أو عليه، واحلكم أيضا: يقول اجلوهرّي: احلكم مصدر قولك: حكم بينهم حيكم 
م أي املتقن لألمور، وقد حك احلكمة )املانعة من اجلهالة(، واحلكيم العامل، واحلكيم: صاحب احلكمة، واحلكيم:

 .62صار حكيما
كالشمس   ،جتيء على ثالثة معاٍن: األول: اإلجياد. والثاين: العلم. والثالث: األفعال املثلثةاحلكمة اصطالحاً :وهي 

وقيل: احلكمة  .، وقد فسر ابن عباس، رضي هللا عنهما، احلكمة يف القرآن، بتعلم احلالل واحلرام63والقمر وغريمها
يف اللغة: العلم مع العمل، وقيل: احلكمة يستفاد منها ما هو احلق يف نفس األمر حبسب طاقة اإلنسان، وقيل:  

 .64الكالم املقول املصون عن احلشو كل كالم وافق احلق فهو حكمة، وقيل: احلكمة هي
 :وقيل ،ولاإلصابة يف الق :وقيل ،السنة :وقيل ،العمل به :وقيل ،القرآن :قيلوقال احلافظ ابن حجر:   
به بني اإلهلام  نور يفرق :وقيل ،ما يشهد العقل بصحته :وقيل ،العقل :وقيل ،الفهم عن هللا :وقيل ،اخلشية

 . 65ع اإلصابةسرعة اجلواب م :وقيل ،والوسواس

                                                           
 .4950، رقم172، ص6انظر: املصدر السابق، ج 58

 . 91، ص2، جمعجم مقاييس اللغةابن فارس،  59
 . 248، صاملفرداتالراغب األصفهاين،  60
 . 91، ص2، جمعجم مقاييس اللغةانظر: ابن فارس،  61
 .1901، ص5، جالصحاحالرازي،  62
 . 91، صالتعريفاتاجلرجاين،  63
 املصدر السابق.  64
 (170/ 1الباري البن حجر ) فتح 65 
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وكل املعاين املذكورة وغريها حتتملها كلمة "احلكمة"، ووردت هذه املعاين يف القرآن والسنة وآاثر السلف  
الف من ختتلف ابختالف نوع احلكمة من انحية واختالصاحل. وهلذا مل حيددوا هلا معىن، بل ذكروا تعريفات هلا 

 .يتناوهلا من العلماء من انحية أخرى
 ولهقلرد ابليت هي أحسن: إمنا املراد به األسلوب الثالث من أساليب الدعوة املذكور يف القرآن الكرمي يف املراد اب 

أي:  [125: ﴿ادْع  ِإىَل َسِبيِل َربَِّك اِبحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة َوَجاِدهْل ْم اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسن ﴾ ]النحل: عزوجل 
﴿َواَل  :عزوجل ظرة وجدال، فليكن ابلوجه احلسن برفق ولني وحسن خطاب، كما قالمن احتاج منهم إىل منا

[ فأمره تعاىل بلني اجلانب،  46]العنكبوت:  جت َاِدل وا َأْهَل اْلِكَتاِب ِإالَّ اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسن  ِإالَّ الَِّذيَن ظََلم وا ِمنـْه ْم﴾
َتذَكَّر  أَْو إىل فرعون فقال: ﴿فـَق واَل َله  قـَْواًل لَيًِّنا َلَعلَّه  يَـ  كما أمر موسى وهارون، عليهما السالم، حني بعثهما

نقصد مبنهج احلكمة والرد ابليت هي أحسن يف حبثنا هذا تعامل النيب صلى هللا عليه     [.44]طه:  خَيَْشى﴾
 . برفق ولني وحسن خطابوسلم مع املسيء إليه ابألسلوب احلكيم وابلوجه احلسن 

ايت هذا املنهج يف كثري من اآل عزوجلهم األساليب الدعوة اليت حنتاجه يف عصران هذا، وقد علمنا هللا وهذا من أ
الصف: ]لَْيك ْم﴾ : ﴿َوِإْذ قَاَل م وَسى لَِقْوِمِه اَيقـَْوِم ملَ تـ ْؤذ وَنيِن َوَقْد تـَْعَلم وَن َأيّنِ َرس ول  اَّللَِّ إِ عزوجليف قوله القرآنية، كما 

 تـ ْؤذ وَنيِن َوَقْد تـَْعَلم وَن ﴿ملَِ أنه قال لقومه: عليه السالم تعاىل خمربا عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران يقول أي  [5
 أي: مل توصلون األذى إيل وأنتم تعلمون صدقي فيما جئتكم به من الرسالة؟. فقد [5الصف: ]َأيّنِ َرس ول  اَّللَِّ إِلَْيك ْم﴾ 

 سلوب جيد، ومل يشتمهم ومل يهامجهم، بل أخربهم مبا جاء به. جادهلم موسى بكالم لني وأب
َبْت قـَْوم  ن وٍح اْلم ْرَسِلنَي ) ( ِإيّنِ َلك ْم َرس وٌل 106( ِإْذ قَاَل هَل ْم َأخ وه ْم ن وٌح َأاَل تـَتـَّق وَن )105وكما يف قوله تعاىل: ﴿َكذَّ

( فَاتَـّق وا 109ا َأْسأَل ك ْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجرَِي ِإالَّ َعَلى َربِّ اْلَعاَلِمنَي )( َومَ 108( فَاتَـّق وا اَّللََّ َوَأِطيع وِن )107أَِمنٌي )
( ِإْن ِحَساهب  ْم 112( قَاَل َوَما ِعْلِمي مبَا َكان وا يـَْعَمل وَن )111( قَال وا أَنـ ْؤِمن  َلَك َواتَـّبَـَعَك اأْلَْرَذل وَن )110اَّللََّ َوأَِطيع وِن )

 (. 115 – 105( ِإْن َأاَن ِإالَّ َنِذيٌر م ِبنٌي﴾ )الشعراء: 114( َوَما َأاَن ِبطَارِِد اْلم ْؤِمِننَي )113الَّ َعَلى َريبِّ َلْو َتْشع ر وَن )إِ 
مثل اليت سبقت ترسم لنا صورة حية ومنهجا دقيقا يف معاجلة موضوع اإلساءة ابألسلوب  اتالكرمي ت وهذه اآلاي

فهم هبم وتلني  يزداد لط -عليهم الصالة والتسليم –اجلميل، فكلما يزداد إسائتهم وشرهم جتاه األنبياء احلكيم والرد 
 كلمات خطاهبم هلم. 

 الكرمية  والسجاَي الفاضلة ابألخالق املسيئ مواجهة ذكر حديث يستنبط منه منهجه يف

 الكرمية والسجااي الفاضلة ابألخالق املسيئ املراد مبنهج مواجهة -
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 ال يقابل املسيء ابالنتقام واجلزاء الذي يستحقه، بل أن يتعامل معه خبلق حسن.   أن

ى هللا عليه وسلم صلألولئك الذين كانوا يسيئون األدب جتاه رسول هللا  سجلتها كتب السنةوهناك صور كثرية 
ة. إال أن النيب هلمجيوال ميلكون أي حظ من األخالق الفاضلة، فغلب عليهم طباع اجلفاء والغلظة والرببرية وا

كان يواجه مثل هذه املواقف بكل مرونة وليونة، لوال أن القرآن يكشف أتّلمه النفسي يف   صلى هللا عليه وسلم
لى هللا عليه صبعض املواقف ملا كان يتبني للصحابة واألجيال املقبلة أي إحساس وأتمّل نفسي من رسول هللا 

  .لتاريخ يف تلك املواقف أي موقف ينم عن خشونة أو تذّمر منهجتاه تلك املواقف. إذ مل يسّجل ا وسلم

حديث يف تعامله صلى هللا عليه وسلم مع كفار مكة الذين قدموا له صلى هللا عليه وسلم وألصحابه رضي هللا منها  
( يف ه458عنهم كل أنواع من اإلساءة، وواجهم النيب صلى هللا عليه وسلم ابألخالق الفاضلة، أخرج البيهقي )ت

 قالوا:« تظنون؟ وما تقولون ما» فقال: 66الباب بعضاديت فأخذ الكعبة أتى "السنن الكربى" يف حديث طويل: "مث
 قال كما  قولأ» صلى هللا عليه وسلم: هللا رسول فقال ثالاث، ذلك وقالوا قال: رحيم، حليم عم وابن أخ ابن نقول:

 .67"[92: يوسف﴾ ]نيَ الرَّامِحِ  أَْرَحم   َوه وَ  َلك مْ  اَّللَّ   يـَْغِفر   اْليَـْومَ  ك م  َعَليْ  تـَْثرِيبَ  اَل  قَالَ ﴿ يوسف عليه السالم :
هذه الغزوات  ، فقد كانتجوانبمن خالل  صلى هللا عليه وسلم لقد متثلت الرمحة والرفـق واللني يف غزوات الرسول

مدية الرمحة للعاملني، وهو هدف الرسالة احملهتدف إما إىل الدفاع عن النفس ومحاية الدعوة اإلسالمية، وإما إىل حتقيق 
 .اهلدف السامي ااملتمثل بنشر دين هللا تعاىل، وحماربة كل من يقف أمام حتقيق هذ

 ومشائله أبخالقهو الكرمي ابلرسول التعريف ملزيد اإلسا ٌة ذكر منوذج ْلديث يستنبط منه منهج استثمار
 السامية

 السامية ومشائله وأبخالقه الكرمي ابلرسول لتعريفا ملزيد اإلساءة املراد مبنهج استثمار
ده يف تطبيقات النيب ، وهذا املنهج جنفتح الباب هلم ملزيد التعريف ابلرسول الكرمي وأبخالقه ومشائله الساميةنقصد به 

يف معاجلة  رةأخالعلماء يف هذه العصور املت الذي دعا إليهاملنهج  ووهأحيااًن يف حياته الشريفة.  صلى هللا عليه وسلم
م الباب ؛ ألن هذا املنهج ال أييت إال ابخلري للمسيئن ولغريهم، وفتح هلصلى هللا عليه وسلم قضية اإلساءة إىل الرسول 

ملزيد التعريف ابلرسول الكرمي وأبخالقه ومشائله السامية. وقد نزل القرآن الكرمي هبذا املنهج الفريد ودل عليه بوضوح،   

                                                           
،عضادات الباب: اخلشبتان املنصوبتان عن ميني الداخل منه ومشاله، انظر:ابن منظور،  66   .294، ص3ج لسان العُر
 . 18275، رقم199، ص9، جالسنن الكربىالبيهقي،  67
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ْؤِمن  لِْلم ْؤِمِننَي َوَرمْحٌَة ﴿َوِمنـْه م  الَِّذيَن يـ ْؤذ وَن النَّيبَّ َويـَق ول وَن ه َو أ ذ ٌن ق ْل أ ذ ن  َخرْيٍ َلك ْم يـ ْؤِمن  اِبَّللَِّ َويـ  كما يف قوله تعاىل: 
  .[61التوبة: ]لِلَِّذيَن آَمن وا ِمْنك ْم َوالَِّذيَن يـ ْؤذ وَن َرس وَل اَّللَِّ هَل ْم َعَذاٌب أَلِيٌم﴾ 

يقولون: ابلكالم فيه و  صلى هللا عليه وسلمهـ(: "ومن املنافقني قوم يؤذون رسول هللا 774قال احلافظ ابن كثري )ت 
﴿هو أذن﴾ أي: من قال له شيئا صدقه، ومن حدثه فينا صدقه، فإذا جئنا وحلفنا له صدقنا. روي معناه عن ابن 

م﴾ أي: هو أذن خري، يعرف الصادق من الكاذب، ﴿يؤمن عباس، وجماهد، وقتادة. قال هللا تعاىل: ﴿قل أذن خري لك
ابهلل ويؤمن للمؤمنني﴾ أي: ويصدق املؤمنني، ﴿ورمحة للذين آمنوا منكم﴾ أي: وهو حجة على الكافرين؛ وهلذا قال: 

 . 68﴿والذين يؤذون رسول هللا هلم عذاب أليم﴾"
ال  املوضوع ابحلكمة ال ابحلماقة وابألسلوب اهلادئ ةعاجلم يف هذه اآلية أرشد املؤمنني إىل عزوجلهللا  أنّ  وإننا نرى

ابالندفاع اجلاهل، وإىل التعامل احلكيم مع هذه اإلساءة، بعيداً عن العنف واالعتداء، ولكن أبخالق اإلسالم القائمة 
 .وابستثمار احلديث ملزيد التعريف ابلرسول الكرمي وأبخالقه ومشائله السامية

 السامية ومشائله القهوأبخ الكرمي ابلرسول التعريف ملزيد اإلساءة منها منهج استثمارومن األحاديث اليت يستنبط 
فكأنه ليه وسلم صلى هللا عإىل رسول هللا  رضي هللا عنه  املطلب بن أيب وداعة، قال: جاء العباس حديثوهي  كثرية، 

أان »الم. قال: وا: أنت رسول هللا عليك الس؟ قال«من أان»على املنرب فقال: صلى هللا عليه وسلم مسع شيئا فقام النيب 
ة، حممد بن عبد هللا بن عبد املطلب، إن هللا خلق اخللق فجعلين يف خريهم فرقة، مث جعلهم فرقتني فجعلين يف خريهم فرق

 . 69«مث جعلهم قبائل فجعلين يف خريهم قبيلة، مث جعلهم بيوات فجعلين يف خريهم بيتا وخريهم نفسا

يه " أي مسع سيدان العباس رضي هللا عنه الناَس أن يطعنوا يف أنساب النيب صلى هللا علع شيئافكأنه مسقوله: " 
وسلم ، تدل عليه الرواايت األخرى اآلتية يف هذا املوضوع؛ فالنيب صلى هللا عليه وسلم مل يقابل اإلساءة ابألساية بل 

ء إىل الرسول صلى هللا للمسي الزايرة والنقاش ابحلسىنابب فتح  الزايرة والنقاش ابحلسىننهج قابلها ايإلحسان.واملراد مب
 .ليدركوا خطأهمعليه وسلم 

 الزَيرة والنقاش ابْلسىنمنهج ذكر حديث يستنبط منه 

                                                           
 . 170، ص 4ج،  تفسري القرآن العظيمابن كثري،  68
 وقال هذا حديث حسن .. 3608، رقم 584، ص5ج يف فضل النيب صلى هللا عليه وسلم،ابب ، أبواب املناقب، سننالرتمذي،  69
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وهي  يف هذا الباب كثرية تعرف بدراسة كتب السنة، وخاصًة كتب السرية النبوية فيما يتعلق بدعوة النيب صلى هللا عليه 
ركني وأصحاب األداين األخرى إىل اإلسالم. والنيب صلى هللا عليه وسلم عقد هلم زايرات برغم من وسلم للكفار واملش

نصيبه من اهلداية،  جلعزو إساءاهتم إليه صلى هللا عليه وسلم مرات، وفتح هلم ابب النقاش حىت اقتنع به من جعل هللا 
 من اتبع طريق الغواية، ومل يهتد إىل احلق، وملواتب من السب واإلساءة، ودخل يف اإلسالم، وحسن إسالمه. وفيهم 

 يتب عن ما صدر منه من اإلساءة إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.من ذلك  حديث عن مسيلمة الكذاب
فجعل يقول:  ،صلى هللا عليه وسلم عن ابن عباس رضي هللا عنهما، قال: قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول هللا 

ومعه لى هللا عليه وسلم صر كثري من قومه، فأقبل إليه رسول هللا شَ ها يف بَ مَ دِ مر من بعده تبعته، وقَ إن جعل يل حممد األ
 أصحابه، قطعة جريد، حىت وقف على مسيلمة يفصلى هللا عليه وسلم اس، ويف يد رسول هللا اثبت بن قيس بن مَشَّ 

هللا، وإين ألراك الذي  70كنَّ رَ قِ عْ يَـ لَ  فيك، ولئن أدبرتَ لو سألتين هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر هللا »فقال: 
عن قول  : فسألترضي هللا عنهما  مث انصرف عنه، قال ابن عباس« ، ما رأيت، وهذا اثبت جييبك عين71فيه أريت  

ل هللا : أن رسو نه رضي هللا ع ، فأخربين أبو هريرة«إنك أرى الذي أريت فيه ما أريت: »صلى هللا عليه وسلمرسول هللا 
بينا أان انئم، رأيت يف يدي سوارين من ذهب، فأمهين شأهنما، فأوحي إيل يف املنام: أن »قال: صلى هللا عليه وسلم 

 .       72ي، واآلخر مسيلمةسِ نْ أحدمها العَ  «انفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابني خيرجان بعدي

صلى نيب إبنكار نبوته وإدعاء نبوة له حىت قال لل يه وسلمصلى هللا علوهذا مسيلمة عدو هللا أساء إىل النيب  
صلى هللا عليه وجرت بينه وبني رسول هللا  73"يت بيننا وبني األمر، مث جعلته لنا بعدكإن شئت خلَّ : "هللا عليه وسلم

 مناقشة، ولكنه مل يهتد إىل نور اإلسالم. وسلم
 
 

  

                                                           
 . 272، ص3، جالنهاية يف غريب اْلديث واألثرأي ليهلكنك. وقيل: أصله من عقر النخل، وهو أن تقطع رؤوسها فتيبس. انظر: ابن األثري،  70
 .90، ص8، جفتح الباريحجر،  قوله أريت بضم أوله وكسر الراء من رؤاي املنام.  انظر: ابن 71
 . 4373، رقم170، ص5، جصحيحالبخاري،  72
 . 4378، رقم171، ص5، جصحيحالبخاري،  73
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 الامتة 
و يستنبط منها منهج العفو والسماحة وبيان املراد مبنهج العفذكران لألحاديث اليت وأنتى للختام بعد 

 واحللم مع بيان املراد منهما  الصرب والسماحة،وذكر  بعض األحاديث اليت يستنبط منها منهج

 توالسكو  املراد مبنهج اإلعراضو  منهج اإلعراض والسكوتواألحاديث اليت يستنبط منها  

 ابليت هي أحسناحلكمة والرد منها منهج ومناذج خمتارة لألحاديث اليت يستنبط 
 لفاضلةا ابألخالق املسيئ مواجهة واإلشارة لبعض األحاديث اليت يستنبط منها منهج 
ذكر بعض  الكرمية والسجااي الفاضلة ابألخالق املسيئ الكرمية وما املراد مبنهج مواجهة والسجااي

 وأبخالقه رميالك ابلرسول التعريف زيدمل اإلساءة من األحاديث اليت يستنبط منها منهج استثمار
منهج  ذكر أمثلة من األحاديث اليت يستنبط منها الزايرة والنقاش ابحلسىنمنهج السامية ،و  ومشائله
تنبط االعتداء وذكر  مناذج عملية لألحاديث اليت يس إىل يصل ال الذي املباشر الشديد القويل الدفاع

 يستحق امب التأديب ى هللا عليه وسلم  و ما املراد مبنهجعلي من أساء إليه صل الدعاء منها منهج
ملسيء، حىت نستفيد ا يستحق مبا التأديب املسيء مع ذكران لبعض األحاديث اليت يستنبط منها منهج

بتطبيق األحكام املستنبطة من هذه النصوص الدينية يف حياتنا املعاشة فنقتدى به  صلى هللا عليه 
لنا  رسله هللا عز وجل رمحة للعاملني . ونسأل هللا سبحانه وتعاىل أن حيفظوسلم ونطبق سنته والذى أ

 ديننا الذى هو عصمة أمران ودنينا الىت فيها معاشنا، وآخرتنا الىت إليها مردان. 
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 املصادر واملراجع

، مجهرة األمثاله(،  395العسكري، أبو هالل احلسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن حيىي بن مهران )ت حنو 
 .)بريوت: دار الفكر، دط، دت(

، حتقيق: عبد السالم حممد هارون، معجم مقاييس اللغة، ه(395أبو احلسني أمحد بن فارس القزويين الرازي )ت 
 م(. 1979هـ / 1399)بريوت: دار الفكر، د.ط، 

كتبة اهلالل، ي وغريه، )بريوت: دار م، حتقيق :مهدي املخزومكتاُ العنيأبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي، 
  .د.ط، د.ت(

ِجْستاين،  ، حتقيق: دسنن أيب داو أيب داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السِّ
  .م(2009هـ/1430، 1شَعيب األرنؤوط وغريه، )بريوت: دار الرسالة العاملية، ط

هاية يف غريب النمد بن حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن األثري الشيباين، جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حم
 م(. 1979هـ /1399، حتقيق: طاهر أمحد الزاوى وغريه، )بريوت: املكتبة العلمية، د.ط، اْلديث واألثر

ق: عدانن ي)معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية(، حتق كتاُ الكلياتأبو البقاء أيوب بن موسى احلسيين الكفوي، 
 م(.  1998هـ/ 1419درويش وغريه، )بريوت: مؤسسة الرسالة، د.ط، 

، )بريوت: ُلسان العر حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين بن منظور، األنصاري الرويفعى اإلفريقى،   
 . (م1993هـ/ 1414، 3دار صادر، ط

هـ 1403، 1، )بريوت: دار الكتب العلمية، طفاتكتاُ التعريعلي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين، 
  .م( 1983/

، )جدة: دار لم صلى هللا عليه وسنضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي صاحل بن عبد هللا بن محيد، وغريه، 
    .، د.ت(4الوسيلة للنشر والتوزيع، ط

ة: دار يق: عبد العزيز الراجحي، )السعودي، حتقالقول املستجاد يف صحة قصيدة ابنت سعادإمساعيل األنصاري، 
 الصميعي للنشر والتوزيع، د.ط، د.ت(.   

، 1د، ط، )الرايض: مكتبة الرشتوثيق قصيدة ابنت ُسعاد يف املنت واإلسنادالسعود بن عبد هللا الفنيسان، 
 .م(1999ه/1420
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فى السقا وغريه، حتقيق: مصطسرية النبوية، العبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري، أبو حممد، مجال الدين، 
  .م(1955هـ /1375، 2)مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده، ط

ان عدانن الداودي، ، حتقيق: صفو املفردات يف غريب القرآنأبو القاسم احلسني بن حممد املعروف ابلراغب األصفهاىن، 
 . م(1992هـ/ 1412، 1)دمشق: دار القلم، ط

ع، ، حتقيق: عبد العلي عبد احلميد حامد، )الرايض: مكتبة الرشد للنشر والتوزيشعب اإلميانالبيهقي، شعب اإلميان،  
 . (م2003هـ/ 1423،  1ط

ر الطباعة والنشر ، )بريوت: دار الفكالشفا بتعريف حقوق املصطفىأيب الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصيب، 
 .)م1988هـ /1409والتوزيع، 

يني، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، )بريوت: دار العلم للمال الصحاح،أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب،   
 م(1987/هـ1407، 4ط

ُ التعريفاتعلي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين،  هـ 1403،  1، )لبنان: دار الكتب العلمية بريوت، طكتا
  (.م1983/

حتاف ِب الدين أمحد بن أيب بكر بن إمساعيل بن سليم بن قامياز بن عثمان البوصريي الكناين الشافعي، أبو العباس شها
، تقدمي: أمحد معبد عبد الكرمي األزهري، حتقيق: دار املشكاة للبحث العلمي الرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة

 .(م1999هـ /1420، 1شر، طإبشراف أبو متيم ايسر بن إبراهيم، )الرايض: دار الوطن للن
الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري الشاذيل اهلندي الربهانفوري مث املدين فاملكي الشهري ابملتقي  عالء

، 5، حتقيق: بكري حياين وغريه، )بريوت: مؤسسة الرسالة، طكنز العمال يف سنن األقوال واألفعالاهلندي، 
  (.م1981هـ/1401

لتوقيف على امد عبد الرؤوف بن اتج العارفني بن علي بن زين العابدين احلدادي مث املناوي القاهري، زين الدين حم
 م(. 1990هـ/1410، 1)القاهرة: عامل الكتب، ط مهمات التعاريف،

غرر الصائص الواضحة، وعرر هـ(، 718الوطواط، أبو إسحق برهان الدين حممد بن إبراهيم بن حيىي بن علي )ت 
 (.م2008هـ/  1429، 1لبنان: دار الكتب العلمية، ط –حتقيق: ابراهيم مشس الدين، )بريوت  ض الفاضحة،النقائ

، حتقيق: الدكتور ما جيوز للشاعر يف الضرورةهـ(، 412التميمي، حممد بن جعفر القزاز القريواين أبو عبد هللا )ت 
 .(رمضان عبد التواب وغريه، )الكويت: دار العروبة، د.ط، د.ت
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ه الدالة ، عمر الفاروق،كلماته يف الزهد والورع ومن مفاريد أقوالحلية األوليا ٌ وطبقات األصفيا ٌبو نعيم، األصبهاين، أ
 . (م1974هـ/1394على حقائق أحواله، )مصر: السعادة، د.ط، 

 آن واْلديث،ر اجملموع املغيث يف غرييب القحممد بن عمر بن أمحد بن عمر بن حممد األصبهاين املديين، أبو موسى، 
 . (م1988هـ/1408، 1حتقيق: عبد الكرمي العزابوي، )جدة: دار املدين للطباعة والنشر والتوزيع، ط

زيع، ، حتقيق: سامي بن حممد سالمة، )اململكة العربية السعودية: دار طيبة للنشر والتو تفسري القرآن العظيمابن كثري، 
 .(م1999هـ/1420، 2ط
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 النفسي والطب الشرعي راملنظو  من العدوى أحاديث توجيه
 األهدل عبده حممد طاهر

 – ترجنانو ماليزاي العابدين زين السلطان جامعة
taheralahdal5@gmail.com  

 

 البحث ملخص
 توجيها منها تعارض ما هتوجي مث العدوى، بشأن وردت اليت واآلاثر األحاديث بعض مجع إىل البحث هذا يهدف
 انتشر هامة، نفسية قضية لتعاجل اءتج ةاردالو  األحاديث وأن النفسيون، واألطباء الشرع أهل أبقوال مسنودا علميا
 حتليل هو :البحث هذا يف املتبع واملنهج هذا، يومنا إىل املشكلة هذه من ةاملعاان تزال وال اجملتمعات، تلك يف داؤها
 ما للتعارض حقيقة ال أبن القول إىل النهاية يف لصوي التعارض، دعن حجيوالرت  وطبا، رعاش قفايتو  امب صو صالن تلك
 األحاديث وأما واملخالطة، ابلتجربة حقيقة عدواه ثبتت من على َتطَّرِد   للعدوى املثبتة ثاألحادي وأن ا،ممكن اجلمع دام
 مرض، بال قتمرضهم احلقيقية العدوى من صحاءاأل على خطرا أرد لكوهنا النفسي؛ الطب ابب من اءتج يةفالنا

 العلمية الدراسات دكتؤ  ذإ (والووهم اإلحياء)  البشرية النفس يف تؤثر اليت األمور من أن النفسيون األطباء أثبت حيث
 الطبية الفحوصات دكتؤ  بينما لنفسه، ويتومهه خيتاره الذي املرض حسب اإلنسان يبصت املرض وآالم أعراض أن

 ضاالً  املريض هذا يظل وسوف النفسية، حالته وه األول املتوهم وأن املرض، هذا من متاماً  سالمته بل كلذ خالف
 مرض، بال ومريضاً  أوهامه صريع يظل سوف وإال النفسي، املعاجل إىل روفالظ تسوقه حىت وقحوصاته عالجه رحلة يف

 .أعلم وهللا
  

mailto:taheralahdal5@gmail.com
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 املعاصر اإلسالمي السياسي الفقه يف التجديد مناذج من

 الطيب إبراهيم الدكتور
 USIM املاليزية اإلسالمية العلوم جامعة

  
 البحث ملخص

 ومن املتتالية، اإلسالمية القرون عرب ضغطها تراكم اليت السياسية املعضلة من معاانهتا شيء من اإلسالمية األمة تعان مل
 النظرية الدراسات من ترى ال ذلك ورغم السياسي، اخلالف سببه كان املسلمني بني سل سيف أول يكون أن العجب
 أعرضوا قدميا عموما العلم وأهل الفقهاء كان وإن الزمن، عرب الدماء أسالت اليت الفجوة هذه يسد ما وحديثا قدميا
 السؤال فإن ابلنجاح تكلل مل ثورية جتاربو  احلكام من ضغوط بسبب ندر ما إال وتنظريا ممارسة السياسي الشأن عن

 قواي احلديث العصر يف حضوره كان وقد ومفكرين، فقهاء من القلم محلة على بشدة يلح فتئ ما اإلسالم يف السياسي
 ركاما وراءها خلفت تذر، وال تبقي ال شرسة استعمارية محلة على اإلسالمية األمة استفاقت حيث الفت، بشكل
 تعني هنا من حيكمها، من اختيار عن األمة وغياب االستبداد ومظاهر والتشرذم البوصلة وفقدان التخلف من هائال
 العلوم حلق الذي اجلمود بسبب عدة عقبات واجهتهم وقد تنظريا، والسياسي ابلشأن االهتمام واملفكرين العلماء على

 ومل االجتهاد، ابب أغلق أن بعد اإلسالمية األمة ةمس صار التقليد ألن خصوصا، السياسي والفقه عموما، اإلسالمية
 اجلمود ذلك ورغم فيه، اجلمود حجم ضاعف مما أصال ثراء اإلسالمية العلوم أبواب أكثر من السياسي الفقه يكن

 ابملسألة قدما املضي حاول اثقبة نظرات ليضيفوا اجلمود جتاوز أصحاهبا حاول جريئة جهود مثت كانت فقد املستحكم
 وذلك اجلادة، التجديدية احملاوالت تلك من مناذج لرتصد الورقة هذه جاءت وقد التنظري، انحية من سالميةاإل السياسية

 الزمن، عرب حلقه مما املسلم العقل لتحرير مضنية جهودا بذلوا ومفكرين لعلماء جبارة جهود على الوقوف أجل من
 رئيسيني؛ رينو حم من الورقة وتتألف

 اإلسالمي السياسي الفقه لطبيعة صريناملعا تصور :األول احملور

 املختارة التجديدية النماذج :الثاين احملور

 وتوصيات للبحث خامتة مع
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 الديين والتأزمي السياسي الكسب بني الدعائي الطاُ يف الدينية والشعارات الرموز

 القاسم املختار

 (IIUM)ماليزاي -العاملية اإلسالمية جلامعةا يف دكتوراه طالب
 املقدمة

 كان وقد اهيين فيما والتأثر التأثري وتبادل ومنتجاهتا ألفكارها للرتويج كوسيلة ابلدعاية القدم منذ البشرية اهتمت
 يف أتثريا ملالعوا أكرب من كانت ابلذات السياسية الدعاية ولعل .واجملتمعات األفراد واقع تغيري يف ابرز دور للدعاية
 اإلسالم تيارات روزبو  االجتماعية واملطالب السياسية القضااي تفاعل ومع األخريين العقدين ويف .وصناعته العام الرأي

 يف اإلسالميني وتفوق العريب الرييع ثورات خضم ويف .العريب الوطن يف السياسية ابلدعاية كبري اهتمام لوحظ السياسي
 كبري جدل وأثري السياسية الساحة يف االنتخايب دهابملش وعالقته يقوة الدين سؤال ظار يةباالنتخا استحقاقاهتا أغلب
 واالحتكار لب واالستغالل واالستخدام اخلدمة نيب "املقدس"ب وعالقته لإلسالميني الدعائي اخلطايب النمط حول
 يينما األحوال أحسن يف استخدامه أو هب وملتاجرة ا الدين ابحتكار موهنمهيت ومنافسوهم اإلسالميني فخصوم . أحياان
 ةبحمار  :النقيضني جبمع مهخصوم مونهيت لباملقا ويف لالحتكار ليةبالقا عنه وينفون الدين خيدمون أهنم اإلسالميون يرى
 .وقيمه روحه من خالية رموزه ويستخدمون شعائره تطبيق دون شعاراته يرفعون حينما واحد وقت يف واستغالله الدين
 اهمن واالستفادة اهمواكبت اجلميع حياول سياسية ظاهرة أصبح الديين اخلطاب أن ختطئ ال املالحظ عني فإن ملاجمل ويف
 يف السياسية والشخصيات القوى أغلب خطاابت إىل مفرداته تسللت يل االسالميني على مقتصرا يعد مل حبيث ؛

 .الغريبة "الدينية" قصصوال العجيبة واألحالم ؤاي رال إىل األمر وصل حىت العريب الوطن
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 العريب الربيع بعد الديين الطاُ مستقبل
 يوسف محدان حممد مروان

 نور حممد رسالن حممد

 

 ملخص
جناحه يف  الم اىل العامل يف واقعنا احلايل ومدىتدور هذه املقالة حول قضية اخلطاب الديين ودوره يف إيصال رسالة االس

هذا االمر ومستقبل هذا اخلطاب بعد الثورات العربية اليت حدثت يف السنوات السابقة، وهل أسهم الربيع العريب يف تغري 
 هذه النظرة السلبية اليت طبع االسالم هبا كدين ارهايب متطرف هدفه القتل والتدمري.

بادئ اليت دعت اليها حركة االخوان املسلمني يف مصر وحركة النهضة يف تونس يف بعض القضااي ان دراسة االفكار وامل
االشكالية مهم لفهم مستقبل اخلطاب الديين وتطوره بعد الربيع العريب وهل اسهم هذا اخلطاب يف تغري الصورة النمطية 

 عن االسالم وطمئن مجيع فئات اجملتمع.

رتاجع احلاصل يف تونس صدمة للكثريين وجعل هناك حاجة ماسة ملراجعة هذا اخلطاب لقد شكل االنقالب يف مصر وال
 والعمل على موائمته مع حاجات اجملتمع وختوفاته.

 

 المقدمة:

تعود أهمية هذا البحث كونه يناقش قضية تتعلق بمستقبل الخطاب الديني الذي فشل في إيصال رسالة اإلسالم 
إلسالم عالم الذي نجح في وسم اتقليدية قادرة على مواجهة الخطاب المغاير في الإلى العالم, ولم تعد وسائله ال

، وجعل الخطاب التقليدي اإلسالم مقتصر على شروحات سطحية لم تقدم جديد في ظل باإلرهاب والتطرف
م الحرية يق تطور مهم على  لتي شهدتها المنطقة العربية والمتمثلة بالربيع العربي الذي أدى  إلى التطورات ا

 والعدالة ومبادئ حقوق اإلنسان.
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إن ما يحدث في العالم االسالمي اليوم يرتبط بشكل كبير في الخطاب الديني الذي بات يشكل عامل ضعف 
يعمل على تشتت المسلمين فهناك اختالف على مفهوم هذا الخطاب واساليبه, فاصبح الخطاب الديني مرتبط 

الخطاب الديني من هيمنة الدول ومصالح القادة  أجندةلقادة, وإن تحررت باجنده ومصالح الدول وابشكل كبير 
سوف تتعارض بالضرورة مع مصالح وسياسات المستبد صانع القرار، وغالبية دعوات التجديد كانت تحارب 

التي شهدت تصاعد كبير بعد الربيع  من قبل األنظمة، وشهدت المنطقة مراحل عدة  من موجات قمع الحريات,
بي الذي شهدت تآمر الزعماء والقادة الذين يرفضون كل تجديد على الخطاب الديني الذي يضمن لهم العر 

 .السلطة المطلقة التي تحقق لهم االمتيازات والمصالح المادية 

أصبح من الضروري قبل أن نتطلع الى المستقبل أن نتفق على مفهوم هذا الخطاب ونحدد اساليبه التي تتوافق 
حاصل في العالم فالعالم أصبح قرية صغيرة يسمع ويرى ما يحدث في عالمنا االسالمي ويرسم مع التقدم ال

صورة عن االسالم بناءا على ما يراه من تصرفات وافعال, فلغة الخطاب يجب أن تتغير ومكوناته يجب أن 
عينه الى متتطور وخطاب الكراهيه والتنطع يجب أن يتبدل الن الهدف من خطابنا الديني يجب ان يرجع 

 الصافي الذي جاء به محمد صلى هللا عليه وسلم خطاب متسامح هدفه التبليغ وليس المحاسبة.

إن خطابنا الديني اليوم بشكله الحالي يشكل عائق أمام مستقبل أمتنا التي تطمح في تغيير الواقع وما يحدث 
تعد رهينة  خطاب وتطويره وبيان حقيقته لمفيه من قمع واستبداد ومحاربة للعلم والعلماء باسم الدين, فتجديد ال

الكتب واالجتماعات بل اصبحت حديث كل مسلم غيور يرى الواقع ويتطلع الى المستقبل الذي يحلم أن يراه 
 واقع يعيشه المسلمون.

هناك قضايا ملحة يجب أن تعالج بفهم وسطي يحفظ الثوابت ويحقق المقاصد وينطلق من لغة العصر والتقدم 
لدولة والمواطنة واالقليات والمراة والحرية والديمقراطية والتنمية, الن ترك هذه القضايا بدون معالجة كمدنية ا

أصبح يشكل عائق أم االنطالق الى المستقبل, فتحديد موقف االسالم من هذه القضايا يعطيه القوة والدافعية 
 .    زالت رهينة للعصور التخلف الدينيلينطلق من أجل تحقيق التنمية والحرية للشعوب االسالمية التي ما 

األمر  ووسائل نشر فكرتهم, وهذا أساليبوهناك حاجة ماسة إلى توسيع دائرة المعنيين  بهذا الخطاب وتطوير 
 لن يتم إال باستخدام وسائل عصرية قادرة على اختراق النظرة المسبقة التي تكونت بسب رواسب اإلعالم المعادي
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مفاهيم وخلط األوراق حتى عاد كل من ينادي باإلصالح خائن لدينه متآمر على وطنه, الذي نشط في تسميم ال
 وحمل الربيع العربي كل الدماء التي نزفت واألوطان التي دمرت.

إن من الضروري مراجعة الخطاب الديني بعد الربيع العربي ورصد أهم التطورات التي حصلت عليه في     
دينية الفاعلة وكيف تعاملت مع النكوص الحاصل من األطراف المحلية مصر وتونس, ودراسة الحركات ال

والدولية, فال بد من دراسة الواقع حتى نعرف مكمن الخلل ونعالج النتائج بعين البصيرة بعيدا عن العاطفة 
 والحكم المسبق.

 مفهوم الخطاب: 
 الم مخاطبة وخطاباً وقد خاطبه بالك 1ورد معنى الخطاب في معاجم اللغة بمعنى مراجعة الكالم

وهو َتْوِجيه اْلَكاَلم َنْحو اْلَغْير لإلفهام,  3, والخطاب هو الكالم بين متكلم وسامع,2وهما يتخاطبان
 .4فالخطاب ِإمَّا اْلَكاَلم اللَّْفِظّي َأو اْلَكاَلم النَّْفِسّي الموجه َنْحو اْلَغْير لإلفهام

, 5ةي اللغة: الجزاء والمكافأة ويطلق بمعنى الطاعووصف الخطاب بالديني نسبة إلى الدين والدين ف
وسميت األديان السماوية دينا ألنها تجعل أهلها مطيعين وخاضعين لتعاليمها وأحكامها وتحملهم 
 على أن يتخذوا أحكامها عادة لهم يلتزمون بها, ويقصد بالدين عند إطالقه عند المسلمين اليوم. 

 واقع الخطاب الديني اليوم:

ة عن مواجهة التحديات المعاصر  اً ثقة جعلته عاجز  بأزمةفي يومنا الحالي  اإلسالميطاب يمر الخ
على  المتخلف انعكس سلباً  واألخالقيفالمناخ السياسي واالجتماعي  اإلسالمية األمةالتي تواجه 

, فالخطاب الديني يعبر عن الحالة العامة واإلعالميةمجمل الحركة الفكرية والعلمية والثقافية 
                                                           

  ابن منظور,  سان, ج1, ص1.361
  ا زبي ي,  اج, ج2, ص2.375
  ا حموي, ا مصباح، ج1,ص3.173
  ا حنفي, ا  ليات, ص4.419
  ابن منظور,  سان ا عرب, ج13, ص5.169
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ومن مجتمع  ألخرى ويختلف من بيئة  واكتماالً  وقدرة وعجزاً  وتطرفاً  واعتدالً  للمجتمع قوة وضعفاً 
 ويمكن تشخيص حالة الخطاب في عدة مظاهر:  آلخر

ع العلم في تراج يتجلىالضعف العام الذي يظهر به على مستوى المضمون العام الذي  -1
ثل في ي كثير من البلدان وتتمالدينية التي ظهرت ف األميةوتفشي الجهل حتى ظهرت 

هشاشة المحتوى والفهم المغلوط لكثير من القضايا التي يجب معالجتها من منظور 
 ديني ومخاطبة الرأي العام بها.

لمي في الع األسلوباالرتجال والعفوية والتي سببها غياب التخطيط وعدم استعمال   -2
 المتخصصة واالعتماد علىالموضوعات والقضايا للدراسة الواعية  وإخضاعالتفكير 

ل ، واالبتعاد عن التعاون والتكافاألحيانغلب أ القدرات الذاتية والمبادرات الفردية في 
 ترابطةالمافر الجهود وتبادل الخبرات والعزوف عن المواجهة الجماعية المتراصة ضوت

 لما يستجد من ظروف ومتغيرات.
الحالية وحصر االهتمام بها دون ومحدودية الرؤية والتركيز على اللحظة  األفقضيق  -3

ات لى ردّ ع اً يكون مبني أن إلى أدىاالهتمام به وهذا  إلىاستشراف المستقبل والسعي 
 واالبتكار. اإلبداع إلىوليس المبادرة  األفعال

تركيز الخطاب على عوامل الفرقة والتشرذم واالختالفات المذهبية والفكرية والثقافية  -4
 عارضاً مت مشتتاً  والدولية مما جعله خطاباً  واإلقليميةية والصراعات السياسية المحل

 للترابط واالنسجام. مفتقداً متعدد الرؤى 
 سالماإلوعلى صورة  اإلسالميالعامة في العالم  األوضاعانعكست هذه المظاهر السلبية على 

وتهدد  يةاإلسالم األمةوالمسلمين في العالم وعلى التصدي للحمالت المغرضة التي تتعرض لها 
 , كما تأثر الخطاب الديني بهذهأبنائهاوجودها وسيادة دولها واستقرار شعوبها وازدهار ونماء 
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 اً فاقد اً خطاب أصبحنه حتى اً  اإلسالميالسلبية وحالة التخلف التي يعيشها العالم  األوضاع
 في الهواء ال يسمن وال يغني من جوع. اً للمصداقية والتأثير ال يعدو عن كونه كالم

ا القصور ومصدر هذ, لإلسالمالخطاب الديني في وقتنا الحاضر ال يعبر عن الصورة الحقيقية  نإ
:  اإلسالمية ةاألمالمظاهر السلبية التي استعرضناها التحديات الكبرى التي تواجهها  إلى إضافة

التخلف قر و والف اإلسالمية األمةالتشرذم والتفرق التي تعيشها  حالةداخلية وخارجية  تتمثل في 
 وتعميقه اإلسالميوعدم تفعيل التضامن  األمة أبناءالتي تعاني منهما قطاعات واسعة من 

هود التنمية ج إعاقةالذي تسبب في  واإلعالميواالضطراب السياسي واالقتصادي والثقافي والفني 
ؤدي ت ألحياناالخطاب الديني ومدى فعاليته  للقيام برسالته في المجتمع, وفي بعض أداء وفي 

 من توحيدها وبث الشقاق والخالف بدالً  تمزيق الصفوف بدالً  إلىالحطاب الديني  أنماطبعض 
يت جهودها, وتشت األمة إضعافوبذلك يتسبب في  اإلسالمية األمة أبناءمن زرع الثقة والوحدة بين 

 الماإلسترسيخ الصورة النمطية السائدة المشوهة عن  إلىفالخطاب الضعيف الممزق يؤدي 
الهيمنة  وانتقاص حقوقها وفرض لألمةوالمتآمرين لمضاعفة الكيد  لألعداءالمسلمين ويقدم الذريعة و 

لمية الشروط الع إلىن الخطاب الديني المفتقر إ, ولهذا فاإلسالميةاالستعمارية على البلدان 
ة لحكمخطاب ال صلة له با ألنهنتائج عكسية  إلىكبر من نفعه ويؤدي أوالمهنية يكون ضرره 

 .6والموعظة الحسنة
 مستقبل الخطاب الديني 

و وتتغير نح اإلسالميةتتطور المجتمعات  أن أردنا إن تغير الخطاب الديني الحالي مهم جداً 
خلف والت واألميةوالقضاء على الفقر  األزمات فالتغلب على المشاكل وحلّ  واألرقى األفضل

                                                           
  ا  ويجري, عب  ا عزيز,ا عا  , ص6.165
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 لىإالمستوى المطلوب بحيث يستجيب  إلىلتجديد الخطاب الديني وارتقائه  أساسيةمقدمات 
 ويعبر عن خصوصيتها الثقافية ويدافع عن مصالحها. األمةالطموحات وينسجم مع هوية 

المعاصرة, و  األصالةهناك قضية مهمة ينبغي أن تعالج في الخطاب الديني وهي عدم الموائمة بين 
وسائل  نتاجإوماتية والتقدم في بسبب الثورة المعل وفنياً  فمع تطور وتقدم وسائل المخاطبة مهنياً 

مع التجديد الحاصل في مضامين الخطاب الديني  يتالءمهذا التطور ال  أنالحديثة غير  اإلعالم
 ألهدافاالتمسك بالثوابت وحسن فهم المتغيرات المعاصرة والتعامل معها بما يحقق  إطارفي 

 المرجوة. 
بل هو خطاب شامل  واإلرشادفي الوعظ  من الواجب أن نبين أن الخطاب الديني ليس محصوراً 

ويدافع عن مصالحها ويستجيب لمتطلباتها في المستقبل ويقدم  األمةيعبر عن خصوصيات 
 والمغالطات ويفند الشبهات ويدحض األخطاءوالمسلمين ويصحح  اإلسالمالصورة الحقيقية عن 

, وهو الميةاإلس األمةا هم ويتصدى بسالح العلم والمنطق للحمالت المغرضة التي تتعرض لهالتّ 
الوجود  وإلثباتوالدولي  اإلقليمي الصعيدينخطاب يمتلك الشروط الموضوعية للمنافسة على 

 يجابي المطلوب.اإل التأثيرولممارسة 
ضامن الت إطارمن التعاون والتكامل في  ليس المطلوب توحيد الخطاب الديني ولكن ال بدّ     

 اً تضامني اً يكون خطاب أنيتوجب  وإنمافي صدام مع نفسه  بين المسلمين بحيث ال يكون الخطاب
 .أخرى كاملة وال يستثني فئة دون  األمةيخدم 

والقالقل التي تحدث فيه والتدخالت  األحداثمن زاوية  اإلسالميالعالم  إلىينبغي أن ال ننظر 
 معوقاتتحرر الخطاب الديني من ال إلى ندعو أنالخارجية فهذه عوارض زائلة, ولكن المهم 

, ولن ألفضلاوالقيود التي تكبله ويتغلب على المشكالت التي تعترضه ويجدد نفسه ويتطور نفس 
في  بتحرير العقل من القيود والجمود وتحريك الفكر إالالفاعل  وباألسلوبيتم هذا بالشكل المؤثر 
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ه لالستفادة من ياتيجابإفي  اإلنسانيعلى آفاق الفكر  الرشيدميادين االجتهاد والتجديد واالنفتاح 
 .7ثمراته

مرهون بمدى فعاليته في خطاب المسلمين وغير المسلمين ومن  نجاح الخطاب الديني مستقبالً  إن
جدد فيه ليستطيع مواجهة الواقع المتجدد والمتطور ففي مجال الكلمات االستفزازية التي نالمهم أن 
دعاء مع الواقع الجديد فبدل ال للتالؤمالعداء والبغضاء ينبغي مراجعة هذه الكلمات  إالال تجلب 

من النصارى في بالدنا يجب اختيار كلمات محببة  أقلياتبهالك اليهود والنصارى مع وجود 
ن في و نمواط ــ مسلمين وغير مسلمينــ وتقربهم من المسلمين, الن الجميع  اإلسالمتحببهم في 

ل الذمة مع أه مصطلحاستخدام   قبوالً الدولة لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات, فلم يعد م
الشعب الواحد  هناك تفرقة بين فئات أنولكنه يفرق بين المواطنين ويوحي  اً ايجابي نه يحمل مدلوالً أ

ع تشمل جمي اإلنسانية فاألخوةفال مانع من استخدام كلمة مواطن بحيث تسري على الجميع, 
 دمآلر يشتركون في العبودية هلل والبنوة العرق الن جميع البش أوالبشر بغض النظر عن الدين 

ال  مع غير المسلمين وهي واأللفةللوحدة   اً الوطن طريق إخوةتكون  أنعليه السالم فمن الممكن 
 . 8الدينية األخوةتتعارض مع 

 الخطاب الديني بعد الربيع العربي
طاب الديني جديدة للخ بانطالقة مع انطالق ثورة الياسمين في تونس بدأ الربيع العربي مبشراً     

تلك الثورات والحفاظ على ديمومتها حتى  إشعالدور كبير في  اإلسالميةالذي كان للحركات 
تمع فئات المج جميعتحقيق ما كان يبشر به الخطاب الديني من عدالة اجتماعية ومساواة بين 

م القائم بصورة لنظاير ايبن علي وتغاللفساد واالستبداد, فنجحت ثورة الياسمين في خلع  ومحاربة
لمقاعد في ا أغلبيةعلى  اإلسالميسلمية, جرت انتخابات برلمانية وحاز حزب النهضة ذو التوجه 

                                                           
  ا  ويجري,عب  ا عزيز,ا عا  ,ص7.169
  ا قرضاوي, يوسف,  ابنا, ص8.52
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النهضة  حزبلم يستطع  2015جرت انتخابات في عام و ار رئيس الوزراء منه, يالبرلمان وتم اخت
في  السياسية, أماالنهضة من العملية  إلخراجيحافظ على فوزه السابق وجرت محاوالت عدة  أن

المسلمين فيها بكل  اإلخوانجو ثوري عارم شاركت جماعة  يناير في 25مصر فقد جرت ثورة 
م مجلس عسكري تولى حك إلىتنحي حسني مبارك عن الرئاسة ونقل صالحياته  إلى وأدتقوة 

يها ف انتخابات برلمانية وتشريعية جديدة, جرت انتخابات البرلمان وحقق إجراءحين  إلىالبالد 
في مجلس الشورى ثم جرت انتخابات الرئاسة التي فاز فيها  األمركبيرة وكذلك  أغلبية اإلخوان

يه من تم االنقالب عل أن إلىللبالد  رئيساً  وأصبحالمسلمين فيها  اإلخوانحد قادة أمحمد مرسي 
 ر السلفي.لنو ا حزبقبل الجيش المصري باالشتراك مع الكنيسة وبعض القوى المصرية والتي منها 

الدينية في مصر وتونس بعد الربيع العربي وكيف تعاملت مع  األحزابسوف نتعرض لخطاب 
عن التخوفات من طريقة حكمها  أجابتوكيف  األخرى والقوى  األحزاب إلىالسلطة ومع نظرتها 

 .لآلخروقبولها 

 التجربة المصرية: -أ

يناير 25مع انطالق ثورة  هميتهاأ  وازدادت األوسطفي منطقة الشرق  اً محوري اً تلعب مصر دور 
حكم حسني مبارك ذاك الحكم الشمولي االستبدادي الذي ساهم في تخلف مصر  أزاحتالتي 

نحو  ير هذا الواقع وانطالق مصريوانحدارها في مختلف الجوانب, كانت ثورة يناير بارقة أمل لتغ
 لىإكل انتكاسة وعودة , غير أن انقالب الجيش المصري شوالمساومة الحريةعهد جديد تسوده 

صر في متجربة حركة االخوان المسلمين رصد في هذا البحث أعهد القمع واالستبداد, سوف 
 بعد الربيع العربي:  اة خطابهيوكيف
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 المسلمين اإلخوان -1
حدث نقلة نوعية في أعلى يد حسن البنا الذي  1928المسلمين في عام  اإلخوانتأسست جماعة 

على فئة المتدينين وكبار السن وطلبة العلوم الشرعية فكان خطاب  زالخطاب الديني حيث ركّ 
ن االنشغال به يورث العداوة والبغضاء, كما أل9عن مواطن الخالف الفقهي اً بعيد اً حسن البنا ديني

اعتماد  إلى ودعا, 10والمصالح الشخصية لألفراد واألعيانحرر الخطاب الديني من هيمنة الكبراء 
على  تاجيةاإلنتقديم الناحية العملية  إلى ودعاوتنوع وسائل الخطاب وطرقه, التدرج في الخطوات 

 .11واإلعالمالدعاية 
 إلىي والطرق في خطابها الدين لألساليباستمرت الجماعة على نفس نهج مؤسسها في انتهاجها 

 ومراجعة خطابها الديني األساليبجاء الربيع العربي الذي فرض عليها دراسة جدوى تلك  أن
 لها في ما يأتي: أتطرق كثير من المسائل التي سوف  إلىنظرته و 

 المواطنة:-1
ذاك السلوك الذي يعي من خالله المواطن حقوقه وواجباته وعالقته بالمجتمع  إلىيشير هذا المفهوم 

المواطنة فهي كما جاء على لسان  إلى اإلخواننظرة أما ومؤسساته وعالقته بالسلطة الحاكمة, 
 النسيج من ومتكامل متالحم وجزء واحد مجتمع ومسيحيين مسلمين المصريين حسن البنا" أن

 مبادئ وفق تفرقة أو تمييز دون  الواجبات، كافة وعليهم الحقوق  في كافة متساوون  الوطني،
 والمشاركة والقانون  الدستور أمام المساواة  أساسها المواطنة أن " واعتبر اإلخوان12.وقواعده اإلسالم
 .شرعته حسب الشخصية كل األحوال مع خصوصية والواجبات قوق الح في الكاملة

                                                           
  ا بنا, حسن, مجموعة ا رسائل, ص9.339
  ن, ,ص10.340
  ن, , ص11.342
 ن, , ص 12.22
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 النهوض في متضامنون  حضارته، وبناة الوطن شركاء ًا ــوأقباط مسلمين ــ :المصريون أيضاوقال 
 يجب راق إنساني مبدأ وأكدوا أن المواطنة .خارجي أو داخلي تهديد من أي عنه والدفاع به

 ,13المصري  الشعب هوية وثقافة مع توافقها هو ساسياأل معيارها صحي، مناخ ظل في ممارسته
الوحدة اإلنسانية  َقَدَس  طريق أنهيحمي األقليات عن  اإلسالم وفي رسالة "نحو النور" يذكر أن

العامة، وَقَدَس الوحدة الدينية العامة، وقال يتوجب على المؤمنين به اإليمان بكل الرساالت 
المعتدل  اإلسالم م َقَدَس الوحدة الدينية الخاصة في غير تعدٍّ وال كبر، ويرى أن منهجالسابقة، ث

يق وحدة األمة، بل يكسب الوحدة صفة القداسة بعد أن كانت تستمد قوتها ال يكون سبًبا في تمز 
 من نص مدني فقط.

عني أدق العناية باحترام الرابطة اإلنسانية العامة  اإلسالم في رسالة "إلى الشباب" أن البنا ويؤكد
بين بني اإلنسان، وقد أوصى بالبر واإلحسان بين المواطنين، وإن اختلفت عقائدهم، وبإنصاف 
الذميين وحسن معاملتهم: "لهم ما لنا وعليهم ما علينا"، فال ندعو إلى فرقة عنصرية وال إلى 

 .عصبية طائفية
حدة إلى جانب هذا ال نشتري هذه الو  المعنى السابق للوطنية، فيقرر: "ولكننا البنا ثم يؤكد اإلمام

بإيماننا، وال نساوم في سبيلها على عقيدتنا، ونهدر من أجلها مصالح المسلمين، وإنما نشتريها 
 ."بالحق والعدالة واإلنصاف وكفى

أن إثارة قضية الموقف من غير المسلمين ال - لإلخوان المرشد الثاني- الهضيبي ويعتبر اإلمام
منهم: أباح لهم حرية العقيدة وحماها،  اإلسالم يجد لها وضًعا ويثيرها توهم من األوهام، فإن موقف

صية، م، وبالنسبة لألحوال الشخوأباح لهم حرية العبادة، فلهم أن يعبدوا هللا من غير حرج عليه
فاألقليات تطبق قواعد دينها، وتحكم في ذلك محاكمهم، وقد أمر المسلمين أن يتركوهم يدينون، 

، اإلسالم وبالنسبة إلى المعامالت، فإن المسيحية ليس بها نصوص تتضمنها، وقد نظمها
فالمسلمون يلتزمون بها على أنها دين، ويستوي عند المسيحيين أن يكون قانون المعامالت بحيث 

                                                           
  ا بنا, حسن,مجموعة ا رسائل,ص13.22
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غير ليعتقده المسلمون ديًنا ويحترمون تنفيذه في حق أنفسهم وحق غيرهم، وأن يكون قانوًنا 
 .14المسلمين

"نؤمن بكفالة الدولة والمجتمع لكل  2005االنتخابي في عام  اإلخوانوجاء في برنامج 
الحقوق األساسية للمواطن المصري، من خالل مساهمات الدولة، والمسئولية االجتماعية 
للقادرين، واألوقاف الرسمية، كلٌّ حسب دوره، هذا فضاًل عن وجوب نشر ثقافة حقوق 

 ومشاركة -خصوًصا مرحلة التعليم األساسي -من خالل المقررات الدراسية اإلنسان،
علماء الدين المسلمين والمسيحيين والمثقفين وأصحاب االتجاهات الفكرية المتعددة، من 
خالل النشاط الفني الملتزم باألخالق واآلداب العامة والمباريات الرياضية والنشاط الثقافي، 

 .وكل ما يحقق هذه األهداف
كل ما سبق من حقوق يجب كفالتها لكل مصري يعيش على أرض مصر، أما من كان 
مصريًّا يعيش خارج مصر فله حق المشاركة في االنتخابات وُيكفل له حق المساهمة في 
تنمية وتعمير مصر والعودة متى شاء، أما غير المصري على أرض مصر فله حق الحماية 

تاريخ مصر وحضارتها، وبما يجعلها جذابًة آمنًة لكل والرعاية وقضاء مصالحه، بما يليق ب
 .15"من يريد أن يحيا بشكل دائم أو مؤقت أو يزور بالدنا

مصر دولة لكل المواطنين  "2007في  اإلخوان المسلمينوجاء في برنامج حزب     
الذين يتمتعون بجنسيتها وجميع المواطنين يتمتعون بحقوق وواجبات متساوية، يكفلها 

نطلق عنها ت التيالمساواة وتكافؤ الفرص ونعتبر المواطنة هي القاعدة  مبدأين وفق القانو 
المطالبة بالديمقراطية، ليس بغرض تداول السلطة فحسب، بل بغرض ممارسة الديمقراطية، 
المتجاهل لمبدأ األغلبية ويجب أن تعزز النصوص القانونية معاملة كل المواطنين على 

وعلى الدولة والمجتمع العمل على ضمان قيام األوضاع  قدم المساواة دون تمييز
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اتخاذ  يفاالجتماعية الالزمة لتحقيق اإلنصاف، وأن يمكن األفراد من المشاركة بفاعلية 
 .16القرارات السياسية" فيحياتهم، وخاصة  فيتؤثر  التيالقرارات 

لحرية في االنتخابات"حزب ايمثلهم  اً سياسي اً ن حزبو المسلم اإلخوانيناير أسس  25بعد نجاح ثورة 
أكد في بنوده على حرية االعتقاد والوحدة الوطنية والمواطنة  اً داخلي اً صدر الحزب نظامأوالعدالة" و 

والمساواة والعدالة االجتماعية, كما أكد على كفالة حقوق المواطن في  اإلنسانواحترام حقوق 
 يات العامة وبخاصة حرية الرأي واالعتقاد,الحياة الكريمة والتعليم والعمل والعالج والسكن والحر 

والمساواة بين جميع المواطنين لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة وال تمييز بينهم في ذلك 
 . 17بسبب الجنس أو الدين

الوحدة رة, "كبي أغلبيةفيه  اإلخوانالذي أقره البرلمان المصري الذي يشكل  2012وجاء في دستور 
، وركيزة بناء الدولة المصرية الحديثة وانطالقتها نحو التقدم والتنمية؛ ترسخها قيم الوطنية فريضة

التسامح واالعتدال والوسطية وكفالة الحقوق والحريات لجميع المواطنين دون تفرقة بين أبناء 
على مبادئ الديمقراطية والشورى،  السياسييقوم النظام  ("6" وجاء في المادة )18الجماعة الوطنية

الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية  فيبين جميع المواطنين  ي و اتس التيالمواطنة و 
 للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون، واحترام السلميوالحزبية، والتداول 

 الدستور. فيحقوق اإلنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين 
على أساس التفرقة بين المواطنين، بسبب الجنس أو األصل أو الدين,  سياسي وال يجوز قيام حزب
وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لألديان ( 43وجاء في المادة )

 .19ينظمه القانون  الذيالسماوية؛ وذلك على النحو 
 الحرية: -2
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ا واالضطهاد منذ نشأته قللتضييأفرادها  من أكثر الجماعات التي تعرض اإلخوانتعد جماعة 
الحكم المتعاقبة على مصر وبالرغم من ذلك فقيمة الحرية لدى الجماعة لها أهمية  أنظمةعلى يد 

 اً كبيرة بسبب ما عاشته وما يعيشه الشعب المصري من ظلم واستبداد, فغياب الحرية كان سبب
 مصر.االقتصادية والسياسية في  األوضاعفي تدهور  اً رئيس

"تعيش أمتنا حالًة من حاالت إهدار  2005االنتخابي في عام  اإلخوانجاء في برنامج 
الحريات وإهمال حقوق اإلنسان منذ زمن أدى إلى تخلُِّف األمة واعتمادها على غيرها في 
مأكلها ودوائها وسالحها؛ مما أفقدها استقالَلها وحريَتها في اتخاذ قراراتها؛ لذا فإن برنامَجنا 

ْمَنا َبنِّي آَدَم َوَحَمْلَناُهم  عتمد على إطالق الحريات للناس الذين هم مناط التكليفي ﴿ولَقْد َكرَّ
ْياًل﴾ ْلَناُهم َعَلى َكثْيٍر ممَّن َخَلْقَنا َتْفضِّ َفضَّ اإلسراء, لذا فإن حزمًة من ) فِّي الَبرِّ َوالَبْحرِّ وِّ

ْن َوَمْن َشاَء َفْلَيْكُفْر﴾﴿َفَمْن َشاَء َفْلُيؤْ  الحريات.. مثل حرية االعتقاد الكهف(.. وحرية ) مِّ
الرأي والتعبير بكافة األشكال السلمية والقانونية.. وحرية تكوين األحزاب.. وحرية التنقل 
والسفر.. وحرية العمل الطالبي بالجامعات والمدارس، وحزمًة من الحقوق.. مثل تكوين 

داول السلمي للسلطة من خالل صناديق الجمعيات األهلية، وعودة األوقاف، والحق في الت
االنتخاب دون ضغط أو إكراه.. والحق في التقاضي أمام القاضي الطبيعي بعيًدا عن القوانين 
االستثنائية.. مثل هذه الحقوق والحريات مما نؤمن به وتعتبر أنه أحد الدعائم األساسية 

 .20لإلصالح
 إنسانيالحرية كأصل إسالمي وتراث  " 2007في عام  لإلخوانوجاء في البرنامج االنتخابي 

العالقة التعاقدية بين المواطن أو مؤسسات المجتمع المختلفة من جهة، وبين  فيركن أصيل 
االعتقاد،  يفبين األفراد، وتضمن حرياتهم  ي السلطة الحاكمة من جهة أخرى، بما يوفر عدالةً ُتساو 

صدار االجتماع وتكوين األحزاب والجمعيات و إ والتعبير والتنقل و الرأيوالتصرف والتملك، وإبداء 
,إن ضمان الحرية، وصيانة الحقوق للمواطن، وفئات المجتمع المختلفة، يتحملها النظام  الصحف
بكل مفرداته، من نظم ومؤسسات وإجراءات وتوجهات إدارية وعملية، وال تقتصر الحرية  السياسي
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تشمل التحرر من كل أنواع وأشكال القهر على الحريات الدينية والسياسية فحسب، ولكنها 
 "21واالستبداد، والنيل من الكرامة اإلنسانية
عدد إنشاء سادت مصر فرحة غامرة تمثلت في  2011ومع انطالق الثورة المصرية في عام 

السياسية المتنوعة التي استفادت من أجواء ما بعد نجاح الثورة وصدحت بكل  األحزابكبير من 
ي نشر التي ساهمت ف األجواءفي مقدمة من استفاد من تلك  اإلخوانسياسية وكان ال بآرائهاحرية 

 2011تأسيس حزب الحرية والعدالة في  فتمّ  عالمجتمأفكارهم وسماع صوتهم من مختلف فئات 
اة فضائية جريدة تمثلهم وقن وأسسوابعصر جديد تسوده الحرية والعدالة  إيذاناً الحرية  دعا إلىالذي 

وا ممنوعين من العمل ومما جاء في النظام الداخلي لحزب الحرية والعدالة "الحرية بعد أن كان
" كفالة كافة حقوق أيضاوالعدالة والمساواة هي حقوق أصيلة لكل مواطن بدون تمييز" وجاء 

المواطن في الحياة الكريمة والتعليم والعمل والعالج والسكن مع كفالة الحريات العامة وبخاصة 
 ".22واالعتقاد واالنتقال والتنظيم حرية الرأي

في انتخابات البرلمان المصري في مجلسيه الشعب والشورى ونجاح محمد  اإلخوانوبعد نجاح 
ي لكل أفراد المجتمع ومما جاء ف إنسانيةعلى أهمية الحرية كقيمة  اإلخوانمرسي في الرئاسة أكد 

عن رأيه بالقول أو الكتابة أو ولكل إنسان حق التعبير ( " 45في المادة) 2012دستور عام 
حرية الصحافة والطباعة  ( "48التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير" وفي المادة )

والنشر وسائر وسائل اإلعالم مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقالل لخدمة المجتمع والتعبير 
لمجتمع ر المبادئ األساسية للدولة واإطا فيتكوينه وتوجيهه  فيالعام واإلسهام  الرأيعن اتجاهات 

والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين 
 .قضائي؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إال بحكم القوميومقتضيات األمن 
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 فيحددة عليها رقابة موالرقابة على ما تنشره وسائل اإلعالم محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض 
حرية إصدار الصحف وتملكها، جاء " (49زمن الحرب أو التعبئة العامة", وفي المادة رقم المادة )
 .اعتباري أو  طبيعي مصري بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد اإلخطار لكل شخص 

لمادة " وفي االرقميووسائط اإلعالم  والتليفزيوني اإلذاعيوينظم القانون إنشاء محطات البث 
( "للمواطنين حق تنظيم االجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين 50)

، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون, وحق االجتماعات الخاصة مكفول دون سالحاً 
 (51عليها", وفي المادة ) التصنتإخطار، وال يجوز لرجال األمن حضورها أو 

ن الجمعيات والمؤسسات األهلية، واألحزاب بمجرد اإلخطار، وتمارس نشاطها "للمواطنين حق تكوي
وال يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها اإلدارية إال  بحرية، وتكون لها الشخصية االعتبارية,

حرية إنشاء النقابات " (52؛ وذلك على النحو المبين بالقانون", وفي المادة )قضائيبحكم 
، يمقراطيدات مكفولة، وتكون لها الشخصية االعتبارية، وتقوم على أساس واالتحادات والتعاوني

 خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع فيوتمارس نشاطها بحرية، وتشارك 
 .23"قضائيحلها أو حل مجالس إدارتها إال بحكم  عن حقوقهم, وال يجوز للسلطات

احت الحرية الغامرة التي اجت أجواءتمثلت في  لإلخوانة كانت فترة حكم محمد مرسي فترة ذهبي
مصر وتمثلت في علو صوت المعارضين وعدم خشيتهم من االنتقاد, وسرعان ما تبددت هذه 

تخابات التي فشلت في االن السياسية األحزابمع انقالب الجيش المصري بمشاركة بعض  األجواء
 الخوف والقمع واالستبداد. أجواءفسادت 

 
 الدولة:  مدنية-3

نه دين شامل يشمل جميع نواحي الحياة فهو أ أساسعلى  اإلسالم إلىن و المسلم اإلخوانينظر 
" دولة ووطن أو حكومة وأمة، وهو خلق وقوة أو رحمة  كما قال حسن البنا مؤسس الجماعة
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لة و يرفضون الدولة الدينية ويعتبرون الد اإلخوان أنولكن الالفت  24وعدالة، وهو ثقافة وقانون"
ألن اإلسالم يرفض  " 2005في  نلإلخوادولة مدنية ومما جاء في البرنامج االنتخابي  اإلسالمية

السلطة الدينية فالدولة في اإلسالم دولٌة مدنيٌة، تضع األمة ُنُظَمها ومؤسساِتها، وهي مصدر 
ن في إطار ث ابت الشريعة و السلطات، وهذا اجتهاد بشري ضمن اجتهادات بشرية أخرى ُتغيَّر وُتَحسَّ

ومرجعيتها الحاكمة لسلطات األمة والدولة، في نسق فكري متميز، فهي دولٌة مدنيٌة قامت وتقوم 
على أحد  -مهما عال شأنه -بتنفيذ الشريعة وإقامة حدود هللا، وليس في اإلسالم سلطة دينية ألحدٍ 

لها هللا لإال سلطة الموعظة الحسنة والدعوة إلى الخير والتنفير من الشر، وهي سل كل طٌة خوَّ
 .المسلمين.. أدناهم وأعالهم

ر  أما سلطة الحاكم فهي سلطةٌ بموجب العقد االجتماعي بين الحاكم والمحكوم، تقيمها األمة، وتطوِّ
مؤسساتها المدنية، فالمدنية تنفي القدسية والكهانة عن الدولة مع بقاء مرجعيتها إسالميًة شرعيًة؛ 

وضع حدوًدا ورسم حقوًقا.. إنها دولٌة تمزج بين الدين والدولة دونما فصل أو اتحاد؛  اإلسالم ألن
وهي صاحبة الحق في السيطرة عليه، وهي تخلعه متى رأت لذا فإن األمة هي التي تولي الحاكم، 

 .ذلك من مصلحتها، فهو حاكٌم مدنيٌّ من جميع الوجوه
لذا فإن المنهج اإلسالمي هو الوسطية الجامعة بين الدنيا واآلخرة، فليس هو الدين الذي َيترك 

س ص على مأكل الناالدنيا لُيقيم مملكته خارج هذا العالم، فهو يقدم الدنيا مع اآلخرة، ويحر 
طه(، والحرص على ) ﴿إنَّ َلَك أالَّ َتُجْوَع فِّْيَها َواَل َتْعَرى َوَأنََّك اَل َتْظَمُأ فِّْيَها َواَل َتْضَحى﴾ وملبسهم

حماية الطبقات الغنية والفقيرة مًعا، بالبعد عن الربا، وتوزيع الزكاة في مصارفها مثاًل، ويحرص 
مية الصناعة والزراعة لنهضة األمة، وبالجملة فإن كل ما على توظيف مخترعات الحضارة وتن

تتطلبه دنيا الناس إنما هو دين وتكاليف شرعية؛ لذا فإن المنهج اإلسالمي هو الوسطية الجامعة، 
، وقسمةٌ ثابتةٌ من قسمات المنهج اإلسالمي في اإلصالح..  اإلسالم وهي خصيصةٌ من خصائص

إصالح النفس.. وإصالح المجتمع اإلنساني، بال غلوٍّ في اإلفراط عند المتشددين وال تفريط عند 

                                                           
  ا بنا, حسن, مجموعة,ص24
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 وإنهاالدولة  إلى اإلخوانوضح هذا البرنامج نظرة , ي25العلمانيين والمنكرين لدور الدين في الحياة"
 بالضرورة دولة مدنية.

 رتيااالخ أساسعلى مدنية الدولة وواجباتها والتي تقوم على  اإلخوانأكد  2007وفي برنامج عام 
دولة مدنية بالضرورة، ألن الوظائف فيها أساس  هيالمباشر من قبل الشعب" الدولة اإلسالمية 

والخبرة الفنية المتخصصة واألدوار السياسية يقوم بها مواطنون منتخبون، تحقيقًا توليها الكفاءة 
 .لإلرادة الشعبية الحقيقية،والشعب مصدر السلطات، وصواًل لحفظ أمن المجتمع

تمع، التكامل والتكافل لتحقيق المصلحة العليا للمج ىإذ تنشأ عالقة بين السلطة والشعب تقوم عل
ك بينهما، فالشعب الناهض ليس بدياًل عن الدولة الشرعية الفاعلة وال وتعظيم المجال المشتر 

 .من مصادر قوة الدولة لها، بل يعد مصدراً  مزاحماً 
والدولة المتصفة بالشرعية والفاعلية أهم مصدر من مصادر قوة الشعب، بما تسمح به من قيام 

طط ن مجاالت وما ترسمه من خمؤسسات أهلية تتمتع باالستقالل المالي واإلداري، وبما تتيحه م
 .للنهوض والتقدم أمام المواطنين

والدولة هي وكيل عن األمة تقوم بكل ما ال تستطيع األمة القيام به، وتقوم بالمهام المركزية مثل 
الدفاع واألمن والخارجية، وهي مسئولة عن التخطيط المركزي، وتوجيه القطاع الخاص واألهلي 

مسئولة عن مواجهة األزمات والمشكالت الكبرى، وتعويض النقص في  بسياسة الحوافز، كما أنها
الخدمات والحاجيات األساسية، وهي في كل هذا تعمل وفق تعاقدها الدستوري مع األمة كوكيل 

 لها، ومن خالل مراقبة السلطة التشريعية ألداء الدولة نيابة عن األمة
وحراسة الدين، والدولة اإلسالمية يكون  وللدولة وظائف دينية أساسية، فهي مسئولة عن حماية

ة وعبادته ودور عبادته وغيرها، ويكون عليها تعليها حماية غير المسلم في عقيد
وحماية شئونه والتأكد من عدم وجود ما يعترض الممارسة اإلسالمية من العبادة  اإلسالم حراسة

لنظام ل والدعوة والحج وغيرها. وتلك الوظائف الدينية تتمثل في رئيس الدولة أو رئيس الوزراء طبقاً 

                                                           
25 http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title 

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1


 

 
2148 

ائم عليه م السياسي القللنظا السياسي القائم. ولهذا نرى أن رئيس الدولة أو رئيس الوزراء طبقاً 
مة، من القيام بهذه المه ياً واجبات تتعارض مع عقيدة غير المسلم. مما يجعل غير المسلم معف

يضاف لذلك  للشريعة اإلسالمية، والتي ال تلزم غير المسلم بواجب يتعارض مع عقيدته, طبقاً 
س م على المقاصد واألس، أي يجب أن يقو شرعياً  أهمية التنويه إلى أن قرار الحرب يمثل قراراً 

لسياسي للنظام ا التي حددتها الشريعة اإلسالمية، مما يجعل رئيس الدولة أو رئيس الوزراء طبقاً 
عن استيفاء الجانب الشرعي لقيام الحرب، وهو بهذا  الً ءتخذ بنفسه قرار الحرب مسااالقائم، إذا 

 .26يكون عليه واجب شرعي يلتزم به"
كد حزب العدالة والتنمية على مدنية الدولة وجاء في النظام الداخلي أ 2011يناير  25وبعد ثورة 

للحزب" ويتبنى الحزب مبادئ أهمها الحرية والعدالة وسيادة القانون ومدنية الدولة, فال هي دولة 
عسكرية وال دولة دينية)ثيوقراطية(, وكذلك التداول السلمي للسلطة واعتماد الشورى والديمقراطية 

 .27العتقاد"وتبني حرية ا
 

 العمل السياسي والتعددية الحزبية: -4
ير السياسي ين بالعمل السياسي والتعددية الحزبية والديمقراطية كوسائل للتغو المسلم اإلخوانيؤمن 

حق الشعب في اختار ممثليه حتى أن حسن البنا ترشح لالنتخابات في عهد  أساسالقائم على 
أنه تعرض لضغوطات شديدة من أجل العدول عن  إالالملك فاروق في ظل حكومة حزب الوفد 

بخوض  لإلخوانالسماح  1941الذي جرى في عام  لإلخوانقراره, كما قرر المؤتمر السادس 
السياسية  األحزاب إلىن رسالة و المسلم اإلخوانوجه  1938, في عام 28االنتخابات بصورة فردية

امج والمواهب يكون هدفها وضع برن توالكفاءاالقائمة  األحزابمن أجل تأسيس هيئة قومية تضم 
 .29لكافة مناحي الحياة على أساس الدين الحنيف للنهضة يكون شامالً 
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ي االستبدادية التي حكمت ف األنظمةالتعددية على الرغم من  إلىن يدعون و المسلم اإلخوانبقي 
ن امصر واستغلت كل فرصة متاحة من أجل ممارسة العمل السياسي وخاضت انتخابات البرلم

نؤكد.. "  2005في عام  لإلخوانحكم حسني مبارك ومما جاء في البرنامج االنتخابي  أثناءفي 
تمسَكنا بنظام الدولة نظاًما جمهوريًّا برلمانيًّا دستوريًّا ديمقراطيًّا، في  .."اإلخوان المسلمون " نحن

، يكّلف رئيس الجمهورية بالمهام اإلستراتيجية، كالدفاع، واألمن القومي،  اإلسالم نطاق مبادئ
والسياسة الخارجية، ويكلَّف فيه رئيس الوزراء بالمهام التنموية، كالزراعة، والصناعة، والتجارة، 

طنين للمواوالتعليم، والصحة.. وغيرها, هذا النظام في مجمله قائم على إقرار الحريات العامة 
كافة، دون تفرقٍة بينهم أو تجزئٍة لهذه الحريات، فالحرية شرط النهضة، وهي المقدمة الالزمة 

 إن " 2010في  لإلخوان االنتخابي, ومما جاء في البرنامج 30لجميع جوانب اإلصالح ومناحيه
 طيةديمقرا سياسية لممارسة األساسي المدخل هما السياسي اإلصالح وتحقيق الحريات إطالق
 الشعب أصوات لكسب ونزيهة، شريفة حرة منافسة السياسية والقوى  األحزاب فيها تتنافس سليمة،

 السلطات ةمحاسب في حريته للشعب ويضمن حقيقية، تعددية يشكل مما السلطات مصدر هو الذي
 مناخاً  يوفر لشام استقرار تحقيق وبالتالي للسلطة، حقيقي سلمي تداول إلى ويؤدي التنفيذية،

 اجتماعية. عدالة وتوفير متكاملة تنمية إلقامة صحياً 

 بالسلطة الخاصة القوانين وبعض الدستور، مواد بعض في تعديل إجراء على العمل يتطلب وهذا
 من غيرهاو  النقابات، وقانون  المحلية اإلدارة وقانون  السياسية الحقوق  مباشرة وقانون  القضائية
 الدستور له كفلهاي التي واالجتماعية السياسية حقوقه بكافة ي المصر  المواطن تمتع لضمان القوانين،

 مشاركة دراته،وق طاقاته إلطالق السبيل هي وحقوقه بحرياته المواطن تمتع ألن ذلك انتقاص، دون 
 الزمان آذان في ترن  الرائعة العمرية الكلمة تزال وال عنه، والدفاع وتنميته وطنه تقدم في وتفاعالً 

 .31أحرارًا" أمهاتهم ولدتهم وقد الناس استعبدتم "متى :
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 2011ن حزب العدالة والتنمية ليكون الذراع السياسي لهم بعد نجاح ثورة و المسلم اإلخوانأسس 
حيث تنافسوا على االنتخابات وحققوا أغلبية كبيرة في مختلف االنتخابات التي خاضوها وتوج هذا 

لحزب" ل يعربية ومما جاء في النظام الداخللجمهورية مصر ال بانتخاب محمد مرسي رئيساً  األمر
 لمرجعية هذا الحزب", وجاء في الديمقراطية هي السبيل لتحقيق مصالح الوطن والمواطن وفقاً 

على مبادئ الديمقراطية  السياسييقوم النظام " 2012قره البرلمان المصري في عام أالدستور الذي 
ة الحقوق والواجبات العامة، والتعددي فياطنين بين جميع المو  ي و اتس التيوالشورى، والمواطنة 

قانون، للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة ال السلميالسياسية والحزبية، والتداول 
كما سادت فترة حكم  ,32الدستور فيواحترام حقوق اإلنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين 

وانتهت باالنقالب الذي قاده عبد  األخروالتعددية وقبول  الحرية السياسية أجواءمحمد مرسي 
 .ضيق على الحرية العامة وحارب التعددية السياسية اً استبدادي اً نظام أنتجالفتاح السيسي الذي 

 
 :التجربة التونسية -ب

التي نجحت  2010من تونس حيث كانت ثورة الياسمين في عام  انطلقت شرارة الربيع العربي 
يومًا  وهرب زين العابدين بن علي إلى السعودية, جرت انتخابات ديمقراطية  27بعد قيامها  ب

في تونس بمشاركة جميع األحزاب وأثمرت هذه االنتخابات فوز حركة النهضة بالمركز  2011عام 
األول وتم تشكيل حكومة ائتالفية بمشاركة حركة النهضة وتم اختيار المنصف المرزوقي رئيسًا 

حيث جرت انتخابات أدت إلى فوز السبسي وحزب  2014المنصب إلى عام للبالد وبقي في 
 نداء تونس المقربين من نظام بن علي. 
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 حزب النهضة

على يد راشد الغنوشي وغيرت  1972تأسست حركة النهضة باسم الجماعة اإلسالمية في عام    
دد قات وتم سجن عإلى حركة النهضة, تعرضت الحركة إلى التضييق والمالح 1989اسمها عام 

بعد اتهامها بتدبير محاولة انقالب مما أدى إلى هجرة قياداتها  1991كبير من أعضائها في عام 
ونجاح ثورة الياسمين رجع قيادتها إلى تونس وتم االعتراف  2010إلى الخارج,  بعد ثورة تونس في 

وشكلت  وحصلت على المركز األول 2011بالنهضة كحزب سياسي شاركت في انتخابات 
حلت النهضة بالمركز  2014الحكومة بالمشاركة مع بعض األحزاب األخرى, وفي انتخابات عام 

الثاني بعد حزب نداء تونس الذي ضم أحزاب ائتالفية من بقايا النظام السابق  ونال دعمًا خليجيًا 
ة كبيرة نكبيرًا إلزاحة حركة النهضة عن تصدر المشهد السياسي التونسي, تعاملت النهضة بمرو 

لضمان عدم تكرار التجربة المصرية التي انتهت بعودة الحكم العسكري وكان لخطابها الدور 
 الكبير في عدم تفاقم األمور والحفاظ على مكاسب ثورة الياسمين.

 المواطنة: -1
يتمتع أهل الديانات المختلفة بحقوق المواطنة في ظل الحكومات اإلسالمية المختلفة على مر 

سالمي الذي برأ من اإلبادة الجماعية واالضطهاد الديني, فما األقليات الدينية الموجودة التاريخ اإل
في المدن اإلسالمية إال دليل عملي على هذا التسامح والتساهل, فحق الحصول على الجنسية 
حق مضمون لهم, فمفهوم أهل الذمة شابته شوائب استغلت للتشويه رغم أن اإلسالم قائم على 

رية في االعتقاد والدين لقوله تعالى )ال إكراه في الدين(, ويمكن استبداله بأي مفهوم آخر مبدأ الح
حتى ال يلتبس المفهوم على الناس ,فالمواطنة مبدأ يحقق مقاصد اإلسالم بالمساواة بين المسلمين 
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و أ ويحقق المقصد والغاية من مفهوم أهل الذمة الذي قد يفهمه البعض على أنه نوع من التحقير
 .33التمييز

تقوم المواطنة على االعتراف لكل سكان بلد بحقهم في امتالك البالد بالتساوي، أي بشرعية     
أن تكون لهم حقوق وفرص وعليهم واجبات متساوية أمام قانون عادل، يقوم على المساواة ال على 

,وجاء في اً يمرح عادالً  مراً آ المحاباة وعلى االعتراف بكبرى اليقينيات الكونية أن لهذا الكون خالقاً 
تحقيق الحريات العامة والفردية والعدالة عن المواطنة ما يأتي:  لحركة النهضة األساسيالنظام 

ان وتكريس حقوقه اإلنس إنسانيةمحورية في تجسيد معنى تكريم هللا للخلق وتحقيق  باعتبارها قيماً 
 .الق حرية اإلبداعوتأكيد التعددية السياسية وحرية اإلعالم والصحافة وإط

 
 الديمقراطية:-2

لف الخطاب الديني في نظرته للديمقراطية بين محرم لكل ما جاءت به وما قامت عليه وبين يخت
محلل لها بشروط وبين محلل لها بالكلية وهنا نبحث موقف حركة النهضة التي اشتركت في 

لحرية من ا جوّ قيامها في احترام نتائجها بشرط  إلى األطرافالعملية االنتخابية ودعت جميع 
 والتعددية.

جملة من الترتيبات الحسنة طورها البشر على  بأنه النظام الديمقراطييعرف راشد الغنوشي  " 
 امتداد مئات السنين من أجل الحد من الطغيان والتفرد بالسلطة، بما يضمن أو يرجح ولو نسبياً 

ي أو مجموعة صغيرة ،وإنما يشترك ف اً فردأن يكون القرار الذي يخص الجماعة ال يستقل باتخاذه 
ما يمكن  بأقصىاتخاذه أكبر عدد من الجماعة أو ممثليها ، على نحو يعبر عن مصالحهم 

ويحفظ وحدتهم وشعورهم بأن السلطة سلطتهم وفي خدمتهم وليست مفروضة عليهم قاهرة لهم، 
يقول أدنى درجات" و  إلىوهو ما يضفي عليها شرعية تنزل بحاجتها الستخدام العنف المشروع 

                                                           
  ا  نوشي, راش , االسال  وا موا نة, ا جزيرة نت.33
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:اعتماد  ومن جملة هذه الترتيبات الحسنة التي طورها النظام الديمقراطي وال يزالعنها " أيضاً 
االنتخابات الدورية النزيهة التي يستحق االشتراك فيها كل المواطنين الراشدين، تختبر فيها شرعية 

، فتجدد شرعية والشخصيات واألحزابامج السلطة القائمة وتقّوم منجزاتها وتتنافس فيها مختلف البر 
لة فريق آخر، من هذه الترتيبات الفصل بين سلطات الدو  إلىالفريق الحاكم أو تسحب منه وتنقل 

معيات للتعبير والج واألحزابالتشريعية والتنفيذية والقضائية وتوازنها ، وحرية تأسيس الصحف 
ستوري والقانوني بحقوق متساوية لكل العام ، واالعتراف الد الرأيبحرية عن كل اتجاهات 

 .34"األقلياتالمواطنين، وبحقوق 
 إلسالميةاللغرب للتحكم بالدول  ويرد الغنوشي على من يحرم الديمقراطية ويرى فيها سبيالً 

االختالف بين  ارةإلدبقدر ما هي ترتيبات  باإلسالمحتى تقابل  ومقدراتها, ويعتبر أنها ليست ديناً 
ن الشعوب تختلف ثقافاتها ودياناتها فإن آليات الديمقراطية تنجز عملها ضمن أل, سلمياً البشر 

ي الشكل ولئن بدت ف القيم السائدة في مجتمع معين ، بما يجعل سلطة الشعب التشريعية مثالً 
نها في الواقع تعمل منضبطة وملتزمة بثقافة وقيم الشعب الذي تعمل في إطاره، إأنها مطلقة إال 

ك وجملة القيم العليا التي تمثل هوية ذل اإلنسانبالقانون الطبيعي ومبادئ حقوق مثل االلتزام 
الشعب والتي عادة ترد في توطئات الدساتير كالنص على النظام الجمهوري أو الملكي أو على 

العام القانوني والقيمي الذي تتحرك فيه كل مؤسسات  اإلطاردين ولغة الدولة المعنية ، مما يشكل 
من القوانين  سنّ أن ت إسالميةلديمقراطية. فليس يسع المؤسسة التشريعية المنتخبة في دولة الدولة ا

حدث ، شأن ما ياإلسالموالسياسات ما يتنافي مع ما ينص عليه الدستور من مبادئ عليا ومنها 
نظام ديمقراطي, وبصرف النظر عن هذا الجدل الشكلي فالثابت أنه تحت ضغوط الواقع  أيفي 

ة الوعي في صفوف كل التيارات العقدي تنامىفقد  األمةه الدكتاتوريات من كوارث على وما جرت
، بأهمية قيمة الحرية حتى وإن تكن ناقصة ومحدودة وفي أي سياق واإلسالميةاليسارية والقومية 

جاءت ، وبأن آليات الديمقراطية الحديثة رغم نواقصها هي اليوم من أعز مطالب مجتمعاتنا بكل 
تها بعد أن اكتوى الجميع بنيران االستبداد فتتابعوا على نفس السجون وتداولوها بدل تداول تيارا

                                                           
34 http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title 
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السلطة، بما جعل تيار المطالبين بالتحول الديمقراطي يتعزز في أوساط كل التيارات، متجاوزين 
مرحلة تنسيق جهودهم وإقامة الجبهات بين مختلف التيارات للوقوف في  إلىهذا الطور الجدلي 

 . 35وجه االستبداد منادين بوطن للجميع على أساس مبدأ المساواة في المواطنة
تقوم مبادئ حركة النهضة األساسية على تكريس مبدأ سيادة الشعب عبر بناء الدولة الديمقراطية 

, وحول طريق عمل حركة النهضة 36المدنية العادلة والعمل على تحقيق المساواة بين المواطنين
ربي والسبل المتبعة في لتحقيق أهدافها و ترى حركة النهضة" أن الديمقراطية هي بعد الربيع الع

أحد هذه المفاتيح الكبرى للزمن الجديد وأن حركتنا لتعي أن فهم مقاصد الديمقراطية وفضائلها 
مسار مفتوح في الفكر العالمي وأن هذه القيمة مفتوحة لالستكمال والتطوير وأن الكثير مما يجري 

الباب في الفكر العالمي يوافق قيمنا وطموحنا لالرتقاء بديمقراطيتنا الوليدة إلى صورة  في هذا
أبهى ومن ذلك المحاوالت العميقة في الفكر المعاصر لبناء أخالقيات للمناقشة العامة ولتحرير 
التواصل االجتماعي والسياسي من التشويهات العنيفة الواعية والالواعية كالكذب والتالعب 

عالمي وصناعة الصور المزيفة وتحريف دالالت األحداث وكتقنيات طمس الحقائق وأساليب اإل
تشويه الخصوم, إن ديمقراطيتنا قد ولدت مالبسة لكثير من األدواء السابق ذكرها, ولئن كان من 

 .37طبيعة الديمقراطية أن تتحمل ذلك وأكثر, فإن من طبيعتها أيضا أن تتطهر بآليات ذاتية"
ركة النهضة بين التخلف واالستبداد السياسي وبين ظهور اإلرهاب والتطرف فتونس تربط ح  

الجديدة حسب خطاب حركة النهضة هي تلك التي يتحقق فيها نموذج ديمقراطي يجمع بين 
, وترى في 38الرسوخ في هويتنا العربية واإلسالمية واالنفتاح على قيم الحداثة والتجارب اإلنسانية

 يل الوحيد للتطور واالزدهار العلمي والثقافي واالقتصادي.الديمقراطية السب

                                                           
35 http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title 
36 http://www.slideshare.net/Ennahdha/ss-13961680 
37 http://www.slideshare.net/Ennahdha/ss-13724568 
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 المرأة والمشاركة السياسية:-3
تهتم حركة النهضة في خطابها بالمرأة والقضايا المتعلقة بها من أجل النهوض بواقع المرأة وتفعيل 

 , ولقد أهتم الغنوشي زعيم حركة النهضة بالمرأة 39دورها والعمل على حفظ كيان األسرة ودعمه
ودحض فكرة قوامية الرجل عليها وخصوصًا عندما يتعلق األمر بواجبها المتعلق بالمشاركة في 
الشأن العام والحياة السياسية  منطلقًا من أن الحرية قيمة إسالمية وإنسانية عليا ويجب االنتصار 

ق الحلول للها ككائن كامل اإلنسانية قادر على القيام بالفعل االيجابي للمجتمع والمساهمة في خ
, وثمنت النهضة مشاركة المرأة في محاربة الديكتاتورية 40المختلفة التي تصنع  المستقبل المشرق 

واالستبداد ودعت إلى مساندتها للحفاظ على مكتسباتها السابقة, وخالل حكم حركة النهضة لم 
قع في تونس اتفرض على النساء لباسًا محتشمًا ولم تمنع االختالط على الشواطئ ولم يتغير الو 

 كثيرًا خالل هذه الفترة. 
, وتشير 41ترى حركة النهضة أنه ال مانع عندها من تولي المرأة لرئاسة الدولة أو الحكومة

اإلحصائيات في تونس أن حركة النهضة هي من أكثر األحزاب التي قامت بترشيح المرأة على 
من المرشحين وهذا األمر  %46 قوائمها االنتخابية حيث بلغت نسبة المرأة على قوائم النهضة

 .42الالفت يبين أنها معنية في مشاركة المرأة في مراكز السلطة والقرار المختلفة
   

 :نتائج البحث 
يجب االتفاق على تحديد مفهوم الخطاب الديني والعمل على تنمية وتطوير اساليبه  -1

 التي لم تعد قادرة على معالجة القصور الموجود في حياة المسلمين.

                                                           
39 http://www.ennahdha.tn 
40 http://ar.rachedelghannouchi.com/ar/article/8 
41 http://anbaaonline.com/?p=93410 
42 http://ar.rachedelghannouchi.com/ar/article/8 



 

 
2156 

 
النظرة الموضوعية لواقع الخطاب الديني اليوم قضية مفصلية لتحديد نقاط القصور   -2

 فيه والنطالق للمستقبل بناءا على دراسة هذا الواقع وتحديد نقاط القوة والضعف فيه.
إن مستقبل الخطاب الديني مرتبط بمدى قدرتنا تغير لغة وأساليب هذا الخطاب ومدى  -3

 نظرتنا الى القضايا المهمة التي يجب أن تتوافق مع لغةقبولنا بالتجديد والتغير في 
 العصر.

شكل الربيع العربي فرصة تاريخية لالنطالق للمستقبل بخطاب ديني جديد يهتم   -4
 باالنسان وحقوقه وحريته.

يناير في مصر نقطة تحول في طريقة التعاطي مع الواقع العربي الذي  25إن ثورة  -5
المشاركة السياسية بعيد عن االستبداد واالنظمة انتعشت آمال الناس في الحرية و 

 القمعية.
دراسة خطاب حركة االخوان المسلمين في اثناء الربيع العربي وبعد االنقالب العسكري  -6

 أمر مهم لالستفادة من االخطاء وتقويم المسار.
الخطاب الديني المتردد والمتعثر ساهم بشكل كبير في ترسيخ مصطلح االسالم فوبيا   -7

استغل من أجل شيطنة االخوان وتأليب الرأي العام ضدهم وأوجد الخلفية المناسبة  الذي
 للثورة المضادة؟

قضايا عديدة تحتاج إلى إعادة تعريف وصياغة واضحة للخروج من حالة الفوضى في  -8
الخطاب الديني التي أوجدت الغطاء المناسب للحملة المضادة التي جابهت حكم 

 االخوان.
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تونسية التي انطلقت منها الربيع العربي حالة فريدة ساهمت بشكل كبير تشكل الحالة ال -9
في صياغة مفاهيم جديدة تتالءم مع الحالة الثورية التي نشأت والتي جاءت كردة فعل 

 على االنظمة القمعية.
يشكل خطاب حركة النهضة حالة فريدة من حيث الطرح والمبادرة والذي جعلها  -10

عد فوز حزب نداء تونس في االنتخابات االخيرة ومحاولته قادرة على االستمرار حتى ب
 العودة الى عهد القمع واالستبداد واخراج حركة النهضة من المشهد.

 
 المصادر والمراجع:

 ا مصا ر: -1

جزءا,  26 (  اج ا عروس,1790هـ/ 1205ا زبي ي, أبو ا فيض, محم  بن محم  عب  ا رزاق ا حسيني)ت

 , (, )ب,ت(. ار ا حياة بيروت,  بنان,)ب

تبة ,املكاملصباح املنري يف غريب الشرح الكبريهـ(, 770)تأْحد بن حممد بن علي الفيوميا حموي, أبو ا عباس, 
 ,)ب, (, )ب,ت(.العلمية, بريوت, لبنان
الكليات معجم يف املصطلحات  هـ(,1094)تأيُو بن موسى اْلسيين القرميي الكفويا حنفي, أبو ا بقاء, 

 ,)ب, (, )ب,ت(.(, مؤسسة الرسالة, بريوت, لبنانوالفروق اللغوية
اجزا ٌ,  4, الكشاف عن حقائق غوامض التنزيله (,538الزخمشري, أبو القاسم, حممود بن عمرو بن أْحد)ت

 ه .1407, 3دار الكتاُ العريب , بريوت, لبنان, ط
مركز امللك فيصل للبحوث  ,(ه 251 تأبو أْحد ْحيد بن خملد بن قتيبة بن عبد هللا الرساين ) ,ابن زجنويه 

 (.م 1986 -ه   1406 , )1,طوالدراسات اإلسالمية، السعودية
 ,)ب, (, )ب,ت(.الشحود, علي نيف, مقاَلت الدكتور عبد الكرمي بكار 

, مؤسسة مسند اإلمام أْحد بن حنبل ه ,241)ت أبو عبد هللا أْحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين,
 (.م 2001 -ه   1421,) 1وت, لبنان,طالرسالة, بري 
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, دار غرائب القرآن ورغائب الفرقان,ه (850 تنظام الدين اْلسن بن حممد بن حسني القمي )النيسابوري, 
 ه .1,1416الكتب العلمية, بريوت, لبنان, ط

,  سان  (1311هـ/711ابن منظور, أبو ا فضل, محم  بن م ر  بن علي, جمال ا  ين ابن منظور االفريقي)ت 

  (.1993هـ/1414,)1جزءا,  ار صا ر, بيروت,   15ا عرب, 

 
 املراجع: -2

  (. 2011هـ/1431ا بنا, حسن, مجموعة ا رسائل,  ار ا  لمة  لنشر وا  وزيع,)

 م(.2004ه /1424التوجيري عبد العزيز, العامل اَلسالمي يف عصر العوملة, دار الشروق, القاهرة,مصر, )
 م(.2004ه /1424, القاهرة, مصر, )1اَلسالمي يف عصر العوملة, دار الشروق,ط القرضاوي, يوسف, خطابنا

 م(.1993ه /1413, القاهرة, مصر,2القرضاوي, يوسف, بينات اْلل اَلسالمي,املطبعة الفنية,ط
, 1الفران, حممد, مظاهر التجديد يف الطاُ الديين املعاصر, وزارة اَلوقاف والشؤون اَلسالامية,ط ,املغُر

 م(.2007ه/1428)
الكروين, سعيد, حنو َتديد الطاُ الديين:أتأسيس البنية اْلوارية وحق اَلختالف, وزارة اَلوقاف والشؤون 

, )1اَلسالامية,ط  م(.2007ه/1428,املغُر
, القاهرة, 2عمارة, حممد, الطاُ الديين بني التجديد اَلسالمي والتبديد اَلمريكي, مكتبة الشروق الدولية, ط

 م(.2007ه/1428مصر, )
 م(.1985ه /1405عمارة, حممد, اَلسالم وحقوق اَلنسان,اجمللس الوطين للثقافة والفنون واَلداُ, الكويت,)
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 شبكات التواصل اَلجتماعيِ  املاليزيَّة ونشر الوسطيَّة: الواقع واملأمول

 األستاذ الدكتور/ داتو ذو الكفل حممد يوسف، د. آَدَم مَبْبا

 أكادمييَّة الدراسات اإلسالميَّة، جامعة مالاي، كواالملبور، ماليزاي

 

 ملخَّص
 -فضل هللا ومنِّهب–االستخدام املتنامي لوسائل االتِّصال احلديثة، وذلك راجٌع إنَّ ماليزاي متثِّل واحدًة من الدُّول ذات 

بكات إىل اإلنعاش االقتصاديِّ النِّسيبِّ الذي يتمتَّع به اجملتمع املاليزيُّ على الصَّعيد احملليِّ والعاملي. بناءً على ذلك، فإنَّ ش
ن أكرب تمع املتنامي بشكٍل متسارع. ومبا أنَّ ماليزاي تعدُّ كذلك مالتَّواصل االجتماعيِّ تقوم بدوٍر حموريٍّ يف هذا اجمل

اجملتمعات اإلسالميَّة جبنوب شرق آسيا، ونظرًا للمشكالت املتشابكة، فإنَّ شبكات التَّواصل االجتماعيِّ من فيْس بوْك، 
أثري على فكر اجليل النَّاشئ نفسه يف التَّ  ويوتوْب، وتطبيقات اهلواتف الذَّكيَّة وغريها، متثِّل أداًة فعالة وخطرًة يف الوقت

يف هذا اجملتمع املسلم، ويف تشكيل رؤيته وتوجيهه. فشبكات التَّواصل االجتماعيِّ تَعجُّ أبطراٍف خمتلفة من اجلماعات 
امة الذين يريدون جذب اجليل الشَّاب إىل صفوفهم بكلِّ ما استطاعوا من قوَّ  ! بناًء ةاملتطرِّفة، وأصحاب األفكار اهلدَّ

على ذلك، فإنَّ السُّؤال احملوريَّ الذي تقوم حوله هذه الدِّراسة يكمن يف اآليت: ت رى.. ما واقع شبكات التَّواص ل 
 االجتماعيِّ وأثرها يف نشر الفكر الوَسطي اإلسالمي يف اجملتمع ا ملاليزي؟

هداف اليت ، فإنَّ هذه الدِّراسة تتوخَّى بلوغ مجلٍة من األيف حماولة اإلجابة عن السُّؤال احملوريِّ السَّابقأهداف الدِ راسة: 
 ميكن تلخيصها يف اآليت:

 رسم صورة واضحٍة عن الواقع احلايل لشبكات التَّواص ل االجتماعي مباليزاي. .1
 حتديد املوقع اإلسالميِّ من هذا الواقع لشبكات التَّواصل االجتماعي مباليزاي. .2
 ر الوسطي اإلسالميِّ عرب شبكات التَّواصل االجتماعيِّ مباليزاي وإسهاماهتا.بيان اجلهد املبذول يف نشر الفك .3
استخالص الوسائل الكفيلة ابالرتفاع مبستوى اجلهود املبذولة يف نشر الفكر الوَسطيِّ عرب شبكات التَّواصل  .4

 االجتماعي.
 منهجيَّة البحث
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قراء نتائج الدِّراسات استقرائيًّا حتليليًّا؛ حيث تقوم ابست لبلوغ األهداف السَّابقة، فإنَّ هذه الدِّراسة تنتهج منهًجا
والبحوث السَّابقة يف جمال استخدام شبكات التَّواص ل االجتماعي، وما متَّ التَّوصُّل إليه من آراء يف أتثريها وعالقتها 

 ابإلسالم، وبنشر الفكر الوسطيِّ يف اجملتمع املاليزي.
 

 مقدمة
؛ ملا يكتنفه من سالٍح ذي حدَّين، وما تفرضه إنَّ موضوع شبكات التَّو  اصل االجتماعيِّ اليوم قد أصبح موضوًعا حَيوايًّ

 هذه الوسيلة من هْيَمنٍة طاغية يف صعيد عصر االتِّصال وخاصَّة يف أوساط األجيال الشَّابة.
، فال بدَّ للدَّعوة  من خوضها ومواجهتها  اإلسالميَّةبناءً على هذه الطَّبيعة الفاعلة لشبكات التَّواصل االجتماعيِّ

وتوظيفها. بل ترويضها لصاحل تبليغ الدَّعوة اإلسالميَّة يف أهبى ص َورها، وهو أمٌر قد أصبح أكثر إحلاًحا يف ظلِّ توظيف 
 شبكات التَّواصل االجتماعيِّ لإلساءة إىل قيم اإلسالم وإىل الفهم الصَّحيح لِـم ث له وتعاليمه.

ا هو ضرورٌة ملحَّة تستلزمها طبيعة التَّجدُّد واالبتكار عليه، فإنَّ توظيف  شبكات التَّواصل االجتماعيِّ إمنَّ
واحدة،  ال تعرف اجلمود أو السُّكون أو التَّحجُّر على وسيلةٍ  -ينبغي أنْ –املطلوب يف وسائل الدَّعوة اإلسالميَّة اليت 

عظة احلسنة" اليت رمسها القرآن الكرمي للدُّعاة يف كلِّ زماٍن وإالَّ خرجت الدَّعوة اإلسالميَّة عن مسار "احلكمة واملو 
مبَن أْعَلم  ه َو  َربَّكَ  ِهَي َأْحَسن  ِإنَّ  اِبلَّيِت  َوَجاِدهْل مْ  احلََْسَنةِ  َسِبيِل َربَِّك اِبحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظةِ  ِإىَل  ادْع  ومكان. قال تعاىل: }

(. وقال أيًضا يف صالحيَّة الدَّعوة اإلسالميَّة لكلِّ عْصٍر ومصٍر: 125{ )النحل:اِبْلم ْهَتِدينَ َضلَّ َعن َسِبيِلِه َوه َو أَْعَلم  
 (.28أ:{ )سباَل يـَْعَلم ونَ  النَّاسِ  َولَِٰكنَّ َأْكثـَرَ  َبِشريًا َونَِذيرًا لِّلنَّاسِ  َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َكافَّةً }

يِّ النَّظر يف توظيف شبكات التَّواصل االجتماعيِّ لنشر الوعي الَوَسطيف هذا اإلطار، أتيت هذه الورقة من أجل 
. وأتيت هذه الورقة يف حني تشهد ماليزاي حتدِّاًي كبريًا من لد ن أطراٍف كثرية خارجٍة عن اجلادَّة  لإلسالم ابجملتمع املاليزيِّ

ف والغلو واإلرهاب من أجل بثِّ روح التَّطرُّ  -جتماعيِّ شبكات التَّواصل اال–اإلسالميَّة ممَّن يوظِّفون هذه الوسيلة الفاعلة 
يف نفوس النَّاشئة، وتشويه الوجه املشرق لإلسالم. وهي أطراٌف كثرية من متشيِّعني، ومجاعات "داعش"، وغريهم.. كلُّهم 

؛ ملا ي عَلم  يف هذا اجليل من حبٍّ لإلسالم، ومبادرٍة لال  يف ن صرته. خنراطمتكالبون على اجليل الشَّاب املاليزيِّ
 

 املبحث األول: أرقام وِحصا ٌات عن التَّواصل اَلجتماعيِ  يف اجملتمع املاليزي
شبكات التَّواصل االجتماعيِّ هي اخلدمات الشَّبكيَّة اليت توفِّر للمستخدم بناَء معرٍَّف شخصيٍّ بنفسه وربطه 

تَّواصل بني األفراد تمامات وامليول واهلواايت واآلراء. ويتمُّ تباد ل البسلسلٍة من املعرَّفات الشَّخصيَّة لغريه ممَّن يقامسون االه
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: نصوص مكتوبة، وص َور، وفيديوهات يتبادهل ا الشَّخص  املشارك مع  يف شبكات التَّواصل االجتماعيِّ عرب ص َوٍر شىتَّ
 1َمْن خيتاره من األعضاء اآلخرين.

( 34الوقت الرَّاهن: شبكة فيسبوْك، اليت سجَّلت حوايل ) أتيت على رأس شبكات التَّواصل االجتماعيِّ يف
م(، ويف املستوى العاملي، حيث يبلغ مستخدموها 2008مليون مستخدًما يف الوالايت املتَّحدة األمريكيَّة وحدها عام )

. وسرعان ما قفز هذا الع67( مليون نسمة. وجمموع )98) ام دد ع( مليون نسمة ممَّن يستخدمونه على شكٍل يوميٍّ
( مليون مستخدم غري نشطني. ومعىن 450( مليون مستخدٍم نشطني، وأكثر من )500م( إىل أكثر من )2010)

، ويقضون حوايل ) ( دقيقة أو أكثر يف استخدامه. أمَّا اإلحصاءات 20"نشطني" هنا، من يستخدمونه بشكٍل يوميٍّ
 م(.2013مستخدًما عام ) ( مليون750األخرية، فتفيد أنَّ مستخدمي فيسبوْك قد بلغوا )

هذا، ابإلضافة إىل شبكاٍت تواصليَّة اجتماعيَّة أخرى تستقطب عشرات اآلالف من املستخدمني، منها: 
(Friendster, 2002( و ،)MySpace, 2003(و ،)Twitter, 2006( لوها ( مليون نسمة. 115(، اليت يبلغ مسجِّ

، ولعلَّ Smartphoneة )وجمموعة أخرى كبرية من تطبيقات اهلواتف الذَّكيَّ  يًصا للتَّواصل االجتماعيِّ ( املصمَّمة خصِّ
 (.Line(، واليْن )Viber(، وفايرب )Whatsappأشهرها: واْتساب )

، وذلك راجٌع إىل  ياق، فإنَّ ماليزاي ت عدُّ من الدُّول األكثر مناًء يف جمال شبكات التَّواصل االجتماعيِّ يف هذا السِّ
، واعتماد معظم اخلدمات احلكوميَّة ويف القطاع اخلاصِّ على مستوى املعرفة يف ا ستخدام اإلنرتنت ابجملتمع املاليزيِّ

( من مستخدمي اإلنرتنت %60استخدام اإلنرتنت يف خمتلف مناشط احلياة اليوميَّة. وتفيد اإلحصاءات أنَّ نسبة )
2( عاًما.25-13مباليزاي هم شباٌب ما بني )

د طاهر وزمالؤه أنَّ كثريًا من مستخدمي شبكات كما أكَّد الباحث حمم   
ا ينضمُّون لتلك الشَّبكات من أجل إشباع رغباٍت نفسيَّة  التَّواص ل االجتماعيِّ مباليزاي أو بغريها من اجملتمعات، إمنَّ

 3واجتماعيَّة ال جيدوهنا يف احلياة اليوميَّة.
ى واأللعاب ني يستخدمون شبكات التلفزيون واملوسيقأيًضا، تفيد اإلحصاءات أنَّ مستخدمي اإلنرتنت املاليزيِّ 

، ويستخدمون الرَّسائل النَّصيَّة القصرية، واحملادثة اآلنية "الدَّردشة" )%47بنسبة ) (، بنسبة chat( من االستخدام اليوميِّ
.%35(، وقراءة الصُّحف واجملالَّت بنسبة )45%)  (، على األقلِّ

                                                           
1 B. Mathews, “Online Social Networking”, in Courtney, N. ed. Library 2.0 and beyond: Innovative Technologies and 

Tomorrow’s User, Libraries Unlimited, Westport, CT, 2007. 
2 Muhammad Tahir, Jan. et al. “Factors Influencing the Adoption of Social Networking Sites: Malaysian Muslim 

Users Perspective”, Journal of Economics, business and Management. Vol. 3, No. 2, February, 2015. p.268. 
3 Ibid., p.267. 
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اليزيِّني يستخدمون فيس بوك بوصفها الوسيلة األوىل لديهم يف جمال ( من امل%90كذلك، فإنَّ حوايل )
( يستخدمون توتري. وأتيت %1.97( منهم شبكة يوتوْب، ونسبة )%5.14الشَّبكات االجتماعيَّة. بينما يستخدم )

 4بعد ذلك الشَّبكات والربامج األخرى أبقلَّ نسبة.
( %38د بلغ عشرة ماليني نسمة مباليزاي، وبنسبة )م(، فإنَّ تعداد مستخدمي فيسبوك ق2010ومنذ عام )

(. وهذا جيعل من ماليزاي يف املرتبة السَّابعة عشرة عامليًّا يف استخدام فيسبوْك، 24-18منهم من الشَّباب فيما بني )
دراسة الباحثة  أما عن اهلواتف احملمولة الذَّكيَّة، فقد أفادت 5والثَّالثة يف جنوب شرق آسيا، بعد أندونيسيا والفلبني.

عْدلينا عبد احلليم عن حصر هواايت الشَّباب واملراهقني مباليزاي، أنَّ تصفُّح اهلواتف الذكية وتطبيقاهتا أييت على رأس 
(، وأتيت بعد ذلك مشاهدة الفيديو، والعمل على تطبيقات الكمبيوتر احملمول، والسينما، %91مجيع اهلواايت بنسبة )

ثة يارات. فجميع تلك اهلواايت جمتمعًة ال تبلغ هواية تصفُّح اهلواتف الذَّكيَّة، وهي هواية حديولعب الكرة، وسياقة السَّ 
م "شباب"، فإنَّ حيازة  سريعة النُّمو بني املراهقني والشَّباب، وحىت َمن ال يوصفون يف الدِّميغوغرافيَّة االجتماعيَّة أبهنَّ

 6ريًا بني أولئك من الرَّاشدين.اهلواتف الذَّكية وتصفُّحها يشكِّل نشاطًا كب
وطبًقا لنتائج دراساٍت كثرية، فإنَّ استخدامات اإلنرنت ميكن تصنيفها إىل ثالث فئاٍت أساسيَّة، هي: اجتماعيَّة، 

لفئات اكما أنَّ دميوغرافيَّة املستخدمني من حيث العمر تؤثِّر مباشرًة يف امليل إىل واحدة من   7وترفيهيَّة، وتعليميَّة ترفيهيَّة.
ن يستخدمون اإلنرتنت من أجل االطِّالع على األخبار، وإرسال اخلطاابت، واالطِّالع على  الثَّالث املذكورة، فكبار السِّ

فيه واالجتماع. حة. ابملقابل، فإنَّ الشَّباب يستخدموهنا من أجل الرتَّ  8املعلومات ذات العالقة ابلصِّ

 
 مشكلة البحث

ن تناٍم مطَّرٍد الستعمال شبكات التَّواصل االجتماعي مباليزاي، أبنواعها املتعدِّدة، واالهتمام إنَّ ما سبقت اإلشارة إليه م
ليب لشبكات التواصل  املتزايد هبا من قبل الشَّباب واملراهقني، قد رشَّح لظهور مشكالت اجتماعيَّة عدَّة، منها التَّأثري السِّ

 ك ضحيَّة ألصحاب بعض األفكار املتطرِّفة.االجتماعي على أفكار الشَّباب، وسقوط بعض أولئ
إنَّ ما ال يكاد خيتلف حوله اثنان اآلن، هو وجود أتثرٍي سليب ملستخدمي شبكات التَّواصل االجتماعي من 
وي ، حيث يعمد بعض األفراد إىل الرتَّ  جاملراهقني والشَّباب، وهذا التَّأثري السليب أييت خطره يف أنَّه ملبٌَّس بغالٍف ديينٍّ

                                                           
4 Muhamad Zaki, Mustafa, et al. “Facebook as Social Media Tools among Muslim Youths in Malaysia”, American 

International Journal of Social Science, Vol.2, No.8, December, 2013. p.174. 
5 Ibid. 
6 Adlina, AB. Halim. “Cultural Globalisation and its Impact upon Malaysian Teenagers, Journal Pengajian Umum 

Bill. No.8, p181. 
7 Muhammad T.J. et al. “Factors Influencing the Adoption of Social Networking Sites”, Op. Cit., p.268. 
8 Ibid. 
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لألفكار املتطرِّفة ابسم الدِّين اإلسالمي، ويقنعون الشَّباب الباحثني عن االرتقاء مبستواهم الرُّوحي إىل االخنراط يف 
كار صفوفهم وتبين تلك األفكار اخلارجة عن الوسطيَّة اإلسالميَّة الصَّحيحة. بتعبرٍي آخر، فإنَّ الشَّباب الذين يتأثَّرون ابألف

ا هم من الشَّباب اجليِّدين املتديِّنني، ولكنَّهم خيطأون يف املغلوطة املتطرِّفة ، إمنَّ  التَّشخيص. عرب شبكات التَّواص ل االجتماعيِّ
ا يتمُّ عرب ISISالتَّقارير أنَّ جتنيد الشَّباب املاليزيِّني املقاتلني يف صفوف داعش )على سبيل املثال، تفيد  ( إمنَّ
( من الشَّباب املاليزيِّني قد متَّ 40م(، أفادت التَّقارير أنَّ حوايل )2014مقاٍل ) شبكات التَّواصل االجتماعيَّة، ويف

9جتنيدهم يف صفوف تنظيم داعش عرب الفيس بوك وغريها من شبكات التَّواصل االجتماعي.
وقد أكَّد هذا التَّقريَر   

من اجملنَّدين يف تنظيم داعش من ماليزاي،  (%75وزير الدَّاخليَّة داتؤ سري أمحد زاهد حامدي الذي أفاد أبنَّ نسبة )
ا يتمُّ عرب اإلنرتنت، وأضاف أبنَّ حوايل )  10( من القوَّات املسلَّحة املاليزيَّة، ي عتقد أنَّ هلم صلة وانتماء ابلتَّنظيم.70إمنَّ
أودى حبياة م( تناقلت وسائل اإلعالم خرب انفجاٍر بسوراي والعراق، 2016أيًضا، بتاريخ الثَّاين من يناير )

عاما( من والية 26( ضحيَّة، وأنَّ شاَبني ماليزيَّني مرتبَطنْي هبذا االنفجار، أحدمها: حممد أمريوْل أمحد رحيم، )33)
عاما( من والية سيالنغور. وبذلك فإنَّ الشَّباب املاليزيِّني املرتبطني ابالنفجارات 31ترينغانو، واآلخر َشذواْن حممد سامل )

وأكَّد ذلك رئيس املعهد الدُّويل للدِّراسات االسرتاتيجيَّة  11( فرًدا.17سوراي والعراق حتت تنظيم داعش، يبلغ )االنتحاريَّة ب
(، وأنَّ األمن قد ISISوشؤون األمن، مضيًفا  أبنَّ حوايل مائة من الشَّباب قد غادروا ماليزاي لالنضمام إىل مجاعات )

 12( آخرين.150قبض على حوايل )

ستوى الدَّاخلي، فإنَّ شبكات التَّواص ل االجتماعِي هي مسؤولٌة عن التَّهديد اإلرهايّب الدَّاخلي، وحىت على امل
( شخًصا داخل ماليزاي من 18وقد أكَّد ذلك رئيس الشُّرطة املاليزيَّة خالد أبو بكر؛ حيث انتشرت الشَّائعات بوجود )

م مستعدُّون للقيام بعمليَّاٍت  (، العاملّية حول PEWيف خمتلف املواقع املاليزيَّة. كذلك، يف دراسٍة ملركز )االنتحاريِّني، وأهنَّ
( من املاليزيِّني متعاطفون مع التَّنظيم، وأنَّ نسبة 50.000استطالع آراء املاليزيِّني عن تنظيم داعش، تبنيَّ أنَّ حوايل )

 13وأعماهلا بسوراي والعراق.( من املسلمني املاليزيِّني ينظرون إبجيابيَّة إىل تنظيم داعش، 12%)

هذا، وال خيفى أنَّ مجيع األفراد املتعاطفني لتنظيم داعش أو غريه من التَّنظيمات، ال عالقة مباشرة هلم هبذا  
ا عرب تكوين اآلراء من خالل شبكات التَّواصل االجتماعيِّ وغريها من الوسائل املرئيَّة، ومن  التَّنظيم على اإلطالق، وإمنَّ

                                                           
9 See: LEE SHI-IAN, “Malaysian militants for Isis recruited through social media”,  22 September, 2014. 

http://www.themalaysianinsider.com/ 
10 Suman, Varandani. “ISIS Recruitment: 75% Of New Islamic State Group Supporters In Malaysia Are Recruited 

Online”, IBT, 25 May, 2015. http://www.ibtimes.com/isis-recruitment-75-new-islamic-state-group-supporters-

malaysia-are-recruited-online-1936440. Accessed on: 8 February 2016. 
11 K.K. Tan. “ISIS and Present danger to our country”, The Sun, Thursday 28, January, 2016, p12.  
12 Shannon, Teoh. “Rising concern over trend of Malaysian ISIS suicide bombers”, The Straits New Times, 12 January, 

2016. http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/rising-concern-over-trend-of-malaysian-isis-suicide-bombers. 
13 Ibid. 

http://www.ibtimes.com/isis-recruitment-75-new-islamic-state-group-supporters-malaysia-are-recruited-online-1936440
http://www.ibtimes.com/isis-recruitment-75-new-islamic-state-group-supporters-malaysia-are-recruited-online-1936440
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؛ حيث إنَّ النَّجاح يف استقطاب فرٍد ملساندة قضيَّة أو االخنراطخالل الرتَّ   ابط املتشعِّب يف شبكات التَّواصل االجتماعيِّ
ا يعين أفراًدا آخرين ممَّن يشاركون هذا الفرد آراءه وتوجُّهاته، فالنَّجاح  يف مجاعة أو تنظيم، ال يعين فقط ذلك الفرد، وإمنَّ

ن، وهكذا قد ي قنعون أصدقاء آخري -بَدْورهم–قناع سلسلٍة من أصحابه وأصدقائه الذين يف إقناع شخٍص مَّا يعين إ
 َدوالَيك. ومن هنا أتيت أمهيَّة شبكات التَّواصل االجتماعيِّ وخطورهتا يف الوقت نفسه.

جيايب أم ابإلمجال، فإنَّ كلَّ تلك األحداث تؤكِّد لنا خطورة شبكات التَّواصل االجتماعي سواء يف اجلانب اإل 
ليب، ودورها الفعَّال يف تكوين الرَّأي العام لدى الشَّباب؛ لكوهنا أهمَّ مصدٍر يف الوقت الرَّاهن يستقون منه معلوماهتم،  السِّ
ويكوِّنون عربه صداقاهتم، وينفتحون من خالهلا على العامَل وعلى القضااي البعيدة، وهذا ما حيملنا على النَّظر يف ضرورة 

ألوَّل يف تلك الوسائل من أجل توظيفها توظيًفا إجيابيًّا لتأكيد الفكر الوسطي ونشره بني الشَّباب املستهَدفني ا التَّدخُّل
 لالحنرافات الفكريَّة.

هذا، وجتدر اإلشارة إىل أنَّ احلكومة املاليزيَّة قد قامت ابلكثري من اإلجراءات الوقائيَّة والعالجيَّة يف جمال األمن 
ن اإلجراءات م، ويف التَّعاون من املراكز الدَّعويَّة واالجتماعيَّة من أجل نشر الوعي الصَّحيح ابإلسالمي، و األلكرتوينِّ 

 من الوطين لإلنرتنتقانون األاليت قامت هبا احلكومة املاليزيَّة حيال اإلرهاب على شبكات التَّواصل االجتماعيِّ تبينِّ 
(The National Cyber Security Policy, NCSP( وذلك عام ،)واهلدف األساس العتماد هذا القانون 2005 ،)م

مواجهة احتماالت املخاطر النَّامجة عن استخدام اإلرهابيِّني واإلجراميِّني والقراصنة يف استخدام تلك الفئات اإلنرتنت 
 14من الوطين.من أجل النُّفوذ إىل اجملتمع أو إىل األفراد، وإحداث هتديد حلياهتم أو ممتلكاهتم، أو ابأل

هذا، ابإلضافة إىل التَّنسيق مع مؤسَّسات أمنيَّة كثرية على شبكات اإلنرتنت وشبكات اهلواتف اليت تتعاون مع 
 احلكومة يف تنفيذ خطواهتا األمنيَّة ويف حتقيق أهدافها، وهي كثرية، ويف الصُّورة أدانه رموز بعض تلك املؤسَّسات.

 
                                                           

14 Zahri Yunos, “Cyber Terrorism: The Rising Threat in Cyber dimension?” Commonwealth Cybersecurity Forum, 

2014, London 5-6., p.26. 
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الْم يت، انئب الرَّئيس ملؤسَّسة مكافحة اإلجرام مباليزاي، إنَّ من واجب احلكومة مراقبة ويف رأي  السَّيد اتن سري يل 
شبكات التَّواصل االجتماعي من أجل احلدِّ من التَّطرف، ذلك أنَّ أتثري املتطرفني يف شبكات التَّواصل االجتماعيِّ 

م يؤثرون على األفراد واجملموعات ويقومون ابلتَّجني  15د ونشر الرأي املتطرف.واضٌح، وأهنَّ
 

 املبحث الثَّاين: دراسات  وأحباث عن شبكات التَّواصل اَلجتماعيِ  يف اجملتمع املاليزي
إنَّ تنامي وسائل تكنولوجيا االتِّصال السَّريع، خاصًَّة عرب تطبيقات اهلواتف الذَّكيَّة، قد أدَّى إىل ظهور دراساٍت  

اجتماعيَّة، طبيقات وآاثرها على حياة املستخدمني يف أبعادها املختلفة: دينيَّة، و كثرية معنيَّة بوسائل توظيف تلك التَّ 
 واقتصاديَّة، وفكريَّة، وغريها.

غري أنَّ اإلشكال األوَّل الذي يعرتض الباحث يف جمال الدَّعوة والدِّراسات اإلسالميَّة هو ن درة الدِّراسات املعنيَّة  
ة ويف إظهار ن شبكات التَّواصل االجتماعي وتطبيقات اهلواتف النَّقالة الذكيَّة يف الدعو بتوظيف اإلنرتنت وما تفرَّع عنه م

القيم اإلسالميَّة أبسلوٍب فاعل وعصريٍّ يواكب لغة العصر، وطبيعة الوسائل احلديثة املتاحة، واهتمامات املدعوِّين، 
مبَن أْعَلم  ه َو  َربَّكَ  اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسن  ِإنَّ  َوَجاِدهْل مْ  احلََْسَنةِ  َواْلَمْوِعظَةِ  َسِبيِل َربَِّك اِبحلِْْكَمةِ  ِإىَل  ادْع  حتقيًقا لقوله تعاىل: }

 (.125{ )النحل:َضلَّ َعن َسِبيِلِه َوه َو أَْعَلم  اِبْلم ْهَتِدينَ 
اجة ماسَّة إىل زال حبما  -أي الدَّعوة ابحلكمة واملوعظة احلسنة عرب الوسائل التقنيَّة احلديثة–إنَّ هذا اجلانب  

دراساٍت علميَّة يف هذا اجملال. يؤكِّد الباحث سامل احلسن وزمالؤه ندرة وجود حبوث عن توظيف اهلواتف النَّقالة الذَّكيَّة 
-Mيف الدَّعوة اإلسالميَّة على الرُّغم من وجود دراساٍت كثريٍة يف توظيف اهلواتف يف عمليَّات التَّعليم اليت تعرف اآلن بـ"

Learning أي: التَّعليم عرب اهلواتف، سواء يف تعليم اللُّغات األجنبيَّة، أو يف دعم احلوار بني الدَّارسني، أو بينهم وبني "
وبتعبري  16املدرِّس، أو يف مساعدة الدَّارسني البطيئني يف التَّعلم وغري ذلك من استخدامات اهلواتف الذَّكيَّة يف التَّعليم.

 17زمالؤه: "فإنَّ الدِّراسات عن شبكات التَّواصل االجتماعيِّ واستخدامها بني املسلمني قليلة".الباحث حممد طاهر و 

على كلِّ حاٍل، فإنَّ عدَّة دراسات قد تناولت موضوع الشَّبكات اإللكرتونيَّة وتوظيفها بني الشَّباب املسلمني 
م(؛ للنَّظر يف العوامل املؤثِّرة يف استخدام 2015)مباليزاي، ومن تلك الدِّراسات: دراسة الباحث حممد طاهر وزمالئه 

. يف هذا اإلطار، قام الباحثون بتحديد أربعة عوامل، هي: العامل  الشَّباب املاليزيِّ لشبكات التَّواصل االجتماعيِّ
                                                           

15 Laili Ismail. “Social Media Monitoring System Key to Tackling Extremism”, New Straits Times Online, 25 January 

2016. 
16 Salim Ahassan, M Nordin A Rahman, A. Hakim A. “Mobile-Based Da’wah al-Fardiyyah Model Using M-Learning 

Method”, Proceedings of ICIC2015-International Conference on Empowering Islamic Civilization in the 21st. 

Century, 6-7th June, 2015. University Sultan Zainal Abidin, Malaysia. 
17 Muhammad T., Jan. et al. “Factors influencing the Adoption”, Op. Ci., p.267. 
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، والعامل التكنولوجي، والتَّعليمي، والتِّجاري الدِّعائي. ومبا أنَّ هذه الدِّراسة كانت يف جمتمٍع متعدِّد اإلثنيَّات،  االجتماعيُّ
 فقد جاءت على شكل مقارنة؛ ملعرفة توجُّهات املستخدمني ابختالف املتغريِّ اإلثين: ماليو، وصينيُّون، وهنود.

م(، وهي أكثر ختصيًصا يف جمتمع الدِّراسة 2013دراسةٌ أخرى يف هذا اجملال، هي دراسة حممد زكي مصطفى )
دانيَّة حول استخدام فيسبوك بني الشَّباب املسلم أبحياء نيالْي جنويبَّ العاصمة  ويف املوضوع؛ حيث هي دراسة مي

كواالملبور، واستكشاف مدى أتثري استخداماهتا على الشَّباب يف توسيع معرفتهم وثقافتهم الدِّينيَّة، وفْهِمهم للقضااي 
إانث(. وقد %63.3ذكور، و %36.7)( عيِّنة من الشَّباب 354املرتبطة ابإلسالم. وقد مشلت هذه الدِّراسة )

توصَّلت هذه الدِّراسة إىل أنَّ الشَّباب يستخدمون فيس بوك لتوسيع عالقاهتم االجتماعيَّة مع أقراهنم، وأنَّ استخدامها 
 18يف مستوى فْهمهم لإلسالم. -شيًئا مَّا–يؤثِّر 

ام شبكات التَّواصل م(، فقد كانت عن استخد2012أمَّا دراسة الباحث جهاد حممد شرف وآخرين )
(، ومشلت Universiti Teknologi Malaysia, UTMاالجتماعيِّ بني الطَّلبة اجلامعيِّني ابجلامعة املاليزيَّة للتكنولوجيا )

ليب لشبكات التَّواصل450)  ( عيِّنة من الطَّلبة. ومن نتائج هذه الدِّراسة اعرتاف جمموعٍة كبريٍة من الطَّلبة ابلتَّأثري السِّ
جتماعيِّ على مستوى تديُّنهم، مثل العالقة ابجلنس اآلخر، والتَّفريط يف أوقات الصَّلوات. كما أنَّ جمموعةً منهم أفادوا اال

 19من استخدامهم لشبكات التَّواصل االجتماعي بزايدة معرفتهم الدِّينيَّة عرب شبكاٍت إسالميَّة معروفة.
اب، خاصَّة ستخدامات اإلنرتنت نتائج سلبيَّة كثرية على حياة الشَّبوقد توصَّلت نتائج دراساٍت كثرية إىل أنَّ ال

املراهقني، مثل تعاطي املخدِّرات، والعالقات اجلنسيَّة احملرَّمة، واالخنراط يف العصاابت اإلجراميَّة، والقيام أبعمال الشَّغب، 
مصطفى وآخرين، يؤكِّدون وجود توجٍُّه واضٍح غري أنَّ الباحث حممد زكي  20والتَّحرُّش ابلنَّاس عرب اإلنرتنت، وغريها.

بني بعض الشَّباب املاليزيِّني يف استخدام اإلنرتنت وشبكات التَّواصل االجتماعيِّ من أجل نشر الدَّعوة اإلسالميَّة، 
عرتض توالبحث عن معلوماٍت ذات ارتباٍط أبحكام اإلسالم يف العبادات واملعامالت وغريها من املسائل اليوميَّة اليت 

 21حياة الفرد املسلم، ويبحث عن إجاابٍت دينيَّة هلا.
إمجااًل، نستنتج من هذه الدِّراسات القليلة اليت أمكن التَّوصل إليها يف جمال استخدام شبكات التَّواصل 

عيِّ واالنرتنت من ااالجتماعيِّ مباليزاي، أنَّ الشَّباب املسلم مباليزاي لديه رغبٌة واضحٌة يف توظيف وسائل التَّواصل االجتم

                                                           
18 M. Zaki M. “Facebook as social media tools among Muslim Youths in Malaysia”, Op. Cit. 
19 Gehad M. Sharaf. “An Examination of Social Networking Sites usage among Muslims Student in Islamic 

Perspectives”, International Journal of Engineering and Advanced Technology, IJEAT, Vol.1, Issue4, April 2012, 

273-277. 
20 M. Zaki M. “Facebook as social media”, Op. Cit., 173. 
21 Ibid, 173. 
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أجل فهم اإلسالم ونشر تعاليمه، وأنَّ كثريين منهم يستخدمون تلك الشَّبكات اإللكرتونيَّة توظيًفا إجيابًيا، وإن وجدت 
 بعض التَّجاوزات عند بعضهم.

د من يقوم جِ وحيدوان هذا االستنتاج إىل أنَّ األمل كبرٌي يف توجيه الشَّباب التَّوجيه اإلجيايب الصَّحيح إذا ما و  
ه استخدام شبكات التَّواصل االجتماعي ويعوِّض ما فيها من مضمون سليبٍّ إىل مضمون إجيايب بنَّاء يفيد  بذلك، ويوجِّ

 يف معرفة اإلسالم ويف بناء الفهم الَوَسطي وتعميمه بني املسلمني، وخاصَّة الشَّباب.
 

 ت ووسائل التَّواصل اَلجتماعياملبحث الثَّالث: جماَلت استخدام اإلرهابيِ ني لإلنرتني
ء على أفكار  لعلَّ من املفيد للباحثني معرفة اجملاالت اليت ينفذ عربها أصحاب األفكار املتطرِّفة من أجل التَّأثري السيِّ
 يتالشَّباب، وجعلهم خيرجون عن اجلادَّة، والوسطيَّة اإلسالميَّة يف ميزان األمور. تلك خطوٌة مهمَّة من أجل بناء ما أي

 بعدها من وسائل مقرتحة لنشر الفكر الوسطيِّ بني الشَّباب ابستخدام وسائل التَّواصل االجتماعي.
ا ت شكِّل أهمَّ االسرتاتيجيَّات اليت  يف هذا اجلانب، يكفينا ما  حدَّده الباحث زهري يوسف من بنوٍد، وجد أهنَّ

يف األنشطة اإلجراميَّة،  باب واملناصرين هلم عرب اإلنرتنت؛ لالخنراطيعتمدها خرباء التَّأثري يف الرَّأي حني حياولون جتنيد الشَّ 
 22وهي، كما يف الشَّكل اآليت:

(: Psychological Warefare) اْلُر النَّفسيَّة-1
ت عدُّ احلرب النَّفسيَّة من لدن اجلماعات املتطرِّفة 
اسرتاتيجيَّة قويَّة عرب شبكات التَّواصل االجتماعيِّ 

 وتتحدَّد هذه االسرتاتيجيَّة مبدى تفوُّق واإلنرتنت،
أولئك يف اخرتاع الوسائل الناجحة يف إحداث املفعول 
النفسي للمشاهد، ومن وسائلهم عرض ص َور 

ك التَّفجريات اليت يقوم هبا الفدائيُّون من الشَّباب؛ وبذل
ذ خيرج املشاهد بنتيجة أنَّ أولئك هلم قدرة فائقة يف النفو 

وأن "العدو" ضعيف، ودفاعاته  إىل أيِّ مكاٍن،
 مكشوفة، سهلة االخرتاق. مث إنَّ احلرب النَّفسيَّة تصل 

                                                           
22 Zahri Yunos, “Cyber Terrorism: The Rising Threat in Cyber Dimension?” Commonwealth Cybersecurity Forum, 

2014, London 5-6. 
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لدرجة أن الذي جينب عن مواجهة أولئك، والوقوف 
 23ضدَّهم إمنا هو يف غاية اجلنب والضَّعف.

 
ويج -2 و (: شبكات التَّواصل االجتماعي وسيلٌة راPublicity and Propaganda) الدِ عاية والرتَّ يج ئجٌة للدِّعاية والرتَّ

لوصول مضمونه مباشرًة إىل املتلقي دون تدخٍُّل فيه، واملرسل يكون يف َسَعٍة من أمره لي كيِّف هذا املضمون كما يريده 
رها وحيلِّلها ويج ال أييت من فراغ، وإمنا يستند إىل وقائع، فيأخذها ويفسِّ  أن يصل إىل املتلقي. كذلك، فإنَّ الدعاية والرتَّ
. وتنطلق الدعاية  ا مساندته مادايًّ ومعنوايًّ على ما خيدم وجهته، وحيمل املتلقي على قبول رأيه والتَّعاطف معه، ورمبَّ
ويج عرب وسائل متعددة، قد تبدأ بعرض قصص ومناذج ومشاهد لشباب جماهدين، وعرضهم بوصفهم أبطااًل. كما  والرتَّ

خر، وما يقوم به هذا اجلانب من ختريٍب وهتٍك لألعراض، وانتهاٍك ميكن أن تكون بشكل عكسيٍّ بعرض اجلانب اآل
 للحقوق..

 

قد ينجح بعض األفراد يف مجع التَّربعات املاليَّة الكبرية عرب شبكات التَّواصل  (:Fundraisingمجع التَّربعات ) -3
ويج للقضيَّة اليت يدَّعون الدِّفا  يع األطراف يستخدم ع عنها. واملعروف أن مجاالجتماعي، وذلك بفضل جناح الدِّعاية والرتَّ

اإلنرتنت اليوم من أجل بلوغ أهدافه، ومجع التَّربعات إلقامة املشروعات املختلفة، وليس هذا األمر حكرًا على اجملموعات 
 املتطرفة، ولكن اإلشكال يف صرف تلك التَّربعات يف أهداٍف غري نزيهة.

 

(: يعد جتنيد األعضاء عرب شبكات التَّواصل Recruitment and Mobilization) َتنيد األعضا ٌ واَلستقطاُ -4
االجتماع هي من أكثر الوسائل جناًحا بني الشَّباب، وهو يف الوقت نفسه، من أخطر األمور اليت ميارسون أصحاب 

يوظِّفونه يف أيِّ وقت شاؤوا.  االنَّوااي السَّيئة للتَّأثري على الشَّباب؛ ألنَّ جناحهم يف اقتناص أيِّ شاٍب يعين مكسًبا كبريً 
، وليس يف أعمال عنٍف مباشرة، فقد يكون توظيفهم يف التَّزويد مبعلوماٍت معهمَّة،  وأييت توظيف األعضاء يف صَوٍر شىتَّ

ياسيَّ  ويج هلم لدى أفراد آخرين، أو نشر الفكر املتطِّرف يف القضااي الدِّينيَّة واالجتماعيَّة والسِّ  وغريها. ةأو جمرَّد الرتَّ
 

(: مبا أنَّ املواقع االجتماعيَّة هي ابألساس، ذات طابٍع Social Networking) النُّفوذ ِىل املواقع اَلجتماعيَّة -5
، ويكون االنضمام إليها سهاًل، فإنَّ النفوذ إليها سهٌل، وقد ينجح بعض األفراد يف كسب ودِّ األعضاء اآلخرين  اجتماعيٍّ

مبادئ، وما يتَّخذونه من مواقف يف خمتلف القضااي، وهكذا جيدون ألنفسهم شرحيًة كبريًة من  وثقتهم مبا يعلنونه من
                                                           

23 L. E. Prichard, J. J., and MacDonald, “Cyber Terrorism: A Study of the Extent of Coverage in Computer Security 

Textbooks,” Journal of Information Technology Education, vol. 3, 2004. 
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"األصدقاء" املتعاطفني معهم، وهكذا يسهل عليهم النفوذ إىل املواقع االجتماعيَّة وكسب األفراد. وقد يستفيدون من 
 بعض القضااي العادلة حقًّا، ولكنَّ  توظيفهم هلا هو غري العادل.

 
(: شبكات التَّواصل االجتماعي وسيلة أيًضا لتبادل املعلومات بني Sharing Information) تباُدل املعلومات -6

األفراد جبميع أصنافها: نصوص مكتوبة، ورسوم، وصور اثبتة، ومواد مرئية متحركة فيديو، وبرامج مشفرة، وغريها. ومن 
 كلِّ دقيقة، ا يتم تبادله من معلومات بني األفراد عرب الشبكة العاملية يفالصَّعب يف العامل الرقمي التَّصدي لذلك؛ لكثرة م

 ولقدرة بعض األفراد يف إخفاء املعلومات أبشكال شىت.

(: شبكات التواصل االجتماعيِّ وسيلة أكثر جناًحا يف Planning and Coordination) التَّخطيط والتَّنسيق -7
ط صة يف حال املوانع اليت حتدُّ من تالقيهم، وقد حدثت مناذج عدَّة من التَّخطيالتَّخطيط والتَّنسيق بني األفراد خا

والتَّنسيق عرب شبكات التَّواصل االجتماعي الدالة على فعالية هذه الوسيلة يف تنظيم العمل، سواء لبلوغ أهداٍف نبيلة أم 
 24غري نبيلة.

 
 َلجتماعيِ  يف الدَّعوة ِباليزَياملبحث الرَّابع: خطوات مقرتحة لتوظيف شبكات التَّواصل ا

إنَّ احلديث عن توظيف شبكات التَّواصل االجتماعيِّ يف نشر الوسطيَّة واالعتدال يف الفهم واملمارسة يف اجملتمع 
(، وفركيم Jakimاإلسالميِّ مباليزاي أييت ضمن جهوٍد عدَّة يف هذا اجملال من لد ن مؤسَّسات دعويَّة رمسيَّة مثل جاكيم )

(Perkim ياغة اجليدة يف قاَلب جديد يوازي طبيعة العصر، وطبيعة الوسائل (، ولكن تلك اجلهود ينقصها الكثري من الصِّ
 احلديثة.

بناًء على ذلك، فمن اإلمكان القيام جبملة خطواٍت يف سبيل توظيف شبكات التَّواصل االجتماعي يف نشر 
 الفكر الوسطي بني الشَّباب خاصَّة.

 شبابيَّة من الصَّفحات اَلجتماعية ِنشا ٌ جمموعةٍ  -1
تكون  -عادةيف ال–هناك الكثري من اجملموعات اإلسالمية على الشبكة العاملية، وكذلك يف ماليزاي، ولكنها 

مشحونًة ابملواعظ املطوَّلة، وبنصوص الكتب واجمللدات، وقد ميألها بعضهم ابلنَّسخ واللَّصق من مواقع أخرى دون 
نقلون، وأخريًا تصبح تلك املواقع عبًئا على القارئ، يسأمها الشخص من أوَّل وهلة. فاملطلوب من متحيٍص ملضمون ما ي

                                                           
24 A. P. Schmid, “Root Causes of Terrorism: Methodological and Theoretical Notes, Empirical Findings and Four 

Inventories of Assumed Causal Factors,” 2005. 
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مثل هذا املوقع أن يكون مضمونه قليالً خمتصرًا، ولكن هادفًا مركَّزًا، سواء أكان نصًّا أم صوات وصورة، أم غري ذلك من 
 املواد اإللكرتونيَّة.

 
 مجته ِىل املاليويَّةمتابعة النَّشاط الوَسطي وتر  -2

منا هذه، فإنَّ  على الرغم من أنَّ مفردات "الوسطيَّة، االعتدال، التَّسامح" وغريها هي ملء السَّمع والبصر يف أايَّ
ا  الكثري من الشباب ما زال غري مدرٍك حلقيقة تلك املصطلحات، وقد ت روَّج له بعض األفكار واملواقف املتطرفة على أهنَّ

وهي منافية للوسطيَّة، وقد تلفَّق له بعض الفتاوى املغلوطة أو القائمة على جزء واحٍد من األدلة واحلقائق،  هي الوسطيَّة،
 فيظن أنَّ تلك الفتاوى هي األصلح، وهي امللتزمة ابلوَسط، واحلقيقة غري ذلك. 

ائرة حول الفكر  لنقاشاتيف هذا السياق، ينبغي على العلماء مباليزاي متابعة النَّدوات واحملاضرات والكتب وا الدَّ
، والقيام بتلخيص تلك املواد، مث عرضها مبا يوافق سرعة الوقت، وطبيعة الشَّباب يف عدم صربهم على القراءة  الوسطيِّ

ا النُّفوذ مباشرًة إىل اهلدف.  واملتابعة الطَّويلة، وإمنَّ
 ِنشا ٌ وسائط متعدِ دة مركَّزة حول الفكر الوسطي -3

، سواء من لدن أصحاب مبا أنَّ اجلي ل الشاب هو املستهَدف األوَّل ابألنشطة على شبكات التواصل االجتماعيِّ
النَّوااي الطَّيبة أم من لد ن املخرِّبني، فإنَّ ذلك حيتِّم أن ينطلق كلُّ نشاٍط يف مواجهة الفكر املتطرف عرب شبكات التَّواصل 

ظيف ج لَّ الربجميات هي اآلن عرب اهلواتف الذكيَّة، فال بدَّ من تو  االجتماعي مما يستهوي الشَّباب أنفسهم، ومبا أنَّ 
 اهلواتف توظيًفا فعَّااًل.

على سبيل املثال، هناك الكثري من األلعاب اإللكرتونيَّة، مثل ألعاب القتل والدَّمار، اليت تؤثِّر سلًبا على أفكار 
سامح حقا برامج وألعاب تعلِّم األطفال والشَّباب مبدأ التَّ الشَّباب، وهتيِّئهم لقبول اإلجرام والعنف. فهل و جَدْت 

رغم  ابألطراف املتصارعة إىل التَّفاهم -مثال–اإلسالمي، وقبول الرَّأي اآلخر واحرتامه؟ وهل هناك ألعاٌب تنتهي 
 االختالف، والبناء، وليس حماولة ختريٍب كلِّ طرٍف لآلخر، وحْموِه من الوجود؟

خر، ب اليت نستهني هبا ألطفالنا، ولشبابنا، تقوم أبثٍر كبرٍي يف تسويق فكر اهلدم وإلغاء اآلإنَّ مثل تلك األلعا
غار والشَّباب. عليه، من اإلمكان تصميم وسائط متعدِّدة من ألعاب إلكرتونيَّة وأفالم  وتكريس فكر العنف يف أذهان الصِّ

الميَّة، دون أن ابلرتَّكيز على روح التَّسامح والوسطيَّة اإلس  متحرِّكة، ومقاطع فيديو وغريها، مما خياطب الشَّباب مباشرةً 
ا توجيهيًّا غري مباشر.  يكون مضمون تلك الوسائط وعظيًّا تلقينيًّا، وإمنَّ

 الروج ابلشَّباُ من مستهلكني ِىل متجني -4
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يح واخلطأ. من هذا حينبغي اإلميان مبقدرة الشَّباب أنفسهم على اإلبداع، وعلى حتكيم عقوهلم يف معرفة الصَّ 
املنطلق، فإنَّ توظيف الشَّباب أنفسهم يف أنشطة مواجهة الفكر املتطرِّف، ونشر الفكر الوسطي ال بدَّ منه. أي أْن يبدأ 
أيُّ برانمٍج توَعويٍّ من الشَّباب أنفسهم، فال يكونوا مستقِبلني، وإمنا منتجني فاعلني آخذين بزمام املبادرة من أجل 

فكٍر متطرِّف، ويكفي يف ذلك حيازة الشَّباب ألبسط مبادئ النَّظر الوسطي والثَّقافة الدِّينيَّة، ومن مث  مواجهة كلِّ 
هني لتلك القنوات االجتماعيَّة من أجل استقطاب أقراهنم،  ينطلقون عرب القنوات املعدَّة بوصفهم أعضاء فاعلني موجِّ

من زرع  ميتلكون الكثري من املقدرة الواعدة يف هذا اجملال، وال بد وتبصري غريهم ابملوقف الوسط اإلسالمي. فالشَّباب
م قلَّما يقبلون أن يقعوا فريسًة  الثِّقة فيهم أبنفسهم وحتويلهم من مستهلكني إىل منتجني. وإذا ما استقرَّ هذا الوعي فإهنَّ

 سهلًة لكلِّ من هبَّ ودبَّ من أصحاب األفكار واآلراء املتطرِّفة.

  ابلفكر املتطرِ فالتَّشهري -5
من ط رق محاية األفراد من التَّأثري السيء لشبكات التَّواصل االجتماعي، رصد تلك الشَّبكات اليت تسيء إىل 
الفهم الصَّحيح لإلسالم، وكشف زيف أصحاهبا ابحلجَّة الواضحة، وليس جمرَّد التَّحذير والتَّخويف منهم، وإالَّ انقلب 

ويج ألفكار أصحاهبا إمنا جيد أرًضا خصبًة يف غياب النَّقد البناء حولهاألمر إىل ضدِّه. إنَّ أتث ؛ ري تلك الشَّبكات والرتَّ
. وما مل تتم هذه اخلطوة، فإنَّ أصحاب الرَّأي املتطرف  فيظن بعض النَّاس أنَّ تلك أفكار صائبٌة، وأنَّ أصحاهبا على حقٍّ

، ويسهل عليهم إقناع األفراد لالخنراط يف صفوفهم و سوف جيدون موطئ قَدٍم يف شبكات التَّواصل االجتماع الدِّعاية يِّ
 هلم.

 
 خالصة ونتائج

لقد استهدفت هذه الورقة النَّظر يف س بل توظيف شبكات التَّواصل االجتماعي من أجل نشر الفكر الوَسطي 
قد أسيء استخدام ها  -االجتماعي أي شبكات التَّواصل–يف اجملتمع املاليزيِّ ويف غريه. ذلك أنَّ هذه الوسيلة احلديثة 
 يف اجملتمع املاليزيِّ من ِقَبل َمْن يريدون تشويه ص ور اإلسالم.

ولتتبُّع هذا املوضوع، فقد كشفت هذه الورقة عن أرقام وإحصاءات كثرية تؤكِّد مدى هيمنة شبكات التَّواصل 
، خاصَّة بني الشَّباب من طلبة اجل ذه الورقة امعات من كال اجلنَسني. كما تعرَّضت هاالجتماعي يف اجملتمع املاليزيِّ

للهجمة الشَّرسة اليت تستهدف الشَّباب املسلم املاليزي من أجل َصرفه عن املسار الَوَسطيِّ لإلسالم، وإدخاله يف دروب 
 الغلو والتَّطرُّف واإلرهاب عرب وسائل التَّواصل االجتماعي.
لول هلذه املشلكة، مثلك إنشاء شبكات وجمموعاٍت شبكيَّة بعد ذلك، حاولت هذه الورقة اقرتاح بعض احل

تكون على مستوى املسؤوليَّة والتَّحدِّي؛ لنشر الوعي الوَسطي يف خمتلف أنشطة الشَّباب يف املدارس واجلامعات ويف 
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سائل اإلجراام والتَّطرُّف و  احلياة اليوميَّة، وتكثيف اجلهود حىت تكون الوسطيَّة وعًيا يوميًّا وممارسًة متواصلة. كذلك حماربة
، وتعريف الشَّباب حبقيقة اإلرهاب والتَّطرُّف أبسلوٍب يليبِّ ميول الشَّباب.  على شبكات التَّواصل االجتماعيِّ
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 لماملس الفرد لدي اإلميانية القيم منظومة َتديد يف املرئي اإلسالمي اإلعالم دور

 ٕاميان حممد التوم هجو

 

 لخصامل
 صورةٌ  تجسيدهاب املسلم؛ الفرد لدي اإلميانية القيم منظومة جتديد يف وخطرياً  هاماً  دوراً  املرئي اإلسالمي اإلعالم يلعب

 الفرد لدي وإحياءها ،لقيما هذه جتديد يف يسهم مما الواقع، على بتمثيلها التطبيق، إىل التنظري خانة من ونقلها وصوٌت،
 قصص جمرد ليست إهناو  ،املعاصر الواقع يف حتقيقها أبمكانية ؛اإلنساين اإلدراكي للحس بهاتقري إيل ابإلضافة،. املسلم

 .الكتب أمهات بطون يف ترقد وأساطري

دور  فعيلتإحياء القيم اإلميانية لدي الفرد املسلم؛ عن طريق توظيف الوسائط اإلعالمية، و يف  املشكلة البحثيةتتمثل 
يمي األخالقي هذه الورقة إىل تقدمي املنهج الق هتدفمهجورة أو جمهولة فنياً وشرعياً. و  ؛ ابعتباره صناعةسالميالفن اإل

 المي. وإىل إثراء اإلنتاج الفين اإلس التطبيقية.و الربط بني األسس النظرية عن طريق  ؛املرئي اإلسالمي إلعالمل

هبدف  ؛هاوصفو لوقائع ل؛ الدقيق مع املتأينجلاباعتمدت الدراسة على املنهج املكتيب بشقيه الواثئقي والوصفي؛ وعليه، 
التأكيد صلنا إيل، وتو  .وذلك عن طريق الرجوع إىل الواثئق والكتب واجملالت واملواقع اإللكرتونيةالنتائج،  خالصاست

لعدم نسبة  ،اج الفينعملية اإلنتيف قصورًا و  ي.تغيري السلوكال إحداث يف املرئي اإلسالمي إلعالمعلى القوة التأثريية ل
ومنهجه افه، ومشكالت البحث، وأهد ،حيتوى هذا البحث على مقدمة .مائيةالسين األفالموخاصة يف إنتاج  االحرتافية،
 ونتائجه.

 

 : القيم اإلميانية، اإلعالم اإلسالمي املرئي، اخلصوصية الثقافيةالكلمات املفتاحية
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 املقدمة

 صورةٌ  تجسيدهاب املسلم؛ الفرد لدي اإلميانية القيم منظومة جتديد يف وخطرياً  هاماً  دوراً  املرئي اإلسالمي اإلعالم يلعب
 الفرد لدي وإحياءها لقيما هذه جتديد يف يسهم مما الواقع، على بتمثيلها التطبيق، إىل التنظري خانة من ونقلها وصوٌت،
 وأساطري قصص ليست اوإهن املعاصر عالواق يف حتقيقها أبمكانية اإلنساين اإلدراكي للحس تقريبها إيل ابإلضافة،. املسلم
  .الكتب أمهات بطون يف ترقد

 اللبنة أهنا امنه اعتبارات ولعدة وقيمه، اإلميان جتديد إىل املاّسة اإلسالمية األمة حاجة من البحث، هذا أمهية تنبع
 لصد املعاجلات أهم منو . خرىاأل احلياة قيم ص ِلحت َصِلحت، فإذا والنبيلة؛ الفاضلة القيم كل  منها تنبع اليت اإلساسية
 املشاكل معاجلة يف املتعاظم ودورها. السليب واإلعالمي اإلعالين االنفتاح من العوملة، تداعيات وراء اإلجنراف من وللحدّ 

 اإلسالمي. اجملتمعات منها تعاين اليت االجتماعية

تفعيل القيم اإلميانية  ودوره يف املرئي اإلسالمي مولقد قدمنا يف هذه الورقة البحثية املنهج القيمي األخالقي لعملية اإلعال
وإذ كنا أسهبنا يف وصف بعض القيم اإلميانية؛ فذلك يرجع إىل قناعاتنا التامة أبن اإلشكال األخالقي واإلمياين الذي 

نقولة عّما يدور م فاإلعالم ما هو إال صورة-تعاين منه جمتمعاتنا، ويظهر أثره جلياً واضحاً فيما يقدم عرب إعالمنا املرئي
 منظومة اورحم وما هو إال نتيجة طبيعية لغياب أهم -داخل اجملتمعات ونقل حي مباشر ِلما تستشعره األمة يف ضمئريها

يف  وحنن مطالبون ابستغالل كل الوسائل املتاحة أمامنا لنشر اخلري والقيم اإلميانية ليس .املسلم الفرد لدي اإلميانية القيم
 سلم فقط بل لكل أفراد العامل، ألن من حق اإلنسانية علينا إعالمها ابخلري الذي حيمله اإلسالم. نطاق الفرد امل

 يستخدم كما  املسلم، تمعاجمل يف اإلميان قيم حتقيق من املرجوة الغاايت لتوضيح الوصفي، املنهج على البحث هذا ويعتمد
 مقدمة على ثالبح هذا حيتوى كما.  املكتبية واملراجع املصادر أهم إىل ابلرجوع وذلك املكتيب، املنهج البحث هذا

 :هي مباحث ثالت وعلى البحث وهيكل وأمهيته، وأهدافه، البحث، ومشكالت للبحث، النظري االطار تشمل

 .املسلم الفرد لدي اإلميانية القيم منظومة حماور أهم. األول املبحث

 .احملبة. األول املطلب

 .اإليثار. الثاين املطلب

   .اْليا ٌ. الثالث باملطل

  .اإلميانية القيم منظومة َتديد يف املرئي اإلسالمي اإلعالم دور. الثاين املبحث
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 .املادة. األول املطلب

 .الصورة. الثاين املطلب

  .الصوت. الثالث املطلب

 .املكان. الرابع املطلب

  .املرئي اإلسالمي اإلعالم تواجه الِت املعاصرة التحدَيت. الثالث املبحث

 .الفين اإلنتاج. األول املطلب

  .واْلديث النمطي اإلخراج. الثاين املطلب

 .املادي التمويل. الثالث املطلب

  .املسلمة للمجتمعات الثقافية الصوصية. الرابع املطلب

 .واملراجع التوصيات. الامتة
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  .سلمامل الفرد لدي اإلميانية القيم منظومة حماور أهم. األول املبحث
 قيمة احملبة. األول املطلب

 بية فحسب؛ بل ألهنا تعترب روحقل تعبدية قيمة يف أعلى القمم يف منظومة القيم اإلميانية، ليس ابعتبارها ترتبع قيمة احملبة
اإلميان، والسبيل الوحيد للحصول على سالمة القلب؛ الذي هو مفتاح السعادة للفرد املسلم يف الدراين، وخاصة عندما 

بِقَۡلب   ۥإِۡذ َجا َء َربَّهُ ﴿، قائاًل:لسيدان إبراهيم  -واخللة هي أعظم مراتب احملبة-عن سر خلته  حتفنا املوىل أ

رجع إىل ربه بقلٍب سليٍم بعد انتهاء فرتة مكثه يف وما نستشفه من هذه اآلية الكرمية هو، أن اخلليل  ،1 ٨٤﴾َسِليمٍ 
ه ه إىل الدنيا، كقلب الطفل حديث الوالدة؛ الذي مل تشوبه الشوائب، ومل تلوثالدنيا بنفس القلب السليم الذي جاء ب

امتحاانت هذه الدنيا وإحنها، وهذا يعترب قمة النجاح يف امتحان الدنيا أن خترج منها بقلٍب سليٍم! ولقد وردت أايت 
َ إِنَّ ﴿احملبة يف القرآن الكرمي كثرية منها: ُ وَ و﴿١٩٥2﴾ٱۡلُمۡحِسنِينَ يُِحبُّ  ٱَّللَّ بِِرينَ يُِحبُّ  ٱَّللَّ َ إِنَّ و﴿ ١٤٦3﴾ٱلصََّٰ يُِحبُّ  ٱَّللَّ

بِينَ  ني الناس، باحملبة قيمة  إرساء حتث على وكذلك األحاديث النبوية الشريفة اليت ،٢٢٢4﴾ِرينَ ٱۡلُمتََطهِّ َويُِحبُّ  ٱلتَّوََّٰ
  اَّللَِّ  َرس ولَ  مسَِْعت  : قَالَ   َوقَّاصٍ  َأَِب  ْبن   َسْعد   ها "َعنْ وكيف الوصول إىل حمبة هللا والناس ومن ،وتبني أمهيتها

بُّ  اَّللََّ  ِإنَّ :يـَق ول   . اْلَغيِنَّ  التَِّقيَّ  اْلَعْبدَ  حيِ    5"اخْلَِفيَّ
النفوس، وتقومي  ةتزكي األول أثرها بل الصلة، هذه حق ومن ورهبم، العباد بني كرمية  صلة اإلميان إنومن اجلدير ابلذكر،"

، وهي عاطفة احلب السامية، قال 6حية" عاطفة النفس ىف أتسست إذا إال ذلك يتم ولن األعمال، بوهتذي األخالق،
اْ  َوٱلَِّذينَ ﴿تعاىل: ا أََشدُّ  َءاَمنُو  ِ   ُحبّ  َّ ١٦٥7﴾َّلّلِ

 فالقلوب ، هللا حمبَّة على وفطرةً  وعقالً  شرًعا األدلة تظاهرتِ  قد" 
 وكل القلوب، هحتبُّ  ال وكيف واجلالل واجلمال الكمال بصفات وصوفامل وهو ال، وكيف وأتليهه، حمبته على مفطورة

                                                           
 .84.سورة الصافات آية 1
 .195سورة البقرة آية .2
 .146آية  ل عمرانآ.3
  .222سورة البقرة آية .4
دار  - 1284/1285ص  - 7432ح  -ابب الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر  -كتاب الزهد والرقائق   - صحيح مسلم.5

  م.2000 -السالم: الرايض: اململكة السعودية 
 م.1987 -الراين للرتاث: القاهرة: مصر  دار - 134ص  - خلق املسلم -. الغزايل، حممد 6
 .165.سورة البقرة آية 7
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ن نِّۡعَمة  فَِمَن  َوَما! ﴿ جوده؟ وابل ِمن وقطرة رمحته، فيض من غيض هو إمنا َخْلِقه إىل واِصل إحسان ِ  ٱبُِكم ّمِ   9"٥٣8﴾َّللَّ

د   اَل   النَّيبُّ  الَ قَاَل قَ  َماِلٍك  ْبنِ  أََنسِ  واحملبة يف تقديران؛ هلا ثالثة درجات "َعنْ  ميَانِ  َحاَلَوةَ  َأَحدٌ  جيَِ  بَّ حي ِ  َحىتَّ  اإْلِ
بُّه   اَل  اْلَمْرءَ   اَّللَّ   َيك ونَ  َوَحىتَّ  اَّللَّ   أَنـَْقَذه   ِإذْ  بـَْعدَ  ْلك ْفرِ ا ِإىَل  يـَْرِجعَ  َأنْ  ِمنْ  إِلَْيهِ  َأَحبُّ  النَّارِ  يف  يـ ْقَذفَ  َأنْ  َوَحىتَّ  َّللَِّ  ِإالَّ  حيِ 

َا." ممَّا إِلَْيهِ  َأَحبَّ  َوَرس ول ه   لعباده، وأوسطها، حمبة  ، كما مت ذكرها أعالها نفصلها كاأليت: أوهلا، حمبة هللا 10ِسَوامه 
  العبد لربه، وآخرمها حمبة العبد ألخيه. 

 َعْبًدا اَّللَّ   َأَحبَّ  ِإَذا قَالَ   النَّيبِّ  َعنْ   ه َريـْرَةَ  َأيب  "َعنْ  كما جاء يف احلديثلعباده؛   ومن عالمات حمبة هللا 
بُّ  اَّللََّ  ِإنَّ  ِجرْبِيلَ  اَنَدى بُّ  اَّللََّ  ِإنَّ  السََّماءِ  أَْهلِ  يف  ِجرْبِيل   فـَيـ َناِدي ِجرْبِيل   فـَي ِحبُّه   فََأِحبَّه   ف اَلانً  حيِ   ي ِحبُّه  فَـ  فََأِحبُّوه   ف اَلانً  حيِ 
وشرح أبن القيم معىن القبول يف األرض قائالً :"إذا أحب هللا عبداً  11اأْلَْرِض." َأْهلِ  يف  اْلَقب ول   َله   ي وَضع   مث َّ  السََّماءِ  أَْهل  

، وقال 12اصطنعه لنفسه، واجتباه حملبته، واستخلصه لعبادته، فشعل مهه به، ولسانه بذكره، وجوارحه خبدمته"
ُ فََسۡوَف يَۡأتِي  ۦۡم َعن ِدينِهِ َءاَمنُواْ َمن يَۡرتَدَّ ِمنكُ  ٱلَِّذينَ  يََٰ أَيَُّها﴿هللا ةٍ  ُمۡؤِمنِينَ ٱلۡ أَِذلٍَّة َعلَى  ۥ  بِقَۡوم  يُِحبُُّهۡم َويُِحبُّونَهُ  ٱَّللَّ أَِعزَّ

ِفِرينَ َعلَى  ِهدُوَن فِي َسبِيِل  ٱۡلَكَٰ ِ يَُجَٰ ِلَك فَۡضُل  ٱَّللَّ ِ َواَل يََخافُوَن لَۡوَمةَ اَل ئِم   ذََٰ ُ وَ  يُۡؤتِيِه َمن يََشا ُء   ٱَّللَّ سِ  ٱَّللَّ  ،٥٤13﴾ع ٌ َعِليم ٌ َوَٰ
مل معناه، الذي معلوم لدينا يف جم-سبب حمبته لعباده يف هذه اآلية الكرمية وهي اإلميان بدينه  ولقد فّصل هللا 

محاء بينهم سبب ألفاضة احملبة على املؤمنني الذين هم ر  -تصديق ابلقلب وانقياد وحمبة وقول ابللسان وعمل ابجلوارج
ري املؤمنني، يتصفون ابلشجاعة وبيع النفس هلل ابجلهاد الذي هو وسيلة لنصرة احلق؛ حق هللا على عباده أشداء على غ

 أوالً مبحبته لعبادهِ . ومن مجيل لطائف ما توحي به هذه اآلية إقراره -إبقرار احملبة له واالنقياد لشرعه الذي ترتضاه هلم

  العزيز الغين عن العاملني يبذل حبه أوالً ملِن ال غىن له عنه.! وهو ﴾َويُِحبُّونَهُ ﴿مث قوله: ﴾يُِحبُُّهمۡ ﴿

                                                           
 .53.سورة النحل آية 8
، عبدهللا بن صاحل 9 م. رابط املوضوع 7/5/2009بتاريخ - مقالة: احملبة منزلتها وَثرِتا وأسباُ حتصيلها -. القصريِّ

http://www.alukah.net/sharia  

 .78ص - 6041ح -ابب احلب يف هللا  -كتاب األدب   - صحيح البخاري. 10
  .1085ص -6040ح –ابب املقة من هللا تعاىل  -كتاب األدب   - خاريصحيح الب.11
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، مطمئناً إليه وأوسطها، حمبة العبد لربه؛ ولقد شرحها ابن القيم قائاًل: "عندما يتصل احلب به، حبيث يصري واثقاً به 
دون من سواه.. فالفرح التام  هراضياً حبسن تدبريه له، غري م تِهم له  يف حال من األحوال، ويتصل فقره وفاقته به سبحان

،  فمن حمبة هللا تتفرع منها قيم إميانية عظيمة 14"والسرور الكامل واالبتهاج والنعيم وقرة العني وسكون القلب إال به 
منها الثقة ابهلل، واألطمئنان به، والرضى به وبقدره خريه وشره، واألمل والرجاء فيما عنده، فمن حتققت يف قلبه هذه 

فينشر على قلبه الفرح والسرور والبهجة والنعيم وقرة العني والسكون.  ومن  ،اإلميانية فاز جبوائز احملبة من هللا القيم 
البديهي، إذا كان قلب الفرد يف اجملتمع املسلم مليء هبذه اجلوائز الرابنية؛ أفاض على من حوله احلب والرأفة والرمحة وهبا 

     تنا اإلسالمية بطوهِلا.تنصلح حال أ سران وجمتمعاتنا وأم
 التعبدية احملبة وليست وآخرها، حمبة العباد بعضهم البعض، وميكننا تقسيمها إىل درجتني مها: أوهلما. حب الرسول 

قال  حمبته، دَّعواا قوماً  هللا امتحن وهلذا واألحوال، واألعمال األقوال له تشهد قليب عمل وإمنا تعاىل فقط، هلل اخلالصة
َ ِإن ُكنتُۡم تُِحبُّوَن  قُلۡ ﴿سان رسوله:على ل  ُ يُۡحبِۡبُكُم  ٱتَّبِعُونِيفَ  ٱَّللَّ  القويل الربهان يقيموا أن منهم وطلب، ٣١15﴾ٱَّللَّ

 نـَْفِسي فـََو الَِّذي قَاَل:  اَّللَِّ  َرس ولَ  َأنَّ ، ولقد صح عنه قوله: "اتباع  الرسول وهو احملبة، على الربهان على والعملي
ابحملبة الصادقة ويتفرد هبا خيتص الرسولوكيف ال  ،16َوَوَلِدِه." َواِلِدهِ  ِمنْ  إِلَْيهِ  َأَحبَّ  َأك ونَ  َحىتَّ  َأَحد ك مْ  يـ ْؤِمن   اَل  بَِيِدهِ 

 بكمال اخللق، وحسن الرتبية.املوصوف و  ،املبعوث رمحة للعاملني يف قلوب أتباعه وهو

بُّه ." أَنَّه   فـَْلي ْخربْه   َأَخاه   الرَّج ل   َأَحبَّ  ِإَذا  هللا رسول قال. "اثنيهما، حمبة العباد فيما بينهم َأيب م ْسِلٍم يف حديث و  17حيِ 
  اخْلَْواَلينِّ 

 
:)) اْلم َتَحابُّوَن يف اَّللَِّ  قـ ْلت: إيّنِ أ ِحبُّك يف اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ، قَاَل مسَِْعت َرس وَل اَّللَِّ "َ  َعاذ  ْبن  َجَبلٍ مل  يـَق ول 

َفذََكْرت َله   الصَّاِمتِ  َعَلى َمَناِبَر ِمْن ن وٍر يف ِظلِّ اْلَعْرِش يـَْوَم اَل ِظلَّ إالَّ ِظلُّه  ((. قَاَل َفَخَرْجت َحىتَّ َلِقيت ع َباَدَة ْبنَ 
َتَحابِّنَي يف، َوَحقَّْت يـَق   َحِديَث م َعاِذ ْبِن َجَبٍل، قَاَل مسَِْعت َرس وَل اَّللَِّ  حَيِْكي َعْن َربِِّه تـََباَرَك َوتـََعاىَل  :))َحقَّْت حَمَبَّيِت لِْلم  ول 

ِمْن ن وٍر يف ِظلِّ اْلَعْرِش يـَْوَم اَل ِظلَّ إالَّ  حَمَبَّيِت لِْلم تَـَباِذِلنَي يف، َوَحقَّْت حَمَبَّيِت لِْلم تَـزَاِورِيَن يف، َواْلم َتَحابُّوَن يف اَّللَِّ َعَلى َمَناِبرَ 
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اَل: َفأِلَيِّ َشْيٍء ؟ قـ ْلت: ْلت ِلم َعاٍذ َوَاَّللَِّ إيّنِ أَل ِحبُّك ِلَغرْيِ د نـَْيا أَْرج و أَْن أ ِصيبَـَها ِمْنك َواَل قـَرَابٍَة بـَْييِن َوبـَيـَْنك، قَ ِظلُّه ((. قـ  
، َفَجَذَب َحبـَْويت مث َّ قَاَل: أَْبِشْر إْن ك ْنت َصاِدقًا فَِإيّنِ مسَِْعت َرس وَل اَّللَِّ  :))اْلم َتَحابُّوَن يف اَّللَِّ يف ِظلِّ اْلَعْرشِ   َّللَِِّ  يـَق ول 

 مننياملؤ  ورغب النقية الصداقة مبشاعر اإلسالم احتفى ولذلك، 18يـَْوَم اَل ِظلَّ إالَّ ِظلُّه  يـَْغِبط ه ْم مبََكاهِنِْم النَِّبيُّوَن َوالشَُّهَداء ((
 النَّيبُّ  قَالَ  قَالَ   اخلَْطَّابِ  ْبنَ  ع َمرَ  "َعنْ : أهل له هى ما املثوبة مجيل من هلا وجعل ،لوجهه وإبقائها إخالصها هلل، ىف

." َحزِنَ  ِإَذا ن ونَ حَيْزَ  َواَل  النَّاس   َخافَ  ِإَذا خَيَاف ونَ  اَل  ن ورٍ  َعَلى َوِإهنَّ مْ  لَن ورٌ  و ج وَهه مْ  ِإنَّ  ...فـََواَّللَِّ     20، 19النَّاس 
الكرمي واحلديث الشريف مل يدعا جمااًل أو جانباً من جوانب احلياة اإلنسانية؛ إال بّيناه ووضحا ومن املعلوم، أن القرآن  

السبل والطرق اليت تؤدي إىل صالح الفرد املسلم واجملتمع؛ ومن هذه التوجيهات اليت تفضى إىل شيوع قيمة احملبة يف 
 ويكون ورة،ص وأفضل وجه أحسن على منه واإلنتهاء ملابلع القيام هو اجملتمع نرصد منها: أواًل. اإلتقان يف العمل.

 "ِإنَّ :ال رسولق املشهد؛ النبوي خيتصر احلديث هذ ولعلّ  وبدقة، إبحكام وأجنازه الرتاخي، وعدم الوسع ببذل ذلك
بُّ  اَّللََّ   حلىيت أن املسلم الفرد على جيب اليت األشياء أهم من اإلتقان كان  ، وملا21يـ ْتِقَنه " َأنْ  َعَماًل  َأَحد ك مْ  َعِملَ  ِإَذا حيِ 
 ورسوله ب هللانسبة؛ ألهنا مفتاح لكسب ح ألمهيتها يعتين برتبية ذاته  شخصيته؛ يف أساسية مسة تكون وأن هبا

ه على الوجه يستطيع أداء عمل حىت مهاراته وينمي يتعلم أن لذا، عليه والدنيوي. والناس، على نطاق النشاط األخروي
 يه غش أو استهانة حبقوق الناس. األكمل الذي ال ف

ســـــم يشـــــيع الســـــالم اوهو "يعترب الســـــالم قيمة مجالية ملّا يشـــــيعه يف النفس من ارتياح وأمن،  ،الســـــالم واملصـــــافحةاثنياً. 
وحيال  ،هفهو آمن يف جواره، ســــامل يف كنف ،جتاه ربه -خاصــــة-واألمن والطمأنينة يف جنبات الوجود، ويف قلب املؤمن 

رته وقد هدأت فو  ،واالطمئنان ،ابلسالم والراحة ؛يؤوب القلب من هذا االسم ،أهله من األحياء واألشياءهذا الوجود و 
ومنه اكتســـــبت قيمة  به، اكتســـــب ميزة خاصـــــة من أمساء هللا كونه و  22"ه وجنح إىل املوادعة والســـــالم.لوســـــكن اب
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ن اانً للدين اإلســـــالمي، فصـــــار هبا اإلســـــالم ديبعباده أن جعله عنو  عز وجلومن كرم هللا  إفشـــــاء الســـــالم قّيمة كربى،
 السالم الروحي واملادي واملصاحلة مع النفس واآلخرين والكون. و السالم العاملي، 
َن  َوإِذَا﴿:لفاعلها جزيل األجر والثواب يف الدنيا واآلخرة قال هللا  وأعد املشـــــــــــــرع  ُحيِّيتُم بِتَِحيَّة  فََحيُّواْ بِأَۡحسَََََََ

 أَد لُّك مْ  أََواَل  حَتَابُّوا َحىتَّ  تـ ْؤِمن وا َواَل  تـ ْؤِمن وا َحىتَّ  اجْلَنَّةَ  َتْدخ ل ونَ  اَل   َرس ول   قَالَ  :قَالَ   ه َريـْرَةَ  َأيب  َعنْ "و ٨٦23﴾ِمۡنَها  
ْيءٍ  َعَلى ت مْ  فـََعْلت م وه   ِإَذا شــــــــَ وا حَتَابـَبـْ اَلمَ  أَْفشــــــــ  َنك مْ  الســــــــَّ أهنا وســــــــيلة  ؛موجهات هذه القيمة الرابنيةي فهم من أهم و  24."بـَيـْ

الكشف  مطلوب ؛وإرساء دعائم األمن واالستقرار يف الكون ؛أن كل ما يدعو إىل إفشاء السالمللوصول على احملبة، و 
 يف الوجود. يف حتقيق غاية اخللق ؛ملّا له من التأثري القوى والفعال  ؛عنه وإبداءه

، وهي تنضبط بضوابط مةعابني أفراد اجملتمع، وهي مسة إنسانية الوسائل اهلامة لتعزيز قيمة احملبة من اثلثاً. الزايرة. وهي 
ة آداب االســـــتئذان، والســـــالم واملصـــــافحة، واملعانقالفرد املســـــلم يطبق ؛ شـــــرعية على مســـــتوى الفرد واجلماعةأخالقية و 

إذ  يتعلمون مبزج األدب ابألدب واحلضور مع هللا سبحانه وتعاىل،". و، وفن احلديثوالبشاشة، وآداب اجمللس واملشورة
ة ر ، فيذكرون هللا يف كل جملس، لكي ال يكون عليهم تال جتذهبم ســــــــــــــطوح العالقات البشــــــــــــــرية، إىل اجملامالت والنفاق
َيْذك ر  أنه"  ع َمر   قد جاء يف األثر عن ســــــــــــــيدانول 25""نقمة" يوم القيامة، وخيتمونه بكفارة اجمللس ويلتزمون الوقار.

َلةٍ  : اَي ط وهَلَا ِمْن لَيـْ لَّ  !اأْلََخ ِمْن إْخَوانِِه يف بـَْعِض اللَّْيِل فـَيَـق ول  وجاء فيه أيضـــــاً  26"َغَدا إلَْيِه َواْعتَـنَـَقه  . ى اْلَمْكت وبَةَ فَِإَذا صـــــَ
ِحَك إلَْيِه حَتَاتَّْت خَ " ى َأَحد  اْلم َتَحابِّنَي يف اَّللَِّ إىَل اآْلَخِر فََأَخَذ بَِيِدِه َفضــــــَ َا َكَما يـََتَحاتُّ َوَرق  قَاَل جم َاِهٌد :إَذا َمشــــــَ طَااَيمه 
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:))  ز ْر ِغبًّا تـَْزَدْد ح بًّا((َعْن َأيب ه َريـْرَةَ ه النبوي "ومن مجيل التوجي 27."الشََّجرِ  قَاَل َشارِح ه : "، و28قَاَل قَاَل َرس ول  اَّللَِّ
 30، ويف المية ابن الوردي:29"َأْي ِغْب َعْن َصِديِقك بـ ْرَهًة ِمْن الزََّماِن لِي َحّرَِك ك الًّ ِمْنك َما الشَّْوق  إىَل اآْلَخرِ 

َْدادَ َأْصَماه  اْلَمَلل          ّباً َتزِْد ح بَّاً َفَمنْ ِغْب َوز ْر غِ    َأْكثـََر الرتَّ

 

  .اإليثار. الثاين املطلب

قد يتساءل متسأئل عن دواعي اختياران لقيمة اإليثار؛ وتصنيفنا هلا كثاين أهم القيم يف منظومة القيم اإلميانية؛ وإجابتنا  
واليت  يف تقيمنا هو، أن قيمة اإليثار تعترب قمة القمم يف منظومة القيم اإلميانية،هلذا السؤال؛ تكمن يف سببني أوالمها: 

ال ميكن الوصول إليها ما مل يستدعى الفرد املسلم كل مستلزمات اإلميان يف قلبه، فيحيا هبا ويتنسم عبريها وتغلغل يف 
راهن هو أشبه ع اجملتمع املسلم يف الوقت الشراينه، فتصري سجية فيه، خالية من الرايء والسمعة. واثنيهما: هو أن وض

منهم يعيشون  %90ما يكون مبجتمع الصحابة األول من حيث تفشي الفقر والعوز بني املسلمني؛ حيث أن أكثر من 
كن أن لذا رأينا أن استثارة قيم اإليثار يف اجملتمع املسلم اليوم؛ مي -وهذه حقيقة ال ختفى على أحد -حتت خط الفقر

 ئج مذهلة؛ إذا مت تفعليها يف نفس الفرد املسلم، الذي يعيش ظروف اقتصادية مشاهبة إىل حد ما ابجملتمع املسلمحتقق نتا
 األول كما ذكران. 

 اجملتمع ألفراد يفا على نطاق واسع بواسطة وممارستها اكتسبها، جيب اليت اهلامة القيم من اإليثار وعليه، تعترب قيمة
لعباده، وحلل هذه  املعضلة؛ اليت قدرها هللا  الكونية؛ السنن من الرزق يف التفاضل ا، أنسلم، وال يغيب عن إدركنامل

ولذا   املسلم، معاجملت يف الرمحة  ونشر الناس، يف نفع العظيم األثر من هلا ملّا إليه إعانة احملتاج؛ األعمالحب جعل أ
لَِمينَ َوَما  أَۡرسَ ﴿الرمحة؛ قائاًل عز وجل كانت رسالة ومهمة رسوله َك إاِلَّ َرۡحَمة  لِّۡلعََٰ  ، فحقق الرمحة أوالً ١٠٧31﴾ۡلنََٰ

                                                           
 .نفس املصدر السابق.27
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، ثناءاً من رب العاملني عليهم، عندما ٢٩32﴾ُرَحَما ُء بَۡينَُهۡم  :﴿أصحابه حىت نزل فيهممث متثل هبا  ، نيوب بينه 
 ره عدالً وانصافاً ة إمتال على أثمحومن املعلوم أيضاً، إذا أمتال قلب الفرد ر  .حققوا وجنحوا يف حتقيق هدف رسالة اإلسالم

اانً، ولعل أصدق فتفيض على أخوانه يف اجملتمع إيثارًا وإحس ،غمر كل جواحنهوتقلبه كل قيم اإلميان يف شع  ت، فوإيثاراً 
يف معركة الريموك، عندما رفضوا شربة  دليل على ما ذهبنا إليه؛ قصة شربة املاء اليت كان أبطاهلا بعض الصحابة 

ثر أخاك حىت أن تؤ  ، وعجباً ه حىت ماتوا مجيعاً بلخاه ليشرب قوهم عطشى وجرحى، وكان كل واحد منهم يؤثر أ املاء،
 اْشَتدَّ  َذاإِ اإليثار. واعتربت هذه القصة من اإليثار املشروع كما قال أبن القيم"قصص  ابملوت! وذلك من الفرائد يف

 قَاِتلٌ  ِإنَّه   يـ َقلْ  َوملَْ  َجائِزًا، َذِلكَ  َكانَ   ْلَمْوتِ لِ  َواْسَتْسَلمَ  نـَْفِسهِ  َعَلى َفآثـَرَ  َماٌء، بـَْعِضِهمْ  عَ َومَ  التـََّلَف، َوَعايـَن وا جبََماَعةٍ  اْلَعَطش  
 َوع دَّ  الشَّاِم، فـ ت وحِ  يف  الصََّحابَةِ  ِمنَ  َماَعةٍ جلَِ  بَِعْيِنهِ  َهَذا َجَرى َوَقدْ  َوالسََّخاِء، اجْل ودِ  َغايَة   َهَذا َبلْ  حم َرًَّما، فـََعلَ  أَنَّه   َواَل  لِنَـْفِسهِ 
 :﴿تعاىل هللا ، امتثاالً لقوله33َوَفَضائِِلِهْم" َمَناِقِبِهمْ  ِمنْ  َذِلكَ 

ومنوذج  ،٩﴾َويُۡؤثُِروَن َعلَىَٰ  أَنفُِسِهۡم َولَۡو َكاَن بِِهۡم َخَصاَصة  
 وسأهلا وأبيها،  لنيبا ِجوار بيتها يف بَدفِنه همارضى هللا عناخلطاب  بن عمر عائشة آثـََرتْ  قداثين فريد لإليثار عندما 

نسوق هنا، هذه القصص الفريدة هندف أن تكون مثااًل  وحنن إذ 34الَبذل." هلا وال السُّؤال له َتكرَه فلم ذلك عمر
إلنسان لحيتذي به بني أفراد اجملتمع املسلم املعاصر. ومن الذي ال شك فيه، أن وسائل اإلعالم املرئية؛ صارت مالزمة 

يف العصر الرقمي بدرجة من القرب وااللتصاق ال تصدق، لذا كان من أهم أهداف اإلعالم اإلسالمي املرئي االستفادة 
من هذا القرب الرقمي، وبث قيم اإلسالم عربها، ومن املؤكد أنه كما زاد التكرار لبث الرسالة، قويت كثافتها وعمِلت 

إليثار واألخاء احلق بينه حاب قيم اع مبا جاء فيها ويستشعر مجال العيش؛ حتت ر على لفت انتباه الفرد املسلم، فيتتطب
لم بتعامله املادي الفرد املس ىعلمالحمه الذي طغت  وبني أخيه املسلم، فينصلح بدوره السلوك العام ويتقوم االعوجاج،

عزم القلب خلطة و تصويب النية، ورسم اوكما يؤكد حسنة هنا:" فالتغيري يف النفس و  .نفس واألثرة والنصرة للذاتوحب ال
دف التغيري وأداة هو هري يف احمليط اخلارجي، واإلنسان ، وصدق التوكل والصواب يف التخطيط، حيدث التغيواألخالق

َ ٱإِنَّ ﴿يري وإرادة هللا يف التغيريللتغ التغيري، وشروط التغيري يف اجملتمع مشروطة حبدوث التغيري يف النفس، فإلنسان فاعل  َّللَّ

                                                           
 .29.سورة الفتح آية32
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وهذا مؤكد فبقليل من اإلرادة  ،37 "١١36﴾َحتَّىَٰ يُغَيُِّرواْ ﴿جاءت مثرة ترتيب على إرادة اإلنسان وفعله  ،35﴾اَل يُغَيِّرُ 
وكثري من العزم، ينصلح حال اجملتمع اإلسالمي ويعيد سريته األوىل، جملتمع األخوة والرمحة واإلنصاف اليت ما عرفت وما 

 ذاقت البشرية طعماً مثله.

 .  اْليا ٌ. الثالث املطلب

منبعه  خ لق من كرميو  وطيب مجيل فكل اإلسالم؛ هبا يذخر اليت اإلميانية القيم منظومة حماور أهم من احلياء قيمة تعترب
 َأيب  َعنْ " ديثاحل يف جاء كما  املرات، أعلى ضمن  وّصنفها مّثنها قد الشرع جند ولذا قيمة احلياء بال شك، إىل ومرده
ميَان  :اَّللَِّ  َرس ول   قَالَ : قَالَ   رَةَ ه َريْـ   ِإَماطَة   َوأَْداَنَها اَّللَّ   ِإالَّ  إَِلهَ  اَل  قـَْول   َضل َهافَأَفْ  ش ْعَبةً  َوِستُّونَ  ِبْضعٌ  َأوْ  َوَسبـْع ونَ  ِبْضعٌ  اإْلِ

ميَاِن" ِمنْ  ش ْعَبةٌ  َواحْلََياء   الطَّرِيقِ  َعنْ  اأْلََذى  شعب كاملة من39 شعبةٌ  بوصفها احلياء  اَّللَِّ  عظم َرس ول   فقد 38.اإْلِ
 يقول" خبَرْيٍ  ِإالَّ  أَيْيت  َواَل  ك لَّه ،  َخرْيًا احْلََياءِ " َكْون    َوأَمَّا .اإلميان يف الكبرية ومنزلتها فضلها لبيان ابلذكر وأفردها االميان،
َا" 40ِعَياضٌ  اْلَقاِضي ميَانِ ا ِمنَ  احْلََياء   ج ِعلَ  ِإمنَّ  َوِلَكْونِهِ .. اْلربِّ  َأْعَمالِ  َكَسائِرِ   اْكِتَساابً وَ  خَتَلًُّقا َيك ون   َقدْ  أِلَنَّه   َغرِيزَةً  َكانَ   َوِإنْ  إْلِ
  41."اْلَمَعاِصي ِمنَ  َوَمانًِعا اْلربِّ، أفْـَعال َعَلى اَبِعثًا

                                                           
  .11ية .سورة الرعد آ35
َ ٱإِنَّ ﴿ .11.سورة الرعد آية 36  .﴾َما بِقَۡوٍم َحتَّىَٰ يَُغيُِّرواْ َما بِأَنفُِسِهۡم   اَل يُغَيِّرُ  َّللَّ
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 ابلرتبية ميانية ت كتسبإ قيمة هي وإمنا غريه، أو لماملس الفرد هبا فقط؛ يولد فطرية صفة ت عد ال احلياء قيمة فإن وعليه،
 أن وأذنه هوةش ينظر أو عورة، يرمق أن وبصره ابطلٍ  يف خيوض أن لسانه ينزَّه أن املسلم حياء من إن"و هلا واملمارسة
 اقرتاف من ورٍ ونف رقبه،ي هللا أبن شعورٍ  عن ذلك فعل فإن احلرام؛ عن بطنه يفطم وأن خبًأ، تستكشف أو سرًّا، تسرَتِقَ 
 الفرد متعلي يف وقنواته املرئياإلسالمي  اإلعالم دور أييت وهنا 42."احلياء حقَّ  هللا من استحيا فقد هللا، جنب يف تفريط
 السليب، اإلعالم ضةقب من املسلم الفرد إلخراج عربه املتاحة اإلمكانيات كل  وغرسه يف النشء، ابستغالل احلياء؛ املسلم
  !هبا حياء ذرة اليت ليس هبا اإلابحية وقنواته

 نَ بْ  ِعْمرَانَ  َعنْ مايستقبح أو يشني، " كل  عن صاحبه مينع كما ت عد، من أساسيات مكارم األخالق؛ وهو خلق
 ِإالَّ  ءٍ َشيْ  يف  احْلََياء   َكانَ   َما :اَّللَِّ  َرس ول   قَالَ  أََنسٍ   و"َعنْ  43.خِبَرْيٍ" ِإالَّ  أَيْيت  اَل  احْلََياء   :النَّيبُّ  قَالَ  قَاَل: ح َصنْيٍ 
نتج عفافه عن سؤال الناس، وعن النظر إىل حمارم هللا، في العفة للفرد املسلم؛ احلياء وراثة قيمة فضائل ومن  44زَانَه ."

أهنا منبع  ل فيها يِ إذا ق ،لذا ليس من املستغربعنه؛ عفة الفرج وعفة اليد وعفة اللسان، بعدم اخلوض يف أعراض الناس. 
 خري.كل 

ع اإلسالم وليس يف شر  ومشني، لفظ أو فعل قبيح كل  عن لصاحبه ورادع كبري  زاجر ومما ال شك فيه، أن احلياء 
    ودٍ َمْسع   أَب و فحسب كانت مبجلة ومقدرة وإمنا يف كل الشرائع السماوية األخرى، كما أكدها هذا احلديث؛ عن

 النبوة كالم  من ومعىن 45.ِشْئَت" َما فَافْـَعلْ  َتْسَتْحيِ  ملَْ  ِإَذا النـُّبـ وَّةِ  َكاَلمِ   ِمنْ  النَّاس   أَْدَركَ  ممَّا نَّ إِ  : النَّيبُّ  قَالَ : قَالَ 
 واستعماله اثبتاً، أمره ليز  مل شرائعهم، فاحلياء من نسخ فيما ينسخ ومل ،عليهم السالماألنبياء  شرائع عليه اتفق األوىل"ما
 علف من ، فكأننا نفهم منه أن احلياء عصمة للفرد املسلم، ومانع46 اليه" وندب عليه، حث وقد إال يبن من وما واجباً،
 . احملرمة والشهوات األهواء يف واهنمك ومنكر، فحشاء كل  يف وقع مانع حياء عنده يكن مل فمن القبائح،
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 قال:حني  -احلياء به وصف ما أمجل ويعترب من - 47مَتّام  أَبو تعاىل هللا ورحم

 ما تشاء فاصنع تستح ومل***  الليايل عاقبة ختش مل إذا                             

 احلياء ذهب إذا الدنيا وال*** خري العيش مايف وهللا فال                             

 اللحاء مابقي العود ويبقى*** خبري مااستحىي املرء يعيش                             

 رائع منوذج هناك :أوالً  :اليوم هبم التشبه إىل أحوجنا ما للحياء منوذجني عرض حديثنا هنا، ال يفوتنا أستعراضويف م
 مساوات بعس فوق من العزة رب عند العلوي العامل يف ذكرها مسا-شعيب الصاحل الرجل أبنة- امرأة وحياء رجل ألمانة
ُهَما تَۡمِشي َعلَى  ا َءۡتهُ فَجَ :﴿حلياءها بقوله عليها ويثين يذكرها عرشه على ، ومن مجيل ما جاء يف ٢٥48﴾ٱۡستِۡحيَا ء  إِۡحدَىَٰ

أميال  ثالثة يهاأب وبني موسى بني وكان يتبعها، قام أبنة شعيب ابلرسالة جاءته ملا  موسى تفسري هذه األية جند" أن
 بصوتك الطريق إىل وأرشديين خلفي ارجعي: فقال إليها النظر من موسى فتحرج فوصفتها، قميصها فضمت ريح فهبت
 يساراً، أو مييناً  ريقالط على ودليين النساء، أدابر يف أنظر ال عرباين رجل فإين ورائي كوين  :ابتداء قال موسى إن: وقيل
 د فن لذيا بييت أدخل كنت  ":تقول إذ -عنها هللا رضي- عائشة املؤمنني أم أ ثر . واثنياً،49ابألمانة" له وصفها سبب فذلك
 دخلت ما هللا فو معهم عمر  د فن فلما وأيب، زوجي هو إمنا: فأقول -أطرحه أي-ثويب فأضع وأيب،  هللا رسول فيه
 اءاحلي ذلك حليائهم، التاريخ دخلوا لرجال ونساء فريد منوذج وذلك .50عمر" من حياء ثيايب؛ عليّ  مشدودة وأان إال

ومناذج فريدة ومثالية،  .الدارين سعادة هلا ويهب شأهنا من ويرفع نهافيزيّ  عليها، جب لت اليت السليمة الفطرة يوافق الذي
ومن واجبنا كإعالمني إسالميني، أن نقدمها من خالل الوسائط اإلعالمية لشبابنا، كقدوة ومثال حيتذي به وليس مناذج 

 اإلعالم غري اإلسالمي اليت تعج هبا قنواتنا التلفازية وغريها من الوسائط اإلعالمية. 
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  اإلميانية. القيم منظومة َتديد يف املرئي اإلسالمي اإلعالم دور. الثاين املبحث

 املبحث يف رحناهاش أن سبق اليت اإلميانية؛ القيم منظومة جتديد يف املرئي اإلعالم دور ننافش سوف املبحث هذا ويف
 كيفية  نستعرض فسو  وعليه،. الصاحل لسلفا من واألثر املطهرة والسنة الكرمي، القرآن من ابحلجج ماهي وبّينا السابق،

التفاعل بني املادة املعروضة  مما يؤدي إىل ،51املرئي" مرئية "اإلعالم جمسدة إىل مشاهد مقروءة نصوص من القيم تلك نقل
 واجلمهور املتلقي هلذه املضامني اإلعالمية.

 قنوات اللخ من للمشاهدة جاهزة كمواد  اقعالو  أرض على ولكي نتمكن من توصيل الرسالة اإلعالمية املرئية وتنزيلها
بحث اإلعالمية األربعة، ولذا، مت تقسيم هذا امل املرئي إىل املشاهدين جيب أن متر من خالل املفاهيم اإلسالمي اإلعالم

 إىل أربعة مطالب هي:

 .املادة.األول املطلب

 .الصورة.الثاين املطلب

  الصوت..الثالث املطلب

 .املكان.الرابع املطلب

 

  املادة. األول املطلب

 يعتمد جناح العمل اإلعالمي بصفة عامة على املادة اإلعالمية اجليدة، وهي املرحلة األوىل اليت ينشأ هبا إي عمل إعالمي.
 املعقول غري نم أن ريئس، حيث والعمل اإلعالم اإلسالمي كغريه من األعمال اإلعالمية؛ يعتمد على املادة اجليدة بصفة

 خلصوصلإلسالم. وعلى وجه ا والقيمية األخالقية املعايري حيث أو مغايرة، من جودة أقل أو ردئية مواد لىع يعتمد أن
 اإلنشغال جلة والقيمي، يف األخالقي مصاحبة املعيار أبداً  البال عن يغيب ال أن جيب اإلعالمي ترفيهي؛ اهلدف إذا كان
 ه َريـْرَة َ  َأيب  قًّا." َعنْ حَ  ِإال أَق ول   اإلسالمي"ال الفين للعمل انشعار  يكون أن جيب حيث الرتفيهي، الفين العمل بتجويد

                                                           
 كونت للفكرة املسموعة أو املرئية والرتمجة ،ترمجة الفكرة إىل كلمة مسموعة أو مقروءة أو صورة أو مشهد هو اإلعالم املرئي:.51

 هندسة اإلعالن -. بتصرف، أبوقحف، عبد السالم 51".اجلمهور إىل إيصاله املراد املعىن تقريب على يساعد مادي شئ إىل بتجسيدها
 م.2003 -ديدة للنشر: االسكندرية: مصردار اجلامعة اجل -173ص -
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 52َحقًّا." ِإال أَق ول   ال ِإيّنِ :" الَ قَ . اَّللَِّ  َرس ولَ  ايَ  ت َداِعبـ َنا ِإنَّكَ : َحْوَله   َمنْ  َحقًّا فـََقالَ  ِإال أَق ول   ال ِإيّنِ :"قَالَ   النَّيبِّ  َعنِ 
اإلنتاج الفين الرتفيهي، يدل على أن فن اإلضحاك وإدخال البهجة والسرور؛ ليس شرطاً أن وهذا منهج واضح لعملية 

 يكون كذب وتفحش وبذاءة، يف القول والفعل، كما هو احلال يف إعالمنا املعاصر. 

 األمة ىلإ نتميت اليت واألعراق، األجناس وتنوعها، نسبة الختالف املادة مصادر يتمتع اإلعالم اإلسالمي خباصية تعدد
  :أمهها من ونبدأ األربعة، األرض أقطاب يف اإلسالمية

 عجائبه تنقضي وال ه،شارب منه يشبع وال انهله منه ميلّ  ال والنفسي، والروحي العقلي االمتاع كتاب  .الكرمي القرآن.أوَلً 
 خامة مادة تكون أن ميكن يتوال والوعظ، أبحسن القصص ، مليء53 ٣﴾ٱۡلقََصِص نَقُصُّ َعلَۡيَك أَۡحَسَن  نَۡحنُ ﴿!أبداً 

 اإلمكانيات اهل توفرت إذا ضخمة، فنية أعمال إىل ترمجتها وميكن والسهولة، اليسر مبنتهي اإلعالمي للتناول جاهزة
إسالمي  إعالمي ملع لتحقق العظيمة، اإلنتاجية األعمال هذه مبثل للقيام الكايف والتمويل اجليد، اإلنتاج من املطلوبة
 واألمة. املسلم اجملتمع أفراد من اجلميع اعجاب على حيوذ

 ملئية واألدب، الوعظو  والقصص واحلكم، العرب فيها تعاىل، هللا كالم  بعد احلديث أصدق .املطهرة النبوية السنة.اثنياً  
ومن . أعدائه وأخوانه، وحىت وأصحابه أزواجه، وبني  بينه وصور احملبة والرمحة الفاضلة والقيم اخلارقات، ابملعجزات
 أخرج إسالمياً  نظاماً  أسس وكيف للعاملني، رمحة  كان  كيف   مجيعاً  للناس أن نبني العطرة؛ سريته خالل واجبنا من

 يدفن والغلظة، فاءاجل ميلؤها كان  اليت القاسية القلوب بني ألف وكيف العباد، رب عبادة إىل العباد عبادة من الناس به
 بينهم. اءرمح أخوة إىل مجل أو شاة يف أخاه األخ ويقتل جفن، له يطرف أن الرتاب؛ بدون يف ابنته منهم الفرد

 اإلعالمي لإلنتاج جداً  الغنية املواد من  حلياة الصحابة والقصصي التارخيي ويكون ابلتناول.  الصحابة. اثلثاً  
 كانوا  اليت ياتوالسلوك واملعجزات حياهتم؛ أحداث ووثقت قصصهم ك تبت  جداً، فلو هائل الصحابة عدد أن حيث
  عليها. يعيشون كانوا  اليت والقيم األخالقيات من كثري  يف يشبهه م، جيالً  إلينا خلرج عليها؛

 والقيم ابلعرب مليئة يوه وأّشوقها، القصص أمتع من حياهتم وتعترب. والص اْلني التابعني من الص احل السلف. رابعاً 
مل حيظوا  -مثلنا- احلايل؛ ألن ظروفهم اشبه ما تكون بظروفنا؛ أبهنم النبيلة، ويعتربون من أقرب األمثلة لنا يف عصران

                                                           
ك تداعبنا ابب إين ال أقول إال حقا. فقال من حوله: إن - فوائد مسويه -مسويه، أبو بشر إمساعيل بن عبدهللا بن مسعود بن جبري.52
 م.2001 -دار البشائر اإلسالمية: بريوت: لبنان  - 46ص -
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، وعاشوا  الظروف السياسية السطوية اليت فصلت الدين عن الدولة، والشرع عن العرف. لذا، فقصصهم برؤية النيب 
 سوف تكون منبع إهلام وصمود لنا، ومن السهل اإلقتداء هبم، والتحلي مبكارم أخالقهم.

 اخلالفة قوطس بعد مجيعاً  ونعلم. العصر اْلديث وجه يف رجاَلِتا وجهاد اإلسالمية أبطال األمة قصص .خامساً  
 والغريب لصلييبا واالستعمار الغزو من محالت إىل اإلسالمية اجملتمعات تعرضت اإلسالمية الدولة مشل وتفرق اإلسالمية،

 هلذا الدين رجال قيض  هللا ولكن ومبادئها؛ هتاعقيد وتفكيك وأمته، اإلسالم على القضاء يستهدف كان  الذي
 تصل حىت -من أمثال حممد املهدي يف السودان وعرايب يف مصر وعمر املختار يف ليبيا-عنها  يدفعون األمة هذه من
 قصص عتربت وكلها ومغارهبا، األرض مشارق من اإلسالمية البلدان من كثري  يف املقاومة حركات فكانت األمان، بر إىل
 على يسريوا حىت ألبناءها نرباساً  ويكون أعينها، نصب األمة تضعه أن جيب الذي واجمليد، اإلسالمي القريب التاريخ نم

 . واجلدود األابء درب

 أهم من اإلسالمية المةل الثقايف الرتاث وكذلك، يعترب .اإلسالمية لألمة املتنوع والتارَيي الثقايف الرتاث. سادساً 
إلسالمي، وأكد على ا اجملتمع يف والعرقي الثقايف التنوع احلنيف الشرع شجع اإلسالمي املرئي، الملإلع  املادة مصادر

حيق هلا السيادة  ها؛بعين عادات أو ثقافة أو معني عرق أو الناس من لطائفة معينة صفوي جمتمع أن اجملتمع املسلم؛ ليس
 التنوع ىعل شجع على العكس جنده األخرين، بل دون إنساين ألخر طغيان سلوك واهليمنة دون غريها من الناس؛ أو

 ومن. ثقافة و لغة وأ معني عرق على اإلنغالق وليس بينهم، والتزواج األجناس بني االختالط إىل ودعا والعرقي، الثقايف
سالم وجاء كل فرد أو شخص إىل اإل األمم، من غريها دون اإلسالم ظهر الثراء الثقايف والعرقي يف أمة املنطلق، هذا

 ته.مضيفاً ومبدعاً وليس اتبعاً منسلخاً عن جذوره وثقاف واألتراح، األفراح يف وعاداته وتراثه قصصه وهو حيمل

ومن املؤكد أن حركة التنوع الثقايف والتارخيي فتحت للمسلمني أفاقاً جديدًة،  من مضامني التأخي والتسامي يف رحاب 
هذا بدوره يؤدي و  واألديب، اللغوي، والغين متفردة ابلثراء، مميزة اإلسالمي مواداإلعالم  يعتربها اإلنسانية مجعاء، ولذا،

 فيتان.الكا والرعاية مت تناول هذه اخلاصية ابلعناية إذا اإلسالمي دون غريه، اإلعالمي العمل تفرد ومتيز إىل

ْؤِمِن. الَّة  ض احلِْْكَمة  "فيه جاء الذي الشريف احلديث على، . واستناداً عموماً  اإلنساين الرتاث قصص. سابعاً 
 
، 54"امل

ليس هنالك و  ميكننا اعتبار قصص الرتاث اإلنساين من احِلكم اليت جيب أن يتلقفها املؤمن، وأيخذ منها العظة والعربة،
 اربًة ابملعايريمق والتهذيب، ابلتنقيح تناولت إذا املرئي، اإلسالمي اإلعالمي للعمل جيدة اعتبارها مادة ما مينع من

 قصصي؛التناول ال هذا إجيابيات القصة. ومن إليه هتدف الذي ابملعىن املساس عدم مراعاة مع لإلسالم، إلخالقيةا
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 وبناء جسور التواصل األخر، فهم عملية يسهل مما املتنوعة؛ وثقافاهتا الشعوب وتقاليد عادات على التعرف عملية يسهل
 اإلسالم.  والتفاعل معه، حىت ولو كان على غري ملة اإلنساين

وكما ظهر لنا جليًا ، تعدد املصادر اليت ميكننا استخدمها كمادة أو كمضمون للعمل اإلسالمي املرئي، الذي يهدف 
إليه  لوصولا الذي ال تستطيع اللغة العلمية -الوجداين-لوجدان واملشاعر اإلنسانية، وهتذيب هلذا اجلانبإىل "تربية ا

ىل الطبيعة البشرية إ ، الذي يسيء بدورهسيءال وجداينالنفعال اإل صفراد اجملتمع لفر رض أعرى أن إمهال هذه الرتبية ينو 
وهلذا جيب استغالل الرتبية الفنية، ووسائلها 55".يعكس واقع جمتمع سيء فالفن السيء رمز لشعور ووجدان سيء

  للوصول إىل وجدان الفرد املسلم، وزرع القيم اإلميانية الفاضلة يف وجدانه.

 

       .الصورة. الثاين املطلب

 املراد المية؛اإلع الرسالة وتقريب الشرح على تعني اليت األدوات أهم من التصوير أو الصورة اإلسالمي اإلعالم يعدّ 
املستمع، ألنه خياطب حاسة البصر والسمع اليت وجه القرآن الكرمي يف بعض آايته إىل استخدامها   أو املشاهد إىل إيصاهلا

ونوافق قطب على أن "التصوير  ،٢١56﴾َوفِي  أَنفُِسُكۡم  أَفاََل تُۡبِصُرونَ ﴿:اإلميان، واليقني بعظمة هللاكوسيلة لزايدة 
هو األداة املفضلة يف أسلوب القرآن الكرمي، فهو يعرب عن الصورة احملسة املتخيلة، عن املعين الذهين واحلالة النفسية، 

يت كما يعرب عن احلادث احملسوس واملشهد املنظور، مث يرتقى ابلصورة الوعن النموذج اإلنساين وعن الطبيعة البشرية،  
رمسها فيمنحها احلياة الشاخصة أو احلركة املتجددة، فإذا املعين الذهين هيئة أو حركة، وإذا احلالة النفسية روحة أو  

ص وداث واملشاهد، والقصمشهد  وإذا النموذج اإلنساين شاخص حّي، وإذا الطبيعة البشرية جمسمة مرئية، فأما احل
واملناظر فريدها شاخصة حاضرة فيها احلياة وفيها احلركة، فإذا أضاف إليها احلوار فقد استوت هلا كل عناصر 

 57التجسيد."

                                                           
 .59 ص - مدخل ِىل علم اجلمال وفلسفة الفن -طر، أمرية حلمي . بتصرف، م55

.S.K. Langer, Philosophy in New Key, Cambridge Mass 1942, P 79 ،وأنظر 
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ألساسية لبيئة ال انقالً  -خاصة حني أيخذ مادته من القرآن الكرمي-م اإلسالميفال غرابة أن يصبح اإلعال ،ولذلك 
 الفنون الواقعية وإىل بيئة فنية يصبح الوعي اجلمايل فيها عالياً ومتفرداً. فال يوجد يف ،إىل مادة فنية ويرصللفهم املنطقي للت

افية وضياء، وهو لذات شفاوتكاماًل وسالماً، مبنحه  وحركةً  منح احلياة معىنً "لذيا والتطبيقية مماثل له أو شبيه؛ فهو
ر اإلسالمي يفالتصو  58"والتقيد به أصلياً ال اثنوايً، قائماً بذاته ال بغريه. ،ابلنظام الرابين وطبضولكنه م؛ ليس مطلق مباح

والصور، وما خيص  عن األفعالتصوير وجتسيد هو  .يف عرضه، ودقة تصويره وبراعة أداءه للجمال فريداً يف نوعه وراقٍ 
 قضااي هي: أربعةوتدور حول ؛ هنااحلالية هو كيفية جتسيد الصورة موضوع الدراسة 

ُ بَاَر ََ فَتَ ﴿الصور واألشكال واأللوان،ه مبا حيتويه من خملوقات منتوعة مجالتصوير الكون وعرض هو  لكون.ا أَۡحَسُن  ٱَّللَّ

ِلِقينَ  طق ، الناظاهر للعيانال ،جلمال املاديوزينها اب ،خلق األحياء واألكوان يف أحسن صورة  فاهلل ،59 ١٤﴾ٱۡلَخَٰ
فيه من مناظر  ، ومبا أودعه هللا ومجاد ونبات ،وحيوان وطري ،ليه من إنسانبديع مبا ع فالكون ابحلسن واجلمال،

  بداع.اإلو  اإلاثرة واالبتكار واإلحياء، وحفها بعناصر اجلمال من ثري الدهشة، وتهبيجة تسحر العقل وتسر العني
ث احلياة تدور حوله. كيف ال! وهو أساس الوجود وكل أحداو ينظر اإلسالم إىل اإلنسان نظرة خاصة . صورة املرأة

ة من األذى يف سعيدة خالي ،قد سن له من القوانني والضوابط اليت تكفل له حياة كرمية ؛التشريع اإلسالمينعلم أن و 
التفصيالت مبيناً دق أحىت إنه مل يغفل عن  نفسياً وروحانياً ومادايً، االيت تصب يف مصلحتهومن التشريعات الدارين. 

بغرض الكشف عن مكامن اجلمال  اإلنسان الكشف عن جسدقضية ومن هذه التشريعات ما ينفعه ما عدا ذلك! 
لدورها الكبري و  ،سانيةاإلن حمضنألهنا اهتماماً خاصاً؛ التشريع اإلسالمي املرأة  له. ولقد أوىلاحلدود والضوابط وبنّي  فيه،

 وزوجةً  اً يف مجيع صورها أمًا وأخت ،سان إليهاضمان أمن اجملتمع واستقراره، آمرًا إبكرامها واإلحلو  ،يف أتسيس األسرة
شريع اإلسالمي ضوابط التاملرئي على اإلسالمي  ماإلعال، يستند ومن هنا. صلح اإلنسانية مجعاءت حهاصال، ألن بوابنةً 

 . ومل يدعو إىل أن جيعلها مادة للعرض اجلمايل أو للفن املكشوف ،إذا أراد استخدام املرأة فيه
 ختتلف  اليف اإلعالم اإلسالمي املرئي إىل ضوابط وشروط؛ ونظرة الشرع له  صورة الرجلك ختضع، كذل  .صورة الرجل

عدم الكشف و من حيث املطالبة ابلسرت واالحتشام، يف اللبس واملظهر العام  ؛املرأةصورة كثريًا عن وضعية استخدام 
الرزيلة وكل فشى ت. وال خيفى على أحد، غرايتوتؤدى إىل اإلاثرة اجلنسية وغريها من امل ،عن أعضائه اليت تبدى قوته

ي بصورة واسعة يف أوساط اجملتمعات اإلنسانية بصفة عامة ، كان نتاج عن انتشار وتداول الصورة االحنراف اجلنسأنواع 
    اإلابحية.
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صاً على عدم ر حيف استخدامه لصورة الطفل عن نظرته للرجل واملرأة، هنج اإلعالم اإلسالمي تلف خيال  .صورة الطفل
و سعادة أتعريض طفولته وفطرته السليمة، إىل خماطر اإلحنراف واالعتداءات اجلنسية أو بغرض االستغالل املادي 

 اللحظة. 
 

 60الذي قد يكون حواراً أو تعليقاً أو غناء أو موسيقى أو أى موثر صويت ؛نقصد به الصوتو  الصوت.. الثالث املطلب
ة الشفاه إذا كان الصوت حواراً أو تعليقاً فيجب أن تظهر الصورة  طبيعية غري مصنوعة ومن املهم تطابق الصوت مع حرك

 يتمستفيدة من التقنيات العديدة ال ،تقان مبكانوتطورت تقنية الصوت حىت صارت من الدقة واإل. أمام املشاهد
الفنية  عناصرجمموعة من الضمن وسائل االتصال؛ وهو يت الصوت من أهم يعتربو  .صاحبت صناعة الصوتيات وأجهزهتا

 حسب أمهيتها: تطورت عرب التجارب واحملاوالت املستمرة ونذكرها اليت

َخلََق ﴿:هللاقال  كانت اللغة من أهم املميزات اليت صاحبت خلق اإلنسان؛ كما نصت اآلايت. اللغة.1

نَ  نَسَٰ على نقل  أقدر الفنون، وهي بني البشروالتواصل لتخاطب اوسيلة ،  اللغة هنا هوالبيان ، و٤61﴾ٱۡلبَيَانَ َعلََّمهُ ٣ٱإۡلِ
 األفكار عن لتعبريل وسيلة أو الفكر تعكس مرآة أهنا" ها اصطالحاً:وجند بعض من تعاريف ،املضمون الفكري واإلنفعايل

 سالمة ربقد وحاجته نفسه عن.. أغراضهم عن قوم كل هبا يعرب صواتاأل من جمموعة" وأيضاً  ،62"تبادهلا أو وتوصيلها
ألجهزة، لكثري من اواكبه تطور تقين  يإن التطور احلضار ومن اجلدير ابلذكر،  63".نفسه عن اإلفصاح على وقدرته ،لغته

 نصيب األسد منها، كما هو معلوم. وسائل االتصال وكان ل

ة احلوج هذه تكانو  اشتدت احلاجة إىل تصميم لغة تستمد صبغتها من تلك الوسيلة اليت توظف فيها، وبناءاً على ذلك،
ظهور "صاته، فكان استحداث لغة اإلعالم ملواكبة هذا التطور ومللء فراغ هذه احلوجة، وختص اإلعالم أنواععامة لكل 

هنا  -غة اإلعالميةالل- اجلديدةفالغة وغري لغة العلم،  ،لغة من نوع جديد غري اللغة األدبية مبستواها التذوقى اجلمايل

                                                           
 .اخل..مثل أن يكون صوت سقوط املطر أو حتطم شىء أو فتح ابب :صويتالوثر امل.60
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مستوايت أفراد تسعى إىل مجيع و  64 ."للغة يعلى الصعيد االجتماع يق املستوى العلمتسعى إىل مجيع القراء وإىل حتقي
رسالة فعالة هلا خواص "يه اليت مي،لغة اخلطاب اإلعال ؛هنااجلديدة  نقصد ابللغةاجملتمع، وفئاته النوعية، والتعليمية. و 

ء الذي هو هدف شىالحنو  علين قادرة على تغيري الوظائف النفسية لألفراد حبيث إهنم سوف يستجيبون بشكل
واليت جيب أن تصاغ بعناية فائقة مستصحبة املباديء والقيم اإلسالمية لنشر الكلمة بني أفراد اجملتمع، منها  65."اإلقناع

على سبيل املثال ال احلصر؛ جتنب الكذب وفحش القول، وعدم ترويع األمنني، وعدم اجملاهرة بنشر الفواحش واملعاصى 
ة تنبيه الناس هلا وِلما تشكله من خماظر، مثل تصوير جلسات املخدرات، واحتساء املشروابت الروحية حىت ولو بني

 وحاالت االعتداء اجلنسي وغريها.

قواعد الكتابة وحترير وعلى فنيات و  على تقدمي معلومات تتوفر فيها عوامل اإلغراء واجلاذبية،هذه اللغة تعتمد  جيب أن،و 
-اإلجياز-الوضوح -البساطة" اء يف اللغة واألدب مع ارتكازها أيضاً على قواعد الكتابة العامةمستعينة ابخلرب  ،النصوص

ة بصفة خاصة ابلعومل مي اإلسالمياخلطاب اإلعال اللغة أو ري، أتث، ومن املالحظ 66 "الفورية -احليادية -احلركة - الدقة
 ي خطاهبا اللغو ترتكز يف المية هجني يف مظهرها العام،لغة اإلعوصارت ال ،اكسحت اجملتمعات العربية واإلسالمية اليت

من  وقليلٍ  ،يواألقوال املأثورة والشعر العام ،والعامية البسيطة واألمثال ،على كثري من الكلمات اإلجنليزية والفرنسية
  . الفصحى

ي اإليقاع سية هتعتمد على عناصر أسا، و الصوت اخلالص الذي يعرب عن جوهر الفرح أو احلزن وهي. املوسيقي.3
ما تثريه هذه  وابلرغم واللحن اجليد هو من يبقي يف ذاكرة الناس من عصر إىل عصر. ،التوافق بني األنغامو اللحن، و 

النقطة من خالف بني بعض الفقهاء؛ اإل أن اإلعالم اإلسالمي يستخدمها كوسيلة للتعبري عن الفرح، وخماطبة الروح 
 وق واخلري، وقيم اجلمال يف نفس الفرد املسلم. لتصفو، وإاثرة عاطفة احملبة والش

الشعراء هم املقربون و والعاطفي.  وامللحمي والتمثيلي، ر الغنائيعالش منها،وله أنواع كثرية  ،هو الكالم املوزونو  .الشعر.4
ثابة أصحاب كأهنم اليوم مب  يف كل العصور ويف كل الثقافات اإلنسانية؛ وامللوك واألمراء ،من أصحاب السلطة والنفوذ
لشعر يف اإلعالم ول. ت الكربىآله اجلوائز واملكاف بذلاملناسبات الكربى وت   لهقام ت   !اإلذاعات والقنوات الفضائية

 أَيِّْده   اللَّه مَّ  اَّللَِّ  َرس ولِ  َعنْ  َأِجبْ  َحسَّان   "ايَ  سان بن اثبتحلاإلسالمي مكانة سامية مستمدة من دعاء الرسول 
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وخاصة الشعر الذي حيث على اجلهاد له ومساعه  ،شعرلل حبه نايث يظهر لادحكثري من األ  ويف 67.ِس"اْلق د   بِر وحِ 
ْعرِ  ِمنْ  ِإنَّ :قَالَ   اَّللَِّ  َرس ولَ  َأنَّ  َكْعبٍ   ْبنِ  أ يَبِّ  و"َعنْ ومحل النفس على مقارعة الصعاب  ن أجند و  68.حلَِْكَمةً  الشِّ

 ، ويعتمدلدى اجلمهور واالنفعايل ية الشعر واضحة يف أنه خياطب اجلانب النفسوكتاب م،صناعة اإلعال عالقة الشبه بني
                                                          والتالعب ابأللفاظ واتباع سياسة فن اإلقناع واإلغراء. ،على طريقة إنشاء املعاين

 

  .املكان. الرابع املطلب

الذي يتم فيه تصوير األحداث للقصة أو أي غرض إعالمي آخر، وحددانها يف نقطتني نقصد ابملكان هنا؛ املكان 
مها، أواًل، أمكنة تصوير أحداث العمل الفين؛ ميكن أن تكون يف كل مكان، ما عدا أماكن العورات؛ مثل غرف النوم  

واثنيهما  ومعرض لإلاثرة اجلنسية. أو احلمامات أو أحواض السباحة أو األندية الليلية والشواطي؛ اليت هي عنوان للعرى
ئي ليس ، فارتياد هذه األماكن ملشاهدة العرض املر ما وتلفزيون ومسرحينالفنون املرئية من سمكان عرض األعمال الفنية 

 فيها حرج، مادامت متحلية ابألداب العامة، ومهئية لالجتماع أفراد اجملتمع املسلم مبختلف الفئات العمرية والنوعية.

 

 املرئي. اإلسالمي اإلعالم تواجه الِت املعاصرة التحدَيت. الثالث حثاملب

كان حلداثة استخدام مصطلح اإلعالم املرئي يف العامل اإلسالمي أكرب األثر يف أتخره وعدم مواكبته، لوسائل وفنون 
روب العشواء وء الفهم واحلاالتصال واإلنتاج الفين العاملي، والذي كان من املمكن أن جينب العامل اإلسالمي كثري من س

اليت يواجهها الفرد املسلم اليوم، واليت تدار ضد اإلسالم وقيمه. ويف تقديران يرجع ذلك إىل، غلبة الظن الفقهي حبرمة 
استخدام الفنون اإلعالمية من صوت وصورة! وهذا بدوره أدى إىل، عدم التبكري أو االعرتاف أبمهية اإلعالم اإلسالمي 

نه أحد أهم روافد العمل الدعوي، اليت ال تقل فاعلية عن غريها، يف نصرة اإلسالم ونشر قيم اخلري ومنهجيته، وكو 
 واجلمال يف الكون.

ويف املقابل صاحب ذلك، تدين مستوى اإلنتاج الفين اإلسالمي من حيث اجلودة والدقة، والذي بدأ جليًا يف معظم  
تاج عدم اإلحرتافية بصورة واضحة، واليت صاحبت كل ختصصات اإلن األعمال الفنية اليت مت إنتاجها، حيث تعاين من
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الفين من متثيل، وإعداد للمضامني والرسائل اإلعالمية،  مبا يف ذلك اإلخراج والتصوير. كما كان لضعف التمويل املادي 
 مة املتوفرة له.رية الضخأكرب األثر لضعف املنتوج الفين، مقارنة مع اإلعالم غري اإلسالمي، وإمكانياته املادية والبش

ذ أن أغلب الدول إ-وساعدت تلك العوامل جمتمعة على حتويل غاية اإلعالم من وسيلة دعوية إىل وظيفة جتارية حبته
م سامهت بدورها على توسيع الشقة بني الدنيا واألخرة، وبني املسل -اإلسالمية حديثة عهد مبصطلح اإلعالم اإلسالمي

واكب اهلت عن عمد أو بدونه تعزيز القيم اإلميانية يف اجملتمع، وتطويع القيم األخالقية لتالئم وتوأخيه يف اإلنسانية، وجت
التحدايت اليت يعيشها الفرد املسلم، يف ظل املتغريات االقتصادية والسياسية االجتماعية اليت عصفت، ومازالت بوجدان 

ا املبحث أهم التحدايت اليت تواجه اإلعالم اإلسالمي يف هذوتفكري الفرد املسلم يف اجملتمعات اإلسالمية. ولقد رصدان 
 وأمجلها يف أربعة مطالب هي: 

  .الفين اإلنتاج. األول املطلب

 واْلديث النمطي اإلخراج. الثاين املطلب

 املادي. التمويل. الثالث املطلب

 .املسلمة للمجتمعات الثقافية الصوصية. الرابع املطلب

 

 

  .الفين جاإلنتا . األول املطلب

ي عرف، اإلنتاج الفين أبنه فكرة خيالية يف ذهن الفنان، مث تتطور لتجسد عمالً فنياً حمسوساً، كما تفسر"أمرية" "أن يكون 
 أي أن الفنان جيسد عمله الفين يف مادة معنية، أو واسطة معينة، ينتقل هبا -ماداًي -لكل عمل فين وجودًا فيزايئيًا 

، وهذه الواسطة املادية متنوعة، إذ قد تكون حجارة أو معداًن  أو تكون من األلوان، أو العمل الفين إىل اآلخرين
، وهذه الواسطة هي ما ميكننا أن 69األصوات، أو اجلسم اإلنساين، وهبا تتكون مفرادات اللغة اليت يتعامل هبا الفنان."
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اية حنتاً أو أي ، من قصيدة أو قطعة مؤسيقية، أو رو نطلق عليه اإلنتاج الفين؛ واليت ميكنها أن أتخذ أشكاالً فنية متنوعة
 ضرب من ضروب الفن املختلفة. 

ويف مفهومنا اإلسالمي لعملية اإلنتاج الفين، نعتربها عملية إنتاجية مثلها مثل أي عملية من عمليات اإلنتاج اخلدمية 
انية، فاملعين اإلنس  أسواق اخلدماتاألخرى، اليت تعتمد على مبدأ العرض والطلب، أو خلق وإجياد طلب للمعروض يف

ابإلنتاج الفين هو هنا ؛كعمل الطبيب الذي له املقدرة واخلربة على تشخيص املرض، ووصف الدواء املناسب للداء، أو  
كاملصلح االجتماعي الذي يقدم النصح واإلرشاد لألمراض االجتماعية، اليت سببها األمراض القلبية. ومن واقع قرأءتنا 

لراهن لإلعالم اإلسالمي؛ تبدو معاانته الواضحة يف عدم استحوذه على انتباه اجلمهور املسلم، وذلك مرده إىل للوضع ا
بعده من التعاطي الواقعي للقضااي واإلشكليات اليت تعاين منها اجملتمعات اإلسالمية، أو مبعىن آخر فشله يف تشخيص 

ي لم . إضافة إىل ذلك،  افتقاره إىل موصفات العمل اإلنتاجي العاملأمراض اجملتمع اإلسالمي أو ما حيتاجه اجلهمور املس
 اإلحرتايف من حيث اجلودة وحسن األداء. 

وما يصب يف صميم دراستنا هنا، هو أن اإلنتاج الفين لإلعالم اإلسالمي املرئي؛ الذي أنمل أن يصل ملستوى من 
بغية العظة عن طريق سرد القصص  ،٣70﴾ٱۡلقََصِص أَۡحَسَن  نَقُصُّ َعلَۡيكَ  نَۡحنُ ﴿اإلتقان واإلحسان كما قال هللا 

 اجلمال جعل"والعربة والتأسي، والتسرية والتصرب على املصائب، ومن أن جيعل هذه القصص وسيلة للتغيري يف اجملتمع، ب
 حاسة يخاطبفذلك التاثري الذي يلمس الوجدان وحيرك املشاعر ويفيض الدموع،  الوجداين، للتأثري مقصودة أداة الفين

 -الفن والدين-جسر يصل بني اإلنسان وربه طاملا أهنما  وجيعل من عبقرية الفن الفين، اجلمال بلغة الدينية الوجدان
 عمله يف يعَّرب ما عمله يف مبقدار أعظم الفنان ويكون"وتضيف أمرية قائلة : 71احلس." وقرارة النفس أعماق يف صنوان
 يكون الروحية؛ القيم ستوىم إىل التشكيلية القيم مستوى عن الفين عمله يف االرتفاع لىع القادر فاملصور قيم، عن الفين
، وهذا ما يسعي له اإلعالم اإلسالمي عمومًا يف منهجه 72"فقط. التشكيلية القيم على من الذي اقتصر عمله أفضل

لوكي والقيمي يف ريه فيكون منهجه السوإنتاجه لالعماله الفنية، االرتقاء مبستوى القيم يف وجدان الفرد املسلم، وتفك
ٍة أُۡخِرَجۡت ِللنَّاِس  ُكنتُمۡ ﴿:احلياة كما قال هللا    ١١٠.73﴾َخۡيَر أُمَّ

                                                           
 .3سورة يوسف آية .70
 .115ص - التصوير الفين يف القرآن -بتصرف، قطب، سيد .71
 .59ص - مدخل ِىل علم اجلمال وفلسفة الفن -مطر، أمرية حلمي . 72

 .110آل عمران آية .73



 

 
2196 

وعليه، فعملية اإلنتاج الفين لإلعالم اإلسالمي تشكل أحدى أهم التحدايت اليت تشهد قصورًا واضحاً؛ مقارنة مع 
 وأفالم ريةالسينمائية الطويلة والقص األفالم اإلنتاج الفين لصناعة اإلنتاج اإلعالمي غري اإلسالمي، وخاصة يف جمال

من قلة التمويل اليت حتتاجها مجيع عناصر العملية الفنية من  -كما سنذكر الحقًا   -املتحركة. ويرجع ذلك  الرسوم
ملنتوج الفين الشيق يف اتدريب وخربة وتعليم يف كل اجملاالت، ومن تصوير وإخراج ومتثيل وإنتاج، حىت نتمكن من إجياد 

صورة املادة الفنية، واملمثل البارع الذي يوصل رسالة العمل الفين مبنتهي الصدق وبشيت االنفعاالت، اليت تلفت انتباه 
املتلقي وتكسب احرتامه، واملخرج املقتدر الذي حتلى ابلكفاءة والدقة يف جتسيد العمل الفين، من مادة مكتوية إىل عمل 

 احلياة كلها.فين حي يصور 

 

 واْلديث النمطي اإلخراج. الثاين املطلب

من املعلوم أن فن اإلخراج "هو رواية قصة ما عن طريق أداء حركات متثيلية يف املسرح أو السنيما أو اإلذاعة أو التلفاز 
، توضح حوادث القصة بغرض املشاهدة، واستخدام املؤثرات السمعية والبصرية  تدريب املمثلني و أبسلوب فين وتقين معربَّ

فرواية القصة أو إلقاء الشعر أو أي نوع من أنواع العمل الفين بغية إظهار اجلمال أو اإلمتاع أو التعليم  74على التنفيذ."
أو اإلرشاد ألبد هلا؛ من فنان يقف من خلفها، ويعرضها عرضاً حياً، حىت تصل إىل حتقيق هدفها الذي من أجله متت 

ا، تعترب مهمة املخرج من أصعب املهام الفنية؛ ألهنا احملور الذي يعتمد عليه جناح أو فشل صياغة العمل الفين. ولذ
 فموضوعات الطبيعة كالزهور والبحار والطيور، وإن كانت تثري هبجة اإلنسان وإعجابهالعمل الفين، ويؤكد قطب قائالً "

إذن فمن خالل  ،ليت تستخدمها مادة للتعبري اجلميلوالرؤية املدربة ا ،ال تكتسب قيمة مجالية إال من خالل الذوق الفين
ون جمسداً ويصبح موضوعاً للتذوق الفين، مشكاًل من خالل فن من الفن ،التعبري الفين يكتسب اجلمال الطبيعي قيمته

ق و فكم من أعمال فنية عدمية احملتوى واملضمون، ولكن بفضل كفاءة اإلخراج والرؤية املدربة، والذ 75 ."يف تعبري فين
الفين العايل، حازت على إعجاب اجلمهور، وبلغت مصاف األعمال الفنية العظيمة، وعلى النفيض كذلك؛ هنالك كم 
هائل من األعمال الفنية، تصنف كقمة يف نبالة اهلدف ورقي املضمون ولكن؛ نسبة لسوء اإلخراج، ورادءة الذوق الفين 

 ابءت ابلفشل الذريع.

                                                           
 م.2010 -دار احملجة البيضاء: بريوت: لبنان  - 9ص  - فن اإلخراج التلفزيوين واإلذاعي -حممد على، عبد اخلالق .74
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 فن اإلخراج لإلعالم املرئي اإلسالمي معضلة، وهاجس كبري ابلنسبة لإلعالميني واملهتمنيواستناداً على ماسبق، يعترب 
هبذا اجملال احليوي؛ نسبة ملعاانته من االفتقار اإلبداعي، واإلداء اإلحرتايف، ومسة التكرار اليت ال تكاد تفارقه بصورة 

-م اإلسالمي املرئي مقارنة ابإلعالم غري اإلسالميمن جانب اإلعال -معاجلة التاريخ اإلسالمي -واضحة، لدرجة امللل 
وبعده عن مستوى اإلداء اإلحرتايف واإلبداعي. وال خيفى على أحد،  أنه ليس له مجهوره ي ذكر -الغريب بصفة خاصة

معدودة منه تعود عشرات السنني،كان هلا أكرب أتثري على املستوى  76وكل معجبيه أو حمبيه يفضلون أعمال إسالمية
 .78، وعمر77لي والعاملي، مع قلة من األعمال اجليدة اجلديدة اجلديرة بذكرها هنا، قمر بين هاشماحمل

ونشري جمرد إشارة هنا، إىل تعدد العوامل والعناصر اليت يعتمد عليها جناح العمل الفين اإلخراجي، واليت من أمهها: أواًل 
التحدايت اهلامة اليت تواجه فن اإلخراج وحتتوى على  وت عد من The impact on audiencesالتأثري على املشاهدين 

 Expectationعدة عناصر من أمهها إاثرة عاطفة التوقع، والتشويق، واملفاجأة، وسوف نتناوهلا بشيء من اإلجياز، التوقع  
داث الدرامية يف ونقصد هبا تداعي األح 79و"هو عنصر اإلاثرة اليت جتعل من التوقع عنصراً مميزاً يف إاثرة احلدث ذاته."

العمل الفين، مبنطق السبب والنتيجة، وساللسة تطور احلدث الدرامي، مما يؤدي إىل إحساس املتفرج كأنه عنصر يف 
صنع األحداث، وهنالك عدة حلقات خللق حالة التوقع املطلوب لدي املتفرج، ومن أمثلته يف قصص القرآن الكرمي 

، هو نوع من التوتر لتوقع حدث ما، وهو Suspense  ز. مث التشويقمن دعوة إمراة العزي موقف سيدان يوسف 
أقوى عناصر البناء يف القصة، وإخراجها من حيث قدرهتا على التأثري يف املتفرج، ومما جاء منه يف قصص القرآن رحلة 

ة وهلا عدة وهي االنتقال من حدث ألخر بصورة غري متوقع Surpriseمع العبد الصاحل. واملفأجاة  سيدان موسى 

                                                           
 ترمجتها إىل عدة لغات. الرسالة وعمر املختار ولقد متتأفالم املخرج الشهيد مصطفى العقاد مثل فلم  ،راجع.76
املسلسل التلفزيوين قمر بين هاشم يتناول سرية حممد رسول هللا، من إنتاج وإخراج حممد الشيخ جنيب، كتب الدكتور  قمر بين هاشم:.77

المية جبامعة سحممود عبد الكرمي السيناريو، وقام ابملراجعة التارخيية واللغوية الدكتور حممد مصطفى حممد صاحل رئيس قسم الدراسات اإل
ممثاًل، من عدة دول عربية مثل سوراي ولبنان واألردن والسودان وفلسطني، وهو من  220اخلرطوم كلية اآلداب، وقد شارك يف املسلسل 

 م.2008إنتاج  -إنتاج قناة ساهور:السودان 
من صفات  وما اشتهر عنه ،ث ومعارك:هو مسلسل اترخيي تلفزيوين، حيكي سرية وحياة عمر بن اخلطاب وما دار فيها من أحداعمر.78

إنتاج وهو  ،حىت تويف. دقق على الوقائع التارخيية يف النص الدرامي كل من يوسف القرضاوي وسلمان العودة وغريمها منذ أن كان صغرياً 
 م. 2010، ومؤسسة قطر لإلعالم عام(mbc)مـشرتك بني مركز تلفزيون الشرق األوسط 

 .120ص -ن اإلخراج التلفزيوين واإلذاعي ف -. حممد على، عبد اخلالق 79
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، وهي فن صناعة الفرح  Humorوقتله جلالوت. وأخرياً، عنصر الفكاهة  أشكال. ونعرض مثاله يف قصة داؤود 
 وإدخال السرور، على نفسية املشاهد ومن أمثلته جند يف قصة أصحاب اجلنة الذين أضمروا الشر فمكر هللا هبم.

يار ات العمل الفين، واليت من أمهها؛ املمثل واملكان، ويعترب اختاثنياً، سحر اإلخراج؛ ويتمثل يف إكتمال عناصر مقوم
املمثل اجليد ألداء الدور املعني من أصعب القرارات اليت تواجه املخرج. وإجياد املمثل الذي تتطابق عليه معايري االختيار 

ف إيل نشر القيم ء عمل فين يهدمن حيث املالمح الشكلية واملوهبة الفنية، والسرية الشخصية اجليدة، اليت تؤهله إلدا
واألخالق الفاضلة بني أفراد اجملتمع املسلم، وهذه حبد ذاهتا، تعترب من أكرب املعضالت والتحدايت اليت تواحه العمل 
 الفين اإلسالمي املرئي؛ إذ عدم حتلي الفنان مبعايري منظومة القيم اإلميانية اليت يدعو إليها يف عمله الفين؛ وبني ما يتحلى

، وما يعرضه من رسالة فنية ويدعو إليه من قيم. حيث 80به يف أرض الواقع؛ خيلق نوعاً من عدم الثقة بينه وبني اجلمهور
من املالحظ أن، أغلب املمثلني الذين يتعاطعون األدوار التمثيلية، اليت تتناول شخصيات من التاريخ اإلسالمي بعيدين 

 حيث السلوك والسرية احلسنة، وليس هنالك مالمح شبه بينهم إال يف يف واقعهم احلقيقي؛ عن تلك الشخصيات، من
 بطاقة اإلسالم!

والعنصر الثاين الذي يؤثر يف خلق سحر اإلخراج هو املكان؛ وي عامل املكان كشخصية متميزة هلا آبعادها االجتماعية 
تمثل يف شكل ح للعمل الفين، وتوالنفسية يف العمل الفين، وال تقل عن أي شخصية أو عنصر يف إضافة قيمة النجا 

املكان املعماري، وموقعه اجلفرايف، أو املستوى اإلجتماعي، وجيب أن يوظف بكل مستوايته يف الدراما؛ لتحقيق التأثري 
  املطلوب، لذا، كان من األمهية مبكان اختيار املكان بعناية فائقة، سواء كان أماكن طبيعية أو مصطنعة.

 

  املادي. يلالتمو . الثالث املطلب

الفين إلبداع امن املعلوم أن أي عمل عظيم يتطلب اإلنفاق عليه؛ حيت يتم إخراجه ابلصورة املطلوبة، وكذلك عملية  
مل الدعوي احلق من ضروب العضرابً يعده الشرع و تطلب اإلنفاق الكبري عليه، املرئي، تيف العمل اإلعالمي اإلسالمي 

ضخامة متويل اإلنتاج الفين لإلعالم غري اإلسالمي، والذي يفوق مليارت الدوالرات  ونشري هنا، إىل والواجب. والضروري
 له توح والشاملمويلها املفبت ،دولة الفاتكانلكل عمل فين إعالمي، وحىت لو رسوم متحركة لألطفال، تقف من خلفه 

رى، من عن مصادر التمويل األخألهنا تعده من أبواب التبشري، والوسائل الناجعة للدعوة ابلدين املسيحي، انهيك 
                                                           

وخاصة دوة، وحماولة تقليدهم وإختاذهم ق ،ومتابعة جمرايت حياهتم وأخبارهم ،ململثنياجلمهور اب حيث من املعلوم شغف اجلمهور:.80
 يف الوسائط االجتماعية. ،حيث سهولة انتقال املعلومة ؛يف واقعنا اليوم
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ت اللولب الليهودي الذي يدعم كل ما يعمل على ضرب اإلسالم، وتفتيو  ،جملس الكنائس العاملي، و التبشريةاملنظمات 
وعلى  ،على األنشطة الشبابية اإلعالميةاإلنفاق على اإلعالم اإلسالمي بكافة ضروبه، و  لذا، وجب األمة اإلسالمية.

وعلى  ملرئيا األدبية والعلمية اليت تصب يف خدمة العمل اإلعالمي اإلسالمي ،اء والباحثني والطالبمتويل كتاابت العلم
يف جماالت اإلعالم املختلفة من تصوير وإنتاج وإخراج لينافس املنتوج اإلعالمي املتخصصة  الدراسات والبحوث

ورش تدريب  وعلىبكة السيناريو وغريه...اإلسالمي الغريب من حيث نقاء الصوت ودقة التصوير وإبداع اإلخراج وح
 .واإلجناز بداعحىت يتأهلوا لإل واملهتمني هبذا اجملال اهلام، عالمينيإلوإعداد ا

 

 .املسلمة للمجتمعات الثقافية الصوصية. الرابع املطلب

 من السلف أثر وأ احلنيف الشرع مصادر يف شيء يورد ومل اإلنسانية؛ للمجتمعات الثقافية اخلصوصية اإلسالم احرتم
 من اإلسالم يءمباد مع يتعارض كان  ما إال ثقافاهتم، أو حياهتم شئون إدراة طريقة الناس إىل تغيري إىل دعا الصاحل،
 صبغة على يعمل ومل واللغات، والتقاليد العادات، اإلسالم تنوع وأحرتم وغريها. والعدل والسماحة الرمحة قيم حيث
 ثقافتهم مبمارسة لألحباش مسح أنه  الرسول عن ثبت ولقد. واحدة ثقافة أو واحدة لغة أو واحد بلون املسلم اجملتمع

ويعترب  .خلفه من تقف وهي هلا ممارستهم أثناء مبشاهدهتم رضى هللا عنهالعائشة  يسمح وكان واألعياد، األفراح مواسم يف
 الذايت لوجداينا الفكر أعماق يف تتجسد سان،واإلن والكون للحياة، شاملة رؤية الثقافة؛ اإلعالم اإلسالمي اخلصوصية

 واجملتمع واجلماعة الفرد ِوفّقه يسري احلياة أمناط من معني منط واجملتمع، وابعتبارها لإلنسان والسلوكي والذوقي، واألخالقي
 املستخدم لوباألس -إذاً -فهي. ومالبساهتا وظروفها مقتضياهتا سائر مع والتعامل احلياة حسب متطلبات البيئة، ملواجهة

ى ما سبق، يظهر استناداً عل .معها والتكيف مواجهتها يف املعتمد السلوك وهي احلياة، ومقتضيات مشكالت تناول يف
لنا أنه ليس هنالك تضارب بني قيم اخلصوصية الثقافية اجملتمعية للشعوب واألعراق وبني تعاليم الدين احلنيف. وعليه 

لتنشئة الثقافية ا عملية خالل من األفراد مستوى اإلميانية على القيم ترسيخ على رئياإلسالمي امل اإلعالم وسائل تعمل
 الثقافة احمللية والقيم ربعناص إبثرائها وتقوم العصر، مبتطلبات القيم اإلميانية ربط الوقت تعمل على ذات لألفراد، ويف

 .احمللي واالبتكار اإلبدع اصروبعن اآلخر، مع يتقامسونه ما لديهم أبن األفراد يشعر حىت العاملية،
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 الامتة.

  مسرية واجهت اليت التحدايت أهم وحصر املرئي، اإلسالمي اإلعالم واقع متواضعة الستقراء جاء هذا البحث، كمحاولة
 اوإعماهل الفرد، دانوج يف اإلميانية القيم منظومة تفعيل خالل من املسلم، الفرد إصالح صناعة وإنتاج العمل الفين يف

ين، حىت تستقر ويبني دورها وتفعيلها ابلقصص والسرد الفللقيم الروحية أو اإلميانية،  معاشاً، وسلوكاً مطابقاً  لتكون واقعاً 
رد أساطري وقصص. ومن وليست جميف ضميئر الفرد املسلم، فيستحضرها ويتمثل هبا يف سلوكياته وتعامالته مع الناس، 

 أمام الفضاء، نفتاحال نتيجة الشباب على الثقافية التأثريات عالم اليوم، تتدفقجانب آخر، يالحظ املراقب للواقع اإل
 الفضائية القنوات هتبث ما على السيطرة املمكن من يعد ومل إجيابياً أو سلبياً، إسهاماً  يسهم ما ومنها املختلفة، القنوات
مي؛ حيث اإلسال غري وبني ما هو الم إسالمي،بني ما يقدم على شكل إع املقارنة أوا لدولية، خاصة مع منها، العربية

 ومبختلف انيةاإلنس اجملتمعات بكل مما حاز على اعجاب اجلميع القصة، وروعة اإلخراج وسحر اإلداء ميتاز األخري جبودة
 .والنوعية العمرية الفئات

الدراسة  ذهه رئي، توضحوبرغم عتامة الصورة ومشقة الطريق كما تبدو، لإلرتقاء ابإلنتاج اإلعالمي اإلسالمي امل
 يتاح حىت بعهاوتت ابلنواقص، التبصر أجل النقد اهلدام، ولكن من أجل من ليس وترصد بعض السلبيات؛ التحدايت
كتويف اإلسالمي. وعليه، ال ميكننا الوقوف م اإلعالمي ابلعمل والرقي النهوض اجلليل، الدعوي اجملال هبذا للمهتمني

 وكيف عاء،مج هبدف الدفاع فقط عن قيمنا وديننا؛ ولكن بنية نشر قيم اخلري لإلنسانيةاأليدي حيال هذا األمر؛ ليس 
ٍة أُۡخِرَجۡت ِللنَّاِس  ُكنتُمۡ ﴿ابخلريية اليت وصفت األمة وحنن ال   ١١٠.81﴾َخۡيَر أُمَّ
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 التوصيات.

 نتاج الفين.ة إلثراء اإلاالهتمام ابإلعمال األدبية والفنية اإلسالمية والثقافية وتشجيع النشء على الكتاب .1
التمويل املنظم واملستمر واملمنهج لإلنتاج الفين اإلسالمي جبميع عناصره من تدريب وتعليم حىت يتم خلق كوادر  .2

 فنية هلا القدرة واملوهبة على إنتاج الفين اإلسالمي الذي ينافس املضمار العاملي.
 نتاج الفين لإلعالم اإلسالمي املرئي. إنشاء وتوسيع اجلامعات واملعاهد واملراكز املتخصصة لإل .3
ألمة تفعيل التبادل الثقايف بني اجملتمعات اإلسالمية غري الناطقة ابلعربية حىت يتحقق اإلثراء الثقايف بني أبناء ا .4

 اإلسالمية.
 طريق عن والشعيب الرمسي اجملتمع مؤسسات فئات مجيع من اإلسالمي الفلم لصناعة الدعم املادي واملعنوي .5

 املسابقاتو  اجلوائز رصد طريق عن اإللكرتونية األلعاب تصميم إىل الفلم الكرتوين صناعة وتشجيع دعم
 .لتشجيعها
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 املراجع واملصادر
 أوًَل. القرآن الكرمي وكتب التفسري 

 القرآن الكرمي.
  م.1987  -دار الشروق: القاهرة: مصر  - يف ظالل القرآن الكرمي  -سيد  قطب،

 اثنياً. كتب اْلديث
ريوت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: ب -عون املعبود لشرح سنن أيب داود -آابدي، حممد مشس احلق العظيم 

 م.1995-لبنان 
 -دار الصديق: اململكة العربية السعودية - صحيح األدُ املفرد لإلمام البخاري -األلباين، حممد انصر الدين 

 م. 2002
-السعودية  :الرايض :مكتبة املعارف للنشر والتوزيع - سلسلة األحاديث الصحيحة -مد انصر الديناأللباين، حم
 .م1995
 .م2001 -: بريوت: لبنان الرتاث دار إحياء - صحيح البخاري -أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل ،البخاري
: العاملية الرسالة -عبد اللطيف حرز هللاو  ،شعيب األرؤوط حتقيق -الرتمذي سنن -أبو عيسى حممد بن عيسى ،الرتمذي

   .ه1430 -دمشق: سوراي
مصطفى عبد القادر  قحتقي - املستدرك على الصحيحني -حممد بن عبد هللا بن محدويه بن ن عيم النيسابوري  ،احلاكم
 م.1990-: لبنان بريوت: دار الكتب العلمية -عطا

 م.1996 -دار اخلري: دمشق : سوراي  - مسلم شرح النووي على -النووي، حييي بن شرف أبو زكراي 

 -دار السالم: الرايض: اململكة السعودية  - صحيح مسلم - أبو احلسن مسلم بن احلجاج بن مسلم ،النيسابوري
 م.2000

 اثلثاً. كتب الثقافة اإلسالمية والتاريخ
  .م1977 -: القاهرة: مصر مكتبة غريب -31ص- الفنان واإلنسان -كراي ز إبراهيم، 

  م.1993 -دار الكتاب العريب: بريوت: لبنان  - الفوائد -ابن القيم، مشس الدين حممد بن أيب بكر اجلوزية 

  م.1994 -مؤسسة الرسالة: بريوت: لبنان  - زاد املعاد -ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن اجلوزية 

 .م2003 - لبنان: بريوت: صادر دار - العُر لسان - مكرم بن حممد الدين مجال الفضل أبو منظور، ابن
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 م.2003 -دار اجلامعة اجلديدة للنشر: االسكندرية: مصر - هندسة اإلعالن -أبوقحف، عبد السالم 
املكتب اإلسالمي للنشر  -: 8اجمللد  ،األعمال الفكرية الكاملة -رؤية يف عوامل النهوض -حسنة، عمر عبيد 

  م.2011 –والطباعة: بريوت: لبنان 
 م.2001 -مؤسسة الرسالة: بريوت: لبنان  - سري أعالم النبال ٌ -حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، 
 م.2002 -دار العلم للماليني: بريوت: لبنان  - األعالم -خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس ، الزركلي

 .      د.ت -لفالح:حلب: سورايمکتبة دار ا -اَلدي النبوي واَلرشادات احملمديه  -سراج الدين، عبدهللا 
 -مؤسسة قرطبة: القاهرة: مصر  - غذا ٌ األلباُ يف شرح منظومة اْلداُ  -السفاريين، حممد بن أمحد بن سامل 

 م.1993
 -وت: لبنان دار البشائر اإلسالمية: بري  - فوائد مسويه -مسويه، أبو بشر إمساعيل بن عبدهللا بن مسعود بن جبري

 م.2001

ة: مصر دار الفكر العرَب: القاهر  -لغة الطاُ اإلعالمى يف ضو ٌ نظرية اَلتصال -د اندر عبد احلكيم السيد، حمم
 م.2006-

 م.2000-الشركة املصرية العاملية للنشر: مصر -  علم اإلعالم اللغوي -شرف، عبد العزيز 
 م.2001 -دار قباء: القاهرة: مصر  -مقدمة يف شعرية اإلعالن  -عبد اجمليد، مجيل 
 م.1987 -الراين للرتاث: القاهرة: مصر  دار - خلق املسلم -الغزايل، حممد 
 .م2004 -دار الشروق: القاهرة: مصر - التصوير الفين يف القرآن -قطب، سيد 

  م.2002-دار الربكة: األردن   -وسائل اَلتصال   -املبيضني، عبد الرمحن حممد 
 م.2010 -دار احملجة البيضاء: بريوت: لبنان  -  زيوين واإلذاعيفن اإلخراج التلف -حممد على، عبد اخلالق 

 م.2013 –دار التنوير: القاهرة: مصر  - مدخل ِىل علم اجلمال وفلسفة الفن -مطر، أمرية حلمي 

 -ب الشركة العربية اإلفريقية للنشر والتوزيع: الدار البيضاء: املغر  -كتاُ املنهاج النبوي  -عبد السالم  ،ايسني 
 م.1989

 رابعاً.املقاَلت واألوراق العلمية والبحوث واملؤمترات

 م.17/7/2008 -اإلسالم قصة موقع -اْليا ٌ خلق :مقالة - راغب السرجاين،
http://islamstory.com/ar    
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، عبدهللا بن صاحل  ع م. رابط املوضو 7/5/2009بتاريخ - مقالة: احملبة منزلتها وَثرِتا وأسباُ حتصيلها -القصريِّ
http://www.alukah.net/sharia 

  خامساً.الكتب األجنبية
S.K. Langer, Philosophy in New Key, Cambridge Mass 1942.   

    سادساً.املواقع اإللكرتونية
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