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قواعد الن�صر يف املجلة
يف  ال�شليمة  واملنهجية  االأ�شالة  فيها  تتوفر  التي  والدرا�شات  البحوث  املجلة  تن�شر   )1(

جماالت املعرفة املختلفة.
اأن يخدم البحث ق�شايا التاأ�شيل العلمي وفقًا للمهنجية االإ�شالمية .  )2(

تن�شر املجلة البحوث والدرا�شات التي مل ي�شبق ن�شرها.  )3(
اأو  دكتوراه  ر�شالة  من  جزءًا  املقدمة  الدرا�شات  اأو  البحوث  من  اأي  يكون  اأاّل  يجب   )4(

ماج�شتري.
اإجراءات الن�شر :

 )Word( يقّدم الباحث كلما اأمكن ن�شخة من البحث اأو الدرا�شة مطبوعة على برنامج  ]1[
مع مراعاة التايل :

يكتب البحث اأو الدرا�شة باللغة العربية با�شتخدام خط )Simplified Arabic( بحجم   ]2[
بنط )16( وبهوام�ض 2�شم علوي و�شفلي واأي�شر, و3�شم اأمين.

ال يزيد عدد �شفحات البحث اأو الدرا�شة عن )45( �شفحة وال تقل عن )25( �شفحة مبا   ]3[
يف ذلك االأ�شكال واملراجع واملالحق .

يقّدم الباحث ملخ�شًا لبحثه, على اأن ال يزيد امللخ�ض عن )200( كلمة.  ]4[
يتم توثيق واإثبات املراجع وفقًا للمهنج العلمي.  ]5[

اأو الدرا�شة  اإىل رئي�ض حترير املجلة وله حق الفح�ض االأويل للبحث  تر�شل البحوث   ]6[
وتقرير �شالحيته للتحكيم اأو ا�شتبعاده.

اأو  تخ�شع البحوث والدرا�شات املقّدمة للن�شر للتحكيم العلمي وُيبّلغ �شاحب البحث   ]7[
الدرا�شة بنتيجة التحكيم خالل مدة اأق�شاها ثالثة اأ�شهر.

تخ�شع البحوث والدرا�شات املقّدمة للن�شر للتحكيم العلمي من قبل حمكمني اثنني على   ]8[
االأقل من املتخ�ش�شني يختارهما رئي�ض التحرير من قائمة املحكمني التي تعتمدها هيئة 
اإ�شدار املجلة ويجوز لرئي�ض التحرير اختيار حمكم مرجح يف حالة رف�ض البحث اأو 

الدرا�شة من قبل اأحد املحكمني.
ترد  وال  بحتة,  فنية  العتبارات  وترتيبها  والدرا�شات  البحوث  ن�شر  اأولويات  تخ�شع   ]9[

ل�شاحبها.
توؤول حقوق ن�شر البحوث والدرا�شات كاملة للمجلة.  ]10[

مينح كل باحث ثالث ن�شخ من عدد املجلة املن�شور فيها بحثه .  ]11[
{هـ}
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حمتوي�ت العدد
ال�شفحةالباحثا�شم البحث
زكلمة العدد

�ْشم الُْعْثَماين  اْلأْعَجميَّة يف الرَّ اْخِتَلُف الأ�ْشَماء 
َوالِقَراَءاِت الُقْرَءاِنيَّة

الدكتور
1عثمان يو�شف عي�شى علي

 الكلمات التي انفرد بها الإمام اأبو جعفر من بني 
القراء الع�شرة من طريق الدرة جمعًا وتوجيهًا

الدكتور
29خالد عبد الله الريح ح�شني

ظاهرة الرتادف يف كتب التف�شري )تف�شري كفاية 
�شعفاء ال�شودان منوذجًا(

الدكتور
57عبد البا�شط اإمام ثاين

الدكتور تاأ�شيل فقه الأقليات من خلل ال�شنة النبوية
89حممد �شيد اأحمد �شحاته

وال�شيغ  وخماطره،  اخلارجي  القرتا�ض 
ال�شلمية البديلة منه،)درا�شة حتليلية يف �شوء 

الواقع املعا�شر ون�شو�ض ال�شريعة ال�شلمية(

الدكتور
123اأحمد عبدالله حن�شل

الدكتورةدور ب�شمة اجلينات الوراثية يف اإثبات الن�شب
177بثينة حممد الدخري يحيى

العقبة  لبيعتي  الجتماعي  و  التاريخي  الأثر 
النبوة،  من  هـ   12- )620م  والثانية  الأوىل 

622م -13 هـ من النبوة(

الدكتورة
213بخيته حمد اأحمد اجلزويل

 La الق�شايا اجلدلية بني املجّلة الزيتونية وجملة
Tunisie catholique "تون�ض الكاثوليكية"

الدكتور
245حمّمد الفا�شل الّليف

ال�شلم  تر�شيخ  يف  ودورها  الرتبوية  القيم 
الجتماعي، درا�شة م�شحية من وجهة نظر معلمي 

الدرا�شات الإ�شلمية – حملية مدين الكربى

الدكتور
299خالد رحمة الله �شالح عبدالله

مكونات املعرفة العلمية يف املناهج ال�شودانية   
واجتاهات طرق تدري�شها بني احلداثة والتاأ�شيل 

)املكون الريا�شي اأمنوذجًا(

الدكتور
323حممد طه اأحمد املبارك
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كلمة العدد
احلمد لله رب العاملني وال�شالة وال�شالم على اأ�شرف خلق الله اأجمعني �شيدنا   
حممد بن عبد الله, معلم الب�شرية وهاديها باإذن ربها اإىل طريق اخلري والفالح يف 

الدارين وعلى اآله و�شحبه اأجمعني
وبعد ...  

ال�شالم عليكم ورحمة الله وبركاته,,,
العدد  هذا  اإخراج  على  واأعان  وفق  الذي  نحمدالله  الكرمي,  القارئ  اأيها   
اجلديد, من جملة تاأ�شيل العلوم, املميز �شكاًل ومو�شوعًا, والذي يحمل يف ترتيبه 
الرقم الرابع ع�شر من جملة االأعداد التي اأ�شدرها املركز. وال�شك اأن هذا العدد - 
وباإذن الله تعاىل-�شي�شكل اإ�شافة حقيقية حلركة تاأ�شيل العلوم واملعارف يف واقعنا 
املعا�شر يف جانبيها النظري والتطبيقي, و�شيظهر ذلك من خالل جملة املو�شوعات 
التي ا�شتمل عليها هذا العدد, والتي �شكب الباحثون فيها ع�شارة فكرهم وا�شتفرغوا 

فيها غاية جهدهم وخربتهم العملية والعلمية.
ونحمد الله كذلك اأن وفقنا الإختيار هذه املو�شوعات والتي غطت اأغلب حماور   

املجلة, والتي جاءت على النحو االآتي:
يف  اْلأْعَجميَّة  الأ�ْشَماء  اْخِتَلُف  عنوان:  يحمل  االأول  املو�شوع  جاء   
يو�شف  عثمان  الدكتور/  للباحث  الُقْرَءاِنيَّة,  َوالِقَراَءاِت  الُْعْثَماين  �ْشم  الرَّ
عي�شى علي, تناول الباحث فيه, التعريف لال�شم العجمي والعربي, وتعريف علم 
الر�شم, وتناول اختالف االأ�شماء االأعجمية يف الر�شم العثماين والقراءات القراآنية, 
َ كيفية ر�شمها والقراءات الواردة فيها مع ذكر ال�شاهد  ُثمنَّ قام بجمع هذه االأ�شماء وَبنينَّ

ه الباحث كل قراءة ذكرها يف بحثه . ة, ُثمنَّ َوجنَّ ينَّ ُ�شِ ة املمْ رنَّ ة اأو الدُّ اِطِبينَّ من ال�شنَّ
اأما املو�شوع الثاين فقد جاء حتت عنوان: الكلمات التي انفرد بها الإمام   
اأبو جعفر من بني القراء الع�شرة من طريق الدرة جمعًا وتوجيهًا, للباحث 
اأبو جعفر  باالإمام  التعريف  الدكتور/ خالد عبد الله الريح ح�شني, تناول فيه 
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وراوييه, والكلمات القراآنية التي قراأ بها االإمام اأبي جعفر وحده دون القراء الع�شرة, 
ثم قام الباحث بجمع هذه الكلمات وتوجيهها, مع ذكر ال�شاهد من الدرة امل�شية.

التف�شري  كتب  يف  الرتادف  ظاهرة  وجاء املو�شوع الثالث بعنوان:    
البا�شط  الدكتور/عبد  اعداد:  منوذجًا(  ال�شودان  �شعفاء  كفاية  )تف�شري 
اإمام ثاين, هدف من خالله الباحث اإىل تتبع اآراء اللغويني القدامى واملحدثني حول 
التف�شري وعلى اخلا�شة تف�شري كفاية �شعفاء  به من بطون كتب  الرتادف والتدرج 

ال�شودان لل�شيخ عبد الله بن فودي.
تاأ�شيل فقه الأقليات من خلل ال�شنة  واملو�شوع الرابع جاء بعنوان:   
النبوية للدكتور/ حممد �شيد اأحمد �شحاته, بني فيه الباحث اأهمية التاأ�شيل 
اإيرادها  يكرث  التي  االألفاظ  ببع�ض  وعرف  النبوية,  ال�شنة  خالل  من  االأقليات  لفقه 
يف البحث مثل فقه االأقليات, والهجرة وحكمها, وبيان تاأ�شيل ال�شنة النبوية لفقه 
اأحكام  يف  االأقليات  لفقه  النبوية  ال�شنة  وتاأ�شيل  العبادات,  اأحكام  يف  االأقليات 

املعامـالت, وتاأ�شيل ال�شنة النبوية لفقه االأقليات يف العادات واحلياة اليومية.
وال�شيغ  وخماطره،  اخلارجي  القرتا�ض  اخلام�ض:  املو�شوع  اأما   
املعا�شر  الواقع  �شوء  يف  حتليلية  منه،)درا�شة  البديلة  ال�شلمية 
حاول  حن�شل,  عبدالله  اأحمد  للدكتور/  ال�شلمية(  ال�شريعة  ون�شو�ض 
بالقرو�ض  التعريف  اأن ي�شلط ال�شوء على االقرتا�ض اخلارجي, من حيث  الباحث 
اأبرز  وبيان  املدينة  واالإ�شالمية  العربية  الدول  على  القرو�ض  هذه  واثر  اخلارجية 
االآثار ال�شلبية املعرقلة لعملية التنمية االقت�شادية يف هذه البلدان, وتطرق يف بداية 
بحثه اإىل جتلية مفهوم االقرتا�ض اخلارجي وتعريفه, ثم تناول مربرات االقرتا�ض 
خدمة  على  الدول  وطاقة  اخلارجي  االقرتا�ض  عن  النا�شئة  االآثار  وكذا  اخلارجي 

ديونها اخلارجية.
الوراثية يف  ب�شمة اجلينات  دور  بعنوان:  ال�شاد�ض  املو�شوع  وجاء   
بحثها  يف  تناولت  يحيى,  الدخري  حممد  بثينة  للدكتورة/  الن�شب  اإثبات 
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مفهوم ب�شمة اجلينات الوراثية وتاأثريها على الن�شب اإثباتًا ونفيًا وموقعها من بني 
الطرق ال�شرعية الإثبات الن�شب التي تت�شمن فرا�ض الزوجية ال�شحيح, واال�شتلحاق, 
الن�شب  اإثبات  يف  فاعليتها  اأثبتت  قد  البينة  هذه  اأن  وذكرت  والقيافة,  وال�شهادة, 
لالأطفال يف حالة اال�شتباه يف مواليد امل�شت�شفيات ويف �شحايا احلروب والكوارث 
اجلرمية,  اكت�شاف  يف  م�شتقلة,  اإثبات  و�شيلة  ت�شلح  ال  اأنها  واأكدت  واملفقودين, 

وحمل املتهم علي االإقرار.
التاريخي و الجتماعي  الأثر  فقد حمل عنوان:  ال�شابع  املو�شوع  اأما   
 13- 622م  النبوة،  من  هـ   12- )620م  والثانية  الأوىل  العقبة  لبيعتي 
هـ من النبوة(، للدكتورة/ بخيته حمد اأحمد اجلزويل, تناولت فيه مفهوم 
لتاريخها  مو�شحتًا  االأوىل  العقبة  بيعة  تناولت  ثم  واالإ�شالم,  التاريخ  يف  البيعة 
ما ت�شمنته  ثم علقت على  الرجال والن�شاء,  بنودها, واحلا�شرون من  ومكانتها و 
هذه البيعة من درو�ض وعرب, وتناول الباحثة كذلك وبنف�ض املنهج بيعة العقبة الثانية, 
درو�ض  من  البيعة  هذه  ت�شمنته  ما  على  علقت  ثم  واحلا�شرون,  بنودها  حيث  من 
وعرب, وو�شحت كذلك دور املراأة امل�شلمة يف بيعتي العقبة االأوىل والثانية, ثم ختمت 

باالأثر االجتماعي والتاريخي لبيعتي العقبة االأوىل والثانية.
وجاء املو�شوع الثامن بعنوان: الق�شايا اجلدلية بني املجّلة الزيتونية   
وجملة La Tunisie catholique "تون�ض الكاثوليكية" للدكتور/ حمّمد الفا�شل 
الّليف, هدف من خالله الباحث اإىل التعّرف على مالمح احل�شور امل�شيحي بتون�ض, 
ومدى ا�شتثارته للق�شايا احل�ّشا�شة, يف ظّل االحتالل الفرن�شي من خالل ا�شتنطاق 
للفرن�شيني وطبقة  عمومها  املوّجهة يف  الفرن�شية  بالّلغة  الناطقة  ال�شحافة  ن�شو�ض 
با�شتق�شاء  وكذلك  الفرن�شية,  التعليمية  املوؤ�ّش�شات  من  املتخّرجة  التون�شية  النخب 

ذخرية �شحفية تون�شية قّيمة, متمّثلة يف املجّلة الزيتونية.
ودورها  الرتبوية  القيم  عنوان:  حتت  جاء  فقد  التا�شع  املو�شوع  اأما   
معلمي  نظر  وجهة  من  م�شحية  درا�شة  الجتماعي،  ال�شلم  تر�شيخ  يف 
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الدرا�شات الإ�شلمية – حملية مدين الكربى, للدكتور/ خالد رحمة الله 
القيم  تلعبه  اأن  ميكن  الذي  الدور  معرفة  اإىل  الدرا�شة  وهدفت  عبدالله,  �شالح 
الرتبوية االإ�شالمية يف تر�شيخ ال�شالم االجتماعي, وذلك ملا ميثله ال�شالم من قيمة 
مهمة يف املجتمع وبغريه ت�شبح احلياة يف حكم العدم, كما هدفت الدرا�شة اأي�شًا 
اإىل معرفة اأمثل الطرق لتوظيف هذه القيم االإ�شالمية للو�شول اإىل ا�شتتباب االأمن.

املناهج  العلمية يف  مكونات املعرفة  بعنوان:  العا�شر  املو�شوع  وجاء   
)املكون  والتاأ�شيل  احلداثة  بني  تدري�شها  طرق  واجتاهات  ال�شودانية 
اإىل  البحث  هدف  املبارك,  اأحمد  طه  حممد  للدكتور/  اأمنوذجًا(  الريا�شي 
حتديد طبيعة اأ�شاليب تدري�ض مكونات املعرفة العلمية التي يت�شمنها املنهج الدرا�شي 
ت�شاهم  التي  النتائج  والتاأ�شيل وا�شتخال�ض  باحلداثة  ال�شوداين وحتديد عالقتها 

يف تزويد اإن�شان ال�شودان باخلربات العلمية احلديثة والقيم االإ�شالمية الرثة.

والله من وراء الق�شد,,

رئي�ض هيئة التحرير
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اْخِتَلُف الْسَاء اْلْعَجميَّة يف الرَّْسم اْلُعْثَماني َوالِقَراَءاِت الُقْرَءاِنيَّة
د. عثم�ن يو�صف عي�صى علي)1(

امل�شتخل�ض
علم  وتعريف  والعربي,  العجمي  لال�شم  بتعريف  الدرا�شة  هذه  الباحث  بداأ   
الر�شم  يف  االأعجمية  االأ�شماء  اختالف  البحث  هذا  يف  الباحث  تناول  الر�شم,ُثمنَّ 
َ كيفية ر�شمها والقراءات  االأ�شماء وَبنينَّ ُثمنَّ جمع هذه  القراآنية,  العثماين والقراءات 
ه الباحث كل قراءة  ة ُثمنَّ َوجنَّ ينَّ ُ�شِ ة املمْ رنَّ ة اأوالدُّ اِطِبينَّ الواردة فيها مع ذكر ال�شاهد من ال�شنَّ
ختم الباحث بحثه بتو�شيات ونتائج اأودعها خامتة البحث. ذكرها يف هذا البحث ُثمنَّ

ِمَن  اُه  اإينَّ حفظه  من  له  َظنا  ِحفمْ وَجعل  المْكتاب,  ِبَوَراَثِة  َطَفانا  ا�شمْ ِللِهالذي  ُد  ممْ َ احلمْ  
ِو ُطرِق ِرَواَياِته و�شبمْط  لمْنا من اأ�شانيد قراءاِته وعزمْ َفنا مبا ُحمِّ ِتَيابمْ و�َشرنَّ ِريِف واالرمْ حمْ التنَّ
َنا بحفظه والعمل مبافيه ون�شلي ون�شلم على  ننَّ َعَليمْ اأَُلُه تعاىل اأن مَيَ اأداِء ُحُروفِه وَكِلَماتَه َفَن�شمْ

�شيد الب�شرية �شلى الله عليه وعلى اآله واأ�شحابه ومن تبعهم باإح�شان اإىل يوم الدين .
وبعد : مما ال �شك فيه اأن للعلماء الدور العظيم يف درا�شة االإرث االإ�شالمي   
العظيم  النبوي  االإرث  بهذا  املهتمني  االأمة مما جعل  بني  ون�شره  وتنقيحه وحتريره 
يتناف�شون يف خدمته وامتدادا لهذه اجلهود املتوا�شلة فقد جاء هذا البحث حماولة 
جلمع االأ�شماء االأعجمية يف القراآن الكرمي واالختالف يف ر�شمها)الر�شم العثماين( 
وقراءتها جمعا وتوجيها, واالإ�شهام يف خدمة هذا العلم خدمة للدين الأنه اأ�شبح يف 
العلمية  اجلهود  بذل  ي�شتدعي  وذلك  النادرة  القليلة  التخ�ش�شاِت  من  الزمان  هذا 
يجعله  اأن  تعاىل  الله  اأ�شاأل  واخلا�شة  العامة  بني  ون�شره  العلم  هذا  على  للمحافظة 

خال�شًا لوجهه الكرمي واأن ينفع به.
مو�شوع البحث:

تناول هذا البحث االأ�شماء االأعجمية يف الر�شم العثماين والقراءات القرءانية   
جمعًا وتوجيهًا .

اأ�شتاذ م�شاعد : بق�شم القراءات - جامعة القراآن الكرمي وتاأ�شيل العلوم .  -1
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م�شكلة البحث :
حدود  اأما  القرءانية,  والقراءات  العثماين  الر�شم  يف  االأعجمية  االأ�شماء   
امل�شكلة فهي معرفة اختالف االأ�شماء االأعجمية يف الر�شم والقراءات القرءانية وبيان 

كيفية ر�شم هذه االأ�شماء والقراءات فيها.
اأ�شئلة البحث :

يجيب هذا البحث على االأ�شئلة االآتية  
ما املراد بالر�شم العثماين ؟  

ما املراد باالأ�شماء االأعجمية ؟  
وكم عدد اأ�شماء االأعالم االأعجمية يف القراآن الكرمي الوارد فيها اخلالف بني   

الر�شم والقراءات؟
كيف يعرف اال�شم العجمي؟   

هل االأ�شماء االأعجمية فيها خالف يف الر�شم والقراءات ؟  
َم ا�شم اإبراهيم يف البقرة بغري ياء ويف غريها بالياء؟ مثال : مِلَ ُر�شِ  

اأهداف البحث :
يهدف هذا البحث اإىل جمع االأ�شماء االأعجمية وبيان كيفية ر�شم هذه االأ�شماء   

والقراءات الواردة فيها, وميكن تلخي�شها يف النقاط االآتية :
• جمع ما تفرق من االأ�شماء االأعجمية يف القراآن الكرمي   

• بيان ر�شم االأ�شماء االأعجمية.  
• بيان القراءات الواردة فيها وتوجيهها من لغة العرب.  

اأهمية البحث :
تاأتي اأهمية البحث ل�شلته املبا�شرة بكتاب الله تعاىل م�شدر الت�شريع االأول.  

ورود االأ�شماء االأعجمية يف القراآن الكرمي   
بيان معرفة ر�شم االأ�شماء االأعجمية والقراءات الواردة فيها.  

علم الر�شم والقراءات من اأهم العلوم التي ينبغي املحافظة عليها.  
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اأ�شباب اختيار البحث :
�شبب اختيار املو�شوع نتيجة ل�شوؤال وجهه اإىل اأحد االإخوة الكرام بال�شعودية   

َم ا�شم اإبراهيم يف البقرة بغري ياء ويف غريها بالياء؟؟ وال�شوؤال هو ) مِلَ ُر�شِ
فبعداالإجابة على ال�شوؤال قلت يف نف�شي ملاذا ال اأجمع االأ�شماء االأعجمية ثم   

اأبني ما فيها من ر�شم وقراءات ل�شرف هذا العلم وخدمة لكتاب الله.
حدود البحث :

والقراءات  العثماين  الر�شم  يف  االأعجمية  االأ�شماء  اختالف   : املو�شوعية  احلدود 
القرءانية جمعًا وتوجيهًا

احلدود اللغوية : اللغة العربية دون غريها من اللغات 
الدرا�شات ال�شابقة :

م�شائلها  �شمن  القراءات  وكتب  الر�شم  كتب  تناولتها  االأعجمية  االأ�شماء   
ولكني مل اأقف على بحث بهذا العنوان على ح�شب اطالعي .

منهج البحث :
االأعجمية يف  االأ�شماء  الذي قام بجمع  املنهج اال�شتقرائي  البحث  اتبع هذا   
العرب. لغة  من  وتوجيهها  فيها  الواردة  والقراءات  ر�شمها  وبيان  الكرمي  القراآن 
اأما االأ�شماء التي ال يوجد فيها خالف يف الر�شم والقراءات فال اأتعر�ض لها لطول 

البحث.
هيكل البحث :

مطالب  مبحث  كل  وحتت  مباحث  واأربع  مقدمة  على  البحث  هذا  ا�شتمل   
وخامتة كما يلي.

املقدمة : ا�شتملت على اأهمية املو�شوع, واأهدافه ومنهجه
وفيه  والعجمي  العربي  اال�شم  وتعريف  العثماين  الر�شم  تعريف  الأول:  املبحث 

ثالثة مطالب:
املطلب الأول : تعريف الر�شم العثماين.  
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املطلب الثاين: تعريف اال�شم العربي.  
املطلب الثالث: تعريف اال�شم العجمي.  

املبحث الثاين: االأ�شماء االأعجمية الوارد فيها اخلالفوكيف يعرف اال�شم العجمي 
وفيه مطلبان :

املطلب الأول : االأ�شماء االأعجمية الوارد فيها اخلالف.  
املطلب الثاين: كيف يعرف اال�شم العجمي  

املبحث الثالث : اختالف الر�شم العثماين والقراءات القراآنية يف االأ�شماء االأعجمية 
وفيه ثالثة مطالب :

االأ�شماء  يف  القراآنية  والقراءات  العثماين  الر�شم  اختالف  الأول:  املطلب   
االأعجمية االآتية ) اإبراهيم جربيل( .

االأ�شماء  يف  القراآنية  والقراءات  العثماين  الر�شم  اختالف  الثاين:  املطلب   
االأعجمية االآتية ))اإ�شماعيل, واإ�شحاق, وعمران, وهارون, ولقمان, و�شليمان, 

وداود, واإ�شرائيل(.
االأ�شماء  يف  القراآنية  والقراءات  العثماين  الر�شم  اختالف  الثالث:  املطلب   
االأعجمية االآتية ))طالوت, وجالوت, وياأجوج, وماأجوج, وميكال, وهاروت, 
وماروت, وقارون, وهامان", ويف هذا الق�شم اأي�شًا "اإليا�ض", و"اإليا�شني", 

"بابل"(.
املبحث الرابع : اختالف الر�شم العثماين والقراءات القراآنية يف االأ�شماء االأعجمية 

وفيه مطلبان:
االأ�شماء  يف  القراآنية  والقراءات  العثماين  الر�شم  اختالف  الأول:  املطلب   

االأعجمية االآتية )»�شيناء« » زكريا «»اآزر«»اإلي�شع«»»ثمودا«(.
االأ�شماء  يف  القراآنية  والقراءات  العثماين  الر�شم  اختالف  الثاين:  املطلب   

االأعجمية االآتية )»يحيى« »عي�شى«»مو�شى«»مرمي«» زبورا «(.
اخلامتة تتلوها اأهم النتائج والتو�شيات.
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املبحث االأول
تعريف الر�شم العثماين واملراد منه وتعريف ال�شم العربي والعجمي

املطلب االأول 
تعريف الر�شم العثماين واملراد منه

ُة االأََثِر, وقيل: مالي�ض له �شخ�ٌض من  الر�شم يف اللغة: هواالأََثُر, وقيل: بقينَّ  
االآثار)1(. والر�شم يف اال�شطالح: ق�شمان: قيا�شي وتوقيفّي.

االبتداء  تقدير  على  هجائها,  ِبحروف  هوت�شويرالكلمة   : القيا�شيُّ فالر�شم   
ِبها, والوقف عليها.

العثمانية  امل�شاحِف  خطِّ  خمالفاُت  به  َرُف  ُتعمْ علٌم  هو   : التوقيفيُّ والر�شم   
الأ�شول الر�شم القيا�شي.

وهذا الر�شم التوقيفي هو الذي يعرف بـ )الر�شم العثماين(, ن�شبة اإىل عثمان   
ُن يف امل�شاحف العثمانية. َُدونَّ بن عفان )ر�شي الله عنه(, اإذ هو الر�شم املمْ

م العثماين اأو اال�شطالحي.  �شمْ م امل�شحف, اأو الرنَّ م اأو َر�شمْ �شمْ وم�شطلح الرنَّ  
الأننَّ  ر,  متاأخِّ وقت  يف  امل�شحف  هجاء  ِعلمْم  على  اَلَلة  ِللدِّ ا�شتعماله  ظهر  مايبدو  على 
ىل مل ت�شتخدم هذه الكلمة للداللة على خط امل�شحف, بل اإن  املوؤلفات فيا لقرون االأومْ

املعاجم اللغوية مل تكن تذكر اأي معنى لها يتعلق بالكتابة يف مادة »ر�شم«.
قال ابن دريد ت 321 هـ: »ر�شم كل �شيء: اأثره, واجلمع ر�شوم«)2(.  

وقال االأزهري ت 370 هـ: »الر�شم هو االأثر« ور�شم الدار ما كان من اآثارها   
ال�شقًا باالأر�ض)3(.

قال ابن منظور ت 711 هـ: »الر�شم هو االأثر, وقيل بقية االأثر, وقيل مالي�ض   
�ُشٌم وُر�شوٌم)4(. وهذا املعنى ينطبق على مر�شوم  اأَرمْ له �شخ�ض من االآثار« واجلمع 

ل�شان العرب املوؤلف : حممد بن مكرم بن منظور االأفريقي امل�شري النا�شر : دار �شادر – بريوت الطبعة االأوىل 12/ 241.  -1
جمهرة اللغة البن دريد 2/ 221.  -2

خمتار ال�شحاح املوؤلف : حممد بن اأبي بكر بن عبد القادر الرازي النا�شر : مكتبة لبنان نا�شرون – بريوت الطبعة طبعة جديدة,   -3
1415 – 1995 حتقيق : حممود خاطر )267/1(.

ل�شان العرب 12/ 241.  -4
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خط امل�شحف, فهو اأثر من اآثار)1(.
اللغوي  املعنى  بني  وا�شحة  العالقة   : جناح  بن  �شليمان  داوود  اأبو  قال   
واال�شطالحي ملر�شوم خط امل�شحف, ومن ثم �شحت ت�شميته ب: »ر�شم امل�شحف«, 

فهو اأثر وخط وكتابة.
واإذا كانت امل�شنفات االأوىل يف الر�شم يغلب عليها م�شطلح هجاء امل�شاحف,   
فاإن املوؤلفات املتاأخرة غلب عليها اإطالق م�شطلح الر�شم واملر�شوم, و�شار علمًا على 
هجاء امل�شاحف وكتابتها, فتخ�ش�ض بخط امل�شحف. ومن ثم اأ�شيف اإىل ما يعرفه 
ويخ�ش�شه, فقيل: ر�شم امل�شحف, اأو اأ�شيف له الو�شف فقيل: »الر�شم العثماين«, 
االإ�شافة, ف�شاع  ا�شتعماله داللة على خط امل�شحف ولو كان مقطوعا عن  ثم �شاع 
ا�شتخدامه للتعبري عن هجاء امل�شاحف, وحتددت داللته, وقال اأبو داوود قد تبني يل 
اأن علم الر�شم من حيث اال�شطالح تردد يف كتب القوم باأكرث من ا�شم, حتى ا�شتهر 

بني املتاأخرين با�شم »الر�شم العثماين«)2(.
واملراد باأ�شول الر�شم القيا�شي قواعده املقررة فيه, ويرادف الر�شم: اخلط,   
والكتابة, والزبر وال�شطر, والرقم, والر�شم بال�شني املعجمة, واإن غلب الر�شم بال�شني 

املهملة يف خط امل�شاحف.
العثمانية من حيث احلذف  امل�شاحف  التوقيفي حروف  الر�شم  ومو�شوع   

والزيادة, واالإبدال, والف�شل, والو�شل, ونحو ذلك.
ومن فوائده متييز ما وافق ر�شم امل�شاحف من القراءات فيقبل, وما خالفه   
اأنه  اإاّل  العربية  الوجه يف  القراءات متواتر ظاهر  نقل وجه من  لو  منها فريد, حتى 
خمالف لر�شم امل�شاحف, فاإن كانت خمالفته من نوع املخالفات امل�شطورة يف الفن 

قبلت القراءة واإالنَّ ردت.
اأحد االأركان الثالثة التي  وموافقة القراءة خلط امل�شحف, ولو تقديرًا هي   

عليها مدار قبول القراءات)3(.
خمت�شر التبيني لهجاء التنزيل )1/ 131(.  -1

خمت�شر التبيني لهجاء التنزيل الأبي داود �شليمان بن جناح, درا�شة وحتقيق اأحمد بن اأحمد �شر�شال )1/ 132(.  -2
دليل احلريان الكتاب: دليل احلريان على مورد الظماآن املوؤلف: اأبو اإ�شحاق اإبراهيم بن اأحمد بن �شليمان املارغني التون�شي املالكي   -3

)املتوفى: 1349هـ( النا�شر: دار احلديث- القاهرة )�ض: 63(.
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يف  الكرمي  القراآن  كلمات  كتابة  طريقة  العثماين(  )الر�شم  كلمة  وتعني   
امل�شاحف التي كتبها ال�شحابة يف خالفة �شيدنا عثمان بن عفان - ر�شي الله عنه 
امل�شاحف  ِلِكَتاَبَة  اأ�شا�شًا  امل�شلمون  واتخذها  االإ�شالمية  االأم�شار  اإىل  واأُر�شلت   -
فيها  ُجِمَع  التي  ال�شحف  اإىل  العثمانية  امل�شاحف  اأ�شول  .وترجع  القراآن  وقراءة 
التي  الله عنه - من الرقاع)1(  اأبي بكر ال�شديق - ر�شي  القراآن يف خالفة �شيدنا 
ُ ما  ُكِتَب فيها يف زمن النبي - �شلى الله عليه و�شلم - فامل�شاحف العثمانية هي َعنيمْ
ُكِتَب يف زمنه - �شلى الله عليه و�شلم- ُمفّرقًا يف الرقاع, وُجِمَع يف ال�شحف يف 
َبِت امل�شاحف اإىل �شيدنا عثمان بن عفان الأن  خالفة ال�شديق ر�شي الله . واإمنا ُن�شِ
ذلك مت يف خالفته وباأمر منه, على نحو ما هو م�شهور ومعروف يف كتب احلديث 

والتاريخ.
َمت  وقد حافظ امل�شلمون على ر�شم الكلمات يف امل�شاحف على نحو ما ُر�شِ  
يف امل�شاحف العثمانية, و�َشّكَل ذلك الر�شم ظاهرة اعتنى بها علماء القراآن, وُكّتاب 
امل�شاحف, وعلماء اللغة, واخت�ض بدرا�شتها ) علم ر�شم امل�شحف ( الذي ُكِتَبت فيه 

ع�شرات املوؤلفات منذ بدء تدوين العلوم االإ�شالمية اإىل ع�شرنا احلا�شر .
 املطلب الثاين

تعريف ال�شم العربي
مبعنى  ب  وَتَعرنَّ واالأعراب,  واالأعرابّي  ب  والُعرمْ الَعَرب  معجمهم:  من  َعُرب:   
ه بالَعَرب., من�شوؤها جزيرة العرب, والن�شب اإليها: عربي, ويقال: ل�شان عربي,  ت�شبنَّ

ولغة عربية)2(. 
اأهل  وهم  العروبة,  بنيِّ  َعَربّي  اإليهم  والن�شبة  النا�ض,  من  جيل  والعرب:   
ة. وجاء يف ال�شعر الف�شيح: االأعاريب.  االأم�شار. واالأعراب منهم �ُشّكاُن البادية خا�شنَّ
, الأنه ال واحد له. ولي�ض االأعراب جمعًا لعرب, كما كاَن  والن�شبة اإىل االأعراب اأعرابيٌّ
منهم,  اخُللنَّ�ُض  هم  العاربة  والعرب  جن�ٍض.  ا�شم  العرب  واإمنا  لَنَبٍط,  جمعًا  االأنباط 

ُت الثوَب بالِرقاِع. ال�شحاح يف اللغة )1/ 265(. َعُة: اخلرقُة. تقول منه: َرَقعمْ جمع رقعة وهي القطعة من الن�شيج اأو اجللد, والُرقمْ  -1
العامي الف�شيح من اإ�شدارات جممع اللغة العربية بالقاهرة )18/ 6(.  -2
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اأي  ب,  باء. وتعرنَّ الَعرمْ فاأُكدنَّ به, كقوله ليل الئل. ورمبا قالوا: العرب  واأِخذ من لفظه 
الذين  امل�شتعربة هم  اأعرابّيًا. والعرب  اأي �شار  َرِتِه,  ِهجمْ َب بعد  بالعرب. وتعرنَّ ه  ت�شبنَّ
واخليل  العربية  واملراأة  اللغة.  هذه  هي  والعربية:  بة.  املتعرِّ وكذلك   , بُخلنَّ�ضٍ لي�شوا 

العربية...الخ.
والَعَرَب والُعرب واحد, مثل الَعَجم والُعجم. والُعَريب: ت�شغري العرب. وَعُرَب   
االإعراب.  يف  يلحن  مل  اإذا  كالمه,  واأعَرَب  عربيًا.  �شار  اأي  ُعروَبة,  بال�شم  ل�شانه 

ِتِه, اأي اأف�شح بها ومل يّتق اأحدًا)1(.  واأعرب بحجنَّ
قال اأبو بكر قال الفراء: االأعراب اأهل البادية والعرب اأهل االأم�شار فاإذا ُن�شب   
الرجل اإىل اأنه من اأعراب البادية قيل اأعرابي, قال الفراء وال تقول عربي لئال يلتب�ض 
بالن�شبة اإىل اأهل االأم�شار, قال الفراء واإذا ن�شبت رجاًل اإىل اأنه يتكلم بالعربية وهو من 
َبايِن, واإمنا �شميت العرب عربًا حل�شن بيانها يف عبارتها واإي�شاح  العجم قلت رجل ُعرمْ

َت معانيهم)2(.  َربمْت عن القوم اإذا َتكلنَّمُت عنهم واأبنمْ معانيها من قول العرب قد اأعمْ
ِرب  نوا ال�شبي حني ُيعمْ فائدة : قال اإبراهيم النخعي)3(: ) كانوا ي�شتحبون اأن ُيَلقِّ  

ال اإله اإال الله ثالث مرات( فمعنى يعرب يبنيِّ الكالم قال ال�شاعر يذكر حمامتني
ل يعرب�ن لن� قوًل فنفهمه  •  وم� هم� يف مق�ٍل اأعجمّي�ِن

اأراد ال ُيَبّيَنان لنا قواًل)4(.   
 املطلب الثالث

تعريف ال�شم الأعجمي
َجُم : َمنمْ  َجُم . واالأَعمْ ٌم اأعمْ ريِك : ِخالُف الَعَرِب . َرُجٌل وَقومْ حمْ ُم بال�شم وبالتنَّ الُعجمْ  

َر�ُض)5(. َجِميِّ واالأَخمْ ُح كاالأَعمْ �شِ ال ُيفمْ
الرابعة, 1407  الطبعة  عطار  الغفور  عبد  اأحمد  اجلوهري حتقيق  بن حماد  اإ�شماعيل  تاأليف  العربية  و�شحاح  اللغة  تاج  ال�شحاح   -1

ه  - 1987 م )1/ 453.
الزاهر فى معانى كلمات النا�ض )2/ 46(.  -2

َخِع  ِد بِن َماِلِك بِن الننَّ ِل بِن �َشعمْ َعَة بِن ُذهمْ ِرو بِن َرِبيمْ َوِد بِن َعممْ �ِض بِن االأَ�شمْ َد بِن َقيمْ ُم بُن َيِزيمْ َراِهيمْ َراَن اإِبمْ ُه الِعَراِق, اأَُبو ِعممْ االإَِماُم, احَلاِفُظ, َفِقيمْ  -3
اَلِم. �شري اأعالم النبالء )8/ 86(. , اأََحُد االأَعمْ يِفُّ , ُثمنَّ الُكومْ , الَيَمايِنُّ َخِعيُّ الننَّ

ت�شحيفات املحدثني لالإمام اأبو اأحمد احل�شن بن عبدالله بن �شعيد بن اإ�شماعيل الع�شكري, املحقق : حممود اأحمد مرية )1/ 264(.  -4
القامو�ض املحيط للفريوز اآبادي )�ض: 1466(.  -5
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واالأعجم اأي�شا: الذي ال يف�شح وال يبني كالمه, واإن كان من العرب.  
واملراأة عجماء, ومنه زياد االأعجم ال�شاعر. واالأعجم اأي�شا: الذي يف ل�شانه   

عجمة واإن اأف�شح بالعجمية. ورجالن اأعجمان وقوم اأعجمون واأعاجم.
لَْناُه َعَلى َبْعِض الَْْعَجِمنَي} )ال�صعراء: 198(, ثم ين�شب اإليه  قال الله تعاىل: {َوَلْو َنزَّ  
فيقال ل�شان اأعجمي, وكتاب اأعجمي. وال تقل رجل اأعجمي فتن�شبه اإىل نف�شه, اإال اأن 

يكون اأعجم واأعجمي مبعنى مثل دوار ودوارى)1(. 
وقال اأبو بكر قال بع�شهم االأعجمي معناه يف كالم العرب الذي يف ل�شانه   
اأهله من الَعَجم واإنمْ كان ف�شيح الل�شان  مة واإنمْ كان من العرب والَعَجِميُّ الذي  ُعجمْ
ٌم الأنها ال  مة ويقال للدواب ُعجمْ َجُم اإذا كان يف ل�شانه ُعجمْ يقال رجل اأعجمّي ورجل اأَعمْ

ر العجماوان الأنهما ال ُيجهر فيهما بالقراءة)2(.  ر والَع�شمْ همْ تتكلم ويقال للظُّ
ال  الذي  االأعجمي  اأّن   : واالأعجمي  االأعجم  بينهما,  الفرق  يف  واخلال�شة:   
�شب . والَعَجمّي : الذي ن�شبته اإىل العجم واإن كان يف�شح.  ح واإن كاَن عربينَّ الننَّ ُيف�شِ
ب جمع العرب, يقال هوؤالء العرب والَعَجم, وهوؤالء الُعرب والُعجم. واإمنا  وكذلك الُعرمْ
�شميت العرب عربًا حل�شن بيانها يف عبارتها واإي�شاح معانيها)3(. والعربي املن�شوب 

ر, واالأعرابي : املن�شوب اإىل البادية. �شَ َ اإىل العرب واإن مل يكن ف�شيحا وهم اأهل احلمْ

املبحث الثاين
الأ�شماء الأعجمية الوارد فيها اخللف وكيف يعرف اال�شم العجمي

 املطلب االأول
الأ�شماء الأعجمية الوارد فيها اخللف
االأ�شماء االأعجمية يف القراآن الكرمي عند علماء الر�شم ق�شمان: 

واإ�شحاق,  واإ�شماعيل,  "اإبراهيم,  اأ�شماء:  ت�شعة  وهو  ا�شتعماله  كرث  ق�شم   •
وعمران, وهارون, ولقمان, و�شليمان, وداود, واإ�شرائيل".

ال�شحاح تاج اللغة و�شحاح العربية للجوهري )7/ 284(.  -1
الزاهر فى معانى كلمات النا�ض )2/ 45(.  -2

اإحياء الرتاث العربي - بريوت - 2001م الطبعة :  اأحمد االأزهري, دار الن�شر : دار  اأبو من�شور حممد بن  اللغة املوؤلف :  تهذيب   -3
االأوىل, حتقيق : حممد عو�ض مرعب)1/ 249(.
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ا: "طالوت, وجالوت, وياأجوج,  وق�شم مل يكرث ا�شتعماله وهو ت�شعة اأ�شماء اأي�شً  •
الق�شم  وماأجوج, وميكائل, وهاروت, وماروت, وقارون, وهامان", ومن هذا 
يف  اخلالف  فيها  الوارد  االأ�شماء  هذه  "بابل"  و"يا�شني",  "اإليا�ض",  اأي�شا 
القراءات فقط فال  االآتية فاخلالف فيها يف  االأ�شماء  بقية  اأما  الر�شم والقراءات 

خالف فيها بني علماء الر�شم .
وهي كاالآتي :

»�شيناء« وردت يف مو�شع واحد يف �شورة املوؤمنون االآية :20  -1
» زكريا « ورد يف خم�ض موا�شع اأول مو�شع اآل عمران االآية :37   -2

»اآزر« ورد يف مو�شع واحد يف �شورة االأنعام االآية :74  -3
»والي�شع« ورد يف مو�شعني واحد يف �شورة االأنعام االآية :86, و�شورة �ض:   -4

االآية 48.
»عزير« ورد يف مو�شع واحد يف �شورة التوبة االآية :30  -5

فيها بني  )الثاء وامليم والدال( مو�شعا واخلالف  اثناع�شرة  »ثمود« ورد يف   -6
التنوين وعدمه.

»يحيى«ورد يف اأكرث من ثمانية موا�شع واخلالف فيها بني االإمالة وعدمها.  -7
بني  فيها  واخلالف  مو�شعا  ع�شرة  �شتة  يف  ورد  نداء  ياء  غري  من  »عي�شى«   -8

االإمالة وعدمها.
»مو�شى« من غري نداء ورد يف مائة وت�شع وع�شرون مو�شعا واخلالف فيها   -9

بني االإمالة وعدمها.
التفخيم  بني  فيها  واخلالف  مو�شعا  وثالثني  اإحدى  يف  ورد  »مرمي«   -10

والرتقيق.
ِرة ورد يف مو�شعني �شورة الن�شاء االآية :162, واالإ�شراء االآية: 105. »زبورا« ُمَنكنَّ  -11

فهذه جملة االأ�شماء االأعجمية الوارد فيها اخلالف بني علماء الر�شم والقراءات   
لكنها متكررة يف القراآن الكرمي و�شوف ياأتي احلديث عن اختالف الر�شم والقراءات 

الواردة فيها يف املبحث الثالث اإن �شاء الله.
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املطلب الثاين
كيف يعرف ال�شم العجمي

 : �شربنِي  على  وخمالفتُه  كثريًا  اللفِظ  يف  العربي  يخالُف  االأعجمي  الكالُم   
ما خالَف حروفُه حروَف  ا  َفاأَمنَّ : خمالفُة احلروِف  واالآخُر  البناِء  : خمالفُة  اأَحدُهما 
واها, ورمبا غريوا احلرَف العربي  العرِب فاإننَّ العرَب تبدلُه بحروفها وال تنطُق ب�شِ

بحرٍف غريِه الأَننَّ االأ�شَل اأَعجمي.
كالِمها  بناَء  العرُب  بنتُه  قد   : اأَحدهما  �شربنِي  عَلى  يجيُء  فاإنُه  البناُء  ا  واأَمنَّ  
تُه كما َغريِت احلروَف التي لي�شت من حروفها ومنه ما تكلمت به باأبنية غري  وغرينَّ

اأبنيتها)1(. 
ومما يعرف به العجمي عدة اأوجه منها :

َقات . ِة الثِّ ُل االأَِئمنَّ َنقمْ  -1
خروجه عن اأوزان العربية, نحو : اإبراهيم .  -2

�شتة  القة  الذنَّ وحروف  خما�شي,  اأو  رباعي,  وهو  اَلقة,  الذنَّ حروف  من  ُخلُّوه   -3
ل " . ِبَنفمْ جمموعة يف قولك : " ُمرمْ

اأن يجتمع فيه من احلروف ما ال يجتمع يف العربية )كاجليم, والقاف( نحو :   -4
ان, و)كالكاف, واجليم(  جَلَ ومْ نجق وجرموق, و)كال�شاد, واجليم( نحو : �شَ �شَ
اي  ِج�ض, و) كالزنَّ اء بعد النون( يف اأول الكلمة, نحو: َنرمْ نحو: ا�شكرَجة, و)كالرنَّ

ِدز)2(. بعد الّدال( يف اآخر الكلمة, نحو ُمَهنمْ

االأ�شول يف النحو للبغدادي )3/ 223( .  -1
االأجوبة اجللية ملن �شاأل عن �شرح ابن عقيل على االألفية )3/ 195( .  -2
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املبحث الثالث
اختلف الر�شم العثماين والقراءات القراآنية يف الأ�شماء الأعجمية 

املطلب االأول
اختلف الر�شم العثماين والقراءات القراآنية

يف الأ�شماء الأعجمية الآتية )اإبراهيم - جربيل(
امل�شاحف العثمانية التي اأر�شلها عثمان بن عفان ر�شي الله عنه يف االأم�شار   
ا عن ر�شم اأحد  كانت م�شتملة على القراءات امل�شروعة مبجموعها, فقد تغيب قراءة منَّ
اأحد  يق�شر ر�شم  اأخرى, وقد  ن�شخة  مًا يف  العثمانية, ولكنها تظهر جزمْ امل�شاحف 
القراءة, ولكن يجيء ر�شم م�شحف  امل�شروعة يف  بالوجوه  التعبري  امل�شاحف عن 

اآخر بالتعبري عما مل يرد يف �شالفه)1(. فنبداأ باإبراهيم.
ال�شم الأول"اإبراهيم":

اأ. بيان ر�شمه يف القراآن الكرمي:
الواقعة  االأعجمية  االأ�شماء  األفات  اأن  واأبوداوود)3(  الداين)2(  االإمامني  ذكر   
واإ�شحاق,  "لقمان,  هي:  اأ�شماء  ت�شعة  األفها  حذف  على  املتفق  الكرمي,  القراآن  يف 
وعمران, واإبراهيم, واإ�شماعيل, وهارون", و�شياأتي �شابع متفق على حذفه وهو: 

"�شليمان".
وي�شرتط يف حذف األف االأ�شماء االأعجمية اأربعة �شروط:

الأول: اأن يكون اال�شم االأعجمي علما احرتازا عن نحو: "منارق".
الثاين: اأن يكون زائدا على ثالثة اأحرف احرتازا عن نحو "عاد" 

وعي�شى,  "يحيى,  نحو:  عن  احرتازا  و�شطا,  اأي:  األفه ح�شوا,  يكون  اأن  الثالث: 
ومو�شى, واآدم وزكرياء"؛ الأن الهمز ال وجود له يف امل�شحف, فتكون االألف يف 
القراءات املتواترة واأثرها يف الر�شم القراآين واالأحكام ال�شرعية للموؤلف حممد حب�ض, النا�شر: دار الفكر دم�شق ط االأوىل 1999م   -1

)�ض: 92(.
اأبو عمرو عثمان بن �شعيد بن عثمان بن �شعيد بن عمر االأموي موالهم القرطبي املعروف يف زمانه بابن ال�شرييف وبعد ذلك بالداين   -2

ولد �شنة اإحدى و�شبعني وثالثمائة بقرطبة وتويف �شنة اأربع واأربعني واأربعامئة. حتبري التي�شري يف القراءات الع�شر )�ض: 94(.
هو اأبو داود �شليمان بن جناح بن اأبي القا�شم االأموي, �شيخ القراء . ولد �شنة 413 هـ, واأخذ القراءات عن اأبي عمرو الداين والزمه   -3

كثريا, وهو من اأجل اأ�شحابه من موؤلفاته : "كتاب البيان اجلامع لعلوم القراآن", "التبيني لهجاء التنزيل" . تويف ببلن�شية �شنة 496.
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نحو "اآدم", و"زكرياء", لي�شت ح�شوا.
الرابع: اأن يكون اال�شم كثري اال�شتعمال, باأن يكرث دوره على األ�شنة العرب, ويذكر 

يف اأ�شعارها ويقع يف القراآن يف موا�شع)1(.
كتابتها يف امل�شاحف:

قال اأبو عمرو الداين قال اأبو عبد الله حممد بن عي�شى عن ن�شري يف �شورة   
البقرة اإىل اآخرها يف بع�ض امل�شاحف-اإبراهم-بغري ياء ويف بع�شها بالياء قال اأبو 
عمرو ومل اأجد ذلك كذلك يف م�شاحف العراق اإال يف البقرة خا�شة قال وكذلك ر�شم 
يف م�شاحف اأهل ال�شام وقال اأبو عبيد تتبعت ر�شمه يف امل�شاحف فوجدته كتب 

يف البقرة خا�شة بغري ياء)2(. 
وقال ابن اجلزري : كتب يف امل�شاحف ال�شامية بحذف الياء منها خا�شة   
وكذلك راأيتها يف امل�شحف املدين وكتبت يف بع�شها يف �شورة البقرة خا�شة وهو 

لغة فا�شية للعرب وفيه لغات اأخرى)3(. 
وحكى اأبوعلي االأهوازي)4( عن الفراء فيه �شت لغات بالياء واالألف والواو   
اإبراهيم اإبراهام اإبراهوم وبحذف كل واحد من هذه احلروف الثالثة واإبقاء احلركة 
التي قبلها )اإبراِهم-اإبراَهم-اإبراُهم(, قال وجملة ما يف القراآن من لفظ اإبراهيم ت�شعة 

و�شتون مو�شعًا. 
وروى معن بن عي�شى)5( عن عا�شم اجلحدري قال " اإبراهيم " يف البقرة   

بغري ياء كذا وجد يف االإمام وهو يف كل القراآن بالياء)6(. 
ب. بيان القراءات الواردة يف اإبراهيم:

)واختلفوا( يف اإبراهيم يف ثالثة وثالثني مو�شعًا: من ذلك خم�شة ع�شر يف   
�شورة البقرة ويف �شورة الن�شاء ثالثة موا�شع وهي االأخرية. )ملة ابراهيم حنيفًا, 

دليل احلريان على مورد الظماآن )�ض: 96(.  -1
�شرح ال�شاطبية امل�شمى بحرز االأماين ووجه التهاين لالإمام ابو �شامة 1/ 463.  -2

الن�شر يف القراءات الع�شر 2/ 252.  -3
َق. ُوِلَد:�َشَنَة  ُل ِدَم�شمْ , َنِزيمْ َواِزيُّ ُمَز االأَهمْ َم بِن َيزَداَد بن ُهرمْ َراِهيمْ ِرُئ االآَفاق, اأَُبو َعِليٍّ احَل�َشُن بُن َعِليِّ بِن اإِبمْ َمُة, ُمقمْ ُخ االإَِماُم, الَعالنَّ يمْ ُهَو ال�شنَّ  -4

َ َوَثاَلِث ماَئٍة. �شري اأعالم النبالء )35/ 11(. نيمْ تِّ ِ َو�شِ َنَتنيمْ اثمْ
َ َوماَئٍة. �شري اأعالم النبالء )17/ 316(ئ. اَلِثنيمْ َد الثنَّ َجَع. ُوِلَد: َبعمْ ىَل اأَ�شمْ اُز, َمومْ , الَقزنَّ َيى املََديِنُّ ُت, اأَُبو َيحمْ بمْ االإَِماُم, احَلاِفُظ, الثنَّ  -5

املقنع يف ر�شم م�شاحف االأم�شار لالإمام الداين )�ض: 41(.  -6
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واتخذ الله ابراهيم خلياًل, واأوحينا اإىل ابراهيم( ويف االأنعام مو�شع وهو االأخري. 
ا�شتغفار  كان  )وما  االأخريان.  وهما  مو�شعان  التوبة  ويف  حنيفًا(  اإبراهيم  )ملة 
ويف  اإبراهيم(  قال  )واإذ  مو�شع  اإبراهيم  ويف  الأواه(  اإبراهيم  واإن  الأبيه,  اإبراهيم 
النحل مو�شعان )اإن اإبراهيم كان اأمة, وملة اإبراهيم حنيفًا( ويف مرمي ثالث موا�شع 
العنكبوت  اإبراهيم( ويف  ذرية  ومن  اإبراهيم,  يا  اآلهتي  وعن  اإبراهيم,  الكتاب  )يف 
مو�شع وهو االأخري )وملا جاءت ر�شلنا اإبراهيم( ويف ال�شورى مو�شع. )وما و�شينا 
مو�شع  النجم  ويف  اإبراهيم(  �شيف  )حديث  مو�شع  الذاريات  ويف  اإبراهيم(  به 
)واإبراهيم الذي وفى( ويف احلديد مو�شع )نوحا واإبراهيم( ويف املمتحنة مو�شع 

وهو االأول )اأ�شوة ح�شنة يف اإبراهيم(. 
قراأ ه�شام جميع ما ذكر بفتح الهاء واألف بعدها. واختلف عن ابن ذكوان يف   
�شورة البقرة فقط فله وجهان: االأول كه�شام والثاين بك�شر الهاء وياء بعدها كقراءة 

الباقني)1(. 
ج ال�شاهد: قال االإمام ال�شاطبي

ال َح َوَجمنَّ َراَهاَم اَلَ �شَاِء َثاَلَثٌة ... اأََواِخُر اإَبمْ 480 - َوفيهَا َويف َن�ضِّ النِّ
ال ٌف َتَنزنَّ ِد َحرمْ عمْ َت الرنَّ َفا َبَراَءٍة ... اأَِخريًا َوحَتمْ 481 - َوَمعمْ اآِخِر االأَنمَْعاِم َحرمْ

ال َكُبوِت ُمَنزنَّ ُرٍف ... َواآِخُر َما يِف المَْعنمْ �َشُة اأَحمْ ِل َخممْ حمْ مَيٍ َوالننَّ 482 - َويف َمرمْ
ال ِتَحاِنِه ااَلونَّ ِوي يف اممْ اِرَياِت َوالمْـ ... َحِديِد َوَيرمْ وَرى َويف الذنَّ َم َوال�شُّ جمْ 483 - َويف الننَّ

َواَن َهُهَنا ...................**....................... َهاِن ِفيِه اِلبمِْن َذكمْ 484 - َوَوجمْ
قراءة  اإىل  اإ�شارة  اأي:  اإ�شارة,  حذف  اإبراهيم  من  الياء  حذفت  التوجيه:   
اأخرى, واأي�شا : اأننَّ اإبراهيم ا�شم اأعجمي دخل يف كالم العرب والعرب اإذا اأعربت 
ا�شما اأعجميا تكلمت فيه بلغات فمنهم من يقول اإبراهام ومنهم من يقول اأبمَْرهم قال 

ال�شاعر ... نحن اآل الله يف بلدته ... مل يزل ذاك على عهد ابرهم)2(.

الن�شر يف القراءات الع�شر )2/ 252(و البدور الزاهرة يف القراءات الع�شر املتواترة )�ض: 39(.  -1
حجة القراءات لعبد الرحمن بن زجنلة )�ض: 114(.  -2
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ال�شم الثاين "جربيل":
اأ. بيان ر�شمه يف القراآن الكرمي:

ر�شمه يف امل�شاحف على ح�شب القراءة الواردة فيه ومل يرد فيه خالف بني   
علماء الر�شم. 

ب. بيان القراءات الواردة فيه
�شاذان  متواترة �شحيحة, ووجهان  قراءات  فيها خم�شة  "جربيل" وردت   

غري مقروء بهما)1(, فاملجموع �شبعة اأوجه. اأما االأوجه املقروء بها, فهي :
الياء, وهي  الهمزة, واإثبات  ( بك�شر اجليم والراء وحذف  يلمْ ِ الوجه الأول: )ِجربمْ

قراءة نافع واأبي عمرو وابن عامر وحف�ض عن عا�شم واأبي جعفر ويعقوب.
( بفتح اجليم وك�شر الراء واإثبات الياء من غري همز, وهي  يلمْ ِ الوجه الثاين: )َجربمْ

قراءة ابن كثري املكي.
( بفتح اجليم والراء واإثبات الهمزة مك�شورة والياء �شاكنة  ِئيلمْ َ الوجه الثالث: )َجربمْ

وهي قراءة حمزة والك�شائي وخلف.
( وهو الوجه ال�شابق مع حذف الياء بعد الهمزة, وهي رواية  ِئلمْ َ الوجه الرابع: )َجربمْ

اأبي بكر بن عيا�ض عن عا�شم.
الوجه اخلام�ض: وهو الوجه ال�شابق حال الوقف, بت�شهيل الهمزة بني بني- اأي 

بني الهمزة والياء-, وهو وجه حلمزة)2(.
ج ال�شاهد : قال االإمام ال�شاطبي

َبٌة ِوال حمْ �ُشوَرًة �شُ َزًة َمكمْ َدَها ... َوَعى َهممْ ا َوَبعمْ يِم َوالرنَّ ِ ُح اجلمْ يَل َفتمْ ِ َوِجربمْ  
ال)3( ِح ُوكِّ يِم بالمَْفتمْ ِ ُهممْ يف اجلمْ َبٌة ... َوَمِكيُّ ِذُف �ُشعمْ ُث اأََتى َوالمَْياَء َيحمْ ِبَحيمْ  

التوجيه : وحجته يف ذلك اأن كل ما وجده باألف قراأ باألف وما وجده بالياء   
قراأ بالياء اتباع امل�شاحف .

واأما الوجهان ال�شاذان غري املقروء بهما:فالوجه االأول: )جربائيل( باألف قبل الهمزة وحذف الياء, وهي رواية احل�شن الب�شري.  -1
والوجه الثاين: )جربئّل( بفتح اجليم والراء وهمزة مك�شورة, والم م�شددة, وهي رواية ابن حم�شني من »املبهج« مقدمات يف علم القراءات 

)�ض: 27(.
الع�شر  القراءات  الزاهرة يف  البدور  ابن اجلزري, �ض 95,  التي�شري  ابن اجلزري, )2: 219(, حتبري  الع�شر  القراءات  الن�شر يف   -2

املتواترة, من طريقي ال�شاطبية عبد الفتاح القا�شي )(فريدة الدهر يف تاأ�شيل وجمع القراءات )2/ 137(.
منت ال�شاطبية = حرز االأماين ووجه التهاين يف القراءات ال�شبع )رقم البيت471—472 (.  -3
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املطلب الثاين
ختلف الر�شم العثماين والقراءات القراآنية يف الأ�شماء الأعجمية الآتية 

)اإ�شماعيل، واإ�شحاق، وعمران، وهارون، ولقمان، و�شليمان، وداود، 
واإ�شرائيل(

هذه االأ�شماء كرث ا�شتعمالها يف القراآن الكرمي واتفق علماء الر�شم على حذف  اأـ 
االألف الوارد يف هذه االأ�شماء اإال داوود فاتفق �شيوخ النقل عن كتاب امل�شاحف 
على اإثبات األفه هكذا چ چ مع توفر �شروط احلذف فيه, وعلة اإثبات االألف, الأنه 
حذف منه حرف يف الر�شم وهو اأحد واويه, فلو حذفت األفه اأي�شا الجتمع فيه 

حذفان فلذلك امتنع احلذف واأثبتت االألف .
اأما القراءات فاخللف يف اثنني "ِعْمَران، واإ�شرائيل": ب ـ 

1- "عمران" راوؤه مفخم جلميع القراء لكونه ا�شما اأعجميا, وقراأ ابن ذكوان   
باالإمالة بخلف عنه)1(. 

قال الإمام ال�شاطبي: ج ـ 
َراَن ُمثِّال َراِم ِعممْ 332...............................َوالمْـ ... ِحَماِر َويف االإِكمْ  

َواَن ......**............................. 333 - َوُكلٌّ ِبُخلمٍْف اِلبمِْن َذكمْ  
" اإ�شرائيل " ال متد فيه الياء لور�ض الأنه م�شتثنى من البدل. وال ترقق راوؤه الأنه  2ـ 
ا�شم اأعجمي وفيه الأبي جعفر الت�شهيل مع املد والق�شر و�شال ووقفا. وحلمزة 

الوجهان عند الوقف فقط)2(.  
قال الإمام ال�شاطبي:

ال �ض ُمَطونَّ َوى ِلَورمْ ٌر َوَقدمْ ُيرمْ ٍ ... َفَق�شمْ ٍز َثاِبٍت اأَومْ ُمَغرينَّ َد َهممْ 171 - َوَما َبعمْ  
ال اِن ُمثِّ َ اَل ... ِءاآِلَهًة اآتى ِلاِلميمْ ٌم َكاآَمَن َهوؤُ َطُه َقومْ 172 - َوَو�شنَّ  

ُئواًل  اآِن َوَم�شمْ ِحيٍح َكُقرمْ َد �َشاِكٍن ... �شَ َراءِيَل اأَومْ َبعمْ وى َياِء اإِ�شمْ 173 - �شِ  
ال اأَ ا�شمْ   

البدور الزاهرة يف القراءات الع�شر املتواترة )�ض: 62 64(.  -1
البدور الزاهرة يف القراءات الع�شر املتواترة )�ض: 30(.  -2
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املطلب الثالث
اختلف الر�شم العثماين والقراءات القراآنية يف الأ�شماء الأعجمية 
الآتية )طالوت، وجالوت، وياأجوج، وماأجوج، وميكائل، وهاروت، 
وماروت، وقارون، وهامان"، ومن هذا الق�شم اأي�شا "اإليا�ض"، و"اإل 

يا�شني"، "بابل"(
يف  دورانها  َقلنَّ  االأ�شماء  فهذه  ماأجوج(  ياأجوج  جالوت  طالوت   ( ر�شم  بيان  اأ ـ 
القراآن الكرمي كما قدمنا واألفها ثابتة عند علماء الر�شم فرت�شم هكذا چ چ چ چ 

چ  چ)1(. 
علماء  عند  وجالوت  طالوت  ا�شمي  يف  خالف  ال  فيها  الواردة  القراءات  ب ـ 

القراءات.
ُجوَج " فقد قراأ عا�شم بالهمز املحقق فيهما والباقون باإبداله حرف  واما " َياأمُْجوَج َوَماأمْ

مد)2(. 
ال�شاهد من ال�شاطبية  ج ـ 

رًا ... ..................... ِمِز المُْكلنَّ َنا�شِ ُجوَج اهمْ 852 - َوَياأمُْجوَج َماأمْ  
تخفيف  باب  من  وتركه  االأ�شل  هو  فيهما  بالهمز  قراأ  من  حجة  التوجيه:  دـ 

الهمز)3(. 
)"قارون" و "هاروت", و"ماروت""هامان", ( اختلف علماء الر�شم يف اإثبات  اأـ 
االألف وحذفها قارون, وهاروت, وماروت, ففي بع�ض امل�شاحف باالألف ويف 
بع�شها بغري األف واملغاربة على اإثبات االألف, وامل�شارقة على احلذف وعليه طبع 

م�شحف االإمام الدوري بال�شودان)4(. 
اأما"هامان" فال خالف بني كتاب امل�شاحف يف حذف االألف الواقعة بعد امليم   
واأما االألف الواقعة بعد الياء والهاء ففيها خالف بني علماء الر�شم والعمل على 

خمت�شر التبيني لهجاء التنزيل )3/ 820(.  -1
البدور الزاهرة يف القراءات الع�شر املتواترة )�ض: 196(.  -2

اإبراز املعاين من حرز االأماين )2/ 263(.  -3
دليل احلريان على مورد الظماآن )�ض: 98(.  -4
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االإثبات عند املغاربة اأما امل�شارقة فالعمل على احلذف وطبع م�شحف الدوري 
يف ال�شودان على احلذف.

ومن هذا الق�شم: "اإل يا�شني" قال اأبو عمرو وكتبوا يف جميع امل�شاحف " اإل   
يا�شني" يف و"ال�شافات, بقطع الالم من الياء)1(. اأما األفها واألف اإليا�ض وبابل 

فال خالف بني علماء الر�شم يف اإثباتها.
اأما القراءات الواردة فال خالف يف قارون وهاروت وماروت اإال يف "هامان"  ب  
َن لَُْم ِف الَْْرِض َونُِري فِْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدُهَما 

ِّ
"هامان" من قوله تعاىل : {َونَُك 1ـ 

حتتية  بياء  وخلف  والك�شائي  حمزة  فقراأ   )6 )الق�ص�س:  يََْذُروَن}  َكانُوا  مَّا  مِْنُهم 
الثالثي,  »راأي«  م�شارع  ممالة,  بعدها  واألف  مفتوحة  راء  وبعدها  مفتوحة, 
الياء  وفتح  الراء  وك�شر  و�شمها  بالنون  الباقون  وقراأ  الثالثة  االأ�شماء  ورفع 

ون�شب االأ�شماء الثالثة)2(. 
ال�شاهد : قال االإمام ال�شاطبي:

ال ُد �ُشكِّ ُعَها َبعمْ َحاِن َمعمْ اأَِلٍف َوَيا ... ِئِه َوَثاَلٌث َرفمْ 945 - َويِف ُنِرَي المَْفتمْ  
التوجيه: 

"ونريد  تعاىل  قوله  على  رده  اأنه  )وَنَرى(  والن�شب  بالنون  قراأه  من  حجة   
اأن منن" و اأن نرى فاأتى بالكالم على �شنن واحد ون�شب فرعون ومن بعده )همن( 
بتعدي الفعل اإليهم والله هو الفاعل بهم عز وجل الأنه بذلك اأخرب عن نف�شه واحلجة 
ملن قراأه بالياء اأنه ا�شتاأنف الفعل بالواو ودل االإخبار عن فرعون ون�شب الفعل اإليه 

فرفعه به وعطف من بعده بالواو)3(. 
القراءات الواردة يف " ميكال، واإليا�ض، اإل يا�شني" 

َقاَل«من  »ِمثمْ وزن  على  »ميكال«  ويعقوب«  وحف�ض,  عمرو,  »اأبو  قراأ  »ميكال«  1ـ  
بعد  مك�شورة  بهمزة  »ميكائل«   » جعفر,  واأبو  »نافع,  وقراأ  ياء,  وال  همز  غري 
االلف من غري ياء بعدها,, وقراأ الباقون »ميكائيل« بهمزة مك�شورة بعد االألف 

املقنع يف ر�شم م�شاحف االأم�شار )�ض: 42(.  -1
الن�شر يف القراءات الع�شر )2/ 381(.  -2

احلجة يف القراءات ال�شبع البن خالويه )1/ 200(.  -3
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وياء �شاكنة بعدها)1(. 
قال االإمام ال�شاطبي: 

َمال َذُف اأَجمْ ٍة َوالمَْياُء ُيحمْ َلُه ... َعَلى ُحجنَّ َز َقبمْ 473 - َوَدعمْ َياَء ِميَكاِئيَل َوالمَْهممْ  
التوجيه:

و"ميكال": ا�شم اأعجمي, غري اأن من قراأه »ميكال« على وزن »مفعال« فقد   
جاء على وزن اأبنية العرب)2(.

ومن قراأ بغري ذلك فقد جاء على غري اأبنية العرب ليعلم انه اأعجمي, خارج عن   
ابنية العرب. 

2ـ   واإن اإلمْيا�َض " قراأ ابن ذكوان بخلف عنه بو�شل همزة اإليا�ض, في�شري اللفظ 
اإن ابتداأ بهمزة مفتوحة الأن االأ�شل يا�ض  اإن. فاإن وقف على  بالم �شاكنة بعد 
دخلت عليه األ وغريه بهمزة قطع مك�شورة يف احلالني, وهو الوجه الثاين البن 

ذكوان, والوجهان عنه �شحيحان)3(. 
قال االإمام ال�شاطبي

ال لمِْف ُمثِّ ُ ِز ِباخلمْ ُف المَْهممْ 998 - ................. ** َواإِلمَْيا�َض َحذمْ  
التوجيه :

والالم  االألف  عليه  اأدخل  ثم  يا�شا  ا�شمه  االألف جعل  بو�شل  قراأ  من  حجة   
للتعريف, وحجة من قراأ بالهمز جعلوا اأول اال�شم على هذه القراءة االألف كاأنه من 
نف�ض الكلمة تقول اإليا�ض كما تقول اإ�شحاق واإبراهيم وحجته قوله بعدها �شالم على 

اإليا�شني)4(. 
الم  وبعدها  ومدها,  الهمزة  بفتح  ويعقوب  عامر  وابن  نافع  قراأ  "اإليا�شني"  3ـ 
مك�شورة مف�شولة من يا�شني كف�شل الالم من العني يف اآل عمران؛ وعلى هذا 
تكون اآل كلمة ويا�شني كلمة, فيجوز قطع اآل عن يا�شني, والباقون بك�شر الهمزة 

البدور الزاهرة يف القراءات الع�شر املتواترة )�ض: 37(.  -1
القراءات واأثرها يف علوم العربية )1/ 268(.  -2

البدور الزاهرة يف القراءات الع�شر املتواترة )�ض: 270(.  -3
حجة القراءات )�ض: 610(.  -4
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وبعدها الم �شاكنة فتكون كلها كلمة واحدة, فال يجوز ف�شل بع�شها من بع�ض, 
فيجب الوقف على اآخرها)1(. 

ال�شاهد قال االإمام ال�شاطبي:
ال ِر ُو�شِّ نَي ِبالمَْك�شمْ 999......................  ....َواإِلمْ َيا�شِ  

ٍر َدَنا ِغنًى ... ................. َكاِن َك�شمْ ِر َمعمْ اإِ�شمْ 1000 - َمَع المَْق�شمْ  
التوجيه :

ها وك�شر الالم؛ اأنهم يجعلونها كلمتني فاأ�شافوا  حجة من قراأ بفتح الهمزة ومدِّ  
»اآل« اإىل »يا�شني«, فيجوز قطعها وقفا, واملراد ولد يا�شني واأ�شحابه وقالوا اأي�شا 
اأّنها يف امل�شحف مف�شولة من يا�شني, ولو كانت االألف والاّلم التي للتعريف لو�شلت 
ت�شغريه  الذي  اآل*  على  داللة  الكتاب  يف  ذلك  ف�شل  ففي  تف�شل,  ومل  اخلط  يف 
اأهيل, ولي�ض بالم التعريف التي ت�شحبها الهمزة املو�شولة. وحجة من قراأ : بك�شر 
الهمزة و�شكون الالم بعدها وو�شلها بالياء واحدة, فيجب الوقف على اآخرها جمع: 
اأن يكون  اآخر, يجوز  فيه وجٌه  املوؤمنون)2(. وقيل  واأمته  اإليا�ض   : »اإليا�ض« ومعناه 

ا�شم اإليا�ض بلغتني: اإليا�ض, واإليا�شني . كما قالوا ميكال, وميكائيل)3(.

املبحث الرابع
اختلف الر�شم العثماين والقراءات القراآنية يف الأ�شماء الأعجمية 

املطلب االأول
اختلف الر�شم العثماين والقراءات القراآنية يف الأ�شماء

الأعجمية الآتية )»�شينا« » زكريا « »اآزر«»اإلي�شع« »»ثمودا«(
َناآَء  يَناآَء. َو�َشيمْ هذه االألفاظ اتفق علماء الر�شم فيها على وفق قراءتهم هكذا "�شِ  
يمْ�َشع" اإال )ثمودا( يف هود والفرقان والعنكبوت  ا" اآزر"اإلمَْي�َشع, َولنَّ اآء" و َزَكِرينَّ "َزَكِرينَّ
والنجم كتب باألف بعد الدال ليوافق قراءته بالتنوين.و برتكه قال اأبو عمرو وال خالف 

الن�شر يف القراءات الع�شر )2/ 401( و البدور الزاهرة يف القراءات الع�شر املتواترة )�ض: 270(.  -1
احلجة للقراء ال�شبعة )6/ 61( اإحتاف الف�شالء )�ض: 370(, االإعراب للنحا�ض )2/ 766, 768(, الن�شر )2/ 360(.  -2

معاين القراءات لالأزهري حممد بن اأحمد االأزهري الهروي اأبو من�شور, النا�شر مركز البحوث جامعة امللك �شعود ال�شعودية الطبعة   -3
االأوىل 1991م 322/2.
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بني امل�شاحف يف ذلك)1(.
اأما القراءات الواردة فيها كاالآتي :

1ـ "�شيناء". قراأ بك�شر ال�شني املدنيان واملكي والب�شري, وفتحها �شواهم)2(. 
ال�شاهد من ال�شاطبية:

ينَاَء ُذلِّال ُتوُح �شِ 904 - ........................ ... ..... َواملَفمْ  
التوجيه :

وحجة من قراأ بك�شر ال�شني قوله "وطور �شينني" وال�شيناء وال�شينني احل�شن   
ناء بالفتح وهما لغتان اأ�شله  وكل جبل نبتت الثمار فيه فهو �شينني وحجة الباقون �َشيمْ

�شرياين قال جماهد الطور اجلبل وال�شيناء احلجارة املباركة)3(. 
" قراأ حف�ض وحمزة والك�شائي وخلف بحذف همزة "زكريا" والباقون  2ـ " زكريا 
بهمزة مفتوحة غري منونة وكلهم يرفعون همزة املو�شع االأول و�شعبة ين�شبها, واأما 
)اآل عمران  َزَكِريَّـــــــــا}  َلَهــــا  {َوَكفَّ منها وهي:  ثالثة  الهمز يف  املوا�شع فريفعون  بقية 
 )7: )مرمي  بُِغَلٍم}  ُرَك 

ِّ
نَُبش إِنَّا  َزَكِريَّا  و{يَا   )38: عمران  )اآل  َربَُّه}  َزَكِريَّا  َدَعا  و{وُهَنالَِك   )37:

وين�شبونها يف ثالثة: {ُقل لَّْو َأنَّ ِعنِدي َما َتْسَتْعِجُلوَن بِِه لَُقِضَي اَلْمُر َبْيِن َوَبْيَنُكْم َواللهُّ 
َك َعْبَدُه َزَكِريَّا} )مرمي :2( و{َوَزَكِريَّا إِْذ نَاَدى 

ِّ
ِة َرب اِلنَِي} )الأنع�م:85( و{ِذْكُر َرحَْ َأْعَلُم بِالظَّ

يف  مذهبه  ح�شب  على  وكلٌّ  )الأنبي�ء:89(  الَْواِرثنَِي}  َخيُْ  َوَأنَت  َفْرداً  َتَذْرنِي  َل   
ِّ

َرب َربَُّه 
الهمزتني من كلمتني اإذا التقيا)4(. 
ال�شاهد قال الإمام ال�شاطبي: 

اَل. َبَة ااُلونَّ ُ �ُشعمْ ٌع َغريمْ َحاٌب َوَرفمْ ِز َجِميِعِه ... �شِ ا ُدوَن َهممْ 553 - َوُقلمْ َزَكِرينَّ  
التوجيه:

اإنهما لغتان باملد والق�شر والق�شر اأ�شبه مبا جاء يف القراآن ويف غريه من   
اأ�شماء االأنبياء كمو�شى وعي�شى)5(. 

املقنع يف ر�شم م�شاحف االأم�شار )�ض: 22(و�شمري الطالبني يف ر�شم و�شبط الكتاب املبني )�ض: 52(.  -1
البدور الزاهرة يف القراءات الع�شر املتواترة )�ض: 218(.  -2

حجة القراءات لعبد الرحمن بن زجنلة )�ض: 484(.  -3
اإر�شاد املريد اإىل مق�شود الق�شيد :�شرح ال�شاطبية تاأليف : ال�شيخ عبد الفتاح القا�شي, حتقيق : علي حممد توفيق النحا�ض, دار ابن   -4

كثري الطبعة االأوىل1436هـ 2014م 203/1. والبدور الزاهرة يف القراءات الع�شر املتواترة )�ض: 197(.
حجة القراءات )�ض: 161(.  -5
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3ـ "اآزر" قراأ يعقوب ب�شم الراء, والباقون بفتحها, وور�ض على اأ�شله يف البدل)1(. 
ال�شاهد : قال الإمام ابن اجلزري : 

ال)2( ُع اآَزَر ُح�شِّ فمْ 107 - ....................... ... ............. َوالرنَّ  
التوجيه: 

يا  اأبي:  م�شحف  يف  ما  ويوؤيده  منادى  اأنه  على  الراء  ب�شم  قراأ  من  حجة   
اآزر, باإثبات حرف النداء وافقه احل�شن, والباقون بفتحها نيابة عن الك�شرة للعلمية 
اأو الو�شفية والعجمة, وهو بدل من اأبيه اأو عطف بيان له اإن كان لقبا ونعت الأبيه, 
اأو حال اإن كان و�شفا مبعنى املعوج اأو املخطئ اأو ال�شيخ الهرم, وقيل ا�شم �شنم 

فن�شبه بفعل تقديره اأتعبد)3(. 
وبتثقيلها  فتحها  اأي  الالم  بتحريك  والك�شائي وخلف  قراأ حمزة   " َوالَْي�َشَع   " 4ـ 

وت�شكني الياء والباقون باإ�شكان الالم خمففة وفتح الياء)4(. 
ال�شاهد: قال الإمام ال�شاطبي 

ال كمْ ُمَثقِّ فَاِن َحرِّ رمْ َ �َشَع احلمْ ليمْ 651 - .................... ** ... َوَوالنَّ  
َفاًء ................. ** ................... نمْ �شِ 652 - َو�َشكِّ  

التوجيه :
حجة من قراأ بت�شديد الالم و�شكون الياء اأن اللي�شع اأ�شبه باالأ�شماء االأعجمية   
ودخول االألف والالم يف الي�شع قبيح الأنك ال تقول اليزيد وال اليحي وت�شديد الالم 

اأ�شبه باالأ�شماء العجمية.
وحجة من قراأ بالم واحدة ذكرها اليزيدي عن اأبي عمرو فقال هو مثل الي�شر   
واإمنا هو ي�شر و ي�شع فردت االألف والالم فقال الي�شع مثل اليحمد قبيلة من العرب و 
الريمع احلجارة واالأ�شل ي�شع مثل يزيد واإمنا تدخل االألف والالم عند الفراء للمدح 
فاإن كان عربيا فوزنه يفعل واالأ�شل يو�شع مثل ي�شنع واإن كان اأعجميا ال ا�شتقاق له 

البدور الزاهرة يف القراءات الع�شر املتواترة )�ض: 105(.  -1
اإذا قلت قال االإمام ابن اجلزري فاملراد كتاب الدرة امل�شية يف القراءات الثالث املتتمة للع�شر )�ض: 25(.  -2

اإحتاف ف�شالء الب�شر يف القراءات االأربعة ع�شر )�ض: 266(.  -3
البدور الزاهرة يف القراءات الع�شر املتواترة )�ض: 106( والوايف يف �شرح ال�شاطبية )�ض: 262(.  -4
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فوزنه فعل جتعل الياء اأ�شلية)1(. 
َثُموَد} 

ِّ
ْ َيْغَنْوْا فِيَها َأَل إِنَّ ثَُوَد َكفُروْا َربَُّهْم َأَل بُْعداً ل 5ـ "ثمودا" اختلف القراء يف {َكَأن لَّ

{َوَعاداً   ,)38 )الفرق�ن:  َكِثيًا}  َذلَِك  َبنيَْ  َوُقُروناً   
ِّ

س الرَّ َوَأْصَحاَب  َوثَُوَد  {َوَعاداً   ,)68: )هود 

فقراأ   ,)51 )النجم:  َأبَْقى}  َفَما  {َوثَُوَد   ,)38 )العنكبوت:  مََّساكِنِِهْم}  ن 
ِّ
م َلُكم  تََّبنيََّ  َوَقد  َوثَُوَد 

حف�ض وحمزة و يعقوب بغري تنوين يف االأربعة ويقفون بال األف كما جاء ن�شا عنهم 
ن  واإن كانت مر�شومة وقراأ اأبو بكر كذلك يف النجم فقط والباقون بالتنوين, ومن نونَّ

وقف على األف بعد الدال ومن مل ينون وقف على الدال �شاكنة)2(. 
َثُموَد} )هود :68(, 

ِّ
َيْغَنْوْا فِيَها َأَل إِنَّ ثَُوَد َكفُروْا َربَُّهْم َأَل بُْعداً ل  ْ واختلف يف {َكَأن لَّ  

فقراأ الك�شائي بك�شر الدال مع التنوين والباقون بغري تنوين مع فتحها)3(. 
ال�شاهد قال الإمام ال�شاطبي 

ال ِم ُف�شِّ جمْ ٍل َويِف الننَّ نمْ َعَلى َف�شمْ َكُبوِت مَلمْ ... ُيَنونَّ َقاِن َوالمَْعنمْ 762 - َثُموَد َمَع المُْفرمْ  
وا ِر�شًا ... ِف�شُ ُنوا َواخمْ ا ِلَثُموٍد َنوِّ 763 - مَنَ  

132ـ..................... ونونوا ** ثمودًا واترك حمى...........  
التوجيه :

م�شروفا  االأعجمية  االأ�شماء  من  �شاكله  ربهم" وما  كفروا  ثمود  اإن  "اأال   
اأو رئي�ض ف�شرفه  اأنه جعله ا�شم حي  وغري م�شروف فلمن �شرفه وجهان اأحدهما 
واالآخر اأنه جعله فعوال من الثمد وهو املاء القليل ف�شرفه واحلجة ملن مل ي�شرفه اأنه 
جعله ا�شما للقبيلة فاجتمع فيه علتان فرعيتان منعتاه من ال�شرف اإحداهما للتاأنيث 
وهو فرع للتذكري واالأخرى التعريف وهو فرع للتنكري, والقراء خمتلفون يف هذه 
منعه  األف  بغري  كان  وما  اأجراه  باألف  فيه  كان  فما  ال�شواد  يتبع  واأكرثهم  االأ�شماء 

االإجراء)4(. 

حجة القراءات لعبدالرحمن بن زجنلة )�ض: 259( اإعراب القراآن للنحا�ض )2/ 20(.  -1
املكرر يف ما تواتر من القراءات ال�شبع وحترر )�ض: 171(.  -2

اإحتاف ف�شالء الب�شر فى القراءات االأربعة ع�شر )�ض: 457(.  -3
احلجة يف القراءات ال�شبع )�ض: 188(.  -4
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املطلب الثاين
اختلف الر�شم العثماين والقراءات القراآنية يف الأ�شماء الأعجمية 

الآتية )»يحيى« »عي�شى«»مو�شى« »مرمي« » زبورا «(
بيان الر�شم "يحيى" اإذا كان ا�شما نحو: " ييحيى خذ الكتب بقّوة " و�شبهه  اأ ـ 
َنةٌٍ} )الأنف�ل: 42(, {إِنَُّه 

ِّ
من لفظه, وقوله تعاىل يف االأنفال: {َويََْيى َمْن َحيَّ َعن َبي

َمن يَْأِت َربَُّه مُِْرماً َفِإنَّ َلُه َجَهنََّم َل يَُوُت فِيَها َوَل يَْيى} )طه: 74(, و{ُثمَّ َل يَُوُت فِيَها 
َوَل يََْيى} )الأعلى: 13(, فاإن ذلك كله مر�شوم بالياء على االإمالة)1(.  

بني  فيها  وزبورا" فال خالف  ال�شالم,   عليهم  ومرمي  ومو�شى  "عي�شى  واأما   
علماء الر�شم كما ذكرنا �شابقًا يف املبحث الثاين املطلب االأول . 

ب القراءات الواردة يف هذه الألفاظ :
)يحيى وعي�شى ومو�شى ( باالإمالة لالأ�شحاب والتقليل للب�شري وور�ض بخلف  1ـ 

عنه, والباقون بالفتح)2(. 
ال�شاهد قال الإمام ال�شاطبي:

َت َمنمْهاَل اَدفمْ َل �شَ َك المِْفعمْ َت اإَِليمْ َفها َواإِنمْ َرَددمْ �شِ ماِء َتكمْ ِنَيُة االأ�شمْ 292 - َوَتثمْ  
اَل اُه َوالمَْهوى َوُهَداُهُم َويِف اأَِلِف المَْتاأمِْنيِث يِف المُْكلِّ َمينَّ رَتَ 293 - َهدى َوا�شمْ  

لى َففيَها ُوُجوُدَها َف َجَرتمْ َفعمْ 294 - َوَكيمْ  
وقال عن ور�ض :

اَل لمُْف ُجمِّ ُ 314 - .................َوَذَواِت المَْياَلُه اخلمْ  
َتاَل  َوى َراُهَما اعمْ ِريمْ �شِ َم ِللَب�شمْ َلى َواآِخُر اآِي َما ... َتَقدنَّ َف اأََتتمْ َفعمْ 316 - َوَكيمْ  

التوجيه :
هناك راأيان للعلماء: فبع�شهم يرى اأن كاًل منهما اأ�شل قائم بذاته, والبع�ض   
االآخر يرى اأن الفتح اأ�شل واالإمالة فرع عنه, وقال ابن اجلزري: واإنني اأرجح القول 
القائل باأن كال منهما اأ�شل قائم بذاته, اإذ كل منهما كان ينطق به عدة قبائل عربية 
خمت�شر التبيني لهجاء التنزيل للموؤلف: اأبو داود, �شليمان بن جناح بن اأبي القا�شم االأموي بالوالء, االأندل�شي )املتوفى: 496هـ( النا�شر:   -1

جممع امللك فهد - املدينة املنورة عام الن�شر: 1423 هـ - 2002 م " 68/2 " املقنع يف ر�شم م�شاحف االأم�شار )�ض: 36(.
البدور الزاهرة يف القراءات الع�شر املتواترة )�ض: 206 292( .  -2
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بع�شها يف غرب اجلزيرة العربية, والبع�ض االآخر يف �شرقها)1(. 
" قراأ حمزة وخلف ب�شم الزاي, والباقون بفتحها)2(.  "زبورا  2ـ 

ال�شاهد قال الإمام ال�شاطبي :
ِجال َزَة اأُ�شمْ ممْ رَا حِلَ ُبوِر َوهُهنَا ... َزُبورًا َويف االإِ�شمْ مُّ الزنَّ 613 - َويف االنمِْبيَا �شَ  

التوجيه:
حجة من قراأ برفع الزاي اأي كتبا و�شحفا جمع زبر وزبور كبيت وبيوت,   
مو�شى  توراة  جاء  وكما  داوود  زبور  جاءت  كذا  االآثار  اأن  بالفتح  قراأ  من  وحجة 

واإجنيل عي�شى)3(. 
االأقطار,  �شائر  يف  العمل  وعليه  املحققني  جمهور  عليه  الذي   " "َمْرمَيَ واأما  3ـ 
وهو القيا�ض ال�شحيح وغلط الداين من قال بخالف تفخيم الراء, وذهب مكي 
بليمة  ابن  وذهب  الرتقيق,  اإىل  وغريهم  واالأهوازي  �شريح  وابن  واملهدوي 
وغريهم اإىل التف�شيل فياأخذون بالرتقيق من طريق االأزرق, وبالتفخيم لغريه, 

وهذه اإحدى الكلمات الثالث)4( التي وقع فيها اخلالف)5(." 

اخلامتة
اأهل  وهو  بدئه,  يف  حمدته  كما  اأمري,  من  اأردته  ما  اآخر  يف  ربي  مُد  اأحمْ  
باحلمد, واأكرر �شالتي وت�شليمي على خامت اأنبيائـــه ور�شله املنزل عليه قول ربي : 

بَُّروا آيَاتِِه َولَِيَتَذكََّر ُأْولُوا الَْلَْباِب} )�س: 29(. وبعد. َيدَّ
ِّ
{كَِتاٌب َأنَزلَْناُه إِلَْيَك ُمَباَرٌك ل

فيه,  قُت  ُوفِّ قد  اأكون  اأن  الله  اأرجو من  الذي  املبارك  البحث  ففي ختام هذا   
بحول الله وقوته قد مت يل ما اأردت من اإمتام هذا البحث, وال اأدعي اأين قد وفيته من 
جميع نواحيه؛ بل فعلت قدر ا�شتطاعتي, واأفرغت فيه غاية جهدي فالكمال لله وحده 

والنق�ض مالزم لالإن�شان, وقدميًا قيل : على املرء اأن ي�شعى اإىل اخلري..
املغني يف توجيه القراءات الع�شر املتواترة )16/1(.  -1

البدور الزاهرة يف القراءات الع�شر املتواترة )�ض: 88(.  -2
حجة القراءات لعبدالرحمن بن زجنلة )�ض: 219(.  -3

والثانية قربة, والثالثة املرء, واملعول عليه يف جميعها التفخيم والله اأعلم.  -4
غيث النفع يف القراءات ال�شبع )�ض: 138(.  -5
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النتائج والتو�شيات
النتائج : 

ا�شما.  وثالثون  اإثنان  االأعجمية  االأعالم  اأ�شماء  يف  ماذكر  جملة   •
بالياء. غريها  ويف  ياء  بغري  البقرة  �شورة  يف  مر�شوم  اإبراهيم  ا�شم  اأن   •

فقط  القراءات  يف  وبع�شها  والقراءات  الر�شم  يف  خالف  فيها  االأ�شماء  بع�ض   •
وبع�شها يف الر�شم فقط.

اأكرث  ال�شالم" فيه  عليه  "جربيل  ا�شم  القراءات  يف  اختالفا  االأ�شماء  اأكرث  من   •
من �شبعة قراءات, خم�شة متواترة واثنني من ال�شواذ.

اأوقراءتني. واحدة  قراءة  ففيها  االأ�شماء  بقية  •  اأما 
التو�شيات: 

درره  ال�شتخراج  القراآن  على  بالعكوف  القراءات  وعلماء  نف�شي  اأو�شي   •
وكنوزه.

لغري  اجلهد  توفر  التي  العلمية  بالبحوث  االهتمام  االخت�شا�ض  اأهل  على   •
املخت�شني مبعرفة هذا العلم وخا�شة علم الر�شم وعلم القراءات.

االهتمام بتحقيق كتب الر�شم وعلم القراءات التي حتل كثري من امل�شاكل التي   •
تتعلق بهذا العلم.

اأن يكون  بد  الر�شم والقراءات وتوجيهها فال  بعلم  ي�شتغل  اأن  اأراد  َمن  اأو�شي   •
والقراءات  الر�شم  علم  الأن   . وداللة  وبالغًة  و�شرفًا  نحوًا  بالعربية  دراية  ذا 

يحتاج اإىل ر�شوخ ومتكن يف العربية بفروعها. 
و�شعوًبا  حكاًما  االإ�شالمي  العامل  اأقطار  جميع  يف  وامل�شلمني  نف�شي  واأو�شي   •
ويعتنوا  فيه  الواردة  والقراءات  ر�شمه  ويتعلموا  الكرمي  بالقراآن  يتم�شكوا  باأن 
الكرام  واأ�شحابه  و�شلم  عليه  الله  �شلى  النبي  طبقها  كما  تعاىلمه  ويطبقوا  به 

حتى و�شلت اإلينا.
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فهر�ض امل�شادر املراجع
القراآن الكرمي .  .1

د اإ�شماعيل, اأبو عبد الله البخاري اجلعفي )ت:194- �شحيح البخاري, حممنَّ  .2
256هـ( مراجعة م�شطفى ديب البغا, دار ابن كثري للن�شر,بريوت, 1407هـ 

-1987م.
منت ال�شاطبية امل�شمى حرز االأماين ووجه التهاين يف القراءات ال�شبع, تاأليف   .3
القا�شم بن فريه بن خلف بن اأحمد ال�شاطبي الرعيني االأندل�شي, �شبط وحتقيق 

حممد متيم الزعبي طـ دار املطبوعات احلديثة �شنــة الطبع 1410هـ 1990م.
ة احلافظ اأبواخلري حممد بن حممد بن حممد  منت الدرة امل�شية لالإمام احُلجنَّ  .4
ال�شبت  ليلة  بن علي بن يو�شف الدم�شقي امل�شهور بابن اجلزري املولود يف 
اخلام�ض والع�شرين من �شهر رم�شان �شنة اإحدى وخم�شني و�شبعمائة هجرية 

واملتويف �شنـة 833 هــ.
ة احلافظ اأبواخلري حممد بن حممد بن  الن�شر يف القراءات الع�شر لالإمام احُلجنَّ  .5
حممد بن علي بن يو�شف الدم�شقي امل�شهور بابن اجلزري اإ�شراف وت�شحيح 

ومراجعة االأ�شتاذ اجلليل علي حممد ال�شباع ط دار الفكر
�شراج القاري املبتدئ وتذكار املقرئ املنتهي.  .6

البدور الزاهرة يف القراءات الع�شر املتواترة ال�شيخ عبدالفتاح القا�شي.  .7
اإحتاف ف�شالء الب�شر يف القراءات االأربعة ع�شر.  .8

 , ال�شفاق�شي  النوري  علي  ال�شيخ  تاأليف  ال�شبع  القراءات  يف  النفع  غيث   .9
العلمية  الكتب  دار    االأوىل  ط  ال�شافعي  عبدال�شفيع  حممود  اأحمد  حتقيق 

بريوت لبنان.
املغني يف توجيه القراءات الع�شرة, تاأليف الدكتور حممد �شامل حمي�شن, طـ   .10
على نفقة املرحوم فتح علي عبدالله اآل خاجة, ت رجب 1403هــ املوافق مايو 

1983م.
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�شري اأعالم النبالء, ا�شم املوؤلف: حممد بن اأحمد بن عثمان بن قامياز الذهبي   .11
 : الطبعة   ,1413  - بريوت   - الر�شالة  موؤ�ش�شة   : الن�شر  دار  الله,  عبد  اأبو 

التا�شعة, حتقيق : �شعيب االأرناوؤوط , حممد نعيم العرق�شو�شي.
تقريب التهذيب, ا�شم املوؤلف: اأحمد بن علي بن حجر اأبو الف�شل الع�شقالين   .12
الطبعة :  الر�شيد - �شوريا - 1406 - 1986,  الن�شر : دار  ال�شافعي, دار 

االأوىل, حتقيق : حممد عوامة الثقات.
طبع  حمي�شن,  �شامل  حممد  ملحمد  املبني  الكتاب  �شبط  اإىل  الطالبني  اإر�شاد   .13

باملكتبة االأزهرية للرتاث �شنة 1989م.
دليل احلريان على مورد الظماآن يف فني الر�شم وال�شبط لل�شيخ اإبراهيم بن   .14
منه  زكريا عمريات,  اخلراز, حققه  منظومة  على  �شرح  وهو  املارغني  اأحمد 

ط/2 �شنة 2012م.
ن�شر دار  الداين,  بن �شعيد  الأبي عمرو عثمان  ال�شبع  القراءات  التي�شري يف   .15

الكتاب العربي – بريوت- ط/2,�شنة 1984م.
كنز املعاين يف �شرح حرز االأماين ووجه التهاين الإبراهيم بن عمر اجلعربي,   .16
ال�شيخ للرتاث,ط/1,�شنة,  اأوالد  بتحقيق فرغلي �شيد عرباوي, طبعة مكتبة 

2011م.
الوايف يف �شرح ال�شاطبية, لعبد الفتاح عبد الغني حممد القا�شي,ن�شر مكتبة   .17

ال�شوداي,ط/4.
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الكلمـــات التــي انفـــرد بها اإلمــام أبوجعفــر مـن بـني
القـراء العشــرة مــن طريـــق الـــــدرة مجعــــاً وتوجيــــــهًا

د. خ�لد عبد اهلل الريح ح�صني)1(

امل�شتخل�ض
يعنى هذا البحث بالتعريف باالإمام اأبو جعفر وراوييه ,والكلمات القراآنية,   
الكلمات  هذه  وجمع   , الع�شرة  القراء  دون  وحده  جعفر  اأبي  االإمام  بها  قراأ  التي 
وتوجيهها , مع ذكر ال�شاهد من الدرة امل�شية .واالإمام اأبي جعفر هو �شيخ االإمام 
نافع ,واأنه اأدرك بع�ض ال�شحابة و�شئل االمام اأبى جعفر متي تعلمت القراآن قال يف 
زمن معاوية ر�شي الله عنه , واأن االإمام اأبي جعفر اأتي به اإىل اأم �شلمة وهو �شغري 
فم�شحت على راأ�شه ودعت له بالربكة.وكان االأمام اأبي جعفر رجاًل عابدًا ذاكرًا لله 
تعاىل , كان يقوم الليل فاإذا اأ�شبح جل�ض يقرئ النا�ض, فيقع عليه النوم فيقول لهم: 
من  اأتاك  ما  لك  هنيئا  جعفر  الأبي  رجل  قال   , اأ�شابعي  بني  ف�شعوه  احل�شا  خذوا 
القراآن, فقال: ذاك اإذا اأحللت حالله وحرمت حرامه وعملت مبا يف: وكان اأبو جعفر 

ي�شلي خلف القراء يف رم�شان يلقنهم يوؤمر بذلك.
ملا ُغ�ّشل االأمام اأبو جعفر نظروا ما بني نحره اإىل فوؤاده مثل ورقة امل�شحف,   

فما �شك من ح�شره اأنه نور القراآن, رحمه الله.
 

مقدمة البحث
احلمد لله الذي اأنزل القراآن الكرمي بل�شان عربي مبني, هدًى وذكري للمتقني,   
و�شفاًء ورحمًة للموؤمنني, ونورًا و�شياًء للعاملني, واأ�شهد اأن ال اإله اإال الله ,وحده ال 
�شريك له, له امللك وله احلكم, وهو علي كل �شيء قدير, وا�شهد اأن �شيدنا حممدا عبده 
القراآن,  نقلوا  الذين  واأ�شحابه  اآله,  عليه, وعلي  وبارك  و�شلم  اللهم �شل  ور�شوله, 
وحافظوا عليه, ورتلوه كما اأنزل وعملوا مبا فيه, فاحلوا حالله, وحرموا حرامه , 

اأ�شتاذ القراءات امل�شاعد بجامعة القراآن الكرمي وتاأ�شيل العلوم.  -1
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واهتدوا بهدايته , وتخلقوا باآدابه , اأولئك الذين �شدقوا واأولئك هم املتقون.
اأما بعد : فان درا�شة �شخ�شية االإمام اأبى جعفر مهمة للغاية هو اأحد القراء   
الع�شرة , وتعريف للعامة اأن القراءات ع�شر ولي�شت �شبع وكلها متواترة , عن النبي 

�شلى الله عليه و�شلم .
اأهداف البحث واأ�شباب اختياره :

درا�شة �شخ�شية االإمام اأبى جعفر واإبرازها لطالب العلم .  .1
التعريف بالدرة امل�شية وموؤلفها .  .2

معرفة الكلمات التي قراأ بها االإمام اأبى جعفر وحده من بني القراء الع�شرة .  .3
ارتباط هذا البحث بالقراءات الع�شر .   .4

منهج البحث :
اعتمد يف هذا البحث املنهج اال�شتقرائي .

اأبو جعفر, وبعدها  التي انفرد بها االإمام  الكلمة  اأذكر  اأذكر االآية وبعدها  اأواًل   -
ال�شاهد من الدرة وبعدها التوجيه .

عزو االآيات اإىل �شورها . ذكر �شواهد من الدرة .  -
ترجمة االأعالم يف الهام�ض غري ال�شحابة واالأئمة االأربعة .   -

اثبت امل�شادر واملراجع يف هام�ض البحث .  -
خطة البحث : 

ق�شمت البحث اإىل مقدمة وخم�شة مباحث وحتت اأي مبحث مطلبان 
املبحث االأول : التعريف باالإمام اأبى جعفر وراوياه التعريف بالدرة وموؤلفها .

املطلب االأول : التعريف باالإمام اأبى جعفر وراوياه 
املطلب الثاين: التعريف بالدرة وموؤلفها .

املبحث الثاين : الكلمات اإنفراد بها الربع االأول من القراآن الكرمي 
املطلب االأول : الكلمات التي اإنفرد بها يف �شورة البقرة 

املطلب الثاين : الكلمات التي التي اإنفرد بها يف �شورة اآل عمران و الن�شاء واملائدة 
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املبحث الثالث: الكلمات التي اإنفراد بها يف الربع الثاين من القراآن الكرمي 
املطلب االأول : الكلمات التي التي اإنفرد بها يف �شور االعراف التوبة هود 

املطلب الثاين : الكلمات التي التي اإنفرد بها يف �شورالنحل واال�شراء
املبحث الرابع : الكلمات التي اإنفراد بها يف الربع الثالث من القراآن الكرمي 

املطلب االول : الكلمات التي التي انفرد بها يف �شورطه االأنبياء احلج 
املطلب الثاين : الكلمات التي التي اإنفرد بها يف �شورالنور الفرقان فاطر ي�ض

املبحث اخلام�ض : الكلمات التي اإنفراد بها يف الربع الرابع من القراآن الكرمي 
 املطلب االول : الكلمات التي التي انفرد بها يف �شور�ض الزمر الطور

املطلب الثاين : الكلمات التي التي اإنفرد بها يف �شوراحلجرات القمر املجادلة املعارج 
النازعات التكوير قري�ض

املبحث االأول
التعريف بالإمام اأبى جعفر وراوياه، والدرة امل�شية وموؤلفها 

املطلب االول
التعريف بالإمام اأبى جعفر و�شنده وراوياه

اأبو جعفر هو : يزيد بن القعقاع ويقال: ا�شمه جندب بن فريوز وقيل: فريوز   
املخزومي, املدين, االإمام الثقة, ال�شابط, �شمن علماء الطبقة الثالثة من حفاظ القراآن 
و�شلى بابن عمر وحدث عن اأبي هريرة وابن عبا�ض, وهو قليل احلديث, ت�شدى الإقراء 

القراآن دهرا واأتي به اإىل اأم �شلمة وهو �شغري فم�شحت على راأ�شه ودعت له بالربكة.
وروؤي يف املنام على �شورة ح�شنة, فقال: ب�شر اأ�شحابي وكل من قراأ القراآن   

على قراءتي اأن الله قد غفر لهم وهو اأحد االأئمة الع�شرة يف حروف القراءات)1(. 
بن  الله  وعبد  هريرة  واأبي  عبا�ض  ابن  على  اأبو جعفر  قراأ   : قراءته  اإ�شناد   
عليه  الله  �شّلى  الله  ر�شول  على  اأبي  وقراأ  كعب,  بن  اأبي  على  هوؤالء  وقراأ  عيا�ض, 

و�شلم.
از الذهبي )املتوفى:  معرفة القراء الكبار على الطبقات واالإع�شار للموؤلف: �شم�ض الدين اأبو عبد الله حممد بن اأحمد بن عثمان بن َقاميمْ  -1

748هـ( النا�شر: دار الكتب العلمية الطبعة: االأوىل 1417 هـ- 1997م ج1�ض.
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القدر,  تابعيًا كبري  اأبو جعفر  ابن اجلزري’كان  قال   : العلماء عنه  قول   
انتهت اإليه رئا�شة القراءة باملدينة املنورة)1(. 

وروى ابن جماز عنه اأنه كان ي�شوم يوما ويفطر يوما وهو �شوم داود -عليه   
ال�شالم- وا�شتمر على ذلك مدة من الزمان فقال له بع�ض اأ�شحابه يف ذلك فقال: اإمنا 

فعلت ذلك اأرّو�ض به نف�شي لعبادة الله.
: �شعوا  لهم  فيقول  ينع�ض,  اأقراأ,  فاإذا  الليل,  يقوم  اأبو جعفر  كان   : وقيل   

احل�شى بني اأ�شابعي, و�شموها فكانوا يفعلون ذلك, والنوم يغلبه.
اأبو جعفر القارئ نظروا ما بني نحره اإىل  وروى عن نافع, قال : ملا غ�شل   

فوؤاده مثل ورقة امل�شحف, فما �شك من ح�شره اأنه نور القراآن, رحمه الله .
ثالث  �شنة  وقيل:  وثالثني.  اإحدى  �شنة   : قيل  وفاته,  تاريخ  يف  اختلفوا  قد   

وثالثني, عن نيف وت�شعني �شنة, تويف اأبو جعفر, �شنة 128 هـ ثمان وع�شرين ومائة.
رواته وله راويان :

اأبو احلارث عي�شى بن  اأبي جعفر,ابن وردان . هو:  الّراوي االأول عن االإمام   -
ابن وردان  كان,  ابن اجلزري  قال   . الرابعة  الطبقة  علماء  املدين, من  وردان 
مقرئا, راأ�شا يف القراآن, �شابطًا حمققًا, من قدماء اأ�شحاب نافع ,ومن اأ�شحابه 

يف القراءة على اأبي جعفر, تويف ابن وردان �شنة 160 هـ �شتني ومائة)2(. 
الّراوي الثاين عن االإمام اأبي جعفر, ابن جّماز هو: �شليمان بن م�شلم بن جماز,   -
الربيع  اأبو  امليم  وقيل: �شليمان بن �شامل بن جماز باجليم والزاي مع ت�شديد 
الزهري موالهم املدين مقرئ جليل �شابط . قال :ابن اجلزري كان ابن جّماز, 
مقرئا, جليال, �شابطا, نبيال, مق�شودا يف قراءة »اأبي جعفر, ونافع« . تويف 

»ابن جّماز« �شنة 170 هـ �شبعني ومائة)3(.
الن�شر يف القراءات الع�شر املوؤلف : �شم�ض الدين اأبو اخلري ابن اجلزري, حممد بن حممد بن يو�شف )املتوفى : 833 هـ( املحقق : علي   -1

حممد ال�شباع )املتوفى 1380 هـ( النا�شر : املطبعة التجارية الكربى ج1�ض 178.
از الذهبي  انظر: معرفة القراء الكبار على الطبقات واالأع�شار - املوؤلف: �شم�ض الدين اأبو عبد الله حممد بن اأحمد بن عثمان بن َقاميمْ  -2

)املتوفى: 748هـ(النا�شر: دار الكتب العلمية الطبعة: االأوىل 1417 هـ- 1997م )66/1(.
غاية النهاية يف طبقات القراء املوؤلف: �شم�ض الدين اأبو اخلري ابن اجلزري, حممد بن حممد بن يو�شف )املتوفى: 833هـ( النا�شر:   -3

مكتبة ابن تيمية )1/ 315(.
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املطلب الثاين
التعريف بالدرة امل�شية وموؤلفها

الدرة هي ق�شيدة من البحر الطويل وقافيتها المية جمردة مطلقة من املتدارك  اأ- 
, ونظم  امل�شهورين  الع�شرة  القراء  , ثالثة من  ابن اجلزري  االإمام  ,جمع فيها 
هذه الق�شيدة علي ح�شب ما جاء يف كتابه , حتبري التي�شري ,فذكر فيه ما جاء 
يف كتاب التي�شري الأبي عمرو الداين يف القراءات ال�شبع , وزاد عليه القراءات 
الثالثة املتممة للع�شرة , ف�شماه كتاب حتبري التي�شري البن اجلزري , فُعلم من 
ذلك اأن طريق هذه الق�شيدة وطريق التحبري واحد , واأن عدد اأبياتها ,مائتان 

واأربعون وتاريخ تاأليف هذه الق�شيدة �شنة ثالث وع�شرون وثمامنائة)1(.
 َ َغرينَّ منظومته حيث  ال�شاطبي يف  االإمام  منهج  علي  �شار  ابن اجلزري  االأمام  ب- 
حروف اأبجد هّوز اىل ا�شطالح , ا�شطلحه للقراء ال�شبعة , فكذلك االمام ابن 
اجلزري حيث جعل حروف , اأبجد هوز اإىل القراء الثالثة على ح�شب اأ�شولهم 

يف ال�شبعة ف�شارت كاالتي :
"اأبج" االألف الأبي جعفر ,والباء البن وردان , واجليم البن جماز.  

"حطي" الدال ليعقوب, والطاء لروي�ض , والياء لروح.  
"ف�شق" الفاء خللف, ال�شاد الإ�شحاق, القاف الإدري�ض.  

ويف ذلك يقول االإمام ابن اجلزري :
مُْر المِْقَراَءاُت َوانمُْقال ِمي ُحُروَف َثالَثٍة  ••  َتِتمُّ ِبَها المَْع�شــــــــــ ُد َفُخذمْ َنظمْ َوَبعمْ  
ُمـــــــــــــــــــــال ننَّ َفَتكمْ ي اأَنمْ مَيُ اأَُل َربِّ ِعَها  ••  َفاأَ�شمْ رِي �َشبمْ �شِ ِبرِي َتيمْ كَما ُهَو يِف حَتمْ  
َماُن ُذو المُْعال اٍز �ُشَليمْ َداَن َناِقٌل  ••  َكَذاَك ابمُْن َجمنَّ ُه ابمُْن َورمْ َفٍر َعنمْ اأَُبو َجعمْ  

ِريمْ�َض َعنمْ َخَلٍف َتال)2( َحاُق َمعمْ اإِدمْ �شمْ ُحُهممْ  ••  َواإِ ُه ُرَويمْ�ٌض َوَرومْ ُقوُب ُقلمْ َعنمْ َوَيعمْ  
التعريف بالإمام ابن اجلزري :

هو حممد بن حممد بن حممد بن علي بن يو�شف بن اجلزري يكنى اأبا اخلري,   
وخم�شني  اإحدى  �شنة  رم�شان  �شهر  من  والع�شرين  اخلام�ض  ال�شبت  ليلة  يف  ولد 
�شرح الدرة امل�شية يف القراءات الثالث املروية لالإمام حممد بن حممد بن حممد اأبي القا�شم النويري املتويف 897ه حتقيق ال�شيخ –   -1

جمال الدين حممد �شرف – مكتبة دار ال�شحابة للرتاث �ض 11 و�ض 403.
الدرة امل�شية رقم االبيات 6-3.  -2
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و�شبعمائة داخل خط القطاعني بني ال�شورين بدم�شق, وحفظ القراآن �شنة اأربع و�شتني 
واأفرد القراءات على جماعة من م�شايخ ع�شره واألف يف القراءات كتاب الن�شر يف 
القراءات و  التي�شري يف  التقريب وحتبري  الع�شر يف جملدين وخمت�شره  القراءات 
تاريخ القراء وطبقاتهم واألف غري ذلك يف التف�شري واحلديث والفقه والعربية , ونظم 
الع�شر  القراءات  الن�شر يف  الع�شرة قدميا, ونظم طيبة  الزيادة على  غاية املهرة يف 
واجلوهرة يف النحو واملقدمة فيما على قارئ القراآن اأن يعلمه وغري ذلك يف فنون 
الله - �شحوة اجلمعة �شنة ثالث وثالثني وثمامنائة مبدينة  " تويف- رحمه  �شتى. 
االأ�شراف  تبادر  م�شهورة  جنازته  وكانت  اأن�شاأها  التي  القراآن  بدار  ودفن  �شرياز, 

واخلوا�ض والعوام على حملها وت�شيعها)1(. 

املبحث الثاين
الكلمات التي اإنفرد بها يف الربع الأول من القراآن الكرمي 

املطلب االأول
الكلمات التي اإنفرد بها يف �شورة البقرة

قوله تعاىل : { ال} )البقرة: 1(, قراأ االإمام اأبو جعفر بال�شكت علي حروف التهجي   -1
الواردة يف فواحت ال�شور �شواء كانت علي حرف واحد نحو )�ض( اأو اأكرث نحو 

)امل كهيع�ض()2(.
ٍت َكَحا اأَِلف)3(. لمْ ِب�َشكمْ �شِ ي افمْ َهجِّ ف التنَّ ال�شاهد من الدرة : ُحُرومْ

للمعاين  لي�ض  احلروف  هذه  ان  لبيان  وذلك  بال�شكت  جعفر  اأبو  قراأ   : التوجيه 
كاالأدوات لالأ�شماء واالأفعال بل هي مف�شولة معني وات�شلت ر�شما فقط)4(. 

قوله تعاىل : {َوإِْذ ُقْلَنا لِْلَمَلئَِكِة اْسُجُدوْا آلَدَم} )البقرة: 34(, قراأ اأبو جعفر »للمالئكة   -2
غاية النهاية يف طبقات القراء املوؤلف: �شم�ض الدين اأبو اخلري ابن اجلزري, حممد بن حممد بن يو�شف )املتوفى: 833هـ( النا�شر:   -1

مكتبة ابن تيمية �ض247.
�شرح ال�شمنودي علي منت الدرة امل�شية - تاأليف حممد بن ح�شن بن حممد ال�شمنودي �ض 32.  -2

الدرة امل�شية يف القراءات الثالث املتتمة للع�شر املوؤلف: �شم�ض الدين اأبو اخلري ابن اجلزري, حممد بن حممد بن يو�شف, املحقق:   -3
حممد متيم الزعبي النا�شر: دار الهدى الطبعة: الثانية, 1421 هـ - 2000 م رقم البيت 62.

طالئع الب�شر يف توجيه القراءات الع�شر تاليف حممد ال�شادق قمحاوي مكتبة االميان �ض .  -4
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ا�شجدوا« ب�شّم التاء وكذلك يف االأعراف ]12[ و�شبحان )2( ]62[ والكهف 
]51[ وطه ]117[)1(. 

.)2( ُجُدوا ... اأََزلنَّ ُمممْ َمالِئَكِة ا�شمْ ال�شاهد من الدرة : ا�شمْ
التوجيه : فاأبو جعفر ب�شم التاء حالة الو�شل يف اخلم�شة اتباعا ل�شم اجليم, ومل 

يعتد بال�شاكن فا�شال)3(.
َيُظنُّـــــوَن}  ُهــــــــْم إِلَّ  َوإِْن  َأَمانِيَّ  اْلِكَتاَب إِلَّ  َيْعَلُموَن  َل  ِّيُّوَن 

{َومِْنُهْم ُأم  : قوله تعاىل   -3
باأمانيكم  اأََمايِن( وبابه, واأمانيهم, ولي�ض  اأبي جعفر)اإِالنَّ  )البقرة : 78(, قراأ االإمام 

وال اأماين اأهل الكتاب, يف اأمنيته" بتخفيف الياء فيهن مع اإ�شكان الياء املرفوعة 
واملخفو�شة من ذلك, وبك�شر الهاء من اأمانيهم لكونها بعد ياء �شاكنة)4(.  

َجاَل *** اأَاَل)5(. ال�شاهد من الدرة : ِخفُّ االأََمايِنَ ُم�شمْ
التوجيه : فوجه قراءة التخفيف جمعه على اأفاعل, ومل يعتد بحرف املد الذي يف 

املفرد كما يقال يف جمع مفتاح مفاتيح ومفاحت)6(. 
ن َبْعِد َذلَِك َفِهَي َكالَِْجاَرةِ َأْو َأَشدُّ َقْسَوةً َوإِنَّ ِمَن 

ِّ
قوله تعاىل : {ُثمَّ َقَسْت ُقُلوُبُكم م  -4

ُق َفَيْخُرُج مِْنُه الَْاء َوإِنَّ مِْنَها لََا يَْهِبُط  قَّ ُر مِْنُه اَلنَْهاُر َوإِنَّ مِْنَها لََا َيشَّ الَِْجاَرةِ لََا يََتَفجَّ
ا َتْعَمُلوَن} )البقرة : 74(, ).............( اإخفاء  َوَما اللهُّ بَِغافٍِل َعمَّ  ِ ِمْن َخْشَيِة اللهّ

اأبي جعفر جلي)7(. 
ال�شاهد من الدرة : 

َخِنقمْ اأَال)8( ِغ�ضمْ َيُكنمْ ُمنمْ َوى ُينمْ َفا �شِ ـ ... -ِن ااِلخمْ ُة َيا َوالمَْواِو ُفزمْ َوِبَخا َوَغيمْ َوُغننَّ  
َم َولََْم اْلِنِزيِر} )البقرة: 173(, قراأ االإمام  َم َعَلْيُكُم الَْْيَتَة َوالدَّ ا َحرَّ قوله تعاىل : {إِنََّ  -5
الكنز يف القراءات الع�شراملوؤلف: اأبو حممد, عبد الله بن عبد املوؤمن بن الوجيه بن عبد الله بن على ابن املبارك الّتاجر الوا�شطّي املقرئ   -1

تاج الدين ويقال جنم الدين )املتوفى: 741هـ(املحقق: د. خالد امل�شهداين النا�شر: مكتبة الثقافة الدينية – القاهرة ج2 �ض 407.
الدرة امل�شية رقم البيت 65.  -2

اإحتاف ف�شالء الب�شر يف القراءات االأربعة ع�شر )�ض: 175(.  -3
اإحتاف ف�شالء الب�شر يف القراءات االأربعة ع�شر املوؤلف: اأحمد بن حممد بن اأحمد بن عبد الغني الدمياطّي, �شهاب الدين ال�شهري بالبناء   -4

)املتوفى: 1117هـ( املحقق: اأن�ض مهرة النا�شر: دار الكتب العلمية – لبنان الطبعة: الثالثة, 2006م - 1427هـ : ج1 �ض 187.
الدرة امل�شية رقم البيت 67.  -5

اإحتاف ف�شالء الب�شر يف القراءات االربعة ع�شر �ض 187.  -6
البدور الزاهرة يف القراءات الع�شر املتواترة )�ض: 35(.  -7

الدرة امل�شية رقم البيت 43.  -8
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ِفيِف)1(. خمْ ُث َوقع َوالمَْباُقوَن ِبالتنَّ ِديِد َحيمْ �شمْ يَتة( ِبالتنَّ َفر )املمْ اأَُبوَجعمْ
ًتا اأُ د)2( َتهمْ َوَميمْ ُدَدن *** َوَميمْ َتَة ا�شمْ َيمْ ال�شاهد من الدرة : املمْ

التوجيه : قرئ بتخفيف الياء يف املفرد واجلمع منه علي وزن اأفاعل مع اإ�شكان 
الياء يف املرفوع من ذلك)3(. 

َن الَْغَمامِ َوالَْآلئَِكُة َوُقِضَي اَلْمُر} 
ِّ
قوله تعاىل : {َهْل يَنُظُروَن إِلَّ َأن يَْأتَِيُهُم اللهُّ ِف ُظَلٍل م  -6

)البقرة: 210(, قراأ االإمام اأبو جعفر )واملالئكة وق�شى االأمر« بخف�ض املالئكة)4(.
اَلِئَكُة انمُْقال)5( �ٌض يِف املمْ ال�شاهد من الدرة : َوَخفمْ

التوجيه : قراأ اأبو جعفر بخف�ض تاء املالئكة عطفا علي ظلل اأو الغمام وقراأ الباقون 
برفعها عطفا علي لفظ اجلاللة)6(.

ِريَن َوُمنِذِريَن َوَأنَزَل َمَعُهُم 
ِّ

نَي ُمَبش
ِّ
قوله تعاىل : {َكاَن النَّاُس ُأمًَّة َواِحَدةً َفَبَعَث اللهُّ النَّبِي  -7

 لَِيْحُكَم َبنيَْ النَّاِس فِيَما اْخَتَلُفوْا فِيِه} )البقرة: 213(, قراأاالإمام اأبوجعفر 
ِّ

اْلِكَتاَب بِالَْق
)ليحكم( هناويف ال عمران ومو�شعي النور ب�شم الياء وفتح الكاف)7(. 

ُث َجا)8( لمْ َحيمْ ُكَم َجهِّ ال�شاهد من الدرة : ِلَيحمْ
التوجيه : قراأ اأبوجعفر )ليحكم( ب�شم الياء وفتح الكاف هنا ويف ال عمران والنور 
يف مو�شعني الأن الكتاب ال يحكم يف احلقيقة اإمنا يحكم به وقرا الباقون بفتح الياء 
و�شم الكاف اأي ليحكم الكتاب وذكره على �شعة الكالم وقيل معناه ليحكم كل نبي 

بكتابه)9(.
حتبري التي�شري يف القراءات الع�شراملوؤلف: �شم�ض الدين اأبو اخلري ابن اجلزري, حممد بن حممد بن يو�شف )املتوفى: 833هـ(املحقق:   -1

د. اأحمد حممد مفلح الق�شاةالنا�شر: دار الفرقان - االأردن / عمانالطبعة: االأوىل, 1421هـ - 2000م ج �ض 299.
الدرة امل�شية رقم البيت 71.  -2

طالئع الب�شر �ض 24.  -3
�شرح طيبة الن�شر يف القراءاتاملوؤلف: �شم�ض الدين اأبو اخلري ابن اجلزري, حممد بن حممد بن يو�شف )املتوفى: 833هـ( �شبطه وعلق   -4

عليه: ال�شيخ اأن�ض مهرةالنا�شر: دار الكتب العلمية – بريوت الطبعة: الثانية, 1420 هـ - 2000 م �ض 19.
الدرة امل�شية رقم البيت 77.  -5

املهذب يف القراءات الع�شر وتوجيهها من طريق طيبة الن�شر تاليف حممد �شالح حمي�شن مطبعة الكليات االزهرية ج1�ض 88.  -6
اخلال�شة يف تتمة القراءات الثالثة �شرح منت الدرة امل�شية يف القراءات الثالثة املروية – تاأليف علي اإ�شماعيل ال�شيد الهنداوي مكتبة   -7

دار االإميان �ض 100 .
الدرة امل�شية رقم البيت 95.  -8

تف�شري البغوي امل�شمي معامل التنزيل لالإمام ابي حممد احل�شني بن م�شعود الفراء البغوي ال�شافعي املتويف �شنة 516ه اإعداد وحتقيق   -9
خالد عبد الرحمن – ومروان �شوار دار املعرفة بريوت لبنان ج1�ض 186.
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ُكنُتْم  ُقوْا َخيٌْ لَُّكْم إِن  َوَأن َتَصدَّ َمْيَسَرةٍ  إَِل  َفَنِظَرةٌ  {َوإِن َكاَن ُذو ُعْسَرةٍ   : قال تعاىل   -8
َتْعَلُموَن} )البقرة: 280(, قراأ االإمام اأبو جعفر بتحريك �شني الع�شر والي�شر كيفما 

جاء مذكرا كان اأو موؤنثًا معرفًا اأو منكرًا بال�شم)1(. 
ُر اأُثمِْقال)2( ُر َوالمُْي�شمْ ال�شاهد من الدرة : َوالمُْع�شمْ

التوجيه : قراأ اأبو جعفر ب�شم ال�شني وهي لغة اأهل احلجاز وقراأ الباقون باإ�شكانها 
وهي لغة متيم واأ�شد)3(.

قوله تعاىل : {يَا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا إَِذا َتَدايَنُتم بَِدْيٍن إَِل َأَجٍل مَُّسمًّى َفاْكُتُبوُه َولَْيْكُتب   -9
بَّْيَنُكْم َكاِتٌب بِالَْعْدِل َوَل يَْأَب َكاِتٌب َأْن َيْكُتَب َكَما َعلََّمُه اللهُّ َفْلَيْكُتْب َولُْيْملِِل الَِّذي َعَلْيِه 
الَْقُّ َولَْيتَِّق اللهَّ َربَُّه َوَل يَْبَخْس مِْنُه َشْيئاً َفإن َكاَن الَِّذي َعَلْيِه الَْقُّ َسفِيهاً َأْو َضِعيفاً َأْو 
َل َيْسَتِطيُع َأن ُيِلَّ ُهَو َفْلُيْملِْل َولِيُُّه بِالَْعْدل} )البقرة: 282(, قراأ االإمام اأبو جعفر باإ�شكان 

الهاء هنا ويف �شورة الق�ش�ض يف )اأن ميل هو()4(.
ال)5(  ِكًنا اأُدمْ َوُحمِّ َو ا�شمْ َو ُثمنَّ همْ لنَّ همْ ال�شاهد من الدرة : ُهومْ َوِهيمْ ... مُيِ

التوجيه : ووجه االإ�شكان لعدم ا�شتقاللها نزلت منزلة اجلزء مبا ات�شلت به وهي 
لغة جند ووجه التحريك انه علي االأ�شل وهي لغة احلجازين)6(.

َساء َفَبَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفَل َتْعُضُلوُهنَّ َأن يَنِكْحَن َأْزَواَجُهنَّ 
ِّ
قال تعاىل : {َوإَِذا َطلَّْقُتُم الن  -10

ِ َوالَْيْومِ اآلِخِر َذلُِكْم  إَِذا َتَراَضْوْا َبْيَنُهم بِالَْْعُروِف َذلَِك يُوَعُظ بِِه َمن َكاَن مِنُكْم يُْؤِمُن بِاللهّ
اأبو جعفر  االإمام  قراأ  )البقرة: 232(,  َتْعَلُموَن}  َل  َوَأنُتْم  َيْعَلُم  َواللهُّ  َوَأْطَهُر  َلُكْم  َأْزَكى 

)الت�شار( وكذا الي�شار ب�شكون الراء)7(.
اَر ِبِخفٍّ َمعمْ �ُشُكوٍن)8( اَر َكَذا َواَل **** ُي�شَ َراأمْ ُت�شَ ال�شاهد من الدرة : َواقمْ

الغاية يف القراءات الع�شر للحافظ اأبي بكر اأحمد بن احل�شني بن مهران الني�شابوري املتويف �شنة 381 ه حتقيق حممد غياث �ض 121.  -1
الدرة امل�شية رقم البيت 74.  -2

املهذب يف القراءات الع�شر ج1�ض108.  -3
كتاب البحور الزاخرة يف �شواهد البدور الزاهرة – تاأليف ال�شيخ عبدالفتاح القا�شي – قدم له ال�شيخ جا�شم بن حممد مهلهل مكتبة   -4

ال�شروق للن�شر والتوزيع �ض 148.
الدرة امل�شية رقم البيت 64.  -5

الكوكب الدري يف �شرح طيبة ابن اجلزري �ض 262.  -6
اإي�شاح الرموز ومفتاح الكنوز يف القراءات االأربع ع�شرة – تاأليف االأمام �شم�ض الدين بن حممد القباين املتويف �شنة 849 هـ –   -7

درا�شة وحتقيق جمال الدين حممد �شرف – النا�شر دار ال�شحابة بطنطا �ض 193.
الدرة امل�شية رقم البيت 80-79.  -8
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التوجيه: قرئ ب�شكون الراء وهو من �شار ي�شر ويكون ال�شكون الإجراء الو�شل 
جمري الوقف)1(.

املطلب الثاين
الكلمات التي اإنفرد بها يف �شور اآل عمران والن�شاء واملائدة 

 {ِ ْيِ َفَأنُفُخ فِيِه َفَيُكوُن َطْياً بِِإْذِن اللهّ نيِ َكَهْيَئِة الطَّ
ِّ

َن الط
ِّ
ي َأْخُلُق َلُكم م

ِّ
قال تعاىل : {َأن  -11

اأبو جعفر )الطائر( باألف بعد الطاء وهمزة مك�شورة  )اآل عمران: 49(, قراأ االإمام 

بعدها يف مكان الياء)2(.
ُل َطا ِئًرا)3( اِئِر اتمْ ال�شاهد من الدرة : ُقِل الطنَّ

التوجيه : قراأ اأبو جعفر )الطائر( باألف بعد الطاء وهمزة مك�شورة بعدها مكان الياء 
علي االإفراد وقراأ الباقون علي اجلمع)4(.

قال تعاىل : {َلِكِن الَِّذيَن اتََّقْوْا َربَُّهْم لَُْم َجنَّاٌت تَِْري ِمن تَْتَِها اَلنَْهاُر َخالِِديَن فِيَها   -12
أَلْبَراِر} )اآل عمران: 198(, قراأ االإمام اأبو جعفر 

ِّ
ِ َخيٌْ ل ِ َوَما ِعنَد اللهّ ْن ِعنِد اللهّ

ِّ
نُُزلً م

( ب�شديد النون مفتوحة)5(.  )لكننَّ
ذمْ َمَعًا اأَال)6( دمْ َلِكِن النَّ ال�شاهد من الدرة : َو�َشدِّ

ووجه  النون  بت�شديد   20 الزمراالآية  ويف  هنا  )لكّن(  اأبوجعفر  قراأ   : التوجيه 
من  املق�شود  التخفيف ح�شول  ووجه  التاأكيد  والزيادة يف  املبالغة  ق�شد  الت�شديد 

التاأكيد باخلفة)7(.
َألَّ  َأْدَنى  َذلَِك  َأيَْاُنُكْم  َمَلَكْت  َما  َأْو  َفَواِحَدةً  َتْعِدلُوْا  َألَّ  ِخْفُتْم  {َفِإْن   : تعاىل  قوله   -13

َتُعولُوْا} )الن�ص�ء: 3(, قراأ االإمام اأبو جعفر )فواحدٌة( برفع التاء)8(. 

طالئع الب�شر �ض 34.  -1
البهجة املر�شية �شرح الدرة امل�شية – لف�شيلة ال�شيخ علي حممد ال�شباع – مكتبة دار ال�شحابة للرتاث بطنطا �ض 58.  -2

الدرة امل�شية رقم البيت 87.  -3
املهذب يف القراءات الع�شر ج1�ض122.  -4

اخلال�شة يف تتمة القراءات الثالثة �ض 114.  -5
الدرة امل�شية رقم البيت 93.  -6

الكوكب الدري يف �شرح طيبة اجلزري �ض301.  -7
كتاب البحور الزاخرة يف �شواهد البدور الزاهرة �ض 195.  -8
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)1( ِت اأُدمْ َب اللُه َوالالنَّ اَل *** اأََحلنَّ َوَن�شمْ ُه ِقَياًما َوُجهِّ ال�شاهد من الدرة : َفَواِحَدٌة َمعمْ
التوجيه : فواحدة اأو ما ملكت اميانكم ( قراأ ابوجعفر )فواحدة ( برفع التاء علي انها 
خرب ملبتداأ حمذوف اأي فاملقتنع واحدة اأو فاعل لفعل حمذوف اأي فيكفي واحدة)2(.

تََاُفوَن  تِي  َواللَّ اللهُّ  َحِفَظ  بَِا  ْلَغْيِب 
ِّ
ل َحاِفَظاٌت  َقانَِتاٌت  الَِاُت  {َفالصَّ  : تعاىل  قوله   -14

} )الن�ص�ء: 34(, قراأ االإمام اأبو جعفر بن�شب هاء اجلاللة )اللَه()3(. ُنُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ
 )4( ِت اأُدمْ َب اللُه َوالالنَّ ال�شاهد من الدرة : َوَن�شمْ

التوجيه : )مبا حفظ الله ( قراأ اأبو جعفر بفتح هاء لفظ اجلاللة وما مو�شولة اأي 
بالذي حفظ حق الله اأو اأمر الله)5(.

ِمَن  ُكنَت  إِن  َتِعُدنَا  َفْأَتنِا بَِا  ِجَدالََنا  َفَأْكَثْرَت  َجاَدلَْتَنا  َقْد  نُوُح  يَا  {َقالُوْا   : تعاىل  15-قوله 
ونقل  وحذفها  الهمزة  بك�شر  اأجل«  »من  اأبوجعفر  قراأ   ,)32 )هود:  اِدِقنَي}  الصَّ

حركتها اإىل النون واالبتداء بك�شرها)6(.
)7( دمْ رمْ انمُْقلمْ اأُ �شِ ِل اكمْ ال�شاهد من الدرة : ِمِن اجمْ

التوجيه : ومعنى »من اأجل ذلك«: اأي من جناية ذلك, وجريرته وقراأ الباقون »اأجل« 
بهمزة مفتوحة. ومعنى »من اأجل ذلك«: اأي من جّر و�شبب ذلك. من هذا يتبنّي اأن 

الك�شر والفتح يف همزة »اأجل« لغتان)8(.

الدرة امل�شية رقم البيت 95.  -1
املهذب يف القراءات الع�شر �ض150.  -2

�شرح ال�شمنودي علي منت الدرة امل�شية .  -3
الدرة امل�شية رقم البيت 95.  -4

املهذب يف القراءات الع�شر �ض 157.  -5
الكنز يف القراءات الع�شراملوؤلف: اأبو حممد, عبد الله بن عبد املوؤمن بن الوجيه بن عبد الله بن على ابن املبارك الّتاجر الوا�شطّي املقرئ   -6
القاهرةالطبعة: االأوىل,  الدينية -  الثقافة  النا�شر: مكتبة  امل�شهداين  )املتوفى: 741هـ(املحقق: د. خالد  الدين  الدين ويقال جنم  تاج 

1425 هـ - 2004 م ج2 �ض 458.
الدرة امل�شية رقم البيت 100.  -7

الهادي �شرح طيبة الن�شر يف القراءات الع�شر 2ج/�ض 171.  -8
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املبحث الثالث
الكلمات التي اإنفرد بها الإمام اأبوجعفر يف الربع الثاين من القراآن الكرمي 

املطلب االأول
الكلمات التي اإنفرد بها يف �شور الأعراف التوبة هود

ِه َوالَِّذي َخُبَث َل يَُْرُج إِلَّ َنِكداً 
ِّ
ُب يَُْرُج نََباُتُه بِِإْذِن َرب

ِّ
ي قوله تعاىل : {)َوالَْبَلُد الطَّ  -1

اأبو جعفر )نَكدا(  )الأعراف: 58(, قراأ االأمام  َيْشُكُروَن}  لَِقْومٍ  ُف اآليَاِت 
ِّ
َكَذلَِك ُنَصر

بفتح الكاف والباقون بك�شرها)1(.
ُه َنِكًدا اأَاَل)2( ُ َلٍه َغريمْ �ُض اإِ ال�شاهد من الدرة : َوَخفمْ

َنى َذا َنَكٍد)3(.  عمْ َدٌر مِبَ ِح المَْكاِف, َفُهَو َم�شمْ التوجيه : َنَكًدا" ِبَفتمْ
قال تعاىل : {َألَُْم َأْرُجٌل يَُْشوَن بَِها َأْم لَُْم َأْيٍد يَْبِطُشوَن بَِها َأْم لَُْم َأْعنيٌُ يُْبِصُروَن بَِها   -2
َأْم لَُْم آَذاٌن َيْسَمُعوَن بَِها ُقِل اْدُعوْا ُشَرَكاءُكْم ُثمَّ كِيُدوِن َفَل تُنِظُروِن} )الأعراف : 195(, 

قراأ االإمام اأبو جعفر )يبُط�شون( ب�شم الطاء)4(.
ِجال)5( ِط�ُض ا�شمْ منَّ َطا َيبمْ ال�شاهد من الدرة : �شُ

يبط�ض  بط�ض  م�شارع  الطاء  (ب�شم  )يبط�شون  جعفر  اأبو  االإمام  قراأ   : التوجيه 
كخرج يخرج وقراأ الباقون بك�شرها م�شارع بط�ض يبط�ض ك�شرب ي�شرب والبط�ض 

هو االخذ بقوة)6(. 
َئٌة 

ِّ
م نُكم 

ِّ
م َيُكن  َفِإن  َضْعفاً  فِيُكْم  َأنَّ  َوَعلَِم  َعنُكْم  اللهُّ  َف  َخفَّ {اآلَن   : تعاىل  قال   -3

َصابَِرةٌ َيْغلُِبوْا مَِئَتنيِْ} )الأنف�ل: 66(, مائتني, مائة " اأبدل اأبو جعفر الهمز ياء و�شال 
ووقفًا)7(. 

ِلقمْ َلُه اأبوجعفر)8( طمْ ال�شاهد من الدرة : َوِمَئهمْ ِفَئهمْ ... َفاأَ
البدور الزاهرة يف القراءات الع�شر املتواترة من طريقي ال�شاطبية والدرة –تاأليف عبدالفتاح القا�شي – دار الكتب العلمية �ض 133.  -1

الدرة امل�شية رقم البيت 115.  -2
اجلامع الأحكام القراآن للقرطبي ج7�ض231.  -3
اخلال�شة يف تتمة القراءات الثالثة �ض 139.  -4

الدرة امل�شية رقم البيت 117.  -5
املهذب يف القراءات الع�شر ج2�ض260.  -6

البدور الزاهرة يف القراءات الع�شر املتواترة )�ض: 132(.  -7
الدرة امل�شية رقم البيت 311.  -8
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َوالَْيْومِ   ِ بِاللهّ آَمَن  َكَمْن  الََْرامِ  الَْْسِجِد  َوِعَماَرَة   
ِّ
الَْاج ِسَقاَيَة  {َأَجَعْلُتْم   : تعاىل  قال   -4

ِ} )التوبة: 19(, �شقاية احلاج وعمارة " قراأ ابن وردان  اآلِخِر َوَجاَهَد ِف َسبِيِل اللهّ
بخلف عنه �شقاة ب�شم ال�شني وحذف الياء وعمرة بفتح العني وحذف االألف 

بعد امليم)1(. 
)2( اَلَف ِبنمْ ِ َها �ُشَقاَة اخلمْ ال�شاهد من الدرة : َوُقلمْ َعَمَرهمْ َمعمْ

ورماة  كرام  �شاق  جمع  الياء  وحذف  ال�شني  ,ب�شم  وردان  ابن  وقراأ   : التوجيه 
و�شنعة)3(. �شانع  مثل  عامر  جمع  االألف  وحذف  العني  "وعمرة" بفتح 

َئاِت 
ِّ
ـي َن اللَّْيِل إِنَّ الََْسَناِت ُيْذِهبَْ السَّ

ِّ
َلَة َطَرَفِ النََّهاِر َوُزلَفاً م قوله تعاىل : {َوَأقِِم الصَّ  -5

اِكِريَن} )هود : 114(, قراأ االإمام اأبو جعفر )زُلفا (ب�شم الالم)4(. َذلَِك ِذْكَرى لِلذَّ
ال�شاهد من الدرة :  ُزَلَفا اأَال)5(

التوجيه :  بالفتح وال�شم لغتان)6(.
َخَلَق  َيْوَم   ِ اللهّ كَِتاِب  ِف  َشْهراً  َعَشَر  اثَْنا   ِ اللهّ ِعنَد  ُهوِر  الشُّ َة  ِعدَّ {إِنَّ   : تعاىل  قوله   -6
اأبو جعفر بت�شكني العني  )التوبة: 36(, قراأ  َأْرَبَعٌة ُحُرٌم}  َماَوات َواَلْرَض مِْنَها  السَّ

من ع�شر املركب يف جميع موا�شعها)7(. 
َ َع�َشرمْ اأَال)8( ال�شاهد من الدرة : َوَعنيمْ

التوجيه : هما لغتان)9(
قوله تعاىل : {َفَلْوَل َكاَن ِمَن الُْقُروِن ِمن َقْبلُِكْم ُأْولُوْا َبقِيٍَّة يَْنَهْوَن َعِن الَْفَساِد ِف اَلْرِض   -7
َّْن َأجَنْيَنا مِْنُهم} )هود: 116(, قراأ ابن جماز عن ابي جعفر )بقية( بك�شر 

ِّ
إِلَّ َقلِيلً م

رة - القراءاُت ال�شاذُة وتوجيهها من لغة العرب املوؤلف: عبد  البدور الزاهرة يف القراءات الع�شر املتواترة من طريقي ال�شاطبية والدُّ  -1
الفتاح بن عبد الغني بن حممد القا�شي )املتوفى: 1403هـ(النا�شر: دار الكتاب العربي, بريوت - لبنان )�ض: 134(.

الدرة امل�شية رقم البيت 122.  -2
اإحتاف ف�شالء الب�شر يف القراءات االأربعة ع�شر )�ض: 302(.  -3

دار  – النا�شر  �شرف  الدين حممد  ال�شيخ جمال  – لف�شيلة  والدرة  ال�شاطبية  الع�شر من طريقي  القراءات  ال�شحابة يف  م�شحف   -4
ال�شحابة للرتاث بطنطا �ض 234.

الدرة امل�شية رقم البيت 134.  -5
الكوكب الدري �ض 337.  -6

كتاب البحور الزاخرة يف �شواهد البدور الزاهرة �ض 337.  -7
الدرة امل�شية رقم البيت 13.  -8

طالئع الب�شر �ض 9.  -9
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الباء وا�شكان القاف وتخفيف الياء)1(.
َيٍة َجَنى)2(. َرنمْ ِبقمْ �شِ فمْ َواكمْ مٍّ َوَخفِّ ال�شاهد من الدرة : ِب�شَ

التوجيه : »وقرئ« بقية بتخفيفها, وهو م�شدر, »بقي, يبقى, بقية« »كلقيته لقية« 
مبعنى  وهو  »فعيل«  مبعنى  م�شدرا  يكون  اأن  ويجوز  بابه,  على  يكون  اأن  فيجوز 
»فاعل« وقراأ الباقون »بقّية« بفتح الباء, وك�شر القاف, وت�شديد الياء, البقّية: ا�شم 
من االإبقاء, كاأنه اأراد والله اأعلم: فلوال كان من القرون قوم اأولوا اإبقاء على اأنف�شهم 

لتم�شكهم بالدين املر�شي. وهو م�شدر »بقي«)3(. 
املطلب الثاين

الكلمات التي اإنفرد بها يف �شورالنحل ال�شراء الكهف 
َربَُّكْم  إِنَّ  اَلنُفِس   

ِّ
بِِشق إِلَّ  َبالِِغيِه  َتُكونُوْا   ْ لَّ َبَلٍد  إَِل  َأْثَقاَلُكْم  {َوتَِْمُل   : تعاىل  قوله   -1

ِحيٌم} )النحل: 7(, قراأ االأمام اأبو جعفر)ب�َشق( بفتح ال�شني)4(.  َلَرُؤوٌف رَّ
ـ ... –ُل)5( َنُه اتمْ وِن ُنومْ َتحمْ ُت�َشاقُّ قِّ افمْ ُر �شِ ال�شاهد من الدرة : َكَما المِْقدمْ

التوجيه : ال�شق ,بالفتح م�شدر , وبالك�شر ا�شم)6(
َفَمِن  بِِه   ِ لَِغْيِ اللهّ َم َولََْم الَْنِزيِر َوَما ُأِهلَّ  َم َعَلْيُكُم الَْْيَتَة َواْلدَّ ا َحرَّ {إِنََّ قوله تعاىل :   -2
ِحيٌم} )النحل: 115(, قراأ االإمام اأبو جعفر  اْضُطرَّ َغيَْ َباٍغ َوَل َعاٍد َفِإنَّ اللهَّ َغُفوٌر رَّ

)ا�شطر( بك�شر الطاء)7(.
ُه اآِمًنا)8( رمْ �شِ ُطرنَّ َفاكمْ ٍر َوَطاَء ا�شمْ ال�شاهد من الدرة : ِبَك�شمْ

التوجيه : قرئ )فمن ا�شطر( بك�شر الطاء اإذا اأ�شله ا�شطرر بك�شر الراء وملا ادغم 
الراءان نقلت حركة الراء االأوىل اإىل الطاء)9(.

�شرح ال�شمنودي علي منت الدرة �ض 151.  -1
الدرة امل�شية رقم البيت )67(.  -2

الهادي �شرح طيبة الن�شر يف القراءات الع�شراملوؤلف: حممد حممد حممد �شامل حمي�شن )املتوفى: 1422هـ( النا�شر: دار اجليل –   -3
بريوت الطبعة: االأوىل, 1417 هـ - 1997 م ج2�ض320.
الهادي �شرح طيبة الن�شر يف القراءات الع�شر )2/ 353(.  -4

الدرة امل�شية رقم البيت 141.  -5
طالئع الب�شر �ض102 .  -6

طالئع الب�شر �ض102 طالئع الب�شر �ض102 طالئع الب�شر �ض102.  -7
الدرة امل�شية رقم البيت 73.  -8

طالئع الب�شر �ض30.  -9
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يَْلَقاُه  كَِتاباً  الْقَِياَمِة  َيْوَم  َلُه  َونُِْرُج  ُعُنِقِه  ِف  َطآئَِرُه  َألَْزْمَناُه  إِنَساٍن  {َوُكلَّ   : تعاىل  قال   -3
َمنُشورًا} )الإ�صراء: 13(, قراأ االإمام اأبو جعفر {َونُِْرُج َلُه َيْوَم الْقَِياَمِة} ب�شم الياء 

وفتح الراء)1(.
ال)2( َ ِرُج اجنمْ ال�شاهد من الدرة : نخمْ

التوجيه : قراأ اأبو جعفر )ويخرج (بياء م�شمومة وراء مفتوحة انه م�شارع )اخرج( 
مبني للمجهول ونائب الفاعل �شمري يعود على الطائر)3(.

َأنُفِسِهْم َوَما ُكنُت  َماَواِت َوالَْْرِض َوَل َخْلَق  {َما َأْشَهدتُُّهْم َخْلَق السَّ قال تعاىل :   -4
اأ�شهدناهم  جعفر  اأبو  " قراأ  اأ�شهدتهم  ما   ,)51 )الكهف:  َعُضدًا}  نَي 

ِّ
الُِْضل ُمتَِّخَذ 

بالنون واالألف, والباقون بالتاء امل�شمومة وحذف االألف)4(. 
)5( دمْ ـ ... -َمَتيمْ ُقُباًل اأُ ممْ َنا َوَحاِمَيٍة َو�شَ َهدمْ َتَح ا�شمْ ُت افمْ ال�شاهد من الدرة : َوُكنمْ

ِع ِللمَْعَظَمِة)6(.  ممْ َ ِلِف َعَلى اجلمْ أَ وِن َواالمْ ( ِبالنُّ َناُهممْ َهدمْ التوجيه : )اأَ�شمْ
َأنُفِسِهْم َوَما ُكنُت  َماَواِت َوالَْْرِض َوَل َخْلَق  {َما َأْشَهدتُُّهْم َخْلَق السَّ قال تعاىل :   -5
نَي َعُضدًا} )الكهف: 51(, وما كنَت " قراأ اأبو جعفر بفتح التاء والباقون 

ِّ
ُمتَِّخَذ الُِْضل
ب�شمها)7(. 

)8( دمْ ـ ... -َمَتيمْ ُقُباًل اأُ ممْ َنا َوَحاِمَيٍة َو�شَ َهدمْ َتَح ا�شمْ ُت افمْ ال�شاهد من الدرة : َوُكنمْ
و�شلم,  عليه  الله  �شلى  »حممد«  لنبينا  خطابا  التاء,  بفتح  كنت«  وما   : التوجيه 
اأنه عليه ال�شالة وال�شالم مل يزل حمفوظا من اأول حياته مل  اأمته  واملق�شود اإعالم 

يعت�شد)9(.

�شبيع حمزة  )املتوفى: 381هـ( حتقيق:  بكر  اأبو  الني�شابورّى,  ران  ِمهمْ بن  بن احل�شني  اأحمد  املوؤلف:  الع�شر  القراءات  املب�شوط يف   -1
حاكيمي النا�شر: جممع اللغة العربية – دم�شق �ض 267.

الدرة امل�شية رقم البيت 143.  -2
املهذب يف القراءات الع�شر ج1�ض380.  -3

البدور الزاهرة يف القراءات الع�شر املتواترة )�ض: 193(.  -4
الدرة امل�شية رقم البيت 150.  -5

الن�شر يف القراءات الع�شر )2/ 311(.  -6
البدور الزاهرة يف القراءات الع�شر املتواترة )�ض: 193(.  -7

الدرة امل�شية رقم البيت 150.  -8
الهادي �شرح طيبة الن�شر يف القراءات الع�شر )3/ 15(.  -9
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املبحث الرابع
الكلمات التي اإنفرد بها الربع الثالث من القراآن الكرمي 

املطلب االأول
الكلمات التي اإنفرد بها يف �شور طه الأنبياء احلج

 َولُِتْصَنَع َعَلى َعْين} )طه: 39(, قراأ االإمام اأبو 
ِّ

ن
ِّ
قال تعاىل: {َوَألَْقْيُت َعَلْيَك مََبًَّة م  -6

جعفر )ولمْت�شنعمْ (ب�شكون الالم وجزم العني)1(.
َنى)2( �شمْ ُه اأَ ِلفمْ ِزَمنمْ ... َكُنخمْ َنعمْ َواجمْ نمْ ِلُت�شمْ ال�شاهد من الدرة : �َشكِّ

التوجيه : قراأ اأبو جعفر )ولت�شنع( با�شكان الالم والعني علي ان الالم الم االأمر 
والباقون بك�شر الالم ون�شب العني بان م�شمرة بعد الم كي)3(. 

َوَل  َمْوِعداً لَّ نُْلُِفُه نَُْن  َوَبْيَنَك  َبْيَنَنا  َفاْجَعْل  ْثلِِه 
ِّ
بِِسْحٍر م {َفَلَنْأتَِينََّك   : تعاىل  قال   -7

ِلُفه( باإ�شكان الفاء جزما  َأنَت َمَكاناً ُسًوى} )طه: 58(, قراأ االأمام اأبو جعفر)ال ُنخمْ
على جواب االأمر, ويلزم من ذلك منع ال�شلة له)4(.

َنى)5( ُه اأَ�شمْ ِلفمْ ال�شاهد من الدرة : َكُنخمْ
التوجيه : بجزم الفاء من )نخلفه (على اأًن ال ناهية والنهي حتذير من اإخالفه)6(.

 
ِّ
َقنَُّه ُثمَّ لََننِسَفنَُّه ِف الَْيم

ِّ
قال تعاىل : {َوانُظْر إَِل إِلََِك الَِّذي َظْلَت َعَلْيِه َعاكِفاً لَُّنَحر  -8

اء  َ احلمْ َكان  �شمْ َواإِ ون  النُّ ِبَفتمْح  ُرقنه(  )لَنحمْ َفر  َجعمْ اأَُبو  االأمام  قراأ  )طه: 97(,  َنْسفًا} 
ّفَفة)7(. اء خُمَ ون َوك�شر الرنَّ م النُّ ّفَفة َوُرِوَي َعن ابمْن جماز ِب�شَ اء خُمَ َو�شم الرنَّ

منَّ َبَدا)8( َتحًا ... َو�شُ ُه َوافمْ َلممْ فمْ اعمْ نمْ َخفِّ ِرَق �َشكِّ ال�شاهد من الدرة : ِلُنحمْ
التوجيه : قرئ بفتح النون و�شم الراء خفيفة من حرقت ال�شىء اأحرقة حرقًا مبعني 

البهجة املر�شية يف �شرح الدرة امل�شية �ض 90.  -1
الدرة امل�شية رقم البيت 157.  -2

الكوكب الدري يف �شرح طيبة ابن اجلزري �ض90.  -3
اإحتاف ف�شالء الب�شر يف القراءات االأربعة ع�شر )�ض: 384(.  -4

الدرة امل�شية رقم البيت 157.  -5
الدرر الباهرة يف توجيه القراءات الع�شر املتواترة –اإعداد –دكتور ه�شام عبد اجلوادالزهريي –تقدمي ال�شيخ حممد �شكر-وال�شيخ   -6

حممد القراجى –مكتبة الدار العاملية للطباعة والن�شر ج2 �ض 31.
حتبري التي�شري يف القراءات الع�شر )�ض: 462(.  -7

الدرة امل�شية رقم البيت 160.  -8
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بردته وحككت بع�شه من ببع�ض)1(. 
َل َخْلٍق نُِّعيُدُه َوْعداً   لِْلُكُتِب َكَما َبَدأْنَا َأوَّ

ِّ
ِجل

ِّ
 الس

ِّ
َماء َكَطي قال تعاىل : {َيْوَم َنْطِوي السَّ  -9

َعَلْيَنا إِنَّا ُكنَّا َفاِعلنَِي} )الأنبي�ء: 104(, قراأ االإمام اأبو جعفر )ُتطوى ال�شماآُء()2(.
َفِع المُْعال)3( َماَء ارمْ ِوي ال�شنَّ َلنمْ َنطمْ نمْ ... ِنَثنمْ َجهِّ ال�شاهد من الدرة : َواأَ

التوجيه : قراأ اأبو جعفر )تطوي (ببناء للمجهول ورفع همزة )ال�شماء(علي النيابة 
عن الفاعل وان تاأنيث الفعل الإ�شناد للفظ ال�شماء)4(.

 
ِّ
ْت َوَرَبْت َوَأنَبَتْت ِمن ُكل قال تعاىل : {َوَتَرى الَْْرَض َهاِمَدةً َفِإَذا َأنَزلَْنا َعَلْيَها الَْاء اْهَتزَّ  -10

َزْوٍج َبهِيٍج} )احلج: 5(, قراأ االإمام اأبو جعفر)رباأت( بهمزة مفتوحة بعد الباء)5(.
َتى)6( ِمزمْ َمًعا َرَباأَتمْ اأَ ال�شاهد من الدرة : اهمْ

التوجيه : قراأ اأبو جعفر »ورباأت« يف املو�شعني بهمزة مفتوحة بعد الباء, مبعنى: 
ارتفعت, وهو فعل مهموز, يقال: فالن يرباأ بنف�شه عن كذا مبعنى يرتفع. وقراأ الباقون 

»وربت« يف املو�شعني بحذف الهمزة مبعنى: زادت, من »ربا يربو« .
هيهات  اأبوجعفر  قراأ   ,)36 )املوؤمنون:  ُتوَعُدوَن}  لَِا  َهْيَهاَت  {َهْيَهاَت   : تعاىل  قال   -11

هيهات بك�شر التاء)7(.
)8( َرنمْ �شِ ا اكمْ َهاَت اأُدمْ ِكاَل َفِللتنَّ ال�شاهد من الدرة : َهيمْ

التوجيه : فاأبوجعفر بك�شر التاء من غري تنوين فيهما لغة متيم واأ�شد)9(.
املطلب الثاين

الكلمات التي اإنفرد بها يف �شور النور الفرقان فاطر ي�ض 
َعِة} )النور: 22(, قراأ االإمام اأبو جعفر  قال تعاىل : {َوَل يَْأَتِل ُأْولُوا الَْفْضِل مِنُكْم َوالسَّ  -1

الدرر الباهرة يف توجيه القراءات الع�شر املتواترة ج2 �ض47.  -1
كتاب البحور الزاخرة يف �شواهد البدور الزاهرة �ض516.  -2

الدرة امل�شية رقم البيت 163.  -3
الغرة البهية يف �شرح الدرة امل�شية تاليف احمد عبد اجلواد عبد اللطيف حتقيق جمال ال�شيد رفاعي مكتبة ال�شحابة �ض147.  -4

اخلال�شة يف تتمة القراءات الثالثة �ض 195.  -5
الدرة امل�شية رقم البيت 164.  -6

الكنز يف القراءات الع�شر )2/ 574(.  -7
الدة امل�شية رقم البيت 167-166.  -8

اإحتاف ف�شالء الب�شر يف القراءات االأربعة ع�شر )�ض: 403(.  -9
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الياء وبعدها همزة مفتوحة وبعدها الم م�شددة  بعد  بتاء مفتوحة  َيَتاأَل(  )واًل 
مفتوحة)1(.

)2( َلممْ ال�شاهد من الدرة : َواَل َيَتاأَلنَّ اعمْ
التوجيه : قرئ بتاء بعد الياء ثم همزة مفتوحة بعدها الم مفتوحة م�شددة علي اأنها 
م�شارع تاأيل مبعني حلف اأي�شًا فتتحد القراءتان يف املعني واالألف حمذوف للجزم 
واملعني :ال يحلف اولو الف�شل والغني اأن يوؤتوا اأويل القربى ففي الكالم ال مقدرة 
بني اأن والفعل اأو يراد بال ياتل اأي ال يقت�شر وكما جتئ مبعني حلف جتئ مبعني ال 

يقت�شر)3(.
َأْولَِياء}  ِمْن  ُدونَِك  ِمن  نَّتَِّخَذ  َأن  لََنا  يَنَبِغي  َكاَن  َما  ُسْبَحاَنَك  {َقالُوا   : تعاىل  قال   -2

)الفرق�ن: 18(, قراأ االإمام اأبو جعفر )ُنتخَذ( ب�شم النون وفتح اخلاء)4(.
ِخذمْ ... اأَاَل)5( َل َنتنَّ ال�شاهد من الدرة : َوُجهِّ

َخَذ( اأي بناء الفعل علي ما مل ي�شم فاعله ونائب  التوجيه : قراأ اأبو جعفر بتجهيل )ُنتنَّ
الفاعل ال�شمري امل�شترت)6(.

قال تعاىل : {ُيِضلُّ َمن َيَشاُء َويَْهِدي َمن َيَشاُء َفَل َتْذَهْب َنْفُسَك َعَلْيِهْم َحَسَراٍت}   -3
)َنف�شك(  المَْهاء,  َوك�شر  اء  التنَّ م  ِب�شَ هب(  تذمْ )َفاَل  َفر  َجعمْ اأَُبو  قراأ   ,)8 )ف�طر: 

ِبالّن�شب)7(.
َرنمْ اأَال)8( �شِ منَّ اكمْ َهبمْ َف�شُ نمْ َتذمْ ِف�شَ ال�شاهد من الدرة : اخمْ

التوجيه : قرئ )فالٌتذِهب نف�شك( على اأّن النهي موجه اإىل ر�شول الله �شلى الله 
 , نف�شه  التهلك  الكفار حتى  علي  والتح�شر  االأ�شى  يبالغ يف  باأال  ذاته  و�شلم,  عليه 

الغاية يف القراءات الع�شر �ض 99 .  -1
الدرة امل�شية رقم البيت 170.  -2

طالئع الب�شر �ض 144.  -3
البهجة املر�شية �شرح الدرة امل�شية �ض96.  -4

الدرة امل�شية رقم البيت 172.  -5
الغرة البهية يف �شرح الدرة امل�شية �ض154.  -6

حتبري التي�شري يف القراءات الع�شر )�ض: 520(.  -7
الدرة امل�شية رقم البيت 187.  -8



{47}العدد الرابع ع�صر - رجب 1439هـ / م�ر�س 2018م

�شلى الله عليه و�شلم)1(.
)ي�س: 49(,  ُموَن} 

ِّ
َتْأُخُذُهْم َوُهْم يَِص يَنُظُروَن إِلَّ َصْيَحًة َواِحَدةً  {َما   : قال تعاىل   -4
مون " قراأ اأبو جعفر باإ�شكان اخلاء وت�شديد ال�شاد)2(.  �شّ يخمْ

ِكنمْ اأَاَل)3( ُموَن ا�شمْ �شِ ال�شاهد من الدرة : َيخمْ
بني  اجلمع  علي  م�شدد  ال�شاد  ويك�شر  اخلاء  باإ�شكان  مون(  ّ �شِ )يخمْ  : التوجيه 

ال�شاكنني)4(. 

املبحث اخلام�ض
الكلمات التي اإنفرد يف الربع الرابع من القراآن الكرمي 

املطلب االول 
الكلمات التي اإنفرد بها يف �شور �ض والزمر والطور

بَُّروا آيَاتِِه َولَِيَتَذكََّر ُأْولُوا الَْلَْباِب} )�س:29(,  َيدَّ
ِّ
قال تعاىل : {كَِتاٌب َأنَزلَْناُه إِلَْيَك ُمَباَرٌك ل  -1

قراأ االإمام اأبو جعفر )ليدبروا( بتاء اخلطاب وتخفيف الدال)5(.
ُمممْ اأَاَل)6( ا ... َدُه ا�شمْ ِب �شَ ُروا َخاِطبمْ َوَفا َخفنَّ ُن�شمْ بنَّ ال�شاهد من الدرة : ِلَيدنَّ

التوجيه : قراأ اأبو جعفر )ليدبروا( بتاء فوقية بعد الالم مع تخفيف الدال وا�شلها 
)لتتدبروا( فحذفت احدي التاءين وقراأ الباقون بالياء التحتية وت�شديد الدال وا�شلها 

)ليتدبروا( فادغمت يف الدال)7(. 
ْيَطاُن بُِنْصٍب َوَعَذاٍب}  نَِ الشَّ ي َمسَّ

ِّ
قال تعاىل : {َواْذُكْر َعْبَدنَا َأيُّوَب إِْذ نَاَدى َربَُّه َأن  -2

)�س: 41(, قراأ االأمام اأبو جعفر ب�شم النون وال�شاد, )بن�شب()8(.

الدرر الباهرة يف توجيه القراءات الع�شر املتواترة ج2 �ض259.  -1
البدور الزاهرة يف القراءات الع�شر املتواترة )�ض: 266(.  -2

الدرة امل�شية رقم البيت 190.  -3
الدرر الباهرة يف توجيه القراءات الع�شر املتواترة ج2�ض 274.  -4

كتاب البحور الزاخرة يف �شواهد البدور الزاهرة �ض 412.  -5
الدرة امل�شية رقم البيت 196.  -6

املهذب يف القراءات الع�شر ج2�ض181.  -7
اإحتاف ف�شالء الب�شر يف القراءات االأربعة ع�شر )�ض: 477(.  -8
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اَل)1( ُمممْ اأَ ا *** َدُه ا�شمْ ِب �شَ ال�شاهد من الدرة : ُن�شمْ
ٌب كحزن وحزن. وقد يجوزان يكون ن�شب جمع  ٌب َوَن�شَ ِب َفُن�شمْ �شَ التوجيه : الننَّ

ُة)2(. منَّ ُه ال�شنَّ ٍب ُحِذَفتمْ ِمنمْ َنى ُن�شُ عمْ ٌب مِبَ ن�شب كو ثن َوَوَثٍن. َوَيُجوُز اأَنمْ َيُكوَن ُن�شمْ
َفر:  ا َأنَا َنِذيٌر مُِّبنٌي} )�س: 70(, قراأ االإمام اأَُبو َجعمْ قال تعاىل : {إِن يُوَحى إَِليَّ إِلَّ َأنََّ  -3

ِحَها)3(. ر المْهمَزة َوالمَْباُقوَن ِبَفتمْ ا( ِبَك�شمْ َ )اإِالنَّ اإِمننَّ
ا)4( َ َر اأَمننَّ دمْ َك�شمْ ال�شاهد من الدرة : َواأُ

هذه  اإىل  يوحى  ما  اأي   : احلكاية  على  اإمّنا  من  الهمزة  بك�شر  قرئ   : التوجيه 
اجلملة)5(.

ِ َوإِن ُكنُت َلَِن  طُت ِف َجنِب اللَّ قال تعاىل : {َأن َتُقوَل َنْفٌس يَا َحْسَرَتى عَلى َما َفرَّ  -4
ياء  بزيادة  )يح�شراتي(  اأبي جعفر  عن  ابن جماز  قراأ  )الزمر: 56(,  اِخِريَن}  السَّ
مفتوحة بعد االألف والبن وردان وجهان احدهما كابن جماز واالآخر بزيادة 

ياء �شاكنة وعلي هذا الوجه البد من املد امل�شبع)6(. 
 )7( لمَْف ِبنمْ ُ ـ ... -ِكِن اخلمْ ٌح َجًنى َو�َشكمْ َلممْ َوَفتمْ َرَتاَي اعمْ ال�شاهد من الدرة : َوُقلمْ َح�شمْ

التوجيه : قراأ ابن جماز عن اأبي جعفر )ياح�شرتاي ( وقيل : معني يا ح�شرتاي يا 
اأيتها احل�شرة هذا وقتك والعرب حتول ياء الكناية الفًا يف اال�شتغاثة فتقول يا ويلتي 

ويا ندامتا ورمبا احلقوا بها الياء بعد االألف ليدل علي االإ�شافة)8(. 
ِف  َأْقَواَتَها  فِيَها  َر  َوَقدَّ فِيَها  َوَباَرَك  َفْوقَِها  ِمن  َرَواِسَي  فِيَها  {َوَجَعَل   : تعاىل  قال   -5
اأبو جعفر برفع الهمزة مع  "�شواء" قراأ  )ف�صلت: 10(,  ائِلنَِي}  لسَّ

ِّ
َأْرَبَعِة َأيَّامٍ َسَواء ل

التنوين)9(.
الدرة امل�شية رقم البيت 196.  -1
تف�شري القرطبي )15/ 207(.  -2

حتبري التي�شري يف القراءات الع�شر )�ض: 533(.  -3
الدرة امل�شية رقم البيت 197.  -4

طالئع الب�شر �ض177.  -5
القراءات الع�شر املتواترة من طريقي ال�شاطبية والدرة – لف�شيلة ال�شيخ جمال الدين حممد �شرف – تقدمي االأ�شتاذ الدكتور عبد   -6

الِكرمي �شالح –مكتبة دار ال�شحابة للرتاث بطنطا �ض 464.
الدرة امل�شية رقم البيت 198.  -7

تف�شري البغوي ج4�ض85.  -8
البدور الزاهرة يف القراءات الع�شر املتواترة )�ض: 282(.  -9
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َتى)1( ال�شاهد من الدرة : �َشَواٌء اأَ
التوجيه : »�شواُء« برفع الهمزة مع التنوين, على اأنها خرب ملبتداإ حمذوف, اأي هي 

�شواء)2(. 
 ,)87 )الزخرف:  يُْؤَفُكوَن}  َفَأنَّى  اللَُّ  لََيُقولُنَّ  َخَلَقُهْم  مَّْن  َسَألَْتُهم  {َولَئِن   : تعاىل  قال   -6
"جئتكم" قراأ اأبو جعفر بنون مفتوحة يف مكان التاء م�شمومة واألف بعدها 

وغريه بتاء م�شمومة)3(.
ٍر اإًِذا)4( ًفا َكَب�شمْ َناُكُم �َشقمْ ال�شاهد من الدرة : َوِجئمْ

اِء  ِبالتنَّ َوالمَْباُقوَن  مع,  اجلمْ على  َواألف  بُنون  جئناكم(  )اأولو  َفر:  اأَُبوَجعمْ  : التوجيه 
ِحيد)5(.  ومْ ُموَمة على التنَّ َم�شمْ

قال تعاىل : {َأْصَطَفى الَْبَناِت َعَلى الَْبِننَي} )ال�ص�ف�ت: 153(, قراأ اأبو جعفر ا�شطفى   -7
بهمزة و�شل)6(.

َتال)7( ُلُه اعمْ �شمْ َطَفى اأَ ُل ا�شمْ ال�شاهد من الدرة : َو�شمْ
التوجيه : اأبو جعفر بو�شل الهمزة يف الو�شل على حذف همزة اال�شتفهام للعلم 

بها, واالبتداء يف هذه القراءة بهمزة مك�شورة)8(.
يُوَعُدوَن}  الَِّذي  َيْوَمُهُم  ُيَلُقوا  َحتَّى  َويَْلَعُبوا  يَُوُضوا  {َفَذْرُهْم   : تعاىل  قال   -8
)الزخرف:83(, قراأ االإمام ابو جعفر )َيلمْقوا( بفتح الياء و�شكون الالم وفتح القاف 

هنا ويف �شورة الطور ونوح)9(.
ال)10( ِح اأُ�شِّ ِر ِبالمَْفتمْ ومْ ا َك�َشاَل الطُّ ال�شاهد من الدرة : َوَيلمَْقومْ

الدرة امل�شية رقم البيت 200.  -1
القراءات واأثرها يف علوم العربية )2/ 289(.  -2

البدور الزاهرة يف القراءات الع�شر املتواترة )�ض: 289(.  -3
الدرة امل�شية رقم البيت 202.  -4

حتبري التي�شري يف القراءات الع�شر )�ض: 548(.  -5
الكنز يف القراءات الع�شر )2/ 625(.  -6

الدرة امل�شية رقم البيت 195.  -7
اإحتاف ف�شالء الب�شر يف القراءات االأربعة ع�شر )�ض: 475(.  -8

�شرح الدرة امل�شية يف القراءات الثالثة املروية لالمام حممد بن حممد بن حممد اأبي القا�شم النويري املتويف �شنة �شنة 897 حتقيق   -9
جمال الدين حممد �شرف – مكتبة دار ال�شحابة بطنطا �ض 359.

الدرة امل�شية رقم البيت 203.  -10
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التوجيه : قراأ اأبو جعفر )يلقوا( بفتح الياء و�شكون الالم وفتح القاف م�شارع لقي 
بوزن ر�شي ير�شوا من تفرده وهو من �شريح الر�شم)1(.

قال تعاىل : {َفاكِِهنَي بَِا آَتاُهْم َربُُّهْم َوَوَقاُهْم َربُُّهْم َعَذاَب الَِْحيِم} )الطور: 18(, قراأ   -9
االإمام اأبو جعفر )فكهني( بحذف االألف بعد الفاء)2(.

َ َفا ... ِكُهو)3( ًبا َفاِكِهنيمْ رمْ اأَ �شُ ال�شاهد من الدرة : َواقمْ
التوجيه : فكهني بغري الف معناها معجبني ناعمني –يقال فكه الرجل اذا كان طيب 

النف�ض)4(.
املطلب الثاين

الكلمات التي اإنفرد بها يف �شوراحلجرات والقمر
واملجادلة واملعارج والنازعات والتكوير وقري�ض

قال تعاىل : {إِنَّ الَِّذيَن يَُناُدوَنَك ِمن َوَراء الُُْجَراِت َأْكَثُرُهْم َل َيْعقُِلوَن} )احلجرات: 4(,   -1
قراأ االإمام اأبو جعفر )احلَجرات( بفتح اجليم)5(.

ِماَل)6( ِم اأُعمْ يمْ ِ ُح يِف اجلمْ ال�شاهد من الدرة : ُحُجَراِت المَْفتمْ
يِم ا�شتثقاال لل�شمتني.  ِ ِح اجلمْ َجَراِت" ِبَفتمْ ُ َقاِع" احلمْ ُن المَْقعمْ َفِر بمْ التوجيه : َوَقَراأَ اأَُبو َجعمْ
اأَنمْ  َت  َمَنعمْ َما  َوُكلُّ  ُع.  َنمْ املمْ المَْكِلَمِة  ُل  َواأَ�شمْ ِفيًفا.  َتخمْ يِم  ِ َراِت" ِب�ُشُكوِن اجلمْ جمْ ُ وقرى" احلمْ
َلِة َفِلَهَذا َقاَل:"  ممْ ُ ا ِمَن اجلمْ �شً َُناِدي َبعمْ َتِمُل اأَنمْ َيُكوَن املمْ ِه. ُثمنَّ َيحمْ َت َعَليمْ ِه َفَقدمْ َحَجرمْ َل اإَِليمْ ُيو�شَ

َلِة قوم الغالب عليهم اجلهل)7(. ِذيَن ُيَناُدوَنَك ِمنمْ ُجممْ ِقُلوَن" اأَيمْ اإِننَّ النَّ ُهممْ اَل َيعمْ رَثُ اأَكمْ
اأَُبو  االإمام  َقَراأَ   ,)38 )القمر:   { مُّْسَتِقرٌّ َعَذاٌب  ُبْكَرةً  َصبََّحُهم  {َولََقْد   : تعاىل  قال   -2

َتقر( باخلف�ض)8(. َفر: )ُم�شمْ َجعمْ
اجلامع الحكام القران ج17�ض65.  -1

اإي�شاح الرموز ومفتاح الكنوز �ض 388.  -2
الدرة امل�شية رقم البيت 191.  -3

الغرة البهية يف �شرح الدرة امل�شية �ض 178.  -4

البهجة املر�شية �شرح الدرة امل�شية �ض 115.  -5
الدرة امل�شية رقم البيت 209.  -6

تف�شري القرطبي اجلامع الأحكام القراآن املوؤلف: اأبو عبد الله حممد بن اأحمد بن اأبي بكر بن فرح االأن�شاري اخلزرجي �شم�ض الدين   -7
القرطبي )املتوفى: 671هـ(حتقيق: اأحمد الربدوين واإبراهيم اأطفي�ض النا�شر: دار الكتب امل�شرية – القاهرة, الطبعة: الثانية, 1384هـ 

- 1964 م ج8�ض310.
حتبري التي�شري يف القراءات الع�شر )�ض: 569(.  -8
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ِف�ضمْ اإًِذا)1( َتِقرمْ ... ٌر اخمْ ال�شاهد من الدرة : َوُم�شمْ
التوجيه : قراأ اأبو جعفر )م�شتقر (بخف�ض الراء علي انها �شفة المر وخرب كل مقدر 

تقديره بالغوه)2(.
االأمام  قراأ   ,)7 )املج�دلة:  َرابُِعُهْم}  ُهَو  إِلَّ  َثَلَثٍة  َوى  جنَّْ ِمن  َيُكوُن  {َما   : تعاىل  قال   -3

اأبوجعفر , ما تكون من جنوى بالتاء موؤنثا)3(.
)4( َلٌة ِاذمْ ثمْ َمًعا َيُكو ... ُن ُدومْ ال�شاهد من الدرة : اأَنِّ

التوجيه : قراأ اأبو جعفر بتاء التاأنيث والباقون بياء التذكري)5(. 
اأبو جعفر  "ي�شاأل" قراأ  وال  )املع�رج: 10(,  َيْسَأُل َحِيٌم َحِيمًا}  {َوَل   : تعاىل  قال   -4

ب�شم الياء وغريه بفتحها)6(.
ُمًما ... اأَاَل)7( اأَُل ا�شمْ ال�شاهد من الدرة : َي�شمْ

التوجيه : ب�شم الياء يعني , اليقال حلميم اأين حميمك, واليطلب بع�شهم من بع�ض)8(.
اأبو جعفر  االإمام  قراأ  )الن�زع�ت: 45(,  ُمنِذُر َمن يََْشاَها}  َأنَت  ا  {إِنََّ  : تعاىل  قال   -5

)منذٌر( بتنوين الراء)9(.
دمْ اأَاَل)10( َلتمْ �َشدِّ ـ ... -ِذٌر ُقتِّ ال�شاهد من الدرة : َوُنوُن ُمنمْ

ا  َ مننَّ ٌف َمنمْ َيَخاُف ِقَياَمَها, اأَيمْ اإِ وِّ نمَْت خُمَ ِويِن اأَيمْ اأَ نمْ ِذٌر ِبالتنَّ َفٍر ُمنمْ التوجيه : َقَراأَ اأَُبو َجعمْ
َفُع اإِنمَْذاُرَك َمنمْ َيَخاُفَها)11(.  َينمْ

)قتلت(  اأبو جعفر  االإمام  قراأ  )التكوير: 8(,  الَْْوُؤوَدُة ُسئَِلْت}  {َوإَِذا   : تعاىل  قال   -6
بت�شديد التاء.

الدرة امل�شية رقم البيت 212.  -1
املهذب يف القراءات الع�شر ج2�ض 263.  -2

الكنز يف القراءات الع�شر )2/ 677(.  -3
الدرة امل�شية رقم البيت 2216.  -4

املهذب يف القراءات الع�شر وتوجيهها من طريق طيبة الن�شر –تاأليف الدكتور حممد �شامل حم�شني –مكتبة الكليات االزهرية ج2 �ض378.  -5
البدور الزاهرة يف القراءات الع�شر املتواترة )�ض: 327(.  -6

الدرة امل�شية رقم البيت 220.  -7
الدرر الباهرة يف توجيه القراءات الع�شر املتواترة ج2 �ض 490.  -8

�شرح الدرة امل�شية يف القراءات الثالثة املروية �ض 393.  -9
الدرة امل�شية رقم البيت 228.  -10

تف�شري البغوي ج4�ض452.  -11
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دمْ اأَاَل)1( َلتمْ �َشدِّ ـ ... -ِذٌر ُقتِّ ال�شاهد من الدرة : َوُنوُن ُمنمْ
ِديِد, ومعناه ت�شاأل املووؤدة, َفُيَقاُل َلَها ِباأَيِّ  �شمْ : ُقِتَلتمْ ِبالتنَّ َراأُ َفٍر َيقمْ التوجيه : َواأَُبو َجعمْ

ِ َذنمٍْب)2(. َها َتُقوُل: ُقِتلمُْت ِبَغريمْ ِبيُخ َقاِتِلَها اِلأَننَّ اِلَها َتومْ َنى �ُشوؤَ , َوَمعمْ َذنمٍْب ُقِتَلتمْ
يِن} )الإنفط�ر: 9(, قراأ االإمام اأبو جعفر )يكذبون( 

ِّ
بُوَن بِالد

ِّ
قال تعاىل : {َكلَّ َبْل ُتَكذ  -7

بالياء للغيب)3(.
)4( ًبا اأُدمْ ُب َغيمْ ال�شاهد من الدرة : َيا ... ُتَكذِّ

بالتاء  والباقون  نف�ض والأنها مبعني اجلماعة  علمت  ملنا�شبة  الغيب  بياء   : التوجيه 
اخلطاب ملنا�شبة االأقرب .

ْيِف} )قري�س: 1-2(, قراأ:  َتاء َوالصَّ
ِّ

قال تعاىل : {ِلِيَلِف ُقَرْيٍش • إِيَلفِِهْم ِرْحَلَة الش  -8
فاأبدلت  الرباعي,  اإءالف«  »األف,  الهمزة, م�شدر  »اأبو جعفر« »ليلف« بحذف 
الهمزة الثانية ياء من جن�ض حركة ما قبلها »ليالف قري�ض« بياء �شاكنة ممدودة 

الاّلمني, واأقراأ»اأبو جعفر« اإلفهم« بحذف الياء)5(. 
)6( ُه اإِاَلِفِهممْ ُل َمعمْ ُل ِليمْالِف اتمْ ال�شاهد من الدرة: اأَاَل َيعمْ

اخلامتة 
احلمد لله الذي بنعمته تتم ال�شاحلات وال�شالة وال�شالم علي املبعوث رحمة   
و�شلم.  اله و�شحبه  وعلي  �شيدنا حممد  املحجلني  الغر  وقائد  املتقني  واإمام  للعاملني 

ويف خامتة هذا البحث اكتب ما تو�شلت اإليه من نتائج وتو�شيات :
اأوًل : النتائج :

كلمات  وله  االإ�شناد  و�شحيحة  ع�شرية  قراءة  هي  جعفر  اأبي  االإمام  قراءة  اإن   .1
انفرد بها وحده دون بقية القراء .

الدرة امل�شية رقم البيت 228.  -1
تف�شري البغوي ج4�ض 446.  -2

البهجة املر�شية �شرح الدرة امل�شية �ض 124.  -3
الدرة امل�شية رقم البيت 229.  -4

الهادي �شرح طيبة الن�شر يف القراءات الع�شر )3/ 363(.  -5
الدرة امل�شية رقم البيت 234.  -6
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اإن االإمام اأبي جعفر من التابعني الكبار, والذي �شلى بال�شحابي عبد الله بن   .2
عمر واأتي به اإىل اأم �شلمة وهو �شغري فم�شحت على راأ�شه ودعت له بالربكة.

اإن االإمام اأبو جعفر لي�ض قارئًا فقط بل كان عابدًا �شوامًا قوامًا زاهدًا.  .3
اإن االأمام ابو جعفر هو �شيخ االإمام نافع .  .4

الكلمات التي اإنفرد بها االمام اأبو جعفر اأو�شحت تف�شري بع�ض االآيات   .5
وجمعت يف هذا البحث اأربعة وخم�شون كلمة انفرد بها االمام ابو جعفر  .6

ثانيًا : التو�شيات :
م�شحف  وت�شجل  جعفر  اأبو  االأمام  برواية  ال�شريف  امل�شحف  بطباعة  اأو�شي   -

مرتل بهذه الرواية.
تعريف العامة بان القراءات ع�شرة ولي�ض �شبعة.  -

االهتمام بالقراءات القراآنية وتوفري الكتب والت�شجيالت لها.  -
متجّلال••وبالله حويل واعت�شامي وقّوتي �شرته  اإاّل  يل  وما 
الله ح�شبي وعّدتي اأنت  متوّكال••فيا رّب  �شارعا  اعتمادي  عليك 

امل�شادر واملراجع
القراآن الكرمي.  -

اأبو  الدين  �شم�ض  املوؤلف:  للع�شر  املتتمة  الثالث  القراءات  امل�شية يف  الدرة    -
اخلري ابن اجلزري, حممد بن حممد بن يو�شف.

تف�شري البغوي امل�شمي معامل التنزيل لالإمام اأبي حممد احل�شني بن م�شعود   .1
الفراء البغوي ال�شافعي املتوفى �شنة 516هـ اإعداد وحتقيق خالد عبد الرحمن 

. لبنان  بريوت  املعرفة  دار  �شوار  – ومروان 
�شرح ال�شمنودي علي منت الدرة تاأليف حممد بن ح�شن بن حممد ال�شمنودي.  .2

طالئع الب�شر يف توجيه القراءات الع�شر تاأليف حممد ال�شادق قمحاوي مكتبة االإميان.  .3
اللطيف  عبد  اجلواد  عبد  احمد  تاأليف  امل�شية  الدرة  �شرح  يف  البهية  الغرة   .4

حتقيق جمال ال�شيد رفاعي مكتبة ال�شحابة .
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معرفة القراء الكبار على الطبقات واالأع�شار - املوؤلف: �شم�ض الدين اأبو عبد   .5
از الذهبي )املتوفى: 748هـ(النا�شر: دار  الله حممد بن اأحمد بن عثمان بن َقاميمْ

الكتب العلمية الطبعة: االأوىل 1417 هـ- 1997م.
حممد  تاأليف  الن�شر  طيبة  طريق  من  وتوجيهها  الع�شر  القراءات  يف  املهذب   .6

�شالح حمي�شن مطبعة الكليات االأزهرية .
اجلزري,  ابن  اخلري  اأبو  الدين  �شم�ض   : املوؤلف  الع�شر  القراءات  الن�شر يف   .7
حممد بن حممد بن يو�شف )املتوفى : 833 هـ( املحقق : علي حممد ال�شباع 

)املتوفى 1380 هـ( النا�شر : املطبعة التجارية الكربى .
الع�شراملوؤلف: حممد حممد  القراءات  الن�شر يف  الهادي �شرح طيبة  الع�شر    .8
حممد �شامل حمي�شن )املتوفى: 1422هـ(النا�شر: دار اجليل – بريوت الطبعة: 

االأوىل, 1417 هـ - 1997م.
تف�شري القرطبي اجلامع الأحكام القراآن املوؤلف: اأبو عبد الله حممد بن اأحمد   .9
)املتوفى:  القرطبي  الدين  �شم�ض  االأن�شاري اخلزرجي  بن فرح  بكر  اأبي  بن 
671هـ(حتقيق: اأحمد الربدوين واإبراهيم اأطفي�ض النا�شر: دار الكتب امل�شرية 

. 1964م   - 1384هـ  الثانية,  الطبعة:   - – القاهرة 
�شرح الدرة امل�شية يف القراءات الثالثة املروية لالمام حممد بن حممد بن حممد   .10
اأبي القا�شم النويري املتويف �شنة �شنة 897 حتقيق جمال الدين حممد �شرف �شر 
ح الدرة امل�شية يف القراءات الثالثة املروية لالمام حممد بن حممد بن حممد اأبي 

القا�شم النويري املتويف �شنة �شنة 897 حتقيق جمال الدين حممد �شرف.
–دكتور ه�شام  –اإعداد  الدرر الباهرة يف توجيه القراءات الع�شر املتواترة   .11
القراجى  حممد  �شكر-وال�شيخ  حممد  ال�شيخ  –تقدمي  اجلوادالزهريي  عبد 

والن�شر. للطباعة  العاملية  الدار  –مكتبة 
ران الني�شابورّى, اأبو بكر  املب�شوط يف القراءات الع�شراملوؤلف: اأحمد بن احل�شني بن ِمهمْ  .12

)املتوفى: 381هـ( حتقيق: �شبيع حمزة حاكيمي النا�شر: جممع اللغة العربية – دم�شق.
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 - رة  والدُّ ال�شاطبية  طريقي  من  املتواترة  الع�شر  القراءات  يف  الزاهرة  البدور   .13
القراءاُت ال�شاذُة وتوجيهها من لغة العرب املوؤلف: عبد الفتاح بن عبد الغني بن 
حممد القا�شي )املتوفى: 1403هـ(النا�شر: دار الكتاب العربي, بريوت – لبنان.

الكنز يف القراءات الع�شراملوؤلف: اأبو حممد, عبد الله بن عبد املوؤمن بن الوجيه   .14
ويقال  الدين  تاج  املقرئ  الوا�شطّي  الّتاجر  املبارك  ابن  على  بن  الله  عبد  بن 
جنم الدين )املتوفى: 741هـ(املحقق: د. خالد امل�شهداين النا�شر: مكتبة الثقافة 

الدينية - القاهرةالطبعة: االأوىل, 1425 هـ - 2004 م 
االأمام  – تاأليف  االأربع ع�شرة  القراءات  الكنوز يف  الرموز ومفتاح  اإي�شاح   .15
�شم�ض الدين بن حممد القباين املتويف �شنة 849 هـ – درا�شة وحتقيق جمال 
الدين حممد �شرف – النا�شر دار ال�شحابة بطنطا )املتوفى: 833هـ( املحقق: 

حممد متيم الزعبي النا�شر: دار الهدى الطبعة: الثانية, 1421 هـ - 2000م.
حممد  بن  اأحمد  املوؤلف:  ع�شر  االأربعة  القراءات  يف  الب�شر  ف�شالء  اإحتاف   .16
)املتوفى:  بالبناء  ال�شهري  الدين  �شهاب  الدمياطّي,  الغني  عبد  بن  اأحمد  بن 
الطبعة:  – لبنان  العلمية  الكتب  دار  النا�شر:  مهرة  اأن�ض  املحقق:  1117هـ( 

الثالثة, 2006م - 1427هـ 
م�شحف ال�شحابة يف القراءات الع�شر من طريقي ال�شاطبية والدرة – لف�شيلة   .17

ال�شيخ جمال الدين حممد �شرف – النا�شر دار ال�شحابة للرتاث بطنطا 
كتاب البحور الزاخرة يف �شواهد البدور الزاهرة – تاأليف ال�شيخ عبد الفتاح   .18
للن�شر  ال�شروق  مكتبة  مهلهل  حممد  بن  جا�شم  ال�شيخ  له  قدم   – القا�شي 
والتوزيع كتاب البحور الزاخرة يف �شواهد البدور الزاهرة – تاأليف ال�شيخ 
عبد ا.لفتاح القا�شي – قدم له ال�شيخ جا�شم بن حممد مهلهل مكتبة ال�شروق 

للن�شر والتوزيع.
اأبو اخلري ابن اجلزري,  الدين  القراءاملوؤلف: �شم�ض  النهاية يف طبقات  غاية   .19

حممد بن حممد بن يو�شف )املتوفى: 833هـ( النا�شر: مكتبة ابن تيمية.
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ظاهــــرة التـــرادف فـــي كتــب التفســري
)تفســـري كفايــــة ضعفـــــاء الســـــودان منوذجــــًا(

اأ. عبد الب��صط اإم�م ث�ين)1(

امل�شتخل�ض
هدفت هذه الدرا�شة اإىل تتبع اآراء اللغويني القدامى واملحدثني حول الرتادف   
والتدرج به من بطون كتب التف�شري وعلى اخلا�شة تف�شري كفاية �شعفاء ال�شودان 

لل�شيخ عبد الله بن فودي.
واعتمد الباحث على املنهج الو�شفي التحليلي. وخل�شت هذه الدرا�شة باخلامتة   

التي حتتوي على اأهم النتائج التي تو�شل اإليها الباحث ثم قائمة امل�شادر واملراجع.

مقدمة
احلمد لله رب العاملني وال�شالة وال�شالم على اأ�شرف املر�شلني �شيدنا حممد   

وعلى اآله و�شحبه اأجمعني ومن تبعهم باإح�شان اإىل يوم الدين وبعد:
اختالفًا  الظاهرة  واملحدثون يف وقوع هذه  القدامى  اللغويون  اختلف  فقد   
كبريًا, واعرتف به فريق واأنكره فريق اآخر, اأما الذين اعرتفوا به قد بالغ بع�شهم يف 

جمع تلك االألفاظ وح�شد منها طائفة كبرية ال متت اإىل املرتادف احلقيقي ب�شلة.
والق�شية اأكرث ت�شعبا عند املحدثني, واأ�شد اإثارة للجدل الرتباطها من ناحية بتعريف 
املعنى, ومن ناحية اأخرى بنوع املعنى املق�شود, واإن كنا جند هذه املرة حماوالت 
الأن  تاما,  تو�شيحا  وتو�شيحه  وتق�شيمه  لتعريفه  الرتادف  اأثبتوا  من  عند  �شادقة 
املحدثني من علماء اللغات يجمعون على اإمكان وقوع الرتادف يف اأي لغة من لغات 
الب�شر, بل اإن الواقع امل�شاهد اأن كل لغة ت�شتمل على بع�ض تلك الكلمات املرتادفة, 
بني  اإن  يقال  اأن  ميكن  حتى  حتققها  من  بد  ال  معينة,  �شروطًا  ي�شرتطون  ولكنهم 

الكلمتني ترادفًا.
اأ�شتاذ/ يف ق�شم اللغة العربية بجامعة القلم والية ك�شنا - نيجرييا.  -1
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واملحدثني  القدامى  اللغويني  اآراء  �شتتبع  الدرا�شة  هذه  وف�شله  الله  وبعون   
حول هذه الظاهرة اللغوية.

وقد ا�شتملت الدرا�شة على هذه النقاط التالية:
املبحث االأول : توطئة عن املوؤلف– نبذة من تاريخ املوؤلف.

املبحث الثاين : االرتادف تعريفه وداللته.
املبحث الثالث: الرتادف عند اللغويني القدامى واملحدثني.

املبحث الرابع: الرتادف ومعانيه الداللية يف تف�شري كفاية �شعفاء ال�شودان .
ويف اخلتام تو�شلت الدرا�شة اإىل اأهم نتائج البحث والتو�شيات.

املبحث االأول
نبذة وجيزة عن املوؤلف

اأول: التعريف باملوؤلف: 
هو اأبو حممد, ويقال اأبو احل�شن, عبد الله بن حممد امللقب بفودي ومعناه:)الفقيه(   
باللغة الفالنية ابن عثمان, بن �شالح بن هارون, بن حممد امللقب )غورط(, بن جب, بن 

حممد ثنب, بن اأيوب, بن ما�شران, بن بوب باب, بن مو�شى جكل)1(.
واأمه هي : حواء بنت حممد بن عثمان, بن حم, بن عال, بن جب بن حممد ثنب,   

بن ما�شران بن بوب, بن مو�شى جكل, ويلتقي مع اأمه يف اخلام�ض له والرابع لها)2(. 
ثانيًا: مولده :

ولد ال�شيخ عبد الله بن فودي يف اإمارة غوبر �شمال غرب نيجرييا �شنة األف   
ومائة وت�شعة و�شبعني هجرية, )1179ه 1765م, وتويف �شنة )1245هـ-1829م()3(.

 ثالثًا: ن�شاأته- تعلمه و�شيوخه:
ن�شاأ ال�شيخ عبد الله بن فودي يف بيت معروف بالعلم وال�شالح, ذاعت فيه   
التقوى والورع كابرًا عن كابر, فرتبى يف بيئة متعلمة ومتدينة, تلتزم باأوامر الله 

االإ�شالم يف نيجرييا, اآدم عبد الله اإلورن, الطبعة االأوىل, 1433ه - 2012م, �ض 108.  -1
تزييني الورقات,  ال�شيخ عبد الله بن فودي, بدون �شنة الطباعة,�ض : 19ـ 20.  -2

انظر �شياء التاأةيل يف معاين التنزيل, ال�شيخ عبد الله بن فودي, بدون �شنة الطباعة, اجلزء االأول, 1380ه ـ 1961م, �ض3.  -3
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بالرتبية  املهتمني  وتتم�شك بدينه, فهو عامل كبري قوي قومي, عا�ض وترعرع و�شط 
اال�شالمية منذ نعومة اأظفاره .

فقد قراأ القراآن الكرمي على اأبيه, ثم انتقل اإىل اأخيه االأكرب ال�شيخ عثمان وهو   
ابن ثالث ع�شرة �شنة فقراأ عليه )الع�شرينيات والوتريات()1( وال�شعراء ال�شتة واأخذ 
منه علم التوحيد واالإعراب وعلم الت�شوف والفقه والتف�شري.)2( وارحتل لطلب العلم 
وحت�شيله اإىل البلدان املجاورة والقا�شية, ومل يتوقف ال�شيخ عبد الله عند هذا احلد 
بل كان يكتب اإىل ال�شيوخ والعلماء يف بالد ال�شودان الغربي يطلب منهم موؤلفاتهم 

وكتبهم املف�شلة, وكان دوؤوبا على العلم وحت�شيله)3(.
وقد ترك لنا ال�شيخ عبد الله بن فودي موؤلفات كثرية التي بلغت اأكرث من مائة   
و�شبعني موؤلفا يف خمتلف الفنون االإ�شالمية, والعربية, ويف كل فن له كتاب �شامل, 
واألف يف التف�شري وفنونه, ويف الفقه االإ�شالمي واأ�شوله وال�شيا�شة ال�شرعية, ويف 

اللغة العربية والتاريخ.
 

املبحث الثاين
الرتادف تعريفه ودللته

اأول: الرتادف لغة:
ال �شك اأن كلمة الرتادف يف اللغة تاأتي ملعان عديدة لكنها تكاد تدور يف فلك واحد,   
والرديف  كاملرتدف  الراكب  خلف  الراكب  بالك�شر  " والردف   : اآبادي)4(  الفريوز  يقول 
والردايف كحبارى, وكل ما تبع �شيئا وكوكب قريب من الن�شر الواقع وجيل والليل والنهار 

هما كتابان م�شهوران يف تعليم اللغة العربية يف نيجرييا وكالهما نظم �شعر.  -1
حركة اللغة العربية واآدابها يف نيجرييا, االأ�شتاذ الدكتور �شيخو اأحمد �شعيد غالدنثي, دار املعارف, القاهرة, بدون �شنة الطباعة,   -2

�ض 72.
املرجع ال�شابق, �ض 73.  -3

1هو اأبو اإ�شحاق اإبراهيم بن علي بن يو�شف ال�شريازي الفريوز اآبادي  امللقب جمال الدين, ولد يف �شنة ثالث وت�شعني وثالثمائة   -4
بفريوز اأباد, و�شكن بغداد وتفقه على جماعة من االأعيان منهم عبد الوهاب بن حممد بن اأمني وغريه, و�شنف البي�شاوي الت�شانيف 
وتويف  البي�شاوي,  بتف�شري  املعروف  التاأويل  واأ�شرار  التنزيل  اأنوار  امل�شهور    وتف�شريه  املهذب  يف  املهذب  منها  املفيدة  املباركة 
البي�شاوي ليلة االأحد احلادي والع�شرين من جمادى االأخرة �شنة �شت و�شبعني واأربع مائة ببغداد, انظر وفيات االأعيان, اجلزء االأول, 

�ض 29 .
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وهما ردفان وجلي�ض امللك عن ميينه ي�شرب بعده ويخلفه اإذا غزا, ويف ال�شعر حرف �شاكن 
من حروف املد واللني يقع قبل حرف الروي لي�ض بينهما �شيء"...)1(

للفظ  اللغوي  الو�شع  حمددا  الو�شيط  املعجم  ي�شري  ذاته  املعنى  هذا  واإىل   
"ردف" قيقول : ردفه ركب خلفه وتبعه وردفه اأمر دهمه, ويقال ردف له اأمر دهمه 
ويف التنزل العزيز: {ُقْل َعَسى َأن َيُكوَن َرِدَف َلُكم َبْعُض الَِّذي َتْسَتْعِجُلوَن} )النمل: 72(, 
ي 

ِّ
واأردف : تواىل وتتابع ويف التنزيل العزيز : {إِْذ َتْسَتِغيُثوَن َربَُّكْم َفاْسَتَجاَب َلُكْم َأن

َن الَْآلئَِكِة ُمْرِدِفنَي} )الأنف�ل: 9(.
ِّ
ُكم بَِأْلٍف م ُمِدُّ

ثانيا: الرتادف يف ال�شطلح:
الدين  فخر  االإمام  عن  ال�شيوطي)2(  نقل  فقد  اال�شطالح  الرتادف يف  واأما   
باعتبار  واحد  �شيء  على  الدالة  املفردة  االألفاظ  باأنه  للمرتادف  تعريفه  الرازي)3( 
واحد, وقال واحرتزنا باالإفراد عن اال�شم واحلد فلي�شا مرتادفني وبوحدة االعتبار 
عن املتباينني كال�شيف وال�شارم فاإنهما داال على �شيء واحد لكن باعتبارين اأحدهما 

على الذات واالآخر على ال�شفة)4(.
واأ�شار اإىل ظاهرة الرتادف ابن جني حتت ا�شم تالقي املعاين على اختالف   
االأ�شول واملباين, وقال:" اأن جتد للمعنى الواحد اأ�شماء كثرية, فتبحث عن اأ�شل 
كل ا�شم منها فتجده مف�شي املعنى اإىل معنى �شاحبه, ومثل لها باخلليقة وال�شجية 

والطبيعة والغريزة وال�شليقة)5(.
الرداء واخلليل والق�شيب   : ال�شيف  اأ�شماء  الرتادف قولهم يف  اأمثلة  ومن   

وال�شفيحة واملغفرات والع�شب واحل�شام واملذكر واملهند واالأبي�ض اإلخ ...
القامو�ض املحيط, للفريوز اآبادي, �شركة القد�ض للن�شر والتوزيع, �شنة1430ه/2009م, �ض 824.  -1

هو عبد الرحمن بن اأبي بكر جالل الدين ال�شيوطي, عامل مو�شوعي يف احلديث والتف�شري واللغة والرتويخ والففه, ولد يف القاهرة,    -2
�شنة 849ه, ون�شاأ فيها, وذكر له من املوؤلفات نحو �شتمائة موؤلفة, وتويف بالقاهرة �شنة 911ه, انظر املو�شوعة العربية العاملية.

هو االإمام  فخر الدين الرازي العالمة اأبو عبد الله  حممد بن عمر  بن ح�شني القر�شي املف�شر املتكلم �شاحب الت�شانيف امل�شهورة ومن   -3
م�شنفاته,  التف�شري امل�شهور مبفاتيح الغيب,  ولد �شنة اأربع واأربعني وخم�ض مئة للهجرة , وتويف �شنة 606 للهجرة, انظر  �شذرات 

الذهب يف اأخبار من ذهب, املجلد الثالث, �ض 21.
املزهر يف علوم اللغة واأنواعها, ال�شيوطي,  بدون �شنة الطباعة, ج1,2010, �ض 331.  -4

�شنة  بدون  والتوزيع,  والن�شر  للطباعة  الهدى  دار  العربية,  اللغة  بكلية  االأ�شتاذ  النجار  علي  : حممد  البن جني, حققه  اخل�شائ�ض   -5
الطباعة,ج2 �ض74.
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والد�شتف�شار  والور�ض,  وال�شوب  ال�شرب  الع�شل:  اأ�شماء  يف  وقولهم   
وامل�شتف�شار, وال�شهد واجلنى وال�شالفة, والرحيق اإلخ...)1(

املبحث الثاين
الرتادف عند اللغويني القدامى واملحدثني

اأول : الرتادف عند اللغويني القدامى: 
والثالث  الثاين  القرنني  يف  اللغويني  هوؤالء  من  االأول  الرعيل  بداأ  اأن  فمنذ   
القراآن  األفاظ  وتفريغ  العرب  ف�شحاء  اأفواه  من  العربية  اللغة  جمع  يف  الهجريني 
الكرمي واحلديث ال�شريف وال�شعر واخلطب والر�شائل حتى نهاية الع�شر االأموي, 
والبحث عن معانيها وتف�شريها من جانب اآخر, اأخذ العلماء يف ت�شنيف هذه املادة 
اللغوية يف اأمناط �شتى, ويجمعوا الكلمات التي تدل على معنى واحد يف العربية يف 
تاأليف م�شتقل �شموه اأحيانا باملرتادف واأحيانا اأخرى با�شم مااختلف األفاظه واتفقت 

معانيه)2(.
ويبدو اأن من اأقدم الكتب العربية التي حملت ا�شم الرتادف كان كتاب اأبي   
احل�شن علي بن عي�شى الرماين )ت 384( وعنوانه كتاب االألفاظ املرتادفة واملتقاربة 
اأبو  الظاهرة  الرتادف على هذه  ا�شم  اأطلقوا  اأقدم من  اأن من  يبدو  املعنى, كما  يف 

احل�شن اأحمد بن فار�ض يف كتابه ال�شاحبي.
وقد اختلف اللغويون القدامى يف وقوع هذه الظاهرة اختالفا كبريًا, فقد   

اعرتف به فريق واأنكره فريق اآخر.
اأما الذين اعرتفوا به قد بالغ بع�شهم يف جمع تلك االألفاظ وح�شد بينها)3(   
طائفة كبرية ال متد اإىل املرتادف احلقيقي ب�شلة, وكان فخر اأحدهم على زميله اأنه 
يحفظ لهذا ال�شيء اأو ذاك كذا وكذا ا�شما, فقد روى ابن فار�ض اأن هارون الر�شيد 
الغريب  اإن  اأ�شمعي  يا  فقال  فف�شره  العلكي,  البن حزام  �شعر  عن  االأ�شمعي  �شاأل 

املرجع ال�شابق, �ض 298.  -1
ف�شول  يف فقه الللغة, الدكتور رم�شان عبد التواب, مكتبة اخلاجني بالقاهرة, �شنة 1420هـ/1999م, �ض 310.  -2

جمع طائفة كبرية.  -3
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عندك لغري غريب قال : يا اأمري املوؤمنني اأال اأكون كذلك وقد حفظت للحجر �شبعني 
ا�شمًا)1(.

ويروي اأ�شحاب الرتادف ق�ش�شا واأحاديثا للربهنة على راأيهم, فمن ذلك ما   
رواه من اأن النبي )�شلى الله عليه و�شلم( قد وقعت من يده ال�شكني, فقال الأبي هريرة 
: " ناولني ال�شكني, فالتفت اأبو هريرة مينة وي�شرة, ثم قال بعد اأن كرر الر�شول له 
القول ثانية وثالثة : اآملدية تريد فقال له الر�شول : نعم ويروي اأن ابن خالويه يفتخر 
باأنه يحفظ لل�شيف خم�شني ا�شما كما األف يف اأ�شماء االأ�شد واآخر يف اأ�شماء احلية, 

وقد جمع يف االأول خم�شمئة ا�شم ويف الثاين مئتي ا�شم)2(.
قال:  اأنه  بندار  بن  بن حممد  اأحمد  �شيخه  عن  فار�ض  ابن  اأي�شًا  روى  كما   
وللحية  ا�شم  خم�شمئة  لالأ�شد  يقول:  الهمذاين,  خالويه  بن  الله  عبد  اأبا  "�شمعت 
مائتان.)3( ومما يثبت الرتادف ما نقله ابن فار�ض عن مثبتي الرتادف وهو قولهم لو 
كان لكل لفظة معنى غرياالأخرى ملا اأمكن اأن يعرب عن �شيء بغري عبارته, وذلك الأنا 

نقول يف : ال ريب فيه: ال �شك فيه فلو كان الريب غري ال�شك لكانت العبارة خطاأ)4(.
وهكذا اأ�شحاب هذا الفريق اأثبتوا وجود هذه الظاهرة واحتجوا لوجودها   
باأن جميع اأهل اللغة اإذا اأرادوا اأن يف�شروا اللب قالوا هو العقل, اأو اجلرح قالوا هو 
الك�شب, اأو ال�شكب قالوا: هو ال�شب, وهذا يدل على اأن اللب والعقل عندهم �شواء, 

وكذلك اجلرح والك�شب, وال�شكب وال�شب, وما اأ�شبه ذلك)5(.
ومن املثبتني لهذه الظاهرة كذلك الفريوز اآبادي الذي األف كتابه بعنوان : "   

الرو�ض امل�شلوف فيما له ا�شمان اإىل األوف ", كما األف كتابا يف اأ�شماء الع�شل)6(.
ومنهم الفخر الرازي الذي يقول : ومن النا�ض من اأنكره وزعم اأن كل ما يظن   
من املرتادفات فهو من املتباينات اإما الأن اأحدهما ا�شم الذات واالآخر ا�شم ال�شفة اأو 

علم الداللة, دكتور اأحمد خمتار عمر �ض 211 ــ 213.  -1
علم الداللة, دكتور اأحمد خمتار عمر, �ض 217.  -2

املرجع ال�شابق, �ض 43.  -3
املرجع ال�شابق, �ض97.  -4

علم الداللة, دكتور اأحمد خمتار عمر �ض 211 ــ 213.  -5
املرجع ال�شابق, �ض 217.  -6
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اإما يف  الوقوع  اأو يف  فيه  اإما يف اجلواز وال �شك  ... والكالم معهم  ال�شفة  �شفة 
 ... والقمح  والرب  كاحلنطة  واحدة  لغة  من  اأو  بال�شرورة  معلوم  اأي�شا  وهو  لغتني, 

وتع�شفات اال�شتقاقيني الي�شهد لها �شبهة ف�شال عن حجة")1(. 
وقد اأدت مبالغة هوؤالء العلماء وغريهم يف االعتداء بهذه الظاهرة اإىل ظهور   
طائفة اأخرى من العلماء تعار�ض هذا االجتاه, وترف�ض ظاهرة الرتادف يف العربية 
رف�شا تاما, ومن هوؤالء اأبو عبد الله حممد بن زياد االأعرابي )املتوفى �شنة377هـ(, 

واأبو احل�شن اأحمد بن فار�ض )املتوفى �شنة 395هـ( وغريهم يف هذه الظاهرة)2(. 
الدولة بحلب وباحل�شرة  " كنت مبجل�ض �شيف  الفار�شي)3(:  اأبو علي  قال   
جماعة من اأهل اللغة وفيهم ابن خالويه: فقال ابن خالويه)4(: اأحفظ لل�شيف خم�شني 
ا�شما فتب�شم اأبو علي وقال: ما اأحفظ اإالا�شما واحدا, وهو ال�شيف : قال ابن خالويه 
: فاأين املهند وال�شارم وكذا وكذا فقال اأبو علي : هذه �شفات, وكاأن ال�شيخ ال يفرق 

بني اال�شم وال�شفة")5(.
نحو:  املختلفة  باالأ�شماء  الواحد  ال�شيء  "وي�شمى  فار�ض)6(:  ابن  يقول  كما   
ال�شيف وما  اال�شم واحد هو  اإن   : نقول يف هذا  والذي  واملهند واحل�شام  ال�شيف 
االأخرى,  فمعناها غري معنى  منها  اأن كل �شفة  االألقاب �شفات, ومذهبنا  بعده من 
وقد خالف يف ذلك قوم, فزعموا اأنها - واإن اختلفت األفاظها - فاإنها ترجع اإىل معنى 

واحد, وذلك قولنا : �شيف وع�شب وح�شام.
املزهر يف علوم اللغة, ال�شيوطي, ج1 �ض331.  -1

ف�شول يف فقه اللغة, دكتور رم�شان عبد التواب, �ض 311.  -2
هو اأبو علي احل�شن بن اأحمد بن عبد الغفار الفار�شي النحوي, فاإنه كان من اأكابر اأئمة النحويني, اأخذ عن اأبي بكر بن ال�شراج, واأبي   -3
اإ�شحاق الزجاج, وعلت منزلته يف النحو حتى ف�شله كثري من النحويني على اأبي العبا�ض املربد, واأخذ عنه جماعة من حذاق النحويني, 
كاأبي الفتح ابن جني وعلي بن عي�شى الربعي واأبي احل�شن الزعفراين وغريهم, و�شنف كتبا كثرية ح�شنة مل ي�شبق اإىل مثلها منها 
كتاب االإي�شاح يف النحو, وكتاب احلجة يف علل القراآن ال�شبع, وكتاب املق�شور واملمدود اإىل غري ذلك من الكتب, وتويف اأبو علي 

الفار�شي �شنة �شبع و�شبعني وثالثمائة, وذلك يف خالفة الطائع لله تعاىل. انظر نزهة االألباء يف طبقات االأدباء, �ض 274 ـ 275.
هو عبد الله بن خالويه, فاإنه كان من اأكابر اأهل اللغة, اأخذ عن اأبي بكر ابن دريد, واأبي عيد الله نفطويه, وعن اأبي بكر االأنياري, وعن   -4
اأبي عمر الزاهد, وقد �شنف كتبا كثرية يف اللغة وغريها, منها كتاب لي�ض وهوكتاب نفي�ض يف اللغة, و�شرح املق�شورة البن دريد, 
وكتاب يف اأ�شماء االأ�شد, وذكر فيه حم�شمئة ا�شم, وله كتاب البديع يف القراآن, وله كتاب يف اإعراب �شور القراآن, �ض 270 ـ 271 .

املزهر يف علوم اللغة وفنونها,  ال�شيوطي, ج1, �ض333.  -5
هو اأبو احل�شن اأحمد بن فار�ض بن زكريا الرازي اللغوي, كان اإماما يف علوم �شتى وخ�شو�شا اللغة, فاإنه اأتقنها, واألف كتابه املجمل   -6
يف اللغة, وله ر�شائل اأنيقة وم�شائل يف اللغة, تويف �شنة ت�شعني وثالث مئة رحمة الل تعاىل بالري, ودفن مقابل م�شهد القا�شي علي 

بن عبد العزيز اجلرجاين .  انظر وفيات االأعيان , ج )1( �ض )1()1(8,ابن خلكان .



جملة ت�أ�صيل العلوم {64}

وقال اآخرون : لي�ض منها ا�شم وال �شفة اإال معناه غري معنى االآخر, قالوا:   
وكذلك االأفعال نحو م�شى وذهب وانطلق وقعد وجل�ض ورقد ونام وهجع قالوا ففي 
قعد معنى لي�ض يف جل�ض, وكذلك القول فيما �شواه, وبهذا نقول وهو مذهب �شيخنا 

اأبي العبا�ض اأحمد بن يحيى ثعلب)1(. 
وممن اأنكروا الرتادف اأو وجود هذه الظاهرة ابن ال�شراج)2( وابن يعي�ض)3(,   
ويقول ابن يعي�ض : " ويحكى عن اأحمد بن يحيى اإنكار ذلك ومنع جوازه, ويزعم اأن 
يف كل لفظ زيادة معنى لي�ض يف االآخر ففي ذهب معنى لي�ض يف م�شى وكذلك باقي 

الباب)4(.
ويقول ابن االأعرابي)5(: " كل حرفني اأوقعتهما العرب على معنى واحد, يف   
كل واحد منهما معنى لي�ض يف �شاحبه, رمبا عرفناه فاأخربنا به ورمبا غم�ض علينا 

فلم نلزم العرب جهله.
وبع�ض هوؤالء الذين اأنكروا الرتادف كانوا من االأدباء النقاد الذين ي�شت�شفون   
قوم  فهم  يراها غريهم  اأ�شياء ال  اأمورا �شحرية ويتخيلون يف معانيها  الكلمات  يف 
�شديدو االعتزاز باألفاظ اللغة ويتبنون الكلمات ويرعونها رعاية كبرية ينقبون عما 
وراء املدلوالت �شابحني يف عامل من اخليال, ي�شور لهم من دقائق املعاين وظاللها 

ما ال يدركه اإال هم, وال يقف عليه اإال اأمثالهم.

ال�شاحبي يف فقه اللغة, ابن فار�ض, مكتبة م�شكاة االإ�شالمية, بدون �شنة الطباعة, �ض 40.  -1
هو اأبوبكر حممد بن ال�شري املعروف بابن ال�شراج, فاإنه كان اأحد العلماء املذكورين, واأئمة النحو امل�شهورين, اأخذ عن اأبي العبا�ض   -2
املربد, واإليه انتهت الريا�شة يف النحو بعد املربد, واأخذ عنه اأبو القا�شم عبد الرحمن بن اإ�شحاق الزجاجي, واأبو �شعيد ال�شريايف, 
واأبو علي الفار�شي, وعلي بن عي�شى الرماين, وله م�شنفات ح�شنة, واأح�شنها واأكربها كتاب االأ�شول, فاإنه جمع فيه اأ�شول العربية, 
واأخذ م�شائل �شيبويه ورتبها اأح�شن ترتيب, وتويف اأبوبكر بن ال�شراج �شنة �شت ع�شرة وثلثمائة للهجرة يف خالفة املقتدر بالله تعاىل, 

انظر نزهة االألباء يف طبقات االأدباء, �ض 220.
هو اأبو البقاء يعي�ض بن علي بن يعي�ض بن اأبي ال�شرايا مويف الدين االأ�شدي, من كبار العلماء بالعربية, ولد يف حلب عام553ه, وكان   -3

ابن يعي�ض فا�شال ماهرا يف النحو والت�شريف, وتويف يف حلب �شنة 643هـ.
ف�شول يف فقه اللغة, دكتور رم�شان عبد التواب, �ض 312.  -4

هو اأبو عبد الله حممد بن زياد املعروف بابن االأعرابي, فاإنه كان موىل لبني ها�شم, وكان من اأكابر اأئمة اللغة مل�شار اإليهم يف معرفتها,   -5
ويقال: مل يكن للكوفيني اأ�شبه برواية الب�شريني من ابن االأعرابي, وكان عاملا ثقة, وكان ربيبا للمف�شل ال�شبي, و�شمع منه الدواوين 
و�شححها, واأخذ عن الك�شائي كتاب النوادر, واأخذ عن اأبي معاوية ال�شرير, واأخذ عنه اأبو العبا�ض اأحمد بن اأحمد ابن يحيى ثعلب, 
واأبو عكرمة ال�شبي, وبراهيم احلربي, وتويف ابن االأعرابي �شنة اثنتني وثالثني ومائتان للهجرة, وبلغ من ال�شن على ما يقال ثمانني 

�شنة اأو اإحدى وثمانني. انظر نزهة االألباء يف طبقات االأدباء �ض 134.
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ومن هوؤالء االأدباء اأبو هالل الع�شكري)1( الذي األف كتابه: )الفروق اللغوية(   
كتابه  بداأ  وقد  ترادفها,  يدعي  التي  االألفاظ  بني  الفروق  واإثبات  الرتادف  الإبطال 
الختالف  موجبا  واالأ�شماء  العبارات  اختالف  كون  عن  االإبانة  يف  )باب  بعنوان: 
املعني يف كل لغة, قال فيه: " وال�شاهد على اأن اختالف العبارات واالأ�شماء يوجب 
اختالف املعاين اأن اال�شم كلمة تدل على معنى داللة االإ�شارة, واإذا اأ�شري اإىل ال�شيء 
مرة واحدة فعرف فاالإ�شارة اإليه ثانية وثالثة غري مفيدة, ووا�شع اللغة حكيم ال ياأتي 
فيهامبا ال يفيد, فاإن اأ�شري منه يف الثاين والثالث اإىل خالف ما اأ�شري اإليه يف االأول 
كان ذلك �شوابا, فهذا يدل على اأن كل ا�شمني يجريان على معنى من املعاين, وعني 
من االأعيان يف لغة واحدة فاإن كل واحد منهما يقت�شي خالف ما يقت�شيه االآخر واإال 
لكان الثاين ف�شال ال يحتاج اإليه ... وكما اليجوز اأن يكون اللفظان يدالن على معنى 

واحد الأن يف ذلك تكثري اللغة مبا ال فائدة فيه)2(. 
وقد اأح�ض الع�شكري وطائفة من اللغويني يخالفون اإجماع القوم على القول   
يكون  اأن  من  امتناعه  اإن   : يقول  قائال  ولعل  يقول:  ولذلك  العربية,  يف  بالرتادف 
للفظني املختلفني معنى واحد رد على جميع اأهل اللغة, الأنهم اإذا اأرادوا اأن يف�شروا 
اللب قالوا: هو العقل اأو اجلرح, قالوا : هو الك�شب اأوال�شكب قالوا: هو ال�شب وما 
اأ�شبه ذلك قلنا ونحن اأي�شا نقول كذلك اإال اأنا نذهب اإىل اأن قولنا: اللب واإن كان هو 

العقل فاإنه يفيد خالف ما يفيد قولنا: العقل)3(. 
ولعلنا نو�شح هذا املذهب اإذا �شربنا بع�ض االأمثلة من كتابه: يقول الع�شكري   
اإال  للحي وامليت والتقريظ ال يكون  املدح يكون  اإن  املدح والتقريظ,  الفرق بني  يف 
للحي وخالفه التاأبني ال يكون اإال للميت, واأ�شل التقريظ من القرظ وهو �شيء يدبغ 
به االأدمي, واإذا دبغ به ح�شن و�شلح وزادت قيمته, ف�شبه مدحك لالإن�شان احلي بذلك 
هو احل�شن بن عبد الله بن �شهل بن �شعيد اأبو هالل الع�شكري, ال�شاعر الناثر االأديب الفقيه, وو�شفه عارفوه بالعلم والفقه معا, وكان   -1
الغالب عليه االأدب وال�شعر, وتويف يوم االأربعاء لع�شر خلت من �شعبان �شنة حم�ض وت�شعني وثالث مائة, ومن كتبه كتاب الفروق 
اللغوية الذي ذكره بروكلمان يف مو�شوعته بني موؤلفاته ور�شائله التي جاوزت الع�شرين, انظر ترجمته يف مقدمة كتابه الفروق اللغوية 

�شفحة 10 ـ 11.
يف اللهجات العربية, دكتور اإبراهيم اأني�ض, مكتبة االأجنلو امل�شرية القاهرة, الطبعة الثالثة,2002م �ض 13.  -2

ف�شول يف فقه اللغة, دكتور رم�شان عبد التواب, �ض 314.  -3
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كاأنك تزيد من قيمته مبدحك اإياه, وال ي�شلح هذا املعنى يف امليت ولهذا يقال مدح الله 
وال يقال: قرظه)1(. 

ثانيًا: الرتادف عند اللغويني املحدثني:
واإذا انتقلنا اإىل علماء اللغة املحدثني جند بينهم نف�ض اخلالف الذي حدث بني   
اأثبتوا الرتادف لتعريفه  القدماء, واإن كنا جند هذه املرة حماوالت �شادقة عند من 

وتق�شيمه وتو�شيحه تو�شيحًا تامًا.
ويعرف بع�ض املحدثني املرتادفات باأنها "األفاظ متحدة املعنى قابلة للتبادل   

فيما بينها يف اأي �شياق".
درجة  اإىل  الوقوع  نادر  ا�شتحالته  عدم  رغم  التام  الرتادف  اأن  يرون  وهم   
كبرية فهو نوع من الكماليات التي ال ت�شتطيع اللغة اأن توجد بها يف �شهولة وي�شر, 
اإن  اأن يكون ذلك لفرتة ق�شرية حمددة حيث  التام فالعادة  فاإذا وقع هذا الرتادف 
العاطفية  ال�شبغة  ذات  املعنوية  الظالل  اأو  واالألوان  املدلول  يعرتي  الذي  الغمو�ض 
اأو االنفعالية التي حتيط بهذا املدلول ال تلبث اأن تعمل على حتطيمه وتفوي�شاأركانه 
بالتدريج فروق معنوية دقيقة بني االألفاظ املرتادفة بحيث  وكذلك �شرعان ما تظهر 
اجلوانب  من  فقط  واحد  جانب  عن  للتعبري  ومالئما  منا�شبا  منها  لفظ  كل  ي�شبح 

املختلفة للمدلول الواحد)2(.
وال ن�شتغرب بعد ذلك اأن جند بع�ض علماء اللغة يف الغرب يرف�شون االعرتاف   
بالرتادف الأنهم يرون االألفاظ اإذا اختلفت اأ�شواتها وجب اأن تختلف معانيها)3(. كما 
روى عن املازنى انه قال �شمعت ابا �شوار يقرا واذا قتلتم ن�شمة فادارمت فيها, فقلت 

له كيف تقراأ؟ فقال:الن�شمة والنف�ض مبعني واحد.
فقد راأى علي اجلارم يف بحث قدمه اإىل املجمع اللغوي بالقاهرة �شنة 1935   
اأن الرتادف موجود, وال �شبيل الإنكاره, ولكن ال جتوز املبالغة يف ذلك, الأن بع�ض 

الفروق اللغوية, الأبي هالل الع�شكري, بدون �شنة الطباعة, �ض 51.  -1
فقه اللغة مناهله وم�شائله, الدكتور حممد اأ�شعد النادري,املكتبة الع�شرية �شيدا بريوت لبنان, 1433ه/2012م, �ض 298 ـ 299.  -2

املرجع ال�شابق, �ض 299.  -3
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ما يظن اأنها مرتادفات اإمنا هي �شفات)1(.
اللغات يجمعون  املحدثني من علماء  اأن  اإىل  اأني�ض  اإبراهيم  الدكتور  واأ�شار   
على اإمكان وقوع الرتادف يف اأي لغة من لغات الب�شر, بل اإن الواقع امل�شاهد اأن كل 
لغة ت�شتمل على بع�ض تلك الكلمات املرتادفة, ولكنهم ي�شرتطون �شروطا معينة, ال بد 

من حتققها حتى ميكن اأن يقال اإن بني الكلمتني ترادفًا.
مرتادفة  لفظة  بني  يوجد  ما  " ورغم  التواب:  عبد  رم�شان  الدكتور  وقال   
واأخرى, من فروق اأحيانا, فاإننا ال ي�شح اأن ننكر الرتادف, مع من اأنكره من اجلملة, 
فرناهم  املرتادف,  معاملة  االألفاظ  هذه  يعامل  كان  باللغة,  الناطقني  اإح�شا�ض  فاإن 
" قلت  قال:  اأنه  االأن�شاري  اأبي زيد  باالأخرى, كما روى عن  اللفظة منها  يف�شرون 
الأعرابي: ما املبنطئ؟ قال: املتكاأكئ, قال : قلت: ما املتكاأكئ؟ فقال: املتاآزف. قال: 

قلت: ما املتاآزف؟ قال: اأنت اأحمق؟")2(. 
بوجود  اإقراره  يف  ال�شالح  �شبحي  الدكتور  الظاهرة  لهذه  املوؤيدين  ومن   
الرتادف يف القراآن الكرمي, الأنه وقد نزل بلغة قري�ض املثالية يجري على اأ�شاليبها 
االأخرى  العربية  باللهجات  احتكاكها  طول  اللغة  لهذه  اأتاح  وقد  تعبريها,  وطرق 
اأخرى, حتى  اأحيانا  �شيئا,  منها  وال متلك  نظائرها,  اأحيانا  مفردات متلك  اقتبا�ض 
اإذا اأ�شبحت جزءا من حم�شولها اللغوي فال غ�شا�شة)3( اأن ي�شتعمل القراآن االألفاظ 
اجلديدة املقتب�شة اإىل جانب االألفاظ القر�شية اخلال�شة القدمية, وبهذا نف�شر ترادف " 
ُقل  لََيْخُرُجنَّ  َأَمْرَتُهْم  لَئِْن  َأيَْانِِهْم  َجْهَد   ِ بِاللَّ {َوَأْقَسُموا  تعاىل:  قوله  اأق�شم" و"حلف" يف 
 .)74 )التوبة:  اْلُكْفِر}  َكلَِمَة  َقالُوْا  َولََقْد  َقالُوْا  َما   ِ بِاللهّ {يَْلُِفوَن  وقوله:   ,)53 )النور:  ُتْقِسُموا}  لَّ 
بنَِي َحتَّى نَْبَعَث َرُسوًل} )الإ�صراء: 15(, 

ِّ
وترادف "بعث" و" اأر�شل" يف قوله : {َوَما ُكنَّا ُمَعذ

" اآثر"  " ف�شل" و  )الأنبي�ء: 107(, وترادف  ْلَعاَلنَِي} 
ِّ
ًة ل َأْرَسْلَناَك إِلَّ َرحَْ {َوَما  وقوله: 

لََقْد   ِ ْلَنا َبْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض} )البقرة: 253(, وقوله: {َقالُوْا َتاللهّ ُسُل َفضَّ يف قوله: {تِْلَك الرُّ
آَثَرَك اللهُّ َعَلْيَنا َوإِن ُكنَّا لََاِطئنَِي} )يو�صف: 91(, فقري�ض كانت ت�شتعمل يف بيئتها اللغوية 

ف�شول يف فقه اللغة العربية.  -1
ف�شول يف فقه اللغة, دكتور رم�شان عبد التواب, �ض 316.  -2

غرابة.  -3
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اخلا�شة اأحد اللفظني يف هذه االأمثلة الثالثة, واإمنا اكت�شبت اللفظ االآخر من احتكاكها 
بلهجة اأخرى لها بيئتها اللغوية امل�شتقلة)1(.

ووا�شح هنا اأن الدكتور �شبحي ال�شالح وغريه من علماء املحدثني اعرتفوا   
بوجود الرتادف, واأكد اأن هذه الظاهرة موجودة يف القراآن الكرمي الذي نزل بهذه 

اللغة, والذي نطق به الر�شول )�شلى الله عليه و�شلم( للمرة االأوىل.
توؤدي  الرتادف  كلمات  من  كلمة  كل  اأن  ندعي  "اإننا   :)2(  Blomfiel ويقول   
معنى ثابتا خمتلفا عن االأخرى وما دامت الكلمات خمتلفة �شوتيا فال بد اأن تكون 
اأنه ال يوجد ترادف  معانيها خمتلفة كذلك وعلى هذا فنحن - يف اخت�شار - نرى 

حقيقي")3(.
ووا�شح اأن اللغويني املعا�شرين اتفقوا على وجود كثري من الرتادف, لكنهم   
اختلفوا يف وجود الرتادف الكامل اأو التماثل, فهم يرون من ال�شعب اأن يوجد هذا 
النوع من الرتادف يف اأي لغة من اللغات, وق�شموا الرتادف اإىل اأنواع خمتلفة من 
الرتادف واأ�شباه الرتادف)4(: اإىل وقوع الرتادف يف اأي لغة من اللغات اإذا حتققت 
املحاوالت  هذه  جميع  املحدثون,الأن  اللغويون  ا�شرتطة  كما  معينة  �شروطا  الكلمة 

الإبطال الرتادف عند اللغويني القدامى ال تخلو من التكلف والتع�شف.
ثانيًا: �شروط الرتادف عند املحدثني:

الرتادف  وقوع  اإمكان  على  ذهبوا  اللغات  علماء  من  املحدثني  اأن  �شك  وال   
يف اأي لغة من لغات الب�شر بل اإن الواقع امل�شاهد اأن كل لغة ت�شتمل على بع�ض هذه 

الكلمات املرتادفة")5(.
القول  اأمكننا  اإذا حتققت  اللغويني ي�شرتطون �شروطا معينة  اأن هوؤالء  غري   

باأن بني الكلمتني ترادفا, وفيما يلي ناأتي باأهم هذه ال�شروط:

درا�شات يف فقه اللغة, الدكتور �شبحي ال�شالح, دار العلم املاليني بريوت, الطبعةاالأوىل, 1379ه/1960م �ض 299.  -1
بلو مقيل.  -2

علم الدالله الدكتور اأحمد خمتار عمر, �ض224.  -3
املرجع ال�شابق, �ض 221.  -4

يف اللهجات العربية, دكتور اإبراهيم اأني�ض, �ض 159.  -5
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االتفاق يف املعنى بني الكلمتني اتفاقًا متامًا, فاإذا تبني لنا بدليل قوي, اأن العرب   -1
كان يفهم حقا من كلمة: جل�ض �شيئا ال ي�شتفيده من كلمة: "قعد" قلنا حينئذ 

لي�ض بينهما ترادف)1(. 
وقال الدكتور اأحمد خمتار عمر: "وهذا االتفاق يف املعنى بني الكلمتني يكون   
على االأقل يف ذهن الكرثة الغالبة الأفراد البيئة الواحدة, ولي�ض احلكم يف ذلك 

االأدباء ذوي اخليال اخل�شب, واإمنا جمهور النا�ض ومتو�شطوهم")2(. 
الحتاد يف البيئة اللغوية: اأي اأن تكون الكلمتان تنتميان اإىل لهجة واحدة   -2
اأو جمموعة من�شجمة من اللهجات يجب اإذا اأال نلم�ض الرتادف من لهجات العرب 
املتباينة, فالرتادف مبعناه الدقيق هو اأن يكون للرجل الواحد يف البيئة الواحدة 
احلرية يف ا�شتعمال كلمتني اأو اأكرث يف معنى واحد, ويختار هذه حينا ويختار 
ذلك حينا اآخر, ويف كلتا احلالني ال يكاد ي�شت�شعر بفرق بينهما اإال مبقدار ما 

ي�شمح به جمال القول.
اللهجات  كل  عدوا  بل  ال�شرط  هذا  مثل  اإىل  الرتادف  يف  املغالون  يفطن  ومل   
اأو  لهجة  كل  وتعد  واحدة,  بيئة  العربية  اجلزيرة  كل  وعدوا  متما�شكة  وحدة 

جمموعة من�شجمة من اللهجات بيئة واحدة)3(. 
الحتاد يف الع�شر: فاملحدثون حني ينظرون اإىل املرتادفات ينظرون اإليها يف   -3
عهد خا�ض وزمن معني, وتلك هي النظرة التي يعربون عنها بكلمة: )�شاكرونك(, 
ثم  ع�شور خمتلفة,  امل�شتعملة يف  الكلمات  تتبع  التي  التاريخية  النظرة  تلك  ال 
تتخذ منها مرتادفات, وهذه النظرة االأخرية هي التي ي�شمونها: )دياكرونك(, 
فاإذا بحثنا عن الرتادف يجب اأال نلتم�شه يف �شعر �شاعر من اجلاهليني, ثم نقي�ض 
كلماته بكلمات وردت يف نق�ض قدمي يرجع اإىل العهود امل�شيحية مثال: هذا هو 
حني  فاملتنبي  عدة,  اأ�شماء  ونحوه  لل�شيف  يرون  واأمثاله  خالويه  ابن  جعل  ما 
الهندي,  كلمة  اإىل  يعمد  يكن  واليماين, مل  والهندي  والبتار  ال�شارم  ا�شتعمل 

ف�شول يف فقه اللغة,  الدكتور رم�شان عبد التواب,�ض322.  -1
علم الداللة, دكتور اأحمد خمتار عمر, �ض 227.  -2

يف اللهجات العربية, دكتور اإبراهيم اأني�ض, �ض 155.  -3
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ويف ذهنه �شفات خا�شة تت�شل ببيئة الهند التي �شنع فيها, ومل يكن يعمد اإىل 
كلمة ال�شارم, ويف ذهنه اعتبار اآخر ال يراه يف كلمة اأخرى كالبتار)1(. 

اأال يكون اأحد اللفظني نتيجة تطور �شوتي للفظ اآخر, فحني نقارن بني : "اجلثل"   -4
و "اجلفل" مبعنى النمل, نلحظ اأن اإحدى الكلمتني ميكن اأن تعد اأ�شال, واالأخرى 
تطور لها, فاإذا كان االأ�شل هنا هو الكلمة االأوىل, قلنا اإن " اجلفل �شيغة ح�شرية 
ن�شاأت يف بيئة تراعي خفوت ال�شوت والتقليل من و�شوحه, اأما اإذا كانت الثانية 
هي االأ�شل, رجحنا اأن " اجلثل" قد ن�شاأت يف بيئة بدوية متيل اإىل االأ�شوات 
االأكرث و�شوحا يف ال�شمع, فاجلثل واجلفل لي�شت يف احلقيقة اإال كلمة واحدة, 

وهذا يتنب لنا مغاالة اأولئك الذين اعتربوا مثل هذه الكلمات من املرتادفات)2(. 
ومن اأمثلة الرتادف التى اوردهاالقراآن والتي حققت ال�شروط اآثر وف�شل ح�شر   

وجاء بعث واأر�شل, واال�شتعمال :
ِ لََقْد آَثَرَك اللهُّ َعَلْيَنا َوإِن ُكنَّا لََاِطئنَِي} )يو�صف: 91(,  وقال:  فقد قال تعاىل: {َقالُوْا َتاللهّ  
ِهْم َوَأنَُّهْم إِلَْيـــِه َراِجُعـــوَن} )البقرة : 46(, كما قال تعاىل: 

ِّ
{الَِّذيَن َيُظنُّوَن َأنَُّهم مَُّلُقوا َرب

ي تُْبُت 
ِّ
َئاِت َحتَّى إَِذا َحَضَر َأَحَدُهُم الَْْوُت َقاَل إِن

ِّ
ي {َولَْيَسِت التَّْوَبُة لِلَِّذيَن َيْعَمُلوَن السَّ

اٌر ُأْولَـِئَك َأْعَتْدنَا لَُْم َعَذاباً َألِيمًا} )الن�ص�ء: 18(.  اآلَن َوَل الَِّذيَن يَُوُتوَن َوُهْم ُكفَّ
 اْرِجُعوِن} )املوؤمنون: 99(,  كما 

ِّ
وقال اأي�شًا : {َحتَّى إَِذا َجاء َأَحَدُهُم الَْْوُت َقاَل َرب  

قال : "بعث فيهم ر�شوال", وقال : "فاأر�شلنا فيهم ر�شوال")3(. 
على اأية حال, وكيفما كان ن�شوء هذا القدر الكبري من املرتادفات يف اللغة   
الف�شاحة واأ�شاليب  التو�شع يف �شلوك طرق  الظاهرة يف  اأفادت هذه  العربية, فقد 
البالغة من النظم والنرث, وذلك الأن اللفظ الواحد قد يتاأتى با�شتعماله مع لفظ اآخر 
ال�شجع والقافية والتجني�ض والرت�شيع وغري ذلك من اأ�شناف البديع, وال يتاأتى ذلك 

اإال با�شتعمال مرادفه مع ذلك اللفظ)4(. 
املرجع ال�شابق, �ض 155.  -1

يف اللهجات العربية,  دكتور اإبراهيم اأني�ض, �ض 155 ــ 156.  -2
يف اللهجات العربية, دكتور اإبراهيم اأني�ض, �ض 156 .  -3

املزهر يف علوم اللغة وفنونها, ال�شيوطي,ج1 �ض334 .  -4
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ان  الباحث  واملحدثينريى  القدامى  اللغويني  اراء  ملناق�شة  اجلدية  وبهذه   
الرتادف موجود يف القراآن الكرمي ويف اللغة العربية.

املبحث الرابع
الرتادف ومعانيه العاملية يف تف�شري كفاية �شعفاء ال�شودان

ومن اطلع على تف�شري كفاية �شعفاء ال�شودان �شريى اأن �شاحب التف�شري   
من موؤيدي هذه الظاهرة اللغوية يف القراآن, الأنه ا�شتخدم كثريا من املرتادفات يف 
اإي�شاح وبيان بع�ض املفردات يف تف�شريه, وهنا �شن�شتعر�ض بع�ض النماذج الواردة 
اأي�شا على  من هذه االألفاظ للتاأكيد على وجود الرتادف يف هذا التف�شري, ولنتاأكد 

حماولة املف�شرين يف ا�شتخراج معاين مفردات القراآن:
1- الروا�شي اجلبال: 

من �شور الرتادف يف القراآن عموما ويف التف�شري خ�شو�شا ذلك الرتادف   
بني الروا�شي واجلبال فكالهما بداللة واحدة, وهي: هذا العن�شر الطبيعي ال�شخم 
املرتفع عاليًا ب�شموخ يف ال�شماء, اأو هو ما عال من �شطح االأر�ض وا�شتطال وجاوز 
التل ارتفاعًا, وجمعه اأجبل وجبال واأجبال, ويقال: فالن : جبل: ثابت ال يتزحزح, 
و�شيد القوم والعامل, غري اأن يف "الروا�شي" عن�شر دالليا اإ�شافيا على " اجلبال", 
را�شية,  جمع  فالروا�شي  الروا�شي",   " على  اإ�شايف  داليل  عن�شر  اجلبال  ويف 
واأ�شلها من الفعل, " ر�شا" الذي م�شارعه ير�شو ويراد بها الثابت, يقال يف اللغة : 
" ر�شا اجلبل ير�شو: اإذا ثبت اأ�شله يف االأر�ض, ومثل قولهم: " ر�شا ال�شيء ير�شو 

ر�شوا واأر�شى: ثبت والروا�شي من اجلبال الثوابت الروا�شخ)1(. 
الكرمي يف ع�شرة موا�شع حاملة  القراآن  " روا�شي" يف  لفظة  وقد وردت   
داللة : اجلبال الثوابت خمتلفة �شيغتها منها: " قوله تعاىل: {َوُهَو الَِّذي َمدَّ اَلْرَض 
 الثََّمَراِت َجَعَل فِيَها َزْوَجنيِ اثَْننيِ يُْغِشي اللَّْيَل النََّهاَر إِنَّ 

ِّ
َوَجَعَل فِيَها َرَواِسَي َوَأنَْهاراً َوِمن ُكل

ُروَن} )الرعد: 3(.  َقْومٍ يََتَفكَّ
ِّ
ِف َذلَِك آليَاٍت ل

املعجم الو�شيط, جممع اللغة العربية, مكتبة ال�شروق الدولية,�شنة 1425ه/2004م, �ض 126, املرجع ال�شابق.  -1
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فالروا�شي جمع مفردة را�شية, وبالعودة دائما اإىل التف�شري للوقوف على معنى هذه 
ليثبت  وعر�شا  ب�شطها طوال  االأر�ض  مد  الذي  " وهو  التف�شري:  االآية,قال �شاحب 
عليها االأقدام ويتقلب فيها احليوان وجعل خلق فيها روا�شي جباال ثوابت و�شوامخ 

واأنهارا جارية �شمها مع اجلبال الأنها اأ�شباب لتولدها")1(. 
ويف تف�شري اجلاللني: " وجعل فيها روا�شي قال: " خلق فيها روا�شي جباال   

ثوابت")2(. 
ي�شتغني  قد  القراآن  اأن  يف  والروا�شي  اجلبال  بني  الداللية  العالقة  وتتمثل   
بلفظ الروا�شي عن اجلبال, وذلك لتماثلها يف املاهية, الأن �شيغة الر�شو التي تبدو 

وا�شحة فيها ملا حتمله من نف�ض الداللة.
وقال ابن اجلوزي: " وهو الذي مد االأر�ض" قال ابن عبا�ض : ب�شطها على   
املاء, وجعل فيها روا�شي قال الزجاج: اأي جباال ثوابت, يقال : ر�شا ير�شو ر�شوا, 

فهو را�ض اإذا ثبت)3(. 
 "  ... االأر�ض  مد  الذي  " وهو  االآية:  لهذه  تف�شريه  يف  عا�شور  ابن  وقال   
واملعنى خلق االأر�ض ممدودة مت�شعة لل�شري والزرع, الأنه لو خلقها اأ�شنمة من حجر 
اأو جباال �شاهقة متال�شقة ملا تي�شر لالأحياء التي عليها االنتفاع بها وال�شري من مكان 
اإىل اآخر يف طلب الرزق وغريه... و"الروا�شي": جمع را�ض وهو الثابت امل�شتقر اأي 
جباال روا�شي, وقد حذف مو�شوفه لظهوره فهو كقوله: " وله اجلواري" اأي ال�شفن 

اجلارية.
وجيء يف جمع را�ض بوزن فواعل الأن املو�شوف به غري عاقل ووزن فواعل   

يطرد فيها مفردة �شفة لغري عاقل مثل : �شاآهل وبازل.
واال�شتدالل بخلق اجلبال على عظيم القدرة ملا يف خلقها من العظمة امل�شاهدة   
بخالف خلقه املعادن والرتاب فهي خفية كما قال: "واإىل اجلبال كيف ن�شبت")4(. 

كفاية �شعفاء ال�شودان, ال�شيخ عبد الله بن فودي, دار االأمة كنو نيجرييا بدون �شنة الطباعة, ج1, �ض 689, املرجع ال�شابق.  -1
تف�شري اجلاللني, �ض 249, دار الكيان الريا�ض, الطبعة الثالثة, 1427ه / 2006م,  �ض 249.  -2

زاد امل�شري يف علم التف�شري, االإمام اأبي الفرج اجلوزي, املكتب االإ�شالمي بريوت لبنان, الطبعة الرابعة, �شنة 1407ه/ 1987م,ج4,   -3
�ض 302.

تف�شري التحرير والتنوير, ابن عا�شور, دار التون�شية, تون�ض, بدون �شنة الطباعة, ج13, �ض 82.  -4
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وقال تعاىل اأي�شًا: {َوَألَْقى ِف اَلْرِض َرَواِسَي َأن َتِيَد بُِكْم َوَأنَْهاراً َوُسُبلً لََّعلَُّكْم   
َتْهَتُدوَن} )النحل: 15(, قال �شاحب التف�شري: "واألقى يف االأر�ض روا�شي, جباال ثوابت 
كراهة اأن متيد ت�شطرب بكم الأنها خلقت على وجه املاء فلم ت�شتقر فاأر�شى اجلبال 

فا�شتقرت")1(. 
ويف تف�شري اجلاللني : " واألقى يف االأر�ض روا�شي اأن متيد بكم .. اأي األقى   

فيها روا�شي جباال مرتفعة لئال تتحرك وت�شطرب")2(. 
َتِيَد  َأن  َرَواِسَي  اَلْرِض  ِف  {َوَألَْقى  االآية:  لهذه  بيانه  يف  عا�شور  ابن  وقال   
بُِكْم َوَأنَْهاراً َوُسُبلً لََّعلَُّكْم َتْهَتُدوَن} )النحل: 15(: وروا�شي جمع را�ض وهو و�شف من 
الر�شو بفتح الراء و�شكون ال�شني, ويقال ب�شم الراء وال�شني م�شددة وت�شديد الواو, 
اِريَب َوتََاثِيَل  وهو الثبات والتمكني يف املكان, قال تعاىل: {َيْعَمُلوَن َلُه َما َيَشاُء ِمن مََّ
اِسَياٍت} )�صب�أ : 13 (, ويطلق على اجلبل را�ض مبنزلة الو�شف  َوِجَفاٍن َكالََْواِب َوُقُدوٍر رَّ
النوادر مثل: عواذل  القيا�ض, وهو من  الغالب وجمعه على زنة فواعل على خالف 

وفوار�ض.
َجَعَل  {َأمَّن   : االآية  لهذه  تعليله  يف  الدرا�شة  حمل  التف�شري  �شاحب  وقال   
َأإَِلٌه مََّع  الَْْرَض َقَراراً َوَجَعَل ِخَللََا َأنَْهاراً َوَجَعَل لََا َرَواِسَي َوَجَعَل َبنيَْ الَْبْحَرْيِن َحاِجزاً 
" بعد ما خلقها قرارا مكانا  اأمن جعل االأر�ض  )النمل: 61(,  َيْعَلُموَن}  َل  َأْكَثُرُهْم  َبْل   ِ اللَّ
اأنهارا جارية وجعل لها روا�شي  ي�شتقر فيه احليوان ال مييد به وجعل خللها بينها 
فيكرث  املنابع  ح�شي�شها  من  وينبع  املعادن,  منها  وتتكون  كاالأوتاد,  ثوابت  جباال 

املنافع")3(. 
املاهية ال�شرتاكهما  الروا�شي واجلبال متحدان يف  اأن  تقدم  فيما  ووا�شح   
يف معنى واحد, فهما متماثالن ومتفقان دالليا, وهذا متاما ما ذهب اإليه عبد الله بن 
فودي كقرار غري مبا�شر بوقوع ظاهرة الرتادف بني اللفظني, واإ�شافة على ذلك اأن 

كفاية �شعفاء ال�شودان يف بيان تف�شري القراآن, ج1, �ض 738.  -1
تف�شري اجلاللني, �ض 279 .  -2

كفاية �شعفاء ال�شودان يف بيان تف�شري القراآن, ج 2, �ض 221.  -3
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املف�شرين ذهبوا واتفقوا على هذا املعنى كما �شلف الذكر, وهذه داللة وا�شحة على 
وجود الرتادف يف القراآن الكرمي. 

2- ال�شك والريب: 
وقد ورد يف كتب اللغة واملعاجم ما يفيد برتادف هذين اللفظني منها ما ورد   
االإثبات  الذهن بني  نف�شية يرتدد معها  اللغة حالة  ال�شك يف  اأن  الو�شيط  املعجم  يف 
والنفي ويتوقف عن احلكم, وجمعه �شكوك, ال�شكاك الكثري, واأما الريب هو الظن 
وال�شك والتهمة واحلاجة و�شرف الدهر, وريب املنون حوادث الدهر, والريبة الظن 

وال�شك والتهمة واجلمع ريب)1(. 
ونقل االأزهري عن بع�ض علماء اللغة اأن " الريبة والريب ال�شك, وقال الله عز   

وجل : " ال ريب فيه" معناه ال �شك فيه)2(. 
ال�شك  والريبة  والريب  الدهر,  �شرف  الريب  العرب:  ل�شان  �شاحب  وذكر   
والظنة والتهمة والريبة بالك�شر, واجلمع ريب, والريب ما رابك من اأمر, وقد رابني 
االأمر واأرابني واأربت الرجل جعلت فيه ريبة وربته اأو�شلت اإليه, وهذيل تقول اأرابني 

فالن وارتاب فيه اأي �شك)3(. 
وعلى الرغم من كل هذه الن�شو�ض التي ت�شري اإىل ا�شتعمال لفظتي ال�شك   
اإي�شاح  اإىل  اللغويني وجهوا اهتمامهم  اأن هناك عددا من  اإال  والريب مبعنى واحد 
الفرق بني هاتني اللفظتني, وقد ورد يف كتاب الفروق اللغوية الأبي هالل الع�شكري 
الفرق بني ال�شك واالرتياب اأن االرتياب : �شك مع تهمة, وال�شاهد اأنك تقول : اإين 
�شاك اليوم يف املطر, وال يجوز اأن تقول : اإين مرتاب, وتقول اإين مرتاب بفالن اإذا 

�شككت يف اأمره والتهمته)4(. 
اأن  نرى  التف�شري  هذا  يف  والريب  ال�شك  لفظتي  ا�شتعمال  اإىل  وبالرجوع   

�شاحب التف�شري تناول هاتني الكلمتني على اأنهما مرتادفان وعلى �شبيل املثال :
املعجم الو�شيط, �ض 516, و �ض 409.  -1

تهذيب اللغة, االأزهري, املكتبة ال�شاملة االإ�شدار الثاين, ج 5, �ض, 145.  -2
ل�شان العرب, ابن منظور املكتبة ال�شاملة االإ�شدار الثاين, ج 1, �ض 44.  -3

الفروق اللغوية, اأبو هالل الع�شكري, �ض 99.  -4
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لَْنا  َّا َنزَّ
ِّ
{َوإِن ُكنُتْم ِف َرْيٍب م الله بن فودي يف تف�شريه لقوله تعاىل:  قال عبد   

ْثلِِه} )البقرة: 23(," واإن كنتم يف ريب �شك مما نزلنا على 
ِّ
ن م

ِّ
َعَلى َعْبِدنَا َفْأُتوْا بُِسوَرةٍ م

عبدنا حممد)�شلى الله عليه و�شلم( من القراآن اأنه من عند الله فاتوا ب�شورة من مثله 
اأي املنزل اأي من مثله يف الف�شاحة والبالغة وح�شن النظم واالأخبار عن الغيب")1(. 
وقد جاءت هذه املفردة يف اإجابة املوؤمنني للمنافقني يف قوله تعاىل: {يَُناُدونَُهْم   
الََْمانِيُّ َحتَّى  ْتُكُم  َوَغرَّ َواْرَتْبُتْم  َوَتَربَّْصُتْم  َأنُفَسُكْم  َفَتنُتْم  َوَلِكنَُّكْم  َبَلى  َقالُوا  َنُكن مََّعُكْم  َأَلْ 
ِ الَْغُروُر} )احلديد: 14(, قال �شاحب التف�شري: "وارتبتم �شككتم  ُكم بِاللَّ ِ َوَغرَّ َجاء َأْمُر اللَّ

يف دين االإ�شالم")2(. 
ئِي  وقال اأي�شا قي �شورة الطالق يف بيانه لهذه املفردة يف قوله تعاىل: {َواللَّ  
ُتُهنَّ َثَلَثُة َأْشُهٍر} )الطالق: 4(, اإن ارتبتم "جهلتم  َسائُِكْم إِِن اْرَتْبُتْم َفِعدَّ

ِّ
ِيِض ِمن ن يَِئْسَن ِمَن الَْ

و�شككتم يف عدتهن فعدتهن ثالثة اأ�شهر")3(. 
واإذا تاأملنا ما �شبق نرى اأن املف�شر دل على اأن الريب هو ال�شك, وهذه اإ�شارة   

اإىل اأنه مال اإىل وجود الرتادف بني هاتني اللفظتني باإقراره اأن الريب هو ال�شك.
املفردتني, كما  الرتادف بني هاتني  اأي�شا يكادون يجمعون على وجود  واملف�شرون 

ورد ذلك يف كتب التفا�شري.
وقد ذكر ابن عا�شور يف تف�شري قوله تعاىل : " ذلك الكتب ال ريب فيه" :   
" والريب ال�شك واأ�شل الريب القلق وا�شطراب النف�ض وريب الزمان, وريب املنون 
نوائب ذلك قال الله تعاىل: " نرتب�ض به ريب املنون, وملا كان ال�شك يلزمه ا�شطراب 
النف�ض وقلقها غلب عليه الريب ف�شار حقيقة عرفية يقال رابه ال�شيء اإذا �شككه اأي 

بجعل ما اأوجب ال�شك يف حاله فهو متعد")4(. 

كفاية �شعفاء ال�شودان يف بيان تف�شري القراآن, ج1, �ض 97.  -1
كفاية �شعفاء ال�شودان يف بيان تف�شري القراآن, ج2, �ض 598.  -2

كفاية �شعفاء ال�شودان يف بيان تف�شري القراآن, ج2, �ض 648 .  -3
تف�شري التحرير والتنوير, ابن عا�شور, ج1, �ض 222.  -4
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وقال الزخم�شري)1( : " والريب م�شدر رابني اإذا ح�شل فيه الريبة وحقيقة   
الريبة: قلق النف�ض وا�شطرابها, ومنه ما روى احل�شن بن علي قال: " �شمعت ر�شول 
الله )�شلى الله عليه و�شلم( يقول: "دع ما يريبك اإىل ما ال يريبك, فاإن ال�شك ريب, 
النف�ض وال ت�شتقر,  له  واإن ال�شدق طماأنية" اأي كون االأمر م�شكوكا فيه مما تقلق 
يقلق  ما  وهو  الزمان  ريب  ومنه:  وت�شكن,  له  تطمئن  مما  �شادقا  �شحيحا  وكونه 

النفو�ض وي�شخ�ض بالقلوب من نوائبه")2(.
ووا�شح هنا اأن الر�شول )�شلى الله عليه و�شلم( ف�شر الريب بال�شك يف هذا   

احلديث, وهذا داللة وا�شحة على وجود الرتادف بني هذين اللفظني.
وقال القرطبي: فكتاب الله تعاىل ال �شك فيه وال ارتياب واملعنى : اأنه من ذاته حق 
ريب  وقع  واإن  حمدث  وال  خملوق  غري  �شفاته  من  و�شفة  الله  عند  من  منزل  واأنه 

للكفار")3(.
قلق  ال�شك وحقيقته   : والريبة  فيه" :  ريب  "ال   : تف�شري  املراغي يف  وقال   
النف�ض وا�شطرابها �شمي به ال�شك الأنه يقلق النف�ض ويزيل منها الطمانينة, وقد جاء 

يف احلديث " دع ما يريبك اإىل ما ال يريبك فاإن ال�شك ريبة وال�شدق طماأنينة ".
واملعنى اأن هذا الكتاب ال يفرتبه ريب يف كونه من عند الله وال يف هدايته   
واإر�شاده وال يف اأ�شلوبه وبالغته, فال ي�شتطيع اأحد اأن ياأتي بكالم يقرتب منه بالغة 
 " كلمة  اأن  نالحظ  واملف�شرين  اللغويني  اأقوال  من  املناق�شة  هذه  وبعد  وف�شاحة)4(, 
الريب ترادف ال�شك وتوؤدي معناها و�شاحب التف�شريذهب كما ذهب اأكرث املف�شرين 
اإىل اأن الريب هو ال�شك, وهذه داللة وا�شحة على وجود الرتادف بني هذين اللفظني 
يف اللغة العربية ويف القراآن الكرمي, واإن كان بع�ض املف�شرين ي�شيف معنى اأخرى 

لكلمة الريب كما اأ�شار االإمام القرطبي يف تف�شريه. 
هو اأبو القا�شم حممود بن عمر بن حممد بن عمر اخلوارزمي الزخم�شري, اإمام كبري يف احلديث والتف�شري والنحو والبالغة, ولد يف   -1
زخم�شر �شنة 467ه/ 1074م, وكان الزخم�شري معتزليا يف االأ�شول العقيدة, وقد ا�شتهر الزخم�شري يف ع�شره ومدحه ال�شعراء 
واالأدباء وطلب العلماء اأن يعلمهم االإجازة يف رواية كتبه, وتويف الزخم�شري ليلة عرفة �شنة 538ه/ 1143م, وقد ترك لنا اآثارا كثرية 

منها : تف�شري الك�شاف امل�شهور, انظر وفيات االأعيان.
تف�شري الك�شاف, الزخم�شري, مكتبة العبيكان, الطبعة االأوىل, �شنة 1998/1418م,ج1, �ض  143 ـ 144.  -2

تف�شري اجلامع الأحكام القراآن, القرطبي,  موؤ�ش�شة الر�شالة, الطبعة االأوىل �شنة 1427م/2006م, ج1, �ض 245ـ 246.  -3
تف�شري املراغي, م�شطفى املراغي, مكتبة م�شطفى البابي, الطبعة االأوىل, �شنة 1365ه/1948م, ج 1, �ض 40.  -4
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3- خا�شعة هامدة: 
و�شفت االأر�ض بكال هذين الو�شفني يف القراأن الكرمي, للتعبري بذلك عن   

االأر�ض امليتة قبل نزول الغيث, وقبل نفختها بالنبات املختلفة)1(.
وبالرجوع اإىل كتب اللغة نرى اأن الهمود بال�شم  يعني : " املوت والهالك,   
اأي بلى وذهب. وهمد الثوب يهمد همودا, وذلك من طول الطي. حت�شبه �شحيحا, 
فاإذا م�ش�شته َتناَثَر من الِبِلى. وهمد الثوب يهمد همدا: اإذا بلى.والهمود: املوت؛ كما 

د وتغري)2(. همدت ثمود, وَرماد هامد: قد َتلبنَّ
واأما كلمة اخل�شوع تعني ال�شكوت واالإخ�شاع والتذلل, وقال جل وعز: {َيْوَمئٍِذ   
ِن َفَل َتْسَمُع إِلَّ َهْمسًا} )طه: 108(, اأي  حَْ اِعَي َل ِعَوَج َلُه َوَخَشَعت الَْْصَواُت لِلرَّ يَتَّبُِعوَن الدَّ

ع لله: االإخبات والتذلل. �شكنت وكل �شاكن خا�شع خا�شع. والتخ�شُّ
{َوَتَرى  تعاىل:  الله  قال  خ�َشعت.  قد  قيل:  مُتَطر  ومل  االأر�ض  يب�شت  واذا   
 َزْوٍج َبهِيٍج} )احلج: 5(, 

ِّ
ْت َوَرَبْت َوَأنَبَتْت ِمن ُكل َفِإَذا َأنَزلَْنا َعَلْيَها الَْاء اْهَتزَّ الَْْرَض َهاِمَدةً 

والعرب تقول: راأيت اأر�ض بني فالن خا�شعة هامدة ما فيها خ�شراء)3(. 
ويف املعجم الو�شيط خ�شع : خ�شوعا : خ�شع وذل وخاف, وخف�ض �شوته   
ِن َفَل  حَْ ورمى بب�شره نحو االأر�ض وغ�شه, ويف التنزيل : {َوَخَشَعت الَْْصَواُت لِلرَّ

َتْسَمُع إِلَّ َهْمسًا} )طه: 108(. 
َتَرى  َأنََّك  آيَاتِِه  {َوِمْن   : التنزيل  ويف  املطر,  لعدم  يب�شت  اإذا  االأر�ض  وذبل   
ْت َوَرَبْت إِنَّ الَِّذي َأْحَياَها َلُِْيي الَْْوَتى إِنَُّه َعَلى  الَْْرَض َخاِشَعًة َفِإَذا َأنَزلَْنا َعَلْيَها الَْاء اْهَتزَّ

 َقِديٌر} )ف�صلت: 39(. 
ٍ
 َشْيء

ِّ
ُكل

اللفظني يف  بهذين  النبات  الياب�شة اخلالية من  االأر�ض اجلافة  وقد و�شفت   
القراآن الكرمي مما يدل على وجود الرتادف بينهما كما ورد ذلك يف تف�شري حمل 
ْت َوَرَبْت  الدرا�شة, وذلك قوله تعاىل : {َوَتَرى الَْْرَض َهاِمَدةً َفِإَذا َأنَزلَْنا َعَلْيَها الَْاء اْهَتزَّ

 َزْوٍج َبهِيٍج} )احلج: 5(. 
ِّ
َوَأنَبَتْت ِمن ُكل

قبل ان تنبت بالنبات املختلفة.  -1
تهذيب اللغة, االأزهري, ج 2, �ض 313.  -2

تهذيب اللغة, ج 1, �ض 34, �ض 34, املرجع ال�شابق.  -3
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حيث  اللفظة  هذه  تف�شري  يف  املعنى  هذا  عن  يخرج  مل  التف�شري  و�شاحب   
قال: " وترى االأر�ض هامدة ياب�شة النبات بها, فاإذا اأنزلنا عليها املاء اهتزت حتركت 

بانبات وربت وارتفعت وزادت ...)1(" 
فقد و�شفت االآية هنا االأر�ض باجلفاف اأوال واخللو من النبات ثم و�شفت بعد   
ذلك باحلياة بالفعل " اهتز " الذي يدل يف اللغة على حتريك ال�شيء وهذا من اأ�شاليب 

الت�شخي�ض الذي ات�شم به التعبري والت�شوير يف االآية الكرمية.
ياب�شة كما عرب  ال�شابقة تعني  اأن معنى لفظة هامدة يف االآية  التف�شري  وقد ذكر   
وهي  اآخر  �شياق  يف  اأخرى  بلفظة  "هامدة"  كلمة  اأدته  الذي  املعنى  نف�ض  عن  القراآن 
"خا�شعة" وهي ا�شم فاعل موؤنث اأي�شا م�شتق من الفعل "خ�شع" مفيدة ملعنى الهمود وهو 
اخللو من اخل�شرة, كما ي�شادف يف التف�شري حمل الدرا�شة يف قوله تعاىل: {َوِمْن آيَاتِِه 
ْت َوَرَبْت} )ف�صلت: 39(, ذليلة ياب�شة ال نبات  َأنََّك َتَرى الَْْرَض َخاِشَعًة َفِإَذا َأنَزلَْنا َعَلْيَها الَْاء اْهَتزَّ

فيها, فاإذا اأنزلنا عليها املاء اهتزت " حتركت بانبات وربت انتفخت وعلت")2(. 
وال�شيخ عبد الله �شلك م�شلك املف�شرين يف اإثبات الرتادف بني هاتني اللفظتني   
كما ورد يف خمتلف التفا�شري, قال �شاحب تف�شري الو�شيط يف اإثبات هذه الظاهرة 
بني املفردتني : {َوَتَرى الَْْرَض َهاِمَدًة} )احلج: 5( " اأي ياب�شة يقال همدت االأر�ض تهمد 
ب�شم امليم همودا اإذا يب�شت". ويقول اأي�شًا يف قوله تعاىل:{َوِمْن آيَاتِِه َأنََّك َتَرى الَْْرَض 
ْت َوَرَبْت} )ف�صلت: 39( "اأي ياب�شة جدبة خ�شعت االأر�ض اإذا  َخاِشَعًة َفِإَذا َأنَزلَْنا َعَلْيَها الَْاء اْهَتزَّ

اأجدبت لعدم نزول املطر عليها")3(. 
الَْْرَض  تعاىل:{َوَتَرى  قولــــه  يف  مفــــــــردة  تف�شري  يف  عا�شور  ابن  وقال   
َهاِمَدًة} )احلج: 5( "فهمود االأر�ض مبنزلة موت االإن�شان واهتزازها واإنباتها بعد ذلك 
مياثل االأحياء بعد املوت, والهمود قريب من اخلمود فهمود االأر�ض جفافها وزوال 

نبتها وهمود النار خمودها")4(. 
كفاية �شعفاء ال�شودان يف بيان تف�شري القراآن, ج2, �ض 83.  -1

كفاية �شعفاء ال�شودان يف بيان تف�شري القراآن, ج2, �ض 453.  -2
تف�شري الو�شيط, بدون �شنة الطباعة, ج 9, �ض 281, وانظر اأي�شا ج12, �ض 355.  -3

تف�شري التحرير والتنوير, ابن عا�شور, ج17, �ض 172.  -4
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وقال اأي�شًا يف تف�شريه ملفردة خا�شعة يف قوله تعاىل:{َوِمْن آيَاتِِه َأنََّك َتَرى الَْْرَض   
ْت َوَرَبْت} )ف�صلت: 39( "واخل�شوع: التذلل, وهو م�شتعار  َخاِشَعًة َفِإَذا َأنَزلَْنا َعَلْيَها الَْاء اْهَتزَّ
تلكاخل�شا�شة كحال  الأن حالها يف  عليها  نبات  ال  كانت مقحطة  اإذا  االأر�ض  حلال 
م�شابهة  من  النا�ض  يتخيله  ما  باعتبار  باملعقول  املح�شو�ض  ت�شبيه  من  وهذا  املتذلل 

اختالف حال القحولة واخل�شب بحايل التذلل واالزدهاء")1(. 
وبالتاأمل يف تف�شري االآيتني ال�شابقني كما �شبق يتبني لنا وجه التنا�شق بني   
معه  يت�شق  مما  واإخراج,  واإحياء  بعث  جو  االأول  ال�شياق  يف  اجلو  الأن  اللفظتني, 
الت�شوير باأنها هامدة, ثم تهتز وتربو وتنبت من كل زوج بهيج, واأن اجلو يف ال�شياق 
الثاين هو جو عبادة وخ�شوع و�شجود, يت�شق معه ت�شوير االأر�ض باأنها خا�شعة فاإذا 
اأنزلنا عليهااملاء اهتزت وربت ثم ال يزيد على االهتزاز واالرباء هنا االإثبات واالإخراج 
كما زاد هناك الأنه ال حمل لها يف جو العبادة واخل�شوع, وبالنظر اإىل هذا كله يتبني 
اأنه عند اجتماع لفظة باأخرى دالليا, تكونان مت�شاويتني ومت�شابهتني معنويا, وتكون 
العالقة القائمة بينهما عالقة ترادف, فيلحظ من هذا اأن الهمود واخل�شوع يتحدان 

يف املعنى العام, فما هنا اإال �شكون اأو خمود تعقبه احلركة واحلياة.
4- هلك - ترب - تب : 

وقد ا�شتخدم القراآن هذه الكلمات مبعنى واحد, وهو املعنى الك�شر والهالك   
اأن  نرى  اللغة  كتب  اإىل  وبالرجوع  الكرمي,  القراآن  يف  عديدة  اأماكن  يف  ورد  كما 
الترب بفتح التاء تعني الك�شر واالإهالك كالتتبري فيهما والفعل : ك�شرب و ك�شحاب 

واملتبور: الهالك)2(. 
"ترب"  للفظ  اللغوي  الو�شع  حمددا  منظور  ابن  ي�شري  ذاته  املعنى  واإىل   
فيه  هم  ما  مترب  وهوؤالء  واأَهلكه  ك�شره  اأَي  تتبريا  ه  َ وَتربنَّ الهالك  َبار  والتنَّ فيقول... 
ُمْؤمِناً  َبْيتَِ  َولَِوالَِديَّ َولَِن َدَخَل  لِي   اْغِفْر 

ِّ
{َرب العزيز:  التنزيل  اأَي مك�شر مهلك, ويف 

اِلنَِي إِلَّ َتَبارًا} )نوح: 28(. َولِْلُمْؤمِِننَي َوالُْْؤمَِناِت َوَل َتِزِد الظَّ
تف�شري التحرير والتنوير, ابن عا�شور, ج 24, �ض 302.  -1

القامو�ض املحيط, �ض 353.  -2
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ا وقال يف قوله عز  قال الزجاج)1( معناه اإِال هالكًا ولذلك �شمي كل مك�شر ِتربمْ  
نَا َتْتِبيًا} )الفرق�ن: 39(, قال التتبري التدمري وكل  ً َتبَّْ ً َضَربَْنا َلُه الَْْمَثاَل َوُكلهّ وجل: {َوُكلهّ

ه فقد تربته)2(. �شيء ك�شرته وَفَتتنَّ
وبهذا ال�شرح اأكد ابن منظور ما ن�ض عليه الفريوز اآبادي يف حميطه من اأن   

االأ�شل اللغوي للفظ ترب يعني هلك وك�شر. 
وبالرجوع اإىل حمل الدرا�شة نرى اأن �شاحب التف�شري قد ا�شتخدم لفظ ترب   
مبعنى هلك يف خمتلف موا�شعها منها : قوله تعاىل : {إِنَّ َهـُؤلء ُمَتبٌَّ مَّا ُهْم فِيِه َوَباِطٌل 

مَّا َكانُوْا َيْعَمُلوَن} )الأعراف: 139(.
الله  فيه" يهدم  القوم مترب مهلك ما هم  "اإن هوؤالء   : التف�شري  قال �شاحب   

دينهم ويك�شر اأ�شنامهم")3(. 
َبْيتَِ  َدَخَل  َولَِن  َولَِوالَِديَّ  لِي  اْغِفْر   

ِّ
{َرب  : تعاىل  قوله  تف�شري  اأي�شًا يف  وقال   

اِلنَِي إِلَّ َتَبارًا} )نوح: 28(, "هالكا")4(. ُمْؤمِناً َولِْلُمْؤمِِننَي َوالُْْؤمَِناِت َوَل َتِزِد الظَّ
واملف�شرون ذهبوا اإىل اإثبات الرتادف كما اأ�شاروا اإىل ذلك يف بيانهم للفظ   
املف�شرين حول هذين  اأقوال  تفا�شريهم, وهنا نذكر بع�شا من  " ترب" يف خمتلف 
اللفظني, وقال ابن عا�شور يف تف�شريه لقوله تعاىل : {إِنَّ َهـُؤلء ُمَتبٌَّ مَّا ُهْم فِيِه َوَباِطٌل 
َتِزِد  {َوَل  الهالك,  التاء  بفتح  والتبار  املدمر  " واملترب  )الأعراف: 139(  َيْعَمُلوَن}  َكانُوْا  مَّا 
ت�شعيف  ـوتربه  وقتل  وتعب  ك�شرب  ال�شيء  ترب  يقال   ,)28 )نوح:  َتَبارًا}  إِلَّ  اِلنَِي  الظَّ
للتعدية اأي اأهلكه والتتبري م�شتعار هنا لف�شاد احلالفيبقى ا�شم املفعول على حقيقته 
يف اأنه و�شفا للمو�شوف به يف زمن احلال ويجوز اأن يكون التتبري م�شتعار ال�شوء 
العاقبة �شبه حالهم املزخرف ظاهره بحال ال�شيء البهيج االآيل اإىل الدمار والك�شر 

فيكون ا�شم املفعول جمازا يف اال�شتقبال اأي �شائر اإىل ال�شوء)5(. 
11هو اأبو اإ�شحاق اإبراهيم بن ال�شري بن �شهل الزجاج, فاإنه من اأكرب اأهل العربية, وكان ح�شن العقيدة, جميل الطريثة, و�شنف   -1
اأبو  اإىل غري ذلك, وتويف  املوؤنث واملذكر, وكتاب فعلت واأفعلت  الفرق بني  القراآن, وكتاب  املعاين يف  م�شنفات كثرية, منها كتاب 

اإ�شحاق الزجاج يف جمادى االآخرة �شنة اإحدى ع�شرة وثالثمائة, انظر نزهة االألباء يف طبقات االأدباء, �ض 216 .
ل�شان العرب, ج 4, �ض 88 .  -2

كفاية �شعفاء ال�شودان يف بيان تف�شري القراآن, ج1, �ض 498.  -3

كفاية �شعفاء ال�شودان يف بيان تف�شري القراآن, ج2, �ض 687.  -4
تف�شري التحرير والتنوير, ابن عا�شور, ج 9, �ض 82.  -5
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واأ�شار اأبو حيان اإىل اإثبات ظاهرة الرتادف بني التبار والهالك يف تف�شري   
قوله تعاىل : {إِنَّ َهـُؤلء ُمَتبٌَّ مَّا ُهْم فِيِه َوَباِطٌل مَّا َكانُوْا َيْعَمُلوَن} )الأعراف: 139(, حيث قال: 
" االإ�شارة بهوؤالء اإىل العاكفني على عبادة االأ�شنام, ومعنى مترب مهلك مدمر مك�شر, 

واأ�شله الك�شر")1(. 
واإىل هذا املعنى ذاته ذهب القرطبي: حيث قال : {إِنَّ َهـُؤلء ُمَتبٌَّ مَّا ُهْم فِيِه   
َوَباِطٌل مَّا َكانُوْا َيْعَمُلوَن} )الأعراف: 139(, اأي مهلك والتبار : الهالك, وكل اإناء مك�شر مترب 
واأمر مترب اأي : اإن العابد واملعبود مهلكان, وقوله : وباطل اأي ذاهب م�شمحل ما 

كانوا يعملون")2(. 
ووا�شح هنا اأن �شاحب التف�شري ذهب اإىل وجود الرتادف بني هذين اللفظني   
باإقراره على اأن التبار هو الهالك كما �شبق يف تف�شريه لفظ ترب, وبهذا املعنى ذهب 

اأكرث املف�شرين.
5- الق�شم احللف:

فقد ورد كلمتي احللف والق�شم يف خمتلف املعاجم اللغوية القدمية واحلديثة   
مبعنى واحد, مما يدل على وجود الرتادف بني هذين اللفظني .

وقال ابن منظور: "والق�شم بالتحريك اليمني, وكذلك املُق�شم وهو امل�شدر مثل املخرج 
واجلمع اأَق�شام وقد اأَق�شم بالله وا�شتق�شمه به وقا�شمه حلف له وتقا�شم القوم حتالفوا 

ت حلفت واأَ�شله من الَق�شامة")3(.  �َشممْ ويف التنزيل قالوا تقا�شموا بالله واأَقمْ
حمركة  "والق�شم  قال:  حيث  اآبادي  الفريوز  املعنى  هذا  اإىل  اأ�شار  وقد   
اأق�شم ومو�شعه : مق�شم كمكرم وا�شتق�شمه وبه  وكمكرم: اليمني بالله تعاىل, وقد 

وتقا�شما حتالفا")4(.
ونقل يف املعجم الو�شيط: " اأق�شم اإق�شاما ومق�شما حلف,ويقال: اأق�شم بالله   
حلف به فهو مق�شم")5(. واأما بالن�شبة للفظ احللف لغويا فاإن اللغويني ا�شتخدم هذا 

تف�شري البحر املحيط, اأبو حيان االأندل�شي, دار الكتب العلمية بريوت لبنان, الطبعة االأوىل, �شنة 1413ه/1993م, ج4, �ض 377.  -1
اجلامع الأحكام القراآن, القرطبي,ج 9, �ض 318.  -2

ل�شان العرب, ابن منظور, ج12, �ض 478.  -3
القامو�ض املحيط, �ض 1194.  -4

املعجم الو�شيط, �ض 769.  -5
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اللفظ بداللة الق�شم مما يدل على الرتادف بني هاتني املفردتني .
قال االأزهري يف تهذيب اللغة: " احللف واحللف لغتان وهو الق�شم والواحدة   
حلفة, قال ويقال: حملوفًة بالله ما قال ذاك, ين�شبون على �شمري اأحلُف بالله حملوفة 

اى ق�شمًا واملحلوفة الق�شم)1(. 
وقال امروؤ القي�ض:  

حلفُت له� ب�هلل حلفة ف�جٍر  ••  لن�موا فم� اإن من حديث ول �ص�ِل)2(  
واإىل هذا املعنى ذاته اأ�شار الفريوز حيث قال: " حلف يحلف حلفا ويك�شر   
وحلفا ككتف وحملوفا وحملوفة ويقال: ال وحملوفائه باملد وحملوفة بالله اأي : اأحلف 

حملوفة اأي ق�شمًا)3(. 
وبالرجوع اإىل التف�شري نرى اأن �شاحب التف�شري اأقر بوجود الرتادف بني لقظتي   
ي َلُكَما َلَِن النَّاِصِحنَي} 

ِّ
ُهَما إِن الق�شم واحللف حيث قال يف بيانه لقوله تعاىل: {َوَقاسََ

)الأعراف: 21(, "وقا�شمهما", "حلف لهما بالله" اإين لكما ملن النا�شحني")4(. 

َتنَُّه 
ِّ
ِ لَُنَبي وقد وردت هذه اللفظة بهذه ال�شيغة يف قوله تعاىل : {َقالُوا َتَقاَسُوا بِاللَّ  

�شاحب  "وذكر  )النمل: 49(,  َلَصاِدُقوَن}  َوإِنَّا  َأْهلِِه  َمْهِلَك  َشِهْدنَا  َما  ِه 
ِّ
لَِولِي لََنُقوَلنَّ  ُثمَّ  َوَأْهَلُه 

التف�شري يف معنى هذه االآية : "قالوا" بيان للف�شاد اأي قال بع�شهم لبع�ض "تقا�شموا 
بالله" احلفوا بالله لنبيتنه واأهله " لنباغنت �شاحلا واأهله ليال بالقتل انتهازا للفر�شة 
" ثم لنقولن لوليه"ويل دمه" ما �شهدنا" ما ح�شرنا "مهلك اأهله" اأي نق�شم على عدم 

ح�شورنا ذلك ف�شال عن املبا�شرة "و"نحلف اإنا ل�شدقون")5(. 
اأفادت معنى احللف كما  الق�شم قد  اأن  لنا  يتبني  التف�شري  اإىل هذا  وبالنظر   
عرب القراآن عن هذا املعنى يف عدة موا�شع, واإذا نظرنا اإىل بع�ض املف�شرين نرى 
كما  واحدة  بداللة  اللفظتني  هاتني  ا�شتخدموا  الأنهم  االإطار  هذا  من  يخرج  مل  اأنهم 
عرب ذلك ابن عا�شور يف تف�شريه حيث قال: "وقا�شمهما" اأي حلف لهما مبا يوهم 

تهذيب اللغة, ج 2, �ض 119.  -1
ديوان امروؤ القي�ض, حتقيق دكتور دروي�ض اجلويدي, �ض 254.  -2

القامو�ض املحيط, �ض 812.  -3
كفاية �شعفاء ال�شودان يف بيان تف�شري القراآن, ج 1, �ض 471.  -4
كفاية �شعفاء ال�شودان, يف بيان تف�شري القراآن, ج1, �ض 219.  -5
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�شدقه, واملقا�شمة مفاعلة من اأق�شم اإذا حلف حذفت منه الهمزة عند �شوغ املفاعلة 
كما حذفت يف املكارمة واملفاعلة هنا للمبالغة يف الفعل, ولي�شت حل�شول الفعل من 
اإنك  بالله  تق�شم  له  قاال  كاأنهما   : الك�شاف  الله وجعله يف  عافاه  اجلانبني ونظريها: 
على  املفاعلة  فتكون  اأي  الق�شم  الق�شم مبنزلة  طلبهما  فجعل  فاأق�شم  النا�شحني,  ملن 
بابها, وتاأكيد اإخباره عن نف�شه بالن�شح لهما بثالث موؤكدات دليل على مبلغ �شك اآدم 
وزوجه يف ن�شحه لهما, وما راأى عليهما من خمائل الرتدد يف �شدقه, واإمنا �شكا 
يف ن�شحه الأنهما وجدا ما ياأمرهما خمالفا ملا اأمرهما الله الذي يعلمان اإرادته بهما 

اخلري علما حا�شال بالفطرة")1(. 
ي َلُكَما َلَِن النَّاِصِحنَي} 

ِّ
ُهَما إِن وقال ال�شابوين يف تف�شريه لهذه االآية : {َوَقاسََ  

بالله قال  املوؤمن  بالله على ذلك حتى خدعهما وقد يخدع  لهما  اأي حلف  )الأعراف: 21(, 

االألو�شي : اإمنا عرب ب�شيغة املفاعلة للمبالغة الأن من يباري اأحدا يف فعل يجد فيه")2(. 
وبالتاأمل يدرك اأن املف�شرين ذهبوا واأقروا على وجود الرتادف بني لفظتي:   
)الق�شم احللف( وهذه داللة وا�شحة على وجود الرتادف يف القراآن الكرمي, وكما 
�شبق اأن �شاحب التف�شري اأ�شار اإىل ا�شتعمال لفظتي الق�شم واحللف بداللة واحدة 

وهذا باإقراره اأن الق�شم هو احللف. 
مما  وهذا  متحد,  معنى  على  للداللة  املفردتني  لهاتني  القراآين  فاال�شتعمال   
من  خ�شي�شة  تعد  التي  اللغوية  الظاهرة  بهذه  عبدالله  ال�شيخ  تفطن  على  يربهن 

خ�شائ�ض اللغة العربية والكتاب العزيز. 
ل: 6- اآثر - ف�شَّ

وقد وردت لفظة اآثر بداللة ف�شل يف خمتلف املعاجم اللغوية كما ورد ذلك   
يف القراآن الكرمي, ويف املعجم الو�شيط اأن لفظ اأثر اأو اثر يعني ف�شل ونقل يف هذا 
املعجم اآثر عليه اأثرا واآثره واأثرة واأثرى : ف�شل نف�شه عليه يف الن�شيب فهو اأثر واأن 
يفعل كذا ف�شل وعلى االأمر : عزم واآثره : اإيثارًا : اختاره وف�شله ويقال: اثره على 

تف�شري التحرير والتنوير, ابن عا�شور, ج 8, �ض 276.  -1
�شفوة التفا�شري, ال�شابوين, دار ال�شابوين, الطبعة االأوىل, �شنة 1417ه/ 1997م, ج 1, �ض 407.  -2
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نف�شه, وال�شيء بال�شيء خ�شه به")1(. 
وبالرجوع اإىل ا�شتعمال لفظتي اآثر وف�شل يف هذا التف�شري يجد املتاأمل اأن   
�شاحب التف�شري تناول لفظ اآثر ودل على اأنه بداللة واحدة مبعنى ف�شل وذلك يف 

ِ لََقْد آَثَرَك اللهُّ َعَلْيَنا َوإِن ُكنَّا لََاِطئنَِي} )يو�صف: 91( . قوله تعاىل: {َقالُوْا َتاللهّ
} )يو�صف: 91( ف�شلك علينا بح�شن ال�شورة وال�شرية  ِ لََقْد آَثَرَك اللهُّ حيث قال : {َقالُوْا َتاللهّ  

وحما�شن االأخالق وامللك واأحوجنا اإليك واإن اأي اإذا "كنا خلاطئني" اآثمني يف اأمرك")2(. 
ويت�شح هنا اأن املف�شر قد اأقر هنا اأن لفظ اآثر يعني ف�شل الأن الله �شبحانه   
وتعاىل ف�شل يو�شف عليه ال�شالم على �شائر اإخوته بال�شرب والعلم وامللك وح�شن 

ال�شورة وحما�شن االأخالق.
واملف�شرون ذهبوا على هذا املعنى يف خمتلف تفا�شريهم كما ورد ذلك يف   
 ِ زاد امل�شري يف علم التف�شري حيث ان اأبو الفرج يف تف�شريه لهذه االآية : {َقالُوْا َتاللهّ
لََقْد آَثَرَك اللهُّ َعَلْيَنا} )يو�صف: 91(, اأي اختارك وف�شلك, اأي ف�شله بامللك وال�شرب واحللم 

وال�شفح والعلم والعقل واحل�شن و�شائر الف�شائل التي اأعطاه")3(. 
ِ لََقْد آَثَرَك اللهُّ َعَلْيَنا} )يو�صف: 91( اعرتاف  وذكر ال�شابوين يف تف�شريه: {َقالُوْا َتاللهّ  
باخلطيئة واإقرار بالذنب اأي والله لقد ف�شلك الله علينا بالتقوى وال�شرب والعلم واحللم")4(. 
بالعطاء,  التف�شيل  " واالإيثار  " اآثر",  لفظ  تعريفه  ابن عا�شور يف  ويقول   
و�شيغة اليمني م�شتعملة يف الزم الفائدة, وهي علمهم ويقينهم باأن ماله هو تف�شيل 

من الله, واأنهم عرفوا مرتبته")5(. 
ومما �شبق يدرك اأن لفظتي "اآثر ف�شل" يدوران يف فلك داللة مركزية واحدة,   
هي االإيثار والتف�شيل, ويدرك كذلك اأنهما يكاد ينتبهان يف االآيتني النموذجتني على 
هذه الداللة, فال ينبغي اأن يغفل عدم �شالحيتهما للتبادل فيما بينهما يف كل �شياق 

وردتا يف القراآن الكرمي اأو يف اللغة العربية.
املعجم الو�شيط, �ض 25, املرجع ال�شابق.  -1

كفاية �شعفاء ال�شودان يف بيان تف�شري القراآن, ج1, �ض 681, املرجع ال�شابق.  -2
زاد امل�شري يف علم التف�شري, اجلوزي, ج 4, �ض 282.  -3

�شفوة التفا�شري, ال�شابوين, ج2, 59 .  -4
تف�شري التحرير والتنوير, ابن عا�شور, ج 13, �ض 50 .  -5



{85}العدد الرابع ع�صر - رجب 1439هـ / م�ر�س 2018م

وبعد هذا العر�ض الآراء اللغويني واملف�شرين, ومالحظات الرتادف يف تف�شري   
كفاية �شعفاء ال�شودان, يدرك اأن منهج ال�شيخ عبد الله بن فودي هو العر�ض دون 
االألفاظ  باأنها من  تام  ذلك على وعي  املطلق, وهو يف  الرتادف  باأنها من  الت�شريح 

املرتادفة, وهذا يدخل القارئ لهذا التف�شري يف اإطار الرتادف املطلق.
 

اخلامتة
احلمد لله رب العلمني وال�شالة وال�شالم على اأ�شرف املر�شلني �شيدنا حممد   

وعلى اآله و�شحبه اأجمعني ومن تبعهم باإح�شان اإىل يوم الدين. وبعد:
يف خامتة هذا البحث اأ�شري باإيجاز اإىل اأهم النتائج التي تو�شل اإليها الباحث   

يف النقاط االآتية: 
يعد الرتادف من الظواهر اللغوية املهمة التي عنى به اللغويون القدامى واملحدثون.  /1

اإن منهج املف�شرين حول الرتادف هو العر�ض دون الت�شريح باأنها من الرتادف   /2
املطلق وهم يف ذلك على وعي تام باأنها من االألفاظ املرتادفة .

من  املحدثني  اأن  بيد  الرتادف  اختلفوا حول  واملحدثني  القدامى  اللغويني  اإن   /3
علماء اللغات يجمعون على اإمكان وقوع الرتادف يف اأي لغة من لغات الب�شر, 
ولكنهم ي�شرتطون �شروطًا معينة ال بد من حتققها حتى ميكن اأن يقال اإن بني 

الكلمتني ترادفًا.

التو�شيات
دعوة طالب اللغة والباحثني بالرجوع اإىل القراآن الكرمي وتف�شريه واتخاذهما   -1

و�شيلة يف اجلوانب اللغوية واالأدبية.
اأن يرجعوا  تو�شية املخت�ش�شني والنابغني يف فنون العلوم اللغوية واالأدبية   -2
اإىل القراآن الكرمي الأنهم �شيجدون �شالتهم ال�شمينة يف هذا الكتاب الذي فاق 

الكتب ال�شماوية قدرا واإعجازا بالغة وبيانًا. 
واآخر دعوانا عن احلمد لله رب العلمني,,,
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امل�شادر واملراجع
الكرمي. القراآن   •

اجلامع الأحكام القراآن الكرمي البن عبد الله حممد بن اأحمد االأن�شاري القرطبي   •
�شنة  االأوىل  الطبعة  الر�شالة,  موؤ�ش�شة  النا�شر  1273م.  671هـ  �شنة  املتوفى 

1427هـ/2006م.
القا�شم  الأبي  التاأويل,  االأقاويل يف وجوه  التنزيل وعيون  الك�شاف عن حتقيق   •
الطبعة  العبيكان,  مكتبة  اخلوارزمي,  الزخم�شري  عمر  بن  حممود  جارالله 

االأوىل, �شنة 1418هـ/1998م .
وبيانية,  لغوية  قراآنية  درا�شة  االأزرق  ابن  وم�شائل  للقراآن  البياين  االإعجاز   •
املعارف,  دار  الثالثة,  الطبعة  ال�شاطئ,  بنت  الرحمن  عبد  عائ�شة  الدكتورة 

1404هـ/1984م.
الدكتور  عليه  وعلق  له  وقدم  حققه  الع�شكري,  هالل  الأبي  اللغوية,  الفروق   •
1402هـ/  بالقاهرة,  اخلاجني  مكتبة  االأوىل,  الطبعة  التواب,  عبد  رم�شان 

1982م.
الطباعة  �شنة  بدون  ال�شيوطي,  الدين  جالل  واأنواعها,  اللغة  علوم  يف  املزهر   •

واملطبعة.
االإمام  كالمها,  يف  العرب  و�شنن  وم�شائلها  العربية  اللغة  فقه  يف  ال�شاحبي   •
الرابع  القرن  لغوي  من  زكريا,  بن  فار�ض  بن  اأحمد  احل�شني  اأبي  العالمة 
العلمية  الكتب  دار  ب�شج,  ح�شن  اأحمد  حوا�شيه  وو�شح  عليه  علق  الهجري, 

بريوت لبنان, الطبعة االأوىل, �شنة 1418هـ / 1997م .
�شنة  والتوزيع  للن�شر  القد�ض  �شركة  اآبادي,  للفريوز  املحيط,  القامو�ض   •

1430هـ/ 2009م.
�شنة  الدولية,  ال�شروق  الرابعة,مكتبة  الطبعة  العربية  جممع  الو�شيط:  املعجم   •

1425هـ - 2004م.
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االإ�شالم يف نيجرييا وال�شيخ عثمان بن فودي الفالين, الآدم عبد الله االألوري,   •
الطبعة الثانية : 1328هـ/ 1978م.

اللغة  فقه  اأ�شتاذ  ال�شالح  �شبحي  الدكتور  تاأليف  اللغة  فقه  يف  درا�شات   •
�ض.ب:  للماليني  العلم  دار  اللبنانية  باجلامعة  االآداب  كلية  يف  واالإ�شالميات 
1085 بريوت الطبعة االأوىل 1379هـ - 1960م. الطبعة ال�شاد�شة ع�شرة اأيار 

مايو 2004.
تف�شري املراغي, اأحمد م�شطفى املراغي, مكتبة م�شطفى البابي, الطبعة االأوىل   •

�شنة 1365هـ/1946م.
تف�شري �شياء التاأويل يف معاين التنزيل, لل�شيخ العالمة اأبي حممدعبد الله بن   •

حممد بن بفودي رحمه الله, مطبعة اال�شتقامة بالقاهرة, 1380هـ/1961م.
تف�شري البحر املحيط ملحمد بن يو�شف ال�شهري باأبي حيان االأندل�شي املتويف �شنة   •

745هـ دار الكتب العلمية بريون لبنان الطبعة االآوىل1413هـ/ 1993م.
موؤ�ش�شة  عا�شور,  ابن  الطاهر  حممد  ال�شيخ  االإمام  والتنوير,  التحرير  تف�شري   •

التون�شية, تون�ض, بدون �شنة الطباعة.
. الثاين  االإ�شدار  ال�شاملة,  املكتبة  االأزهري,  اللغة,  تهذيب   •

ال�شابوين,دار  علي  حممد  ال�شيخ  الكرمي,  للقراآن  تف�شري  التفا�شري  �شفوة   •
1417هـ/  االأوىل,  الطبعة  القاهرة,  والتوزيع  والن�شر  للطباعة  ال�شابوين 

1997م.
�شنة  اخلام�شة  الطبعة  الكتب,  عامل  عمر,  خمتار  اأحمد  الدكتور  الداللة,  علم   •

1998م.
ال�شاد�شة,  الطبعة  التواب,  الدكتور رم�شان عبد  العربية,  اللغة  ف�شول يف فقه   •

مكتبة اخلاجني بالقاهرة, �شنة 1420هـ/1999م.
فقه اللغة مناهله وم�شائله تاأليف الدكتور حممد اأ�شعد النادري, املكتبة الع�شرية   •

�شيدا بريوت, �شنة 2012م. 1433هـ.
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اأني�ض اأ�شتاذ بكلية دار العلوم القاهرة وع�شو  اإبراهيم  يف اللهجات العربية د.   •
الثالثة.  الطبعة  القاهرة.  امل�شرية  االأجنلو  مكتبة  �شابقا,  العربية  اللغة  جممع 

2002م.
فودي  بن  الله  عبد  لل�شيخ  القراآن,  تف�شري  بيان  يف  ال�شودان  �شعقاء  كفاية   •
والدكتور حامد  اأياغي  ثاين مو�شى  الدكتور  املتوفى 1245هـ حتقيق ودرا�شة 

اإبراهيم حامد, النا�شر دار االأمة لوكالة املطبوعات كانو نيجرييا .
ل�شان العرب, لالإمام العالمة ابن منظور 930-711هـ املكتبة التوفيقية القاهرة   •

م�شر.
بن  الرحمن  عبد  الدين  جمال  الفرج  اأبي  االإمام  التف�شري,  علم  يف  امل�شري  زاد   •
الطبعة  بريوت,  االإ�شالمي  املكتب  البغدادي,  القر�شي  اجلوزي  حممد  بن  علي 

الرابعة, �شنة 1407هـ/1987م.
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تأصيــل فقــه القليــات مـــن خــلل الســنة النبويــة
د. حممد �صيد اأحمد �صح�ته)1(

امل�شتخل�ض
هذا البحث جاء يبني اأهمية التاأ�شيل لفقه االأقليات من خالل ال�شنة النبوية,   
االألفاظ  ببع�ض  تعريف  البحث  اإال وحتدثت عنه, ويف  �شيئًا  ال�شريعة مل ترتك  واأن 
اإيرادها يف البحث مثل فقه االأقليات, والهجرة وحكمها, وبيان تاأ�شيل  التي يكرث 
ال�شنة النبوية لفقه االأقليات يف اأحكام العبادات, وتاأ�شيل ال�شنة النبوية لفقه االأقليات 
واحلياة  العادات  يف  االأقليات  لفقه  النبوية  ال�شنة  وتاأ�شيل  املعامـالت,  اأحكام  يف 

اليومية.
دها ال�شاحلة  وظهر من خالل البحث: اأننَّ ال�شريعة االإ�شالمية الغراء هي وحمْ  
ِديار  ناأى عن  اأو  اقرَتب  �شياأتي, ولكلِّ مكان؛  اأو  الأهل كلِّ زمان م�شى  وامل�شِلحة 
ها  اأننَّ على  اليوم  امل�شِلمة  ات  االأقلينَّ وجود  اإىل  النظر  َينبغي  ه  اأننَّ ومنها:  االإ�شالم. 
دة  َد جمموعة م�شكالت معقنَّ ف بحقائق االإ�شالم, ولي�شتمْ جمرنَّ ة, ُتعرِّ فارات اإ�شالمينَّ �شِ

الرتكيب.

املقدمة
اأنه ال يوجد  النبوية, وهذا يعني  ال�شنة  اأ�شل يف  له  االأقليات  اأن فقه  فال �شك   
اأمر وال ق�شية اإال ويف ال�شريعة حكم لها اإما ن�شًا, واإما ا�شتنباطًا, ولذلك فاإن ال�شريعة 
ت�شتوعب كل ق�شايا الب�شر يف كل زمان ومكان, ومل ين�شاأ هذا العلم عن هوى اأو لق�شد 
التخفيف دون اأ�شل, بل اإنه ين�شبط بقواعد ون�شو�ض ال�شريعة؛ بعيدًا عن تاأثري االأهواء 
والرغبات والعقول, وما متيل اإليه النف�ض, ولي�ض الغر�ض من اإفراد فقه االأقليات كونها 
مما يتغري حكمه لتغري علته فقط, فاإن هذا الو�شف ينطبق على م�شائل فقهية كثرية تقع 

يف دار االإ�شالم وغريها, ويجمعها ما يعرف باالأحكام املعلنَّلة واملقّدرة .
اأ�شتاذ م�شارك بجامعة االأزهر, كلية اأ�شول الدين, حاليًا : بجامعة املجمعة, كلية الرتبية, الزلفى.  -1
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فاالأحكام ال�شرعية والتكاليف واملبادئ االإ�شالمية كما هي يف اأي مكان ويف   
اأي زمان, �شواء كانت دار حرب اأو دار اإ�شالم, فاحلرام هو احلرام واحلالل هو 
ال�شرعية ال يختلف حكمها,  والتكاليف  بلد  اإىل  بلد  احلالل, ال يختلف حكمها من 

الختالف مكان اأو زمان. 
مع  يت�شق  اأنه  وبينت  الفهم  هذا  على  كثريًا  ال�شنة  ن�شو�ض  �شاعدت  وقد   
مقا�شد ال�شريعة الغراء ال�شمحاء التي جاءت بالي�شر ومل تاأت بالع�شر, ولذلك كانت 
لة  ات, واملتمثِّ ة التاأ�شيل لفقه النوازل لالأقلينَّ �شريعة و�شطًا, و�شيهتم البحث ببيان اأهمينَّ
ين بينها, ولوقوع اال�شطراب يف كثرٍي من  ات امل�شِلم, واإقامة الدِّ يف ِحفظ ِكيان االأقلينَّ

ات. املواقف واالأحكام املتعلِّقة باالأقلينَّ
ال�شاحلة وامل�شِلحة الأهل  دها  الغراء هي وحمْ االإ�شالمية  ال�شريعة  اأننَّ  وبيان   
كلِّ زمان م�شى اأو �شياأتي, ولكلِّ مكان؛ اقرَتب اأو ناأى عن ِديار االإ�شالم. وغري ذلك 

ا ا�شتمل عليه ذلك البحث, وال�شواهد النبوية يف هذا الباب كثرية جدًا . ممنَّ
الدرا�شات ال�شابقة:

وقفت على عدد كبري من املقاالت التي عرجت على مو�شوع االأقليات امل�شلمة,   
لكني مل اأقف على بحث اأو مقال قام بتاأ�شيل فقه االأقليات من خالل ال�شنة النبوية.

ولعل اأهم الدرا�شات هي: 
وؤون  - ِفقه النَّوازل للأقليَّات امل�شِلمة : تاأ�شياًل وتطبيًقا ط: وزارة االأوقاف وال�شُّ

ة - قطر االإ�شالمينَّ
ة,  الطبعة: االأوىل �شـنة الطبـع: 1434هـ  واأ�شل هذا الكتاب - ِر�شالة علمينَّ  
ريعة والقانون  م بها املوؤلِّف لنيل درجة الدكتوراه, يف الفقه االإ�شالمي ِمن كلية ال�شنَّ َتقدنَّ

- بجامعة االأزهر.
ات  ل: تناول مفهوَم نوازل االأقلينَّ وقد جاء الكتاب يف اأبواب ثالثة يف الباب االأونَّ  
ات  ا يف الباب الثاين: فكان احلديث فيه عن التاأ�شيل لِفقه النوازل لالأقلينَّ امل�شِلمة, واأمنَّ

ات. ا الباب الثالث واالأخري: فتناول فيه عدًدا من اأحكام نوازل االأقلينَّ امل�شِلمة, واأمنَّ
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وهذا الكتاب واإن كان فيه جانب التاأ�شيل اإال اأنه تاأ�شيل فقهي, ركز فيه على   
بالكتاب  ذلك  على  وا�شتدل  الفقهية  والقواعد  االأ�شولية  بالقواعد  واأتى  فقط,  النوازل 
وال�شنة, وهذا واإن كان تاأ�شياًل اإال اأن البحث �شريتكز على اجلانب احلديثي, وال �شك اأن 

املحدث يبني قاعدته على احلديث, والفقيه يبني قاعدته ثم ي�شتدل عليها من احلديث.
اأهمية الدرا�شة: 

تاأتي اأهمية هذه الدرا�شة من طبيعة املو�شوع الذي تتناوله وهو امل�شكالت   
وال�شعوبات التي يالقيها قطاع كبري من امل�شلمني املقيمني يف ديار الغرب, والذين 
وهم  االإ�شالم,  ديار  يف  نحن  م�شكالتنا  تفوق  م�شتحدثة  عوي�شة  م�شكالت  لديهم 

الذين ميثلون االإ�شالم يف املجتمعات الغربية.
فينبغي على كل م�شلم  التعرف على اأحوال وم�شكالت اإخوانه يف املجتمعات   

االأخرى, ودوره الواجب عليه القيام به جتاههم.
اأهداف الدرا�شة: 

)1( التاأ�شيل ال�شرعي لفقه االأقليات.
)2( حتديد اأهم امل�شكالت التي تواجه االأقليات امل�شلمة.

)3( بيان حكم اال�شتغال بفقه االأقليات.
)4( بيان �شوابط فقه االأقليات.

)5( ايجاد احللول جلميع امل�شاكل التي تعاين منها االأقليات امل�شلمة.
منهج الدرا�شة: 

التي  املعلومات  بجمع  فيقوم  التحليلي  الو�شفي  املنهج  الباحث  ي�شتخدم   
تخ�ض املو�شوع, ثم حتليلها وتف�شريها وتوظيفها.

م�شكلة الدرا�شة وت�شاوؤلتها: 
تطرح هذه الدرا�شة عدًدا من االأ�شئلة الرئي�شية وحتاول االإجابة عليها وذلك   

كالتايل: 
ما مفهوم االأقليات؟  -



جملة ت�أ�صيل العلوم {92}

ما مفهوم االأقليات امل�شلمة؟  -
اأن ت�شاهم يف التخفيف من معاناة  اأهم احللول واملقرتحات التي ميكن  ما هي   -

هذه االأقليات امل�شلمة؟
م�شطلحات الدار�شة: 

م�شطلح االأقلية: هي جمموعة من �شكان دولة اأو اإقليم اأو قطر ما يختلفون عن غالبية   
�شكان تلك الدولة بخا�شية من اخلا�شيات املتمثلة يف العرق اأو يف الثقافة, اأو يف الدين, 

ويحاولون بكل االإمكانيات اأن يحافظوا عليها لكي ال تذوب يف خا�شيات االأغلبية)1(.
وقد جاء البحث بهذا العنوان: تاأ�شيل فقه االأقليات من خالل ال�شنة النبوية,   

و�شيكون البحث اإن �شاء الله على هذا النحو :
خطـــة البـحــث: 

اختيار  اأ�شباب  الدرا�شة,  اأهمية  وت�شمل:  مقدمة  على:  البحث  يحتوي   
وت�شاوؤالتها,  الدرا�شة  وم�شكلة  البحث,  ومنهج  الدرا�شة,  اأهداف  املو�شوع, 

وم�شطلحات الدرا�شة, وخطة البحث.
التمهيد:  تعريف ببع�ض االألفاظ التي يكرث اإيرادها يف البحث

مراعاة  يخ�ض  وما  باالأي�شر,  االبتداء  لقاعدة  النبوي  التاأ�شيل  الأول:  املبحث 
امل�شالح واملفا�شد.

املبحث الثاين: التاأ�شيل النبوي لفقه االأقليات يف اأمور العبادات.
املبحث الثالث: التاأ�شيل لفقه االأقليات يف املعامالت, واأمور احلياة اليومية.

اخلامتة: وت�شتمل على:  
اأوًل: خال�شة البحث ونتائجه. 

ثانيًا: التو�شيات. 
ثالثًا: قائمة امل�شادر واملراجع.

تاريخ االأقليات االإ�شالمية يف العامل اأ.د. العراقي: ال�شر �شيد اأحمد واأ.د. جري�ض : غيثان بن علي – اجلزء االأول) اأفريقيا ( الطبعة   -1
الثانية- 1424هـ.
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التمهيد
تعريف ببع�ض االألفاظ التي يكرث اإيرادها يف البحث وبيان �شروط الهجرة   

اإىل بلد غري م�شلم.
التعريف بفقه الأقليات:

من الوا�شح اأن قولك )فقه االأقليات( مركب اإ�شايف من كلمتي )فقه( م�شاف   
و)االأقليات( م�شاف اإليه.

واملركب االإ�شايف تتوقف معرفته على معرفة لفظيه, اأو يت�شح معناه ببيان   
معنى جزاأيه.

فال بد عند تعريفه من تعريف امل�شاف على حده, ثم ُيعّرف امل�شاف اإليه, ثم   
يعرف العلم باإ�شافة اأحد اللفظني اإىل االآخر, وعليه اأقول: 

ًنى  ًنا َوَمعمْ ِم َوزمْ ًنى . َوَفَقَه اإَذا �َشَبَق اإىَل المَْفهمْ ًنا َوَمعمْ الفقه لغة: ُيَقاُل : َفِقَه اإَذا َفِهَم َوزمْ
ِه ُلَغًة . وتعريف الفقه لغة :  َنى المِْفقمْ ًة َلُه, َوَهَذا َمعمْ ُه �َشِجينَّ اَر المِْفقمْ مِّ �شَ ا َوَفُقَه ِبال�شنَّ اأَيمْ�شً
بالفهم هو راأي اأكرث االأ�شوليني, وعرفه اأبو احل�شني الب�شري واالإمام الرازي باأنه 

فهم غر�ض املتكلم من كالمه, وعرفه اإمام احلرمني واجلرجاين باأنه العلم)1(. 
ِة,  يِلينَّ �شِ فمْ ِتَها التنَّ َت�َشُب ِمنمْ اأَِدلنَّ ُكمْ ِة املمْ ِة المَْعَمِلينَّ ِعينَّ رمْ َكاِم ال�شنَّ أَحمْ ِطَلًحا: َفُهَو المِْعلمُْم ِباالمْ ا ا�شْ َواأَمَّ
المُْقَوى  ِميُل  َتكمْ َوَغاَيُتُه  ِة,  ننَّ َوال�شُّ المِْكَتاِب  ِمنمْ  َداُدُه  ِتممْ َوا�شمْ ِفنَي,  َُكلنَّ املمْ َعاُل  اأَفمْ وُعُه  �شُ َوَمومْ

ِة)2(. أََبِدينَّ َعاَدِة االمْ ُز ِبال�شنَّ ِه َوالمَْفومْ َواُب المِْفقمْ َها اأَبمْ ِب َعَليمْ َُرتنَّ ِة املمْ ِبينَّ ِة َوالمَْغ�شَ َهِوينَّ ِة َوال�شنَّ ِقينَّ طمْ النُّ
املق�شود بالأقّليات لغة وا�شطلحًا: 

لغة:  بفتح القاف وت�شديد الالم املك�شورة والياء املفتوحة, من القلة )بك�شر القاف(, 
خالف الكرثة)3(.

وا�شطلحًا: جماعة ممّيزة بدينها اأو عرقها اأو لونها تعي�ض يف جمتمع يفوقها عدًدا 
زات)4(. ويخالفها خ�شائ�ض ومميِّ

انظر: البحر املحيط 19/1, وحا�شيتي قليوبي وعمرية )1 / 6(.  -1
حا�شيتي قليوبي وعمرية )1 / 6(.  -2

معجم لغة الفقهاء )�ض: 84(, وانظر: املعجم الو�شيط )2/ 756(.  -3
معجم اللغة العربية املعا�شرة )3/ 1853(.  -4
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ومن املالحظ اأن هذا امل�شطلح مل يكن موجودًا, واإمنا هو من امل�شطلحات   
احلادثة التي ظهرت يف القرن احلايل.

التعريف بفقه الأقليات:
"الفقه الذي يهتم فيه الفقيه بجمع امل�شائل اخلا�شة باالأقلية  يقول الباحث:   

التي تعي�ض خارج ديار االإ�شالم".
اأهمية فقه الأقليات.

فقه االأقليات له اأهمية كربى تظهر من خالل التعامل مع الواقع الذي نعي�شه   
بل وعند �شفر امل�شلم لبلد غري م�شلم, واإذا غاب فقه االأقليات ابتعدنا كثريًا عن مقا�شد 

ال�شريعة الغراء التي اهتمت بهوؤالء. واأ�شتطيع اأن اأخل�ض اأهميته يف التايل:
اأوًل: االأخذ بفقه االأقليات يو�شح اأن ال�شريعة اهتمت بامل�شلم وبعبادته اأينما حل اأو 

ارحتل.
ثانيًا: فقه االأقليات يدرب الفقيه على التعامل مع مقا�شد ال�شريعة,  في�شلك �شبيله 

للو�شول اإىل مقا�شد ال�شريعة وماآالتها.
ثالثًا: اإغفال فقه املوازنات يت�شبب يف ظهور الت�شليل والتف�شيق ورمبا التكفري.

رابعًا: اإن مراعاة فقه االأقليات باالإ�شافة اإىل فقه املوازنات وفقه املقا�شد وفقه الواقع 
وفقه االأولويات هي الطريق االأمثل للنهو�ض باالأمة من هذا الواقع الذي تعي�شه.

املق�شود بالهجرة وحكمها :
الهجرة يف اللغة: )الرتك, فعاًل كان اأو قواًل(, وتاأتي مبعنى : )اخلروج من   

اأر�ض اإىل اأر�ض()1(.
ويف اال�شطالح : هي هجر املقام بني الكافرين واملنافقني الذين ال ميّكنونه من   
ْجَز َفاْهُجْر} )املّدثر: 5(. اأو هي اخلروج من  فعل ما اأمر الله به, ومن هذا قوله تعاىل :{َوالرُّ
دار احلرب اإىل دار االإ�شالم)2(. ومن دار اخلوف اإىل دار االأمن كالهجرة اإىل احلب�شة.

ينظر: ل�شان العرب )5/ 251(.  -1
القامو�ض الفقهي )�ض: 365(.  -2
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حكم الهجرة :
وثيًقا مبدى  ارتباًطا  مرتبط  االإ�شالم,  دار  اإىل  دار احلرب  من  الهجرة  حكم   
اإمكانية امل�شلم ومقدرته على اإقامة �شعائر دينه باأمان تام, وبعدم خ�شية الفتنة يف دينه 
ودين اأهله وعياله, فاإن كان ال يقدر على اإظهار دينه ويخاف الفتنة واال�شطهاد فيه اأو 

يف دين اأ�شرته, ففي هذه احلالة جتب عليه الهجرة متى ا�شتطاع عليها, باالإجماع)1(.
واالأدلة من ال�شنة كثرية منها:

اإِىَل  ًة  ِه -�شلى الله عليه و�شلم- �َشِرينَّ َبَعَث َر�ُشوُل اللنَّ ِه َقاَل  ِد اللنَّ ِن َعبمْ بمْ َعنمْ َجِريِر   )1(
ِبىنَّ  ُل - َقاَل - َفَبَلَغ َذِلَك الننَّ َرَع ِفيِهُم المَْقتمْ ُجوِد َفاأَ�شمْ ُهممْ ِبال�شُّ َم َنا�ٌض ِمنمْ َت�شَ َعٍم َفاعمْ َخثمْ
ِلٍم  ِل)2( َوَقاَل »اأََنا َبِرىٌء ِمنمْ ُكلِّ ُم�شمْ ِف المَْعقمْ -�شلى الله عليه و�شلم- َفاأََمَر َلُهممْ ِبِن�شمْ

ِه مِلَ َقاَل » اَل َتَراَءى َناَراُهَما «)3(.  ِرِكنَي«. َقاُلوا َيا َر�ُشوَل اللنَّ ُ�شمْ ُهِر املمْ َ اأَظمْ ُيِقيُم َبنيمْ
انظر: اأحكام القراآن للج�شا�ض )305/2(, عمدة القاري )80/14(, تف�شري ابن كثري)542/1(, �شبل ال�شالم )1335/4(.  -1

العقل: فهو الدية, واأ�شله: اأن القاتل كان اإذا قتل قتيال جمع الدية من االإبل فعقلها بفناء اأولياء املقتول, اأي �شدها يف عقلها لي�شلمها   -2
اإليهم ويقب�شوها منه. )النهاية يف غريب احلديث واالأثر )3/ 278(.

ُجوِد )2/ 349( ح)2647(, والرتمذي يف كتاب ال�شري باب  َم ِبال�شُّ َت�شَ ِل َمِن اعمْ ِى َعنمْ َقتمْ همْ اأخرجه: اأبو داود يف كتاب اجلهاد باب الننَّ  -3
كراهية املقام بني اأظهر امل�شركني �شنن الرتمذي )4/ 155( ح)1604(, وقال: وهذا اأ�شح. 

واملعنى: اأي يلزم امل�شلم ويجب عليه اأن يباعد منزله عن منزل امل�شرك, وال ينزل باملو�شع الذي اإذا اأوقدت فيه ناره تلوح وتظهر لنار   
اأمان, وحث  اأوقدها يف منزله, ولكنه ينزل مع امل�شلمني يف دارهم. واإمنا كره جماورة امل�شركني الأنهم ال عهد لهم وال  اإذا  امل�شرك 

امل�شلمني على الهجرة.
والرتائي: تفاعل من الروؤية, يقال: تراءى القوم اإذا راأى بع�شهم بع�شا, وتراءى يل ال�شيء: اأي ظهر حتى راأيته. واإ�شناد الرتائي اإىل   

النارين جماز, من قولهم داري تنظر اإىل دار فالن: اأي تقابلها.
اإحدى  تراءى ترتاءى, فحذف  يتفقان. واالأ�شل يف  ال�شيطان فكيف  اإىل  الله, وهذه تدعو  اإىل  ناراهما خمتلفتان, هذه تدعو  يقول   

التاءين تخفيفا. )النهاية يف غريب احلديث واالأثر )2/ 177(.
درا�شة اإ�شناد اأبي داود: هناد بن ال�شري بك�شر الراء اخلفيفة ابن م�شعب التميمي اأبو ال�شري الكوفى ثقة من العا�شرة مات �شنة ثالث   

واأربعني وله اإحدى وت�شعون �شنة .) تقريب التهذيب )�ض: 574( ت)7320(.
حممد بن خازم مبعجمتني اأبو معاوية ال�شرير الكويف ]لقبه فافاه[ عمي وهو �شغري ثقة اأحفظ النا�ض حلديث االأعم�ض وقد يهم يف   
حديث غريه من كبار التا�شعة مات �شنة خم�ض وت�شعني ]ومائة[ وله اثنتان وثمانون �شنة وقد رمي باالإرجاء.) تقريب التهذيب )�ض: 

475( ت)5841(
 )107 )�ض:  التهذيب  )تقريب  واأربعني.  �شت  �شنة  مات  الرابعة  من  ثبت  ثقة  البجلي  موالهم  االأحم�شي  خالد  اأبي  ابن  اإ�شماعيل   

ت)438(.
قي�ض ابن اأبي حازم البجلي اأبو عبد الله الكويف ثقة من الثانية خم�شرم ويقال له روؤية وهو الذي يقال اإنه اجتمع له اأن يروي عن   

الع�شرة مات بعد الت�شعني اأو قبلها وقد جاز املائة وتغري. )تقريب التهذيب )�ض: 456( ت)5566(.
جرير بن عبد الله بن جابر البجلي �شحابي م�شهور ]يقال له: يو�شف هذه االأمة[ مات �شنة اإحدى وخم�شني وقيل بعدها. )االإ�شابة يف   

متييز ال�شحابة )1/ 581( ت)1139(, تقريب التهذيب )�ض: 139( ت)915(.
احلكم على االإ�شناد:  

اإ�شناد �شحيح رجاله ثقات, وقد اختلف يف و�شله وار�شاله ورجح الرتمذي ار�شاله, ولكن من و�شله ثقة اأي�شًا, لذا قال ابن دقيق   
ندُه ِثَقة ِعنمْدهم. االإملام باأحاديث االأحكام  ِمِذّي[ جَماَعة اأَنهم مل يذكُروا َجِريًرا. قلت: َوالنَِّذي اأ�شمْ مْ العيد: اأخرجه اأَُبو َداُود, َوذكر َعن ]الرتِّ

)2/ 454(, وقال االألباين: �شحيح)�شحيح اأبي داود )7/ 397( ح)2377(. 
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»َكاَنتمْ  َقاَل:  )الن�ص�ء: 98(,  اُلْسَتْضَعِفنَي}  {إِلَّ  ُهَما:  َعنمْ ُه  اللنَّ َي  َر�شِ ا�ٍض  َعبنَّ ِن  ابمْ َعِن   )2(
ُه« )1(.  نمْ َعَذَر اللنَّ ي مِمنَّ اأُمِّ

ٌث,  َبعمْ املَِديَنِة  ِل  اأَهمْ َعَلى  ُقِطَع  َقاَل:  االأ�شود  اأبي  الرحمن  عبد  بن  حممد  عن   )3(
ُتُه, َفَنَهايِن َعنمْ َذِلَك اأَ�َشدنَّ  رَبمْ ا�ٍض َفاأَخمْ ِن َعبنَّ ىَل ابمْ ِرَمَة, َمومْ ُت ِفيِه, َفَلِقيُت ِعكمْ ُتِتبمْ َفاكمْ
ِرِكنَي  ِلِمنَي َكاُنوا َمَع املُ�شمْ ا�ٍض: »اأَننَّ َنا�ًشا ِمَن املُ�شمْ ُن َعبنَّ يِن ابمْ رَبَ ِي, ُثمنَّ َقاَل: اأَخمْ همْ الننَّ
َياأمِْتي  َم,  َو�َشلنَّ ِه  َعَليمْ اللُه  لنَّى  ِه �شَ اللنَّ َر�ُشوِل  ِد  َعهمْ َعَلى  ِرِكنَي,  املُ�شمْ �َشَواَد  وَن  ُ ُيَكرثِّ
ُه:  َتــُل« - َفاأَنمَْزَل اللنَّ َرُب َفُيقمْ ُتُلــــُه - اأَومْ ُي�شمْ , َفَيقمْ يُب اأََحَدُهممْ َمى ِبِه َفُي�شِ ُم َفرُيمْ همْ ال�شنَّ

{إِنَّ الَِّذيَن َتَوفَّاُهُم اَلَلئَِكُة َظاِلِي َأنُْفِسِهْم} )الن�ص�ء: 97(. 
اأي مع اأنهم ال يوافقونهم يف قلوبهم كانوا ظاملني الأنهم اأفادوهم قوة بوجودهم   

معهم . وال�شواد العدد الكثري و�شواد النا�ض معظمهم واأكرثهم .
َقِطُع  َتنمْ »اَل  َيُقوُل:  و�شلم-  عليه  الله  ِه -�شلى  اللنَّ َر�ُشوَل  ُت  �َشِمعمْ َقاَل  ُمَعاِوَيَة  َعنمْ   )4(
ِرِبَها«)2(.  �ُض ِمنمْ َمغمْ ممْ ُلَع ال�شنَّ ى َتطمْ َبُة َحتنَّ ومْ َقِطُع التنَّ َبُة َواَل َتنمْ ومْ َقِطَع التنَّ ى َتنمْ َرُة َحتنَّ المِْهجمْ
فحمَل العلماُء الهجرة يف هذه االأحاديث على َمن خاف الفتنة وا�شطهد, وقالوا:   

اأخرجه: البخاري يف كتاب التف�شري باب )اإال امل�شت�شعفني من الرجال والن�شاء والولدان ...االآية( )4/ 1679( برقم) 4321(.  -1
اأخرجه: اأبو داود يف كتاب اجلهاد باب الهجرة هل انقطعت )2/ 312( ح)2481(, واأحمد  يف امل�شند )28/ 111( ح))16906(, درا�شة اإ�شناد   -2

اأبى داود.
اإبراهيم بن مو�شى بن يزيد التميمي اأبو اإ�شحاق الفراء الرازي يلقب ال�شغري ثقة حافظ من العا�شرة مات بعد الع�شرين ومائتني.) تقريب التهذيب   

)�ض: 94( ت)259(.
عي�شى بن يون�ض بن اأبي اإ�شحاق ال�شبيعي بفتح املهملة وك�شر املوحدة اأخو اإ�شرائيل كويف نزل ال�شام مرابطا ثقة ماأمون من الثامنة مات �شنة �شبع   

وثمانني وقيل �شنة اإحدى وت�شعني. )تقريب التهذيب )�ض: 441( ت)5341(. 
حريز بفتح اأوله وك�شر الراء واآخره زاي ابن عثمان الرحبي بفتح الراء واحلاء املهملة بعدها موحدة احلم�شي ثقة ثبت رمي بالن�شب من اخلام�شة   

مات �شنة ثالث و�شتني وله ثالث وثمانون �شنة. تقريب التهذيب )�ض: 156( ت)1184(.
ِه َو�َشلنََّم. لنَّى اللُه َعَليمْ عبد الرحمن بن اأبي عوف اجلر�شي ب�شم اجليم وفتح الراء بعدها معجمة احلم�شي القا�شي ثقة من الثانية يقال اأدرك النبي �شَ  

) تقريب التهذيب )�ض: 348( ت)3974(.
اأبو هند البجلي �شامي مقبول من الثالثة.) تقريب التهذيب )�ض: 681( ت)8427(  

معاوية بن اأبي �شفيان �شخر ابن حرب ابن اأمية االأموي اأبو عبد الرحمن اخلليفة �شحابي اأ�شلم قبل الفتح وكتب الوحي ومات يف رجب �شنة �شتني   
وقد قارب الثمانني. )االإ�شابة يف متييز ال�شحابة )6/ 120( ت)8087(, تقريب التهذيب )�ض: 537( ت)6758(. 

احلكم على االإ�شناد: اإ�شناد �شعيف فيه اأبو هند مقبول ومل يتابع.  
وقال ال�شيخ �شعيب: ح�شن لغريه, وهذا اإ�شناد �شعيف جلهالة اأبي هند البجلي, فقد انفرد بالرواية عنه عبد الرحمن بن اأبي عوف اجلر�شي, وقال   

الذهبي يف "امليزان": ال يعرف, لكن احتج به الن�شائي على قاعدته. وقال ابن القطان: جمهول.
وبقية رجاله ثقات رجال ال�شحيح غري عبد الرحمن بن اأبي عوف اجلر�شي, فمن رجال اأبي داود والن�شائي, وهو ثقة بتوثيق اأبي داود ل�شيوخ   
حريز كلهم)حتقيق م�شند اأحمد )28/ 111(, وقال االألباين: �شحيح )اإرواء الغليل يف تخريج اأحاديث منار ال�شبيل )5/ 33( ح)1208(. وله 
�شاهد �شحيح من حديث عبد الله بن ال�شعدي اأخرجه اأحمد يف امل�شند )37/ 10( ح)22324(, من حديث عبد الرحمن بن عوف اأخرجه: الطحاوي 

يف �شرح م�شكل االآثار )7/ 47( ح)2635(.
ومن هنا نعلم اأن من ح�شنه ح�شن االإ�شناد بال�شواهد ومن �شححه �شححه بال�شواهد, ولكن االإ�شناد �شعيف.  
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)اأُمر امل�شلمون باالنتقال اإىل ح�شرة النبي �شلى الله عليه و�شلم, ليكونوا معه 
القيام  يف  املوؤمنني  اإىل  وين�شموا  اأمر,  َحَزَبهم  اإن  ويتظاهروا  فيتعاونوا, 
فيها, ويحفظوا عنه,  الدين ويتفّقهوا  اأحكام  منه  الر�شول, ويتعلموا  بُن�شرة 
ا يف عهد النبي �شلى الله عليه و�شلم على االأعيان,  وينقلوه()1(. وكانت فر�شً

وا�شتمرت بعده ملن خاف اال�شطهاد يف حريته الدينية)2(.
�شروط وجوب الهجرة:

     هناك �شروط  ال بد من حتققها حتي يهاجر امل�شلم اإىل بلد غري م�شلم وهي كالتايل:
ال�شرط الأول : 

اأمن املقيم على دينه, بحيث يكون عنده من العلم واالإميان وقوة العزمية ما   
م�شمرا  يكون  واأن  والزيغ,  االنحراف  من  واحلذر  دينه,  على  الثبات  على  يطمئنه 
لعداوة الكافرين وبغ�شهم, مبتعدا عن مواالتهم وحمبتهم, فاإن مواالتهم وحمبتهم 

مما ينايف االإميان .
اللََّ  َحادَّ  َمْن  وَن  يَُوادُّ اآلِخِر  َوالَْيْومِ   ِ بِاللَّ يُْؤمُِنوَن  َقْوًما  تَُِد  {َل   : تعاىل  الله  قال   

َوَرُسوَلُه َوَلْو َكانُوا آَباَءُهْم َأْو َأبَْناَءُهْم َأْو إِْخَوانَُهْم َأْو َعِشَيَتُهْم} )املج�دلة: 22(.
َم َمَتى  ِه َو�َشلنَّ ُه َعَليمْ لنَّى اللنَّ ا, َقاَل ِلَر�ُشوِل اللِه �شَ َراِبيًّ عمْ ِن َماِلٍك, اأَننَّ اأَ وَعنمْ اأََن�ِض بمْ  
َت َلَها ؟ َقاَل : ُحبنَّ اللِه  َددمْ اأَعمْ َم : َما  ِه َو�َشلنَّ ُه َعَليمْ لنَّى اللنَّ اَعُة ؟ َقاَل َلُه َر�ُشوُل اللِه �شَ ال�شنَّ

َت)3(. َببمْ حمْ َوَر�ُشوِلِه, َقاَل : اأَنمَْت َمَع َمنمْ اأَ
ِه  َعَليمْ ُه  اللنَّ لنَّى  اللِه �شَ َر�ُشوِل  اإِىَل  َرُجٌل  َجاَء   : َقاَل  اللِه بن م�شعود,  ِد  َعبمْ وَعنمْ   
َقاَل  ؟  ِبِهممْ  َيلمَْحقمْ  َومَلنَّا  ًما  َقومْ اأََحبنَّ  َرُجٍل  يِف  َتَرى  َف  َكيمْ اللِه,  َر�ُشوَل  َيا   : َفَقاَل  َم  َو�َشلنَّ

.)4( ُء َمَع َمنمْ اأََحبنَّ َرمْ َم : املمْ ِه َو�َشلنَّ ُه َعَليمْ لنَّى اللنَّ َر�ُشوُل اللِه �شَ
وحمبة اأعداء الله من اأعظم ما يكون خطرا على امل�شلم, الأن حمبتهم ت�شتلزم   

موافقتهم واتباعهم, اأو على االأقل عدم االإنكار عليهم .
انظر: املب�شوط )6/10(, املقدمات املمهدات )152/2(, معامل ال�شنن )234/2(.  -1

تف�شري القرطبي )350/5(, فتح العلي املالك )387/1(.  -2
اأخرجه: البخاري يف كتاب ف�شائل ال�شحابة باب مناقب عمر بن اخلطاب )3/ 1349( ح)3485(, ويف كتاب االأدب باب قول الرجل   -3
ويلك )5/ 2282( ح)5815(, ويف كتاب االأحكام باب الق�شاء والفتيا يف الطريق )6/ 2615( ح)6734 (, وم�شلم يف كتاب االآداب 

)8/ 42( ح)6803(.
اأخرجه: البخاري يف كتاب االأدب باب عالمة احلب يف الله )5/ 2283( ح)5817(, وم�شلم يف كتاب االآداب )8/ 43( ح)6811(.  -4
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ال�شرط الثاين : 
بدون ممانع, فال  االإ�شالم  ب�شعائر  يقوم  دينه, بحيث  اإظهار  يتمكن من  اأن   
مينع من اإقامة ال�شالة واجلمعة واجلماعات اإن كان معه من ي�شلي جماعة ومن يقيم 
اجلمعة, وال مينع من الزكاة وال�شيام واحلج وغريها من �شعائر الدين, فاإن كان ال 

يتمكن من ذلك مل جتز االإقامة لوجوب الهجرة حينئذ .
قال ابن قدامة يف الكالم على اأق�شام النا�ض يف الهجرة : اأحدها من جتب   
اإقامة واجبات دينه مع  اإظهار دينه, وال متكنه  عليه وهو من يقدر عليها وال ميكنه 
الَْآلئَِكُة  َتَوفَّاُهُم  الَِّذيَن  {إِنَّ   : تعاىل  لقوله  الهجرة  عليه  جتب  فهذا  الكفار  بني  املقام 
ِ َواِسَعًة  َظاِلِي َأنُْفِسِهْم َقالُوْا فِيَم ُكنُتْم َقالُوْا ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفنَي ِف اَلْرِض َقالَْوْا َأَلْ َتُكْن َأْرُض اللهّ
�شديد  وعيد  وهذا  )الن�ص�ء :97(.  َمِصيًا}  َوَساءْت  َجَهنَُّم  َمْأَواُهْم  َفُأْولَـِئَك  فِيَها  َفُتَهاِجُروْا 
يدل على الوجوب, والأن القيام بواجب دينه واجب على من قدر عليه, والهجرة من 

�شرورة الواجب وتتمته, وما ال يتم الواجب اإال به فهو واجب . انتهى ")1(.  
فمن قدر على االمتناع واالعتزال يف دار الكفر, ومل يرج ن�شرة امل�شلمني   
بالهجرة, كان مقامه واجًبا, الأن حمله دار اإ�شالم, فلو هاجر ل�شار دار حرب, ثم اإن 

قدر على قتالهم ودعائهم لالإ�شالم لزمه واإال فال()2(.
واملق�شد ال�شرعي االأ�شا�ض يف الهجرة, اأن تكون فراًرا اإىل الله, �شواًء كان   
عليه و�شلم  الله  فالر�شول �شلى  املكان.  م�شتوى  على  اأو  النف�ض  م�شتوى  على  ذلك 

يعّرف املهاجر بقوله : )اإننَّ املهاجر َمن َهَجَر ما نهى الله عنه()3(. 
اأر�ض احلب�شة)4(. فقد  اإىل  االأوائل  امل�شلمني  اأدل على ذلك من هجرة  لي�ض   
كان ال�شحابة ر�شوان الله عليهم خري �شفراء اإىل اأر�ض احلب�شة حتى اإن النجا�شي 

اأ�شلم و�شلى عليه النبي �شلى الله عليه و�شلم �شالة الغائب)5(.
املغني )457/8( املغني )457/8(.  -1

ينظر: نهاية املحتاج )78/8(, وانظر: حتفة املحتاج )268/9(, مغني املحتاج )239/4(, فتح الباري )229/7(.  -2
اأخرجه: البخاري يف كتاب االإميان باب امل�شلم من �شلم امل�شلمون من ل�شانه ويده )1/ 13( ح)10(, ويف كتاب الرقاق باب االنتهاء من   -3

املعا�شي )5/ 2379( ح)6119(.
ينظر: �شحيح البخاري كتاب ف�شائل ال�شحابة, باب هجرة احلب�شة, )3/ 1405(, و�شحيح م�شلم, كتاب ف�شائل ال�شحابة, باب   -4

ف�شائل اأ�شحاب هجرة احلب�شة ر�شي الله عنهم, )7/ 171(.
ينظر: �شحيح البخاري, كتاب اجلنائز, باب الرجل ينعى اإىل اأهل امليت بنف�شه, )1/ 420( ح)1188(, )1/ 446( ح)1263(, )1/   -5

447( ح)1268(, وم�شلم, كتاب اجلنائز, باب ماجاء يف النعي والتكبري وال�شفوف على اجلنازة, )3/ 54( ح)2162(.
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املبحث االأول
التاأ�شيل النبوي لقاعدة البتداء بالأي�شر

وما يخ�ض مراعاة امل�شالح واملفا�شد
هذه القاعدة تعنى بها هذه الطائفة قاعدة االبتداء باالأي�شر. ومما يدل على اأن   

الدين قدم الي�شر على غريه.
ٌر  يَن ُي�شمْ َم اإِننَّ َهَذا الدِّ ِه َو�َشلنَّ ُه َعَليمْ لنَّى اللنَّ ِه �شَ َرَة َقاَل  َقاَل َر�ُشوُل اللنَّ َعنمْ اأَِبي ُهَريمْ  
َوِة  َتِعيُنوا ِبالمَْغدمْ ُروا َوا�شمْ ُروا َوَي�شِّ ُدوا َوَقاِرُبوا َواأَبمْ�شِ يَن اأََحٌد اإِالنَّ َغَلَبُه َف�َشدِّ َوَلنمْ ُي�َشادنَّ الدِّ

ِة)1(. َ جلمْ ٍء ِمنمْ الدنَّ َحِة َو�َشيمْ ومْ َوالرنَّ
قال ابن حجر: اأي دين االإ�شالم ذو ي�شر اأو �شمى الدين ي�شرا مبالغة بالن�شبة   
الذي كان على من قبلهم ومن  االأمة االإ�شر  الله رفع عن هذه  االأديان قبله الأن  اإىل 
والعزم  باالإقالع  االأمة  هذه  وتوبة  اأنف�شهم  بقتل  كانت  توبتهم  اأن  له  االأمثلة  اأو�شح 

والندم)2(. 
خاطب  كاأنه   - الدجلة  من  و�شىء  والروحة  بالغدوة  ا�شتعينوا  قوله:  ويف   
م�شافًرا يقطع طريقه اإىل مق�شده فنبهه على اأوقات ن�شاطه التى يزكو فيها عمله؛ الأن 

الغدو والرواح والدلج اأف�شل اأوقات امل�شافر)3(.
َ َر�ُشوُل  َها َقاَلتمْ : َما ُخريِّ َم , اأَننَّ ِه َو�َشلنَّ ُه َعَليمْ لنَّى اللنَّ ِبيِّ �شَ ِج الننَّ وَعنمْ َعاِئ�َشَة, َزومْ  
نمْ َكاَن  ًما, َفاإِ ِن , اإِالنَّ اأََخَذ اأَيمْ�َشَرُهَما , َما مَلمْ َيُكنمْ اإِثمْ َريمْ َ اأَممْ َم َبنيمْ ِه َو�َشلنَّ ُه َعَليمْ لنَّى اللنَّ اللِه �شَ
نمْ  النَّ اأَ ِه, اإِ �شِ َم ِلَنفمْ ِه َو�َشلنَّ ُه َعَليمْ لنَّى اللنَّ َتَقَم َر�ُشوُل اللِه �شَ ُه, َوَما انمْ ا�ِض ِمنمْ َعَد الننَّ ًما , َكاَن اأَبمْ اإِثمْ

 .)4( َمُة اللِه َعزنَّ َوَجلنَّ َتَهَك ُحرمْ ُتنمْ
يحتمل اأن يكون تخيريه �شلى الله عليه و�شلم ها هنا من الله تعاىل فيخريه   
فيما فيه عقوبتان اأو فيما بينه وبني الكفار من القتال واأخذ اجلزية اأو يف حق اأمته 
اأخرجه: البخاري يف كتاب االإميان باب الدين ي�شر )1/ 23( ح)39(, والن�شائي يف كتاب االإميان و�شرائعه باب الدين ي�شر )8/   -1
َُقاَرَبِة ِفيَها  َد املمْ اَعاِت ِعنمْ ِة يِف الطنَّ َ جلمْ َواِح َوالدُّ ِر ِبالمُْغُدوِّ َوالرنَّ أَممْ ُر االمْ 496( ح)5049(, وابن حبان يف �شحيحه كتاب الرب واالإح�شان ِذكمْ

)2/ 63( ح)351(.
فتح الباري البن حجر )1/ 93(.  -2

�شرح �شحيح البخاري البن بطال )1/ 96(.  -3
اأخرجه: البخاري يف كتاب احلدود باب اإقامة احلدود واالنتقام حلرمات الله )6/ 2491( ح)6404(, وم�شلم يف كتاب ف�شائل النبي   -4

�شلى الله عليه و�شلم )7/ 80( ح)6115(, واأبو داود يف كتاب االأدب باب يف التجاوز يف االأمر )4/ 396( ح)4787(. .
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يف املجاهدة يف العبادة اأو االقت�شاد وكان يختار االأي�شر يف كل هذا, واأما قولها ما 
مل يكن اإثما فيت�شور اإذا خريه الكفار واملنافقون فاأما اإن كان التخيري من الله تعاىل 

اأو من امل�شلمني فيكون اال�شتثناء منقطعًا)1(.
اأن  فال�شارع احلكيم قد ق�شد ال�شهولة والي�شر على املكلنَّفني مما يدل على   

االأخذ بالرخ�شة مقدم على االأخذ بالعزمية)2( على الراجح.
َقاَلتمْ  َها  اأَننَّ َعاِئ�َشَة,  َعنمْ  التب�شري جاء يف احلديث  ال�شريعة على  وملا كان مبنى   
لِّي ِفيِه,  ِل َفُي�شَ يمْ ُرُه ِمَن اللنَّ رٌي, َوَكاَن ُيَحجِّ َم َح�شِ ِه َو�َشلنَّ ُه َعَليمْ لنَّى اللنَّ : َكاَن ِلَر�ُشوِل اللِه �شَ
ا�ُض  َها الننَّ َلٍة, َفَقاَل : َيا اأَيُّ َهاِر, َفَثاُبوا َذاَت َليمْ �ُشُطُه ِبالننَّ اَلِتِه, َوَيبمْ لُّوَن ِب�شَ ا�ُض ُي�شَ َفَجَعَل الننَّ
َماِل اإِىَل اللِه َما  لُّوا, َواإِننَّ اأََحبنَّ االأَعمْ ى مَتَ لُّ َحتنَّ َه اَل مَيَ َماِل َما ُتِطيُقوَن, َفاإِننَّ اللنَّ ُكممْ ِمَن االأَعمْ َعَليمْ

َبُتوُه)3(.  َم اإَِذا َعِمُلوا َعَماًل اأَثمْ ِه َو�َشلنَّ ُه َعَليمْ لنَّى اللنَّ ٍد �شَ منَّ ِه, َواإِنمْ َقلنَّ . َوَكاَن اآُل حُمَ ُدوِوَم َعَليمْ
ولي�ض  التعمق  واجتناب  العبادة  يف  االقت�شاد  على  احلث  على  دليل  فيه   

احلديث خمت�شا بال�شالة بل هو عام يف جميع اأعمال الرب)4(. 
لذا فاإننا اإذا نظرنا اإىل كليات االأعمال والدوام عليها, �شارت �شاقة, وحلقت   
امل�شقة العامل بها ويوجد هذا يف النوافل وحدها اإذا حتمل االإن�شان منها فوق ما 
يحتمله على وجه ما, اإال اأنه يف الدوام يتعبه, حتى يح�شل للنف�ض ب�شببه ما يح�شل 
الرفق  له  الذي �شرع  املو�شع  االأول, وهذا هو  ال�شرب  بالعمل مرة واحدة يف  لها 

واالأخذ من العمل مبا ال يح�شل ملال)5(.
على  حتث  التي  االأحاديث  جاءت  باأمته  َم  َو�َشلنَّ ِه  َعَليمْ ُه  اللنَّ لنَّى  �شَ �شفقته  ومن   
ِه  ُه َعَليمْ لنَّى اللنَّ ُن َر�ُشوِل اللِه �شَ َن ُموؤَذِّ , َقاَل : اأَذنَّ التخفيف يف بع�ض االأمور فَعنمْ اأَِبي َذرٍّ
 , َتِظِر, انمَْتِظرمْ , اأَومْ َقاَل : انمْ , اأَبمِْردمْ َم : اأَبمِْردمْ ِه َو�َشلنَّ ُه َعَليمْ لنَّى اللنَّ ِبيُّ �شَ ِر, َفَقاَل الننَّ همْ َم ِبالظُّ َو�َشلنَّ

اَلِة)6(. , َفاأَبمِْرُدوا َعِن ال�شنَّ رُّ َ َتدنَّ احلمْ َم, َفاإَِذا ا�شمْ ِح َجَهننَّ رِّ ِمنمْ َفيمْ َ َة احلمْ دنَّ َوَقاَل : اإِننَّ �شِ
عون املعبود وحا�شية ابن القيم )13/ 99(.  -1

املهذب يف علم اأ�شول الفقه املقارن )1/ 460(.  -2
اأخرجه: البخاري يف التهجد باب ما يكره من الت�شديد يف العبادة )1/ 386( ح)1100(, وم�شلم يف كتاب ال�شالة )2/ 188( ح)1777(.  -3

�شرح النووي على م�شلم )6/ 71(.  -4
املوافقات )2/ 207(.  -5

اأخرجه: البخاري يف كتاب بدء الوحي باب �شفة النار واأنها خملوقة )3/ 1189( ح)3085(, وم�شلم يف كتاب ال�شالة )2/ 108( ح)1345(.  -6



{101}العدد الرابع ع�صر - رجب 1439هـ / م�ر�س 2018م

َم  ِه َو�َشلنَّ ُه َعَليمْ لنَّى اللنَّ ُهَما, َقاَل : َقاَل َر�ُشوُل اللِه �شَ ُه َعنمْ َي اللنَّ ٍرو َر�شِ ِد اللِه بمِْن َعممْ َعنمْ َعبمْ  
اَلم,  ِه ال�شنَّ اَلُة َداُوَد َعَليمْ اَلِة اإِىَل اللِه, �شَ َحبنَّ ال�شنَّ َياُم َداُوَد, َواأَ َياِم اإِىَل اللِه, �شِ : اإِننَّ اأََحبنَّ ال�شِّ

ًما)1(.  ِطُر َيومْ ًما, َوُيفمْ وُم َيومْ ِل, َوَيُقوُم ُثُلَثُه, َوَيَناُم �ُشُد�َشُه, َوَكاَن َي�شُ يمْ َف اللنَّ َكاَن َيَناُم ِن�شمْ
رُي)2(, َف�َشاأَلمُْت  ٍ -ر�شي الله عنه- َقاَل: "َكاَنتمْ ِبي َبَوا�شِ نيمْ َراَن بمِْن ُح�شَ وَعنمْ ِعممْ  
َتِطعمْ َفَقاِعًدا,  لِّ َقاِئًما, َفاإِنمْ مَلمْ َت�شمْ اَلِة َفَقاَل: �شَ ِه َو�َشلنََّم- َعِن ال�شنَّ ُه َعَليمْ لنَّى اللنَّ ِبينَّ -�شَ الننَّ

ٍب")3(. َتِطعمْ َفَعَلى َجنمْ َفاإِنمْ مَلمْ َت�شمْ
يقدر  اأنه ي�شليها كما  الفري�شة, والعلماء جممعون  هذا احلديث فى �شالة   
حتى ينتهى به االأمر اإىل االإمياء على ظهره اأو على جنبه كيفما تي�شر عليه, فاإن �شلى 
على جنبه كان وجهه اإىل القبلة على ح�شب دفن امليت, واإن �شلى على ظهره كانت 

رجاله فى قبلته ويومئ براأ�شه اإمياء)4(.
اأن مبنى ال�شرع على التي�شري ابتداًء واأ�شاًل,  وهذه االأدلة مع داللتها على   
فهي تدل بعموم نفي احلرج والع�شر فيها على التخفيف والتي�شري الطارئ لعذر, اأو 

مل�شقة عار�شة)5(. فهنا تقدمي لرفع احلرج واالأخذ باالأي�شر.
ومن الواجب حقا اأن تراعى االأولويات وفقا لهذه االأحاديث اقتداء بالهدى   

النبوي مما ال يخطئه الب�شري بكل مرحلة من مراحل الدعوة . 
امل�شلمني حتى  اأ�شماء  يعلن عن  الدعوة ومل  اإخفاء  االأوىل كان  املرحلة  ففي   
اأ�شلم حمزة وعمر وكانت عالنية الدعوة وا�شتمر اإخفاء اأ�شماء ال�شعفاء وهاجر قوم 
اإىل احلب�شة منعا لل�شدام وفتحا للحوار وللدعوة يف اأر�ض ال يظلم فيها اأحد وكان 

َلَة} )الن�ص�ء: 77(. املنهج { ُكفُّوْا َأْيِدَيُكْم َوَأقِيُموْا الصَّ
االإيذاء  من  اخلارجية  للظروف  و�شلم  عليه  الله  �شلى  النبي  ي�شتجب  ومل   
 )165  /3( ال�شيام  كتاب  يف  وم�شلم  ح)1079(,   )380  /1( ال�شحر  عند  نام  من  باب  التهجد  اأبواب  يف  البخاري  اأخرجه:   -1

ح)2709(.
ورم يف باطن املقعدة, والذي بالنون قرحة فا�شدة ال تقبل الربء ما دام فيها ذلك الف�شاد. والبوا�شري يف عرف االأطباء نفاطات حتدث يف نف�ض   -2

املقعدة ينزل منها ماّدة . )فتح الباري البن حجر )2/ 585 �شرح الق�شطالين = اإر�شاد ال�شاري ل�شرح �شحيح البخاري )2/ 304(.
اأخرجه البخاري يف اأبواب تق�شري ال�شالة باب �شالة القاعد )1/ 375( ح)1064(, وابن خزمية يف �شحيحه كتاب ال�شالة َباُب   -3

ُلو�ِض )2/ 89( ح)979(. ُ ِدرمْ َعَلى المِْقَياِم َواَل َعَلى اجلمْ َطِجًعا اإَِذا مَلمْ َيقمْ َِري�ضِ ُم�شمْ اَلِة املمْ َفِة �شَ �شِ
�شرح �شحيح البخاري البن بطال )3/ 104(.  -4

انظر: القواعد الفقهية للندوي )�ض270-265(.  -5
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قبلها وقتل زوجها  بنت خياط ب�شربة يف  �شمية  قتلت  والتعذيب واال�شتهزاء حتى 
ُة")1(. ننَّ َ ِعَدُكُم اجلمْ ٍر, َفاإِننَّ َمومْ ا اآَل َيا�شِ ً ربمْ يا�شر والنبي يقول: "�شَ

كتابة  مثل  احلديبية  �شلح  يف  والبنود  الكلمات  بع�ض  يف  اأي�شا  وت�شاهل   
با�شمك اللهم, ور�شول الله, اأو �شرط رد امل�شلم اإىل الكفار اإن و�شل اإىل املدينة وذلك 
الأولوية اأكرب وهي االنت�شار الدعوي داخل اجلزيرة وخارجها ومل يدفعه جلد املوؤمنني 
وبيعتهم على املوت واجلهاد و�شلف الكافرين يف ردهم لهم عن امل�شجد احلرام اأو 
ال�شروط الأن هناك اأولوية اأكرب وهى االنت�شار الدعوى داخل وخارج اجلزيرة ومل 
االأ�شحاب عن  توقف  عندما  بن اخلطاب وغريه ومل يرتاجع  ي�شغ اىل حمية عمر 
التحلل باحللق والذبح بل م�شى غري جمامل وال تابع لهده الرغبات العارمة ويزداد 
االأمر و�شوحا يف �شريته عندما دخل مكة فاحتا ودخل النا�ض يف دين الله اأفواجا 
لكنه مل يهدم الكعبة ليبنيها على قواعد اإبراهيم خ�شية اأن يرتد حديثو العهد باالإ�شالم 
ومل يقتل املنافقني مراعاة الأولوية جمع ال�شف ومل ال�شمل واأال ي�شد هذا اأحدا عن 
اأخرجه: الطرباين يف املعجم االأو�شط )2/ 141( ح)1508(, واحلاكم امل�شتدرك على ال�شحيحني كتاب معرفة ال�شحابة باب مناقب   -1

عمار بن يا�شر )3/ 432( ح)5646(, ووافقه الذهبي, حلية االأولياء وطبقات االأ�شفياء )1/ 140( كلهم من حيث جابر.
ومن حديث عثمان اأخرجه: اأخرجه: اأحمد يف امل�شند )1/ 492( ح)439(, والطرباين يف املعجم الكبري )24/ 303( ح)769(.  

درا�شة اإ�شناد الطرباين:  
يعني  وت�شعني-  ثالث  �شنة  املحرم  يف  مات  ثقة  فقال:  الدارقطني  ذكره  احلافظ  بكر  اأبو  �شدقة,  بن  الله  عبد  بن  حممد  بن  اأحمد   
 )89  /1( وعلله  احلديث  رجال  يف  الدارقطني  احل�شن  اأبي  اأقوال  مو�شوعة  وينظر  ت)2710(,   )244  /5( بغداد  ومائتني)تاريخ 

ت)335(.
اإبراهيم بن عبد العزيز املقوم من اأهل الب�شرة يروي عن اأبي عا�شم وكان راويا الأبى بحر البكراوي ثنا عنه اأحمد بن احل�شن اجلرادي   

وغريه. )الثقات البن حبان )8/ 84( ت)12346(, )الثقات ممن مل يقع يف الكتب ال�شتة البن قطلوبغا)2/ 211( ت)1112(.
اثنتني  �شنة  التا�شعة مات  باأخرة من �شغار  ماأمون مكرث عمي  ثقة  الب�شري  اأبو عمرو  بالفاء  الفراهيدي  االأزدي  اإبراهيم  بن  م�شلم   

وع�شرين وهو اأكرب �شيخ الأبي داود.) تقريب التهذيب )�ض: 529( ت)6616(.
ه�شام بن اأبي عبد الله �شنرب مبهملة ثم نون ثم موحدة وزن جعفر اأبو بكر الب�شري الد�شتوائي بفتح الدال و�شكون ال�شني املهملتني   
وفتح املثناة ثم مد ثقة ثبت وقد رمي بالقدر من كبار ال�شابعة مات �شنة اأربع وخم�شني وله ثمان و�شبعون �شنة)تقريب التهذيب )�ض: 

573( ت)7299(.
حممد بن م�شلم بن تدر�ض بفتح املثناة و�شكون الدال املهملة و�شم الراء االأ�شدي موالهم اأبو الزبري املكي �شدوق اإال اأنه يدل�ض من   

الرابعة مات �شنة �شت وع�شرين.) تقريب التهذيب )�ض: 506( ت)6291(.
جابر بن عبد الله بن عمرو ابن حرام مبهملة وراء االأن�شاري ثم ال�شلمي بفتحتني �شحابي ابن �شحابي غزا ت�شع ع�شرة غزوة ومات   
التهذيب )�ض: 136(  )تقريب  ال�شحابة )1/ 546( ت)1028(,  االإ�شابة يف متييز  اأربع وت�شعني.)  ابن  ال�شبعني وهو  بعد  باملدينة 

ت)871(.
احلكم على االإ�شناد: اإ�شناد �شحيح رجاله ثقات.  

وقال الهيثمي: "رواه الطرباين يف االأو�شط, ورجاله رجال ال�شحيح غري اإبراهيم بن عبد العزيز املقوم, وهو ثقة") جممع الزوائد   
ومنبع الفوائد )9/ 293(..
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بني  مع  هارون  �شيدنا  موقف  من  امل�شتفاد  املبداأ  نف�ض  وهو  االإ�شالم  يف  الدخول 
ا�شرائيل ملا عبدوا العجل وعاتبه �شيدنا مو�شى .

بمُْن  ُل  �ُشَهيمْ ِفيِهممْ  َم  َو�َشلنَّ ِه  َعَليمْ ُه  اللنَّ لنَّى  ِبينَّ �شَ الننَّ وا  احَلُ ُقَريمْ�ًشا �شَ اأَننَّ  اأََن�ٍض,  َعنمْ   
ِحيِم, َقاَل  َمِن الرنَّ حمْ ِم اللِه الرنَّ , ِب�شمْ ُتبمْ َم ِلَعِليٍّ : اكمْ ِه َو�َشلنَّ ُه َعَليمْ لنَّى اللنَّ ِبيُّ �شَ ٍرو, َفَقاَل الننَّ َعممْ
ِرُف  ُتبمْ َما َنعمْ ِحيِم, َوَلِكِن اكمْ َمِن الرنَّ حمْ ِم اللِه الرنَّ ِري َما ِب�شمْ ِم اللِه, َفَما َندمْ ا ِبا�شمْ ٌل : اأَمنَّ �ُشَهيمْ
َك َر�ُشوُل اللِه  اأَننَّ َنا  ٍد َر�ُشوِل اللِه, َقاُلوا : َلومْ َعِلممْ منَّ ُتبمْ ِمنمْ حُمَ , َفَقاَل : اكمْ ُهمنَّ ِمَك اللنَّ ِبا�شمْ
ُتبمْ  َم : اكمْ ِه َو�َشلنَّ ُه َعَليمْ لنَّى اللنَّ ِبيُّ �شَ َم اأَِبيَك, َفَقاَل الننَّ َمَك َوا�شمْ ُتِب ا�شمْ َناَك, َوَلِكِن اكمْ َبعمْ اَلتنَّ
ُكممْ  َم اأَنمْ َمنمْ َجاَء ِمنمْ ِه َو�َشلنَّ ُه َعَليمْ لنَّى اللنَّ ِبيِّ �شَ ُطوا َعَلى الننَّ رَتَ ِد اللِه, َفا�شمْ ِن َعبمْ ِد بمْ منَّ ِمنمْ حُمَ
ُتُب َهَذا؟  َنا, َفَقاُلوا : َيا َر�ُشوَل اللِه, اأََنكمْ وُه َعَليمْ مُتُ ا َرَددمْ , َوَمنمْ َجاَءُكممْ ِمننَّ ُكممْ ُه َعَليمْ مَلمْ َنُردنَّ
ُه َلُه َفَرًجا  َعُل اللنَّ ُهممْ �َشَيجمْ ُه, َوَمنمْ َجاَءَنا ِمنمْ َعَدُه اللنَّ ِهممْ َفاأَبمْ ا اإَِليمْ ُه َمنمْ َذَهَب ِمننَّ , اإِننَّ َقاَل : َنَعممْ

. َرًجا)1( َوخَممْ
هذه بع�ض الأدلة على مراعاة الأولويات.

ال�شرر,  ومنع  احلرج  رفع  قواعده  ومن  الي�شر,  االإ�شالم  خ�شائ�ض  فمن   
ومن �شماته الرحمة, وهذه يجب اأن تبقى معامل وقواعد حتكم االجتهاد مهما قيل: 

اإنه ت�شاهل وترخ�ض وحتلل من عروة الدين, الأن هذا هو جوهر ال�شريعة. 
كتاب  العنوان  بهذا  عنوان  �شحيحه  يف  البخاري  اأن  ذلك  على  يدل  ومما   
االإكراه, ثم بوب بهذا الباب ميني الرجل ل�شاحبه اإنه اأخوه اإذا خاف عليه القتل اأو 
نحوه)2(, وكذلك كل مكره يخاف فاإنه يذب عنه الظامل ويقاتل دونه وال يخذله فاإن قاتل 
دون املظلوم فال قود عليه وال ق�شا�ض,  واإن قيل له لت�شربن اخلمر اأو لتاأكلن امليتة اأو 
لتبيعن عبدك اأو تقر بدين اأو تهب هبة اأو حتل عقدة اأو لنقتلن اأباك اأو اأخاك يف االإ�شالم 

ِلِم()3(.  ُ�شمْ ِلُم اأَُخو املمْ ُ�شمْ وما اأ�شبه ذلك و�شعه ذلك لقول النبي �شلى الله عليه و �شلم )املمْ
وقال بع�ض النا�ض لو قيل لت�شربن اخلمر اأو لتاأكلن امليتة اأو لنقتلن ابنك اأو   

اأخرجه: م�شلم يف كتاب املغازي )5/ 174( ح)4655(.  -1
�شحيح البخاري ط ابن كثري )6/ 2549(.  -2

اأخرجه: البخاري, كتاب املظامل, باب ال يظلم امل�شلم امل�شلم وال ي�شلمه, )2/ 862( ح)2310(, وم�شلم, كتاب االآداب, اب كل امل�شلم   -3
على امل�شلم حرام. )8/ 10( ح)6633(/ن حديث اأبي هريرة.
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اأباك اأو ذا رحم حمرم مل ي�شعه الأن هذا لي�ض مب�شطر . ثم ناق�ض فقال اإن قيل له 
اأباك اأو ابنك اأو لتبيعن هذا العبد اأو لتقرن بدين اأو تهب يلزمه يف القيا�ض  لنقتلن 
ولكنا ن�شتح�شن ونقول البيع والهبة وكل عقدة يف ذلك باطل . فرقوا بني كل ذي 
)قال  و�شلم:  عليه  الله  �شلى  النبي  وقال  �شنة.  وال  كتاب  بغري  وغريه  حمرم  رحم 
اإبراهيم المراأته هذه اأختي وذلك يف الله()1(, وقال النخعي: اإذا كان امل�شتحلف ظاملا 

فنية احلالف واإن كان مظلوما فنية امل�شتحلف)2(. 
بل واأجاز ال�شرع احليل كاملعاري�ض التي يتخل�ض بها االإن�شان من املاآثم اأو   
املكاره, فاإذا كانت احليل ال �شبهَة فيها, وال يرتتب عليها مف�شدٌة, وفيها م�شلحٌة, اأو 

رفُع حرٍج, اأو تي�شرٌي فهذا من احليل امل�شروعة.
يقول ابن القيم -رحمه الله-: "فاأح�شن املخارج ما َخلنَّ�ض من املاآثم, واأقبح   

احليل ما اأوقع يف املحارم, اأو اأ�شقط ما اأوجبه الله ور�شوله من احلق الالزم")3(.
وعلى هذا فاإذا احتال املفتي ب�شيء م�شروع ال �شبهَة فيه لتخلي�ضٍ من ورطٍة   

اأو ت�شحيٍح ملعاملٍة ونحو ذلك فال حرج عليه اإذا ح�شن ق�شده.
يقول النووي -رحمه الله-: "واأما من �شح ق�شده فاحت�شب يف طلب حيلة   
َمُل ما  ال �شبهة فيها, لتخلي�ضٍ من ورطِة مينٍي ونحِوها فذلك ح�شن جميل, وعليه ُيحمْ

جاء عن بع�ض ال�شلف من نحو هذا")4(.
وقد كان ال�شحابة -الذين عاينوا الوحي والتنزيل- يفتون بفتاوى تخ�ض   
بع�ض احلوادث بناًء على امل�شلحة الراجحة, ودفع املف�شدة؛ وهذا من االجتهاد الذي 
اإىل  االحتكام  من  بد  ال  الفتوى  يف  االأقليات  مع  التعامل  وعند  ن�ض.   فيه  يرد  مل 
اأو  االأقلية مبذهب معني,  هذه  تلزم  فال  االأقلية,  هذه  مع حال  تن�شجم  التي  املذاهب 
الت�شاهل  اأو  ت�شرتط موافقة املذاهب االأربعة الفقهية, وهذا ال يعني تتبع الرخ�ض, 
اإىل التي�شري, وغلب على الظن ح�شول  ُوِجَد ما يدعو  اإن  يف مل�شائل القطعية, لكن 

�شحيح البخاري, كتاب الطالق, باب اإذا قال المراأته وهو مكره هذه اأختي فال �شيء عليه, )5/ 2017( معلقًا.  -1
�شحيح البخاري ط ابن كثري )6/ 2549(.  -2

اإعالم املوقعني, البن القيم, )4/ 222(.  -3
املجموع, للنووي, )1/ 46(.  -4
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املق�شود منه, ومل يرتتب على االأخذ باالأي�شر م�شادمة لل�شريعة, وا�شتند التي�شري 
. تمْ اإىل دليل تف�شيلي, ومل ترتتب مف�شدة عاجلة اأو اآجلة -جازت الفتيا به و�شحنَّ

ال  بالهند  امل�شلمني  وبيوت  موؤ�ش�شات  على  االعتداءات  كانت  "اإذا  فمثاًل:   
تتوقف, فال حرج فيما انتهى اإليه املجمع الفقهي بالهند اإىل جواز التاأمني على هذه 
ي�شتطيع  حتى  وغرر...  وقمار  ربا  من  فيه  مبا  اإقرارهم  مع  والبيوت,  املوؤ�ش�شات 

دوا)1(. امل�شلمون موا�شلة احلياة, واإال �ُشرِّ
فاإذا اأفتى العلماء بانتفاء احلرج عن هذه املعاملة فال غنى بال�شلمني عن ال�شعي   
للدفاع عن بيوتهم وموؤ�ش�شاتهم بال�شبل ال�شرعية املمكنة, فاإذا زالت تلك ال�شرورة 
التي رفعت عنهم احلرج واالإثم يف التعامل بالتاأمني التجاري املحرم؛ فاإن عليهم ترك 
اأُبيحت ا�شتثناًء ولظرف طارئ خا�ض, وال يتقعد من ذلك حكم  تلك املعامالت التي 

باالإباحة, مبعنى: التخيري وا�شتواء الطرفني.
وهكذا ين�شحب الكالم على كل ما اأبيح لل�شرورة امللجئة من م�شائل االأقليات   
وم�شكالتها املعا�شرة, وهذه القاعدة لها اأهميتها يف دفع تلك ال�شرورات, ورفع تلك 

االإ�شكاالت, يف خمتلف املجاالت املالية واالجتماعية وال�شيا�شية على حدٍّ �شواء.
ما يخ�ض مراعاة امل�شالح واملفا�شد:

امل�شالح  قاعدة  يتحرى  اأن  يحاول  االأقليات  فقه  يف  دائمًا  ينظر  من  اإن   
واملفا�شد, وال �شك اأن االأقلية امل�شلمة ينبغي اأن تراعي هذه القاعدة, فعلى الرغم من 
اأن ال�شريعة جاءت جللب م�شالح العباد, ودفع املفا�شد عنهم اإال اأنها و�شعت قيودًا 

و�شوابط ت�شبط هذا االأمر.
ُهَو  َما  على  َها  ِمنمْ االأهم  ِدمي  ِبَتقمْ تق�شي  َها  اأَننَّ ود مبراعاتها مل�شاحلهم  �شُ َقمْ فاملمْ  
يِف  واملفا�شد  الح  �شَ املمْ تتالقى  حينما  ى  َ المُْكربمْ التقاء  نمَْيا  الدُّ �شَدة  فمْ املمْ وبالتزام  دونه, 

َرى ل�َشَبب َما. أُخمْ َداهَما االمْ َتلمْزم اإِحمْ مَناط َواِحد, اأَو ي�شمْ
َداهَما  اإِحمْ لنيل  ُبد  اَل  َكاَن  ُث  ِبَحيمْ َواِحد  مَناط  يِف  م�شلحتان  ت  َتَعاَر�شَ َفاإِذا   
الح  �شَ ات - َوقد وجدَنا اأَن كليات املمْ ُث الذنَّ َرى نظر اإِىَل قيمتَها من َحيمْ أُخمْ ِويت االمْ من َتفمْ
ال�شوابط املنهجية لفقه االأقليات امل�شلمة, بحث للدكتور �شالح �شلطان, املجلة العلمية للمجل�ض االأوروبي لالإفتاء عدد )4(, )�ض 41(.  -1
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ف�ض  َترَبة �شرعًا مندرجة ح�شب االأهمية يِف خم�ض َمَراِتب َوِهي حفظ الّدين َوالننَّ ُعمْ املمْ
حفظ  ِبِه  يكون  َما  على  مقدم  الّدين  حفظ  يكون  ِبِه  َفَما   - َال  َواملمْ والن�شل  َوالمْعقل 
ف�ض مقدم على َما يكون ِبِه حفظ المْعقل  ف�ض ِعنمْد تعار�شهما, َوَما ِبِه يكون حفظ الننَّ الننَّ

َوَهَكَذا)1(.
فاالأمور لي�شت كلها على مِيزان واحد؛ فبع�شها مهم وبع�شها اأكرث اأهمية,   
فاإذا  اأقوى,  الواقع  يف  حتقيقه  على  والقدرة  اأكرث,  وف�شله  اأعظم  نتائجه  وبع�شها 
تعار�شت االأمور و�شاقت, ومل ميكن حتقيقها جميعًا, اإما ل�شيق الوقت, واإما للعجز 
الذي  ثم  ىل  االأومْ اأو  االأهم  ذلك  يقدم يف  فاإنه  للتعار�ض,  واإما  كله,  بذلك  القيام  عن 
والنتائج  واالأهمية,  الف�شل  عنا�شر:  عدة  خالل  من  ىل  االأومْ ويتحدد  وهكذا,  يليه 
ال  لكن  اأمر,  من  اأف�شل  اأمر  يكون  فقد  والتنفيذ؛  التحقيق  على  والقدرة  املتوقعة, 
ىل للقدرة على  قدرة على حتقيقه, فيكون البدء بتنفيذ االأقل ف�شاًل يف هذه احلالة اأومْ

التنفيذ)2(. 
وِليِّنَي: من َهَذا الَْباب َقول اْلأُ�شُ

�شلَحة. �شَدة اأوىل من جلب املمْ فمْ )1( دفع املمْ
فمثاًل �شفر املراأة امل�شلمة لطلب العلم من حيث الذهاب اإىل بلد غري م�شلم,   
يجوز  ال  مما  فهذا  فقط  ال�شفر  رحلة  يف  يرافق  واإمنا  حمرم,  بدون  هناك  والبقاء 

�شرعًا.
وهنا م�شلحة اأقل وهي طلب العلم, ومف�شدة اأكرب وهي ال�شفر بدون حمرم, وقد   

جاء عن النبي - �شلى الله عليه و�شلم - النهي املوؤكد عن �شفر املراأة بدون حمرم.
اأَُة َثاَلًثا,  َرمْ َم َقاَل : اَل ُت�َشاِفِر املمْ ِه َو�َشلنَّ ُه َعَليمْ لنَّى اللنَّ ِن ُعَمَر, اأَننَّ َر�ُشوَل اللِه �شَ َعِن ابمْ  

َرٍم)3(. اإِالنَّ َوَمَعَها ُذو حَممْ
فهذا نهي ل�شد الذريعة, ملا يف�شي اإليه من ف�شاد يتمثل يف النظر اإليها واخللوة   

رعاية امل�شلحة واحلكمة يف ت�شريع نبي الرحمة )�شلى الله عليه و�شلم( )�ض: 245(.  -1
املف�شل يف اأحكام الهجرة )4/ 432(.  -2

اأخرجه: البخاري يف اأبواب تق�شري ال�شالة باب يف كم يق�شر ال�شالة )1/ 368( ح)1036(, وم�شلم يف كتاب احلج )4/ 102(   -3
ح)3237(.
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بها واحتمال الوقوع يف الفاح�شة. 
�شَدة لدفع مف�شدة  ُكوت على مفمْ )2( َوَيُقوُلوَن: يجوز ترك َواِجب لفعل االأوجب اأَو ال�شُّ

د)1(. ََفا�شِ يل َجِميع المَْواِجَبات اأَو دفع َجِميع املمْ �شِ اأكرب ِعنمْد تعذر حَتمْ
فقد اأباح الكذب يف حاالت وقوع مف�شدة اأكرب, والدليل على جواز الكذب   
الله  ِه �شلى  اللنَّ ُت َر�ُشوَل  َما �َشِمعمْ  : َقاَلتمْ َبَة  ُعقمْ ِت  ِبنمْ ُكلمُْثوٍم  اأُمِّ  يف حاالت ما روي عن 
الله  ِه �شلى  اللنَّ َر�ُشوُل  َكاَن   : َثاَلٍث  ِفى  النَّ  اإِ المَْكِذِب  ِمَن  ٍء  ِفى �َشىمْ �ُض  ُيَرخِّ عليه و�شلم 
ُيِريُد  َواَل  َل  المَْقومْ َيُقوُل  ا�ِض  الننَّ  َ َبنيمْ ِلُح  ُي�شمْ ُجُل  الرنَّ َكاِذًبا  ُه  اأَُعدُّ "اَل  َيُقوُل:  و�شلم  عليه 
ُث  دِّ حُتَ اأَُة  َرمْ َواملمْ َراأََتُه  اممْ ُث  ُيَحدِّ ُجُل  َوالرنَّ ِب  رمْ َ احلمْ ِفى  َيُقوُل  ُجُل  َوالرنَّ اَلَح  االإِ�شمْ اإِالنَّ  ِبِه 

َجَها")2(.  َزومْ
اأمور  يف  اأو  وزوجها  املراأة  بني  التوفيق  اأو  النا�ض  بني  لالإ�شالح  فالكذب   
املواطن  لو �شدق يف هذه  اإذ  لالإثم  • بل يكون واجبًا دفعًا  احلرب كل ذلك جائز 

رعاية امل�شلحة واحلكمة يف ت�شريع نبي الرحمة )�شلى الله عليه و�شلم( )�ض: 247(.  -1
اأخرجه: اأبو داود يف كتاب االأدب باب يف اإ�شالح ذات البني )ج 2/�ض 698( ح)4921(, والن�شائي يف الكربى كتاب ال�شهادات   -2
باب من يظن به الكذب وله خمرج منه مل يلزمه ا�شم كذاب )ج 10/ �ض 197( ح)20622( , والبخاري يف االأدب املفرد )�ض 139( 
اأبي عا�شم يف االآحاد واملثاين )5/ 479( ح)3175(,  ح)385(, وابن ال�شني يف عمل اليوم والليلة )�ض: 569( ح)613(, وابن 

والطحاوي يف �شرح م�شكل االآثار )7/ 362( ح)2922(.
درا�شة اإ�شناد اأبى داود:  

تقريب  �شنة �شت وخم�شني.)  ثقة من احلادية ع�شرة مات  االأعرج  امل�شري  االأزدي  اأبو حممد  بن داود اجليزي  �شليمان  بن  الربيع   
التهذيب )�ض: 206( ت)1893(. 

اأربع  العا�شرة مات �شنة ت�شع ع�شرة وله  ثقة من كبار  االأ�شود م�شهور بكنيته  اأبو  املرادي موالهم امل�شري  الن�شر بن عبد اجلبار   
و�شبعون.) تقريب التهذيب )�ض: 562( ت)7143(.

نافع بن يزيد الكالعي بفتح الكاف والالم اخلفيفة اأبو يزيد امل�شري يقال اإنه موىل �شرحبيل ابن ح�شنة ثقة عابد من ال�شابعة مات �شنة   
ثمان و�شتني.) تقريب التهذيب )�ض: 559( ت)7084(.

يزيد ابن عبد الله ابن اأ�شامة ابن الهاد الليثي اأبو عبد الله املدين ثقة مكرث من اخلام�شة مات �شنة ت�شع وثالثني.) تقريب التهذيب )�ض:   
602( ت)7737(.

عبدالوهاب بن اأبي بكر املدين وكيل الزهري ثقة من ال�شابعة قال اأبو داود هو ابن بخت وقال الدارقطني من زعم اأنه عبد الوهاب ابن   
بخت فقد اأخطاأ.) تقريب التهذيب )�ض: 368( ت)4255(.

حممد بن م�شلم بن عبيد الله بن عبد الله بن �شهاب بن عبد الله بن احلارث بن زهرة بن كالب القر�شي الزهري ]وكنيته[ اأبو بكر الفقيه   
احلافظ متفق على جاللته واإتقانه ]وثبته[ وهو من روؤو�ض الطبقة الرابعة مات �شنة خم�ض وع�شرين وقيل قبل ذلك ب�شنة اأو �شنتني.) 

تقريب التهذيب )�ض: 506( ت)6296(.
حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري املدين ثقة من الثانية مات �شنة خم�ض ومائة على ال�شحيح وقيل اإن روايته عن عمر مر�شلة.)   

تقريب التهذيب )�ض: 182( ت)1552(.
اأم كلثوم بنت عقبة بن اأبي معيط االأموية اأ�شلمت قدميا وهي اأخت عثمان الأمه �شحابية لها اأحاديث ماتت يف خالفة علي .) االإ�شابة يف   

متييز ال�شحابة )8/ 462( ت)12231(, تقريب التهذيب )�ض: 758( ت)8760(.
احلكم على االإ�شناد:  

اإ�شناد �شحيح رجاله ثقات,  وقال االألباين: �شحيح.)�شحيح اجلامع ال�شغري وزيادته )2/ 1204( ح)7170(.  
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-التي ذكرناها- الأثم اإثم املت�شبب اإىل حتقيق هذه املفا�شد.
ومن اأعظم االأحاديث التي تقوم بتاأ�شيل هذا املبحث حديث عائ�شة قالت :   
ُت  ٍر َلَنَق�شمْ ُدُهممْ ِبُكفمْ ُمِك َحِديٌث َعهمْ اَل َقومْ ِبيُّ �شلى الله عليه و�شلم : َيا َعاِئ�َشُة َلومْ َقاَل الننَّ

.)1( ِ َبريمْ ُرُجوَن, َفَفَعَلُه ابمُْن الزُّ ا�ُض, َوَباٌب َيخمْ ُخُل الننَّ ِ َباٌب َيدمْ َبَة, َفَجَعلمُْت َلَها َباَبنيمْ المَْكعمْ
بني  اجلمع  وتعذر  ومف�شدة,  م�شلحة  تعار�شت  اإذا  اأنه  "فيه  النووي:  قال   
فعل امل�شلحة وترك املف�شدة بداأ باالأهم, الأن النبي �شلى الله عليه و�شلم اأخرب اأن رد 
الكعبة اإىل قواعد اإبراهيم عليه ال�شالم م�شلحة, ولكن يعار�شه مف�شدة اأعظم منه, 
وهي خوف فتنة بع�ض من اأ�شلم قريبًا ملا كانوا يرون تغيريها عظيمًا فرتكها النبي 

�شلى الله عليه و�شلم")2(.
وفيه تاأليف قلوبهم وح�شن حياطتهم واأن ال ينفروا وال يتعر�ض ملا يخاف تنفريهم 

ب�شببه ما مل يكن فيه ترك اأمر �شرعي)3(.
وفيه تعلق ويل االأمر مب�شالح رعيته, وتركه ما يخاف منه تولد ال�شرر.

االأوىل  فاملف�شدة   : متعار�شتان  وم�شلحتان  مف�شدتان  احلديث  هذا  ففي   
البيت,فارتكبت  بهدم  النا�ض  افتتان   : والثانية   . الراهن  و�شعه  على  البيت  ترك   :
اأدناهما وهي تركه على و�شعه الراهن . واأما امل�شلحتان : فاالأوىل : بناء البيت على 
قواعد اإبراهيم . والثانية : م�شلحة عدم افتتان النا�ض عن االإ�شالم وتاأليفهم عليه اإىل 
اأن يقر االإميان يف قلوبهم, وال�شك اأن امل�شلحة الثانية هي الكربى, فلما تعار�شتا 
روعي اأكربهما بتفويت اأدناهما, فرتك البيت كما هو مراعاًة مل�شلحة تاأليف النا�ض 

على االإ�شالم, والله اأعلم)4(.
وباجلملة فقد اعترب كثري من العلماء هذا احلديث وغريه من اأعمدة املوازنة   

بني امل�شالح.
اأخرجه: البخاري يف كتاب العلم, باب َمنمْ ترك بع�ض االأخبار خمافة اأن يق�شر فهم بع�ض النا�ض عنه, فيقعوا يف اأ�شد منه 37/1   -1

ح)126(, وم�شلم يف كتاب احلج )968/2( ح)1333(.
�شرح النووي على م�شلم )9 / 92(.  -2

عمدة القاري �شرح �شحيح البخاري )3 / 416(.  -3
تلقيح االفهام العلية ب�شرح القواعد الفقهية - )ج 3 / �ض 13(.  -4
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املبحث الثاين
التاأ�شيل النبوي لفقه الأقليات يف اأمور العبادات

اأهله وبلده, ال  ابتعد عن  الذي  امل�شلم  ي�شغل  اأهم ما  العبادة هي  اأن  ال �شك   
�شيما اإذا كان بني جمتمع ال تعنيه عبادته, وقد يعر�ض له يف هذه البالد ما يحتاج 

معرفته يف هذا البلد اأذكر منها:
التاأ�شيل لوقت ال�شلة:

التاأ�شيل ملو�شوع ال�شالة يف البالد التي ينعدم فيها حتديد وقت ال�شالة   
مثل البالد التي ال تغيب عنها ال�شم�ض لفرتة �شتة اأ�شهر تقريًبا, ثم تغيب مطلًقا بقية 

ال�شنة.
وهذه ين�شحب عليها حديث )الدجال(, فيقدر اأهلها لل�شلوات اخلم�ض, حيث   
البالد  اأقرب  على  ذلك  يف  معتمدين  �شاعة,  وع�شرين  اأربع  كل  يف  كاملة  يوؤدونها 
اإليهم, والتي تتمايز فيها اأوقات ال�شلوات املفرو�شة بع�شها عن بع�ض, وعليهم اأن 

يوزعوها على اأوقاتها اعتباًرا باالأبعاد الزمنية التي بني كل �شالتني.
فعن النوا�ض بن �شمعان )ر�شي الله عنه( عن الدجال قال : َذَكَر َر�ُشوُل اللِه   
اُه يف َطاِئَفِة  ى َظَنننَّ َع َحتنَّ �َض ِفيِه َوَرفنَّ اَل َذاَت َغَداٍة, َفَخفنَّ جنَّ )�شلى الله عليه و�شلم( الدنَّ
ِه, َعَرَف ذِلَك ِفيَنا, َفقاَل : ))َما �َشاأُنُكممْ ؟(( ُقلمَْنا : يا َر�ُشوَل اللِه,  َنا اإَليمْ ا ُرحمْ ِل . َفَلمنَّ خمْ الننَّ
فقاَل:  ِل,  خمْ الننَّ َطاِئَفِة  يِف  اُه  َظَنننَّ ى  َحتنَّ َت,  عمْ َوَرفنَّ ِفيِه  َت  �شمْ َفَخفنَّ الَغَداَة,  اَل  جنَّ الدنَّ َت  َذَكرمْ
ُرجمْ  , َفاأَنا َحِجيُجُه ُدوَنُكممْ ؛ َواإنمْ َيخمْ ُرجمْ َواأَنا ِفيُكممْ , اإنمْ َيخمْ ُكممْ َوفِني َعَليمْ اِل اأَخمْ جنَّ ُ الدنَّ ))َغريمْ
ُنُه  ُه �َشابٌّ َقَطٌط َعيمْ ِلٍم . اإننَّ ِه, واللُه َخِليَفتي َعَلى ُكلِّ ُم�شمْ �شِ ُروؤٌ َحجيُج َنفمْ , َفاممْ ُت ِفيُكممْ َوَل�شمْ
ِه َفواحِتَ �ُشوَرِة  َراأ َعَليمْ , َفلمَْيقمْ ُكممْ َرَكُه ِمنمْ ى بِن َقَطٍن, َفَمنمْ اأدمْ ِد الُعزنَّ ُهُه بَعبمْ َطاِفَيٌة, َكاأيّن اأُ�َشبِّ
مااًل, َيا ِعَباَد اللِه  ينًا َوَعاَث �شِ اِم َوالِعَراِق, َفَعاَث مَيِ َ ال�شنَّ ًة َبنيمْ ُه َخاِرٌج َخلنَّ ِف ؛ اإننَّ الَكهمْ
ٌم  َيومْ  : َيومًا  َبُعوَن  ))اأرمْ  : �ضِ ؟ قال  ُثُه يف االأرمْ ُلبمْ َوَما  اللِه,  َيا ر�ُشوَل   : ُقلمَْنا  ُبُتوا((  َفاثمْ
اللِه,  َر�ُشوَل  َيا   : ُقلمَْنا   )) اِمُكممْ َكاأَينَّ اِمِه  اأينَّ َو�َشاِئُر  َعٍة,  َكُجممْ ٌم  َوَيومْ ٍر,  َك�َشهمْ ٌم  َوَيومْ َك�َشَنٍة, 
َرُه(( ....  َلُه َقدمْ ُدُروا  ٍم ؟ َقال : ))ال, اقمْ اَلُة َيومْ ِفيَنا ِفيِه �شَ اأَتكمْ ُم النَِّذي َك�َشَنٍة  َفذلَك الَيومْ
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احلديث()1(.
كيفية  لهم  فبني  ال�شالة  كيفية  العبادات عن  اأعظم  ال�شحابة عن  �شاأل  فهنا   

ال�شالة.
�شاحب  لنا  �شرعه  اليوم  بذلك  هذا حكم خم�شو�ض  وغريه:  القا�شي  قال   
ال�شرع, قالوا: ولوال هذا احلديث ووكلنا اإىل اجتهادنا القت�شرنا فيه على ال�شلوات 

اخلم�ض عند االأوقات املعروفة يف غريه من االأيام .
ومعنى اأقدروا له قدره اأنه اإذا م�شى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبني   
اإذا م�شى بعده قدر ما يكون بينها وبني الع�شر  الظهر كل يوم ف�شلوا الظهر, ثم 
ف�شلوا الع�شر واإذا م�شى بعد هذا قدر ما يكون بينها وبني املغرب ف�شلوا املغرب 
وكذا الع�شاء وال�شبح ثم الظهر ثم الع�شر ثم املغرب وهكذا حتى ينق�شي ذلك اليوم, 
وقد وقع فيه �شلوات �شنة فرائ�ض كلها موؤداة يف وقتها. واأما الثاين الذي ك�شهر. 
والثالث الذي كجمعة فقيا�ض اليوم االأول اأن يقدر لهما كاليوم االأول)2(. ويقا�ض على 

ذلك �شائر االأحكام املتعلقة باالأيام واالأهّلة, من عدة و�شوم وزكاة.
ا ما قد ي�شاأل عنه يف �شالة اجلمعة وجوازها  ومما قد ي�شرب مثاًل تطبيقيًّ  
قبل الزوال حلاجة تتعلق ب�شيق الوقت حيث يق�شر النهار يف بع�ض البالد القريبة 
من القطب, وال �شيما يف ال�شتاء, ومنهم من ال يجد فر�شة ب�شبب درا�شته اأو عمله اإال 

يف وقت مبكر قبل الزوال.
"ويف  وقد ذهب احلنابلة اإىل جوازها قبيل الزوال بي�شري قال ابن قدامة:   
بع�ض الن�شخ يف ال�شاعة اخلام�شة, وال�شحيح يف ال�شاعة ال�شاد�شة, وظاهر كالم 
اخلرقي اأنه ال يجوز �شالتها فيما قبل ال�شاد�شة, وروي عن ابن �شعد وجابر و�شعيد 
ومعاوية اأنهم �شلوها قبل الزوال" وقال ابن قدامة: "ولنا على جوازها يف ال�شاد�شة 

ال�شنة واالإجماع)3(.

م�شلم يف كتاب الفنت )4 / 2250( ح)2937(. .  -1
�شرح النووي على م�شلم )66/18(, ومرقاة املفاتيح �شرح م�شكاة امل�شابيح )15 / 493(.  -2

املغني, البن قدامة, )3/ 239(.  -3
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التاأ�شيل جلمع ال�شلة حلاجة :
ال اأق�شد به جمع ال�شفر, اأو املطر, اأو املر�ض, واإمنا اجلمع الذي يرفع احلرج   

وامل�شقة يف غري االأعذار ال�شابقة.
فمثاًل هناك بع�ض البالد يتاأخر فيها غياب ال�شفق اإىل ما بعد منت�شف الليل   
يف بع�ض اأيام ال�شنة, وهناك بالد يطول فيها بع�ض اأ�شهر ال�شنة, ويق�شر الليل اإىل 
اأربع �شاعات, وهناك املوظف والطالب الذي ال يتمكن من اأداء ال�شلوات يف اأوقاتها 

لتتابع العمل و�شيق الوقت املخ�ش�ض للراحة, وهناك ال�شيخ العجوز وال�شبي.
ال�شلوات يف  بع�ض  اأداء  يجدون حرًجا وع�شًرا وم�شقة يف  هوؤالء  فجميع   
اأوقاتها املحددة �شرًعا, وخا�شة اأنهم يف بالد غري اإ�شالمية, ال تراعي �شعور امل�شلم 

يف ذلك وال تقيم لعبادته وزًنا وال اعتباًرا.
ِر  همْ الظُّ  َ َبنيمْ َم  َو�َشلنَّ ِه  َعَليمْ ُه  اللنَّ لنَّى  �شَ اللِه  َر�ُشوُل  َجَمَع   : َقاَل  ا�ٍض,  َعبنَّ ِن  ابمْ َعِن   

ٍف, َواَل َمَطٍر. ِ َخومْ َِديَنِة, يِف َغريمْ ِرِب َوالمِْع�َشاِء ِباملمْ َغمْ ِر, َواملمْ َوالمَْع�شمْ
َتُه, َويِف  ِرَج اأُمنَّ ا�ٍض : مِلَ َفَعَل َذِلَك ؟ َقاَل : َكيمْ اَل ُيحمْ ِن َعبنَّ يِف َحِديِث َوِكيٍع : َقاَل : ُقلمُْت اِلبمْ  

َتُه)1(. منَّ ِرَج اأُ نمْ اَل ُيحمْ ا�ٍض : َما اأََراَد اإِىَل َذِلَك ؟ َقاَل : اأََراَد اأَ ِن َعبنَّ َحِديِث اأَِبي ُمَعاِوَيَة : ِقيَل اِلبمْ
فدّل احلديث على جواز اجلمع احلقيقي, ب�شرط حتقق احلرج وامل�شقة عند   
عدم اجلمع, لقوله : )اأراد اأن ال يحرج اأمته(, ومن هذا احلديث ا�شتنتج اجلمهور جواز 

اجلمع للمر�ض وما يف معناه. وقالوا : )اإن م�شقة املر�ض فيه اأ�شد من املطر)2(.
فاإذا جاز اجلمع ب�شبب املر�ض ملا يف ال�شالة بوقتها معه من امل�شقة, جاز   
ذلك  يتخذ  اأال  يحتمل, وي�شرتط  ترك اجلمع �شيق وحرج ال  على  باأي عذر يرتتب 

عادة, واأال يتو�شع فيه.
التاأ�شيل جلواز ال�شلة على الغائب .

َي يِف  َجا�شِ ا�ِض الننَّ َم َنَعى ِللننَّ ِه َو�َشلنَّ ُه َعَليمْ لنَّى اللنَّ َرَة, اأَننَّ َر�ُشوَل اللِه �شَ َعنمْ اأَِبي ُهَريمْ  
ِبرَياٍت)3(. َبَع َتكمْ َ اأَرمْ لنَّى, َوَكربنَّ ُ�شَ ِم النَِّذي َماَت ِفيِه, َفَخَرَج ِبِهممْ اإِىَل املمْ المَْيومْ

اأخرجه: م�شلم يف كتاب ال�شالة )2/ 152( ح)1576(.  -1
�شرح النووي على م�شلم5)/218(, ومعامل ال�شنن)264/1(.  -2

اأخرجه: البخاري يف كتاب اجلنائز باب الرجل ينعى اإىل اأهل امليت بنف�شه)1/ 420( ح)1188(, ويف باب التكبري على اجلنازة اأربعًا,   -3
وم�شلم يف كتاب اجلنائز )3/ 54( ح)2162(.
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التاأ�شيل لحرتام جنازة غري امل�شلم :
من احرتام االإ�شالم جلنازة غري امل�شلمني ت�شريع القيام جلنازة الكافر, فقد   
َلَها َر�ُشوُل اللِه  َفَقاَم  تمْ َجَناَزٌة,  ِد اللِه, َقاَل : َمرنَّ ِن َعبمْ ثبت ذلك يف ال�شنة, فَعنمْ َجاِبِر بمْ
َت  َومْ ٌة, َفَقاَل : اإِننَّ املمْ َها َيُهوِدينَّ َنا َمَعُه َفُقلمَْنا : َيا َر�ُشوَل اللِه, اإِننَّ َم, َوُقممْ ِه َو�َشلنَّ ُه َعَليمْ لنَّى اللنَّ �شَ
َناَزَة َفُقوُموا)1(. فامل�شلم اأينما حل وارحتل يحرتم املوت ويقدره. َ ُتُم اجلمْ يمْ َفَزٌع, َفاإَِذا َراأَ

اأر�ض  يف  احلدود  اإقامة  عن  النهي  اأحاديث  جاءت  التطبيقية  االأمثلة  ومن   
ِب�َشاِرٍق  َفاأُِتَى  ِر  المَْبحمْ ِفى  َطاَة  اأَرمْ ِن  بمْ ِر  ُب�شمْ َمَع  ا  ُكننَّ َقاَل  َة  اأَُمينَّ اأَِبى  ِن  بمْ ُجَناَدَة  َعنمْ  العدو: 
ًة - البختية : الناقة طويلة العنق ذات ال�شنامني -َفَقاَل  ِتينَّ َدٌر َقدمْ �َشَرَق ُبخمْ ُيَقاُل َلُه ِم�شمْ
َفِر «.  َطُع االأَيمِْدى ِفى ال�شنَّ ِه -�شلى الله عليه و�شلم- َيُقوُل » اَل ُتقمْ ُت َر�ُشوَل اللنَّ َقدمْ �َشِمعمْ

ُتُه)2(. اَل َذِلَك َلَقَطعمْ َوَلومْ

املبحث الثالث
التاأ�شيل لفقه الأقليات يف املعاملت، واأمور احلياة اليومية

االإن�شان  عالقة  فنّظم  بت�شريعاته,  كلها  احلياة  ا�شتوعب  دين  االإ�شالم  اإن   
بخالقه, وعالقة النا�ض بع�شهم ببع�ض, اأفراًدا وجماعات.

اإال من  اأمور معا�شه  اأن يحقق  وملا كان االإن�شان ال ت�شعه العزلة, وال ميكنه   
التعامل,  اأمور  خالل تبادل املنافع مع االآخرين, فقد و�شع ال�شرع �شوابط حتكم 

وبناها على اأ�ش�ض �شليمة قائمة على احلق والعدل, دومنا حرج اأو عنت.
ويدل على ذلك ما روته اأم املوؤمنني عائ�شة ر�شي الله عنها اأن النبي �شلى الله   

عليه و�شلم ا�شرتى من يهودي طعاًما اإىل اأجل, ورهنه درعه)3(.
 )57  /3( اجلنائز  كتاب  يف  وم�شلم   ح)1249(,   )441  /1( يهودي  جلنازة  قام  من  باب  اجلنائز  كتاب  يف  البخاري  اأخرجه:   -1

ح)2181(.
َطُع )4/ 246( ح)4410(, والن�شائي يف كتاب احلدود, باب  ِو اأَُيقمْ ِرُق ِفى المَْغزمْ اِرِق َي�شمْ اأخرجه: اأبو داود يف كتاب احلدود, باب ال�شنَّ  -2

َفِر )8/ 466(ح)4994(, واأحمد يف امل�شند )29/ 168( ح)17626(. ُع يِف ال�شنَّ المَْقطمْ
اأخرجه : البخاري يف كتاب اجلهاد وال�شري, باب ما قيل يف درع النبي  r والقمي�ض يف احلرب ... 1068/3 ح )2759( ويف كتاب   -3
املغازي, باب وفاة النبي r 1620/4 ح)4197(, وم�شلم  يف كتاب امل�شاقاة, )1225/3ح)1603(, والن�شائي يف كتاب البيوع, باب 
مبايعة اأهل الكتاب 303/7 ح)4650(, وابن ماجة يف كتاب الرهون -, باب )1( 815/2 ح )2436(,  واالإمام اأحمد بن حنبل يف 
م�شنده 237/6 ح)26040(, وابن حبان كما يف االإح�شان – كتاب االأ�شحية - ذكر خرب قد �شنع به بع�ض املعطلة على اأهل احلديث 

حيث حرموا التوفيق الإدراك معناه 262/13 ح )5936(.
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اإذا مل يكونوا حماربني يف  اأ�شل يف جواز معاملة غري امل�شلمني  فاحلديث   
البيع, وال�شراء, والرهن, واالإجارة ونحو ذلك.

وهذا فقه عظيم فاالآن يتعامل امل�شلمون مع اليهود والن�شارى بيعًا و�شراء   
واحلديث بني لهم حكم الرهن لهم, وحكم هذا التعامل.

وال �شك اأن بع�ض اليهود حاولوا قتله, ومع ذلك مل ياأخذ الكل بجريرة بع�شهم,   
واإمنا تعامل مع هذا اليهودي الذي يبيع الطعام, فما اأعظم هذا الدين االإ�شالمي, وما 

اأعظم ر�شولهr الذي بني لنا كيفية التعامل مع اليهود امل�شاملني. 
والتعامل مع هوؤالء يجعلهم ي�شت�شعرون عظمة االإ�شالم, ويجعل من هوؤالء   

الّذمّيني عنا�شر �شاحلة تعمل وتعطي دون خوف اأو وجل.
ِه -�شلى الله عليه و�شلم-  َواَن اأَننَّ َر�ُشوَل اللنَّ فمْ ِه بمِْن �شَ ِد اللنَّ َعنمْ اأَُنا�ٍض ِمنمْ اآِل َعبمْ  
ًبا َقاَل » اَل َبلمْ َعاِرَيًة «.  اَلٍح «. َقاَل َعاِرَيًة اأَممْ َغ�شمْ َدَك ِمنمْ �شِ َواُن َهلمْ ِعنمْ فمْ َقاَل » َيا �شَ
ِه -�شلى الله عليه و�شلم-  ًعا َوَغَزا َر�ُشوُل اللنَّ َبِعنَي ِدرمْ اَلِثنَي اإِىَل االأَرمْ َ الثنَّ َفاأََعاَرُه َما َبنيمْ
ِه  َراًعا َفَقاَل َر�ُشوُل اللنَّ َها اأَدمْ َواَن َفَفَقَد ِمنمْ فمْ ِرُكوَن ُجِمَعتمْ ُدُروُع �شَ ُ�شمْ ا ُهِزَم املمْ ًنا َفَلمنَّ ُحَنيمْ
َرُم َلَك «.  َراًعا َفَهلمْ َنغمْ دمْ َراِعَك اأَ َنا ِمنمْ اأَدمْ ا َقدمْ َفَقدمْ َواَن » اإِننَّ فمْ -�شلى الله عليه و�شلم- ِل�شَ
َمِئٍذ. َقاَل اأَُبو َداُوَد َوَكاَن اأََعاَرُه  َم َما مَلمْ َيُكنمْ َيومْ ِه الأَننَّ ِفى َقلمْبي  المَْيومْ َقاَل اَل َيا َر�ُشوَل اللنَّ

َلَم)1(. ِلَم ُثمنَّ اأَ�شمْ َل اأَنمْ ُي�شمْ َقبمْ
اأخرجه: اأبو داود يف كتاب االإجارة باب يف ت�شمني العارية )3/ 321( ح)3565(, واأحمد يف امل�شند )29/ 471( ح)17950(.  -1

درا�شة اإ�شناد اأبى داود:  
عبد الله بن حممد بن اأبي �شيبة اإبراهيم ابن عثمان الوا�شطي االأ�شل اأبو بكر ابن اأبي �شيبة الكويف ثقة حافظ �شاحب ت�شانيف من   

العا�شرة مات �شنة خم�ض وثالثني ومائتني.) تقريب التهذيب )�ض: 320( ت)3575(.
جرير بن عبد احلميد بن قرط ب�شم القاف و�شكون الراء بعدها طاء مهملة ال�شبي الكويف نزيل الري وقا�شيها ثقة �شحيح الكتاب قيل   

كان يف اآخر عمره يهم من حفظه مات �شنة ثمان وثمانني وله اإحدى و�شبعون �شنة.) تقريب التهذيب )�ض: 139( ت)916(.
عبد العزيز بن رفيع بفاء م�شغر االأ�شدي اأبو عبد الله املكي نزيل الكوفة ثقة من الرابعة مات �شنة ثالثني ]ومائة[ ويقال بعدها وقد جاوز   

الت�شعني.) تقريب التهذيب )�ض: 357( ت)4095(.
َواَن فمْ ِه بمِْن �شَ ِد اللنَّ اأَُنا�ٍض ِمنمْ اآِل َعبمْ  

�شفوان ابن اأمية ابن خلف ابن وهب ابن قدامة ابن جمح القر�شي اجلمحي املكي �شحابي من املوؤلفة مات اأيام قتل عثمان وقيل �شنة   
اإحدى اأو اثنتني واأربعني يف اأوائل خالفة معاوية.) تقريب التهذيب )�ض: 276( ت)2932(, االإ�شابة يف متييز ال�شحابة )3/ 349( 

ت)4093(.
احلكم على االإ�شناد:  

اإ�شناد �شحيح رجاله ثقات, وقال ال�شيخ �شعيب: �شحيح)حتقيق م�شند اأحمد(, وقال االألباين : �شحيح )ال�شل�شلة ال�شحيحة )2/   
207( ح)631(.



جملة ت�أ�صيل العلوم {114}

العقود,  جملة  من  الأنها  الكفار,  من  اال�شتعارة  جواز  على  الواقعة  فدلت   
واالإ�شالم لي�ض �شرًطا يف العاقدين, ثم االأ�شل يف املعامالت االإذن واالإباحة, اإال ما 

دل الدليل على التحرمي, وال دليل هنا. 
العادات واحلياة اليومية:

فلم يكن من هديه �شلى الله عليه و�شلم عزل املخالف وال اال�شمئزاز منه وال   
االإ�شالم وعدله  �شماحة  اأذاهم ويريهم  على  يخالطهم وي�شرب  بل كان  عنه؛  التنفري 

وبره؛ ومن ذلك:
عيادة املري�ض:

كما يف البخاري عن اأن�ض ر�شى الله عنه »اأن غالما ليهود كان يخدم النبي   
�شلى الله عليه و�شلم فمر�ض فاأتاه النبي �شلى الله عليه و�شلم يعوده فقال: )اأ�شلم( 

فاأ�شلم«)1(.
الأكل من طعامهم ونكاح ن�شائهم:

َباُت َوَطَعاُم الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِحلٌّ َلُكْم َوَطَعاُمُكْم 
ِّ
ي قال تعاىل: {ُأِحلَّ َلُكُم الطَّ  

ِحلٌّ لَُْم َوالَُْْصَناُت ِمَن الُْْؤمَِناِت َوالَُْْصَناُت ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن َقْبلُِكْم إَِذا آَتْيُتُموُهنَّ 
} )�صورة امل�ئدة :5(.  ُأُجوَرُهنَّ

َعنمْ  اأكل من طعامهم ومن ذلك:  الله عليه و�شلم  النبي �شلى  اأن  ال�شنة  ويف   
َكَل  َفاأَ ُموَمٍة,  َم ِب�َشاٍة َم�شمْ ِه َو�َشلنَّ َعَليمْ ُه  لنَّى اللنَّ َتتمْ َر�ُشوَل اللِه �شَ اأَ ًة  َيُهوِدينَّ َراأًَة  اأَننَّ اممْ اأََن�ٍض, 
ُت  َلَها َعنمْ َذِلَك ؟ َفَقاَلتمْ : اأََردمْ َم, َف�َشاأَ ِه َو�َشلنَّ ُه َعَليمْ لنَّى اللنَّ َها, َفِجيَء ِبَها اإِىَل َر�ُشوِل اللِه �شَ ِمنمْ
ُتُلَها ؟  َطِك َعَلى َذاِك َقاَل : اأَومْ َقاَل, َعَلينَّ َقاَل َقاُلوا : اأَاَل َنقمْ ُه ِلُي�َشلِّ ُتَلَك, َقاَل : َما َكاَن اللنَّ الأَقمْ

َم)2(.  ِه َو�َشلنَّ ُه َعَليمْ لنَّى اللنَّ ِرُفَها يِف َلَهَواِت َر�ُشوِل اللِه �شَ َقاَل : اَل, َقاَل : َفَما ِزلمُْت اأَعمْ
بل من  اليهودية,  اأكل من طعام  عليه و�شلم  الله  النبي �شلى  اأن  فاأنت ترى   
ذبيحتها, وهذا من باب التي�شري على االأمة وخ�شو�شًا الذين يعي�شون اأقلية يف بالد 

اأهل الكتاب.
اأخرجه: البخاري يف كتاب الطب باب عيادة امل�شرك )5/ 2142( ح)5333(.  -1

اأخرجه: البخاري يف كتاب الهبة وف�شلها باب قبول الهدية )2/ 923( ح)2474(, وم�شلم يف كتاب الطب )7/ 14( ح)5756(.  -2
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َم  َو�َشلنَّ ِه  َعَليمْ ُه  اللنَّ لنَّى  ِبيِّ �شَ الننَّ َمَع  ا  ُكننَّ  : َقاَل  ٍر,  َبكمْ اأَِبي  ِن  بمْ َمِن  حمْ الرنَّ ِد  َعبمْ وَعنمْ   
ُكممْ َطَعاٌم ؟ َفاإَِذا َمَع  َم : َهلمْ َمَع اأََحٍد ِمنمْ ِه َو�َشلنَّ ُه َعَليمْ لنَّى اللنَّ ِبيُّ �شَ َثاَلِثنَي َوِمَئًة, َفَقاَل الننَّ
ِبَغَنٍم  َطِويٌل  َعانٌّ  ُم�شمْ ِرٌك  ُم�شمْ َرُجٌل  َجاَء  ُثمنَّ  َفُعِجَن  ُوُه,  َنحمْ اأَومْ  َطَعاٍم,  ِمنمْ  اٌع  �شَ َرُجٍل 
ٌة ؟, اأَومْ َقاَل : اأَممْ ِهَبٌة ؟ َفَقاَل :  ٌع اأَممْ َعِطينَّ َم : اأََبيمْ ِه َو�َشلنَّ ُه َعَليمْ لنَّى اللنَّ ِبيُّ �شَ َي�ُشوُقَها, َفَقاَل الننَّ
َم ِب�َشَواِد  ِه َو�َشلنَّ ُه َعَليمْ لنَّى اللنَّ َمَر َر�ُشوُل اللِه �شَ ِنَعتمْ َواأَ ُه �َشاًة, َف�شُ ى ِمنمْ رَتَ ٌع, َفا�شمْ اَل َبلمْ َبيمْ
ُه  لنَّى اللنَّ اَلِثنَي َوِمَئٍة اإِالنَّ َحزنَّ َلُه َر�ُشوُل اللِه �شَ ُ اللِه, َما ِمَن الثنَّ َوى, َقاَل : َواميمْ ِن اأَنمْ ُي�شمْ المَْبطمْ
َطاُه, َواإِنمْ َكاَن َغاِئًبا َخَباأَ َلُه,  ِنَها, اإِنمْ َكاَن �َشاِهًدا اأَعمْ ًة ِمنمْ �َشَواِد َبطمْ ًة ُحزنَّ َم ُحزنَّ ِه َو�َشلنَّ َعَليمْ
, َفَحَملمُْتُه  ِ َعَتنيمْ َل يِف المَْق�شمْ َنا, َوَف�شَ َمُعوَن َو�َشِبعمْ ُهَما اأَجمْ ِ َفاأََكلمَْنا ِمنمْ َعَتنيمْ َقاَل : َوَجَعَل َق�شمْ

َعَلى المَْبِعرِي, اأَومْ َكَما َقاَل)1(.
الهدية اإليهم:

ِن  ِه بمْ ِد اللنَّ الهدية اإىل امل�شرك جائزه وهذا ما فعله ال�شحابة وفهموه, فَعنمْ َعبمْ  
ِه -�شلى الله  ُت َر�ُشوَل اللنَّ ى �َشِمعمْ اِرى المَْيُهوِدىِّ َفاإِنِّ ُتممْ جِلَ َديمْ ُه َذَبَح �َشاًة َفَقاَل اأَهمْ ٍرو اأَننَّ َعممْ

ُثُه «)2(. ُه �َشُيَورِّ ُت اأَننَّ ى َظَننمْ اِر َحتنَّ َ يِنى ِباجلمْ يُل ُيو�شِ ِ عليه و�شلم- َيُقوُل » َما َزاَل ِجربمْ
�شلة ذوي القربى من غري امل�شلمني:

والثواب  ثابت  فيها  االأجر  بل  الدين,  اختالف  منها  مينع  ال  الرحم  ف�شلة   
حا�شل.

ي َقِدَمتمْ َعَلينَّ َوِهَي َراِغَبٌة, اأَومْ  ننَّ اأُمِّ َماَء, َقاَلتمْ : ُقلمُْت : َيا َر�ُشوَل اللِه, اإِ َعنمْ اأَ�شمْ  
.)3( ُلَها, َقاَل : َنَعممْ �شِ َراِهَبٌة اأََفاأَ

لقوله  الذميني  اأبويه  نفقة  امل�شلم  الولد  على  يجب  احل�شن:  بن  حممد  قال   
نَْيا َمْعُروفًا} )�صورة لقم�ن :15(, ولي�ض من امل�شاحبة باملعروف  تعاىل: {َوَصاِحْبُهَما ِف الدُّ
من  واجلدات  واالأجداد  والنوازل  جوعًا,  ميوتان  ويدعهما  الله,  نعم  يف  يتقلب  اأن 

اأخرجه: البخاري يف كتاب الهبة وف�شلها باب قبول الهدية )2/ 923( ح)2475(, وم�شلم يف كتاب االأطعمة )6/ 129( ح)5414(.  -1
اأخرجه: البخاري يف كتاب االأدب باب الو�شاءة باجلار )5/ 2239( ح)5669(, وم�شلم يف كتاب االآداب )8/ 36( ح)6780(, اأبو   -2

داود يف كتاب االأدب باب يف حق اجلوار )4/ 504( ح)5154(, واللفظ الأبي داود.
 )81  /3( الزكاة  كتاب  يف  وم�شلم  ح)2477(,   )924  /2( للم�شركني  الهدية  باب  وف�شلها  الهبة  كتاب  يف  البخاري  اأخرجه:   -3

ح)2287(.
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قبل االأب واالأم مبنزلة االأبوين يف ذلك, ا�شتحقاقهم باعتبار الوالد مبنزلة ا�شتحقاق 
االأبوين.ا.هـــــ)1(.

فاالإ�شالم حافظ على ال�شالت بني االأقارب, فراعى م�شاعر امل�شلم وم�شاعر   
غريه. ولكن ينبغي اأن يعلم اأن احلكم ال�شرعي ثابت متى احتدت �شورة امل�شاألة وعلة 
احلكم, �شواء كان ذلك يف دار اإ�شالم اأو دار كفر, ومتغري عند تغري املناط �شواء 
كان ذلك يف دار اإ�شالم اأو دار كفر, مبعنى اأّن امل�شاألة حمّل التطبيق يختلف حكمها 
اأقلية م�شلمة تعي�ض يف ظل دولة  بها  باختالف مناط احلكم فيها ال لكون املخاطب 

كفر, اأو اأكرثية م�شلمة تعي�ض يف ظل دولة اإ�شالم .
ومن االأمثلة التطبيقية على ما ذكرت:

اأن املجمع الفقهي التابع ملنظمة املوؤمتر االإ�شالمي قد اأفتى, بحرمة العمل يف     
املطاعم من غري �شرورة )اأي املطاعم التي تقدم اخلمر واخلنزير(, وبحرمة ت�شميم 

معابد �شركية, اأو االإ�شهام فيها. 
واأما اإذا ا�شطر للعمل يف تلك املطاعم فيجوز, ب�شرط اأال يبا�شر نف�شه �شقي     
اخلمر اأو حملها, اأو �شناعتها, اأو االجتار بها, وكذلك احلال بالن�شبة لتقدمي حلوم 

اخلنزير, ونحوها من املحرمات.

اخلامتـــــــــة
احلمد لله, وال�شالة وال�شالم على ر�شوله الله �شلى الله عليه و�شلم.  

بعد هذه الرحلة العلمية التي حاولنا من خاللها التاأكيد على اأن فقه االأقليات   
له اأ�شل يف ال�شنة ظهر من خالل البحث ما يلي:

�شمولية االأحكام ال�شرعية وعمقها.  )1(
جواز االإقامة بني ظهراين غري امل�شلمني ب�شرط توفر احلرية الدينية.  )2(

تزول  طارئة  فهي  احلرب  واأما  ال�شلم,  امل�شلمني  غري  مع  العالقة  االأ�شل يف   )3(
بزوال اأ�شبابها.

املب�شوط )105/4(.  -1
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اأننَّ ال�شريعة االإ�شالمية الغراء �شاحلة الأهل كلِّ زمان م�شى اأو �شياأتي, ولكلِّ   )4(
مكان؛ اقرَتب اأو ناأى عن ِديار االإ�شالم. 

ة,  فارات اإ�شالمينَّ ها �شِ ات امل�شِلمة اليوم على اأننَّ ه َينبغي النظر اإىل وجود االأقلينَّ اأننَّ  )5(
دة الرتكيب. َد جمموعة م�شكالت معقنَّ ف بحقائق االإ�شالم, ولي�شتمْ جمرنَّ ُتعرِّ

ومن هنا اأو�شي بالتايل:
على امل�شلمني اأن ي�شتغلوا وجودهم يف ديار غري امل�شلمني يف الدعوة اإىل الله,   )1(
الطرق  وب�شتى  وال�شلوك,  بالفكر  االإ�شالم,  عن  املفاهيم  ت�شحيح  خالل  من 

املتاحة واملمكنة.
اأن يعملوا ب�شكل دائب قبل كل �شيء على وحدة ال�شف االإ�شالمي, ونبذ التفرق   )2(
والت�شتت, فاإن يف ذلك قوة وظهوًرا, وخروًجا من الظل اإىل معرتك احلياة, 

واإثباًتا للوجود امل�شلم هناك, وبالتايل احل�شول على كثري من احلقوق.
االعتزاز بالدين ومبا جاء به من تكاليف, واأن امل�شلم هو االأعلى مبا يحمله من   )3(
قيم واأفكار ومناهج, ومبا يقوم به من �شلوكيات موافقة ملعتقده, واأن يتجنب 

االعتزاز بالدنيا وزينتها, فما احلياة الدنيا يف االآخرة اإال متاع الغرور.
عدم الركون والر�شا مبا هم عليه من �شرك ومعا�شي, فاإن اأقل اأحوال تغيري املنكر   )4(
اإنكاره بالقلب, ولي�ض بعد ذلك مثقال ذرة من اإميان. وليعلم امل�شلم اأن ح�شن اخللق 

مع املخالفني, لي�ض يف املواالة املحرمة, واأن قيمة االإن�شان بقيمة عقيدته.

املراجـــــــــــــع
القراآن الكرمي.  )1(

االآحاد واملثاين الأبي بكر بن اأبي عا�شم املحقق: د. با�شم في�شل اأحمد اجلوابرة   )2(
النا�شر: دار الراية – الريا�ض الطبعة: االأوىل, 1411 - 1991

االإح�شان يف تقريب �شحيح ابن حبان – لالأمري عالء الدين بن على بن بلبان   )3(
الفار�شي - ط/موؤ�ش�شة الر�شالة – بريوت – الثانية – 1414هـ - 1993م 

. االأرنوؤوط  �شعيب  – حتقيق/  – الثانية 
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الكتب  دار  �شاهني(,  علي  حممد  )حتقيق:  ط1,  للج�شا�ض  القراآن  اأحكام   )4(
العلمية, بريوت,1415هـ-1994م.

اإرواء الغليل يف تخريج اأحاديث منار ال�شبيل لالألباين اإ�شراف: زهري ال�شاوي�ض   )5(
ط: املكتب االإ�شالمي – بريوت الطبعة: الثانية 1405 هـ - 1985م.

االإ�شابة.  )6(
االإملام باأحاديث االأحكام البن دقيق العيد حقق ن�شو�شه و�شرح غريبه: حممد   )7(

خلوف العبد الله ط: دار النوادر, �شوريا الطبعة: االأوىل, 1434 هـ - 2013م.
البحر املحيط يف اأ�شول الفقه - للزرك�شي, ط: وزارة االأوقاف وال�شوؤون االإ�شالمية.  )8(

درا�شة  بريوت   – العلمية  الكتب  دار  ط:  البغدادي  للخطيب  بغداد  تاريخ   )9(
وحتقيق: م�شطفى عبد القادر عطا الطبعة: االأوىل, 1417 هـ

حتفة املحتاج يف �شرح املنهاج البن حجر الهيتمي روجعت و�شححت: على   )10(
مب�شر  الكربى  التجارية  املكتبة  النا�شر:  العلماء  من  جلنة  مبعرفة  ن�شخ  عدة 

ل�شاحبها م�شطفى حممد.
–لبنان االأوىل 1403هـ  التعريفات للجرجاين ط: دار الكتب العلمية بريوت   )11(

-1983م حتقيق: �شبطه و�شححه جماعة من العلماء باإ�شراف النا�شر.
تف�شري القراآن العظيم البن كثري ط2,) قدم له : عبد القادر االأرنوؤوط (, مكتبة   )12(

دار الفيحاء,دم�شق, ومكتبة دار ال�شالم, الريا�ض, 1418هـ _1998م.
– �شوريا  الر�شيد  التهذيب البن حجر املحقق: حممد عوامة ط: دار  تقريب   )13(

الطبعة: االأوىل, 1406 – 1986.
تلقيح االأفهام العلية ب�شرح القواعد الفقهية لوليد بن را�شد ال�شعيدان راجعه   )14(

وعلق عليه: ال�شيخ �شلمان بن فهد العودة بون طبعة.
اجلامع ال�شحيح امل�شند املخت�شر من اأمور ر�شول الله )�شلى الله عليه و�شلم(   )15(
و�شننه واأيامه وهو )�شحيح البخاري( – للبخاري ط/ دار ابن كثري اليمامة 

بريوت الثالثة  1407هـ - 1987م حتقيق / م�شطفى ديب البغا .
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حممد  حتقيق  �شورة,  بن  عي�شى  الأبى  الرتمذي  �شنن  هو  ال�شحيح,  اجلامع   )16(
فوؤاد عبد الباقي. دار الكتب العربية. بريوت – لبنان. 

اجلامع الأحكام القراآن للقرطبي دار اإحياء الرتاث العربي, بريوت, 1405هـ-   )17(
1985م.

الربل�شي  واأحمد  القليوبي  �شالمة  اأحمد  املوؤلف:  وعمرية  قليوبي  حا�شيتي   )18(
عمرية ط: دار الفكر – بريوت 1415هـ-1995م.

الكتاب  حلية االأولياء وطبقات االأ�شفياء - الأبي نعيم االأ�شبهاين - ط/ دار   )19(
العربي - بريوت - الرابعة 1405هـ.

رعاية امل�شلحة واحلكمة يف ت�شريع نبي الرحمة )�شلى الله عليه و�شلم( ملحمد   )20(
طاهر حكيم ط: اجلامعة االإ�شالمية باملدينة املنورة الطبعة: العدد 116, ال�شنة 

34, 1422هم2002م .
�شبل ال�شالم لل�شنعاين ط: دار احلديث بدون طبعة وبدون تاريخ.  )21(

ال�شل�شلة ال�شحيحة ملحمد نا�شر الدين االألباين ط: مكتبة املعارف – الريا�ض.  )22(
�شنن ابن ماجه, البن ماجة القزويني, حقق ن�شو�شه حممد فوؤاد عبد الباقي.   )23(

مطبعة دار اإحياء الكتب العربية.
�شنن اأبى داود – الأبي داود بن االأ�شعث – ط/ دار الفكر – حتقيق / حممد   )24(

حميى الدين عبداحلميد .
�شنن الدارمي – الأبي حممد الدارمي ط/ دار الكتاب العربي – بريوت –   )25(

االأوىل 1407هـ - حتقيق / فواز اأحمد زمرىل – وخالد ال�شبع العلمي .
 – – مكة املكرمة  – الأبي بكر البيهقي ط/ مكتبة دار الباز  ال�شنن الكربى   )26(

1414هـ - 1994م – حتقيق / حممد عبد القادر عطا .
�شنن الن�شائي املجتبى – الأبي عبد الرحمن الن�شائي – ط/ مكتبة املطبوعات–   )27(

حلب – الثانية – 1406هـ - 1986- حتقيق / ال�شيخ عبد الفتاح اأبو غدة.
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�شرح الق�شطالين = اإر�شاد ال�شاري ل�شرح �شحيح البخاري للق�شطالين ط:   )28(
املطبعة الكربى االأمريية, م�شر ال�شابعة, 1323 هـ.

الريا�ض  ال�شعودية,   - الر�شد  مكتبة  بطال ط:  البن  البخاري  �شرح �شحيح   )29(
الطبعة: الثانية, 1423هـ - 2003م حتقيق: اأبي متيم يا�شر بن اإبراهيم.

�شرح م�شكل االآثار الأبي جعفر الطحاوي حتقيق: �شعيب االأرنوؤوط ط: موؤ�ش�شة   )30(
الر�شالة الطبعة: االأوىل - 1415 هـ, 1494 م.

�شحيح اجلامع ال�شغري وزياداته لالألباين ط: املكتب االإ�شالمي.  )31(
�شحيح م�شلم – مل�شلم بن احلجاج– ط/ دار اإحياء الرتاث بريوت – حتقيق/   )32(

حممد فوؤاد عبد الباقي .
عمدة القاري �شرح �شحيح البخاري – لبدر الدين العيني – ط/دار اإحياء   )33(

الرتاث بريوت )د.ت(.
البن  العباد  مع  ومعا�شرته  عز وجل  ربه  مع  النبي  �شلوك  والليلة  اليوم  عمل   )34(
ي املحقق: كوثر الربين ط: دار القبلة للثقافة االإ�شالمية وموؤ�ش�شة علوم  نِّ ال�شُّ

القراآن - جدة / بريوت.
عون املعبود �شرح �شنن اأبي داود, ملحمد اأ�شرف العظيم اآبادي ط: دار الكتب   )35(

العلمية – بريوت الثانية, 1415 هـ
فتح الباري ب�شرح �شحيح البخاري البن حجر  ط دار املعرفة بريوت حتقيق/   )36(

حمب الدين اخلطيب.
فتح العلي املالك يف الفتوى على مذهب االإمام مالك ملحمد بن اأحمد بن حممد   )37(
بدون طبعة  املعرفة  دار  )املتوفى: 1299هـ( ط:  املالكي  الله  عبد  اأبي  علي�ض, 

وبدون تاريخ.
القامو�ض الفقهي ل�شعدي اأبي جيب ط:دار الفكر. دم�شق – �شورية ت�شوير   )38(

1993 م الطبعة الثانية 1408 هـ = 1988 م.
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ل�شان العرب البن منظور ط: دار �شادر – بريوت الثالثة - 1414 هـ  )39(
املب�شوط لل�شرخ�شي ط: دار املعرفة – بريوت 1414هـ-1993م  )40(

الكتاب  للرتاث, ودار  الريان  دار  للهيثمي ط  الفوائد,  الزوائد ومنبع  جممع   )41(
العربي القاهرة بريوت 1407 ـ.

احلاكم  الله  عبد  بن  حممد  الله  عبد  الأبي   – ال�شحيحني  على  امل�شتدرك   )42(
الني�شابوري – املتوفى 405هـ - ط/دار الكتب العلمية – بريوت – االأوىل 

. عطا  القادر  عبد  م�شطفى  – حتقيق/  1990م   - – 1411هـ 
م�شند االإمام اأحمد بن حنبل – لالإمام اأحمد بن حنبل– ط/ موؤ�ش�شة قرطبة – م�شر.  )43(

معامل ال�شنن, وهو �شرح �شنن اأبي داود للخطابي ط: املطبعة العلمية – حلب   )44(
الطبعة: االأوىل 1351 هـ - 1932 م.

املعجم االأو�شط  للطرباين املحقق: طارق بن عو�ض الله بن حممد , عبد املح�شن   )45(
بن اإبراهيم احل�شيني ط: دار احلرمني – القاهرة.

)املتوفى:  عمر  احلميد  عبد  خمتار  اأحمد  د  املعا�شرة  العربية  اللغة  معجم   )46(
1424هـ( مب�شاعدة فريق عمل ط: عامل الكتب االأوىل, 1429 هـ - 2008 م

املعجم الو�شيط املوؤلف: جممع اللغة العربية بالقاهرة ط: دار الدعوة.  )47(
معجم لغة الفقهاء  املوؤلف: حممد روا�ض قلعجي - حامد �شادق قنيبي ط: دار   )48(

النفائ�ض للطباعة والن�شر والتوزيع الثانية, 1408 هـ - 1988م.
مغني املحتاج اإىل معرفة معاين األفاظ املنهاج ل�شم�ض الدين اخلطيب ال�شربيني   )49(

ط: دار الكتب العلمية  االأوىل, 1415هـ - 1994م.
املغني البن قدامة ط: مكتبة القاهرة.  )50(

املقدمات املمهدات الأبي الوليد بن ر�شد القرطبي حتقيق: الدكتور حممد حجي   )51(
ط: دار الغرب االإ�شالمي, بريوت – لبنان: االأوىل, 1408 هـ - 1988 م

املنهاج �شرح �شحيح م�شلم بن احلجاج - للنووي – ط/ دار اإحياء الرتاث   )52(
. 1392هـ  الثانية    - – بريوت 
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ًة  َُقاَرِن )حتريٌر مل�شاِئِله ودرا�شتها درا�شًة نظرينَّ ِه املمْ وِل الِفقمْ ُب يف ِعلمِْم اأُ�شُ َُهذنَّ املمْ  )53(
– الريا�ض  ًة( لعبد الكرمي بن علي بن حممد النملة ط: مكتبة الر�شد  تطبيقينَّ

االأوىل: 1420 هـ - 1999 م .
املوافقات يف اأ�شول الفقه لل�شاطبي ط: دار املعرفة – بريوت حتقيق: عبد الله   )54(

دراز.
املوافقات يف اأ�شول لل�شاطبي فقه ط: دار املعرفة – بريوت حتقيق : عبد الله   )55(

دراز
)56(  نهاية املحتاج اإىل �شرح املنهاج ل�شم�ض الدين الرملي ط: دار الفكر, بريوت 

الطبعة: ط اأخرية - 1404هـ/1984م.
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االقرتاض اخلارجي وخماطره،والصيغ االسلمية البديلة منه
)دراسة حتليلية يف ضوء الواقع املعاصر ونصوص الشريعة االسلمية(

د. اأحمد عبداهلل حن�صل)1(

امل�شتخل�ض
�شنحاول من خالل هذا البحث ت�شليط االأ�شواء على االقرتا�ض اخلارجي,   
العربية  الدول  على  القرو�ض  هذه  واثر  اخلارجية  بالقرو�ض  التعريف  حيث  من 
واالإ�شالمية املدينة وبيان اأبرز االآثار ال�شلبية املعرقلة لعملية التنمية االقت�شادية يف 
هذه البلدان. وعليه, نتطرق يف البداية اإىل مفهوم االقرتا�ض اخلارجي وتعريفه ثم 
نتناول مربرات االقرتا�ض اخلارجي وكذا االآثار النا�شئة عن االقرتا�ض اخلارجي 
وطاقة الدول على خدمة ديونها اخلارجية. وقد جاءت الدرا�شة موزعة على خم�شة 
مباحث تناولنا يف املبحث االأول: حقيقة القر�ض وم�شروعيته وحكمه واأركانه, ويف 
املبحث الثاين تناولنا اأ�شباب االقرتا�ض اخلارجي, ويف املبحث الثالث مت التعر�ض 
ملخاطر االقرتا�ض اخلارجي واحللول الو�شعية البديلة منه, ويف املبحث الرابع بينا 
االإ�شالمية  ال�شيغ  خالل  من  وذلك  االإ�شالمية  ال�شريعة  قدمتها  التي  احللول  ابرز 
اإىل موقف  املبحث اخلام�ض  البديلة لالقرتا�ض اخلارجي. ويف االأخري تطرقنا يف 

الت�شريع اليمني من االقرتا�ض اخلارجي. 

الـمقـدمـة
احلمد لله الذي بنعمته تتم ال�شاحلات وال�شالة وال�شالم على املبعوث رحمًة   

للعاملني,واآله و�شحبه ومن �شار على نهجه اإىل يوم الدين.
وبعد : فاإن القرو�ض اخلارجيه تعد من امل�شادر املهمة والرئي�شية لتمويل   
عجز املوازنة العامة يف الدول النامية, وقد تزايدت احلاجة اإليها يف الع�شر الراهن 
النمو والتي تفتقر  العامل وال �شيما الدول االأخذة يف  بالن�شبة ملعظم دول  الأهميتها 

ق�شم الدرا�شات االإ�شالمية, كلية احلقوق.  -1
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اإىل موارد متويل م�شروعاتها التنموية ال�شخمة التي حتتاج اإىل متويل ال تقدر عليه 
هذه الدول, والواقع اإن التزايد امل�شتمر يف االقرتا�ض اخلارجي مي�شي يف ات�شاع 
مبرور الوقت مما ي�شكل اأزمة حقيقية للدول النامية االإ�شالمية العربية وغري العربية 
بذريعة  ال�شيطرة  الغربية  الدول  وحماوالت  االقت�شادية  العوملة  ظل  يف  وبخا�شة 
م�شكلة  وتت�شع  ت�شتمر  اأن  يتوقع  ولذا  االإ�شالمية,  الدول  مقدرات  على  االإرهاب 

االقرتا�ض من اخلارج؛ وال�شيما يف دولنا العربية و االإ�شالمية. 
 كل هذه االأ�شباب توؤدي – غالبًا – اإىل دفع الدول النامية اإىل االقرتا�ض اخلارجي, 
واالجتماعية  االقت�شادية  للم�شاكل  اإىل حل جزئي  يوؤدي  قد  االقرتا�ض  هذا  ومثل 
التي تعاين منها هذه البلدان, واحلقيقة اأن هذه احللول ظاهرية فقط؛ الأن فائدة هذه 
القرو�ض اآنية ال تلبث اأن تك�شف عن جوانب اأخرى �شلبية, واأقل ما ميكن اأن ن�شف 
به هذه القرو�ض باأنها ّتفقر الدول املقرت�شة وّتغني الدول املقر�شة, اإ�شافة اإىل اأن 
هذه القرو�ض ت�شبح نزفًا حقيقيًا لرثوة الدول املقرت�شة وعبئًا ثقياًل على االأجيال 

القادمة.
م�شكلة البحث تتمثل م�شكلة البحث يف اأن االقرتا�ض اخلارجي يعمل عل �شل   
جهود التنمية احلقيقية للبلد وما يرتتب عليها من انعكا�شات اجتماعية, وهذا يعد من 
اأخطر اآثار وانعكا�شات القرو�ض احلارجية على تنمية البلدان املدينة, فمن املالحظ 
اأن الكثري من هذه الدول ا�شطرت اإىل تاأجيل تنفيذ م�شاريعها اال�شتثمارية وخف�ض 
اأدى  االأجنبية؛ مما  واملوارد  ال�شيولة  نق�ض  ب�شبب  وذلك  فيها,  اال�شتثمار  معدالت 
يف النهاية اإىل مزيد من التبعية مبختلف اأ�شكالها: التجارية, واملالية والتكنولوجي 

وال�شيا�شية ونحو ذلك . 
فاإنه  ولذلك  املخاطر  بكثري من  االقرتا�ض اخلارجي حمفوف  البحث  ا�شئلة   
واملخاطر  واأ�شبابه  االقرتا�ض,  هذا  ماهية  حيث  من  االأ�شئلة  من  جملة  حوله  تثار 
القرو�ض اخلارجية  االإ�شالمية منه وما هو دور  ال�شريعة  الناجمة عنه, وما موقف 
يف متويل التنمية االقت�شادية وما هي اآثار تفاقم هذه القرو�ض على عملية التنمية 
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االقت�شادية, ثم ما هي احللول املقرتحة لعالج اإ�شكالية القرو�ض اخلارجية كل هذه 
الت�شاوؤالت التي تطرح ب�شاأن االقرتا�ض اخلارجي وغري ذلك من اال�شئلة هي التي 

دفعتني الختيار مو�شوع القرو�ض اخلارجية ودرا�شتها.
اهداف البحث يرجع الدافع الرئي�شي والهدف االول الختيار هذا املو�شوع   
الأ�شباب مو�شوعية تتجلى خا�شة يف بيان اآثار القرو�ض اخلارجية على اقت�شاديات 
الدول الفقرية, وباعتبار اأن هذه امل�شكلة التزال دون حل ناجع, وهي حتتاج اأكرث 
اإيجاد احللول التي متكن  اأي وقت م�شى اإىل املزيد من الدرا�شة والتفكري يف  من 
البلدان النامية املعنية من جتاوز هذه االأزمة؛كما اأن العديد من املبادرات واالإجراءات 
الدولية املتخذة من قبل الدول الدائنة اأو من قبل املوؤ�ش�شات املالية الدولية ا�شتهدفت 
اأعباء املديونية اخلارجية لكل دولة على حده, مقابل فر�ض جمموعة  التخفيف من 
اأكرث  بقدر  االأزمة  اأهميتها, وتتفاقم  تفقد  التي �شرعان ما  ال�شارمة  االإجراءات  من 

خطورة مما �شبق.
�شورة  اإعطاء  خالل  من  البحث  لهذا  اختيارنا  اأهمية  ترجع  البحث  اأهمية   
االقت�شادية  التنمية  على  تاأثرياتها  واإبراز  القرو�ض اخلارجية  وا�شحة وكاملة عن 
على الدول املدينة, الأن درا�شة وحتليل هذا املو�شوع من جوانبه املختلفة واملتنوعة 
هذه  حلل  وال�شائبة  املوحدة  العقالنية  القرارات  اتخاذ  يف  �شي�شاعدنا  واملعقدة 
امل�شكلة واالإملام بها, وقد جاءت هذه الدرا�شة تبيانا خلطر القرو�ض اخلارجية .من 
حيث املق�شود بها, واأ�شبابها ومدى تاأثريها يف اأقت�شاد الدول النامية, مع الرتكيز 
اأن  البحث  الولوج يف جلة  لزاما علي قبل  االإ�شالم منها, وكان  على حتديد موقف 
اأتعر�ض اواَل حلقيقة القر�ض وم�شروعيتة واركانه, وقد حاولت كذلك ت�شليط ال�شوء 
اأحد  القر�ض بو�شفة  اليمني من  القانون  اليمني بهدف حتديد موقف  القانون  على 
النافذ, منهج البحث وقد �شلكت يف  القانون املدين اليمني  العقود التي وردت يف 
هذه الدرا�شة املنهج العلمي املقارن الذي يعتمد على درا�شة مو�شوع البحث درا�شة 
تاأ�شيلية, وحتليلية وذلك من خالل عر�ض امل�شاألة حمل البحث يف املنظور االقت�شادي 
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املعا�شر, وحتليلها ما اأمكن اىل ذلك �شبيال مع الرتكيز على حتديد موقف ال�شريعة 
االإ�شالمية منها من خالل بيان احلكم ال�شرعي لالقرتا�ض اخلارجي مع الرتكيز على 
ذكر ابرز احللول التي قدمتها ال�شريعة االإ�شالمية وذلك من خالل ال�شيغ االإ�شالمية 
البديلة لالقرتا�ض اخلارجي, وقد اقت�شت خطة هذا البحث املتوا�شع توزيعه على 

خم�شة مباحث, وخامتة, وذلك على النحو االآتي:
1- املبحث االأول: حقيقة القر�ض وم�شروعيته وحكمه واأركانه.

2- املبحث الثاين :اأ�شباب االقرتا�ض اخلارجي.
3- املبحث الثالث:خماطر االقرتا�ض اخلارجي واحللول الو�شعية البديلة منه 
4- املبحث الرابع:حكم االقرتا�ض اخلارجي, وال�شيغ اال�شالمية البديلة منه.

5- املبحث اخلام�ض:موقف الت�شريع اليمني من االقرتا�ض اخلارجي. 

املبحث االأول
حقيقة القر�ض وم�شروعيته وحكمه واأركانه

متهيد:
يتطلب حتديد معنى م�شطلح القر�ض التعرف اوال على معنا اللغوي و يف   
ا�شطالح الفقهاء امل�شلمني القدامى واملعا�شرين مع بيان حكمه ال�شرعي؛ وعلى ذلك 

تق�شم درا�شة هذا املبحث اىل مطلبني على النحو االآتي:
املطلب االأول

التعريف بالقر�ض العام اخلارجي
اأوًل: معنى القر�ض لغة:

ومنه  قطعته,  اإذا  باملقرا�ض  ال�شيء  قر�شت  يقال  القطع  يعني  لغة  القر�ض   
قُرو�ٌض,  لتتقا�شاه؛ وجمعه  مالك  من  االإن�شان  تعطيه  ما  والقر�ض  الذهب,  قرا�شة 
لذلك يقــال ا�شــتقر�ض منــه بمعنــى طلــب منــه القــر�ض واقتر�ض منه اأخذمنه القــر�ض, 
ويطلق عليه ال�شلف, ولقد �شمي القر�ض بهذا اال�شم؛ الأن املُقر�ض يقطع جزءًا من 
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.)1( �ضمْ رَتِ ماله ليعطيه للُمقمْ
ثانيًا- تعريف القر�ض اأ�شطلحًا:

قبل تو�شيح املعنى اال�شطالحي للقر�ض اخلارجي عند رجال الفكر املايل   
القر�ض  تعريف م�شطلح  بيان  اأوال  واملنا�شب  امل�شتح�شن  اأنه من  اأرى  املعا�شرين, 
العام اخلارجي عند  القر�ض  يتم تعريف  بعد ذلك  ثم  القدامى,  امل�شلمني  عند فقهاء 

املهتمني من رجال الفكر املايل املعا�شر وذلك على النحواالتي:
)اأ( تعريف القر�ض عند فقهاء امل�شلمني القدامى:

عرف فقهاء امل�شلمني القدامى القر�ض ب�شفة عامة بعدة تعريفات متقاربة يف   
معناها وم�شمونها وان اختلفت يف األفاظها وظاهرها, ولكي تت�شح �شورة القر�ض 

يف ال�شريعة االإ�شالمية, �شاأقوم باإيراد تلك التعريفات على النحو االآتي:
لتتقا�شاه«)2(.  مثلي  من  تعطية  ما   « باأنه:  القر�ض  يعرف  احلنفي  املذهب  ففي 
ال  له  خمالف  غري  عو�ض  يف  متمول  دفع   « هو  القر�ض  اإن  قالوا  وعنداملالكية)3(: 
عاجاًل تف�شاًل فقط ال يوجب اإمكان عارية ال حتل متعلقًا بذمته«. اأماال�شافعية: فقالوا 
االقرتا�ض هو » متليك ال�شيء على اأن يرد بدله«)4(. وعرف احلنابلةالقر�ض باأنه«دفع 

مال ملن ينتفع به ويرد بدله«)5(.
)ب( تعريف القرو�ض اخلارجية عند رجال الفكر املايل:

القرو�ض اخلارجية من امل�شطلحات املعا�شره, حيث يالحظ اأن املهتمني من رجال   
العربي, بريوت, 1997م,  اأحياء الرتاث  القاف )مادة قر�ض(, ج 11 �ض 111-112, دار  العرب البن منظور, باب  ل�شان  راجع:   -1
واأ�شا�ض البالغة للزخمر�شي, ج 2 �ض 362, كتاب القاف, )مادة قر�ض(, دار املعرفة, بريوت, د- ت, ومعجم مقايي�ض اللغة البن 

فار�ض, كتاب القاف, باب القاف والراء وما يثلثهما, )مادة قر�ض(, يروت, د- ت .
راجع: حا�شية رد املحتار على الدر املختار البن عابدين ج 7 �ض 388, دار الكتب العلمية, بريوت, ط 1, 1415هـ, 1994م.  -2

راجع : التاج واالإكليل ملخت�شر خليل الأبي عبد الله حممد بن يو�شف بن اأبي القا�شم العبدري ال�شهري باملواق ج4�ض545, دار الكتب   -3
الر�شاد  دار  الت�شويل ج2 �ض 541- 542,  عبدال�شالم  بن  علي  الأبي احل�شن  التحفة  �شرح  البهجة يف  العلمية, بريوت, 1995م, 
ة اأَي حق, اأما ا�شطالحًا  ة يق�شد بها لغة: هي العهد والَكفالُة وجمعها ِذماٌم وفالن له ِذمنَّ منَّ احلديثة, املغرب, 1412هـ, 1991م . والذِّ
ذمم(,  مادة   ) منظور,  البن  العرب  ل�شان  اللغة,  اأ�شحاب  عند  راجع  واال�شتيجاب  لالإيجاب  اأهاًل  به  ال�شخ�ض  ي�شري  و�شف  فهي 

ج12�ض220, وا�شطالحا, ك�شف االأ�شرار الأ�شول البزدوي, لعبد العزيز البخاري ج4�ض237,دارالكتاب االإ�شالمي د. ت.
راجع:اأ�شنى املطالب �شرح رو�ض الطالب للقا�شي اأبى يحيى زكريا االأن�شارى ج9�ض96, املطبعة امليمنية,, القاهرة, 1313هـ, ونهاية   -4
املحتاج للرملي ج 4 �ض 219, دار الكتب العلمية, بريوت, 1414هـ, 1993م, ومغني املحتاج لل�شربيني ج2 �ض 153, دار املعرفة, 

بريوت, 1418هـ/ 1997م, واملهذب لل�شريازي, ج 3, �ض 185, دار القلم, دم�شق, 1417/ 1996م.
راجع : الرو�ض املربع للبهوتي ج 2 �ض 304, مكتبة نزار الباز, الريا�ض, 1418هـ/ 1997م.  -5
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الفكر املايل املعا�شر هم من ت�شدوا لبيان املق�شود به, اإذ عرف بع�ض رجال الفكر املايل 
املعا�شر القرو�ض اخلارجية باأنها:« تلك القرو�ض التى ت�شدرها الدولة خارج حدودها 
االإقليمية و يكتتب فيها االأفراد اأو الهيئات اخلا�شة اأو العامة االأجنبية, و قد يتم االقرتا�ض 

من الهيئات والبنوك الدولية, كالبنك الدويل اأو �شندوق النقد الدويل«)1(. 
وقال اآخرون القرو�ض اخلارجية:« هي القرو�ض التي حت�شل عليها الدولة   
اأجنبيه,  حكومات  من  اأو  البالد,  خارج  يف  مقيم  اعتباري  اأو  طبيعي  �شخ�ض  من 
مع التعهد بوفاء القر�ض وفوائده للدائنني يف التاريخ املحدد للت�شديد وفقًا ل�شروط 
العقد, وتلجاأ الدولة اإىل مثل هذه القرو�ض ل�شببني: االأول: حاجه الدولة اإىل روؤو�ض 
اأموال, وعدم كفاية االإيرادات الداخلية, واملدخرات الوطنية, والثاين: حاجة الدولة 
الوطني,  نقدها  لدعم  اأو  املدفوعات)2(  ميزان  العجز يف  لتغطية  اأجنبية  اإىل عمالت 
وحمايته من تدين قيمته اأو من اأجل احل�شول على ما يلزمها من �شلع اإنتاجية و�شلع 

ا�شتهالكية �شرورية لتلبية حاجة ال�شوق«)3(.
وقال بع�شهم هي »االأموال التي تقرت�شها الدولة من الدائنني من اخلارج«)4(.  

ج- تعريف القر�ض يف القانون املدين اليمني:
عرف امل�شرع اليمني القر�ض يف املادة )606( التي ن�شت على اأن “ القر�ض هو   
دفع املقر�ض مااًل مثليًا جمادًا اأو حيوانًا ال تتفاوت اآحادة تفاوتًا عظيمًا تختلف به القيمة 
كاحليوان بخالف الدور واالأرا�شي واجلواهر التي تتفاوت قيمتها فال ي�شح القر�ض 

بها ويلزم امل�شتقر�ض اأن يرد للمقر�ض عو�شًا مماثاًل معلقًا يف ذمة امل�شتقر�ض”)5(. 

راجع : مبادئ االقت�شاد العام للدكتور حامد دراز, �ض247,موؤ�ش�شة �شباب اجلامعة,, م�شر, االإ�شكندرية ط1,1984م.  -1
ميزان املدفوعات هو �شجل ت�شجل فيه قيمة جميع ال�شادرات والوردات من ال�شلع واخلدمات التي تن�شاأ بني املقيمني والعامل اخلارجي   -2

خالل ال�شنه راجع : معجم امل�شطلحات االقت�شادية علي بن حممد اجلمعة, �ض472,مكتبة العبيكان الريا�ض, 2000م .
. �ض223, 226, وعجز  عّمان, 1993م  للن�شر,  دار زهران  �شامية وخالد اخلطيب,  اأحمد زهري  للدكتورين  العامة  املالية   : راجع   -3

املوازنة وعالجه يف الفقه االإ�شالمي للدكتور ح�شني راتب يو�شف ريان, �ض297, دار النفائ�ض, االأردن, 1999م.
راجع : االقت�شاد املايل الو�شعي واالإ�شالمي للدكتورينمحمد عبداملنعم عمر واأحمد فريد م�شطفى, �ض 263- 264, موؤ�ش�شة �شباب   -4

اجلامعة, اال�شكندرية, 1999م .
املعنوي, �شنعاء,  التوجيه  مطبوعات  الر�شمية,  باجلريدة  من�شور   ,99 ل�شنة 2002م, �ض   14 رقم  اليمني  املدين  القانون   : راجع   -5

2002م.
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املودع  ياأذن  اأن  و�شورتها  قر�شًا  الوديعة  اعتبار  فيها  ميكن  حالة  وهناك   
للمودع عنده يف ا�شتعمال ال�شيء املودع لديه على اأن يرد مثله قدرًا ونوعًا و�شنفًا 
عقد  احلالة  هذه  ين�شاأ يف  الذي  العقد  اعتبار  اليمني  امل�شرع  قرر  احلالة  هذه  ففي 
»اإذا  اأنه:   )952( املادة  ق�شى يف  بالقر�ض؛ حيث  اخلا�شة  للقواعد  يخ�شع  قر�ض 
للوديع  املودع  واأذن  باال�شتعمال  يتلف  ماال  اأو  النقود,  من  مبلغًا  الوديعة  كانت 

با�شتعماله اعترب الت�شرف قر�شًا الوديعة«)1(. 
فاملودع يف هذه احلالة ينتفع بالوديعة وي�شتهلكها, ومن ثم فهو �شامن لها   
عليها  التنطبق  الأنها  الوديعة؛  �شفة  ولي�شت  القر�ض  �شفة  وهذه  االأحوال,  كل  يف 

اأحكام الوديعة باملعنى احلقيقي.
من هذه التعاريف ميكن ا�شتخال�ض االأمور االآتية:  

اأن م�شطلح القر�ض اخلارجي)القرو�ض احلارجية( من امل�شطلحات املعا�شرة   -1
اأجد فيما اطلعت عليه من  االإ�شالمية, حيث مل  ال�شريعة  التي مل يعرفها فقهاء 
مراجع وم�شنفات دلياًل واحدًا يبني معنى هذه القرو�ض )القرو�ض احلارجية(, 
مل  القرو�ض  فهذه  احلديثة,  امل�شطلحات  من  اخلارجيه  القرو�ض  فم�شطلح 
(, وال يف عهد ال�شحابة الكرام من بعد ذلك,  تكن معروفة يف عهد النبي )
ولكن املهتمني بالفكر املايل املعا�شر هم من ت�شدوا لبيان املق�شود بها, فلفظ 
اخلا�ض,  القر�ض  معنى  اإىل  ين�شرف  االإ�شالمية  ال�شريعة  فقهاء  عند  القر�ض 
وهو القر�ض الذي يتم بني االأفراد فقط دون اأن تكون الدولة طرفًا فيه خالفا 
للقرو�ض اخلارجية, كما تبني لنا كذلك اأن التعاريف التي اأوردها فقهاء امل�شلمني 

للقر�ض متقاربة يف معناها وم�شمونها واإن اختلفت يف األفاظها.
كلمتان  وال�شلف  فالقر�ض  اي�شًا,  ال�شلف  ي�شمى  العرف  يف  القر�ض  اإن   -2
مرتادفتان؛ فكما اأن القر�ض يرد فيه املقرت�ض بدل ما اأخذ من املقِر�ض؛ فكذلك 
ال�شلف)2(, كما ال ي�شرتط اأن يكون القر�ض من املثليات فح�شب, بل يجوز اأن 
وقد عرفت املادة )938( من القانون املدين اليمني الوديعة باأنها:"ترك املودع مااًل لدى غريه ملجرد حفظه بالرتا�شي وتكون اإما مع   -1

ت�شليم املال للوديع اأوالتخلية بينه وبني املال واالأ�شل يف الوديعة اأن تكون بغري اأجر". .
بريوت,  املعرفة,  دار   ,104 �ض  ج2  الدردير  الأحمد  ال�شغري  ال�شرح  على  ال�شاوي,  ملحمد  امل�شالك  الأقرب  ال�شالك  بلغة  راجع:   -2

1988م.
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يكون من القيميات؛ كاحليوان ونحو ذلك)1(, وهذا ماذهب اإليه جمهور الفقهاء 
من غري احلنفية و�شيتم التعر�ض تف�شيال لذلك يف مو�شعة الحقًا.

املنظمات  اأو  اخلارجية,  الدولة  اأحدهما  طرفني,  بني  عقد  اخلارجي  العام  القر�ض   -3
الدولية مثل �شندوق النقد الدويل اأو البنك الدويل ومايلحق بهما؛)كنادي باري�ض 
ونادي لندن( ومبوجب هذا العقد تتعهد الدولة )الطرف االأول( برد مثل القر�ض مع 
الفوائد عند حلول االأجل املتفق عليه, وهذا ماظهر جليا من خالل تعاريف علماء الفكر 
املايل الو�شعي للقرو�ض اخلارجية الذين قالوا بجواز الفائدة اأو الزيادة التي ترد 
على اأ�شل القر�ض, والتي يردها املقرت�ض مع اأ�شل القر�ض, وهذه الزيادة )الفائدة( 
هي عني الربا املحرم, وهم بذلك قد خالفوا قواعد ال�شرع احلنيف الذي يعترب الزيادة 

على اأ�شل القر�ض من باب الربا املحرم الذي ال جتيزه ال�شريعة االإ�شالمية.
امل�شرع  ان  فاملالحظ  اليمني  املدين  القانون  يف  القر�ض  لتعريف  بالن�شبة  اأما   -4
اأخذه  ملا  اأن يكون مماثاًل  بد  العو�ض ال  اأن  بفائدة وذكر  القر�ض  اليمني مل يجز 
امل�شتقر�ض, فال يجب اأن يزيد العو�ض عما اأخذ امل�شتقر�ض, وهذا ما بينته املادة 
)606(, اإذ ن�شت على اأنه« يلزم امل�شتقر�ض اأن يرد للمقر�ض عو�شًا مماثاًل معلقًا 
يف ذمة امل�شتقر�ض«, كما اأن الفقرة )5( املادة )610( ن�شت على اأنه » اإذا اأقرتن 
القر�ض ب�شرط ربوي يلغى ال�شرط وي�شح القر�ض ويلزم امل�شتقر�ض رد مثل ما 
قب�ض,عالوًة على ذلك فاإن القانون املدين اليمني قد حرم الفائدة الربوية ب�شورة 
جلية ووا�شحة,وهذا ما ذكرته املادة)356( التي ن�شت على اأن » كل اتفاق على 
فائدة ربوية باطل وال يعمل به, وكل اتفاق تبني اأنه ي�شرت فائدة ربوية غري �شحيح 
كذلك وال يعمل به, ومع ذلك يجوز ل�شاحب احلق اأن يتفق على عمولة يف مقابل 
اأي عمل يقوم به ملنفعة املدين بالوفاء, وال يجوز اأن تزيد الن�شبة املتفق عليها يف 
مقابل االمور املن�شو�ض عليها يف الفقرة ال�شابقة عن )5%( من قيمة احلق, ويجوز 
اأنه ال ميثل اتفاقًا حقيقيًا  للقا�شي اأن يرف�ض احلكم باملقابل املتفق عليه اإذا تبني 
من قبل �شاحب احلق, اأو ينق�شه بن�شبة ما تبني اأنه نق�ض من االتفاق احلقيقي عن 

راجع: القوانني الفقهية البن جزي �ض310 , دار الر�شاد احلديثة, الدار البي�شاء, 2005م.  -1
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الن�شبة املتفق عليها مع مراعاة العرف التجاري فيما ال يخالف �شرعًا« .
وذكرت املادة )357( من القانون املدين اأن امل�شائل التجارية يتبع فيها ما هو   
يخالفه, ومع  ال�شرع وال  مع  يتفق  فيما  التجاري  القانون  عليه يف  من�شو�ض 
املوجودة يف  امل�شارف حاليًا  فمعامالت  الن�شو�ض؛  يكذب هذه  فالواقع  ذلك 
اليمن ويف غريها من البلدان العربية ما تزال حمكومة بالربا؛ ومع ذلك يالحظ 
اأن امل�شارف التجارية مازالت تتعامل بالقرو�ض الربوية غري اآبهٍة بالن�شو�ض 
القانونية التي حترم مثل هذه القرو�ض التي متت االإ�شارة اإليها, لذا ناأمل من 
الفوائد  امل�شارف على جترمي  قانون  اليمني مراعاة ذلك والن�ض يف  امل�شرع 
الربوية حتى اليحدث الت�شارب بني القواعد العامة يف القانون املدين اليمني, 
ومايجري يف امل�شارف التقليدية. ولذا فان هذه املعامالت غري جائزة قانونا, 
ف�شال على خمالفتها ال�شريحة, الحكام ال�شريعة اال�شالمية التي حتر�ض دائما 

وابدا على �شد باب احلرام باي �شكل واي �شورة كان.
املطلب الثاين

م�شروعيته القر�ض وحكمته واركانه
الفرع الول : م�شروعيته القر�ض

الذي يربمه  القر�ض اخلا�ض  ال�شريعة اال�شالمية قد عرفت  اأن  علمنا �شلفا   
االفراد فيما بينهم واأما م�شروعية هذا القر�ض فقد ثبتت بالكتاب الكرمي, وال�شنة 

النبوية ال�شريفة, واالإجماع, والقيا�ض واملعقول .
اأوًل- من القراآن:

 َوالتَّْقَوى َوَل َتَعاَونُوا َعَلى الِْثِم َوالُْعْدَواِن َواتَُّقوا اللََّ إِنَّ 
ِّ
قال تعاىل {َوَتَعاَونُوا َعَلى الِب  -1

اللََّ َشِديُد الِعَقاِب})1(. تاأمر هذه االآية الكرمية امل�شلمني بالتعاون, ومن �شور التعاون 
والتكافل بينهم م�شاعدة املحتاجني اإىل املال باإقرا�شهم, واإنظار املع�شرين منهم.

َلُه َأْضَعافًا َكِثَية َوالل  قال تعاىل :{َمْن َذا اَلِذي يُْقِرُض الل َقْرًضا َحَسنًا َفُيَضاِعُفُه   -2
َيْقُبُض َويَْبُسُط َواِلَْيِه ُتْرَجُعون})2(.

راجع: �شورة املائدة - االية رقم )2(.  -1
راجع: �شورة البقرة: االآيتان 244- 245.  -2
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ويف هذه االآية القراآنية الكرمية نالحظ اأن الله �شبحانه وتعاىل قد حث على   
االإنفاق يف �شبيله, و�شبل الله كثرية, كاحلث على اإنفاق املال على الفقراء واملحتاجني 
والتو�شعة عليهم, ويف �شبيل الله بن�شرة الدين االإ�شالمي وهو اأول ال�شبل واأعظمها 
العلية  بنف�شه  الفقري  عن  وتعاىل  �شبحانه  الله  وقدكنى  العليا,  هي  الله  كلمة  لتكون 
املنزهة عن احلاجات ترغيبا يف ال�شدقة كما كنى عن املري�ض واجلائع والعط�شان 

بنف�شه املقد�شة عن النقائ�ض واالآالم)1(.
كذلك نالحظ يف هذه االآية الكرمية اأن الله �شبحانه وتعاىل األزم على نف�شه اأن ياأجر 
كل من اأقر�ض باالإنفاق يف �شبيله, وهذا االأجر لي�ض باملثل فقط ولكن باأ�شعاف ما 
يف  ملا  وذلك  اجلزاء,  وح�شن  الثواب  من  حت�شى  ال  كثرية  اأ�شعافا  املقر�ض  قدمه 

القر�ض من خرٍي واجٍر عظيم عند الله �شبحانه وتعاىل)2(. 
ثانيًا: من ال�شنة النبوية:

هناك العديد من االأحاديث النبوية التي دلت على جواز االإقرتا�ض للم�شلحة   
العامة, وهذه االأحاديث مل تفرق بني قر�ض ل�شخ�ض اأو قر�ض لدولة فهي مطلقة مل 
( اقرت�ض  يرد ما يقيدها اإال اأنني وجدت يف ال�شنة النبوية ما يوحي اإىل اأن النبي )
( ب�شفته حاكمًا ورئي�شًا للدولة  من اأُنا�ض واأن هذا اال�شتقرا�ض اإمنا قام به النبي )

وهذه االأحاديث هي:
( اأ�شت�شلف من رجل بكرًا)3( فقدمت عليه اإبل  عن اأبي رافع اأن ر�شول الله ) )اأ( 
من اإبل ال�شدقة فاأمر اأبا رافع اأن يق�شي الرجل بكره فرجع اإليه اأبو رافع فقال:ما 
اأجد فيها اإال خيارًا رباعيًا فقال:اأعطه اإياه فاإن خيار النا�ض اأح�شنهم ق�شاًء«)4(.

اإبل  من  القر�ض  �شداد  اأن  ال�شريف  النبوي  هذااحلديث  من  ي�شتفاد  والذي   
راجع: اجلامع الأحكام القراآن للقرطبي ج3 �ض240, دار عامل الكتب, الريا�ض, اململكة العربية ال�شعودية, 2003 م, اأحكام القراآن   -1
البن العربي ج1 �ض 305- 307, دار الفكر العربي, بريوت, د- ت, وجامع البيان يف تاأويل اآي القراآن الكرمي للطربي, ج2, �ض 

606- 607, دار الكتب العلمية, بريوت, 1418هـ, 1997م.
راجع: اجلامع الأحكام القراآن للقرطبي ج3 �ض240.  -2

البكر من االإبل – بفتح الباء – هو ال�شغري منها كالغالم من االآدميني, واالأنثى بكره وقلو�ض, وهي ال�شغرية مبنزلة اجلارية من   -3
االإناث, فاإذا ا�شتكمل �شت �شنني, ودخل يف ال�شابعة فهو رباع واالأنثى رباعية )راجع: �شرح النووي على �شحيح م�شلم ج 7 �ض 

4349, دار الغد العربي, القاهرة, 1408هـ, 1988م.
اأخرجه م�شلم يف �شحيحة يف كتاب امل�شاقات, باب جواز اقرتا�ض احليوان وا�شتحباب توفيته خريًا مما عليه " راجح �شحيح م�شلم   -4

ب�شرح النووي ج 7 �ض 4348.
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( مل يكن لنف�شه وذلك الأن ال�شدقة  ال�شدقة دليل على اأن ا�شتقرا�ض النبي )
ال حتل له بل كان ب�شفته رئي�شًا للدولة ومن اأجل االإنفاق فيما يخ�ض ذلك من 

�شد حاجات الفقراء من الرعية)1(.
( قال لعمر: »اإنا قد اأخذنا زكاة العبا�ض عام االأول للعام”)2(,  روى اأن النبي ) )ج( 

ويف رواية “اإن العبا�ض قد اأ�شلفنا زكاة ماله العام والعام املقبل”)3(.
اأخذ  جواز  اأوال  وهما  اال  مهمني  اأمرين  يوؤكدعل  ال�شريف  النبوي  واحلديث   
احلاكم الزكاة قبل حلول وقتها وثانيا جواز اال�شتقرا�ض من اأجل �شد حاجات 

النا�ض)4(.
ا�شتلف   ) ( النبي  اأبية عن جده“ اإن  املخزومي عن  اأبي ربيعة  ابن  عن عبدالله  )د( 
 ) حني غزا حنينًا ثالثني اأو اأربعني األفًا, فلما قدم ق�شاها اإياه ثم قال له النبي )

واحلمد”)5(. الوفاء  ال�شلف  جزاء  واإمنا  ومالك,  اأهلك  يف  لك  الله  “بارك 
وجه الداللة يف احلديث اأن جتهيز اجلي�ض يف احلروب من م�شوؤوليات الدولة   
( بال�شلف لهذا الهدف دليل على جواز قيام احلاكم باالقرتا�ض  وقيام النبي )

من اأجل �شد حاجات الدولة.
( قال “ ما من م�شلم يقر�ض م�شلمًا قر�شًا مرتني  عن ابن م�شعود اأن النبي ) )هـ( 

اإال كان ك�شدقتها مرة”)6(.

راجع: نيل االأوطار ل�شوكاين, ج5�ض451.  -1
رواه الرتمذي يف اجلامع ال�شحيح – عن علي ر�شي الله عنه – يف كتاب الزكاة, باب ما جاء يف تعجيل الزكاة, برقم 679, ج 3,   -2
�ض 54, دار احلديث, القاهرة, د- ت, وقال عنه )) ال اأعرف حديث تعجيل الزكاة من حديث اإ�شرائيل عن احلجاج بن دينار اإال من 

هذا الوجه((.
رواه الدارقطني يف �شننه – عن عبدالله بن عبا�ض – يف كتاب الزكاة, باب تعجيل ال�شدقة قبل احللول, برقم 1993م, ج1, �ض   -3

108, دار الكتب العلمية, بريوت, ط1, 1417هـ/1996م.
راجع:�شرح النووي على �شحيح م�شلم,كتاب الزكاة,باب يف تقدمي الزكاة ومنعها برقم2241,ج4,�ض 16.  -4

ط1,  القاهرة,  احلديث,  دار   ,361 �ض  ج2,   ,2424 برقم  الق�شاء,  ح�شن  باب  ال�شدقات  كتاب  يف  �شننه,  يف  ماجه  ابن  رواه   -5
الريا�ض,  املعارف,  مكتبة  ماجه, ج2, �ض 282,  ابن  �شنن  �شل�شلة �شحيح  احلديث يف  هذا  االألباين  ذكر  وقد  1419هـ/1998م, 

1997م, وقال عنه ))ح�شن((.
رواه ابن ماجه يف �شننه يف كتاب ال�شدقات, باب القر�ض برقم 2430, ج 2, �ض 364, وقال عنه االألباين ))ح�شن(( راجع �شحيح   -6
الفوائد البن حجر  الزوائد ومنبع  )) �شعيف(( راجع جممع  ابن حجر  االألباين, ج 2, �ض 284, وقال عنه  تاأليف  ابن ماجه  �شنن 

الهيثمي, كتاب البيوع, باب ما جاء يف القر�ض, ج 4, �ض 126, دار الكتب العلمية, بريوت, 1988م.
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ال  اإذ  ال�شدقة؛  من  اأعظم  موقعة  واأن  القر�ض  ف�شيلة  على  احلديث  هذا  ويدل   
يقرت�ض اإال حمتاج)1(,الن بع�ض النا�ض قد ي�شتعفف عن تناول الزكاة وال�شدقات 
حياًء وخجاًل من �شدة احلاجة, اأما يف القر�ض احل�شن فاإنهم ينالون ما فيه �شدًا 
حلاجاتهم مع �شيانة حيائهم وعزتهم وكرامتهم)2(, فاإذا نظم القر�ض وعرف 
نفعًا  للم�شلمني,  نفعًا  القر�ض  كان  الدقيقة  بواعثه  اإىل  واأ�شري  الدقيقة  اأحكامه 

للمقر�ض ونفعًا للمقرت�ض .  
�ض عن موؤمن كربة من كرب  ( : “ من نفنَّ عن اأبي هريرة قال: قال ر�شول الله ) )و( 
الدنيا نف�ض الله عنه كربة من كرب يوم القيامة, ومن ي�شر على مع�شر, ي�شر الله 
عليه يف الدنيا واالآخرة, ومن �شرت م�شلمًا �شرته الله يف الدنيا واالآخرة, والله 

يف عون العبد ما كان العبد يف عون اأخيه”)3(. 
بني  والتكافل  الرتاحم  اأهمية  عل  يحث  فهو  و�شامل,  عام  احلديث  فهذا   
اأفراد  بني  االإقرا�ض  والتعاون  التكافل  لهذا  االأ�شا�شية  ال�شور  اأهم  ومن  امل�شلمني 
املجتمع, فالقر�ض يدخل يف باب التخفيف والتي�شري ولذلك فامل�شلم بالقر�ض يرفع 
الدنيا واالآخرة,  الكبري يف  الثواب  امل�شلم ويتح�شل على  اأخيه  العوز واحلاجة عن 

وعلى ر�شا الله عز وجل مما يوؤدي اإىل زرع املحبة واالألفة يف قلوب النا�ض)4(.
ثالثا: الإجماع: 

تفريج  من  فيه  ملا  وا�شتحبابه  القر�ض,  جواز  على  امل�شلمني  اإجماع  انعقد   
للكروب, وم�شاعدة للمحتاجني)5( وملا فيه من تو�شعة على املقرت�ض؛ الأنه ال يقرت�ض 
اإنكار احدهم)6(, و االأمة االإ�شالمية التزال  اإال من حاجة, والفقهاء يقرونه من غري 
تتعامل به منذ عهد ر�شول الله عليه ال�شالة وال�شالم اإىل ع�شرنا هذا, فقد اقرت�ض 

راجع: نيل االأوطار لل�شوكاين, كتاب القر�ض, برقم 2280, ج5, �ض 244, دار الكتب العلمية, بريوت, ط 1, 1995م.  -1
راجع: القر�ض ثوابه واأحكامه لعمار مو�شلي �ض53, دار االألباب, دم�شق, 1993م.  -2

اأخرجه م�شلم يف �شحيحة يف كتاب الدعوات, باب ف�شل االجتماع على تالوة القراآن وعلى الذكر برقم 2699 ج11 �ض 6785, مكتبة   -3
الباز, الريا�ض, ط1, 1417هـ/1996م.

راجع: نيل االأوطار لل�شوكاين, كتاب القر�ض, باب اال�شتقرا�ض ج5 �ض 244.  -4
راجع:االإقناع يف م�شائل االإجماع لعلي بن القطان الفا�شي ج 3�ض1664, دار القلم, دم�شق,2003م.  -5

االإرادات  منتهي  و�شرح  ن�شر,  تاريخ  دون  بريوت,  العربي,  الكتاب  دار  قدامه ج4 �ض 353,  البن  الكبري  وال�شرح  املغني  راجع:   -6
ملن�شور البهوتي ج2 �ض 697, مكتبة نزار م�شطفى الباز, الريا�ض, ط1,1997م.
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على  دلياًل  لديهم  االإقرا�ض  معنى  وكان  واقر�شوا,  عليهم  الله  ر�شوان  ال�شحابة 
التقوى واملروءة وطريقًا من طرق فعل اخلري بالنا�ض والتخفيف عن كاهل امل�شلمني 
( وهو اأي�شًا قربة يتقربون به اإىل الله  وهذا ال�شلوك الطيب اكت�شبوه من هدي )
انه قال:  بالغري, فعن جماهد  الرفق والرحمة واالإح�شان  اأبواب  ملا فيه من  �شبحانه 
فقال  منها,  خريًا  دراهم  ق�شاه  ثم  دراهم,  رجل  من  عمر  بن  الله  عبد  لف  »اإ�شت�شمْ
الرجل: يا اأبا عبد الرحمن, هذه خري من دراهمي التي اأ�شلفتك, فقال عبد الله بن 

ُت, ولكن نف�شي بذلك طيبة«)1(.  عمر: قد َعِلممْ
رابعًا:القيا�ض:

قال ابن تيمية وابن القيم اجلوزية اأن القر�ض عقد �ُشرع وفق القيا�ض)2(.  
خام�شًا: املعقول: 

بالنا�ض  الرفق  من  فيه  ملا  �شبحانه  الله  اإىل  العبد  بها  يتقرب  قربة  القر�ض   
وال  فيها  لب�ض  ال  وا�شحة  اإليه  النا�ض  فحاجة  اأمورهم,  وتي�شري  بهم,  والرحمة 
البذل  على  لالإن�شان  تعويد  ففيه  عظيمه  واهداف  فوائد  له  غمو�ض)3(.فالقر�ض 
والعطاء, ونزع بذور ال�شح والبخل من نف�شه, كما اأن فيه اإبرازًا ملبداأ االأخوة الذي 
َاُلْؤمُِنوَن  تعاىل:{إِنََا  لقوله  وتطبيقًا  االإ�شالمي حتقيقًا  املجتمع  ي�شود يف  اأن  ينبغي 
, كما  امل�شلمني يف حل م�شاكلهم  التعاون بني  تقت�شي وجوب  إِْخَوة})4(, واالإخوة 
اأن فيه تخفيفًا عن املحتاجني وتفريجًا لكربهم,فامل�شلم بالقر�ض يرفع العوز واحلاجة 
عن اأخيه امل�شلم ويتح�شل على الثواب الكبري يف الدنيا واالآخرة, وعلى ر�شا الله عز 
وجل مما يوؤدي اإىل زرع املحبة واالألفة يف القلوب, لذلك فاإن من ميتنع عن اقرا�ض 
املحتاج وهو قادر على القر�ض فقد فاته االأجر الذي اأعده الله للمتقني؛ بل اإنه اآثم يف 

نظري؛ الأنه بفعله هذا قد خالف كالم الله و�شنة لر�شوله.

راجع: موؤطاأ االإمام مالك, مالك بن ان�ض �ض: 367 برواية يحيي بن يحيي الليثي االأندل�شي, دار الفكر, بريوت لبنان, 1989م .  -1
اإعالم املوقعني عن رب  راجع: جمموع فتاوى ابن تيمية ج20�ض514, دار عامل الكتب للطباعة, ال�شعودية, الريا�ض, 1413هـ, و   -2

العاملني البن القيم اجلوزية, ج1�ض390,ج3 �ض11 مطبعة ال�شعادة م�شر, 1353هـ.
راجع: املوافقات لل�شاطبي ج 4 �ض 117, دار الفكر للطباعة والن�شر, دون تاريخ ن�شر.  -3

�شورة احلجرات : االآية: )10(.  -4
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اأمابالن�شبة ملوقف امل�شرع اليمني من القر�ض يت�شح اأنه يتفق مع ما قرره   
فقهاء ال�شريعة اال�شالمية حيث اجاز القر�ض ملاله من اهمية كبرية يف حياة النا�ض, 

وقد اأح�شن بذلك �شنعا. 
الفرع الثاين: احلكمة من القرتا�ض :

اإن احلكمة من االقرتا�ض تتمثل يف �شد حاجات املحتاجني, وعدم جعلهم   
على  امل�شلم  وتعويد  املال,  على  احل�شول  يف  امل�شروعة  غري  للطرق  �شائغًة  فري�شًة 
البذل واالإح�شان, والتي�شري على امل�شلمني, وم�شاعدتهم يف تفريج كروبهم, وفتح 
القر�ض يف تن�شيط احلركة  طريق االأجر والثواب لالأغنياء كما تتجلى احلكمة من 
االقت�شادية والتجارية واإنعا�شها, وفك اأ�شر الدول الفقرية التي �شيطرت عليها الدول 
الغنية من خالل القرو�ض الربوية التي كانت ومازالت و�شيلة من و�شائل االحتالل 
العدالة,  قيم  ب�شط  و  والظلم  اال�شتعباد  من  الدول  هذه  اإخراج  ثم  ومن  احلديثة,. 

وامل�شاواة)1( . 
الفرع الثالث : اأركان عقد القر�ض:

عليها,  يقوم  اأركان  من  له  فالبد  لذلك  العقودالر�شائية  من  عقدا  القر�ض  يعد   
و�شروط ل�شحة كل ركن , وذلك حتى ينعقد ويت�شف ب�شورته االإلزامية, وتختلف نظرة 
الفقهاء لهذه االأركان بح�شب اختالف مذاهبهم, ولكن هذااخلالف بني الفقهاء لي�ض خالفا 
جوهريا بل خالفا ا�شطالحي فقط اليوؤثركثريايف النتيجة ومع ذلك فقد �شلكت م�شلك 

اجلمهور وق�شمت االأركان اإىل ثالثة وهي: ال�شيغة والعاقدان واملعقود عليه. 
الركن الأول:ال�شيغة و�شروطها.

املق�شود بال�شيغة هو كل ما يتحقق به عقد القر�ض ويوجد �شواء اأكان ذلك   
باللفظ اأو الكتابة بكل �شورها القدمية منها اأواحلديثة اأو االإ�شارة املفهمة. املهم هو 
التعبري الوا�شح واجللي عن اإرادة العاقدين باإن�شاء العقد, وذلك الأن الرغبة اأمر خفي 
غري ظاهر فلزم اال�شتعا�شة عنها مبا هو ظاهر, فما يظهر االإرادة ي�شمى بال�شيغة)2(. 
راجع: املالية العامة للدكتورين: اأحمد زهري �شامية وخالد اخلطيب مرجع �شابق, �ض 225, واملالية العامة للدكتور حامد عبداملجيد   -1

دراز, �ض 367, موؤ�ش�شة �شباب اجلامعة, االإ�شكندرية, 1984م. 3535.
راجع: بدائع ال�شنائع يف ترتيب ال�شرائع للكا�شاين ج: 6, �ض: 517.  -2
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كقول  الطرفني  احد  عن  اأوال  ما �شدر  فاالإيجاب   , والقبول  االإيجاب  هي  وال�شيغة 
املقر�ض اأقر�شتك هذا ال�شيء اأوخذ هذا ال�شيء قر�شًا , والقبول ما �شدر عن االأخر, 
الفقهاء يف  بني  وال خالف  ر�شيت.  اأو  قبلت  اأو  وا�شتقر�شت  املقرت�ض  يقول  كاأن 

�شحة االإيجاب والقبول بلفظ القر�ض وال�شلف وبكل ما يوؤدي معناهما)1(.
الركن الثاين: العاقدان و�شروطهما.

تتوافر  اأن  ,والبد  القر�ض  لعقد  املن�شاآن  واملقرت�ض  املقر�ض  هما  العاقدان   
فيهما اأهلية التعاقد؛الأن االأهلية �شرط اأ�شا�شي يف العقود لكنها يف عقد القر�ض يجب 
اأن تكون اأهلية تربع, فال يجوز القر�ض اإال ممن يجوز تربعه, وهو كامل االأهلية باأن 
يكون عاقال بالغًا, اأما اأهلية املقرت�ض فهي اأهلية املعاملة دون اأهلية التربع, واأهلية 

املعاملة هي اأهلية الت�شرف, فيجوز للماأذون له اأن يقرت�ض ولو كان �شغريًا)2(.
الركن الثالث: املعقود عليه و�شروطه.

اجمع العلماء على اأن قر�ض املكيل واملوزون جائز من غري خالف)3(, ولكن   
وقع اخلالف بني الفقهاء يف قر�ض االأعيان القيمية, فاحلنفية يرون وجوب اقت�شار 
اآحادها تفاوتًا تختلف به  القر�ض على املثليات فقط, وهي االأ�شياء التي ال تتفاوت 
القيمة, كاملكيالت واملوزونات)4(, ويرى جمهور الفقهاء اأن القر�ض ي�شح يف االأ�شياء 

املثلية وكذلك القيمية وهي التي تتفاوت تفاوتًا تختلف به قيمتها)5(.
اجلمهور  اإليه  ذهب  ما  اأن  بال�شواب  اأعلم  والله  يل  يبدو  والذي   
احلاجة  الأن  باالتباع؛  هواالأوىل  والقيمية,  املثلية  االأ�شياء  قر�ض  جواز  من 
يف  مر  كما  لالإبل  با�شتقرا�شه  ذلك   ) ( الر�شول  ولفعل  ذلك,  اإىل  تدعو 
القيمية. االأموال  و�شائر  احليوانات  �شائر  به  ويلتحق  ال�شحيحة,   االأحاديث 

راجع: رد املحتار على الدر املختار البن عابدين , ج 7, �ض: 388,392,ونهاية املحتاج للرملي ج: 4, �ض21.  -1
راجع بدائع ال�شنائع للكا�شاين ج7�ض394, ونهاية املحتاج للرملي ج4�ض 219.  -2

قال ابن املنذر:"اأجمع كل من نحفظ عنه من اأهل العلم على اأن ا�شتقرا�ض ما له مثل من املكيل واملوزون واالأطعمة جائز ". راجع:   -3
املغني وال�شرح الكبري ¬البني قدامةج4 �ض385.

راجع: رد املحتار على الدر املختار, البن عابدين: ج: 7, �ض388, وبدائع ال�شنائع للكا�شاين ج7�ض395.  -4
للرملي  املحتاج  ونهاية  �ض310,  جزي  البن  الفقهية  القوانني  ج4�ض545,  للحطاب  خليل,  خمت�شر  ل�شرح  اجلليل  مواهب  راجع:   -5

ج4�ض222, واملغني وال�شرح الكبري البني قدامة ج4�ض 385.
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للجهالة  نافيا  علما  معلوما  املقر�ض  ال�شيء  حمل  يكون  اأن  ي�شرتط  كذلك   
هو غري  ما  واإقرا�ض  املقر�ض وو�شفه  ال�شيء  قدر  معرفة  ت�شمل  املعلم  الأن  وذلك؛ 
معلوم القدر والو�شف يوؤدي اإىل عدم معرفة رد املثل, وبالتايل عدم الق�شاء اأو اإىل 
النزاع ب�شبب عدم االتفاق على قدر وو�شف ال�شيء املقر�ض)1(. ومن �شروط املعقود 

علية كذلك اأن يكون املال املقر�ض عينيًا ال منفعة)2(.
الفرع الرابع:اأركان القر�ض يف القانون املدين اليمني:

ذكر القانون اليمني اركان القر�ض يف املواد ) 607- 609(؛ حيث ن�شت   
املادة ))607(( على اأن اأركان القـــر�ض هي : )-1 املقر�ض )دافع املال( .2- املقرت�ض 

)اآخذ املال(. 3- القر�ض )املال املنتفع به(.
وبينت املادة )608( )اأن القر�ض ينعقد مبا يدل على الرتا�شي به, وقب�ض   
�شحة  �شروط   :)609( املادة  وذكرت  للمقرت�ض(.  املال  وميلك  للمال  امل�شتقر�ض 

القر�ض اإذ جاء فيها:)ي�شرتط ل�شحة القر�ض اأربعة �شروط هي :
1- اأن يكون املقر�ض اأهاًل للت�شرف والتربع .

2- اأن يكون القر�ض فيما يجوز بيعه .
3- اأن يبني جن�ض القر�ض ونوعه و�شفته .

4- اأن يبني مقدار القر�ض مبعيار معروف كياًل اأو وزنًا اأو عدًا اأو ذرعًا .
ومن خالل ما �شبق يظهر اأن امل�شرع اليمني قد ذهب مذهب جمهور فقهاء   
 : يف  تتمثل  القر�ض  اأركان  اأن  ذكر  حيث  القر�ض  اأركان  مايخ�ض  يف  ال�شريعة 
�شواء  القر�ض  اإليه يف �شحة  ماذهب  عليه(,. وكذلك  واملعقود  والعاقدان  )ال�شيغة 
اأو املثلية, على عك�ض فقهاء املذهب احلنفي الذين ال  كان حمله من االأعيان القيمية 

يجيزون قر�ض ما ال مثل له من املذروعات واملعدودات املتقاربة. 
راجع :رو�شة الطالبني للنووي ج10�ض33, و�شرح منتهى االإرادات للبهوتي ج2�ض220.  -1

ويف م�شاألة كون املال املقر�ض عينًا اأم منفعة مل تتفق كلمة الفقها اإذ جاءت على راأيني. االأول يرى عدم �شحة القر�ض يف املنافع. وهو   -2
للحنفية واحلنابلة على املعتمد يف املذهب فاحلنفية قالوا : بعدم �شحة القر�ض يف املنافع؛ الأن القر�ض عندهم اإِّمنا يرد على دفع ماٍل 
مثلي الآخر لريد مثله4 واملنافع ال تعترب اأموااًل يف مذهبهم. اأما احلنابلة فكان م�شتندهم اأن اإقرا�ض املنافع غري معهود يف عرف النا�ض, 
والراي الثاين للمالكية وال�شافعية و قالوا ب�شحة القر�ض يف املنافع. راجع: رد املحتار على الدر املختار, البن عابدين: ج 7, �ض10, 

و القوانني الفقهية البن جزي �ض311,رو�شة الطالبني للنووي ج4�ض32, و�شرح منتهى االإرادات للبهوتي ج2�ض220.
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وق�شت املادة )609(: باأن االأهلية الواجب توافرها يف املقر�ض, هي اأهلية   
اأن  يجب  القر�ض  عقد  يف  لكنها  العقود  يف  اأ�شا�شي  �شرط  االأهلية  الأن  الت�شرف, 
تكون اأهلية تربع,كما بينا ذلك �شلفًا, فال يجوز القر�ض اإال ممن يجوز تربعه, وهو 
كامل االأهلية باأن يكون عاقاًل بالغًا. خمتارا غري حمجور عليه, واأخريًا بينت املادة 
القر�ض  عقد  �شبب  يكون  اأن  فيجب   , ومعلوميته  القر�ض  حمل  م�شروعية   )606(
م�شروعًا, غري خمالف للنظام العام ولالأخالق احلميدة وللقانون, وعلى هذا االأ�شا�ض 
يكون عقد القر�ض عقدًا باطاًل اإذا كان ق�شد املقرت�ض منه خمالفًا لقواعد ال�شريعة 
والقانون, فال�شريعة االإ�شالمية تنظر اإىل الدوافع املوؤدية اإىل االإقرا�ض , فاإذا كانت 

موافقة لها �شح القر�ض واإال اعترب عقد القر�ض باطاًل.
والذي يبدوا يل اأن امل�شرع اليمني قد �شلك م�شلك جمهور امل�شلمني ومل ي�شذ   

عنهم فيما قررة من اأركان القر�ض, وقد اأح�شن �شنعًا فى هذه امل�شاألة .

املبحث الثاين
ا�شباب القرتا�ض اخلارجي 

يدر�ض هذا املبحث اأهم اال�شباب القهرية التي تدفع الدول النامية اإىل اللجوؤ   
اإىل االقرتا�ض اخلارجي وهذه االأ�شباب كثرية ومتعددة بع�شها داخلية كالعجز يف 
املوازنات العامة والت�شخم الذي اأثر يف قيمة العمالت الوطنية والركود االقت�شادي 
املحلي والعاملي, واالخرى خارجية كالركود العاملي احلايل وانخفا�ض اأ�شعار املواد 
اخلام االأولية وارتفاع قيمة الفائدة وغري ذلك و�شيتم يف هذا املبحث التعر�ض الأهم 

االأ�شباب الداخلية واخلارجية وذلك يف مطلبني هما :
املطلب االول

الأ�شباب الداخلية
اأوًل: ال�شتثمار من اأجل التنمية :

اىل  امليل  اخلارجي  االقرتا�ض  اىل  النامية  الدول  تدفع  التي  االأ�شباب  من   
�شخمة  ر�شاميل  يتطلب  وهذا  االقت�شادية  التنمية  حتقيق  اأجل  من  اال�شتثمار 
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االقرتا�ض  اإىل  ا�شطرها  مما  الدول,  تلك  اإليه  تفتقر  ما  وهو  متقدمة  وتكنولوجيا 
براآءات  و�شراء  االأجانب  اخلرباء  مع  والتعاقد  واملعدات  االآالت  ل�شراء  اخلارجي 

االخرتاع وحقوق ال�شنع)1( ونحو ذلك. 
لتمويل  كافية  غرب  النامية  للدول  املحلية  املوارد  كانت  كلما  فاإنه  ولذلك   
اال�شتثمارات املطلوبة فاإنها حتما �شتلجاأ اإىل م�شادر التمويل اخلارجي )القرو�ض 
تقوم  اأن  يفرت�ض  والتي  وغريها(,  امل�شاعدات  االأجنبية,  اال�شتثمارات  اخلارجية, 

بدور مهم وكبري يف ت�شريع عملية التنمية االقت�شادية واالجتماعية.
ثانيًا: النفجارال�شكاين:

العقبات  اإحدى  الفقرية  النامية  الدول  يف  املفرطة  ال�شكانية  الزيادة  تعد   
على  ثقيال  عبئا  تفر�ض  واالجتماعية؛اإذ  االقت�شادية  التنمية  طريق  يف  االأ�شا�شية 
فاإن  وبالطبع  املتاحة,  االقت�شادية  للموارد  اأ�شرع  ا�شتنفاد  مع  الوطني,  االقت�شاد 
ارتفاع معدل النمو ال�شكاين وت�شاعف عدد ال�شكان لهذه الدول مقابل اجتاه معدل 
توفري  اإمكانية  عدم  م�شكلة حقيقية متثلت يف  �شبب  لالنخفا�ض  االقت�شادي  النمو 
االحتياجات اال�شتهالكية املتنوعة واملتزايدة للمواطنني من جهة؛ وتوفري م�شتلزمات 
عملية التنمية من جهة اأخرى,ومن هنا تن�شاأ احلاجة اإىل التمويل اخلارجي ب�شبب 
عدم كفاية املوارد املحلية لهذه الدول, وت�شري االإح�شائيات الدولية اأن عدد �شكان 
العامل عند نهاية 2006 يقدر بحوايل �شتة مليارات ن�شمة, ويزداد عددهم بحوايل 
الزيادة  اأن حوايل 85 % من  املئة مليون ن�شمة �شنويا, ومما يزيد خطورة املوقف 
ال�شكانية تقع يف البلدان النامية التي يعي�ض فيها اأكرث من 80 % من �شكان العامل 

الذي يعانون اأ�شال من �شوء اأو�شاعهم االقت�شادية واالجتماعية)2(.
ثالثًا: �شوء توظيف القرو�ض:

يعد �شوء توظيف القرو�ض من قبل الدول املقرت�شه, وكذلك �شوء التخطيط   
را�شمالية, ومن  اإىل  ا�شرتاكية  فل�شفة  من  االقت�شادية وتخبطها  ال�شيا�شات  وتغري 

راجع: الديون والتنمية للدكتور رمزي زكي, �ض 19, دار امل�شتقبل العربي,م�شر,ط1, 1985م.  -1
راجع: النمو االقت�شادي والتحوالت ال�شكانية يف �شورية لع�شام خوري, ندوة الثالثاء االقت�شادية العا�شرة, دم�شق, 1995م.  -2
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را�شمالية اإىل ا�شرتاكية من اال�شباب الرئي�شة التي اأدت اإىل ف�شل كثري من امل�شروعات 
التي مت االقرتا�ض من اأجلها, فهذه القرو�ض كان املاأمول منها اأن ت�شتغل ا�شتغالال 
�شحيحا يف م�شروعات تنمويه طموحه ولكن �شوء التوظيف لهذه القرو�ض وعدم 
التخطيط ال�شليم كبد خزينة الدولة اأمواال طائلة مما دفع بهذه الدولة اإىل ال�شري يف 
طريق اال�شتدانة الوعر �شنوات طويلة ومن ثم و�شع هذه الدول املقرت�شه يف مفرتق 
الطرق فال هي حققت التنمية وال هي قادرة على الوفاء بديونها اخلارجية, بل اإن هذه 
الديون وقفت حجر عرثة يف طريق التنمية االقت�شادية لهذه الدول, ي�شاف اإىل ذلك 
اأن عملية االقرتا�ض يف العديد من االأحيان قد اقرتنت بزيادة كبرية يف اال�شتهالك 
للرفع من م�شتوى معي�شة �شعوبها  التي تقرت�ض كثريا  الرتيف وف�شاد احلكومات 

ب�شكل م�شطنع كر�شوة ل�شراء والء ال�شعب و�شكوته)1(.
واإذا قمنا بعقد موازنة بني توظيف االأموال االأجنبية يف الدول الراأ�شمالية وبني   
توظيفها يف الدول النامية �شنالحظ اأن االأوىل ركزت على ا�شترياد املواد اخلام االأولية 
ذات االأ�شعار املنخف�شة الالزمة للتنمية ال�شناعية واأخذت بت�شدير ال�شلع ذات االأ�شعار 
املرتفعة, لتنتقل يف مرحلة الحقة اإىل ت�شدير راأ�ض املال االأجنبي اإىل الدول النامية, فقد 
اأدركت اأن الدول النامية تعترب اأر�شية خ�شبة ال�شتثماراتها. اأما الدول النامية فقد ركزت 
على ا�شترياد ال�شلع اال�شتهالكية والراأ�شمالية ذات االأ�شعار املرتفعة واأخذت بت�شدير 
الكثري من مواردها الطبيعية على �شكل مواد خام وباأ�شعار زهيدة. هذا التخ�ش�ض يف 
اإنتاج املواد االأولية اأدى اإىل تعري�شها اإىل اآثار االأزمات االقت�شادية التي تعر�شت لها 

اأ�شواق هذه املواد والتناق�شات التي �شهدتها االأنظمة االقت�شادية)2(.
رابعًا: تهريب روؤو�ض الأموال اإىل اخلارج :

يف الوقت الذي تعاين منه الدول النامية عبء املديونية اخلانق نتيجة القدامها   
التنموية,  للم�شروعات  التمويلية  الفجوة  ل�شد  كبري  ب�شكل  االإقرتا�ض  �شيا�شة  على 
راجع: اأثر الديون اخلارجية على الدول النامية للفايدي �ض6 بحث مقدم اىل منتدى كلية احلقوق جامعة املن�شورةن2012م,وانظر   -1
للدكتور  اخلارجي  الدين  الإدارة  املوؤ�ش�شي  والهيكل   ,.law.net/law/threads/63877:االآتي االلكرتوين  املوقع  البحث يف 

ي�شوف بطر�ض غايل �ض8, بحث مقدم يف اإطار ندوة اإدارة الدين اخلارجي, القاهرة, متوز 1992م.
راجع: اإ�شكالية الديون اخلارجية واآثارها على التنمية االقت�شادية يف الدول العربية للدكتورة ف�شيلة جنوحات �ض121ومابعدها,   -2

مطبوعات اجلامعة اجلزائرية 2006م.
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الدولة  اأجهزة  يعم  االخر  اجلانب  على  وال�شيا�شي  واملايل  االإداري  الف�شاد  كان 
وموؤ�ش�شاتها يف معظم الدول النامية. وقد جنم عن هذا الف�شاد نهب جانب كبري من 
القرو�ض اخلارجية وتهريبها اإىل اخلارج ومت اإيداعها يف البنوك االأجنبية حل�شاب 
امل�شوؤولني احلكوميني الكبار ولرجال االأعمال القريبني منهم وذلك ل�شمان م�شتقبلهم 
يف حال تعر�شهم الأي انقالب اأو تغيري نظام احلكم, و هذه الظاهرة اأدت اإىل تراكم 
الظاهرة التزال متف�شية وم�شتمره على  ان هذه  التنمية)1(, والواقع  الديون وف�شل 
نطاق وا�شع حتى وقتنا الراهن, ولكن ال�شيء املوؤ�شف واملحزن يف هذا املو�شوع 
اأن اقت�شاديات البلدان املدينة التي حرمت من هذه االأموال التي هربت واأدعت يف 
امل�شارف االأجنبية يف اخلارج والتي كانت يف اأ�شد احلاجة اإليها هذه الدول قد اأعيد 

تدويرها اإىل البالد التي خرجت منها من جديد على �شكل قرو�ض)2(.
خام�شًا: الهتمام بال�شناعة على ح�شاب الزراعة :

اأدى االهتمام بال�شناعة على ح�شاب الزراعة اإىل تزايد احلاجة اإىل الواردات   
الغذائية واإهمال الزراعة كدعامة مهمة القت�شاديات تلك الدول, واالهتمام بال�شناعات 
الطاقات  ت�شغيل  يعتمد  كما  وت�شغيلها,  الإن�شائها  اإىل ر�شاميل �شخمة  التي حتتاج 
االإنتاجية يف هذه ال�شناعات على ا�شتمرار تدفق ال�شلع الو�شيطية واملوارد االأولية 
االقت�شاد  مقدرة  تتجاوز  االمور  وهذه  االأجنبية  اخلربات  الغيار,وا�شتقدام  وقطع 
لتمويل هذه  اإىل االقرتا�ض اخلارجي  اللجوء  اإىل  اأدى  النامية مما  للبلدان  الوطني 
ثم  ومن  الزراعي,  القطاع  يف  التنمية  اإهمال  اإىل  اأدى  بدوره  وهذا  ال�شناعات)3(. 
انعك�ض  الذي  االأمر  الزراعية.  ال�شادرات  وانخفا�ض  الزراعي,  النتاج  تدين  اإىل 
يف  اختناقات  وجود  اإىل  موؤديا  التجارية,  املوازين  يف  العجز  زيادة  على  بدوره 
ثم  ومن  الغذاء.  م�شكلة  وتفاقم  املحلية,  لل�شناعات  الالزمة  الزراعية  اخلام  املوارد 
�شوء  انعك�ض  الغذائي,وبالطبع  االأمن  م�شكلة  وظهور  الذاتي  االكتفاء  ن�شب  هبوط 
النامية ومواقف اجلهات الدولية واالإقليمية منها ملح�شن فوؤاد �شيادي �ض150-152, والتكاليف االجتماعية  البلدان  راجع:ديون   -1
لالإنفاق العام مع االإ�شارة مل�شر للدكتور املر�شي حجازي �ض32, جملة احلقوق للبحوث القانونية واالقت�شادية, كلية احلقوق, جامعة 

االإ�شكندرية, العدد الرابع 1995م.
راجع: اإ�شكالية الديون اخلارجية واآثارها على التنمية االقت�شادية يف الدول العربية للدكتورة ف�شيلة جنوحات �ض70.  -2

نيويورك,   ,)25-23  ( �ض  1989م  لعام  منوا  البلدان  اأقل  تقرير  املتحدة  االأمم  والتنمية,  للتجارة  املتحدة  االأمم  موؤمتر  راجع:   -3
1990م.
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االأداء الزراعي على زيادة الفجوة الغذائية لدى البلدان النامية؛ فقد انخف�شت ن�شبة 
االكتفاء الذاتي من احلبوب الأقل منوا من متو�شط 95 % للفرتة 1970-1980م. اإىل 
بارزا يف  دورا  التكنولوجي  التخلف  ويلعب  الفرتة 1981-1987م,  93 % خالل 
انخفا�ض معدالت التنمية واالإنتاج خا�شة يف بلدان الوطن العربي التي تعد االأ�شواأ 
غلة  من  مثال متثل حوايل 57 %  فغلة احلبوب  عامة  ب�شفة  النامية  البلدان  بني  من 
الهكتار  املتقدمة. ومتثل غلة  الدول  النامية, وحوايل 44 % يف  الدول  احلبوب يف 
الواحد من القمح يف الوطن العربي عام 1992 حوايل 70 %, و 76 % من نظريها يف 
الدول املتقدمة والدول النامية على التوايل)1(, ويعود ال�شبب يف انخفا�ض االإنتاجية 
الزراعية يف الوطن العربي اإىل عدد من العوامل اأهمها �شعف اال�شتثمارات املوجهة 
اإىل القطاع الزراعي. فقد قدرت بحوايل 0/010خالل الفرتة من 1981-1986م 
من حجم اال�شتثمارات العربية. يف حني بلغت الن�شبة يف القطاع ال�شناعي 21%, 
ويف قطاع املوا�شالت والنقل 14 %, ويف قطاع الت�شييد والبناء 13 %. واإىل جانب 
ذلك, هناك انخفا�ض يف م�شتوى البحث العلمي الزراعي, وتخلف و�شائل االإنتاج, 
العربي  الوطن  يعاين  لهذا  العربية.  االأقطار  معظم  يف  االإنتاج  طرق  حت�شني  وعدم 
من عجز يف معظم �شلع الغذاء وت�شري البيانات اأن القيمة الرتاكمية للفجوة الغذائية 
بلغت خالل الفرتة 1985-1992م حوايل 88 مليار دوالر, منها حوايل) 42 مليار( 

للحبوب)2(.
�شاد�شًا: العجز املتزايد يف ميزان املدفوعات :

املتزايد  العجز  م�شكلة  من  واالإ�شالمي  العربي  العامل  دول  غالبية  تعاين   
وامل�شتمر ملوازين املدفوعات, نظرا لتزايد الواردات ال�شلعية على ح�شاب ال�شادرات 
وهذا بالتاأكيد �شيوؤدي اإىل اختالل جتاري وا�شح مما دفع هذه الدول اإىل االقرتا�ض 
اخلام  املواد  اأ�شعار  انخفا�ض  اأن  ذلك  اإىل  ي�شاف  مديونيتها,  وتفاقم  اخلارجي 
تدهور  اإىل  اأدى  االأخرى  اخلام  واملواد  كالبرتول  العاملية؛  االأ�شواق  اإىل  امل�شدرة 

موؤمتر االأمم املتحدة للتجارة والتنمية, االأمم املتحدة تقرير اأقل البلدان منوا لعام 1989م �ض ) 23-25(, نيويورك, 1990م.  -1
راجع: �شندوق النقد العربي, االقت�شادي العربي املوحد �ض )33-36(, 1993م.  -2
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�شروط التبادل التجاري للبلدان امل�شدرة, مما اأدى اإىل تفاقم عجز ميزان املدفوعات 
الذي يزيد من امليل اإىل اال�شتدانة اخلارجية)1(.

املطلب الثاين
الأ�شباب اخلارجية 

اأول: ارتفاع اأ�شعار الفائدة :
يعود ال�شبب الرئي�ض ال�شتفحال اأزمة املديونية للدول النامية اإىل االرتفاع   
اأن  يالحظ  حيث  الدولية؛  املال  اأ�شواق  يف  الفائدة  اأ�شعار  على  طراأ  الذي  ال�شديد 
ارتفاع معدالت الفائدة قد جتاوزت يف العديد من البلدان الفوائد الزائدة املدفوعة 
عرب  متزايدة  مبالغ  املدينة  البلدان  وتكبدت  ال�شايف  االإ�شايف  قيمةالتمويل  لقاء 
وي�شتحوذ  الديون  من �شايف  مهما  ن�شيبا  الدين  بند خدمة  واأ�شبح ميثل  ال�شنني 
اأن  منذ  الفائدة  �شعر  تطور  ا�شتعر�ض  وعند  االأجنبي.  النقد  من  كبرية  مبالغ  على 
بداأت البلدان النامية باالقرتا�ض اخلارجي لتمويل التنمية و�شد العجز يف موازين 
املدفوعات من خالل الدرا�شة التي قام بها البنك الدويل والتي تغطي الفرتة من عام 
)1965-1983( يالحظ اأن متو�شط �شعر الفائدة احلقيقي)2( كان يف حدود % 1.4. 
هذا يف الوقت الذي كان فيه �شعر الفائدة اال�شمي على القرو�ض ل�شتة اأ�شهر فيما 
بني م�شارف لندن بالدوالر يبلغ 9.3 %., مع اال�شارة اإىل اأن هذه الفرتة قد �شهدت 
�شعر  اجته  الثمانينات  مطلع  مع  ولكن  النامية  البلدان  منو  يف  به  البا�ض  ت�شارعا 
الفائدة اال�شمي على القرو�ض نحو االرتفاع ال�شديد؛ اإذ و�شل �شعر الليبور خالل 
الفرتة من)1981-1986م( يف املتو�شط 11.1 %. بينما كان �شعر الفائدة احلقيقي 
خالل - الفرتة نف�شها 6% وقد �شهد �شعر الليبور اأعلى م�شتوى له, عام)1982( اأي 
عام انفجار اأزمة الديون اخلارجية للبلدان النامية, فبلغ 13.5 % مقابل �شعر فائدة 
الدويل  البنك  ال�شادرة عن  العاملية  الديون  بيانات جداول  حقيقي 7.1 %. وت�شري 
راجع :اأزمة القرو�ض الدولية, االأ�شباب واحللول املطروحة مع م�شروع �شياغة لروؤية عربية للدكتور رمزي زكي, �ض95,94,  دار   -1
امل�شتقبل العربي, 1987م, واإ�شكالية الديون اخلارجية واآثارها على التنمية االقت�شادية يف الدول العربية للدكتورة ف�شيلة جنوحات 

�ض135.
اإ�شكالية  االأمريكية, راجع:  املتحدة  الواليات  ال�شائد يف  الت�شخم  الفائدة اال�شمي ومعدل  الفرق بني �شعر  بالفائدة احلقيقية  نق�شد   -2

الديون اخلارجية واآثارها على التنمية االقت�شادية للدكتورة ف�شيلة جنوحات �ض55.
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البلدان  الفائدة احلقيقي ملجمل ديون  اأن متو�شط �شعر  اإىل  لعام)1993-1994م( 
النامية خالل الفرتة من عام )1987-1992م( بقيت يف حدود 6.5 )1(, و بالتاكيد 
فاإن االرتفاع الذي طراأ على اأ�شعار الفائدة احلقيقية يعني زيادة املبالغ التي يجب 
اأدى اإىل تراكم متاأخرات  اأعباء الديون. مما  على البلدان النامية تخ�شي�شها لدفع 
املدفوعات للفوائد على البلدان املدينة, ياأتي ذلك يف الوقت الذي تعر�شت فيه موارد 

القطع االأجنبي لتلك البلدان اإىل التدهور والتقلب.
ثانيًا: اآثار الركود الت�شخمي ال�شائد يف معظم الدول الراأ�شمالية :

اال�شتدانة  اأ�شباب  من  �شبب  النامية  البلدان  يف  االقت�شادي  الركود  يعد   
اخلارجية, فاملعلوم اأن معظم الدول النامية اأن مل تكن كلها - ومنها الدول العربية- 
تبعية  اأ�شكالها من  تتعدد  له  العاملي وتتبعه وتبعيتها  النظام االقت�شادي  تندمح يف 
جتارية اإىل غذائية اإىل نقدية اإىل تكنولوجية, ف�شال عن التبعية الع�شكرية وال�شيا�شية, 
لذلك فاإن ما يحدث يف هذا النظام االقت�شادي من تقلبات واأزمات يف كل مدة زمنية 

من الطبيعي اأن يوؤثر �شلبيا يف االأو�شاع االقت�شادية لهذه البلدان)2(.

املبحث الثالث
خماطر القرتا�ض اخلارجي واحللول الو�شعية البديلة منه

املطلب االول
خماطر القرو�ض اخلارجية

الناحية  من  الفوائد  بع�ض  حتقق  اخلارجية  القرو�ض  اأن  من  الرغم  على   
اأر�شدتها من العملة اخلارجية,  االقت�شادية منها متكني الدولة املقرت�شة من تقوية 
ميزان  مركز  تقوية  اإىل  بدوره  يوؤدي  وهذا  حتتاجها,  التي  ال�شلع  بع�ض  �شراء  و 
عن  تنجم  التي  املخاطر  من  العديد  هناك  اإن  اإال  املقرت�شة)3(,  للدولة  املدفوعات 
راجع :البنك الدويل, التقرير ال�شنوي, وا�شنطن, عام 1987, �ض 59 . وعام 1989, �ض 37, ويق�شد بالليبور )libor( هو �شعر   -1

الفائدة اال�شمي الذي تتعامل به البنوك يف لندن للودائع مطروحا منه معدل ارتفاع اأ�شعار اجلملة يف الواليات املتحدة االأمريكية.
راجع: اأعمال موؤمتر االأمم املتحدة للتجارة والتنمية, االأمم املتحدة, ج3, �ض 35, نيويورك, 1989م.  -2

راجع: االقت�شاد االإ�شالمي لعون حممود الكفراوي, �ض 264,موؤ�ش�شة �شباب اجلامعة,االإ�شكندرية,د- ت.  -3
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االقرتا�ض اخلارجي, وال تنح�شر هذه املخاطر يف اجلوانب االقت�شادية فح�شب؛ 
بل ت�شمل اجلوانب ال�شيا�شية واالجتماعية اإذ اأ�شبحت ظاهرة االقرتا�ض اخلارجي 
بالن�شبة للبلدان النامية من اأعقد امل�شاكل التي تواجهها يف الع�شر احلا�شر, و�شيتم 

عر�ض اأهم املخاطر الناجمة عن االقرتا�ض اخلارجي على النحو االآتي:
اإذ  املقرت�شة؛  الدولة  بالن�شبة القت�شاد  القرو�ض اخلارجية عبئًا حقيقيًا  متثل   -1
اقتطاع جزء من ثروة  يتطلب  الدين مما  اأ�شل  الفوائد, ورد  يتعني عليها دفع 
الدولة, وت�شديرة اإىل اخلارج وفاًء ملا على الدولة من التزامات برد القر�ض مع 

الفوائد.
اإن خطورة القر�ض العام اخلارجي تتفاقم وتزداد عندما تقوم الدولة املقرت�شة   -2
وهذا  ا�شتهالكية,  �شلع  ا�شترياد  يف  اخلارجي  القر�ض  ح�شيلة  با�شتخدام 
يوؤدي اإىل زيادة املعرو�ض من ال�شلع اال�شتهالكية يف ال�شوق املحلية, وال بد 
من التخلي عن مثل هذه ال�شيا�شة؛ الأن ا�شتخدام القر�ض اخلارجي يف �شراء 
ال�شلع اال�شتهالكية ال ينتج عنه يف واقع احلال اأي زيادة يف الطاقة االإنتاجية 

للدولة املقرت�شة)1(.
حدوث االإنكما�ض يف االقت�شاد الوطني, وانخفا�ض يف معدل االنتاج, وهذا   -3
بدورة يوؤدي اإىل الت�شخم)2( االأمر الذي يوؤدي اإىل تدين قيمة النقد وارتفاع 

االأ�شعار)3(.
قد تواجه الدولة املقرت�شة بع�ض امل�شاكل العوي�شه؛ كحلول اأجل ال�شداد قبل   -4
اأن تبداأ امل�شروعات التي مولها القر�ض يف االنتاج بطاقاتها االقت�شادية, ومن 
ثم عدم توافر عمله �شعبه بالقدر الكايف لت�شديد فوائد القر�ض, واأق�شاطه, وقد 
ترتكز مواعيد فوائد اأكرث من قر�ض خارجي يف اآن واحد نتيجة عدم التن�شيق 

راجع : املالية العامة للدكتور حامد عبداملجيد دراز, مرجع �شابق, �ض 376.  -1
يق�شد باالنكما�ض االقت�شادي هي فرتة متميزة بهبوط الن�شاط التجاري وانخفا�ض م�شتواه وي�شتمر لفرتة زمنية وذلك نظرا للتفلبات   -2
االقت�شادبة, اأما الت�شخم فيق�شد به االفراط قي الطلب على ال�شلع واخلدمات وبالتايل يوؤدي اىل االرتفاع العام لال�شعار ويكون هذا 
االرتفاع نتيجة للتدهور قيمة النقود, وللتظخم تاأثري خطر حيث يوؤدي اىل انخفا�ض القوة ال�شرلئية للعملة وعجز مزمن يف امليزانية 

راجع: معجم امل�شطلحات االقت�شادية علي بن حممد اجلمعة �ض91,182,181.
راجع: املالية العامة للدكتورين اأحمد زهري �شامية وخالد اخلطيب, مرجع �شابق, �ض 243- 244.  -3
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يف اآجال ال�شداد)1(.
البلدان  الدائنة-وخا�شة  الدولة  بيد  فتاكًا  �شالحًا  اخلارجي  القر�ض  يعد   -5
البلدان  واخت�شا�شات  �شئون,  يف  للتدخل  ذريعة  منه  تتخذ  اإذ  املتطورة- 
فت�شبح  املقرت�شة  الدول  اإىل احلد من حرية  يوؤدي  )املدينة(, وهذا  املقرت�شة 
هذه الدولة حتت �شيطرة الدول االأجنبية)2(, تتحكم يف ال�شيا�شات االقت�شادية 
يهدد  االجتماعية مما  لالعتبارات  مراعاة  من غري  املدينة,  الدول  لهذه  املحلية 
اال�شتقرار االجتماعي وال�شيا�شي للمجتمع بل ميكن اأن ي�شل االأمر اإىل �شيطرة 
الدول الدائنة على االإدارة ال�شيا�شية للدول املدينة يف جمال العالقات ال�شيا�شية 
الدولية ولقد كانت ديون م�شر اخلارجية لربيطانيا وفرن�شا يف القرن التا�شع 
م�شر  الحتالل  مبا�شرا  �شببا  ال�شوي�ض(  قناة  حفر  م�شروع  لتمويل  ع�شر) 
ع�شكريا بوا�شطة بريطانيا عام 1881م)3(, كما اأن هذه القرو�ض من قبل الدول 
االأقوى  الطرف  يفر�ض  فهنا  �شمانات,  بدون  اأو  مقابل  بدون  تقدم  ال  الدائنة 
االقرو�ض,  االقرو�ض �شروطه على الطرف االأ�شعف املتلقي لهذه  املقدم لهذه 
الدويل عندما طلبت  البنك  الذي و�شعه  ال�شرط  ال�شروط ذلك  اأمثلة هذه  ومن 
االأردن قر�شًا لبناء �شد على نهر االأردن فقد ا�شرتط هذا البنك موافقة اإ�شرائيل 
اإمتام هذا  الذي منع  االأمر  بالطبع  ال�شد وتعهدها بعدم تدمريه وهو  بناء  على 
القر�ض . و�شيا�شة يل الذراع التي متار�شها الدول الدائنة على الدول املدينه 
تعد من اأبرز نتائج اال�شتعمار االأجنبي, وتظهر هذه ال�شيا�شة بو�شوح من خالل 
التاأثري ال�شلبي على حرية �شناعة القرار ال�شيا�شي لهذه الدول وتعر�شه للمزيد 
القرار  وا�شتقالل  الوطنية  بال�شيادة  م�شا�ض  ذلك  كل  ويف  ال�شغوطات,  من 
ال�شركات وبت�شجيع من حكومات  العديد من  ال�شيا�شي, فمن املعروف تورط 
 -284 �ض  �شابق,  مرجع  م�شطفى,  فريد  واأحمد  عفر,  عبداملنعم  حممد  للدكتورين  واالإ�شالمي  الو�شعي  املايل  االقت�شاد  راجع:   -1

.285
راجع: عجز املوازنة وعالجة يف الفقه االإ�شالمي للدكتور يو�شف الريان, مرجع �شابق, �ض 297.  -2

راجع: ات�شاع نطاق الدين العام يف دول العامل االإ�شالمي امل�شكلة واحللول للدكتور املر�شي حجازي �ض32,38, بحث مقدم اىل   -3
التنمية  واآثارها على  الديون اخلارجية  القرى,ال�شعودية, 2008م,واإ�شكالية  اأم  اال�شالمي, جامعة  لالقت�شاد  الثالث  العاملي  املوؤمتر 

االقت�شادية يف الدول العربية للدكتورة ف�شيلة جنوحات �ض146ومابعدها .



جملة ت�أ�صيل العلوم {148}

الدول الدائنة يف متويل االأحزاب املوالية لها والتدخل يف االنتخابات يف الدول 
وظهر  عليها,  القائمني  من  العديد  و�شراء ذمم  نزاهتها  والت�شكيك يف  النامية 
والنظام  العوملة  �شمات  كاأبرز  املعايري  ازدواجية  ب�شيا�شة  يعرف  ما  بو�شوح 
غريها  على  يحرمه  ما  معينة  لدولة  يبيح  النظام  هذا  واأ�شبح  اجلديد,  العاملي 

ح�شب ما متليه امل�شالح اال�شرتاتيجية للدول املهيمنة)1(.
اإن االعتماد على القرو�ض اخلارجية من �شاأنه اأن يوؤدي اإىل فقدان االقت�شاد   -6
القومي لدرجة �شيولته, ومن ثم االلتجاء اإىل اال�شتدانة ب�شفة م�شتمرة ل�شداد 
عبء الدين ال�شابق مما يدخله يف حلقة اال�شتدانة الدائمة, والعجز امل�شتمر عن 
�شداد االلتزامات اخلارجية وهذا يوؤدي اإىل اإفال�ض الدولة,وبذلك تفقد حريتها 
االقت�شادية, فقد ذكرت بع�ض التقارير اإىل اأن ديون بع�ض الدول النامية ت�شل 
اإىل 200% من ناجتها القومي)2(, وحجم الديون اخلارجية للدول العربية يف 
بداية ال�شبعينات كان ال يتجاوز 4.6 مليار دوالر اأمريكي, ثم تطور فيما بعد 
ليبلغ حوايل 128.7 مليار دوالر يف نهاية عام 2000, ثم و�شل اإىل حوايل 
حوايل178,7  ليبلغ  اأخريا  وقفز   ,2003 عام  نهاية  يف  دوالر  147,7مليار 

مليار دوالر يف عام 2004م)3(.
القرو�ض اخلارجية ذات ارتفاع ملحوظ يف اأ�شعار الفائ�ض, وهذا يوؤدي اإىل   -7
�شعوبة �شداد الدين ناهيك عن اأنه ين�ض غالبًا يف القر�ض على �شرورة �شداده 
بالدوالر اأو اال�شرتليني مما يوؤدي اإىل ا�شتنزاف جزءًا كبريًا من موارد الدولة 

من هذه العمالت)4(.
اإن املخاطر ال�شلبية للقرو�ض اخلارجية ال تقت�شر على اجلوانب االقت�شادية   -8
فقط يف الدول النامية واإمنا تتعداها اإىل االأبعاد االجتماعية, فنتيجة لتفاقم الديون 
راجع: اأثر الديون اخلارجية على الدول النامية للفايدي �ض6, واإ�شكالية الديون اخلارجية واآثارها على التنمية االقت�شادية يف الدول   -1

العربية للدكتورة ف�شيلة جنوحات �ض146,ومابعدها, والتقرير ال�شادر عن البنك الدويل ل�شنة 2000م,�ض15.
 -289 �ض  �شابق,  مرجع  م�شطفى,  فريد  اأحمد  عفر,  عبداملنعم  حممد  للدكتورين/  واالإ�شالمي  الو�شعي  املايل  االقت�شاد  راجع:   -2

.287
راجع: التقرير االقت�شادي العربي املوحد لعام 2005, �ض 350.  -3

راجع: االقت�شاد املايل الو�شعي واالإ�شالمي للدكتورين/ حممد عبداملنعم عفر, اأحمد فريد م�شطفى, مرجع �شابق.  -4
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م�شتويات  على  �شلبا  اأثرت  فقد  عليها,  املرتتبة  والنتائج  النامية,  لدول  اخلارجية 
املعي�شة لغالبية الدول املدينة واأدت اإىل تفاقم البطالة والفقر يف هذه الدول, فاأغلب 
الدول النامية ومنها البلدان العربية التي جلاأت اإىل تطبيق برامج التثبيت االقت�شادي 
واالإ�شالح الهيكلي حتت وطاأة ارتفاع مديونيتها اخلارجية ومبباركة من املوؤ�ش�شات 
الدولية الدائنة )�شندوق النقد الدويل والبنك الدويل ونادي باري�ض ونادي لندن( 
حيث  وال�شيا�شي,  االجتماعي  ا�شتقرارها  تهدد  اأ�شبحت  بطالة  معدالت  من  عانت 
اإىل اجتاه ت�شاعدي  العربية  البلدان  بالت�شغيل والبطالة يف  املتعلقة  البيانات  ت�شري 
حلجم البطالة؛ اإذ تراوحت معدالت البطالة يف البلدان العربية ما بني 15 % و 20 % 

خالل الت�شعينات, وهي احلقبة التي �شهدت ارتفاع حجم الدين اخلارجي)1(.
املطلب الثاين

احللول البديلة مل�شكلة القرو�ض اخلارجية
احلارجية,  القرو�ض  مل�شكلة  البديلة  احللول  الأهم  املطلب  هذا  يف  التعر�ض  �شيتم   
وهى احللول املقرتحة من املوؤ�ش�شات الدولية, كالبنك الدويل وال�شندوق الدويل وما يرتبط 

بهما:)نادى باري�ض ونادي لندن(, وكذلك مقرتحات الدول املدينة, وذلك على النحو االتي:
اأول : احللول املقرتحة من املوؤ�ش�شات الدولية :

وهي احللول املقرتحة من البنك الدويل وال�شندوق وما يرتبط بهما؛) كنادى   
املناف�شة  منهج  على  االأول  املقام  يف  احللول  هذه  وترتكز  لندن(,  ونادي  باري�ض 
االقت�شادية احلرة يف ال�شوق ويتمثل ذلك يف رفع القيود عن املعامالت اخلارجية 
وي�شتقر  يتوازن  اأن  على  قادر  الراأ�شمايل  فاالقت�شاد  اخلارجية,  التجارة  وحترير 
اآليا ب�شرط احرتام احلرية االقت�شادية واآليات ال�شوق واملناف�شة احلرة واإلغاء تدخل 
الدولة يف الن�شاط االقت�شادي )اال�شترياد والت�شدير(, ووفقا لهذا املنهج فاإن �شبب 
عجز املوازنة هو تدخل الدولة يف الن�شاط االقت�شادي وحماولتها حتقيق الرفاهية 
االقت�شادية, لذلك فاإنه يقع على الدول املدينه ك�شرط اأويل لالإ�شالح املايل املوافقة على 
العربية  الدول  االقت�شادية يف  التنمية  واآثارها على  الديون اخلارجية  واإ�شكالية  ل�شنة �ض15 2000م,  الدويل  البنك  تقرير  راجع:   -1

للدكتورة ف�شيلة جنوحات �ض146ومابعدها.
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برنامج ال�شندوق للتثبيت االقت�شادي من اأجل اإعادة جدولة ديونها اخلارجية)1(.
على  الق�شاء  من خالل  يكون  احلل  اأن  الدويل  والبنك  ال�شندوق  يرى  كما   
فائ�ض الطلب ال�شتعادة التوازن الداخلي واخلارجي؛ الن فائ�ض طلب يف االقت�شاد 
ت�شخما  ي�شبب  ما  الداخل, وهو  الكلي يف  للعر�ض  املقدرة احلقيقية  يفوق  الوطني 
ومديونية خارجية, ولذا ينبغي الق�شاء على هذا الفائ�ض من خالل احلد من �شرعة منو 
االإنفاق العام اجلاري واال�شتثماري عن طريق حتجيم منو القطاع العام )اخل�شخ�شة( 
وذلك عن طريق نقل امللكية من العام اإىل اخلا�ض, والتخل�ض من الدعم االقت�شادي 
التجارية  الوحدات واخل�شخ�شة واالإدارة  العام من خالل ت�شفية  القطاع  لوحدات 
واإلغاء  جتميدها  اأو  لها  اأق�شى  حد  وو�شع  االأجور  خف�ض  وكذلك  االأ�شعار,  ورفع 
الوظائف ال�شاغرة واملوؤقتة وجتميد التعيني, واحلد من اخلدمات العامة االجتماعية؛ 
ال�شلعي,  الدعم  اإلغاء  خالل  من  االجتماعي  الطابع  ذات  التمويلية  النفقات  كخف�ض 
ر�شوم  زيادة  مع  العائلي  باال�شتهالك  املرتبطة  خ�شو�شا  الطاقة  اأ�شعار  وزيادة 
ا�شتخدام املرافق العامة واإعادة النظر يف فل�شفة التعليم املجاين, وزيادة فئات بع�ض 
التي يرى  االإجراءات  ال�شرورية وغري ذلك من  ال�شلع  املبا�شرة على  ال�شرائب غري 

ال�شندوق اأن من �شاأنها ا�شتعادة التوازن الداخلي ومن ثم التوازن اخلارجي)2(. 
وعلى الرغم من هذه االجراءت التي يزعم البنك الدويل وال�شندوق اأنه من   
خاللها �شيتجه العجز اخلارجي نحو االنخفا�ض, ولكن ثمة م�شكلة كبريه وعظيمة 
جتاهلها البنك الدويل وال�شندوق وهي اأن اجلانب االأكرب من م�شكالت الديون يرجع 
اأو  بها  التحكم  املدينة  الدول  ت�شتطيع  التي ال  العوامل اخلارجية  تاأثري  اإىل  اأ�شا�شًا 
العمالت  اأ�شعار  وتقلب  القرو�ض  على  الفائدة  اأ�شعار  ارتفاع  مثل  بحدوثها  التنبوؤ 
االأجنبية وارتفاع قيمة الدوالر وعدم ا�شتقرار ح�شيلة �شادراتها ونحو ذلك, وهي 

عوامل ت�شري ب�شكل كبري اإىل خطورة التبعية لالقت�شاد العاملي.
راجع: ات�شاع نطاق الدين العام يف دول العامل االإ�شالمي امل�شكلة واحللول للدكتور املر�شي حجازي �ض23,وعالج عجز املوازنة   -1
العامة للدولة يف �شوء النهج االنكما�شي والنهج التنموي للدكتور رمزي زكي �ض153-195, دار الندى للثقافة والن�شر, دم�شق, 

�شوريا, 2000م.
راجع: ات�شاع نطاق الدين العام يف دول العامل االإ�شالمي امل�شكلة واحللول للدكتور املر�شي حجازي �ض23.  -2
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اإىل تطبيق هذه االإجراءات حتت وطاأة �شغوط  النامية  وقد جلاأت معظم الدول   
الديون اخلارجية فعمدت اإىل خ�شخ�شة املن�شاآت العامة وتقلي�ض العمالة وال�شغط على 
االإنفاق العام وكل هذه االأمور انعك�ض �شلبيًا على م�شتويات املعي�شة لغالبية الدول املدينة 
اأ�شعار  وارتفاع  البطالة  معدالت  وزيادة  االأ�شعار  وارتفاع  الفقر  تفاقم  اإىل  اأدى  مما 
اأن  يعنى  !, مما  الديون اخلارجية  م�شكلة  ا�شتمرار  وبالطبع  االجتــــماعية....  اخلدمات 
هذا املنهج من الناحية العملية والتطبيقية ي�شبب م�شاكل اجتماعية و�شيا�شية خطرية)1(.

االأوىل م�شلحة  بالدرجة  تاأكيد تخدم  باأن هذه احللول بكل  ي�شهد  والواقع   
الدائنني واجلهات التي متثل راأ�ض املال الدويل والتي تزعم اأنها تهدف اإىل اإ�شالح 

االأو�شاع االقت�شادية ودفع عجلة التنمية يف البلدان املدينة. 
ثانيًا: احللول املقدمة من الدول املدينة:

ت�شتند هذه احللول يف اال�شا�ض على مبدا وجود الروؤية املتكاملة وال�شاملة   
بني  امل�شرتكة  امل�شوؤولية  تفعيل  خالل  من  وذلك  اخلارجية,  الديون  م�شكلة  لعالج 
املديونية  اأزمة  فمعاجلة  املدينة؛  والدول  املختلفة  الدولية  واملنظمات  الدائنة  الدول 
والبنوك  الدائنة,  والدول  املدينة,  النامية  الدول  من  لكل  الفعلية  امل�شاهمة  تتطلب 
اخلا�شة واملوؤ�ش�شات املالية الدولية. فالدول املدينة يقع على عاتقها تطبيق �شيا�شات 
املالية  االقت�شادية  امليادين  كافة  ت�شمل  وهي  الهيكلي؛  االقت�شادي  الت�شحيح 
وال�شيا�شة ال�شريبية, اال�شتثمارات الداخلية واخلارجية وغريها. ويف املقابل يقع 
الدول  م�شاعدة  العاملي  لالقت�شاد  الرئي�شي  املحرك  باعتبارها  الدائنة:  الدول  على 
ما  وهذا  الفائدة.  اأ�شعار  من  بالتخفي�ض  وذلك  فقرا؛  االأكرث  منها  خا�شة  املدينة, 
ي�شاعد على تخفيف ثقل املديونية اخلارجية للدول النامية. كما على الدول الدائنة اأن 
تعمل على ت�شهيل وتخفيف عمليات اإعادة جدولة الديون اخلارجية للبلدان النامية, 
اإعادة  مع  القدمية يف جداول جديدة,  الديون  اإعادة �شياغة  تعني  واإعادة اجلدولة 
ت�شكيل �شروط الدين وتاأجيل ال�شداد, كما يقع على الدول الدائنة, �شرورة حت�شني 
�شروط التبادل التجاري الدويل, وال�شماح ل�شادرات البلدان النامية بالدخول اإىل 

راجع: اأثر الديون اخلارجية على الدول النامية للفايدي �ض8.  -1
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اأ�شواق البلدان الراأ�شمالية امل�شنعة؛ وذلك باإلغاء القيود احلمائية وتقلي�ض الر�شوم 
والتعريفية اجلمركية اإىل امل�شتويات التي ال تعرقل �شادرات البلدان النامية املدينة, 
والعمل على ا�شتقرار اأ�شعار �شادراتها, ومما جتدر االإ�شارة اإلية اأن هذه املطالب مل 

تلق ا�شتجابة من الدول الدائنة .
وعلى الدول املدينة م�شئولية القيام باالإ�شالحات املالية االآتية:

التهرب  ومكافحة  ال�شرائب  قوانني  خالل  من  للدولة  املالية  املوارد  تنمية   -1
اأمر  ال�شريبي,  التهرب  فم�شاألة  ال�شريبية)1(,  االإدارة  كفاءة  ورفع  ال�شريبي 
�شائع يف الدول النامية وله العديد من االآثار ال�شلبية, مثل تقلي�ض االإيرادات 
العامة للدولة مما يوؤدي اإىل العجز ومن ثم يكون متويل هذا العجز عن طريق 

اللجوؤ اإىل االقرتا�ض اخلارجي . 
والعمل  املدينة,  النامية  الدول  بني  االقت�شادي  التعاون  ت�شجيع  على  العمل   -2
التكنولوجيا  االأولية وتبادل  املواد  اإنتاج  التجاري ودعم  التبادل  على ت�شجيع 

واملعارف واخلربات العلمية لهذه الدول وت�شجيع ال�شناعة املحلية وحمايتها.
اإعادة ترتيب اأولويات االإنفاق العام بالرتكيز على اإن�شاء امل�شروعات احلكومية   -3
تعتمد يف  النامية  فالدول  الع�شكري,  االإنفاق  تقلي�ض  اأهمية و�شرورة  االأكرب 
املجال الع�شكري والت�شليح على ا�شترياد هذه االأ�شلحة من الدول الدائنة, فقد 
ذكرت اإحدى االإح�شائيات اأن الدول العربية فقط ا�شتوردت ما بني عام 1978 
و1988م اأ�شلحة مببلغ يعادل 14% من الناجت املحلي االإجمايل ُمّول ن�شفه عن 

طريق القرو�ض اخلارجية وقد كان ذلك على ح�شاب االإنفاق االإمنائي)2(.
احلد من تهريب روؤو�ض االأموال للخارج للتخفيف من تاأثري تهريب هذه االأموال   -4
ال�شلبي على ميزان املدفوعات للدول التي خرجت منها هذه االأموال, واإيجاد 
الدخول  على  املرتفعة  ال�شرائب  كتخفي�ض  الظاهرة  هذه  من  للتخفيف  حلول 
راجع: ات�شاع نطاق الدين العام يف دول العامل االإ�شالمي امل�شكلة واحللول للدكتور املر�شي حجازي �ض23,واأثر الديون اخلارجية   -1

على الدول النامية للفايدي �ض6,و�شندوق النقد الدويل, جملة التمويل والتنمية, وا�شنطن, �شبتمرب/اأيلول 1991م.
راجع: اأثر الديون اخلارجية على الدول النامية للفايدي �ض6,و�شندوق النقد الدويل, جملة التمويل والتنمية, وا�شنطن, �شبتمرب/  -2

اأيلول 1991م.
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وتخفيف القيود املفرو�شة على القطاع اخلا�ض. 
االأول  املقام  يف  امل�شكلة  هذه  فاإن  العربي  للوطن  املديونية  يخ�ض  ما  ويف   
تتطلب موقف وروؤية عربية موحدة الإيجاد احللول املنا�شبة حلل هذه امل�شكلة لكي 
تتجنب الدول العربية املدينه ال�شغوط اخلارجية والداخلية التي تتعر�ض لها ب�شبب 

العجز املتفاقم واملتنامي يف موازين مدفوعاتها ب�شبب ديونها اخلارجية.
االقت�شادية  واالإمكانيات  املقومات  من  ميلك  العربي  الوطن  اأن  والواقع   
يوؤهله الن ي�شبح دولة قوية ومتقدمة حتقق  واالجتماعية والب�شرية واجلغرافية ما 
التكامل االقت�شادي العربي وذلك كما هو احلال لدى الدول االوربية, فالوطن العربي 
ميلك م�شاحة كبرية تبلغ حوايل )14.2 مليون كم 2( ون�شبتها اإىل العامل ) 10.2 
ي�شكلون  ن�شمة,  مليون   306.4 حوايل  يبلغ  وعمالة  �شكان  املائة.ولديه  يف   )0/0
0/05من �شكان العامل, منها)115( مليون عامل, ولديه النفط اإذ تبلغ عائدات النفط 
العربي حوايل 248.5 مليار دوالر لعام 2004, يتوفر للعامل العربي . على حوايل 
) 59 0/0 ( من االحتياطي النفطي العاملي وي�شهم اأي�شا بحوايل )35.8 0/0( من 
االإنتاج العاملي للغاز الطبيعي بالن�شبة لعام2003, و) 31./0( من االحتياطي العاملي 

للغاز الطبيعي لعام لعام 2004م)1(.
اإذا مت ا�شتغاللها  العربي  للوطن  املوؤ�شرات االقت�شادية واالجتماعية  وهذه   
من  والتخل�ض  الذات  على  االعتماد  على  �شتعمل  تاأكيد  وبكل  فاإنها  �شليم  ب�شكل 
واالجتاه  اخلارجية,  التبعية  من  احلد  على  و�شتعمل  بل  اخلارجية  الديون  اأزمة 
اإىل رفع معدل ال�شادرات, وكذلك العمل على  اإ�شرتاتيجية ت�شحيحية تهدف  نحو 
العربي وهذه  التكامل االقت�شادي  اأ�شكال  حترير جتاري ومايل عربي ك�شكل من 

اال�شرتاتيجية ميكن تنفيذها على ثالثة م�شتويات:
امل�شتوى  فعلى  املحلي,  امل�شتوى  و  االإقليمي  امل�شتوى  و  العاملي  امل�شتوى   
املدينني  جميع  بحقوق  يهتم  دويل  نادي  اإن�شاء  العربية  الدول  على  يقع  العاملي, 
�شغريهم وكبريهم, وذلك للدفاع عن م�شاحلهم وحماية جهودهم التنموية وتطلعاتهم 

راجع: التقرير االقت�شادي العربي املوحد موؤ�شرات عامة عن الدول العربية, �ض د, �شبتمرب لعام 2005م.  -1
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النادي  هذا  ويقوم  للدائنني,  واالجتماعي  االقت�شادي  التقدم  امل�شروعة يف حتقيق 
م�شاكل  حلل  ال�شليمة  الطرق  عن  والبحث  برمتها,  العاملية  املديونية  اأزمة  مبناق�شة 
وتخفيف  عليها  متفق  لفرتة  اخلارجية  الديون  جتميد  احللول  هذه  ومن  املديونية, 
يجب  كما  بال�شادرات,  الدفع  مثل  �شدادها  وتعديل طرق  بع�شها,  واإلغاء  اأعبائها, 
يجب  االإقليمي  امل�شتوى  وعلى  املديونية,  اأزمة  عبء  الدائنني يف حتمل  ي�شرتك  اأن 
ت�شجيع التعاون االقت�شادي بني البلدان العربية وبني خمتلف جمموعات دول العامل 
الديون اخلارجية, و�شبل ت�شهيل حلها والعمل على  اأزمة  املدينة, ومناق�شة  النامية 
ت�شجيع التبادل التجاري فيما بني هذه الدول دون اأن مير عرب و�شيط ثالث, ودعم 
العلمية املوجودة يف  التكنولوجيا واملعارف واخلربات  اإنتاج املواد االأولية وتبادل 
وملعاجلة  اال�شتيطان)1(.  متعددة  ال�شركات  و�شيطرة  و�شاطة  عن  بعيدا  الدول  هذه 
م�شكلة الديون اخلارجية على امل�شتوى املحلي يجب االإ�شراع يف تبني ال�شيا�شات 
امل�شتعجلة الت�شحيحية ملحا�شرة هذه الديون وحماية اجلهد التنموي, و�شع �شيا�شة 
اخلارجية  الديون  لنمو  حد  و�شع  ت�شتهدف  اخلارجي  لالقرتا�ض  ور�شيدة  فعالة 
الق�شرية االأجل, واأن تكون الديون اجلديدة من طبيعة اإنتاجية ولي�شت ا�شتهالكية, 
معينة,  اقت�شادية  كتلة  اأو  دول  على  االقت�شار  وعدم  االإقرا�ض,  م�شادر  وتنويع 
وحماربة اال�شتهالك غري ال�شروري, �شواء يف القطاع العام اأو اخلا�ض, وحماربة 
اال�شترياد الرتيف وفر�ض عليه ر�شوم كبريةن وتبني اإ�شرتاتيجية اإ�شباع احلاجات 
التحتية,  البنية  وتطوير  توفري  و�شرورة  واملطعم,  امل�شكن  من  لل�شكان  اال�شا�شية 
خا�شة منها املوا�شالت وخدمات ال�شحة والثقافة, وب�شكل خا�ض التعليم باأطواره 
املختلفة, وهذه االإ�شرتاتيجية ترتكز يف اال�شا�ض على فكرة االعتماد على الذات, اأي 
تتطلب  كما  اإىل اخلارج,  ولي�ض  الداخل  املتاح يف  االقت�شادي  الفائ�ض  تعبئة  على 
ال�شناعة  ت�شجيع  وكذلك  ا�شتخداماتها؛  وكيفية  املحلية  للموارد  ال�شليم  التخطيط 

املحلية وحمايتها وتو�شيع ال�شوق الداخلي من خالل عدالة التوزيع)2(. 
راجع: اإ�شكالية الديون اخلارجية واآثارها على التنمية االقت�شادية يف الدول العربية للدكتورة ف�شيلة جنوحات �ض204,203.  -1

املرجع ال�شابق �ض204,203.  -2
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واكت�شافها  العربية  الدول  يف  الكامنة  القوة  عنا�شر  ا�شتغالل  فاإن  ولذلك   
التبعية والتدخل  هو الذي �شيكفل لها احلفاظ على م�شاحلها وتطلعاتها بعيدًا عن 
اخلارج خا�شة واأن االإمكانيات العربية متوافرة كما متت اال�شارة, من حيث راأ�ض 
املال والعمالة وم�شادر الطاقة,ونحو ذلك وما حتتاج اإليه هو االإرادة احلقيقية, التي 
عربي  اقت�شاد  لبناء  ال�شخمة  العربية  االإمكانيات  هذه  وتوجيه  توظيف  على  تعمل 
قوي ومتني من �شاأنه ال�شماح بالتعامل مع التجمعات العاملية على قدم امل�شاواة,ومن 

ثم يكون له دوره يف و�شع معامل النظام االقت�شادي العاملي اجلديد.

املبحث الرابع
حكم القرتا�ض اخلارجي، وال�شيغ ال�شلمية البديلة له

املطلب االول
احلكم ال�شرعي للقرتا�ض اخلارجي

املتاأمل يف موقف ال�شريعة االإ�شالمية من القرو�ض اخلارجية ومن خالل ما   
اطلعت عليه من مراجع وم�شنفات فقهية مل اأجد دلياًل واحدًا يبني جواز هذا النوع 
(, وال يف عهد  من القرو�ض؛ الأن هذه القرو�ض مل تكن معروفة يف عهد الر�شول )
ال�شحابة الكرام من بعد ذلك ولكن تبني من خالل النظر يف ال�شنة النبوية واأقوال 
الداخلي ويدل على  االقرتا�ض  اإىل  قد جلاأت  اال�شالمية  الدولة  اأن  ال�شالح  ال�شلف 
امل�شلمني بل وا�شتعجل زكاتهم كما ثبت يف  اإذ اقرت�ض من   ) ( النبي  ذلك فعل 
االأحاديث التي تقدم ذكرها)1( فدل ذلك �شراحة على اأن اقرتا�ض الدولة من الداخل 
جائز �شرعا, وقد تناول فقهاء امل�شلمني القدامى القر�ض الداخلي واجازوه فذكروا 
اأنه يجوز لويل االأمر اأن يقرت�ض داخليًا يف حالة احلروب واالأزمات والنوائب, وهذا 
ما ظهر �شراحة يف اأقوالهم, من ذلك على �شبيل املثال ال احل�شر, ما ذكره االإمام 
ال�شاطبي عند حديثه عن االقرتا�ض بهدف تكثري اجلنود ل�شد الثغور وحماية امللك 
اإمامنا  “اإذا قررنا  ال�شدد:  اإذ قال يف هذا  املال,  املال خاليًا من  عندما يكون بيت 

تقدم يف �ض8-7.  -1
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وخال  االأقطار  املت�شع  امللك  وحماية  الثغور  ل�شد  اجلنود  تكثري  اإىل  مفتقرًا  مطاعًا 
االأغنياء  على  يوظف  اأن  عداًل  كان  اإذا  فلالإمام  اجلند  حاجات  وارتفعت  املال,  بيت 

ما يراه كافيًا لهم يف احلال اإىل اأن يظهر مال بيت املال”.
“ اال�شتقرا�ض يف االأزمات اإمنا يكون حيث ُيرجى  وقال يف مو�شع اآخر   
لبيت املال دخل ينتظر اأو يرجتي واأما اإذا مل ينتظر, �شيء, و�شعفت وجوه الدخل 

بحيث ال يغني كبري �شيء فال بد من جريان حكم التوظيف”)1(. 
اأن  الف�شاد  اإذا خاف  االأمر  لويل  فقال: »جاز  االأمر  املاوردي)2( هذا  وذكر   
الفقهاء  اقوال  االرتفاق” ومن  الديون دون  ما ي�شرفه يف  املال  بيت  يقرت�ض علي 
بالبلد,  تلم  التي  كاالزمات  معينة؛  اأحوال  يف  الداخلي  القر�ض  اجازوا  اأنهم  يتبني 
�شريطة اأن ت�شدد الدولة ديونها من دخلها املرتقب, اإن كان هناك دخاًل يرجتى و�شله 
بع�ض  االغنياء  على  تفر�ض  اأن  للدولة  اجازوا  ذلك  ومع  كالزكاة,  زمنية,  مدة  يف 

الظرائب الزائدة ملجابهة الظروف الطارئة كالكوارث ونحو ذلك.
البتة ولعل  القرو�ض اخلارجية  اإىل  تلجاأ  االإ�شالمية مل  الدولة  اأن  لذلك يالحظ   
يف هذا دلياًل �شمنيًا مبحذورات وخماطر تلك القرو�ض على م�شتقبل االأمة فهي و�شيلة 
من و�شائل الغزو املقنع وال�شيطرة على مقدرات ال�شعوب ومواقفه من الق�شايا املختلفة, 
فهذه القرو�ض بالتاكيد ت�شكل عبئًا ثقياًل على اقت�شاد البلدان االإ�شالمية الفقرية, وهي 
م�شكلة خطرية يف حد ذاتها, غري اأنه ال يوجد ن�ض �شرعي �شريح مينع جواز مثل هذه 
القرو�ض,, ولكن االأمر يف هذا النوع من القرو�ض مرتوك للحاكم واأهل احلل وامل�شورة 
يف الدولة فيجب على احلاكم اأن يوازن بني �شرر هذه القرو�ض وفوائدها فاإن تبني له اأن 
�شررها اأعظم من فوائدها, وجب عليه عدم االقرتا�ض, وال يجب اأن يلجاأ اإليها اإال عند 
ال�شرورات والنوائب, وعلى ذلك فاإن ت�شرف االإمام على الرعية منوط بامل�شلحة؛فيجب 
اأن يكون فعل االإمام مبنيًا على امل�شلحة فيما يتعلق باالأمور العامة)3( كما ذكر الفقهاء 
والقر�ض اخلارجي من االأمور العامة فمتى راأى احلاكم اأن حاجة النا�ض اإىل القر�ض 

راجع: االعت�شام لالإمام ال�شاطبي, ج2, �ض 121- 122, مكتبة الريا�ض احلديثة, الريا�ض, د- ت.  -1
راجع: االأحكام ال�شلطانية للماوردي, �ض 356, دار الكتاب العربي, بريوت, ط2, 1415هـ/ 1994م.  -2

راجع: كتاب االأ�شباه والنظائر البن جنيم احلنفي, �ض 123, دار الكتب العلمية, بريوت, ط1, 1413هـ/ 1993م.  -3
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اخلارجي ملحة متى كان االقرتا�ض من الداخل ع�شريا, عندها فاإن احلاجة تنزل منزلة 
ال�شرورة عامة اأو خا�شة)1(؛ فاالإمام اإذا خاف الف�شاد له اأن يقرت�ض على بيت املال)2(, 
ولكن ال ينبغي اأن يقوم باالقرتا�ض اخلارجي يف اأمور ا�شتهالكية ال جدوى منها؛الأن 
هذا من الف�شاد الذي �شيجر البالد اإىل الذل والتبعية للدول االأجنبية, ودرء املفا�شد اأوىل 
من جلب امل�شالح)3( عند تعار�ض املف�شده الناجمة عن القر�ض اخلارجي, وامل�شلحة التي 
اأعظم من امل�شلحة؛ فال�شرع اال�شالمي ينظر اىل  يحققها للمجتمع متى كانت املف�شدة 
م�شالح العباد بعني االعتبار, وي�شع يف �شبيل حتقيق هذه امل�شالح جملة من املبادئ 
والقيم التي اإذا مت تطبيقها �شاد العدل, وانت�شرت الف�شيلة بني اأفراد املجتمع, ولعل مبداأ 
املوازنة بني امل�شلحة واملف�شدة, اأو بني ال�شررين هو من اأهم مبادئ ال�شريعة اال�شالمية 

حيث يتم من خالل هذا املبداأ املوازنة بني املف�شدة, وامل�شلحة عند تعار�شهما. 
ومما تقدم يت�شح بجالء اأن خماطر القرو�ض اخلارجية اأعظم من فوائدها   
باعرتاف املخت�شني من رجال الفكر املايل وال�شيا�شي , وعلى ذلك فان موقف ال�شريعة 
اال�شالمية منها وا�شح ال لب�ض فية وال غمو�ض , وقد بينت �شلفا ان ت�شرف احلاكم 
على الرعية منوط بامل�شلحة؛ اذ يجب علية عدم اللجوء اىل االقرتا�ض العام اال يف 
حالة احلاجة امللحة؛ في�شتطيع احلاكم اأن يحدد الغر�ض من القر�ض اخلارجي, بناء 
على احلاجة االقت�شادية التي دعته اىل االقرتا�ض اخلارجي, وراي املخت�شني من 
علماء ال�شرع واالقت�شاد, واهل ال�شورى, على ان االقرتا�ض اخلارجي يعد م�شئولية 
كبرية الينبغي ان ينفرد بها احلاكم دون م�شاورة جهات االخت�شا�ض, واذا انفرد 
واقرت�ض من اخلارج دون حاجة؛ فقد يناله االثم وال�شخط من الله العلى القدير, كما 
يحق لالمة حما�شبة احلاكم اذا عمد اىل االقرتا�ض من غري حاجة؛ الأن ذلك تفريط 
يف حقوقها؛ وخا�شة االجيال الالحقة, ويف هذه احلالة فان ت�شرف احلاكم يعد من 
راجع: القواعد الفقهية امل�شتخرجه من كتاب اإعالم املوقعني البن قيم اجلوزية اإعداد عبدالرحمن اجلزائري, �ض317, دار بن عفان,   -1

القاهرة, ط1, 1421هـ.
راجع: االأحكام ال�شلطانية للماوردي, �ض 356.  -2

راجع: القواعد الفقهية مل�شتخرجة من كتاب اإعالم املوقعني البن قيم اجلوزية, مرجع �شابق, �ض 339- 340. راجع:�شرح فتح القدير   -3
البن الهمام, ج7, �ض66, دار الكتب العلمية, بريوت, ط1, 1995م, وجاء يف االختيار البن مودود ج1 �ض370, دار الفكر, عمان, 

1999م.
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قبيل ت�شرفات ال�شفيه الذي يت�شرف يف املال على غري مقت�شى ال�شرع والعقل, كما 
اأن ال�شريعة اال�شالمية ال جتيز للحاكم اأن يقرت�ض بفائدة ب�شبب الربا.

املطلب الثاين
ال�شيغ ال�شلمية البديلة للقرتا�ض اخلارجي

اإذا كان ما�شلف قد ك�شف لنا احلكم ال�شرعي للقرو�ض اخلارجيه وقد تبني   
البلدان  اأقت�شاد  على  ثقياًل  وعبئًا  خطرية  م�شكلة  تعد  القرو�ض  هذه  اأن  كذلك  لنا 
اأن احللول التي قدمتها الدول  اأعظم من فائدتها, كما  املدينة, ومن ثم فاإن خطرها 
الدائنة وال�شيما تلك احللول املقدمة من �شندوق النقد الدويل والبنك الدويل ونادي 
باري�ض ونحو ذلك مل تعط ثمارها حتى االآن, ومل حتل امل�شكلة, واإال فلماذا ت�شتمر 
هذه امل�شكلة حتى االآن يف تلك البلدان؟ فهذه امل�شكلة يف احلقيقة حتتاج, اإىل فكر 
جديد وطرق جديدة حللها, فبات من الوا�شح اأن احللول التي اقرتحت حلل م�شكلة 
الديون اخلارجية مل جتدي واأن احلل الناجع لهذه امل�شكلة يكمن يف تفعيل قواعد 
ومبادئ ال�شريعة االإ�شالمية الغراء يف خمتلف اجلوانب االقت�شادية لالأمة االإ�شالمية, 
وحلل م�شكلة عجز املوازنة وات�شاع املديونية يف العامل االإ�شالمي والبلدان العربية 
خا�شة يجب اأن ينطلق من قواعد ومبادى ال�شريعة اال�شالمية وذلك عن طريق اأواًل 
معرفة الواجبات والتكاليف املالية ال�شرعية على اأفراد املجتمع وتاأثريها على النمو 
�شيغ  عن  للتمويل  البديلة  االإ�شالمية  التمويل  �شيغ  التعرف  وكذلك  االقت�شادي, 

التمويل الربوي املعا�شر وذلك على النحو االآتي:
اأول: الواجبات والتكاليف املالية يف الإ�شلم 

نظام الزكاة : فري�شة الزكاة ذات �شاأن كبري بالن�شبة لغريها, فهي تخفف   
عن كاهل الدولة عبئا كبريا الأنها تغطي حاجات التكافل االجتماعي التي كان على 
االإ�شالم .و  اأخرى هامة كالدفاع عن  اإىل م�شارف  اإ�شافة  للفقراء  به  القيام  الدولة 
الزكاة فري�شة حولية م�شتمرة, وجتبى من جميع االأموال النامية فهي مورد دوري 
االأقل وهو  االأمة على  ثروة  الفردي, وتعادل ربع ع�شر  الدخل  بنمو  متجدد وينمو 
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الزكاة  تعد  ولذا  له,  فال حدود  التطوع  اإنفاق  اأما  الفري�شة  اإنفاق  من  االأدنى  احلد 
موردا ماليا �شخما للدولة فريدًا يف ال�شريعة االإ�شالمية)1(.

كذلك نظام االإَرث يف االإِ�شالم : وهو نظام فريد من نوعه, والمثيل له من   
بعد وفاته بني ورثته واليح�شرها  املرء  يق�شم ثروة  حيث دقة وعدالة توزيعه حيث 
يف يد واأحدة اأو يف اأيد قليلة - عند تعدد الورثة - خالفا ملا جنده عند بع�ض االمم 
الفقر وحتقيق  م�شكلة  من  التخفيف  بدوره يف  ي�شاعد  النظام  فهذا  .ولذا  االوربية 

عدالة توزيعية اأكرب)2(. 
ما  االأغنياء  على  يفر�ض  اأن  للحاكم  يجوز  فاإنه  والتوظيف,  ال�شرائب  مايخ�ض  اأما 
يراه كافيا اإىل اأن يظهر مال يف بيت املال عند حاجة االإمام اإىل تكثري اجلند للدفاع 

عن الثغور وحماية امللك املت�شع)3(. 
 ) كما يجب اأن النن�شى املبداأ االإ�شالمي العظيم الذي قرره ر�شول الله )  
يف قوله »اإن يف املال حقا �شوى الزكاة«)4(. وقد ا�شت�شهد الر�شول الكرمي بعد ايراد 
هذا القول بقوله تعاىل:{لَْيَس البَّ َأن ُتَولُّوا ُوُجوَهُكْم قَِبَل اَلْشِرِق َوالَْْغِرِب َوَلِكنَّ البَّ َمْن 
ِه َذِوي الُقْرَبى َوالَْيَتاَمى 

ِّ
نَي َوآَتى اَلاَل َعَلى ُحب

ِّ
ِ َوالَْيْومِ اآلِخِر َوالَْلئَِكِة َواْلِكَتاِب َوالنَّبِي آَمَن بِاللَّ

ْن َخْيٍ 
ِّ
َقاِب000})5(. وقوله تعاىل : {َما َأنَفْقُتم م

ِّ
ائِلنَِي َوِف الر بِيِل َوالسَّ َوالََْساِكنَي َواْبَن السَّ

بِيِل َوَما َتْفَعُلوا ِمْن َخْيٍ َفِإنَّ اللََّ بِِه َعلِيٌم})6(  َفلِْلَوالَِدْيِن َواَلْقَربنَِي َوالَْيَتاَمى َوالََْساِكنيِ َواْبِن السَّ
فاالإ�شالم يفر�ض على اأفراده حقوقا اأخرى تقلل مرة اأخرى من احلاجة اإىل م�شاعدة 
الدولة, منها حقوق الوالدين واالأقربني وحقوق اليتامى واجلار ذي القربى واجلار 
وال�شعيف وال�شائل وامل�شطر, فهذا احلق حق م�شتقل قائم بذاتها )من غري ال�شدقة 

راجع:الك�شب واالنفاق للدكتور للدكتور حممود حممد يابلي �ض118,117,دار املكتب اال�شالمي, بريوت,ط1, 1988م.  -1
راجع: خ�شائ�ض االقت�شاد اال�شالمي و�شوابطة االخالقية للدكتور حممود حممد يابلي �ض187,دار املكتب اال�شالمي, بريوت,ط1,   -2

1988م.
راجع: راجع: االعت�شام لالإمام ال�شاطبي ج2, �ض 121- 122,.واالأحكام ال�شلطانية للماوردي, �ض 356.  -3

ِت َقيمْ�ٍض رواه الرتمذي يف كتاب الزكاة باب ما جاء اإن يف املال حقا �شوى الزكاة,ولفظ احلديث "َعنمْ َفاِطَمَة ِبنمْ  -4
�َض المْرِبنَّ اأَنمْ ُتَولُّوا ُوُجوَهُكممْ (" َكاِة ُثمنَّ َتاَل قوله تعاىل: ) َليمْ َوى الزنَّ ا �شِ َاِل َحقًّ ( َقاَل: اإِننَّ يِف املمْ ِبيِّ ) َعنمْ الننَّ

ِديَث  َ ِبيِّ َهَذا احلمْ عمْ َمِعيُل بمُْن �َشامِلٍ َعنمْ ال�شنَّ ُف َوَرَوى َبَياٌن َواإِ�شمْ عنَّ َوُر ُي�شَ أَعمْ ُموٌن االمْ َزَة َميمْ �َض ِبَذاَك َواأَُبو َحممْ َناُدُه َليمْ �شمْ َقاَل اأَُبو ِعي�َشى َهَذا َحِديٌث اإِ
. راجع �شنن الرتمذي ج2 �ض40, دار اجليل, بريوت, لبنان, ط2, 1998م. حُّ َلُه َوَهَذا اأَ�شَ َقومْ
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والزكاة والكفارة والقر�ض ونحو ذلك من اأبواب االنفاق( يتوىل حت�شيله ويل االأمر 
من امل�شلمني عند اقت�شاء احلاجة وعدم توفر املال يف خزينة الدولة و�شمن حدود 

امل�شلحة العامة للم�شلمني)1(. 
النمو  من  عالية  ت�شهم يف حتقيق معدالت  ال�شريعة  قواعد  اأن  �شك يف  وال   
وا�شرتداد  الزكاة,  وفر�ض  الربا,  حترمي  ومنها  الدولة  اإيرادات  ومن  االقت�شادي 
املوارد االقت�شادية املقطوعة لالأفراد من قبل الدولة اإذا عجزوا عن اال�شتثمار فيها 
من  يقلل  مما  والف�شة,  والذهب  االأموال  اكتناز  وحترمي  معينة,  زمنية  فرتة  خالل 

حاجة املجتمع لال�شتدانة لتغطية عجز املوازنة العامة اأو ميزان املدفوعات .
واحلقيقة اأننا نواجه هذه االأيام �شعوبات جمة يف ال�شعي نحو تطبيق قواعد   
النظام  هيمنة  ب�شبب  وذلك  املجاالت(  من  غريه  االقت�شاد)ويف  جمال  يف  ال�شريعة 
هيبة  لذلك ظهرت  ونتيجة  القائمة,  العوملة  العامل يف ظل حماوالت  على  الراأ�شمايل 
لنظم  وقيادته  العاملي  وامل�شريف  االقت�شادي  النظام  يف  الفائدة  لعن�شر  �شيادة  و 

واأ�شاليب التمويل والتنمية الدولية. 
ن�شاأتها  منذ  االإ�شالمية  االأمة  واجهت  فقد  ال�شعوبات  هذه  كل  مع  ولكن   
وُكْم َعن ِديِنُكْم إِِن اْسَتَطاُعوا})2(. ولكنها  حتديات كثرية {َوَل َيَزالُوَن يَُقاتُِلوَنُكْم َحتَّى َيُردُّ
بف�شل الله تغلبت عليها . اإن اأهمية اتباع قواعد ال�شريعة الغراء يف جمال االقت�شاد 
والذي اعتربه جهادا اقت�شاديا �شروريا لكي يتكامل اجلانب االقت�شادي وال�شرعي 
يف اإجناح برامج التنمية االقت�شادية واالجتماعية والتخل�ض من م�شكالت التبعية 
فهي  احلقيقية  ال�شعوبة  اأما   . العامة  الديون  ات�شاع  و�شخامة  للغرب  االقت�شادية 
كيف ميكن االبتعاد عن )واإزاحة( النموذج الراأ�شمايل الربوي امل�شيطر على مقدرات 

العامل وال�شيما يف زمن العوملة وت�شابك االقت�شاديات الدولية)3(.

راجع: خ�شائ�ض االقت�شاد اال�شالمي و�شوابطة االخالقية للدكتور حممود حممد يابلي �ض189,دار املكتب اال�شالمي, بريوت,ط1,   -1
1988م.

�شورة البقرة - االآية )217(.  -2
راجع: ات�شاع نطاق الدين العام يف دول العامل االإ�شالمي امل�شكلة واحللول للدكتور املر�شي حجازي �ض31.  -3
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ثانيًا:التمويل على اأ�شا�ض البيع:
اإما  احلكومة  اإىل  ال�شلعة  تقدمي  خالل  من  البيع  طريق  عن  التمويل  يكون   
تاأجيل  مع  االإ�شالمية  البنوك  بوا�شطة  اأو  احلكومة,  مع  املقاولني  قبل  من  مبا�شرة 
دفع الثمن, وينتج عنها مديونية ثابتة حمددة, لذا ميكن تقدمي ال�شمانات والكفاالت 
�شيغ  من  واالإجارة  واإجاره  موؤجل  بيع  عر�شان  نوعان  وهو   . للممول  والرهون 
هي  اأ�شكال  ثالثة  بالبيع  وللتمويل  التمويل بالبيع و اإن كان املبيع هو املنفعة فقط . 

بيع املرابحة لالآمر بال�شراء وبيع اال�شت�شناع وبيع ال�شلم وميكن بيانها يف االآتي: 
بيع املرابحة لالآمر بال�شراء وهو البيع براأ�ض املال مع ربح معلوم اأو هو البيع مبثل   -1
الفقهاء حول  البيع جائز, وال يوجد خالف بني  االأول وزيادة ربح, وهذا  الثمن 
م�شروعيته لتظافر االأدلة على جواز البيع ب�شفة عامة, وي�شرتط ل�شحة هذا البيع 
اأن يكون العقد االأول �شحيحًا غري فا�شد, واأن يكون الثمن موجودا, كما يجب 
العلم بالربح الذي ي�شتحقه البائع .فاإذا توافرت �شروط هذا البيع كان �شحيحًا 
يعتد به �شرعًا)1(, و هذا العقد ميكن اأن ي�شتخدم لتمويل االحتياجات اال�شتهالكية 
هذا  وياأخذ  واخلارجية(.  الداخلية  والتجارة  ال�شناعة  )كم�شتلزمات  واالإنتاجية 
ال�شكل �شورة قيام البنك االإ�شالمي ب�شراء هذه ال�شلع واإعادة بيعها للحكومة مع 
الدفع االآجل اأو بالتق�شيط, فيكون التمويل هنا ملدة بيع االأجل ويكون ربح البنك 

هنا ربحا متويليا �شرعيا وذلك المتالكه ال�شلعة قبل اإعادة بيعها للدولة . 
بيع اال�شت�شناع : يكون التمويل فيه من بائع ال�شلعة اإىل احلكومة )اإذا حدد فيه   -2
تاريخ الدفع بعد الت�شليم(, وقد يتو�شط البنك االإ�شالمي يف اال�شت�شناع فيكون 
�شانعًا يف عالقته بالدولة مع تاأجيل الثمن, ويكون م�شت�شنعًا يف عالقته باملقاول 
مع تعجيل الثمن ويرتبط عقد اال�شت�شناع باملواد امل�شنوعة �شواء كانت منمطة اأم 
غري منمطة كبناء دائرة اأو اآلة باأو�شاف معينة . وال ي�شرتط فيه اأن يكون امل�شت�شنع 
هو الذي يقوم بنف�شه فعال ب�شناعة ال�شلعة التي التزم بيعها وت�شليمها يف موعد 
راجع: بدائع ال�شنائع للكا�شاين, ج7, �ض393 والقوانني الفقهية البن جري, �ض261-262,و املغني البن قدامه, ج4, �ض259 وما   -1

يليها.
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يعقد  اآخر  ل�شخ�ض  �شناعتها  باأمر  يعهد  اأن  ي�شتطيع  اأنه  ذلك  ومعنى  م�شتقبلي, 
ي�شتطيع  ولذا  ت�شليمها  وموعد  ال�شلعة  اأو�شاف  نف�ض  فيه  تذكر  اآخر  ا�شت�شناع 
امل�شرف االإ�شالمي يف هذه احلال اأن ميول امل�شرتي والبائع معا اأو اأي منهما)1(. 
عاجل,  مبال  اآجل  مال  بيع  اأي  بعاجل«)2(  اآجل  »�شراء  به  ويق�شد  ال�شلم  بيع   -3
فاالآجل هو املبيع,, واأما العاجل فهو الثمن وهو م�شروع لقول ابن عبا�ض ر�شي 
الله عنهما عن ر�شول الله �شلى الله عليه و�شلم : اأنه قدم املدينة والنا�ض ي�شلفون 
(: »من �شلف يف  يف الثمر العام والعامني اأو قال عامني اأو ثالثة .. فقال )
متر فلي�شلف يف كيل معلوم ووزن معلوم« وعنه يف رواية: »اإىل اأجل معلوم«)3(. 
فهنا يقع على الدولة االلتزام بت�شليم �شلعة ما )كامل�شتقات النفطبة( مثال يف وقت 
حمدد يف امل�شتقبل, فاملديونية فيه عينية على الدولة, وقد �شمى �شلما ل�شرورة 
ت�شليم راأ�ض املال اأي الثمن يف جمل�ض العقد كما اأن راأ�ض مال ال�شلم )الثمن( 
يوؤدي  ال�شلم  راأ�ض مال  الأن االفرتاق من دون قب�ض  العقد؛  يدفع يف جمل�ض 
اإىل بطالن العقد, وهو بذلك يختلف عن عقد اال�شت�شناع, واأن تكون ال�شلعة 
حمددة الو�شف واملقدار )اأي حمددة اأو�شافها و مما هو موجود يف ال�شوق(, 

والي�شرتط فيه وجود عن�شر م�شنع يف ال�شلعة . 
ثالثًا :التمويل على اأ�شا�ض امل�شاركة يف الربح:

وي�شمل التمويل بال�شركة و بامل�شاربة ويوزع فيهما الربح ح�شب االإنفاق اأما   
اخل�شارة فتوزع ح�شب اأ�شهم راأ�ض املال. والفرق بينهما من الناحية التمويلية – اأن 
عدد  تعاقد  هي  ال�شركة  الأن  االإدارة,  يف  املال  اأرباب  جميع  فيها  ي�شارك  ال�شركة 
انف�شااًل  هناك  فاإن  امل�شاربة  يف  اأما  وجهودهم,  اأموالهم  خلط  على  االأفراد  من 
يقدمها  )والتي  واإدارته  االأطراف(  اأحد  يقدمها  )والتي  املال  راأ�ض  ملكية  بني  تامًا 
امل�شارب(. والبتعاد رب املال عن االإدارة اأثر مهم, بالن�شبة لتغطية العجز يف املوازنة 

راجع: ات�شاع نطاق الدين العام يف دول العامل االإ�شالمي امل�شكلة واحللول للدكتور املر�شي حجازي �ض31.  -1
راجع:�شرح فتح القدير البن الهمام, ج7, �ض66, وجاء يف االختيار البن مودود ج1 �ض370, دار الفكر, عمان, 1999م: )ال�شلم   -2

هو ا�شم لعقد يوجب امللك يف الثمن عاجاًل, ويف املثمن اآجاًل(.
اأخرجه البخاري يف �شحيحة يف كتاب ال�شلم, باب ال�شلم يف كيل معلوم, برقم 2239 )راجع خمت�شر �شحيح البخاري للزبيدي,   -3

�ض204, دار املنار, م�شر, 1422هـ, 2002م .
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العامة نظرا الأن هذا يحفظ لل�شلطات العامة حرية الت�شرف مب�شروعات املوازنة كلها, 
وعدم تدخل اجلهة املمولة بالقرار االإداري للجهة احلكومية االآمرة بال�شرف. 

روح  عن  تعبريا  الطرق  اأكرث  من  واخل�شارة  الربح  امل�شاركة يف  �شيغة  وتعد   
بن�ض  م�شروعة  وهي  العدالة  وحتقيق  املال  توظيف  يف  االقت�شادية  ومبادئه  االإ�شالم 
ثالث  اأنا  الله  )يقول   : قال   ) ( النبي  عن  هريره  اأبي  رواه  الذي  ال�شريف  احلديث 
ال�شريكني ما مل يخن اأحدهما �شاحبة فاإذا خان اأحدهما �شاحبه خرجت من بينهما)1(. 
وي�شتعمل �شكل ال�شركة يف متويل راأ�ض املال الثابت والعامل بح�شب مدتها   
وهدفها التمويلي, ويح�شل فيها دائما تقييم للموؤ�ش�شة بتاريخ بدء امل�شاركة التمويلية 
االإ�شالمي,  البنك  يقدمه  الذي  املبلغ  ويقابله  التمويل  من  امل�شتفيد  ح�شة  – تكون 
وكافة  واخلدمات  وال�شناعة  التجارة  جماالت  كافة  يف  ن�شاطها  ال�شركة  ومتار�ض 

املعامالت النا�شئة عنها. 
 ) ( الله  ر�شول  بعُث  التقريرية؛اإذ  بال�شنة  م�شروعة  فهي  امل�شاربة  اأما   
اأن  دون  بها  معامالتهم  فاأقر  ال�شركات  من  النوع  بهذا  يتعاملون  وهم  النا�ض  اإىل 
يحرمها عليهم, كما اأنه قد مار�ض امل�شاربة مبال ال�شيدة خديجة بنت خويلد ر�شي 
الله عنها التي اأر�شلت معه غالمها مي�شرة وذلك قبل بعثته بالر�شالة, فكان يتاجر يف 
بن  العبا�ض  ال�شحابة تدل على م�شروعيتها من ذلك  اأفعال  اأن  مالها م�شاربة, كما 
عبد املطلب ر�شي الله عنه, فقد كان اإذا دفع ماله م�شاربة �شرط على امل�شارب اإال 
ي�شلك به بحرًا اأو ينزل به واديًا, وال ي�شرتي ذات كبد رطبه, فاإن فعل ذلك �شمن, 
( فا�شتح�شنه, ف�شارت �شركة امل�شاربة م�شروعة بال�شنة)2(,  فبلغ ذلك الر�شول )
املتاجرة  عملية  تقت�شيها  التي  بالعمليات  املال  راأ�ض  يف  يت�شرف  اأن  وللم�شارب 
واال�شتثمار, فله اأن يبيع وي�شرتي ويوكل الغري, واأن يودع ويرهن ويوؤجر. وت�شلح 
ب�شرط  دخال  حتقق  التي  العام  القطاع  مل�شروعات  االقت�شادية  املوارد  حتريك  يف 
رواه اأبو داود برقم 3383, والدار قطني ج4, �ض32, واحلاكم يف امل�شتدرك ج 5�ض52, وقال احلاكم �شحيح اال�شناد, ووافقه   -1
الذهبي, وقال ابن حجر" وفيه اأبو حيان والد �شعيد بن حيان اأعله ابن القطان )تلخي�ض احلبري البن حجر ج3, �ض49. مكتبة نزار 

م�شطفى, مكة املكرمة, ط2, 1426هـ/2005م.
راجع:ن�شب الراية الأحاديث الهداية للزيلعي, ج4 �ض14,. ط1, موؤ�ش�شة الريان للطباعة والن�شر والتوزيع بريوت, لبنان, 1418هـ/   -2

1997م.
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وتدعم  تزيد  والتي  االإدارية  املهارات  لتوفري  جادة  خطوات  باتخاذ  احلكومة  قيام 
املمولني . وميكن اأن ي�شتخدم هذا ال�شكل الأي نوع من اال�شتثمار �شواء كان ق�شري 
ال�شكك  �شركات  كبرية)مثل  عمليات  يف  وت�شتخدم  االأجل  طويل  اأو  متو�شط,  اأو 
احلديدية والطريان واالت�شاالت( . وت�شدر �شهادات امل�شاربة بوا�شطة م�شتخدمي 
االأموال اأنف�شهم اأو بوا�شطة املوؤ�ش�شات املتخ�ش�شة من اأجل جتميع االأموال لتمويل 
تكون  اأن  امل�شاربة  لعقود  . وميكن  االإجارة  اأو  اال�شت�شناع  اأ�شا�ض  على  احلكومة 
حمددة املدة اأو غري حمددة, وينبغي دعم امل�شاربة بوا�شطة احلكومة اإذا ما قامت 
ال�شركات باإ�شدارها وذلك من اأجل تغطية بع�ض االأخطار خ�شو�شًا االأخطار غري 

التجارية)1(. 
خلط  اأباح  اأنه  اأولهما  م�شاألتني  يف  تو�شع  قد  االإ�شالمي  الفقه  فاإن  واأخريا   
اأموال اأرباب املال املتعددين مع بع�شهما يف اال�شتثمار, وثانيهما ال�شماح بخلط مال 
امل�شارب مع اأموال اأرباب االأموال امل�شاربة . وبف�شل هذا التي�شري اأقيمت البنوك 
االإ�شالمية واأمكنها تكوين �شيارفة لال�شتثمار تتاألف من اأموال الودائع اال�شتثمارية 

وجزء من اأموال البنك نف�شه .
رابعًا: التمويل على اأ�شا�ض امل�شاركة يف الإنتاج:

من مميزات هذه ال�شيغة عدم احلاجة حل�شاب االأرباح واخل�شائر, اأو تقييم   
االأ�شول الثابتة التي مت تقدميها يف العمليات التمويلية؛ الأن امل�شاركة هنا يف االإنتاج 
ولي�ض الربح, وهذه ال�شيغة يف اال�شا�ض ت�شلح لتمويل امل�شروعات الكبرية القابلة 
راأ�ض  مقابل  الثابتة,  االأ�شول  يف  �شخمة  ا�شتثمارات  اإىل  حتتاج  والتي  للت�شغيل 
مال عامل �شغري نحو ج�شر اأو نفق اأو �شكة حديد, وخ�شو�شًا اإذا مت متويلها من 
قبل اجلمهور عن طريق اإ�شدار �شهادات ملكية مب�شاهمة اأ�شحابها يف امل�شروع . 
وتكون الأ�شحاب هذه ال�شهادات ح�شة يف االإيرادات االإجمالية للم�شروع, وتقوم 
ال�شلطة العامة على اإدارته على اأ�شا�ض امل�شاركة يف العائد االإجماليله, وهو وا�شح 
الذي  الزارع  ت�شرف  حتت  وال�شجر  االأر�ض  تو�شع  حيث  وامل�شاقاة  املزارعة  يف 

راجع: ات�شاع نطاق الدين العام يف دول العامل االإ�شالمي امل�شكلة واحللول للدكتور املر�شي حجازي �ض31.  -1
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يتقا�شم جممل االإنتاج مع املال ح�شبما اتفقا عليه)1(. 
خام�شًا:القرو�ض ال�شرعية:

وهي القرو�ض التي الي�شرتط فيها الزيادة )الربا( اأي القرو�ض التي تقوم   
على املنفعة امل�شرتكة بني املقر�ض واملقرت�ض )اأي على االإح�شان(, ولذا يطلق عليه 
القر�ض احل�شن والقر�ض يعد نوع من انواع توزيع الرثوة,وميكن اأن تلجاأ الدولة 
االختياري  القر�ض  منها  عديدة  اأنواع  القرو�ض  ولهذه  املوازنة  عجز  ل�شد  اإليها 
والقر�ض االجباري, فالقر�ض احل�شن االختياري الذي يقوم يف اال�شا�ض على حرية 
التعاقد بني الدولة واملقرت�شني, فعمل املقر�ض يف القر�ض االختياري من املندوبات 
حيث يجوز للفرد اأو املوؤ�ش�شة التجارية التطوع بالقر�ض مل�شلحة الدولة يف الظروف 
العادية, وهذا من باب االأح�شان وتفريج الكرب حيث �شينالون من الله االأجر العظيم 

والثواب)2(. 
والقر�ض االإجباري ميكن اأن يفر�ض على اأفراد املجتمع وميكن, يف احلقيقة,   
اللجوء اإىل االقرتا�ض من االأفراد بتحريك الدوافع الوطنية لديهم للحفاظ على ال�شالح 
العام . واأي�شا من باب التعاون والتكافل بني اأفراد املجتمع بع�شهم مع البع�ض االآخر 
التجارية  امل�شارف  اأو  وال�شناعية  التجارية  واالقت�شادية  املالية  املوؤ�ش�شات  من  اأو 

ونحو ذلك لقوله تعاىل: {وتعاونوا على الب والتقوى ول تعاونوا على الثم والعدوان}.
فالقر�ض االإجباري, موقف ال�شريعة االإ�شالمية منه وا�شح, فقد نبه الفقهاء   
اإىل وجوب القر�ض يف حالة اال�شطرار للحفاظ على املقا�شد ال�شرعية ال�شرورية 
اأن  لالإمام  يجوز  اأنه  مر  كما  الفقهاء  فريى  واملال,  والنف�ض  الدين  على  كاحلفاظ 
يقرت�ض اإذا كان حمتاجًا للقر�ض بهدف تكثري اجلنود و�شد الثغور, وحماية امللك 
حيث ياأخذ من االأغنياء ما يكفي ملجابهة هذه الظروف؛ الأن االإمام اإذا مل يفعل مثل 
الكفار  ا�شتيالء  الكفار, وعند  الديار عر�شه ال�شتيالء  �شوكته و�شارت  بطلت  ذلك 
على الديار �شتنقطع �شوكه االإمام وي�شتحقرون االأغنياء والفقراء دون متييز)3(. ولو 

املرجع ال�شابق �ض31.  -1
راجع: املوافقات لل�شاطبي, مرجع �شابق, ج2 �ض 268.  -2

راجع يف هذا املعنى: االعت�شام لل�شاطبي, مرجع �شابق, �ض 121- 122,و, واالأحكام ال�شلطانية للماوردي, �ض 356.  -3
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قارنا يف هذه امل�شاألة بني �شرر احلاكم فيما اأخذه من مال االأغنياء وال�شرر الناجم 
عن االحتالل لوجدنا اأن �شرر احلاكم اأخف, ومن ثم يجوز ارتكاب اأخف ال�شررين 
باأخذ القر�ض من االأغنياء حفاظًا على امل�شلحة العامة؛ الأن امل�شالح العامة مقدمة على 

امل�شالح اخلا�شة)1(. 
وهذا يعد مبداأ عظيم من مبادئ ال�شريعة اال�شالمية, وهو ما ي�شمى مببداأ   
املوازنة بني امل�شالح حيث تقدم امل�شلحة العامة على امل�شلحة اخلا�شة عند التعار�ض, 
واإنطالقًا من هذا فاإن ت�شرف احلاكم منوط بامل�شلحة, اإذ يجب علية اأخذ املال من 
ذلك  ومع  اال�شتثنائية,  والظروف  الكوارث  ملجابهة  القر�ض  �شبيل  على  االغنياء 
يتوجب على ويل االأمر اأن يرد ما اأخذه من اأموال االغنياء عند املي�شرة؛ الأنه ال ينبغي 
ال�شيق  ويوقعهم يف  عليهم  ي�شق  – مبا  اغنياء  كانوا  –واإن  النا�ض  على  التكليف 

واحلرج .
يف  وبخا�شة  فائدة  بدون  التجارية  امل�شارف  من  االقرتا�ض  اخذنا  وذا   
اجلاري  احل�شاب  ودائع  من  االنتفاع   -  1 االآتي:  مالحظة  ميكن  الق�شري  االأجل 
ل�شالح املجتمع بكامله متمثال ببنود املوازنة العامة بدال من تركه الأ�شحاب البنوك 
وخ�شو�شا اأن الودائع اجلارية تعتمد على اال�شتقرار النقدي الذي حتققه ال�شلطات 
املتقدمة يف الدولة . 2 - ملا كانت البنوك التجارية تخلق االئتمان فاإن عليها اأن تعطي 
احلكومة قرو�شا اإلزامية بدون فوائد مقابل ما ا�شتفادته البنوك من تو�شيع القاعدة 

النقدية)2(.
�شاد�شًا : موازنة :

عند املوازنة بني �شيغ التمويل االإ�شالمي و�شيغ التمويل الربوي املعا�شر   
يت�شح االآتي: 

الربا هو زيادة يف الدين وهو �شيء لي�ض من طبيعته النماء, بينما الزيادة يف   -1
جمال التمويل االإ�شالمي يف �شيء مملوك من طبيعة النمو . 

املوافقات لل�شاطبي, مرجع �شابق, ج2 �ض 243.  -1
راجع: ات�شاع نطاق الدين العام يف دول العامل االإ�شالمي امل�شكلة واحللول للدكتور املر�شي حجازي �ض31.  -2
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املمول يف  املالك  بعك�ض  الربوية حتمل اخل�شارة  العالقة  الدائن يف  ال ي�شمن   -2
التمويل االإ�شالمي. 

الزيادة يف العالقة الربوية افرتا�شية حتكمية يف حني اأن الزيادة يف التمويل   -3
االإ�شالمي – اإن وجدت – هي زيادة حقيقية فعلية . 

لذا ميكن ا�شتخدامه  ال�شداد وحدها  القدرة على  الربوي على  التمويل  ي�شتند   -4
مل�شروع ا�شتثماري اأو ل�شداد ديون �شابقة اأو حتى للمقامرة, بينما ال بد اأن مير 

التمويل االإ�شالمي عرب ال�شلع واخلدمات )م�شروع اإنتاجي( . 
ي�شمح يف التمويل الربوي باالقرتا�ض من البنوك وبتداول الديون )الأن تداول   -5
الديون من البنوك يقوم على اأ�شا�ض فكرة اخل�شم الزمني رهون الربا(. بينما 
ال ت�شمح ال�شريعة االإ�شالمية بتداول الدين )الأنها �شتنقل فقط بقيمها اال�شمية 

بغ�ض النظر عن تاريخ اال�شتحقاق)1(.
ومما تقدم يت�شح اأن م�شكلة ات�شاع الدين العام اخلارجي يف بلدان العامل   
االإ�شالمي ميكن عالجها تدريجيًا وعلى مدى فرتة زمنية ممتدة,�شرط االلتزام باأحكام 
ال�شريعة االإ�شالمية يف جماالت اكت�شاب املال العام واإنفاقه مع �شرورة حتمل الدول 

الدائنة جلزء من م�شوؤولية تفاقم امل�شكلة.

املبحث اخلام�ض
موقف القانون اليمني من القرتا�ض اخلارجي

بينت  املواد من)606–618(..وقد  القر�ض يف  اأحكام  اليمني  امل�شرع  نظم   
فان  هذا  ومع  عليه,  املرتتبة  واالأثار  واأركانه  و�شروطة  القر�ض,  تعريف  املواد  هذه 
الن�شو�ض القانونية التي �شبق وان ذكرنا بع�شها يف ثنايا هذا البحث)2( مل تتعر�ض 
القواعد  اأو )القرو�ض اخلارجية(, ومع ذلك ميكن تطبيق  القر�ض اخلارجي  ملفهوم 
العامة الوارد يف املواد املذكورة على القر�ض اخلارجي, ال�شيما وان احكام ال�شريعة 

راجع: ات�شاع نطاق الدين العام يف دول العامل االإ�شالمي امل�شكلة واحللول للدكتور املر�شي حجازي �ض31.  -1
�شبق بيان هذه املواد يف �ض3,4, �ض12,11 من البحث.  -2
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ت�شرف  ان  كما  عنهم,  ال�شرر  ودرء  النا�ض  م�شالح  رعاية  على  مبنية  اال�شالمية 
احلاكم اأو ويل االمر منوط بامل�شلحة ودفع ال�شرر اإذ وجد وهذا ماأكدته املادة )15( 
من القانون املدين اليمني التي ن�شت على اأن » ت�شرف الدولة منوط بامل�شلة والوالية 
اخلا�شة اأقوى من الوالية العامة » ون�شت املادة)3( على اأن: »ال�شريعة اال�شالمية مبنية 
على رعاية م�شالح النا�ض ودرء املفا�شد عنهم والتي�شري يف معامالتهم, وعدم تكليفهم 

مبا ي�شق عليهم ويوقعهم يف ال�شيق واحلرج مبا يخالف ال�شريعة اال�شالمية«.
ولذا فانه يجوز للحاكم ان يلجا للقر�ض اخلارجي متى كانت احلاجة ملحة   
الربا  من  خالية  القرو�ض  تلك  تكون  ان  ب�شرط  لذلك,  والنوائب  ال�شرورة  دعت  و 
حترم  جميعها  اليمني  املدين  القانون  ن�شو�ض  وان  وخا�شة  و�شبهته  )الفائدة( 
القر�ض ب�شرط ربوي وهو الفائدة على اأ�شل القر�ض وفقًا للمادة )356( التي حترم 
»اإذا  اأنه:  التي ن�شت على  املادة )610(  للفقرة )5( من  فائدة, وفقًا  اتفاق على  كل 
اقرتن القر�ض ب�شرط ربوي يلغي ال�شرط وي�شح القر�ض ويلزم امل�شتقر�ض رد مثل 

ماقب�ض«.
)فائدة(؛  ربوي  ب�شرط  املقرتنة  القرو�ض  هذه  عقد  يجوز  فال  ذلك  وعلى   
االإ�شالمية, و كذلك  ال�شريعة  االأمر فيه خمالفة �شريحة ووا�شحة الأحكام  الأن هذا 
ن�شو�ض الد�شتور والقانون املدين اليمني النافذ املاأخوذ منها هذا القانون مبوجب 
املادة الثالثة من الد�شتور اليمني التي ن�شت على اأن : »ال�شريعة االإ�شالمية م�شدر 

جميع الت�شريعات«
اخلــامتة

اأن مت التعرف على ماهية االقرتا�ض اخلارجي وحكمه ال�شرعي وكذا  بعد   
هذه  به  ماخرجت  ا�شجل  اأن  اخلامتة  هذه  يف  اود  عنه  البديلة  االإ�شالمية  ال�شيغ 

الدرا�شة من نتائج وتو�شيات بادئًا بالنتائج ثم التو�شيات على النحو االآتي:
اأوًل: النتائج:

القر�ض ب�شفة عامة جائز �شرعًا, وال خالف بني الفقهاء يف م�شروعيته.  .1
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اإن اإقرا�ض الدولة من قبل االأفراد والتجار اأمر يف غاية االأهمية؛ الأن مدخراتهم   .2
اأنهم حني  اأمني, كما  اإىل الدولة يف �شورة قرو�ض تعد يف مكان  حني تذهب 
العلي  الله  من  والثواب  االأجر  �شينالون  حمدده  فوائد  دون  الدولة  يقر�شون 

القدير.
عوز  و�شد  الدولة  حاجيات  لتغطية  اقرت�ض   ) ( النبي  اأن  بال�شنة  ثبت  لقد    .3

الفقراء واملحتاجني .
يالحظ اأن الدولة اال�شالمية قد جلاأت اإىل القرو�ض الداخلية ويدل على ذلك فعل   .4
اإىل  يلجاأ  امل�شلمني بل وا�شتعجل زكاتهم, ومل  ا�شتقر�ض من  ( حيث  النبي )
القرو�ض اخلارجية البتة, وذلك ملا لهذه القرو�ض من خماطر على م�شتقبل االأمة 
اال�شالمية,غري اأنه ال يوجد ن�ض �شرعي �شريح مينع جواز مثل هذه القرو�ض, 
ولذلك فاإن حكم مثل هذه القرو�ض مرتوك للحاكم واأهل احلل والعقد يف الدولة. 
اأواًل متى كان  اإىل القر�ض الداخلي  تف�شيل فقهاء ال�شريعة االإ�شالمية اللجوء   .5
ميزانية  عجز  معاجلة  يف  ي�شاهم  الداخلي  االقرتا�ض  اإن  حيث  متحققًا,  ذلك 
الدولة, وال يحمل الدولة اأعباًء �شيا�شية اأو اقت�شادية واجتماعية,كما هو احلال 
يف القرو�ض اخلارجية,التي ت�شكل عبئًا ثقياًل على اأقت�شاد البلدان االإ�شالمية 

الفقرية.
يف  كالعجز  داخلية  بع�شها  ومتعددة  كثرية  اخلارجي  االقرتا�ض  اأ�شباب   .6
والركود  الوطنية  العمالت  قيمة  يف  اأثر  الذي  والت�شخم  العامة  املوازنات 
االقت�شادي املحلي والعاملي, اإ�شافة اإىل �شوء توظيف اأموال القرو�ض وتهريب 
روؤو�ض االأموال للخارج, واالخرى خارجية كالركود العاملي احلايل وانخفا�ض 

اأ�شعار املواد اخلام االأولية وارتفاع قيمة الفائدة وغري ذلك .
اإن ال�شبب احلقيقي الأزمة الديون اخلارجية لبلدان العامل االإ�شالمي )واإن ظهرت   .7
مبادى واهداف  االبتعاد عن  االقت�شادية( هو  الفجوات  املبا�شرة يف  اأ�شبابها 

ال�شريعة االإ�شالمية يف جمايل جمع االأموال واإنفاقها.
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( اأو ال�شحابة احل�شول  مل يكن الغر�ض من االقرتا�ض يف عهد ر�شول الله )  .8
اإليه,  املا�شة  للحاجة  القر�ض  كان  واإمنا  الرتفيهية,  اال�شتهالكية  املواد  على 

كتجهيز اجلي�ض يف احلروب, وغري ذلك.
الربا حرام يف  الأن  اأي قر�ض ربوي؛  االإ�شالمية ال جتيز  ال�شريعة  اأن  ات�شح   .9
ال�شريعة االإ�شالمية,كما اأن القانون املدين اليمني ال يجيز اأي قر�ض ربوي ومع 
ذلك فالقرو�ض العامة التي جتريها الدولة يف ع�شرنا احلايل ال تخلو من فوائد 
ربوية وهذا االأمر يخالف اأحكام ال�شريعة االأ�شالمية, ويخالف كذلك ن�شو�ض 

القانون املدين اليمني الذي اليجيز اأي قر�ض ربوي. 
ثانيًا: التو�شيات:

من خالل ن�شو�ض الفقهاء املتقدمة ات�شحت يل جملة من التو�شيات التي من   
املمكن اأن نعول عليها يف م�شاألة االقرتا�ض اخلارجي, وهي على النحو االآتي:

وحت�شني  امل�شتمر,  االإنتاج  اإىل  دائمًا  تبادر  اأن  االإ�شالمية  الدولة  على  يجب   -1
م�شتوى التنمية من خالل االعتماد على مواردها الذاتية التي حددها ال�شرع 

االإ�شالمي كالزكاة, والوقف وال�شرائب, واخلراج... وغري ذلك.
2-  ال يجب اللجوء اإىل القر�ض العام اخلارجي اإال بعد اأن ت�شتغل الدولة كل مواردها 
واأموالها بل وتدعو امل�شلمني اإىل التربع بل وت�شتعجل الزكاة فاإذا مل يف كل هذا 
بالغر�ض عندئذ تلجاأ اإىل االقرتا�ض اإذا كانت الدولة يف حاجة ملحة للقر�ض اخلارجي 

لتجهيز اجليو�ض للحرب, ومواجهته االأزمات؛ كالفي�شانات وغريها من الكوارث.
االأن�شطة  اال�شالمية يف  ال�شريعة  اأحكام  تطبيق  االإ�شالمية  الدولة  ينبغي على    -3
املوارد  حتريك  اأجل  من  املختلفة,  االقت�شادية  واالن�شطة  والبنكية  التمويلية 

االقت�شادية لال�شتخدام العام للدولة.
اإىل  اأواًل  تلجاأ  اأن  االقرتا�ض  يف  تفكر  عندما  االإ�شالمية  الدولة  على  يجب   -4
االقرتا�ض من الداخل, وخا�شة املوؤ�ش�شات التجارية واأ�شحاب روؤو�ض االأموال 

 .) تاأ�شيًا بر�شول الله )
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لتغطية  التمويل  يف  االإ�شالمية  ال�شيغ  تفعيل  االإ�شالمية  الدولة  على  ينبغي   -5
عجز املوازنة العامة خا�شة التمويل بامل�شاركة يف الربح واخل�شارة واالإجارة 

والقر�ض احل�شن. 
وتقدمي  لدرا�شة  العلمي  البحث  بت�شجيع  القيام  االإ�شالمية  الدولة  على  ينبغي   -6

حلول وبدائل للقرو�ض خا�شة اخلارجية.
يجب ا�شتخدام القر�ض العام اخلارجي يف امل�شاريع االقت�شادية املثمرة التي   -7
التنمية الطموحة, وال يجب ا�شتخدامه يف املوارد  العام, وحتقق  بالنفع  تعود 

اال�شتهالكية اأو الرتفيهية.
االقرتا�ض اخلارجي  عند  ت�شع يف ح�شبانها  اأن  االإ�شالمية  الدولة  على  يجب   -8
مع  العام  االقرتا�ض  اإىل  اللجوء  الأن  القرو�ض,  هذه  مثل  �شداد  على  املقدرة 
عدم املقدرة على ال�شداد من �شاأنه اأن ي�شع الدولة يف �شرك التبعية ال�شيا�شية 

واالقت�شادية للدول اخلارجية.
يجب على امل�شرع اليمني اأن يحدد �شوابط, و�شروط االقرتا�ض اخلارجي؛ الأن   -9
ال�شكوت عن هذه امل�شاألة يجعل الدولة تت�شرف يف القرو�ض اخلارجية خبط 

ع�شواًء مما يحمل االأجيال القادمة مزيدًا من االأعباء والديون املرتاكمة . 
يجب على الدولة قبل اأن تفكر يف االقرتا�ض اخلارجي اأن تلجاأ اأوال اإىل فر�ض   -10
الظرائب على التجار من اأجل جمابهة العجز يف امليزانية العامة للدولة, وكذا 

بهدف جمابهة الظروف الطارئة كالكوارث ونحو ذلك.
يجب على نواب ال�شعب عدم ال�شكوت, اأو املوافقة على االقرتا�ض من اخلارج   -11
�شيطان  احلق  عن  ال�شاكت  الأن  االقرتا�ض؛  �شرورةهذا  عدم  لهم  تبني  اإذا 

اأخر�ض كما اخربنا به ر�شولنا الكرمي.
هذا ما ظهر يل والله من وراء الق�شد
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امل�شـــادر واملراجــع
اأوًل: القران الكرمي :

ثانيًا: كتب التف�شري واحكام القران 
احكام القران البن العربي, دار الفكر العربي, بريوت, دون تاريخ ن�شر.  -1

التف�شري املنري يف العقيدة وال�شريعة واملنهج للدكتور وهبة الزحيلي, دار الفكر   -2
العربي, دم�شق, 1418 هـ /1998 م. 

تف�شري املنار ملحمد ر�شيد ر�شا, دار الكتب العلمية, بريوت, 1996م   -3
بريوت,  العلمية,  الكتب  دار  للطربي,  القران  اآي  تاأويل  يف  البيان  جامع   -4

1418هـ/1997م
ثالثًا : كتب احلديث النبوي وعلومة :

اأرواء الغليل يف تخريج اأحاديث منار ال�شبيل ملحمد نا�شر الدين االلباين, دار   -1
الكتب العلمية, بريوت, 1995م 

اجلامع ال�شحيح للرتمذي, دار احلديث, القاهرة, دون تاريخ ن�شر.  -2
�شنن ابن ماجه, دار احلديث, القاهرة, ط1, 1419هـ /1998م.  -3

�شنن الدار قطني, دار الكتب العلمية, بريوت, ط 1, 1416هـ/1996م.  -4
�شنن ابي داود, دار الكتب العلمية, بريوت, ط1, 1416هـ /1996م.   -5

�شرح ال�شنة للبغوي, دار الكتب العلمية, بريوت, 1992م .  -6
�شحيح م�شلم ب�شرح النووي, دار الغد العربي, القاهرة, 1408هـ/1988م.  -7

عون املعبود �شرح �شنن ابي داود لالبادي, دار الكتب العلمية, بريوت, دون   -8
ن�شر.

بريوت,  العلمية,  الكتب  دار  للحاكم,  ال�شحيحني  على  امل�شتدرك   -9
1411هـ/1990م.

جممع الزوائد ومنبع الفوائد البن حجر الهيثمي, دار الكتب العلمية, بريوت,   -10
1988م.
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نيل االوطار لل�شوكاين, دار الكتب العلمية, بريوت, ط 1, 1995م.  -11
بريوت,  العلمية,  الكتب  دار  االثري,  البن  واالثر  احلديث  غريب  يف  النهاية   -12

1418هـ/1997م . 
ن�شب الراية الأحاديث الهداية للزيلعي, ط1, موؤ�ش�شة الريان للطباعة والن�شر   -13

والتوزيع بريوت, لبنان, 1418هـ/ 1997م .
ثالثًا : كتب الفقه :

اال�شباه والنظائر البن جنيم, دار الكتب العلمية, بريوت, 1993م.  -1
 ,2 ط  بريوت,  العربي,  الكتاب  دار  للماوردي,  ال�شلطانية  االحكام   -2

1415هـ/1994م.
االعت�شام لل�شاطبي, مكتبة الريا�ض, دون تاريخ ن�شر .  -3

البهجة يف �شرح التحفة للت�شويل, دار الر�شاد, املغرب, 1991م .  -4
بلغة ال�شالك القرب امل�شالك لل�شاوي, دار املعرفة, بريوت, 1988م .  -5

حا�شية رد املحتار على الدر املختار البن عابدين, دار الكتب العلمية, بريوت,   -6
1415هـ .

مغني املحتاج لل�شربيني, دار املعرفة, بريوت, 1418هـ /1997م .  -7
املغني وال�شرح الكبري البني قدامة, دار الكتاب العربي, بريوت, دون تاريخ   -8

ن�شر.
املوافقات لل�شاطبي, دار الفكر العربي, بريوت, دون تاريخ ن�شر.  -9

املهذب لل�شريازي, دار القلم, دم�شق, 1417هـ /1996م .  -10
الرو�ض املربع للبهوتي, مكتبة نزار الباز, الريا�ض, 1418هـ/1997م .  -11

نهاية املحتاج للرملي, دارالكتب العلمية, بريوت, 1414هـ /1993م .  -12
رابعًا : كتب اللغة العربية: 

ا�شا�ض البالغة للزخم�شري, دار املعرفة, بريوت, دون تاريخ ن�شر .  -1
معجم مقايي�ض اللغة البن فار�ض, دار اجليل, بريوت, دون تاريخ ن�شر .  -2
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بريوت,  العربي,  الرتاث  احياء  دار  منظور,  البن  العرب  ل�شان   -3
1418هـ/1997م.
خام�شًا كتب حديثة :

اأزمة القرو�ض الدولية, االأ�شباب واحللول املطروحة مع م�شروع �شياغة لروؤية   -1
عربية للدكتور رمزي زكي, دار امل�شتقبل العربي, 1987م

اإ�شكالية الديون اخلارجية واآثارها على التنمية االقت�شادية يف الدول العربية   -2
للدكتورة ف�شيلة جنوحات, مطبوعات اجلامعة اجلزائرية 2006م.

اجلامعة,  �شباب  موؤ�ش�شة  الكفراوي,  حممد  لعون  اال�شالمي  االقت�شاد   -3
اال�شكندرية, دون تاريخ ن�شر.

االقت�شاد املايل الو�شعي واال�شالمي للدكتورين حممد عبد املنعم عمر واحمد   -4
فريد م�شطفى, موؤ�ش�شة �شباب اجلامعة, اال�شكندرية, 1999م.

التكاليف االجتماعية لالإنفاق العام مع االإ�شارة مل�شر للدكتور املر�شي حجازي,   -5
جملة احلقوق للبحوث القانونية واالقت�شادية, كلية احلقوق, جامعة االإ�شكندرية, 

العدد الرابع 1995م.
عجز املوازنة وعالجه يف الفقه اال�شالمي للدكتور ح�شني راتب يو�شف ريان,   -6

دار النفائ�ض, عّمان, 1999م .
فقه االقت�شاد العام ملحمد يو�شف كمال, �شتابر�ض للطباعة, عّمان, دون تاريخ   -7

ن�شر.
اجلامعة,  �شباب  موؤ�ش�شة  دراز,  احلميد  عبد  حامد  للدكتور  العامة  املالية   -8

اال�شكندرية, 1984م.
املالية العامة للدكتورين احمد زهري ال�شامية وخالد خطيب, دار زهران للن�شر,   -9

عّمان, 1993م . 
مبادئ االقت�شاد العام للدكتور حامد دراز, موؤ�ش�شة �شباب اجلامعة,, م�شر,   -10

االإ�شكندرية ط1,1984م .
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موؤ�ش�شة االقت�شاد اال�شالمي للدكتور حممد عبد املنعم اجلمال, دار الكتاب   -11
اللبناين, بريوت,1986م .

النمو االقت�شادي والتحوالت ال�شكانية يف �شورية لع�شام خوري ندوة الثالثاء   -12
االقت�شادية العا�شرة, دم�شق, 1995م . 
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دور بصمة اجلينات الوراثية يف إثبات النسب
د. بثينة حممد الدخري يحيى)1(

امل�شتخل�ض
اإثباتًا  الن�شب  على  وتاأثريها  الوراثية  ب�شمة اجلينات  البحث مفهوم  تناول   
ونفيًا وموقعها من بني الطرق ال�شرعية الإثبات الن�شب التي تت�شمن فرا�ض الزوجية 

ال�شحيح ,واال�شتلحاق, وال�شهادة ,
حالة  يف  لالأطفال  الن�شب  اإثبات  يف  فاعليتها  اأثبتت  وقد  البينة  والقيافة,   
اال�شتباه يف مواليد امل�شت�شفيات ويف �شحايا احلروب والكوارث واملفقودين, لكنها 

ال ت�شلح و�شيلة اإثبات م�شتقلة, يف اكت�شاف اجلرمية, وحمل املتهم علي االإقرار.
وقد اأدىل الفقهاء بدلوهم يف حجية ب�شمة اجلينات الوراثية فمنهم من راأى   
اأنها قرينة قطعية يف اإثبات الن�شب واأورد االأدلة على ذلك, ومنهم من راأى اأنها قرينة 
راأى  من  ومنهم  اخلطاأ,  ي�شوبها  قد  ,الأنها  القطعية  القرائن  حد  اإىل  ترقى  ال  ظنية 
ا�شتخدامها حتت �شروط معينه. كما و�شح  القيافة, ومنهم  من راأى  قيا�شها على 
البحث مزايا ب�شمة اجلينات الوراثية وباملقابل املثالب التي قد ترد نتيجة لعدم اإتباع 
الطرق ال�شحيحة والتقنية والدقة املطلوبة الإجراء الفح�ض اجليني, وبالتايل و�شع 
املخت�شون والفقهاء �شوابط البد من التقيد بها عند ا�شتخدام هذه التقنية حتى ال 
املجتمع  يف  وقائع  البحث  اأورد  واأخريًا  نعمة.  اأنها  والظن  النا�ض  على  نغمة  تكون 
اأنكره  اأو الإثبات ن�شب  ا�شتخدمت فيها الب�شمة الوراثية �شواء الكت�شاف املجرمني 

الوالد بعد العقد ال�شحيح للزواج, وُزيل البحث باأهم النتائج والتو�شيات.

مقدمة
ياأمر االإ�شالم يف كثري من اآياته بطلب العلم و اال�شتفادة منه يف اأمور الدين   
باعتبار  متكامل  حياة  منهج  وي�شكالن  بع�شهما   يكمالن  االثنني  اأن  حيث  والدنيا 

د. بثينة حممد الدخري يحي – ا�شتاذ م�شاعد – جامعة القراآن الكرمي وتاأ�شيل العلوم – كلية ال�شريعة ق�شم الفقه واأ�شوله.  -1
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اأن العلم يهدف اإىل خدمة االإن�شانية ورفاهيتها , واإال ملا حث عليه ال�شرع داعيًا اإىل 
تعلمه رافعًا اأويل العلم درجات عليا يف قوله تعاىل : {َيْرَفعِ اللَُّ الَِّذيَن آَمُنوا مِْنُكْم َوالَِّذيَن 
ُأوُتوا الِْعْلَم َدَرَجاٍت َواللَُّ بَِا َتْعَمُلوَن َخِبٌي} )املج�دلة 11(. ويف اآية اأخرى قرنهم باملالئكة 
قائاًل: {َشِهَد اللَُّ َأنَُّه َل إَِلَه إِلَّ ُهَو َوالََْلئَِكُة َوُأولُو الِْعْلِم َقائًِما بِالِْقْسِط َل إَِلَه إِلَّ ُهَو الَْعِزيُز 

الَِْكيُم}  )اآل عمران: 18(. 
امل�شلم يف  ر�شالة  ال�شتكمال  وذلك  االأعمال  اأجّل  من  النافع  العلم  طلب  لذا   
اإعمار االأر�ض التي ا�شُتخلف فيها كل ح�شب ع�شره وما ي�شتجد فيه , وقد هداهم 
الله �شبحانه وتعاىل الإكمال هذه الر�شالة باأن يريهم اآيات واأ�شرار عن النف�ض والكون 
يومًا بعد يوم حتى يثبت لهم اأن الله هو اخلالق وذلك قي قوله تعاىل : {َسُنِريِهْم آيَاتَِنا 

} )ف�صلت: 53(. ِف اآلَفاِق َوِف َأنُْفِسِهْم َحتَّى يََتَبنيََّ لَُْم َأنَُّه الَْقُّ
الب�شرية وما  النف�ض  الك�شف عن خبايا  االإن�شان  ا�شتطاع  وعلى هدى ذلك   
اأودعه الله فيها من اأ�شرار, مما يدل على التوافق التام بني ما ورد يف القراآن الكرمي 
واالكت�شافات احلديثة ذات التاأثري القوي يف تغيري حياة النا�ض يف �شتى املجاالت, 
الطبية منها واالقت�شادية واالجتماعية, اإال اأن االكت�شاف الذي تفّرد واكت�شب �شهرة 
اأودع فيها  التي  الب�شرية, تلك  بالنف�ض  فائقة ذلك هو مو�شوع الدرا�شة, الأنه تعّلق 
املوىل �شبحانه وتعاىل اأ�شرار عجز العقل الب�شري يف الو�شول اإىل كثري من خباياها, 
و�شدق املوىل حيث قال: {َوَما ُأوتِيُتْم ِمَن الِْعْلِم إِلَّ َقلِيل} )الإ�صراء: 85(. ذلك االكت�شاف 
هو التو�شل اإىل اأن�شجة اجل�شم وكيف اأنها تتكون من خاليا ويف كل خلية نواة وكل 
نواة حتتوي على اخلريطة االإرثية بني ال�شالالت املتقاربة من حيث ال�شفات املميزة 
الوراثية  اجلينات  ب�شمة  هي  تلك  اآخر,  �شخ�ض  معه  فيها  ي�شرتك  ال  �شخ�ض  لكل 
التي اأ�شبحت من الق�شايا امل�شتجدة, وقد اختلف فيها الفقهاء وتنازعوا يف جماالت 
الدول  هي  وها  فرتة,  منذ  الغربية  الدول  يف  ا�شتخدامها  �شيوع  مع  ا�شتخدامها 

االإ�شالمية تاأخذ بها, فالدرا�شة تتطرق اإىل هذه اال�شتخدامات وما قيل حولها .
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م�شكلة الدرا�شة:
الوراثية  ب�شمة اجلينات  تقنية  اال�شتفادة من  كيفية  الدرا�شة يف  م�شكلة  تكمن   •
التقليدي  ال�شرعي  الطب  و�شائل  عجز  حالة  يف  الن�شب  اإثبات  على  وقدرتها 
لوالده, ويف حالة احلروب وت�شتت االأ�شر  اإيجاد حل الإثبات ن�شب املولود  يف 
واإنكار االأب بنوة ابنه, ويف حاالت �شحايا الكوارث وحتطم الطائرات وغريها.

ينتظر من هذه التقنية حل الغمو�ض الذي يكتنف بع�ض الق�شايا اجلنائية عرب   •
التي تواجه  التحليل اجليني, وبالتايل تكون قد �شاهمت يف بع�ض االإ�شكاالت 

املخت�شني يف جمال الطب ال�شرعي واالإثبات اجلنائي.
اأهمية الدرا�شة:

ال�شريعة  مقا�شد  من  تعلقت مبق�شد  كونها  عن  الدرا�شة  هذه  اأهمية  جاءت   
فجلها ين�شب يف كليات حث ال�شرع على املحافظة عليها لتعلقها ب�شروريات النف�ض 
الب�شرية من ن�شب وعر�ض وكيفية املحافظة عليها, وكذلك تعقب املجرمني والك�شف 
للنف�ض واالأموال يف  االإن�شانية و يف ذلك حفظ  يرتكبونها �شد  التي  عن جرائمهم 

زمن كرثت فيه اجلرائم املنظمة من �شطو, وحوادث تفجري وغريها.
اأ�شباب اختيار الدرا�شة:

اكت�شاف ب�شمة اجلينات الوراثية واحدة من اآيات الله الكثرية يف اإثبات هوية   •
االكت�شافات,  هذه  ملثل  احلاجة  اأم�ّض  يف  النا�ض  اأ�شحى  زمن  يف  االإن�شان 
فقد ظهرت الفواح�ض واملنكرات و�شاعت كثري من احلقائق, فكم من برئ اتهم 
بجرائم  ال قبل له بها وعجز عن تربئة نف�شه, وكم من مولود ُاحلق بقوم لي�ض 
منهم فيمكن لهذا االكت�شاف اأن ي�شاعد يف اإماطة اللثام عما خفي من هذه اجلرائم 

وك�شف احلقائق.
امل�شلمون يف كافة بقاع االأر�ض  اأن ي�شتثمره  العلم ميكن  اأن هذا  الباحثة  تري   •
يف زيادة االإميان بالله, الأنه مك�شب للعلماء والباحثني يف التخ�ش�شات الفقهية 

والطبية واجلنائية على حد �شواء.
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الوقت  امل�شتع�شية يف  االأمرا�ض  هذا االكت�شاف قد ي�شاعد يف عالج كثري من   •
احلا�شر, وما اأكرثها وما اأكرث ما يكتنفها من غمو�ض وتعقيد .

منهج الدرا�شة:
وعر�شه  املو�شوع  عن  ذكر  ما  ببيان  وذلك  التحليلي  اال�شتقرائي,  املنهج   
عر�شًا دقيقًا وتتبع التو�شع الكبري الذي �شهده ا�شتخدام هذه التقنية وذلك من خالل 

الرجوع اىل املراجع الفقهية والدرا�شات احلديثة واأحكام الق�شاء املعا�شر.
حدود الدرا�شة:

تقت�شر الدرا�شة على معرفة ا�شتخدامات ب�شمة اجلينات الوراثية يف اإثبات   
الن�شب ونفيه وكذا االإثبات اجلنائي واأقوال الفقهاء فيها . 

م�شطلحات الدرا�شة:
الدنا )احلم�ض النووي(, اجلينوم , الكرومو�شومات.

:)DNA( احلم�ض النووي
الثالثة  احلروف  االأك�شجني,  منقو�ض  الريبوزي  النووي  احلم�ض  هو   
باحلم�ض  �شمي  وقد   )Deoxy  Ribo  Nucleic  Acid( العلمي  لال�شم  اخت�شار 
البكترييا  من  بدءًا  احلية  الكائنات  جميع  خاليا  اأنوية  يف  لوجوده  نظرًا  النووي 

والفطريات والنباتات واحليوانات اإىل االإن�شان)1(. 

منوذج يو�شح بنية جزء من )DNA(  الدنا
ابراهيم �شادق اجلندي, الب�شمة الوراثية كدليل فني اأمام املحاكم, �شل�شلة اإ�شدارات كلية امللك فهد االأمنية, �شعبان 1422 هـــ املجلد   -1

10 �ض 21.



{181}العدد الرابع ع�صر - رجب 1439هـ / م�ر�س 2018م

اجلينوم:
هو الذخرية الوراثية التي تتواجد يف كل خلية من خاليا االإن�شان, وحتدد   
التي  الب�شمة  اأو  لالإن�شان  الهوية احلقيقية  الع�شوية, فهي  الع�شوية, وغري  �شفاته 

متيز كل اإن�شان عن غريه من بني جن�شه)1(.

الكرومو�شومات:
العلمي  الو�شف  اأما  اخللية,  انق�شام  اأثناء  يظهر  النواة  داخل  تركيب   
تلتف حول  النووي  للحم�ض  البنائية  الوحدات  �شريط  عن  عبارة  للكرومو�شومات 
ت�شمى  وحدات  لت�شكيل  متكرر  ب�شكل  )اله�شتونات(  ت�شمى  بروتينية  مركبات 

)النيكليومو�شات ( التي تلتف اأي�شًا لتعطي ال�شكل النهائي للكرومو�شوم .
اأو هي: حامالت املّورثات , ت�شبه يف عملها رفوف الكتب يف املكتبة وحتمل   
على هذه الرفوف اجلينات املحملة للمعلومات ال�شرورية الإن�شاء مكونات اأو اأع�شاء 

اجل�شم االأ�شا�شية)2(.

         ن�شف كرومو�شوم                     كرومو�شوم كامل

اأحمد حممد كنعان, اجلنيوم الب�شري وتقنيات الهند�شة الوراثية, مقاربات فقهية, مطابع دار البحوث, الريا�ض 2003م, �ض72.  -1
�شريف فهمي بدوي, معجم م�شطلحات البيوجليا, ط 1, دار الكتاب امل�شرية , القاهرة, 2000م �ض 69.  -2
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هيكل البحث:
ا�شتمل البحث على �شبعة مباحث وعدد من املطالب جاءت كاالآتي : 

املبحث الأول: مفهوم ب�شمة اجلينات الوراثية : مطلبان
املطلب االأول : تعريف اللفظ كمركب اإ�شايف .  

املطلب الثاين :تعريف اللفظ يف ا�شطالح العلماء .  
املبحث الثاين: الو�شائل ال�شرعية الإثبات �شحة الن�شب : مطلبان

املطلب االأول :طرق اإثبات الن�شب بالعقد واال�شتلحاق  .  
املطلب الثاين :طرق اإثبات الن�شب عن طريق ال�شهادة والقيافة .  

املبحث الثالث: اأقوال العلماء يف حجية ب�شمة اجلينات الوراثية واأثرها يف اإثبات 
الن�شب :اأربعة مطالب .

املطلب االأول : الراأي االأول .  
املطلب الثاين : الراأي الثاين والثالث .  

املطلب الثالث :الراأي الرابع .  
املطلب الرابع :الراأي الراجح .  

املبحث الرابع: نفي الن�شب يف ال�شرع  وبالو�شائل احلديثة :مطلبان .
املطلب االأول : نفي الن�شب يف ال�شرع .  

املطلب الثاين : نفي الن�شب بب�شمة اجلينات الوراثية .  
جمال  يف  الوراثية  اجلينات  ب�شمة  حجية  يف  العلماء  اأقوال  اخلام�ض:  املبحث 

اإثبات اجلرائم. 
املطلب االأول : اأقوال العلماء يف حجية ب�شمة اجلينات الوراثية .  
املبحث ال�شاد�ض: مزايا ب�شمة اجلينات الوراثية ومثالبها :  مطلبان .

املطلب االأول : مزايا  ب�شمة اجلينات الوراثية  .  
املطلب الثاين : مثالب ب�شمة اجلينات الوراثية   

املبحث ال�شابع: مناذج تطبيقية لالأخذ بب�شمة اجلينات الوراثية  : مطلب واحد .
املطلب االأول : تطبيق الإنكار ن�شب .  

اخلامتة.
النتائج والتو�شيات.

املراجع.
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املبحث االأول 
مفهوم ب�شمة اجلينات الوراثية

يرتكب اللفظ من ثالثة األفاظ :) ب�شمة ـــــ جينات ـــــ وراثية ( وهناك األفاظ قال   
الوراثية,  الب�شمة   , االأحيان منها  بع�ض  اللفظ يف  ترد مبفهوم هذا  اأنها  العلماء)1( 
النووي  احلم�ض  ب�شمة  اأي   DNA وب�شمة  الوراثي,  النووي  احلم�ض  ب�شمة 

الريبوزي املختزل, وكذلك ال�شمات الوراثية.
املطلب االأول

تعريف اللفظ  كمركب اإ�شايف ونبداأ بالب�شمة يف اللغة
َم, يقال  اأن كلمة ب�شمة م�شتقة من الفعل الثالثي َب�شَ جاء يف كتب اللغة)2(   
م: غليظ, وثوب له ُب�شم : اإذا كان كثيفًا كثري الغزل, والُب�شم : فوت ما  رجل ذو ُب�شمْ
بني طرف اخلن�شر اإىل طرف البن�شر, وبهذا تكون الب�شم كلمة عربية اأ�شيلة تعني 

الفارق بني االأ�شبعني , اأو تعني الغلظة والكثافة.
وجاء يف جممع اللغة العربية  اأن الب�شمة اأثر اخلتم باالأ�شبع)3(, كما نرى   
يف كثري من املوؤ�ش�شات بل الدوائر احلكومية اأن هناك مدادًا يكون على علبة فغالبًا 
ب�شمات  الورق  على  فتنطبع  اأ�شبعه  ال�شخ�ض  فيه  ي�شع  االأزرق  باللون  يكون  ما 
اأ�شابعه, وقد �شمى العلماء هذه اخلطوط بالب�شمة واأو�شحوا اأن لكل اإن�شان ب�شمة 

خا�شة به متيزه عن غريه.
اجلينات:

اإن�شان,  لدى كل  املوجودة  االأمينية  االأحما�ض  املُّوِرثات اجلينية وهي  ت�شمى   
الكرومو�شومات  على  توجد  وراثية  وحدات  اأو  وراثية   �شفات  باأنها  فتو�شف 
وتكون م�شوؤولة عن ت�شنيع الربوتينات اأو االأنزميات يف اجل�شم بوا�شطة االأحما�ض 

النووية)4(.
م�شلح بن عبد احلي النجار , الب�شمة الوراثية يف الفقه االإ�شالمي, ط 1, مكتبة الر�شد , الريا�ض , 2005م ,�ض 163.  -1

حممد بن  اأحمد االأزهري , تهذيب اللغة , ط 1 , دار اإحياء الرتاث العربي , بريوت , 2001م , 4 / 215.  -2
جممع اللغة العربية بالقاهرة , ط , دار الدعوة , 1980م �ض 62.  -3

حممد ح�شني غزال ,مف�شر امل�شطلحات العلمية,ط1,العقبة,االأردن,1409هــ ,�ض285.  -4
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الوراثية:
من ورث , يرث , مرياثًا , والوارث ا�شم من اأ�شماء الله وهو الباقي الدائم   
َماَواِت َوالَْْرِض  ِ ِمَياُث السَّ الذي يرث االأر�ض ومن عليها , كما يف قوله تعاىل : {َوللَّ
َواللَُّ بَِا َتْعَمُلوَن َخِبٌي} )اآل عمران :180(  وقيل اأن الوراثة كاللغة, كيان من املعلومات ينتقل 
عرب االأجيال لها مفرداتها )اجلينات نف�شها( ولها طريقتها التي تنظم بها املعلومات 

الوراثية , ولها اأدبياتها, اآالف التعليمات الالزمة كي ت�شبح ب�شرًا)1(. 
املطلب الثاين

تعريف ب�شمة اجلينات الوراثية ا�شطلحًا
عرفها املعا�شرون بتعريفات متقاربة واإن تباينت يف عبارتها اإال اأنها تعطي   
نف�ض املعنى, ومن اأبرز هذه التعريفات : )هي املادة املُوّرثة املوجودة يف خاليا جميع 
الكائنات احلية)2( وقيل اأنها:  ال�شفرة التي حتدد مدى ال�شلة بني املتماثالت وجتزم 
بوجود الفرق اأو التغاير بني املختلفات عن طريق معرفة الرتكيب الوراثي لالإن�شان يف 
ظل علم الوراثة()3( وقيل هي :)البنية اجلينية ــــــــ ن�شبة اإىل اجلينات ـــــــ اأي املورثات 
التي تدل على هوية كل اإن�شان بعينه( وهذا التعريف الذي اأُقر يف الندوة التي عقدتها 
املنظمة االإ�شالمية للعلوم بدولة الكويت)4(. كما اأُقر اأي�شًا يف املجمع الفقهي لرابطة 

العامل االإ�شالمي)5(.
هي  الوراثية  اجلينات  ب�شمة  اأن  يت�شح  وردت  التي  املعاين  هذه  كل  ومن   
عبارة عن خريطة تو�شيحية لبيان اخل�شائ�ض وال�شفات الوراثية التي تقوم بتحديد 
هوية �شخ�ض ما, والتعرف عليه ومن َثّم فهي ت�شبه بطاقة الهوية ال�شخ�شية ولكنها ال 
تبني عنا�شر احلالة املدنية لل�شخ�ض)كاال�شم , والكنية , واملوطن , .......الخ( واإمنا 

م�شلح عبد احلي النجار, الب�شمة الوراثية يف الفقه االإ�شالمي,�ض167.  -1
اجليني,روؤية  والعالج  الب�شري  اجلينوم  الوراثية  الهند�شة  لندوة  مقدم  املورثات,بحث  وهند�شة  الكائنات  العزيز,  عبد  بن  �شالح   -2

اإ�شالمية, 111/1.
وجدي عبد الفتاح ال�شواحلي,الهند�شة الوراثية والتقنية احليوية,روؤية عربية,اجلينوم,�شل�شلة جملة عامل الفكر,الكويت ,2006م,املجلد   -3

35 ,�ض26.
ـ 25 جمادى االآخرة 1419هــ ,  �شل�شلة مطبوعات املنظمة  الندوة الوراثية للمنظمة االإ�شالمية للعلوم الوراثية بدولة الكويت , الفرتة 23ـ   -4

.111/1 ,
رابطة العامل االإ�شالمي , قرار املجمع الفقهي االإ�شالمي يف دورته اخلام�شة ع�شر املنعقد خالل الفرتة 11ــ 15 رجب 1419هــ , �ض   -5
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حتدد خ�شائ�شه الوراثية كلون عينيه , وب�شرته , ودرجة ذكائه , ونوع هرموناته , 
وبروتيناته, وحالته ال�شحية وما �شابه ذلك)1(.

ت�شتقر يف خلية  التي  النواة  داخل  يوجد  اأنه  الطبية  االكت�شافات  دلت  وقد   
املادة  من  تتكون  التي  )الكرومو�شومات(  ال�شبغات  من  واأربعون  �شت  االإن�شان 
من  واحد  وكل  )الدنا(  الالأك�شجيني  الريبوزي  النووي  احلم�ض  وحتمل  الوراثية 
هذه الكرومو�شومات يحتوي على عدد كبري من اجلينات الوراثية قد تبلغ يف اخللية 
الواحدة اإىل مائة األف مورثة جينية تقريبًا تتحكم يف �شفات االإن�شان الوراثية)2(, 
فاأ�شبح لكل اإن�شان جينومًا ب�شريًا يخت�ض به دون غريه , وال ميكن البتة اأن يت�شابه 
فيه مع غريه ,  اأ�شبه ما يكون بب�شمة االأ�شابع يف خ�شائ�شها بحيث ال ميكن تطابق 
التي  اجلينات  هذه   , تواأمني  كانا  واإن  حتى  واآخر  �شخ�ض  بني  اجلينية  ال�شفات 
اأبيه واأمه فهو يرث ن�شفها وهي ثالثة وع�شرين كرومو�شومًا  يحملها االإن�شان عن 
عن اأبيه والن�شف االآخر اأي�شا ثالثة ع�شرين عن اأمه فينتج  عن ذلك كرومو�شومات 
اأمه من كل وجه , واإمنا جاءت خليطًا)3(  اأبيه وال مع  خا�شة باجلنني ال تتطابق مع 
كما ذكر ذلك يف القراآن الكرمي يف قوله تعاىل : {إِنَّا َخَلْقَنا اْلِْنَساَن ِمْن ُنْطَفٍة َأْمَشاٍج} 
من  كل  كرومو�شومات  عن  اال�شتغاللية  �شفة  اكت�شب  االختالط  وبهذا  )الإن�ص�ن: 2(,  

والديه مع بقاء الت�شابه معهما يف بع�ض الوجوه , لكنه مع ذلك ال يتطابق مع اأي من 
كرومو�شومات والديه ف�شاًل عن غريهما)4(. 

النا�ض جميعًا م�شرتكني يف وحدة  هذا هو خلق �شبحانه وتعاىل فقد خلق   
دم وعظم  من  فالنا�ض جميعا  كيمياء اخلاليا,  وظائف  , ووحدة  والرتاكيب  اخللق 
وحلم وروح اأ�شلهم جميعا من تراب كما جاء يف قوله تعاىل : {َوِمْن آيَاتِِه َأْن َخَلَقُكْم 
ال  العام,  اخللق  الت�شابه يف  هذا  ومع  )الروم: 20(  َتْنَتِشُروَن}  َبَشٌر  َأنُْتْم  إَِذا  ُثمَّ  ُتَراٍب  ِمْن 
 , التفا�شيل اجلزئية كاملزاج والطباع  تامًا يف كل  اإن�شان مع غريه تطابقًا  يتطابق 
عمر بن حممد �شبيل,الب�شمة الوراثية ومدى م�شروعية ا�شتخدامها يف الن�شب واجلناية,بحث مقدم للدورة ال�شاد�شة ع�شرة للمجمع   -1

الفقهي االإ�شالمي املنعقد يف مكة خالل الفرتة 21ــ1422/10/26,�ض2.
جمموعة كّتاب,الفقه املي�شر,ن�شر مدار الوطن,الريا�ض,1432هـ,127/12.  -2

املرجع ال�شابق,127/12.  -3
حميد علي اخلفيف , الب�شمة الوراثية وا�شتخدامها يف الطب ال�شرعي , بحث من�شور يف جملة املرجع , دار اإيجي , القاهرة.  -4
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تفاعله  يف  انفرد  فكما   , والرائحة   , العظم  و�شكل   , والق�شمات   , ال�شوت  وحلن 
الكيميائي انفرد كذلك يف ب�شماته التي يحملها دون �شائر الب�شر)1(. 

ومما يجدر ذكره اأن االأ�شتاذ الدكتور اإليك جفريز, عامل الوراثة يف جامعة   
لي�شرت الربيطانية هو اأول مكت�شف خلا�شية اجلزء املميز يف تركيب الب�شمة الوراثية 
عام 1984م كما اأول من اأطلق ا�شطالح الب�شمة الوراثية)2(, وجاء اإليك الندر ليطلق 
براءة  جفريز  �شجل  وقد  االأخري,  الهوية  حمقق  وهو  التقنية  لهذه  اآخر  ا�شطالحًا 

اكت�شافه عام 1985م)3(. 

املبحث الثاين
الو�شائل ال�شرعية لإثبات �شحة الن�شب

الن�شب هو : )القرابة واملراد بها الرحم وهي ي�شتمل كل من بينك وبينه قرابة   
قربت اأو بعدت, كانت من جهة االأب اأو من جهة االأم()4(.

والأن ال�شرع اهتم بالن�شب و�شّدد على احلفاظ عليه ورعايته فقد ركز على   
العالقة ال�شرعية بني الرجل واملراأة و�شيانتها يف قوله تعاىل: {َوالَِّذيَن ُهْم لُِفُروِجِهْم 
َحاِفُظوَن • إِلَّ َعَلى َأْزَواِجِهْم َأْو َما َمَلَكْت َأيَْانُُهْم َفإِنَُّهْم َغيُْ َمُلوِمنَي • َفَمِن ابَْتَغى َوَراَء َذلَِك 

َفُأولَِئَك ُهُم الَْعاُدوَن} )املوؤمنون: 7-5(. 
اإنكار  م�شائل  يف  واالأمهات  االآباء  على  �شّدد  االإ�شالم  اعتناء  مظاهر  ومن   
الله  �شلى  امل�شطفى  قول  يف  منهم  لي�شو  اأبناء  اإحلاق  اأو  الأوالدهم  الثابت  الن�شب 
الله يف �شيء  اأدخلت على قوم من لي�ض منهم فلي�ض من  اأميا امراأة  عليه و�شلم : ) 
اإليه, احتجب منه يوم القيامة  ومل يدخلها جنته, واأميا رجل جحد ولده وهو ينظر 
وف�شحه على روؤو�ض اخلالئق()5( وكذلك قوله: ) ومن ادعى اإىل غري اأبيه وهو يعلم 

االأرمي في�شل , الب�شمة معجزة الله يف خلقه, جملة الفي�شل, العدد 187, �ض 115.  -1
معو�ض عبد التواب , الطب ال�شرعي يف التحقيق اجلنائي واالأدلة اجلنائية, من�شئة املعرفة, االإ�شكندرية, 1987م �ض 203.  -2

د. ح�شان حتحوت, قراءة اجلينوم الب�شري, بحث مقدم لندوة املنظمة االإ�شالمية للعلوم الطبية , �ض 5.  -3
ال�شيخ حممد بن عمر البقري على �شرح الرحبية, لالأمام �شبط املارديني, ط, م�شطفى البابي احللبي, م�شر,�ض32.  -4

حممد بن اأحمد بن اأبي بكر الع�شقالين, اإر�شاد ال�شاري ل�شرح �شحيح البخاري,ط7,املطبعة االأمريية,م�شر,173/8.  -5
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فاجلنة عليه حرام()1( لذا كانت احلكمة الر�شيدة يف حترمي االإ�شالم للتبني الذي كان 
ي�شود جمتمعات اجلاهلية اآنذاك وا�شتمر اإىل �شدر االإ�شالم ذلك الأنه ُين�شئ عالقة بني 
االبن املتبني والذي تبناه على غري و�شائج القرابة, ولكن مع ذلك فاإن االإ�شالم يلحق 
املجهول مبن اّدعاه مبجرد الدعوة, وكل ذلك من عناية ال�شريعة بالن�شب ورعايتها له 

حتقيقًا ملقا�شد عظيمة وحكم جليلة جاءت بها ال�شريعة.
املطلب االأول

طرق اإثبات الن�شب بالعقد وال�شتلحاق
عقد الزواج ال�شحيح:تاأتى �شحة العقد من توفر �شروطه واأركانه واإنتفاء موانعه  1ــــ 
على تف�شيل وخالف بني الفقهاء يف املذاهب الفقهية , فهذا العقد ال�شحيح هو 
الذي يثبت به �شحة ن�شب الولد الذي اأجنبته املراأة املتزوجة بهذا العقد بعد �شتة 
اأ�شهر من الدخول بها وهو ثابت باالإجماع لقول الر�شول �شلى الله عليه و�شلم: 
زوجة  للرجل  كان  اإذا  اأنه  احلديث  وداللة  احلجر()2(  وللعاهر  للفرا�ض  )الولد 
حلقه  �شهور  �شتة  وهى  االإمكان  ملدة  بولد  فاأتت  له  فرا�شًا  �شارت  مملوكة  اأو 
وذلك  الزوج  من  الزوجة  حمل  اإمكانية  من  البد  الن�شب  هذا  ول�شحة  الولد)3( 

بتحقق اأمرين:
�شغريًا  الزوج  كان  فاإن  احلمل,  منه  ُيت�شور  ممن  الزوج  يكون  اأن  اأولهما: 
منه  يثبت  ال  الولد  هذا  ن�شب  فاإن  بولد,  مراهق وجاءت زوجته  بالغ, وال  غري 
لعدم اإمكان احلمل منه ,اإذ اأنه يف تلك احلال مل يكن زواجهما فرا�شًا يثبت به 

الن�شب)4(. 
ثانيهما: اإمكان التالقي بينهما, وقد اختلف فيه الفقهاء فمنهم من ا�شرتط العقد 
فقط كاحلنفية)5( ومنهم من ا�شرتط الدخول احلقيقي كاالأمامية)6( وابن تيمية, 

�شحيح البخاري,ط1, دار طوق النجاة,م�شر,1422هـ ,156/8.  -1
اأبو زكريا حمي الدين النووي, املنهاج �شرح �شحيح امل�شلم, ط2, دار اجياء الرتاث العربي, بريوت/ 1392 هـ, 37/10.  -2

املنهاج,امل�شدر ال�شابق,37/10.  -3
عثمان بن علي الزيلعي,تبني احلقائق �شرح كنز الدقائق,ط1,املطبعة االأمريية,القاهرة,1313هـ,38/3.  -4

ابن عبدين,حا�شية رد املحتار على الدر املختار,�شرح تنوير االأب�شار, ط1, دار الكتب.  -5
جنم الدين جعفر بن احل�شن احللي,�شرائع االإ�شالم يف م�شائل احلالل واحلرام,ط,مكتبة احلياة,طهران,1986م,94/3.  -6
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ووافقه تلميذه ابن القيم)1( ومنهم من ا�شرتط اإمكانية الوطء مع العقد)2(. 
اال�شتلحاق: جاء من اللحاق الذي يطلق عند العرب ويراد به االنت�شاب وال�شني  2ــــ 

والتاء للتاأكيد, وا�شتلحقه اأي اّدعاه ويعرب عنه باالإقرار بالن�شب)3(. 
واالإقرار يف اللغة مبعنى االإثبات يقال: اأقر بال�شيء اأي اأثبته, واأقر باحلق   

اعرتف به واأثبته)4(.
و�شح  وقد  نف�شه)5(  على  للغري  حق  ثبوت  عن  اإخبار  هو  �شرعًا:  واالإقرار   

العلماء اأن االإقرار نوعان  :
الأول: اإقرار يحمله املقر على نف�شه فقط كاالإقرار بالبنوة اأو االأبوة.

الثاين: اإقرار يحمله املقر على غريه وهو ما عدا االإقرار بالبنوة واالأبوة كاالإقرار 
باالأخوة والعمومة , وهناك �شروط يجب توفرها ل�شحة االإقرار بنوعيه منها)6(: 

اأن يكون املقر بالن�شب بالغًا, عاقاًل, فال ي�شح اإقرار ال�شبي وال املجنون باعتبار   /1
اأنهما مل يبلغا حد التكليف.

اأن يكون املقر له بالن�شب ممن ميكن ثبوت ن�شبه من املقر وذلك باأن يولد مثله   /2
اإقراره  يقبل  ع�شر مل  من عمره خم�شة  ببنوة  ع�شرون  من عمره  اأقر  فلو  ملثله 

ال�شتحالة ذلك عادة.
اأن يكون املقر له جمهول الن�شب, الأن معلوم الن�شب ال ي�شح اإبطال ن�شبه ال�شابق   /3

بحال من االأحوال,
اأن ال يكذب امل�شتلَحق اإن كان اأهاًل لقبول قوله, فاإن كذبه ال ي�شح اإقراره عندئٍذ   /4
وال يثبت به الن�شب. فاإذا توفرت هذه ال�شروط عندها يثبت ن�شب املقر له من 

املقر.

ابن القيم اجلوزية,زاد املعاد يف هدي خري العباد,ط27,موؤ�ش�شة الر�شالة,بريوت,1994م,272/5.  -1
احلطاب الرعيني,مواهب اجلليل ل�شرح خمت�شر خليل,ط2,دار الفكر,بريوت,1978م,460/2.  -2

علي بن حممد بن علي اجلرجاين,التعريفات,ط1,دار الكتب العلمية ,بريوت,1983م.  -3
املعجم الو�شيط, 725/2.  -4

كمال الدين ابن الهمام , فتح القدير / ط دار الفكر , بريوت / 317/8.  -5
ابن الهمام, فتح القدير, 14/6.  -6
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املطلب الثاين
طرق اثبات الن�شب عن طريق ال�شهادة والقيافة

اإثباته  يف  الفقهاء  واختلف  اإجماعًا,  رجلني  ب�شهادة  الن�شب  يثبت  ال�شهادة:   -1
ب�شهادة رجل وامراأتني, اأما اإثبات الوالدة فتثبت ب�شهادة امراأة عند جماعة من 

الفقهاء منهم احلنفية)1(.
القيافة: وهي م�شدر من قافة مبعنى تتبع اأثره ليعرفه, ويقال فالن يقوف االأثر   -2
ويقتافه, والقائف هو الذي يتتبع االآثار ليعرف �شبه ال�شخ�ض باأبيه اأو اأخيه)2(. 

ويف اال�شطالح: القائف )هو الذي يعرف الن�شب بفرا�شته ونظره اإىل اأع�شاء   
اإثبات الن�شب بالقيافة, فذهب جمهور من  املولود()3(. وقد اختلف الفقهاء يف 
العلماء اإىل االأخذ بها لداللة ال�شنة واالآثار عليها, ومنها حديث ال�شيدة عائ�شة 
يوم  ذات  علّي  دخل  و�شلم  عليه  الله  �شلى  ر�شول  اأن  قالت  عنها,  الله  ر�شي 
اآنفًا  نظر  جلي  املُدمْ جمّزرًا  اأن  تريمْ  )اأمل  فقال:  وجهُه,  اأ�شارير  تربق  م�شرورًا 
قد غطيا روؤو�شهما وبدت  قطيفة  زيد وعليهما  بن  واأ�شامة  بن حارثة  زيد  اإىل 
اأقدامهما فقال: اإن هذه االأقدام بع�شها من بع�ض()4(. وجه الداللة: اأن �شرور 
النبي �شلى الله عليه و�شلم دال على اإقراره بالقيافة فاإن كان باطاًل ما �شمعه فال 

يقره اأو ي�شكت عنه)5(. 
العدول  �شهادة  على  بناًء  ملّدعيه  يثبت  الن�شب  اأن  على  الفقهاء  اأجمع  البينة:    -3
باأن  بال�شماع,  ال�شهادة  اال�شتفا�شة مبعنى  ذلك  اّدعاه, ويكفى يف  ما  ب�شحة 
ي�شتهر االأمر بني النا�ض حتى ي�شري معروفَا بينهم ويقول جمع كبري من النا�ض, 

�شمعنا اأن فالنًا ابن فالنًا)6(.

امل�شدر ال�شابق , 7/6.  -1
ابن منظور, ل�شان العرب 239/9.  -2

على بن حممد بن على اجلرجاين, التعريفات, ط1, دار الكتب العلمية, بريوت, 1983م, �ض171.  -3
�شحيح البخاري, 23/5.  -4

احلطاب, مواهب اجلليل, 24/5.  -5
ابن القيم اجلوزية, املعاد, 415/5.  -6
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املبحث الثالث
اأقوال العلماء يف حجية ب�شمة اجلينات الوراثية

واأثرها يف اإثبات الن�شب
الفقهية  النوازل  من  نازلة  تعترب  الوراثية  اجلينات  ب�شمة  اأن  يعلم  اأن  ينبغي   
ك�شائر امل�شتجدات التي جاءت نتيجة التطور والتقدم العلمي, لذلك البد اأن ي�شرى عليها 
ما ي�شرى علي �شائر النوازل من اأحكام, ولقد دارت املناق�شات العلمية والفقهية من اأجل 
نتيجة  اأن  والفحو�شات  املخربية  التجارب  اأظهرت  التي  النازلة  لهذه  الفقهي  التكييف 
ب�شمة اجلينات الوراثية ميكن اأن  يكون لها موقعًا بني االأدلة, لذا البد من ا�شتعرا�ض 

اأقوال الفقهاء يف كيفية اعتبار الب�شمة طريقًا من طرق اإثبات الن�شب فمن اآراءهم:
املطلب االأول
الراأي الأول

يرى اأ�شحابه اأن ب�شمة اجلينات الوراثية قرينة قطعية)1( يف اإثبات الن�شب,   
وحجتهم يف ذلك الكتاب, والعقل والواقع العملي, فمن الكتاب  قوله تعاىل {اْدُعوُهْم 
ِ} )الأحزاب: 5(, وجه الداللة: يف قوله  تعاىل,)ادعوهم الأباءهم(  آلَبائِِهْم ُهَو َأْقَسُط ِعْنَد اللَّ
ال�شواب  فهو  البيولوجي(  )االأب  احلقيقي  الأبيه  الولد  ين�شب  باأن  الله  من  اأمر  هو 
واحلقيقة, فلطاملا هناك و�شيلة تقنية ح�شب الع�شور ميكن اأن حتقق هذا الهدف فال 
مانع من ا�شتخدامها مما ي�شب يف نافذة تنفيذ اأمر الله تعاىل)2( كذلك قولـــه تعاىل: 
ُأولَِئَك  اْلِكَتاِب  ِف  لِلنَّاِس  َبيَّنَّاُه  َما  َبْعِد  ِمْن  َوالَُْدى  َناِت 

ِّ
الَْبي ِمَن  َأنَْزلَْنا  َما  َيْكُتُموَن  الَِّذيَن  {إِنَّ 

ِعُنوَن} )البقرة: 159(. يَْلَعُنُهُم اللَُّ َويَْلَعُنُهُم اللَّ
وجه الداللة: اأن ما تقدمه تقنية ب�شمة اجلينات الوراثية من دقة يف ك�شف   
الو�شائل  كبرية  بدرجات  يفوق  الن�شب  نزاع  يف  احلقيقي  االأب  ومعرفة  احلقيقة 

التقليدية الظنية لذلك البد اأن نبني ذلك للخلق)3(.
عبد القادر اخلياط, تقنيات الب�شمة الوراثية يف ق�شايا الن�شب وعالقته بال�شريعة االإ�شالمية, بحث مقدم ملوؤمتر الهند�شة الوراثية بني   -1

ال�شريعة والقانون ,املنعقد بجامعة االأمارات 22ـ 24 �شفر 1423هـ.
ملخ�ض اأعمال احللقة النقا�شية حول حجية الب�شمة الوراثية يف اإثبات الن�شب, كلية ال�شريعة والقانون, جامعة االأمارات, 1422هـ ,   -2

�ض46.
ملخ�ض اأعمال احللقة النقا�شية, �ض46.  -3
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اأما الواقع العملي والعقلي فيمكن اأن ي�شتمد من عدة نقاط:
االإثبات  اأو  النفي  ن�شبة قطعية يف  اإىل  التحاليل ت�شل  الدليل يف هذه  اأن قوة  1ـــ 
اأن تكون  اأو يندر جدًا  للبنوة والن�شب وهي تخت�ض بدقة عالية جدّا ي�شتحيل 
 ,%999,99 فيها  النجاح  ن�شبة  وتفوق  خطاأ  الوراثية  الب�شمة  فح�ض  نتيجة 
بدليل اأن املحاكم االأوربية واالأمريكية تاأخذ بب�شمة اجلينات الوراثية لي�ض على 
اأنها دليل واإمنا هي قرينة نفي واإثبات, فما املانع من االأخذ بها خا�شة واأن فيها 

مزيدًا من ال�شمانات وتقليل ال�شلطة التقديرية يف يد الق�شاء)1(.
اإن منزلة ب�شمة اجلينات الوراثية بني الطرق ال�شرعية االأربعة الإثبات االأبوة ال  2ـــ 
يجوز اأن تقدم عند التعار�ض على فرا�ض الزوجية ال�شحيح الأنه االأ�شل املقرر 
الفرا�ض  اإن  النا�ض  نحن و�شائر  )نقول  القيم:  بن  قال  ,وقد  الن�شب  اإثبات  يف 
ال�شحيح اإذا كان قائمًا فال يعار�ض بقيافة وال �شبه()2( فال يجوز مع ا�شتقرار 
العالقة الزوجية طلب الفح�ض الطبي للتاأكد من الن�شب مما يوؤدي اإىل ت�شدع 

االأ�شرة وعدم ا�شتقرارها.
ويقول اأي�شًا اأن احلق كما يثبت بالبينات كذلك يثبت بالقرائن القاطعة, والقرينة   
القاطعة هي التي تدل على املطلوب دون احتمال, كذلك البينة هي كل ما يبني 
احلق ويظهره وال تخت�ض ب�شهادة ال�شهود ومن خ�شها بال�شهادتني اأو االأربعة 
بها  القراآن مرادّا  تاأتي قط يف  يوّف م�شماها حقه, ومل  ال�شاهد واملراأة مل  اأو 
الله  �شلى  الر�شول  قول  وكذلك  وجمموعة,  مفردة  والربهان  والدليل  احلجة 
ما ي�شحح دعواه  بيان  عليه  اأن  به:  املراد  املّدعي()3(  )البينة على  عليه و�شلم: 
ليحكم له, وال�شاهدان من البينة, والبينة, والداللة, واحلجة, والربهان, واالآية, 

والتب�شرة, والعالمة, واالأمارة, متقاربة املعني)4(.

�شعد الدين هاليل, الب�شمة الوراثية وعالئقها ال�شرعية, جمل�ض الن�شر العلمي بجامعة الكويت, 2000م, �ض273.  -1
ابن القيم, زاد املعاد , 118/4.  -2

�شحيح البخاري ,167/3.  -3
ابن القيم اجلوزية, الطرق احلكمية يف ال�شيا�شة ال�شرعية, ط1, دار االأرقم , بريوت, �ض13.  -4
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وبهذا يكون امل�شتند الفقهي حلجية ب�شمة اجلينات الوراثية اأن املق�شد ال�شرعي   
من البينة هو ظهور دليل وا�شح يدل على �شاحب احلق, اأو اجلرمية ومن هنا 
فال ينبغي ح�شر طرائق البينة يف اأنواع معينة, فكل ما  يبني احلق ويظهره فهو 
دليل �شالح الأن يق�شي به القا�شي ويبني عليه احلكم اإال اإذا وجد له معار�ض, 
م�شائل  االأمارات يف  اإعمال  الفقهاء يف  بها  ا�شت�شهد  االأمثلة  وهناك كثري من 

كثرية يف الفقه منها :
القرطبي  قال    )18 )يو�صف:  َكِذٍب}  بَِدمٍ  َقِميِصِه  َعَلى  {َوَجاُءوا  تعاىل:  قوله  ففي   
عالمة   العالمة  بهذه  الله  قرن  �شدقهم  على  عالمة  الدم  يجعلوا  اأن  اأرادوا  )ملا 
تعار�شها وهي �شالمة القمي�ض من التنييب اإذ ال ميكن افرتا�ض الذئب ليو�شف 
وهو الب�ض القمي�ض وي�شلم القمي�ض من التخريق( كذلك ملا تاأمل يعقوب عليه 
ال�شالم فلم يجد فيه خرقًا وال اأثرًا ا�شتدل بذلك على كذبهم , وقال لهم :متى كان 

هذا الذئب حكيمًا ياأكل يو�شف وال يخرق القمي�ض؟)1(
اِدِقنَي}  وكذلك قوله تعاىل : {َوإِْن َكاَن َقِميُصُه ُقدَّ ِمْن ُدُبٍر َفَكَذَبْت َوُهَو ِمَن الصَّ  

)يو�صف: 27(. 

قال ال�شنقيطي:)يفهم من هذه االآية لزوم احلكم بالقرينة الوا�شحة الدالة على   
معر�ض  يف  الق�شة  لهذه  الله  ذكر  الأن  االآخر,  وكذب  اخل�شمني  اأحد  �شدق 
ت�شليم اال�شتدالل بتلك القرينة على براءة يو�شف يدل على اأن احلكم مبثل ذلك 
حق و�شواب, الأن كون القمي�ض م�شقوقًا من جهة  دبره دليل وا�شح على اأنه 

هارب عنها وهي تنو�شه من خلفه)2(. 
الله  ر�شول  اأن  عنه  الله  ر�شي  هريرة  اأبي  عن  احلديث  يف  اأي�شًا  ورد  كما   •
فذهب  الذئب  جاء  ابناهما,  معهما  امراأتان  )كانت   : قال  و�شلم  عليه  الله  �شلى 
بابن اإحداهما, فقالت ل�شاحبتها: اإمنا ذهب بابنك, وقالت ال�شغرى: اإمنا ذهب 
بابنك, فتحاكمتا اإىل داود عليه ال�شالم فق�شى به  للكربى, فخرجتا على �شليمان 
فقالت  بينهما,  اأ�شقه  بال�شكني  ائتونى  فقال  فاأخربتاه,  ال�شالم  عليهما  داود  بن 

حممد بن اأحمد القرطبي ,اجلامع الأحكام القراآن ,ط2,دار الكتب امل�شرية,القاهرة 1964م 149/9.  -1
حممد االأمني خمتار ال�شنقيطي اأ�شواء البيان يف اإي�شاح القراآن 215/2ـ 216.  -2
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بر�شا  فا�شتدل  لل�شغرى   به  فق�شى  ابنها  هو  الله  يرحمك  تفعل  ال  ال�شغرى: 
الكربى بذلك وب�شفقة ال�شغرى عليه وامتناعها على اأنها اأمه)1(. 

�شيد  وال  زوج  بال  احلامل  برجم  عنه  الله  ر�شي  عمر  �شيدنا  حكم  كذلك   •
من  رائحتها  فاحت  اأو  تقيئها  من  على  اخلمر  حد  وكذلك  القرينة  على  اعتمادًا 

فيه, وذلك يف قوله:)من قاءها فقد �شربها ()2( ف�شربه احلد.
اجلينات  ب�شمة  مو�شوع  فاإن  القرائن,  هذه  مثل  يف  كذلك  االأمر  كان  فاإذا   •
الأن  والكذب,  ال�شدق  حتتمل  التي  ال�شهادة  ومن  منها  بكثري  اأقوي  الوراثية 

نتائج الب�شمة قطعية .
ال�شريعة اأجازت العمل بغلبة الظن يف االأحكام ومنها االإثبات الأن احلاجة وحتقيق  3ـــ 
م�شالح النا�ض واإقامة احلق والعدل واحلفاظ على االأنف�ض واملال واالأعرا�ض 
وتوفر  واحلذر  االحتياط  مراعاة  مع  االإثبات  يف  الظنية  االأدلة  قبول  يقت�شي 

ال�شروط التي ترجح جانب ال�شدق يف الدليل الظني على جانب الكذب)3(. 
لذلك اأجاز اأ�شحاب هذا القول نتائج ب�شمة اجلينات الوراثية يف حتديد اأن�شاب   
االأ�شخا�ض الذين ماتوا اأو قتلوا يف ظروف غام�شة كاحلروب والفنت وحوادث 
ال�شري �شقوط الطائرات والغرق, وكذلك عند اختالط املواليد يف امل�شت�شفيات 
اأم  كذلك يف حتديد  االأنابيب,  اأطفال   اال�شتباه يف  واحل�شانات ويف حاالت 

اللقيط, وعند التنازع يف اإحلاق جمهول الن�شب)4(. 
اأن الفقهاء من ال�شافعية واحلنابلة وغريهم قبلوا القيافة طريقًا الإثبات الن�شب  4ـــ 
�ٍض وتخمني وفرا�شة وال ينعدم احتمال اخلطاأ  �شرعًا, والقائف اإمنا يتكلم عن َحدمْ

يف حكمه بحال, بل قد يقول ال�شيء ثم يرجع عنه اإ ذا راأى اأ�شبه منه)5(. 
اأن ينعدم فيها احتمال  اأ�شواًل يكاد  اأما ب�شمة اجلينات الوراثية امل�شتعملة   

اخلطاأ على ما اأظهرته االأبحاث املتقدمة.
عبد العظيم املنذري , خمت�شر �شحيح م�شلم , ط6/ املكتب اال�شالمي , بريوت , 1987 م ,281/2.  -1

�شنن البيهقي , 316/8.  -2
حممد م�شطفى الزحيلي, و�شائل االإثبات يف ال�شريعة االإ�شالمية, ط1, مكتبة البيان, دم�شق, 1982م, �ض742.  -3

عمر بن حممد ال�شبيل, الب�شمة الوراثية,�ض31.  -4
املاوردي, احلاوي الكبري يف فقه االإمام ال�شافعي,ط1, دار الكتب العلمية, بريوت,109/7.  -5
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املطلب الثاين
الراأي الثاين والثالث 

الراأي الثاين:
يرى اأ�شحاب هذا الراأي اأن ب�شمة اجلينات الوراثية قرينة ظنية ال ترقى اإىل   
حد القرائن القطعية, الأنها قد ي�شوبها اخلطاأ ثم اأنها ال تعد من البينات التي �شادق 
عليها ال�شرع يف اإثبات الن�شب لكن ميكن اأن يرتك تقديرها للقا�شي, وقد ا�شتدلوا 

بعدة نقاط منها)1(: 
اأن الفقهاء حددوا االأدلة ال�شرعية املعتربة يف اإثبات الن�شب وهي التي ذكرت  اأ - 

اآنفًا لذلك ال ميكن اعتبار ب�شمة اجلينات الوراثية من بينها.
قد يحدث هناك خطاأ يف مراحل الفح�ض املختلفة اأو اختالط العينات عند رفعها  ب - 

من مظانها   اأو حتى اختالطها يف املختربات.
اأن فحو�شات ب�شمة اجلينات الوراثية اأو حتاليل الدم من ق�شايا العر�ض التي  ج - 
ال تتعلق برجل اأو امراأة فقط, بل تتعدى اإىل الع�شائر, والقبائل لذلك ميكن اأن 

تكون  عامل م�شاعد يفيد يف حالة اخل�شوم بني رجلني على طفل.
الراأي الثالث:

يرى اأ�شحاب هذا الراأي اأن ب�شمة اجلينات الوراثية و�شيلة �شرعية جديدة   
الإثبات الن�شب, وتاأتى يف منزلة متاأخرة من الو�شائل التي اتفق عليها الفقهاء, فاإذا 
وجدت ال يعتّد القا�شي بها, لكنهم يرون اإجازة ب�شمة اجلينات الوراثية يف اإثبات 
الن�شب  ب�شروط ومن هوؤالء مفتي جمهورية تون�ض االأ�شبق ال�شيخ خمتار ال�شالمي 

الذي قال ,يجب مراعاة االأمور التالية عند ا�شتخدام هذه التقنية)2(: 
التاأكد الكامل واالطمئنان التام اأن القائمني على قراءة ب�شمة اجلينات الوراثية   -1
موثوق يف كفاءتهم يف امليدان, ذلك اأنه ملا كان مو�شوع اإثبات الن�شب اأو نفيه 
اأن  يجوز  ال  ,فاإنه  اخلم�ض  ال�شروريات  �شمن  تقع  التي  الهامة  الق�شايا  من 

وليد عاكوم,الب�شمة الوراثية واأثرها يف االإثبات,بحث مقدم ملوؤمتر الهند�شة الوراثية �ض 129.  -1
حممد خمتار ال�شالمي, اإثبات الن�شب بالب�شمة الوراثية, بحث مقدم لندوة الوراثة والهند�شة,404/1 ومابعدها.  -2
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املعرفية  ال�شمانات  فيه جميع  توفرت  قد  التدخل  هذا  كان  اإذا  اإال  فيه  يتدخل 
واملخربية, واأن النتائج التي ُيتو�شل اإليها هي نتائج يقينية ال ظنية .

اأن يكون اللجوء اإىل قراءة ب�شمة اجلينات الوراثية يف اأحوال حمددة وهي:  -2
اإذا تيقن الزوج اأن زوجته مل حتمل منه, الأنه ا�شترباأها بحي�شة ومل مي�شها  اأ- 

بعد ذلك وظهر بها حمل, فاإنه يلجاأ اإىل الب�شمة.
اإذا اختلط املولود بغريه, وتنازع االآباء يف االأطفال املختلطني, هذا االأمر  ب- 

واإن كان قليل احلدوث اإال اأنه ممكن.
اأن يكون طلب االأب مبنيًا على يقني ال على �شك اأو خيال واأوهام, ذلك اأن  ج- 
الن�شب ثابت ات�شاله بني الزوج واملولود مبتق�شى العقد, فال ترتفع احل�شانة 

اإال اإذا قابل هذا اليقني بيقني معاك�ض من الزوج اأن الولد ال يتبعه.
اأن الذي له حق يف االإحالة على االختبار اجليني اإمنا هو االأب وحده ولي�ض  د- 
الأحد غريه, ال من اأع�شاء العائلة وال من الق�شاة وال املولود ذاته اأن يلجاأ 
اال�شتثناء ال  اللعان هو  اأن  الن�شب, ذلك  للتاأكد من  اإىل االختبار اجليني 
القاعدة, واإن االأ�شل هو اأن الزوج يتبعه ثبوت الن�شب يف كل ما جاء بعد 

�شتة اأ�شهر فاأكرث من دخوله على زوجته.
املطلب الثالث

الراأي الرابع
علِى  اأجاز االعتماد  الذي  ال�شاذيل  الدكتور ح�شن  الراأي  اأ�شحاب هذا  من   
اأن  )اأرى  يقول:  ,حيث  القيافة  ب�شروط  الن�شب  اإثبات  الوراثية يف  اجلينات  ب�شمة 
الب�شمة الوراثية تلتقي مع  القيافة يف عدة جوانب ,بح�شب ما ن�ض عليه الفقهاء, 
اأ�شا�ض  على  والوالدين  الولد  بني  ال�شبه  معرفة   على  يقوم  العلوم  من  علم  فالقيافة 
ال�شفات الظاهرة اأو الباطنة, كذلك الب�شمة الوراثية ولكن عن طريق النمط الوراثي 
للحام�ض النووي, فالب�شمة الوراثية نوع من القيافة واإن متيزت بالبحث يف خفايا 
واأ�شرار النمط الوراثي للحام�ض()1( وتتجلى �شروط القائف يف كونه   اأهاًل لل�شهادة 

ح�شن ال�شاذيل,الب�شمة اجلينية واأثرها يف اإثبات الن�شب, بحث مقدم لندوة الوراثة, 294/1.  -1
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الن�شب  الذي يحكم ن�شب جمهول  القائف  واحلكم, وذا خربة وجتربة, واأن يتعدد 
ال�شهادة وهو اثنان فاأكرث, واأن يكون عاملًا يف فنه, جمتهدًا باملعنى ال�شرعي يف العلم 

الذي يخت�ض به)1(.
وهنا ال بد من وقفة يف ميزة ب�شمة اجلينات الوراثية على القيافة:

م�شتبعد  فيه  واخلطاأ  متناهية  دقة  فيه  حم�شو�ض  اأ�شا�ض  على  تقوم  فالب�شمة   •
جدًا, بخالف القيافة التي تقوم على االجتهاد والفرا�شة, وهي مبنية على غلبة 
الظن, واخلطاأ فيها وارد, ففرق بني ما هو قطعي وحم�شو�ض وبني ما بني على 

الظن واالجتهاد.
فاإنها  الوراثية  الب�شمة  بخالف  فقط,  االإن�شان  جمال  يف  بها  يعمل  القيافة  اأن   •

تتعدى اإىل جماالت اأخرى كتحديد اجلاين وحتديد �شخ�شية املفقود.
من  قدر  وفيها  كاالأرجل,  االأع�شاء  يف  الظاهر  ال�شبه  على  تعتمد  القيافة  اأن   •
اخللية  بنية  على  كليًا  اعتمادًا  تعتمد  فهي  الوراثية  الب�شمة  اأما  الغالب,  الظن 
اأي خلية يف اجل�شم, ونتائجها تكون قطعية  اجل�شمية اخلفية, وهي تكون من 

لكونها مبنية على احل�ض والواقع.
باأبوين  الطفل  يلحقوا  اأن  ميكن  اأنهم  العجيب  بل  يختلفوا,  اأن  ميكن  القافة  اأن   •
لوجود ال�شبه فيهما)2(, اأما الب�شمة فال ميكن اأن تلحق الطفل باأبوين البتة, وقد 
نقل بع�ض الفقهاء اإجماع االأطباء على ا�شتحالة تخلق اجلنني من ماء الرجلني, 
الأن الوطء يف نف�ض الطهر البد اأن يكون على التعاقب, واإذ اجتمع ماء االأول مع 
ماء املراأة انعقد الولد منه عندها حت�شل عليه غ�شاوة متنع من اختالط ماء الثاين 
مباء االأول)3( وهذا ما قرره الطب احلديث حيث اأكد ا�شتحالة اأن يتخلق االإن�شان 
من مني رجلني خمتلفني)4(. وبناًء على ما تقدم فالقيافة باب و ب�شمة اجلينات 

الوراثية باب اآخر.
عبد القادر عمر,نيل املاأرب ب�شرح دليل الطالب,ط1,مكتبة الفالح,الكويت, 1983م,480/1.  -1

من�شور بن يون�ض البهوتي, ك�شاف القناع عن منت االإقناع,ط, دار الكتب العلمية,بريوت, 426/5.  -2
ابن الهمام ,فتح القدير,46/5.  -3

موؤمتر الهند�شة الوراثية بني ال�شريعة والقانون املجلد 4�ض 621.  -4
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املطلب الرابع
الراأي الراجح

والذي يبدو اأن الراأي الراجح من هذه االأقوال هو ما ذهب اإليه اأ�شحاب  الراأي   
االأول الذي جعل ب�شمة اجلينات الوراثية قرينة قطعية لقوة االأدلة التي اأوردوها يف 
ذلك ال�شاأن لكن البد اأن ي�شاحب ذلك �شروط و�شوابط و�شعها اأ�شحاب االخت�شا�ض 

عند حتليل ب�شمة اجلينات الوراثية من الناحية العلمية منها:
يتم  ال  حتى  رقابتها  وحتت  للدولة  تابعة  الفنية  واملعامل  املختربات  تكون  اأن   /1
يكون  وبالتايل  الدنيوية  واالأهواء  ال�شخ�شية  امل�شالح  ملجرد  فيها  التالعب 

الن�شب عر�شة لل�شياع)1(. 
اأن تكون هذه املختربات واملعامل الفنية مزودة باأح�شن االأجهزة ذات التقنية   /2
العاملية والفنية القابلة لال�شتمرارية والتفاعل مع العينات والظروف املحيطة بها 

يف الدولة)2(. 
طلب التحليل يكون من قبل االأب فقط ,الأن هذا يف معنى اللعان الذي ال يقوم به   /3

اإال الزوج لكونه �شاحب احلق, واالأمر باإجرائه ي�شدر من القا�شي.
اأن يكون العاملون يف هذه املختربات من خرباء وفنيني ممن يت�شمون ب�شفات   /4
االأمانة واخللق احل�شن والعدل يف العمل, وكل ما يتطلبه ال�شرع يف �شبيل درء 

املفا�شد وجلب امل�شالح)3(. 
اأن يكون العاملون يف خمتربات ب�شمة اجلينات الوراثية من اأ�شحاب اخلربة   /5
العالية وامل�شتوى الرفيع, وممن ُي�شهد لهم بالتقدم العلمي والتقني, وقد ا�شُتهر 
عنه االإ�شابة حتى ال يوؤدي عدم ذلك اإىل تدهور النتائج الفنية وبالتايل �شياع 

احلقوق من اأ�شحابها)4(.

خليفة علي الكعبي,الب�شمة الوراثية واأثرها على االأحكام الفقهية,ط1,دار النفائ�ض,االأردن 2006م, �ض50-49.  -1
وهبة م�شطفى الزحيلى,الب�شمة الوراثية وجماالت اال�شتفادة منها ,بحوث موؤمتر الهند�شة الوراثية,�ض 18.  -2

ن�شر فريد وا�شل,الب�شمة الوراثية وجماالت اال�شتفادة منها �ض98.  -3
املرجع ال�شابق, �ض97.  -4
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اأن يكون اخلبري م�شلمًا الأن قوله يت�شمن خربًا ورواية, واأن يكون عداًل الأن   /6
الهوى يف هذا الباب قد يحمله على قول غري احلق)1(. 

واأما يف   , الن�شب  اإثبات  اإال يف  يقع  اأال  ينبغي  املتطابقة  التوائم  على  التحليل   /7
جمال اجلرائم واجلنايات, فال يوؤدي اإىل غر�شه اإذ من املمكن الوقوع يف ظلم 

اأحد التواأمني الذي مل يرتكب اجلرمية)2(. 
نقل  من  بدًء  الوراثية  اجلينات  ب�شمة  حتليل  خطوات  من  خطوة  كل  توثيق   /8
وكذلك  العينات  تلك  �شالمة  على  حر�شًا  النهائية,  النتائج  ظهور  اإىل  العينات 
اإجراء الفح�ض باأكرب عدد من الطرق وبعدد اأكرب من ال�شمات الوراثية �شمانًا 

ل�شحة نتائجها, مع حفظ هذه الوثائق للرجوع اإليها عند احلاجة)3(. 

املبحث الرابع
و�شائل  نفي الن�شب

املطلب االأول
نفي الن�شب يف ال�شرع

مر بنا من قبل اهتمام ال�شريعة بالن�شب واملحافظة عليه واحاطته ب�شتى اأنواع   
احلماية والرعاية , ومع ذلك اأعطت احلق يف نفي الن�شب والتربوؤ منه اإذا مل يثبت 
باالأ�شباب ال�شرعية التي �شبقت . وقد ثبت هذا احلق عن طريق اللعان : وهو يف اللغة 

االإبعاد والطرد من اخلري اأو االإبعاد والطرد من رحمه الله تعاىل)4(.
باالإميان  موؤكدات  )�شهادات   : باأنه  احلنفية  عّرفه  فقد  اال�شطالح   يف  اأما   
مقرونة باللعن من جهة الزوج وبالغ�شب من جهة الزوجة قائمة مقام حد القذف يف 

حق الزوج ومقام حد الزنا يف حق الزوجة()5(.
حممد االأ�شقر, اإثبات الن�شب بالب�شمة الوراثية ,�ض441.  -1

نور الدين اخلادمي, اجلنيوم الب�شرى وحكمه ال�شرعي, بحث مقدم ملوؤمتر الهند�شة الوراثية بني ال�شريعة والقانون / املجلد االأول,   -2
�ض43-42.

خليفة على الكعبي, الب�شمة الوراثية واأثرها على االأحكام ال�شرعية, ط1 , دار النفائ�ض , االأردن , 2006م , �ض50.  -3
القامو�ض املحيط 269/4.  -4

حا�شية ابن عابدين 482/3.  -5
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ودليله من القراآن قوله تعاىل: {َوالَِّذيَن َيْرُموَن َأْزَواَجُهْم َوَلْ َيُكْن لَُْم ُشَهَداُء إِلَّ   
ِ َعَلْيِه  اِدِقنَي • َوالَْاِمَسُة َأنَّ َلْعَنَت اللَّ ِ إِنَُّه َلَِن الصَّ َأنُْفُسُهْم َفَشَهاَدُة َأَحِدِهْم َأْرَبُع َشَهاَداٍت بِاللَّ
ِ إِنَُّه َلَِن اْلَكاِذبنَِي •  إِْن َكاَن ِمَن اْلَكاِذبنَِي • َوَيْدَرأُ َعْنَها الَْعَذاَب َأْن َتْشَهَد َأْرَبَع َشَهاَداٍت بِاللَّ

اِدِقنَي} )النور: 9-6(.   ِ َعَلْيَها إِْن َكاَن ِمَن الصَّ َوالَْاِمَسَة َأنَّ َغَضَب اللَّ
وجه الداللة :اأفادت االآيات اأن اللعان جعله ال�شارع طريقًا الإ�شقاط احلد عن   
الزوج الذي قذف زوجته ,اإن مل تكن له بينة على زناها ويفهم منها كما قال الفقهاء 
اأن اللعان جعل اأي�شًا طريقًا لنفي الزوج ن�شب ولده منه , واأنه و�شيلة الزوجة لدرء 

العذاب عنها بعد مالعنة الزوج)1(. 
اأما دليله من ال�شنة : )ما روي عن عبد الله بن عبا�ض اأن هالل بن اأمية قذف   
امراأته عند النبي �شلى الله عليه و�شلم ب�شريك بن ال�شحماء , فقال النبي : البينة اأو 
اأحدنا على امراأته رجاًل ينطلق يلتم�ض  اإذا راأى  الله,  حد يف ظهرك فقال يا ر�شول 
البينة ؟فجعل النبي �شلى الله عليه و�شلم يقول : البينة واإال حد يف ظهرك, فقال هالل: 
فنزلت  ما يربئ ظهري من احلد()2(  الله  ولينزلن  ل�شادق,  اإين  باحلق  بعثك  والذي 
والنبي  ف�شهد  هالل  فجاء  و�شلم,  عليه  الله  �شلى  الر�شول  اإليهما  فاأر�شل  االآيات. 
يقول: اإن الله يعلم اأن اأحدكما كاذب فهل من تائب. ثم قامت ف�شهدت فلما كانت عند 
اخلام�شة وقفوها, وقالوا اإنها موجبة فتلكاأت ونك�شت حتى ظننا اأنها ترجع ثم قالت: 
ال اأف�شح قومي �شائر اليوم فم�شت, فقال النبي �شلى الله عليه و�شلم: اأب�شروها فاإن 
جاءت به اأكحل العينني �شابغ االإليتني)3( خدلج ال�شاقني)4( فهو ل�شريك بن �شحماء, 
فجاءت به كذلك, فقال النبي �شلى الله عليه و�شلم :)لوال االأميان التي �شبقت لكان يل 

ولها �شاأن()5(.  وقيل نزلت يف عومير بن اأ�شقر.

الفقه االإ�شالمي ,وهبة الزحيلي 560/7.  -1
اجلامع الأحكام القراآن اأبو عبد الله حممد بن اأحمد القرطبي  183/12 ط2 دار الكتب امل�شرية ,القاهرة 1964م.  -2

عظيمهما , النهاية يف غريب احلديث واالأثر , جمد الدين اأبو ال�شعادات ,338/2 ط ,الدار العلمية  للكتب , بريوت 1979م.  -3
�شخم ال�شاقني , ل�شان العرب ,ابن منظور  209/2.  -4

�شحيح م�شام ب�شرح النووي .  -5
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اإذن اللعان يكون : اإما بروؤية الزوجة وهي على حالة الزنا , اأو اأن ينفي حماًل   
يدعي ا�شترباء قبله , اأو يقذفها بالزنا  وال يدعي روؤية وال نفي حمل على خالف بني 
الفقهاء يف اأحكامه من الوجوب اإىل الندب)1( والذي نحن  ب�شدده  نفي ن�شب الولد 
من الزوج القاذف وهذا ال يتحقق اإال ب�شروط معينة بع�شها حمل اتفاق بني الفقهاء  

والبع�ض االآخر حمل اختالف.
من هذه ال�شروط:

اإمكان كون الولد للنايف , فاإن مل ميكن اأن يكون منه انتفي عنه بغري لعان , كما   /1
لو جاءت الزوجة بولد الأقل من �شتة اأ�شهر من عقد النكاح)2(. 

اأال يتقدمه اإقرار بالولد اأو بتواأمه اأو ما يدل عليه �شراحة كقبول التهنئة , اأو دفع   /2
ر�شوم الوالدة فاإن �شدر منه ذلك  كان اإقرارًا منه به)3(. 

اأن ينفي الولد وقت احلمل وا�شرتط االإمام مالك اأنه متى مل ينفه وهو حمل مل   /3
يجز له اأن ينفيه بعد الوالدة بلعان , وهذا عند اجلمهور)4( غري احلنفية.

اأن يوجد التالعن منهما جميعًا . وغريها من ال�شروط ي�شيق املجال  بذكرها.  /4
املطلب الثاين

نفي الن�شب بب�شمة اجلينات الوراثية
�شّدد ال�شارع يف نفي الن�شب بعد ثبوته , لذلك ح�شر نفيه بطريق واحد فقط   
وهو اللعان , وا�شرتط  الإقامته  �شروطًا حتد من ح�شوله وتقلل من وقوعه , وبناًء 
على ذلك ذهب كثري من الفقهاء املعا�شرين ومنهم عمر حممد �شبيل , ا�شتنادًا على ما 
جاء يف املجمع الفقهي لرابطة العامل االإ�شالمي   على اأنه ال يجوز ا�شتخدام الب�شمة 
الوراثية يف نفي  ن�شب ثابت ,كما ال يجوز االكتفاء بالب�شمة الوراثية يف نفي الن�شب 
مبقت�شى نتائجها الدالة على انتفاء الن�شب بني الزوج واملولود على فرا�شه , وذلك الأن 
اللعان حكم �شرعي ثابت بالكتاب وال�شنة واالإجماع , وله �شفة تعبدية يف اإقامته, 

حا�شية الد�شوقي 724/2.  -1
املرجع ال�شابق 723/2.  -2

املهذب يف فقه االإمام ال�شافعي, اأبو ا�شحق اإبراهيم بن علي ال�شريازي 84/3. ط دار الكتب العلمية  بريوت .  -3
بداية املجتهد  ,117/2.  -4
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فال يجوز اإلقاوؤه واإحالل غريه حمله, اأو قيا�ض اأي و�شيلة عليه مهما بلغت من الدقة 
وال�شحة يف نظر املخت�شني بها)1(. 

وقد اتفق الفقهاء على اأن الن�شب بعد ثبوته بالفرا�ض ال ينفى �شرعًا باللعان   
امل�شجد  يكون يف  اأن  يجوز  ,لذلك  والزجر  للردع  التغليظ  من  اللعان  على  ُبنيي  ملا 
واأمام النا�ض, ملا يحمله من حكم ومقا�شد معتربة لل�شارع ,وردع كبري ملنع الت�شرع 
يف نفي الن�شب فلو ُفتح الباب لالعتماد على ب�شمة اجلينات الوراثية لنفي الن�شب 
واالكتفاء بها دون اللجوء اإىل اللعان الأّدى ذلك اإىل حاالت خطرية من حيث ا�شت�شهال 
ال�شروريات  من  عليه  يعترب احلفاظ  الذي  الن�شب  نفي  والت�شاهل يف  اللجوء,  هذا 
.وبالتايل اإىل فو�شى وا�شطراب يف هذا االأمر اخلطري, الذي ترتتب على اأي ت�شاهل 
املوؤدية   والذريعة  الو�شيلة  الباب ومنع هذه  �شد  فيه مفا�شد عظيمة, ولذلك البد من 

على ذلك)2(. 
على  بناًء  �شرعي  اإلغاء حكم  يجوز  :)كيف  �شبيل  عمر حممد  ال�شيخ  يقول   
نظريات طبية مظنونة ولله �شبحانه وتعاىل يقول : {َوَما َكاَن لُِْؤِمٍن َوَل ُمْؤمَِنٍة إَِذا َقَضى 
اللَُّ َوَرُسولُُه َأْمًرا َأْن َيُكوَن لَُُم الِْيََُة ِمْن َأْمِرِهْم} )الأحزاب: 36(. وقد جاء م�شروع  تو�شية 
املجمع الفقهي لرابطة العامل االإ�شالمي يف دورته اخلام�شة  : )اأنه ال يجوز ا�شتعمال 
ثبت  ن�شب من  نفي  ا�شتعمالها يف  ا�شتقالاًل, وال  الن�شب  نفي  الوراثية يف  الب�شمة 

ن�شبه باأي دليل �شرعي)3(. 
وقال ال�شيخ حممد االأ�شقر  :)اأنه لن يكون مقبواًل �شرعًا ا�شتخدام الهند�شة   
ثبتت بطريق �شرعي, ولكن جمال  التي  االأبوة  الوراثية الإبطال  الوراثية, والب�شمة 
�شرعي  بطريق  تثبت  مل  اأبوة  نفي  اأو  اإثبات  يف  �شيكون  الوراثية  بالب�شمة  العمل 
�شحيح()4(. لكن يح�شن اال�شتعانة بها على اعتبار اأنها قرينة قد حتمل الزوج على 
على  املولود  اأن  الوراثية  الب�شمة  نتائج  ثبت من خالل  اإذا  فيما  اللعان  العدول عن 

عمر حممد ال�شبيل ,الب�شمة الوراثية  ,�ض 27 .  -1
املرجع ال�شابق  ,�ض 184.  -2

مناق�شات جل�شة املجمع الفقهي عن الب�شمة الوراثية يف دورته اخلام�شة �ض21.  -3
اإثبات الن�شب بالب�شمة الوراثية �شمن ثبت اأعمال ندوة الوراثة والهند�شة الوراثية  454/1.  -4
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فرا�شه هو ابنه, قد تخلق من ماءه, وهذه م�شلحة �شرعية يدعو اإليها ال�شرع املطهر. 
اعتبار  عدم  على  العلماء  عند  عام  توجه  هناك  اأن  يبدو  والذي  اإليها)1(.  ويت�شوف 
احلقائق العلمية يف نفي الن�شب, حيث ثبت ن�شب املولود عن اأبيه بالطرق ال�شرعية 
وعلى راأ�شها الوالدة علي فرا�ض الزوج . وقد كان التوجه العام لدى معظم امل�شاركني 
يف املوؤمتر الذي عقدته املنظمة االإ�شالمية للعلوم الطبية هو االعرتا�ض على اعتماد 

الب�شمة الوراثية يف نفي الن�شب .
العلمية املعا�شرة ب�شاأن نفي  العلماء على عدم االأخذ باحلقائق  وقد ا�شتدل   

الن�شب باالآتي :
اأوًل : معار�شة اللعان الثابت قطعًا ,فاإن امل�شرع جعل اللعان �شبياًل للزوج  اإذا قذف 
زوجته بالزنا اأو نفى ن�شب ولدها عنه ,وهذا ثابت بالكتاب وال�شنة واالإجماع فاإثبات 
نفي الن�شب باحلقائق العلمية فيه اإبطال حلكم اللعان وهذا باطل ,فيبطل العمل بتلك 

احلقائق يف نفي الن�شب)2(. 
من  للمراأة  ال�شرت  كفل  قد  فامل�شرع  باللعان  للمراأة  الثابت  ال�شرت  معار�شة   : ثانيًا 
خالل اللعان , فاإذا حدث اللعان بينهما فال يعرف الكاذب منهما  , وهذا ما جاء على 
ل�شان زوجة هالل بن اأمية كما �شبق .فالرجوع اإىل احلقائق العلمية يف نفي الن�شب 
يف�شي اإىل اإهدار هذا ال�شرت , وف�شح االأعرا�ض ,وهذا مناق�ض ملق�شد ال�شرع وما 

ناق�ض مق�شد  ال�شرع  ال يجوز االأخذ به)3(. 

املرجع ال�شابق  454/1.  -1
ثبوت الن�شب بالب�شمة الوراثية , القر�شاوي  , موقع االإ�شالم  اأون الين.  -2

عدنان عزايرة , حجية القرلئن يف ال�شريعة االإ�شالمية �ض201 ط1 , دار عمان ,عمان ,1990م.  -3
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املبحث اخلام�ض
اأقوال العلماء يف حجية ب�شمة اجلينات الوراثية يف اإثبات اجلرائم

املطلب االأول
اأقوال العلماء يف حجية ب�شمة اجلينات الوراثية

مل يتاأخر الفقه االإ�شالمي يف جماراة العلم احلديث, واالإدالء براأيه يف حجية   
االأخذ بب�شمة اجلينات الوراثية يف االإثبات عمومًا واالإثبات اجلنائي ب�شكل خا�ض, 
وبالتايل ظهرت  الع�شر  لق�شايا  االإ�شالمي وم�شايرته  الفقه  دليل على مرونة  وهذا 
كثري من االأقوال والفتاوى يف هذا اخل�شو�ض ومن بينها املجمع الفقهي ال�شعودي 
فقد اأفتى بجواز االعتماد على ب�شمة اجلينات الوراثية واعتبارها و�شيلة اإثبات يف 
ما  احلدود  :)ادروؤوا  للحديث  ق�شا�ض)1(  وال  �شرعي  حد  فيها  لي�ض  التي  اجلرائم 
االأ�شبق  امل�شرية  الديار  مفتى  وا�شل  فريد  ن�شر  الدكتور  اأفتى  كما  ا�شتطعتم()2( 
على  البحوث  اإجراء  من  �شرعًا  مانع  )ال   : الوراثية  اجلينات  بب�شمة  االأخذ  بجواز 
امل�شتخدمة  الت�شرفات  الأن  املختلفة,  الطبية  املجاالت  يف  الوراثية  الب�شمة  تو�شيع 
النافعة مباحة �شرعًا للقاعدة ال�شرعية: )االأ�شل يف االأ�شياء االإباحة()3( وا�شت�شحابًا 
لرباءة الذمة ومبداأ �شلطان االإرادة يف االإ�شالم, اإذ يحق لكل اإن�شان اأن يربم ما يراه 
من العقود وُين�شئ ما يراه من الت�شرفات يف حدود عدم ال�شرر بالنف�ض اأو الغري, 
وال يحرم منها وال يبطل اإال ما دل ال�شرع على حترميه واإبطاله, واإىل هذا ذهب اأكرث 

اأهل العلم)4(. 
اجلينات  بب�شمة  االأخذ  جواز  ال�شبيل,  حممد  بن  عمر  الدكتور  راأى  كما   
الوراثية يف املجال اجلنائي حيث قال: )وبناًء على ما ُذكر عن حقيقة الب�شمة الوراثية 
ال�شحة واجلواز,  اأمر ظاهر  والق�شا�ض,  ق�شايا احلدود  ا�شتخدامها يف غري  فاإن 
واحلكم  بالقرائن,  االأخذ  على  وال�شنة  الكتاب  من  الكثرية  ال�شرعية  االأدلة  لداللة 

�شل�شلة مطبوعات رابطة العامل الالإ�شالمي, املجمع الفقهي مكة املكرمة 2004م املجلد الثانى �ض358.  -1
ال�شنن الكربى للبيهقي,ط 3,دار الكتب العلمية بريوت,2003م,207/9.  -2

ابن جنيم امل�شرى,االأ�شباه والنظائر على مذهب اأبي حنيفة النعمان ط دار الكتب العلمية بريوت  1999م 93/1.  -3
ن�شر فريد وا�شل,الب�شمة الوراثية وجماالت اال�شتفادة منها,�ض 89ـ 90.  -4
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مبوجبها وم�شروعية ا�شتعمال الو�شائل املتنوعة ال�شتخراج احلق ومعرفته()1( وذلك 
للمجتمع, ويوؤدى على نيل املجرم عقابه وتربئة املتهم, وهذا  العدالة واالأمن  يحقق 

مق�شد من مقا�شد ال�شريعة.
املجال  يف  الوراثية  بالب�شمة  االأخذ  بجواز  )والقول  ف�شيلته:  واأ�شاف   
اإليه الفقهاء يف املجامع  اجلنائي يف غري ق�شايا احلدود والق�شا�ض, هو ما ذهب 
على  اأقف  فيها, ومل  امل�شاألة  هذه  بحث  التى مت  ال�شرعية  العلمية  والندوات  الفقهية 

خالف الأحد يف حكم هذه امل�شاألة حتى يف البحوث املفردة لبع�ض الفقهاء()2(. 
ويزداد االأمر و�شوحًا براأي الدكتور وهبة الزحيلي رحمه الله :باأنه ي�شعب   
اأو �شبهات ال يف  الب�شمة ,لوجود احتماالت  الزنا وغريه مبجرد  باإقامة حد  القول 
بظروف  تتعلق  �شبهات  من  يخالطها  اأو  يالب�شها  فيما  واإمنا  ذاتها,  الب�شمة  نتيجة 
حميطة بها من الطبيب, واالآلة ونحوها, فالب�شمة تتطلب خربة علمية, وخمربًا دقيقًا 
جدًا, لذا ميكن االعتماد على الب�شمة يف التحقيق مع املتهم بحمله على االإعرتاف 
بجرميته الأن الب�شمة عامل دافع واثبات قوى, وكذلك االأمر يف تقدير قيمة الب�شمات 
يف الق�شاء ال�شرعي, حيث ال تعترب الب�شمات وحدها بينات, واإمنا هي جمرد قرائن 
�شرعًا من  املقررة  االإثبات  وتظل طرق  اإثبات اجلرمية,  التحقيق يف  ق�شاة  ت�شاعد 
�شهادة واإقرار وميني هي االأ�شا�ض يف تطبيق العقوبات مع االلتزام مبا قرره ال�شرع 
من �شرورة وجود ن�شاب معني يف ال�شهادة)3(. واإمنا قبل  مب�شروعية االأخذ بب�شمة 
اجلينات الوراثية كقرينة من القرائن التي ُي�شتدل بها على املتهم يف ق�شايا اجلرائم 

املختلفة, لكن ال يثبت مبوجبها حد وال ق�شا�ض الأمرين:
الأول: اأن احلد والق�شا�ض ال يثبتان اإال ب�شهادة اأو اإقرار, دون غريهما من و�شائل 

االإثبات عند كثري من الفقهاء.
رءان باأدنى �شبهة  الثاين: اأن ال�شارع يت�شّوف اإىل درء احلد والق�شا�ض, الأنهما ُيدمْ
اأو احتمال, وال�شبهة يف ب�شمة اجلينات الوراثية ظاهرة, الأنها اإمنا تثبت بيقني هوية 

عمر ال�شبيل,الب�شمة الوراثية ,�ض 210ـ 211.  -1
عمر ال�شبيل , املرجع ال�شابق, �ض211-210.  -2

وهبة الزحيلي,الب�شمة الوراثية وجماالت اال�شتفادة منها �ض17.  -3
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تعدد  عند  ظنية  تظل  ذلك  مع  لكنها  ما حوله,  ,اأو  االأثر يف حمل اجلرمية  �شاحب 
اأ�شحاب الب�شمات على ال�شيء الواحد, اأو وجود �شاحب الب�شمة يف مكان اجلرمية 

قبل اأو بعد وقوعها, اأو غري ذلك من اأوجه الظن املحتملة)1(. 

املبحث ال�شاد�ض
مزايا ب�شمة اجلينات الوراثية ومثالبها

املطلب االأول
مزايا ب�شمة اجلينات الوراثية

 لب�شمة اجلينات الوراثية مزايا عديدة جملها الفقهاء يف االآتي)2(: 
تنوع م�شادر ب�شمة اجلينات الوراثية يجعل من املمكن عمل هذه الب�شمة من   .1

اأي خملفات ب�شرية �شائلة اأو اأن�شجة اأو اأي جينوم.
اأن احلم�ض النووي يقاوم عوامل التحلل, والتعفن, لفرتات طويلة, ت�شل اإىل   .2

عدة �شهور.
تظهر ب�شمة اجلينات الوراثية على هيئة خطوط عري�شة يف تقنياتها في�شهل   .3

قراءتها وحفظها وتخزينها يف الكمبيوتر حلني طلب املقارنة.
رغم اأن جزء DNA �شغري اإىل درجة فائقة اإال اأن الب�شمة تعترب كبرية ن�شبيًا   .4

ووا�شحة.
مهما كانت العينة �شغرية فاإن من املمكن ا�شتخدامها, وذلك عن طريق اإجراء   .5

اختبار حمدد يتم فيه م�شاعفة كمية الـDNA  يف العينة.
يتيح ا�شتخدام ب�شمة اجلينات الوراثية اكت�شاف اآالف اجلرائم التي ُقّيدت �شد   .6

جمهول.
�شحايا  م�شاعدة  يف  ُت�شهم  التي  االأ�شاليب  اأحد  الوراثية  اجلينات  ب�شمة   .7

اجلرمية.
�شعد الدين هاليل,الب�شمة الوراثية وعالئقها ال�شرعية ,�ض184.  -1

عبد الله عبد الغني غامن,دور الب�شمة الوراثية يف مكافحة اجلرمية , بحث مقدم ملوؤمتر الهند�شة الوراثية بني ال�شريعة والقانون,املجلد   -2
الثالث ,�ض1235.
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بب�شمة اجلينات الوراثية ميكن حتديد جن�ض �شاحبها)ذكر, اأنثى( وهذه نقطة   .8
هامة يف التو�شل اإىل ك�شف اجلاين يف كثري من اجلرائم.

ب�شمة اجلينات الوراثية تتجاوز ما يوجه اإىل االأ�شاليب االأخرى من طعن يف   .9
م�شروعيتها يف الك�شف عن اجلرمية, اإذا ما متت ال�شوابط املحددة.

ب�شمة اجلينات الوراثية ت�شاعد يف التو�شل اإىل نتائج قاطعة و�شاملة يف كثري   .10
من الق�شايا الغام�شة, وكذلك يف الق�شايا التي �شدرت فيها اأحكام باالإدانة 
لكنها مل حت�شم وهي قد تتيح التعرف على م�شتبه بهم يف ق�شايا ا�شتع�شى 

حلها يف ال�شابق, اأو يف تربئة من اأُدين ظلمًا وبهتانًا)1(. 
املطلب الثاين

مثالب ب�شمة اجلينات الوراثية 
ومع هذه امليزات اجليدة لب�شمة اجلينات الوراثية اإال اأن هناك اأ�شياء توؤخذ   

عليها ومن �شمن هذه االأ�شياء :
اأخرى. بعينات  واختالطها  العينات  تلوث   •

املختربات  يف  عادًة  يحدث  ما  مثل  �شهوًا  اأو  عمدًا  العينات  تبديل  اإمكانية   •
الطبية فاخلطاأ من االإن�شان وارد.

متاثل الب�شمات يف التوائم املتطابقة فهذه ت�شكل حتدي اآخر للعمل بالب�شمة   
لذلك جند من قرارات الدورة ال�شاد�شة ع�شر للمجمع الفقهي االإ�شالمي:

يجب منع االنتحال والغ�ض.  -
ومنع التلوث وكل ما يتعلق باجلهد الب�شري يف حقل خمتربات ب�شمة اجلينات   -

الوراثية حتى تكون النتائج .
اأن يتم التاأكد من دقة املختربات واأن يكون عدد املورثات)اجلينوم امل�شتعمل يف   -

الفح�ض( بالقدر الذي يراه املخت�شون �شروريًا دفعًا لل�شك)2(. 

نور الدين اخلادمى,اجلينوم الب�شرى وحكمه ال�شرعي,�ض48.  -1
رابطة العامل االإ�شالمي,قرارات املجمع الفقهي االإ�شالمي,�ض 316.  -2
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املبحث ال�شابع
مناذج تطبيقية للأخذ بب�شمة اجلينات الوراثية

املطلب االأول
تطبيق لإنكار ن�شب

رقم الق�شية ]1[
وقائع الق�شية:

راجعت املدعية )ح( رفق �شقيقها املحكمة العامة, مدعية على زوجها )�ض(   
باأنه بعد تزوجها بتاريخ 1424/3/2هــ دخل بها ثم هجرها, وتركها عند اأهلها من 
اأنه مل يعرتف  اإال  بتاريخ 1425/1/13هـ  واأجنبت طفاًل  منه  نفقة وقد حملت  غري 
ميالد,  �شهادة  البنه  ي�شتخرج  اأن  وترغب  ميالد  �شهادة  له  ي�شتخرج  ومل  باملولود 
بزواجه  اأقّر  )�ض(  الزوج  �شوؤال  وعند  ويطلقها,  به  اخلا�ض  العائلة  لدفرت  وي�شيفه 
من املدعية )ح( بالتاريخ املذكور, واإنه هجرها العتبارات لديه بعد دخوله بها, وقد 
اأو زيارتهم, وقد علم  ال�شوؤال عنها  املن�شرمة دون  الفرتة  تركها عند ذويها طوال 
موؤخرًا اأنها قد اأجنبت طفاًل, ونظرًا لق�شر الفرتة التي اأم�شتها معه فاإنه ي�شكك يف 
كون املولود ابنه, ولقطع ال�شك باليقني فقد وجهت املحكمة باإجراء فح�ض اجلينات 
العينات الالزمة من  اإدارة االأدلة اجلنائية واأخذت  اإىل  اإحالتهم  للطفل فتم  الوراثية 

قبل اخلرباء املخت�شني.
الفحو�شات البيولوجية الوراثية :

رقم التقرير الفني D.10 فحو�شات وراثية 1425هـ :
العينات الواردة للفح�ض:

رقم العينةو�شف العينة 
D2501001عينة دماء قيا�شية ماأخوذة من والد الطفل)�ض(

D2501002عينة دماء قيا�شية ماأخوذة للطفل)ي( 

D2501003عينة دماء قيا�شية ماأخوذة من والدة الطفل)ح(
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بعد الفح�ض جاءت النتيجة النهائية للتقرير الفني لب�شمة اجلينات الوراثية    
بناًء على حتليل احلم�ض النووي الوراثي DNA املو�شح اأعاله تبني ما يلي:

ا�شرتكت االأمناط الوراثية للعينة رقم ))2501002 عينة دماء قيا�شية ماأخوذة   
رقم)2501001(.  للعينة  الوراثية  االأمناط  مع  الوراثية  اأمناطها  ن�شف  يف  للطفل 
عينة دماء قيا�شية ماأخوذة من املدعو)�ض( كما ا�شرتكت يف ن�شف اأمناطها الوراثية 
اأن  يثبت  مما  للمدعوة)ح(  قيا�شية  دماء  عينة  رقم)2501003(  العينة  مع  االأخرى 
بن�شبة  الفح�ض  مو�شوع  للطفل  احلقيقيان  االأبوان  هما  واملدعوة)ح(  املدعو)�ض( 
999,99% وبالتايل األزمت املحكمة املدعى عليه باإ�شافة ابنه املذكور يف بطاقة عائلته 

وكذلك ا�شتخراج �شهادة ميالد له)1(. 

اخلامتة
الن�شب  اإثبات  وتاأثريها يف  الوراثية  ب�شمة اجلينات  تعريف  البحث  تناول   
ونفيه كما و�شح اأنها تلعب دورًا كبريًا يف الك�شف عن اجلرائم التي يكتنفها كثري 

من الغمو�ض.
حتدث البحث اأي�شًا عن و�شائل اإثبات الن�شب يف ال�شرع وكيف  اأن الب�شمة   
لها وجود بينها ب�شهادة اأكرث الفقهاء الذين  يرون حجية ب�شمة اجلينات الوراثية, 
وحتى الذين ال يرون اأن نتائجها قطعية فيقولون ميكن اأن تكون عامل م�شاعد يف 
الك�شف عَما خفي. كما تناول البحث مزايا ب�شمة اجلينات الوراثية وبع�ض مثالبها, 
الب�شمة حا�شرًا وموؤثرًا,  واأورد  تطبيقات من ق�شايا املجتمع الذي كان فيه دور 
وكذلك ذكر البحث اأهم ال�شوابط التي و�شعها الفقهاء ل�شمان نتائج  الب�شمة بعيدًا 

عن املوؤثرات التي تقدح يف �شحتها.

مريع عبد الله �شعيد, خريطة اجلينوم الب�شري واالإثبات اجلنائي, درا�شة تاأ�شيلية تطبيقية, ر�شالة ماج�شتري,2007م, جامعة نايف   -1
العربية للعلوم االأمنية ق�شم العدالة اجلنائية,�ض157.
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وقد تو�شل البحث اإىل النتائج والتو�شيات االآتية:
اأوًل النتائج :

من  الرادعة  املحاذير  بو�شع  وذلك  عليه  واملحافظة  بالن�شب  ال�شرع  عناية   •
احلفاظ  ينبغي  والتي  ال�شريعة  مقا�شد  من  مق�شد  اأنه  باعتبار  به  التالعب 

عليها. 
االكت�شافات  ل�شجل  حقيقية  اإ�شافة  يعترب  الوراثية  اجلينات  ب�شمة  اكت�شاف   •
باق  اأثر  لها  كربى  نعمة  فهي  خباياها,  وك�شف  الب�شرية  بالنف�ض  تعتني  التي 
ُبرئ  ال�شجن وبها  اإىل  الباطل, ومبوجبها �شيق املجرم  اإحقاق احلق ودفع  يف 

املتهم من جرائم كادت توؤدي بحياته.                         
قرينة  جعلها  من  فمنهم  الفقهاء,  فيها  اختلف  الوراثية  اجلينات  ب�شمة  حجية   •
لكن  القيافة  على  قا�شها  من  ومنهم  ظنية,   قرينة  جعلها  من  ومنهم  قطعية 

الراجح جواز ا�شتخدامها حتت ال�شوابط ال�شرعية التي و�شعها العلماء.
بحفظ  الكفيلة  ال�شبل  من  بالفرا�ض  الن�شب  فاإثبات  للعباد  رحمة  ال�شرع  يف   •
ال�شرع  اأجمله  فما  والقال,  القيل  دابر  وقطع  واالنهيار  الت�شدع  من  االأ�شرة 
ليظل  اأرحامه  بذوي  �شالته  ويدعم  اأحواله,  كل  يف  كرامته  لالإن�شان  يحفظ 

مو�شول الن�شب يف املجتمع .
 %99,99 �شحتها9  ن�شبة  بلغت  حيث  يقينية  الوراثية  اجلينات  ب�شمة  نتائج    •

مما ال يدعو جمااًل لل�شك اأنها يقينية.
كما ورد يف حثيثيات البحث فاإن ب�شمة اجلينات الوراثية تنري الطريق للعدالة   •
ج�شم  اأو  اجلرمية  م�شرح  على  بالفعل  مروا  الذين  االأ�شخا�ض  اإىل  وتر�شدهم 

ال�شحية و للقا�شي بروؤيته الثاقبة ي�شتطيع  موؤاخذة املتهم  اأو تربئته.
اإذا  اأما  الب�شمة,  على  تقدم  فهي  وجدت  ,اإذا  وردت  التي  الن�شب  اإثبات  طرق   •

تعار�شت فاإنه يحتكم اإىل الب�شمة يف هذا الع�شر فهي اأدق من القيافة.
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ثانيًا: التو�شيات:
عن  الكتابات  من  االإكثار  من  الق�شايا  من  النوع  بهذا  املهتمني  بالباحثني  اأهيب   •
ب�شمة اجلينات الوراثية الأن االكت�شافات اخلا�شة بالنف�ض الب�شرية كل يوم يف 
تطور, لذلك ننتظر اأن تاأتي  االأبحاث القادمة مبا يزيد من  اال�شتفادة من الب�شمة 

يف جماالت اأخرى غري التي وردت يف البحث.
اخلا�شة  الدولة  يف   للموؤ�ش�شات  الدقة  عالية  تقنية  اإمكانيات  تفرد  اأن  ينبغي   •
عالية  كفاءات  عليه  ت�شرف  بذاته  قائم  كيان  لها  يكون  حيث  الب�شمات  بتحليل 

لن�شمن النتائج املرجوة من ا�شتخدامات الب�شمة.
وُتفعل  املالجئ  ودور  امل�شت�شفيات  جمال  لتدخل  الب�شمة  بت�شييع   االهتمام   •

ب�شورة ممتازة علها ُتفيد يف اإثبات ن�شب  جمهويل الن�شب.
يف  عالية  تدريبات  لتلقي  ببعثهم  وذلك  موؤهلة  كوادر  توفري  الدولة  على  ينبغي   •
اجلينات  ب�شمة  ا�شتخدامات  يف  يحدث  تطور  كل  ملواكبة  عاملية  م�شت�شفيات 

الوراثية.

فهر�ض امل�شادر واملراجع
الكرمي القراآن   •

,�شل�شلة  املحاكم  اأمام  فني  كدليل  الوراثية  ,الب�شمة  اجلندي  �شادق  اإبراهيم   •
اإ�شدارات كلية امللك فهد االأمنية, �شعبان 1422ه,املجلد10,

الر�شالة  ,موؤ�ش�شة  ط27  العباد  خري  هدي  يف  املعاد  زاد  اجلوزية,  القيم  ابن   •
,بريوت 1994م.

ط1  االأب�شار  تنوير  �شرح  املختار  الدر  على  املحتار  رد  ,حا�شية  عابدين  ابن   •
دار الكتب العلمية بريوت ,1994م.

دار  ط  النعمان  حنيفة  اأبي  مذهب  على  والنظائر  االأ�شباه  امل�شري,  جنيم  ابن   •
الكتب العلمية, بريوت1999م.
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اإحياء  ط2,دار  م�شلم  �شحيح  �شرح  املنهاج  النووي,  الدين  حمي  زكريا  اأبو   •
الرتاث العربي ,بريوت 1392هـ.

مقاربات  الوراثية  الهند�شة  وتقنيات  الب�شرى  اجلينوم  كنعان,  حممد  اأحمد   •
فقهية, مطابع دار البحوث, الريا�ض بدون.

دار  ط1,  الفقهية  االأحكام  على  واأثرها  الوراثية  الب�شمة  الكعبي,  علي  خليفة   •
النفائ�ض ,االأردن 2006م.

2003م بريوت   العلمية  الكتب  دار  ط3,  للبيهقي  الكربى  ال�شنن   •
امل�شرية,  الكتاب  البيوجليا,ط1,دار  م�شطلحات  معجم  بدوي,  فهمي  �شريف   •

القاهرة 2000م.
ط,  املارديني,  �شبط  لالإمام  الرحبية  �شرح  على  البقري  عمر  بن  ال�شيخ حممد   •

م�شطفى البابي احللبي م�شر بدون.
االأمريية,  املطبعة  الدقائق,  كنز  �شرح  احلقائق  تبني  الزيلعي,  علي  بن  عثمان   •

القاهرة 1313هـ.
عمر بن حممد �شبيل, الب�شمة الوراثية ومدى م�شروعية ا�شتخدامها يف الن�شب,   •

الدورة ال�شاد�شة للمجمع الفقهي االإ�شالمي, مكة املكرمة,1422/10/26ه
بريوت  العربي,  الرتاث  ط1,اإحياء  اللغة,  تهذيب  االأزهري,  اأحمد  بن  حممد   •

2000م.
�شحيح  ل�شرح  ال�شاري  اإر�شاد  الع�شقالين,  زكريا  اأبي  بن  اأحمد  بن  حممد   •

البخاري,ط7 املطبعة االأمريية م�شر بدون.
خمت�شر  ل�شرح  اجلليل  مواهب  الرعيني,  احلطاب  املغربي  حممد  بن  حممد   •

خليل ط2,دار الفكر بريوت,1978م .
حممد بن مكرم بن على جمال الدين بن منظور, ل�شان العرب ط 3,دار �شادر   •

بريوت,1414هـ.
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االأردن   , العقبة  ,ط1  العلمية  امل�شطلحات  مف�شر  غزال,  ح�شني  حممد   •
1409هـ.

ط2,مكتبة   اال�شالمية  ال�شريعة  يف  االثبات  و�شائل  الزحيلي,  م�شطفى  حممد   •
البيان دم�شق 1982م.

االإ�شالمي,ط1,مكتبة  الفقه  الوراثية يف  الب�شمة  النجار,  م�شلح بن عبد احلي   •
الر�شد, الريا�ض 2005م.

اجلنائية,  واالأدلة  اجلنائي  التحقيق  يف  ال�شرعي   الطب  التواب,  عبد  معو�ض   •
ط من�شئة املعرفة ,اال�شكندرية 1987م.

الكتب  دار  ط1,  االإقناع  منت  عن  القناع  ك�شاف  البهوتي,  يون�ض  بن  من�شور   •
العلمية  بريوت  بدون.

1419ه االآخرة  جمادي  الكويت  الطبية,  للعلوم  االإ�شالمية  املنظمة   •
واحلرام  احلالل  م�شائل  يف  االإ�شالم  �شرائع  احللي,  احل�شن  بن  الدين  جنم   •

ط1,مكتبة احلياة, طهران 1986م.
وجدي عبد الفتاح ال�شواحلي الهند�شة الوراثية والتقنية احليوية, روؤية عربية,   •

اجلينوم, �شل�شلة جملة عامل الفكر, الكويت 2006م.
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الثر التارخيي و االجتماعي لبيعيت العقبة الوىل والثانية
)620م -12 هـ مـن النبـــوة / 622م -13 هـ مـن النبـــوة(

د. بخيته حمد اأحمد اجلزويل)1(

امل�شتخل�ض
تكمن اأهمية هذه الدرا�شة يف اإي�شاح دور االأثر التاريخي واالجتماعي لبيعتي   
العقبة االأوىل والثانية, وهدف البحث اإىل الرتغيب يف الدعوة اإىل الله )�شبحانه وتعاىل( 
والتمكني لها, والتحلي ب�شفات الر�شول )�شلى الله عليه و�شلم( من اأجل الدعوة, الدعوة 
والو�شفي  التحليلي  املنهج  اتبعت  فيه  واتبعت  االإ�شالم,  جتاه  بامل�شئولية  ال�شعور  اإىل 
اأهمها,  النتائج والتو�شيات, من  اإىل جملة من  البحث  والتاريخي, وتو�شلت من خالل 
بجهودالر�شول )�شلى الله عليه و�شلم( من اأجل ن�شرة االإ�شالم ودين الله �شبحانه وتعاىل 
متت الهجرة التي اأدت لتاأ�شي�ض الدولة االإ�شالمية يف املدينة املنورة. اأن توكل على الله 
وعلمه باأن الله �شبحانه وتعاىل يف�شل باحلق بني االإميان والباطل وا�شتع�شامه باإميانه 
وثقته بالله �شاعده على اأن ي�شد الطواغيت الذين يجربون الداعية اأن يكف عن دعوته, 
ومن النتائج, على قادة الدعوة االإ�شالمية اأن يتاأ�شوا بالر�شول )�شلى الله عليه و�شلم( 
يف م�شريتهم الدعوية يف كل زمان ومكان. على امل�شلم اأن يحمي قائد الدعوة االإ�شالمية 
وي�شد من اأزره كما كان يفعل زيد بن احلارثة. على الداعي اأن يكرث من الثقة بالله ويتحلى 
بال�شرب الأن طريق الدعوة اإىلالله حمفوف باملخاطر منذ عهد الر�شول )�شلى الله عليه 

و�شلم( واأن يكون الداعي على يقني من ن�شر الله له.

املقدمــــــــة
اإن احلمد لله حمدًا كثريًا طيبًا مباركًا فيه  كما ينبغي جلالل وجهه وعظيم    
ال�شادق  االأمي  النبي  بن عبدالله   ) ( �شلطانه ون�شلي ون�شلم على �شيدنا حممد 

االأمني.
ا�شتاذ م�شاعد- جامعة القراآن الكرمي وتاأ�شيل العلوم- كلية الرتبية- ق�شم التاريخ.  -1
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م�شتح�شنًا  احلق  اأجل  من  ال�شمود  ( جنح يف  ( الر�شول  اأن  معلوم  هو  كما    
( يف الق�شايا  بتوجيه القراآن الكرمي  وقدراته الذاتية ولقد جاء اإ�شهام الر�شول )
الكربى التي �شهدتها مكة املكرمة اآنذاك وكان اإ�شهامًا متنوعًا و�شاماًل متخطيًا �شتى 
ي�شهم  واأن  �شيء  كل  يجرب  اأن  له  اأريد  وكاأنه  اجلماعي  الب�شري  العمل  م�شاحات 
املتنوعة جميعًا �شخ�شيه قادره على  عاماًل يف كل اجتاه, واأن يبني عرب ن�شاطاته 
الت�شدي لكل امل�شاكل واالإ�شهام االإيجابي الفعال يف كل ما من �شاأنه اأن يعيد حقًا اأو 
يقيم عداًل فكانت هذه امل�شاركة قد اك�شبته خربة طيبة يف جمال التعامل مع االأحداث 

( بعقد املوؤاخاة  بني امل�شلمني. قام الر�شول)
( العديد من االأ�شاليب من اأجل ن�شر الدعوة االإ�شالمية   فقد كان للر�شول )  
( �شاحب حكمة وحذاقة اأر�شى بها قواعد جمتمع جديد, ولكن كانت  فقد كان )
هذه  مثل   ) ( �شهد  فقد   ,  ) ( بها  يتمتع  كان  التي  للمعاين  اأثرًا  الظاهرة  هذه 
 ) ( كان  فقد  الف�شول  حلف  بينها  من  والتي  الر�شالة,  قبل  واالأحالف  البيعات 
ي�شارك قومه يف همهم واأعمالهم اخلرية وهو مل يزل �شابًا.  وقد جاء هذا احللف على 

اأثر حرب الفجار وكان بني القبائل االآتية : 
بنو ها�شم ثم بنو عبد املطلب واأ�شد بن عبد العزى, وزهرة بن كالب, وغريهم,   
كل  ن�شرة  على  وتعاهدوا  فتبايعوا  جدعان  بن  الله  عبد  دار  يف  هوؤالء  اجتمع  فقد 
( بعد اأن اأكرمه الله بالر�شالة: )ولقد  مظلوم يف مكة من اأهلها اأو غريهم وقال )
�شهدت يف دار عبد الله بن جدعان حلف ما اأحُب اأّن يل بِه ُحمر النعم ولو ُدعيت له 
يف االإ�شالم الأجبت()1( وهذا احللُف روحه تنافى احلمية اجلاهلية التي كانت تثريها 

الع�شبية.
م  ( بالقدرة التفاو�شية قبل البعثة النبوية عندما حكِّ ولقد متيز الر�شول )  
( يف اأ�شعب ق�شية يف التاريخ واجهت قري�ض وكادت تفنى القبائل يف �شرف  (
منذ  والدبلوما�شي   ال�شيا�شي  العمل   ) ( مار�ض  وكما   , االأ�شود  احلجر  و�شع 
الرحمن  �شفي  اأبو حممد عبد الله بن ه�شام بن اأيوب احلمريي, ال�شرية النبوية, م�شر 1375ه/1955م,�ض:135-113- -   -1

املباركفوري, الرحيق املختوم ,الطبعة الثانية,قطر2009م :�ض:53.
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( موؤهل تاأهياًل كاماًل مبا  �شبابه وتعلم كثريًا من اأ�شرار التفاو�ض وعليه اأ�شبح )
( ثابت يف كل املفاو�شات التي خا�شها تلك  مار�شه من قبل البعثة النبوية. وكان )
يف املفاو�شات التي اك�شبته جتارب قيمة كان لها دورها الفعال يف م�شرية حياته يف 

ع�شر نبوته.
م�شكلة البحث:

تكمن م�شكلة البحث يف االآتي:
1. عدم حتلي الكثري من الدعاة بال�شرب اأثناء م�شريتهم الدعوية.

2. عدم اليقني باأن الله تعاىل ين�شر من ين�شره واأن رحمة الله وا�شعة.
3. مثل هذه البيعات مفقودة يف عاملنا االإ�شالمي.

( يف اأ�شلوبهم. 4. عدم تتبع كثري من الدعاة خطى النبي )
اأهداف البحث:

يهدف البحث اإىل االآتي:
اأوًل: الرتغيب يف الدعوة اإىل الله )�شبحانه وتعاىل( والتمكني لها.

( من اأجل الدعوة. ثانيًا: التحلي ب�شفات الر�شول )
ثالثًا: الدعوة اإىل ال�شعور بامل�شئولية جتاه االإ�شالم.

. ) رابعًا: اتباع القدوة احل�شنة متمثلة يف ر�شولنا الكرمي )
خام�شًا: حققت البيعتان معنى الوحدة والتنا�شــــر يف احلتـــق امتثاال لقوله تعاىل: 
ِ َعَلْيُكْم إِْذ ُكنُتْم َأْعَداء َفَألََّف َبنيَْ  ُقوْا َواْذُكُروْا نِْعَمَت اللهّ ِ َجِيعاً َوَل َتَفرَّ {َواْعَتِصُموْا بَِْبِل اللهّ
 ُ

ِّ
ْنَها َكَذلَِك يَُبني

ِّ
َن النَّاِر َفَأنَقَذُكم م

ِّ
ُقُلوبُِكْم َفَأْصَبْحُتم بِنِْعَمتِِه إِْخَواناً َوُكنُتْم َعَلَى َشَفا ُحْفَرةٍ م

اللهُّ َلُكْم آيَاتِِه َلَعلَُّكْم َتْهَتُدوَن} )اآل عمران: 103(.
حدود البحث:

العقبة االأوىل  لبيعتي  االأثر االجتماعي والتاريخي  البحث على  يقت�شر هذا   
والثانية يف مكة620م اإىل مو�شم احلج �شنة12 هـ من النبوة-622م ل�شنة 13ه من 

النبوة.
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الدرا�شات ال�شابقة:
ح�شب علم الباحثة وتق�شيها اأنه مل يتطرق اأحد ملو�شوع هذا البحث من ناحية   

م�شتقلة,  ولكن مت ا�شتعرا�شها وحتليلها من قبل كثري من املوؤرخني املحدثني..
منهج البحث:

اتبعت الباحثة املنهج التحليلي والو�شفي والتاريخي.  
هيكل البحث:

يتكون البحث من �شبعة مباحث على النحو التايل:  
املبحث الأول: االإطار العام للبحث- مقدمة, م�شكلة البحث, اأهداف البحث, حدود 

البحث, الدرا�شات ال�شابقة, منهج البحث 
املبحث الثاين: مفهوم البيعة يف التاريخ واالإ�شالم.

املبحث الثالث: بيعة العقبة االأوىل:
ب (  مكانتها. اأ ( تاريخها.    

د( احلا�شرون من الرجال والن�شاء. ج( بنودها    
هـ( تعليق على ما ت�شمنته هذه البيعة من درو�ض وعرب.  

املبحث الرابع: بيعة العقبة الثانية:
ب( احلا�شرون. اأ( بنودها    

ج( تعليق على ما ت�شمنته هذه البيعة من درو�ض وعرب.  
املبحث اخلام�ض: دور املراأة امل�شلمة يف بيعتي العقبة االأوىل والثانية.

املبحث ال�شاد�ض: االأثر االجتماعي والتاريخي لبيعتي العقبة االأوىل والثانية.
املبحث ال�شابع: اخلامتة – النتائج – التو�شيات – امل�شادر واملراجع.
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املبحث الثاين
مفهوم البيعة يف التاريخ والإ�شلم

اأواًل: معنى البيعة يف اال�شطالح:
الدينية  املنافع  االأمة جللب  اأمر  يتوىل  رجاًل  والعقد  احلل  اأهل  اقرتاح  هي   
والدنيوية ودفع امل�شار عنها,  وقمع الفنت  واإقامة احلدود  وحتقيق العدل بينهم ورد 

الظامل)1(.
واحل�شارة االإ�شالمية تفردت عن مثيالتها من احل�شارات االإن�شانية, فمما   
اأبدعته هذه احل�شارة وقدمته �شائقًا مي�شورًا للم�شلمني وغري امل�شلمني نظام البيعة  
والالفت للنظر يف هذا اأن احل�شارات ال�شابقة مل تعرف نظام البيعة على االإطالق, 
فاإذا كانت البيعة تعني املبايعة والطاعة, فاإنها من جانب اآخر تعني اإ�شراك الرعية يف  

املنظومة ال�شيا�شية  احلاكمة ولو بقدر �شئيل)2(.
وعليه اأ�شبحت البيعة يف التاريخ االإ�شالمي من اأهم مميزات النظام ال�شيا�شي   

واالإ�شالمي)3(.
مفهوم البيعة يف الإ�شلم:

البيعة يف االإ�شالم بيعة عهد على الطاعة من الرعية للراعي, واإنفاذ مهمات   
,واأن  الله  الدين والدنيا على مقت�شى �شرع  اأهمها �شيا�شة  اأكمل وجه  للراعي على 
البيعة يف االإ�شالم مل تفرق بني الرجل واملراأة, اأو بني ال�شغري والكبري وهذا ح�ض 
تربوي للرعية حيث يعلم االإ�شالم امل�شلمني �شرورة امل�شاركة فيما بينهم على االرتقاء  

مبجتمعهم واأمتهم)4(.
ولقد كانت البيعة منذ فجر التاريخ يف احل�شارة االإ�شالمية حيث بايع النبي   
ميكن  ال  عددًا   ) ( بايعوه  الذين  عدد  وكان  امل�شلمني,  وجميع  ال�شحابة   ) (
( من الن�شاء بلغن  ح�شره وقد اح�شى االإمام اجلوزي عدد من بايع الر�شول )

الدروي, حممد حممود, الر�شائل الفنية يف الع�شر العبا�شي,دار الفكر للطباعة والن�شر والتوزيع ,ط1,  1999م,�ض31-30.  -1
ابن منظور حممد بن مكرم االن�شاري, ل�شان العرب, بريوت,�ض:298.  -2

منري حممد الغ�شبان, املنهج احلركي لل�شرية النبوية, دار الوفاء1429ه/2008م,�ض:133.  -3
مرجع �شابق نف�شه ,�ض:135.  -4
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( ببيعة امـــراأة وكـــن يبايعـــن بالكالم, وكان  �شبع واأربعــــني امراأة  ومل ي�شافح )
( يبايع االأطفال  حيث بايع عبد الله بن الزبري وهو ابن �شبع �شنوات)1(. (

اأهمية البيعة يف الإ�شلم:
ومن هنا ندرك اأن احل�شارة االإ�شالمية ح�شارة بناء, فهي �شنعت قيمة الفرد   
واجلماعات  واأكدت على �شرورة م�شاركتهم يف االأحداث املحيطة بهم, ومن قدوة 
( ير�شى مبداأ البيعة من اليوم االأول لقيام  الدولة االإ�شالمية والأهمية  الر�شول )
اأمر الدعوة  يف املنظور االإ�شالمي احل�شاري ووجدنا القراآن الكرمي ي�شري اإليه يف 
َأْيِديِهْم}  َفْوَق   ِ اللَّ َيُد  اللََّ  يَُبايُِعوَن  ا  إِنََّ يَُبايُِعوَنَك  الَِّذيَن  تعاىل:{إِنَّ  قال  مو�شع,  من  اأكرث 
َأْيِديِهْم} هو نوع  َفْوَق   ِ )الفتح: 10(. فالبيعة التزام اإمياين خال�ض وقوله تعاىل:{َيُد اللَّ

 .)2() من التاأكيد عن حقيقة البيعة والعهد للنبي )
( يف العقبة مع املبايعني ميثل فري�شة دينية يوؤ�ش�شها  اإن اجتماع النبي )  
عهد البيعة على االلتزام بتكاليف الدين وال�شري فيها نحو املق�شد املرجتى, كما اأ�شار 
بناء احل�شارة  الفاعل يف  اأهمية دورهن  االأوىل على  الن�شاء  بيعة  اإىل   ) ( النبي 

ِحيٌم} )املمتحنة: 12(. االإ�شالمية قال تعاىل:{َفَبايِْعُهنَّ َواْسَتْغِفْر لَُنَّ اللََّ إِنَّ اللََّ َغُفوٌر رَّ
واإن تاريخ البيعـــــة يف العهد النبـــــوي, يوؤكد اأن ال�شحابــــة بايعوا الر�شول   
( رجااًل ون�شاًء بيعات خمتلفة غري مكررة, كبيعة العقبة االأوىل والثانية, وبيعة  (
كانت هذه  بل  باالإ�شالم  املتيقنة  والقبائل  االأفراد واجلماعات  بيعات  ثم  الر�شوان, 
البيعات مرة واحدة  يف العمر. وجلنَّ مرا�شم هذه البيعات كانت بامل�شافحة يدًا بيد 
وبقول: )اأ�شهد اأال اإله اإال الله واإنك ر�شول الله ونبايعك على ال�شمع والطاعة؛ وكذلك 
( واأ�شبحت البيعة ركنًا ال فكاك منه يف املنظومة  تاأ�شى امل�شلمون بر�شول الله )

االإ�شالمية()3(.

اأبي الفرج عبد الرحمن بن اجلوزية, تلقيح فهوم اأهل االأثر , الهند, دار الكتب , �ض:122.  -1
اأبي الفرج عبد الرحمن بن اجلوزية, تلقيح فهوم اأهل االأثر مرجع �شابق, �ض:123.  -2

�شفي الرحمن املباركفوري, الرحيق املختوم, دار الوفاء للطباعة والن�شر,ط4,1422ه/2001 , �ض:153.  -3
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املبحث الثالث
بيعة العقبة الأوىل وقيمها اجلديدة

)620م اإىل مو�شم احلج �شنة 12هـ من النبوة(
اإن العديد من اآيات القراآن الكرمي توؤكد حقيقة تاريخية قائمة يف كل زمان   
عليها حتواًل  يرتتب  جديدة  دعوة  اأو  حديثة  فكرة  اإىل  داعية  من  ما  وتقول  ومكان 
اجتماعيًا جديدًا اإال وتعر�ض اأ�شحابها اإىل �شتى اأنواع املقاومة واال�شتنكار واالإيذاء 
َوَما   ِ َأَصاَبُهْم ِف َسبِيِل اللهّ َوَهُنوْا لَِا  َفَما  َكِثٌي  يُّوَن 

ِّ
َمَعُه ِرب َقاَتَل   

ٍّ
ن نَِّب

ِّ
ن م

ِّ
{َوَكَأي قال تعاىل: 

ابِِرين} )اآل عمران: 149(. ثم مل تلبث عرو�ض القراآن  َضُعُفوْا َوَما اْسَتَكانُوْا َواللهُّ يُِبُّ الصَّ
معار�شة  اإىل  وامل�شركني  الكفار  دعت  التي  االأ�شباب  تذكر  اأن  التاريخية  الكرمي 
الدعوة االإ�شالمية اجلديدة التي ا�شتخدمت كافة الو�شائل واالأ�شاليب يف مواجهتها. 

ملخ�شة اأ�شباب تلك املواجهات فيما يلي:
اأوًل: اخلوف على م�شاحلهم وامتيازاتهم التي يتمتعون بها يف ظل الو�شع القائم, 

ن نَِّذيٍر إِلَّ َقاَل ُمتَُْفوَها إِنَّا بَِا ُأْرِسْلُتم بِِه َكافُِروَن} )�صب�أ: 34(.
ِّ
قال تعاىل:{َوَما َأْرَسْلَنا ِف َقْرَيٍة م

ثانيًا: اأي�شًا حالة ال�شعور باال�شتعالء واال�شتكبار على االآخرين قال تعاىل:{َوإَِذا 
لَّ  َولَـِكن  َفَهاء  السُّ ُهُم  إِنَُّهْم  َأل  َفَهاء  السُّ آَمَن  َكَما  َأنُْؤِمُن  َقالُوْا  النَّاُس  آَمَن  َكَما  آمُِنوْا  لَُْم  قِيَل 

َيْعَلُموَن} )البقرة: 13(.
ثالثًا: التم�شك بالقيم اجلاهلية واالعتزاز بنظمها واأعرافها وتقاليدها  ويف ذلك قال 
ُسوِل َقالُوْا َحْسُبَنا َما َوَجْدنَا َعَلْيِه آَباءنَا  تعاىل:{َوإَِذا قِيَل لَُْم َتَعاَلْوْا إَِل َما َأنَزَل اللهُّ َوإَِل الرَّ

َأَوَلْو َكاَن آَباُؤُهْم َل َيْعَلُموَن َشْيئاً َوَل يَْهَتُدوَن} )امل�ئدة: 104(.
ولكن الثبات على حمل مبادئ احلق يوؤدي اإىل الن�شر والغلبة قال تعاىل:   
ُبِر َواْلِكَتاِب اْلُِنِي} )اآل عمران: 184(,  َناِت َوالزُّ

ِّ
ن َقْبِلَك َجآُؤوا بِالَْبي

ِّ
َب ُرُسٌل م

ِّ
بُوَك َفَقْد ُكذ {َفِإن َكذَّ

( فتحدثه عن التجارب ال�شابقة, وتربطه بقانونها   وهذه االآية تثبت قلب الر�شول )
فتو�شح له اأن هنالك �شنة جرت عليه, وجتري على االأنبياء الذين مار�شوا  هذه التجربة 
الر�شاليه قبله, واإن الن�شر �شوف ياأتيه ولكن للن�شر �شروطه املو�شوعية  كال�شرب 
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والثبات وقوة االإميان وغريه, قال تعاىل: {يَا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اْصبُِوْا َوَصابُِروْا َوَرابُِطوْا 
َواتَُّقوْا اللهَّ َلَعلَُّكْم ُتْفلُِحوَن} )اآل عمران: 200(. 

اإىل  التاريخ  حركة  يغريوا  اأن  يريدون  الذين  احلقة  الدعوات  اأ�شحاب  اإن   
االأح�شن مل يكن مبقدورهم حتقيق الغلبة والن�شر على العقبات واالأعداء اإال بذلك, 
َوالثََّمَراِت  َوالنُفِس  اَلَمَواِل  َن 

ِّ
َوَنْقٍص م َوالُْوعِ  الَْوْف  َن 

ِّ
 م

ٍ
بَِشْيء {َولََنْبُلَونَُّكْم  تعاىل:  قال 
ابِِريَن} )البقرة: 155(.  ِر الصَّ

ِّ
َوَبش

االإ�شالم ومتكني  ن�شر  اأجل  من  متعددة  اأ�شاليب   ) ( الر�شول  اتخذ  وقد   
( يتبعها: يعر�ض نف�شه  الدعوة االإ�شالمية من هذه االأ�شاليب التي كان الر�شول )
الطائف حوايل  اأهل  بني  النبوية  دبلوما�شيته   ) ( واالأفراد ومار�ض  القبائل  على 
ع�شرة اأيام, وتوغل يف املجتمع ولكن دون جدوى وقالوا له اأخرج من بالدنا واأغروا 
به �شفاءهم وملا اأراد اخلروج تبعه هوؤالء ال�شفهاء ي�شبونه وي�شيحون به حتى اجتمع 
 ) عليه النا�ض و�شاروا يرمونه باحلجارة وبكلمات من ال�شفه ورجموا عراقيبه )
حتى اخت�شبت نعاله بالدماء وكان يف حمايته زيد بن حارثة حتى اأ�شيب يف راأ�شه  
( اإىل  ( وجلاأ حلائط لعتبة و�شيبة ابني ربيعة, واأتى ) واجتمع النا�ض عليه )
ِتي  َعف َقومْ حبلة من عنب فجل�ض حتت ظلها  ودعا بالدعاء االآتي: )اللنَّهم اإلَيك اأ�َشُكو �شَ
واأنَت  املُ�شت�شعفني,  رُب  اأنت  الرَاِحمني,  اأرحم  يا  ا�ض  الننَّ على  وَهوايِن  لتي  ِحيمْ وِقلة 
ِبَك  ن  اإِنمْ مَل َيكمْ اأَمرِي؟  اإِىل عدٍو ملكَته  اأَم  ني؟  َيَتجهممْ َتِكُلِني؟ اإىل بِعيد  اإِىل َمنمْ  رِبي, 
هك الذِي اأ�َشَرقت  َعلَيّ َغ�شٌب فاَل اأَُبايِل, ولكننَّ عافيُتك هي اأو�شُع يَل, واأعوُذ بنوِر َوجمْ
بك, اأَو ِيَحل علّي  اأَمر الُدَنيا واالآِخرة َمنمْ اأنمْ َينِزل ِبي َغ�شُ َلح عليِه  لُه الُظُلَمات, و�شَ

ى, واَل حوَل وال قَوِة اإِال ِبك()1(. �َشَخُطك َلك اُلعتمْبى حتى َتر�شمْ
والر�شول يف مثل هذه احلالة راآه اأبناء ربيعة فاأخذتهما رقة, فدعوا غالمًا   
لهما ن�شرانيًا يقال له عدا�ض وقالوا له خذ قطفًا من هذا العنب واأذهب به اإىل ذاك 
(, قال)ب�شم الله( ثم اأكل قال عدا�ض هذا  الرجل, فلما و�شعه بني يدي الر�شول )
( من اأي البالد اأنت؟ وما دينك؟  كالم ال يقوله اأهل هذه البلده, و�شاأله الر�شول )

ابن حممد عبد امللك بن ه�شام بن اأيوب احلمريي, ال�شرية النبوية ,الطبعة االأوىل, دار  اليقني, 2004م,ج1,�ض:38-38.  -1
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( من قرية الرجل ال�شالح يون�ض  قال عدا�ض: اأنا ن�شراين من اأهل نينوى فقال )
( ذاك اأخي كان  بن متى, قال عدا�ض: وما يدريك ما يون�ض بن مّت؟ قال ر�شول )
( ويديه ورجليه يقبلها, فقال  نبيًا واأنا نبي فاأكب عدا�ض على راأ�ض ر�شول الله )
اإىل  عدا�ض  عليك وعندما رجع  اأف�شده  فقد  اأما غالمك  لالآخر:  اأحدهما  ربيعة  اأبناء 
ابني ربيعة قال لهم: ما يف االأر�ض �شئ اأف�شل من هذا الرجل, قد اأخربين باأمر ال 
يعرفه اإال نبي, فقاال لعدا�ض: ويحك يا عدا�ض ال ي�شرفنك عن دينك فاإن دينك خري من 

دينه)1(.
( اإىل مكة وهو كئيب)2( حمزون, ك�شري القلب  وبعد ذلك رجع الر�شول )  
ملك  ومعه  جربيل  اإليه  وتعاىل  �شبحانه  الله  بعث  املنازل,  قرب  اإىل  و�شل  وعندما 
اأبو  اأهل مكة واالأخ�شبان هما جبال مكة  اأن يطبق االأخ�شبني على  اجلبال ي�شتاأمره 
( قال: )بل اأرجو اأن يخرج الله عز  قبي�ض والذي يقابله وهو ُقعيقعان ولكن النبي )

وجل من اأ�شالبهم  من يعبد الله وحده وال ي�شرك به �شيئًا()3(. 
( تتجلى �شخ�شيته الفذة وما كان  ويف هذا اجلواب الذي اأدىل به النبي )  
(  لهذا الن�شر  عليه من اخللق العظيم الذي ال يدرك غوره, وعليه اأطماأن الر�شول )
الغيبي الذي امده الله من فوق �شبع �شموات وقد تواىل ن�شر الله لنبيه الكرمي يف 
القراآن  الله يف مو�شعني من  نفر من اجلن, وذكرهم  الله  بعث  عدة حوادث عندما 
 َيْسَتِمُعوَن الُْقْرآَن 

ِّ
َن اْلِن

ِّ
الكرمي يف �شورة  االأحقاف قال تعاىل: {َوإِْذ َصَرْفَنا إِلَْيَك َنَفراً م

)الأحق�ف: 29(, وكذلك قال  َقْومِِهم مُّنِذِريَن}  ا ُقِضَي َولَّْوا إَِل  َفَلمَّ َأنِصُتوا  َقالُوا  ا َحَضُروُه  َفَلمَّ
 َفَقالُوا إِنَّا َسِْعَنا ُقْرآناً َعَجباً 

ِّ
َن اْلِن

ِّ
تعاىل يف �شورة اجلن: {ُقْل ُأوِحَي إَِليَّ َأنَُّه اْسَتَمَع َنَفٌر م

َأَحدًا} )اجلن: 2-1(. َنا 
ِّ
بَِرب نُّْشِرَك  َوَلن  بِِه  َفآَمنَّا  ْشِد  الرُّ إَِل  • يَْهِدي 

وهذا ن�شٌر اأمده الله من كنوز غيبية املكنون التي ال يعلمها اإال هو)4(. وعليه   
( اأ�شاليب متعددة من اأجل ن�شر االإ�شالم  ومتكني الدعوة ومن  اتخذ الر�شول )

ابن حممد عبد امللك بن ه�شام بن اأيوب احلمريي, املرجع نف�شه,�ض:421.  -1
�شفي الدين املباركفوري, مرجع �شابق,�ض:154.  -2

االأمام اأبي عبد الله حممد بن اإ�شماعيل البخاري, �شحيح البخاري, ت)256ه( املكتبة الرحيمية ,الهند,�ض:109.  -3
الرحيق املختوم, مرجع �شابق, �ض:127.  -4
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�شمن هذه االأ�شاليب عر�ض نف�شه على القبائل واالأفراد والقرتاب املو�شم كان النا�ض 
ياأتون اإىل مكة رجااًل , وعلى كل �شامر ياأتني من كل فج عميق, الأداء فري�شة احلج 
 ) ,ولي�شهدوا منافع لهم, ويذكروا ا�شم الله يف اأيام معلومات. فانتهز الر�شول )
هذه الفر�شة فاأتاهم قبيلة قبيلة يعر�ض عليهم االإ�شالم, ويدعوهم اإليه, وي�شرح لهم 
م�شمون دعوته ور�شالته اإىل التوحيد اخلال�ض لله عز وجل اإن وجد اإليهم ا�شتجابة  
ل�شماعهم واالإميان به وقد اأخذ يطلب منهم يف ال�شنة العا�شرة من النبوة اأن يوؤيدوه 

وين�شروه حتى يبلغ ما بعثه الله به)1(. 
ويف مو�شم احلج �شنة11 من النبوة يوليو 620م, وجدت الدعوة االإ�شالمية   
امل�شلمون بظاللها  اتقى  با�شقات  اإىل �شجرات  بذورًا �شاحلة, و�شرعان ما حتولت 

الوارفة لفحات الظلم والعدوان حتى تغري جمرى االأحداث وحتول خط التاريخ.
القبائل يف ظالم  اإىل  الدعوة يخرج  ( من حكمته وحر�شه على  وكان )  
الليل حتى ال يحول بينه وبينهم احد من اأهل مكة وامل�شركني وقد خرج ذات ليلة ومعه 
اأبوبكر ال�شديق, وعلي بن اأبي طالب ر�شي الله عنهما ومّر على منازل ذهل و�شيبان 

بن ثعلبه وحدثهم عن االإ�شالم, ولكنهم توقفوا يف قبول االإ�شالم)2(.
ن�شمات يرثب الطيبة:

( بعقبة منى ف�شمع اأ�شوات رجال يتكلمون فق�شدهم حتى  مّر الر�شول )  
اأ�شعد  وهم:  اخلزرج  من  كلهم  واملالحظ  يرثب  �شباب  من  نفر  �شتة  فكانوا  حلقهم 
بن زرارة من بني النجار, وعوف بن احلارث بن رفاعة من بني النجار, ورافع بن 
وعقبه  �شلمه,  بني  من  بن حديه  عامر  بن  زريق, وقطب  بني  من  العجالن  بن  مالك 
بن  بني عبيد  بن رئاب من  الله  ثم عبيد  بن كعب  بني حرام  نابي من  بن  ابن عامر 
اللقاء كان  اأن  يقيم جهوده وقدراته والوا�شح  ( من  ( الر�شول  غنم وعليه وجد 
( وبني هوؤالء االأ�شخا�ض والدليل على ذلك دعوتهم للجلو�ض  عابرًا بني الر�شول )
وتاأكد  منه,  هبه  لدعوته,  �شاقه  الذي  وتعاىل  �شبحانه  الله  قدر  وهذا  يحدثهم,  كي 

املرجع نف�شه, �ض:128.  -1
بن ه�شام ,م�شدر �شابق, �ض:145.  -2
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الر�شول �شلى الله عليه و�شلم من هويتهم اإنهم من موايل اليهود وهذا يعني اأن ال 
دائمًا  ي�شمعون  فكانوا  الله �شبحانه وكتبه ور�شله  اأذهانهم احلديث عن  غرابة على 
( لالإ�شالم وتال  من اليهود وهو ال يطرق م�شامعهم الأول مرة ودعاهم الر�شول )
عليهم القراآن الكرمي)1(.  وقد كان اخلزرج مهيئني نف�شيًا تهيئة كاملة ل�شماع حديث 
االإ�شالم, حيث قال بع�شهم لبع�ض تعلمون والله يا قوم اأنه النبي الذي توعدكم يهود, 

فال ت�شبقنكم اإليه فاأ�شرعوا اإىل اإجابة دعوته)2(. 
( كان ميالأ جو يرثب, بل يهددهم اليهودية, فالداعية  واحلديث عن النبي )  
اأذن البد له من اأن ي�شتفيد من املناخ النف�شي املالئم حني يدعو وي�شتفيد من االأر�شية 

الثقافية ملن يدعوهم اإىل الله �شبحانه وتعاىل)3(. 
والأول مرة ت�شلم جمموعة كاملة من بلٍد ناٍء ت�شلح اأن تكون اأ�شا�شًا ومنطلقًا   
للدعوة  ولقد اأبدت هذه املجموعة ا�شتعدادها  لذلك قائلة: )اأنا قد تركنا قومنا وبينهم 
من العداوة وال�شر ما بينهم, فع�شى اأن يجمعهم الله بك ف�شنقدم عليهم فندعوهم اإىل 
اأمرك وتعر�ض عليهم الذي اأجبناك اإليه من هذا الدين اأن يجمعهم الله عليه فال رجل 

اأعز منك)4(.
اجلو  ميهدوا  اأن  ال�شتة  النفر  هوؤالء  مع  جديدة  اأمل  بذرة  و�شعت  لقد  وعليه   
( يف املدينة, وتذلل اخلالفات ويقوم هوؤالء النفر ال�شتة بالدعوة اإىل  للر�شول الله )
الله تعاىل فقاموا باأعظم دور يف الدعوة لدين الله عز وجل يف �شفوف االأو�ض واخلزرج 
حتى انت�شر االإ�شالم يف املدينة ولعل هذه ال�شنة التي مرت على الدعوة العام احلادي 
ع�شر للبعثة النبوية كانت اكرث بركة من االأعوام الع�شرة  ال�شابقة, ومنعطفًا جديدًا يف 
ال�شتة حيث وجد  النفر  هوؤالء  يد  على  بعد جهاٍد م�شٍن و�شرب طويل, حتققت  الدعوة 
هذه  يف  الثقايف  الهدف  و�شح  وبهذا  اجلديدة  للدعوة  املالئم  واجلو  املنا�شب,  املناخ 

.) املباراة التفاو�شية, وجاءت من اأهم ثمرات ال�شور النمطية االإيجابية  للر�شول )
بن ه�شام, امل�شدر نف�شه, �ض145.  -1

ابن القيم �شم�ض الدين اأبو عبدالله حممد بن بكر بن اأيوب , زاد امليعاد, املطبعة العربية, الطبعة 7,8, 1347هـ, �ض145.  -2
منري حممد الغ�شبان, مرجع �شابق, �ض145.  -3

االإمام اأبو عبد الله حممد بن اإ�شماعيل البخاري, �شحيح البخاري,باب عالمة االإميان,ج1,�ض:150.  -4
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وقد ت�شمنت البيعة الن�شو�ض اأو البنود التي ورد ذكرها يف كثري من كتب   
ال�شرية النبوية وقد قال عبادة بن ال�شامت: )كنت فيمن ح�شر العقبة  االأوىل وكنا 
اأن تفر�ض  قبل  الن�شاء وذلك  بيعة  ( على  ( الله  فبايعنا ر�شول  اثني ع�شر رجاًل 
ناأتي  وال  اأوالدنا,  نقتل  نزين وال  ن�شرق وال  �شيئًا وال  بالله  ن�شرك  اأال  على  احلرب 
ببهتان نفرتيه بني اأيدينا واأرجلنا و ال نع�شيه يف معروفًا )فاإن وفيتم  فلكم اجلنة, 
واإن غ�شيتم من ذلك �شيئًا فاأمركم اإىل الله عز وجل اإن �شاء عذب واإن �شاء غفر()1(.

املتخا�شمتني  املتنازعتني  القبيلتني  يف  ائتالف  بيعة  كانت  البيعة  هذه  اإن   
ويوؤلف  يجمع  االإ�شالم  اإن  معلوم  هو  وكما  االإ�شالم,  راية  حتت  واخلزرج  االأو�ض 
اأينما حل واأينما وجد, ولذلك اأعداء امل�شلمني يف بداية ع�شر االإ�شالم اأرادوا تفتيت 
اجلماعة االإ�شالمية التي ظهرت كمرحلة متقدمة للدعوة االإ�شالمية والتوحيد واأخريًا 
( وبني الكوكبة النرية وكان  انتهى)2( اللقاء ال�شيا�شي والتاريخي بني الر�شول )
اللقاء عند العقبة مبني و�شميت هذه البيعة بيعة الن�شاء وكان ذلك قبل اأن تقرر احلرب 
بيعة  البيعة  �شميت  ولقد  ذلك(  على  )فبايعت  للبيعة  تاأكيدًا  ال�شامت  بن  عباده  قال: 
الفكري  البناء  بعد  اإال  ت�شتمل على فكرة احلرب واحلرب ال تكون  الأنها مل  الن�شاء 
اأن يدعى امل�شلم  اأن ي�شاغ على �شوء االإ�شالم وقيمه ميكن  والعقدي لالإن�شان بعد 
اإىل اجلهاد واأنها لثغرة كبرية اأن يندفع املرء اإىل اجلهاد وملا تتم �شياغته االإ�شالمية 
اإن املفاهيم تختلط يف ذهنه بني اندفاعه للجهاد يف �شبيل الله وبني احلما�ض لنف�شه 
واأهله واأر�شه ومن اأجل هذا كانت البيعة االأوىل خالية من احلديث عن احلرب وكانت 

جتربة حية للدعوة قبل املعركة)3(.  
م�شعب بن عمري دبلوما�شي مفو�ض فوق العادة:  

وكان التطور اجلديد الذي اأثمرته بيعة العقبة االأوىل هو بعث املمثل ال�شخ�شي   
يعلم  ك�شفري  عمري,  بن  م�شعب  الدبلوما�شي,  املبايعني  هوؤالء  مع   ) ( للر�شول 
( م�شعب بن عمري لهذه  امل�شلمني االإ�شالم ويقوم بن�شر عقيدة التوحيد واختار )

حممد �شعيد رم�شان البوطي, فقه ال�شرية النبوية  مع موجز التاريخ للخالفة الرا�شدة,2001م ,�ض:115.  -1
بن ه�شام م�شدر,�شابق �شابق,�ض:35.  -2

ابن ه�شام, امل�شدر نف�شه, �ض:36.  -3
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املهمة و ال�شفارة, ملا يتحلى به من �شفات ذاتية ومهنية فقد كانت مهمة م�شعب دينية 
االأعداد  التعرف على عدد  اإىل ذلك مهمة حركية من حيث  اإ�شافة  ودعوية وتربوية 
واملبايعة على االإ�شالم وموقعها وقبائلها واأي�شًا مهمة �شيا�شية وهي معرفة مدى قوة 

الطرف املناه�ض ومدى حتركاته وا�شتعداداته)1(. 
اأن يبذل جهوده الأحراز تقدم ملمو�ض يرتجم  الدبلوما�شي  وكان على هذا   
كانت  وقد  يرثب,  باملقري يف  يعرف  م�شعب  وكان  فعل  اإىل  االأن�شار,  ا�شتجابات 
له دبلوما�شية ح�شنة ا�شتطاع اأن يجر معه اأكرب قيادات االأو�ض اإىل االإ�شالم, اأمثال 
بني  االإ�شالم  له وعليه عم  الله عز وجل  بتوفيق  بن معاذ,  اأ�شيد بن ح�شري و�شعد 
االأ�شهل واأ�شبح التيار عارمًا واالجتاه �شهاًل لقيام الثورة االإ�شالمية يف املدينة)2(. 

الأثر التاريخي لبيعة العقبة الأوىل:
( بالطائف, هو من جملة املحن التبليغية  اأوًل: اإن االأذى الذي حلق بر�شول الله )
به  بلغ  مهما  امل�شلم  وعلى  للنا�ض  تبليغها  و�شلم  عليه  الله  الر�شول �شلى  اأراد  التي 
من االأذى يف �شبيل الدعوة اأن ي�شرب ويحت�شب, ويتحمل بنف�ض را�شية ومطمئنة 
ويتجرع ال�شدائد بقوة اإميان واأن الدعوة اليوم تواجه مثل تلك امل�شاعب والعقبات 

( يف م�شريته الدعوية. فعلى الدعاة التاأ�شى ب�شرية الر�شول )
يتعار�شان,  ال  وتعاىل  �شبحانه  الله  اإىل  وال�شكوى  املكاره  على  ال�شرب  اأن  ثانيًا: 
تعاىل  الله  باب  اإىل  �شاحبها  ت�شوق  فامل�شائب  و�شراعة,  تعبد  الله  اإىل  فال�شكوى 
على  ي�شرب  فكان  االأمرين,  كال  �شريته  يف  يعلمنا   ) ( كان  وعليه  اإليه  واللجوء 
ال�شدائد وعلى املحن يعلمنا اأن هذه وظيفة امل�شلمني عامة والدعاة اإىل الله �شبحانه 

وتعاىل خا�شة.
( باإقامة الوالية االإ�شالمية  ثالثًا: بعد رحلة اال�شراء واملعراج امل�شهورة قد اأمر )

( جمابهة وقائع التاريخ. التي بوا�شطتها ي�شتطيع الر�شول )
( من اأهل الطائف ويقيه  رابعًا: اأن موقف زيد بن ثابت وحمايته لر�شول الله )

�شفي الرحمن, الرحيق املختوم, مرجع �شابق,�ض:167.  -1
بن ه�شام, م�شدر �شابق, �ض435.  -2
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بنف�شه حتى اأ�شيب يف راأ�شه ونال من االأذى لهو در�ض للم�شلمني اليوم وما يجب 
عليهم من حماية قواعد الدعوة االإ�شالمية ورموزها والدفاع عنهم فعلى دعاة اليوم 
( و التاأ�شي به والبد لهم من حتكيم الهدف اأواًل ثم حتكيم  تر�شم خطى النبي )
(. كان اللقاء مع وفد يرثب يف بيعة العقبة  اخلطة ثانيًا كما كان يفعل الر�شول )
( حيث فتحت هذه البيعة اأمامه  االأوىل هو بداية االأمل يف الن�شر بالن�شبة للنبي )
اأفاقًا وا�شعة, فاإذا كانت مكة قد رف�شت االإميان بالله ور�شوله فها هي يرثب تبعث اليه 
( ففيها اأخوال جده  باأهلها وتفتح له ذراعيها فيرثب مل تكن جمهولة بالن�شبة للنبي )

عبداملطلب وقد زارها وهو طفل �شغري لزيارة قرب اأبيه عبدالله يف �شحبة اأمه)1(.
هذه البيعة �شميت بيعة الن�شــاء وجاء ذكرها يف �شورة املمتحنة: قال تعاىل:   
ِ َشْيئاً َوَل َيْسِرْقَن َوَل َيْزننَِي  {يَا َأيَُّها النَّبُّ إَِذا َجاءَك الُْْؤمَِناُت يَُبايِْعَنَك َعَلى َأن لَّ ُيْشِرْكَن بِاللَّ
َمْعُروٍف  ِف  َيْعِصيَنَك  َوَل  َوَأْرُجلِِهنَّ  َأْيِديِهنَّ  َبنيَْ  َيْفَتِيَنُه  بُِبْهَتاٍن  يَْأتنَِي  َوَل  َأْوَلَدُهنَّ  َيْقُتْلَن  َوَل 
ِحيٌم} )املمتحنة: 12(. ولذلك كانت البيعة االأوىل  َفَبايِْعُهنَّ َواْسَتْغِفْر لَُنَّ اللََّ إِنَّ اللََّ َغُفوٌر رَّ

خالية من احلرب وكانت جتربة حية للدعوة قبل املعركة.

املبحث الرابع
بيعة العقبة الثانية622م/13 من النبوة

االجتماع التاريخي الذي حول جمرى االأيام يف �شراع الوثنية واالإ�شالم   
بعد جناح م�شعب بن عمري يف مهمته وجناحه يف اإقبال اأهل يرثب على االإ�شالم, 
واأن وفدًا كبريًا منهم �شوف يقدم اإىل مكة يف مو�شم احلج القادم و�شوف يلقاهم 
ويرى من حالهم ما ي�شره وفعاًل يف مو�شم احلج يف ال�شنة الثالثة ع�شر من النبوة 
ح�شر الأداء منا�شك احلج حوايل �شبعون نفرًا ونيف من امل�شلمني الأداء فري�شة احلج 
( وقد  من اأهل يرثب منهم امراأتان  وجميعهم من م�شلمي يرثب, فات�شلوا بالنبي )
( ب�شرية تامــة ملقابلتهم, فات�شلوا بالنبي  ( اأنه من ال�شيا�شة اأن يتحرك ) راأى )
( واطماأنوا على و�شع االإ�شالم يف يرثب وقد ت�شاءل هوؤالء امل�شلمون فيما بينهم  (

ابن ه�شام, ال�شرية النبوية, م�شدر �شابق , �ض:381.  -1
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وهم ال يزالـــــــــون يف يثتـــــرب, اأو كانـــــــوا يف الطريق حتـــى متى نرتك ر�شـــــول الله 
( يطوف يف جبال مكــــــة ويطرد وحلظــــــة و�شولهم جرت بينهـــــم وبني الر�شول  (
( ات�شاالت �شرية اأدت اإىل اتفاق بني الطرفني على اأن يجتمعوا يف اأوا�شط اأيام  (
الت�شريق يف ال�شعب عند العقبة حيث اجلمرة االأوىل من منى وتكون املقابلة حيث 

مي�شي ثلث الليل)1( .
يرثب  اأهل  مع  يخطو  اأن  فكرة   ) النبي) بخاطر  جالت  الوقت  هذا  ويف   
اأخوانهم  خطوة اإىل االأمام, فال يكتفي بدعوتهم اإىل االإ�شالم على نحو ما فعل مع 
بلدهم  اإىل  يهاجر  اأن  من  مانع  معهم حلفًا, وال  يعقد  اأن  اأراد  بل  ال�شابق  العام  يف 
اإذا توفرت لديهم اال�شتجابة الكافية اإىل ذلك , ولن�شتمع حلديث �شاهد العيان  وهو 
يحكي لنا االجتماع التاريخي, وهو كعب بن مالك االن�شاري, وهو من �شهد البيعة 
اأيام  ( بالعقبة  من اأوا�شط  حيث يقول: خرجنا اإىل احلج وواعدنا ر�شول الله )
(  ومعنا  الت�شريق بعد انتهاء احلج , فكانت الليلة التي واعدنا بها ر�شول الله )
عبد الله بن عمر بن حرام اأبو جابر وكان �شيدًا من �شاداتنا و�شريفًا من اأ�شرافنا 
�شحبناه معنا, وكنا نكتم من معنا من قومنا من امل�شركني اأمرنا, فاأخربناه  وقلنا له 
يا اأبا جابر اأنت �شيد من �شاداتنا و�شريف من اأ�شرافنا, واأنا نرغب بك عما اأنت فيه 

اأن تكون حطبًا للنار غدًا)2(.

املبحث اخلام�ض
دور املراأة امل�شلمة يف بيعتي العقبة الأوىل والثانية

(  فقال: اأ�شلم, و�شهد  ثم دعوناه لالإ�شالم, واأخربناه مبيعاد الر�شول )  
معنا العقبة االأوىل وكان نقيبًا)3(, ثم يوا�شل كعب حديثه  فنمنا تلك الليلة مع قومنا يف 
( م�شتخفيني  رحلنا  حتى اإذا م�شى ثلث الليل خرجنا من رحلنا مليعاد الر�شول )

ابن ه�شام ,ال�شرية النبوة,,�ض:240-239.  -1
املعارف,  طبع,بريوت,مكتبة  تاريخ  بدون  والنهاية,  البداية  الدم�شقي,  كثري  بن  عمر  بن  اإ�شماعيل  الفداء  اأبي  كثري  بني  احلافظ   -2

�ض:28.
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نت�شلل ت�شلل القطا)1( )طائر م�شهور بثقل م�شيته( حتى اجتمعنا يف �شعب عند العقبة 
ونحن �شبعون رجاًل ومعنا امراأتان ن�شيبة بنت كعب واأم عمارة, اأحدى ن�شاء بني 
مازن فهي �شحابية من االن�شار الذين و�شفهم الله �شبحانه وتعاىل يف القراآن الكرمي 
اَر َواْلَِياَن ِمن َقْبلِِهْم ُيِبُّوَن َمْن َهاَجَر إِلَْيِهْم َوَل يَُِدوَن ِف  ُؤوا الدَّ بقوله تعاىل: {َوالَِّذيَن َتَبوَّ
َّا ُأوُتوا َويُْؤثُِروَن َعَلى َأنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن بِِهْم َخَصاَصٌة َوَمن يُوَق ُشحَّ َنْفِسِه 

ِّ
ُصُدوِرِهْم َحاَجًة م

َفُأْولَِئَك ُهُم اْلُْفلُِحوَن} )احل�صر: 9( .
يف  ال�شحابية  هذه  ا�شهمت   ) ( النبي  اأخوال  من  النجار  بني  من  وهي   
اإىل  جاءوا  ال�شبعة,  البكائيني  من  الرحمن  عبد  واأخوها  وامل�شلمني  االإ�شالم  خدمة 
( يف غزوة تبوك وطلبوا منه رواحل لريكبوا عليها ويذهبوا معه يف  الر�شول )
�شبيل الله فلم يجدوا عنده ما يحملهم عليه ورجعوا واأعينهم تفي�ض من الدمع حزنًا 
ف�شموا البكائيني ونزل فيهم قوله تعاىل: {َوَل َعَلى الَِّذيَن إَِذا َما َأَتْوَك لَِتْحِمَلُهْم ُقْلَت َل 
ْمعِ َحَزناً َألَّ يَُِدوْا َما يُنِفُقوَن} )التوبة: 92(. َأْعُيُنُهْم َتفِيُض ِمَن الدَّ َأِجُد َما َأْحُِلُكْم َعَلْيِه َتَولَّوْا وَّ

وقد �شهدت اأم عمارة ليلة العقبة, وواقعة اأحد واحلديبية ويوم حنني ويوم   
وقطعة  الكذاب  م�شيلمة  اإىل   ) ( الر�شول  اأر�شله  الذي  حبيب  اأم  وهي  اليمامة 
قتل  اأن  �شكرًا  لله  و�شجدت  حمت�شبة  �شابرة  وهي  ع�شوًا  ع�شوًا  الكذاب  م�شيلمة 
م�شيلمة وظلت اأم عمارة حتظى باملكانة الالئقة يف حياتها, وقد حتدثت اأم عمارة عن 
( ليلة العقبة  والعبا�ض عم  بيعتها وقالت كان الرجال ت�شفق على يد الر�شول )
( فلما بقيت اأنا واأم منيع اأ�شماء بنت عمرو بن  ( اآخذ بني يدي ر�شول ) النبي )
عدي ال�شلمية نادى زوجي غزية  بن عمرو: يا ر�شول الله هاتان امراأتان ح�شرتا 
( : )قد بايعتهن على ما بايعتكم عليه واأين ال اأ�شافح الن�شاء()2(. معنا يبايعنك  فقال )

واأ�شماء هي بنت عمرو بن عدي بن �شنان ناين وهي ابنة عمة معاذ بن جبل   
اأن  املراأة  ( وكان حقًا ولزامًا على  ( الر�شول  لها مواقف يف حياتها مع  وكانت 
ولعبت  ال�شيا�شية  امل�شاركة  يف  بحقوقها  للمراأة  االإ�شالم  اأقر  ولقد  االإ�شالم  تن�شر 

القطا طائر معروف بثقل ري�شه.  -1
ابن حجر اأحمد بن علي بن حممد ,االإ�شابة يف متييز ال�شحابة, دار الكتب العلمية بريوت,ب. ت.ط,�ض:160.  -2
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املراأة دورًا كبريًا يف ن�شرة االإ�شالم والتمكني له منذ البعثة وعرب خمتلف الع�شور 
التاريخية واإن اختلف هذا الدور من وقت الآخر)1(.

وقد �شجل التاريخ يف �شجالته الدور ال�شيا�شي ل�شيدات االأن�شار الالئي ا�شرتكن 
( على ال�شمع والطاعة والن�شرة واحلماية  يف البيعة وهن مبايعات حل�شرة النبي )
وهذا دليل وا�شح على اأن املراأة مل ت�شتبعد يف التاريخ االإ�شالمي  وال�شيا�شي للدولة 
اأو  االجتماعي  العقد  اإثراء  يف  الن�شوة  �شاركت  قد  وكذلك  مراحلها  من  االإ�شالمية 
( واأقرته جميع طوائف املدينة يف ال�شنة  د�شتور املدينة الذي و�شعه الر�شول )

االأوىل للهجرة  النبوية)2(.
اأمر ابن  اأن يطمئن على  اأراد  اأول متكلم  ويف بداية االجتماع كان العبا�ض   
اخية وقد كان العبا�ض اآنذاك على دين قومه فتحدث العبا�ض فقال: يا مع�شر اخلزرج 
اإن  واأو�شها,  خزرجها  اخلزرج  االأن�شار  من  احلي  هذا  ت�شمي  العرب  كانت  وقد 
حممدًا منا حيث قد علمتم وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل راأينا فيه, فهو 
يف عز من قومه ومنعة يف بلده واأنه اأبى اإال االإنحياز اإليكم واللحوق بكم فاإن كنتم 
ترون اإنكم وافون مبا دعومتوه اإليه ومانعوه ممن خالفه فاأنتم وما حتملتم من ذلك, 
اإليكم فمن االآن فدعوه, فاإنه  اأنكم م�شلموه  وخاذلوه بعد اخلروج  واإن كنتم ترون 
يف عزة ومنعة من قومه وبلده فقلنا له: قد �شمعنا ما قلت, فتكلم يا ر�شول الله  فخذ 
لنف�شك ولربك ما اأحببت وعندما �شمع الوفد مقالة العبا�ض ومل يخف ما فيها عليهم 
( )اأبايعكم على اأن متنعوين مما  فقد م�شت كرامتهم وم�شاعرهم فاأجباهم النبي )
( طلب منهم تعهدًا  حلمايته  متنعون منه ن�شاءكم واأبناءكم( ومعنى هذا اأن النبي )
والدفاع عنه �شد اأي عدوان يقع عليه من اأي قبيلة من قبائل العرب, فتقدم الرباء 
اأبناء  بن معرور وهو من كبار رجال الوفد وقال: )بايعنا يار�شول الله فنحن والله 
احلرب واأهل احللقة ورثناه كابرًا عن كابر فقام زعيم اآخر من زعماء القوم فطرح 
( ت�شاوؤاًل لي�شتوثق هو اأي�شًا لقومه فقال اأبو الهيثم بن التيهان:)اإن  اأمام النبي )

ابن ه�شام, م�شدر �شابق, �ض:442.  -1

ابن ه�شام, م�شدر �شابق, �ض:121.  -2
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بيننا وبني القوم ,يق�شد اليهود حبااًل)عهودُا( ومواثيق نحن قاطعوها فهل ع�شيت 
 ) اأن نحن فعلنا ذلك ثم اأظهرك الله اأن ترجع اإىل قومك وتدعنا( فتب�شم النبي )
واأجاب يف عبارة وا�شحة قاطعة بل الدم الدم والهدم الهدم( اأي اأنتم مني واأنا منكم 
اأحارب من حاربتم واأ�شامل من �شاملتم وقد كان العبا�ض يرمي منذ بداية احلوار اإىل 
اأن ي�شرح للمبايعني خطورة املوقف وامل�شئولية  التي �شتلقى على كواهلهم نتيجة هذا 
التحالف الديني والع�شكري وكان جوابهم كاٍف من حيث حتمل امل�شئولية وال�شجاعة 

واالإخال�ض)1(.
اإىل  النهاية  واأدى يف  التاريخ  اأعمق تخطيط �شيا�شي �شهده  وقد كان هذا   
التخطيط  من  الثانية  اخلطوة  تاأتي  وعليه  التاريخ  يف  االأوىل  االإ�شالم  دولة  ميالد 
العبقري, وهو اخلروج املنظم ملوعد االجتماع وهذه هي بداية انبثاق دولة االإ�شالم 
من  خ�شم  و�شط  �شعيفة  جزيرة  و�شط  يف  وهي  وقياداتها  معاملها  حتديد  وبداية 
ثم  ثانيًا,  امل�شركة  مكة  دوله  ثم  اأواًل,  منى  حجاج  من  جميعًا  العرب  مثله  ال�شرك 
اأهل يرثب ثالثًا, ثم دوله اليهود يف املدينة رابعًا, وو�شط هذا  قيادة امل�شركني من 
اإحاطة  ال�شوار باملع�شم وو�شط هذا  العدو العاتي املحيط بامل�شلمني من كل جانب 
اخل�شم اأنبثقت دولة االإ�شالم االأوىل يف التاريخ. لقد كان امل�شلمون البالغ عددهم 
ب�شعة و�شبعني �شمن وفد من امل�شركني قوامه حوايل ثالثمائة , وهذا يعني �شعوبة 
يراقب  امل�شركني  من  عدد  وحواليه  اإال  م�شلم  من  فما  واالت�شال  والتنقل   احلركة 
تنقالته وحركاته , ومع ذلك فقد كانت ال�شرية امل�شروبة على التحركات خالل احلج 

من اأعجب العوامل التي اأدت اإىل جناح املخططات)2(.
( وقيادة  ثم بعد ذلك متت االت�شاالت بني قيادات مكة امل�شلمة املتمثلة بر�شول الله )  
امل�شلمني يف املدينة ثم مت حتديد موقع اللقاء وثم حتديد مكان اللقاء , ومت اللقاء نف�شه 
ومل يعرف هذا اللقاء ال�شري حتى املهاجرون اإال من كانت له مهمة خا�شة يف احلرا�شة 
اأو املراقبة اأمثال اأبو بكر ال�شديق وعلي بن اأبي طالب, وبعد اأن متت املحادثة حول 

ا�شفي الرحمن, الرحيق املختوم,�ض:171.  -1
(, مكتبة النه�شة امل�شرية, 1988م, �ض:125. حممد ح�شني هيكل, حياة حممد )  -2



{231}العدد الرابع ع�صر - رجب 1439هـ / م�ر�س 2018م

�شروط البيعة واأجمعوا على ال�شروع يف عقدها قام رجالن من الرعيل االأول ممن 
اأ�شلموا يف موا�شم �شنتي 11-12 من النبوة , قام اأحدهما تلو االآخر ليوؤكد خطورة 
القوم  ا�شتعداد  مدى  وليعرفا  االأمر  من  جلية  على  اإال  يبايعوه  ال  حتى   , امل�شئولية 
للت�شحية ويتاأكد من ذلك. وملا اجتمعوا للبيعة قال العبا�ض بن عبادة بن ن�شلة: هل 
تدرون عالم تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم قال: اإنكم تبايعونه على حرب االأحمر 
واالأ�شود من النا�ض فاإن كنتم ترون اأنكم اإذا نهكت اأموالكم م�شيبة واأ�شرافكم قتااًل 
ا�شلمتموه فمن االآن, فهو والله اإن فعلتم خزي الدنيا واالأخرة واإن كنتم ترون اإنكم 
وافون له مبا دعومتوه اإليه على نهكه االأموال وقتل االأ�شراف فخذوه فهو والله خري 
الدنيا واالآخرة , قالوا فاإنا ناأخذه على م�شيبة االأموال وقتل االأ�شراف فما لنا بذلك يا 

(: )اجلنة()1(. ر�شول الله  اإن نحن وفينا بذلك قال )
وتلخ�ض بنود بيعة العقبة الثانية يف االآتي:
ال�شمع والطاعة يف الن�شاط والك�شل.  .1

النفقة يف الي�شر والع�شر.  .2
االأمر باملعروف والنهي عن املنكر.  .3

القيام لله ) وال تاأخذكم يف الله لومة الئم(.  .4
على اأن تن�شروين اإذ قدمت اإليكم متنعوين مما متنعون منه اأنف�شكم واأزواجكم   .5

واأبناءكم ولكم اجلنة)2(.
وهذه هي طبيعة معركتنا اليوم كما كانت طبيعة املعركة يوم العقبة واأننا حيث   
نعرف طبيعة املعركة نعرف طبيعة احلركة من خاللها فهذه هي بيعة الرجال وهذه 
ال�شري  اإىل �شحابته خط   ) ( الر�شول  اأو�شح  حدودها وظروفها وطبيعتها وقد 
فهو  ير�ض  مل  ومن  وليبايع  فليتقدم  واأهاًل  فمرحبًا  االأ�شا�ض  هذا  على  ر�شيه  فمن 
و�شاأنه ولكن ال غ�ض وال لب�ض وال غمو�ض , فالطريق �شعب والطريق �شائك والطريق 
طويل وقد كانت قيادات االأن�شار على م�شتوى املعركة ومل تغ�ض قواعدها ومل تدغدغ 

ع�شت حممود وا�شي,النبي وقيادة االأمة ,مكتبة بحر العلوم, القاهرة,ط1, �ض:113.  -1
ع�شمت حممود, املرجع ال�شابق, �ض:113.  -2
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كافر  �شيا�شي  حليف  اأي  يقبل  وهل  اجلنة  يرجون  ذلك  وراء  من  وكانوا  اأحالمهم 
بهذا الثمن؟ هل ي�شدق اأ�شاًل اأن هنالك جنة؟ فاملعركة اإذن معركة اجلنود املوؤمنني 
معركة القاعدة االإ�شالمية  ال�شلبة العري�شة يف االأر�ض ولي�ض االجتاه الدقيق هو 
اجتاه التحالف ال�شيا�شي بل اجتاه البناء الداخلي. واأن ظروفنا االآن هي ظروف بيعة 
العقبة وهي ظروف بيعة احلرب ونحن االآن يف مرحلة املواجهة لالأعداء ال�شافرين 
ومع قوى االأر�ض وذخريتنا هي قاعدتنا ال�شلبة وهي قواعدنا املوؤمنة التي تر�شى 
كافة  ملفارقة  ثمنًا  باجلنة  وتر�شى  النا�ض  من  واالأ�شود  االأحمر  حلرب  ثمنًا  باجلنة 
النا�ض ولي�ض عند القيادة ثمنان لي�ض عند الله تعاىل الذي نبايعه يف هذه الظروف 
اإال اجلنة كما نطق ر�شوله بذلك وبعد ذلك جنحت املبايعة وانتهت دون اأن ي�شعر بها 
اأحدمن امل�شركني الأنها نفذت نتيجة تخطيط عميق دقيق وظهر هذا التخطيط املحكم 
( من خالل اختيار املكان املنا�شب هو ال�شعب االأمين من العقبة بعيدًا  من النبي )
للمكان  املنا�شب  االنطالق  النوم حلاجته وزمن  ي�شتيقظ من  واأنظار من  االأعني  عن 
اأن  �شك  وال  احلج  ليايل  من  االأخرية  الليلة  يف  الليل  ثلث  بعد  وذلك   , عليه  املتفق 
جموع احلجيج يف ذلك اليوم كانوا قد انهكهم التعب بعد االنتهاء من منا�شك احلج 
وخ�شعوا لنوم عميق وثمة خطة را�شدة اأخرى يف اختيار اآخر ليلة من ليايل احلج 
بالذات حيث �شريجع احلجاج اإىل بالدهم �شباح اليوم التايل لهذه البيعة)1(, وعليه 
�شوف ت�شعف الفر�شة اأمام قري�ض يف اإعاقة اأمر هذه البيعة اأو اعرتا�شها الأن كل 
من بايع ومل يبايع م�شغول يف ذلك اليوم بعودته اإىل وطنه ورجوعه حيث كان وهذا 
( وح�شن �شيا�شته وكيفية الو�شول اإىل  ما كان ويف ذلك تتجلى عبقرية الر�شول )
املكان املتفق عليه وال�شرية يف مداوالت اللقاء وكتمانها من االآخرين فلم ي�شعر بها 
اأحد رغم كرثة عدد امل�شركني وحر�شهم على اإف�شال كل حركة لتقدم دعوة االإ�شالم 
( واملنفذين يف غاية احلر�ض على  وكذلك ال�شرية يف االإن�شراف وكون املخطط )

حتقيق اأهدافهم دون الوقوع يف اأي خ�شائر)2(.
ع�شت حممود وا�شي, النبي وقيادة العامل, مرجع �شابق, , �ض:82-81.  -1

(, م�شر ,املطبعة ال�شلفية 1379ه,�ض:75. ال�شيخ عبد الله بن حممد النجدي, خمت�شر �شرية الر�شول )  -2
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وبهذه البيعة اأخذت خيوط من النور تظهر يف االأفق ال�شيا�شي ت�شري اإ�شارة   
( يف كونه ال يهدف بالهجرة  غري خفية للمخطط ال�شيا�شي االإ�شالمي الر�شول )
من مكة اإىل املدينة  للتخل�ض من العذاب واال�شتهزاء ولكنه يهدف اإىل اإقامة جمتمع 
اأنه من  اأن العدد كثري واجلمع غفري راأى   ) اآمن وملا وجد النبي ) جديد يف بلد 
نقيبًا  اأثنى ع�شر  اأن يخرجوا منهم  املوقف  التعامل مع هذا  ال�شيا�شة واحلكمة يف 
( اأخرجوا اإىل منكم  اثني ع�شر نقيبًا يكونوا على  ليتحدث اإليهم فقال الر�شول )
قومهم فاأخرجوا منهم اثنى ع�شر نقيبًا منهم ت�شعة من اخلزرج وثالثة من االأو�ض 
( القيادية , فلي�ض من احلكمة اأن يوجه هذا الكالم  وهنا تظهر �شيا�شة الر�شول )
ال  من  الكثرية  االأعداد  هوؤالء  بني  من  يكون  اأن  املحتمل  من  اإذ  هذا اجلمع  اإىل كل 
االأ�شوات  وترتفع  النقا�ض  فيكرث   ) ( الله  الر�شول  كالم  اأبعاد  الوعي  يعي متام 
فقط  النقباء  مع  يتكلم  اأن  من احلكمة  اأنه   ) ( الر�شول  راأي  وعليه  االأمر  ويف�شد 
( الأنه اأراد اأن يحيط اأمر هذا االجتماع ب�شياج من  وتلك �شيا�شة ر�شيدة  للنبي )
ال�شرية  والكتمان, وعليه متت البيعة الثانية التي تعد من اأخطر املعاهدات يف التاريخ 
ر�شالته  ويبلغ  دعوته  لين�شر   ) ( النبي  اأمام  الطريق  مهدت  كله حيث  االإ�شالمي 

وي�شع االأ�شا�ض للدولة واحل�شارة االإ�شالمية التي مالأت الدنيا طواًل وعر�شًا)1(.
وعليه مفهوم االختيار واالنتخاب يف نظام احلكم االإ�شالمي مفهوم اأ�شا�شي   
والقريب يف االأمر اأن يوجد من يناق�ض هذا املبداأ يف �شفوف امل�شلمني ومن يناق�شون 
الذي  املطلق  االإ�شالم هو احلاكم  االأمري يف  اأن  يقوم ت�شورهم على  االأمر  يف هذا 
االإ�شالمية يف  القواعد  لراأي  وزنًا  يقيمون  تعاىل, وال  الله  اإذا ع�شى  اإال  يناق�ض  ال 
اختيار قيادتها احلاكمة. وهو ت�شور خمطئ وال �شك واإن يف هذه االأمة من يحق له 
( الأنه املوؤيد  اأن ي�شتعمل راأيه دون الرجوع اإىل القواعد امل�شلمة  فهو ر�شول الله )
يقوم  ال�شالة وال�شالم وهو  عليه  باإمكانه  به وكان  والناطق  تعاىل  الله  بالوحي من 
على اختيار امل�شوؤولني لديه اأن يختار الذين بايعوه بيعة العقبة االأوىل وكانوا اثنى 
ع�شر رجاًل وقد َخرَبهم وخرب �شدقهم وح�شن والئهم, ومع ذلك مل يفعل هذا عليه 

اأبي الفرج عبد الرحمن اجلوزي,تلقيح فهوم اأهل االأثر,ب.ت,ط,�ض:102.  -1
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للم�شلمني يف االأر�ض وعلى مدى  بليغًا  ال�شالة وال�شالم وكان ت�شرفه هذا در�شًا 
تاريخ حياتهم وعن كيفية اختيار احلاكم واعتبار رغبة االأمة اأو اأهل الراأي فيها هي 
اأو  االأ�شا�ض الذي يقوم عليه االختيار ومل يتدخل عليه ال�شالة وال�شالم من قريب 
بعيد بهذا االختيار وما اأحرانا اأن نتعلم من هذا العمل النبوي قواعد احلكم  ال�شورى 
( امل�شوؤولية  والتنفيذ العملي له وامل�شوؤولية قدر ال�شالحية, فقد حدد الر�شول )
لهوؤالء النقباء االثني ع�شر , بعد اأن اعتربهم القادة امل�شوؤولني وواجبهم اأن يكونوا 
كفالء على قومهم من امل�شلمني الذين بايعوا يف العقبة, والذين قاموا يف يرثب هم 
اجلديد  الدين  باأوامر  والتزامهم  وطاعتهم  وان�شباطهم  ت�شرفاتهم  عن  امل�شوؤولون 
( واأخطاء القاعدة  وبعدم االإخالل يف اأحكامه , وهم حما�شبون اأمام الر�شول )
حتا�شب عنها القيادة طاملا اأن لها �شالحيات احلكم والتوجيه  فيها وتبدو العظمة 
( نف�شه من امل�شوؤولية بل اأعلن  النبوية  باأجلي �شورها حيث مل يعف ر�شول الله )
التكافوؤ بها فقال: واأنا كفيل على قومي وقد كان ممثلو اخلزرج اأو نقباء اخلزرج هم 
اأ�شعد بن زرارة , �شعد بن الربيع بن عمر, عبد الله بن رواحه, عبادة بن ال�شامت بن 
قي�ض, و�شعد بن عبادة, واملنذر بن عمرو بن ُخني�ض, كان نقباء االأو�ض منهم اأ�شيد 
بن ح�شري بن �شماك, و�شعد بن خثيمة بن احلارث, رفاعة بن عبد املنذر بن الزبري, 
( قائاًل لهم:  اأنتم على قومكم مبا فيهم كفالء ككفالة احلواريني  فخاطبهم النبي )

لعي�شى بن مرمي واأنا كفيل على قومي يعني امل�شلمني  قالوا: نعم()1(.
وتظهر خطورة امل�شوؤولية لهذه احلكومة املنتخبة حيث نذكر اأن حرب بعاث   
قائمة  بينهم  ا�شتعال احلرب  فاإمكانية  بعد,  االأو�ض واخلزرج مل جتف دماوؤها  بني 
اأن  واخلزرج  االأو�ض  من  االئتالفية  احلكومة  هذه  تتمكن  اأن  فالبد  حلظة  كل  يف 
فيها واحليلولة  ال�شعبة  االأو�شاع  املدينة ومعاجلة  االأو�شاع  يف  ا�شتقرار  ت�شمن 
دون اندالع احلرب من جديد , ويبدو االأمر اأ�شق واأع�شر حيث نت�شور اأنه ال بد من 
تكوين اإلتام كامل بني امل�شلمني االأو�ض واخلزرج فلي�ض من املهم اأن تخف البغ�شاء 
بينهم فقط بل البد من اأن ي�شود احلب والوئام بينهم والبد من اأن يكون التفاهم بني 

�شفي الدين املباركفوري , الرحيق املختوم, �ض:157.  -1
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اأع�شاء احلكومة على م�شتوى رفيع جدًا)1(.
ولقد اأثبتت االأيام الكفاءة العالية  لهذه احلكومة , وكيف اأنها ا�شتطاعت اأن   
تتغلب على هذه ال�شعاب جميعًا , وتكون جمتمعًا مثاليًا بتوفيق الله لها  وكانوا بثناء 
اَر  ُؤوا الدَّ الله عليهم ميثلون ال�شورة املثلى للموؤمنني كما ذكرهم جل وعال: {َوالَِّذيَن َتَبوَّ
َّا ُأوُتوا َويُْؤثُِروَن َعَلى 

ِّ
َواْلَِياَن ِمن َقْبلِِهْم ُيِبُّوَن َمْن َهاَجَر إِلَْيِهْم َوَل يَُِدوَن ِف ُصُدوِرِهْم َحاَجًة م

َأنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن بِِهْم َخَصاَصٌة َوَمن يُوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفُأْولَِئَك ُهُم اْلُْفلُِحوَن} )احل�صر: 9( .
اإن عملية ر�ض ال�شف الداخلي وتوحيد النفو�ض, نحو هدف واحد وربط   
املختلفة  فالنفو�ض  املرء  االأمور على  اأ�شعب  ثقة قوية هي من  بقياداتها يف  القواعد 
القيادة فيها  اأحيانًا فتبتلي  املتباعدة وال�شراعات والتناحرات قد ت�شيطر  واالأهواء 
تكرب  وبذلك  وفالن  لفالن  فيتحزبون  القواعد  �شفوف  اإىل  اخلالفات  هذه  وتنتقل 
الهوة , ويت�شع اخلرق على الراتق و االأمري االأول له دور رئي�ض يف �شبط ال�شف 
تاألف  عن  كذلك  م�شوؤول  وهو  �شتى,  اجتاهات  املتناحرة يف  القلوب  بني  والتاأليف 
هذا ال�شف وترابطه وتوفيق الله تعاىل وت�شديده هو الذي �شاعد يف هذه الوحدة 
, اأما الب�شر فهم اأعجز من ذلك ويكفينا يف هذا املجال قوله تعاىل لر�شوله: {َوَألََّف 
َعِزيٌز  إِنَُّه  َبْيَنُهْم  َألََّف  َولَـِكنَّ اللهَّ  ُقُلوبِِهْم  َألََّفْت َبنيَْ  َما ِف اَلْرِض َجِيعاً مَّا  َأنَفْقَت  َلْو  ُقُلوبِِهْم  َبنيَْ 

َحِكيٌم} )الأنف�ل: 63(.
حتديد املعركة من قبل القيادة:

العقبة  �شيطان  �شرخ   ) ( الله  ر�شول  بايعنا  )فلما  مالك:  بن  كعب  يقول   
اأهل اجلباجب)اأي املنازل( هل لكم من مذمم وال�شباة معه  قد  باأنفذ �شوت قط يا 
( هذا اأزب العقبة)2( اأما والله يا عدو الله  اجتمعوا على حربكم( فقال ر�شول الله )
وا اأي)اأن�شرفوا( اإىل رحالكم قال فقال  ( : اأرف�شنَّ الأفرغن لك, ثم قال ر�شول الله )
له العبا�ض بن ن�شلة: والذي بعثك باحلق اإن �شئت لنملني على اأهل منى غدًا باأ�شيافنا 

( مل نوؤمر بذلك ولكن اأرجعوا اإىل رحالكم)3(. فقال ر�شول الله )
بن ه�شام م�شدر �شابق,�ض:448.  -1
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كان  واأين  االأر�ض  تاريخ  يف  الفريدة  البيعة  هذه  من  االأر�ض  طواغيت  اأين  ولكن 
م�شركو املدينة والبيعة تتم على روؤو�شهم؟ واأين كانت قري�ض والبيعة تريد اأن حتطم 
امل�شرك  احلجيج  كان  واأين  ر�شوله؟  وتكذب  الله  حتاد  وهي  وكربيائها  طاغوتها 
هذا  نقول  عريان,  بالبيت  يطوف  ال  و  م�شرك  العام  بعد  يحج  اإال  �شتنتهي  والبيعة 
بني  اللقمة  لهم كو�شع  بالن�شبة  ال�شبعني  هوؤالء  كان و�شع  الذي  القريب  العدو  عن 
فكي االأ�شد  وال نذكر ملوك االأر�ض االأبعدين ك�شرى وقي�شر وحلفاءهما عبيدهما, 
اأين كان كل هوؤالء؟ كانوا ي�شخرون يف نومهم ويقطون يف �شباتهم عني الله تعاىل  
تكالأ هذه الع�شبة  املوؤمنة  وال�شاهد الوحيد الذي كان يق�شم اأ�شنانه غيظًا ويع�ض 
اأ�شابعه ندمًا هو ال�شيطان الرجيم وانتظر حلفاءه يف االأر�ض كلها مل يتحرك اأحد 
على اأخطر بيعة يف االأر�ض فما متالك اإال اأن �شرخ اأذن ال�شيطان �شاهر ليمزق كل 
فهذه  احلرب  هذه  عن  وحلفائه  بنف�شه  ينثني  ولن  الله  �شبيل  يف  اجلهاد  على  بيعة 
مهمته وقد قتلته عبقرية النبوة ال�شيا�شية التي حققت كل هذه االنت�شارات وال�شرك 
غاف كاملقبور ال يدري ما يجري حوله فهل لنا مبثل هذه العبقرية يف حتركنا اجلديد 
اليوم وقد كان املبايعون على ا�شتعداد  للتو لتنفيذ بنود البيعة بل اأكرث من البنود الأن 
يحموه )عليه ال�شالة وال�شالم(  وهو يف مكة وياأتي اجلواب النبوي العظيم  اأنهم مل 
يوؤمروا بالقتال واأن دم امل�شلم اأ�شد عند الله تعاىل حرمة من الكعبة امل�شرفة , فكيف 

( هو الذي يحدد املعركة ومكانها)1(. ي�شقط هذا الدم دون مقابل؟ فالنبي )
ردود قري�ض واحتجاجها على هذه البيعة:

عاد زعماء مكة وعندما قرع هذا اخلرب م�شمع قري�ض جن جنونهم ووقعت   
فيهم �شجة اأثارت القالقل واالأحزان و�شاورهم ال�شك  الأنهم كانوا على معرفة تامة  
اأ�شبحوا  فما   , واأموالهم  الأنف�شهم  بالن�شبة  ونتائجها  البيعة  هذه  مثل  عواقب  من 
حتى توجه وفد كبري من زعماء مكة واأكابر جمرميها اإىل خميم اأهل يرثب ليتقدموا 
باالحتجاج ال�شديد على هذه البيعة وخاطبوا مع�شر اخلزرج الذي كان ال يعلم ب�شئ 
عن هذه البيعة الأنها متت يف �شرية تامة يف ظالم الليل واأكد لهم ذلك عبد الله بن 

اأبو بكر اأحمد بن ح�شني علي البيهقي,ال�شنن الكربى,384ه,�ض:160.  -1
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اأحدًا  يتحدث  فلم  بال�شمت  ثم الذوا  بع�ض  اإىل  بع�شهم  فنظر  امل�شلمون  اأما  �شلول 
منهم بنفي اأو اإثبات ومال زعماء قري�ض اإىل ت�شديق امل�شركني فرجعوا خائبني)1(.

مل  ولكنهم  اخلرب  هذا  كذب  من  اليقني  �شبه  على  مكة  زعماء  اأ�شبح  وعليه   
يزالوا )يكرثون البحث( ويحققون النظر حتى تاأكد لهم اإن اخلرب �شحيح واأن البيعة 
ملطاردة  فر�شانهم  ف�شارع  اأوطانهم,  اإىل  احلجيج  رجع  عندما  وذلك  فعاًل  متت  قد 
اليرثبيني ولكن بعد فوات االأوان, اإال اأنهم متكنوا من روؤية �شعد بن عبادة  واملنذر 
بن عمرو فطاردوهما واملنذر ا�شتطاع اأن يفلت من القوم ولكن �شعد األقوا القب�ض 
عليه فربطوا يديه اإىل عنقه بن�شع رحله, واأخذوا ي�شربونه ويجرونه ويجرون �شعره 
حتى ادخلوه مكة فجاء جبري بن املطعم بن عدى بن احلارث بن حرب بن اأمية فخل�شه 
من اأيديهم الأن �شعد كان يجري لهما قوافلهما املارة  باملدينة وت�شاورت االأن�شار حني 

فقدوه اأن يكرو اإليه فاإذا هو قد يطلع عليهم  فو�شل القوم جميعًا اإىل املدينة)2(.
حتركت قري�ض كالذي اأ�شابه ال�شيطان من امل�ض وجاءت اإىل خميم اخلزرج   
وراح امل�شركون يحلفون بالله ما فعلوها, وهم �شادقون, واأخذ عبد الله بن اأبي ينفي 
االأمر نفيًا قاطعًا ويوؤكد ا�شتحالته. وال�شوؤال الذي يطرح نف�شه ملاذا مل يعلن الر�شول 
( يف مكة وحلفه ودولته؟ وقري�ض تبحث عن اخلرب وامل�شلمون يلوذون بال�شمت  (

وامل�شركون يحلفون االإميان الغليظ على كذب هذا االدعاء)3(.
( من عدم اإعالن دولته يف مكة وحلفه الأنه راأي اأن  وقد اأراد الر�شول )  
قي�شت بطاقات مكة  اإذا  امل�شلمني �شعيفة  االإعالن وطاقة  لهذا  الظروف غري مواتية 
وامل�شركني عامة يف اأر�ض مكة اأو اإعالن احلرب على دولة الكفر اأو اإعالن قيام دولة 
اإ�شالمية كل هذه االأمور رهينة باالإمكانيات التي متلكها اجلماعة امل�شلمة فمن التخطيط 
املنظم  املحكم لها ال تتحرك هذه االأمور اأبدًا بالعواطف وردود الفعل واإمنا تتحرك 

بقرار القيادة املنا�شبة لالإعالن والتي تتوخى القيادة فيه الظروف املواتية)4(.
حممد بن �شعد, الطبقات الكربى, دار �شادر بريوت,�ض:211-210.  -1
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( اأرجاأ االإعالن عن هذا التخطيط الأنه وجد الفر�شة غري  واأن الر�شول )  
ورغم  االأن�شار)املدينة(  قوة  مركز  غري  مكان  ويف  ال�شرك   بحر  قلب  يف  مواتية 
من  بالتاأكيد  قري�ض  اإحلاح  اأمام  امل�شلمون  لها  تعر�ض  التي  ال�شديدة  االحراجات 
اخلرب  فلو اأعلن ذلك كانت قري�ض قادرة و من ورائها احلجيج امل�شرك اأن تزيح هوؤالء 
در�ض  كذلك  حماة  جتربة  واأن  االأر�ض  يف  االإ�شالم  ق�شة  وتنتهي  جميعًا  ال�شبعني 
قيم حلركة اجلهاد االإ�شالمي فاإعالنها املواجهة املبا�شرة  لل�شلطة ومل تعد الظروف 

املواتية لذلك اأدى اإىل دمار املدينة و�شقوط ع�شرات االألوف �شرعى فيها)1(.
اأو  بالكذب  اأتهامها  يعني  ال  اأفرادها  عن  االأمور  بع�ض  القيادة  كتمان  اأن   
اخلداع اأو الت�شليل حتى لو اأتت الظروف املواتية يف ظاهر االأمر لذلك فلم نلم�ض 
من خالل ال�شرية اأن امل�شلمني املهاجرين قد عرفوا بق�شية البيعة غري اأبي بكر وعلي 
)ر�شى الله عنهما( فال �شرورة لالإعالن عن مثل هذا اللقاء ومثل هذه البيعة  لهم ما 
مل يتم تكليف جديد لهم على �شوء هذه البيعة ومل يجعل هذا االأمر املهاجرين يف قلق 
 ) وتوتر لكتمان ذلك عنهم حينما عرفوه فيما بعد فالروايات تذكر اأن الر�شول )
بعد الأي من الزمن وحني ا�شتقرت االأو�شاع يف املدينة اأخرب املهاجرين: )اأن الله قد 
جعل لكم  اأخوانًا ودارًا تاأمنون فيها(اإذًا قد مت اإعالنهم باالأمر عندما تقرر فتح باب 
الهجرة اإىل يرثب ويوؤكد على هذا املعنى النتائج ال�شعبة التي ترتبت على تف�شي هذا 
اخلرب مما اأوقع �شعد يف االأ�شر وكان ميكن اأن يقتل ويف�شل هذا التنظيم ولو ال لطف 
( وامل�شلمني مل يتدخلوا حلماية  �شعد الأن هذا قد  الله واملالحظ اأن ر�شول الله )
( ال يريد   يك�شف البيعة  ويوؤكدها بني  امل�شلمني واالأن�شار, كما اأن ر�شول الله )
( اأن يوؤجل  اأن يثري معركة جانبية قبل االإعداد الكامل لها)2(. وا�شتطاع الر�شول)

الدماء حتى قامت الدولة االإ�شالمية.

ابن ه�شام,ل�شرية النبوية , �ض:4180.  -1
�شفي الرحمن املباركفوري, الرحيق املختوم,�ض:173.  -2
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املبحث ال�شاد�ض
الأثر الجتماعي والتاريخي لبيعة العقبة الثانية

( من خالل دبلوما�شيته  يف تاأ�شي�ض  وبعد اأن متت البيعة ووفق الر�شول )  
دولة و�شط ال�شحراء التي متوج بالكفر واجلهالة وهو اأهم مك�شب ح�شل عليه الر�شول 
( للم�شلمني  بالهجرة اإىل يرثب وعليه  ( منذ انطالق دبلوما�شيته العلنية واأذن ) (
( واإن االنتقال اإىل  كانت بيعة العقبة الثانية هي االأ�شا�ض الذي هاجر عليه الر�شول )
املدينة لي�ض اأمرًا �شهاًل ولكنه نقطة حتول كربى يف حياة تاريخ جماعة االإ�شالم التي 
مهدت لها بيعتا العقبة  االأوىل والثانية وقد كانت بيعة العقبة مهدًا مربحًا يف م�شرية 
تاريخ الدعوة االإ�شالمية والذي يطالع تاريخ هوؤالء الثالثة وال�شبعني نفر الذين بايعوا 
جل التاريخ م�شاركة  ( كانوا بجواره يف جميع غزواته وقد �شجل �شِ الر�شول )
ن�شيبة بنت كعب يف غزوة اأحد مع زوجها زيد بن عا�شم وكذلك �شهد لها التاريخ 
مب�شاركتها يف معركة اليمامة يف حروب الردة مع خالد بن الوليد . وعليه فقد كانت 

بيعتا العقبة االأوىل والثانية خري ا�شتهالل لتاريخ قيام الدولة االإ�شالمية .
ومبوجب انعقاد البيعة انبثقت دولة االإ�شالم االأوىل يف التاريخ وهذه البيعات من خاللها   
ا�شتطاع امل�شلمون اأن ي�شجلوا يف التاريخ اأعمااًل جليلة ويرتكوا اأثارًا مل نرى نظائرها يف الغابر 
واحلا�شر وناأمل اأال يخلو منها امل�شتقبل وال يخلو املجتمع امل�شلم املعا�شر من هذه الت�شحيات 
اأدرى مبا  ثانيًا ونكون  اأواًل وحتكم اخلطة  الهدف  نتمكن من حتكيم  اليوم حتى  التي نحتاجها 
�شبحانه  الله  من  الن�شر  ونطلب  رابعًا  للحركة  ال�شيا�شي  بالعبقري  وتدفع  ثالثًا   بالعدو  نكون 
( اإىل املدينة وجد جمموعات  وتعاىل قبل وبعد بذل هذه االمكانيات . عندما و�شل النبي )
موروثة   قدمية  بينهم خالفات  وكانت  اجتماعياتها  متفرقة يف  عقيدتها  متباينة يف  ال�شكان  من 
( بعد الهجرة اأن يبني امل�شجد النبوي الذي ا�شبح دارًا للم�شلمني ومتت  وا�شتطاع الر�شول )
�شفحات  على  املوؤاخاة  هذه  و�شجلت  واحدة  امة  واأ�شبحوا  واالأن�شار  املهاجرين  بني  املوؤاخاة 
( ومن معه اإىل تاأ�شي�ض الدولة االإ�شالمية  القلوب فكانت اقوى من التدوين ,ثم بعد ذلك اجته )

التي اأ�شبحت تتاأهب لدخول مرحلة جديدة وهي مرحلة تثبيت اأركان الدولة االإ�شالمية.
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املبحث ال�شابع
اخلامتة - النتائج - التو�شيات - امل�شادر - املراجع

اخلامتة
احلمد الله والثناء على م�شطفاه - وبعد  

( لقيام الدولة االإ�شالمية يف املدينة  املنورة فبايع اأهلها قبل  مهد الر�شول )  
اأن ي�شل اإليها واأخذ عليهم العهود واملواثيق قبل اأن ينتقل اإليهم وبداأ ذلك منذ اأن كان 
اإميان را�شخ  القبائل يف مو�شم احلج وكيف يقبلها لي�ض من عنده  يعر�ض نف�شه على 
وقلب �شادق ويقني ثابت واآنذاك معظم القبائل حديثة عهد باالإ�شالم ومل تتاأثر به ولذلك 
االإميان  القلوب  تت�شرب  اأن  اإىل  موؤقتًا  واملنعة  الن�شرة  يطوي مطلب   ) ( النبي  جند 
التوحيد  اإىل  بالدعوة   البداية  يف   ) ( فاكتفى  بحالوته  وت�شعر  وجدانها  ويخالط 
 , �شواه  ما  عبادة  نبذ  واإىل  النا�ض  قلوب  الواحد يف  بالله   االإميان  تعميق  على  وعمل 
( مطلب الن�شرة موؤقتًا الأنه كيف يطلب من النا�ض ين�شرونه  وعليه طوي الر�شول )
ويعادوا قري�شًا من اأجله اأو من اأجل دينه ودعوته التي مل تدخل يف قلوبهم  بعد , وعليه 
( كل همه وهمته اإىل الدعوة اإىل االإميان  بالله وتوحيده وعمل على  �شرف النبي )
تر�شيخ ذلك يف قلوب النا�ض واأراد الله �شبحانه وتعاىل اأن ين�شر نبيه ودينه وو�شط هذا 
االإعرا�ض والنكول ظهرت بارقة االأمل يف العام احلادي ع�شر من البعثة  املوافق �شتمائة 
وع�شرين من امليالد عندما قابله وفد املهاجرين  من القبائل و�شرح لهم دعوته ووعدوه 

خريًا وكانوا نواة لقيام الدولة االإ�شالمية ومتهيدًا لن�شرة االإ�شالم وامل�شلمني.
النتائج

( اإىل املدينة وجد جمموعات من ال�شكان متباينة يف  اأوًل: عندما و�شل النبي )
وا�شتطاع  موروثة   قدمية  خالفات  بينهم  وكانت  اجتماعياتها  يف  متفرقة  عقيدتها 
للم�شلمني  دارًا  ا�شبح  الذي  النبوي  امل�شجد  يبني  اأن  الهجرة  بعد   ) ( الر�شول 
ومتت املوؤاخاة بني املهاجرين واالأن�شار واأ�شبحوا امة واحدة و�شجلت هذه املوؤاخاة 
( ومن معه اإىل  على �شفحات القلوب فكانت اقوى من التدوين ,ثم بعد ذلك اجته )
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تاأ�شي�ض الدولة االإ�شالمية التي اأ�شبحت تتاأهب لدخول مرحلة جديدة وهي مرحلة 
تثبيت اأركان الدولة االإ�شالمية.

الله �شبحانه وتعاىل  االإ�شالم ودين  اأجل ن�شرة  ( من  ( الر�شول  ثانيًا: بجهود 
متت الهجرة التي اأدت لتاأ�شي�ض الدولة االإ�شالمية  يف املدينة املنورة.

ثالثًا: اأن توكل على الله وعلمه باأن الله �شبحانه وتعاىل يف�شل باحلق  بني االإميان 
الذين  الطواغيت  ي�شد  اأن  على  �شاعده  بالله  وثقته  باإميانه  وا�شتع�شامه  والباطل 

يجربون الداعية اأن يكف عن دعوته.
اإر�شاء  اأجل  من  واأفكاره  وجهوده  قواه  جميع  ا�شتنفذ   ) ( الر�شول  اأن  رابعًا: 

قواعد االإ�شالم والدولة االإ�شالمية.
خا�شمًا: بعد بيعة العقبة االأوىل والثانية متت الهجرة اإىل املدينة املنورة وهي مرحلة 
تاأ�شي�ض املجتمع االإ�شالمي ومتكني الدعوة االإ�شالمية ودخول النا�ض يف دين الله 

.) اأفواجًا وامتدت هذه الفرتة اإىل وفاة الر�شول )
�شاد�شًا: البد من التم�شك باحليطة واحلذر والتخطيط العبقري والتنظيم املحكم يف 

.) اأمور الدعوة كما كان يفعل الر�شول )
�شابعًا: على دعاة اليوم اإخال�ض العمل والنية حتى تتحقق اإقامة حكم الله و�شرعه 
( قد اأمر باال�شتقامة على اأمر الله والدعوة اإليه واإقامة  يف االأر�ض واأن الر�شول )
ى بِِه نُوحاً َوالَِّذي َأْوَحْيَنا إِلَْيَك  يِن َما َوصَّ

ِّ
َن الد

ِّ
العدل حتقيقًا لقوله تعاىل : {َشَرَع َلُكم م

ُقوا فِيِه َكبَُ َعَلى الُْْشِرِكنَي  يَن َوَل َتَتَفرَّ
ِّ

ْيَنا بِِه إِْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْن َأقِيُموا الد َوَما َوصَّ
َما َتْدُعوُهْم إِلَْيِه اللَُّ يََْتِب إِلَْيِه َمن َيَشاُء َويَْهِدي إِلَْيِه َمن يُنِيُب} )ال�صورى: 13(.

التو�شيات
( يف م�شريتهم الدعوية  اأوًل: على قادة الدعوة االإ�شالمية اأن يتاأ�شوا بالر�شول )

يف كل زمان ومكان.
ثانيًا: على امل�شلم اأن يحمي قائد الدعوة االإ�شالمية وي�شد من اأزره كما كان يفعل 

زيد بن احلارثة.
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ثالثًا: على الداعي اأن يكرث من الثقة بالله ويتحلى بال�شرب الأن طريق الدعوة اإىل الله 
( واأن يكون الداعي على يقني من ن�شر الله  حمفوف باملخاطر منذ عهد الر�شول )

له.
رابعًا: على اأ�شحاب امل�شوؤولية الدعوية اأن يجيدوا التخطيط ال�شيا�شي.

وال  وحدهم  والر�شل   االأنبياء  على  وقفًا  االإ�شالمية  الدعوة  مهمة  لي�ض  خام�شًا: 
خلفائهم وورثتهم العلماء الذين ياأتون من بعدهم واأن الدعوة االإ�شالمية جزء ال يتجزاأ 

من حقيقة االإ�شالم نف�شه.
�شاد�شًا: ال مفر وال منا�ض لكل م�شلم من القيام بعبء الدعوة االإ�شالمية واأن كل من 

دخل االإ�شالم بايع الله ور�شوله على اجلهاد والدعوة من اأجل االإ�شالم.
 فِْرَقٍة 

ِّ
ويف ذلك يقول الله تعاىل: {َوَما َكاَن الُْْؤمُِنوَن لَِينِفُروْا َكآفًَّة َفَلْوَل َنَفَر ِمن ُكل  

يِن َولُِينِذُروْا َقْوَمُهْم إَِذا َرَجُعوْا إِلَْيِهْم َلَعلَُّهْم يََْذُروَن} )التوبة: 122(.
ِّ

ُهوْا ِف الد َيَتَفقَّ
ِّ
ْنُهْم َطآئَِفٌة ل

ِّ
م

َوَجاِدلُْم  الََْسَنِة  َوالَْْوِعَظِة  بِالِْْكَمِة  َك 
ِّ
َرب َسبِيِل  إِِل  {اْدُع  تعاىل:  قال  وكذلك   

بِالَِّت ِهَي َأْحَسُن إِنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم بَِن َضلَّ َعن َسبِيلِِه َوُهَو َأْعَلُم بِاْلُْهَتِديَن} )النحل: 125(

امل�شادر واملراجع
القراآن الكرمي.  .1

احلمريي  اأيوب  بن  ه�شام  بن  الله  عبد  اأبوحممد  النبوية  ال�شرية   .2
1375هـ/1955م

تاريخ  العرب, بريوت, بدون  ل�شان  ابن منظور حممد بن مكرم االن�شاري,   .3
طبع.

الفكر  دار  العبا�شي,  الع�شر  الفنية يف  الر�شائل  الدروبي, حممد حممود,    .4
للطباعة والن�شر والتوزيع ,الطبعة االأوىل, 1999م.

الوفاء  دار  النبوية,  لل�شرية  احلركي  املنهج  الغ�شبان,  حممد  منري   .5
1429هـ/2008م



{243}العدد الرابع ع�صر - رجب 1439هـ / م�ر�س 2018م

اأبي الفرج عبد الرحمن بن اجلوزية, تلقيح فهوم اأهل االأثر ,دار الطبع الهند,   .6
بدون تاريخ طبع .

والن�شر,  للطباعة  الوفاء  دار  املحتوم,  الرحيق  املباركفوري,  الرحمن  �شفي   .7
الطبعة الرابعة,1422هـ/2001م. 

اأبي حممد بن عبد امللك بن ه�شام بن اأيوب احلمريي, ال�شرية النبوية ,الطبعة   .8
الثانية 1375هـ/1955م.

ابن القيم �شم�ض الدين اأبو عبدالله حممد بن بكر بن اأيوب , زاد امليعاد املطبعة   .9
امل�شرية, الطبعة االأوىل  1347هـ .

املكتبة  البخاري,  البخاري, �شحيح  اإ�شماعيل  الله حممد بن  اأبي عبد  االإمام   .10
الرحيميه, باب عالمة االإميان, دون تاريخ طباعة.

حممد �شعيد رم�شان البوطي, فقه ال�شرية النبوية مع موجز تاريخ اخلالفة   .11
الرا�شدة ,2001م.

البداية  الدم�شقي,  كثري  بن  عمر  بن  اإ�شماعيل  الفداء  اأبي  كثري  بن  احلافظ   .12
والنهاية, مكتبة املعارف, بريوت, بدون تاريخ طبع.

ابن حجر اأحمد بن علي بن حممد, االإ�شابة يف متييز ال�شحابة ,دار الكتب   .13
العلمية بريوت بدون تاريخ طبع..

(, مكتبة النه�شة امل�شرية,1988م حممد ح�شني هيكل, حياة حممد )  .14
ع�شت حممود , النبي وقيادة االأمة ,مكتبة بحر العلوم, القاهرة, بدون تاريخ طبع.  .15
( بدون تاريخ طبع. ال�شيخ عبد الله بن عبد الوهاب , خمت�شر �شرية الر�شول )  .16

اأبو بكر اأحمد بن ح�شني علي البيهقي, ال�شنن الكربى,384هـ.  .17
حممد بن �شعد, الطبقات الكربى, دار �شادر بريوت, بدون تاريخ طبع.  .18

النبوية ,,موؤ�ش�شة  ال�شرية  الب�شتي,  التيمي  اأحمد  ابن حامت حممد بن حبان   .19
الكتب الثقافية, بريوت بدون تاريخ طبع.
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القضايـــــــا اجلدليـــــــة بني اجمللّــــــــة الزيتونيــــــــة
وجملــــة La Tunisie catholique )تونس الكاثوليكية(

د. حمّمد الف��صل الاّليف)1(

مقّدمة
تاأطري البحث:

بتون�ض, ومدى  امل�شيحي  على مالمح احل�شور  التعّرف  اإىل  البحث  يهدف   
ا�شتنطاق  خالل  من  الفرن�شي  االحتالل  ظّل  يف  احل�ّشا�شة,  للق�شايا  ا�شتثارته 
للفرن�شيني وطبقة  عمومها  املوّجهة يف  الفرن�شية  بالّلغة  الناطقة  ال�شحافة  ن�شو�ض 
با�شتق�شاء  وكذلك  الفرن�شية,  التعليمية  املوؤ�ّش�شات  من  املتخّرجة  التون�شية  النخب 

ذخرية �شحفية تون�شية قّيمة, متمّثلة يف املجّلة الزيتونية.
تغطية  هي  ما  بقدر  بحتة,  اإخبارية  تقارير  لي�شت  عموما  حمتوياتهما  اإّن   
ا�شتجابة  وكذلك  م�شتوياتها,  جميع  يف  اليومية  االأحداث  ملختلف  اأمينة  �شحفية 
هذين  اختيار  فاإّن  لذلك  الزيتونية.  املجّلة  حال  هو  كما  التون�شية,  الّنخب  لتطّلعات 
ادرين بتون�ض بدايات القرن الع�شرين �شمح لنا بن�شج ت�شّور من�شجم  امل�شدرين ال�شّ
-اإىل حّد- مع الواقع حمّل الدرا�شة, باعتبار ا�شتيعاب االأّول الن�شاط الكن�شي الأهم 
والم�ض  والثقافية,  واالإن�شانية  وال�شحية  والتعليمية  االجتماعية  احليوية؛  املجاالت 
بامتياز ال�شيا�شي, اأّما امل�شدر الثاين فهو تاأريخ دقيق واأمني مل�شرية الكفاح الوطني 
يف جانبها املعريف الفكري وكذلك يف تتّبعه مل�شار التوّجه ال�شيا�شي لرموز احلركة 

الوطنية التون�شية.
ومن املفيد االإ�شارة يف هذا ال�شياق, اإىل اأهمية امل�شدرين يف حترير الق�شايا   
اجلدلية مو�شوع البحث, فهما يقفان طريَفمْ نقي�ض منها, لطبيعة املنطلق والغاية, مّما 
تتجاذبها  متناق�شة  روؤى  على  بنيت  والتي  الدرا�شة,  على  ة  خا�شّ �شبغة  �شي�شفي 

باحث مبركز البحوث والدرا�شات يف حوار احل�شارات واالأديان املقارنة, �شو�شة, تون�ض.  -1
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غايات متنافرة, اأو ما ميكن نعته باال�شتقطاب الثنائي: الكني�شة والزيتونة. املوؤ�ش�شة 
الدينية امل�شيحية حا�شنة التن�شري تنّوه بجهودها يف ما اأطلقت عليه مهّمة التثقيف 
املري�شة,  االأمية,  "املتخّلفة,  االإ�شالمية  املجتمعات  يف  بها  تقوم  التي  ر  والتح�شّ
الع�شكري  احل�شور  اجلنود,  اأحد  تو�شيم  معر�ض  يف  وتعترب,  الفقرية...")1(, 
الفرن�شي بتون�ض خدمًة لل�شالم)2(. بينما توؤّمن املجّلة الزيتونية يف افتتاحية عددها 
االأّول على اأّنه "كان مفرو�شا على جامع الزيتونة وهو منبع االإ�شالم يف هذا القطر 
والكلية الوحيدة التي تدر�ض فيها علوم ال�شريعة وعلوم العربية بجميع ما يتعّلق بها 
من االأ�شول والفروع اأن ي�شرب ب�شهم يف هذا امل�شمار, وكان اأهله ي�شعرون بهذا 
اأ�شباب  عدة  اإمتامها  دون  يحول  وكان  الزيتونيني  اأمنية  هذه  االأكيد...كانت  االأمر 
ويتكاتف يف �شمائها �شباب واأي �شباب حتى اأراد الله اإبرازها فذلت ال�شعاب")3(. 
ومن امللفت للّنظر التنويه بباب الوعظ واالإر�شاد "وهو من اأعظم اأبواب املجّلة حيث 
�شيكون جماال ف�شيحا الإر�شاد الّنا�ض وتنبيههم اإىل مواقع اخلطاأ فيما هم �شائرون 

عليه حتى يقلعوا عنه ويرجعوا اإىل هدي االإ�شالم")4(.
ح امل�شار الذي  فاالأن�شطة امليدانية تك�شف عن التوّجه العام للكني�شة وتو�شّ  
تبّنته يف التعاطي مع تلك الق�شايا اجلدلية احليوية, من منطلق ديني متنا�شق مع 
التوّجه ال�شيا�شي لدولة االحتالل الفرن�شي م�شتجيبا لرغبة املعّمرين ودفعا للمناف�شة 
االإيطالية على م�شتوييها الديني وال�شيا�شي. مّما يطرح �شوؤاال رئي�شا يعاجله البحث, 
على  الع�شكرية  يرّبر احلمالت  �شعار م�شرتك  تبني  التوافق يف  ذلك  بطبيعة  يتعّلق 
مقاومة  من  مّتخذا  العليا,  اال�شتحقاق  اأو�شمة  ومينحهم  جنودها  ويبارك  تون�ض, 
1- Voir, l’article ; Gafour ; la mission de M. l’Abbé Glave : » Mais ce que n’oubliera pas 

l’auditoire c’est le magistral discours de la messe de minuit sur la rénovation social, 
morale et religieuse opérée dans le monde par la christianisme « . In, La Tunisie catholique 
)Archidiocèse de Carthage(, N° 3, Dimanche 17 janvier 1932, p 32..

2- Mgr Gerlier : » Le monde entier aspire à la paix. Il la poursuit d’une volonté ardente « . In, La 
Tunisie catholique )Archidiocèse de Carthage(, N° 3, Dimanche 17 janvier 1932, p 35.

حممد املختار بن حممود: املقّدمة. املجّلة الزيتونية. جمّلة علمية اأدبية اأخالقية, ت�شدرها هيئة من مدر�شي جامع الزيتونة. ج 1 / م 1/   -3
ر.جب 1355, �شبتمرب 1936, �ض 3.

نف�ض امل�شدر, �ض 4. ومن االأبواب املهّمة يف املجّلة كما �شنعر�ض لذلك بالتف�شيل باب بعنوان الفتاوى واالأحكام, ن�شرت فيه اإجابات   -4
واردة على املجّلة وكذلك "اأحكام �شرعية �شدرت عن امل�شائخ الق�شاة بتون�ض اأو من املجل�ض ال�شرعي االأعلى باحلا�شرة من ق�شميه 

احلنفي واملالكي حيث كانت تلك م�شتملة على نظريات فقهية وحتقيقات علمية".
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لب�شط  �شببا  الهيمنة  من  ال�شعوب  وتخلي�ض  العبيد  وحترير  واملر�ض  التخّلف 
الثقايف  ب�شقيها  والهيمنة  واالأمني,  املعريف  باجّتاهيه  النفوذ  بديلة.  النفوذ وهيمنة 
وال�شيا�شي. وهو ما ُيف�شح عنه بجالء االإرث املعريف والعلمي الذي خّلفه احل�شور 
امل�شيحي بتون�ض, من موؤ�ّش�شات تعليمية وثقافية وخدمية, توا�شل بع�شها حديثا يف 

اأ�شكال خمتلفة, اإن مل يحافظ على موؤ�ش�شاته القدمية.
التحدي  لذلك  معرفية  ا�شتجابة  الزيتونية  املجّلة  تعترب  املنطلق,  هذا  ومن   
خالل  عاجلتها  التي  واالإ�شكاالت  الق�شايا  خالل  من  اأهميته  على  نقف  الواقعي, 
ت�شعة ع�شرة �شنة )1936 - 1955(, �شواء ما ا�شطلحنا عنه بالق�شايا اجلدلية اأو 
املوا�شيع التاأ�شي�شية التثقيفية واالإر�شادية, وكذا االإجابة عن االأ�شئلة الواردة على 

اأ�شرة املجّلة. هذا اإىل جانب االأبواب الثابتة كما اأ�شرنا اإىل ذلك �شابقًا.
الفل�شفة  فهم  ُبغية  الن�شو�ض  لتلك  التف�شريية  املهّمة  الورقة  هذه  يف  يجتمع  لذا 
العاّمة التي اأنتجتها, والدرا�شة االإح�شائية اال�شتق�شائية ملختلف االأن�شطة الكن�شية 
واإن مل  معها  الزيتونية  املجّلة  تفاعل  وكيفية  العام,  الديني  �شياقها  وتنزيلها �شمن 
تعا�شرها, اإذ املعّول عليه يف البحث الق�شايا ولي�ض التزامن الّتاريخي. وذلك ملحاولة 
�شياغة ت�شّور عام ور�شم مالمح احل�شور امل�شيحي بتون�ض يف جميع اأبعاده الدينية 
ق�شية  تعالج  الورقة  فاإّن  عليه  وبناء  موؤّثراته.  جدية  ومدى  واالجتماعية,  واملعرفية 

جزئية حمّددة �شلفًا, وال ميكنها ا�شتغراق كّل تلك الق�شايا اجلدلية على اأهميتها.
اأهمية املو�شوع:

على  التاأطري,  باملو�شوع, كما ذكرنا يف  التي حّفت  املالب�شات  تلك  حتيلنا   
وذلك  الديني,  تن�شيج اجلدل  والّتاريخية, ودورها يف  واملنهجية  املعرفية  اأهميته؛ 

على الّنحو الّتايل:
والبحوث  املقاالت  من  الهائل  الّر�شيد  اإح�شاء  خالل  من  املعرفية:  الأهمية   -
والندوات واملوؤمترات واحلوارات والّلقاءات واالأ�شئلة ودعوات اال�شتكتاب التي 
يزخر بها امل�شدران املعنيان بالبحث. والتي غّطت جميع االهتمامات واملجاالت؛ 
واالقت�شادية  واالجتماعية  والفكرية  والتثقيفية  والت�شريعية  والعبادية  الدينية 
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العلمي  والبحث  وال�شباب,  والتعليم  واالأ�شرة  املراأة  ق�شايا  وال�شيا�شية, 
والّتاريخ واجلغرافيا, واالأقليات االإ�شالمية بالغرب, واالأقليات الدينية يف العامل 

االإ�شالمي...
النقد  واأدوات  ومعاجلتها,  الق�شايا  تلك  تناول  ُطُرق  يف  املنهجية:  الأهمية   -
وهو  الردود.  واآليات  وو�شائله  احلجاج  ق�شايا  وترتيب  والتقومي,  والت�شويب 
عمل ي�شتدعي ا�شتنفار كّل الطاقات وبذل اجلهد واال�شتعداد الذهني واملعريف 

واالأدبي, وتهيئة مناخه وحتقيق اأ�شبابه.
- الأهمية الّتاريخية: من حيث توثيق حقبة تاريخية مهّمة وح�ّشا�شة يف تاريخ 
ال  مهما  م�شدرا   La Tunisie catholique �شحيفة  واعتبار  احلديثة.  تون�ض 
غنى عنه لدار�ض تاريخ تون�ض خالل حقبة االحتالل الفرن�شي. باعتبارها تاأريخ 

")1( لالأحداث التي عرفتها احلا�شرة التون�شية يف تلك الفرتة. "َويِفٌ
واإن مل يكن مق�شودا يف ذاته, فقد حتّقق عر�شيا,  الديني:  تن�شيج اجلدل   -
ارم, واإن خالطه الق�شد التمجيدي  من خالل حركة الردود والنقد البنيوي ال�شّ

الدعائي اأحيانا. لذلك فاإّن اأهمية املو�شوع تكمن يف نقطتني رئي�شيتني:
الك�شف عن طبيعة الق�شايا اجلدلية.  -

بيان مدى اأثرها على املجتمع التون�شي من الناحيتني املعرفية والعملية يف ما يتعّلق   -
بتهيئتها ال�شعب التون�شي للت�شدي ملخّططات الكني�شة وتوابعها وحلفائها.

اأ�شباب اختيار املو�شوع:
�شلطان  وهي حتت  تون�ض  تاريخ  من  معرفية  بدرا�شة جزئية  البحث  يتعّلق   
الدينية  ة  خا�شّ �شياقاتها,  جميع  يف  القهرية  الهيمنة  اأي  الفرن�شي.  االحتالل 
احل�شارية. باعتبار الكني�شة االآلية الذكية يف التخطيط والتنفيذ, وذلك لقيامها على 
معها يف الوظائف التالية: التعليمية والطبية واالإن�شانية اخلدمية. ومن  جملة مهام جُنمْ
الوا�شح اأّنها تتقاطع يف ذلك مع مهام االإدارة الفرن�شية القاب�شة بيد من حديد على 
لي�ض يف بعده االأخالقي ال�شلوكي واإمنا من حيث دّقة ا�شتق�شاء االأحداث وتوثيقها التاريخي. وذلك حلر�ض كني�شة قرطاج على توثيق   -1

خمتلف ن�شاطها الكن�شي بتون�ض كما تك�شف عنه ال�شحيفة االأ�شبوعية املعنية.
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مقاليد االأمور بتون�ض حتت م�شمى احلماية, يف ظل غياب �شبه تام ل�شلطة ال�شيادة 
الوطنية املتمّثلة يف الباي واأجهزته االإدارية. مّما هّياأ مناخ الن�شاط ملختلف البعثات 
واملوؤ�ش�شات  الكنائ�ض  بناء  يف  املجال  لها  وف�شح  و�شوابط,  حدود  بدون  الدينية, 

التابعة لها يف اأغلب اجلهات.
وحركة  ِفعل  رّدة  اأنتجت  املقايي�ض,  بكّل  الطبيعية  غري  الو�شعية  هذه  اإّن   
العملي, والذي جُنمله يف م�شطلح  النظري واملقاوم  الفكري  اجّتاهيه  احتجاج يف 
اللينة  اأجنحته؛  مبختلف  الفرن�شي  االحتالل  من  التحّرر  الوطني,  التحّرر  حركة 

والعنيفة, الحتادها يف الهدف وامل�شمون وتعّدد و�شائلها.
اإاّل اأّن امل�شادر التون�شية القّيمة, رغم تعّددها وتنّوعها, مل تخ�ّض بالدرا�شة   
والتحقيق م�شاألة الق�شايا اجلدلية بني الزيتونة والكني�شة, وتعاجلها ببحث م�شتقل, 
بني  اجلدلية  الق�شايا  عنوان:  الدرا�شة, حتت  هذه  به يف  القيام  رغبنا يف  ما  وهو 

املجّلة الزيتونية و La Tunisie catholique "تون�ض الكاثوليكية".
املنهج املعتمد يف البحث:

اال�شتق�شائي  التاريخي  املنهج  البحث  اإ�شكالية  الدرا�شة يف معاجلة  تعتمد   
اأهّم  على  التعّرف  هما؛  رئي�شيني  جزاأين  اإىل  العمل  ينق�شم  اإذ  النقدي.  والتحليلي 
ال�شحيفة  من  واحدة  عّينة  على  بالرتكيز  املعنيني,  امل�شدرين  اجلدلية يف  الق�شايا 
الكن�شية؛ جمموع اأعداد �شنة 1932, و�شفحاتها 1383 �شفحة, مع درا�شة منوذج 
لتلك الق�شايا يتمّثل يف املوؤمتر االإفخار�شتي املنعقد بقرطاج يف 7 – 11 ماي 1930. 
اأّما عن املجّلة الزيتونية فاإّننا قمنا بجردها كاملة, ورتبنا جمموع ق�شاياها, واخرتنا 

منها عّينات حمّددة, لعر�شها ودرا�شتها, مقارنة مبا ورد يف �شحيفة الكني�شة.
خّطة البحث:

ا�شتدعت درا�شة تلك الق�شايا اجلدلية اأن ُينجز البحث وفق اخلّطة التالية:  
مقّدمة: لتاأطري املو�شوع والتعريف باإ�شكالية البحث املركزية, ومنهجية اإجنازه.  -

.La Tunisie Catholique التحدي الكن�شي بتون�ض من خالل  -
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الق�شايا اجلدلية من خالل املجّلة الزيتونية.  -
مقاربة منهجية للق�شايا اجلدلية.  -

خامتة.  -
امل�شكلت التي واجهت البحث:

�شّح امل�شادر واملراجع املّت�شلة مبا�شرة مبو�شوع البحث.  -
 La Tunisie و  الزيتونية  املجّلة  طّيات  يف  الدقيقة  اجلدلية  الق�شايا  تفّرق   -

.Catholique

وجود خيط رفيع بني ما هو ق�شايا جدلية وبني ما ميكن ت�شميته باالأ�شئلة العالقة   -
ت�شّتت  اإىل  اأدى  مّما  التون�شية,  املثقفة والُنخب  االأو�شاط  للنقا�ض يف  املطروحة 
اجلهد املبذول, يف اجّتاه ت�شنيف تلك الق�شايا, والرتكيز على عّينات منها. اإذ 
جميع االإ�شكاالت يف كال املرجعني تتواتر يف ن�شق �شريع وتتكّرر با�شطراد, 
فمنها ما ميكن ت�شنيفه يف نف�ض املو�شوع ومنها الذي يتقاطع, ومنها ما يخدم 
بع�شه, وكثري منها متباعد يعرّب عن ت�شّتت يف الّذهن وتوّتر يف املعاجلة, كاأّن 
اأحداثا ووقائعها عرفها ذلك الع�شر, وهو ما ميكن اال�شطالح  كالهما ي�شابق 

امت بني املوؤ�ّش�شتني. عنه بال�شراع ال�شّ
ال�شطلحات والرموز:

الّدين, النبّوة, اجلدل, التن�شري, اال�شت�شراق, الغزو الفكري, املراأة, التعليم,   
اجلمعيات, املوؤمتر االفخار�شتي

البحوث ال�شابقة:
مرتبطة  �شابقة  ببحوث  التون�شية  املكتبة  ال�شديد,  االأ�شف  مع  ُت�شعفنا,  مل   
مبو�شوع البحث الذي نحن ب�شدده, اإاّل اأّننا جند م�شادر ومراجع على �شلة بهذه 
مبا�شرة يف غر�شه  البحث  تخدم  دقيقة  وق�شايا  اإ�شكاالت  تعالج  واإن مل  الق�شية, 
العلمي. من حيث ا�شتق�شاء الق�شايا اجلدلية بني املجّلتني املعنيتني بالبحث. اإاّل اأّننا 
و�شعنا اليد على بع�ض البحوث االأ�شيلة التي يربطها خيط ناظم ي�شُلكها يف التوّجه 
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العام للبحث, منها:
املختار   :)1958-1883( املعا�شر  تون�ض  تاريخ  يف  والزيتونّيون  الّزيتونة   -

العيا�شي. مركز الن�شر اجلامعي. جامعة الزيتونة, تون�ض 2003.
النخبة الع�شرية التون�شية؛ طلبة اجلامعات الفرن�شية 1956- 1980: عادل بن   -

يو�شف. دار امليزان للن�شر, كلية االآداب والعلوم االإن�شانية ب�شو�شة, 2006.
احلركة الطالبية التون�شية )1927 - 1939(: حممد �شيف الله. اأ�شل البحث؛   -
بتون�ض,  واالجتماعية  االإن�شانية  العلوم  – كلية  التاريخ  ق�شم  دكتوراه,  ر�شالة 

1994. ن�شر؛ من�شورات التميمي للبحث العلمي واملعلومات, زغوان, 1999.
- La Tunisie Catholique : Carthage 1930 ; actes et documents. Imp. 

WEBER & Cle, Tunisie, 1931.
- François ARNOULET : Interférences diplomatiques et préoccupations 

politiques à l’occasion du congrès eucharistique de Carthage )Mai 
1930(, In, Revus d’histoire maghrébine. Ceromdi, Zaghouan. 18e 
année, N° 61 – 62, juillet 1991, pp 721-.

- Habib JAMOUSSI : Juifs et Chrétiens en Tunisie au 19e S. Essai d’une 
étude socioculturelle des communautés non-musulmanes )1815-
1881(. Edt.Amal, Sfax 2010.

 La Tunisie "التحدي الكن�شي بتون�ض من خلل جمّلة "تون�ض الكاثوليكية
:catholique

تفيد امل�شادر الّتاريخية الّدار�شة للم�شيحية بتون�ض يف العهد االإ�شالمي, اأّن   
ة �شالتهم يف  امل�شيحيني االأجانب املقيمني باالإّيالة كانوا ميار�شون عباداتهم وخا�شّ
الّلورد  اأّن بعثة  اإاّل   .)1(Les chapelles ة بذلك  الكنائ�ض اخلا�شّ اأو يف  اإقامتهم  مقاّر 
اك�شموث Lord Exmouth)2( �شنة 1816 غرّيت كثريا من املعطيات, فلم يعد اإجناد 
1- Habib JAMOUSSI : Juifs et Chrétiens en Tunisie au 19e S. Essai d’une étude socio-culturelle 

des communautés non-musulmanes )1815 - 1881(, p 341.
اإدوارد بيالو Edward Pellew )1757 - 1833(, نبيل مقاطعة اإك�شموث Exmouth, �شابط بالبحرية الربيطانية, ا�شتغل   -2

يف البحرية امللكية خالل حروب الثورة.
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رين قد ا�شتقّروا بتون�ض  ة واأّن املن�شّ العبيد �شبب الوجود امل�شيحي بتون�ض, خا�شّ
وانتقلوا اإىل مهام جديدة غري التي كانت يف القرن املا�شي, �شاعدهم يف ذلك �شيا�شة 

الت�شامح وانفتاح البالد على املوؤّثرات الغربية)1(.
بناء  اململكة؛  اأنحاء  كّل  يف  عملهم  جمال  تو�شعة  من  رين  املن�شّ ذلك  مّكن   
الكنائ�ض واملدار�ض الدينية وامل�شت�شفيات, وعن طريقها توا�شلوا مع �شّكان البالد, 
يحدوهم يف ذلك عقيدتهم الدينية واإرادتهم يف ن�شر الثقافة الغربية حيثما حّلوا. وهو 
ما عرّب عنه دارمون راوؤول Darmon Raoul)2( بقوله "اإّن ال�ّشعب امل�شتعِمر ال ينت�شر 
فقط بال�شالح, اإّنه ي�شتطيع ذلك بالتعليم واملحراث...مب�شائل القلب والّدين...تتكّون 
تفّوق ح�شارتهم  يعتقدون ال حمالة يف  الّدين  االأكرث دميومة". فرجال  املوؤ�ّش�شات 
ومركزية فكرهم املقّد�ض ومن ذلك تنبع ر�شالتهم يف التن�شري وموقفهم من االآخرين 
التايل   )3(Maurice BARRES بارا�ض  موري�ض  خطاب  يتعّلق  اإذ  امل�شلمني,  ة  خا�شّ
باحلالة التون�شية "اإىل كّل ُقَراَنا؛ الكني�شة وعاء احل�شارة امل�شيحية, رمز ومركزية 
االأفكار العلوية يف االأر�ض, كذلك قوى اإلهية تعيننا. لكّل كنائ�شنا, يف االأخري, اأب 
مقّد�ض يهّذب ويربي االأنف�ض")4(. كان هذا اخلطاب تهيئة ملوؤمتر التجنيد الكهنوتي 
املوؤمتر  لتو�شيات  تنفيذا  ُيعترب  والذي   ,1932 اأفريل   17  -  13 بتاريخ  بتون�ض 

االإفخار�شتي الثالثني املنعقد بتون�ض �شنة 1930.
املوؤمتر الإفخار�شتي بتون�ض؛ 7 – 11 ماي 1930:

ما هي املوؤمترات االفخار�شتية Congrès Eucharistiques؟ هي موؤمترات   
دينية كاثوليكية ن�شبة اإىل اإفخار�شتيا Eucharistie ؛ وهي كلمة يونانية تعني ال�شكر, 
1- Voir, Abbé SUBERBIELLE : Pour le rayonnement de la pensée catholique ; œuvre nécessaire. 

In, La Tunisie catholique )Archidiocèse de Carthage(, N° 27, Dimanche 3 juillet 1932, p 444.
دارمون راوؤول Darmon Raoul )1885 - 1976( فقيه قانوين وعميد هيئة املحامني بتون�ض 1906, ومدّر�ض بكلية القانون   -2

بتون�ض ما بني 1921 و1954. تقّلد عدة مهام علمية واإدارية فرن�شية وتون�شية واإيطالية.
)1862 - 1923( كاتب و�شيا�شي, اأحد وجوه القومية الفرن�شيني, حمور فكره االأّول: عبادة االأنا, ويعترب اأّن واجبه االأّول هو الدفاع   -3

عن ذاتيته �شد املتوح�شني.
» Notre premier devoir est de défendre notre moi contre les barbares «. Maurice Barres : Sous 
l’œil des Barbares. La bibliothèque électronique du Québec. Collection à tous les vents. 
Volume 170 : version 1.0.
4- Maurice BARRES : La souscription pour le congrès. In, La Tunisie catholique )Archidiocèse 

de Carthage(, N° 1, Dimanche 3 janvier 1932, p 13..
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اأو  الة)1(. وُيقال: �شر االإفخار�شتيا  الله اّتخذ �شكل ال�شّ اإىل  واإذا رفع هذا ال�شكر 
الكني�شة  يف  املقّد�شة  ال�شبعة  االأ�شرار  اأحد  وهو  املقّد�ض.  القربان  اأو  التناول  �شّر 
�شّر  املقّد�ض,  القربان  املريون,  زيت  املعمودية,  )�شّر  واالأرثوذك�شية  الكاثوليكية 
التوبة, �شّر م�شحة املر�شى, �شّر الزيجة, �شّر الكهنوت(. وهو تذكري بالع�شاء الذي 
تناوله امل�شيح وتالميذه ع�شية اآالمه بح�شب معتقدهم الديني. وقد ُعِقد اأّول موؤمتر 
تاميزيي  اإمييلي  من  مببادرة   1881 �شنة  الفرن�شية   Lille ليل  مبدينة  اأفخار�شتي 
Emilie Tamisier )1834-1910( حتت �شعار "االإفخار�شتي ينقذ العامل", وعقد 

– 31 جانفي 2016 حتت �شعار  الفيليبينية يف 25  املوؤمتر االأخري مبدينة �شيبي 
.)27/1 كولو�شي,  اأهل  اإىل  )الر�شالة  املجد".  رجاء  فيكم  "امل�شيح 

الثالثني, وقد اختريت  املوؤمتر  فهو  بحثنا,  االإفخار�شتي, حمّل  املوؤمتر  اأّما   
ة يف ظّل �شراع �شيا�شي  منطقة قرطاج التون�شية لعّدة اأ�شباب دينية و�شيا�شية, خا�شّ

حاد بني االإدارة الفرن�شية واالإيطالية:
بها  عقد  فقد  ة.  والكاثوليك خا�شّ امل�شيحيني عموما  عند  لقرطاج  الدينية  املكانة   -
اأكرث من ع�شرين جممعا دينيا منها خم�ض جمامع م�شكونية موؤّثرة يف م�شرية 
الثاين  االأّول 251م, جممع قرطاج  الكاثوليكية, وهي: جممع قرطاج  الكني�شة 
390م, جممع قرطاج الثالث 397م, جممع قرطاج الرابع 398م, وجممع قرطاج 

اخلام�ض 401م)2(.
لوي�ض  القدي�ض  هالك  واأر�ض  التا�شعة  ال�شليبية  احلرب  حمّطة  قرطاج  تعترب   -
Saint-Louis وقد ُخلِّدت ذكراه يف 10 نوفمرب 1884 تاريخ اإعادة البابا ليون 

الثالث ع�شر Léon XIII كر�شي اأ�شقفية قرطاج, وتذكريا ببع�ض رموز الكني�شة 
 .Saint Cyprien والقدي�ض قربيانو�ض Saint Augustin مثل: القدي�ض اأوغ�شطني
العابدين على ه�شبة قرطاج قبالتها نوعا من  وقد راأت الكني�شة يف بناء جامع 

االأب �شبحي حموي: معجم االإميان امل�شيحي. دار امل�شرق, بريوت, ط 2 / 1998, �ض 49.  -1
2- Adolphe-Charles Peltier : Dictionnaire universel et complet des conciles, vol. 13, Migne,  

1847. Version numérique :https://books.google.com.sa/books?id=YsoWAAAAQAAJ&pg=P
A471&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.
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بناء اجلامع كانت يف 16 نوفمرب 2000  اأ�شغال  ة واأّن انطالق  التحدي, خا�شّ
وافتتاحه يوم 17 رم�شان 1424 املوافق 11 نوفمرب 2003. توافق يف الّتاريخ 
التوّقف عندها.  اأكرث من داللة دينية وح�شارية, يجب  له  مل يكن م�شادفة, بل 
اإّنه نوع من اجلدل ال�شامت الذي يختزل كثريا من العقبات وال�شغوط, تف�ّشر 
اأقدارا من مظاهر الهيمنة و�شيا�شة ال�شّد واجلذب بني طرفني متناق�شني. كما ال 
الر�شمي  االفتتاح  ال�شعودية يف  العربية  اململكة  ملك  نائب عن  اأّن ح�شور  نظّن 

للم�شجد هو حادث عر�شي)1(.
اأما يف اأعني عموم الكاثوليك فاإن قرطاج ذات مكانة اعتبارية يجب اأن يعرّب عنها   -
مبوؤمتر ا�شتثنائي, َفاَتُهم اأن التاريخ جملة تراكمات وال يعود اإىل اخللف, واأّن 
قرطاج اأ�شبحت م�شلمة منذ القرن ال�ّشابع للميالد. واأّن الوجود الفرن�شي بتون�ض 
بح�شب االتفاقية املعلنة حماية الأ�شباب مالية ولي�ض ا�شرتداد. فتون�ض بلد م�شلم 
يُعّد يومها قرابة 2159150 ن�شمة مع وجود اأقليات اأجنبية ال تتجاوز 195300 

ن�شمة.
الغطاء القانوين الذي توّفره االتفاقية املوّقعة يف روما بتاريخ 7 نوفمرب 1893   -
بني فرن�شا والفاتيكان, على اأّن ُيعنّي رئي�ض اأ�شاقفة قرطاج مبا�شرة من ال�شيادة 
البابوية بعد موافقة احلكومة الفرن�شية, والتي متنحه دعما ماديا يقّدم فيه تقريرًا 

عند نهاية اخلدمة.
ومعلوم اأّن االإعداد للموؤمتر االإفخار�شتي بتون�ض اأ�شرف عليه رئي�ض اأ�شاقفة   
قرطاج الذي ا�شتلم مهامه الدينية منذ �شنة 1920, وا�شعني يف االعتبار اأّن األيك�شي�ض 
العام  املر�شد  اأفريقيا وقبلها  Alexis Lemaître كان رئي�شا جلمعية من�شري  ملاتري 
للفيالق ال�شودانية خالل احلرب العاملية االأوىل. وهو الذي �شدم الراأي العام التون�شي 
�شنة 1925 بن�شب متثال الكاردينال لفيجري Cardinal Lavigerie و�شط العا�شمة 
يف ذكرى مئويته, حامال بيده االإجنيل, والذي ف�ّشره التون�شيون باأّنه دعوة للتن�شري. 
"يجب   Alexandre Pons بون  األيك�شاندر  ال�شامي  البابوي  املوّظف  كتب  وبعدها 

اليوم. �شحيفة �شعودية. الثالثاء 11 نوفمرب 2003, العدد 11106, �ض 3.  -1
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ر امل�شلمني". ويف 25 دي�شمرب 1927 اأعلنت ال�شحيفة الر�شمية  ال�شالة لله حتى يتن�شّ
لالأ�شقفية اأّن املوؤمتر االإفخار�شتي الثالثني �شيعقد بقرطاج �شنة 1930)1(.

وتربز اأهمية املوؤمتر يف الدعم الذي حظي به من اأعلى هرم االإدارة الفرن�شية   
الّر�شمية, التي تعتربه منا�شبة مهّمة الإبراز دور فرن�شية يف متدين ال�شعوب املحتلة, 
احتفاء بالذكرى املئوية الحتالل اجلزائر والذكرى اخلم�شني الحتالل تون�ض. وقد 
حر�ض وزير اخلارجية الفرن�شي اأن ميّثل املوؤمتر جناحا وطنيا قبل كل �شيء. ومن 

�شور الّدعم املادي واملعنوي:
جمل�ض  ورئي�ض  الفرن�شي  الرئي�ض  طرف  من  قرطاج  اأ�شاقفة  رئي�ض  ا�شتقبال   -

الوزراء ووزير اخلارجية.
م�شمى  حتت  الفرن�شية  اخلزينة  من  فرن�شي  فرنك  مبليوين  تقّدر  مادية  منحة   
ميزانية تون�ض. وهو ت�شّرف يتعار�ض وعلمانية الدولة الفرن�شية كما ين�ّض على 

ذلك قانون 1905.
الفرن�شية, وبطلب من رئي�ض املجتمع املدين لي�شيان بيزو  تكّفل وزارة احلرب   -
احل�شود  ال�شتقبال  ال�شرورية  واملتطلبات  الب�شري  بالدعم   ,Lucien Baizeau

واإعا�شتهم, من خالل توفري 800 خيمة و50 مطبخا متنقاًل)2(.
اأثارت كّل تلك االإجراءات, والتي تالها عقد املوؤمتر االإفخار�شتي رّدة فعل   
قوية يف ال�شارع التون�شي, الُنخب املثّقفة والعاّمة, كما القيادات ال�شيا�شية ورموز 
العلوية,  ال�شادقية,  الزيتونة,  الطاّلبية؛ طلبة جامع  بدءا باحلركة  الوطنية,  احلركة 
ومعهد كارنو. كما وجد الد�شتوريون دعما كبريا من �شيخ االإ�شالم واملفتي العام 
1- La première annonce du Congrès » Sa Grandeur Monseigneur l’Archevêque de Carthage, 

Primat d’Afrique, nous annonce une grande nouvelle. Sa Grandeur avait exprimé le désir que 
le trentième Congrès Eucharistique International fût tenu à Carthage en 1930.

 Le comité permanent de ces Congrès internationaux a donné un avis favorable. Le Saint Père, 
juge en dernier ressort, vient de décider que le premier Congrès Eucharistique International 
tenu en Afrique, aurait lieu à Carthage, en 1930 « . In, La Tunisie catholique )Archidiocèse de 
Carthage(, N° 46, Dimanche 25 Décembre 1927.

2- François ARNOULET : Interférences diplomatiques et préoccupations politiques à l’occasion 
du congrès eucharistique de Carthage )Mai 1930(, In, Revus d’histoire maghrébine. Ceromdi, 
Zaghouan. 18e année, N° 61 – 62, juillet 1991, p10.
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الذين رف�شوا امل�شاركة يف الرابطة ال�شرفية. هذا اإىل جانب عديد املقاالت ال�شحفية, 
مثل مقال ال�شاذيل اخلاّلدي با�شم م�شتعار "عبد احلق" ب�شحيفة "�شوت تون�ض", 
الله  اأّن م�شلمًا ال يتقّبل �شورة  ثم مقال احلبيب بورقيبة بنف�ض ال�شحيفة, بنّي فيه 
"اأّن هّم الّدفاع عن االإ�شالم هو ال�شبب  يف خرب مك�ّشر مغم�ض يف اخلمر. مذّكرًا 
الذي دفعني لالنخراط يف العمل ال�شيا�شي. ف�شيا�شة االحتالل ال تهدف فقط لتدمري 
ر لالأحداث اأن ُتتابع  ال�شيادة التون�شية بل الدين االإ�شالمي. كان لدي �شعور لو ُقدِّ
للراأي  الّر�شالة  هت هذه  ُوجِّ لقد  تون�ض".  من  بالزوال  االإ�شالم  على  حُلِكم  م�شريها 
العام التون�شي على هام�ض اأحداث 1961 خالل االأزمة احلادة بني تون�ض وفرن�شا 

ق�شد الّربط بني قوى االحتالل الفرن�شي وامل�شيحية الوافدة من الغرب.
عر�شية,  دينية  تظاهرة  جمّرد  من  اأكرث  االإفخار�شتي  املوؤمتر  اإذا,  مّثل,   
الدائمة  الّلجنة  كالم  �شياق  من  ُيفهم  التون�شية,  احل�شارية  للهوية  حتديا  اعترب  بل 
للموؤمترات االإفخار�شتية العاملية, الذي جاء فيه يف معر�ض ِذكر اأهمية قرطاج عند 
ة اأقدم كني�شة باإفريقيا, كما نّوه القدي�ض ليون التا�شع  امل�شيحيني عاّمة:"...اأّنها خا�شّ
Léon IX بعدد �شهدائها مبجد تقاليدها, فهي مدينة عظماء الكني�شة وال�شاطئ الذي 
م�شى عليه القدي�ض اأوغ�شطني ونزل به بعده امللك الفرن�شي لوي�ض التا�شع يف قيادة 

للحرب ال�شليبية")1(. وبالفعل كان املوؤمتر قاعدة تاأ�شي�شية ملا بعده.
موؤمتر التجنيد)2( الكهنوتي بتون�ض؛ 13 - 17 اأفريل 1932:

وتنفيذا  بتون�ض  الكني�شة  تاريخ  يف  مف�شلي  حتّول  نقطة  املوؤمتر  ُيعترب   
ا�شرتاتيجي  م�شروع  وهو  بتون�ض)3(.  الّتاريخي  االإفخار�شتي  املوؤمتر  لتو�شيات 
1- Comité permanent des congrès Eucharistiques Internationaux : Ce que l’on voit à Carthage 

» c’est surtout, pour les chrétiens, la vieille église primatiale d’Afrique, celle dont Saint Léon 
IX a pu dire que, pour le nombre de ses martyres, la gloire de ses traditions, elle ne le cédait 
point à l’église romaine. C’est la ville de Tertullien et de Cyprien, de Perpétue et de Félicite. 
C’est la plage d’où partit furtivement Augustin, l’enfant des pleurs, et ou débarqua plus tard, 
croisé de rouge, le roi Louis IX de France «. Carthage 1930 – Actes et Documents. Edition de 
La Tunisie Catholique, Tunis 1931, p 22.

ميكن ا�شتعمال م�شطلح التعبئة.  -2
ُعِقد املوؤمتر االفخار�شتي بقرطاج يف 7 – 11 ماي 1930 باعتبارها عا�شمة قدمية للم�شيحية ب�شمال اإفريقيا, وتزامن انعقاد املوؤمتر   -3
اأهمية  املغربية 1930. وتكمن  باململكة  الرببري  الظهري  للجزائر 1830 واإ�شدار  الفرن�شي  املائوية لالحتالل  بالذكرى  مع االحتفال 

املوؤمتر بالن�شبة ملنظميه يف رمزيته تذكريا باحلملة ال�شليبية على تون�ض �شنة 1270 بقيادة لوي�ض التا�شع ع�شر.
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هدفه تكوين اإطارات دينية تون�شية غري وافدة, مبعنى اآخر املرور من طور االعتماد 
الأجهزة  التاأ�شي�ض  اإىل  االأجنبية  بالبعثات  املّت�شلة  الكن�شية  الدينية  االإطارات  على 
دينية كن�شية حملية يقوم عليها كهنة من اأهل البالد االأ�شليني Les indigènes. ويف 
الفرن�شي  اإ�شارة خفية ا�شتباقية الإمكانية ف�شل م�شروع االحتالل  تقديرنا يف ذلك 
ما ميكن مالحظته من  االأوان, وهو  فوات  "لال�شتثناء" قبل  م�شتقبال واال�شتعداد 

خالل قراءة اأولية لفقرات برنامج املوؤمتر:
رة بح�شب املجّلة)1(: اأ طبيعة ال�شخ�شيات املحا�شِ

رئي�ض اأ�شاقفة كني�شة قرطاج  -
اأ�شقف قرطبة  -

االإكلريكية  املدر�شة  الفل�شفة, رئي�ض  الاّلهوت, دكتوراه يف  ق�ض؛ دكتوراه يف   -
بتون�ض

اأب, ناظر املدر�شة االإكلريكية باملر�شى, مدير التجنيد الكهنوتي بتون�ض.  -
املدر�شة  ومدير  اأ�شتاذ  الفل�شفة,  يف  ودكتوراه  الاّلهوت  يف  دكتوراه  اأب,   -

االإكلريكية باملر�شى.
ق�ض, مر�شد معهد تون�ض.  -

كاهن اأ�شقفية باري�ض.  
املوؤّلفات  عديد  �شاعب  االإيطايل,  التاج  �شابط  بفر�شاي,  اأ�شقفي  نائب  حرب,   -

�شة. املتخ�شّ
حمام دفاع ب�شو�شة, رئي�ض موؤمتر, متح�شل على و�شام اال�شتحقاق البابوي.  -

رجل اآداب حما�شر, مدير جمّلة االآداب, موؤ�ش�ض وكاتب عام "اأ�شبوع الكّتاب   -
الكاثوليك", خطيب مفّوه وكاتب عجيب.

ملّحن ومنّظم ورئي�ض جوقة كاتدرائية تون�ض.  
يالحظ يف املحا�شرين:  

1- Le 1er congrès de recrutement sacerdotal tunisien à Tunis les 14, 15, 16 et 17 avril 1932 . In, La 
Tunisie catholique )Archidiocèse de Carthage(, N° 14, Dimanche 3 avril 1932, p 230.
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والقانونية  واالأدبية  والعلمية  الدينية  املجاالت  ملختلف  االخت�شا�شات  تغطية   -
وال�شبابية والطبية,

يعتربون نخبة رجال الكني�شة من االإطارات الدينية واملنتمني اإليها؛ املتدينني اأو   -
املوافقني لتوجهات و�شيا�شاتها,

انتمائهم ملوؤ�ش�شات عريقة م�شهورة,  -
دورهم الفاعل واملحّدد يف �شيا�شات الّدولة الفرن�شية,  -

قدرهم على التوجيه الفكري وت�شكيل وعي املتابعني.  -
ب برنامج املوؤمتر:

فقرات من اليوم الأّول:
جتّمع ال�شليبيني؛ اأطفال و�شباب, يف حديقة البلفدير  -

و�شباب  اأطفال  بال�شليبيني؛  خا�ض  الكهنوتي؛  التجنيد  حول  فيلم  عر�ض   -
موؤمترين.

حما�شرة: عظمة ورفعة الكهنة.  -
عر�ض فيلم  -

فقرات من اليوم الّثاين:
التجنيد التون�شي: الو�شعية احلالية, ال�شروط, االأهداف واملناهج.  -

تقارير وبيانات متعّلقة باملوؤمتر والدعاية الاّلحقة.  -
تقرير حول: التجنيد يف التعليم  -

االأوىل  احلمالت  ووثائق  التاريخ  الكهنوتي؛  للتجنيد  املبادرون  حول:  تقرير   -
بفرن�شا.

فقرات من اليوم الّثالث:
اَلِة االأنف�ض اخلال�شة لله التعبئة الكهنوتية ب�شَ  -

ماذا يعني ق�ض؛ احلياة امل�شرقة: ت�شحية, اإخال�ض, ر�شالة.  -
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فقرات من اليوم الّرابع:
الق�شاو�شة يف االأحياء.  -

االأثر الكهنوتي على احلياة الفكرية.  -
مّما يالحظ:  

و�شوح هدف املوؤمتر منذ البداية,  -
ال�شّكان  من  دينية  اإطارات  جتنيد  واحدة:  ق�شية  املوؤمتر  فقرات  ا�شتهداف   -

,Les indigènes االأ�شليني
هيمنة تخّوف غري معلن من عدم جناح املهّمة, َيظهر ذلك من خالل الهالة التي   -

حّفت باملوؤمتر وطبعته؛ اإعالميا و�شيا�شيا واأمنيا واحتفاليا.
ج هل املوؤمتر نتيجة اأم نقطة حتّول؟:

ت�شريعات  �شّجعته  ع�شر  التا�شع  القرن  خالل  بتون�ض  التن�شري  واأّن  يبدو   
تون�شية اإيجابية ال�شتقرار دائم تعا�شدها �شيا�شة مت�شاحمة مّهدت ال�شبيل ملختلف 
الكنائ�ض للقيام باأن�شطتها الدينية بال م�شّقة يف كّل االجّتاهات, ولعّل انعقاد املوؤمتر 
مقّد�شاتها  حماية  عن  التون�شية  الّدولة  عجز  على  دليال  لي�ض  بقرطاج  االإفخار�شتي 
فح�شب, بل يك�شف عن غياب تام ملوؤ�ش�شات الّدولة واأيلولة االأمر لل�شلطة الع�شكرية 
 La Tunisie ت�شمية  ا�شتعمال  الكني�شة  اأو�شاط  يف  �شاع  لذلك  املهيمنة,  الفرن�شية 

.L’Algérie française 1( بداًل من تون�ض ا�شتنانا مب�شطلح( française

1- La Tunisie française. In, La Tunisie catholique )Archidiocèse de Carthage(, N° 6, Dimanche 7 
février 1932, p 94. » Nous avons lu ces jours-ci avec un vif intérêt les premiers numéros de la 
» Tunisie Française «…quotidien indépendant du soi, joue en Tunisie un rôle indispensable; 
pour défendre, comme dit son nouveau directeur dans son article-programme, dans la 
tradition de sa politique passé, les principes d’ordre et d’autorité, et les droits de la France 
en Tunisie, pour la sauvegarde des intérêts matériels et moraux de tous ceux qui vivent en 
ce pays sous la protection de la France…Nul n’était plus qualifie que M. de la porte pour 
assumer cette noble et difficile tâche, pour présenter, comme il le dit encore, » les idées 
françaises et l’esprit – si possible en langue française – et même nous le savons, dans une très 
jolie langue française…

 La Tunisie Catholique qui a de commun avec la Tunisie Française, non seulement son 
imprimerie, mais aussi quelques idées, souhaite à son grand confrère quotidien la plus grande 
diffusion.
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فيها  تقام  التي  العبادة  وُدور  الكنائ�ض  قائمة  على  �شريعة  نظرة  األقينا  ولو   
الكني�شة  لتبنّي حجم متّكن  بالعا�شمة فقط  امل�شيحية  الدينية  ال�شلوات والتظاهرات 
وقدرتها على ب�شط هيمنتها ملا تتمّتع به من دعم �شيا�شي وقانوين ومادي من االإدارة 
وتوؤّبنهم,  وتو�ّشهم  اجلنود  تبارك  والكني�شة  ال  مل  بتون�ض,  الفرن�شية  الع�شكرية 
وت�شتوعبهم يف مدار�ض دينية)1( وتعّينهم يف منا�شب دينية, وهو خمالف �شراحة 
لتعاىلم امل�شيحية الهادفة لب�شط ال�شالم ومعار�شة احلرب واإدانة القتل)2(. فمثال يف 
تقدميها الأحد املحا�شرين القادمني من خارج تون�ض, كتبت ال�شحيفة: ر. ب. بي�شو 
R. P. Béchaux ينتمي اإىل الدومنيكان الذين انخرط فيهم بعد ح�شوله على درجة 

بعنوان  وكانت  الفرن�شية,  االأكادميية  جائزة  الأجلها  وُمنح  القانون,  يف  الدكتوراه 
"امل�شاألة الزراعية يف اإيرلندا يف بدايات القرن الع�شرين". ويالحظ اأّنه اأدى واجبه 

م ب�شليب احلرب")3(. بكّل �شجاعة خالل احلرب, لقد ُجِرح وو�شِّ
وما ميكن االإ�شارة اإليه يف هذا ال�شياق, تعّدد الكنائ�ض و"بيوت ال�شالة" وتغطيتها 
لعديد اأحياء و�شواحي العا�شمة, ف�شال عن انت�شارها يف مدن تون�شية اأخرى, كما 

�شنبنّي ذلك الحقًا.
- Carthage,
- Cathédrale de Tunis,
- Paroisse de St-croix,
- Notre Dame du Rosaile,
- Paroisse de Sacré-Cœur,
1- Nouvelles de Gabes : » …Depuis un mois, M. le Curé a loué à Gabes près de l’église un 

local qui lui servent des salles de catéchisme…Déjà une vingtaine de soldats, dont deux 
séminaristes, y viennent régulièrement «. In, La Tunisie catholique )Archidiocèse de Carthage(, 
N° 11, Dimanche 15 mars 1932, p 178.

2- Une Messe sera dite tous les mois à Lourdes pour la paix : S. Exs. Mgr Gerlier a décidé 
qu’une messe mensuelle serait dite chaque premier samedi du mois à la Grotte de Lourdes. 
Voici dans quels termes il annonce cette décision : » Le monde entier aspire à la paix. Il la 
poursuit d’une volonté ardente... «. In, La Tunisie catholique )Archidiocèse de Carthage(, N° 
3, Dimanche 17 janvier 1932, p35.

3- Au pays du soleil de minuit. In, La Tunisie catholique )Archidiocèse de Carthage(, N° 3, 
Dimanche17 janvier 1932, p30.
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- Paroisse St-Joseph,
- Paroisse Jeanne D’Arc,
- Paroisse de la Goulette,
- Paroisse N-D des victoires Bellevue-Tunis,
- La Marsa,
- Le Bardo)1(.
"اأكرث  ر�شالته  يف  قرطاج  كني�شة  اأ�شاقفة  رئي�ض  ُيعِلن  اأن  اإذا  غرابة  وال   
فاأكرث, بف�شل عمل غري منقطع, بحيث مل نّدخر وقتا وال تعبا, ُحقنَّ لنا اأن نعرّب عاليا 
عن ر�شانا و�شرورنا, فم�شاألة جتنيد كاهن؛ مولود من هذه البالد, يعترب من االآن 
الدرجة االأوىل, من فرن�شا ومن  اأَمر واقع يف تون�ض...خطباء واأدباء من  ف�شاعدا 
االأكرث  احلديثة  بالو�شائل  مبتدئني  انطلقت,  قد  التي  احلركة  لتقوية  ياأتون  تون�ض, 
فاعلية, من اأجل غزو الراأي العام")2(. معّقبا على ذلك ب�شالة دعا الله فيها اأن ميّدهم 

بق�شاو�شة لتون�ض)3(.
ملرحلة  نتيجة  املوؤمتر  نعترب  اأن  البحث,  من  امل�شتوى  هذا  يف  املمكن  من   
التاأ�شي�ض ال�ّشابقة من خالل اال�شتفادة من �شعف الّدولة التون�شية املكّبلة باالحتالل 
الفرن�شي وه�شا�شة الت�شريعات. وباملقابل ُتخ�شع الكني�شة كل م�شاريعها وت�شّرفاتها 
لدرا�شات علمية دقيقة, وحتر�ض على �شبطها قانونيا؛ تكليف اأحد طاّلبها باإعداد 
ر�شالة دكتوراه لتكييف الو�شع القانوين للمرتدين عنوانها: التحّول اإىل امل�شيحية 

من مواطن جزائري م�شلم واآثاره القانونية.
La conversion au christianisme de l’indigène musulman algérien et 

ses effets juridiques. Un cas de conflit colonial : P. Bonnichon )Jésuite(. 
1- Offices. In, La Tunisie catholique )Archidiocèse de Carthage(, N° 39, Dimanche 6 novembre 

1932, p 627.
2- Lettre de S. G. Mgr l’Archevêque, Primat d’Afrique annonçant un premier congrès de 

recrutement sacerdotal Tunisien, qui se tiendra à Tunis, la 3e semaine après Pâques du 13 
au 17 Avril prochain inclus . In, La Tunisie catholique )Archidiocèse de Carthage(, N° 1, 
Dimanche 3 janvier 1932, p 4.

3- Ibid, p 5.
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Faculté de droit de Paris. Le 6 novembre 1932 )1(.
ر�شالة   Alexis Lemaître ملاتر  األك�شي�ض  االأ�شقف  ن�شر   1935 �شنة  ويف   
فيها  بابوية حتت عنوان "Quinze ans de vie catholique en Tunisie" حو�شل 
اأ�شقفية قرطاج, وروؤية  توليه كر�شي  منذ  �شنة  لتجربة خالل خم�شة ع�شرة  تقييمه 
ت�شتفد  ذاتها, مل  منغلقة على  اأمة  الكاثوليك  يعترب  اإذ  بتون�ض.  الكاثوليكي  للم�شهد 
منذ  الفرن�شية وكذلك دعم احلكومة  بف�شل احلماية  املمّيزة  القانونية  الو�شعية  من 

.)2(1893
تطّور ن�شق احلركة التن�شريية بتون�ض:

يرتقي الن�شاط التن�شريي بتون�ض اإىل القرن الثالث ع�شر, عندما اأبرم ملك   
فرن�شا فيليب Philipe III يف 28 اأكتوبر 1270 اّتفاقا مع اخلليفة احلف�شي اأبي عبد 
لل�شالة,  كنائ�ض  وبناء  م�شاكن  بت�شييد  امل�شيحيني  للن�ّشاك  ي�شمح  امل�شتن�شر,  الله 

ودفن موتاهم, ويخطبون داخل كنائ�شهم وُي�شّلون ب�شوت مرتفع.
 La congrégation pour )3(ويف 20 اأفريل 1624 قّرر جتّمع ن�شر االإميان  
 Frères mineurs الكبو�شية)4(  الّرهبنة  بعثة  اإر�شال   la propagande de la foi

وا�شرتجاعهم  العبودية  بوؤ�ض  من  الرهائن  حترير  مهّمتها:  تون�ض  اإىل   Capucins

من اأر�ض املالحدة. وكانت تعليمات الكني�شة الكاثوليكية بروما �شارمة للبعثة باأن 
ال تتجاوز مهّمتها حدود اإقامة القّدا�ض يف كنائ�ض ال�شالة "لت�شلية وتعزية العبيد 

الكاثوليك", الذين فقدوا معنى االألوهية والّروح وامل�شيحية واعتنقوا االإ�شالم)5(.
1- Ibid, p 19.
2- Pierre Soumille : Michel LELONG : La rencontre entre l’Eglise catholique et l’Islam en 

Tunisie de 1930 à 1968. In, Revu de l’Occident musulman et de la Méditerranée, N° 12, 
1972, pp. 165170-. Version numérique : http://remmm.revues.org/persee-178954. » Il s’agit 
d’une communauté qui vit repliée sur elle-même, qui ne prend pas au sérieux le nationalisme 
Tunisien et qui bénéficie, grâce au protectorat français d’une situation juridique avantageuse : 
subvention gouvernementale depuis 1893, personnalité civile depuis 1933 «. p168.

�شعبة من االإدارة البابوية مكّلفة بن�شر التعاىلم امل�شيحية واإدارة �شوؤون الكني�شة يف البالد غري امل�شيحية. ويف 1982 غري البابا   -3
.Congrégation pour l’évangélisation des peuples يوحنا بول�ض الثاين الت�شمية اإىل جتّمع تب�شري ال�شعوب

رهبنة كاثوليكية تاأ�ش�شت �شنة 1525 وتعترب تيارا اإ�شالحيا �شمن الرهبان الفرن�شي�شكان, وا�شتقّلت عنهم �شنة 1619.  -4
5- A. S. C. P. F, vol. 10, doc. 224, lettre du Préfet Settimo da Montalboldo, le 1 janvier 1804. 

Source ; H. JAMOUSSI : Juifs et Chrétiens en Tunisie au 19e S, p 346.
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تطّلبت تلك الو�شعية اإعالن النفري العام لتجميع االأموال وت�شجيع امل�شيحيني   
ة بالعا�شمة, واعتماد تقليد حافظت عليه الكني�شة يتمّثل يف االإعالن الدوري عن  خا�شّ
اأ�شماء املترّبعني)2(, ق�شد حتفيزهم وتركهم  االأر�شدة التي مّت جتميعها)1( واإ�شهار 

يف حالة ا�شتنفار دائم خدمة للتن�شري بتون�ض, حتت م�شميات كثرية ومتعّددة)3(.
متّتعت  االإيطالية  االأ�شول  ذات  الكبو�شية  الّرهبنة  بعثة  اأّن  للّنظر,  وامللفت   
االآباء  اأّن  تعترب:   1685 اأوت   30 معاهدة   19 املادة  اأّن  بل  الفرن�شية,  باحلماية 
من  �شيعاملون  كانوا,  اأّمة  اأّي  من  بتون�ض,  اآخرين  من�شرين  ومتدينني  الكبو�شيني 
ة باإمرباطور فرن�شا, والذي �شيتكّفل بحمايتهم.  تاريخه ويعتربون كمو�شوع خا�شّ
 Fonduq وبناء عليه يعي�شون حتت حماية قن�شل فرن�شا, م�شتعملني كني�شة الفندق
ة بهم يف 1735 يف بيت  ة بالفرن�شيني اإىل حني ح�شولهم على كني�شة خا�شّ اخلا�شّ
على  الحقا  لتهيمن  البعثة  نفوذ  جمال  اّت�شع   1837 ويف  تون�شي.  من  ا�شتاأجروه 
م�شت�شفى االآباء الثالوثيني)Hôpital des Trinitaires )4. وبذلك يختفي مطلقا االآباء 
بتاأ�شي�ض  باي  لهم ح�شني  اأَِذن  1720 حني  منذ  بتون�ض  ا�شتقروا  الذين  الثالوثيني 
 P. اإكز�شمان�ض  ب.  التاأ�شي�ض  منذ  اإدارته  على  قام  وقد  العبيد.  ملداواة  امل�شت�شفى 

Ximens من اأ�شول اإ�شبانية.
بالّدفاع  تكّفل  والذي  فرن�شا,  قن�شل  البعثة حتت حماية  هذه  اإذا,  عا�شت,   
الناطق  بدور  يقوم  كما  احلاجة,  عند  املال  لها  ويوؤّمن  املحلية,  ال�شلطة  لدى  عنها 
اأّنه  اإاّل  االإميان.  ن�شر  جتّمع  لدى  وكذلك  الفرن�شية  احلكومة  لدى  للبعثة  الّر�شمي 
ونتيجة للتململ يف �شفوف اأفراد هذه البعثة نتيجة الهيمنة املطلقة لقن�شل فرن�شا, 
1- Cent mille francs par an pour les pauvres. In, La Tunisie catholique )Archidiocèse de 

Carthage(, N° 8, Dimanche 21 février 1932, p 126.
2- Suite des souscriptions. In, La Tunisie catholique )Archidiocèse de Carthage(, N° 45, 

Dimanche 18 décembre 1932, p 726.
3- Une quête sera faite au profit des sinistrés de Tunisie par la jeunesse Catholique. In, La 

Tunisie catholique )Archidiocèse de Carthage(, N° 3, Dimanche 17 janvier 1932, p30.
 1160( Saint Jean de Matha االآباء الثالوثيني؛ رهبانية كاثوليكية اأ�ش�شها �شنة 1194 الفرن�شيان القدي�ض يوحنا دي ماتا  -4
- 1213( والقدي�ض فيليك�ض دي فلوا Félix de Valois )1122 - 1212(. واأ�شل ن�شاأتها كما ورد يف تاريخ تاأ�شي�شها؛ الأجل اإنقاذ 
امل�شيحيني من العرب. وتعترب اأقدم موؤ�ش�شة ر�شمية تابعة للكني�شة الكاثوليكية, فقد حديثا اإ�شعاعها, اأمام تناق�ض اأع�شائها, ومل يعد 
دورها مهما, النعدام امل�شيحيني امل�شطهدين, لذلك ينح�شر ن�شاطها عموما يف فرن�شا يف م�شاعدة فاقدي ال�شكن القار, كما لهم ن�شاط 

.1995 Hierholz Grimaldi R : Les Trinitaires. Fayard, Paris .يف بع�ض الّدول االآ�شيوية واأمريكا الاّلتينية
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وكذلك لت�شارب امل�شالح الفرن�شية االإيطالية, اجّتهت االإدارة الفرن�شية بالتعاون مع 
 Frères mineurs Capucins الكني�شة لال�شتغناء عن اأع�شاء بعثة الرهبنة الكبو�شية
من اأ�شول اإيطالية من خالل م�شاعفة اأعداد املن�شرين الفرن�شيني يف اإطار نف�ض البعثة 
ق�شد الهيمنة عليها وتوجيهها, وكذلك تكثيف عدد البعثات الكن�شية الفرن�شية, مثل: 
واالآباء   Les sœurs de Saint-Joseph de l’Apparition يو�شف  القدي�ض  اأخوات 

.)1(Les Pères blancs البي�ض
الكني�شة بتون�ض:

انخرطت يف العمل الكن�شي بتون�ض العديد من البعثات الكن�شية االأجنبية,   
ولكن رغم اختالف انتمائها اجلغرايف ووالئها الديني وال�شيا�شي, فاإّنها مّتفقة حول 

التوّجه الرئي�شي ملهامها الوظيفية الدينية. ومن تلك الكنائ�ض:
.Frères mineurs Capucins بعثة الرهبنة الكبو�شية  -

.L’ordre des Trinitaires كني�شة االآباء الثالوثيني  -
القرن  منذ  بتون�ض  تواجدت   .L’Eglise Orthodoxe االأرثوذك�شية  الكني�شة   -
وقد  يونانية.  اأ�شول  من  البحري  ال�شيد  عّمال  بع�ض  خلدمة  ع�شر  ال�شاد�ض 

متّتعوا عموما بحرية وا�شعة حتى بعد عام 1827 تاريخ ا�شتقالل اليونان.
الكنائ�ض اال�شالحية الربوت�شتانتية Les Eglises réformées؛ مل تتواجد منها   -
بتون�ض اإىل حدود القرن التا�شع ع�شر اإاّل الكني�شة االأنغليكانية, والتي كانت ممّثلة 
بتون�ض منذ القرن ال�ّشابع ع�شر يف �شخ�ض كاهن اإجنليزي غري م�شتقر. ويف 
حدود �شنة 1855 مل يتعدى اأتباع الكنائ�ض االإ�شالحية جمتمعني املائة, وبحكم 
اإقامتهم للقّدا�ض بالّلغة االإجنليزية فقد كانوا يجتمعون عند القن�شل االأمريكي. 
وبوفاة الق�ض بعد اإ�شابته مبر�ض الكولريا مل يوجد من يعّو�شه. وحتت رعاية 
 London Jews Society جمعية االإر�شاليات االأنغليكانية قدمت جمعية يهود لندن
 – اأ�شاقفة قرطاج 1881  Charles Lavigerie االإدارة الر�شولية ومن�شب رئي�ض  وفعال مّت ذلك نهائيا بتويل �شارل لفيجري   -1
1892, وقد تزامن ذلك مع اإم�شاء اتفاقية باردو وب�شط الهيمنة الفرن�شية, بعدما تواىل على املن�شب ت�شعة اإيطاليني بداية من �شتيمو 
 - 1844 Fedel Sutter Settimo da Montalboldo 1801 - 1807 وانتهاء باالأ�شقف فيدال �شيتار  دا مونتالبولدو 

.1881



{265}العدد الرابع ع�صر - رجب 1439هـ / م�ر�س 2018م

اعتربت  ولذلك   .1875 منذ  فتحت  التي  املدار�ض  و�شيانة  تون�ض  يهود  لرعاية 
هذه البعثة املناف�ض الوحيد للبعثة الكبو�شية اإىل حني و�شول االآباء البي�ض يف 

.1878
اإليها  اأ�شاف  كنائ�ض,   9 قرابة  اأ�ش�شت  الكبو�شية  البعثة  اأن  جند  وعمومًا   
دائرة   78 قرابة  توجد   1956 �شنة  اال�شتقالل  وبحلول   .14 الفيجري  الكاردينال 
رعوية Paroisses ولو اأ�شفنا اإليها امل�شّليات التي تقام فيها العبادة ب�شفة م�شتمّرة 
ي�شل جمموع ذلك 180, يقوم على خدمتها رجال دين فرن�شيني يف اأغلبهم. ومن 

تلك الكنائ�ض:
كني�شة �شو�شة 1836  -

كني�شة Sainte Croix بتون�ض العا�شمة 1837  -
كني�شة حلق الوادي 1838  -

كني�شة �شفاق�ض 1841  -
كني�شة جربة 1848  -

كني�شة املهدية 1848  -
كني�شة بنزرت 1851  -

كني�شة Porto Farina 1853 غار امللح حاليا.  -
كني�شة املن�شتري 1863...  -

بيت جديد لالآباء البي�ض, نهج جامع الهواء بالعا�شمة, االفتتاح يوم ال�شبت 7   -
ماي 1932, بح�شور �شخ�شيات ر�شمية واأدبية فرن�شية وتون�شية)1(.

تقّدم دورية La Tunisie catholique تقارير تف�شيلية منتظمة حول ن�شاط   
اختالف  على  والبعثات...امل�شيحية  واملنّظمات  واجلمعيات  وامل�شّليات  الكنائ�ض 
انتماءاتها الكن�شية. ومن امللفت للّنظر حر�ض تلك التغطية االإعالمية على اعتبار تلك 
االأن�شطة تظاهرات وطنية ُيعّدها وينّظمها وين�ّشطها ويح�شرها تون�شيون, حتى لكاأّن 
1- L’inauguration de la nouvelle maison des pères blancs à Tunis. In, La Tunisie catholique 

)Archidiocèse de Carthage(, N° 20, Dimanche 15 Mai 1932, p 344.
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ٌم به. ميكن مالحظة  تون�ض حتّولت عن دينها االإ�شالمي لت�شبح م�شيحية, اأمرا م�شلنَّ
ذلك مثال من خالل:

تكثيف الن�شاط التن�شريي: فقد اأوردت املجّلة مقاال بعنوان: اأخبار فرييفيل   -1
:Nouvelles de Ferryville

االإر�شالية االإيطالية عرف ن�شاطها جناحا كبريا يف فندق اجلديد واختتمت   -
.Tindja لتوا�شل عملها يف بنزرت وتينجة Ferryville حملتها يف فرييفيل

 Ferryville حّلت االإر�شالية الفرن�شية مكان االإر�شالية االإيطالية يف فرييفيل  -
بقيادة الّراهب اآرون M. l’abbé Arendl راعي كني�شة �شوق اخلمي�ض, وذلك 

من االأحد 13 اإىل االأحد 20.
فرييفيل  يزور   Directeur diocésain de la Croisade  10 اخلمي�ض   -
Ferryville ملراقبة فريق ال�شغريات, الذين اجتمع معهم يوم 6 مار�ض يف 

.)1(Les Sœurs de Sacré-Cœur املدّرج, وت�شهر عليهن
 Pour avoir nos عنوان  حتت  مقاال  املجّلة  ن�شرت  الحتفالية:  التظاهرات   -2
Prêtres جاء فيه: اجلمع الغفري الذي مالأ كنائ�ض مدننا, وامل�شيحيني املنت�شرين 

يف البالد, واالأجرا�ض التي تبارك ح�شادهم, يبدو اأّنه مفهوم جدًا.
ثّم عّقبت املجّلة حول خطباء موؤمتر التعبئة الكهنوتي: لكّن اأغلبهم معروفني   

لدى اجلمهور التون�شي)2(.
مدار�ض البعثات الكن�شية بتون�ض:

قرطاج  مرتفع  على   1880 �شنة   St-Louis-St-Charles لوي�ض  �شان  متو�شطة   -
بري�شة Byrsa ونتيجة لعّدة �شعوبات مّت نقلها اإىل و�شط العا�شمة �شنة 1882 
لف�شل  ونتيجة   1889 ويف  حاليًا.  بورقيبة  واحلبيب  �شابقًا  البحرية  ب�شارع 

امل�شروع باعه الكردينال الفيجري املوؤ�ش�شة اإىل احلكومة التون�شية.
1- Nouvelles de FERRYVILLE. In, La Tunisie catholique )Archidiocèse de Carthage(, N° 13, 

Dimanche 27 Mars 1932, p 192.
2- Pour avoir nos Prêtres. In, La Tunisie catholique )Archidiocèse de Carthage(, N° 16, Dimanche 

17 Avril 1932, p 256.
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مدر�شة Sainte-Marie ب�شفاق�ض �شنة 1882 ويف �شنة 1883 اأحلقت املوؤ�ش�شة   -
بالتعليم العمومي.

مدر�شة Sainte-Marie ب�شو�شة �شنة 1883 وتوّقف يف �شنة 1885, ويف �شنة   -
1886 اأحلقت املوؤ�ش�شة بالتعليم العمومي.

مدر�شة Sainte-Marie بتون�ض.  -
مدر�شة Notre-Dame-de-Sion بتون�ض �شنة 1882.  -

:Les sœurs de Saint Joseph مدار�ض ت�شرّيها بعثة اأخوات القدي�ض يو�شف
املدر�شة االبتدائية املختلطة باملن�شتري �شنة 1882. تقع يف عمارة مهجورة تعرف   -
بدار الباي, وقد مّت تاأجريها بو�شاطة من املقيم العام الفرن�شي بتون�ض بح�شب 

ر�شالة موؤّرخة بتاريخ 19 �شبتمرب 1882)1(.
مدر�شة البنات باملهدية؛ �شنة 1882, تهتم بالنبات ما دون �شّن ال�ّشابعة. تدّر�ض   -
مبادئ الّلغة الفرن�شية ومبادئ احل�شاب ومدخل تاريخي وجغرايف ومبادئ فّن 

اخلياطة. ثّم اأحلق باملدر�شة ماأوى للبنات ال�شغار الفقريات.
مدر�شة البنات ببنزرت؛ �شنة 1882.  -
مدار�ض ت�شرّيها الأخوات البي�ض:
مدر�شة البنات باملر�شى �شنة 1882.  -

يف  اأغلقت  ثم  م�شتو�شف,  بها  احلق  ثّم   ,1883 �شنة  بباجة  البنات  مدر�شة   -
Porto Farina غار  ابتدائية مبنطقة  البعثة مدر�شة  اأقامت  1885. ويف 1890 

امللح حاليًا.
مدر�شة Sainte-Monique بقرطاج �شنة 1885)2(.  -

ومن املدار�ض احلديثة:
1- A. N. T, Série historique, Cart 64, Dos 764, Doc 24 et 25.

ملزيد من التفا�شيل, انظر:   -2
Samia Nabli : L’œuvre du cardinal Lavigerie en Tunisie )1875 - 1891(. Mémoire en vue de 
l’obtention du Mastère en histoire contemporaine. Sous la direction de Mr. Hassine Raouf 
Hamza & Mme. Latifa Lakhdhar. Université de Tunis. Faculté des sciences humaines et 
sociales de Tunis. Session Mars 2014.
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- Institut Saint-Joseph
- Ecole des frères
- Sacré-Cœur
- Ecole Jeanne-d’Arc
- Pensionnat N-D Auxiliatrice
- N-D de Sion

املوؤ�ش�شات ال�شحية و�شبه ال�شحية الكن�شية بتون�ض:
Les sœurs Norbertines de Tabarka, اإر�شالية م�شيحية تعمل يف املجال   -
ال�شحي يف اأو�شاط امل�شلمني. يعترب املقال توثيق تف�شيلي لعمل االإر�شالية وطبيعة 

احلاالت التي تعرت�شهم يف امل�شتو�شف)1(.
- Sainte-Croix
- Orphelinat Margherita di Savcia
- Orphelinat Sainte-Monique
- Maison des Sœurs Blanches
- Orphelinat Regina Elena
- Pensionnat
- Notre-Dame )Sousse(
- Le groupe » Guy de Fontgalland « )Sfax(
- Le groupe » Guy de Fontgalland « )Tabarka(
- Crétéville .)2(

1- Les sœurs Norbertines de Tabarka. In, La Tunisie catholique )Archidiocèse de Carthage(, 
N° 32, Dimanche 11 Septembre 1932, p 511. » En voyant défiler tous ces malades, nous nous 
rendons compte de l’état misérable de la santé de ces pauvres indigènes. La jeunesse surtout 
nous fait pitié. Les jeunes filles, en particulier, et les enfants, sont profondément anémiés et 
offrent peu de résistance à la tuberculose… «.

2- Citations. In, LES PALMES de Carthage, Supplément à La Tunisie catholique, N° 12, Mars 
1932, p 2.
ومن املهم االإ�شارة يف هذا ال�شدد اإىل امل�شمون االإمياين الذي تريد االإر�شاليات متريره يف طيات العمل االإن�شاين, من ذلك مثال 

خطاب مر�شد االأ�شقفية هاريف بازان
 M. HERVE BAZIN : Le travail à faire »…Chers enfants de la Croisade, chers Cadets et Cadettes, 

vous savez bien que pour les décider, il faut une grâce spéciale de Dieu. Vous savez aussi que 
vos prières et vos sacrifices peuvent obtenir de la miséricorde de Dieu cette grâce nécessaire : 
vous n’auriez pas encore compris l’esprit de la Croisade si vous ne saviez pas cela. Mais vous 
le savez. Vous surtout, les petits, car il y a des choses que Notre-Seigneur confie surtout aux 
petits…p 6.
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- Petites sœurs des pauvres)1( .
الهيئات ال�شبابية امل�شيحية بتون�ض:

La Joyeuses-Union de Tunis, تعمل يف اأو�شاط ال�شباب)2(.  -
ال�شباب الكاثوليكي:  -

اأن�شطة  كل  ت�شّم  مركزية  هيئة   :L’Union des catholiques الكاثوليك  احّتاد   -
واأعمال ال�شباب يف تون�ض)3(.

La mission de M. L’Abbé CLAVE, تعمل يف منطقة قعفور, ت�شم قرابة 40   -
�شابًا)4(.

 Fédération de la jeunesse masculine الكاثوليكية  ال�شبيبة  فدرالية   -
.)5(catholique

نقابة عّمال ال�شكك احلديدية:  -
Groupe des cheminots Catholiques, تعمل يف منطقة قعفور وت�شّم قرابة   -

35 عامال بال�شكك احلديدية)6(.
الك�شافة:  -

تعترب الك�شافة الفرن�شية من جملة روافد الكني�شة الن�شطة, لدورها يف تاأطري   
ال�شباب, كما اجتهدت يف ا�شتيعاب ال�شباب التون�شي يف خمتلف اأطرها وت�شريكه 
 La Tunisie جمّلة  اإليه  اأ�شارت  ما  مثال  ذلك  من  املدرو�شة)7(.  اأن�شطتها  جملة  يف 
1- Le Cinquantenaire de l’Etablissement des petites sœurs des pauvres. In, La Tunisie catholique 

)Archidiocèse de Carthage(, N° 23, Dimanche 5 juin 1932, p 383.
2- La Joyeuses-Union de Tunis. In, La Tunisie catholique )Archidiocèse de Carthage(, N° 31, 

Dimanche 28 Août 1932, p 495.
3- L’Union des Catholiques prend corps…et esprit. In, La Tunisie catholique )Archidiocèse de 

Carthage(, N° 23, Dimanche 5 juin 1932, p 385.
4- GAFOUR : La mission de M. L’ABBE CLAVE. In, La Tunisie catholique )Archidiocèse de 

Carthage(, N° 31, Dimanche 17 Janvier 1932, p 32.
5- Fédération de la jeunesse masculine catholique. In, La Tunisie catholique )Archidiocèse de 

Carthage(, N° 45, Dimanche 18 décembre 1932, p 724.
6- GAFOUR : La mission de M. L’ABBE CLAVE. In, La Tunisie catholique )Archidiocèse de 

Carthage(, N° 31, Dimanche 17 Janvier 1932, p 32.
7- Enfin. In, LE FOULARD ORANGE )Bulletin des scouts de France pour la province de 

Tunisie(, N° 1, Dimanche 20 Mars 1932, p 1.
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Catholique: البعد الروحي امل�شيحي لر�شالة الك�شافة؛ 

» D’abord l’esprit chrétien : ……M. l’abbé Labbe )le vicaire de Sfax( fait 

ensuite une causerie spirituelle fort intéressante, qui fait écho dans le 

cœur enflammé de nos jeunes Scouts)1(«.
العمل اخلريي والإغاثي:  -

تنّظم  Les sœurs de S. Joseph, نهج �شيدي �شابر.  القدي�ض يو�شف  اأخوات   -
�شوق خريية لفائدة الفقراء.

Les sœurs de NEVERS, �شاحة �شيدي عبد العزيز. تنّظم �شوق خريية بح�شور   -
�ض لل�شليبية توجد كتب واأ�شياء للبيع)2(. رئي�ض اأ�شاقفة تون�ض. باملكان املخ�شّ

Les petites sœurs des pauvres, بعثة ا�شتقّرت بتون�ض منذ 1882 تعمل يف   -
الو�شط الن�شوي التون�شي)3(.

الفقراء  اأو�شاط  يف  تعمل   ,Les Dames de charité à N-D. du Rosaire  -
باالأرياف التون�شية)4(.

بتون�ض  اخلم�شني  بالذكرى  االحتفال   :Les sœurs de Sion �شهيون  اأخوات   -
Cinquantenaire des sœurs de Sion en Tunisie. والتي ا�شتقّرت بتون�ض 

منذ �شهر جانفي 1882, وقد توا�شلت مع اآالف الن�شاء التون�شيات)5(.
الأن�شطة الثقافية والفكرية الكن�شية بتون�ض:

م�شابقات يف الّر�شم والّت�شوير:  -
املحا�شرات: من ذلك تنظيم �شل�شلة حما�شرات موّجهة للّنخب تناق�ض جملة ق�شايا   -
1- Les scouts de France à Sfax. In, La Tunisie catholique )Archidiocèse de Carthage(, N° 5, 

Dimanche 31 Janvier 1932, p 81.
2- Chronique diocésaine. In, La Tunisie catholique )Archidiocèse de Carthage(, N° 16, Dimanche 

17 Avril 1932, p 260.
3- Les petites sœurs des pauvres. In, La Tunisie catholique )Archidiocèse de Carthage(, N° 20, 

Dimanche 15 Mai 1932, p 344
4- Les Dames de charité à N-D. du Rosaire. In, La Tunisie catholique )Archidiocèse de Carthage(, 

N° 31, Dimanche 28 Août 1932, p 495.
5- Cinquantenaire des sœurs de Sion en Tunisie. In, La Tunisie catholique )Archidiocèse de 

Carthage(, N° 4, Dimanche 24 Janvier 1932, p 50.
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دقيقة, تعاجلها حتت عنوان مركزي فحواه: من اأجل اإ�شعاع الفكر الكاثوليكي 
Pour le rayonnement de la pensée catholique, ومن تلك املوا�شيع التي 

طرحتها الكني�شة مع �شرد لفقرات من حمتواها:
- Un beau projet : Le catholicisme n’est pas un formalisme stérile, se bornant 

à quelques gestes rituels plus ou moins routiniers…Aujourd’hui, en raison 

du mouvement intellectuel très intense qui règne à Tunis, un sérieux effort 

semble s’imposer dans le plan intellectuel, pour le rayonnement de la 

pensée catholique.

 De là le très vif désir exprimé par Son Excellence Mgr l’Archevêque de 

voir inaugurer ici, sans retard, de grandes conférences dans lesquelles 

des orateurs et écrivains éminents feraient entendre leur forte et brillante 

parole
)1(

.

- Le pain de l’esprit : Ce pain de salut, c’est la pensée catholique…

le catholicisme donne le plus sages réponses sur tous les problèmes 

temporels les plus graves, fondant la morale, éclairant la science, inspirant 

les arts et les lettres, couronnant la philosophie, stimulant et dirigeant 

l’évolution sociale vers un progrès ordonné et non vers les folles aventures 

d’imaginations en délire, essayant d’établir dans le monde le règne de la 

paix véritable qui ne peut être assuré que par la modération, la Justice et 

la charité évangéliques
)2(

.

- Le principal, c’est de comprendre…
)3(

1- Pour le rayonnement de la pensée catholique : un beau projet. In, La Tunisie catholique 
)Archidiocèse de Carthage(, N° 22, Dimanche 29 Mai 1932, p 352.

2- Pour le rayonnement de la pensée catholique : Le pain de l’esprit. In, La Tunisie catholique 
)Archidiocèse de Carthage(, N° 23, Dimanche 5 juin 1932, p 382.

3- Pour le rayonnement de la pensée catholique : Le principal, c’est de comprendre…. In, La 
Tunisie catholique )Archidiocèse de Carthage(, N° 26, Dimanche 26 juin 1932, p 426.
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- Œuvre nécessaire : Dans cette mêlée des idées, quelle est la place occupée 

par la pensée catholique ?
)1(

- البحوث والدرا�شات:
اأ�شبحت  الذي  للتحدي  ا�شتجابة  والدرا�شات  البحوث  بع�ض  املجّلة  ُتعد   

تواجهه من النخب الفكرية التون�شية, مثل:
اأ درا�شة حول ال�شالة بعنوان:

Encyclique « Caritate Christi compulsi » sur la prière et la réparation à offrir 

au sacré-cœur dans les épreuves présentes du genre humain
)2(

.

ب درا�شة حول قرطاج:
R. P. Lapeyre : Carthage : un demi-siècle de travaux

)3(
.

م�شري الكني�شة ما بعد الهيمنة الفرن�شية:
اأ�شرنا �شابقا اإىل اأّن الكني�شة مل تنتع�ض اإاّل يف ظّل االحتالل الفرن�شي, لذلك   
خا�شت حربا �شر�شة و�شراعا حمموما من اأجل فر�ض الّذات, ولكّنها يف عمومها 
اأ�شاليب ي�شوب الكثري من الغمو�ض, ويف جمملها غري اإيجابية. فهي تارة ت�شتنجد 
بالبعثات التن�شريية يف جماالت ال�شحة والتعليم, وتارة باملنظمات االإغاثية الكن�شية, 
وما انفّكت تراهن على االإدارة اال�شتعمارية وتنظر من طرف خفي اإىل القوة الع�شكرية 
الفرن�شية املخيفة ترهب خ�شومها وتفر�ض اأمر الواقع على التون�شيني, حتى غدت 

ناطقا ر�شميا با�شمهم كما اأ�شرنا يف مواطن عّدة.
ومن املوؤ�شف اأّن الكني�شة مل ت�شتطع ا�شتيعاب حقيقة تاريخية حتمية مفادها   
ت�شميته  على  ت�شّر  الذي  االإ�شالمي,  الفتح  منذ  بتون�ض  امل�شيحي  الوجود  انتهاء 

باحلمالت العربية وترف�ض االقرار باالأمر الواقع.
1- Pour le rayonnement de la pensée catholique : œuvre nécessaire. In, La Tunisie catholique 

)Archidiocèse de Carthage(, N° 27, Dimanche 3 juillet 1932, p 444.
2- Encyclique » Caritate Christi compulsi « sur la prière et la réparation à offrir au sacré-cœur 

dans les épreuves présentes du genre humain. In, La Tunisie catholique )Archidiocèse de 
Carthage(, N° 23, Dimanche 5 juin 1932, p 369.

3- Un beau livre sur Carthage. In, La Tunisie catholique )Archidiocèse de Carthage(, N° 6, 
Dimanche 7 février 1932, p 99.
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ومعلوم اأّن كّل تلك الرت�شانة من املوؤ�ش�شات الكن�شية على خمتلف انتماءاتها   
غري قادرة على جماوزة االأطر التي متّثلها من جمموع البعثات االأجنبية على خمتلف 
�شراحة  امل�شيحيني  الّدين  رجال  اأكرث  كان  حّلام  مارون  ال�شّيد  ولعّل  اأن�شطتها. 
و�شرامة يف ر�شالته االأ�شقفية بعد �شرده لتاريخ الكني�شة بتون�ض:"نالحظ �شل�شلة 
من الوقائع اجلديدة يف كني�شة تون�ض: �شيخوخة االأ�شخا�ض؛ )الّرهبان, املتدينون 
دينية  حركات  اأع�شاء  املدار�ض,  من  كبري  عدد  اأبواب  غلق  علمانيون(  واملتدّينات, 

جديدة, �شعف احلمية الدينية.
وعاملا  للتال�شي  الكني�شة يف طريقه  م�شتوى  على  قدميا  عاملا  اأّن  جليا  اأ�شبح   
جديدا يبحث عن ذاته ومل يوّفق بعد. اإّن و�شول املئات من االأفارقة للدرا�شة يف اجلامعات 
للتنمية بتون�ض وتواجد املئات من ال�شركات االأجنبية,  اإفريقيا  التون�شية ومتركز بنك 
الو�شول املدعوم للم�شيحيني العرب من ال�شرق, دون احلديث عن ماليني ال�شّياح...

كّل هذا يجرب على التفكري يف اأ�شكال جديدة للتواجد واال�شتفادة من الكني�شة)1(.
الّداخلية  واملناطق  باجلنوب  يتعّلق  "ا�شتجواب  بعنوان  اأخرى  ورقة  ويف   
قال   "Questionnaire à propos du sud et de l’intérieur du pays بتون�ض 
مارون حّلام: لنكون واقعيني واأكرث فاعلية ال بّد من الو�شع يف االعتبار: االأر�شية, 

رجال الكني�شة, الهدف الذي يحّدد العمل.
ويف تقديرنا اأّن كّل تلك الت�شّورات هي حماوالت اإحيائية هدفها نفخ الّروح   
وو�شول  الواقع  لتغرّي  نتيجة  مغايرة  الفتات  حتت  التن�شري  ج�شد  يف  جديد  من 
املواطن التون�شي اإىل درجات متقّدمة من الوعي احل�شاري واحل�شانة الدينية حتميه 
اأّنها  تقديرنا  الكني�شة من خمّططات جديدة. ويف  له  تهّيئ  وما  التن�شري  خمّططات 
تدور يف حلقة مفرغة حتوم حول نف�شها, كما بداأت انتهت. وذلك ل�شببني رئي�شيني:

- ال�شبب االأّول: اأ�شالة التدّين وعمقه يف ال�شخ�شية التون�شية.

- ال�شبب الثاين: الوعي بالّتاريخ وطبيعة التعاطي مع الكني�شة.
1- Mgr Maroun LAHHAM )Evêque de Tunis( : L’église en Tunisie précis historique. Pâques 

2007, Tunis.
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ولعّلنا يف خال�شة ال�شّيد مارون حّلام ما يوؤّكد ذلك. فهو يطرح �شوؤاال مهّما:   
الّداخلية  واملناطق  والواقعية يف اجلنوب  االآنية  التواجد واخلدمات  اأ�شكال  ما هي 

بالبالد؟ ثّم يجيب من خالل تعداده جلملة م�شائل:
كانت:  )مهما  مكتبات  تقوية(,  )درو�ض  مدر�شي  دعم  مدار�ض,  التعليم:  جمال   -

�شغرية, متو�شطة اأو كبرية, وهذا يتوّقف على "الزبائن" الذين تتوّجه اإليهم(.
جمال ال�شحة: العمل ال�شحي واالجتماعي, مراكز عالج, م�شّحات.  -

اال�شتقبال بالكني�شة.  -
زيارة امل�شاجني.  -

جمعيات املعاقني ذهنيا وع�شويا.  -
.JCAT تن�شيط  -

�شياحة.  -
الزيجات املختلطة.  -

بع�ض املقرتحات الأخرى:
امل�شاركة يف احلياة باالأحياء.  -

معاي�شة وتهيئة اأكرب قدر ممكن من املرونة مع املوؤ�ش�شات.  -
املعرفة بواقع البالد.  -

�شرورة التواجد يف عامل ال�شياحة.  -
التن�شيق على م�شتوى االأ�شقفية لتن�شيط فرق JCAT يف كّل املدن اجلامعية.  -

لكن يجب الو�شع يف االعتبار الّتاريخ والتطّور ال�شريع يف ال�شنوات االأخرية   
للعقلية يف البالد. وملعرفتها:

التحلي بالواقعية.  -
تنمية حياة التاأّمل.  -

تقوية العالقة بالزيجات املختلطة.  -
�شمان احل�شور بالقرب من كبار ال�شن واملعزولني واملر�شى...  -
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االإعالء من القيم امل�شرتكة االإ�شالمية امل�شيحية.  -
احل�شور باالأحياء املهّم�شة.  -

التعاون مع اجلمعيات التون�شية.  -
ا�شتقبال املهاجرين.  -

ريا�ض االأطفال ما قبل املدر�شي.  -
ا�شتقبال ومتابعة االأمهات العازبات )من لهن اأطفال من ال�شفاح: الزنا(.  -

بيت لعائلة تعالج طفل م�شاب بال�شرطان.  -
تنويع االأن�شطة احلالية للكني�شة وتو�شعتها يف خمتلف االأحياء.  -

�شمان العالج االأّويل.  -
التوا�شل الديني مع ال�شّياح.  -

نوادي اإعالمية.  -
التواأمة مع اأ�شقفيات اأخرى.  -

االنفتاح على الكنائ�ض العربية بال�شرق االأو�شط.  -
التعليم العايل.  -

التما�ض العون من العائالت حديثي االإحالة على التقاعد.  -
االنتباه لعدم التفريط يف املواقع باالأحياء الفقرية باملر�شى والق�شرين والدندان...  -

التي يجب اأن تبقى مكان ي�شهد للكني�شة)1(.
خامتة املبحث

يحيلنا املبحث اإىل جملة خال�شات حمّددة ميكن �شبطها يف ثالث م�شائل:  
الأوىل: يالحظ من خالل م�شرية البعثات الكن�شية بتون�ض �شيطرة  امل�شاألة   •
التون�شية, يكمن يف اخلوف من  هاج�ض خفي على طبيعة تعاطيهم مع احلالة 

الف�شل يف ا�شرتداد تون�ض من احلا�شنة االإ�شالمية.
امل�شاألة الّثانية: عدم قدرة الكني�شة ا�شتيعاب جوهرية التحّول يف البنية الدينية   •
ة مع وقوع تون�ض حتت  واحل�شارية التون�شية, لذلك حافظت منذ القدمي وخا�شّ
1- Mgr Maroun LAHHAM )Evêque de Tunis( : Questionnaire à propos du sud et de l’intérieur 

du pays. 23.5.2007. Tunis.
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الهيمنة الفرن�شية على نف�ض منطق التعاطي مع الواقع اجلديد باآليات غري فاعلة. 
فهي تتقّلب بني املنطق ال�شليبي العدواين وبني اال�شتنجاد والتقّوي باجلي�ض 

الفرن�شي.
التي  االأ�شاليب  لنف�ض  الكني�شة  عودة  هي  اأهمية,  واالأكرث  الثالثة:  امل�شاألة   •
ا�شتعملتها البعثات التن�شريية القدمية اإىل تون�ض واإن كانت يف لبو�ض جديد. 
اأُجرب يف كّل مّرة على  ومل ت�شتوعب ماآالت جهود الكاردينال الفيجري الذي 
بيع املوؤ�ش�شات الرتبوية الكن�شية للّدولة التون�شية اأو احلاقها بالتعليم الّر�شمي, 
لذلك  املا�شي.  بتون�ض حديثًا لن تختلف مع  الكني�شة  اأّن ماآالت  ويف ت�شّورنا 

يتعنّي على الكني�شة بتون�ض وبح�شب نتائج البحث:
وا�شتغالل  امل�شلمني  ي�شتهدف  الذي  بتون�ض  التن�شري  م�شروع  مع  القطع   -

و�شعهم املادي وال�شحي والرتبوي.
االهتمام بامل�شيحيني الوافدين واإعانتهم على العي�ض بتون�ض ب�شكل اإيجابي   -

ة القادمني من اإفريقيا. خا�شّ
اال�شتثمار يف حركة احلوار الديني احل�شاري مبا ينفع ال�شعوب واالأمم,   -

مع احرتام خ�شو�شيات البلد امل�شيف.
اال�شتفادة من املوؤ�ش�شات الكن�شية القدمية بتون�ض ومعرفتها الدقيقة بالواقع   -
التون�شي يف �شبيل تطوير �شبل العي�ض امل�شرتك بني اأتباع االأديان, وهو ما 

افتقدته كني�شة قرطاج طيلة تواجدها بتون�ض.
الق�شايا اجلدلية من خلل املجّلة الزيتونية:

 La Tunisie Catholique من خالل عملية جرد �شحيفة تون�ض الكاثوليكية  
ت�شدره  ما  على  مبا�شر  اّطالع  على  كانوا  الزيتونية  املجّلة  على  امل�شرفني  اأّن  ظهر 
الكن�شي يف  للن�شاط  ل�شيقة  متابعة  على  ذلك  ويدّل  بتون�ض.  الكني�شة وموؤ�ّش�شاتها 
من  االأخرى  ال�شفة  على  كانت  التون�شية  ال�شحافة  اأن  عجب  فال  جتلياته.  خمتلف 
احلراك الوطني تقود حملة منّظمة لك�شف �شيا�شة االحتالل الفرن�شي بتون�ض وكيفية 
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مراجعتنا  وبح�شب  الكن�شية.  والبعثات  املوؤ�ش�شات  خمتلف  مع  االأدوار  تقا�شمه 
الأعداد من ال�شحف املتابعة لتلك االأحداث جند اأن �شحيفة الُزهرة والنه�شة و�شوت 
التون�شي والعمل, كانت اأكرث انخراطا يف مهّمة التوعية الوطنية من خالل املقاالت 
امل�شّنفة  ال�شحف  ذلك  يف  ت�شتوي  االأحداث.  لتلك  ال�شحفية  والتغطية  والتحاليل 
معتدلة ت�شاحلية مثل الُزهرة, وال�شحف املح�شوبة على ال�شق املت�شّلب يف احلركة 

ة ما ي�شدره اأ�شاتذة وطلبة جامع الزيتونة. الوطنية, خا�شّ
جوان   18 بتاريخ  عددها  افتتاحية  يف  الُزهرة  �شحيفة  مثال,  اأوردت  فقد   
امل�شيحية على  يد  الكني�شة واإمّنا يرف�شون و�شع  اأعداء  لي�شوا  امل�شلمني  اأّن   1930
كانت  التي  التون�شية  ال�شحف  بقية  وتفاعلت  �شارت  الوترية  نف�ض  وعلى  تون�ض. 
املقاالت... بع�ض  واإلغاء  االأ�شواق  من  وال�شحب  وامل�شادرة  للم�شايقات  ُعر�شة 
دوران  وتعطيل  الوطني  ال�شعور  تعميق  يف  رئي�ض  دور  الوطنية  لل�شحافة  فكان 
اآلة املوؤ�ش�شة الكن�شية, لت�شري على غري الّن�شق الذي يجب. ويف بحثه القّيم "اللقاء 
بني الكني�شة الكاثوليكية واالإ�شالم يف تون�ض من 1930 اإىل 1968" يقّدم مي�شال 
للونغ قراءة دقيقة لواقع ال�شحافة التون�شية ودورها املمّيز يف الت�شدي جلملة تلك 
ة املوؤمتر االإفخار�شتي وم�شاألة التجني�ض)1(. اإاّل  الق�شايا التي نحن ب�شددها, وخا�شّ
قراءته  اأكرث من داللة وميكن  وله  اأكرث من معنى  ذاته يحمل  البحث يف  اأّن عنوان 
ة واأّن الكاتب كان قد عنّي كاهنا بكني�شة قرطاج �شنة 1948  بوجوه متعّددة, خا�شّ
ثم اأ�شبح من االآباء البي�ض, الذين انخرطوا باكرا يف اأ�شقفية قرطاج وكانوا اأكرث 
فاعلية من غريهم خالل املوؤمتر االإفخار�شتي الثالثني بتون�ض, وكذلك موؤمتر التجنيد 

الكهنوتي بتون�ض؛ 13 - 17 اأفريل 1932.
قيمة  وتبّنت  تاأ�شي�شها, خطا وا�شحا,  منذ  لنف�شها,  الزيتونية  املجّلة  خّطت   
اأعلنت اأّنها �شتحرتمها كما ورد يف اآخر مقّدمة العدد االأّول:"و�شيكون �شعار املجّلة 
1- Michel LELONG : La rencontre entre l’Eglise catholique et l’Islam en Tunisie de 1930 à 1968. 

Thèse complémentaire pour le Doctorat-ès-Lettres, Aix-en-Provence, 1970. IBLA Tunis, p 
168. » constate tout d’abord chez les zitouniens ’indifférence, tolérance et méfiance’ à l’égard 
de l’église et il cite comme témoignage de ette méfiance des textes parus entre 1945 et 1955 
dans des publications zitouniennes u sujet des dangers du prosélytisme chrétien «.
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حركة  كل  ومقاومة  الديني  االإ�شالح  اأطوارها؛  خمتلف  ويف  اأعمالها  جميع  يف 
ترمي اإىل االإحلاد اأو التع�شب الديني اأو املذهبي, ومقاومة البدع بجميع اأنواعها ما 
ا�شتطاعت اإىل ذلك �شبيال, وبث العلوم واملعارف بني النا�ض باأقرب الو�شائل واأ�شهل 
الطرق, وتدخل يف املناق�شات العلمية مع التزام االآداب يف املناق�شة واالأخذ بالرفق 
واللني وحتا�شي ما وقع فيه كثري من اأهل العلم من تنّكب جادة ال�شواب, واخلروج 
العام ف�شال عن  العلمية عن دائرة االآداب, مبا �شريهم �شخرية عند  يف املناق�شات 
العلماء, وم�شغة يف اأفواه احلمقى ف�شال عن العقالء. لذلك ال تن�شر املجلة اإال ما كان 
اأن تظهر فيهم مكارم االأخالق باأجلى  اأهل العلم يجب  اإذ  داخال حتت هذا ال�شرط. 
مظاهرها واأكمل �شورها, واإال فهم غري �شاحلني الأن يقتدي بهم واحد, وما �شلح 

امللح اإذا امللح ف�شد")1(.
رئي�ض  كتبه  ما  ب  والتع�شّ االإحلاد  ومقاومة  الديني  االإ�شالح  اأوجه  ومن   
يعملون �شده  الذين  اأعداوؤه  الّدين  على  النا�ض �شررا  "اأ�شد  عنوان  التحرير حتت 
اأفرادا  اإليه", حيث قال:"...ورغما عن ذلك كله فنحن ال نزال نرى  وهم ينت�شبون 
يقومون بدعايات الإف�شاد الّدين والعبث به والت�شوي�ض على عامة امل�شلمني باإلقاء بذور 
االإحلاد والزندقة بينهم اأو باإدخال ال�شبهات عليهم و�شدهم عن ِذكر الله ملا ين�شرونه 

من �شالالت وتوقفات يف اأمور ال داعي للتوقف فيها")2(.
ويف تقديرنا اأن املقال اإجابة اأدبية على بع�ض االأفكار التي بداأت تاأخذ طريقها   
غري  التعليمية  باملوؤ�ش�شات  املتمدر�شني  �شواء  يومها,  التون�شية  الُنخب  عديد  اإىل 
ة واأّن الفكر الي�شاري  الزيتونة اأو الذين التحقوا باملوؤ�ش�شات التعليمية بفرن�شا, خا�شّ
كان يف اأوج قّوته, كذلك التوّجهات العلمانية والتاأّثر برياح التغريب كخيار ثقايف 
خب التون�شية  ح�شاري حر�شت املوؤ�ش�شات الّر�شمية الفرن�شية على تر�شيخه يف النُّ
"الت�شريع  عنوان  حتت  جعّيط  العزيز  حمّمد  كتبه  ما  ولعّل  الوطنية.  للثقافة  بديال 
االإ�شالمي واملراأة", جزء من املطارحات الفكرية التي مّيزت تلك احلقبة من تاريخ 

حممد املختار بن حممود: املقّدمة. املجّلة الزيتونية, م 1 / ج 1 / رجب 1355, �شبتمرب 1936, �ض 5.  -1
حممد املختار بن حممود: املقّدمة. املجّلة الزيتونية, م 1 / ج 3 / رم�شان 1355, نوفمربر 1936, �ض 101.  -2
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اإدارة حوار  على  وقدرتها  التون�شية  ال�شحافة  ن�شج  عن  وتعبريا  التون�شي,  الفكر 
هادئ مفيد, فهو يقول يف معر�ض حديثه:"كثري ما وجه املتع�شبون من الغربيني 
�شهام االنتقاد على ال�شريعة بتهمة االإجحاف بحقوق املراأة حتى اأثر ذلك على بع�ض 
اأهله دون  املنتمني اإىل االإ�شالم ممن فتنهم زبرج التمدن الغربي فان�شاعوا الأقوال 
ناحية  فتنة من  مثار  الن�شاء  واأ�شبح  والغثيث والطيب واخلبيث  ال�شمني  متييز بني 
العدل يف الت�شريع كما كن ومازلن حبائل فتنة من ناحية العفة واال�شتقامة...لهذا 
اآثرنا احلديث على مراعاة ال�شارع للمراأة يف جميع اأطوارها وعامة نواحيها حتى 
يتجلى لذي عينني حما�شن هذه ال�شريعة املباركة فيما ت�شمنته تعاىلمها من مراعاة 

م�شالح الن�شاء...")1(.
هذا  اأ�شحاب  من  ال�شيق  اأو  الترّبم  من  �شيئا  املقال  هذا  يف  نلم�ض  ولعّلنا   
التوّجه, وا�شعني يف االعتبار خ�شائ�ض تلك املرحلة التاريخية, وال�شدمة التي تلقاها 
املفّكر التون�شي يومها من الوافد الغربي, والذي مل يقدر على مدافعته ومغالبته لقّوة 
خيارا  باعتباره  قوي,  دعم  من  به  يتمّتع  كان  وما  الهيمنة  واإرادة  القهري  �شلطانه 
وم�شارا اّت�شحت معامله ما بعد اال�شتقالل الوطني, وما �شاحبه من اإجراءات اإدارية 
ة؛ غلق جامع الزيتونة وقانون منع تعّدد الزوجات..., وهي يف عمومها خطوط  خا�شّ
احل�شاري,  خيارهم  يف  انخرط  ومن  وطاّلبه,  الزيتونة  جامع  علماء  عند  حمراء 
وتبنى م�شروعهم الفكري امل�شتند اإىل املراجع االأ�شولية االإ�شالمية. كما اأف�شح عن 
ذلك املحامي املهدي بن النا�شر يف مقال له بعنوان "االإ�شالم منقذ الب�شرية ومركبها 
اإىل �شاطئ النجاة", تعّر�ض فيه للمذاهب الفل�شفية واملادية واالإحلادية...يف الغرب 
عامة, ثم اأبان فيه عن مكارم ال�شريعة وف�شائلها ودورها يف اإنقاذ الب�شرية من التيه 

وال�شالل الذي عا�شت فيه)2(. اأو ما يعرّب عنه حديثا مبقولة: االإ�شالم هو احلل.
نتج عن  ما  الق�شايا اجلدلية يف عمومها هي  اأّن  ذلك  لنا من خالل  يّت�شح   
ة واأّنها  �شيا�شة الكني�شة على م�شتوييها الديني العقائدي والفكري الفل�شفي, خا�شّ

حممد العزيز جعيط: الت�شريع االإ�شالمي واملراأة. املجّلة الزيتونية, م 1 / ج 4 / �شوال 1355, دي�شمرب 1936, �ض 178.  -1
املهدي بن النا�شر: االإ�شالم منقذ الب�شرية ومركبها اإىل �شاطئ النجاة. املجّلة الزيتونية, م 1 / ج 4 / �شوال 1355, دي�شمرب 1936,   -2

�ض 189.
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يعرف  ما  اأو  بتون�ض,  احلديثة  االأجنبية  التعليمية  املوؤ�ش�شات  على  باالأ�شا�ض  قائمة 
تاأ�شي�شها  على  الفيجري  الكاردينال  حر�ض  التي  التن�شريية  البعثات  مبدار�ض 
وافتتاحها يف كّل املدن التون�شية, جنبا اإىل جنب مع دور رعاية االأيتام وامل�شردين, 
نزيالت  الفرن�شيات  بالبنات  تزويجهم  ثم  دقيقة الحت�شانهم  لهم خّطة  الذين و�شع 
وخلق  واالجتماعي  املعريف  اجلانبني  بني  الّربط  يتّم  وهكذا  بفرن�شا,  الرعاية  دور 
عن�شر ب�شري جديد هجني, يجمع بني االأ�شول التون�شية والروح الدينية امل�شيحية, 
وهو ما ت�شدى له علماء جامع الزيتونة وطاّلبه, من خالل �شحافتهم ومن�شوراتهم 

وحتّركاتهم امليدانية والفكرية...
"التب�شري"  م�شطلح  حتت  الزيتونية  املجّلة  يف  ِذكره  ورد  التن�شري:   
الب�شارة  م�شدرها  العربية  تب�شري  كلمة  الأن  دقيقة,  غري  ت�شمية  وهي  واملب�ّشرون, 
الكني�شة  ومنها  التب�شري,   Evangélisation كلمة  ومنها  االإجنيل,  من   Evangile

فقد  االإجنيلية.  امل�شيحية  من  جزء  هي  التي   Les églises évangéliques االإجنيلية 
انحدر م�شطلح االإجنيلي Evangélique يف البداية من االإجنيل, ثم اأخذ بعدا دينيا 
 Martin Luther جديدا مع حركة االإ�شالح الديني التي تزعمها االأملاين مارتن لوثر
كلمة  اأّنها  Christianisation, ومبا  يقابل  فهو  التن�شري  اأّما م�شطلح  �شنة 1520. 
ة االإ�شالمية فقد مت اال�شتعا�شة عنها مب�شطلح  �شادمة لل�شعوب املعنية بذلك وخا�شّ
التب�شري مب�شامني ر�شالة امل�شيح كما تفهمها  التب�شري, واملق�شود به  مغر�ض وهو 
من  التخّل�ض  بعد  الر�شول  بول�ض  خطاب  على  جوهرها  يف  واملوؤ�ّش�شة  الكني�شة, 

احلواريني اأو املوّحدين اأتباع امل�شيح عليه ال�ّشالم)1(.
وقد  امل�شيحية".  "الدعاية  وهو  املعنى  نف�ض  يفيد  اآخر  م�شطلح  ُذِكر  كما   
�شت هيئة املجّلة الزيتونية عددا كامال وهو اجلزء التا�شع من املجلد اخلام�ض  خ�شّ
بتاريخ �شفر 1364 املوافق فيفري 1945, عر�شت فيه الر�شالة وعاجلتها من ثالث 

زوايا متوازية:
1- Marie- Françoise Baslez : La révélation intérieure du Crist. Le Point – référence – Janvier-

Février 2016, p 14.
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الزاوية الأوىل: درا�شة وحتليل وتقييم خلفية الر�شالة التي وزعتها الكني�شة   •
الربوت�شتانتية يف ن�شرية )عاملون مع الله(.

اجلهات  ملختلف  املوّجهة  االحتجاجية  والر�شائل  الوفود  الثانية:  الزاوية   •
الر�شمية التون�شية والفرن�شية.

الزاوية الثالثة: تقدمي �شهادات غري امل�شلمني يف االإ�شالم ونبّيه.  •
و�شنعر�ض لتلك الزوايا م�شتعريين يف كل ذلك كالم كّتابه, من دون ت�شّرف,   

حفاظا على االأمانة العلمية, مع بع�ض مالحظات بح�شب ما يقت�شيه منهج الدرا�شة.
الزاوية الأوىل: عر�ض وحتليل م�شمون الر�شالة حمّل النزاع واالحتجاج:  -

الإ�شلم واملب�ّشرون: مقال مطّول ناق�ض فيه كاتبه حممد ال�شاذيل ابن القا�شي,   -
م�شمون الر�شالة حمل الّنزاع, وذلك من خالل خم�شة مداخل:

االأّول:التعريف بالر�شالة:"ظهرت من الكني�شة الربوت�شتانتية بتون�ض يف العهد   
الّر�شول  مقام  على  وخا�شة  وامل�شلمني  االإ�شالم  على  تهجمت  ن�شرية  االأخري 
االأعظم �شلى الله عليه و�شّلم وك�شف القناع عما يقوم به الّرهبان والراهبات يف 
لتن�شري  بالتب�شري وما يرتكبونه من احليل  ي�شمونه  االإفريقي مما  ال�شمال  هذا 
للم�شيحية  امل�شلمني  من  املاليني  جللب  اجلهد  بذل  اإىل  والدعوة  امل�شلمني  اأبناء 

وال�شعي احلثيث للو�شول اإىل هذه الغاية")1(.
نحو  الواجب  من  علينا  مبا  الثاين : التذكري مب�شوؤولية علماء االإ�شالم:"ونحن   
علينا  فر�شه  وما  امل�شلمني  اإخواننا  ونحو  به  ندين  الذي  احلنيف  الدين  هذا 
االإ�شالم من اال�شداع باحلق والرد على كل متهجم معاند جنيب هوؤالء القوم عما 
اإذ  واالأراجيف.  االأكاذيب  اأي  واالأباطيل")2(,  الرتاهات  به من  واأذاعوا  ن�شروه 
ينطلق الكاتب من م�شلمات عقدية يبطل بها االأفكار التي ت�شّمنها املقال املن�شور 
يف اجلريدة امل�شيحية. فهو ينطلق من مبداأين اثنني: االأّول تفنيد عقائد الكني�شة 
�شّحة  حيث  من  وطماأنتهم  للم�شلمني  احلقيقة  بيان  والثاين  مقولتها,  واإبطال 

حممد ال�شاذيل ابن القا�شي: االإ�شالم واملب�شرون. املجّلة الزيتونية, م 5 / ج 9 / �شفر 1364, فيفري 1945, �ض 217.  -1
نف�ض امل�شدر ال�شابق, �ض 217.  -2
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معتقداتهم واأّن خطاب الكني�شة هو جمّرد ن�شر لالأكاذيب واإف�شاح عن نواياها 
احلقيقية.

وغازية  قوية  الكني�شة  ت�شتيقظ  الثالث: عر�ض جانب من م�شمون الّر�شالة:"هل   
دّجال")1(. ومن  نبي  اأ�شّلهم  الذين  امل�شلمني  املاليني من  للم�شيح هوؤالء  فتجلب 
ثّم يقوم بالرّد على هذه املقّدمة من خالل بيان حما�شن االإ�شالم ومكارم ال�شريعة 
االإ�شالمية و�شمو اأخالق امل�شلمني و�شلوكهم ونظافة �شريرتهم وطهارة اأبدانهم 
وثيابهم ودورهم يف �شناعة احل�شارة وتفّوقهم على غريهم من االأمم. وباجلملة 
وكل  واملنكر  الفح�شاء  عن  وينهى  الف�شائل  وكل  بالعدل  االإ�شالم:"ياأمر  فاإّن 
االأعظم  الر�شالة  �شاحب  بها  اأمر  التي  االإ�شالم  تعاىلم  واأمثالها  فهذه  الرذائل 
�شلى الله عليه و�شلم واهتدى بها امل�شلمون يف م�شارق االأر�ض ومغاربها, فجعلت 
امل�شلمني من عهد الر�شالة من الوجهة االأخالقية واالجتماعية يف اأعلى درجات 

احل�شارة واأخرجت النا�ض من عامل الوح�شية اإىل عامل االإن�شانية الفا�شلة")2(.
امل�شرتك  اإىل  الن�شارى  وُيلفت  الكونية,  االإ�شالمية  القيم  على جانب  يرّكز  فهو   
التي  املادية  املنظومة  مواجهة  يف  بع�ض  من  يقّربهم  بل  يجمعهم,  الذي  الديني 

و�شفها مب�شطلح "ح�شي�ض الوح�شية".
من  امل�شيح:"وهل  دعوة  حقيقة  بيان  خالل  من  الكني�شة  تعاىلم  نقد  الّرابع:   
اأن  الل�شان الطاهر  باأو�شاف يتنّزه  النا�ض ورميهم  تعاىلم امل�شيح التعدي على 
ينطق بها وال يبيح ل�شاحب املروءة اأن يل�شق بها واحد من عموم النا�ض ف�شال 
ال�شامية ف�شال عن ر�شول يدين بر�شالته نيف وثالثمائة  اأ�شحاب املقامات  عن 

مليون م�شلم")3(.
ملن  واأتباعها:"اأعجب  الكني�شة  واقع  بيان  خالل  من  املبا�شر  الّنقد  اخلام�ض:   
باالإثم  بتان  خم�شّ ويداه  املهالك  عن  و�شّدهم  يزعم  فيما  الّنا�ض  اإ�شالح  يروم 
والعدوان وهال اعتنى القوم ب�شبابهم الذي ميرق من ح�شرية معتقداتهم كل يوم 
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كما ميرق ال�شهم من الرمية متاأثر بالدعايات االإحلادية التي يئن من وقرها اأهل 
العقول...ذلك اأجدى لهم من الهجوم على امل�شلمني")1(.

ثم يختم مقاله بدعوة ونداء:
اأ�ش�ض  على  امل�شرتك  للعي�ض  متجاور  متقارب  عامل  يف  امل�شلمني  لغري  دعوة  اأ/ 
االحرتام املتبادل والتعاون البيني مبا فيه خري ونفع االإن�شانية بعيدا عن الدعاية 
االأوىل,  خالف  لنبذ  ويدعوهم  االأجدر  يعر�ض  فهو  واال�شتعداء,  والتحامل 
بقوله:"كنا نح�شب اأننا يف ع�شر زالت فيه احلجب وتعلم النا�ض احرتام احلقوق 
ب يقوم النا�ض على ح�شن املعا�شرة  اخلا�شة والعامة واندك فيه �شرح التع�شّ
متم�شكني مبا ينبغي من االآداب �شالكني م�شلكا يرفع لواء ال�شالم ويب�شط عليهم 
ظالل االأمن والوئام وميّكن للعائلة الب�شرية املختلفة املذاهب والنحل من العي�ض 
متعاون اأفرادها على امل�شالح العامة تعمل كل جماعة مب�شاحلها اخلا�شة ح�شب 

تقاليدها الدينية والقومية من دون اأن تلحق بغريها �شررا...")2(.
نداء للم�شلمني بعد تاأّكده من انحراف الكني�شة عن مهامها واأنها ال ميكن اأن تكون  ب/ 
طرفا فاعال و�شريكا اإيجابيا يف ن�شر اخلري والتعاون بني الّنا�ض:"فيما مع�شر 
امل�شلمني اإن مما فر�شه الله علينا اأن نذّكركم مبا يوجبه االإ�شالم ونن�شح لكم اإزاء 
هذه االأعمال وهاته الطرق ال�شارة بكم واأبنائكم ومر�شاكم ون�شائكم. فالواجب 
عليكم اأن حتذروا هوؤالء النا�ض فال تعّلموا اأبناءكم وبناتكم يف مدار�شهم وال 
تداووا مر�شاكم يف م�شت�شفياتهم...فال يباح لكم تقدمي فلذات اأكبادكم لهوؤالء 
الذين ظهر اأمرهم للعيان وال تاأمنوهم عليهم بعد ما علمتم براجمهم, واّتقوا الله 

فيما حتت اأمانتكم والله يحب املّتقني")3(.
ففي اخلامتة اإعالن للحكم ال�شرعي بعدم جواز االلتجاء اإىل غري امل�شلمني يف   
ال�شحة والتعليم...ورفع اجلواز اأي التحرمي, وهو حكم �شرعي ملزم, تاأّكد بعد بيان 
حال الكني�شة و�شيا�شتها. ثم جعل ذلك من عالمات التقوى وهي خ�شية الله تعاىل 
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ِفظ االإن�شان عليها. وهو خطاب  واخل�شوع له, وجعل ذلك حمّل االأمانة التي ا�شُتحمْ
ل اأراد من خالله �شاحب املقال التاأثري املبا�شر يف القارئ, واعتبار ذلك  ديني موؤ�شّ

الكالم ملزما واجب االإتباع, دفاعا عن االإ�شالم وحفاظا على املجتمع االإ�شالمي.
اجلهات  ملختلف  املوّجهة  االحتجاجية  والر�شائل  الوفود  الثانية:  الزاوية   -

الر�شمية التون�شية والفرن�شية.
دور جامع الزيتونة نحو الدعاية امل�شيحية: تغطية للحركة االحتجاجية التي قام   -

بها اأ�شاتذة جامع الزيتونة, وقد ت�شمنت:
اأ احتجاج امل�شايخ املدر�شني.

ب وفد امل�شايخ املدر�شني عند احل�شرة العلية.
ج ت�شريحات اجلناب امللكي لوفد املدر�شني.

د ت�شريح جناب الوزير االأول.
هـ الهيئة ال�شرعية.

و مدر�شو فروع االآفاق.
ز جمعية ال�شبان امل�شلمني.

تعليق حول بالغ الوزارة الكربى: على اإثر ت�شريح ممثل احلكومة الفرن�شية,   -
حيث  الثقايف.  والتنوع  الديني  االختالف  جتاه  فرن�شا  ت�شامح  على  اأكد  الذي 
عّلقت املجّلة الزيتونية على ذلك بقولها:"اإن عبارة الت�شامح التي جاءت يف البالغ 
تعجب منها امل�شلمون الأنهم يعتقدون وكما هو الواقع اأن اإقامة الدين االإ�شالمي 
من  الت�شامح  باب  من  لي�شت  االإ�شالمية  الديار  هذه  يف  االإ�شالمية  وال�شعائر 
احلكومة الفرن�شوية بل اإن الدين االإ�شالمي هو الدين الر�شمي للحكومة التون�شية 

...فكيف مين عليهم بالت�شامح مع كافة العنا�شر االإ�شالمية.
على اأن امل�شاألة وراء ذلك فهي م�شاألة اإطفاء غ�شب هوؤالء العنا�شر الذين طعنوا   
يف ال�شميم وال يظن اأنها جمّرد ق�شية ب�شيطة يكفي فيها مثل هذا القول الذي عاد 
على مو�شوعه بالنق�ض, ونحن جناهر احلكومة مبا يح�ض به اإخواننا امل�شلمون 
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وما يتحدثون به لتدارك االأمر ب�شيا�شتها الر�شيدة")1(.
املعظم  امللك  اأمام  املجلة  هذه  مدير  القا�شي  ابن  ال�شاذيل  حممد  ال�شيخ  خطاب   -
الزيتونة  بجامع  العلمية  الهيئة  وفد  تراأ�ض  فقد  باي:  با�شا  االأمني  �شيدنا حممد 
ليعرب على ل�شانها مبا ت�شعر به من االأمل من تعدي الكني�شة على مقام �شاحب 
الأويل  العلماء  منا�شحة  باب  من  وذلك  و�شّلم.  عليه  الله  �شلى  االأعظم  الر�شالة 

االأمر. ثم توّجه اإىل امللك بجملة مطالب, منها:
اإلزام احلكومة الفرن�شية باحرتام الدين. اأ ـ 

عدم ال�شماح بن�شر اأي ر�شالة اأو مقالة فيها ما مي�ض بدين امل�شلمني. ب ـ 
االعتذار ال�شريح عما �شدر يف ر�شالة "عاملون مع الله". ج ـ 

حماكمة النا�شر واملطبعة ملخالفتهم القانون العام. د ـ 
�شن ت�شريع مينع امل�شلمني من تعليم اأبنائهم يف مدار�ض الرهبان والراهبات  هـ ـ 

ومينعهم من التداوي مب�شت�شفياتهم)2(.
حمتواه  بعر�ض  قمنا  الذي  االأ�شبق  املقال  اأّن  اخلطاب  هذا  خالل  من  يّت�شح   -
املجلة,  مدير  وهو  القا�شي,  ابن  ال�شاذيل  فكر حممد  بناة  من  يكن  وحتليله مل 
بنود  اأّن  اإذ  با�شمه.  وّقعه  الزيتونية  للموؤ�ش�شة  عام  توّجه  تعبريا عن  كان  واإمنا 
مقاله,  يف  الكاتب  ذكرها  التي  ذاتها  هي  تون�ض  ملك  اإىل  وّجهت  التي  املطالب 
رت يف املجلة الزيتونية ولكنها بح�شب تقديرنا كانت من اأجل تهيئة  �شحيح ُن�شِ
الراأي العام التون�شي وت�شكيل وعيه يف اجّتاه معنّي حول ق�شية جدلية خطرية 

بامتياز مت�ّض عقيدة املجتمع يف ال�شميم, بح�شب عبارة �شاحب املقال.
احتجاج املدر�شني بجامع الزيتونة على ما جاء يف ر�شالة )عاملون مع الله(: منا�شبة   -
اأعرب فيها اأع�شاء هيئة التدري�ض ال عن احتجاجهم فقط جتاه التعدي على مقام 
النبي �شلى الله عليه و�شّلم, بل للتعبري عن �شخطهم ملا تتعّر�ض له �شحيفتهم من 
عرقلة وم�شايقة من قبل االإدارة الفرن�شية عند جتاوزها اخلطوط احلمراء التي 
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ه:"...واأن اأهل العلم من هذه االأمة مبا  و�شعتها, حيث جاء يف االحتجاج ما ن�شّ
بواأتهم ن�شبتهم من هذا املقام الكرمي من منازل احلرمة واالعتبار يرون فر�شا 
اأ�شواأ  االإ�شالمية  االأمة  من  البالغ  االحتجاج  بهذا  ال�شادعني  يكونوا  اأن  عليهم 
مبلغ. فيتوجهون اإىل مقامكم العلمي ال�شريف رجاء رفع احتجاج الهيئة العلمية 
الوقت  الهذيان يف  املطبوعات برواج مثل هذا  قلم مراقبة  الدينية وعلى �شماح 
الذي توؤاخذ فيه ن�شراتنا بال�شفا�شف وي�شدد عليها اأكما الت�شديد احتجاجا يبلغ 
املعتمد  والوزير  بتون�ض  الفرن�شوية  ال�شفارة  اإىل  اجلليلة  م�شيختكم  طرف  من 
للحكومة الفرن�شاوية ب�شمال اإفريقيا ووزارة االأمور اخلارجية بفرن�شا من الطرق 

الر�شمية")1(.
و�شعادة  املعظم  امللك  جاللة  من  لكل  املرفوع  االأعظم  اجلامع  طلبة  احتجاج   -
ال�شيد بيدو وزير خارجية فرن�شا واجلرنال ما�شت املقيم العام بتون�ض: تفاعال 
وتكامال مع احتجاج الهيئة العلمية مل�شايخ الزيتونة, وان�شجاما مع التوّجع العام 
"عاملون مع  للموؤ�ّش�شة, معرّبين عن �شخطهم ورف�شهم ال�شديد ملا جاء بن�شرة 
ورد  ومما  "الربوت�شتانت".  االإ�شالحية  الكني�شة  هيئة  اأ�شدرتها  التي  الله" 
التعاىلم  تلك  والتعقل,  للر�شانة  وحبنا  للرتوي  تع�شقنا  اأن  الر�شالة:"غري  يف 
مواقف  نقف  ال  باأن  جتربنا  الكرمي  ال�شمح  ديننا  من  ا�شتقيناها  التي  ال�شمحة 
عواقب  وجهلهم  احلقد  على  النطوائهم  االآخرون  وقفها  التي  والرعونة  الطي�ض 
االأمور, بل نكتفي االآن ببعث هذا االحتجاج ال�شادر من قلوب ملئت ا�شتنكارا 

وا�شتياء من جراء هذا املوقف الوقح الذي تقفه هيئة الكني�شة املومى اإليها.
والتخر�شات  الطعن  هذا  ملثل  العود  اأن  نالحظ:  اأن  املقام  هذا  يف  يفوتنا  وال   -
�شخ�ض  يف  الدين  حرمات  انتهكت  اإذا  العاقبة  حممودة  تكون  لن  واالأباطيل 
ر�شوله وو�شل االعتداء اإىل الطعن يف �شلوحية هذا الدين ووقع الهجوم على 

العقيدة ورميها بالنق�ض")2(.
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ُتف�شح ر�شالة طلبة الزيتونة على تغرّي يف لهجة اخلطاب وم�شمونه, كما يظهر   -
الدولة  ل�شيا�شات  املن�شبطني  العقالء  االإ�شالم  �شيوخ  بني  لالأدوار  تقا�شم  فيه 
وموؤ�ش�شاتها وبني فورة ال�شباب وعاطفته اجليا�شة وقدرته على خو�ض معركة 
من نوع اآخر, كما ت�شري اإىل ذلك الكلمات التي وقع انتقاءها بعناية كبرية, جتمع 

بني احلكمة والتهديد املبطن, والتلميح اإىل ما ميكن القيام به عند اال�شتثناء.
الزاوية الثالثة: تقدمي �شهادات غري امل�شلمني يف االإ�شالم ونبّيه.  -

�شهادة الق�ض لوازون الفرن�شي ب�شحة ر�شالة النبي �شلى الله عليه و�شّلم: واأ�شلها   -
يف  م�شيحية  اأمام جموع  بتون�ض  يف  األقاها  الهوتية  دينية  خطبة  اأو  حما�شرة 
غالبها بح�شب اخلطاب وال�شمائر امل�شتعملة, حتّدث فيها عن احلكمة من الر�شالة 
املحمدية, ودورها يف تكوين اأمة كبرية متّددت اإىل اأوروبا, وعن طبيعة امل�شيح 
ووجود اخلالق تعاىل. من خالل مقاربة عقدية, الغاية منها بح�شب ظاهر اخلطاب 

واحلجج امل�شتعملة التقريب بني امل�شلمني والن�شارى بح�شب م�شطلحه.
خالقهم  جهلوا  قال:"...والن�شارى  حلديثه  وكخال�شة  مداخلته,  ختام  ويف   -
وزاغوا عن الطريق امل�شتقيم, ولذلك جتد امل�شلمني يف رفعة عن الن�شارى من 
هذه احليثية وال ترى فيهم واحدا يكفر بالله كما يفعل الن�شارى يف كل حركة 
علمهم  الذي  حممد  بربكة  اإال  االإ�شالم  اإىل  املاليني  مئات  اهتدى  وما  و�شكون 
القراآن اجلامع  لله واأبقى لهم د�شتورا لن ي�شلوا بعده وهو  الركوع وال�شجود 

مل�شالح دنياهم وخلري اأخراهم")1(.
راأي امل�شت�شرق االأمريكي ادواردو رم�شي يف االإ�شالم واملدنية احلديثة: يتكّون   -

املقال من ثالثة اأجزاء:
الفو�شى  الوثنية,  االإ�شالم؛  قبل  العربية  البيئة  فيه  �شّخ�ض  االأّول:  اجلزء  اأ ـ 

االجتماعية, العبودية, و�شعية املراأة واملوقف من البنات خ�شو�شًا.
بها مو�شى وعي�شى  التي جاء  ال�شماوية  االأديان  اأن  فيه  الثاين: ذكر  اجلزء  ب ـ 
عليهما ال�شالم وغريهما من االأنبياء فقدت نقاءها وف�شيلتها االأ�شلية وعبثت 
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بخزعبالت...حتى  معتقداتهم  ولوثوا  الله  كالم  فحرفوا  الاّلعبني  اأيدي  بها 
اأ�شبح النا�ض ال يكادون يفرقون بني الف�شيلة والرذيلة.

اجلزء الثالث: حتّدث فيه عن االنقالب املعريف الذي اأحدثه النبي حممد �شلى  ج ـ 
هي  وتلك  العرب  جزيرة  �شبه  �شكان  حال  كانت  و�شّلم:"...هكذا  عليه  الله 
عاداتهم حينما جاءهم حممد �شلى الله عليه و�شلم �شارحا للعامل ر�شالة الله 
الواحد القهار حامال بيده اليمنى الهدى والفرقان وبيده الي�شرى نور املدنية 
الو�شاء ليخرج النا�ض من الظلمات اإىل النور...واأتى اليوم الذي فيه اأعادت 

يد امل�شلح العظيم ما فند من العدل واحلرية والت�شامح والف�شيلة")1(.
نداء للعمل بقلم االأ�شتاذ برنارد �شو: يتقاطع برنارد �شو يف �شياق حديثه مع ما   -
�شبق من كالم امل�شت�شرق االأمريكي ادواردو رم�شي كما عر�شته املجّلة الزيتونية 

ـ.
الوحيد  الدين  باعتباره  املده�شة,  االإ�شالم  حيوية  على  الربهنة  من  انطلق  فقد   -
اأوروبا  لدى  واأّنه �شيكون مقبوال  املختلفة.  اله�شم الأطوار احلياة  اأهليه  احلائز 
غدا, بح�شب تعبريه. اإاّل اأن اكلريو�ض القرون الو�شطى �شّور "االإ�شالم باأحلك 
االألوان اإما ب�شبب اجلهل اأو ب�شبب التع�شب الذميم". ويختم مقاله:"...وهكذا 
وجد حتول ح�شن يف موقف اأوروبا من االإ�شالم ولكن اأوروبا يف القرن الراهن 
التايل  القرن  ويف  حممد,  عقيدة  تع�شق  فبداأت  كثريا  ال�شبيل  هذا  يف  تقدمت 
حل  يف  العقيدة  هذه  بفائدة  فتعرتف  ذلك  من  اأبعد  اإىل  ذهبت  ورمبا  تقدمت 
م�شاكلها. فبهذه الروح يجب اأن تفهموا تنبوؤاتي ويف الوقت احلا�شر كثريون 
من اأبناء قومي ومن اأهل اأوروبا قد دخلوا يف دين حممد حتى ليمكن اأن يقال اأن 

حتول اأوروبا اإىل االإ�شالم قد بداأ")2(.
اإ�شافة لتلك الزوايا الثالث التي َناق�َشتمْ من خاللها املخّطط التن�شريي بتون�ض,   -
االإفخار�شتي  املوؤمتر  منذ  جتربته  تراكمت  مل�شروع  تت�شدى  احلقيقة  يف  وهي 

نف�ض امل�شدر ال�شابق, �ض 227.  -1
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م  الثالثني بتون�ض �شنة 1930 مرورا مبوؤمتر التجنيد الاّلهوتي �شنة 1932, ُتقدِّ
اأمور,  عّدة  للداللة على  التن�شري, وذلك  اأمنوذجا عمليا ملخّطط  الزيتونية  املجّلة 

منها:
املتابعة الدقيقة لتحّركات املن�شرين اأ ـ 

الوعي الراقي ب�شيا�شات الكني�شة وموؤ�ش�شاتها ب ـ 
القدرة على فهم تلك املخّططات وحما�شرتها والرد عليها مبا يفيد ج ـ 

من جهة اأخرى؛ جراأة الكني�شة نتيجة للطماأنة امل�شتمرة واحلماية الدائمة التي  د ـ 
تتمّتع بها من طرف االحتالل.

نتائج  مارون حلام)1(  اأقام يف �شوئه  الذي  املخّطط هو  فاإّن هذا  ت�شّورنا  ويف   -
ا�شتبيانه الذي وجّهه ملنظوريه من الن�شارى, مّما يدّل على �شيئني اأ�شا�شني:

على  احلفاظ  مهّمتها  مكانها,  تراوح  بقيت  الكني�شة  اأّن  االأّول:  ال�شيء   -
املوؤ�ش�شات الكن�شية بتون�ض.

ال�شيء الثاين: اأّن الكني�شة ف�شلت يف التقّدم بجميع م�شاريعها, رغم ما ُيعلن   -
ر بع�ض امل�شلمني التون�شيني, ولعّل مرجع ذلك  عنه بني احلني واالآخر من تن�شّ
التون�شي  الق�شايا اجلدلية وح�شورها يف الوجدان  الف�شل اإىل حيوية تلك 

باأ�شكال متعّددة. وهو ما يف�شح املقال التايل كما ن�شرته املجّلة الزيتونية.
التب�شري بني امل�شلمني بقلم مارقريت ميلز. )وهو ترجمة للمقال الذي تهجمت فيه   -
على مقام �شاحب الر�شالة �شلى الله عليه و�شلم وامل�شتمل على الدعوة لتن�شري 
م�شلمي �شمال اإفريقيا املن�شور يف عدد 9-10 من جريدة "عاملون مع الله"(: 

تقّدم الكاتبة جملة م�شّلمات تنطلق منها يف ب�شط م�شروعها التن�شريي, وهي:
اأن �شمال اإفريقيا من اأجدب واأقحل اأرا�شي التب�شري يف هاته القارة الوا�شعة  اأ ـ 

بل ميكن اأن نقول: ويف العامل باأ�شره.
اأغفلت كني�شة امل�شيح مدة قرون بث الن�شرانية بني امل�شلمني. ب ـ 

1- Mgr Maroun LAHHAM )Evêque de Tunis( : Questionnaire à propos du sud et de l’intérieur 
du pays. 23.5.2007. Tunis.
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خالل القرن التا�شع ع�شر اهتم بع�ض م�شيحيي لندرة بتن�شري قبائل زواوة  ج ـ 
من بالد اجلزائر فاجتمعوا يف جمل�ض كونوه بلندرة وبعد كثري من الدعاء 
وامل�شورة عزموا على تكوين بعثة تب�شريية يف بالد القبائل التي مدت نفوذها 
فيما بعد على رقعة من االأر�ض اأو�شع من بالد زواوة واأ�شبحت تعرف بالبعثة 

التب�شريية ل�شمال اإفريقيا.
يعترب هذا املقال هو �شبب تلك احلركة االحتجاجية العري�شة والذي فّجر غ�شب   -
التعدي  نتيجة  التون�شيني جميعا  الزيتونة وطاّلبه, وحّرك عواطف  علماء جامع 
لو�شعية  ت�شخي�شها  معر�ض  يف  بقولها  و�شّلم,  عليه  الله  �شلى  النبي  على 
اإىل احلياة  اليوم لرتجع  التي امنحت  الكني�شة  تلك  ت�شتيقظ  الكني�شة:"...وهل 
جبارة غازية فتن�شر وترجع اإىل امل�شيح تلك املاليني من امل�شلمني الذين اأ�شلهم 

نبي دجال")1(.
ثم قّدمت ت�شّورا اأوليًا خلطة عمل املن�شرين:

بيع الكتاب املقّد�ض على اأيدي الباعة املتجّولني.  -
اإحداث درو�ض اإجنيلية.  -

التوا�شل مع ال�شبيان والعمل معهم ال�شتقطابهم.  -
اإيجاد بيوت وماآوي ل�شغار العرب اليتامى.  -

درو�ض اخلياطة التي يجتمع فيها التعليم العلمي مع تعليم التوراة.  -
الزيارات للبيوت العربية.  -

التي ت�شّدى لها علماء  التجني�ض من الق�شايا اجلدلية احلادة  التجني�ض: يعترب   -
املجّلة  ن�شرت  وقد  والرّدة.  باالإ�شالم  تتعّلق  عقدية  م�شاألة  باعتبارها  الزيتونة 
يف  الله  "حكم  عنوان  حتت  امل�شاألة  حول  مطّوال  مقاال  مو�شعني  يف  الزيتونية 

التجني�ض", قامت يف اجلزء االأّول منه بعر�ض الق�شية على النحو التايل:
مقّدمة: حول فتنة التجني�ض واأنه مما ابتلي به املوؤمنون, وكان �شببا يف ت�شتيت   -
بع�ض العائالت, واإحداث االإحن واالأحقاد بني االإخوة واالأقارب. وكان املظنون 

نف�ض امل�شدر ال�شابق, �ض 229.  -1
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اأن الفتنة فيه قد خمدت بعد االعرتاف الر�شمي بكفر املتجن�ض واإحداث مقربة 
خا�شة باملتجن�شني.

تعريف  خالل  من  امل�شاألة  وحترير  املو�شوع  �شبط  ق�شد  التجني�ض:  �شورة   -
التجني�ض وماآالته.

التجني�ض يف نظر العقالء: فهم ي�شتنكرون هذا العمل ويعتربون من تلّب�ض بذلك   -
حمتقرا لوطنه واأمته ودينه. وهي جناية يف حق بالده ووطنه.

كون  على  كثرية  اأدلة  املقال  �شاحب  فيه  عر�ض  ال�شرع:  نظر  يف  التجني�ض   -
املتجّن�ض مرتدا, فقال:"ومن تتبع كتب الفقه واأمعن فيها النظر وقف على عدة 
فروع تدل على كون املتجن�ض مرتدا...واملجال ال يت�شع لنقل جميع ما وقفنا عليه 
من الفروع فنقت�شر منها على ما هو �شريح يف هذا الباب")1(. فاأورد يف املبحث 

ثمانية اأدّلة �شّماه فروعا, ذكر منها ثالثة يف اجلزء االأول من املقال.
ويف اجلزء الثاين منه, وا�شل عر�ض امل�شاألة على الّنحو التايل:  

اأدلة ذلك من القراآن: حيث �شاق الكثري من اآراء املف�شرين التي ا�شتغرقت جزءا   -
كبريا من البحث, موؤّيدا ذلك بفتاوى عديدة تون�شية وغري تون�شية, ومن غرائب 
املعارف  "للمرحوم ح�شني وزير  م�شابهة  فتوى  على  اأنه عرث  قال  كما  ال�شدف 
بالدولة التون�شية قبل االحتالل عندما كلفته الدولة بالنيابة عنها يف ق�شية القائد 
العامة واإدارة املال بتون�ض  القبا�شة  �شمامه اليهودي الذي كان متوليا لرئا�شة 
تتمكن  ال  حتى  بجن�شيتها  وجتن�ض  الإيطاليا  ذهب  الدولة  اأموال  �شرق  وبعدما 
الدولة التون�شية من اإحلاق العقاب به, فاأفتى �شيخ االإ�شالم املرحوم ال�شيخ اأحمد 
بن اخلوجة بعدم �شحة اعتناقه للجن�شية الطليانية ولو كان مقيما يف دار الكفر 
ووافقه على ذلك اأربعة من كبار فقهاء احلنفية يف ذلك الع�شر,...وهي موؤّرخة 

بيوم 29 جمادى االأوىل �شنة 1294 املوافق لعام 1877")2(.
االألباب  الأويل  فيه  �شك  ال  بينا  ظهورا  يظهر  كله  ذلك  بقوله:"ومن  كالمه  وختم   -

حممد املختار بن حممود: حكم الله يف التجني�ض. املجّلة الزيتونية, م 1 / ج 10 / ربيع الثاين 1356, جوان 1937, �ض 490.  -1
نف�ض امل�شدر ال�شابق, �ض 547.  -2



جملة ت�أ�صيل العلوم {292}

ولغري اأويل االألباب اأن املتجن�ض قد ارتد عن االإ�شالم وان�شلخ عنه والعياذ بالله 
و�شار يف عداد املرتدين, وا�شتبدل الهدى بال�شالل, وباع الذي هو اأدنى بالذي 
هو خري...وحيث قد ثبت اأن املتجن�ض مرتد فيجب اأن تنطبق عليه جميع اأحكام 

املرتدين من حيث العقاب واالأحكام وكل ما يرتتب على ذلك")1(.
ثّم خّل�ض جميع اأحكام املرتد حتى تقع معاملة املتجّن�ض بها ح�شب قوله ـ.  -

عقاب املرتد  -
ما ين�شاأ عن الردة  -

اأموال املرتد واإرثه  -
ُحكم ديون املرتد  -

ُحكم ت�شرفات املرتد  -
دفن املتجّن�ض  -
توبة املتجّن�ض  -

هل اإذا تاب املتجّن�ض تعود له ح�شناته؟)2(   -
ة يف  معلوم اأّن هذه امل�شاألة قد اأ�شالت حربا كثريا ودار حولها نقا�ض طويل, خا�شّ  -
ما يتعّلق مبوقف علماء الزيتونة, واأقّدر اأّن �شاحب املقال كان على وعي بخطورة 
الق�شية فاأراد اأن يحيط بها من جميع اجلهات ويناق�ض جميع فر�شياتها, ولعّله 
بذلك يريد اإلزام احلكومة التون�شية بتطبيق تلك االأحكام ال�شرعية وعدم جمارات 
التي  الفتاوى,  هذه  مثل  �شدور  ملنع  ثقلها  وبكّل  �شعت  التي  الفرن�شية  االإدارة 
االإقدام  نف�شه  له  ت�شّول  بتون�ض كما �شرتدع من  الكن�شي  للن�شاط  �شت�شع حدا 
على التجّن�ض يومها, مّما قطع كان له االأثر العميق يف نفو�ض التون�شيني الذين 
املتعّلقة  االأحكام  عليهم  وطّبقوا  امل�شلمني,  مقابر  يف  املجّن�شني  لدفن  ت�شدوا 

باملرتدين.
الت�شّبه بالكّفار: ورد يف ق�شم الفتاوى �شوؤال عن: حكم لب�ض الربنيطة يف دار   -

نف�ض امل�شدر ال�شابق, �ض 548.  -1
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بجامع  املدر�ض  القا�شي  ابن  ال�شاذيل  حممد  ال�شيخ  بقلم  واالإ�شالم.,  احلرب 
الزيتونة.

ون�ّض ال�شوؤال على طوله ـ:  
يتعمد  اآماله عمن  الدارين  وبلغه يف  كماله  الله  ال�شنو�شي حر�ض  �شيدي حمّمد   -
لب�ض الربنيطة يف بالد االإفرجن وهو قادر على ا�شتعمال ال�شا�شية وال يناله من 
ا�شتعمالها �شوء, فهل يعد لب�شه لها من عالمات اال�شتخفاف بالدين واإن مل يق�شد 
ينظر  اأم  الظاهر؟  التهاون  عالمات  جمرى  وجتري  الدين  عن  االرتداد  بلب�شها 
يف  اأم  واإفتاء  ق�شاء  يعترب  فهل  الب�شها  ق�شد  اعترب  واإذا  الب�شها؟  لق�شد  فيها 
الفتوى فقط؟ وهل اإن ق�شد الب�شها بلب�شها جمرد االختالط ب�شواد االإفرجن حتى 
ق�شد  اأو  العيون  عن  ا�شتتارا  ي�شني  اأو  يزين  مما  يفعله  فيما  معروفا  يكون  ال 
بلب�شها جمّرد الت�شبه باالإفرجن ال�شتح�شان ما هم عليه يف زّيهم اأو التحّبب اإليهم 
اأنها ُت�شلح  اأو لب�شها مل�شلحة ف�شلها بها عن ال�شا�شية بزعم  بوجه من الوجوه 
الردة,  �شاملا من موجب  ال�شيئة  املقا�شد  بهاته  يكون  الالب�ض,  تزين  اأو  الراأ�ض 
اأم اأن هاته املقا�شد تعترب حجة عليه يف الت�شبه واال�شتح�شان املف�شيني للتهاون 
واال�شتخفاف بالدين؟ وهل من مل يخالج �شدره �شيئا من هاته املقا�شد املذكورة 
يحمل �شنيعه على ما يرتاءى من اال�شتخفاف اأم يكفي نهيه عن العود لذلك؟ وهل 
الب�شها لل�شخرية به اأو اال�شتح�شان حكمه حكم من مل يكن له ق�شد اأم حكمها 
خمتلف؟ وهل من يلب�شها يف بيته وهو مقيم يف بالد االإ�شالم لق�شد التربد فيما 
امل�شلمني  اأظهر  بني  بق�شده وهو  �شاملا  يكون  االرتداد  اآخر غري  اأو ق�شد  يزعم 

يرونها عالمة خمت�شة باملرتدين اأم ال؟
وقد اأجاب املفتي عن ذلك من خالل:  

ِذكر العديد من االأحاديث النبوية  -
ا�شتق�شاء اآراء العلماء يف ذلك متقدميه ومتاأخريهم.  -

نظر يف اآراء العلماء املجتهدين على اختالف مذاهبهم الفقهية  -
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ثم عقد مبحثا حتت عنوان: الت�شحيح والرتجيح, اأعاد فيه �شياغة ال�شوؤال   
وا�شتخرج منه ما ميكن اأن ميّثل خطورة ملا قد يتعّلق بذلك الفعل من ِرّدة مفّرقا بني 
ما  اأورد  فقد  راأيه  االإ�شالم. ولتدعيم  اأف�شليته عن دين  ال�شيء واعتقاد  ا�شتح�شان 
نقله الطحاوي عن اأبي حنيفة:"ال يخرج الرجل من االإميان اإال جحود ما اأدخله فيه, 
ثم ما تيقن باأنه ردة يحكم بها وما ي�شك اأنه ردة ال يحكم بها اإذ االإ�شالم الثابت ال 
يزول بال�شك مع اأن االإ�شالم يعلو وينبغي للعامل اإذا رفع اإليه هذا ال يبادر بتكفري اأهل 

االإ�شالم مع اأنه يق�شي ب�شحة اإ�شالم املكره")1(.
اأما يف ما يتعّلق بحكم الب�شها من حيث العقوبة اأو الرتك, فقال:"وحيث فعل   
مرتكب  االأ�شباه كل  وقال يف  يعزر.  فاإنه  بالكفار حمرما  العالمات اخلا�شة  بلب�ض 

مع�شية ال حد فيها, فيها التعزير")2(.
اإىل جانب تلك الق�شايا اجلدلية فاإّننا م�شائل اأخرى ال تقّل عنها اأهمية من حيث   
التعليم,  الكتاب,  باأهل  تتعّلق  النبّوة, ق�شايا  العر�ض واملناق�شة والتحليل والنقد, مثل: 
العناية باملراأة, ال�شباب والاّلئكية, اال�شت�شراق, وهي لئن دّلت على �شيء, اإمّنا تدّل على 
التون�شيني وحكومة االحتالل  الطرفني, بل قل بني  العالقة بني  الذي يطبع  التوّتر  مدى 
الفرن�شي وحليفتها الكني�شة. فالتون�شي ال يفّرق بينهما باعتبارها �شريكني وطرفا مقابال 

للحركة الوطنية التون�شية, على اختالف ظاهرهما, لتوّحد م�شلكهما وتوافق م�شارهما.
اأّن تلك الق�شايا اجلدلية ك�شفت عن حقيقة موقف كل طرف  وامللفت للّنظر   
من االآخر ولكن الظروف املو�شوعية واملعطيات مل ت�شمح باإعالن ذلك, لعدم تكافوؤ 
بال�شيم واالإهانة وعدم  التون�شي  القاهرة, و�شعور  الع�شكرية  الهيمنة  القوى نتيجة 
مقاالت  ملنظومة  تتّبعنا  االأحداث من خالل  بح�شب جمريات  ولكن  الفعل,  رّد  قدرة 
والعلوية  ال�شادقية  واأبناء  الزيتونيني  ة  التون�شية خا�شّ خب  النُّ فاإّن  الزيتونية  املجّلة 
كان لهم االأثر الكبري والّدور الفّعال يف تنمية م�شاعر االحتجاج واالرتقاء به من طور 

النقا�ض والتفاعل الّداخلي اإىل حيز الّرف�ض واالحتجاج املبا�شر والتهديد.
حممد ال�شاذيل ابن القا�شي: حكم لب�ض الربنيطة يف دار احلرب ودار االإ�شالم. املجّلة الزيتونية, م 1 / ج 1 / رجب 1355, �شبتمرب   -1

1936, �ض 42.
نف�ض امل�شدر ال�شابق, �ض 43.  -2
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مقاربة منهجية للق�شايا اجلدلية:
بح�شب العر�ض ال�شابق ملحتوى امل�شدرين الّلذين ارتبط بهما البحث: املجّلة   
الق�شايا  نف�ض  يعي�شان  كان  اأّنهما  لنا  يتبنّي   La Tunisie catholique و  الزيتونية 
ويتفاعالن معها داخليا, ولكن حتت �شغط الواقع خرج ال�شراع وطفح على ال�ّشطح, 

وذلك العتبارين اثنني:
  - ا�شتمامتة الكني�شة يف امل�شي قدما يف �شيا�شة التن�شري.

  - رف�ض التون�شيني املطلق التعدي على مقّومات الهوية الوطنية.
التعاطي  تتغرّي مالحمه, بربوز منط جديد من  اأن  الواقع  لذلك  لزاما  فكان   
مع تلك التحديات والتي عرّب عنها يف مرحلة اأوىل بالقلم من خالل ال�شحافة, تبعه 
لذلك  التون�شية,  الوطنية  احلركة  قوى  بتنّظم  انتهاء  العنيف,  ثم  الناعم  االحتجاج 
يف  لي�ض  للقطيعة,  اإعالن   ,1961 �شنة  بورقيبة  احلبيب  الرئي�ض  خطاب  اعتربنا 
االحتالل  طبيعة  من خاللها  ك�شف  عقدية,  دينية  بل العتبارات  ال�شيا�شي  مظهرها 
الفرن�شي واأجنحته الكني�شة وموؤ�ش�شات املجتمع املدين الفرن�شي, التي احّتد هدفها 
يف اجّتاه قطع تون�ض عن هويتها وعزلها عن حميطها االإ�شالمي. ولعّل يف الق�شايا 

اجلدلية التي عر�شناها يف طيات البحث:
  - املوؤمتر االإفخار�شتي الثالثني بتون�ض �شنة 1930

  - موؤمتر التجنيد الكهنوتي بتون�ض �شنة 1932
  - ن�شرية الكني�شة الربوت�شتانتية )عاملون مع الله(

  - م�شروع تن�شري ال�شعب التون�شي
  - ق�شية التجني�ض

املجّلة  وتعلم  طبيعته  الكني�شة  تعرف  ناظم,  خيط  بينها  يجمع  روافد  كّلها   
الزيتونية غايته, ولذلك ت�شابهت الق�شايا التي طرحاها رغم اختالف جمهور القّراء 
غالبا, ولكن بح�شب ت�شّورنا كان التفاعل بينهما دقيقا, واإن مل يكن مق�شودا لذاته. 
بل تلك االإ�شكاالت اأو الق�شايا العميقة هي االأ�شئلة احلقيقية التي كان يجب اأن تعالج, 



جملة ت�أ�صيل العلوم {296}

اأّن املجّلتني  اأن يكون, ولو كان غري ذلك ال نظن  املتبادل الذي يجب  التحدي  وهي 
الكني�شة  النتيجة املخّيبة الآمال رجال  الّزخم وتلك االأهمية. وهي  �شيكون لهما هذا 
الذين مل يروا �شفاه امل�شلمني تتبّلل يف كاأ�ض النبيذ الأّن االإ�شالم مينعهم)1(. ولعّل يف 
مقّدمة مقال حممد ال�شاذيل بن القا�شي "االإ�شالم واملب�ّشرون" اإجابة:"وال غرابة يف 
ذلك فاإن االإ�شالم ينهى عن الف�شاد يف االأر�ض وعن ال�شرور واالآفات كقتل النف�ض 
بغري حق والتعدي على احلقوق وتعاطي امل�شكرات واملقامرة وال�شرقة والربا واأكل 

اأموال النا�ض بالباطل...")2(.

خامتـــــــــــة
بينهما  جمع  �شارمان  م�شطلحان  املعريف,  التحدي  اأو  اجلدلية  الق�شايا   
عالقة التنافر والت�شاد التي طبعت عالقة الكني�شة واملجتمع التون�شي امل�شلم, رغم 
اأّن الكني�شة مل تفهم اأو مل ترد ذلك, وهي اأن ال�شعب التون�شي م�شلم عريق يف هويته 
احل�شارية واأّن تون�ض دولة م�شلمة تنتمي ملحيطها احل�شاري, يجب التعامل معه بناء 
على تلك اخل�شو�شيات احل�شارية. ومن امللفت للّنظر اأّن اأقالم املجّلة الزيتونية كانوا 
على درجة من الوعي بحركة التاريخ من خالل تكرارهم لقيم الرتاكم التاريخي واأن 
تون�ض نتيجة ثراء مكّونات ح�شارية متتالية, اإاّل اأّن التاريخ ال ي�شري اإىل اخللف, وهو 
ما مل تقدر الكني�شة على الت�شليم به وبقيت رهينة الّتاريخ, ومل ت�شتطع مواكبة الواقع, 
�شحيح اأن ما تتمّتع به من الو�شعية القانونية املمّيزة واملريحة واحلماية الاّلم�شروطة 
الكني�شة  العام مل�شرية  التوّجه  الّتاريخ, ولكن  اأن�شياها �شنن  الفرن�شي  من االحتالل 
كان من املمكن اأن يفتحا لها اأفقا جديدا, وهو ما انتهت اإليه بعد قرابة الثالثني �شنة 

من تاريخ انعقاد املوؤمتر االإفخار�شتي بتون�ض 1930.
1- » On voit les invités musulmans refuser de tremper leurs lèvres dans un verre de vin, parce que 

l’Islam le leur défend « . In, La Tunisie catholique )Archidiocèse de Carthage(, N° 8, Dimanche 
25 février 1923, p 131.

حممد ال�شاذيل ابن القا�شي: االإ�شالم واملب�شرون. املجّلة الزيتونية, م 5 / ج 9 / �شفر 1364, فيفري 1945, �ض 218.  -2
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وبناء عليه, فاإّنه يكمن االإ�شارة اإىل نتيجتني مهّمتني حّققهما البحث:  
نقاط  ومّثلت  حقيقية,  اإ�شكاالت  كانت  اجلدلية  الق�شايا  اأن  الأوىل:  النتيجة   -

التقاء بني املجّلتني, حّد التناغم.
العميقة واخلطرية كانت �شببا يف  الق�شايا اجلدلية  اأن تلك  النتيجة الثانية:   -
ومن  التون�شية  الوطنية  احلركة  تاأ�ّش�شت  �شوئها  ويف  التون�شية  خب  النُّ توّحد 
الوطنية ولكن بح�شب حتليلنا مل�شرية  الق�شايا  لبقية  اأجلها عملت, دون جتاهل 

تلك االأحداث, فاإّنها تابعة لها غري م�شتقّلة عنها.
ويف االأخري, نرجو اأن يكون هذا البحث �شببا الإثارة بقية ال�شادة الباحثني,   
وااللتفات ثانية لهذين امل�شدرين وتو�شيع البحث يف تلك الق�شايا اجلدلية التي مل 
يّدِع الباحث ا�شتق�شاءها وح�شرها, الأّنه تعاطى مع ما يتنا�شب وم�شار البحث خادم 

الإ�شكاله الذي من اأجله اأُِعّد.
والله املوفق ,,,
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القيم الرتبوية ودورها يف ترسيخ السلم االجتماعي
دراسة مسحية من وجهة نظر معلمي الدراسات اإلسلمية – حملية مدني الكربى

خ�لد رحمة اهلل �ص�لح عبد اهلل)1(

املبحث االأول
الإطار العام
امل�شتخل�ض

متثل القيم الرتبوية اأمرًا مهمًا يف جمال الرتبية وتعترب من الركائز االأ�شا�شية   
التي يقوم عليها اأي نظام تربوي . ومن هذا املنطلق جاءت اأهمية هذه الدرا�شة . هدفت 
هذه الدرا�شة اإىل معرفة الدور الذي ميكن اأن تلعبه هذه القيم الرتبوية االإ�شالمية يف 
تر�شيخ ال�شالم االجتماعي , وذلك ملا ميثله ال�شالم من قيمة مهمة يف املجتمع وبغريه 
ت�شبح احلياة يف حكم العدم , كما هدفت هذه الدرا�شة اأي�شًا اإىل معرفة اأمثل الطرق 

لتوظيف هذه القيم االإ�شالمية للو�شول اإىل ا�شتتباب االأمن .
لهذه  وعينة  جمتمعًا  كانوا  الكربى  مدين  مبحلية  االإ�شالمية  الرتبية  معلمو   
تو�شلت   . واالهتمام  بالرعاية  وتعهدها  القيم  هذه  بغر�ض  يقومون  الأنهم  الدرا�شة, 
)اعتقادية,  املختلفة  باأنواعها  الرتبوية  القيم  اإن  اأهمها  النتائج  بع�ض  اإىل  الدرا�شة 
وتعبدية, واجتماعية( تلعب دورًا كبريًا وهامًا يف حتقيق ال�شالم االجتماعي وتوطيد 
هو  االإ�شالمية  القيم  لتوظيف  الطرق  اأن�شب  اأن  اإىل  الدرا�شة  تو�شلت  كما  اأركانه, 

تلقينها للنا�شئة منذ نعومة اأظافرهم وحتى ي�شلوا اإىل مرحلة الر�شد.
متهيد :

اإن عبادة الله تعاىل هي الغاية التي خلق من اأجلها االإن�شان, وهي التي من   
واإيجاد  واإقامة اخلالفة  باإعمارها  االإن�شان  هذا  كلف  كما  االأر�ض,  اإىل  اأنزل  اأجلها 
الدولة التي من خاللها يطبق �شرع الله . وال ميكن اأن يتاأتى ذلك اإال من خالل االأمن 
اأن  بحيث  مبكان  االأهمية  من  تربوية  كقيمة  فاالأمن  املجتمع.  اأفراد  بني  والطماأنينة 

اأ�شتاذ اأ�شول الرتبية امل�شارك, جامعة القراأن الكرمي وتاأ�شيل العلوم.  -1
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الله تعاىل قرنها بنعمة االإطعام يف �شياق احلديث عن اأهل مكة حيث  قال تعاىل : 
• الَِّذي  الَْبْيِت  َهَذا  • َفْلَيْعُبُدوا َربَّ  ْيِف  َوالصَّ َتاء 

ِّ
الش ِرْحَلَة  • إِيَلفِِهْم  ُقَرْيٍش  {ِلِيَلِف 

ْن َخْوٍف} )قري�س: 1-4(, واإذا كان االأمن بهذه االأهمية فيكون 
ِّ
ن ُجوٍع َوآَمَنُهم م

ِّ
َأْطَعَمُهم م

من ال�شرورة كذلك اأهمية الو�شائل التي تقود اإىل حتقيقيه ومن هنا تاأتي �شرورة 
ومبا   , وتر�شيخه  االجتماعي  االأمن  هذا  لتحقق  االإ�شالمية  الرتبوية  القيم  توظيف 
اأن القيم الرتبوية  هذه حمل اإجماع و�شط املجتمع ال�شوداين امل�شلم , لذلك تكون 

فر�شتها يف حتقيق هذه الغاية والنجاح يف هذه املهمة كبرية .
م�شكلة الدرا�شة :

الرتبوي  النظام  يف  هامة  مكانة  املختلفة  باأنواعها  الرتبوية  القيم  حتتل   
ال�شغر  من  امل�شلم  الفرد  �شخ�شية  ت�شكيل  يف  هامًا  دورًا  تلعب  الأنها  االإ�شالمي 
الباحث هو فردًا  , والأن  اللحد  اإىل  املهد  التاأثري على مدار حياته من  وي�شتمر هذا 
من اأفراد املجتمع ال�شوداين الذي بداأ يتاأثر ن�شيجه االجتماعي �شلبًا بعوامل �شتى 
اأدت اإىل �شعف وتهديد ال�شلم االجتماعي لذلك خطر يف باله اإمكانية توظيف القيم 
وميكن   , وا�شتدامته  االجتماعي  ال�شالم  هذا  على  للمحافظة  االإ�شالمية  الرتبوية 

التعبري عن م�شكلة الدرا�شة بال�شوؤال الرئي�ض التايل :
منه  وتتفرع  ومتتينه؟  االجتماعي  ال�شالم  حتقيق  يف  الرتبوية  القيم  دور  ما   •

االأ�شئلة التالية :
1. ما دور القيم الرتبوية االعتقادية يف حتقيق ال�شالم االجتماعي ؟

2. ما دور القيم الرتبوية التعبدية يف حتقيق ال�شالم االجتماعي؟
3. ما دور القيم الرتبوية االجتماعية يف حتقيق ال�شالم االجتماعي؟

اأهداف الدرا�شة :
الرتبوية  القيم  تلعبه  اأن  الذي ميكن  الدور  معرفة  اإىل  الدرا�شة  هذه  تهدف   
االجتماعي.  ال�شالم  تر�شيخ  يف  واالجتماعية(  واالعتقادية  )االإميانية  االإ�شالمية 
الغاية. وميكن  لتلك  للو�شول  القيم  اأمثل الطرق لتوظيف هذه  اإىل معرفة  باالإ�شافة 
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تلخي�ض اهداف الدرا�شة يف النقاط االآتية:
تهدف هذه الدرا�شة اإىل معرفة الدور الذي تلعبه القيم الرتبوية باأنواعها املختلفة   .1

يف تر�شيخ ال�شالم االجتماعي.
حتقيق  يف  الرتبوية  القيم  هذه  توظيف  بها  ميكن  التي  الطرق  ان�شب  معرفة   .2

ال�شالم االجتماعي.
اأهمية الدرا�شة :

يعتقد الباحث اأن لهذه الدرا�شة اأهمية و ميكن اال�شتفادة منها وي�شتطيع اأن   
يعرب عن هذه االأهمية يف النقاط  التالية :

تعد هذه الدرا�شة حماولة اإىل لفت نظر املجتمع لتوظيف اإرث اإ�شالمي موجود   .1
ومتداول حلل م�شكلة توؤرق املجتمع ال�شوداين وتهدد ن�شيجه االجتماعي واأمنه 

كادت اأن تكون م�شتع�شية على احلل.
قد ي�شتفيد من هذه الدرا�شة القائمون على اأمر الرتبية والتن�شئة االجتماعية يف   .2

تقوية الن�شيج االجتماعي ومتتينه.
قد تفتح نتائجها الباب اأمام درا�شات اأخرى اأكرث عمقًا يف هذا املو�شوع.  .3

حدود الدرا�شة :
يف  االإ�شالمية  الرتبوية  القيم  توظيف  مو�شوع  تتناول   : مو�شوعية  حدود   .1

حتقيق ال�شالم االجتماعي.
حدود زمانية : العام الدرا�شي 2016 – 2017م.  .2

حدود مكانية : حملية مدين الكربى والية اجلزيرة ال�شودانية , وحدود ب�شرية   .3
معلمي الدرا�شات االإ�شالمية باملدار�ض الثانوية.

م�شطلحات الدرا�شة :
الدور : هي جمموعة اجلهود التي تقوم بها جهة ما لتحقيق هدف حمدد م�شبقًا.

القيم : عبارة عن املعتقدات وامليول واالجتاهات عند  الفرد واجلماعة والتي تنعك�ض 
على �شلوكهم.
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املبحث الثاين

الإطار النظري والدرا�شات ال�شابقة
مفهوم القيم الرتبوية :

ُتعد القيم الرتبوية اأحد اأهم مرتكزات العمل الرتبوي , بل هي اأهم اأهدافه   
مراحل  يف  خا�شة  االأجيال.  نفو�ض  يف  الرتبوية  القيم  غر�ض  ويعترب  ومكوناته. 
العمر املبكرة . الهدف االأ�شا�شي لكافة املوؤ�ش�شات الرتبوية داخل املجتمع . فالرتبية 
باعتبارها عملية اإعداد للمواطن ال�شالح تعمل على ت�شكيل ال�شخ�شية االإن�شانية  , 
 , , واجتماعية  تنظيمات �شيا�شية  املجتمع من  ي�شود  اأ�شا�ض ما  يقوم على  ت�شكياًل 
اأبعاد  املجتمع  عليه  يقيم  الذي  الثقايف  االإطار  يحدد  اأن  من  البد  لذا   , واقت�شادية 
العملية الرتبوية واجتاهاتها, بحيث ال تخرج الرتبية عن هذا االإطار اإال تطويرًا له, 
وتقدمًا يف عملية ريادته اآخذه بيد املجتمع نحو م�شتوى اأف�شل وعلى هذا االأ�شا�ض 

فاأن القيم حتتل مركزًا اأ�شا�شيًا يف توجيه العملية الرتبوية. 
مفهوم القيم من الناحية اللغوية :

 : )القيمة(  وجمع  ثمنه   : املتاع  وقيمة   , قدرة   : ال�شيء  – قيمة  القيمة   
قيم. ويقال: ما لفالن قيمة: اأي مالُه ثباُت ودواُم على االأمر واأمر قيُم : اأي م�شتقيُم, 
وكتاُب قيّم : ذو قيمة. )الّقيمة( - الأمة الّقيمة : امل�شتقيمة املعتدلة , وفى حمكم 
لََّة إِْبَراِهيَم َحنِيفاً 

ِّ
ي إَِل ِصَراٍط مُّْسَتقِيٍم ِديناً قَِيماً م

ِّ
التنزيل قال تعاىل :{ُقْل إِنَِّن َهَدانِي َرب

)1(, والقيم يف ا�شلها اللغوي جمع قيمة , وم�شتقه 
َوَما َكاَن ِمَن الُْْشِرِكنَي} )النع�م: 161(

من الفعل قوم مبعنى اال�شتقامة واالعتدال)2( قال تعاىل : {وما أمروا إل ليعبدوا الل 
خملصني له الدين حنفاء ويقيموا الصلة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة} )البينة: 5(. وجاءت  
يف القامو�ض املحيط  مبعنى الثمن واالعتدال  ))والقيمة(( بالك�شر واحدة القيم وما 
لي�ض له قيمة اإذا مل يدل على �شيء )وقومت ال�شلعة( ثمنتها واأ�شقمته : مبعنى ثمنته 

ابن منظور: ل�شان العرب, مكتبة حتقيق الرتاث, بريوت, ط3, 1993, �ض253.  -1
حممد عامر اجلوهري : القيم الرتبوية ما لها وما عليها , ط3 , 2005م , دار الفالح القاهرة ,  �ض212.  -2
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و)ا�شتقام( اعتدل وقومته عدلته فهو قومي وم�شتقيم)1( ومما �شبق من دالالت ملفهوم 
للفرد  التي تراوحت بني اال�شتقامة واالعتدال فاإن ذلك يوحي مبدى اهميتها  القيم 

واملجتمع .
        وقد وردت لفظة القيم يف القراآن الكرمي يف موا�شع عديدة وكلها مل تخرج عن 
املعنى اللغوي الذي ا�شرنا اإليه, ففي االآية )36( من �شورة التوبة {ذلك الدين القيم} 
)قيمًا  تعاىل  قوله  يف  الكهف  �شورة  ويف  امل�شتقيم)2(,  الدين  هو   : ال�شوكاين  قال 
لينذر با�شًا �شديدًا من لدنه( قال الطربي يف تف�شريه )لقيمًا( اأي معتداًل م�شتقيمًا ال 
عوج فيه)3(. من خالل الرجوع لتف�شري معنى القيم يف القراآن الكرمي نلم�ض االتفاق 

مع املعنى اللغوي الذي مل يخرج عن اال�شتقامة واالعتدال.
القيم يف ال�شطلح :

تعددت التعريفات التي تناولت القيم وذلك ملا تت�شم به القيم من عمق ثقايف   
العلماء   من  الكثري  وتناولها   , واملجتمع  الفرد  وثقافة  ملعتقدات  خا�شع  ومعريف 
هذا  ويرجع   , للقيم  وتعريفهم  حتليلهم  يف  العلماء  واختلف  والتحليل,  بالبحث 
االختالف اىل اختالف التخ�ش�ض وتعدد املجاالت واملرجعيات الثقافية , واختالف 
االزمان والطبقات واحل�شارات , ومن التعريفات التي اختارها الباحث ملفهوم القيم 

يف اال�شطالح ما يلي:
اوًل: القيم عبارة عن معايري للحكم على �شلوك الفرد يف املواقف احلياتية مبجاالت 

احلياة االجتماعية واالقت�شادية وال�شيا�شية يف اإطار مبادئ االإ�شالم)4(.
التن�شئة  عملية  خالل  من  الفرد  يتعلمها  التي  واملبادئ  االأحكام  هي  القيم  ثانيًا: 
ال�شلوك  اىل  به  توؤدي  املجتمع  وفل�شفة  والعرف  الدين  ,وتتبع  ال�شليمة  االجتماعية 
اأو  ال�شوي يف املواقف املختلفة كما ي�شتطيع التمييز من خاللها بني ما هو مقبول 

غري مقبول اجتماعيًا.
حممد بن يعقوب الفريوزبادي : معجم القامو�ض املحيط , ط3 2008م , دار املعارف , بريوت �ض312.  -1

حممد بن علي ال�شوكاين : فتح القدير اجلامع بني فني الدراية والرواية يف علم التف�شري , ط2 2003م , مكتبة الر�شد الريا�ض �ض 137.  -2
ابن جرير الطربي , مرجع �شابق.  -3

اأحمد اإبراهيم اخلطيب : مفاهيم اأ�شا�شية يف الرتبية , ط2 , 2001م , دار الثقافة للن�شر والتوزيع , عمان , �ض70.  -4
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ثالثًا: القيم تعني جمموعة املعايري, او الت�شورات املعرفية, والوجدانية وال�شلوكية 
يختارها االإن�شان بحرية وتفكر وتاأمل ويجزم بها, وت�شكل لديه منظومة من املعايري 
يحكم بها على االأ�شياء باحل�شن اأو القبح, بالقبول اأو الرد وي�شدر عنها �شلوك منتظم 

يتميز بالثبات , والتكرار واالعتزاز.
رابعًا: القيم هي جمموعة من املعايري واالأحكام واملبادئ الكامنة لدى الفرد , والتي 
نواحي  جميع  ,يف  باملجتمع  عالقاته  وتنظيم   , و�شبطه  �شلوكه  توجيه  على  تعمل 

احلياة .
القيم الرتبوية يف املنظور الإ�شلمي:

ت�شكل منظومة القيم التي جاء بها االإ�شالم منهجا متكامال متوازنا للحياة   
ومن وحي هذه القيم تتبواأ ثقافة العدل وال�شالم مكانة رفيعة يف املنظور االإ�شالمي 
اأجاز  ولقد  قيمه)1(.  تعاىلمه ومعايري  االإن�شانية فهي عن�شر من عنا�شر   للعالقات 
االإ�شالم كثريا من املبادئ والقيم التي كانت �شائدة يف املجتمع وحرم بع�شها مما 
اأحدث التغيري يف تفكري النا�ض ومعتقداتهم فقد جاء الر�شول �شلى الله عليه و�شلم 
منفذا ملا اأو�شى به الله عز وجل يف كتابه الكرمي باأ�ش�ض ثابتة للرتبية ويف مقدمتها 
االن�شان املت�شف بالقيم النبيلة. وقد كرم الله امل�شلمني باأن جعلهم خري االأمم واختار 
لهم االإ�شالم دينا وهو دين ا�شتقت قيمه من القران الكرمي وال�شنة النبوية املطهرة 
فكلما حافظ امل�شلمون على قيمهم الدينية زاد ذلك يف رقيه)2(. ويعد  نظام القيم جزء 
االإ�شالم  لالإن�شان وذلك الن نظرة  الذي و�شعه اخلالق �شبحانه وتعاىل  النظام  من 
للكون واالن�شان هي نظرة كلية �شاملة جلميع نواحي احلياة وقد ركز هذا ال�شمول 
على توفري حياة �شعيدة يف جمتمع متكامل فوازن بني احلاجات املادية واالجتماعية 
والروحية ونظام القيم يف االإ�شالم لي�ض جامدا بل يحتمل التغيري يف نطاق اخلطوط 
العامة للنظام ال�شامل ,  فقد و�شع االإ�شالم اأهدافا عامة للم�شلمني ي�شعون لتحقيقها 
يف ظل نظام قيمي ودليل عمل اذا �شلكوه و�شلوا اىل الكمال الذي يرجونه وعندما 

ماجد زكي الزيود : تعليم القيم وتعلمها , ط3 2010م , دار امل�شرية للن�شر والتوزيع , عمان �ض115.  -1
في�شل حممد خياط : القيم يف ع�شر العوملة , ط2 , 2007م , مكتبة امللك فهد الوطنية الريا�ض , .  -2
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حافظ امل�شلمون االأوائل على قيم االإ�شالم متكنوا من اإقامة ح�شارة اإ�شالمية تقدمت 
االإ�شالمي: هي جمموعة من  املنظور  الرتبوية يف  والقيم  العاملية.  على احل�شارات 
املثل العليا والغايات واملعتقدات والت�شريعات والو�شائل وال�شوابط واملعايري ل�شلوك 

االفراد واجلماعات م�شدرها الله عز وجل)1(.
والقيم االإ�شالمية: هي جمموعة االأنظمة والقوانني التي بينها احلق �شبحانه   
ن�ض  فيها  يرد  مل  التي  االأمور  اما  الكرمي  ر�شوله  و�شنة  العزيز  كتابه  يف  وتعاىل 
�شرعي فان قيمتها تكمن فيما حتققه من خري للنا�ض واملجتمع بجانب االن�شجام مع 

الدين االإ�شالمي وتعامليه. 
اأهداف الرتبية يف الإ�شلم :

 تهدف الرتبية االإ�شالمية يف املقام االأول اإىل)2(:
اإعداد الفرد املوؤمن الذي ي�شتطيع حتمل الر�شالة االإلهية التي عجزت ال�شماوات   /1
واالأر�ض من حملها . وقد هياأ الله  تعاىل االإن�شان واعده واأوكل له مهمة واحدة 
طالبه بالقيام بها, وهي عبادة الله  تعاىل حيث يقول املويل جل وعال {َوَما َخَلْقُت 
اْلِنَّ َواْلِنَس إِلَّ لَِيْعُبُدوِن} )الذاري�ت: 56(. لي�ض هذا فح�شب بل قد زود اخلالق جل 
وعال االإن�شان باالآليات التي ت�شاعده على اأداء هذه الر�شالة, اأال وهي العلم حيث 
اء  اء ُكلََّها ُثمَّ َعَرَضُهْم َعَلى الََْلئَِكِة َفَقاَل َأنبُِئونِي بَِأسَْ قال   تعاىل : {َوَعلََّم آَدَم اَلسَْ

َهـُؤلء إِن ُكنُتْم َصاِدِقنَي} )البقرة: 31(.
النمط  على  االأ�شا�شية  الروابط  فيه  تقوم  الذي  املرتاحم  امل�شلم  املجتمع  اإعداد   /2

االإ�شالمي عن طريق تقوية تلك الروابط واملحافظة عليها.
تقوية الروابط بني امل�شلمني ودعم ت�شامنهم وخدمة ق�شاياهم , ويتم ذلك عن   /3
طريق ما تقوم به الرتبية االإ�شالمية من توحيد االأفكار, وامل�شارب , واالجتاهات, 

والقيم بني امل�شلمني يف م�شارق االأر�ض ومغاربها  .
اأهمية القيم الرتبوية للفرد وللمجتمع:

الزيود : مرجع �شابق.  -1
فل�شفة الرتبية عند اأخوان ال�شفا, املركز العربي لل�شحافة, القاهرة.  -2
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ال  و�شعفها  املجتمعات  فقوة  وا�شتمرارها  املجتمعات  بقاء  على  حتافظ  القيم   .1
يقا�ض بالقوة املادية فاملجتمع الذي ت�شعف فيه القيم ال�شليمة ويركن اىل القيم 

الفا�شدة نهايته للفناء)1(.
القيم حتفظ للمجتمع هويته ومتيزه فالقيم ت�شكل املحور الرئي�ض لثقافة املجتمع   .2
مبا  بع�شها  عن  تتمايز  واملجتمعات  اأفراده  لقيم  وفقا  تت�شكل  املجتمع  وهوية 
تتبناه من اأ�شول ثقافية فتظهر القيم كعالمة فارقة متيز املجتمعات عن بع�شها 
وبالتايل فاإن احلفاظ على هوية املجتمع تنبع من املحافظة على قيم اأفراده فاإذا 

اهتزت القيم كانت موؤ�شرا على �شعف الهوية التي متيز ذلك املجتمع)2(.
وذلك  الفا�شدة  واالأخالقية  االجتماعية  ال�شلوكيات  من  املجتمع  حتفظ  القيم   .3
را�شخا  ح�شنا  ت�شكل  فالقيم  يتعداها  ملن  العقوبات  وترتيب  احلدود  بو�شع 
من ال�شلوكيات التي حتفظ املجتمع من الف�شاد و�شرورة ت�شاعد على و�شف 

وحتديد جزاء ممن يخرج عن قيم املجتمع االأ�شا�شية. 
ايجاد نوع من التوازن والثبات يف احلياة االجتماعية , ت�شكل القيم اإطارًا عامًا   .4

للجماعة ومنطًا من امناط الرقابة الداخلية على حركاتها.
ت�شنيف القيم الرتبوية الإ�شلمية:

القيم الرتبوية اخللقية:
من  نابعة  خ�شو�شية  لها  االإ�شالمي  املنظور  وفق  القيم  اأن  القول  ميكن   
خ�شو�شية الدين اإ�شالمي نف�شه وهي جمموعة من املعايري تعرب عن االإميان مبعتقدات 
را�شخة م�شتقة من م�شدر ديني اإ�شالمي متلئ على الفرد ب�شكل ثابت اختياره اأو 
واأهم  الله)3(  بتقوى  املرتبط  والفن  العلم  الأ�شتات  جامع  معنى  وهي  الديني  منهجه 
اأنواع القيم هي القيم اخللقية وهي التي تعلي من قيم احلوار بكمال اخللق وتزكية 
النف�ض وا�شتقامة ال�شلوك , فرتبي امل�شلم على عمل الطاعات والتزام االأخالق التي 
والوفاء  ال�شدق  مثل   , االآخرة  ال�شعادة يف  وتك�شبه   , الدنيا  احلياة  به يف  ترتقي 

�شليمان عبد الرحمن اجلالد : الوطنية ومتطلباتها يف �شوء  تعاىلم االإ�شالم , ط4 2004م , القاهرة , عامل الكتب , �ض127.  -1
يعقوب اأحمد ال�شهري : الرتبية واالنتماء الوطني, ط2 2005م , دار الفكر , الكويت �ض82.  -2

نعمات اأحمد فوؤاد . من عبقرية االإ�شالم ط1 , دار ال�شحار . القاهرة – �ض41.  -3



{307}العدد الرابع ع�صر - رجب 1439هـ / م�ر�س 2018م

االإ�شالمية  االأخالق  عن  يعرب  الذي  ال�شلوك  على ممار�شة  امل�شلم  وتربي   . واالأمانة 
وتقوده اإىل التاأ�شي بالر�شول �شلى الله عليه و�شلم, الذي بعث  مكماًل ملكارم االأخالق 
وحث النا�ض عليها يف اأكرث من مو�شع )اتق الله حيثما كنت واتبع ال�شيئة احل�شنة 
متحها وخالق النا�ض بخلق ح�شن()1(. كما تعمل القيم الرتبوية االإ�شالمية على تربية 
اأكد  الله كاأنه يراه , وقد  لله عز وجل فيعبد  امل�شلم على االإخال�ض وح�شن املراقبة 
القراآن الكرمي على اأن تذكية النف�ض االإن�شانية هي الغاية من �شتى التكاليف والتذكية 
املق�شودة هنا هي تنقية املعدن االإن�شاين من كافة �شوائبه وجعل الغرائز كلها حتت 
اَها} )ال�صم�س: 9-10(, وينعك�ض  رقابة العقل املوؤمن {َقْد َأْفَلَح َمن َزكَّاَها َوَقْد َخاَب َمن َدسَّ
حتقيق القيم االأخالقية اإيجابًا على املجتمع , حيث ت�شود االإلفة وتنت�شر املحبة بني 
اأفراد املجتمع كافة ف�شاًل عن �شيادة االأمن والطماأنينة , كما ياأمن املجتمع خماطر 
االأمرا�ض النف�شية التي تعاين منها املجتمعات غري امل�شلمة . ف�شاًل عن اأن التم�شك 
اأفراده   بني  االأمن  وي�شيع  املجتمع,  داخل  اجلرمية  انح�شار  يف  ي�شهم  القيم  بهذه 
ويعمل على توجيه النفقات التي تتطلبها مواجهة اجلرمية اإىل م�شاريع تنموية ي�شعد 
اإذ  الرتتيب  القيم االجتماعية يف م�شتوى متقدم من  املجتمع. وتاأتي  الفرد يف  بها 
اإنها تهتم بتحديد القواعد التي ت�شبط ال�شلوك االجتماعي لدى االإن�شان مما ي�شهم 
يف ا�شتقرار احلياة االجتماعية ويحقق الرخاء لالأفراد نتيجة اللتزامهم بهذه النظم 
التي ت�شمل كل ما له عالقة بامل�شلم من حيث اأن�شطته التي ميار�شها فردًا يف جماعة 
اأكرث  اأو ع�شوًا يف املجتمع)2(.  فال�شبط االجتماعي ل�شلوك االإن�شان امل�شلم يكون 
فاعلية حني ينبع من �شلطة داخلية ولي�ض نتيجة لرهبة من �شلطة خارجية كالعرف 
والقانون . وتاأتي اأهمية الرتبية االجتماعية االإ�شالمية لتوقظ يف امل�شلم االنتماء الأمته 
َوَأنَا  ُأمَُّتُكْم ُأمًَّة َواِحَدةً  {إِنَّ َهِذهِ  اأو حزب  اأو نقابة  اأ�شرة  االإ�شالمية وال تقت�شر على 
َربُُّكْم َفاْعُبُدوِن} )الأنبي�ء: 92(,  وال تقف القيم االجتماعية على هذا احلد بل ت�شعى اإىل 
ت�شافر جهود الفرد مع جهود اإخوانه  يف ثقة ويقينًا  يف اأن يد الله مع اجلماعة)3(. 

القيم الرتبوية العتقادية :
اأخرجه الرتمذي وقال حديث ح�شن- اجلامع ال�شحيح ل�شنن الرتمذي, جممد بن عي�شى الرتمذي.  -1

حممد حكيم باقر : القيم الروحية ودورها يف املجتمع ط2 2013م املطبعة الكاظمية , بغداد �ض 53.  -2
حممد عبد ال�شالم العجمي: اأ�شول الرتبية االإ�شالمية من�شورات جامعة ال�شودان املفتوحة 2007م. �ض 121.  -3
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حتتل القيم االعتقادية موقع ال�شدارة بني القيم الرتبوية املختلفة , الأنها ت�شتمد   
قيمتها من العقيدة االإ�شالمية ومت�شك امل�شلم بها يعد املوؤ�شر الرئي�ض والبو�شلة التي 
بها متثل مهمة  والعناية  القيم  تر�شيخ مثل هذه  لذا كان   , امل�شلم  بها �شلوك  يقا�ض 
تربوية اأ�شا�شية  لتحقيق التوازن النف�شي واملجتمعي . وتاأتي اأهمية القيم االعتقادية 
يف كونها تربي امل�شلم على العبودية اخلال�شة لله �شبحانه وتعاىل مبعنى اأنه ي�شعى 
لتحقيق الهدف االأ�شمى الذي من اأجله خلق االإن�شان اأال وهو العبودية اخلال�شة لله 
تعاىل, قال تعاىل : {َوَما َخَلْقُت اْلِنَّ َواْلِنَس إِلَّ لَِيْعُبُدوِن} )الذاري�ت: 56(. مما يقود امل�شلم 
اإىل حمبة الله وطاعته واالنقياد له وال�شعور باالأمن والطماأنينة الأنه يتوكل على الله 
وحده ويتبع اخلطوات التي تقوده اإىل حتقيق الهدف الذي عمل على حتقيقه م�شبقًا 
وا�شعًا ن�شب عينه اأن خزائن   الله ال تنفد, واأن رزقه لن يفوته طاملا مدبر االأمر كرمي 
 ِ واأنه لن ي�شيبه اإال ما كتب الله له {ُقل لَّن ُيِصيَبَنا إِلَّ َما َكَتَب اللهُّ لََنا ُهَو َمْوَلنَا َوَعَلى اللهّ
َفْلَيَتَوكَِّل الُْْؤمُِنوَن}  )التوبة: 51(, واالأهم من ذلك كله فاإن القيم الرتبوية االعتقادية تعمل 
جتاه  بواجبه  الفرد  فيقوم   , املجتمع  اأفراد  بني  واالإخاء  امل�شاواة  قيمة  تعزيز  على 
املجتمع ويح�شل على حقه كاماًل , واأي اختالل يف هذه املعادلة يقود بال�شرورة اإىل 
اختالل يف توازن املجتمع ومن ثم يقود اإىل االإخالل مبيزان ال�شلم االجتماعي نتيجة 
اإىل غريهم  ن�شيبهم  لذهاب  نتيجة  عليهم  يقع  الذي  والظلم  بالغنب  االآخرين  ل�شعور 
اإن  كون  يف  االجتماعي  بال�شلم  االعتقادية  القيم  عالقة  وتاأتي  حق.  وجه  دون  من 
امل�شلم �شاحب العقيدة ال�شحيحة يكون اأبعد النا�ض من التغول على حقوق االآخرين, 
جانب  يف  خ�شو�شًا  الغري  حرمات  انتهاك  من  بنف�شه  النجاة  اإىل  اأحر�ض  ويكون 
االأموال والدماء واالأعرا�ض. لذا فاالهتمام بهذا اجلانب والرتكيز عليه يعد و�شيلة 

ناجحة للحفاظ على ال�شلوك واالأمن االجتماعيني.
القيم الرتبوية التعبدية :

التعبدية  الرتبوية  بالقيم  �شديدًا  اهتمامًا  االإ�شالمي  الرتبوي  النظام  اهتم   
باعتبارها الباعث االأ�شا�شي على اال�شتقامة والطاعة , حيث تقوى ال�شعور مبراقبة 
الله تعاىل حيث ي�شل العبد املوؤمن اإىل درجة االإح�شان التي ي�شل فيها الفرد اإىل 
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درجة )اعبد الله كاأنك تراه فاإن مل تكن تراه فاإنه يراك()1(. كما متثل القيم التعبدية 
اإىل  االعتقادية  القيم  اإدخال  فيه  يتم  الذي  واملعمل  االعتقادية  للقيم  العملي  اجلانب 
التجريب  والتطبيق العملي , هذا التجريب لي�ض على م�شتوى ال�شعائر فقط بل يجب 
اأن متتد اإىل كل مناحي احلياة لت�شمل كل جوانبها االأخالقية واالجتماعية فاالإ�شالم 
مل ينت�شر بال�شيف كما ي�شيع خ�شومه بل بالتعامل باحل�شنى, فال�شالة ك�شعرية ال 
اأهم مظاهر ال�شالة  اإذا مل تنه �شاحبها عن الفح�شاء واملنكر , الأنه من  فائدة منها 
كقيمة تربوية اأن تربي �شاحبها على الف�شائل واجتناب الرزائل {اْتُل َما ُأوِحَي إِلَْيَك 
َيْعَلُم  َأْكبَُ َواللَُّ   ِ َوَلِذْكُر اللَّ َواْلُنَكِر  الَْفْحَشاء  َعِن  َتْنَهى  َلَة  إِنَّ الصَّ َلَة  َوَأقِِم الصَّ اْلِكَتاِب  ِمَن 
َما َتْصَنُعوَن} )العنكبوت: 45(. كما اأن ال�شالة تعمل على تعويد امل�شلم على اأهمية الوقت 
واال�شتفادة منه اإىل اأق�شى حد ممكن فال�شعوب التي قطعت �شوطًا بعيدًا يف التقدم 
والرقي مل ت�شل اإىل هذه املكانة اإال با�شتثمارها للوقت  , فالعبادات جميعها ما هي اإال 
ميزان للم�شلم ي�شتخدمها مليزان حياته كلها, فال�شالة ميزان الأعمال اليوم والزكاة 
ميزان للمو�شم وال�شيام ميزان للعام بينما احلج ميزان للعمر , وكل هذه العبادات 

يحكمها ميقات زماين حمدد.
مفهوم ال�شلم الجتماعي:

يعد االإ�شالم من اأعظم املنح الربانية التي وهبها الله لعبادة وارت�شاه لهم دينًا   
و�شريعة ليحتكمون اإليها. واأن اأهم ما جاء به االإ�شالم هو حتقق ال�شالم االجتماعي 
من خالل حفظه ورعايته للمقا�شد اخلم�شة. حفظ الدين , وحفظ النف�ض وحفظ العقل 
والن�شل وحفظ املال وهذه املقا�شد هي اأهم ما تن�شده املجتمعات للحفاظ على كيانها 
واملتاأمل يف جممل الت�شريعات االإ�شالمية يجدها تنتهي اإىل هذه املقا�شد اخلم�شة 
اجلليلة و ت�شب فيها, فهي لب الدين وقاعدته االأ�شا�شية الرا�شخة , فمق�شد حفظ 
الدين يهدف اإىل حماية جانب التوحيد مما يف�شده وحفظ ال�شريعة مما يعطلها بحيث 
تبقى معامل الدين احلق عقيدة وعبادة وفهمًا قائمة بجمالها ونقائها بال �شوائب اأو 
�شبابية , فيعي�ض امل�شلم �شالم العقيدة ال�شافية ال�شادقة)2(. ووفقًا لهذا الفهم ميكن 

رواه البخاري وم�شلم- اجلامع ال�شحيح, ط1, 2002م, دار بن كثري, دم�شق.  -1
اأجمد اأبو العال : Http// amgaddreabea.makloolong.com اغ�شط�ض 2008م.  -2
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تعريف ال�شالم االجتماعي باأنه ) هو االأمان وحفظ الكرامة والعمل على وجود م�شالح 
العدل()1(,  االآخر وحتقيق  واحرتام  الذات  احرتام  على  تقوم  االأفراد  بني  م�شرتكة 
وهنا ال بد من االإ�شارة اإىل اأن تطبيق العدالة دائمًا ميثل ج�شرًا يو�شل اإىل ال�شالم 
احلقيقي الذي ين�شده اخللق جميعهم)2(, وقد جنح االإ�شالم يف تكوين اأمه اإ�شالمية 
اأعراق واجنا�ض خمتلفة ومتعددة عرب التاريخ الأنه جنح يف �شهرها يف بوتقة  من 
التوحيد, وذلك ما  القراآن وال�شنة املطهرة وقواعد  ثقافية واحدة تقوم على حقائق 
يف�شر من الناحية العملية عدم احتكار مبادئ االإ�شالم من قبل �شعب معني اأو اأر�ض 
معينة , فقد اعتنقه النا�ض من جميع القوميات يف العامل وكلهم على يقني اأن وحدة 

االأمة يف وحدة دينها.
واملراقب لكل التفلتات والتوترات التي نعاين منها يجد اأنها تنطلق من فر�شية   
عدم تطبيق العدالة االجتماعية على الكل العتبارات غري منطقية وهذا بدوره يقود 
القيم  ال�شلم االجتماعي ومن هنا يربز دور بع�ض  التوتر االأمني وانفراط عقد  اإىل 

الرتبوية يف تعزيز هذا ال�شالم واملحافظة عليه كقيمة العدل وقيمة االأمن واحلوار.
بع�ض القيم الرتبوية وعلقتها بال�شلم الجتماعي:

العدل كقيمة تربوية :
ف الباحثون العدالة باأنها )القواعد القائمة اإىل جانب قواعد القانون االأ�شلي  عرنَّ  
موؤ�ش�شة على وحي العقل والنظر ال�شليم وروح العدل الطبيعي بني النا�ض()3(. وي�شتمد 
القيم  اأهم  اأحد  العدل  ويعد   , تعاىل  الله   �شفات  من  �شفة  كونه  من  اأهميته  العدل 
الرتبوية واالإن�شانية التي يقوم عليها االإ�شالم واأنه ورد يف كثري من االآيات القراآنية 
َأْهلَِها َوإَِذا َحَكْمُتم َبنيَْ النَّاِس َأن تَُْكُموْا  وْا اَلَمانَاِت إَِل  يَْأُمُرُكْم َأن ُتؤدُّ {إِنَّ اللهَّ  ما ي�شري 
ا َيِعُظُكم بِِه إِنَّ اللهَّ َكاَن َسِيعاً َبِصيًا} )الن�ص�ء: 58(. واأ�شارت اإليه ال�شنة  بِالَْعْدِل إِنَّ اللهَّ نِِعمَّ
الظلم  اإين حرمت  )يا عبادي  القد�شي  املطهرة يف غري ما مو�شع كما يف احلديث 

ع�شمت حممود اأحمد �شلمان : حول التعاي�ض الديني – دور الدين يف تعزيز ال�شلم االجتماعي.  -1
حممد جمذوب حممد �شالح : روؤية العامل يف املفهوم االإ�شالمي , مركز االإ�شالم والعامل املعا�شر , اخلرطوم , 2008م �ض83.  -2

حافظ ال�شيخ الزاكي : جملة اأفكار جديدة عدد 10 هيئة االأعمال الفكرية . اخلرطوم 2004م �ض 126.  -3
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على نف�شي وجعلته بينكم حمرمُا()1(. ولقد دعا االإ�شالم اإىل عدالة اجتماعية �شاملة 
تر�شيخًا لفكرة العدل كقيمة تربوية وتنمية لها ك�شلوك الأن العدل هو االأ�شا�ض الذي 
يقوم عليه كل جمتمع �شالح ومن هنا تظهر العالقة الوا�شحة بني العدل كقيمة وبني 
ا�شتتباب ال�شالم االجتماعي ور�شوخه اإذ بدون العدل يكون ال�شلم يف خطر داهم 
اأبناء  بني  االأخوة  اإعالن  اإىل  دعا  فاالإ�شالم  لذا  االأ�شا�ض  من  وين�شفه  وجوده  يهدد 
ا الُْْؤمُِنوَن إِْخَوةٌ َفَأْصلُِحوا َبنيَْ َأَخَوْيُكْم َواتَُّقوا اللََّ َلَعلَُّكْم ُتْرحَُوَن}  املجتمع االإ�شالمي {إِنََّ
)احلجرات: 10(, وعمل على الرتغيب يف كل ما يجمع القلوب ويدعم الوحدة االجتماعية 

بني اأفراد املجتمع.
خال�شة القول اأن العدل كقيمة تربوية �شروري ال�شتمرار االإخاء املجتمعي   

وا�شتدامته وبدونه �شتختل القيم الفا�شلة وتزول.
احلوار كقيمة تربوية وعلقته بال�شلم الجتماعي:

والثقايف  الفكري  التوا�شل  اأدوات  اأهم  من  احلوار  باأن  الرتبويون  يوؤكد   
التي تتطلبها احلياة يف املجتمع املعا�شر ملا له من اأثر يف تنمية قدرة االأفراد على 
اأفراد املجتمع �شنة قائمة بني النا�ض اإىل يوم قيام  التفكري واالإبداع  فاخلالف بني 
ال�شاعة, ولكن بتوظيف احلوار كقيمة تربوية ن�شتطيع اأن ن�شل اإىل قا�شم م�شرتك 
بني املتخا�شمني وتقريب وجهات النظر بينهم ما اأمكن . فاحلوار الهادي القائم على 
�شلى  الله  ر�شول  يف  ولنا  ال�شحيح  امل�شار  اإىل  ويوجهه  ال�شلوك  ي�شبط  االإقناع 
الله عليه و�شلم اأ�شوة ح�شنة بل اأن الله تعاىل نف�شه قد حاور املالئكة عند خلق اآدم 
ي 

ِّ
كما ذكر القراآن الكرمي يف كثري من االآيات, قال تعاىل: {َوإِْذ َقاَل َربَُّك لِْلَمَلئَِكِة إِن

ُح بَِْمِدَك 
ِّ
َماء َونَُْن ُنَسب

ِّ
َجاِعٌل ِف اَلْرِض َخلِيَفًة َقالُوْا َأتََْعُل فِيَها َمن يُْفِسُد فِيَها َوَيْسِفُك الد

ي َأْعَلُم َما َل َتْعَلُموَن} )البقرة: 30(, والغر�ض من كل ذلك هو اأن ننتهج 
ِّ
ُس َلَك َقاَل إِن

ِّ
َونَُقد

نحن الب�شر ذات الطريق . وهذا االأدب الرتبوي يف احلوار �شار منهجًا لل�شحابة 
عدة  على  يقوم  اأن  البد  اأكله  يوؤتي  مثمرًا  يكون احلوار  ولكي  بعدهم  من  والتابعني 
مرتكزات اأ�شا�شية اأهمها اأن يكون من غري �شروط م�شبقة ي�شعها اأحد الطرفني اأو 

رواه م�شلم- اجلامع ال�شحيح الإمام املحدثني اأبي احل�شن م�شلم, ط2, مطبعة احللبي, القاهرة.  -1
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كالهما, كما يجب اأن يكون هناك احرتاف متبادل وقبول باالآخر دون اأي ا�شتعالء 
اأن تكون  املوؤكد  ال�شروط فمن  فاإن توفرت هذه  انتقا�ض من قدر الطرف االآخر  اأو 
نهاية احلوار ايجابية ويقود اإىل حتقق ال�شالم االجتماعي املن�شود وحينها ي�شعر كل 
فرد من اأفراد املجتمع بقيمته ويدري اأن له واجبات يجب اأن يقوم بها مقابل احلقوق 

التي �شوف يح�شل عليها وبالتايل يكون املجتمع �شليم ومعافى.
الدرا�شات ال�شابقة :

هناك بع�ض الدرا�شات التي اأجريت ولها عالقة بهذا املو�شوع ومن املوؤكد اأن   
الباحث �شي�شتفيد من هذه الدرا�شات الأنها تك�شف له الطريق الذي يجب اأن ي�شلكه 

يف بحثه كما اأنها تعمل على جتنبه التكرار الذي يوؤدي اإىل اإهدار الوقت واجلهد.
الدرا�صة الأوىل :

درا�شة ) عادل ح�شن عبد الرحمن( 2005م)1(:
هدفت هذه الدرا�شة اإىل تو�شيح مفهوم واأهمية الوقت يف االإ�شالم من خالل   
ما ورد يف القراآن الكرمي وال�شنة النبوية املطهرة, كما هدفت اإىل معرفة دور القيم 

الرتبوية يف الفكر االإ�شالمي يف اإدارة الوقت وا�شتغالله .
ا�شتخدمت الدرا�شة املنهج الو�شفي التحليلي وتو�شلت الدرا�شة اإىل النتائج   

التالية:
يوجد مفهوم للقيم الرتبوية يف الفكر االإ�شالمي وهو ما ميار�شه الفرد ويتحلى   .1

به وينعك�ض على �شلوكه يف املجتمع.
ال�شعائر يف  كل  الأن  االإ�شالمي  الرتبوي  الفكر  للوقت يف  اأهمية كربى  هناك   .2

الدين االإ�شالمي مربوطة بالوقت.
تو�شلت الدرا�شة كذلك اإىل وجود قيم عقلية تدعو اإىل التفكر يف هذا الكون.  .3

 الدرا�صة الث�نية :
درا�شة )الطيب اأحمد عبد ال�شمد( 2005م)2(:

عادل ح�شن عبد الرحمن : القيم الرتبوية الإدارة الوقت يف حياة امل�شلم. املجلة الرتبوية – جامعة ال�شودان للعلوم والتكنولوجيا عدد   -1
3 2005م.

الطيب اأحمد عبد ال�شمد : االأ�شاليب النبوية لتنمية القيم االإميانية لدى ال�شباب امل�شلم ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة – جامعة اأم   -2
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هدفت هذه الدرا�شة اإىل تو�شيح بع�ض اأ�شاليب الرتبية النبوية املوؤدية اإىل   
تنمية القيم االإميانية لدى ال�شباب امل�شلم وا�شتخدمت املنهج اال�شتنباطي. وتو�شلت 

اإىل النتائج التالية :
اإن ال�شنة النبوية هي اأف�شل الطرق واأق�شرها لتنمية قدرات ال�شباب امل�شلم.  .1

الفرد  �شخ�شية  لبناء  �شرورية  امل�شلم  ال�شباب  لدى  االإميانية  القيم  تنمية  اإن   .2
امل�شلم.

تعترب اأ�شاليب احلوار والق�شة واالإقناع اأ�شاليب هامة للرتبية.  .3
الدرا�صة الث�لثة :

درا�شة )يا�شر اأبو ح�شن اأبو( 2011م)1(:
الن�شيج  رتق  يف  االإ�شالمي  املنهج  على  ال�شوء  اإلقاء  اإىل  الدرا�شة  هدفت   
االجتماعي من خالل املنظور االإ�شالمي كما هدفت اإىل الوقوف على الطرق والو�شائل 
ا�شتدامته.  على  وتعمل  ال�شالم  هذا  تر�شيخ  على  نعمل  اأن  ميكن  طريقها  عن  التي 
ا�شتعر�شت الدرا�شة جمموعة من االأدبيات التي اعتمدت عليها فيما بعد . وتو�شلت 

اإىل النتائج االآتية :
ميلك النظام الرتبوي االإ�شالمي منهجًا حمكمًا لتحقق ال�شالم االجتماعي ويعمل   .1

بطريقة تتفادى امل�شكالت قبل وقوعها.
عمل امل�شت�شرقون جاهدين الإل�شاق تهمة االإرهاب باالإ�شالم حتى ال يتمدد وتنت�شر   .2

وقد �شاعدهم بع�ض اجلهلة واأدعياء العلم من امل�شلمني يف هذا امل�شروع.
االإ�شالم ال ير�شى الأتباعه اأن يو�شفوا بالغدر اأو اخليانة , ولذلك يعمل على تر�شيخ   .3

القيم الفا�شلة لديهم حتى ال يقعوا يف هذا الفخ الذي ن�شبه لهم االأعداء.
الدرا�صة الرابعة :

درا�شة )عبد العاطي اأحمد مو�شى وخالد رحمة الله �شالح( 2016م)2(:
هدفت الدرا�شة اإىل معرفة الدور الذي تقوم به كليات الرتبية يف تقوية الن�شيج   

القرى 2005م.
يا�شر ح�شن اأبو : املنهج اال�شالمي يف تر�شيخ ال�شالم االجتماعي , جملة درا�شات جمتمعية , مركز درا�شات املجتمع ال�شودان عدد   -1

8 دي�شمرب 2011م.
عبد العاطي اأحمد مو�شى وخالد رحمة الله دور كليات الرتبية يف متتني ال�شالم االجتماعي يف ال�شودان. ورقة علمية قدمت يف ملتقى   -2

عمداء كليات الرتبية باجلامعات ال�شودانية – ود مدين 2016م.
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االجتماعي ال�شوداين والوقوف على جتربة هذه الكليات مع منظمات املجتمع املدين 
االأخرى للو�شول اإىل هذه الغاية .

تو�شلت الدرا�شة اإىل النتائج االآتية :
من  حتويه  ملا  وذلك  االجتماعي  الن�شيج  رتق  يف  كبري  دور  الرتبية  لكليات    .1

�شخ�شيات موؤهلة متمثلة يف االأ�شاتذة والطالب.
من  املجتمع  خدمة  يف  تلعبه  الذي  بالدور  رهني  التعليمية  املوؤ�ش�شات  جناح   .2

حولها.
تعقيب على الدرا�شات ال�شابقة:

القيم  اأهمية  على  احلالية  الدرا�شة  مع  تتفق  اأوردتها  التي  الدرا�شات  كل   
الرتبوية يف �شلوك االإن�شان �شواء كان هذا ال�شلوك فردي اأم جماعي . كما اأنها تتفق 
على االإ�شالم اأن�شب امل�شادر التي يجب اأن جتعلها هذه القيم وم�شدرًا لها, وتختلف 
ب�شورة  القيم  تناول  فبع�شها   , اجلزئيات  بع�ض  يف  درا�شتي  مع  الدرا�شات  هذه 
عامة فمنها ما تناول قيمة الوقت فقط, درا�شة )عادل( واأخرى تناولت القيم االإميانية       
ب�شورة  االجتماعي  ال�شالم  تناولت  فقد  االآخرتني  الدرا�شتني  اأما  الطيب(  )درا�شة 
خا�شة )درا�شة عبد العاطي , واأبو(. ا�شتفادت درا�شتي من الدرا�شات ال�شابقة يف 
القيم وخ�شو�شًا  املتعلق مبفهوم  النظري  االإطار  نواحي عديدة وحتديدًا يف كتابة 

القيم االإ�شالمية . وكذلك يف جانب اال�شتبيان وحتديد حماوره وفقراته.

املبحث الثالث
اإجراءات الدرا�شة امليدانية

يتناول الباحث يف هذه اجلزئية االإجراءات التي اتبعها يف تنفيذ الدرا�شة   
امليدانية كو�شف جمتمع الدرا�شة وعينتها ثم و�شف االأداة التي ا�شتخدمها وهي 

اال�شتبانة والتاأكد من �شدقها وثباتها , واأخريًا االأ�شاليب االإح�شائية التي اتبعها.
جمتمع  الدرا�شة  :



{315}العدد الرابع ع�صر - رجب 1439هـ / م�ر�س 2018م

باملرحلة   االإ�شالمية   الدرا�شات  معلمي   من  الدرا�شة  هذه  جمتمع  يتكون   
الثانوية  حملية مدين الكربى  )2016 – 2017م( وقد بلغ  عددهم بالوالية  )180( 
وامكانية  عددهم  لقلة  الدرا�شة  لهذه  عينة  هم  الباحث  اعتربهم  وقد  ومعلمة.  معلم  
االأ�شباب  من  جلملة  االإ�شالمية  الدرا�شات  معلمي  اختيار  مت  وقد   . بهم  االحاطة 
املو�شوعية اأهمها انهم وثيقي ال�شلة باحلقل الدعوي والرتبوي فغالبيتهم اإما خطباء 
يف امل�شاجد )رجال(  اأو ن�شاء يعملن يف احلقل الدعوي , ويف ما يلي و�شف تف�شيلي 

لعينة الدرا�شة :

عدد املعلمات االناثعدد املعلمني الذكوراملدار�ضالوحدة االإدارية بناتبنني
22109 �شمال
542018و�شط
642515�شرق

23815جنوب
42159غرب

22810حنتوب
32108ال�شبارقة

24199684العدد الكلي
جدول رقم )1( يو�شح اأفراد العينة موزعني على الوحدات االإدارية مبحلية   

مدين الكربى)1(.
اأداة الدرا�شة :

ال�شالم  على  احلفاظ  يف  الرتبوية  القيم  دور  على  التعرف  الباحث  يود   
االجتماعي يف حملية ود مدين الكربى , با�شتخدام ا�شتبانة مقدمة اإىل عينة الدرا�شة, 
والبيانات واحلقائق  املعلومات  للح�شول على  املالئمة  االأداة  اال�شتبانة  تعترب  حيث 
االأ�شئلة يطلب االإجابة عنها من قبل  املرتبطة بواقع معني وتقدم يف �شكل عدد من 

امل�شدر : وزارة الرتبية والتعليم والية اجلزيرة – اإدارة �شوؤون العاملني.  -1
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االأفراد املعنيني مبو�شوع اال�شتبانة)1(. وقد اتبع الباحث الإعداد هذه اال�شتبانة عدة 
خطوات ومتثلت يف االآتي :

]اأ[ بناء ال�شتبانة :
وقد مت ذلك بناًء على ما تو�شل اإليه الباحث من معلومات من خالل االأدبيات   
الدرا�شات  لعدد من معلمي  للدرا�شة ومقابلته  النظري  االإطار  الواردة يف  الرتبوية 

االإ�شالمية يف املرحلة الثانوية .
ويف حماولة الربط بني ما لدى الباحث من معلومات وما وجده يف امل�شادر   
وحماولته بناء ا�شتبانة جيدة قام ب�شياغة ا�شتبانة من )45( فقرة موزعة على )3( 
حماور كل حمور يحتوي على 15 فقرة  . كما عر�شت اال�شتبانة على بع�ض املحكمني 

الذين اأبدوا بع�ض املالحظات .
ثبات و�شدق ال�شتبانة:

مت ح�شاب ثابت لال�شتبانة عن طرق االت�شاق الذاتي وهي طريقة الفاكروباخ   
واجلدول االتي يو�شح قيم ثبات الدرا�شة املختلفة.

عدد البنود املحورم
) العبارات(

الثبات

150.7362املحور االأول : القيم االإميانية االعتقادية1
150.9401املحور الثاين : القيم االإميانية اخللقة2
150.9494املحور الثالث : القيم االإميانية التعبدية3

جدول رقم)2( يو�شح ثبات و�شدق اال�شتبانة
ثبات  معامل  بلغ  حني  ويف   )0.7362( االأول  للمحور  الثبات  معامل  بلغ   
املحور الثاين )0.9401( اما معامل املحور الثالث فقد بلغ )0.9494( وهذا يدل 
على اأن اال�شتبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات مما جعل الباحث مطمئنًا اإىل النتائج 

التي �شتتو�شل اإليها الدرا�شة. 
منهج  الدرا�شة : 

عبد الرحمن عد�ض عبيدات وكايد عبد احلق , البحث العلمي – مفهومه – ادواته واأ�شاليبه ) همان , دار الفكر للن�شر والتوزيع ,   -1
2007م �ض 121.
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اتبع الباحث املنهج الو�شفي التحليلي يف بحثه هذا ,  وهو منهج  يعتمد  على   
امل�شح   طريق   عن   التي  جمعها   والبيانات   املعلومات  من  امل�شتخل�شة  النتائج  حتليل  

امليداين  ملجتمع  البحث)1(.  
عر�ض وتف�شري النتائج:

عر�ض نتيجة ال�شوؤال االأول الذي ن�شه : ما دور القيم الرتبوية االعتقادية يف تر�شيخ 
ال�شالم االجتماعي؟

رقم
الفقرة اإىل اأي حد ت�شهم العبارات التالية يف تطور ال

الن�شيج الجتماعي

اب
حل�ش

ط ا
و�ش
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ري
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اف
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ى 
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دالة عند م�شتوى 0..4.031.1500.5411تر�شيخ مفهوم ال�شتعانة بالله وان النا�ض اأمامه �شوا�شية1
دالة عند م�شتوى 0..4.171.1120.5231الثقة بالله رازقًا والقناعة بذلك2
دالة عند م�شتوى 0..4.081.3750.5741موالة املوؤمن ومعاداة الكفار3
دالة عند م�شتوى 0.05 3.821.1200.334الإميان بالر�شل والقتداء بهم يف اأقوالهم واأفعالهم4
دالة عند م�شتوى 0.05 3.751.4370.377حمبة الر�شول )�ض( 5
دالة عند م�شتوى 0.05 4.181.0430،354الإميان بان الر�شل ب�شر ولكنهم حجة علينا جميعًا6
دالة عند م�شتوى 0.05 3.471.2220.382دعوة الر�شل قائمة على املحبة وال�شلم7
دالة عند م�شتوى 0.05 3.151.5110.317العتقاد املطلق بوجود امللئكة8
دالة عند م�شتوى 0.05 3.971.8790.325وجود ملكني يكتبان احل�شنات وال�شيئات ل يقران9

دالة عند م�شتوى 0.01 4.071.9210.647العتقاد اأن ما جاء يف الكتب ال�شماوية هو احلق10
دالة عند م�شتوى 0.01 4.371.1000.594�شرورة اللتزام بالأركان التي جاءت يف القراآن الكرمي11
دالة عند م�شتوى 0.05 3.921.2100.392الإميان بحياة الربزخ واأنه فيها نعيم و�شقاء ح�شب عمل الإن�شان12
دالة عند م�شتوى 0.01 4.351.9970.534الإميان باجلنة والنار وما فيهما13
دالة عند م�شتوى 0.01 4.671.5170.625الت�شديق بقدرة الله واأن الأمر جميعه بيده14
دالة عند م�شتوى 0.01 4.651.2000.636التوكل على الله واأن  ما اأراده حادث وما مل يرده مل يحدث15

بالنظر اإىل اجلول رقم )1( العبارات )1.210.11( نالحظ اأنها احرزت م�شتوى   
اإىل دورها الكبري يف تر�شيخ  داللة كبري وفقًا ملعامل ارتباطها, وهذ ي�شري بو�شوح 
من  احلد  هذا  توفر  الأن   , املو�شوع  بهذا  القوية  وعالقتها  االجتماعي  ال�شالم  مفهوم 
االميان بالله والقناعة بالرزق والثقة بالله يقودان دون �شك اإىل ت�شليح الفرد ويك�شبانه 
مناعة �شد قوى ال�شر التي ترتب�ض به  ومبجتمعه , وذات االأمر ينطبق على العبارتني 

رجاء اأبو عالم : منهج البحث الرتبوي , مرجع �شابق.  -1
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)13.15( , وذلك يرجع خلطورة داء احل�شد على املجتمعات ووحدتها ومتا�شكها بل 
ويرجع اإليه ال�شبب االأ�شا�شي يف اأول جرمية قتل يف التاريخ وهي مقتل احد ابني اآدم 
على يد اأخيه , ولي�ض بعيدًا من هذا املعنى العبارة )15( التي توؤكد ذات املفهوم . ولو 
ا�شتعر�شنا م�شببات امل�شاكل التي تظهر بني احلني واالآخر جندها ترجع كلها اإىل هذه 

االأ�شباب , وهذا يف�شر بو�شوح ارتفاع التاأكيد من قبل عينة الدرا�شة.  
االإجابة عن  ال�شوؤال الثاين الذي ن�شه : ما دور القيم الرتبوية  التعبدية يف   

تر�شيخ ال�شالم االجتماعي؟

الفقرات اإىل اأي حد ت�شهم العبارات التالية يف تقوية الن�شيج م
الجتماعي
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دالة عند م�شتوى 0،01 1،5411،2430،532اإقامة ال�شلة لوقتها ويف جماعة ت�شاهم يف حتقيق ال�شلم الجتماعي1
دالة عند م�شتوى 0،01 3،1211،1730،514ال�شلة تنهي عن املنكرات وهذا ي�شهم يف حتقيق ال�شلم الجتماعي2
دالة عند م�شتوى 0،01 3،3111،2140،543اأداء ال�شلة حتمي �شاحبها من الهلع واخلوف3
دالة عند م�شتوى 3،7301،0150،1570،05الزكاة تربي امل�شلم وجدانيًا وتظهر قدرًا من التكافل4
دالة عند م�شتوى 4،850،9420،2120،05ت�شهم الزكاة يف الق�شاء على الفقر مما يوؤدي اإىل حتقيق ال�شلم الجتماعي5
دالة عند م�شتوى 3،770،9370،3740،05تعمل الزكاة على حتقيق التوازن القت�شادي يف املجتمع وبالتايل يحقق ال�شلم6
دالة عند م�شتوى 4،251،1350،5040،01ت�شهم الزكاة يف اإزالة الأحقاد التي هي اأ�شا�ض امل�شاكل يف املجتمع7
دالة عند م�شتوى 4،401،2010،4320،01يعمل ال�شوم على تربية الفرد على خمالفة هوى نف�شه وهو �شبب الدمار الجتماعي8
دالة عند م�شتوى 4،221،5120،3340،05ال�شوم وقاية لل�شباب من الرذائل التي تقود اإىل دمار املجتمع9

غري دالة3،370،9420،172احلج يربي الفرد على التجرد والإخل�ض10
غري دالة4،170،9520،150احلج يقود اإىل ما يحقق ال�شلم وامل�شاواة بني النا�ض 11
دالة عند م�شتوى 4،321،1130،3240،05يربي ال�شوم امل�شلم على المتثال والطاعة12
دالة عند م�شتوى 3،761،0340،2170،05يرو�ض ال�شوم امل�شلم على الإح�شا�ض بالآخرين مما يقود اإىل العدالة13
غري دالة3،820،8340،132يربي احلج امل�شلم على وحدة امل�شري والغاية14
غري دالة4،150،7740،175العبادات ب�شفة عامة تعود امل�شلم على امل�شئولية15

باإلقاء نظرة على اجلدول رقم )2( وخ�شو�شًا العبارات رقم )1,2,3( جند   
اأنها حتققت بدرجة كبرية ول�شنا يف حاجة الإجهاد انف�شنا لنعرف ال�شبب , فالعبارات 
الثالث تعرب عن �شعرية من اأهم �شعائر االإ�شالم وال يخفى دورها االجتماعي ويف 
توثيق عرى االإخاء بني اأفراد املجتمع امل�شلم فوجود النا�ض مع بع�شهم خم�ض مرات 
يف اليوم الواحد ويف وجود الروحانيات العالية ت�شفي على هياأتهم بهجة ويجعل 
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منهم ج�شدًا واحدًا اذا ا�شتكى منه ع�شو اأ�شابت احلمى باقي اجل�شد .
العبارة رقم )5( بذات اجلدول ت�شري اإىل اأهمية الزكاة ك�شعرية دينية مهمة ودورها   
اإىل خلق  اأنها تقود  اإيجابية جتاه االأغنياء. كما  الفقراء وجعل عالقتهم  يف تطييب خاطر 

توازن اجتماعي الأن اختالل التوازن االجتماعي من اأكرب املهددات االأمنية االجتماعية.
3/ املحور الثالث:

عر�ض نتيجة ال�شوؤال الثالث الذي ن�شه: ما دور القيم الرتبوية االجتماعية   
يف تر�شيخ ال�شالم االجتماعي ؟

رقم
الفقرة اإىل اأي حد ت�شهم العبارات التالية يف تقوية ال

ط الن�شيج الجتماعي
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دالة عند م�شتوى 4،371،1320،4920،01اهتمام الإ�شلم بالأ�شرة وتكوينها وي�شاهم يف تعزيز ال�شلم الجتماعي1
دالة عند م�شتوى 5،221،2200،5170،01الهتمام بالعمل اجلماعي يف الإ�شلم ي�شهم يف حتقيق ال�شلم الجتماعي2
دالة عند م�شتوى 3،771،1150،3720،01اإتباع الرهينة والنعزال عن الآخرين يهدم ال�شلم الجتماعي3
لله 4 الولء  الديني بعد  الإ�شلم على مفهوم النتماء  تاأكيد 

يزيد الخاء بني امل�شلمني.
دالة عند م�شتوى 4،500،9920،4220،01

دالة عند م�شتوى 3،501،1000،5120،01اهتمام الإ�شلم وتاأكيده على امل�شئولية الفردية5
دالة عند م�شتوى 4،221،4300،4230،01اإقرار النظام  الرتبوي الإ�شلمي يف قاعدة كلكم لآدم واآدم خلق من تراب6
غري دالة4،141،1290،172اعتماد القراآن وال�شنة مرجعية يف حالة الختلف7
غري دالة3،640،9420،271اعتبار الق�شا�ض واحدًا من اأ�شا�شيات ال�شريعة الإ�شلمية8
دالة عند م�شتوى 5،350،9970،4700،01وجود نظام التكافل الجتماعي يف املجتمع الإ�شلمي9

دالة عند م�شتوى 5،171،1940،4920،01اعرتاف النظام الإ�شلمي بالأعراف احلميدة التي �شبقته10
دالة عند م�شتوى 4،321،1420،5310،01اإ�شهام الزكاة يف حماربة الفقر والعطالة11
غري دالة4،721،1320،194تاأديب اخلارجني على القانون وقطاع الطرق12
الذاتية 13 الرقابة  على  الإ�شلمي  الرتبوي  النظام  اعتماد 

واإحياء �شمري الفرد
غري دالة4،550،9920،201

دالة عند م�شتوى 3،721،3720،5100،01اإ�شراك الأ�شرة واملدر�شة وامل�شجد يف عملية الرتبية والتن�شئة الجتماعية14
ملحاربة 15 ال�شعر،  خ�شو�شًا  ال�شعبي  املوروث  توظيف 

ظاهرة النهب وترويع الآمنني
دالة عند م�شتوى 3،901،1230،0320،01

بالنظر للجدول رقم )3( الفقرات )1, 14( نالحظ بو�شوح االأثر االإمياين   
لتكوين االأ�شرة ال�شاحلة يف خلق التوازن االجتماعي الذي يقود اإىل املحافظة العالئق 
االجتماعية مما يوؤدي اإىل املحافظة على الن�شيج االجتماعي , الأن االأ�شرة ال�شاحلة  
قطعًا ال تنتج اإال اأ�شخا�شًا اأ�شوياء ي�شاهمون يف بناء املجتمع ويعملون جاهدين اإىل 
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املحافظة على اللحمة االجتماعية , ويقود هذا بال �شك اإىل العمل اجلماعي الذي هو 
عك�ض االنعزال واالنكفاء على الذات , ولو اأعدنا النظر يف الفقرات )9 , 10 , 11( 
جتدها اأي�شًا  ذات داللة معنوية , وذلك الأن التكافل االجتماعي يقود بال�شرورة جلعل 
املجتمع بكافة طبقاته واألوانه اأ�شرة واحدة مما يقلل من هذه ال�شراعات مهما  كان 

�شكلها ويقلل كذلك من فر�ض التناف�ض غري ال�شريف بني اأفراد املجتمع الواحد.
الأنها  وذلك   , ن�شبيًا  �شعيفة  ا�شتجابة  ذات  فكانت   ,  )8  ,7( العبارات  اأما   
وتف�شي  اأن اجلهل  اإذ  والنزاعات  مناطق احلروب  املعا�ض حاليًا يف  الواقع  تعك�ض 
االأمية يقفان كاأهم االأ�شباب التي تقود اإىل احلروبات  والقتل والدمار , لذلك على 
الدولة اأن ت�شعى جاهدة لرفع الوعي الديني لدى تلك املجتمعات وتب�شريهم بحرمة 
الدماء واالأموال واالأعرا�ض , وبالرجوع اإىل اجلدول )3( العبارة )15( نالحظ اأنها 
ح�شلت على اأعلى درجة وهذا يقودنا اإىل حقيقة مهمة وهي الدور الكبري الذي يلعبه 
املوروث ال�شعبي يف توجيه ال�شلوك االجتماعي والديني خ�شو�شًا يف جمتمع �شبه 

اأمي وي�شع ملثل هذه القيم اأهمية كربى.

النتائج والتو�شيات
اأوًل : النتائج :

بناًء على ما ورد يف البحث من ت�شاوؤالت فقد تو�شلت الدرا�شة اإىل جمموعة   
من النتائج نحددها يف االآتي:

اإن القيم الرتبوية تعلب دورًا هامًا وموؤثرًا يف احلفاظ على ال�شالم االجتماعي   .1
وتوطيد دعائمه , اإن امكن توظيفها على الوجه االأمثل.

مفهوم ال�شالم االجتماعي ياأتي يف �شياقات خمتلفة ومبعاٍن عديدة كالطماأنينة   .2
واحلياة الطيبة و�شمان الزرق املادي.

تبدو اأهمية ال�شالم االجتماعي متعاظمة, اإذ اأنها به تتحقق �شعادة الدارين.  .3
ثانيًا: التو�شيات:

يف �شوء النتائج التي تو�شل اإليها البحث ميكن �شياغة التو�شيات االآتية:
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الروحية   بالو�شائل  االإ�شالمية  البالد  يف  االأمنية  االأجهزة  تفعيل  �شرورة   .1
م�شاهمة توفري االأمن للبالد والعباد.

تعميق املفاهيم العقدية التي ت�شاعد يف حتقيق االأمن النف�شي يف املناهج الرتبوية.  .2
االجتماعي  ال�شالم  حتقيق  يف  بدورها  تقوم  لكي  الرتبوية  املوؤ�ش�شات  تفعيل   .3

خ�شو�شًا امل�شجد واملدر�شة.
امل�شادر واملراجع

اأول : امل�شادر :
القراآن الكرمي  /1

ابن منظور: ل�شان العرب, مكتبة حتقيق الرتاث, بريوت, ط3, 1993م.   /2
اجلامع ال�شحيح ل�شنن الرتمذي, حممد بن عي�شى الرتمذي.  /3

البخاري - اجلامع ال�شحيح, ط1, 2002م, دار بن كثري, دم�شق.  /4
حممد بن يعقوب الفريوزبادي : معجم القامو�ض املحيط , ط3 2008م , دار   /5

املعارف , بريوت 
حممد بن علي ال�شوكاين : فتح القدير اجلامع بني فني الدراية والرواية يف   /6

علم التف�شري , ط2 2003م , مكتبة الر�شد الريا�ض 
ثانيًا : املراجع :

اأ�شا�شية يف الرتبية , ط2 , 2001م , دار  اإبراهيم اخلطيب : مفاهيم  اأحمد   .1
الثقافة للن�شر والتوزيع , عمان.

امل�شدر : وزارة الرتبية والتعليم والية اجلزيرة – اإدارة �شوؤون العاملني.  .2
اأجمد اأبو العال : Http// amgaddreabea.makloolong.com اغ�شط�ض 2008م.   .3

درا�شات جمتمعية , مركز درا�شات املجتمع  ال�شودان.  .4
�شليمان عبد الرحمن اجلالد : الوطنية ومتطلباتها يف �شوء  تعاىلم االإ�شالم   .5

, ط4 2004م , القاهرة , عامل الكتب.
عبد الرحمن عد�ض عبيدات وكايد عبد احلق , البحث العلمي – مفهومه –   .6

ادواته واأ�شاليبه  2007م , عمان , دار الفكر للن�شر والتوزيع . 
الرتبية يف متتني  كليات  دور   , الله  وخالد رحمة  مو�شى  اأحمد  العاطي  عبد   .7
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ال�شالم االجتماعي يف ال�شودان. ورقة علمية قدمت يف ملتقى عمداء كليات 
الرتبية باجلامعات ال�شودانية 2016م – ود مدين .

في�شل حممد خياط : القيم يف ع�شر العوملة , ط2 , 2007م , مكتبة امللك فهد   .8
الوطنية الريا�ض.

ماجد زكي الزيود : تعليم القيم وتعلمها , ط3 2010م , دار امل�شرية للن�شر   .9
والتوزيع , عمان .

حممد حكيم باقر: القيم الروحية ودورها يف املجتمع , ط2 2013م , املطبعة   .10
الكاظمية , بغداد.

حممد عامر اجلوهري : القيم الرتبوية ما لها وما عليها , ط3 , 2005م , دار   .11
الفالح القاهرة.

جامعة  من�شورات  االإ�شالمية(.  الرتبية  اأ�شول   ( العجمي  ال�شالم  عبد  حممد   .12
ال�شودان املفتوحة 2007م.

حممد جمذوب حممد �شالح : روؤية العامل يف املفهوم االإ�شالمي , 2008م ,   .13
مركز االإ�شالم والعامل املعا�شر , اخلرطوم.

نعمات اأحمد فوؤاد . من عبقرية االإ�شالم ط1 , دار ال�شحار . القاهرة.  .14
 8 عدد  االجتماعي  ال�شالم  تر�شيخ  يف  اال�شالمي  املنهج   : اأبو  ح�شن  يا�شر   .15

دي�شمرب 2011م , جملة در على حممد ال�شاوي ,2011م.
يعقوب اأحمد ال�شهري : الرتبية واالنتماء الوطني, ط2 2005م , دار الفكر , الكويت   .16

املجلت والر�شائل العلمية:
الطيب اأحمد عبد ال�شمد : االأ�شاليب النبوية لتنمية القيم االإميانية لدى ال�شباب   .1

امل�شلم, 2005م ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة – جامعة اأم القرى.
االأعمال  هيئة  2004م   10 عدد  جديدة  اأفكار  جملة   : الزاكي  ال�شيخ  حافظ   .2

الفكرية . اخلرطوم. 
عادل ح�شن عبد الرحمن : القيم الرتبوية الإدارة الوقت يف حياة امل�شلم عدد 3   .3

2005م. املجلة الرتبوية – جامعة ال�شودان للعلوم والتكنولوجيا.
ع�شمت حممود اأحمد �شلمان : حول التعاي�ض الديني ودور الدين يف تعزيز   .4

ال�شالم االجتماعي.
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مكونـــات املعرفــــة العلميـــــة فــي املناهـــــج 
السودانية واجتاهات طرق تدريسها بني احلداثة والتأصيل )املكون الرياضي أمنوذجًا(

د. حممد طه اأحمد املب�رك)1(

امل�شتخل�ض
العلمية  املعرفة  مكونات  تدري�ض  اأ�شاليب  طبيعة  حتديد  اإيل  البحث  يهدف   
والتاأ�شيل  باحلداثة  عالقتها  وحتديد  ال�شوداين  الدرا�شي  املنهج  يت�شمنها  التي 
العلمية  باخلربات  ال�شودان  اإن�شان  تزويد  يف  ت�شاهم  التي  النتائج  وا�شتخال�ض 

احلديثة والقيم االإ�شالمية الرثة. 
ا�شتخدم الباحث املنهج الو�شفي التحليلي الأنه االأن�شب لطبيعة هذا البحث   
ال�شوداين  الدرا�شي  املنهج  العلمي يف  املكون  تدري�ض  اأن طرق  اإىل  البحث  خل�ض 

يحقق االتي :
- ن�شر ثقافة االإ�شالم.

- تو�شيع قدرات املعلم التدري�شية.
- تعليم تعلم املادة بنجاح.

اأهم التو�شيات :
يو�شي الباحث ب�شرورة اأن تكتمل مكونات املعرفة العلمية يف املنهج ال�شوداين   -

على الثقافات ال�شودانية .
يو�شي باأهمية حتديث اجتاهات طرق تدري�ض مكونات املعرفة العلمية .  -

املبحث االأول
مقدمة

اإن التغري اأحد �شمات احلياة يحدث من خالل كل الن�شاطات الب�شرية يحدث   
يف املحتويات املعرفية يف املناهج فاملحتوى املعريف العلمي يف املنهج ال�شوداين يف 

اأ�شتاذ م�شاعد, كلية الرتبية, جامعة القراآن الكرمي وتاأ�شيل العلوم.  -1
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ت�شارع متجدد ال يبقى علي وجه واحد مير بتطورات متباينة تتغري يف م�شامينها 
ودالالتها كل حني مما دفع الباحث للبحث يف هذا املو�شوع وذلك ملعرفة كمية التغري 
الناجت يف املحتوى املعريف للمنهج والوقوف علي كمية اجلهد الذي يجب ان يبذل 

لعالج ذلك التغري.
 – – املبادئ  – املفاهيم  العلمية قد ت�شمل احلقائق  املعرفة  اإن  حمتويات   
بني  فالرابط  م�شرتكة  عالقات  بينها  تربط  قد  حمتويات  وهي  والنظريات  القوانني 
اإلية  يحتكم   وعندما  وحقيقة  مبدءًا  ي�شبح  املفهوم  وت�شميم  احلقيقة  هي  املفهوم 
الروابط ترتكز  اأن هذه  النظرية ت�شبح قانونًا,  اثبتت  اإذا  اأما  النا�ض ي�شبح نظرية 

وتعتمد علي االآتي :
املعلم الفعال -  املنهج – الطالب .  

)اإن املعلم الفعال يعترب حجر الزاوية لهذه الركائز الأنه يعمل على:
حتديث مادة درا�شته  -

تنمية منوه املهني   -
امتالك و�شائل تدري�ض حديثة   -

تطور قدرات طالبه يف املجاالت املختلفة   -
للهداية  االأمل  باب  يفتح  مما  االإ�شالم  مببادئ  املنهج  يف  العلمي  املكون  ربط   -

واالإميان(1.
َماَواِت َوالَْْرِض َوَل َخْلَق َأنُفِسِهْم َوَما ُكنُت  يقول تعاىل : {َما َأْشَهدتُُّهْم َخْلَق السَّ  

نَي َعُضدًا} )الكهف: 51(.
ِّ
ُمتَِّخَذ الُِْضل

م�شكلة وا�شئلة البحث :
ال�شوداين  الدرا�شي  للمنهج  العلمي  املكون  اأن  يف  تتمثل  البحث  م�شكلة   
يحتاج اإيل تعديل حتى يرتبط بالثقافات االإ�شالمية ويحتاج ايل تعديل يف اجتاهات 

طرائق تدري�شه ليطور قدرات الطالب ومعلميهم .
ال�شوؤال  علي  االإجابة  وحاولت  امل�شكلة  من  انطلقت  فقد  البحث  اأ�شئلة  اأما   
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التايل:
املنهج  يف  العلمية  املعرفة  مكونات  تدري�ض  طرق  تعديل  ي�شهم  مدى  اأي  اإىل   -

ال�شوداين نحو احلداثة والتاأ�شيل ؟
هل طرق تدري�ض مكونات املعرفة العلمية :  -

ت�شتخدم الو�شائل التدري�شية احلديثة ؟  -
هل تهدف اإيل تطوير قدرات الطالب؟   -

هل تطور قدرات املعلمني ؟  -
هل ترتبط باملفاهيم االإ�شالمية؟   -

هل ت�شتخدم �شواهد من االآيات القراآنية؟   -
منهجية البحث:

ا�شتخدم الباحث منهجية حمددة للو�شول اإيل االإجابة علي ال�شوؤالني اأعاله.  
حمل  املو�شوع  بو�شف  يهتم  الذي  التحليلي  الو�شفي  املنهج  ا�شتخدم   
املحتوي  تدري�ض  اأ�شاليب  عن  تعرب  التي  املختلفة  جوانبه  بتحليل  ويهتم  الدرا�شة 

املعريف يف املنهج .
اتبع الباحث املنهج التاأ�شيلي ملناق�شة العالقة بني املحتوى املعريف يف املنهج   

من خالل التحديث والتاأ�شيل و ثقافة االأمة ال�شودانية من خالل منهج االإ�شالم.
اأهداف البحث:

هدف البحث اإىل االآتي :
احلداثة  �شوء...  يف  العلمية  املعرفة  حمتويات  تدري�ض  طرق  علي  الوقوف   /1
والتاأ�شيل بغر�ض ا�شتخال�ض نتائج ت�شهم يف اإعداد اإن�شان ال�شودان اإعدادًا 
كامال من جميع النواحي ويف مراحل منوه كلها اإعدادًا من خالل املبادئ والقيم 

االإ�شالمية وطرق الرتبية احلديثة.
كما جاءت يف  العلمية  املعرفة  تدري�ض  اأ�شاليب  اأ�شلمة مكونات  اأهداف  تنفيذ    /2

خطة )الفاروقي( التي تن�ض على االآتي:
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)التمكني من العلوم احلديثة . اأ / 
التمكني من  الرتاث االإ�شالمي .  ب / 

اإثبات ال�شلة بني االإ�شالم وخمتلف فروع مكونات املعرفة العلمية . ج / 
واملعارف  الرتاث  بني  املبدع  التاألف  من  متكن  و�شائل  عن  البحث  د / 

املعا�شرة.
و�شع الفكر االإ�شالمي يف امل�شار الذي يتيح له النموذج االإلهي(2. هـ / 

اأهمية البحث:
هذا البحث ي�شاعد يف معرفة مكونات املعرفة العلمية يف املنهج ال�شوداين 

- يناق�ض البحث طرق واجتاهات تدري�ض املكونات املعرفية للمنهج.
- ال�شوداين.

-  ي�شاعد هذا البحث يف منو املعارف واالأن�شطة االكادميية .
م�شطلحات البحث:

1/ املعرفة : 
)هي اإدراك ال�شيء على ما هو عليه(3.  

2/ املعرفة العلمية : 
)هي الت�شور والت�شديق, الت�شور يعني املعرفة والت�شديق يعني اليقني(4.  

3/ املعرفة العلمية: 
)هي اجلوانب املعرفية التي تنطوي عليها وجهة نظر الفرد وت�شمل احلقائق   

واملفاهيم والتعميمات والقوانني والنظريات العلمية(5.
4/ التاأ�شيل واحلداثة :

التاأ�شيل هو ا�شتناد اإىل اأ�شل ثابت ووا�شح فاالأ�شل يكون على �شورة دليل   
اأو قاعدة . والدليل اإما اأن يكون من ال�شرع اأو من العقل اأو من االإجماع والقاعدة اإما 

اأن تكون من الفقه اأو الكالم اأو العرف .
احلداثة يف هذا البحث تعني اأن ت�شتقل كل اأمة باإ�شلوبها اخلا�ض بها يف   
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احلياة . اأحيانًا قد تاأخذ احلداثة معناها من املعارف والفل�شفات الغربية. 
اأهداف  وفق  ال�شامل  النمو  نحو  الفرد  �شلوك  تعديل  باأنه  عرف  املنهج  اأما   

حمددة(6.
هيكل البحث:

املبحث الول : خطة البحث وت�شمل :
- مقدمة.

- اأ�شئلة البحث.
- اأهداف البحث .

- م�شطلحات البحث.
املبحث الثاين: االطار النظري وي�شتمل على :

- مقدمة )تعريف املعرفة(.
- مطلب اأول – حمتوى املكون املعريف.

- مطلب ثاين – مفهوم املحتوى املعريف.
- مطلب ثالث – اأهداف املحتوى املعريف.

- مطلب رابع – م�شتويات املحتوى املعريف.
املبحث الثالث:

- مطلب اأول – طرائق تدري�ض املحتوى املعريف.
- مطلب ثان – طرائق تدري�ض املحتوى الريا�شي اأمنوذجًا للمكون املعريف .
- مطلب ثالث – املعرفة ما بني احلداثة والتاأ�شيل من خالل املكون املعريف.

ختام البحث : يتكون من :
- نتائج

- خامتة 
- مراجع وم�شادر

-  فهر�ض للهوام�ض وفهر�ض عام
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املبحث االأول
مقدمة )املــكون املـــعريف(

اإذا كانت املعرفة عمومًا تعرف باأنها الت�شور اأو الت�شديق واملعرفة العلمية يف   
م�شمونها تعرب عن املجتمع يف كلياته فاملكون املعريف يتلخ�ض يف ال�شكل اأدناه.

اأما هيكل البناء املعريف يكون على النحو التايل:
املكون املعريفالبناء املعريفاملعرفة العلم املتعلم واملهارات

ت�شكيل  يف  مبا�شر  ب�شكل  ت�شهم  )املعرفة  )�ض-183(:  احلرجايل  يقول   
املناخ الثقايف لالإن�شان وهي اأ�شا�ض فكر الب�شر تقوم عملياتها على :

احلكم   – اال�شتنتاج   – اال�شتقراء   – التخيل   – التذكر   – احل�شي  االإدراك 
والتفكري.

الغرب  وعامل  االإ�شالم  نظريتا  عليهما  اتفقت  رئي�شيان  م�شدران  ولها   
وامل�شدران هما الكون والوحي فالكون يرتبط باأمور غيبية وهذا ما يوافق الوحي 
كما اأن االإن�شان لي�ض حمدودًا فلي�ض العدم ما ال يعرفه االإن�شان ولي�ض الوجود ما 

عرفه.
اإن مفهوم املعرفة اأو العلم يعني اإدراك االأ�شياء. املعرفة اإدراك ي�شبقه جهل   

اأما العلم فهو خالف ذلك فالله تعاىل عاملًا ولي�ض عارفًا.
وقد عٌرف املعا�شرون املعرفة – باأنها كل اعتقاد جازم �شواء طابق الواقع اأم   

مل يوافقه وبهذا كانت املقولة  - ان كل علم معرفة ولي�ض كل معرفة علمًا(7.



{329}العدد الرابع ع�صر - رجب 1439هـ / م�ر�س 2018م

املطلب االول
حمتوى املكون املعريف يف املنهج الدرا�شي

1- املحتوى من املنظور اخلدمي :
   )Ralf Tailer( اإن املحتوي يتكون من نف�ض املكونات التي حددها رالف تيلر(  
 – – اأ�شاليب  – حمتوى  اأهداف   : مكونات  اربعة  يف  وحددها  1949م  عام  يف 

تقومي.
مكونات   )BRUNER( برونر  ا�شاف  1963م  عام  يف  التعريفات  توالت  ذلك  بعد 
ا�شيود  وا�شاف  للعلم  العقلي  والبعد  الزمني  بالبعد  تهتم  العلمية  للمعرفة  جديدة 
)Osyood( ومن بعدها ديلتون )DILTON( م�شالتي الو�شائل التعليمية واخلربات 

امل�شافة لتح�شر اال�شافات التعليمية يف ثالثة اطراف : املعلم – املتعلم - املنهج.
2 / املحتوى من املنظور الإ�شلمي :

املحتوى من املنظور االإ�شالمي يعني النظر يف جميع اأنوع املعارف العلمية   
التي يجب اأن يتعلمها الفرد اأو اجلماعة من امل�شلمني بح�شب فائدتها ودرجة نفعها 

لديهم يف الدنيا واالآخرة.
3 / املحتوى من منظور احلداثة :

والتعميمات  واملفاهيم  باحلقائق  العلمية  املعرفة  مكونات  حددوا  املحدثون   
والقوانني والنظريات العلمية وحددوا م�شتوياتها بال�شكل الهرمي اأدناه 

نظريات
قوانـــــــــــني

تعليمــــــــــــــــــات
مفاهيـــــــــــــــــــــــــــــم

حقائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

راءا�شتنبــــــــــــاط
ــــــــ

قــــــ
�شت

ا

�شكل ميثل البناء املعريف ملكونات املعرفة العلمية
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قاعدة الهرم متثل احلقائق التي ميكن ا�شتخدامها من واقع املتغريات القمة   
متثلها النظريات العلمية ذات الطبيعة التجريبية. ال�شكل الهرمي يف م�شمونه يعتمد 

على عالقة �شاعدة )ا�شتقراء( وعالقة هابطة )ا�شتنباط(.
4/ املحتوى من خلل اخل�شائ�ض :

وال�شمول  واملو�شوعية  بالثبات  يت�شف  باملنهج  املعريف  املكون  مفهوم   
وقوانني  يحتويه من حقائق  لكنه مما  الذات  بعيدًا عن  يكون  العر�ض  وباالأمانة يف 
اأدلة  تظهر  فقد   , للعلم  واملكان  الزمان  حدود  يف  ن�شبية  معارف  تعترب  ونظريات 

و�شواهد وبراهني جديدة تدعو اإىل اإعادة النظر يف �شحة مو�شوعاتها(8.
5/ املحتوى من منظور العامل الغربي :

منها  انطلقت  املبادئ  من  نوع  عن  عبارة  هو  الغربي  املنظور  من  املحتوى  مفهوم 
النه�شة االأوربية وانتهت اإليها وهي تتلخ�ض يف االآتي:

االإميان بالعامل الطبيعي على اأنه العامل الوحيد الذي ي�شعد فيه  االإن�شان ويجد فيه   -
مطالبه, ويلبي حاجاته املادية.

االإميان باالإن�شان على اأنه مركز الثقل يف العامل وهو اأ�شا�ض التطور االجتماعي   -
واأ�شا�ض ال�شراع.

االإميان بالعقل وهو الو�شيلة الوحيدة التي ت�شمن ال�شيطرة على العامل اإن املعرفة   -
امل�شاهد  العامل  الوحي حم�شورة يف  بعيدة عن  ب�شرية �شرفه  الغرب  اأهل  عند 

ومطبوعة بطابع الظنية.
املطلب الثاين

مفاهيم املكون املعريف
1/ املفهوم الغربي :

اإن مفهوم املكون املعريف كما بلورته الفل�شفة الغربية اأ�شبح ينظر اإليه من   
زاوية حمدودة هي :

العلمي  املنهج  قواعد  باإتباع  اإليها  التو�شل  مت  التي  امل�شطنعة  )املعرفة   
اال�شتقراء  على  يقوم  علم  وهو  املتفرقة  الفردية  للظواهر  عامة  قوانني  يف  ب�شياغة 
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وو�شع الفرو�ض فقد عرف العلم عند الغرب باأنه درا�شة الواقع املح�شو�ض اإن العلم 
االأوربي احلديث حم�شور يف الظواهر التي ميكن م�شاهدتها باحلوا�ض )ورد هذا 

املعنى يف كتاب التاأ�شيل االإ�شالمي الإبراهيم رجب خالل �شفحات )150- 159(.
2/ املفهوم من منظور اإ�شلمي :

اأن  بع�شهم  .قال  اإ�شالمي  منظور  من  املفهوم  معنى  يف  امل�شلمون  اختلف   
مفهوم مكونات املعرفة العلمية فر�ض على كل م�شلم وقال العلماء منهم اإنها هي العلم 

بالفقه وقال املف�شرون اأنها هي علم الكتاب وال�شنة.
ق�شم امل�شلمون العلوم املعرفية اىل عدة اأق�شام منها: علوم لي�شت فر�شًا وتنق�شم   
التي لي�شت �شرعيه تنق�شم اىل ما هو حممود  العلوم  اإىل علوم �شرعيه وغري �شرعيه. 

واإىل ما هو مذموم واىل ما هو مباح واملذموم من العلوم كال�شحر واملباح كال�شعر(9.
3/ املفهوم من منظور علوم الريا�شيات :

خ�ش�ض الرتبويون مكونات معرفية خا�شة مبادة الريا�شيات تتكون من االتي:
اأ/ مفاهيم ريا�شية: 

يق�شد بها االأفكار الريا�شية التي حتدد انتماء اأو عدم انتماء عنا�شر معينة   
اىل قيم حمدده كاأن يقال املربع مفهوم هند�شي .

ب/ تعميمات ريا�شية: 
كذلك  ت�شمل  وقد  اأكرث  اأو  مفهومني  بني  العالقة  حتدد  اإخبارية  جمل  هي   

البديهيات .
ج/ اخلوارزميات : 

تتبع  التي  اخلطوات  جمموعة  هي  اأو  ما  لعمل  الطريقة  اأو  االأ�شلوب  هي   
للو�شول اىل الهدف املق�شود .

د/ امل�شائل: 
هي املواقف اجلديدة التي يواجهها املتعلم امل�شلح بالعلم وبتجاربه وخرباته   

ال�شابقة.
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مفهوم علقة معلم الريا�شيات باملكون املعريف:
معلم الريا�شيات له عالقة مبا�شرة مبكونات املعرفة الريا�شية حيث اأن :

- يدرك طبيعتها وخوا�شها.
- يطبق معارفه املكت�شبة فيها يف حل م�شكالت احلياة العامة

- يكت�شف بنف�شه اأهدافها وخ�شائ�شها.
- يتعرف على العالقات بني مو�شوعاتها

- ينمي مهارات طالبه من خاللها
- يكت�شب قدرات ممار�شة التفكري املنطقي من م�شمون مو�شوعاتها .

املطلب الثالث
االأهداف العامة للمكون املعريف يف املنهج

Describtion: 1/ الو�شف
املعرفة يف الظواهر املختلفة دائما ت�شتخدم اأو�شافًا تنا�شب طبيعة الظاهرة   

التي تدر�شها لت�شل من خاللها اإىل جمموعة من احلقائق تت�شمن و�شف الظاهرة
 Interpretation: 2/ التف�شري

هي حماولة فهم الظواهر واالأ�شياء ومعرفة اأ�شباب حدوثها فاإذا كان الو�شف   
يحاول االإجابة على ال�شوؤال )كيف؟( فاإن التف�شري ي�شاهم يف الو�شول اإىل تعميمات 

علميه وت�شورات نظرية ت�شهم يف التنبوؤ.
 Prediction: 3/ التنبوؤ

تعميمات  اإىل  والو�شول  الطبيعية  الظواهر  و�شف  حد  عند  العلم  يقف  ال   
علميه لها . لكنه ي�شعى اإىل اأكرث من ذلك وهو الو�شول اإىل تنبوؤات �شحيحه.

 Control : )4/ ال�شبط )التحكم
ال�شبط يعني معاي�شة الظروف املحددة لظاهرة ما لكي حتقق و�شفُا من�شبطًا   

.حيث اأن ال�شبط غالبًا ما ياأتي بعد الدرا�شة(10.
تعقيب :

املختلفة  الظواهر  ي�شف  ال�شوداين  املنهج  يف  املعريف  املكون  اأهداف  اإن   
ويف�شر وجودها ويتنباأ بحدوثها وهي اأهداف عامة ت�شلح كاأهداف الأي نظام تعليمي 
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يف اأي بقعة من العامل .
اإن هذه االأهداف يف انف�شال وا�شح عن املرتكزات العقائدية الأهل ال�شودان.   
ال توجد عالقة وا�شحة بينها وبني ثقافة املجتمع ال�شوداين امل�شلم مما جعلها تفتقد 

اإىل التخطيط الرتبوي ال�شليم.
نالحظ من هذه الدرا�شة اأن عنا�شر املعرفة العلمية انطلقت من... اأ�شحاب   

مبادئ واأفكار غري اإ�شالمية.
بحدوثها  التنبوؤ  اإمكانية  اىل  وت�شري  املنهج  يف  الظواهر  ت�شف  االأهداف   
والتحكم فيها بينما اأهداف الرتبية االإ�شالمية تاأخذ الفرد امل�شلم كظاهرة ....الظاهرة 
باملجتمع االإن�شاين كله تبداأ باأمر الدنيا وتنتهي باأمر الدنيا وتنتهي باأمر االخرة يف 

اأ�شلوب متكامل ومتنا�شق.
املطلب الرابع

م�شتويات املكون املعريف
)Scientfic Fact( امل�شتوى االأول : م�شتوى احلقائق العلمية

يتم  التي  باملعلومات  العلمية  باحلقائق  ويق�شد  الوقائع  مب�شتوى  يعرف   
التو�شل اإليها عن طريق املالحظة املنظمة اأو التجربة بعد تكرارها اأو حدوثها حتت 

ظروف و�شروط مت�شابهة تقدم بها عدد من االأفراد اأو اجلماعات .
اأنواع احلقائق :

حقائق مطلقة )رئي�شية(. هي نوعان: 
حقائق فرعية )غري مطلقة(.   

احلقائق املطلقة : هي التي ال يتعلق وجودها اأو عدم وجودها مبكان معني   
اأو ظرف معني اأو فر�شية معينة وهي حتدث حتت كل الظروف ال تعتمد وجودها على 

حقائق اأخرى.
احلقائق الفرعية )غري املطلقة( : هي تلك احلقائق التي يتوقف وجودها اأو عدمه 
العوامل  تلك  اإال بحدوث  اأو فر�شيات معينه. وهي ال حتدث  اأو طرف  مبكان معني 

امل�شاعدة ويف الغالب حتدث بحدوث احلقائق املطلقة .
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 )Scientfic Concepts( امل�شتوى الثاين : املفاهيم العلمية
ياأتي  العلمية  املعرفة  م�شتويات  ِمنمْ  الثاين  امل�شتوى  العلمي  املفهوم  يعترب   
بعد احلقائق وهو ي�شتمل على عدة موا�شيع ميكن تعريفه باأنه ت�شور عقلي لتحديد 
ال�شفات امل�شرتكة بني جمموعة من االأ�شياء اأو الظواهر ملادة ما يعطي املفهوم ا�شمًا 
اأو )كلمة( بالرغم من اأن معنى املفهوم لي�ض معنى الكلمة بل معنى دالالتها . تختلف 

املفاهيم يف درجة جتريدها بع�شها �شديد التجريد وبع�شها اأقل جتريدًا .
تنق�شم املفاهيم اىل ثالثة اأنواع:

1/ املفهوم العلمي املوحد – )الرابط(.  
2/ املفهوم العلمي الغري موحد.  

3/ املفهوم العالئقي )يت�شمن العالقات(.  
امل�شتوى الثالث : م�شتوى املبادئ العلمية

بع�شها  مع  ترتبط  التي  واملفاهيم  احلقائق  جمموعة  هي  العلمية  املبادئ   
البع�ض يف عالقات ت�شف ظاهرة ما ) كظاهرة ت�شابه املثلثات(.

)Scientfic Laws( امل�شتوى الرابع : م�شتوى القوانني العلمية
معينة  ظاهرة  ت�شف  اأكرث  اأو  مفهومني  بني  كمية  عالقة  عن  عبارة  القانون   

)x2+y2=r2( معادلة دائرة .
)Scientfic Theovies( امل�شتوى اخلام�ض: م�شتوى النظريات العلمية

النظرية تعترب قمة التجريد يف البناء العلمي وهي تنبني على جمموعة من   
احلقائق واالفرتا�شات (11

اإن احلقائق والقوانني والنظريات ال يتعلق وجودها مبكان معني وقد حتدث   
حتت كل الظروف وقد ال حتدث وبع�شها قد يكون �شحيحًا يف وقت ما وقد يثبت 
خطاأه يف وقت اأخر وهذا اخلالف الرئي�شي بني املعرفة العلمية واالأحكام االإ�شالمية 
الظروف  كل  حتت  �شحيحًا  يكون  الب�شر  حياة  من  قوانينه  تن�شق  الذي  فالقران 

واالأزمان مادام من تقدير العزيز اجلبار .
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املبحث الثاين
اأ�شاليب تدري�ض املكون املعريف

املطلب االأول
اأ�شاليب التدري�ض العامة من منظور اإ�شلمي 

مقدمة :
اإن التدري�ض علم تطبيقي ولي�ض مهنة روتينية . التدري�ض فن يظهر من خالله   
املعلم قدراته االبتكارية واجلمالية يف طرائق تدري�شه .) فطريقة التدري�ض هي كل ما يعلمه 

املعلم من خطوات متتاليه ومرتبطة لطالبه بغر�ض حتقيق هدف تعليمي حمدد(12.
واإن اأهم عوامل جناح العملية التدري�شية هي :

1/ االأخذ بقواعد التدري�ض العامة كالتدرج من العملي اإىل النظري وغري ذلك .
2/ االأخذ بنظريات التعلم يف التدري�ض كنظرية الثواب والعقاب مثاًل .

3/ تعلم املكون العلمي من املنهج بق�شد الفهم والتطبيق (13.
الكرمي  القران  من  التدري�شية  العامة  القواعد  اأو  التدري�ض  اأ�شاليب  واإن   
اأن القواعد العامة لطرائق  – 1995م( يف كتابه تاأ�شيل العلم  اأورد )اأبودياك  فقد 

التدري�ض تتكون من االآتي :
1/ مراعاة التدرج يف العملية العلمية :

قال تعاىل يف تدريج حترمي اخلمر {َيْسَألُوَنَك َعِن الَْْمِر َوالَْْيِسِر ُقْل فِيهَِما إِْثٌم   
ُ اللهُّ َلُكُم 

ِّ
َكِبٌي َوَمَنافُِع لِلنَّاِس َوإِثُُْهَما َأْكبَُ ِمن نَّْفِعهَِما َوَيْسَألُوَنَك َماَذا يُنِفُقوَن ُقِل الَْعْفَو َكَذلَِك يُبني

ُروَن} )البقرة: 219(. اآليَاِت َلَعلَُّكْم َتَتَفكَّ
ْيَطاِن  ْن َعَمِل الشَّ

ِّ
ا الَْْمُر َوالَْْيِسُر َواَلنَصاُب َواَلْزَلُم ِرْجٌس م {يَا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا إِنََّ  

َفاْجَتنُِبوُه َلَعلَُّكْم ُتْفلُِحوَن} )امل�ئدة: 90(.
2/ التدرج من املعلوم اإىل املجهول :

ْم َحَرماً  ن لَُّ
ِّ

ْف ِمْن َأْرِضَنا َأَوَلْ نَُك قال تعاىل : {َوَقالُوا إِن نَّتَّبِعِ الَُْدى َمَعَك نَُتَخطَّ  
 ِرْزقاً ِمن لَُّدنَّا َوَلِكنَّ َأْكَثَرُهْم َل َيْعَلُموَن} )الق�ص�س: 57(.

ٍ
 َشْيء

ِّ
آمِناً يَُْبى إِلَْيِه ثَََراُت ُكل
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3/ التدرج من الب�شيط اإىل املركب :
ْت  اْهَتزَّ َعَلْيَها الَْاء  َأنَزلَْنا  َفِإَذا  َتَرى الَْْرَض َخاِشَعًة  َأنََّك  آيَاتِِه  {َوِمْن  قال تعاىل:   

 َقِديٌر} )ف�صلت: 39(.
ٍ
 َشْيء

ِّ
َوَرَبْت إِنَّ الَِّذي َأْحَياَها َلُِْيي الَْْوَتى إِنَُّه َعَلى ُكل
4/التدرج من املح�شو�ض اإىل املعقول :

تِِه َحتَّى إَِذا َأَقلَّْت َسَحاباً  يَاَح ُبْشراً َبنيَْ َيَدْي َرحَْ
ِّ
قال تعاىل : {َوُهَو الَِّذي يُْرِسُل الر  

 الثََّمَراِت َكَذلَِك نُِْرُج اْلْوَتى َلَعلَُّكْم 
ِّ
ٍت َفَأنَزلَْنا بِِه الَْاء َفَأْخَرْجَنا بِِه ِمن ُكل

ِّ
ثَِقالً ُسْقَناُه لَِبَلٍد مَّي

َتَذكَُّروَن} )الأعراف: 57(.
5/ التخطيط للعملية التعلمية :

ْرنَاُه  ا َذلَِك َتْقِديُر الَْعِزيِز الَْعلِيِم • َوالَْقَمَر َقدَّ  لََّ
ٍّ
ْمُس تَِْري لُِْسَتَقر قال تعاىل : {َوالشَّ  

ْمُس يَنَبِغي لََا َأن ُتْدِرَك الَْقَمَر َوَل اللَّْيُل َسابُِق  َمَناِزَل َحتَّى َعاَد َكالُْعْرُجوِن الَْقِديِم • َل الشَّ
النََّهاِر َوُكلٌّ ِف َفَلٍك َيْسَبُحوَن} )ي�س: 40-38(.

6/ اإتقان املعلم للمتعلم تعلم جديد :
• َوَكْيَف َتْصبُِ َعَلى َما َلْ تُِْط بِِه  قال تعاىل : {َقاَل إِنََّك َلن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصْباً   

ُخْبًا} )الكهف: 68-67(.
7/ا�شتعمال الو�شائل التعليمية كم�شادر تعليم :

ُه ِمن َبْعِدهِ َسْبَعُة َأبٍُْر  ا ِف الَْْرِض ِمن َشَجَرةٍ َأْقَلٌم َوالَْبْحُر يَُدُّ قال تعاىل : {َوَلْو َأنََّ  
ِ إِنَّ اللََّ َعِزيٌز َحِكيٌم} )لقم�ن: 27(. مَّا َنِفَدْت َكلَِماُت اللَّ

8/ مواقع التكرار يف مواقع جديدة :
َباِن} )الرحمن: 13( ذكرت 19مره يف ال�شورة.

ِّ
ُكَما ُتَكذ

ِّ
 آَلء َرب

ِّ
قال تعاىل: {َفبَِأي  

9/توفري الوقت اللزم يف عملية التعلم :
َلْتُه ُأمُُّه ُكْرهاً َوَوَضَعْتُه ُكْرهاً  ْيَنا اْلِنَساَن بَِوالَِديِْه إِْحَساناً حََ قال تعاىل : {َوَوصَّ  
 َأْوِزْعِن َأْن َأْشُكَر 

ِّ
ُه َوَبَلَغ َأْرَبِعنَي َسَنًة َقاَل َرب ُلُه َوِفَصالُُه َثَلُثوَن َشْهراً َحتَّى إَِذا َبَلَغ َأُشدَّ َوحَْ

ي 
ِّ
يَِّت إِن

ِّ
لِي ِف ُذر َتْرَضاُه َوَأْصلِْح  َأْعَمَل َصاِلاً  َوَأْن  َأنَْعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َوالَِديَّ  نِْعَمَتَك الَِّت 

ي ِمَن الُْْسلِِمنَي} )الأحق�ف: 15(.
ِّ
تُْبُت إِلَْيَك َوإِن
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10/ مراعات الفروق الفردية بني املتعلمني :
كَُّر  كَّى • َأْو َيذَّ قال تعاىل : {َعَبَس َوَتَولَّ • َأن َجاءُه الَْْعَمى • َوَما ُيْدِريَك َلَعلَُّه َيزَّ  

ْكَرى} )عب�س: 4-1(.
ِّ

َفَتنَفَعُه الذ
ُف اللهُّ َنْفساً إِلَّ ُوْسَعَها لََا َما َكَسَبْت َوَعَلْيَها َما اْكَتَسَبْت َربََّنا َل ُتَؤاِخْذنَا إِن نَِّسيَنا 

ِّ
{َل ُيَكل  

ْلَنا َما َل َطاَقَة لََنا بِِه 
ِّ
ْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمن َقْبلَِنا َربََّنا َوَل تَُم َأْو َأْخَطْأنَا َربََّنا َوَل تَِْمْل َعَلْيَنا ِإْصراً َكَما حََ

َنا َأنَت َمْوَلنَا َفانُصْرنَا َعَلى الَْقْومِ اْلَكافِِريَن} )البقرة: 286(. َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لََنا َواْرحَْ
11/ احلر�ض على التعلم بالعمل ما اأمكن ذلك :

 َأِرنِي َكْيَف تُْيِـي الَْْوَتى َقاَل َأَوَلْ ُتْؤِمن َقاَل َبَلى 
ِّ

قال تعاىل : {َوإِْذ َقاَل إِْبَراِهيُم َرب  
ْنُهنَّ 

ِّ
 َجَبٍل م

ِّ
إِلَْيَك ُثمَّ اْجَعْل َعَلى ُكل َفُصْرُهنَّ  ْيِ  َن الطَّ

ِّ
َأْرَبَعًة م َقْلِب َقاَل َفُخْذ  َيْطَمئِنَّ 

ِّ
َولَـِكن ل

ُجْزءاً ُثمَّ اْدُعُهنَّ يَْأتِيَنَك َسْعياً َواْعَلْم َأنَّ اللهَّ َعِزيٌز َحِكيٌم} )البقرة: 260(.
12/ توفري ال�شتعداد للتعلم :

قال تعاىل : {َوإَِذا ُقِرَئ الُْقْرآُن َفاْسَتِمُعوْا َلُه َوَأنِصُتوْا َلَعلَُّكْم ُتْرحَُوَن} )الأعراف: 204(.  
ْمَع َوُهَو َشهِيٌد} )ق: 37(. {إِنَّ ِف َذلَِك َلِذْكَرى لَِن َكاَن َلُه َقْلٌب َأْو َألَْقى السَّ  

13/ التو�شع يف التدريبات والتمرينات :
 
ٍ
َشْيء ُكلهّ 

ِّ
ل َوَتْفِصيلً  مَّْوِعَظًة   

ٍ
َشْيء  

ِّ
ُكل ِمن  اَللَْواحِ  ِف  َلُه  {َوَكَتْبَنا   : تعاىل  قال   

ةٍ َوْأُمْر َقْوَمَك يَْأُخُذوْا بَِأْحَسنَِها َسُأِريُكْم َداَر الَْفاِسِقنَي} )الأعراف: 145(. َفُخْذَها بُِقوَّ
14/ا�شتخدام التقومي الذاتي :

َفاْسَتْغَفُروْا  َذَكُروْا اللهَّ  َأنُْفَسُهْم  َظَلُموْا  َأْو  َفاِحَشًة  َفَعُلوْا  إَِذا  {َوالَِّذيَن  تعاىل:  قال   
وْا َعَلى َما َفَعُلوْا َوُهْم َيْعَلُموَن} )اآل عمران: 135(. نُوَب إِلَّ اللهُّ َوَلْ ُيِصرُّ لُِذنُوبِِهْم َوَمن َيْغِفُر الذُّ

15/ حتقيق الن�شباط لدى املعلمني اأثناء تعليمهم طلبهم :
قال تعاىل : {يَا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َل َتْسَألُوْا َعْن َأْشَياء إِن تُْبَد َلُكْم َتُسْؤُكْم َوإِن َتْسَألُوْا   

ُل الُْقْرآُن تُْبَد َلُكْم َعَفا اللهُّ َعْنَها َواللهُّ َغُفوٌر َحلِيٌم} )امل�ئدة: 101(. َعْنَها ِحنَي يَُنزَّ
ْك بِِه لَِساَنَك لَِتْعَجَل بِِه} )القي�مة: 16(.

ِّ
{َل تَُر  
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16/طرح الأ�شئلة التي تتطلب التفكري :
قال تعاىل: {َألَُْم َأْرُجٌل يَُْشوَن بَِها َأْم لَُْم َأْيٍد يَْبِطُشوَن بَِها َأْم لَُْم َأْعنيٌُ يُْبِصُروَن بَِها   

َأْم لَُْم آَذاٌن َيْسَمُعوَن بَِها ُقِل اْدُعوْا ُشَرَكاءُكْم ُثمَّ كِيُدوِن َفَل تُنِظُروِن} )الأعراف: 195(.
17/ التحلي بال�شرب على متابعة تعليم املتعلمني وح�شن التعامل معهم :

َّا 
ِّ
م َضْيٍق  ِف  َتُك  َوَل  َعَلْيِهْم  تََْزْن  َوَل   ِ بِاللهّ إِلَّ  َصبَُْك  َوَما  {َواْصبِْ   : تعاىل  قال   

يَُْكُروَن} )النحل: 127(.
18/ تنمية قدرة املعلم على احل�شم واتخاذ القرار املنا�شب :

َلْيِه َصْبًا} )الكهف: 78(. ُئَك بَِتْأِويِل َما َلْ َتْسَتِطع عَّ
ِّ
قال تعاىل: {َقاَل َهَذا فَِراُق َبْيِن َوَبْيِنَك َسُأنَب  

19/ تقدي�ض التعليم :
َة  قال تعاىل : {َأمَّْن ُهَو َقانٌِت آنَاء اللَّْيِل َساِجداً َوَقائِماً يََْذُر اآلِخَرَة َوَيْرُجو َرحَْ  

ا يََتَذكَُّر ُأْولُوا الَْلَْباِب} )الزمر: 9(. ِه ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن َل َيْعَلُموَن إِنََّ
ِّ
َرب

20/ توفري احلرية يف التعليم :
قال تعاىل : {َوإِْذ ُقْلَنا لِْلَمَلئَِكِة اْسُجُدوْا آلَدَم َفَسَجُدوْا إِلَّ إِبْلِيَس َأَبى َواْسَتْكبََ   
َوَكاَن ِمَن اْلَكافِِريَن • َوُقْلَنا يَا آَدُم اْسُكْن َأنَت َوَزْوُجَك الَْنََّة َوُكَل مِْنَها َرَغداً َحْيُث ِشْئُتَما 

اِلنَِي} )البقرة: 35-34(. َجَرَة َفَتُكونَا ِمَن اْلظَّ َوَل َتْقَرَبا َهـِذهِ الشَّ

املطلب الثاين
اأ�شاليب تدري�ض املكون الريا�شي )اأمنوذجًا(

على  الطالب  تدري�ض  من  نوع  هي  الريا�شيات  مادة  تدري�ض  اأ�شاليب  اإن   
اأ�شاليب التفكري ال�شليم الأن املادة حتتاج اإىل التفكري واىل التعبري وو�شوحه .

اإن اأكرث االأ�شاليب ا�شتخدامًا لتدري�ض الريا�شيات هي طريقة حل امل�شكالت   
التي حتتوي على عر�ض امل�شكلة اأواًل ثم البحث عن حلول هذه امل�شكلة.

ومن اأهم اأ�شاليب تدري�ض املحتوى ملادة الريا�شيات الطرائق التالية :  
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1/ طريقة تدري�ض احلقائق العلمية:
هذه الطرائق تنق�شم اإىل ق�شمني :  

اأ/ طريقة املالحظة .  
ب/طريقة التجريب   

ليكون  املالحظة  طريق  عن  التعلم  تعرث  اإذا  ت�شتخدم  التجريب  طريقة  اإن   
التجريب بتعوي�ض العدد من املجاهيل.

2/ طريقة تدري�ض املفهوم:
يحدد املعلم مدلول املفهوم ب�شرط اأن ينا�شب هذا املدلول م�شتوى الطالب ثم   

ي�شتخدم املفهوم بغر�ض تنمية مهارات الطالب بعيدًا عن احلفظ االآيل .
اإن من اأهم طرائق تدري�ض املفهوم العلمي الطرائق االآتية :  

: )Inducting( اأ/ طريقة ال�شتقراء
تو�شيح  ذلك  بعد  يتم  العلمية  احلقائق  من  جمموعة  للطالب  يقدم  اأن  هي   

الرتابط والعالقات بينها .بهذا فقط يتحدد تكوين املفهوم العلمي. 
: )Deduction( ب/ طريقة ال�شتنباط

يتعرف  فمثاًل  الكليات.  من  اجلزيئات  اإىل  الو�شول  يتم  الطريق  هذه  من   
الطالب على نوع املثلث بعد اأن تعر�ض عليه مناذج من املثلثات.

عوامل موؤثرة يف تعليم املفهوم العلمي:
توجد عدة عوامل توؤثر يف تعليم املفهوم منها :  

1/ حتديد الأمثلة :
كرثة االأ�شئلة واالأمثلة عن املفهوم ت�شجع الطالب على معرفة �شفات املفهوم  

2/ نوع الأ�شئلة:
يقدم املعلم اأ�شئلة لها عالقة مبا�شرة مبو�شوع الدر�ض ومعنى املفهوم .  

3/ خلفية الطالب :
املعرفة ال�شابقة للطالب لها عالقة واأهمية مبا�شرة يف تعلم املفهوم.  
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4/ الفروق الفردية :
على املعلم اأن يقدم املفهوم الذي ينا�شب فوارق الطلبة العقلية واجل�شمية .  

طرق تعلم النظرية العلمية:
يتم تعلم النظريات العلمية بالطرق االآتية :  

اأ/ يقدم املعلم القواعد االأ�شا�شية للنظرية العلمية .  
ب/ ثم يقدم بعد ذلك الربهان الذي يوؤكد �شحة النظرية.  

ج/ ثم ي�شرح تطور النظرية ويقدم نبذه عن ن�شاأتها .  
د/ ي�شاعد الطالب على تطبيق النظرية.  

هذا ويجب اأن تكون طريقة التدري�ض من خالل ن�شاط الطالب. ن�شاط يعتمد   
على خرباتهم ال�شابقة مما يجعل من املعلم مر�شدًا وموجهًا نحو بناء النظرية.

املطلب الثالث
احلداثة والتاأ�شيل من خلل املكون املعريف للمنهج

اأ�شل  اأن يكون دائمًا مبنيا علي  ال�شوداين يجب  املنهج  العلمي يف  املكون   
الزمن  حلركة  مواكبًا  االإ�شالمية  واملعارف  ال�شودان  بثقافة  مرتبطًا  وثابت  وا�شح 

جماله املفاهيم املعا�شرة وقاعدته املعرفة العلمية واملفهوم االإ�شالمي .
اأما  وثابت  وا�شح  اأ�شل  اإيل  ت�شتند  النظر  يف  طريقة  اأو  منهج  التاأ�شيل   
اأوربي من حيث املعني والداللة ومن حيث املن�شاء  احلداثة باملعني اخلا�ض مفهوم 
والتكوين اإذا التاأ�شيل لي�ض حداثة بل ولكنة يرتبط بالع�شر احلايل وال ينف�شل عن 

املكونات املعرفية للمنهج.
اإن مفهوم احلداثة والتاأ�شيل يف هذه الدرا�شة له بعد بالواقع وبالع�شر احلايل   

الذي نعي�ض فيه مفهوم احلداثة ال ينف�شل عن املكون املعريف  يف املنهج  ال�شوداين.
اإن منهجية املكون املعريف يف املنهج ال�شوداين بحاجة اإىل التاأ�شيل حتى   
نحافظ على ديننا وهويتنا .وبحاجة اإىل احلداثة اأي�شًا حتى تعرب عن روؤيتنا وحدنا 

ونواكب الزمن وجناري تطور العلوم يف العامل.
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دور املعلم بني احلداثة والتاأ�شيل :
اإيل  الفعاليات يهدف  التدري�ض كما يقول قيج )Gage( عبارة عن نظام من   
تقومي التعلم بينما التعليم هو االأ�شاليب التي من خاللها يتغري �شلوك املتعلم من خالل 

خربات متجددة .
يقال اأن تعليم الطالب يتطلب تعليمهم )كيف يتعلمون( اأو كيف يفكرون وما   

هو دور العلم احلديث.
للعملية  املعلم منفذًا  فليكون  التطبيق  التعليم عملية معقدة املالمح وفنية  اإن   

التعليمية فالبد له من خربات وتاأ�شيل وحداثة وال بد له من تاأهيل وتدريب .
اإن عملية تاأ�شيل املكون العلمي يف املنهج ال�شوداين تتطلب من املعلم �شياغة   
جديدة ملكونات تتم على �شوء املنهج االإ�شالمي من حيث املعلومة وربطها ببع�شها 

البع�ض مما يدفع املكون املعريف العلمي لتغري الق�شور االإ�شالمي عند الطالب .
اإن تاأ�شيل املكون املعريف يف املنهج الدرا�شي ال�شوداين يعترب روؤية منهجية   

معرفية �شاملة ت�شعى للك�شف عن العالقة بني الوحي والكون .
اإن تاأ�شيل املكون املعريف ميكن املواطن ال�شوداين من االهتمام باملوروث   
اأ�شيلة  حل�شارة  ,موؤ�ش�شًا  باملا�شي  ال�شلة  وثيق  يكون  بحيث  ميكنه   . االإ�شالمي 

يت�شل حا�شرها مبا�شيها  دون اأي حماولة للتقليد االأعمى لنماذج االأمم االأخرى .
تاأ�شي�ض  هو  املنهج  يف  املعريف  املكون  تاأ�شيل  من  االأ�شا�شي   الهدف  اإن   
وبناء هوية حلماية االأمة ال�شودانية من التبعية والذوبان يف ح�شارات وثقافات االأمم 

االأخرى .
اإذا كان الهدف من تاأ�شيل املكون املعريف يف املنهج ال�شوداين هو و�شعه   
اأ�شا�ض  على  بناء  عملية  هو  التاأ�شيل  يكون  اإذن  االإ�شالم  ومفهوم  منهج  اإطار  يف 
وُح ِمْن َأْمِر  وحِ ُقِل الرُّ االأ�شل واأن اأ�شل املعرفة الوحى . قال تعاىل: {َوَيْسَألُوَنَك َعِن الرُّ

ن الِْعْلِم إِلَّ َقلِيًل} )الإ�صراء: 85(, {َعلََّم اْلِنَساَن َما َلْ َيْعَلْم} )العلق: 5(.
ِّ
ي َوَما ُأوتِيُتم م

ِّ
َرب
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النتـــــائـــــج
مكون املعرفة العلمية يف املنهج ال�شوداين يجب اأن يت�شمن االإيجابيات التالية:

1/ يحتوي الرتاث االإ�شالمي .
2/ ي�شاغ بلغة موؤطرة باالآيات القراآنية .

3/ ي�شاهم مبا�شرة يف ن�شر الثقافة االإ�شالمية.
4/ ي�شاعد يف تو�شيع قدرات املعلم االإبداعية 

5/ يحتوى على و�شائل لتعليم الطالب
6/تكون الو�شائل باأن�شطة متنوعة ال�شتثارة تفكري الطالب.

7/وتكون الو�شائل ال�شتثارة مهارات الطالب املختلفة.

اخلــــــــاتـمة
يقال اأن االأمة ال�شودانية فقدت هيبتها احلقيقية وابتعدت عن اأ�شولها الثابتة   
واأيقنت اأن التقدم فقط يوجد يف احل�شارة الغربية والدميقراطية االأمريكية واأن جتربة 
ح�شر الدين - كما يقولون – يف روما وح�شر الدعوة الدينية يف �شعار )دع الدين 
الأهل الدين ولنتجه �شوب الواقعية )اجلربي – 2005م (35 بالرغم من هذا اخلداع 
الذي الزم التوجهات ال�شودانية حديثا اإال اأن اإن�شان ال�شودان امل�شلم الب�شيط بطبعه 
يرى يف احلداثة كفرًا واإحلادًا فاالأمة ال�شودانية تعي�ض الدين االإ�شالمي يف �شلوكها 
اليومي على م�شتوى االأفراد واجلماعات (36 )من اأفكار حممد عبده وح�شن البنا(.

معطيات  على  اعتمادًا  الباحث  بها  قام  حماولة  جمرد  الدرا�شة  هذه  اأخريًا   
حمددة وت�شور ملا ميكن اأن يكون عليه املكون املعريف يف املنهج ال�شوداين والهدف 

الرئي�شي من هذه الدرا�شة هو قيام نه�شة �شودانية على مبادئ الدين القيم .
قدمت الدرا�شة تو�شيات ونتائج وا�شتنتاجات ال تعو�ض وال متثل بدياًل حقيقيًا لتجربة 
املعرفة العلمية يف املنهج بل هي عبارة عن خربات حتتاج اإيل قيا�ض واىل درا�شة 

تتبعيه الأن طبيعة املكون املعريف يف املنهج يحتاج اإىل جتريب الإثبات فر�شياتها .
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