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قواعد الن�صر يف املجلة
املعرفة  ال�سليمة يف جماالت  واملنهجية  باالأ�سالة  تت�سم  التي  والدرا�سات  البحوث  املجلة  تن�سر   -1

املختلفة من داخل ال�سودان وخارجه.
اأن يخدم البحث ق�سايا التاأ�سيل العلمي واملعريف وفقًا ملنهج االإ�سالم.  -2

اأن ال يكون البحث �سبق ن�سره اأو مقدمًا للن�سر لدى جهة اأخرى.  -3
اأن ميثل البحث اإ�سافة اأو م�ساهمة علمية جادة يف العلم واملعرفة.  -4

يجب اأن يت�سدر البحث ملخ�سًا بعنا�سره املعروفة علميًا، ال تقل عن 150 كلمة وال تزيد عن 200   -5
كلمة باللغتني )العربية دومًا، وباالإجنليزية اأو لغة البحث(.

يق�سم منت البحث تق�سيمًا وا�سحًا )مباحث اأو مطالب ونحوهما( باالإ�سافة اإىل اخلامتة بالنتائج   -6
والتو�سيات.

اأن يكون التوثيق للمعلومات وفقًا للمنهج العلمي باأ�سفل ال�سفحة، واأن تو�سع قائمة امل�سادر   -7
واملراجع يف ذيل البحث بدون تكرار مرتبة ترتيبًا اأبجديًا.

يقدم البحث مطبوعًا على برنامج )WORD( بخط Simplified Arabic بحجم اخلط 14 لن�ض   -8
املنت، و12للتوثيق يف الهام�ض مع مراعاة هوام�ض ال�سفحة 2�سم علوي و�سفلي واأي�سر، و3�سم 
اأمين، واإذا كان البحث باللغة االإجنليزية يكون بخط Times New Roman وبحجم 12 لن�ض 

املنت، و10للهام�ض.
ي�سلم عدد 3 ن�سخ ورقية )WORD( ون�سخة الكرتونية )WORD( وفقا ملوا�سفات البند )8(.  -9

ال يزيد عدد �سفحات البحث عن 25�سفحة A4، وال تقل عن 15�سفحة مبا يف ذلك االأ�سكال   -10
واملالحق.

ت�سلم البحوث مبا�سرة اإىل رئي�ض ق�سم التحرير والن�سر ويف حالة االإر�سال ير�سل البحث بر�سم   -11
.)mtaaseel@gmail.com( رئي�ض هيئة حترير جملة تاأ�سيل العلوم عرب الربيد االلكرتوين

يخ�سع البحث للتحكيم املخت�ض علميًا، وذلك بعد اجتياز البحث للفح�ض االأويل، واأن املجلة غري   -12
ملزمة برد البحث اإىل �ساحبه مطلقًا.

توؤول حقوق ن�سر البحوث والدرا�سات كاملة للمجلة.  -13
تخ�سع اأولويات ن�سر البحوث وترتيبها العتبارات فنية حم�سة �سمن اخت�سا�سات هيئة التحرير.  -14

يتحمل الباحث م�سئولية اإخالله باالأمانة العلمية عن بحثه وما يرتتب على ذلك.   -15
يرفق الباحث اأو الباحثون مع البحث �سفحة عنوان البحث ونبذة تعريفية عن نف�سه اأو اأنف�سهم،   -16
التوا�سل  بغر�ض  ال�سارية(  االت�ساالت  واأرقام  كاماًل،  والعنوان  الدقيق،  )التخ�س�ض  ت�سمل: 

معهم متى تطلب ذلك.
مالحظـــة:

خارج  ومن  �سوداين  1000جنيه  وقدرهـ  مبلغ  ال�سودان  داخل  من  الباحثون  اأو  الباحث  يدفع  	•
ال�سودان مبلغ 250 دوالرًا اأمريكيًا.

املركز. راأي  ميثل  اأن  بال�سرورة  ولي�ض  كاتبه،  راأي  ميثل  باملجلة  املن�سور  البحث  	•
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حمتوي�ت العدد

ال�سفحةالباحثا�سم البحث
حكلمة العدد

1د. حممد عثمان عمراحلقــــــوق والواجبــــــات يف الإ�ســــــالم
 ا�ستح�سانات واجتهادات خمالفة يف الدعوة واإبطالها من القراآن 

الكرمي 
31د. عبيد بن على بن عبيدي الزبيدي 

53د. ممدوح بن عبد اهلل العتيبينق�ض الجتهاد وتغريه �سورته وحكمه
75اأ.د. عبد املجيد بن حممد ال�سبيلدرا�سة تاأ�سيلية لقواعد فقهية كلية

107د. �سليمان بن نا�رص العبوديو�سائل �سبط املعارف وا�ستح�سارها
133د. �سباح خ�رص اأحمد عبد احليالنظام الأخالقي يف ال�سرية النبوية

مقارنًا  الق�سائي  التحكيم  لعقد  والقانوين  الفقهي  التكييف 
بالنظام ال�سعودي

181د. م�سعل بن عوا�ض ال�سلمي

207اأ.د. ابت�سام بنت بالقا�سم بن عاي�ض القرينتفاوت الأعمال باختالف الأماكن الفا�سلة ]مكة اأمنوذجًا[
د. عطية بن نوري بن حممد اآل خلف الت�سامح يف قوانني الرواية

الفقيه ال�رصيف
253

كورونا  فريو�ض  )جائحة  واأثرها  وثبوتها  حقيقتها  العدوى 
امل�ستجد )كوفيد-19 اأمنوذجا( "درا�سة عقدية"

اإبراهيم  بن  �سليمان  بنت  لطيفة  د. 
الأحمد

285

اإ�سماعيل الرتباط الثقايف بني الديانة اليهودية واحلركات املنت�سبة اإليها بن  �سامي  بن  حممد  د. 
منياوي

325

القيم   تعزيز  يف  اليوتيوب  من  م�سمم  تدريبي  برنامج  فاعلية 
تطبيقية  »درا�سة  الرو�سة  اأطفال  لدي  البيئية  للرتبية  الإ�سالمية 
– ولية اجلزيرة  الًقري  اأم  – حملية  اأطفال رو�سة ال�سالم  على 

– ال�سودان«

359د. من�سور بانقا  حجر حممد

383د. حممد �سديد حمد املطريي الأحوال ال�سيا�سية لالأحواز قبل احلكم الإيراين 1925م
419د. فتح الرحمن عدلن مو�سى اأحمدق�رصة الأر�ض بروؤية تاأ�سيلية 

كتاب  خالل  من  الأندل�سية  غرناطة  ململكة  الثقايف  الواقع 
الإحاطة لل�سان الدين ابن اخلطيب »رحمه اهلل «

441د. عبد اهلل بن علي بن اأحمد القرين

التدخل الدويل الإن�ساين من اأجل ال�سلم الجتماعي



جملة ت�أ�صيل العلوم {ح}

كلمة العدد
احلمد لله رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على خري خلق الله وخامت   
ر�سل الله اأجمعني �سيدنا حممد النبي االأمي وعلى اآله و�سحبه الكرام الهداة 

املهديني، ومن تبعهم باإح�سان اإىل يوم الدين، وبعد
ال�سالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

اأيها الباحثون االأجماد، والقراء الكرام .. ت�سعد اأ�سرة جملة تاأ�سيل   
العلوم اأن تزف اإليكم العدد الثالث والع�سرون، وقد قررت هيئة حترير، كما 
خ�س�ست املجلة املحور االأخري لبحوث الدرا�سات العليا التي تتفق مع �سروط 
الن�سر باملجلة. وهيئة حترير املجلة توؤكد لكم كامل حر�سها على املحافظة على 
جودة البحوث و�سون �سمعة املجلة وذلك مبا يخدم ر�سالة التاأ�سيل خا�سة 
العدد موزعة علي حماورها  اإليكم بحوث  يلي  العلمي عامة، وفيما  والبحث 

العلمية بالرتتيب.
بعنوان:  االأول،  البحث  وعلومه:  الكرمي  القراآن  حمور  يف  فجاء   

)احلقوق والواجبات يف الإ�سالم( كتبه الدكتور/ حممد عثمان عمر.
)ا�ستح�سانات واجتهادات خمالفة يف  بعنوان:  الثاين،  البحث   
بن  الدكتور/ عبيد بن على  القراآن الكرمي( كتبه  الدعوة واإبطالها من 

عبيدي الزبيدي.
البحث الثالث بعنوان: )نق�ض الجتهاد وتغري �سورته وحكمه(،   

كتبه الدكتور/ ممدوح بن عبد الله العتيبي.
كلية(،  فقهية  لقواعد  تاأ�سيلية  )درا�سة  بعنوان:  الرابع  البحث   

كتبه، االأ�ستاذ الدكتور/ عبد املجيد بن حممد ال�سبيل.

د.   
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البحث اخلام�ض بعنوان: )و�سائل �سبط املعارف وا�ستح�سارها(،   
كتبه الدكتور/ �سليمان بن نا�سر العبودي.

البحث ال�ساد�ض بعنوان: )النظام الأخالقي يف ال�سرية النبوية(،   
كتبه الدكتور/ �سباح خ�سر اأحمد عبد احلي.

لعقد  والقانوين  الفقهي  )التكييف  بعنوان:  ال�سابع،  البحث   
التحكيم الق�سائي مقارنًا بالنظام ال�سعودي(، كتبه الدكتور/  م�سعل 

بن عوا�ض ال�سلمي.
البحث الثامن بعنوان: )تفاوت الأعمال باختالف الأماكن الفا�سلة   
]مكة اأمنوذجا[(، كتبته االأ�ستاذة الدكتورة/ ابت�سام بنت بالقا�سم بن عاي�ض 

القرين.
كتبه  الرواية(  قوانني  يف  )الت�سامح  بعنوان:  التا�سع  البحث   

الدكتورة/ عطية بن نوري بن حممد اآل خلف الفقيه ال�سريف.
واأثرها  وثبوتها  حقيقتها  )العدوى  بعنوان:  العا�سر،  البحث   
»درا�سة  اأمنوذجا[  ]كوفيد-19  امل�ستجد  )جائحة فريو�ض كورونا 

عقدية«(، كتبته الدكتورة/ لطيفة بنت �سليمان بن اإبراهيم االأحمد.
الديانة  بني  الثقايف  )الرتباط  بعنوان:  ع�سر  احلادي  البحث   
اإليها(، كتبه الدكتور/ حممد بن �سامي  اليهودية واحلركات املنت�سبة 

بن اإ�سماعيل منياوي.
من  م�سمم  تدريبي  برنامج  )فاعلية  بعنوان:  ع�سر  الثاين  البحث 
اليوتيوب يف تعزيز القيم  الإ�سالمية للرتبية البيئية لدي اأطفال 
اأم  – حملية  الرو�سة »درا�سة تطبيقية على اأطفال رو�سة ال�سالم 

د.   
د.   
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الًقري – ولية اجلزيرة – ال�سودان«(، كتبه الدكتور/ من�سور بانقا  
حجر حممد.

ال�سيا�سية لالأحواز قبل  )الأحوال  بعنوان:  الثالث ع�سر  البحث   
احلكم الإيراين 1925م(، كتبه الدكتور/ حممد �سديد حمد املطريي.

تاأ�سيلية(،  بروؤية  الأر�ض  )ق�سرة  بعنوان:  ع�سر  الرابع  البحث   
كتبه الدكتور/ فتح الرحمن عدالن مو�سى اأحمد.

غرناطة  ململكة  الثقايف  )الواقع  بعنوان:  ع�سر  اخلام�ض  البحث   
اخلطيب  ابن  الدين  لل�سان  الإحاطة  كتاب  خالل  من  الأندل�سية 

»رحمه الله«(، كتبه الدكتور/ عبد الله بن علي بن اأحمد القرين.

وال�سالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

د. فتح الرحمن عدالن مو�سى
عميد مركز تاأ�سيل العلوم
رئي�ض هيئة حترير املجلة
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احلقـــــــــــوق والواجبــــــــــــات يف اإلســـــــــــــــالم
د. حممد عثم�ن عمر•

ملخـــــ�ض
تناولت الدرا�سة احلقوق والواجبات يف االإ�سالم كاأمر مهم يف حياة االإن�سان   
امل�سلم، ويهدف بيان اأن احلقوق مقدمة على الواجبات.بيان اأن احلياة ال ت�ستقيم ما 
دام هناك من يهتم فقط بالواجب الذي له ويهمل اأو ينكر ما عليه من حقوق. احلث 
على العودة اإىل �سرائع االإ�سالم والتم�سك بها ففيها �سعادة الب�سر وحل م�ساكلهم.
وتتمثل اأهمية البحث يف اأن االأمة االإ�سالمية قد جانبت كثرٍي من �سرائع االإ�سالم والتي 
من �ساأنها تي�سري اأمور النا�ض وب�سط احلياة الكرمية للب�سر على وجه هذه االأر�ض 
اأهمية  لبيان  الو�سفي  واملنهج  اال�ستقرائي  املنهج  الدرا�سة  يف  الباحث  ا�ستخدم 
اأهم  امل�سلم خا�سة.ومن  املجتمع  الفرد واجلماعة يف  احلقوق والواجبات يف حياة 
النتائج:اأن كثري من االأفراد واملجتمعات والدول االإ�سالمية خا�سة ال تعري مو�سوع 
الواجبات واحلقوق كثري اهتمامها؛ بل اإن كان هنالك اهتمام من قبل املجتمع مبا فيه 
من حكومات واأفراد فباحلقوق اأكرث منها بالواجبات. �سعف التعليم املجاين واملياه 
ال�ساحلة لل�سرب وتوفري العالج واأ�سبابه. عدم اهتمام االأفراد كذلك بحقوقهم على 
غريهم من اأفراد املجتمع.ومن اأهم التو�سيات: اهتمام الدولة مبو�سوع الواجبات 
واأ�سبابه. العالج  لل�سرب وتوفري  ال�ساحلة  املجاين واملياه  التعليم  واحلقوق.توفري 

اهتمام االأفراد كذلك بحقوقهم على غريهم من اأفراد املجتمع.

ال�سودان. بحري  جامعة  الإن�سانية،  العلوم  كلية  الأديان،  مقارنة  ق�سم  م�ساعد  اأ�ستاذ  	•
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Abstract
 The study dealt with the rights and duties in Islam as an 
important matter in the life of a Muslim man, and it aims to show 
that rights take precedence over duties. To show that life is not 
upright as long as there is someone who cares only about his duty 
and neglects or denies his rights. Urging the return to the laws of 
Islam and adherence to them, in which the happiness of human 
beings and the solution of their problems. The importance of rights 
and duties in the life of the individual and the group in the Muslim 
community in particular. Among the most important results: that 
many individuals, societies and Islamic countries in particular do 
not pay much attention to the issue of duties and rights; Rather, if 
there is an interest on the part of society, including governments 
and individuals, it is rights rather than duties. Weakness of free 
education, safe drinking water and provision of treatment and 
its causes. Individuals also lack interest in their rights over other 
members of society. Among the most important recommendations: 
The state should pay attention to duties and rights. The need to 
establish the foundations of justice and transparency in the 
provision of rights. The necessity of directing religious and media 
discourse on the importance of rights.
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مقدمة
احلمد لله الذي خلق ال�سماوات واالأر�ض وقدر فيها اأقواتها لعباده الذين خلقهم   
لي�سكنوا فيها. لقد خلق الله تعاىل االإن�سان لعبادته وحده، فهذا واجب االإن�سان نحو ربه 
الذي خلقه لهذه املهمة، ويف مقابل ذلك اأعّد الله تعاىل لالإن�سان حقوقه التي ي�ستعني بها 
على اأداء واجب العبادة لله، فجهز الله له االأر�ض التي �سيعي�ض عليها بكل و�سائل احلياة 
املطلوبة على االأر�ض حلياة هذا االإن�سان. ولذلك كانت احلقوق والواجبات يف االإ�سالم اأمر 
�سروري حلياة الب�سر يف كل جماالت احلياة حتى ي�ستقيم للحياة اأمرها بال م�ساكل اأو 

عداوات بني النا�ض.
اأهمية املو�سوع:

�سرائع  من  كثرٍي  جانبت  قد  االإ�سالمية  االأمة  اأن  يف  املو�سوع  هذا  اأهمية  تاأتي   
االإ�سالم  والتي من �ساأنها تي�سري اأمور النا�ض وب�سط  احلياة الكرمية للب�سر على وجه هذه 
االأر�ض، فاأ�سبح النا�ض يطلبون ما لهم من واجبات على الطرف االآخر، ويغ�سون الطرف 
عما عليهم من حقوق للطرف االآخر، وبالتايل  �سعور االآخر بالظلم وه�سم حقوقه يف تعكر 
�سفو احلياة على النا�ض. فتقع امل�ساحنات والبغ�ساء واجلرائم يف املجتمع ب�سبب املطالبة 

باحلقوق ورف�ض االآخر اأدائها.
الأ�سئلة :

ي�سعى هذا البحث لالإجابة على االأ�سئلة التالية:  
1/ ما هي احلقوق والواجبات ؟

2/ اأيهما مقدم على االآخر احلقوق اأم الواجبات ؟
3/  هل املطالبة باحلقوق خروج على احلاكم ؟

4/ هل للحقوق والواجبات اأهمية كبرية يف االإ�سالم؟
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الفرو�ض :
1/ احلقوق مقدم على الواجبات .

2/ ميكن للمواطن اأن يطالب بحقوقه متى ما �سعر بعدمها .
3/ اأعطى االإ�سالم حقوق اأ�سا�سية لكل اإن�سان .

الأهداف:
      تكمن اأهداف هذا البحث يف االآتي:

اأواًل: بيان اأن احلقوق مقدمة على الواجبات.
ثانيًا: بيان اأن احلياة ال ت�ستقيم ما دام هناك من يهتم فقط بحقوقه التي له ويهمل اأو ينكر 

ما عليه من واجبات .
وحل  الب�سر  �سعادة  ففيها  بها  والتم�سك  االإ�سالم  �سرائع  اإىل  العودة  على  احلث  ثالثًا: 

م�ساكلهم.
املنهج :

لبيان  التحليلي  الو�سفي  واملنهج  اال�ستقرائي  املنهج  الدرا�سة  الباحث يف  ا�ستخدم       
اأهمية احلقوق والواجبات يف حياة الفرد واجلماعة يف املجتمع امل�سلم خا�سة.

هيكل البحث :
ينق�سم البحث اإىل :

 مقدمة .
املبحث االأول: تعريفات احلقوق والواجبات
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املبحث االأول
تعريفات احلقوق والواجبات

اأوًل:  تعريف احلقوق لغة وا�سطالحًا
احلقوق لغة:

َحّقًا  وَيُحقُّ  َيِحقُّ  االأَمُر  وَحقَّ  وِحقاٌق،  ُحقوٌق  َوَجْمُعُه  اْلَباِطِل،  َنِقي�ُض   : احَلقُّ  
القوُل  َعَلْيِه  وَحقَّ  وُجوبًا،  َيِجب  وَجب  َمْعَناُه  االأَزهري:  َقاَل  وَثبت؛  َحّقًا  اَر  �سَ وُحقوقًا: 

ِذيَن َحقَّ َعَلْيِهُم اْلَقْوُل؛ اأَْي َثَبَت.)ابن منظور49-10(. ْنِزيِل: قاَل الَّ واأْحَقْقُته اأََنا. َويِف التَّ
احلقوق ا�سطالحًا:

به  يقرر  اخت�سا�ض  هو  احلق:  الزرقاء:  م�سطفى  االأ�ستاذ  قال  الزحيلي:)  قال   
ال�سرع �سلطًة اأو تكليفًا . وهو تعريف جيد؛ الأنه ي�سمل اأنواع احلقوق الدينية كحق الله 
على عباده من �سالة و�سيام ونحوهما، واحلقوق املدنية كحق التملك، واحلقوق االأدبية 
كحق الطاعة للوالد على ولده، وللزوج على زوجته، واحلقوق العامة كحق الدولة يف والء 

الرعية لها، واحلقوق املالية كحق النفقة، وغري املالية كحق الوالية على النف�ض.
ويتميز هذا التعريف باأنه اأبان ذاتية احلق باأنه عالقة اخت�سا�سية ب�سخ�ض معني،   
كحق البائع يف الثمن يخت�ض به، فاإن مل يكن هناك اخت�سا�ض باأحد، واإمنا كان هناك 
اإباحة عامة كاال�سطياد واالحتطاب والتمتع باملرافق العامة، فال ي�سمى ذلك حقًا، واإمنا هو 

رخ�سة عامة للنا�ض(.)الزحيلي,الفقه الإ�سالمي واأدلته,366-4(.
الواجب لغًة:

بالك�سر  ِجَبًة  البيع  وَوَجَب  ا�ستحقه  وا�ْسَتْوَجَبُه  لِزم  ُوُجوَبا  يِجب  ال�سيء  َوَجَب   
واأَْوَجْبُت البيع فوَجَب وَوَجَب القلب َوِجيبًا ا�سطرب واأَْوَجَب الرجل بوزن اأخرج اإذا َعِمل 
الله تعاىل:  ة قال  الَهدَّ ال�سقطة مع  النار والَوْجَبُة بوزن ال�سربة  اأو  له اجلنة  عمال ُيوجب 
وَوَجَبِت  َواِجٌب  للقتيل  وُيقال  ومات  �سقط  اإذا  امليت  وَوَجَب  جُنُوبُها{  وجبت  }فإذا 



جملة ت�أ�صيل العلوم {6}

ياأكل  فالن  يقال  مرة  والليلة  اليوم  يف  ياأكل  الذي  املَُعلِّم  بوزن  ُب  واملَُوجِّ غابت  ال�سم�ض 
دها ذلك قلت قال االأزهري َوَجَب البيع  َب نف�سه َتْوِجيبًا اإذا عوَّ َوْجَبًة ب�سكون اجليم وقد َوجَّ
ُوُجوبًا وِجَبًة وكذلك احلق وَوَجَبت ال�سم�ض ُوُجوبًا وَوَجَب القلب َوِجيبا وَوَجَب احلائط 

وغريه َوْجَبًة اإذا �سقط.)ال�سحاح,ط1995,�ض740(.
الواجب ا�سطالحًا:

واَب،  والثَّ املدَح  امتثالِه  على  ب  ورتَّ اللُّزوِم،  وجِه  على  فعله  ارُع  ال�سَّ طلَب  ما  هو   
م والعقاِب.)تي�سري علم اأ�سول الفقه,ط1-1997-ج1�ض19(. وعلى تركِه مع الُقْدرِة الذَّ

العالقة بني احلقوق والواجبات:
          اإّن العالقة بني احلقوق والواجبات هي عالقة ارتباط وثيق ال ينفك اأحدهما عن 
اإليه  االآخر. فحيثما وجدت حقوق فالواجبات هي ال�سبب فيها، فكل من قام بعمل اأوكل 

و�سار واجبًا عليه القيام به فال بد له من حق ي�ستحقه نظري عمله هذا.
فالله �سبحانه وتعاىل عندما خلق الب�سر اأوجب عليهم عبادته كما بني يف كتابه   
الكرمي الغاية من خلق الب�سر حيث قال تعاىل: }وَمَا خََلْقتُ الِْجنَّ وَاْلِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوِن{ 
]الذاريات: 56[. ثّم اأوجب على نف�سه �سبحانه وتعاىل اأن يثيبهم جزاء عبادتهم له اأجورًا كحقوق 

ي�ستحقونها جراًء لطاعتهم له تعاىل بامتثالهم اأوامره واجتنابهم لنواهيه.
اتفقا  اأجر  مقابل  النا�ض  من  الأحد  بعمل  قام  من  فكل  احلياة  يف  االأمر  وكذلك   
عليه فقد �سار ذلك واجبًا على كليهما، فالقيام بالعمل اأ�سبح واجبًا على العامل القيام به 
واجنازه، واأ�سبح االأجر حقًا �سرعيًا له، و�سار احلق املطلوب واجبًا على �ساحب العمل 

االإيفاء به ل�ساحب احلق.
عندما  فاحلاكم  الطرفني.  بني  متبادل  هنالك حقوق وواجبات  والرعية  بني احلاكم  وكذا 
يتوىل اأمر الرعية فهو لي�ض �سيدًا عليهم بل خادم لهذه الرعية يقوم ب�سئونها كاملة يوفر 
لها كل احلقوق الواجب توفريها من اأمن وحرية وطعام و�سراب وكل املقومات االأ�سا�سية 
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رعيته  جتاه  واجبه  عرف  الذي  الراعي  يف  املثل  الفاروق  عمر  اخلليفة  يف  ولنا  للحياة. 
وحقوقهم عليه حيث كان يتفقد الرعية يف كل حني وذلك ا�ست�سعارًا منه للم�سئولية امللقاة 
ي�ستاأثر  عليها  �سيدًا  ولي�ض  بخدمتها  يقوم  الرعية  لهذه  خادمًا  اإال  لي�ض  وانه  عاتقه  على 

بخرياتها لنف�سه.
اأنواع احلقوق:

ق�سم علماوؤنا االأجالء احلق اإىل عدة تق�سيمات باعتبارات خمتلفة ناأخذ منها على   
�سبيل املثال ال احل�سر االآتي:

التق�سيم الأول ـ باعتبار �ساحب احلق ينق�سم احلق بهذا االعتبار اإىل ثالثة اأنواع: حق 
الله، وحق االإن�سان، وحق م�سرتك: وهو ما اجتمع فيه احلقان ولكن قد يغلب حق الله اأو 

حق االإن�سان ال�سخ�سي.
1- حق الله تعاىل )اأو احلق العام(:

وهو ما ق�سد به التقرب اإىل الله تعاىل وتعظيمه واإقامة �سعائر دينه، اأو حتقيق   
النفع العام للعامل من غري اخت�سا�ض باأحد من النا�ض. وين�سب اإىل الله تعاىل لعظم خطره 

و�سمول نفعه، اأي اأنه هو حق للمجتمع.
العبادات املختلفة من ال�سالة وال�سيام واحلج والزكاة واجلهاد، واالأمر  مثال الأول: 

باملعروف والنهي عن املنكر، والنذر واليمني وت�سمية الله عند الذبح وكل اأمر ذي بال.
مثال الثاين: الكف عن اجلرائم وتطبيق العقوبات من حدود )حد الزنا والقذف وال�سرقة 
واحلرابة و�سرب امل�سكرات( وتعزيرات على اجلرائم املختلفة، و�سيانة املرافق العامة من 

اأنهار وطرقات وم�ساجد وغريها مما ال بد منها للمجتمع.
2- حق الإن�سان )اأو العبد(:

عامًا كاحلفاظ  اأكان احلق  �سواء  ال�سخ�ض،  منه حماية م�سلحة  يق�سد  ما  وهو   
على ال�سحة واالأوالد واالأموال، وحتقيق االأمن، وقمع اجلرمية، ورد العدوان، والتمتع 
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باملرافق العامة للدولة؛ اأم كان احلق خا�سًا، كرعاية حق املالك يف ملكه، وحق البائع يف 
املغ�سوب،  املال  ورد  املتلف،  ماله  بدل  ال�سخ�ض يف  وحق  املبيع،  وامل�سرتي يف  الثمن 
وحق الزوجة يف النفقة على زوجها، وحق االأم يف ح�سانة طفلها، واالأب يف الوالية على 

اأوالده، وحق االإن�سان يف مزاولة العمل ونحو ذلك.
احلق امل�سرتك:

وهو احلق الذي يجتمع فيه احلقان: حق الله وحق ال�سخ�ض، لكن اإما اأن يغلب   
فيه حق الله تعاىل اأو حق ال�سخ�ض.

مثال الأول: عدة املطلقة، فيها حق الله: وهو �سيانة االأن�ساب عن االختالط، وفيها حق 
ال�سخ�ض، وهو املحافظة على ن�سب اأوالده، لكن حق الله غالب؛ الأن يف �سيانة االأن�ساب 

نفعًا عامًا للمجتمع، وهو حمايته من الفو�سى واالنهيار.
مثال الثاين: حق الق�سا�ض الثابت لويل املقتول، فيه حقان: حق لله وهو تطهري املجتمع 
عن جرمية القتل النكراء، وحق لل�سخ�ض: وهو �سفاء غيظه وتطييب نف�سه بقتل القاتل، 
وهذا احلق هو الغالب؛ الأن مبنى الق�سا�ض على املماثلة، بقوله تعاىل: }وكتبنا عليهم فيها 
أن النفس بالنفس{ ]املائدة:45[، واملماثلة ترجح حق ال�سخ�ض.)الزحيلي,مرجع �سابق,ج4,�ض2843وما 

بعدها(.

مناذج من اأنواع احلقوق التي كفلها الإ�سالم:
اأوًل: حق احلياة:

لقد كفل االإ�سالم لكل اإن�سان على وجه هذه االأر�ض حق اأن يعي�ض ويحيا بغ�ض   
فيها  االأر�ض ويحيا  ليعي�ض على هذه  تعاىل  الله  فلقد خلقه  ولونه  دينه وعرقه  النظر عن 
وي�ستمتع مبا فيها من خريات دون اأن يعتدي على غريه من الب�سر فله حق العي�ض واحلياة 
مثل ما لغريه من الب�سر. ولذلك حّرم الله تعاىل القتل بني النا�ض �سيانة حلق احلياة حيث 
ِنَْفٍس  بَِغيْر  نَْفسًا  َقَتَل  مَن  اَّهُ  َأن إِسْرَائِيَل  بَنِي  َكَتبْنَا عََلى  َذلِكَ  َأجِْل  }مِنْ  يقول �سبحانه وتعاىل: 
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وَلََقدْ  جَمِيعًا  النَّاسَ  َأحْيَا  اَّمَا  َفَكَأن َأحْيَاهَا  وَمَنْ  جَمِيعًا  النَّاسَ  َقَتَل  اَّمَا  َفَكَأن اأَلرِْض  ٍفِي  َفسَاد  َأوْ 
وقد   .]32 ]املائدة:   } لَمُسِْرُفونَ  اأَلرِْض  فِي  َذلِكَ  بَعْدَ  مِّنْهُم  َكثِريًا  إِنَّ  ُثمَّ  بِالبَيِّنَاتِ  رُسُُلنَا  جَاءتْهُمْ 
و�سع الله عقوبة رادعة لكل من ت�سول له نف�سه قتل اأخيه وحرمانه من حق احلياة فاوجب 
عليه القتل واالإعدام ق�سا�سًا حتى يرتدع كل من يهم بقتل اأي �سخ�ض باأنه �سوف يواجه 
م�سريًا اأ�سودًا جراء فعله ذاك ال�سنيع، فيقول الله تعاىل يف ذلك: }وَلَُكمْ فِي الْقِصَاِص 

حَيَاةٌ يَْاُأولِيْ اأَللْبَاِب لَعَلاَُّكمْ َتتاَُّقونَ{ ]البقرة: 179[.
يقول ال�سيخ ال�سعراوي يف تف�سري االآية: اإن العقوبة حني �سرعها الله مل ي�سرعها   
لتقع، واإمنا �سرعها لتمنع. ونحن حني نقت�ض من القاتل نحمي �سائر اأفراد املجتمع من 
اأن يوجد بينهم قاتل ال يحرتم حياة االآخرين، ويف الوقت نف�سه نحمي هذا الفو�سوي من 

نف�سه؛ الأنه �سيفكر األف مرة قبل اأن يرتكب جرمية.
اإذن فالق�سا�ض من القاتل عربة لغريه، وحماية ل�سائر اأفراد املجتمع ولذلك يقول   

احلق �سبحانه: }وَلَُكمْ فِي القصاص حَيَاةٌ{.)ال�سعراوي, ج2, �ض752(.
على  الت�سديد  ال�سريف  حديثه  يف  وال�سالم  ال�سالة  عليه  النبّي  عن  جاء  لقد  و   
حرمة قتل غري امل�سلمني حتى ال يت�ساهل بع�ض امل�سلمني يف قتل من لي�ض مب�سلم فالنف�ض 
واحدة نف�ض امل�سلم  ونف�ض الكافر ما مل يكن عدوًا حماربًا. ولذا قال النبّي يف احلديث 
َم َقاَل: »َمْن َقَتَل ُمَعاَهًدا مَلْ  لَّى اللُه َعَلْيِه َو�َسلَّ ِبيِّ �سَ الذي يرويه عنه عبدالله بن عمروَعِن النَّ

رَيِة اأَْرَبِعنَي َعاًما« .)البخاري3166,ج4,�ض99(. ِة، َواإِنَّ ِريَحَها ُتوَجُد ِمْن َم�سِ َيِرْح َراِئَحَة اجَلنَّ
حق امل�ساواة:

عليه  اآدم  الب�سر  اأبو  نف�ض  وهي  واحدة  نف�ض  من  الب�سر  تعاىل  الله  خلق  لقد   
ال�سالم، وخلق منها زوجها حواء عليها ال�سالم ومنهما خلق الب�سر اأجمعني، فالنا�ض اإذًا 
مت�ساوون يف اخللق وبذلك فهم مت�ساوون يف احلقوق والواجبات. فال يجوز الأحد من 
النا�ض اأن يظلم اأحد ب�سبب جن�سه اأو لونه اأو �سكله، فالنا�ض جميعًا الآدم واآدم من تراب 
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كما قال احلبيب امل�سطفي عليه ال�سالة وال�سالم. فالتفا�سل والتمايز بني النا�ض ال يكون 
اإال بالتقوى واخلوف من اجلليل فهذا هو امليزان الوحيد الذي تتفاوت به قيمة االإن�سان 
ويف�سل به على غريه من بني الب�سر اأمام الله �سبحانه وتعاىل، فبغريه ال ينبغي الأحد من 
النا�ض اأن يزكي نف�سه ويتعاىل على النا�ض مبا ميلكه من مال اأو جاه اأو غريه من حطام 
الدنيا الزائل فالنا�ض مت�ساوون اأمام القانون فال يحق الأحد كائنًا من كان اأن يحابي اأحدًا 
تعاىل:  الله  يقول  الب�سر.  بني  يفرق بني  بالعن�سرية وما  ي�سعر  لغري ذلك مما  اأو  لقرابته 
اَّا خََلْقنَاُكم مِّن َذَكٍر وَُأنَثى وَجَعَلْنَاُكم ْشُعُوبًا وََقبَائِلَ لَِتعَارَُفوا إِنَّ َأْكرَمَُكمْ عِندَ اللاَّه  }يَا َأيُّهَا النَّاسُ إِن

َأتَْقاُكمْ إِنّ اللاَّهَ عَلِيمٌ خَِبريٌ { ]احلجرات13[.
الله  �سّلى  الله  ر�سول  فاأخرب  جربيل  فنزل   ... االآية:  تف�سري  يف  اخلازن  يقول   
عليه و�سّلم مبا قالوا و�ساألهم عما قالوا فاأقروا فاأنزل الله هذه االآية وزجرهم عن التفاخر 
َذَكٍر  ِمْن  َخَلْقناُكْم  ا  اإِنَّ ا�ُض  النَّ َها  اأَيُّ يا  بالفقراء فقال  باالأموال واالإزراء  باالأن�ساب والتكاثر 
َواأُْنثى يعني اآدم وحواء. واملعنى: اإنكم مت�ساوون يف الن�سب فال تفاخر لبع�ض على بع�ض 
كل  خلقنا  اإنا  املعنى  يكون  اأن  يحتمل  وقيل:  واحدة.  وامراأة  واحد  رجل  اأبناء  لكونكم 
واحد منكم اأيها املوجودون من اأب واأم فاإن كل واحد منكم خلق كما خلق االآخر �سواء 
اأي ليعرف بع�سكم  ِلَتعاَرُفوا  َوَجَعْلناُكْم �ُسُعوبًا  فال وجه للتفاخر والتفا�سل يف الن�سب، 
بع�سا يف قرب الن�سب وبعده ال للتفاخر باالأن�ساب ثم بني اخل�سلة التي بها يف�سل االإن�سان 
اأَْتقاُكْم.)تف�سري  ِه  اللَّ ِعْنَد  اأَْكَرَمُكْم  اإِنَّ  الله تعاىل فقال:  على غريه ويكت�سب بها ال�سرف عند 

اخلازن,ج4,�ض183(.

ويف احلديث عن الر�سول �سلى الله عليه و�سلم فيما يرويه عنه ِعَيا�ضِ ْبِن ِحَماٍر،   
ى  َحتَّ ُعوا  َتَوا�سَ اأَْن  اإِيَلَّ  اأَْوَحى  َه  اللَّ »اإِنَّ  َم:  َو�َسلَّ َعَلْيِه  اللُه  لَّى  �سَ ِه  اللَّ َر�ُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ُه  اأَنَّ
)�سنن اأبي داود,ح4895,ج4,�ض274(. ففي هذا  اأََحٍد«.  اأََحٌد َعَلى  َيْفَخَر  َواَل  اأََحٍد،  اأََحٌد َعَلى  َيْبِغَي  اَل 
احلديث حث من النبّي �سلى الله عليه و�سلم على التوا�سع بني النا�ض حتى ال يرى اأحد 
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من النا�ض باأنه اأف�سل من غريه مبا ميلكه من مال اأو جاه اأو بانتمائه لتلك القبيلة،و حتذيره 
عليه ال�سالة وال�سالم من التفاخر  والتعايل على النا�ض ب�سبب العرق اأو اللون ومبا يراه 

اجلهلة اأنه متييز لهم عن غريهم من النا�ض تف�سل لهم عن بقية النا�ض.
حق العمل:

تكون  احلالل  والك�سب  فبالعمل  الدنيا  احلياة  يف  امل�سلم  �سرف  هو  العمل  اإن   
لالإن�سان قيمته بني النا�ض، ولذلك كان واجب على الدولة اأن تهيئ لرعاياها اأ�سباب وفر�ض 
العمل من اإقامة امل�ساريع االإنتاجية وامل�سانع وغريها من اأ�سباب الك�سب حتى يجد كل فرد 
فيها حقه يف العمل والك�سب ال�سريف الذي يوؤمن له اأحلياة ال�سريفة ويحفظ له كرامته.و 
اَّذِي جَعَلَ لَُكمُ اأْلَرْضَ َذُلوًل َفامْشُوا  قول الله تعاىل يف �ساأن العمل والك�سب احلالل: }هُوَ ال
اأَْي:  بقوله:  االآية  ابن كثري  ف�ّسر  ]امللك: 15[. وقد  النُّشُورُ {  وَإِلَيْهِ  رِّْزقِهِ  مِن  وَُكُلوا  مَنَاكِِبهَا  فِي 
ِب  امْلََكا�سِ ْنَواِع  اأَ يِف  َواأَْرَجاِئَها  اأََقاِليِمَها  يِف  ُدوا  َوَتَردَّ ْقَطاِرَها،  اأَ ِمْن  ْئُتْم  �سِ َحْيُث  َف�َساِفُروا 

َجاَراِت.)ابن كثريج8,�ض179(. َوالتِّ
ِه  ُه َعْنُه، َعْن َر�ُسوِل اللَّ َي اللَّ ويف احلديث عنه �سلى الله عليه و�سلم: َعِن امِلْقَداِم َر�سِ  
ُكَل ِمْن َعَمِل َيِدِه، َواإِنَّ  ا ِمْن اأَْن َياأْ ، َخرْيً َم، َقاَل: »َما اأََكَل اأََحٌد َطَعاًما َقطُّ لَّى اللُه َعَلْيِه َو�َسلَّ �سَ

اَلُم، َكاَن َياأُْكُل ِمْن َعَمِل َيِدِه«.)البخاري,ح2072,ج3,�ض57(. ِه َداُوَد َعَلْيِه ال�سَّ َنِبيَّ اللَّ
نرى يف هذا احلديث نبيُّ الله �سلى الله عليه و�سلم يحث النا�ض على العمل ويبني   
لهم اأن اأنبياء الله ومبا لهم من ال�سرف واملكانة ال�سامية عند الله يعملون ويكت�سبون قوتهم 
ال�سالة  النبّي عليه  اآخر ذم  ليعطيهم. ويف حديث  اأحٍد  يتكلون على  من عمل يدهم، وال 
وال�سالم العاطلون عن العمل الذين ي�ساألون النا�ض وال يعملون ليكت�سبوا اأرزاقهم وبنّي 
ى َياأِْتَي  ا�َض، َحتَّ ُجُل َي�ْساأَُل النَّ حالهم يوم القيامة بقوله �سلى الله عليه و�سلم:»َما َيَزاُل الرَّ

ٍم«.)البخاري,ح1474,ج2,�ض123(. َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَلْي�َض يِف َوْجِهِه ُمْزَعُة حَلْ
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حق احلرية:
تعترب احلرية من اأكرث مطالب احلياة �سرورًة فبدون حرية لن تكون حلياة االإن�سان   
اأي قيمة. ولذلك عندما جاء االإ�سالم اأعطى االإن�سان حق احلرية الكاملة يف اأن يعتقد ويفعل 
ما ي�ساء ما مل يكن يف ذلك تعٍد على حرية الغري، ولقد جاء يف ت�سريعات االإ�سالم ما يلزم 
من ارتكب جرٍم ما مما يلزمه ذلك الفعل الكفارة عنه اأن يعتق رقبة حتريرًا لهذه الرقبة من 
العبودية، وتكفريًا ملا ارتكبه من اإثٍم. وبذلك ا�ستطاع الت�سريع االإ�سالمي من حترير اأكرب 

عدد من العبيد ونيلهم حلريتهم يف احلياة.
تعريف احلرية لغًة:

اَر  َدٌر ِمْن َحرَّ َيَحرُّ اإِذا �سَ َراُر، ِباْلَفْتِح: َم�سْ جاء يف ل�سان العرب البن منظور: احْلَ  
ُة.)ل�سان العرب,ج4,�ض178(. يَّ ُحّرًا، َوااِل�ْسُم احُلرِّ

احلرية ا�سطالحًا:
يق�سد باحلرية قدرة االإن�سان على فعل ال�سيء اأو تركه باإرادته الذاتية وهي ملكة   
الأنه  االآخرين  �سيطرة  عن  بعيدًا  اأفعاله،  بها  وي�سدر  عاقل  اإن�سان  كل  بها  يتمتع  خا�سة 
لي�ض مملوكًا الأحد ال يف  نف�سه وال يف بلده وال يف قومه وال يف اأمته.)مفهوم احلرية, على بن 

نايف,ج1,�ض9(.

حرًا  االإن�سان  ولد  فقد  احلرية،  يف  حقه  اإن�سان  لكل  كفل  قد  االإ�سالم  جند  وهكذا   
بال قيود تقيده وحتد من حتركاته و�سكناته فله اأن يفعل ما ي�ساء ويختار لنف�سه ما ي�ساء من 
املباحات التي اأباحها الله له يف احلياة، ومع ذلك جند االإ�سالم اأي�سًا مل ُيطلق لالإن�سان العنان 
لينطلق يف احلياة م�ستبيحًا لكل �سيء بال �سوابط، فقد و�سع االإ�سالم لهذه احلرية ال�سوابط 

والقيود التي تنظمها وتبني لكل فرد حدود حريته التي ال يتعدى بها اإىل حرية الغري.
اأتناول بع�سًا من هذه احلريات  الب�سر و�سوف  اأنواع كثرية يف حياة  واحلرية   

التي كفلها االإ�سالم للنا�ض ببع�ض من التف�سيل كنمّاذج للحريات يف االإ�سالم.



{13}العـدد الرابع  والع�صـرون - �صوال  1443هـ / يونيو  2022م

حرية العقيدة:
لقد اأعطى الله �سبحانه وتعاىل االإن�سان مطلق احلرية يف اأن يعتقد ما ي�ساء من   
العقائد التى يراها، فاإذا اختار اأن يكون عبدًا لغري الله فهو حر يف اختياره،و لكنه بذلك 
الكامل احلرية يف  فاالن�سان  عليها،  الله  التي خلقه  الكاملة  اإنتق�ض من حريته  قد  يكون 
نف�سه هو الذي ارت�سى اأن يكون عبدًا لله وحده ال �سريك له، وبذلك يكون قد حترر من 
االأحق  االإن�سان من عدم هو  الذي خلق  فالله  الذي خلقه،  لله  كل عبودية �سوى عبوديته 
حق  لالإن�سان  ترك  تعاىل  الله  جند  ذلك  ومع  �سبحانه.  له  العبادة  كل  وتوجيه  بالعبودية 
تاَّبَيَّنَ  الدِّين َقد  فِي  إِْكرَاهَ  }َل  ي�ساء حيث يقول �سبحانه وتعاىل:  يعبد ما  اأن  االختيار يف 
اُغوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ َفَقدِ اسَْتمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثَْقىَ َل انفِصَامَ لَهَا وَاللّه  الرُّشْدُ مِنَ الَْغيِّ َفمَنْ يَْكُفرْ بِالطاَّ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ { ]البقرة: 256[. ففي هذه االآية الكرمية جند اأن الله تعاىل ياأمر نبيه وامل�سلمني 
من بعده باأن ال يجربوا اأحدًا من النا�ض على اعتناق  االإ�سالم فقد جاء احلق من عند الله 
وا�سحًا وبّينًا ملن �ساء اأن يعرف احلق فيتبعه، فمن اأراد اأن يتبع احلق الذي هو دين الله 

الذي ارت�ساه للنا�ض فله ذلك ومن اأراد غريه فله ذلك فهو حٌر يف اإرادته.
يقول ال�سيخ ال�سعراوي يف تف�سري هذه االآية:اإن االإكراه هو اأن حتمل الغري على   
فعل من االأفعال ال يرى فيه هو اخلري مبنطق العقل ال�سليم. ولذلك يقول احلق �سبحانه: 
الله مل يكره خلقه وهو خالقهم على دين،  اأن  االآية  إِْكرَاهَ فِي الدين{ . ومعنى هذه  }َل 
الله يقهر االإن�سان املختار، كما قهر ال�سماوات واالأر�ض واحليوان  اأن  وكان من املمكن 
اَّوْ يَشَآءُ اهلل لَهَدَى  والنبات واجلماد، وال اأحد ي�ستطيع اأن يع�سى اأمره. فيقول �سبحانه: }ل

الناس جَمِيعًا{ ]الرعد: 31[.
لكن احلق يريد اأن يعلم من ياأتيه حمبًا خمتارًا ولي�ض مقهورًا، اأن املجيء قهرًا   
يثبت له القدرة، وال يثبت له املحبوبية، لكن من يذهب له طواعية وهو قادر اأال يذهب فهذا 
دليل على احلب، فيقول تعاىل: }َل إِْكرَاهَ فِي الدين{ اأي اأنا مل اأ�سع مبداأ االإكراه، واأنا 



جملة ت�أ�صيل العلوم {14}

لو �سئت الآمن من يف االأر�ض كلهم جميعًا. فهل الر�سل الذين اأر�سلهم �سبحانه يتطوعون 
باإكراه النا�ض؟ . ال، اإّن الر�سول جاء لينقل عن الله ال ليكره النا�ض، وهو �سبحانه قد جعل 

خلقه خمتارين، واإال لو اأكرههم ملا اأر�سل الر�سل.)ال�سعراوي,ج2,�ض1112(.
حرية الراأي والتعبري:

قلنا اأن احلرية واحدة من اأكرث مطالب احلياة �سرورًة. ولذلك جند اأن الله تعاىل   
له  كفلته  ما  ي�ساء وفق  ما  ي�ساء ويقول  ما  يفعل  اأن  لكل فرد يف احلياة حريته يف  كفل 

ال�سريعة من احلرية.
اأن  جند  ولذلك  امل�سلم  املجتمع  حياة  يف  االأ�سا�سية  احلريات  من  الراأي  فحرية   
القراآن وال�سنة حمال الكثري من الن�سو�ض التي تدل وحتث على �سرورة اأن تكون لالإن�سان 
احلرية الكاملة يف اأن يقول راأيه دون حجر عليه واأول ما بداأ هذا النوع من احلريات كان 
باأنه  �سبحانه وتعاىل  اأخربهم  الكرام عندما  �سبحانه وتعاىل مع مالئكته  الله  بداأ مع  اأن 
يريد اأن يخلق خلقًا وهو االإن�سان ويجعله خليفة له يف االأر�ض حيث يقول تبارك وتعاىل: 
َأَتجْعَُل فِيهَا مَن يُْفسِد ُفِيهَا وَيَسْفِكُ  يجَاعٌِل فِي اأَلرِْض خَلِيَفًة َقاُلواْ 

ِّ
}وَإِْذ َقال َرَبُّكَ لِلْمَالَئَِكةِ إِن

ي َأعَْلمُ مَا َل َتعَْلمُونَ { ]البقرة: 30[ جند هنا يف 
ِّ
الدِّمَاء وَنَحْنُ ُنسَبِّحُ بِحَمْدَِك وَُنَقدِّسُ لَكَ َقاَل إِن

هذه االآية الكرمي حتاور املالآئكة مع من مع الله الواحد القهار الذي مل يقهرهم وي�سكتهم 
مبا له من قوة وجربوت كما يفعل احلكام يف هذا الزمان بقهرهم واإق�سائهم لكل �ساحب 
راأي خمالف لهم. فالله �سبحانه وتعاىل يعلمنا يف هذه االآية قبول الراأي االآخر  واال�ستماع 
اإليه وحماورته واإقناعه باحلجة واملنطق ولي�ض بالقهر والتنكيل. ويتوا�سل حوار املالئكة 
مع الله تعاىل بعد اأن قالوا راأيهم �سراحة فيمن �سيكن االأر�ض وميالأها بالف�ساد والقتل 
َأنِبُئونِي  َفَقاَل  الْمَالَئَِكةِ  عََلى  عَرََضهُمْ  ُثمَّ  ُكلاَّهَا  اأَلسْمَاء  آدَمَ  }وَعَلاَّمَ  تبارك:  احلق  لهم  يقول 
]البقرة: 31[ ويتوا�سل احلوار بني املالئكة والرب تعاىل  ُكنُتمْ صَادِقِنيَ{  إِن  بَِأسْمَاء هَـؤُلء 
اَّكَ َأنتَ  فيعرتف املالئكة بق�سورهم عن علم الله : }َقاُلواْ سُبْحَانَكَ َل عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلاَّمَْتنَا إِن
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االآخر واحرتمه  الراأي  تبارك وتعاىل قبول  الله  يعلمنا  ]البقرة: 32[. هكذا  الْحَكِيمُ{  الْعَلِيمُ 
خالفنا  من  وحماربة  والرف�ض  االإق�ساء  ولي�ض  احلق  لبيان  واملنطق  باحلجة   ومقارعته 

الراأي.
ويف حماورٍة اخرى بني الرب تبارك وتعاىل مع عدوه وعدو بني اآدم اإبلي�ض عليه   
اللعنة ي�ستمع الله اليه ويجادله اإبلي�ض يف احلق ويعطيه الله ما ي�ساء من تاخري عقابه اإىل 
يوم القيام ليفعل يف ع�ساة بني اآدم ماي�ساء وذلك حني ياأمره الله بال�سجود الآدم فريف�ض 
ال�سجود حيث يقول الله تعاىل: }وَلََقدْ خََلْقنَاُكمْ ُثمَّ صَوَّرْنَاُكمْ ُثمَّ ُقلْنَا لِلْمَآلئَِكةِ اسْجُدُواْ آلدَمَ 
َفسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ لَم ْيَُكن مِّنَ السَّاِجدِينَ{ ]الأعراف: 11[. وقوله تعاىل يف �سوؤاله الإبلي�ض عن 
ََأنَْا خَيْرٌ  َأمَرُْتكَ َقال  إِْذ  َأّل ََتسْجُدَ  }َقاَل مَامَنَعَكَ  �سبب رف�سه لل�سجود الآدم عليه ال�سالم: 
اَّاٍر وَخََلْقَتهُ مِن طِنيٍ{] الأعراف: 12[. فهذه حجته وراأيه يف عدم ال�سجود الآدم  مِّنْهُ خََلْقَتنِي مِن ن
بانه خملوق من مادة اأف�سل من مادة خلق اآدم، ويتوا�سال احلوار بني اخلالق واملخلوق 
الذي مل يتاأدب مع خالقه ومع ذلك مل يفر�ض الله عليه العقاب فورًا بل جادله وحاوره لعله 
يرجع عن تكرب ويتوب اإىل الله فيقول الله تربك وتعاىل بعد رف�ض ابلي�ض االن�سيع الأمر 
ربه وا�سراره على عدم الطاعة ياتي حكم الله لي�ض بالعقاب الفوري بل بالطرد من رحمة 
اَّكَ  الله واإخرجه من اجلنة التي كان ينعم فيها وذلك يف قوله تعاىل: }َقاَل َفاخْرُجْ مِنْهَا َفِإن
]�سورة �ض: 78[. ومل  يَوِْم الدِّيِن{  لَعْنَتِي إِلَى  ]احلجر: 34[. و قوله تعاىل: }وَإِنَّ عََليْكَ  رَِجيمٌ{ 
يقف احلوار عند هذا احلد بل توا�سل بعد ذلك مبطالب قدمها اإبلي�ض اإىل ربه ف�سودقت 
له وذلك يف قوله تعاىل: }َقاَل رَبِّ َفَأنظِرْنِي إِلَى يَوِْم يُبْعَُثونَ{ ]احلجر: 36[. هكذا يعلمنا ربنا 
كيف نتقبل الراأي االآخر  وال نحجر على اأحٍد من النا�ض يف اأن يقول راأيه بكل حرية، هكذا 
االإ�سالم يعطي كل �سخ�ض حقه يف اأن يعرب عن ذاته ويقول راأيه بكل �سراحٍة وو�سوح 

وحرية.
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اتخاذ  على  وال�سالم  ال�سالة  عليه  النبّي  يحث  القراآن  جند  اآخر  منحى  ويف   
ال�سورى منهجًا يف احلياة وال ينفرد براأيه على ا�سحابه ويرغمهم عليه رغم  اأنه ر�سول 
من الله وموؤيد بالوحي لكن مع ذلك قول له املوىل عّز وجّل: }َفِبمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ 
لَهُمْ وَشَاِورْهُمْ فِي اأَلمِْر  مِنْ حَوْلِكَ َفاعْفُ عَنْهُمْ وَاسَْتْغفِرْ  واْ  الَْقلِْب َلنَفضُّ َفّظًا َغلِيَظ  وَلَوْ ُكنتَ 
لِنيَ{ ]اآلعمران: 159[. فكان من منهج الر�سول 

ِّ
ْل عََلى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمَُتوَك َفِإَذا عَزَمْتَ َفَتوَكاَّ

عليه ال�سالة وال�سالم ال�سورى فما كان يتجاوز ا�سحابه يف اأي امر من اأمور الدولة دون 
اأن ي�ست�سريهم فيه والنماذج كثرية يف ذلك فعلى �سبيل املثال:

ملالقاة  وا�سحابه  وال�سالم  ال�سالة  عليه  النبيُّ  خرج  عندما  الكربى  بدر  موقعة  يف  	•
ذلك،  غري  كانت  الله  اإرادة  ولكن  عليها  لال�ستيالء  ال�سام  من  القادمة  قري�ض  عري 
اإذ خرجت قري�ض بق�سها وق�سي�سها وعلى راأ�سهم اأبو جهل و�سناديدها للدفاع عن 
مع�سكر  بني  اأمر حتمي  املواجهة  ف�سارت  مهده  االإ�سالم يف  على  والق�ساء  اأموالهم 
احلق بقيادة النبّي عليه ال�سالة وال�سالم ومع�سكر ال�سّر والباطل بقيادة اأبو جهل، 
وذلك بعد اأن فلت اأبو �سفيان بالعري. ومل يكن امل�سلمني قد خرجوا بعتاد احلرب كاملة 
يقول  عليه و�سلم  الله  الر�سول �سلى  للقتال وهنا وقف  الكايف  بالعدد  ومل يخرجوا 
الأ�سحابه بعد اأن �سار اأمر القتال واقعًا ال حمال قال: اأ�سريوا اإىل اأيها النا�ض يطلب 
منهم اآراءهم يف خو�ض هذه املعركة التي كانت هي التي مل يعدوا لها عدتها، فاأدىل 
كٌل منهم براأيه وعزموا اأمرهم على القتال الذي كان فيه الن�سر حليفهم بتقدير الله 
تعاىل.و قد ا�ست�سار النبّي عليه ال�سالة وال�سالم اأ�سحابه يف اأ�سرى بدر فاأ�ساروا 

عليه بعدة اأراء.
اآراءهم  يطلب  باأ�سحاب  و�سلم  عليه  الله  �سلى  الر�سول  اجتمع  االأحزاب  غزوة  ويف  	•
داخل  من  الغزاة  ومقاتلة  املدينة  داخل  البقاء  على  بع�سهم  فاأ�سار  املعركة  اأمر  يف 
املدينة والبع�ض االآخر كان راأيه خمالفًا. هكذا االإ�سالم منهجًا للحياة يعطي كل ذي حق 
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حقه، فعطي االإن�سان حقه يف حرية الراأي والتعبري دون جترمي له اأو عقاب ب�سبب راأى 
راآه اأو تعبري عن ذاته.وقد مدح القراآن الكرمي حممًدا واأ�سحابه التخاذهم ال�سورى 
اَّذِينَ  }وَال وتعاىل:  تبارك  الرب  يقول  حيث  احلياة  يف  لهم  منهجًا  الراأي  وحرية 
اسَْتجَابُوا لِرَبِِّهمْ وََأَقامُوا الصَّالَةَ وََأمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رََزْقنَاهُمْ يُنفُِقونَ{ ]ال�سورى: 38[. 
بَيْنَهُمْ{  }شُورَى  الديني والدنيوي  }وََأمْرُهُمْ{  االآية:  ال�سعدي يف تف�سري  يقول 
اأي: ال ي�ستبد اأحد منهم براأيه يف اأمر من االأمور امل�سرتكة بينهم، وهذا ال يكون اإال 
فرعا عن اجتماعهم وتوالفهم  وتواددهم وحتاببهم وكمال عقولهم، اأنهم اإذا اأرادوا 
اأمرا من االأمور التي حتتاج اإىل اإعمال الفكر والراأي فيها، اجتمعوا لها وت�ساوروا 
انتهزوها وبادروها، وذلك كالراأي يف  اإذا تبينت لهم امل�سلحة،  وبحثوا فيها، حتى 
امل�سائل  وكالبحث يف  اأو غريه،  ق�ساء،  اأو  الإمارة  املوظفني  وتولية  واجلهاد،  الغزو 
الدينية عموما، فاإنها من االأمور امل�سرتكة، والبحث فيها لبيان ال�سواب مما يحبه الله 

)ال�سعدي,ج1,�ض759(.

حق التعلم:
اإن التعلم حق �سروري لكل اإن�سان وقد كفلته ال�سريعة االإ�سالمية لكل فرد يف   
احلياة بدًء باآدم اأبو الب�سر عليه ال�سالم حيث قال الله تعاىل عنه: }وَعَلاَّمَ آدَمَ اأَلسْمَاء ُكلاَّهَا 
31[.فبدون  ]البقرة:  صَادِقِنيَ{  ُكنُتمْ  إِن  هَـؤُلء  بَِأسْمَاء  َأنِبُئونِي  َفَقاَل  الْمَالَئَِكةِ  عََلى  عَرََضهُمْ  ُثمَّ 
العلم لن ي�سل االإن�سان اإىل معرفة حقيقته والغاية من وجوده يف هذا الكون، فلن ي�سل 
كتابه  الله يف  قال  ولذلك  بالعلم  ااّل  اأراده  و�سرعه  الله وعبادته مبا  معرفة  اىل  االإن�سان 
مَُتَقلاَّبَُكمْ  يَعَْلمُ  وَاللاَّهُ  وَالْمُؤْمِنَاتِ  وَلِلْمُؤْمِنِنيَ  لَِذنِبكَ  وَاسَْتْغفِرْ  اللاَّهُ  إِلاَّ  إِلَهَ  َل  اَّهُ  َأن }َفاعَْلمْ  العزيز: 
وَمَْثوَاُكمْ{ ]حممد: 19[. وقد مّن الله على عباده اإذ بعث معلمًا منهم يعلمهم كل خري ينفعهم 
يف الدنيا واالآخرة ويزكي به نفو�سهم ويطيبها قال تعاىل : }لََقدْ مَنَّ اللّهُ عََلى الْمُؤمِنِنيَ إِْذ 
مُهُمُ الْكَِتابَ وَالْحِْكمََة وَإِن َكاُنواْ مِن َقبُْل 

ِّ
يِهمْ وَيُعَل

ِّ
بَعَثَ فِيِهمْ رَسُوًل مِّنْ َأنُفسِِهمْ يَْتُلو عََليِْهمْ آيَاتِهِ وَيُزَك
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لَفِيَضل الٍمُِّبنيٍ{ ]اآل عمران: 164[. فبالعلم ي�سل االإن�سان اىل معرف الله وحقائق هذا الكون.
وعندما بعث الله نبيه حممد �سلوات الله و�سالمه عليه ومن اأول يوم للبعثه اأمره   
مِنْ  اْلِنْسَانَ  خََلقَ   * خََلقَ  اَّذِي  ال رَبِّكَ  بِاسِْم  }اْقرَأْ  تعاىل:  قال  حيث  بالتعلم  تعاىل  الرب 
اَّذِي عَلاَّمَ بِالَْقَلِم * عَلاَّمَ اْلِنْسَانَ مَا لَمْ يَعَْلمْ{ ]العلق: 1-5[. فكانت  ْكرَمُ * ال عََلٍق * اْقرَأْ وَرَبُّكَ اأْلَ
هذه اأوىل االأدلة على وجوب حق التعلم لكل فرد من النا�ض وخا�سة امل�سلمني. وقد كان 
معلمًا  الله  بعثه  فقد  امل�سلمني  اأبناء  يتعلم  اأن  على  حري�سًا  وال�سالم  ال�سالة  عليه  النبيُّ 
ًما()ابن  ُمَعلِّ ُبِعْثُت  ا  َ َواإِمنَّ َوُيَعلُِّموَن،  َيَتَعلَُّموَن  اَلِء  )....َوَهوؤُ ال�سريف:  ويوؤكد ذلك يف حديثه 

ماجه,ح229,ج1,�ض83(.

ففي غزوة بدر عندما كانت الدائرة على امل�سركني والن�سر حليف امل�سلمني واأ�سر   
امل�سلمون عددًا كبريًا من امل�سركني وفر�ست عليهم الفدية لتحرير اأنف�سهم، كان من بني 
االأ�سرى من ال ميلكون ما يفدون به نفو�سهم، فطلب منهم الر�سول �سلى الله عليه و�سلم 
اأن يعلم كل واحٍد منهم ع�سرة من اأبناء امل�سلمني القراءة والكتابة فداًء لنف�سه. وكان ذلك 
حر�سًا من النبٍي عليه ال�سالة وال�سالم يف حق امل�سلمني على التعلم. وجاءت االأحاديث 
االأحاديث  تلك  ومن  والتعلم  العلم  على  النا�ض  حث  يف  الكثري  حتمل  ال�سريفة  النبوية 

االآتي:
َم: »َمْن َخَرَج يِف َطَلِب  ُه َعَلْيِه َو�َسلَّ لَّى اللَّ ِه �سَ َعْن اأََن�ِض ْبِن َماِلٍك، َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل اللَّ  
ى َيْرِجَع«)الرتمذي،ح2647،ج5،�ض29(. وعن اأَِبي ُمو�َسى،  ِه َحتَّ الِعْلِم َفُهَو يِف �َسِبيِل اللَّ
ُه ِبِه ِمَن الُهَدى َوالِعْلِم، َكَمَثِل الَغْيِث  َم َقاَل: »َمَثُل َما َبَعَثِني اللَّ لَّى اللُه َعَلْيِه َو�َسلَّ ِبيِّ �سَ َعِن النَّ
ْنَبَتِت الَكاَلأَ َوالُع�ْسَب الَكِثرَي، َوَكاَنْت  َفاأَ َقِبَلِت املَاَء،  ٌة،  َنِقيَّ ا، َفَكاَن ِمْنَها  اأَْر�سً اَب  اأَ�سَ الَكِثرِي 
اَبْت ِمْنَها  ا�َض، َف�َسِرُبوا َو�َسَقْوا َوَزَرُعوا، َواأَ�سَ ُه ِبَها النَّ ِمْنَها اأََجاِدُب، اأَْم�َسَكِت املَاَء، َفَنَفَع اللَّ
ِه،  ُك َماًء َواَل ُتْنِبُت َكاَلأً، َفَذِلَك َمَثُل َمْن َفُقَه يِف ِديِن اللَّ �سِ ا ِهَي ِقيَعاٌن اَل مُتْ َ َطاِئَفًة اأُْخَرى، اإِمنَّ
ِه الَِّذي  َم، َوَمَثُل َمْن مَلْ َيْرَفْع ِبَذِلَك َراأْ�ًسا، َومَلْ َيْقَبْل ُهَدى اللَّ ُه ِبِه َفَعِلَم َوَعلَّ َوَنَفَعُه َما َبَعَثِني اللَّ
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العلم  طلب  على  احلث  يف  كثرية  واالأحاديث  ِبِه«)البخاري،ح79،ج1،�ض27(.  ْلُت  اأُْر�سِ
كحق واجب وفر�ض على كل م�سلم وم�سلمة عندما يكون العلم املطلوب هو العلم ال�سرعي 

الذي به يعرف الله وُيتعبد به.
وهنالك �سروط يجب توفرها لدى املتعلم حتى يي�سر الله له العلم ويتلقاه بكل ي�سر   
و�سهولة وهي التقوى فمن يتقي الله يجعل له خمرجا من كل �سيق وما من اأمر اأكرث م�سقة 
من ال�سرب على تلقي العلم ولذلك يوجه الله عباده اإىل التقوى كي ي�سهل ويي�سر لهم العلم 
واأمر تلقيه من غري عناء  ومبا يلقيه عليهم من ال�سرب حيث يقول تبارك وتعاىل: }... 
مُُكمُ اللّهُ وَاللّهُ بُِكّل ِشَيْءٍ عَلِيمٌ{ ]البقرة: 282[. ول�سرف العلم ومكانته كان البد 

ِّ
وَاتاَُّقواْ اللّهَ وَيُعَل

لتلقيه من التحلى بال�سربو التقوى  ويف ذلك قال االإِمام ال�سافعي:
�ملعا�سي�سكوُت �إىِل وكيع �سوء حفظي ترك  �إِىل  فاأر�سدين 
نور �لعلم  باأن  لعا�سيو�أخربين  ُيهدى  ال  �هلل  ونور 

فالعلم نور يقذفه الله يف قلب عبده املوؤمن التقي، فاإن كان القلب م�سغواًل بالدنيا   
واللهو فلن يجد هذا النور مكانًا له يف ذلك القلب الالهي اخلاىل من التقوى.

اَّذِينَ  ال }يَاَأيُّهَا  تعاىل:  فقال  العلماء  �ساأن  من  الله  رفع  االإ�سالم  العلم يف  وملكانة   
آمَنُوا إَِذا قِيَل لَُكمْ َتَفسَّحُوا فِي الْمَجَالِِس َفاْفسَحُوا يَْفسَِح اللاَّهُ لَُكمْ وَإَِذا قِيَل انشُزُوا َفانشُزُوا يَرَْفِع 
ويف   .]11 ]املجادلة:  خَِبريٌ{  َتعْمَُلونَ  بِمَا  وَاللاَّهُ  دَرَجَاتٍ  الْعِلْمَ  ُأوُتوا  اَّذِينَ  وَال مِنُكمْ  آمَنُوا  اَّذِينَ  ال اللاَّهُ 
ُه  اللَّ �َسَلَك  ِعْلًما  ِفيِه  َيْطُلُب  َطِريًقا  �َسَلَك  قال:»َمْن  عليه و�سلم  الله  النبيِّ �سلى  احلديث عن 
اْلَعامِلَ  َواإِنَّ  اْلِعْلِم،  ِلَطاِلِب  ا  ِر�سً اأَْجِنَحَتَها  ُع  َلَت�سَ امْلاََلِئَكَة  َواإِنَّ  ِة،  نَّ اجْلَ ُطُرِق  ِمْن  َطِريًقا  ِبِه 
َل  َف�سْ َواإِنَّ  امْلَاِء،  َجْوِف  يِف  يَتاُن  َواحْلِ  ، ااْلأَْر�ضِ يِف  َوَمْن  َمَواِت،  ال�سَّ يِف  َمْن  َلُه  َلَي�ْسَتْغِفُر 
ْنِبَياِء،  نَّ اْلُعَلَماَء َوَرَثُة ااْلأَ ِل اْلَقَمِر َلْيَلَة اْلَبْدِر َعَلى �َساِئِر اْلَكَواِكِب، َواإِ اْلَعامِلِ َعَلى اْلَعاِبِد، َكَف�سْ
)ابي  َواِفٍر«  ِبَحظٍّ  اأََخَذ  اأََخَذُه  َفَمْن  اْلِعْلَم،  ُثوا  َورَّ ِدْرَهًما  َواَل  ِديَناًرا،  ُثوا  ُيَورِّ مَلْ  ااْلأَْنِبَياَء  َواإِنَّ 

داود,ح3641,ج3,�ض317(.



جملة ت�أ�صيل العلوم {20}

اأنواع الواجبات:
يف هذا اجلانب �سوف اأتناول بع�سًا من الواجبات كنمّاذج من اأنواع الواجبات   

ملا لها من االأهمية يف حياة امل�سلم ومن تلك الواجبات:
اأوًل: الواجب الديني:

تعاىل:  الله  يقول  به،  ليعبدوه  الب�سر  الله  خلق  اأجله  من  الذي  هو  الدين  اإّن   
}وَمَاخََلْقتُ الِْجنَّ وَاْلِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوِن{ ]الذاريات: 56[. فالواجب الديني من اأوجب واجبات 
امل�سلم التي يجب عليه القيام بها على اأكمل وجه، فعلى امل�سلم اأن يوؤدي واأجباته الدينية 
املفرو�سة عليه كاملة دون اإفراط اأو تفريط من �سالة و�سيام وحج وغريها من الفرائ�ض 
الواجبة عليه. فال�سالة كواجب ديني هي عماد الدين وركنه الركني الذي بدونه ال جتدي 
�ُض  »َراأْ وال�سالم:  ال�سالة  عليه  الر�سول  يقول  ولذلك  االخرى  والفرائ�ض  الواجبات  كل 

اَلُة، َوِذْرَوُة �َسَناِمِه اجِلَهاُد« )الرتمذي,ح2616,ج5,�ض12(. االأَْمِر االإِ�ْساَلُم، َوَعُموُدُه ال�سَّ
فامل�سلم مطلوب منه اأن يوؤدي واجبه الديني جتاه ربه بالكيفية التي اأمر بها دون   
زيادة اأو نق�سان وال يكلف نف�سه فوق طاقته مما يوؤثر على �سحته  وعافيته، ولذلك عندما 
اأراد نفر من امل�سلمني اأن يحّمل نف�سه فوق ما طلب منه من العبادة بعد ما عرفوا حدود ما 
يقوم به الر�سول �سلى الله عليه و�سلم من العبادة نهاهم الر�سول عليه ال�سالة وال�سالم 
عن ذلك وبني لهم اأن امل�سلم يجب عليه اأن يوؤدي ما اأمر به فال ي�سق على نف�سه ويحملها فوق 
ِه اإِينِّ اَلأَْخ�َساُكْم  ِذيَن ُقْلُتْم َكَذا َوَكَذا، اأََما َواللَّ ما اأمر به فيقول عليه ال�سالة وال�سالم: »اأَْنُتُم الَّ
ِتي  �َساَء، َفَمْن َرِغَب َعْن �ُسنَّ ُج النِّ لِّي َواأَْرُقُد، َواأََتَزوَّ ْفِطُر، َواأُ�سَ وُم َواأُ ي اأَ�سُ ِه َواأَْتَقاُكْم َلُه، َلِكنِّ ِللَّ

ي« )البخاري,ح5063,ج7,�ض2(. َفَلْي�َض ِمنِّ
وقد اأمر الله تعاىل امل�سلم باأن يوازن ما بني اأداء واجبه الديني وواجبه الدنيوي   
الديني كاماًل دون  باأداء واجبه  اأن يقوم  اآخر. فعليه  فال يهمل جانب على ح�ساب جانب 
زيادة اأو نق�سان بجانب ما يتقوى به من اأموره الدنيوية والتي تعينه على اأداء واجباته 
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مِنَ  نَصِيبَكَ  َوََلَتنسَ  اآْلخِرَة  الدَّارَ  اللاَّهُ  آَتاَك  فِيمَا  }وَابَْتِغ  وتعاىل:  تبارك  قول  حيث  الدينية 
الْمُْفسِدِينَ{  يُحِبُّ  َل  اللاَّهَ  إِنَّ  رِْض  اأْلَ فِي  الَْفسَادَ  َتبِْغ  وََل  إِلَيْكَ  اللاَّهُ  َأحْسَنَ  َكمَا  وََأحْسِن  الدُّنْيَا 

]الق�س�ض: 77[.    

ثانيًا:الواجب جتاه الأ�سرة.
اإّن االأ�سرة هي ركيزة امل�سلم وماأواه الذي يجد فيه راأحته وطماأنينته يف احلياة   
اأحله  الذي  ال�سرعي  الزواج  االأ�سر عن طريق  تكوين  على  عباده وحثهم  الله  اأمر  ولذلك 
َطابَ  مَا  َفانكِحُواْ  الْيََتامَى  فِي  َُتْقسُِطواْ  َأّل  }وَإِنْ خِْفُتمْ  تعاىل:  الله  يقول  لعباده حيث  الله 
لَُكم مِّنَ النِّسَاء مَْثنَى وَُثالَثَ وَرُبَاعَ َفِإنْ خِْفُتمْ َألاَّ َتعْدُِلواْ َفوَاحِدَةً َأوْ مَامََلَكتْ َأيْمَاُنُكمْ َذلِكَ َأدْنَى 
الزواج  وترغيبه يف  للم�سلم  تعاىل  الله  على حث  دليل  االآية  فهذه   .]3 ]الن�ساء:  َتعُوُلواْ{  َألاَّ 
االأُ�سرة  وهذه  واملودة،  والرحمة  النف�سية  الراحة  فيها  من  �سيجد  التي  االأ�سرة  وتكوين 
التي �سيكونها من خالل هذا الزواج ال�سرعي �سيكون فيها الزوجة واالأبناء، وهنا ترتتب 
عليه م�سئولية ج�سيمة وواجب عظيم يجب عليه القيام بواجب هذه االأ�سرة فهو حما�سب 
اأمام الله عن كل �سغرية وكبرية جتاه هذه االأ�سرة ، ولذلك يقول احلبيب امل�سطفى �سلى 
ِتِه،  ِتِه، االإَِماُم َراٍع َوَم�ْسُئوٌل َعْن َرِعيَّ ُكْم َم�ْسُئوٌل َعْن َرِعيَّ ُكْم َراٍع، َوُكلُّ الله عليه و�سلم: »ُكلُّ
ِتِه، َواملَْراأَُة َراِعَيٌة يِف َبْيِت َزْوِجَها َوَم�ْسُئوَلٌة َعْن  ُجُل َراٍع يِف اأَْهِلِه َوُهَو َم�ْسُئوٌل َعْن َرِعيَّ َوالرَّ

ِتِه«)البخاري,ح893,ج2,�ض5(. ِدِه َوَم�ْسُئوٌل َعْن َرِعيَّ ِتَها، َواخَلاِدُم َراٍع يِف َماِل �َسيِّ َرِعيَّ
القيم  وعلى  االإ�سالم  على  اأبناءه  يربي  اأن  اأ�سرته  جتاه  امل�سلم  على  فالواجب   
االإ�سالمية الفا�سلة من �سدق واأمانة وعلى االأخوة االإ�سالمية وحب امل�سلمني والتوا�سع 
لهم وعدم اإحتقاره الأي م�سلم ب�سبب لونه اأو جن�سه اأو قبيلته اأو فقره. فاالأخوة االإ�سالمية 
اأٌخ له يف االإن�سانية  تقت�سي اأن يح�ض وي�سعر امل�سلم باأن كل م�سلم يف هذا الوجود هو 
اَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ َفَأصْلِحُوا بَيْنَ َأخَوَيُْكمْ وَاتاَُّقوا اللاَّهَ  والعقيدة ويوؤكد ذلك قول الله تعاىل: }إِن
لَعَلاَُّكمْ ُترْحَمُونَ{ ]احلجرات: 10[. ويقول الر�سول عليه ال�سالة وال�سالم: »املُ�ْسِلُم اأَُخو املُ�ْسِلِم 
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َج َعْن ُم�ْسِلٍم  ُه يِف َحاَجِتِه، َوَمْن َفرَّ اأَِخيِه َكاَن اللَّ اَل َيْظِلُمُه َواَل ُي�ْسِلُمُه، َوَمْن َكاَن يِف َحاَجِة 
ُه َيْوَم الِقَياَمِة«. ُه اللَّ ُه َعْنُه ُكْرَبًة ِمْن ُكُرَباِت َيْوِم الِقَياَمِة، َوَمْن �َسرَتَ ُم�ْسِلًما �َسرَتَ َج اللَّ ُكْرَبًة، َفرَّ

فيهم  الروحي  االإ�سالم واجلانب  وين�ساأهم على  اأبناءه  يربي  اأن  امل�سلم  فهكذا يجب على 
حتى يخرج لالأمة جيل �سالح للمجتمع يتعامل بالقيم االإ�سالمية الفا�سلة، ولكن كل هذا ال 
يتاأتى اإالأّ اإذا كانت القدوة �ساحلة ح�سنة لالأبناء، فيجب على االأب اأن يكون هو يف نف�سه 
مطبقًا ملا يدعو اإليه حتى يكون هو القدوة واالأ�سوة احل�سنة ملن حتت يده ممن يعول.فخري 

النا�ض هو الذي ينعك�ض خريه على غريه من النا�ض واأولهم ابنائه الذين حتت رعايته. 
ال�سادق  االإميان  على  م�سوؤليته  يربي من حتت  اأن  الراعي  اأو  االأب  على  وكذلك   
وحب الله  ور�سوله عليه ال�سالة وال�سالم، واأن يغر�ض فيهم حب االإلتزام بالواجبات من 
�سالة و�سيام  وغريها من الواجبات املفرو�سة عليهم وذلك بالتدرب عليها منذ  ال�سغر اإذ 
ِرُبوُهْم َعَلْيَها ِلَع�ْسِر  ِننَي، َوا�سْ اَلِة ِل�َسْبِع �سِ يقول عليه ال�سالة وال�سالم:)ُمُروا اأَْبَناَءُكْم ِبال�سَّ

اِجِع( )امل�سند,ح6756,ج11,�ض369(. ُقوا َبْيَنُهْم يِف امْلَ�سَ ِننَي، َوَفرِّ �سِ
املهالك  واأ�سرته  نف�سه  يقي  اأن  هو  ونف�سه  اأ�سرته  جتاه  امل�سلم  االإن�سان  فواجب   
وامل�سائب  غ�سب الله الذي يتعوذ منه كل تقي يخاف الله على نف�سه وعياله ولذلك ياأمرنا 
الله تعاىل باأن جنعل الأنف�سنا ومن نعول من االأهل واالأوالد وقاية حتمينا من غ�سب الله 
وَُقودُهَا  نَارًا  وََأهْلِيُكمْ  َأنُفسَُكمْ  ُقوا  آمَنُوا  اَّذِينَ  ال }يَاَأيُّهَا  وتعاىل:  تبارك  يقول  حيث  وعذابه 
يُؤْمَرُونَ{  مَا  وَيَْفعَُلونَ  َأمَرَهُمْ  مَا  اللاَّهَ  يَعْصُونَ  َل  شِدَادٌ  غِالٌَظ  مَالَئَِكٌة  عََليْهَا  وَالْحِجَارَةُ  النَّاسُ 
قوموا  باالإميان،  عليهم  الله  من  من  يا  اأي:  االآية:  تف�سري  يف  ال�سعدي  يقول   .]6 ]التحرمي: 

بلوازمه و�سروطه.
االأو�ساف  بهذه  مو�سوفة  نَارًا{  وََأهْلِيُكمْ  َأنُْفسَُكمْ  }ُقوا  تعاىل:  قوله  يف  جاء   
الفظيعة، ووقاية االأنف�ض باإلزامها اأمر الله، والقيام باأمره امتثاال ونهيه اجتناًبا، والتوبة 
عما ي�سخط الله ويوجب العذاب، ووقاية االأهل ]واالأوالد[ ، بتاأديبهم وتعليمهم، واإجبارهم 
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على اأمر الله، فال ي�سلم العبد اإال اإذا قام مبا اأمر الله به يف نف�سه، وفيما يدخل حتت واليته 
من الزوجات واالأوالد وغريهم ممن هو حتت واليته وت�سرفه.

فقال:  باأمره  التهاون  عن  عباده  ليزجر  االأو�ساف،  بهذه  النار  الله  وو�سف   
}وَُقودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ{ )ال�سعدي,ج1,�ض874(.

الواجب جتاه املجتمع:
منهج  يربطها  اأمة  فهي  �سيء،  يفرقه  ال  واأحد  وجمتمع  اأمة  االإ�سالمية  االأمة  اإن   
اإىل قبلة  اإليها، وتتجه يف �سالتها  واحد وتعبد ربًا واحدًا وتتبع ر�سواًل واحدًا مر�سٌل 
)َمَثُل  قوله:  يف  عليها  و�سالمه  الله  �سلوات  احلبيب  ر�سولها  و�سفها  كما  فهي  واحدة، 
َتَداَعى  ٌو  ُع�سْ ِمْنُه  ا�ْسَتَكى  اإَِذا  �َسِد  اجْلَ َمَثُل  َوَتَعاُطِفِهْم  َوَتَراُحِمِهْم،  ِهْم،  َتَوادِّ يِف  امْلُوؤِْمِننَي 
ى()م�سلم،ح2586،ج4،�ض1999(. جمتمع كهذا حتكمه  مَّ َهِر َواحْلُ �َسِد ِبال�سَّ َلُه �َساِئُر اجْلَ
االأُ�سوة  املجتمع  ويكون  الف�سيلة  ت�سوده  نحوه حتى  بها  القيام  واجبة  وواجبات  اأُ�س�ض 
ظلمات  من  لينقذهم  للنا�ض  اأخرج  رباين  جمتمع  فهو  الب�سر،  جمتمعات  لبقية  والقدوة 
اجلهل وال�سرك اإىل نور الهداية و�سعادة الدارين حيث يقول الله تعاىل عنه: }ُكنُتمْ خَيْرَ 
الْكَِتاِب  َأهُْل  آمَنَ  وَلَوْ  بِاللّهِ  وَُتؤْمِنُونَ  الْمُنَكِر  عَِن  وََتنْهَوْنَ  بِالْمَعْرُوفِ  َتْأمُرُونَ  لِلنَّاِس  ُأخِْرجَتْ  ُأمَّةٍ 

اَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وََأْكَثرُهُمُ الَْفاسُِقونَ{ ]اآل عمران: 110[. لََكانَ خَيْرًا ل
امل�سلمة جتاه  الدولة  به  تقوم  واجب  ق�سمني  اإىل  ينق�سم  املجتمع  فالواجب جتاه   

جمتمعها الذي حتكمه وواجب يقوم به اأفراد املجتمع نحو جمتمعهم.
اأما واجب الدولة جتاه املجتمع فيتمثل يف اإقامة العدل وب�سطه بني النا�ض حتى ال   
يظلم اأحٌد االآخر في�سعر كل فرد بالطماأنينة يف نف�سه. فال حتابي ال�سلطة اأحدًا من النا�ض 
العدالة �سوا�سية، فعلى  اأمام  فالنا�ض  للحاكم  القرابة  اأو  ال�سلطان  اأو  بلغ من اجلاه  مهما 
القا�سي اأو احلاكم اإ�سدار العقوبة على اأي كائنًا من كان اأ�سوة باحلبيب امل�سطفى الذي 
الذي  وال�سالم يف احلديث  ال�سالة  عليه  قال  الله  ي�سفع يف حدٍّ من حدود  ملن جاء  قال 
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ُة الَِّتي  ْتُهُم املَْراأَُة املَْخُزوِميَّ َهمَّ روته عنه اأم املوؤمنني عائ�سة ر�سي الله عنها قالت: اأَنَّ ُقَرْي�ًسا اأَ
اأُ�َساَمُة  اإِالَّ  َعَلْيِه  ُئ  َم، َوَمْن َيْجرَتِ َعَلْيِه َو�َسلَّ لَّى اللُه  ِه �سَ ُم َر�ُسوَل اللَّ ُيَكلِّ �َسَرَقْت، َفَقاُلوا: َمْن 
َم،  َو�َسلَّ َعَلْيِه  اللُه  لَّى  ِه �سَ اللَّ َم َر�ُسوَل  َفَكلَّ َم،  َو�َسلَّ َعَلْيِه  اللُه  لَّى  ِه �سَ اللَّ َزْيٍد، ِحبُّ َر�ُسوِل  ْبُن 
لَّ  �سَ ا  َ اإِمنَّ ا�ُض،  النَّ َها  اأَيُّ »َيا  َقاَل:  َفَخَطَب،  َقاَم  ُثمَّ  ِه«  اللَّ ُحُدوِد  ِمْن  َحدٍّ  يِف  »اأََت�ْسَفُع  َفَقاَل: 
َقاُموا َعَلْيِه  ِعيُف ِفيِهْم اأَ ِريُف َتَرُكوُه، َواإَِذا �َسَرَق ال�سَّ ُهْم َكاُنوا اإَِذا �َسَرَق ال�سَّ َمْن َقْبَلُكْم، اأَنَّ
ٌد َيَدَها«.  مَّ َم، �َسَرَقْت َلَقَطَع حُمَ لَّى اللُه َعَلْيِه َو�َسلَّ ٍد �سَ مَّ ِه، َلْو اأَنَّ َفاِطَمَة ِبْنَت حُمَ ، َوامْيُ اللَّ احَلدَّ
فقطع عليه ال�سالة وال�سالم الطريق على كل من ُت�سول له نف�سه التالعب بالعدالة وحكم 
الله يف خلقه واأن االأمر دين جاءت به �سريعة الله تعاىل التي حكمت على الب�سر بامل�ساواة 
اأمام احلق فال اأحد فوق العدالة  والقانون. هكذا يجب على الدولة اأن تقوم به يف جانب 
العدالة جتاه رعاياها كما اأمرها به الله يف كتابه العزيز يف قوله: }إِنَّ اللّهَ يَْأمُرُُكمْ َأنُتؤدُّواْ 
اأَلمَانَاتِ إِلَى َأهْلِهَا وَإَِذا حََكمُْتم بَيْنَ النَّاِس َأن َتحُْكمُواْ بِالْعَدِْل إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعُِظُكم بِهِ إِنَّ اللّهَ َكانَ 
سَمِيعًا بَصِريًا{ ]الن�ساء: 58[. يقول الزحيلي يف تف�سري االآية: العدل يف الق�ساء واحلكم بني 
النا�ض واجب، حتى يتحقق التنا�سف، وياأخذ ال�سعيف اأو املظلوم حقه، وال يبغي القوي 
من  به  الله  يعظ  الذي  ال�سيء  ونعم  والنظام،  واال�ستقرار  االأمن  وي�سود  ال�سعيف،  على 
اأداء االأمانات واحلكم بالعدل، والله �سميع لكل �سيء، ب�سري باملرئيات، ويحا�سب النا�ض 
ويجازيهم على اأعمالهم، والتعقيب على اأداء االأمانات والعدل بال�سمع والب�سر اأمر ح�سن، 

يدفع االإن�سان املاأمور لفعل ما اأمر به.)الزحيلي ج1,�ض335(.
لكل  واإتاحتها  احلريات  ب�سط  كذلك  جمتمعها  نحو  امل�سلمة  الدولة  واجب  ومن   
اأفراد املجتمع فال يحجر على اأحد ومينع من مزاولة عمله الذي يكت�سب منه رزقه وقوته بل 
الواجب اأن تهيء له املكان واالأمن، واأن متنح كل فرد يف املجتمع اأن يقول ما ي�ساء ب�سرط 

االأ مي�ض حرمة الدين والعقيدة، اأن ال يجرح كرامة الغري وعر�سه.
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امل�سلمة جتاه رعاياها وجمتمعاتها توفري كل ما هو  الدولة  الواجبات على  ومن   
�سروري حلياة االإن�سان من الغذاء والك�ساء واملاأوى ومن دور العبادة والعلم وامل�سايف 

وغريها من مطلوبات احلياة اليومية ال�سرورية.
ملجتمعهم وحب اخلري  فيتمثل يف حبهم  نحو جمتمعهم  االأفراد  واجب  �س�ساأما   
لبع�سهم، فاملجتمع الذي يخلو قلوب اأفراده من احلب نحو بع�سهم البع�ض يكون جمتمعًا 
انانيًا ي�ستاأثر كل فرد فيه لنف�سه فقط دون غريه من النا�ض. ولقد ربى النبّي عليه ال�سالة 
بع�سهم  فاآثر  االإيثار  قيمة  فيهم  وغر�ض  البع�ض  بع�سهم  حب  على  اأ�سحابه  وال�سالم 
وَاْلمِيَانَ  الدَّارَ  َتبَوَّؤُوا  اَّذِينَ  }وَال بقوله:  العزيز  كتابه  يف  تعاىل  الله  مدحهم  حتى  البع�ض 
عََلى  وَيُؤْثِرُونَ  ُأوُتوا  مِّمَّا  حَاجًَة  صُدُوِرهِمْ  فِي  يَِجدُونَ  وََل  إِلَيِْهمْ  هَاجَرَ  مَنْ  يُحِبُّونَ  َقبْلِِهمْ  مِن 
]احل�سر: 9[. ويحث  الْمُْفلِحُونَ{  َفُأوْلَئِكَ هُمُ  َنَْفسِهِ  يُوَق شُحّ  بِِهمْ خَصَاصٌَة وَمَن  َأنُفسِِهمْ وَلَوْ َكانَ 
ذلك  ويربط  لبع�سهم  اخلري  على حب  كلها  واأمته  اأ�سحابه  وال�سالم  ال�سالة  عليه  النبي 
ِه( ى ُيِحبَّ اِلأَِخيِه َما ُيِحبُّ ِلَنْف�سِ باالإميان فيقل �سلى الله عليه و�سلم:)اَل ُيوؤِْمُن اأََحُدُكْم، َحتَّ

يحب  اأن  عليه  وجب  وبر�سوله  بالله  اإميانه  اكتمل  فالذي  )البخاري،ح13،ج1،�ض12(. 
اخلري الإخوانه امل�سلمني وملجتمعه،  واخلري كل اخلري يف اأن يحب لهم اجلنة كما يحبها 
لنف�سه، ويكره عليهم النار كما يكرهها لنف�سه. وهنا ياأتي واجب القيام باالأمر باملعروف 
والنهي عن املنكر، فيجب على اأفراد املجتمع امل�سلم اأن يقوموا بجب االأمر باملعروف نحو 
بع�سهم حتى ي�سيعوا قيم الف�سيلة بينهم ويزكوا نفو�سهم فينفوا عنها االأنانية وحب الذات 
ويطهروا جمتمعهم من اأمرا�ض القلوب من حقد وح�سد وغريها من اأمرا�ض القلوب التي 

ُتقعد باالأفراد واملجتمع عن ال�سمو الروحي ونيل ر�سا الله. 
وكما وجب على االأفراد القيام بواجب االأمر باملعروف كذلك وجب عليهم القيام   
بواجب النهي عن املنكر خوفًا على بع�سهم من غ�سب الله و�سخطه، وتنا�سحًا بينهم ملا 
فيه اخلري ملجتمعهم  وملا يحب الله وير�ساه منهم. ولذلك اأمر الر�سول �سلى الله عليه و�سلم 
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يُن  اأ�سحابه واالأمة من بعدهم بواجب التنا�سح بالتنا�سح فقال عليه ال�سالة وال�سالم: »الدِّ
ِتِهْم«)م�سلم،ح55، ِة امْلُ�ْسِلِمنَي َوَعامَّ ِه َوِلِكَتاِبِه َوِلَر�ُسوِلِه َواِلأَِئمَّ يَحُة« ُقْلَنا: مِلَْن؟ َقاَل: »ِللَّ �سِ النَّ
ج1،�ض74(. فبتنا�سح اأفراد املجتمع امل�سلم فيما بينهم تطيب لهم احلياة وينالوا ر�سا 
التنا�سح  اأهملوا واجب  اإذا  الدنيا  واالآخرة. واأما  الله وياأمنوا �سخطه ويفوزوا بخريي 
واالأمر باملعروف والنهي عن املنكر فيما بينهم فقد باوؤا بغ�سب الله و�سخطه عليهم واأحلوا 
جمتمعهم اخلزي وامل�سائب ونكد العي�ض ب�سبب تق�سريهم وركونهم اإىل الدنيا. فقد لعن 
الله بني اإ�سرائيل على تق�سريهم يف اأمر التنا�سح والنهي عن املنكر بقوله تعاىل: }ُلعِنَ 
اَّذِينَ َكَفرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيَل عََلى لِسَاِن دَاوُودَ وَعِيسَى ابْن ِمَرْيَمَ َذلِكَ بِمَا عَصَوا وََّكاُنواْ يَعَْتدُون  ال

* َكاُنواْ َل يََتنَاهَوْن َعَن مُّنَكٍر َفعَُلوهُ لَِبْئسَ مَا َكاُنواْ يَْفعَُلونَ{ ]املائدة: 79-78[.
وبواجب التنا�سح يف املجتمع والقيام باالأمر باملعروف والنهي عن املنكر ينال   
الر�سول عليه ال�سالة  الله تعاىل ويف ذلك يقول  العظيم من  املرء اخلري الكثري والثواب 
اللُه  لَّى  �سَ ِبيِّ  النَّ َعِن  �َسْعٍد،  ْبَن  �َسْهٍل  عنه  يرويه  الذي  ال�سريف  احلديث  يف  وال�سالم 
َعِم()اأبي  َلَك ِمْن ُحْمِر النَّ ِبُهَداَك َرُجاًل َواِحًدا َخرْيٌ  ُه  َيْهِدَي اللَّ اَلأَْن  ِه  َقاَل: )َواللَّ َم،  َعَلْيِه َو�َسلَّ
اإىل  واإر�ساده الأخيه  بن�سحه  املرء  يناله  داود،ح3661،ج3،�ض322(. فهذا ثواب عظيم 
والقيام  اال�ستقامة  على  بحثه  وذلك  الله،  ر�سا  به  وينال  ينجيه  الذي  امل�ستقيم  الطريق 
بواجبه جتاه خالقه مما افرت�سه عليه من �سالة و�سيام وغريها من الواجبات، ونهيه عن 
فعل املنكرات وارتكاب املعا�سي خوفًا عليه من ورود جهنم التي ال ير�ساها لنف�سه. وبذلك 
يكون قد اأنقذ اأخاه من النار نال ر�سا الله وثوابه العظيم على ما قام به من اأمر مبعروف 

ونهي عن منكر.
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خامتـــــة
وبعد فقد تناولت الدرا�سة مو�سوع احلقوق والواجبات يف االإ�سالم الأهمته من   

الناحية العملية وقد تو�سلت اإىل نتائج وتو�سيات :
اأهم النتائج :

مو�سوع  تعري  ال  خا�سة  االإ�سالمية  والدول  واملجتمعات  االأفراد  من  كثري  اأن   /1
الواجبات واحلقوق كثري اهتمامها؛ بل اإن كان هنالك اهتمام من قبل املجتمع مبا فيه 

من حكومات واأفراد فباحلقوق اأكرث منها بالواجبات. 
�سعف التعليم املجاين واملياه ال�ساحلة لل�سرب وتوفري العالج واأ�سبابه.  /2

عدم اهتمام االأفراد كذلك بحقوقهم على غريهم من اأفراد املجتمع  .  /3
اأهم التو�سيات:

على الدولة االهتمام بالواجبات واحلقوق .  /1
�سرورة اإر�ساء دعائم العدالة وال�سفافية يف اإعطاء احلقوق .  /2
�سرورة توجيه اخلطاب الديني واالإعالمي باأهمية احلقوق  .  /3
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املراجـــــــــــــع
بريوت الفكر-  دار  واأدلته،ط4،  االإ�سالمي  الفقه  وهبة،  الزحلي،  	•

بريوت �سادر-  دار  1414هـ،  العرب،ط3،  منظور،ل�سلن  ابن  	•
لبنان مكتبة  بريوت،  خاطر،  حممود  حتقيق  ،ط1995م،  ال�سحاح  خمتار  الرازي،  	•
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استحسانات واجتهادات خمالفة يف الدعوة وإبطاهلا من القرآن الكريم
د. عبيد بن على بن عبيدي الزبيدي•

ملخــــ�ض
يتناول البحث ا�ستح�سان واجتهادات خمالفة يف الدعوة واإبطالها من القراآن   
على  التعرف  يف:  تتمثل  اأهداف  عدة  حتقيق  اإىل  العلمي  البحث  يهدف    ، الكرمي 
اال�ستح�سان التي ادخلوها خمالفة للدعوة. والتعرف على املراجع التي مت اال�ستناد 
القراآن  على  ا�ستناًدا  اال�ستح�سان  يف  اخلطاأ  تو�سيح  االجتهادات.  لهذه  عليها 
الكرمي. والتعرف على املنهج الذي يجب اإتباعه الإي�ساح االأفكار اخلاطئة. والتعرف 
على االأ�ساليب التي يجب اإتباعها حلماية الدين والدفاع عنه. تتمثل اأهمية يف درا�سة 
االجتهادات واال�ستح�سان املخالفة للدعوة واإظهار االأدلة واأبطالها بالقراآن الكرمي، 
ا�ستخدم الباحث يف الدرا�سة العلمية منهج الو�سفي التحليلي واملقارن . من اأبرز 
النتائج التي تو�سلت لها: اإن الدعوة اإىل الله ال ي�سلح فيها اال�ستح�سان واالجتهاد اإال 
ما كان مبنيًا عليه الدليل.اأنه يجب على الداعية اأال يدعو اإال على علم، وي�سعى الكت�ساب 
العلم واملعرفة مبا يدعو اإليه مبالزمة العلماء واالأخذ عنهم والدعوة بدعوتهم. اإن اأهم 
العلمي  البحث  يو�سي  وب�سرية.  علم  بال  الدعوة  بالدعوة  وال�سرر  اجلهل  اأ�سباب 
ا  واأي�سً النا�ض،  لدى  الديني  الوازع  لتقوية  م�ستمرة  ب�سفة  ندوات  عمل  ب�سرورة 
ت�سحيح �سورة الدعوة باأنها ال حتتاج اإىل ا�ستح�سان. ومن اأهم النتائج : يو�سي 
البحث ب�سرورة التقرب اإىل م�سادر موثوق فيها الأخذ اأي معلومات دينية. �سرورة 
علم الداعي اأن وظيفته تو�سيل الر�سالة ب�سكل �سليم كما اأنزله الله عز وجل بدون 
بن�سر  العلمي  البحث  االهتمام  باحل�سنى.  يكون  يعلم اجلدال  واأن  نق�ض،  اأو  زيادة 

ثقافة ال�سروط التي يجب توافرها لكي ي�سبح ال�سخ�ض داعًيا.
الكلمات املفتاحية: اال�ستح�سان،االجتهادات،املخالفة يف الدعوة،القراآن الكرمي.

الأ�ستاذ امل�ساعد للدعوة والثقافة الإ�سالمية  - جامعة اأم القرى ـ فرع القنفدة- اململكة العربية ال�سعودية. 	•
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Abstract
 The research deals with the approval and jurisprudence 
contrary to the invitation and its invalidation from the Holy 
Qur’an. And to identify the references that were based on these 
jurisprudence. Clarify the error in istihsan based on the Holy 
Qur’an. And to identify the approach that must be followed to 
clarify the wrong ideas. And to identify the methods that must 
be followed to protect and defend religion. The importance of 
studying the jurisprudence and approval that contradicts the call 
and to show the evidence and its invalidators in the Holy Qur’an. In 
the scientific study, the researcher used the descriptive, analytical 
and comparative approach. Among the most prominent results that 
I reached: The call to God is not suitable for approval and ijtihad 
except on what the evidence is based on. The caller must not call 
without knowledge, and strive to gain knowledge and knowledge 
of what he calls for by sticking with the scholars and taking from 
them and advocating with their call. The most important causes 
of ignorance and harm to the call is to call without knowledge 
and insight. Scientific research recommends the necessity of 
holding seminars on an ongoing basis to strengthen the religious 
determination of people, and also to correct the image of the call 
that it does not need approval. Among the most important results: 
The research recommends the necessity of getting close to reliable 
sources to take any religious information. It is necessary for the 
caller to know that his function is to deliver the message in a 
sound manner as revealed by God Almighty without addition or 
deficiency, and that he knows the argument is in the best manner. 
The interest of scientific research in spreading a culture of the 
conditions that must be met in order for a person to become a 
preacher.
Keywords: Approvals, jurisprudence, violation of the invitation, 
the Noble Qur’an.
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مقدمــــــة
احلمد لله رب العاملني وال�سالة وال�سالم على ر�سول الله وعلى اآله و�سحبه ومن   

وااله.
اأما بعد.

فاإن الدعوة لعظيم مكانتها وعلو منزلتها قد توالها الله عز وجل بنف�سه، وا�سطفى   
لها من هذه االأمة خري خلق الله نبينا حممد عليه اأف�سل ال�سالة واأزكى الت�سليم،وفق منهج 
قومي ال يتبدل وال يتغري �سالح لكل زمان ومكان ال يجوز الأحد اأن يزيد فيه اأو ينق�ض 
كائنًا من كان، ولكن هناك من �سن يف الدعوة �سننًا على غري هدى،ثم ا�ستح�سنوا اأمورًا 
ما اأنزل الله بها من �سلطان بل ومل ي�سبقهم اإليها اأحدًا من ال�سحابة واأئمة ال�سلف، فزادوا 
به  خالفوا  ما  لهم  يبني  اأن  اأراد  اأو  عار�سهم  من  كل  دونها  وحاربوا  بل  لها  وتع�سبوا 
وجعلوه منهجًا يدعون النا�ض من خالله، وبالتايل فتتبع تلك اال�ستح�سانات واالجتهادات 

والرد عليها بالدليل الإبطالها وتقومي اأ�سحابها من اأهم االأمور واأعظمها.
اأبطلت  اأقدم له بهذه املقدمة يتناول بيان باالآيات التي  واإن هذا املو�سوع الذي   
اأُدخل يف الدعوة من ا�ستح�سانات واجتهادات خمالفة ال �سند �سرعي لها،ومل اأقف  ما 
بعد تتبعي ما كتب عن هذا املو�سوع على درا�سة م�ستقلة تناولته يف الدعوة، وبالتايل 
يهدف هذا البحث اإىل اإبطال ما اأدخل يف الدعوة من ا�ستح�سانات واجتهادات خمالفة 
اأنه كلما ا�ستح�سن قومًا طريقة يف  للمنهج ال�سحيح، واملتاأمل يف وقتنا احلا�سر يجد 
الدعوة �ساروا عليها واتخذوها منهجًا يدعون اإليه دون عر�ض وتقومي، مما يوؤكد اأهمية 
هذا املو�سوع؛ منعًا لكثري من التجاوزات واملخالفات وبعثًا على االأخذ باملنهج ال�سحيح 
يف الدعوة، �سائاًل املوىل القدير اأن يجعل هذا العمَل خال�سا لوجهه الكرمي، واأن ينفع به 
كاتبه وقارئه، و�سلى الله و�سلم على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني. واحلمد لله 

رب العاملني. 
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م�سكلة البحث:
الرتاث  لنتائج  اجليد  والتحليل   ، امل�سحية  الدرا�سات  نتائج  على  االطالع  بعد   
امل�سكلة  اأن  اإىل  التو�سل  اأمكن  البحث،  مبجال  اخلا�سة  ال�سابقة  والدرا�سات  العلمي 
تكون خمالفة  والتي  واالجتهادات  اال�ستح�سانات  على  التعرف  هنا يف  تتحدد  البحثية 
لل�سريعة االإ�سالمية واأحكام الدعوة، مع االلتزام يف هذه الدرا�سة باإظهار الدالئل اخلا�سة 
بهذا املو�سوع من القراآن الكرمي ، الإن الله تعاىل هو الذي توىل الدين ، واختار ر�سولنا 
الدعوة يف  لله عز وجل فقط ال ترغب  فالكمال  ، فهي مكتملة  الدعوة  تبليغ  الكرمي يف 
اأو اجتهادات �سخ�سية ، فمنذ قدمي االأزمان ُوجدت ا�ستح�سانات يف  اأي ا�ستح�سانات 
اأمور الدعوة ومل ينزلها الله عز وجل ولكن مع االأخذ يف االعتبار اأنها تزايدت يف وقتنا 
الدعوة  ال�سخ�سية يف  الديني وكرثة االجتهادات واالآراء  الوازع  احلايل نظًرا ل�سعف 
والدين وهو مل يحتاجهم ، بل اأن منهج الله فهو منا�سب لكل الظروف واالأزمان، فقد امتد 
االأمر وو�سل اإىل تع�سب اأ�سحاب االجتهادات واأخذوا يقنعوا النا�ض بها ؛ فكان البد من 

درا�سة هذه الظاهرة الأهميتها واإبطال اال�ستحداثات التي ادخلت باالأدلة .
ت�ساوؤل  طرح  خالل  من  الدرا�سة  م�سكلة  حتديد  ميكن  املنطلق  هذا  على  وبناء   
هذا  على  وبناء  للدعوة؟"  املخالفة  واالجتهادات  اال�ستح�سانات  هي  "ما  وهو  رئي�سي 

الت�ساوؤل تندرج عدة اأ�سئلة فرعية وهي كاالآتي:
1/ ما الدافع وراء هذه االجتهادات املخالفة للدعوة؟

2/ ما حكم الدين يف هذه اال�ستح�سانات؟
3/ كيف ميكن الرد عليها باالأدلة القراآنية اأو ال�سنة؟

4/ ما هي اأ�سباب انت�سارها على الرغم اأنها مل تكن موجودة وتعترب بدعة؟
5/ ما الطريقة التي يتم حماية عقول النا�ض من االجتهادات واحلفاظ على الدعوة؟
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اأهمية البحث:
االجتهادات  على  التعرف  يف  اأهميته  تتبلور  كبرية  اأهمية  العلمي  البحث  هذا  مُيثل 
واال�ستح�سانات املخالفة للدعوة واإظهار االأدلة واإبطالها بالقراآن الكرمي، فقد مُيثل البحث 
اأهمية يف املجال العلمي واإ�سافة بحثية عن طريق التو�سل اإىل معلومات جديدة وتناول 
الناحية  من  االأهمية  على  املجال، عالوة  الباحثني يف  تفيد  مبتكرة  زوايا  من  املو�سوع 

التطبيقية ملواجهة هوؤالء االأ�سخا�ض وحماية الدعوة والدين.
اأهداف البحث:

يهدف البحث العلمي اإىل حتقيق عدة اأهداف تتمثل يف:
1/ التعرف على اال�ستح�سانات التي ادخلوها خمالفة للدعوة.

2/ التعرف على املراجع التي مت اال�ستناد عليها لهذه االجتهادات.

3/ تو�سيح اخلطاأ يف اال�ستح�سانات ا�ستناًدا على القراآن الكرمي.
4/ التعرف على املنهج الذي يجب اإتباعه الإي�ساح االأفكار اخلاطئة.

5/ التعرف على االأ�ساليب التي يجب اإتباعها حلماية الدين والدفاع عنه.
6/ تقدمي البحث العلمي تو�سياته للق�ساء على هذه الظاهرة وحماية عقول النا�ض.

منهج البحث:
ا�ستخدم الباحث يف الدرا�سة العلمية منهج الو�سفي التحليلي واملقارن،والذي   
يعتمد على حتليل املعلومات من خالل درا�سة االجتهادات املخالفة للدعوة وعقد مقارنة 
العلماء،  الآراء  مناذج  عر�ض  مع  الكرمي،  القراآن  يف  احلقيقية  الن�سو�ض  وبني  بينها 
للح�سول على معلومات �سحيحة وا�ستنتاج معلومات ميكن تطبيقها يف الواقع الفعلي. 

خطة البحث :
ا�ستمل البحث على مقدمة ومتهيد و�ستة مباحث، وذلك على النحو االآتي:  

متهيد:
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املبحث االأول: االأمر بالدعوة اإىل الله.
املبحث الثاين: بيان اأن الدعوة ال تكون اإال بالعلم.

املبحث الثالث: االأمر بالدعوة اإىل الله باحلكمة واملوعظة احل�سنة.
املبحث الرابع: بيان م�سروعية الدعوة اإىل الله بالق�س�ض واالأمثال.

املبحث اخلام�ض: االأمر بدعوة االأقارب.
املبحث ال�ساد�ض: النهي عن اجلدال.

اخلامتة. وامل�سادر واملراجع.
متهيد:

ال �سك اأن الدعوة من اأعظم اأنواع العبادات فال ي�سح فيها االبتداع واالأحداث كما   
ال ي�سح فيها اأي�سًا اال�ستح�سان واالجتهاد الذي ال �سند لهمن كتاب اأو �سنة اأو اإجماع.

قال ال�سيخ العالمة د. �سالح الفوزان – حفظه الله -: " العبادات ال ي�سلح اأن   
يكون فيها �سيء من اال�ستح�سانات الب�سرية، اأو ا�ستدراكات العقول، اأو غري ذلك، مهما 

ح�ُسنت نية الفاعل ما دام اأنه بدعة")1(.  
ومن املنا�سب قبل اأن ندلف اإىل الكتابة واحلديث عن هذا املو�سوع نورد كالمًا   
نفي�سًا للعالمة املحدث حممد نا�سر الدين االألباين – رحمه الله – وذلك لبيان املق�سد 
واملفهوم بقوله: "واعلم اأن البدع التي �ستمر بك على نوعني: بدع وجدت من ن�ض على 
بدعيتها من اأهل العلم يف كتبهم، فهذا الَعالمة على عزوها اإليهم، وهذا النوع هو االأكرث، 
االأ�سولية  العلمية  القواعد  اأو  ال�سنة  ولكن  بدعيتها  على  ن�ض  من  اأجد  بدع مل  واالآخر: 

حتكم ببدعيتها، فهذا الدليل عليه خلوه من العزو، ومرجع هذه البدع اإىل اأمور:
عليه  الله  النبي �سلى  اإىل  ن�سبتها  وال  بها  االحتجاج  يجوز  ال  اأحاديث �سعيفة  الأول: 
النبي  "�سفة �سالة  بينته يف مقدمة  به عندنا على ما  العمل  و�سلم، ومثل هذا ال يجوز 

�سلى الله عليه و�سلم" وهو مذهب جماعة من اأهل العلم كابن تيمية وغريه.
اإعانة امل�ستفيد, د. �سالح الفوزان, موؤ�س�سة الر�سالة, الريا�ض, ط:3, 1423هـ. )61/1(.   )1( 
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الثاين: اأحاديث مو�سوعة، اأو ال اأ�سل لها، خفي اأمرها على بع�ض الفقهاء فبنوا عليها 
اأحكاًما هي من �سميم البدع وحمدثات االأمور.

مل  منهم،  املتاأخرين  خا�سة  الفقهاء  بع�ض  من  �سدرت  وا�ستح�سانات  اجتهادات  الثالث: 
يدعموها باأي دليل �سرعي، بل �ساقوها م�ساق االأمور امل�سلمات، حتى �سارت �سنن تتبع، وال 
يخفي على املتب�سر يف دينه اأن ذلك مما ال ي�سوغ اتباعه اإذ ال �سرع اإال ما �سرعه الله تعاىل 
وح�سب امل�ستح�سن -اإن كان جمتهًدا- اأن يجوز له هو العمل مبا ا�ستح�سنه واأال يوؤاخذه الله 
به، اأما اأن يتخذ النا�ض ذلك �سريعة و�سنة فال، ثم ال؛ فكيف وبع�سها خمالف لل�سنة العملية.

عادات وخرافات ال يدل عليها �سرع وال ي�سهد لها عقل، واإن عمل بها بع�ض  الرابع: 
يدعي  ذلك ممن  بع�ض  ولو يف  يوؤيدهم  من  يعمدوا  لهم، ومل  �سرعة  واتخذوها  اجلهال 
العلم ويتزيا بزيهم، ثم ليعلم اأن هذه البدع لي�ست خطورتها يف ن�سبة واحدة، بل هي على 
اأن اأ�سغر  اأن نعلم  درجات بع�سها �سرك وكفر �سريح وبع�سها دون ذلك، ولكن يجب 
بدعة ياأتي الرجل بها يف الدين هي حمرمة بعد تبني كونها بدعة، فلي�ض يف البدع – كما 
عليه و�سلم  الله  الله �سلى  فقط، كيف ور�سول  املكروه  رتبة  البع�ض-ما هو يف  يتوهم 
اأمت  اأي �ساحبها، وقد حقق هذا  النار(()1(.  يقول: ))كل بدعة �ساللة وكل �ساللة يف 
البدعة خطري جًدا وال  فاأمر  العظيم االعت�سام ولذلك  ال�ساطبي يف كتابه  االإمام  حتقيق 

يزال اأكرث النا�ض يف غفلة عنه، وال يعرف ذلك اإال طائفة من اأهل العلم..)2(.
ولهذا فما اأُدخل يف الدعوة من ا�ستح�سانات واجتهادات ال �سند �سرعي له فالبد   
النبي  اأن ننظر فيه ونتاأمل؛ منعًا الإحداث ما مل ي�سرع، وبالتايل ما كان موافقًا لدعوة 
�سلى الله عليه و�سلم واأتباعه من ال�سحابة واأئمة ال�سلف – ر�سي الله عنهم اأجمعني – 

اأخذنا به، وما عدا ذلك رددناه.
م�سند الإمام اأحمد, كتاب: م�سند ال�ساميني, باب: حديث العربا�ض بن �سارية عن النبي -�سلى الله عليه و�سلم-, رقم احلديث: )17146(,ج    )1( 
28, �ض:375, و�سنن اأبي داود, كتاب: ال�سنة, باب: يف لزوم ال�سنة, رقم احلديث: )4607(,  5/ 12, و�سنن الرتمذي, كتاب: العلم عن 
اإرواء الغليل  ر�سول الله , باب: الأخذ بال�سنة واجتناب البدع, رقم احلديث: )2676(,  4/ 408, وقال الألباين: حديث �سحيح. انظر: 
يف تخريج اأحاديث منار ال�سبيل, الألباين, املكتب الإ�سالمي, بريوت, الطبعة الثانية, 1405هـ,ج 8, �ض:150, وانظر: �سحيح الرتغيب 

والرتهيب, الألباين, 10/1.
انظر: منا�سك احلج والعمرة, نا�سر الدين الألباين, دار املعارف, ط: 1, بدون �سنة الطبع, �ض:44-43.   )2( 
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املبحث االأول
الأمر بالدعوة اإىل الله

عَِن  وَيَنْهَوْنَ  بِالْمَعْرُوفِ  وَيَْأمُرُونَ  الَْخيِْر  إِلَى  يَدْعُونَ  ُأمٌَّة  مِّنُكمْ  تعاىل:}وَلَْتُكن  قال   
الْمُنَكِر وَُأوْلَـئِكَ هُمُ الْمُْفلِحُون{ ]اآل عمران: 104[.

يف هذه االآية الكرمية اأمر من الله عز وجل بالدعوة اإليه ملن اأراد الفالح،واملق�سود   
من هذه االآية "اأن تكون فرقة من االأمة مت�سدية لهذا ال�ساأن، واإن كان ذلك واجبًا على كل 

فرد من االأمة بح�سبه")1(.
وفيها ابطال قول من يقول اأن الدعوة لي�ست بواجبة، واأن ما على املرء اإال خا�سة   
نف�سه، واأن الدعوة تعد تدخاًل يف �سوؤون النا�ض.. اإىل غري ذلك من االأقوال واالآراء املحدثة 
يف هذه امل�ساألة،كمن يتاأول بع�ض الن�سو�ض ال�سرعية تاأوياًل خاطئًا ويفهمها فهمًا جمانبًا 
بع�سها  يعار�ض  ال  ال�سحيحة  ال�سريحة  الن�سو�ض  اأن  املعلوم  ومن  واحلق،  لل�سواب 

بع�سًا.
"فقد دلت االأدلة من   :– الله  – رحمه  باز  العزيز ابن  ال�سيخ عبد  قال العالمة   
الكتاب وال�سنة على وجوب الدعوة اإىل الله، واأنها من الفرائ�ض، واالأدلة يف ذلك كثرية، 
عَِن  وَيَنْهَوْنَ  بِالْمَعْرُوفِ  وَيَْأمُرُونَ  الَْخيِْر  إِلَى  يَدْعُونَ  ُأمٌَّة  مِّنُكمْ  }وَلَْتُكن  �سبحانه:  قوله  منها 
الْمُنَكِر وَُأوْلَـئِكَ هُمُ الْمُْفلِحُون{ ]اآل عمران: 104[، ومنها قوله جل وعال: }ادْعُ إِلِى سَِبيِل رَبِّكَ 
اَّتِي هِيَ َأحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ َأعَْلمُ بِمَن َضلاَّ عَن سَِبيلِهِ  بِالْحِْكمَةِ وَالْمَوْعَِظةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِال

وَهُوَ َأعَْلمُ بِالْمُهَْتدِين{ ]النحل: 125[.
ومنها قال تعاىل: }وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وََل َتُكونَنَّ مِنَ الْمُشِْركِني{ ]الق�س�ض: 87[، ومنها   
قوله �سبحانه: }ُقْل هَـذِهِ سَِبيلِي َأدْعُو إِلَى اللّهِ عََلى بَصِريَةٍ َأنَْا وَمَِن اتاَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا 
َأنَْا مِنَ الْمُشِْركِني{ ]يو�سف: 108[، فبني �سبحانه: اأن اأتباع الر�سول -�سلى الله عليه و�سلم- 

انظر: تف�سري القراآن العظيم, ابن كثري, دار الكتب العلمية, بريوت, ط1, 1419هـ, 78/2.   )1( 
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هم الدعاة اإىل الله، وهم اأهل الب�سائر، والواجب -كما هو معلوم- هو اتباعه وال�سري على 
منهاجه عليه ال�سالة وال�سالم، كما قال تعاىل: }لََقدْ َكانَ لَُكمْ فِي رَسُوِل اللاَّهِ ُأسْوَةٌ حَسَنٌَة 
الدعوة  باأن  العلماء  ]الأحزاب: 21[، و�سرح  َكثِريًا{  اللاَّهَ  وَالْيَوْمَ اآلخِرَ وََذَكرَ  اللاَّهَ  يَرْجُو  َكانَ  مَن 

ِّ
ل

اإىل الله فر�ض كفاية بالن�سبة اإىل االأقطار التي يكون فيها الدعاة، فاإن كل قطر وكل اإقليم 
يحتاج اإىل الدعوة واإىل الن�ساط فيها، فهي فر�ض كفاية اإذا قام بها من يكفي �سقط عن 
الباقني ذلك الواجب، و�سارت الدعوة يف حق الباقني �سنة موؤكدة وعمال �ساحلا جليال، 
واإذا مل يقم اأهل االإقليم اأو اأهل القطر املعني بالدعوة على التمام �سار االإثم عاما؛ الأنهم 
تقوم  منت�سبة  طائفة  يوجد  اأن  فالواجب  البالد،  عموم  اإىل  بالنظر  اأما  الواجب،  تركوا 
بالدعوة اإىل الله جل وعال يف اأرجاء املعمورة تبلغ ر�ساالت الله، وتبني اأمر الله بالطرق 
املمكنة، فاإن الر�سول -�سلى الله عليه و�سلم- قد بعث الدعاة واأر�سل الكتب اإىل النا�ض 

واإىل امللوك والروؤ�ساء، ودعاهم اإىل الله")1(.
"فكل واحد من هذه االأمة يجب عليه اأن يقوم من الدعوة مبا يقدر عليه، اإذا مل   

يقم به غريه، فما قام به غريه �سقط عنه، وما عَجز مل ُيطالب به")2(.
ومن االأدلة من ال�سنة والتي تدل على وجوبها فعن عبد الله بن عمرو بن العا�ض   
ُثوا  ي ولو اآية، وحدِّ ر�سي الله عنه قال: قال ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم: ))بلُِّغوا عنِّ

اأ مقعده من النار(()3(. ًدا َفْليَتَبوَّ عن بني اإ�سرائيل وال حرج، ومن كذب عليَّ متعمِّ
بع�ض  فهم  يوؤول  من  واأن  واجبة  الله  اإىل  الدعوة  اأن  لنا  يت�سح  �سبق  ومما   
الن�سو�ض الواردة يف بيان حكمها وما يتعلق بها اإىل فهمه القا�سر فقد اأخطاأ واأحدث 

قواًل خمالفًا لل�سواب.
ن�سرت يف جملة الدعوة يف العدد )1469( بتاريخ 1415/6/28 هـ. )جمموع فتاوى ومقالت ال�سيخ ابن باز 8/408(.   )1( 

جمموع الفتاوى, ابن تيمية, حتقيق: ابن قا�سم, جممع امللك فهد لطباعة امل�سحف ال�سريف, املدينة املنورة, بدون رقم الطبعة, 1416هـ,    )2( 
.166/15

بن زهري  البخاري, حتقيق: حممد حممد  واأيامه,  عليه و�سلم و�سننه  الله  الله �سلى  ر�سول  اأمور  من  املخت�سر  ال�سحيح  امل�سند  اجلامع    )3( 
النا�سر, دار طوق النجاة, بريوت, ط: الأوىل, 1422هـ, كتاب: اأحاديث الأنبياء, باب: ما ذكر عن بني اإ�سرائيل, رقم احلديث:)3461(, 

.170/4
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املبحث الثاين
بيان اأن الدعوة ل تكون اإل بالعلم

قال تعاىل: }ُقْل هَـذِهِ سَِبيلِي َأدْعُو إِلَى اللّهِ عََلى بَصِريَةٍ َأنَْا وَمَِن اتاَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ   
وَمَا َأنَْا مِنَ الْمُشِْركِني{ ]يو�سف: 108[.

يف هذه االآية الكرمية ياأمر الله تعاىل نبيه �سلى الله عليه و�سلم اأن يقول للنا�ض   
اأن دعوته مبنية على علم والب�سرية، وفيها بيان وجوب علم الداعية مبا يدعو اإليه واأال 

يدعو اإال على علماإن اأراد متابعة النبي �سلى الله عليه و�سلم يف دعوته.
ويف االآية اإبطال ملا اأحدثه دعاة اجلهالة وال�سالل وا�ستح�سنوه من الدعوة بال   

علم وب�سرية.
واملق�سود اأي: "على علم ويقني وبرهان �سرعي وعقلي فيما اأدعو اإىل فعله وما   
يف  ال�سحيح  الطريق  و�سلوك  املدعوين،  وحال  الدعوة  اأ�سلوب  ويف  تركه،  اإىل  اأدعو 

ذلك")1(.
قال العالمة ابن عثيمني – رحمه الله – " ال يجوز اأن تدعو بال علم اأبدًا؛ الأن ذلك   

فيه خطر. خطر عليك اأنت، وخطر على غريك")2(.
جهل  على  والدعوة  جهل  على  دعوة  فاإنها  علم  بال  الدعوة  "واأما  اأي�سًا:  وقال   
فاإذا كان  نف�سه موجهًا ومر�سدًا،  قد ن�سب  الداعية  نفعهما؛ الأن هذا  اأكرب من  �سررها 

جاهاًل فاإنه يكون بذلك �سااًل م�ساًل ")3(.
وقال اإمام الدعوة ال�سيخ حممد بن عبد الوهاب – رحمه الله -:"قاعدة ال�سالل:   

القول على الله بال علم")4(.

الب�سرية يف الدعوة اإىل الله, عزيز فرحان العنزي, تقدمي: �سالح اآل ال�سيخ, دار الإمام مالك, اأبو ظبي, ط: الأوىل, 1426هـ, �ض: 13.   )1( 
�سرح ريا�ض ال�ساحلني, ابن عثيمني, دار الوطن, الريا�ض, بدون رقم الطبعة, 1426هـ, 348/2.   )2( 

زاد الداعية اإىل الله, ابن عثيمني, دار الثقة, مكة املكرمة, ط: الأوىل, 1412هـ, �ض: 11.   )3( 
م�سائل اجلاهلية, حممد بن عبد الوهاب, دار طويق, الريا�ض, ط: الثانية, بدون �سنة الطبع, �ض:351.   )4( 
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وقال ابن كثري - رحمه الله" : - الطريق اإىل الله ال بد له من اأعداء قاعدين عليه   
اأهل ف�ساحة وعلم و حجج و الواجب اأن تتعلم من دين الله ما ي�سري �سالحا لك فجند الله 
هم الغالبون باحلجة و الل�سان كما اأنهم الغالبون بال�سيف و ال�سنان و اإمنا اخلوف على 

املوحد الذي ي�سلك الطريق و لي�ض معه �سالح")1(.

البداية والنهاية, ابن كثري, دار الفكر,  بريوت, 1407هـ, 40/14.   )1( 
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املبحث الثالث
الأمر بالدعوة اإىل الله باحلكمة واملوعظة احل�سنة

اَّتِي هِيَ  قال تعاىل: }ادْعُ إِلِى سَِبيِل رَبِّكَ بِالْحِْكمَةِ وَالْمَوْعَِظةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِال  
َأحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ َأعَْلمُ بِمَن َضلاَّ عَن سَِبيلِهِ وَهُوَ َأعَْلمُ بِالْمُهَْتدِين{ ]النحل: 125[.

يف هذه االآية ياأمر الله تعاىل بالدعوة اإىل �سبيله باأ�سلوب احلكمة واملوعظة احل�سنة   
واملجادلة بالتي هي اأح�سن، وفيها بيان اأن الهداية وال�سالل بيده �سبحانه وعلمه،

واأن الدعوة ال تكون باجلهالة واحلمق وال بالغلظة وال�سوء وال باملهاترة واملراء،كما   
يفعله كثري ممن ينت�سب اإىل الدعوة جماعة كانوا اأو اأفرادا؛ حيث اإن الدعوة دعوة اإ�سالح 

ال اإف�ساد.
قال ال�سعدي – رحمه الله -: " اأي: كل اأحد على ح�سب فهمه وقوله وانقياده،   
االأذهان  اإىل  وباالأقرب  فاالأهم،  باالأهم  والبداءة  باجلهل  ال  بالعلم  الدعوة  احلكمة  ومن 
معه  فينتقل  واإال  باحلكمة،  انقاد  فاإذا  واللني،  وبالرفق  اأمت،  قبوله  يكون  ومبا  والفهم، 

بالدعوة باملوعظة احل�سنة، وهي االأمر والنهي املقرون بالرتغيب والرتهيب..")1(.
ْم -َرِحـَمُه الله- : "جعل الله �سبحانه مراتب الدعوة بح�سب  َقــــاَل االإَمـاُم اْبـُن الَقـيِّ  

مراتب اخللق:
امل�ستجيب القابل الذكي الذي اليعاند احلق وال ياأباه يدعى بطريق احلكمة.  .1

والنهي  االأمر  وهي  احل�سنة  باملوعظة  يدعى  وتاأخر  غفلة  نوع  عنده  الذي  القابل   .2
املقرون بالرتغيب والرتهيب.

املعاند اجلاحد يجادل بالتي هي اأح�سن")2(.  .3

تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم املنان, ال�سعدي, حتقيق: عبد الرحمن اللويحق, موؤ�س�سة الر�سالة, بريوت, ط: الأوىل, 1420هـ,    )1( 
�ض: 452.

انظر: مفتاح دار ال�سعادة ومن�سور ولية العلم والإرادة, ابن قيم اجلوزية, دار الكتب العاملية, بريوت, بدون رقم الطبعة, بدون �سنة الطبع,    )2( 
�ض: 153.
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ولهذا فمن يتخذ هذه االآية منهجًا يف دعوته م�ستخدمًا االأ�ساليب الواردة فيها   
االأهداف  له  – حتققت  الله عليه و�سلم  الله تعاىل وكان يدعو ر�سوله - �سلى  اأمر  كما 
التي كان يرجوها وفق منهج قومي، وبذلك ي�سلم من ا�ستح�سان اأ�ساليب دعوية ت�سر به 

وبدعوته.
كما اأبطلت هذه االآية ال�سالالت واحلماقات التي اأدخلها وارتكبها اأولئك اجلهال   
يف الدعوة والتي ت�سببت يف ت�سويه �سورة االإ�سالم والدعوة اإليه كدعوة النا�ض بالقوة 

والقتل والتخويف والكراهية.
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املبحث الرابع
بيان م�سروعية الدعوة اإىل الله بالق�س�ض والأمثال

َكمََثِل  َفمََثُلهُ  هَوَاهُ  وَاتاَّبَعَ  اأَلرِْض  إِلَى  َأخَْلدَ  وَلَـكِنَّهُ  بِهَا  لَرََفعْنَاهُ  تعاىل:}وَلَوْ شِْئنَا  قال   
بُواْ بِآيَاتِنَا َفاْقصُِص الَْقصَصَ  اَّذِينَ َكذاَّ لِكَ مََثُل الَْقوِْم ال الَْكلِْب إِن َتحْمِْل عََليْهِ يَلْهَثْ َأوْ َتْترُْكهُ يَلْهَث ذاَّ

رُون{ ]الأعراف: 176[. لَعَلاَّهُمْ يََتَفكاَّ
يف هذه االآية الكرمية ومثيالتها يف القراآن بيان مل�سروعية اأ�سلوب من اأ�ساليب   
فيها، وهو  النا�ض  ي�ستخدمه الإي�سال دعوته وترغيب  اأن  للداعية  الله ميكن  اإىل  الدعوة 
�سرب االأمثال وق�ض الق�س�ض ملا له من تاأثري بالغ يف نفو�ض املدعوين، ويف االآية اأي�سًا 
اإبطال للدعوة بالق�س�ض اخليالية والغرائب اأو ما الأجله ورد ذم الق�سا�ض ممن تو�سع يف 

ذكرها، ولو كان ذلك بق�سد ا�ستمالة املدعو.
ا�ُض الأن الغالب منهم االت�ساع بذكر  قال ابن اجلوزي - رحمه الله -: " ُذم الُق�سَّ  
�ضِ دون ذكر العلم املفيد ، ثم غالُبهم ُيَخِلّط فيما يورده ، ورمبا اعتمد على ما اأكرثه  الَق�سَ

حمال")1(.
وبالتايل متى خرجت الق�س�ض واالأمثال عن اخلياالت والغرائب، واكتفى الداعية   
مبا يف القراآن الكرمي و�سحيح ال�سنة النبوية وما ذكره ال�سلف ال�سالح من الق�س�ض 

واالأمثال �سلم من الوقوع يف االإحداث يف الدعوة ما لي�ض منها.
اأمور  منه  ي�ستفاد  القراآن  يف  االأمثال  "�سرب  الله-:  –رحمه  القيم  ابن  يقول   
م�ستملة  القراآن  اأمثال  واالعتبار...وتاأتي  والزجر،  واحلث،  والوعظ،  التذكري،  كثرية: 
على بيان تفاوت االأجر، وعلى املدح والذم، وعلى الثواب والعقاب، وعلى تفخيم االأمر 

وحتقريه")2(.
انظر: تلبي�ض اإبلي�ض, ابن اجلوزي, دار الفكر, بريوت, ط: الأوىل, 1421هـ, �ض: 111.   )1( 

الربهان يف علوم القراآن: الإمام بدر الدين حممد بن عبدالله الزرك�سي 1 /487, حتقيق: حممد اأبو الف�سل اإبراهيم, دار املعرفة, بريوت,    )2( 
ط:بدون, 1391هـ1972م.
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كما زخرت ال�سنة النبوية باالأمثال التي يقرب بها املعنى، ويثبت يف نف�ض املدعو،   
كقوله - �سلى الله عليه و�سلم -: ))مثل املوؤمن كمثل اخلامة من الزرع، من حيث اأتتها 
اأ بالبالء، والفاجر كاالأرزة �سماء معتدلة؛ حتى يق�سمها  الريح كفاأتها، فاإذا اعتدلت تَكفَّ

الله اإذا �ساء(()1(. 
يف هذا احلديث جاء �سرب املثل مبينًا: "اأن املوؤمن حيث جاءه اأمر الله اأنطاع   
له، فاإن وقع له خري فرح به و�سكر، واإن وقع مكروه �سرب ورجا فيه اخلري واالأجر، فاإذا 
التي�سري يف  له  يح�سل  بل  باختياره،  الله  يتفقده  ال  والكافر  �ساكرا،  اعتدل  عنه  اندفع 
الدنيا، ليتع�سر عليه احلال يف املعاد، حتى اإذا اأراد الله اإهالكه ق�سمه فيكون موته اأ�سد 

عذابًا عليه واأكرث اأملًا يف خروج نف�سه")2(.

اأخرجه البخاري يف �سحيحه, كتاب: املر�سى والطب, باب: ما جاء يف كفارة املر�ض, رقم احلديث)5664(.   )1( 
انظر: فتح الباري �سرح �سحيح البخاري, ابن حجر الع�سقالين, حتقيق: حممد فوؤاد عبد الباقي, دار املعرفة, بريوت, بدون رقم الطبعة    )2( 

و�سنة الن�سر, 10 /107.
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املبحث اخلام�ض
الأمر بدعوة الأقارب.

قال تعاىل:}وََأنذِرْ عَشِريََتكَ اأَلْقرَبنِي{ ]ال�سعراء: 214[.  
يف هذه االآية الكرمية اأمر من الله تعاىل لنبيه حممد �سلى الله عليه و�سلم دعوة   
ع�سريته واأهله االأقرب فاالأقرب، وفيها اإبطال البداءة بغريهم يف الدعوة كما يفعله بع�سًا 

ممن ينت�سب للدعاة.
وقد اأ�سار ابن حجر - رحمه الله - لل�سر يف ذلك بقوله :" وال�سر يف االأمر باإنذار   
االأقربني: اأواًل: اأن احلجة اإذا قامت عليهم تعدت اإىل غريهم، واإال فكانوا علة لالأبعدين يف 
االمتناع، واأن ال ياأخذه ما ياأخذ القريب للقريب من العطف والراأفة فيحابيهم يف الدعوة 

والتخويف، فلذلك ن�ّض له على اإنذارهم")1(.
ولعلي اأذكر م�ساألة يف هذا الباب لبيان املق�سود فمن الدعاة من قد ي�سعب عليه   
دعوة اأقاربه واأهله حيث يجد منهم االمتناع وعدم اال�ستجابة له فينتقل اإىل دعوة غريهم 
اأقام عليهم احلجة وحاول معهم فال باأ�ض، ومن ال�سواهد على ذلك دعوة نوح  وهذا اإن 

عليه ال�سالم البنه. 
قال ابن كثري – رحمه الله -: دعا نوح ولده يام عند ركوب ال�سفينة اأن يوؤمن   
ويركب معهم وال يغرق كما يغرق الكافرون، فاعتقد بجهله اأن الطوفان ال يبلغ اإىل روؤو�ض 
اجلبال، واأنه لو تعلق يف راأ�ض جبل لنجاه ذلك من الغرق، فاأخربه والده باأن ال �سيء 
يع�سم اليوم من عذاب الله تعاىل، فاأبى وغرق على كفره رغم حماوالت نوح عليه ال�سالم 

لهدايته واإميانه")2(.
وبالتايل فاال�ستح�سان واالجتهاد املخالف املق�سود هنا هو ما نراه من بع�ض   
الدعاة اأنه مل يكلف نف�سه يومًا دعوة اأهله وع�سريته، ثم يقطع امل�سافات ويخرج من بلده 

انظر: فتح الباري, ابن حجر الع�سقالين, 503/8.   )1( 
تف�سري القراآن العظيم, ابن كثري, 280/4.   )2( 
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الأجل الدعوة تاركًا خلفه اأمه واأباه اأو زوجته واأوالده اأقرب النا�ض اإليه واأحقهم واأوالهم 
بدعوته، بغري دعوة اأو ن�سح واإر�ساد من�سغاًل عنهم بدعوة غريهم خمالفًا بذلك اأمر الله 

تعاىل ودعوة ر�سوله �سلى الله عليه و�سلم.
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املبحث ال�ساد�ض
النهي عن اجلدال

مِنْهُمْ  َظَلمُوا  اَّذِينَ  ال إِلاَّ  َأحْسَنُ  اَّتِي هِيَ  بِال إِلاَّ  الْكَِتاِب  َأهَْل  ُتجَادُِلوا  }وََل  تعاىل:  قال   
اَّذِي ُأنِزَل إِلَيْنَا وَُأنِزَل إِلَيُْكمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُُكمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُون{ ]العكبوت: 46[. وَُقوُلوا آمَنَّا بِال

احلق  بلوغ  ق�سد  اأح�سن  هي  بالتي  اإال  ال�سريعة  مذموم يف  اجلدال  اأن  ال�سك   
وقبوله، وبالتايل فاالآية اإذن  فيها اإبطال للجدال الذي ا�ستح�سنه كثري من النا�ض اليوم بل 
واجتهدوا يف ا�ستخدامه اأ�سلوبًا و�سبياًل للدعوة واإي�سال احلق كما يزعمون، دون النظر 
يف كيفية اإي�ساله واالإقناع به فاالأهم عندهم اأن ينت�سروا ويفوزوا على مناظريهم وهذا 
الدعوة  ت�سويه ل�سورة  ينتج عنه  باب �سر  ال�سحيح؛واإمنا هو  املنهج  اأنه خالف  ال �سك 

خ�سو�سًا واالإ�سالم عمومًا والكراهية والعداء بني الداعي واملدعو. 
وما  ُيخطئ،  اأن  فاأحببت  قطُّ  اأحًدا  ناظرت  "ما  الله-:  –رحمه  ال�سافعي  يقول   
كلمت اأحًدا قطُّ واأنا اأبايل اأن يبني الله احلق على ل�ساين اأو على ل�سانه، وما اأوردت احلق 
ُته، وال كابرين اأحد على احلق ودفع  واحلجة على اأحد فقبلها مني اإال هبته، وانعقدت حمبَّ
احلجة، اإال �سقط من عيني ورف�سته، وما كلمت اأحدًا قط، اإال اأحببته اأن يوفق وي�سدد، 

ويعان ويكون عليه رعاية من الله وحفظ")1(.
وقد حثَّ النبي �سلى الله عليه و�سلم على ترك املراء واجلدال يف جميع االأحوال،   
ورب�ض  ا(()2(،  قًّ حُمِ كان  واإْن  امِلراَء،  تَرك  مِلَن  ِة  اجَلنَّ َرَب�ضِ  يف  بَبْيٍت  زعيٌم  ))اأنا  فقال: 

اجلنة؛ يعني: اأ�سفل اجلنة.
يقول ابن اجلوزي –رحمه الله-: "اأول ما جتب البداءة به: "ح�سن الق�سد يف   
ال�سحيح  الغر�ض  عن  احليد  نف�سه  من  اآن�ض  فاإن  تعاىل،  الله  عند  ملا  طلًبا  احلق  اإظهار 

انظر: حلية الأولياء وطبقات الأ�سفياء, اأبو نعيم الأ�سبهاين, دار الكتب العلمية, بريوت, بدون رقم الطبعة, 1409هـ, 117/9.   )1( 
رواه اأبو داوود يف ال�سنن, رقم احلديث: )4800(, حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد, املكتبة الع�سرية, �سيدا, بريوت 253/4, وقال    )2( 

الألباين: حديث ح�سن.



{49}العـدد الرابع  والع�صـرون - �صوال  1443هـ / يونيو  2022م

ال�سباب  وليتق  املجل�ض،  ذلك  يف  املناظرة  فليرتك  واإال  ملكها،  فاإن  بجهده،  ها  فليكفَّ
واملنافرة؛ فاإنهما ي�سعان القدر، ويك�سبان الوزر، واإن زل خ�سُمه، فليوقفه على زلـله، 

غري خمجل له بالت�سنيع عليه، فاإن اأ�سر اأم�سك، 
على  ال�سامعني،فينبههم  عند  ا�ستقراره  يحاذر  مما  الزلل  ذلك  يكون  اأن  اإال   

ال�سواب فيه باألطف الوجوه)1(.
قال �سيخ االإ�سالم ابن تيمية -رحمه الله-: "اأما اجلدُل فال يدعى به، بل هو من   

باب دفع ال�سائل؛ فاإذا عار�ض احلق معار�ض جودل بالتي هي اأح�سن")2(.

خامتــــــــة
احلمد لله رب العاملني وال�سالة وال�سالم على ر�سول الله، وعلى اآله و�سحبه ومن   

اتبع هداه، و�سار على نهجه اإىل يوم الدين.
اأما بعد:  

ما وفق  الثناء واملجد، على  اأهل  فهو  كله،  عليه اخلري  واأثني  تعاىل  الله  فاأحمد   
اأهم النتائج التي  و�سدد، واأعان واأر�سد، على القيام باإنهاء هذا البحث املخت�سر، ومن 

تو�سلت لها:
عليه  مبنيًا  كان  ما  اإال  واالجتهاد  اال�ستح�سان  فيها  ي�سلح  ال  الله  اإىل  الدعوة  اإن   -1

الدليل.
اأنه يجب على الداعية اأال يدعو اإال على علم، وي�سعى الكت�ساب العلم واملعرفة مبا يدعو   -2

اإليه مبالزمة العلماء واالأخذ عنهم والدعوة بدعوتهم.
اإن اأهم اأ�سباب اجلهل وال�سرر بالدعوة الدعوة بال علم وب�سرية.  -3

الي�ساح, ابن اجلوزي, حتقيق: حممود بن حممد ال�سيد الدغيم, مكتبة مدبويل, ط: الأوىل, 1415هـ, �ض:.   )1( 
انظر: الرد على املنطقيني, ابن تيمية, دار املعرفة, بريوت, يدون رقم الطبعة,بدون �سنة الطبع, 468.   )2( 
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اإن الدعوة بالق�س�ض واالأمثال الواردة يف القراآن و�سحيح ال�سنة واالآثار فيها كفاية   -4
وقنية عن الدعوة بالغرائب واخلياالت.

اإن البدء بدعوة االأقارب منهج رباين �سار عليه و�سلكه باأمر من ربه عز وجل نبينا   -5
حممد عليه اأف�سل ال�سالة واأزكى الت�سليم يجب اإتباعه وال�سري عليه.

دعت  اأح�سن،وما  هي  بالتي  كان  ما  اإال  الدعوة  يف  اجلدال  عن  الداعية  يبتعد  اأن   -6
احلاجة اإليه.

      ون�ساأل الله العلي القدير اأن يلهمنا الر�سد وال�سواب، اإنه ويل ذلك والقادر عليه.
تو�سيات البحث:

يف �سوء النتائج التي مت التو�سل اإليها:
يو�سي البحث العلمي ب�سرورة عمل ندوات ب�سفة م�ستمرة لتقوية الوازع الديني  	•

ا ت�سحيح �سورة الدعوة باأنها ال حتتاج اإىل ا�ستح�سانات. لدى النا�ض، واأي�سً
معلومات  اأي  الأخذ  فيها  موثوق  م�سادر  اإىل  التقرب  ب�سرورة  البحث  يو�سي  	•

دينية.
عز  الله  اأنزله  كما  �سليم  ب�سكل  الر�سالة  تو�سيل  وظيفته  اأن  الداعي  علم  �سرورة  	•

وجل بدون زيادة اأو نق�ض، واأن يعلم اجلدال يكون باحل�سنى.
ي�سبح  لكي  توافرها  يجب  التي  ال�سروط  ثقافة  بن�سر  العلمي  البحث  يو�سي  	•

ال�سخ�ض داعًيا.
يف  الظاهرة  هذه  انت�سار  بخطر  التوعية  ثقافة  ادخال  ب�سرورة  البحث  يو�سي  	•

الدعوةواالأخذ باملنهج ال�سحيح.
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امل�سادر واملراجع
اأوًل : امل�سادر :

الكرمي. القراآن  	•
ثانيًا : املراجع :

املكتب  ط2.  ال�سبيل.  منار  اأحاديث  تخريج  يف  الغليل  اإرواء  االألباين.)1405هـ(.  	•
االإ�سالمي، بريوت.

الريا�ض. الر�سالة.  ط3.موؤ�س�سة  امل�ستفيد.  اإعانة  )1423هـ(.  �سالح.  الفوزان،  	•
بريوت. الفكر،  دار  والنهاية.  البداية  )1407هـ(.  كثري.  ابن  	•

اإبراهيم. الف�سل  اأبو  حممد  حتقيق:  القراآن،  علوم  يف  )د.ت(.الربهان  الزرك�سي.  	•
دار املعرفة، بريوت.

العنزي، عزيز فرحان. )1526هـ(الب�سرية يف الدعوة اإىل الله. ط1. تقدمي: �سالح  	•
اآل ال�سيخ. دار االإمام مالك.اأبو ظبي، ط: االأوىل، 1426هـ.

العلمية.  الكتب  دار   . ط1  العظيم.  القراآن  تف�سري   .  ) )1419هـ  كثري.  ابن  	•
بريوت.

بريوت. الفكر.  دار  اإبلي�ض.  تلبي�ض  )1421هـ(.  اجلوزي.  ابن  	•
ال�سعدي. )1420 هـ(. تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم املنان. حتقيق: عبد  	•

الرحمن اللويحق. موؤ�س�سة الر�سالة. بريوت.
البخاري.)1422هـ(. اجلامع امل�سند ال�سحيح املخت�سر من اأمور ر�سول الله �سلى  	•
النا�سر.دار  زهري  بن  حممد  حممد  حتقيق:   .1 ط  واأيامه.  و�سننه  و�سلم  عليه  الله 

طوق النجاة. بريوت.
ال�سيد  حممد  بن  حممود  حتقيق:   .1 ط  االي�ساح.   .  ) )1415هـ  اجلوزي.  ابن  	•

الدغيم.مكتبة مدبويل.
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الكتب  دار  االأ�سفياء.  وطبقات  االأولياء  حلية  )1409هـ(.  اأبوالنعيم.  االأ�سبهاين،  	•
العلمية. بريوت.

املكرمة. مكة  الثقة.  دار  ط1.   . الله  اإىل  الداعية  زاد   .  ) 1412هـ   ( عثيمني.  ابن  	•
الر�سالة  دار  واآخرونط1.  االأرنوؤوط  �سعيب  )1430هـ(.حتقيق:  داود.  اأبي  �سنن  	•

العاملية. بريوت.
دار  معروف.  عواد  ب�سار  حتقيق:  عنوان.  بدون   .) 1410هـ   ( الرتمذي.  �سنن  	•

الغرب االإ�سالمي. بريوت.
الريا�ض. الوطن.  دار  ال�ساحلني.  ريا�ض  .�سرح   ) 1426هـ   ( عثيمني.  ابن  	•

الع�سقالين، ابن حجر. )د.ت(.فتح الباري �سرح �سحيح البخاري. حتقيق: حممد  	•
فوؤاد عبد الباقي. دار املعرفة. بريوت.

عدد1469. الدعوة.  (.جملة  1415هـ  باز)  ال�سيخ  ومقاالت  فتاوي  	•
ابن تيمية. )1416هـ(.جمموع الفتاوى. حتقيق: ابن قا�سم.جممع امللك فهد لطباعة  	•

امل�سحف ال�سريف.املدينة املنورة.
طويق.  دار   .2 ط  اجلاهلية،  للن�سر(.م�سائل  �سنة  )بدون  حممد.  الوهاب،  عبد  	•

الريا�ض.
الر�سالة. موؤ�س�سة   .1 واآخرون.ط  االأرنوؤوط  �سعيب  حتقيق:  اأحمد.  االإمام  م�سند  	•

بريوت.
العلم  والية  ومن�سور  ال�سعادة  دار  للن�سر(.مفتاح  �سنة  )بدون  قيم.  ابن  اجلوزية،  	•

واالإرادة،ط 1. دار الكتب العاملية. بريوت.
املعارف. دار  ط1،  والعمرة.  احلج  منا�سك  )د.ت(.  الدين.  نا�سر  االألباين،  	•
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نقــض االجتهـــاد وتغـــري صورتــه وحكمـــه
د. ممدوح بن عبد اهلل العتيبي•

ملخـــــــــ�ض
الفروع  اأهل  عند  تقريره  وامل�سهور  االجتهاد،  نق�ض  م�ساألة  الباحث  تناول   
اأحياًنا. تنتق�ض  القاعدة  هذه  واأن  باالجتهاد  ينق�ض  ال  االجتهاد  اأن  االأ�سول  قبل 

امل�سلحة  واأن  النزاع.  حمل  حترير  بعد  وحكمه  االجتهاد  نق�ض  يهدفالبحثمعرفة 
الو�سفي  املنهج  الباحث  ا�ستخدم   ، النق�ض  يف  احلا�سلة  االأ�سباب  هي  الراجحة 
من  مرجعه  يكون  الذي  النتائج:النقد  اأهم  ومن   . اال�ستقرائي  واملنهج  التحليلي 
الكتاب وال�سنة ولي�ض من غري ذلكبما اليفيد.. كذلكرتجيح االأقوال البد من ورود 
الن�ض كاماًل ملعرفة حقيقته والعمل به.، ومعرف ال�سحيح من ال�سقيم ومعرفة درجة 
ال�سحيح مع الرتجيح به.وتو�سيح عمل املجتهد وكيف كان اجتهاده ح�سب االإ�سناد.
وبيان امل�ساألة التي اأجتهد فيها مع تو�سيح االجتهاد بني قو�سني ملعرف اأن االجتهاد 
اإذا كان ال  لي�ض فيه خالف  التو�سيات:االجتهاد  اأهم  اأو املجتهد. ومن  الباحث  من 
يخرج من دائر ت�سحيح العمل. وجمع االآراء من الفقهاء والعلماء املرجحني ح�سب 
نوع االجتهاد  واخت�سار الن�ض حتى تعم الفائدة مع �سحة العمل. و�سالمة االجتهاد 

من اأي علة يف عمل املجتهد.
الكلمات املفتاحية:

نق�ض االجتهاد، االجتهاد ال ينق�ض باالجتهاد، رفع االأحكام ال�سرعية، الدليل   
الظني؛ امل�سلحة الراجحة، حكم احلاكم، خمالفةالدليل القاطع.

االأ�ستاذ امل�سارك بق�سم ال�سريعة - كلية ال�سريعة والدرا�سات االإ�سالمية - جامعة اأم القرى ـ مكة املكرمة - اململكة العربية ال�سعودية. 	•
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Abstract
 The researcher dealt with the issue of lack of ijtihad, and it is 
well-known for his report among the people of the branches before 
the origins that ijtihad is not invalidated by diligence and that this 
rule is sometimes invalidated. And that the preponderant interest 
is the reasons for the veto, the researcher used the descriptive 
analytical method and the inductive method. Among the most 
important results: criticism whose reference is from the Qur’an and 
Sunnah and not from anything else that is not useful. . Likewise, 
the preponderance of sayings is necessary for the full text to be 
received in order to know its truth and to act upon it.. Defining the 
correct from the incorrect and knowing the degree of correctness 
with its weighting. And to clarify the work of the hardworking 
and how his diligence was according to the attribution. And an 
explanation of the issue in which I strive, with an explanation of 
ijtihad in parentheses, to know that ijtihad is from the researcher or 
the mujtahid. Among the most important recommendations: Ijtihad 
is not in dispute if it does not depart from the circle of correcting 
the work. Gathering the opinions of the likely jurists and scholars 
according to the type of ijtihad and shortening the text so that the 
benefit prevails with the validity of the work. And the safety of 
diligence from any bug in the work of the industrious.

Key words:
Lack of ijtihad, ijtihad is not invalidated by ijtihad, lifting of legal 
rulings, presumptive evidence; The preponderant interest, the 
ruling of the ruler, violation of conclusive evidence.
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مقدمــــة
احلمد لله نحمده، ون�ستعينه،ون�ستغفره، ون�ستهديه، ونعوذ بالله من �سرور   
له،  هادي  فال  ي�سلل  ومن  له،  م�سل  فال  الله  يهده  من  اأعمالنا،  و�سيئات  اأنف�سنا، 
واأ�سهداأن ال اإله الله وحده ال �سريك له، واأ�سهُد اأن حممدًا عبده ور�سوله �سلى الله 

عليه و�سلم ت�سليماً  كثرياً  اإىل يوم الدين. 
اأما بعد.   

فهذا قدح لزناد الفكريف م�ساألة نق�ض االجتهاد، اأردت به نفع نف�سي اأواًل، مع   
كون امل�سهور تقريره عند اأهل الفروع قبل االأ�سول اأن االجتهاد ال ينق�ض باالجتهاد 

واحتياج هذه التقرير اإىل اإي�ساح وبيان، اإذ اإن هذه القاعدة تنتق�ض اأحيانًا.
ت�ساوؤلت البحث :

1/ هل ينق�ض االجتهاد اإال باالجتهاد ؟
2/ ما هي الفائدة املرتتبة على النق�ض والرتجيح ؟

3/ ما هي االأ�سباب احلا�سلة يف النق�ض ؟
الأهمية املو�سوع:

1/ بيان اأن االجتهاد ال ينق�ض باالجتهاد واحتياج هذه التقرير اإىل اإي�ساح وبيان، 
اإذ اإن هذه القاعدة تنتق�ض اأحيانا .

2/ امل�سلحة الراجحة هي االأ�سباب احلا�سلة يف النق�ض.
3/ الفائدة املرتتبة على النق�ض والرتجيح.

اأهداف البحث:
1/ معرفة احلقيقة من هذا العلم واال�ستفادة منه.

2/ ن�سر العلم ال�سحيح وتو�سيح اخلطاأ ليتجنبه طالب العلم.
3/ جمع اأكرب عدد من االأدلة من خمتلف الفقهاء لبيان ذلك.
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منهج البحث :
ا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي التحليلي واملنهج اال�ستقرائي .

ومع وجود عدد من الدرا�سات ال�سابقة منها: 
نق�ض االجتهاد، درا�سة اأ�سولية اأ.د اأحمد العنقري،دار الر�سد.  .1

االجتهاد ال ينق�ض باالجتهاد، اأ.د اأحمد اليو�سف، جملة وزارة العدل ال�سعودية،   .2
العدد44 �سوال 1430هـ.

�سماعي. عمر  وحممد  الفواز  م�سطفى  عبدالله  باالجتهاد،  االجتهاد  نق�ض   .3
درا�سات، علوم ال�سريعة والقانون، املجّلد 34، العدد 2 ،2007.

نق�ض االأحكام الق�سائية يف الفقه االإ�سالمي، اأ. التهامي اأحمد اأبوزيان، كلية   .4
القانون، م�سراته، جملة البحوث القانونية، ال�سنة الثالثة العدد االأول.

اخلطاأ يف االجتهاد عند االأ�سوليني، طه اجلنابي جامعة املو�سل، كلية الرتبية،   .5
جملة اأبحاث كلية الرتبية املجلد 12 العدد الثالث.

اأتكلم عن تف�سيل حكمهفي  اأبني فيه معنى النق�ض،ثم  فلذلك عقدت متهيداً   
املباحث االآتية:

املبحث االأول: حكم النق�ض من املجتهد لنف�سه وحاالته.

املبحث الثاين: حكم النق�ض من املجتهد لغريه وحاالته.
ثم اأختم بخامتة.

واأليه  لل�سواب  املوفق  ينفعني بهذا يف ديني واآخرتي، والله  العظيم ن  الله  واأ�ساأل 
ملرجع واملاآب.
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متهيد:
ملا كان احلكم على�سيء فرع عن ت�سوره، نحتاج قبل معرفة حكم امل�ساألة   
اإىل معرفة معناها، فالذي ُيْفهم من عبارات االأ�سوليني ال�سابقني واملحدثني اأن املراد 
بنق�ض االجتهاد هو: حتول املجتهد عن راأٍي �سابق، اإىل راأي اأخر اأداه اإليه اجتهاده 
- فيما بعد - مناق�ساً  للراأي االأول)1(. وعليه فيمكن لنا حده وتعريفه مبا يلي: رفع 

االأحكام ال�سرعية التي دليلها ظني؛ مل�سلحة راجحة بغري خطاب ال�سرع. 
وميكن تو�سيحه مبا يلي: 

: التعبري بالرفع منا�سب ملا ذكره االأ�سوليون من اأن نق�ض االجتهاد وتغريه  اأول ً
كالن�سخ للن�سو�ض ال�سرعية. 

قال يف التحرير)2(: )واالأ�سل اأن تغريه - اأي االجتهاد -كحدوث النا�سخيعمل   
به يف امل�ستقبل، واملا�سي على ال�سحة(. 

ثانيًا: احلكام ال�سرعية: ليخرج ما كان من قبل العقليات واللغويات)3(. 
ثالثا ً: التي دليلها ظني: اأي االجتهادية، ليخرج ما كان قطعي الداللة والثبوت فال 

يقبل احلكم فيها النق�ض. 
ويخرج اأي�سًا:   

1- ما مل ينب على دليل اأو اجتهاد اأ�ساًل؛ اإذ لي�ض �سحيحًا يف اأ�سله، بل يجب نق�سه 
اإذا كان مبنيًا على الت�سهي والهوى اتفاقًا. 

راجحة،  م�سلحة  وجود  بغري  االجتهاد  نق�ض  ليخرج  راجحة:  مل�سلحة   : رابعا ً
فاالأ�سل يف االأحكام ال�سرعية الدوام والثبوت. 

النق�ض)4(  يف  الأ�سباباحلا�سلة  هيا  الراجحة  امل�سلحة  اأن  اإىل  ينبه  وهنا   
مناهج الجتهاد يف الإ�سالم يف الأحكام: د. حممد مدكور )285(.   )1( 

التقرير والتحبري لبن اأمري احلاج )335/3(.   )2( 
وقال املطيعي يف حا�سية على نهاية ال�سول: "تغري الجتهاد كالنا�سخ �سواًء ً ب�سواء فكما اأن العمل باملن�سوخ قبل العلم بالنا�سخ ل ينق�ض   

بالعلم بالنا�سخ وظهوره كذلك الظن الأول ل ينق�ض الثاين " )4/ 575(.
التقرير والتحرير )335/3(.   )3( 

ذكرها ال�سيوطي يف الأ�سباه والنظائر: )105( وعزاها للقرايف.   )4( 
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وهي:
اأوًل: تبني اخلطاأ من احلاكم: وهو على �سوٍر ثالث: 

االأوىل: اأن يكون اخلطاأ يف نف�ض احلكم بكونه خالف قاطعًا.   -
الثانية: اأن يكون اخلطاأ يف ال�سبب كاأن يحكم ببينة مزورة ثم يتبني خالفه،   -

فيكون اخلطاأ يف ال�سبب ال يف احلكم. 
الثالثة: اأن يكون اخلطاأ يف الطريق، كما اإذا حكم بينة ثم بان ف�سقها.   -

ثانيًا: ما يراه املجتهد مرجحًا لالجتهاد الثاين عند من يقول بنق�ض االجتهاد مبثله. 
بخطاب  ال�سرعي  احلكم  )رفع  فهو  الن�سخ  ليخرج  جديد:  خطاب  بغري   : خام�سا ً

�سرعي()1(. 
حترير حمل النزاع: 

ال يخلو احلكم اأو االجتهاد ال�سابق مناإحدىال�سورتني االآتني:   
اأن احلكم يكون املراد نق�سه خمالفاً  لدليل قاطع، فمن حيث االإجمال اتفقوا   )1
القاطع  الدليل  اختلفوا يف حتديد  ولكنهم  حاكم)2(،  به  واإن حكم  نق�سه  على 
الذي ينق�ض به االجتهاد ال�سابق، وهذا راجعاإىل حتقيق املناط عند املجتهدين، 

فمن راأى اأن هذا الدليل اأو ذاك هو دليل قاطعنق�ض به ومن ال فال. 
اأن يكون خمالفًا لدليل ظني يراه املجتهد لنف�سه اأو لغريه �سواًء حكم به اأو مل   )2

يحكم، فهذا الذي جتري فيه قاعدة النق�ض، وفيه �سور اأربع: 
اأن يكون النق�ض من املجتهد لنف�سه اإذا ات�سل باجتهاده به حكم حاكم.   -1

اأن يكون النق�ض من املجتهد لنف�سه اإذا مل يت�سل به حكم حاكم.   -2
اأن يكون النق�ض من املجتهد لغريه اإذا ات�سل به حكم حاكم.   -3

اأن يكون النق�ض من املجتهد لغريه اإذا مل يت�سل به حكم حاكم.   -4
ولعلنا نقت�سر على ال�سور االأربع بتف�سيالتها.   

جمع اجلوامع يف اأ�سول الفقه )57 / 58(.   )1( 
حكى التفاق جمع ومنهم ال�سوكاين )389(.   )2( 
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املبحث االأول
نق�ض حكم املجتهد لنف�سه

�سورة امل�ساألة: 
، ثم تغري  اأن يخلع ف�سح، فنكح امراأة كان قد خالعها ثالثاً  اأراد اجتهاد اإىل  )اإذا   

اجتهاده اإىل اأن اخللع طالق، فهل يبقى النكاح �سحيحاً ()1(. )اأو نكح بال ويل كذلك()2(. 
وهذه ال�سورة فيها حالتان:   

احلالة الأوىل: اأن يتغري اجتهاده، ومل يكن قد حكم حاكم ب�سحة االجتهاد: 
وابن  والبي�ساوي،  الرازي،  ومنهم:  جماعات،  ذلك  ذكر  ينق�ض،  فهذا   
احلاجب، واالآمدي، وابن الهمام، واختاره القا�سي اأبو يعلى، واملوفق، وابن حمدان، 

والطويف، و�سححه ابن النجار الفتوحي)3(. 
وميكن القول اإنهقول جماهري االأ�سوليني.   

دليله:
الأن املجتهد هنا يظن االآن اأن اجتهاده االأول خطاأ؛ والعمل بالظن واجب)4(.   )1

والأنه يلزم منه اأن يكون م�ستدميا ً حلل الفعل، وهو خالف معتقده؛ وهذا خالف   )2
االإجماع)5(. 

والقول الثاين: اأنه ال ينق�ض.   
وقد ن�سبه الفتوحياإىل �سم�ض الدين ابن مفلح احلنبلي - يرحمهما الله -فقال:   
" االأ�سح التحرمي مطلقاً ، واختاره ابن احلاجب... وقيل: ال حترمي مطلقا ً حكاه ابن 

مفلح يف فروعه ")6(. 
نهاية ال�سول �سرح منهاج الأ�سول لالأ�سنوي )574/4(. �سرح خمت�سر الرو�سة )648/3(.   )1( 

�سرح الكوكب املنري )510/4(.   )2( 
التقرير  املنري )410/4(.  الكوكب  النهاية )574/4(, والأحكام )429/4(, �سرح  املح�سول )91/5(,  الرو�سة )648/3(,  �سرح خمت�سر    )3( 

والتحرير )335/3(.
نهاية ال�سول )574/4(.   )4( 

الإحكام لالآمدي )429/4(.   )5( 
�سرح الكوكب املنري )510/4(.   )6( 
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ومن  الق�ساء:  كتاب  يف  مفلح  ابن  قول  من  منزوع  هذا  اأن  يظهر  والذي   
حكم ملجتهد اأو عليه مبا يخالف اجتهاده عمل باطنا باحلكم، ذكره القا�سي، وقيل: 

باجتهاده)1(. 
وهذا ظاهر يف اأن مو�سعه يف حكم احلاكم، وياأتي يف الق�سم االآتي ولي�ض   
هنا، ثم اأن هذا خالف مذكور عند احلنابلة يف م�ساألة فقهية؛ فكيف يحكي على اأنه 
قول اأ�سويل، بل يقوالالإمام الغزايل يف نق�ض احلكم يف مثل هذه ال�سورة: " وهذه 

م�سائل فقهية، ولي�ست من االأ�سول يف �سيء ")2(. 
وعد بع�ض املعا�سرين)3( هذا قواًل ثانيًا يف امل�ساألة، وذكر اأن مبناه على اأنه   

يرتتب على العمل باالجتهاد الثاين نق�ض االجتهاد باالجتهاد، وهو اأمر ال يجوز. 
ولكنه مل يذكر م�ستنده يف اال�ستدالل لهذا القول مبا ذكر، ولعل ال�سواب اأن   
هذا مبني على قول امل�سوبة: فعند امل�سوبة اأن االجتهاد االأول �سحيح، وكذا ما ظنه 
بعد االجتهاد ب�سرطه اأواًل حكم الله يف حقه، وحق مقلديه، فاإذا تغري االجتهاد، وكان 
االجتهاد الثاين م�ستوفياً  لل�سروط كان ظنه الثاين حكم الله يف حقه االآن، فيكون 
الظن االأول حكم الله وهو �سواب والعمل به واجب يف وقته يف حقه، والثاين مثله، 
و�سار تغري االجتهاد كالن�سخ فكما اأن العمل باملن�سوخ قبل العلم بالنا�سخ ال ينق�ض 

بالعلم بالنا�سخ وظهوره، فكذلك الظناالأول ال ينق�ض بوجود الظن الثاين)4(. 
ويجاب على هذا االإ�سكال باأجوبة اجلمهور على امل�سوبة يف م�ساألة الت�سويب   

والتخطئة. 
تنبيـــــــــه:

هل ي�سمى ما �سبق - من االتفاق - اأو �سبه - على نق�ض االجتهاد من املجتهد لنف�سه 
اإذا تغري اجتهاده نق�ساً  لالجتهاد اأم ال؟.

الفروع )368/6(.   )1( 
امل�ست�سفى )368(.   )2( 

الدكتور اأحمد العنقري يف كتابه نق�ض الجتهاد: )86(.   )3( 
من كالم العالمة املطيعي يف حا�سية على النهاية )575/4(.   )4( 
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ال�سبكي يف  نق�ساً  لالجتهاد كابن  ي�سمى  اأنه ال  العلم  اأهل  ذكر طائفة من   
االإبهاج)1(واالأ�سنويفي النهاية)2(، وكذلك الزرك�سيفي )البحر(، وكذا التفتازانيحيث 
األي�ض احلكم بالتحرمي عند عدم ات�سال حكم احلاكم به نق�ساً   يقول: " فاإن قيل: 
لالجتهاد ال�سابق قلنا: ال. بل عمل باالجتهاد الثاين")3(، وهذا القول له وجهته حتى 

ال يقدح يف كلية قاعدة االجتهاد ال ينق�ض باالجتهاد. 
احلالة الثانية: اأن يحكم حاكم ب�سحته االجتهاد وانعقاد اآثاره: 

فهذه اأي�سًا قد اختلف االأ�سوليني فيها على قولني:   
الأول: اأنه ال ينق�ض: 

وهو ما رجحه الرازي)4(، االأ�سنوي)5(، واالآمدي)6(، وقال ابن النجار: " اإن   
حكم به مل حترم -اأي يف املثال ال�سابق – واال حرمت وهو الذي قاله القا�سياأبويعلى 
واملوفق / وابن حمدانوالطويف، واالآمدي وجزم به البي�ساوي والهندي وهذا عليه 

عمل النا�ض ")7(. ورجحه ابن الهمام يف التحرير)8(. 
وميكن اال�ستدالل لهذا القول مبا يلي:   

الدليل الأول: القاعدة امل�سهور تقريرها واملحكي االتفاق عليها اإجماالً : )االجتهاد 
ال ينق�ض باالجتهاد(: وميكن اأن ي�ستدل لها باأدلة منها: 

الأول: داللة اللزوم، وفيها جانبان: 
الأول: اأنه يلزم من ذلك -النق�ض – الت�سل�سل بنق�ض النق�ض: اأي لو نق�ض احلكم 
وهلم  بالثالث  الثاين  احلكم  ينق�ض  اأن  للزم  احلاكم،  اجتهاد  لتغري  بالثاين  االأول 

جرا. 
الإبهاج: )383/3( حيث قال " ومراده بالنق�ض ترك العمل بالجتهاد الأول وال فالجتهاد ل ينق�ض بالجتهاد".   )1( 

ينق�ض  ل  الجتهاد  اأن  على  فالتفاق  واإل  الأول,  بالجتهاد  العمل  ترك  بالنق�ض  اأراد  وكاأنه   " قال:  حيث   )575-574/4( الأ�سنوي    )2( 
بالجتهاد".

البحر املحيط: " )267/6(, حا�سية التفتازاين على �سرح الع�سد, على خمت�سر املنهى لبن رجب )300/2(.   )3( 
املح�سول )91/5(.   )4( 

النهاية )574/4(.   )5( 
الإحكام )429/4(.   )6( 

�سرح الكوكب املنري )511-510/4(.   )7( 
�سرح املخت�سر للطويف: )649-648/3(.   )8( 
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ثانيا ً: اأنه يلزم من ذلك ا�سطراب االأحكام، وعدم الوثوق بحكم احلاكم، وهو خالف 
امل�سلحة التي ُن�سـِب احلاكم لها)1(، وهي قطع املنازعة)2(. 

ثانيا ً: الإجماع: 
وهو ما يعرب عنه بعمل ال�سحابة، قال ال�سيوطي –رحمة الله -: " االأ�سل   
يف ذلك اإجماع ال�سحابة ر�سي الله عنهم، نقله ابن ال�سباغ، وان اأبا بكر حكم يف 
م�سائل خالفه عمر فيها ومل ينق�سحكمة، وحكم عمر يف ال�سركة بعد امل�ساركة ثم 
بامل�ساركة، وقال: ذلك على ما ق�سينا، وهذا على ما ق�سينا - كذا- وق�سى يف اجلد 

يف ق�سايا خمتلفة ")3(. 
والدليل الثاين: اأن االجتهاد واإن بان خطئه اإال اأنه تاأكد باحلكم والق�ساء)4( فحكم 

احلاكم رافع للخالف)5(. 
القول الثاين: اأنه ينق�ض احلكم ال�سابق ولو به حكم حاكم: 

وهو حمكي عن ال�سبكي)6( واختاره ابن احلاجب و�سححه ابن النجار حيث   
، واختاره احلاجب)7(، وحكاه  امل�ساألة مطلقاً  – اأي يف  التحرمي  " فاالأ�سح  قال: 

الرافعي عن الغزايل ومل يذكر غريه ")8( وهو ظاهر كالم ابن ال�سبكي. 
وذكر ابن قدامة اأنه حمكي عن مالك اأنه حكم بنق�ض االجتهاد يف كل ما بان   
فيه اخلطاأ يف ق�ساء نف�سه وكذا ذكره عن اأبي ثور وداود اأنه ينق�ض جميع ما بان له 

خطاأه)9(. 
ق�ساء  اأن  يرى  حيث  املعتزيل  االأ�سم  بن  بكر  اإىلاأبي  من�سوب  القول  وها   

القا�سي ينق�ض باالجتهاد)10(. 
ن�ض كالم الآمدي يف الإحكام )429/4(.   )1( 

�سرح الكوكب املنري )503/4(.   )2( 
الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي: )101( وذكرهذا الدليل اأي�سًا: جل الأ�سوليني.   )3( 

الأ�سنوي يف النهاية: )574/4(. املح�سول للرازي )91/5(.   )4( 
حا�سية املطيعي على نهاية )574/4(.   )5( 

�سرح الع�سد على ابن رجب )300/2(.   )6( 
�سرح الكوكب املنري )510/4(.   )7( 

�سرح املحلى على جمع اجلوامع )391/2(.   )8( 
املغني )34/14(.   )9( 

 )10(  املغني )369/17(, املعتمد )371/2(, التمهيد )311/4-312(, بوا�سطة اآراء املعتزلة الأ�سوليني لل�سويحي �ض )603(.
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اأدلة هذا القول: 
اأنه  اإليه اجتهاده، علم  اأداءه  فاإذا  باإ�سابته  املكلف  قد  اأن على احلق دليالً   الأول: 

و�سالإليه يقينا فيكون هو احلق، وما عداه باطل، فنق�ض به حكم من خالفه)1(. 
الثاين: اأنه اإذا عمل به يكون م�ستدمياً  ملا يعتقده حراماً )2(، واإذ و�سحةاإلقاءفرع 

عن �سحة االنعقاد – يف ال�سورة املذكورة -. 
مناق�سة الأدلة: 

ميكن اأن تناق�ض اأدلة القول االأول مبا يلي:   
اأن املراد بقاعدة االجتهاد ال ينق�ض باالجتهاد ما يتعلق باملقلدين ال باملجتهدين،   )1
الأن حكم الله يف املقلد هو ما يتعلق بطلبه للفتوى اأو احلكم يف الق�ساء، واأما 

بالن�سبة للمجتهد فحكم الله يف حقههو ما يتعلق مبا ينتهي اإليه اجتهاده. 
اأدلة القول الثاين نف�سها.   )2

وميكن اأن يناق�ض القول الثاين مبا يلي:   
نائب  اأن حكم احلاكم يف م�سائل االجتهاد بعني ذلك احلكم بعني ذلك احلكم   )1
الله تعاىل - كذا- يف م�سائل اخلالف، فاإذا اأن�ساأ حكماً  يف م�سائل االجتهاد، 
العامة،  القاعدة  تلك  من  الواقعة  تلك  الوارد يف خ�سو�ض  كالن�ض  ذلك  وكان 

والدليل اخلا�ض مقدم على العام يف ال�سورة التي تناولها اخلا�ض)3(. 
امل�ساألة، وقد  ال�سرعي يف هذه  فاأ�سبح احلكم  به  قد حكم  االأول  االجتهاد  اأن   )2
ثبت بالدليل القاطع –االإجماع – على اأن يحكم به يف الق�ساء يكون هو حكم 

ال�سرع يف امل�ساألة للمتقا�سيني)4(. 

املغني )369/17(, املعتمد )371/2(, التمهيد )312-311/4(.   )1( 
�سرح الع�سد على ابن احلاجب )300/2(.   )2( 

اآراء املعتزلة الأ�سولية )606(, وعزاه اإىلامل�ست�سفى )382/2(, والإحكام)203/4(, واملنتهى )216(, و�سرح التنقيح )196(, البتهاج    )3( 
)285/3(. ويظهر هما اختالف الطبقات التي اعتمد عليها البحث عن التي عزى اإليها هنا.

البدائع )14/7( بوا�سطة )نق�ض الجتهاد( للعنقري )93(.   )4( 
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املبحث الثاين
اإذا اجتهد لغريه ثم تغري اجتهاده هل ينق�ض اأم ل

�سورة امل�سالة: 
لو اأفتى املجتهد مقلده ب�سحة نكاح املختلعة ثالثًا، ونكحها املقلد عماًل بفتواه،   

ثم تغري اجتهاده )1(. 
هذه امل�سالة فيها حالتان اأي�سًا:   

احلالة الأوىل: اأال يت�سل بها حكم حاكم: 
فهي حمل تردد كما قاله الغزايل يف م�ست�سفاه)2( وفيها قوالن: 

الأول: ينق�ض: 
وابن  واالأ�سنوي)5(،  املح�سول)4(،  يف  والرازي  الغزايل)3(  واختاره   

الهمام)6(، وابن ال�سبكي)7(، ون�ض االآمدي على اأنه احلق)8(. 
وميكن اأن ي�ستدل لهم مبا يلي:   

الأول: اأنه كما نق�ض احلكم يف حق نف�سه، فينق�ض يف حق غريه بجماع كون كلٍ  
منهما بان خطاأه)9(. 

اأهل  هو  من  القبلة  االجتهاد يف  اأهليه  له  لي�ض  من  قلد  لو  ما  على  قيا�ساً   الثاين: 
اأثناء املقلد له، فاأنه يجب عليه  االجتهاد فيها، ثم تغري اجتهاده اإىل جهة اأخرى يف 

التحول اإىل اجلهة االأخرى)10(. 
والقول الثاين: ال ينق�ض: 

الإبهاج: )265/3(.   )1( 
امل�ست�سفى: )367(.   )2( 

املرجع ال�سابق نف�سه.   )3( 
املح�سول: )91/5(.   )4( 

النهاية: )574/4(.   )5( 
التقرير: )335/3(.   )6( 
الإبهاج: )265/3(.   )7( 
الإحكام: )429/4(.   )8( 

الإبهاج: )265/3(, الإحكام لالآمدي: )429/4(.   )9( 
امل�ست�سفى: )367( واملح�سول: )91/5( والإحكام: )429/4(.   )10( 
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وهذا القول اختاره الطوقي)1( و�سححه ابن النجار وحكاه عن اأبي اخلطاب   
واملوفق، وا�ستظهرهمن كالم ابن مفلح)2(. 

وميكن اال�ستدالل الأ�سحابنا احلنابلة مبا يلي:   
الأول: اأن عمله بالفتيا جري جمرى حكم احلاكم فياأخذ حكمة)3(. 

الثاين: اأن االجتهاد ال ينق�ض باالجتهاد. و�سبق تقرير االأدلة على ذلك. 
املناق�سة: 

ميكن مناق�سة القول االأول باأن اال�ستدالل بالقيا�ض ال ي�سح لوجود الفارق   
كما يلي: 

الأول: اأن العامي ال مذهب له بخالف املجتهد فال يجوز له العدول عن اجتهاد. 
والثاين: بالفرق بني م�سائل حتقيق املناط وبني احلكم الثابت بدليل ظني، بل ن�ض 
الغزايل على اأن القواطع التي ينق�ض بها االجتهاد اخلطاأ يف حتقيق املناط بخالف 

هذه ال�سورة)4(. 
ال�سورة الثانية: اأن يت�سل بها حكم حاكم: 

االأوىل،  امل�ساألة  من  الثانية  ال�سورة  الكالم يف  نف�ض  فيها  اأن  يظهر  فالذي   
فيكون قد اختلف االأ�سوليني فيها اأي�سًا على قولني: 

الأول: اأنه ال ينق�ض: 
وهو ما رجحه الرازي)5(، االأ�سنوي)6(، واالآمدي)7(، وقال ابن النجار: " اإن حكم 
به مل حترم - اأي يف املثال ال�سابق - واال حرمت وهو الذي قاله القا�سي اأبو يعلى 
واملوفق / وابن حمدانوالطويف، واالآمدي وجزم به البي�ساوي والهندي وهذا عليه 

خمت�سر الطويف: )649/3(.   )1( 
�سرح الكوكب: )512-511/4(.   )2( 

�سرح خمت�سر الطويف: )512/3(.   )3( 
امل�ست�سفى: )367(.   )4( 

احل�س�سول )91/5(.   )5( 
النهاية )574/4(.   )6( 

الإحكام )429/4(.   )7( 
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عمل النا�ض ")1(، ورجحه ابن الهمام يف التحرير)2(. 
وميكن اال�ستدالل لهذا القول مبا يلي:   

الدليل الأول: القاعدة امل�سهور تقريرها واملحكي االتفاق عليها اإجماالً : )االجتهاد 
ال ينق�ض باالجتهاد(. 

والدليل الثاين: اأن االجتهاد واإن بان خطئه اإال اأنه تاأكد باحلكم والق�ساء)3( فحكم 
احلاكم رافع للخالف)4(. 

القول الثاين: اأنه ينق�ض احلكم ال�سابق ولو به حكم حاكم: 
وهو حمكي عن جمع ـ كما �سبق ـ ومن�سوب اإىل اأبي بكر بن االأ�سم املعتزيل   

حيث يرى اأن ق�ساء القا�سي ينق�ض باالجتهاد)5(. 
اأدلة هذا القول:

اأنه  اإليه اجتهاده، علم  اأداءه  فاإذا  باإ�سابته  املكلف  قد  اأن على احلق دليالً   الأول: 
و�سل اإليه يقينا فيكون هو احلق، وما عداه باطل، فنق�ض به حكم من خالفه)6(. 

الثاين: اأنه اإذا عمل به يكون م�ستدمياً  ملا يعتقده حرامًا)7(، واإذ و�سحة اإلقاء فرع 
عن �سحة االنعقاد – يف ال�سورة املذكورة -. 

مناق�سة الأدلة: 
ميكن اأن تناق�ض اأدلة القول االأول مبا يلي:   

اأن املراد بقاعدة االجتهاد ال ينق�ض باالجتهاد ما يتعلق باملقلدين ال باملجتهدين،   )3
الأن حكم الله يف املقلد هو ما يتعلق بطلبه للفتوى اأو احلكم يف الق�ساء، واأما 

بالن�سبة للمجتهد فحكم الله يف حقة هو ما يتعلق مبا ينتهي اإليه اجتهاده. 
�سرح الكوكب املنري )511-510/4(.   )1( 

�سرح املخت�سر للطويف )649-648/3(.   )2( 
الأ�سنوي يف النهاية: )574/4(. املح�سول للرازي )91/5(.   )3( 

حا�سية املطيعي على نهاية )574/4(.   )4( 
املغني )369/17(, املعتمد )371/2(, التمهيد )311/4-312(, بوا�سطة اآراء املعتزلة الأ�سوليني لل�سويحي �ض )603(.   )5( 

املغني )369/17(, املعتمد )371/2(, التمهيد )312-311/4(.   )6( 
�سرح الع�سد على ابن احلاجب )300/2(.   )7( 
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اأدلة القول الثاين نف�سها.   )4
وميكن اأن يناق�ض القول الثاين مبا يلي:   

نائب  اأن حكم احلاكم يف م�سائل االجتهاد بعني ذلك احلكم بعني ذلك احلكم   )3
الله تعاىل - كذا- يف م�سائل اخلالف، فاإذا اأن�ساأ حكماً  يف م�سائل االجتهاد، 
العامة،  القاعدة  تلك  من  الواقعة  تلك  الوارد يف خ�سو�ض  كالن�ض  ذلك  وكان 

والدليل اخلا�ض مقدم على العام يف ال�سورة التيتناولها اخلا�ض)1(.
اأن االجتهاد االأول قد حكم به فاأ�سبح احلكم ال�سرعي يف هذه امل�ساألة، وقد   
حكم  هو  يكون  الق�ساء  يف  به  يحكم  اأن  – على  – االإجماع  القاطع  بالدليل  ثبت 

ال�سرع يف امل�ساألة للمتقا�سيني)2(.

اآراء املعتزلة الأ�سولية )606(, وعزاه اإىل امل�ست�سفى )382/2(, والإحكام )203/4(, واملنتهى )216(, و�سرح التنقيح )196(, البتهاج    )1( 
.)285/3(

البدائع )14/7( بوا�سطة )نق�ض الجتهاد( للعنقري )93(.   )2( 
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خامتـــــة
املعا�سرة  املو�سوعات  املهم من  املو�سوع  البحث حول هذا  اإمتام هذا  بعد   
واإنني اأرجو اأن اأكون قد وفقت يف عر�ض جزء جيد منه وهذه خال�سة من فكر علماء 
ا�ستفدنا منهم كثريًا وكان االجتهاد مو�سح مبعرفه وغاية تامة، ي�ستفيد منها املطلع 
من  االأقوال  وتبني  العلوم،  من  ال�سرعية وغريها  العلوم  معرفة  البحث يف  والطالب 
عدة اأطراف وترجيح ال�سحيح منها، ومراجعة �سبل النق�ض واأجوجه اخلالف مع 
ذكر كل قول من االأقوال، وحوى هذا العلم عدد كبري من العلوم ال�سرعية والقانونية 
والفقهية واالأ�سولية والفروع من كل علم، وحتديد امل�سائل املجتهد فيها حتى تنظر 
واإجماع  ال�سحابة،  واأقوال  وال�سنة  الكتاب  من  الدليل  وحتديد  جوانبها،  كل  من 
امل�سلمني وهذا هو الراجح يف العلوم ال�سرعية.  اأما القوانني والنظم املتفق عليها من 
الو�سعيات وغريها ينظر يف القانون الذي يبني الن�ض ح�سب نوع القانون امل�سار 
اإليه. ومن املالحظ قد يكون املجتهد اأجتهد ثم من بعد ذلك يتبني له اخلطاأ فينق�ض 
نف�سه وبعدذلك يو�سح �سبب اخلطاأ يف كالمه االأول، وذلك بعد الرتجيح الذي مت الأن 

االجتهاد الينق�ض باالجتهاد.
النتائج:

النقد الذي يكون مرجعه من الكتاب وال�سنة ولي�ض من غري ذلكبما اليفيد.  /1
ترجيح االأقوال البد من ورود الن�ض كاماًل ملعرفة حقيقته والعمل به.  /2
معرف ال�سحيح من ال�سقيم ومعرفة درجة ال�سحيح مع الرتجيح به.  /3

تو�سيح عمل املجتهد وكيف كان اجتهاده ح�سب االإ�سناد.  /4
اأن  ملعرف  قو�سني  بني  االجتهاد  تو�سيح  مع  فيها  اأجتهد  التي  امل�ساألة  بيان   /5

االجتهاد من الباحث اأو املجتهد.
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التو�سيات:
1/ االجتهاد لي�ض فيه خالف اإذا كان ال يخرج من دائر ت�سحيح العمل.

2/  جمع االآراء من الفقهاء والعلماء املرجحني ح�سب نوع االجتهاد .
3/  اخت�سار الن�ض حتى تعم الفائدة مع �سحة العمل.

4/ �سالمة االجتهاد من اأي علة يف عمل املجتهد.
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امل�سادر واملراجع
مناهج االجتهاد يف االإ�سالم يف االأحكام: د. حممد مدكور )285(  /1

التقرير والتحبري البن اأمري احلاج )335/3(.  /2
"تغري االجتهاد كالنا�سخ �سواًءً   ال�سول:  نهاية  وقال املطيعيفي حا�سية على   
ب�سواء فكما اأن العمل باملن�سوخ قبل العلم بالنا�سخ ال ينق�ض بالعلم بالنا�سخ 

وظهوره كذلك الظن االأول ال ينق�ض الثاين " )575/4(.
التقرير والتحرير )335/3(.  /3

ذكرها ال�سيوطي يف االأ�سباه والنظائر: )105( وعزاها للقرايف. /  /4
جمع اجلوامع يف اأ�سول الفقه )57 / 58(.   /5
حكى االتفاق جمع ومنهم ال�سوكاين )389(.  /6

نهاية ال�سول �سرح منهاج االأ�سول لالأ�سنوي)574/4(. �سرح خمت�سر  8/  /7
الرو�سة)648/3(.

�سرح الكوكب املنري )510/4(.  /9
�سرح خمت�سر الرو�سة )648/3(، املح�سول )91/5(، النهاية )574/4(،   /10

واالأحكام )429/4(، 
�سرح الكوكب املنري )410/4(. التقرير والتحرير )335/3(.   /11

نهاية ال�سول )574/4(.  /12
االإحكام لالآمدي )429/4(.   /13

�سرح الكوكب املنري )510/4(.   /14
الفروع )368/6(.   /15
امل�ست�سفى )368(.   /16

الدكتور اأحمد العنقري يف كتابه نق�ض االجتهاد: )86(.   /17
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من كالم العالمة املطيعي يف حا�سية على النهاية )575/4(.   /18
االإبهاج: )383/3( حيث قال " ومراده بالنق�ض ترك العمل باالجتهاد االأول   /19

واال فاالجتهاد ال ينق�ض باالجتهاد".
العمل  ترك  بالنق�ض  اأراد  وكاأنه   " قال:  حيث  االأ�سنوي)575-574/4(   /20

باالجتهاد االأول، واإال فاالتفاق على اأن االجتهاد ال ينق�ض باالجتهاد ". 
البحر املحيط: " )267/6(، حا�سية التفتازانيعلى �سرح الع�سد، على خمت�سر   /21

املنهى البن رجب )300/2(. 
املح�سول )91/5(.   /22

النهاية )574/4(.   /23
االإحكام )429/4(.   /24

�سرح الكوكب املنري )511-510/4(.   /25
�سرح املخت�سر للطويف: )649-648/3(.    /26
ن�ض كالم االآمدي يف االإحكام )429/4(.   /27

�سرح الكوكب املنري )503/4(.   /28
االأ�سباه والنظائر لل�سيوطي: )101( وذكرهذا الدليل اأي�سًا: جل االأ�سوليني.   /29

االأ�سنوي يف النهاية: )574/4(. املح�سول للرازي )91/5(.   /30
حا�سية املطيعيعلى نهاية )574/4(.   /31

�سرح الع�سد على ابن رجب )300/2(.   /32
�سرح الكوكب املنري )510/4(.   /33

�سرح املحلى على جمع اجلوامع )391/2(.   /34
املغني )34/14(.   /35

بوا�سطة   ،)312-311/4( التمهيد   ،)371/2( املعتمد   ،)369/17( املغني   /36
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اآراء املعتزلة االأ�سوليني لل�سويحي�ض )603(. 
املغني )369/17(، املعتمد )371/2(، التمهيد )312-311/4(.   /37

�سرح الع�سد على ابن احلاجب )300/2(.   /38
 ،)382/2( اإىلامل�ست�سفى  وعزاه   ،)606( االأ�سولية  املعتزلة  اآراء   /39
االبتهاج   ،)196( التنقيح  و�سرح   ،)216( واملنتهى  واالإحكام)203/4(، 
التي  البحث عن  اعتمد عليها  التي  الطبقات  )285/3(. ويظهر هما اختالف 

عزى اإليها هنا. 
البدائع )14/7( بوا�سطة )نق�ض االجتهاد( للعنقري )93(.   /40

االإبهاج: )265/3(.   /41
امل�ست�سفى: )367(.   /42

املرجع ال�سابق نف�سه.   /43
املح�سول: )91/5(.   /44

النهاية: )574/4(.   /45
التقرير: )335/3(.   /46
االإبهاج: )265/3(.   /47

االإحكام: )429/4(.   /48
االإبهاج: )265/3(، االإحكام لالآمدي: )429/4(  /49

امل�ست�سفى: )367( واملح�سول: )91/5( واالإحكام: )429/4(.   /50
خمت�سر الطويف: )649/3(.   /51

�سرح الكوكب: )512-511/4(.   /52
�سرح خمت�سر الطويف: )512/3(.   /53

امل�ست�سفى: )367(.   /54
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املح�سول )91/5(.   /55
النهاية )574/4(.   /56
االإحكام )429/4(  /57

�سرح الكوكب املنري )511-510/4(.   /58
�سرح املخت�سر للطويف)649-648/3(.   /59

االأ�سنويفي النهاية: )574/4(. املح�سول للرازي )91/5(.   /60
حا�سية املطيعيعلى نهاية )574/4(.   /61

بوا�سطة   ،)312-311/4( التمهيد   ،)371/2( املعتمد   ،)369/17( املغني   /62
اآراء املعتزلة االأ�سوليني لل�سويحي�ض )603(. 

املغني )369/17(، املعتمد )371/2(، التمهيد )312-311/4(.   /63
�سرح الع�سد على ابن احلاجب )300/2(.   /64

اآراء املعتزلة االأ�سولية )606(، وعزاه اإىل امل�ست�سفى )382/2(، واالإحكام   /65
)203/4(، واملنتهى )216(، و�سرح التنقيح )196(، االبتهاج )285/3(. 

البدائع )14/7( بوا�سطة )نق�ض االجتهاد( للعنقري )93(.  /66
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دراسة تأصيلية لقواعد فقهية كلية
اأ.د. عبد املجيد بن حممد ال�صبيل•	

ملخــــ�ض
تناول البحث درا�سة تاأ�سيلية لقواعد فقهية كلية، ويهدف اإىل التعرف على   
القاعدة،  �سرح  على:  ت�ستمل  تاأ�سيلية  درا�سة  قاعدة  وتاأ�سيلها.  الفقهية  القواعد 
النقول  وتوثيق  القاعدة،  م�سادر  على  والتعرف  وم�ستثنياتها،  وفروعها،  واأدلتها، 
اأهميته يف درا�سة كل قاعدة درا�سة تاأ�سيلية ت�ستمل  والن�سو�ض الواردة. وتتمثل 
القاعدة،  م�سادر  وبيان  وم�ستثنياتها،  وفروعها،  واأدلتها،  القاعدة،  �سرح  على: 
التحليلي  الو�سفي  املنهج  الباحث  ا�ستخدم  الواردة.  والن�سو�ض  النقول  وتوثيق 
واملنهج اال�ستقرائي، ومن اأهم النتائج التي تو�سل اإليها اأن قاعدة: ال اإنكار يف م�سائل 
اخلالف، يق�سد بها عدم االإنكار يف امل�سائل التي يكون اخلالف فيها معتربًا، واأما 
ما �سوى ذلك فاإنه ي�سوغ فيها االإنكار، كاخلالف مع ثبوت احلكم بن�ض من الكتاب 
اأو ال�سنة، اأو االإجماع اأو القيا�ض اجللي.ذهب �سيخ االإ�سالم ابن تيمية رحمه الله اإىل 
ال  التي  امل�سائل  بذلك  لتخرج  االجتهاد،  م�سائل  اإنكار يف  ال  يقال:  اأن  ال�سحيح  اأن 
ي�سوغ فيها اخلالف. ومن اأهم التو�سيات: تطبيق ال�سروط التي ثبتت بال�سرع وتقدم 
على ال�سروط التي ي�سعها املكلف. التم�سك بالظاهر الظني ليدفع به املدعى علية قول 

املدعي الذي ال بينة له. االهتمام بالتاأ�سيل للم�سائل الفقهية يف الفقه االإ�سالمي.
كلمات مفتاحية:

القواعد الفقهية الكلية / حكم احلاكم/ رفع اخلالف / ال�سرط/ االإنكار/ الظاهر.

ع�سو هيئة التدري�س - ق�سم الدرا�سات الق�سائية - كلية الدرا�سات الق�سائية والأنظمة - جامعة اأم القرى - اململكة العربية  	•
ال�سعودية.
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Abstract
 The research dealt with a fundamental study of holistic 
jurisprudential rules, and aims to identify and root the jurisprudence 
rules. A foundational study base that includes: an explanation of the 
rule, its evidence, its branches, its exceptions, the identification of the 
sources of the rule, and the documentation of the incoming quotes 
and texts. Its importance lies in the study of each rule, a fundamental 
study that includes: an explanation of the rule, its evidence, its 
branches, its exceptions, a statement of the sources of the rule, and 
the documentation of the incoming sayings and texts. The researcher 
used the descriptive analytical approach and the inductive approach, 
and one of the most important findings he reached is that the rule: No 
denial in matters of dispute, it is intended not to denounce in issues 
in which the dispute is significant, and anything else is justified in 
denial, such as disagreement with the provision of the ruling in a text 
from The Book, the Sunnah, the consensus or the clear analogy. The 
Sheikh of Islam Ibn Taymiyyah, may God have mercy on him, went to 
the fact that it is correct to say: There is no denial in matters of ijtihad, 
so that the issues in which there is no justification for disagreement 
will come out. Among the most important recommendations: the 
application of the conditions that have been established by Sharia 
and precede the conditions set by the taxpayer. Adhering to the 
presumptive appearance in order for the defendant to refute the 
statement of the plaintiff who has no evidence. Attention to rooting 
for doctrinal issues in Islamic jurisprudence.
Keywords:
The general rules of jurisprudence / the ruling of the ruler / raising the 
dispute / the condition / denial / the apparent.
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مقدمــــــــة
احلمد لله رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على خامت النبيني، و�سيد االأولني   

واالآخرين، �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني، وبعد:
الفقهاء،  األ�سن  على  كلية، جرت  فقهية  قواعد  الأربعة  تاأ�سيلية  درا�سة  فهذه   
و�سطروها يف كتبهم، وفرعوا عليها امل�سائل والتطبيقات، ونظرًا الأهميتها، وحاجة 
الدار�سني لها فقد كتبت هذا البحث املخت�سر يف �سرح هذه القواعد، وذكر بع�ض 

االأدلة عليها، مع العناية بتطبيقاتها يف املذهب احلنبلي.
م�سكلة البحث :

املذهب  يف  وتطبيقاتها  الكلية  الفقهية  للقواعد  التاأ�سيل  �سعف  يف  تتمثل   
احلنبلي .

اأهداف البحث :
التعرف على القواعد الفقهية وتاأ�سيلها .قاعدة درا�سة تاأ�سيلية ت�ستمل على:   /1

�سرح القاعدة، واأدلتها، وفروعها، وم�ستثنياتها
التعرف على م�سادر القاعدة، وتوثيق النقول والن�سو�ض الواردة.  /2

تكمن يف اأهمية توافقها مع املذهب احلنبلي يف تطبيقاتها وم�ستثنياتها لتكون   /3
عونًا للدرا�ض يف فهم م�سائل الفقه ومعرفة اأحكامها.

اأهمية البحث :
واأدلتها،  القاعدة،  �سرح  على:  ت�ستمل  تاأ�سيلية  درا�سة  قاعدة  كل  درا�سة   /1

وفروعها، وم�ستثنياتها
بيان م�سادر القاعدة، وتوثيق النقول والن�سو�ض الواردة.  /2

تكمن اأهمية يف توافقها مع املذهب احلنبلي يف تطبيقاتها وم�ستثنياتها لتكون   /3
عونًا للدرا�ض يف فهم م�سائل الفقه ومعرفة اأحكامها.
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عزو االآيات القراآنية اإىل �سورها.  /4
تخريج االأحاديث واالآثار، مع احلكم عليها ملاورد منها يف غري ال�سحيحني.  /5

منهج البحث:
ا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي التحليلي  

خطة البحث:
وتف�سيلها  وفهار�ض،  وخامتة،  مباحث،  واأربعة  مقدمة،  على  البحث  هذا  ا�ستمل 

كالتايل:
املبحث االأول: درا�سة تاأ�سيلية لقاعدة: ال اإنكار يف م�سائل اخلالف.
املبحث الثاين: درا�سة تاأ�سيلية لقاعدة: حكم احلاكم يرفع اخلالف.

املبحث الثالث: درا�سة تاأ�سيلية لقاعدة: ما ثبت بال�سرع مقدم على ما ثبت بال�سرط.
املبحث الرابع: درا�سة تاأ�سيلية لقاعدة: الظاهر ي�سلح حجة للدفع ال لال�ستحقاق.
ثم اخلامتة، وت�ستمل على اأهم النتائج والتو�سيات.ثم فهر�ض امل�سادر واملراجع.
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املبحث االأول
درا�سة تاأ�سيلية لقاعدة: ل اإنكار يف م�سائل اخلالف)1(

�سرح القاعدة: 
من  االإنكار  فيه  ي�سوغ  ما  معرفة  يف  املهمة  القواعد  من  القاعدة  هذه  تعد   
امل�سائل، وما ال ي�سوغ فيه، وقد بينت القاعدة اأن كل م�ساألة اختلف فيها العلماء ال 
ينكر فيها على املخالف، ويف هذا تنبيه على عدم امل�سارعة يف االإنكار على املخالف 
حتى يعلم املنكر وجود اخلالف من عدمه يف امل�ساألة، ومعلوم اأن اأكرث امل�سائل الفقهية 
وقع فيها خالف بني الفقهاء، لذا فاإنه ال يحل االإنكار على الغري يف هذه امل�سائل، وقد 
اأو  اأئمة االإ�سالم  اأو مذاهبهم، و�سنعوا على من خالفهم من  اأقوام الأقوالهم  تع�سب 
اإتباعهم، مع ما قام عند خماليفهم من اأدلة معتربة يحتجون بها، فكانت هذه القاعدة 

كالتنبيه لهم على اأنه ال اإنكار يف م�سائل اخلالف.
ويف هذه القاعدة بيان ل�سعة ال�سريعة، ومراعاة اأحكامها الختالف النا�ض يف   
فهمهم وعلمهم، واختالفهم يف فهم الن�سو�ض واملقا�سد واملاآالت، واختالف اأعرافهم 
وعاداتهم، واختالف اأزمنتهم واأمكنتهم واأحوالهم وطبائعهم ونحو ذلك مما قد يوؤثر 
يف فتاويهم واجتهاداتهم مما هو منها حمل اعتبار �سرعًا يف الفتوى والق�ساء.قال 
االإمام النووي رحمه الله: )اأما املختلف فيه: فال اإنكار فيه؛ الأن على اأحد املذهبني: 
كل جمتهد م�سيب، وهذا هو املختار عند كثري من املحققني اأو اأكرثهم، وعلى املذهب 

االآخر: امل�سيب واحد، واملخطئ غري متعني لنا، واالإثم مرفوع عنه()2(.
وال يحل اأن تتخذ هذه القاعدة ذريعة لرتك اإنكار املنكر، اأو اأن يفهم منها �سد   
بابه، فاإن هذا قول اأهل الباطل، ورمبا كانت ذريعة الأهل االأهواء للوقوع يف املحرم، 

اأو اإتباع ال�سهوات وال�سبهات.
اإعالم املوقعني, 300/3, الفروق, القرايف, 103/2, املنثور,140/2؛الأ�سباه والنظائر, ال�سيوطي, �ض 292؛ القواعد الفقهية وتطبيقاتها   )1(

يف املذاهب الأربعة, الزحيلي 757/2 ؛ مو�سوعة القواعد, البورنو, 8/ 1102.
�سرح م�سلم,23/2.  )2(
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وقد جاءت النقول والن�سو�ض عن عدد من العلماء يف مراعاة اخلالف وعدم   
االإنكار يف م�سائله، ومن ذلك:

قال القا�سم بن حممد عن القراءة خلف االإمام فيما اأ�سر فيه:)اإن قراأت فلك   
يف رجال من اأ�سحاب ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم اأ�سوة، واإذا مل تقراأ فلك يف 

رجال من اأ�سحاب ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم اأ�سوة(.
وقال �سفيان الثوري: )اإذا راأيت الرجل يعمل بعمل قد اخُتِلف فيه واأنت ترى   
غريه؛ فال تنهه( وقال اأي�سًا: )ما اختلف فيه الفقهاء فال اأنهى اأحدًا عنه من اإخواين 

اأن ياأخذ به (.
وقال يحيى بن �سعيد: ) ما برح اأولو الفتوى يفتون فيحل هذا، ويحرم هذا،   

فال يرى املحل اأن املحرم هلك لتحرميه، وال يرى املحرم اأن املحل هلك لتحليله()1(. 
وقال االإمام اأحمد رحمه الله: )ال ينبغي للفقيه اأن يحمل النا�ض على مذهبه،   

وال ي�سدد عليهم ()2(.
ال�سحابة  بني  الفروع  يف  اخلالف  يزل  )ومل  الله:  رحمه  النووي  وقال   
على  غريه  وال  حمت�سب  ينكر  وال  اأجمعني،  عنهم  الله  ر�سي  بعدهم  فمن  والتابعني 
اإذا مل  اأن يعرت�ض على من خالفه  للقا�سي  للمفتي وال  غريه، وكذلك قالوا: ) لي�ض 

يخالف ن�سًا، اأو اإجماعًا، اأو قيا�سًا جليًا، والله اأعلم()3(.
وقال ابن مفلح رحمه الله: )ال اإنكار فيما ي�سوغ فيه خالف يف الفروع على   

من اجتهد فيه، اأو قلد جمتهدًا فيه، كذا ذكره القا�سي واالأ�سحاب()4(.
مفهوم القاعدة: 

اأن م�سائل االإجماع ينكر فيها على املخالف، وهو مفهوم �سحيح ن�ض عليه   
الله:  النووي رحمه  قال  ذلك،  بلفظ �سريح يف  القاعدة  بع�سهم  بل �ساغ  الفقهاء، 

انظر هذه النقول يف: الفقيه واملتفقه, اخلطيب البغدادي, 69/2.  )1(
الآداب ال�سرعية, ابن مفلح, 1/ 189.  )2(

�سرح م�سلم, 24/2.  )3(
الآداب ال�سرعية, ابن مفلح, 1/ 189.  )4(
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)العلماء اإمنا ينكرون ما اأجمع عليه، اأما املختلف فيه: فال اإنكار فيه()1(، وقال ابن 
رجب رحمه الله:)واملنكر الذي يجب اإنكاره: ما كان جممعًا عليه()2(، وقال ال�سيوطي 

رحمه الله: )ال ينكر املختلف فيه، واإمنا ينكر املجمع عليه()3(.
على  االإنكار  فيها  ي�سح  ال  اأنه  فاالأ�سل  الفروع:  م�سائل اخلالف يف  واأما   

املخالف، لكن للعلماء يف ذلك تف�سيل، خال�سته ما يلي:
اأوًل: ي�سرتط يف اخلالف الذي ال ُينكر اأن يكون خالفًا �سائغًا اأو كما ي�سميه بع�سهم: 
خالفًا معتربًا، وهو اخلالف يف امل�سائل التي ي�سح فيها االجتهاد لعدم وجود الن�ض 
ال�سحيح ال�سريح ال�سامل من املعار�ض املعترب، وعدم وجود االإجماع، اأو القيا�ض 

اجللي.
فاإذا �ساغ فيها االجتهاد ب�سروطه فاإنه ال ينكر فيه على املخالف؛ الأن االجتهاد   

ال ينق�ض باالجتهاد، وال ينكر فيه كذلك على املخالف.
ولي�س كل خالف جاء معترب�ً             �إال خالف له حظ من �لنظر

وقال ابن مفلح: )ال اإنكار فيما ي�سوغ فيه خالف من الفروع على من اجتهد   
فيه، اأو قلد جمتهدًا فيه، كذا ذكره القا�سي واالأ�سحاب، و�سرحوا باأنه ال يجوز()4(.

ثانيًا: ي�سوغ �سرعًا االإنكار على املخالف يف اأحوال متعددة، بل رمبا كان االإنكار 
واجبًا متعينًا يف بع�ض االأحوال، وقد ثبت عن �سحابة ر�سول الله �سلى الله عليه 
املخالف  لوقوع  جمملها  يف  ترجع  متعددة  وقائع  يف  املخالف  على  االإنكار  و�سلم 
الله عنهم  منهم ر�سي  امل�ساألة، وقد وقع هذا  الثابت يف  الدليل  فيه  اأمر خالف  يف 
لهم  وظهرت  القول،  عندهم  وثبت  احلجة،  لهم  ا�ستبانت  فلما  بالدليل،  علمهم  لعدم 
داللته؛ رجعوا اإىل قول املنِكر عليهم، و�سلموا الأمر ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم، 

�سرح م�سلم,23/2.  )1(
جامع العلوم واحلكم, �ض407.  )2(

القواعد,  الزحيلي, 757/2؛ مو�سوعة  الأربعة,  املذاهب  الفقهية وتطبيقاتها يف  القواعد  وانظر:  ال�سيوطي �ض 292  والنظائر  الأ�سباه   )3(
البورنو, 8/ 1102.

الآداب ال�سرعية, ابن مفلح, 1/ 188 وانظر: جامع العلوم �ض407.  )4(
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وتاأ�سوا به قواًل وعماًل، ومن هذه الوقائع:  
اأن معاوية بن اأبي �سفيان ر�سي الله عنه كان ي�ستلم اأركان الكعبة االأربعة، فقال   -1
لي�ض  فقال:  الركنان،  هذان  اإال  ي�ستلم  ال  اإنه  عنهما:  الله  عبا�ض ر�سي  ابن  له 
�سيء من البيت مهجور. متفق عليه)1(، ويف رواية عند الرتمذي: اأن ابن عبا�ض 
ر�سي الله عنهما قال: }لقد كان لَُكمْ فِي رَسُوِل اللاَّهِ ُأسْوَةٌ حَسَنٌَة{ ]الأحزاب: 21[، 
قال معاوية  اليمانيني،  الركنني  اإال  ي�ستلم  ال�سالة وال�سالم  النبي عليه  اأر  ومل 

ر�سي الله عنه: �سدقت ورجع لقوله.
عن اأم �سلمة ر�سي الله عنها قالت: اأن النبي �سلى الله عليه و�سلم كان ُي�سبُح   -2

ُجنبًا، فيغت�سل وي�سوُم، فردَّ اأبو هريرة ُفتياه. اأخرجه اأحمد)2(.
عن �سامل بن عبدالله: اأن عبدالله بن عمر ر�سي الله عنهما، كان ي�سنع ذلك "   -3
يعني يقطع اخلفني للمراأة املحرمة " ثم حدثته �سفية بنت اأبي عبيد: اأن عائ�سة 
الله عليه و�سلم كان رخ�ض  الله �سلى  " اأن ر�سول  الله عنها حدثتها:  ر�سي 

للن�ساء يف اخلفني " فرتك ذلك. رواه اأبو داود)3(.
اأمري  اأن  لو  قال:  ثم  اأ�سفر،  حتى  مبزدلفة  عنه  الله  ر�سي  م�سعود  ابن  وقف   -4
املوؤمنني اأفا�ض االآن اأ�ساب ال�سنة، قال الراوي: فما اأدري قوُلُه كان اأ�سرع اأم 

َدفُع عثمان ر�سي الله عنه.رواه البخاري)4(.
عن �سامل بن عبدالله، اأن عبدالله بن عمر ر�سي الله عنهما قال: قال ر�سول الله   -5
اإليها( قال:  ا�ستاأذنكم  اإذا  امل�ساجد  ن�ساءكم  الله عليه و�سلم: )ال متنعوا  �سلى 
فقال بالل بن عبدالله: والله لنمنعهن، قال: فاأقبل عليه عبدالله ف�سبه �سبًا �سيئًا، 
ما �سمعته �سبُه �سّبُه مثله قط، وقال: اأخربك عن ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم 
رواه البخاري يف �سحيحه, كتاب احلج, باب من مل ي�ستلم اإل الركنني, رقم 1608؛ ورواه م�سلم يف �سحيحه, كتاب احلج, باب ا�ستحباب   )1(

ا�ستالم الركنني, رقم 1267, واللفظ للبخاري.
رواه اأحمد يف م�سنده, رقم 26609.  )2(

رواه اأبوداود يف �سننه, كتاب املنا�سك, باب مايلب�ض املحرم, رقم 1831,وح�سنه الألباين يف �سحيح و�سعيف اأبي داود, رقم 1831.  )3(
رواه البخاري يف �سحيحه, كتاب احلج, باب متى ي�سلي الفجر بجمع, 1683.  )4(
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عن  اأُحدثك  وقال:  �سديدًا  غ�سبًا  فغ�سب  رواية  ويف  لنمنعهن.  والله  وتقوُل: 
ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم وتقول: اإننا لنمنعهن. رواه م�سلم)1(.

واالأحاديث واالأخبار عن ال�سحابة والتابعني ومن جاء بعدهم كثرية يف هذا   
اأنكروا على املخالف؛ الأنه خالف يف م�ساألة ال ي�سوغ فيها  اأنهم  املعنى، واملق�سود 
اخلالف، وهو معذور خلفاء الدليل عليه، فلما تبني له احلق عمل ورجع عن اجتهاده 

لبطالنه مع وجود الدليل.
ثالثًا: بني الفقهاء عددًا من االأحوال التي ي�سح فيها االإنكار على املخالف، لبطالن 
قوله مبخالفته الدليل الثابت، اأو كان اخلالف فيه �سعيفًا، اأو خالف ال يع�سده دليل 
كاحلديث  الدليل  لبطالن  االإ�سالم؛  اأئمة  عند  القائل مرتوكة  كانت حجة  اأو  معترب، 
املو�سوع، اأو كان دليله من�سوخًا ونحو ذلك، فهذا اخلالف ال ي�سوغ اإنكاره فح�سب، 
بل يتعني اإنكاره، ورد قول القائل به، والتحذير من قوله، وبيان احلق وال�سواب يف 

امل�ساألة، وفيه رد للبدع واالأقوال ال�ساذة، واملذاهب الباطلة.
ومن هذه االأحوال:

اإذا كان قول املخالف يعار�ض اإجماعًا ثابتًا انعقد بعد خالف �سابق، اأو يعار�ض  اأ- 
اأو يعار�ض قيا�سًا جليًا فاإنه  دلياًل �سحيحًا �سريحًا �ساملًا من معار�ض معترب 

ينكر على املخالف، الأن قوله حينئذ غري معترب وال �سائغ.
قال النووي رحمه الله: )لي�ض للمفتي وال للقا�سي اأن يعرت�ض على من خالفه اإذا   

مل يخالف ن�سًا، اأو اإجماعًا، اأو قيا�سًا جليًا، والله اأعلم()2(.
وكذلك ينكر من امل�سائل: ما �سعف اخلالف فيه، وكان ذريعة اإىل حمظور متفق  ب- 
عليه، كربا النقد، الأن اخلالف فيه �سعيف، وهو ذريعة اإىل ربا الن�ساء املتفق 

على حترميه، فيدخل يف اإنكار املحت�سب بحكم واليته)3(.
رواه م�سلم يف �سحيحه, كتاب ال�سالة, باب خروج الن�ساء اإىل امل�ساجد, رقم 442.  )1(

�سرح م�سلم, 24/2.  )2(
الأحكام ال�سلطانية, �ض297, الآداب ال�سرعية, ابن مفلح,190/1.  )3(
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الله: )ينكر كل خمتلف فيه �سعف اخلالف فيه؛ لداللة  وقال ابن رجب رحمه   
ال�سنة على حترميه، وال يخرج فاعله املتاأول من العدالة بذلك، والله اأعلم()1(.

وذهب �سيخ االإ�سالم ابن تيمية رحمه الله اإىل اأن من اأ�سر على ترك اجلماعة   
مل  متاأول  بخالف  باالإعادة،  يوؤمر  ال�سالة  الطماأنية يف  ترك  ومن  عليه،  ينكر 

يتو�ساأ من حلم االإبل فاإنه على روايتني؛ لتعار�ض االأدلة واالآثار فيه)2(.
ينكر على املخالف اإذا كانت خمالفته من غري اجتهاد، وال تقليد لعامل موثوق  ج- 
يف دينه وعلمه، الأن خالفه مل يكن عن علم وال تقليد، لذا ينكر عليه، وهو قول 
القا�سي اأبي يعلى وابن عقيل رحمهما الله، وحملوا بع�ض كالم االإمام اأحمد يف 
االإنكار يف امل�سائل اخلالفية على ذلك. وروي عن االإمام اأحمد اأنه ال ينكر على 
املجتهد فقط، واأما املقلد فينكر عليه، وقد �ُسئل عن ال�سالة يف جلود الثعالب 
قال: اإذا كان متاأواًل اأرجو اأن ال يكون به باأ�ض، واإن كان جاهاًل ينهى، ويقال له: 

اإن النبي - �سلى الله عليه و�سلم - قد نهى عنها)3(.
ي�سوغ االإنكار على املخالف اإذا كان يف خمالفته تفريق الأمر اجلماعة، وخمالفة  د- 
لالأمر العام الذي عليه النا�ض، ويخ�سى فيه من الفتنة على العامة، فاإنه ينكر عليه 
اإذا كان جماهرًا باملخالفة يف ذلك، قال االإمام اأحمد يف الرجل مير بالقوم وهم 

يلعبون بال�سطرجن: ينهاهم، ويعظهم)4(.
وكذا ي�سوغ الأهل احل�سبة اأن ينكروا على املخالف يف امل�سائل اخلالفية التي   

اختار فيها االإمام اأحد القولني يف امل�ساألة؛ الأن حكم احلاكم يرفع اخلالف.
رابعًا: ذهب �سيخ االإ�سالم ابن تيمية رحمه الله اإىل اأن ال�سحيح اأن يقال يف لفظ 
القاعدة: )ال اإنكار يف م�سائل االجتهاد(، وبهذا اللفظ وردت القاعدة يف بع�ض كتب 

احلنابلة)5(.
جامع العلوم واحلكم, �ض407.  )1(

الآداب ال�سرعية, ابن مفلح,192/1.  )2(

الآداب ال�سرعية, ابن مفلح,190/1.  )3(
انظر: الآداب ال�سرعية, ابن مفلح,189/1؛تعليقات على الكايف, ابن عثيمني, 27/2.  )4(

مطالب اأوىل النهي, )263/5(.  )5(
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اإنكار  ال  )قولهم:"م�سائل اخلالف  فقال:  ذلك،  احلجة يف  الله  رحمه  بني  وقد   
فيها" لي�ض ب�سحيح، فاإن االإنكار اإما اأن يتوجه اإىل القول باحلكم، اأو العمل. اأما االأول: 
فاإن كان القول يخالف �سنة، اأو اإجماعًا قدميًا وجب اإنكاره وفاقًا، واإن مل يكن كذلك: فاإنه 

ينكر، مبعنى: بيان �سعفه عند من يقول: امل�سيب واحد، وهم عامة ال�سلف والفقهاء.
واأما العمل: اإذا كان على خالف �سنة، اأو اإجماع؛ وجب اإنكاره اأي�سًا بح�سب   
االإنكار كما ذكرنا من حديث �سارب النبيذ املختلف فيه، وكما ينق�ض حكم احلاكم 

اإذا خالف �سنة، واإن كان قد اتبع بع�ض العلماء.
واأما اإذا مل يكن يف امل�ساألة �سنة وال اإجماع ولالجتهاد فيها م�ساغ فال ينكر   

على من عمل بها جمتهدًا اأو مقلدًا.
واإمنا دخل هذا اللب�ض من جهة اأن القائل يعتقد اأن م�سائل اخلالف هي م�سائل   
االجتهاد كما اعتقد ذلك طوائف من النا�ض الذي عليه االأئمة اأن م�سائل االجتهاد ما 
مل يكن فيها دليل يجب العمل بها وجوبا ظاهرا مثل حديث �سحيح ال معار�ض له 
من جن�سه في�سوغ اإذا عدم ذلك االجتهاد لتعار�ض االأدلة املقاربة اأو خلفاء االأدلة فيها 
ولي�ض يف ذكر كون امل�ساألة قطعية طعن على من خالفها من املجتهدين ك�سائر امل�سائل 
التي اختلف فيها ال�سلف وقد تيقنا �سحة اأحد القولني فيها مثل كون احلامل املتوفى 
عنها زوجها تعتد بو�سع احلمل، واأن اجلماع املجرد عن اإنزال يوجب الغ�سل، واأن 

ربا الف�سل واملتعة حرام()1(. لذا فاإن هذه القاعدة لي�ست على اإطالقها كما تبني.
وال  االأقوال،  مناق�سة  عدم  يعني  ال  االجتهادية  امل�سائل  يف  االإنكار  عدم  خام�سًا: 
مينع من بيان املرجحات الأحد االأقوال ونحو ذلك، فال زال عمل العلماء من اأ�سحاب 
مذهبه،  رجحان  وجه  يبني  مذهب  وكل  وحديثًا،  قدمًيا  ذلك  على  وغريهم  املذاهب 
ويبني اأوجه الرد على املخالف على �سبيل البيان واملناق�سة، ال على وجه االإنكار فيما 

كان اخلالف فيه �سائغًا.
بيان الدليل على بطالن التحليل, �ض 210خمت�سرًا .وانظر:الآداب ال�سرعية, ابن مفلح,188/1.  )1(
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قال �سيخ االإ�سالم ابن تيمية رحمه الله: "امل�سائل االجتهادية ال تنكر باليد،   
ولي�ض الأحد اأن يلزم النا�ض باتباعه فيها، ولكن يتكلم فيها باحلجج العلمية، فمن تبني 

له �سحة اأحد القولني: تبعه، ومن قلد اأهل القول االآخر فال اإنكار عليه")1(.
وال يعني ذلك اأي�سًا عدم ن�سح املخالف، وبيان احلق الذي يعتقده نا�سحه،   
فاإن الدين الن�سيحة، فاإن ظهرت له حجة نا�سحه اأخذ بقوله، واإال مت�سك بقوله اإذا 

كان يرى رجحانه، ويكون حينها هو النا�سح ملخالفه.
قال النووي رحمه الله: )اإن ندبه على جهة الن�سيحة اإىل اخلروج من اخلالف   
على  احلث  على  متفقون  العلماء  فاإن  برفق،  فعله  اإىل  مندوب  حمبوب،  ح�سن  فهو 

اخلروج من اخلالف اإذا مل يلزم منه اإخالل ب�سنة، اأو وقوع يف خالف اآخر()2(.
املخالفة  االأقوال  اأ�سحاب  على  التبديع ونحوه  اأو  بالف�سق  �ساد�سًا: ال يحل احلكم 
يف امل�سائل التي ي�سوغ فيها اخلالف، الأنه جمتهد ماأجور على اجتهاده، معذور يف 
خطئه، وقد �سنف �سيخ االإ�سالم ابن تيمية رحمه الله ر�سالة نفي�سة يف هذا الباب 
�سماها: "رفع املالم عن االأئمة االأعالم"، ومن كالمه رحمه الله: )م�سائل االجتهاد 
من عمل فيها بقول بع�ض العلماء مل ينكر عليه، ومل يهجر، ومن عمل باأحد القولني 

مل ينكر عليه()3(.
وقال ابن رجب رحمه الله: )ينكر كل خمتلف فيه �سعف اخلالف فيه؛ لداللة   

ال�سنة على حترميه، وال يخرج فاعله املتاأول من العدالة بذلك، والله اأعلم()4(.
اأدلة القاعدة: 

عن اأن�ض بن مالك ر�سي الله عنه قال: )كنا ن�سافر مع النبي �سلى الله عليه و�سلم،   -1
فلم يعب ال�سائم على املفطر، وال املفطر على ال�سائم( رواه البخاري وم�سلم)5(.

جمموع الفتاوى,80/30 .  )1(
�سرح م�سلم,23/2.  )2(

جمموع الفتاوى, 207/20.  )3(
جامع العلوم واحلكم, �ض407.  )4(

رواه البخاري يف �سحيحه, كتاب ال�سيام, باب مل يعب اأ�سحاب النبي �سلى الله عليه و�سلم بع�سه بع�سًا,رقم 1845.  )5(
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ففي اإقرار النبي �سلى الله عليه و�سلم لل�سحابة على ترك االإنكار مع اختالفهم   
يف العمل دليل على حجية هذه القاعدة. 

قال ابن بطال رحمه الله: )هذا حجة على من زعم اأن ال�سائم فى ال�سفر ال يجزئه   
املتعارف  من  عندهم  ذلك  اأن  يدل  والفطر  ال�سوم  الإنكار  تركهم  الأن  �سومه، 
امل�سهور الذى جتب احلجة به، وال حجة مع اأحد فى خالف ال�سنة الثابتة، فقد 
ثبت اأنه عليه ال�سالم �سام فى ال�سفر، ومل يعب على من �سام، وال على من اأفطر 

فوجب الت�سليم له()1(. 
بع�سهم  ينكر  ومل  كثرية،  م�سائل  يف  اختلفوا  عنهم  الله  ر�سي  ال�سحابة  اأن   -2
على بع�ض يف م�سائل االجتهاد، ومل ينق�ض بع�سهم حكم بع�ض، منهم: عمر 
�سبقهم  ممن  واأحكام  اأق�سية  عليهم  عر�ست  عنهم،  الله  ر�سي  وعلي  وعثمان 

فاأقروها، ومل ينكروها، ومل ينق�سوها)2(.
اأن من القواعد الفقهية املقررة والتي دلت عليها االأدلة، اأن االجتهاد ال ينق�ض   -3
باالجتهاد، فاإذا كان اجتهاد القا�سي ونحوه ال ينق�ض، فينبغي اأن ال ينكر عليه 

وال على غريه من املجتهدين. 
فروع القاعدة:

ي�سرتطون  ال  فاجلمهور  والق�سر،  اجلمع  يف  النية  �سرط  يف  الفقهاء  اختلف   -1
النية، وغريهم ي�سرتطها، قال ابن تيمية: )واالأول اأظهر، ومن عمل باأحد القولني 

مل ينكر عليه()3(. 
من �سافر لبلد ونوى االإقامة فيها �سهرين، واأراد ق�سر ال�سالة، ففيه خالف بني   -2
العلماء، فمنهم من يوجب االإمتام، ومنهم من يوجب الق�سر، قال �سيخ االإ�سالم 
اأمت ال  اأن كالهما �سائغ، فمن ق�سر ال ينكر عليه، ومن  ابن تيمية: )ال�سحيح 

ينكر عليه()4(.
�سرح �سحيح البخاري, 88/4 وانظر: تي�سري العالم, �ض326 .  )1(

املغني, )35/14(, الأ�سباه والنظائر, ابن جنم, �ســــ 115.  )2(
جمموع الفتاوى, 16/24.  )3(
جمموع الفتاوى, 18/24.  )4(
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عنه،  الله  ر�سي  عثمان  به  اأمر  الذي  اجلمعة  يف  االأول  االأذان  بني  �سلى  من    -3
واالأذان الثاين ف�سالته �سحيحة، ومن تركه فال حرج عليه، قال �سيخ االإ�سالم 
ابن تيمية: )فمن فعل ذلك مل ينكر عليه، ومن ترك ذلك مل ينكر عليه، وهذا اأعدل 

االأقوال، وكالم االإمام اأحمد يدل عليه()1(.
عليه، ومن  فال حرج  اال�سرتاحة من غري حاجة  ال�سالة جل�سة  من جل�ض يف   -4

تركها فال حرج عليه، وال ينكر بع�سهم على بع�ض)2(. 
يجوز للزوج اإلزام زوجته ولو كانت ذمية بغ�سل جنا�سة اإن احتد مذهبهما، واإن   -5
اختلف: باأن كان كل منهما عارفًا مبذهبه، عامال به، فيعمل كل مبذهبه، ولي�ض 

له االعرتا�ض على االآخر؛ الأنه ال اإنكار يف م�سائل االجتهاد)3(.
امل�سائل الفقهية الكثرية التي وقع فيها خالف معترب بني العلماء ال اإنكار فيها   -6
بالب�سملة  اأكل حلم اجلزور، من جهر  ملن  الو�سوء  نق�ض  مثل:  املخالف،  على 
اأطهار وغري ذلك من امل�سائل  اأن عدة املطلقة ثالثة  اإىل  يف ال�سالة، من ذهب 

الكثرية.
امل�ستثنى:

اأهمها:  ومن  املخالف،  على  فيها  ينكر  التي  االأحوال  بيان  �سبق  فيما  تقدم   
االإنكار عليه اإذا كان قوله يخالف ن�سًا من الكتاب اأو ال�سنة ال�سحيحة اأو االإجماع، 
القيم  ابن  االإمام  اأي�سًا، وقد ذكر  قا�سيًا نق�ض حكمه  فاإن كان  القيا�ض اجللي،  اأو 
القول  بالدليل  تبني  ثم  قدميًا  اخلالف  فيها  وقع  التي  امل�سائل  من  جملة  الله  رحمه 

ال�سحيح فيها، والذي يتعني القول به، وينكر على من خالفه، فقال: 
فيها  القولني  اأحد  �سحة  تيقنا  وقد  واخللف،  ال�سلف  فيها  اختلف  التي  )وامل�سائل 
كثرية، مثل: كون احلامل تعتد بو�سع احلمل، واإن اإ�سابة الزوج الثاين �سرط يف 

الفتاوى الكربى 354/2 وانظر: الإن�ساف 267/5.  )1(
جمموع الفتاوى 22/ 451.  )2(
مطالب اأويل النهى 263/5.  )3(
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حلها لالأول، واأن الغ�سل يجب مبجرد االإيالج، واإن مل ينزل، واأن ربا الف�سل حرام، 
واأن املتعة حرام، واأن النبيذ امل�سكر حرام، واأن امل�سلم ال يقتل بكافر، واأن امل�سح 
على اخلفني جائز ح�سرا و�سفرا، واأن ال�سنة يف الركوع و�سع اليدين على الركبتني 
دون التطبيق، واأن رفع اليدين عند الركوع، والرفع منه �سنة، واأن ال�سفعة ثابتة يف 
االأر�ض والعقار، واأن الوقف �سحيح الزم، واأن دية االأ�سابع �سواء، واأن يد ال�سارق 
تقطع يف ثالثة دراهم، واأن اخلامت من حديد يجوز اأن يكون �سداقا، واأن التيمم اإىل 

الكوعني ب�سربة واحدة جائز، واأن �سيام الويل عن امليت يجزئ عنه.
الطيب  ا�ستدامة  له  املحرم  واأن  العقبة،  يرمي جمرة  يلبي حتى  واأن احلاج   
دون ابتدائه، واأن ال�سنة اأن ي�سلم يف ال�سالة عن ميينه وعن ي�ساره: ال�سالم عليكم 
واأن  البيع،  يف  ثابت  املجل�ض  خيار  واأن  الله،  ورحمة  عليكم  ال�سالم  الله،  ورحمة 
امل�سراة يرد معها عو�ض اللنب �ساعًا من متر، واأن �سالة الك�سوف بركوعني يف كل 

ركعة، واأن الق�ساء جائز ب�ساهد وميني، اإىل اأ�سعاف ذلك من امل�سائل()1(.

مرجع �سابق, 300/3.  )1(
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املبحث الثاين
درا�سة تاأ�سيلية لقاعدة: حكم احلاكم يرفع اخلالف)1(

�سرح القاعدة: 
تفيد القاعدة: اأن القا�سي)2( اإذا حكم يف م�ساألة اجتهادية، هي حمل خالف   
معترب بني العلماء، واختار فيها اأحد القولني؛ فاإن حكمه بالن�سبة للخ�سمني يعد رافًعا 
عليه  املحكوم  ليعدل  امل�ساألة،  يف  االآخر  بالقول  االحتجاج  ويرفع  بينهما،  للخالف 
القا�سي بحجة وجود اخلالف يف امل�ساألة؛ الأن حكم احلاكم ملزم، رافع  عن حكم 
للخالف فيما اختاره من القولني يف امل�ساألة، بل وتكون امل�ساألة بعد حكمه بالن�سبة 

للخ�سمني كاملجمع عليه )اإذا قوي م�ستدركه()3(. 
ويدخل يف القاعدة اأي�سًا: حكم احلاكم العام، وهو االإمام، فاإن حكمه يف   
ال�ساأن العام املبني على الدليل ال�سرعي، املحقق مل�سلحة �سرعية معتربة للرعية يعد 

رافًعا للخالف.
االإمام يجري جمرى حكم احلاكم  اأن حكم  الله مبينًا  ابن مفلح رحمه  قال   
يف رفع اخلالف: )اإذن االإمام يف اأمر خمتلف فيه كاٍف بال خالف()4(، واحلاكم قد 
اأوىل برفع اخلالف، وقد �ساغ بع�سهم  اختاره االإمام وهو نائب عنه فكان االإمام 

قاعدة يف ذلك، فقال: اأمر االإمام يرفع اخلالف)5(. 
ون�ض املرداوي اأي�سًا على ما ذكره ابن مفلح، وبني اأن فعل احلاكم حكم،   
واالإمام كذلك، وقال: )وقد ذكر االأ�سحاب يف حمى االأئمة اأن اجتهاد االإمام ال يجوز 
نق�سه كما ال يجوز نق�ض حكمه()6( وقال ابن قدامة يف حكم بيع االأر�ض املوقوفة: 
وردت هذه القاعدة يف كثري من كتب الفقه, انظر: حا�سية ال�ساوي, 221/4؛ غمز عيون الب�سائر, 113/3؛ مطالب اأوىل النهى, 391/6؛   )1(

املو�سوعة الفقهية الكويتية, 57/9؛ الق�ساء ال�سرعي القواعد وال�سوابط, 1041/2.
يطلق احلاكم ويراد به غالبًا: القا�سي. انظر:النهاية يف غريب احلديث, )418/1(, معجم لغة الفقهاء, �ســــــــ 162.  )2(

انظر:�سرح الزرقاين على خليل, 383/3.  )3(
الفروع, )147/11(, وقال ال�سيخ ابن عثيمني رحمه الله: )املراد بطاعة ويل الأمر فيما يتعلق بتنظيم الأمة لكن ل يظهر الإن�سان راأيه اإذا   )4(

خالف راأي الإمام لأنه يوؤدي اىل ا�ستهانة النا�ض باأمر ويل الأمر(.
انظر: الق�ساء ال�سرعي القواعد وال�سوابط, 1041/2.  )5(

الإن�ساف, )376/28(, ول�سيخ الإ�سالم ابن تيمية تف�سيل يف ذلك كما يف جمموع الفتاوى, )239/3(, )377/35(.  )6(
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)واإذا بيعت هذه االأر�ض، فحكم ب�سحة البيع حاكم، �سح؛ الأنه خمتلف فيه، ف�سح 
بحكم احلاكم، ك�سائر املجتهدات، واإن باع االإمام �سيئًا مل�سلحة راآها، مثل اأن يكون 
اأي�سًا؛ الأن فعل  يف االأر�ض ما يحتاج اإىل عمارة ال يعمرها اإال من ي�سرتيها، �سح 

االإمام كحكم احلاكم()1(. 
ويح�سن التنبيه هنا على اأمور:   

الأول: اأن حكم احلاكم يرفع اخلالف، لكنه ال يزيل ال�سيء عن �سفته يف الباطن، 
الفقهية:  القاعدة  وبذلك جرت  حراًما،  احلالل  وال  احلرام حالاًل،  يجعل  ال  فحكمه 

حكم احلاكم اليزيل ال�سيء عن �سفته يف الباطن)2(. 
يقال  فذاك  احلاكم:  )واأما حكم  الله:  تيمية رحمه  ابن  االإ�سالم  �سيخ  وقال   
بل  الله على جميع اخللق طاعته،  الذي فر�ض  ال�سرع  لي�ض هو  القا�سي،  له ق�ساء 
بخالف  ل�سخ�ض  احلاكم  حكم  ولو  تارة،  ويخطئ  ي�سيب،  العادل  العامل  القا�سي 

الباطن مل يجز له اأخذه()3(. 
الثاين: ال يفهم من القاعدة اأن حكم احلاكم يزيل اخلالف الفقهي يف امل�ساألة، فاإن 
اخلالف النظري فيها باق ال ميكن رفعه وال دفعه؛ ولكن املق�سود رفع اخلالف العملي 
بني اخل�سمني خا�سة، اأو فيما كان من اأمر العامة الذي تقت�سي امل�سلحة ال�سرعية 

حمل النا�ض فيه على اأحد القولني مما يقرره ويل االأمر على ما تقدم تف�سيله.
قوله  الأن  اآخر  لقول جمتهد  املجتهد  قول  ترك  للمكلف  في�سوغ  هذا:  وعلى   
-اإذا مل يكن قا�سيًا وال اإمامًا- لي�ض حكمًا ملزمًا، بخالف حكم احلاكم،ويكون قول 
املجتهد فتوى، اأو راأي له ال يلزم النا�ض العمل به، فلي�ض قوله ت�سريعًا، بل هو اجتهاد، 
يحتمل ال�سواب واخلطاأ، وكل يوؤخذ من قوله ويرد اإال قول املع�سوم �سلى الله عليه 

و�سلم. 
املغني, 195/4.  )1(

انظر: الأ�سباه والنظائر, ابن ال�سبكي, 416/1؛ املنثور, 68/2؛ نيل املاأرب, ابن اأبي تغلب, )457/2(, تي�سري العالم, �ض689.  )2(
جمموع فتاوى, )376/35(.  )3(
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وراأي القا�سي ال يرفع اخلالف يف ق�سايا مل ينظرها، وال يرفع حكمه ما   
ينظره قا�ض اآخر.

الثالث: ال ي�سرتط يف كون حكم احلاكم رافعًا للخالف اأن يكون ذلك يف خ�سومة، 
بل يدخل يف ذلك اأي�سًا ما كان من حكم له ق�سى به مبقت�سى واليته، كحكمه يف والية 

نكاح امراأة ال ويل لها، اأو مال يتيم، اأو وقف ونحو ذلك مما يكون حتت واليته.
هناك  يكن  مل  ولو  اخلالف  يرفع  احلاكم  اأن حكم  )ظاهره:  ال�ساوي:  قال   
يرفع  الو�سي  اأن  عليه:  ويدل  والقرايف،  اللقاين  �سرح  وبه  كذلك،  وهو  دعوى، 

للحاكم اإذا اأراد زكاة مال ال�سبي()1(. 
الرابع: قولهم: حكم احلاكم يرفع اخلالف مقيد مبا ال ينق�ض فيه حكم احلاكم، واأما 

ينق�ض فيه فال )2(.
اخلام�ض: هذه القاعدة وثيقة ال�سلة بقاعدة: )االجتهاد ال ينق�ض باالجتهاد( فكال 
القاعدتني دال على اأن حكم احلاكم يف امل�سائل اخلالفية نافذ، وعليه: فال يحل نق�ض 
حكم احلاكم باجتهاد مثله، وكذا ال يجوز للقا�سي نف�سه اإذا حكم يف ق�سية خالفية، 
اأن  اآخر  لقا�ض  له، وال يحل  ال�سابق  ينق�ض ذلك احلكم  اأن  فيها؛  ثم تغري اجتهاده 
ينق�ض حكم غريه بحجة وجود اخلالف يف امل�ساألة؛ الأن حكم احلاكم االأول قد رفع 

اخلالف. 
قال القرايف رحمه الله: )حكم احلاكم يف م�سائل االجتهاد يرفع اخلالف،   
ويرجع املخالف عن مذهبه ملذهب احلاكم، وتتغري فتياه بعد احلكم عما كانت عليه 

على القول ال�سحيح من مذاهب العلماء.
فمن ال يرى وقف امل�ساع: اإذا حكم حاكم ب�سحة وقفه، ثم رفعت الواقعة ملن   

كان يفتي ببطالنه؛ نفذه واأم�ساه، وال يحل له بعد ذلك اأن يفتى ببطالنه()3(. 
حا�سية ال�ساوي على ال�سرح ال�سغري, 221/4.  )1(

املنثور, )69/2(.  )2(
الفروق, )103/2(.  )3(
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اأدلة القاعدة:
قال تعاىل: }يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم{   -1
]الن�ساء:59[. ففي هذه االآية اأمر الله عزوجل بطاعة اأويل االأمر، �سواء كان اإمامًا اأم 

كان قا�سيًا، فتجب طاعته، وحكمه ملزم، وبه ينهي النزاع واخل�سومة)1(.   
اأن عمر بن اخلطاب ر�سي الله عنه ق�سى يف امل�ساألة امل�سرتكة بق�سائني، وكان   -2
كل منهما نافذًا ملزمًا للخ�سمني، وقال ر�سي الله عنه: )تلك على ما ق�سينا، 

وهذه على ما ق�سينا()2(.
اأن علي بن اأبي طالب ر�سي الله عنه قال لوفد جنران: )والله ال اأرد �سيئًا مما   -3

�سنعه عمر، اإن عمر كان ر�سيد االأمر()3(.
اأن عثمان ر�سي الله عنه �سلى مبنى اأربع ركعات حُلجة راآها ر�سي الله عنه،   -4
وعاب عليه ابن م�سعود ر�سي الله عنه ذلك؛ الأنه خالف ما كان عليه فعل النبي 
�سلى الله عليه و�سلم واأبي بكر وعمر و�سدرًا من اإمارة عثمان ر�سي الله عنهم، 
لكن ابن م�سعود �سالها اأربعًا موافقة لعثمان ر�سي الله عنه، وقال: »اخلالف 

�سر«)4(.
فروع القاعدة: 

ويلزم  نفذ حكمه،  القا�سي؛  ب�سحته  وحكم  النكاح،  على  ابنته  االأب  اأجرب  لو   -1
العمل به؛ الأن حكم القا�سي يرفع اخلالف)5(.

اإذا حكم احلاكم ب�سحة نكاح امراأة تزوجت بال ويل؛ فلي�ض لقا�ض اآخر نق�ض   -2
حكمه؛ الأن حكم القا�سي االأول رفع اخلالف)6(.

الق�ساء ال�سرعي القواعد وال�سوابط, 1043/2.  )1(
م�سنف عبدالرزاق, رقم 19005؛ ال�سنن الكربى للبيهقي, 120/10.  )2(

ال�سنن الكربى للبيهقي, 120/10.  )3(
رواه ابوداود يف �سننه,رقم1960.  )4(

فتاوى ال�سيخ حممد بن ابراهيم, )75/10(.  )5(
املغني, 346/9؛ الإن�ساف, 160/20.  )6(
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لو حكم احلاكم بعدم ثبوت ال�سفعة للجار فحكمه نافذ؛ الأن حكمه يرفع اخلالف، قال   -3
ابن قدامة رحمه الله: )متى حكم احلاكم يف املختلف فيه ب�سيء نفذ حكمه()1(.

لو اأمر ويل االأمر بالعمل ب�سهادة واحد يف هالل رم�سان، اأو جعل روؤية الهالل   -4
يف بلد كروؤيته يف كل بلد؛ وجب العمل بحكمه؛ الأنه يرفع اخلالف، وقد جاء يف 
فتاوى اللجنة الدائمة: )اإذا ثبت لديكم باالإذاعة اأو غريها ثبوت الروؤية يف غري 
مطلعكم اأن جتعلوا االأمر بال�سيام اأو عدمه اإىل ويل االأمر العام لدولتكم، فاإن 
َحَكم بال�سيام اأو عدمه وجبت عليكم طاعته، فاإن حكم احلاكم يرفع اخلالف يف 
مثل هذا، وعلى هذا تتفق الكلمة على ال�سيام اأو عدمه تبًعا حلكم رئي�ض دولتكم 

وحتل امل�سكلة()2(. 
لوباع اإن�سان ذبيحة مل ي�سّم عليها، فحكم القا�سي ال�سافعي ب�سحة البيع؛ نفذ   -5

حكمه، وال يحل للقا�سي احلنبلي نق�سه؛ الأن حكم احلاكم يرفع اخلالف)3(. 
اإذا باع االإمام �سيئًا مل�سلحة راآها، وهو مما يف �سحة بيعه خالف، مثل االأر�ض   -6
الأنه  البيع؛  ي�سرتيها، �سح  من  اإال  يعمرها  ال  عمارة  اإىل  التي حتتاج  املوقوفة 
فيه م�سلحة معتربة، ف�سح ت�سرفه، وكان  االإمام ما  فيه، وقد اختار  خمتلف 

رافعًا للخالف، الأن فعل االإمام كحكم احلاكم)4(. 
امل�ستثنى)5(:

اأو  ال�سحيحة  ال�سنة  اأو  الكتاب  من  للن�ض  خمالفًا  احلاكم  حكم  كان  اإذا   
االإجماع اأو القيا�ض اجللي فاإنه ال يرفع اخلالف، بل وال يحل العمل به، وال امل�سري 

اإليه، وال يكون داخال يف القاعدة لعدم اخلالف املعترب يف امل�ساألة. 

املغني, 526/7.  )1(
)فتوى رقم 313(.  )2(

نيل املاأرب, )457/2(.  )3(
انظر: املغني, 195/4.  )4(

الإن�ساف, 382/28؛ الأ�سباه والنظائر, ال�سيوطي, �ض208.  )5(
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املبحث الثالث
درا�سة تاأ�سيلية لقاعدة: ما ثبت بال�سرع مقدم على ما ثبت بال�سرط)1(

�سرح القاعدة:
اأو ا�سرتط املتعاقدان  اإذا ا�سرتط االإن�سان على نف�سه �سرطًا كنذر ونحوه،   
اأو اأحدهما �سرطًا يتعار�ض مع اأحكام ال�سرع و�سروطه؛ فاإن ما ثبت بال�سرع يقدم، 
ويلغى ذلك ال�سرط املخالف لل�سرع؛ عماًل بالقاعدة، ورمبا اأدى بطالن ال�سرط اإىل 

بطالن العقد؛ تقدميًا ملا ثبت بال�سرع)2(.
خمالف  الأنه  �سرطه؛  بطل  التاأجيل:  بجن�سه  مكيل  بيع  يف  �سرط  فمن   

لل�سرع.
هذه  تعار�ست  فاإذا  ال�سرع،  عليها  دل  �سروط  فهي  البيع  �سروط  ومثله:   

ال�سروط مع �سروط و�سعها املتعاقدان فاإن �سروط املكلف تبطل.
اأدلة القاعدة:

حديث عائ�سة ر�سي الله عنها يف ق�سة بريرة ر�سي الله عنها، وفيه: »كل �سرط   -1 
لي�ض يف كتاب الله فهو باطل« رواه البخاري وم�سلم)3(.  

  قال ابن بطال: )املراد بكتاب الله هنا: حكمه من كتابه اأو �سنة ر�سوله �سلى الله 
عليه و�سلم، اأو اإجماع االأمة(،  وقال ابن خزمية: )لي�ض يف كتاب الله( اأي: )لي�ض 

يف حكم الله جوازه اأو وجوبه()4(.
حديث عائ�سة ر�سي الله عنه قالت: قال ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم: »من   -2

اأحدث يف اأمرنا هذا ما لي�ض منه فهو رد« رواه م�سلم)5(.

الأ�سباه والنظائر, ال�سيوطي, �ض279؛ القواعد الفقهية وتطبيقاتها يف املذاهب الأربعة, الزحيلي, 744/2؛ مو�سوعة القواعد, البورنو,   )1(
73/9؛ املمتع, �ض 409؛ الوجيز,البورنو, �ســــ399.

انظر: الوجيز, �ســـــ399.  )2(
اأخرجه البخاري يف �سحيحه,رقم: )2168(, وم�سلم يف �سحيحه,رقم: )1504(.  )3(

فتح الباري, ابن حجر, 188/5.  )4(
اأخرجه م�سلم يف �سحيحه,رقم: )1718(.  )5(
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فروع القاعدة: 
لو ا�سرتى عبدًا من قرابته يعتق عليه، ونوى عتقه عن الكفارة؛ ال يقع عنها؛   

الأن عتقه بالقراآبة بحكم ال�سرع، فهو مقدم على ما ثبت ب�سبب من املكلف.
من اأو�سى بكل ماله، نفذ يف الثلث فقط ال اأكرث؛ الأن ما ثبت بال�سرع مقدم   

على ما ثبت بال�سرط.
ال ي�سح يف اخللع �سرط الرجعة فيه؛ الأنه خمالف ملعنى اخللع يف ال�سرع،   

فبطل ال�سرط)1(.
لو �سرط من اأحرم بحج اأو عمرة اأن يحل متى �ساء مل ي�سح ال�سرط؛ ملخالفته   

لل�سرع قال تعاىل: }وََأمتوا احلج والعمرة هلل{ ]البقرة: 196[)2(.
لو �سرط يف بيع ما هو من مقت�سى العقد كالتقاب�ض وحلول الثمن فال�سرط غري   

موؤثر؛ الأن املذكور الزم بال�سرع قبل ال�سرط، فال�سرط بيان وتوكيد فح�سب)3(.
لو �سرط يف عقد البيع اأن ال خ�سارة عليه، اأو اأن ال يهب املبيع، بطل ال�سرط   

وحده؛ الأنه خمالف ملقت�سى العقد الذي جاء به ال�سرع)4(.

انظر: الرو�ض املربع, �ســـــــ 532.  )1(
مرجع �سابق , �ســـــــ 261.  )2(

الرو�ض املربع, �ســـــــ321.  )3(
مرجع �سابق , �ســــــ322.  )4(
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املبحث الرابع
درا�سة تاأ�سيلية لقاعدة: الظاهر ي�سلح حجة للدفع ل لال�ستحقاق)1(

�سرح القاعدة: 
الظاهر لغة: الوا�سح والبني.  

وا�سطالحًا: هو االأمر الراجح الدال على احلال والواقع، وعرب عنه بع�سهم   
بداللة احلال، اأو هو: ما دل بنف�سه على معنى راجح مع احتمال غريه)2(.

واالأ�سل وجوب العمل بالظاهر اإال اأن تقوم البينة على خالفه.
وميكن تق�سيم الظاهر اإىل ق�سمني:

الأول: الظاهر اليقيني: 
وهو ما كان ظهوره جلًيا، يبلغ درجة اليقني، فهذا الظاهر مقدم على ال�سهادة،   

واالإقرار وغريهما من البينات.
عماًل  ب�سهادتهم،  يوؤخذ  فال  ال�سهود،  بكذب  احل�ض  �سهد  لو  ومثاله:   

بالظاهر.
الثاين: الظاهر الظني: 

وهذا الظاهر يقابله احتمال اآخر اأ�سعف منه، فهذا الظاهر يعمل به، ويرجع   
اإليه، عند عدم البينة، من �سهادة اأو اإقرار ونحوها.

فاإن وجدت البينة فال يعمل بالظاهر الظني، وال يعول عليه؛ الأن البينة اأقوى   
منه، وهذا النوع من الظاهر هو املق�سود بالقاعدة. 

االعتبار،  بهذا  للظاهر  موافق  فاإنه  االأ�سل،  ا:  اأي�سً املعنى  هذا  يف  ويدخل   
وي�سرتك معه يف هذا املعنى)3(.

القواعد الفقهية يف الق�ساء, البياتي, 284/1, القواعد وال�سوابط, احلريري, �ض165؛ املدخل الفقهي العام, الزرقا, 1061/2؛ مو�سوعة   )1(
القواعد, البورنو, 320/6.

انظر: الأ�سول من علم الأ�سول, ابن عثيمني, �ض49؛ �سرح القواعد الفقهية, اأحمد الزرقا, �ســـــ 107, القواعد الفقهية, البياتي, �ســـــ 284,   )2(
مو�سوعة القواعد, البورنو,458/7.

انظر: امل�سدر نف�سه.  )3(
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ا. والظاهر اأن العرف يدخل يف هذا املعنى اأي�سً  
اأو  اأ�سل،  على خالف  قوله  كان  من  باأنه:  املدعي  الفقهاء  بع�ض  عرف  وقد   
عرف، اأو ظاهر. واملدعى عليه: من كان قوله على وفق اأ�سل، اأو عرف، اأو ظاهر)1(.

وقيل:  الظاهر.....  خالف  يدعي  من  )املدعي  الله:  رحمه  املرداوي  وقال   
املدعي من يدعي اأمًرا باطًنا خفًيا، واملنكر: من يدعي اأمًرا ظاهًرا جلًيا()2(.

معنى القاعدة: 
اأن الظاهر )دليل كاف الإبقاء و�سع حقوقي قائم، ودفع من يدعي خالفه دون   

اإثبات، ولكن الظاهر لي�ض دلياًل كافًيا لال�ستحقاق على الغري()3(. 
ولذلك لو اأقام املدعي بينته التي كانت غائبة فاإنه يحكم له بها، بخالف احلكم   

بالظاهر فاإنه اإبقاء لالأمر على ما هو عليه.
وقد ن�ض املرداوي رحمه الله على هذا املعنى فقال فيمن تداعيا عيًنا يف يد   
اأحدهما، وال بينة لهما؛ اأن العني ملن هي بيده مع ميينه، وال حق لالآخر فيها. ثم قال: 
) لكن ال يثبت امللك له بذلك كثبوته بالبينة، فال �سفعة له مبجرد اليد، وال ت�سمن عاقلة 
�ساحب احلائط املائل مبجرد اليد؛ الأن الظاهر ال تثبت به احلقوق، واإمنا ترجح به 

الدعوى()4(.
وذكر اأن املدعى عليه لو �ساأل احلاكم حم�سًرا مبا جرى اأجابه، ويذكر فيه   
اأن احلاكم ق�سى ببقاء العني بيد املدعى عليه؛ الأنه مل يثبت ما يرفعها ويزيلها)5(�ض، 
وال يحكم بثبوت العني للمدعى عليه، واإمنا ببقاء االأمر على ما كان. وعلى هذا جرت 

القاعدة.
معها  يجوز  بينة  الظاهر  اعتبار  يف  املذهب  يف  خالًفا  ذكر  املرداوي  لكن   

الفروق, القرايف,74/4.  )1(
الإن�ساف, 120/29- 121.  )2(

املدخل الفقهي العام, م�سطفى الزرقا, 1064/2.  )3(
الإن�ساف, 122/29.  )4(
الإن�ساف, 123/29.  )5(
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باأ�سل  له وبراءة ذمته عماًل  اإىل احلكم بثبوت العني  اأن يدعو احلاكم  للمدعى عليه 
الرباءة)1(.

اأدلة القاعدة:
قول النبي �سلى الله عليه و�سلم: )لو يعطى النا�ض بدعواهم، الدعى رجال اأموال   -1

قوٍم ودماءهم، ولكن البينة على املدعي، واليمني على من اأنكر()2(.
قوله �سلى الله عليه و�سلم: »اإمنا اأنا ب�سر، واإنكم تخت�سمون اإيل، ولعل بع�سكم   -2
اأن يكون اأحلن بحجته من بع�ض، واأق�سي له على نحو ما اأ�سمع، فمن ق�سيت 
له من حق اأخيه �سيئا فال ياأخذ، فاإمنا اأقطع له قطعة من النار« رواه البخاري 

وم�سلم)3(.
قوله �سلى الله عليه و�سلم يف ق�سة اخل�سرمي والكندي: )�ساهداك اأو ميينه،   -3

لي�ض لك اإال ذلك()4(.
ففي هذه االأحاديث بني النبي �سلى الله عليه و�سلم اأن املدعي مطالب بالبينة،   
ليدفع بها قول املدعي،  بيمينه  فاإن املدعى عليه م�سدق يف قوله  فاإن مل تكن، 

ويتم�سك بالظاهر.
قوله �سلى الله عليه و�سلم: »اإين مل اأومر اأن اأنقب عن قلوب النا�ض، وال اأ�سق   -4

بطونهم« رواه البخاري وم�سلم)5(.
بالوحي يف  يوؤخذون  اأنا�سا كانوا  )اإن  الله عنه:  قول عمر بن اخلطاب ر�سي   -5
ناأخذكم  واإمنا  انقطع،  قد  الوحي  واإن  عليه و�سلم،  الله  الله �سلى  عهد ر�سول 
االآن مبا ظهر لنا من اأعمالكم، فمن اأظهر لنا خريًا اأمناه، وقربناه، ولي�ض اإلينا 
من �سريرته �سيء، الله يحا�سبه يف �سريرته، ومن اأظهر لنا �سوءًا مل ناأمنه، ومل 

الإن�ساف,122/29.  )1(
رواه م�سلم يف �سحيحه برقم: )358(.  )2(

رواه البخاري يف �سحيحه,رقم: )6967(, وم�سلم يف �سحيحه,رقم: )1713(, من حديث اأم �سلمة.  )3(
رواه البخاري يف �سحيحه, رقم: )4552(, وم�سلم يف �سحيحه, رقم: )4470(.  )4(
رواه البخاري يف �سحيحه, رقم: )4351(؛ وم�سلم يف �سحيحه, رقم: )1064(.  )5(
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ن�سدقه، واإن قال: اإن �سريرته ح�سنة( رواه البخاري)1(.
فعله �سلى الله عليه و�سلم مع املنافقني، قال ال�سوكاين رحمه الله: )ومن اأعظم   -6
اعتبارات الظاهر: ما كان منه �سلى الله عليه و�سلم مع املنافقني من التعاطي 

واملعاملة مبا يقت�سيه ظاهر احلال()2(.
على  الدنيا  اأحكام  اأن  اأجمعوا  )وقد  الله:  رحمه  الرب  عبد  ابن  قال  االإجماع،   -7

الظاهر، واأن ال�سرائر اإىل الله عز وجل()3(.
فروع القاعدة:

من ادعى ديًنا على �سخ�ض، وال بينة له، واأنكر املدعى عليه، وحلف اليمني   
فال �سيء للمدعي؛ الأن الظاهر براءة ذمة املدعى عليه)4(.

ا، اأحدهما الب�سه، واالآخر اآخذ بكمه فهو لالب�سه؛ عماًل بالظاهر)5(. لو تنازعا قمي�سً  
الأن  الدابة؛  ل�ساحب  فهو  ال�سرج،  الدابة: يف  الراكب، و�ساحب  تنازع  لو   

ال�سرج يف العادة يكون ل�ساحب الفر�ض)6(.
لو تنازع �ساحب الدار واخلياط:االإبرة،واملق�ض، فهما للخياط؛عماًل بالظاهر)7(.  

وما  له،  فهو  للرجل  ي�سلح  كان  فما  البيت،  قما�ض  الزوجان يف  تنازع  لو   
ي�سلح للن�ساء فهو للزوجة؛ عماًل بالظاهر)8(.

اإذا تنازع قا�ض وجندي: يف رمح، وال بينة لهما، فيحكم بالرمح للجندي؛   
عمال بالظاهر.

لو تنازع مب�سر مع كفيف: يف ملكية نظارة للقراءة، وال بينة لهما، فيحكم   
بها للمب�سر؛ عماًل بالظاهر. 

رواه البخاري يف �سحيحه,رقم: )2641(.  )1(
نيل الأوطار, )369/1(.  )2(

التمهيد,157/10.  )3(
الإن�ساف, 123/29.  )4(
الإن�ساف, 124/29.  )5(

ال�سرح الكبري, 124/29.  )6(
الإن�ساف, 126/29.  )7(
الإن�ساف, 146/29.  )8(
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خامتـــــة
ا�ستمل هذا البحث على عدد من النتائج، منها:  

امل�سائل  االإنكار يف  عدم  بها  يق�سد  م�سائل اخلالف،  اإنكار يف  ال  قاعدة:  اأن   -1
التي يكون اخلالف فيها معتربًا، واأما ما�سوى ذلك فاإنه ي�سوغ فيها االإنكار، 
كاخلالف مع ثبوت احلكمبن�ض من الكتاب اأو ال�سنة، اأو االإجماع،اأو القيا�ض 

اجللي.
ذهب �سيخ االإ�سالم ابن تيمية رحمه الله اإىل اأن ال�سحيح اأن يقال: ال اإنكار يف    -2

م�سائل االجتهاد، لتخرجبذلك امل�سائل التي الي�سوغ فيها اخلالف.
اأن قاعدة: حكم احلاكم يرفع اخلالف، ت�سمل حكم القا�سي بني خ�سومه، واأمر    -3
االإمام على رعيته، فاإذا حكم القا�سي اأو االإمام بحكم معترب �سرعًا؛ نفذ حكمه، 

ووجبت طاعته، الأن حكمه يرفع اخلالف.
املكلف،  ي�سعها  التي  ال�سروط  على  مقدمة  بال�سرع  ثبتت  التي  ال�سروط  اأن   -4
وتبطل ال�سروط املخالفة لل�سرع، وال يحل ا�سرتاطها، وال العمل بها؛ ملخالفتها 

لل�سرع.
اأن قاعدة: الظاهر ي�سلح حجة للدفع ال لال�ستحقاق؛ يق�سد: منها الظاهر الظني،   -5
فاإنه ال يثبت به احلق، لكن يتم�سك به ليدفع به املدعى عليه قول املدعي الذي ال 

بينة له.
اأهم التو�سيات :

تطبيق ال�سروط التي ثبتت بال�سرع وتقدم على ال�سروط التي ي�سعها املكلف.  -1
التم�سك بالظاهر الظني ليدفع به املدعى علية قول املدعي الذي ال بينة له .  -2

االهتمام بالتاأ�سيل للم�سائل الفقهية يف الفقه االإ�سالمي .  -3
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امل�سادر واملراجع
االألباين،  الدين  نا�سر  حممد  ال�سبيل،  منار  اأحاديث  تخريج  يف  الغليل  اإرواء   -
االأوىل،  الطبعة  االإ�سالمي،  املكتب  بريوت:  ال�ساوي�ض.  زهري  حممد  اإ�سراف: 

1399هـ ـ 1979م.
اإر�ساد الفحول، حممد بن علي ال�سوكاين. بريوت: دار الكتب العلمية.   -

االأ�سباه والنظائر، جالل الدين عبدالرحمن بن اأبي بكر ال�سيوطي، حتقيق: حممد   -
املعت�سم بالله البغدادي. بريوت: دار الكتاب العربي، الطبعة الثانية، 1414هـ. 

االأ�سباه والنظائر، زين الدين بن اإبراهيم املعروف بابن جنيم احلنفي، حتقيق:   -
حممد مطيع احلافظ. دم�سق: دار الفكر، الطبعة 1، 1403هـ ـ 1983 م. 

االإقناع لطالب االنتفاع، �سرف الدين مو�سى بن اأحمد احلجاوي، حتقيق: د. عبد   -
الله الرتكي. القاهرة: هجر للطباعة والن�سر، الطبعة االأوىل، 1418هـ ـ 1997م.

االإن�ساف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين علي بن �سليمان املرداوي،   -
حتقيق: د. عبدالله الرتكي. القاهرة: هجر، الطبعة االوىل، 1414هـ. 

الرو�ض املربع ب�سرح زاد امل�ستنقع، من�سور بن يون�ض البهوتي، حتقيق: ب�سري   -
حممد عيون. دم�سق: مكتبة دار البيان، الطبعة الثانية، 1420هـ - 1999م.

ال�سنن الكربى، اأبو بكر اأحمد بن احل�سني بن علي البيهقي. حيدر اآباد الدكن:   -
مطبعة جمل�ض دائرة املعارف العثمانية، بريوت: دار �سادر، 1352هـ. 

ال�سرح الكبري، �سم�ض الدين عبد الرحمن بن حممد بن اأحمد بن قدامة املقد�سي،   -
حتقيق: عبدالله الرتكي. القاهرة: هجر، الطبعة االأوىل، 1414هـ.    

دار  بريوت:  الزحيلي،  حممد  الفقهية،  وال�سوابط  القواعد  ال�سرعي  الق�ساء   -
الفكر، 2015م.

القواعد الفقهية على املذهب احلنفى وال�سافعي، حممد الزحيلي. الكويت: جامعة   -
الكويت، الطبعة االأوىل، 1999م .
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العلمية،  الكتب  دار  بريوت:  البياتي،  عبدالغفور  الق�ساء،  يف  الفقهية  القواعد   -
الطبعة االأوىل، 2015م.

الرابعة،  الطبعة  القلم،  دار  دم�سق:  الندوي.  اأحمد  علي  الفقهية،  القواعد   -
1418هـ. 

القواعد الفقهية، حممد الزحيلي. دم�سق: دار املكتبي، الطبعة االأوىل، 1418هـ.    -
الفرقان،  دار  عمان:  �سبري،  عثمان  حممد  الفقهية،  وال�سوابط  الكلية  القواعد   -

الطبعة االأوىل، 1420هـ.
القواعد وال�سوابط الفقهية لنظام الق�ساء يف االإ�سالم، اإبراهيم حممد احلريرى،   -

عمان: دار عمار، الطبعة االأوىل، 1420هـ- 1999م.
املبدع يف �سرح املقنع، اأبو اإ�سحاق برهان الدين اإبراهيم حممد بن مفلح. دم�سق:   -

املكتب االإ�سالمي، 1394 هـ ـ 1974م.
املدخل الفقهي العام، م�سطفى اأحمد الزرقا. دم�سق: دار الفكر، 1967م.  -

لبنان،  مكتبة  بريوت:  الفيومي.  علي  بن  حممد  بن  اأحمد  املنري،  امل�سباح   -
1987م.

امل�سنف يف االأحاديث واالآثار، عبد الله بن حممد بن اأبي �سيبة، حتقيق: عامر   -
العمري االأعظمي، اعتنى به: خمتار اأحمد الندوي. بومباي: الدار ال�سلفية.

الرحمن  حبيب  حتقيق:  ال�سنعاين،  همام  بن  الرزاق  عبد  بكر  اأبو  امل�سنف،   -
االأعظمي. بريوت: املكتب االإ�سالمي، الطبعة االأوىل، 1392هـ ـ 1972م. 

االإ�سالمية،  املكتبة  ا�ستانبول:  واآخرون.  م�سطفى،  اإبراهيم  الو�سيط،  املعجم   -
الطبعة الثانية. 

املغني، موفق الدين اأبو حممد عبد الله بن اأحمد بن قدامة املقد�سي، حتقيق: د/  -
عبدالله الرتكي، و د/عبدالفتاح احللو.
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املقنع، موفق الدين اأبو حممد عبد الله اأحمد بن قدامة املقد�سي، حتقيق: عبدالقادر   -
االأرناوؤوط، و د/يا�سني حممد اخلطيب. جدة: مكتبة ال�سوادي للتوزيع، الطبعة 

االأوىل، 1421هـ - 2000م.
املمتع يف القواعد الفقهية، م�سلم الدو�سري، الريا�ض: دار زدين، الطبعة االأوىل،   -

1428هـ.
البورنو.  اأحمد  بن  �سدقي  حممد  د.  الكلية،  الفقه  قواعد  اإي�ساح  يف  الوجيز   -

بريوت: موؤ�س�سة الر�سالة، الطبعة اخلام�سة، 1419هـ ـ 1998م.
ترتيب الالآيل يف �سلك االأماين، حممد بن �سليمان ناظرزاده، الريا�ض: مكتبة   -

الر�سد، 1425هـ.
جامع الرتمذي، اأبو عي�سى حممد بن عي�سى بن �سورة الرتمذي، مراجعة: �سالح   -

بن عبدالعزيز اآل ال�سيخ. الريا�ض: دار ال�سالم، الطبعة الثالثة، 1421هـ.
النجدي.  العا�سمي  قا�سم  بن  حممد  بن  الرحمن  عبد  املربع،  الرو�ض  حا�سية   -

الطبعة الرابعة، 1410 هـ.
درر احلكام �سرح جملة االأحكام، علي حيدر، تعريب: املحامي فهمي احل�سيني.   -

بريوت: دار اجليل، الطبعة االأوىل، 1411هـ.
الدين  نا�سر  حممد  وفوائدها،  فقهها  من  و�سيء  ال�سحيحة  االأحاديث  �سل�سلة   -

االألباين. الدار ال�سلفية، َعّمان: املكتبة االإ�سالمية، الطبعة االأوىل، 1403هـ. 
�سنن ابن ماجة، اأبو عبد الله حممد بن يزيد الربعي ابن ماجه القزويني، اإ�سراف:   -

�سالح اآل ال�سيخ. الريا�ض: دار ال�سالم، 1421هـ.
�سنن اأبي داود، اأبو داود �سليمان بن االأ�سعث ال�سج�ستاين، اإ�سراف ومراجعة:   -
الثالثة،  الطبعة  ال�سالم،  دار  الريا�ض:  ال�سيخ.  اآل  العزيز  عبد  بن  �سالح 

1421هـ. 
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�سنن الدارقطنى، علي بن عمر الدارقطني، )مطبوع مع التعليق املغني(. ملتان ـ   -
باك�ستان: ن�سر ال�سنة.    

�سنن الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن بن الف�سل بن بهرام الدارمي، عناية: حممد   -
اأحمد دهمان. ن�سر: دار اإحياء ال�سنة النبوية، توزيع: دار عبا�ض الباز مبكة.

�سنن الن�سائي )املجتبى(، اأحمد بن �سعيب بن علي الن�سائي، اإ�سراف: �سالح اآل   -
ال�سيخ. الريا�ض: دار ال�سالم، الطبعة الثالثة، 1421هـ.

�سرح القواعد الفقهية، اأحمد حممد الزرقا، اعتنى بها: م�سطفي اأحمد الزرقاء.   -
دم�سق: دار القلم، بريوت: الدار ال�سامية، الطبعة الرابعة، 1417هـ -1996. 

�سرح املجلة، �سليم ر�ستم باز اللبناين. بريوت: املطبعة االأدبية، 1923م.  -
اأوىل النهى ل�سرح املنتهى(، من�سور بن يون�ض  �سرح منتهى االإرادات )دقائق   -

البهوتي. بريوت: عامل الكتب، الطبعة االأوىل، 1414هـ - 1993م.    
�سحيح البخاري، اأبو عبد الله حممد بن اإ�سماعيل البخاري، اإ�سراف: �سالح اآل   -

ال�سيخ. الريا�ض: دار ال�سالم، الطبعة الثالثة، 1421هـ.
الكتب  دار  بريوت:  النووي،  �سرف  بن  يحي  النووي،  ب�سرح  م�سلم  �سحيح   -
عبد  راجعه:  مفلح،  بن  الله حممد  عبد  اأبو  الدين  �سم�ض  العلمية. 49-الفروع، 

ال�ستار اأحمد فراج، عامل الكتب، الطبعة الرابعة، 1405هـ - 1985م. 
�سحيح م�سلم، اأبو احل�سني م�سلم بن احلجاج بن م�سلم الق�سريي الني�سابوري،   -

اإ�سراف: �سالح اآل ال�سيخ. الريا�ض: دار ال�سالم، الطبعة الثالثة، 1421هـ.
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وسائــــل ضبــــط املعــــارف واستحضــــارهـا
د. �صليم�ن بن ن��صر العبودي• 

امللخــــــ�ض
تناول البحث و�سائل �سبط املعارف وا�ستح�سارها ويهدف البحث اإىل اإبراز   
و�سائل �سبط العلم وطرائق ا�ستح�ساره، وبيان اأهميتها واأثرها على العامل واملتعلم، 
والك�سف عن كون هذه امل�سكلة حا�سرة لدى العلماء قدميا وحديثا، واأنهم اأبانوا عن 
مدى اإ�سكالها وطرائق تالفيها. وتتمثل اأهمية البحث: ما عامل وال متعلم اإال وي�سعر 
باأهمية معرفة و�سائل ال�سبط واالإتقان. وبيان اأن االنتفاع باملعرفة االإن�سانية اإذا كانت 
حا�سرة باقية، واأما العلم الذي ال ي�ستظهر وال ي�ستح�سر فهو اأ�سبه بالعدم. والتطرق 
ا.ا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي  ا وعمليًّ للمو�سوع قدميا وحديًثا وعاجلوه نظريًّ
يف  ُيطرح  املعارف  ن�سيان  عن  النتائج:ال�سوؤال  .من  اال�ستقرائي  واملنهج  التحليلي 
ني: �سوؤال عن �سرود املعرفة، و�سوؤال عن كمونها وعدم  قَّ مدارج الطلب عادًة على �سِ
واحدة  خ�سلة  ثمرَة  يكون  اأن  ميكن  ال  وجودها.العلم  مع  ا�ستثمارها  على  القدرة 
كالفهم اأو احلفظ اأو اال�ستح�سار، لكن تغلب يف بع�ض املواقف خ�سلة على اأخرى.

ومن اأهم التو�سيات: االهتمام بالعلوم ال�سرعية واالأطروحات الفكرية وال�سخ�سيات 
ون يف تقليب املادة  والكتب ومدر�ستها . التدريب ا�ستح�سار املعارف الكامنة ويفتنُّ

العلمية على وجوه خمتلفة.

الأ�ستاذ امل�ساعد بق�سم الدعوة والثقافة الإ�سالمية - جامعة اأم القرى - اململكة العربية ال�سعودية. 	•
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Abstract
 The research dealt with the means of controlling and 
evoking knowledge, and the research aims to highlight the 
means of regulating knowledge and the methods of evoking 
it, and to indicate its importance and impact on the world 
and the learner, and to reveal that this problem is present 
among scholars, ancient and modern, and that they showed 
the extent of its forms and ways to avoid it. The importance 
of the research is: There is neither a scholar nor an educated 
person who does not feel the importance of knowing the 
means of control and mastery. And a statement that benefiting 
from human knowledge if it is present and remains, and as for 
knowledge that is not memorized or recalled, it is more like 
non-existence. They dealt with the subject, old and new, and 
dealt with it theoretically and practically. The researcher used 
the descriptive analytical method and the inductive method. 
From the results: The question about forgetting knowledge is 
usually asked in two parts: a question about the wandering of 
knowledge, and a question about its latency and the inability 
to invest it with its existence. Knowledge cannot be the fruit 
of a single trait, such as understanding, memorization, or 
remembering, but in some situations one trait is superior to 
another. Among the most important recommendations: Paying 
attention to Islamic sciences, intellectual theses, personalities, 
books, and their school. Training evoke latent knowledge and 
are fascinated by turning the scientific material on different 
faces.
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مقدمــــــــــــــة
احلمد لله رب العاملني اإله االأولني واالآخرين، وخالق اخللق اأجمعني، وال�سالة   
وال�سالم على من بعثه ربه رحمة للعاملني، وحجة على العباد اإىل يوم الدين، وعلى 
اآله و�سحبه الذين �ساروا على نهجه يف اإتباع القراآن الكرمي وهدي �سيد املر�سلني، 

ا بعد: ف�سارت راياتهم يف االآفاق م�سرقني ومغربني، اأمَّ
فاإن غاية االإن�سان يف هذه الدنيا حتقيُق العبودية لله رب العاملني، فهي التي   
حت�سيل  ميكن  وال  كلها،  ال�سماوية  الر�ساالت  تدور  وعليها  التكليف،  مناط  عليها 
العبودية على الوجه ال�سحيح اإال بالعلم ال�سحيح النافع، قال تعاىل: )فاعلم اأنه ال اإله 
اإال الله وا�ستغفر لذنبك( فبداأ بالعلم قبل القول والعمل، وهذا العلم النافع تعرت�ض 
�سالكه اآفات، ومن اأهمها واأ�سهرها اآفة ن�سيانه واآفة الغفلة عن ا�ستح�ساره، وطاملا 
�سكا طالبو املعارف من كرثة تفلُّتها من �سدورهم، ومن غيابها حال كونهم يف اأم�ضِّ 
احلاجة اإليها، وقد ذكر العلماء �سابًقا والحقا بع�ض و�سائل �سبط العلم، وراأيت اأن 
اأجمع يف هذا البحث بع�ض هذه الو�سائل، ع�سى اأن ينتفع بها من ي�سبو اإىل اإتقان 

العلم واالنتفاع به وقت احلاجة اإليه.
اأهداف البحث:

وبيان  ا�ستح�ساره،  العلم وطرائق  و�سائل �سبط  اإبراز  اإىل  البحث  يهدف   
اأهميتها واأثرها على العامل واملتعلم، والك�سف عن كون هذه امل�سكلة حا�سرة لدى 

العلماء قدميا وحديثا، واأنهم اأبانوا عن مدى اإ�سكالها وطرائق تالفيها. 
اأهمية البحث: 

البحث يف غاية االأهمية بالنظر لالأ�سباب التالية:  
ما عامل وال متعلم اإال وي�سعر باأهمية معرفة و�سائل ال�سبط واالإتقان.  .1

ال  الذي  العلم  واأما  باقية،  حا�سرة  كانت  اإذا  بها  ينتفع  اإمنا  االإن�سانية  املعرفة   .2
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ي�ستظهر وال ي�ستح�سر فهو اأ�سبه بالعدم.
ا. ا وعمليًّ الأهمية هذا املو�سوع تطرق العلماء له قدميا وحديًثا وعاجلوه نظريًّ  .3

منهج البحث :
ا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي التحليلي واملنهج اال�ستقرائي .

خطة البحث: 
تناولت املو�سوع يف املباحث التالية:

- املقدمة.
- املبحث االأول: املعرفة ال�ساردة.

- املطلب االأول: اإ�سكالية املعرفة ال�ساردة.  
- املطلب الثاين: و�سيلة �سبط املعرفة.  

- املبحث الثاين: املعرفة الكامنة.
- املطلب االأول: اإ�سكالية املعرفة الكامنة.  

- املطلب الثاين: و�سيلة ا�ستح�سار املعرفة.  
- اخلامتة.
- املراجع.

ومن الله �سبحانه اأ�ستمد العون والر�ساد.  
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املبحث االأول
املعرفة ال�ساردة

 املطلب االأول
املعرفة ال�ساردة

املعارف  �سبط  كيفية  عن  ال�سوؤال  التعلم  مدارج  يف  املتكررة  االأ�سئلة  من   
واإتقانها، فكثري من املتعلمني يت�ساءل: اأقراأ كثريا وال اأ�ستفيد فما احلل؟ ومن يقول: 
تيه! وَمن يقول: هذه الفائدة �سمعتها  منُذ اإغالقي للكتاب ال اأذكر املعلوماِت التي بني دفَّ
ِبها واحلاجة اإليها، وهذا ال�سوؤال يوؤرق كثريين ممن  كثرًيا لكنها ت�ستخفي عند تطلُّ
تفلت  من  دائم  قلق  فهناك  املطالعة،  من  القراءة، ويكرثون  العلم، ويدميون  يطلبون 
ني: فال�سقُّ االأول يتناول ا�سمحالل  قَّ املعارف وزوالها. والت�ساوؤُل ُيطَرُح عادًة على �سِ
املعرفة و�سرودها بعد وجودها، وال�سقُّ الثاين يتناول طرائق ا�ستح�سار املعارف 
ا�ستثمار  يف  يبحث  والثاين  املفقود،  َتَطلُِّب  يف  يبحث  فاالأول  الكامنة،  املوجودِة 
الثاين  املبحث  وعقدت  االأول،  ال�سقِّ  على  جوابا  املبحث  هذا  عقدتُّ  وقد  املوجود، 

قِّ الثاين. جوابا على ال�سِّ
والتمييز بني مرتبة ا�سمحالل املعرفة و�سرودها بعد وجوِدها، وبني مرتبة   
فوات ا�ستح�سارها مع وجودها �َسَبَق اإليه اأهُل العلم، فيفّرق االأ�سوليون بني الن�سيان 
وال�سهو، فال�سهو عندهم اأن يذهل عن املوجود، والن�سيان اأن يفقده مع تطّلبه اإياه، 

ولذلك يقول ال�سيوطي يف نظم الكوكب:
و�ل�سهُو �أن يذهل عن معلوِمة          وفارَق �لنِّ�سياُن يف عمومه

الأر�سية العلمية:
اأما ال�سق االأول من الت�ساوؤل فيجاب عنه باأنَّ بذوَر العلم عزيزٌة ال تنبت يف   
ها، وحني متتلك االأر�سية العلمية لعلٍم ما ت�ستطيع اأن تبني فوقها االأبراج  غري اأر�سِ
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�سريعُة  بطبيعتها  فاملعارف  عناء،  دومنا  املعلومات  و�سواهق  املعارف  من  العاجية 
التنا�سل كثريُة التوالد ولكن بعد بناء اأ�سا�ض التاأ�سيل ال�سحيح.

اإن االأر�سية العلمية التي اأعنيها هي اأ�سول امل�سائل يف باب ما من اأبواب العلم،   
وهي تلك التي ينفق طالب العلم الأجلها وجه النهار واآخره، ثم اإذا منَّ الله عليه با�ستقرارها 
يف �سدره وثباِتها يف عقله؛ اأ�سبحت مغناطي�سًا جاِذًبا ملعادِن املعلومات العابرة، ال يكاد 

ين�سى منها �سيئا،فالعلم كلما ا�ستقرت اأ�سوله حول باٍب ما؛ الَنت فروعه.
لي�ض متعلقًا -دائمًا-  الباب  النا�ض يف هذا  الفارق بني  اأن  تامة  قناعة  لدي   
من  ذهنه  يف  ي�ستقر  العوام  بع�َض  جتد  لذلك  العقلية،  والقدرات  الذهنية  بالفوارق 
املعلومات يف �سوؤون �ستى اأكرث عدًدا مما هو م�ستقر يف ذهن بع�ض طالب العلم، 
وهذا يدل على اأن الفارق لي�ض ذهنيا يف الغالب، وجتد اأي�سًا من العوام من يتقن 
الأول وهلة اأ�سماء رجال القبائل واالأقارب واالأ�سر والبيوت واالأن�ساب وما بينها من 
واالإ�سناد،  الرواية  اأ�سماء رجال  من  املحدثني  بع�ض  يحفظه  ما  يقارب  ما  االأ�سباب 

والباب واحد -فكالهما اأ�سماء- لكن تباينت االهتمامات!
ب املق�سود واإن كان ال يفي بنقل ال�سورة من كل زواياها،  �ساأ�سرب مثاال يقرِّ  

ثم �ساأذكر و�سيلة من و�سائل �سبط اأ�سول العلم على �سبيل االإ�سارة ال الب�سط ..
لو قيل الأحد مل ي�سمع يوما ما بالفقيه ال�سافعي املزين:  

1- هناك فقيه حاذق ا�سمه اإ�سماعيل بن يحيى املزين.
2- من كبار االآخذين عن ال�سافعي .

ر مذهبي. 3- ن�سر مذهب اإمامه، وقال ال�سافعي عنه:  املُزيّن نا�سِ
4- كانت له مناظرات عديدة، وكان قويَّ احلجة، دقيق الفهم، يلتقط املعايِن الدقيقة.

5- له كتاب املخت�سر يف مذهب ال�سافعي .
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فلن يبقى معه بعد اأ�سبوع عن هذا الفقيه -اإن بقَي- اإال ا�سمه!  
له  قراأ  اأو  املزين  عن  ُم�سَبَقة  ة  وخلفيَّ دقيق  ت�سور  لديه  الآخر  قيل  لو  لكن   
اأبي  باأنه مثال: خاُل  له عنه -ولو معلومًة عابرة-  ُذكر  ثم  له متنا،  اأو حفظ  م�سنفا 
املعلومة  هذه  فن�سيان  يعان!  ر�سِ �سليمان  بن  والربيع  هو  اأنه  اأو  الطحاوي!  جعفر 

بالن�سبة له اأ�سعب من تذكرها ..!
َظر اإىل ما  ه على قول واحد ثم َت�سعيد النَّ وهذه هي نف�سها هي ِفكرة التفقُّ  
اأُ�ُس�ٍض  وراء ذلك من اخلالف النازل والعايل..؛ الأن املطالَع لفقه املذاهب َيبني على 

موجودٍة وي�سّم النظري للنظري وال َيكاد ي�سكل عليه �سيء بعد �سبط كتاٍب ما.. 
ولنابغِة املغرب املو�سوعي االإمام اأبي عمر ابن عبد الرب يف كتابه التمهيد اإ�سارة لطيفة 
ملعنى �سبط االأ�سول وا�ستذكار الفروع، فبعد اأن اأورد حديث َعبِد اللَّه بن ُعمر اأَنَّ 
ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم قال: »اإمنا مثل �ساحب القراآن،كمثل �ساحب االإبل 
لة ، اإن عاهد عليها،اأم�سكها،واإن اأطلقها ذهبت« حتدث عن ذهاب القراآن اإن مل  املعقَّ
وا�ستذكر  اأ�سله  �سبط  َما  العلوم  )وخري  قال:  ثم  العلوم  من  بغريه  فكيف  يتعاهد 
فرعه، وقاد اإىل الله تعاىل ودلَّ على ما ير�ساه()1(، فالعقل بطبعه ال يقيم االأ�سل اإال 
اأقام عليه بنيان الفروع وربط بني املعلومات  اإذا ا�ستقرَّ االأ�سل؛  مبكابدة وعناء ثم 

َب بطريقة تلقائية مده�سة ملن تاأمل! م وفرَز ورتَّ و�سم النظري اإىل النظري وق�سَّ
اأ�سوُل  وقادت  حفظه،  �سُهَل  كرُث  كلما  العلَم  باأنَّ  اإمياٍن  بع�ُض  لديَّ  كان   
وا�سعا  قدرا  وعانى  �سبَط  كلما  َم  املتعلِّ واأن  هن،  الذِّ داخل  اأخواتها  رقاب  امل�سائل 
ٍة ومرتني..  من امل�سائل واأتقن كثريا من االأبواب اأ�سبح يحفظ يف ذلك الباب من مرَّ
ونظرٍة ونظرتني! ثم وجدت اإ�ساراٍت لطيفٍة لعدد من االأعالم يف هذا الباب، من ذلك 
ما ذكره اأبو عثمان اجلاحظ يف ر�سائله تنظريا لهذا املعنى ونقله عن اأبي بكر ابن 
�سيئا  راأيت  ما  فقال:  املقفع  ابَن  االأ�سم  ابُن  بكر  اأبو  )ذكر  اجلاحظ:  قال  االأ�سم؛ 

املرجع ال�سابق )14/ 131- 134( .  )1(
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اإال وقليله اأخف من كثريه اإال العلم، فاإنه كلما كرُث خفَّ حمله..()1(، وقال الربهان 
اأن يحفظ كتابا  للمتفقه  القا�سي.. يقول: ينبغي  اأ�ستاذنا  الزرنوجي احلنفي: )كان 
َنعم..  واحدا من كتب الفقه دائما، فيتي�سر له بعد ذلك حفظ ما �سمع من الفقه()2( 
اإذا َكرُث؛ هو اأمثُل التف�سريات ل�سبِط العامل دقائَق  ة العلم  فهذا املعنى يف ذكر ِخــفَّ
دة تتعلق بتباين  العلم يف اأبواٍب اأتقن اأ�سوَلها، وال�سك اأن ثمَة تف�سريات اأخرى عا�سِ
الت�سطيح  فمن  واالحتمال!  ال�سرب  وقوة  العقلية  الطاقات  وتفاوت  الذاتية  القدرات 

! توحيد اأ�سباب الظواهر القابلة للب�سط والعدِّ
املطلب الثاين

و�سيلة �سبط املعرفة
اأمتكن يف هذا  االأ�سا�ض، ولن  ببناء  املعرفة  هناك و�سائل عديدة يف �سبط   
املطلب اإال باالإ�سارة اإىل اإحدى هذه الو�سائل،وهذه الو�سيلة كان بع�ض العلماء قدمًيا 
وحديًثا حفًيا بها، ومن جربها وجَد ثمرتها يانعة، ولكنها ك�ساأن بقية الو�سائل يف 
َلب جناُحها َرهني قدرِة املتعلم على اجلَلد واالحتماِل. اأال وهي و�سيلة "التلخي�ض  الطَّ
واالخت�سار"،وهذه الو�سيلة يف �سبط املعارف كانت �سائعًة لدى العلماء يف القدمي 
زائدة  حفاوٌة  لبع�سهم  كانت  لكن  ا�ستعمالها،  مدى  يف  يتفاوتون  وهم  واحلديث، 
الناظر من  الله، فقد ي�ستغرب  الذهبي رحمه  االإ�سالم  اأولئك موؤرخ  بها، واأذكر من 
كرثة خمت�سراته للكتب التي اأجنزها اأياَم الطلب، وهو خالَل كتبه ي�سرُي اإىل بع�ض 
خمت�سراته، ويومئ اأحيانًا بذكر الباعث لهذا االخت�سار، فحينما حتدث عن بع�ض 
م�سائل االإميان، قال: )هذه م�ساألة كبرية، قد �سنف فيها العلماء كتبا، وَجمع ِفيَها 
لكتاب  تطرق  وحني  رُتُه()3(،  اخَت�سَ َقد  َحاِفال  جملدا  �َسيخَنا  ا�ِض  الَعبَّ اأَُبو  االإَِمام 
َقد  ُمفيٌد  ِكَتاب  َفهَو  َحال  )َوِبكّل  قال:  ال�سري  يف  احلاكم  الله  عبد  الأبي  امل�ستدرك 

الر�سائل )195/2(.  )1(
عليم املتعلم )61(.  )2(

ال�سري )21/ 432(.  )3(
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اخت�سرُتُه()1(، وحني اأراد الدخول يف كتابه "ميزان االعتدال" قال: )و�سنف اأبو 
لت عليه ذياًل بعد  الفرج ابن اجلوزي كتابا كبريا يف ذلك كنت اخت�سرته اأوال ثم ذيَّ
كتاٍب  يف  التفتي�ض  الأَمِد  للكتب،ومطيال  التلخي�ض  كثري  الله  رحمه  فكان  ذيل()2(، 
اإال  لغريه  كتابا  راأى  اأن  )قل  الفا�سي:  الدين  تقي  مكة  موؤرخ  عنه  قال  واحد،حتى 
اخت�سره اأو ا�ستدرك فيه اأو انتقى منه()3(، فلم يكن الذهبّي -مثَلنا- ي�سرتق النظَر 

ا�سرتاقا لعيوِن املوؤلفات والت�سانيف، ثم يطويها وراء ظهره طًيا اإىل ما �سواها!
ورمبا �ساع اخت�سار الذهبي للكتاب ون�سي النا�ُض اأ�سله، ومن ذلك ما قاله اأبو   
احلجاج املزي عن الذهبي: )ال�سيخ �سم�ض الدين اإذا اخت�سر �سيئًا اأذهبه( فاختلف 
نه بالذهب؟ قال الفا�سي: االأول  ي بــ "اأذهبه": اأعدمه؛ اأم اأراد ح�سَّ النا�ض هل اأراد املزِّ

اأقرب)4(.
ومل يكن الذهبيُّ وحَده �سالكا طريقة االخت�سار يف الطلب والت�سنيف، فهذا   
ابن منظور -�ساحب الل�سان- يقول عنه ال�سفدي: )ال اأعرف يف االأدب وغريه كتابًا 

مطوال اإال وقد اخت�سره وزّوق عنقوده واعت�سره()5(.
ومن مقا�سِد االخت�سار عند العلماِء حذُف احل�سو والزائد واملكرر واالقت�سار   
ى �سبطها وي�سهل االإحاطُة بها، وي�سرح  على ما يراه املخت�سر اأ�سول العلم ليت�سنَّ
رين بهذا املق�سد، ومن ذلك ما ذكره حممد بن عبد الرحمن الدندري  بع�ض املخت�سِ

ِل اخت�ساره: ملا اخت�سر نظَم "امللحة يف االإعراب"؛قال يف اأوَّ
وها �أنا �خرتُت �خت�ساَر �مللحة             �أمنحه �لطالب فهو ِمْنحْه

ويف �لذي �خت�سرته �حل�سو �سقط          ليقرب �حلفظ ويبعد �لغلط)6(

املرجع ال�سابق )33/ 169(..  )1(
ميزان العتدال )1/ 2(.  )2(
تعريف ذوي العال )49(.  )3(

املرجع ال�سابق )48(.  )4(
اأعيان الع�سر )5/ 270(.  )5(

اأعيان الع�سر لل�سفدي )4/ 491(.  )6(
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التاريخ  خالل  الذائع  للكتب  والتلخي�ض  االخت�سار  منط  اأن  املُْدَرِك  ومن   
االإ�سالمي؛ مل يكن بال�سرورة بق�سد التح�سيل، واإمنا هو منط من اأمناط التاأليف 
اأ�سلوب  يف  َوَجَد  َمْن  وحديثا  قدميا  العلم  اأهل  من  كاَن  لكن  الرتاث،  يف  العريق 
التلخي�ض نفعا عظيما لنف�سه حتى ال يكاد يعدل به و�سيلًة اأخرى من و�سائل الطلب، 
ياأتي  اأزَيد، الأن االخت�سار  له ثالث مرات بل  الذي تلخ�سه يعادل قراءتك  فالكتاب 
الحقا بعد القراءة االأوىل الفاح�سة، ثم اإذا انتهى الطالب من التلخي�ض اأعاد النظر 
فيه –اأي التلخي�ض- مرًة ومرتني وهذه النظرة جتمع اأ�سول م�سائل امللخ�ض باإذن 
الذي  للباب  خا�ض  وتذوق  علمية  اأر�سية  للطالب  ي�سبح  هذا  فبعد  القلب،  يف  الله 
�سه وتكون له فيه ملكة قابلة للتنامي، وهنا بعد وقت من مراجعة التلخي�ض ي�سل  خلَّ
ملرحلة ا�ستقرار الفوائد يف الباب الأدنى نظرة، ولي�ض بال�سرورة اأن يلخ�ض املتعّلم 
غري  اأو  اأ�سولية  اأو  فقهية  اأو  عقدية  امل�سائل  من  م�ساألًة  �ض  خلَّ فرمبا  كامال؛  كتابا 
ابتداًء على كتاٍب بعينه هو  للم�ساألة  ذلك.. كانت م�سكلًة عنده، ورمبا بنى تلخي�سه 
عمدٌة يف هذه امل�ساألة، ثم جمع الفوائد واالإ�سافات والتلخي�ض واال�ستدراكات التي 
ه، ثم اأعاد النظر فيه بعد مدة من اختمار  �سَ مل يوردها �ساحب الكتاب، ثم در�ض ملخَّ
امل�سائل يف الذهن، فيكت�سف اأن بني يديه كتابا على و�سك الوالدة، ورمبا مل يكتب 
يف تلك امل�ساألة نحو هذا الكتاب الوليد! ومن اأهل العلم من كان ي�سري اإىل اأنه َعَمد اإىل 
اخت�سار مو�سع اأو م�ساألة؛ كما ذكر النووي اأنه َعَمد اإىل تلخي�ض ما ذكره ابن عبد 
اإي�ساح هذا، ومن  اأطنب اأعالم املحدثني يف  الرب يف م�ساألة من امل�سائل فقال: )قد 
اأح�سنهم له اإي�ساًحا احلافظ اأبو عمر ابن عبد الرب يف كتاب التمهيد يف �سرح املوطاأ، 

وقد خل�ست مقا�سَد ما ذكره()1(.
وعوًدا على بدء نقول باأن كثريا من االأذهان �سديدة التقارب واأن غالَب العقول   
بالغُة الت�سابه، واإمنا الفوارُق بني النا�ض فيما يتعلق ب�سبِط املعرفة تدوُر يف كثرٍي من 

ة العلمية وبناء االأ�سا�ض ال�سحيح. االأحيان حول مدى تهيئِة االأر�سيَّ
تهذيب الأ�سماء واللغات )1/ 185(.  )1(
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املبحث الثاين
املعرفة الكامنة

املطلب االأول
اإ�سكالية املعرفة الكامنة

من املفارقات امل�ساهدة اأن يوجد اثنان ي�سرتكان يف قوة احلفظ وي�ستويان   
يف مقداره لكنهما يفرتقان افرتاًقا هائال يف ا�ستثماره وتوظيفه عند احلاجة اإليه؛ 
فكم من حافظ للقراآن ال يخرم منه حرًفا؛ يعجز عن ا�ستح�سار ن�سو�ض �سريحة ال 
حتتاج اإىل مهارة ا�ستنباطًا ودفٍع للتعار�ض اأو جمٍع بني الن�سو�ض ال�ستخراج داللة 

�سمنية من جمموِعها.
هذه املفاَرقة التي تلوح كثريا يف جماِمِع العلم تقودنا اإىل اإبراز متييز ذكره   
بع�ض العلماء يف كتب الرتاجم واأكرثوا من االإ�سارِة اإليه والتنويِه به، فحينما يريدون 
والفقه و�سعة  اأقراَنه كاحلفظ  به  فاَق  التي  زاته  العامل ويذكرون مميِّ علم  االإبانَة عن 
االطالع على العلوم، فاإنهم ُيرِدفون ذلك اأحيانا باحلديث عن ملكته يف ا�ستح�سار 
زون  فيميِّ يحتاجه،  حينما  املحفوَظ  ا�ستثماره  ومدى  �سدره،  يف  الكامنة  املعارف 
احلافَظ من امل�ستح�سر، واأكرث من راأيته ي�سري لهذا التمييز ويعتني به هو احلافظ 
ابن حجر رحمه الله يف ما جَمَعه من تراجم يف كتاَبيه )الدرر الكامنة( و)اإنباء الغمر(، 
فرمّبا قال عن �ساحب الرتجمة مثال: )كان كثري اال�ستح�سار()1(، اأو )كان عجبا يف 
َعَطَف اال�ستح�سار على احلفظ مغايرًة بينهما ال من باب  ا  اال�ستح�سار()2(، ورمبَّ

ِل وهلة. عطف املثيل على مثيله كما يتوهم الناظُر الأوَّ
مقداره  اأو  املحفوظ  ات�ساِع  اإىل  االإ�سارة  دوَن  اال�ستح�سار  ذكر  ورمبا   
ابِن كثري: )كان كثري اال�ستح�سار  ابن حجر عن  املثال، قال  اأ�سا�سا، فعلى �سبيل 

اإنباء الغمر )1/ 46(.  )1(
الدرر الكامنة )1/ 168(.  )2(
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الهيثمي  الِعراقي ذَكَر  ل�سيِخِه  الفهم()1(، وحينما �ساق ترجمَته  الن�سيان جيد  قليل 
عليه  االآخر  وامتياز  باحلفظ،  االآخر  على  باالمتياز  اأحَدهما  فو�سف  الله،  رحمهما 
باال�ستح�سار، فقال: )و�سار الهيثميُّ ل�سّدة ممار�سته اأكرث ا�ستح�سارا للمتون من 
�سيخه حتى يظن من ال خربة له اأنه اأحفظ منه()2(، فابُن حجر يرى اأن العراقيَّ اأحفظ، 

والهيثمي اأكرث ا�ستح�سارا!
عن  فرعا  اال�ستح�سار  بجعلهم  وذلك  النا�ض  بع�ض  لدى  �سائٌع  وهٌم  هناك   
الفهم ومالزما له، ويجعلون ثمَة تقاُبال بني احلفاظ من جهة، والفقهاِء امل�ستح�سرين 
من جهٍة اأخرى، فمن كان مو�سوفا بالفهم فهو بال�سرورة قوّي اال�ستح�سار، وهذا 
لي�ض �سحيحا بهذا االإطالق، فال �سك اأن ُعْمَق الَفهم معنٌي على اال�ستح�سار، لكنه 
لي�ض مالزًما له بال�سرورة، وقد قال ابن حجر عن اأحد فقهاء ال�سافعية فيوقته: )حفظ 
اأ�سهر، وحفظ كثريا من املخت�سرات .. وكان قليل اال�ستح�سار  التنبيه يف ثمانية 
اإال اأنه جيد الذهن ح�سن الت�سرف()3(، فابن حجر -رحمه الله- ي�سف هذا الفقيه 
الذي عا�سره بكرثة املحفوظ وجودة الفهم وح�سن الت�سرف اإال اأنه رغم ذلك قليل 

اال�ستح�سار ملا يحفظه!
اأن  جتد  العلم  اأهل  كتب  يف  املنقولة  املناظرات  يف  طرفك  اأَجْلَت  اإذا  واأنت   
املتناظَريِن يف م�ساألٍة ال ي�سرتط تفاوتهما يف املعطيات العلمية، واإمنا كثريا ما يقراأ 
التناظر  ِحْفِظه قبل  اأحدهما على االآخر دليال -هو ن�ٌضّ يف امل�ساألة- ي�سرتكاِن يف 

لكنه يغيب وتتوارى رَقَبُته بني ِزحام املعلومات .
واأ�سُل هذه الظاهرة املاألوفة يح�سل لكل اأحد مهما بلغ من متانة التاأ�سيل   
وقوة الر�سوخ،فينقطع عن الل�ساِن يف حلظٍة ما مدُد القلب وتختفي عن ناظري املرء 
َر املرُء ذَكَر وثاَب اإىل الدليل،  منارُة الدليل فال يراها مع �سدة معرفته لها قبُل، فاإذا ُذِكّ

اإنباء الغمر )1/ 46(.  )1(
املرجع ال�سابق )5/ 172(.  )2(
املرجع ال�سابق )8/ 129(.  )3(
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كما غابت اآية )وما حممد اإال ر�سول قد خلت من قبله الر�سل..( واآية )اإنك ميت واإنهم 
ميتون( عن فاروق االأمة يف املوقف الع�سيب واأدركها حني تالها ال�سديق ر�سي الله 
عنهما فقال :)ما �سعرت اأنها يف كتاب الله()1(، فالعلم االإن�ساين بطبِعه يح�سر ويغيب 
كما يقول ابن تيمية –رحمه الله- يف تو�سيف نق�ض علم االإن�سان: )واإن كان علمه 
يف نف�سه، فلي�ض هو اأمرا الزما للنف�سلزوم االألوان للمتلونات، بل قد يذهل االإن�سان 

عنه ويغفل.. فهو �سيء يح�سر تارة ويغيب اأخرى()2(.
مناذج كا�سفة:

اأودُّ اأن اأ�سرت�سَل قليال يف اإيراد بع�ض النماذج التي تك�سف بجالء تفاوت   
النا�ض يف ا�ستح�سار املعارف الكامنة مع ا�سرتاكهم يف حفِظها، وقد اأوردُت مثاال 
ال�ستح�سار  مثاال  ثم  احلديث،  اال�ستح�سار  مثال  ف�ساأورد  االآيات،  ال�ستح�سار 

اأ�سعار العرب.
اأما املثال االأول فقد وقفت امراأة على جمل�ض فيه اأكابر املحدثني: يحيى بن   
معني واأبو خيثمة زهري بن حرب وخلف بن �سامل وغريهم.. ف�سمعتهم يقولون: قال 
ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم و�سمعت ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم ورواه 
املوتى -وكانت  تغ�سل  احلائ�ض  املراأة عن  ف�ساألتهم  فالن،  به غري  وما حدث  فالن 
غا�سلة- فلم يجبها اأحد منهم، وجعل بع�سهم ينظر اإىل بع�ض، وبينما هم كذلك اإذ 
اأقبل عليهم االإمام اأبو ثور، فقيل لها: عليك بالرجل الـُمقِبل، فالتفتت اإليه وقد دنا منها 
ف�ساألته فقال: نعم تغ�سل امليت حلديث عثمان بن االأحنف عن القا�سم عن عائ�سة اأن 
النبي �سلى الله عليه و�سلم قال لها: )اأما اإن حي�ستك لي�ست يف يدك. ولقولها: كنت 
اأفرق راأ�ض ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم باملاء واأنا حائ�ض. قال اأبو ثور: فاإذا 

فرقت راأ�ض احلي باملاء فامليت اأوىل به( .
م�سند اأحمد )25841(.  )1(

جمموع الفتاوى )18/ 199(.  )2(
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ثور  اأبي  بني  املحاورة  هذه  �سهدوا  الذين  ثني  املحِدّ اأن  اخلرِب  يف  اللطيف   
اأبو ثور: نعم رواه فالن،  واملراأة ال�سائلة؛ قالوا على الفور عن احلديث الذي رواه 
ونعرفه من طريق كذا، وخا�سوا يف الطرق والروايات،فقالت املراأة متعجبًة منهم: 

فاأين كنتم اإىل االآن؟)1(
واأما الثاين فقد راأى هارون الر�سيد مرًة يف بع�ض اأ�سفاره ناًرا ت�سطرم بالليل   
من بعيد، فقال ملن معه من علماء اللغة وهم االأ�سمعي والك�سائي واليزيدي: اأن�سدوين 
الكبار  اللغة واأوعيتها  اأقحاُح  الر�سيد هم  الذين �ساألهم  الثالثة  النار، وهوؤالء  يف هذه 
يف ذلك الزمان، فاأن�سد االأ�سمعُيّ عدَة اأبيات، ومل يذكر اليزيدي والك�سائي �سيًئا، ومل 
ينِب�سا ب�سطِر بيت؛ فلما فرغ االأ�سمعُيّ من اإن�ساده؛ قال اليزيدي والك�سائي للر�سيد: 

ا)2(. والله يا اأمري املوؤمنني: ما اأن�سدك �سيًئا اإال وقد عرفناه، ولكنه اأح�سُر ِذهًنا ِمَنّ
ا  ًقا اأولَيّ من اأنعَم النظر فلن ينازع يف كون عامة النماذج املذكورة لي�ست متعلقة تعُلّ  
با�ستنباط املعاين الغائرة يف بطون االأدلة، واإمنا هي يف جمملها ن�سو�ُض االأدلة، وقد 
راعيُت ذلك يف انتخاب النماذج؛ الأن اال�ستنباَط قدر زائد على اال�ستح�سار،فاال�ستنباط 
هو ا�ستح�سار مرّكب من ا�ستذكار الدليل والداللة، واإن كان يراعى اأن خمرجاِت العلم 
ال ميكن اأن تكون ثمرة خ�سلٍة واحدٍة من خ�ساِله كاال�ستح�سار اأو احلفظ اأو الفهم 
بهذا  املراد  اأخرى، ولي�ض  املواقف خ�سلٌة على  تغِلب على بع�ض  لكن  اال�ستنباط،  اأو 
اال�ستح�سار هو ا�ستح�سار األفاظ الن�سو�ض واإن كان ذلك اأكمل �سور اال�ستح�سار، 

واإمنا يت�سمن حديثنا هنا ا�ستح�سار االألفاظ واملعاين.
املطلب الثاين

و�سيلة ا�ستح�سار املعرفة
احللل  اأن  ووجدت  املو�سوع  هذا  يف  كتب  مما  الكثري  يف  ري  ب�سَ اأَجْلُت   
ة املُدَخلة وتقليبها على وجوه خمتلفة، واأما الثاين فهو  جانبان: اأما االأول فهو  املاَدّ

ث الفا�سل للرامهرمزي )1/ 249(. املحدِّ  )1(
طبقات النحويني للزبيدي )169(.  )2(
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تفعيل النظرة ال�ساملة.
يختزنها  التي  املعلومات   : خمتلفة  وجوه  على  وتقليبها  املدخلة  املادة  م�ساءلة   /1
طالب العلم اأيام الطلِب واأزمنة التح�سيل هي مواد م�سَمتة )خام(، وهي على 
لة دَلفت  �سبيل املثال ن�سو�ٌض قراآنية، اأو اأحاديث كتاب اأحكام، اأو ق�سائد مطَوّ
اإىل الذهن قطعًة واحدة، ودخولها بهذه ال�سورة يعرقل ا�ستثمارها عند احلاجة 
اإليها ويجعلها غري قابلة للتجزئة والفرز والتفريق وا�ستخراج الن�ض املطلوب 
حلظة االحتياج اإليه ما مل تخ�سع لتقنية امل�ساءلة الدائمة، وتتخذ هذه امل�ساءلة 
العقل  للمعارف املختزنة يف تالفيف  الذاتي  التاأمل  اإما كرثة  اأ�سكاال متعددة، 
وحماولة ك�سف النظائر وبيان الفروق،والقراءُة بال تاأمل وال تفكر وال اإعمال 
ومدار�سُتهم  لالأقران  املباحثُة  ا  واإَمّ والرقبة،  للعينني  اإرهاق  جمرد  هي  للذهن 

على ما �سياأتي بيانه. 
ل من تقنية امل�ساءلة �سحُذ الذهن ونف�ُض الغبار الذي ي�سرع يف الرتاكم  واملح�سَّ  

فوق رفوف املعارف اإن ظّلت م�ستكنًة حبي�سَة الفوؤاد. 
ثمةَ حتّفز عقلي يجده طالب العلم زمَن املدار�سة العلمية، وهناك توّثب روحي   
حلظَة التناظر بني االأقران باملعارف، وهذه احلالة االنفعالية للنف�ض هي وحدها 
احلاجة  عند  ِتباعا  الذهن  من  املعارف  منه  تنال  د  معَبّ طريق  لتمهيد  املالئمة 
اإليها الحقا، بخالف حاِل ذلك املنزوي حينما يقراأ ويحفظ با�سرتخاء تام يف 
ه كثريا ما تبقى اأر�ُض معارفه ِبكرا مل ت�سّقها معاول البحث  زاوية مكتبته، فاإنَّ
وامل�ساءلة؛ فرمبا انتهى اإىل ما عرّب عنه ابن حجر عن حال اأحدهم باأنه )كان يف 
اأول اأمره ذكيا فِطنا،راأيُت خطوط ف�سالء ذلك الع�سر يف طبقات ال�سماع ت�سفه 
باحلفظ ونحوه من ال�سفات العلمية،ولكن ملا راأيناه مل يكن يف اال�ستح�سار وال 
فوقف  الكتابة  عليه  وغلبت  ا�سرتوح  عمره  طال  ملا  فكاأنه  بذاك  الت�سرف  يف 
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�سمور  �سبب  باأن  حجر  ابن  ذكره  الذي  والتعليَل  التحليَل  وتاأمل  ذهنه()1(، 
اال�ستح�سار عند هذا الرجل: اال�سرتواُح وغلبُة الكتابة؛ فوقَف الذهن!

العلم  طالب  اأن  هو  اال�ستح�سار  ملكة  تنمية  املباِحَثات يف  من  االإفادة  و�سبُب   
ه ال�ستذكار كلِّ  ّ فا كامَل حوا�سِ را جميع طاقته، وموظِّ يظلُّ �ساعة النقا�ض م�سخِّ
ما لديه قبل املباحثة، ول�سبط كل ما يقوله ُمناِظُره يف اأثنائها، ولتدارِك كل ما 
ز هو اأكرث االأجواء قابليًة لرفع م�ستوى االنتفاع  فاته بعدها، فهذا اجلوُّ املتحفِّ
َخرة، وهذا مت�سل مبا تذكره اخلربة احلديثة يف جمال علم الذاكرة  باملعارف املدَّ
يف ما ي�سمونه بـــ )املوقف االنفعايل(: باأن االأحداث واخلربات امل�سحونة انفعاليا 
)بانفعاالت �سلبية اأو اإيجابية( ي�سُهل تذكرها اأكرث من اخلربات التي مل ترافقها 
مثل هذه االنفعاالت، وهو ما �سماه بع�ض الباحثني يف هذا املجال بـ (الذاكرة 

االنفعالية( .
اإليه  ومعنى االإفادة من املباحثة بني االأقراِن حت�سيال مللكة اال�ستح�سار اأ�سار   
عدٌد من العلماء، فمن ذلك ما اأ�سار اإليه الرافعي –رحمه الله- يف ر�سائله بقوله: 
)املناق�سة من اأنفع الو�سائل يف تثبيت امل�سائل يف الذهن وقلما ين�سى االإن�سان 

م�ساألًة ناق�ض فيها()2(. 
واأ�سار لهذا املعنى من قبل اخلليفة عمر بن عبد العزيز -رحمه الله-واأوماأ اإىل   
بجوامع  اأخذ  اإال  الرجال  اأحدا الحى  راأيت  )ما  بقوله:  اال�ستح�سار  على  اأثره 
الكلم( قال يحيى بن مزين: )يريد باملالحاة هنا املخاو�سة واملراجعة على وجه 

التعليم والتفهم واملذاكرة واملدار�سة()3(.
ال  فاإنه  تنميتها،  وو�سائل  اال�ستح�سار  ملكة  عن  يكتب  باحثان  يريد  حينما   
يتعلق مبلكة  ما  ننقل  اأن  املطلب  تيمية،ويعنينا يف هذا  ابن  ي�ستطيع �سخ�سية 

ذيل الدرر الكامنة )122(.  )1(
ر�سائل الرافعي )226(.  )2(

جامع بيان العلم وف�سله لبن عبدالرب )2/ 108(.  )3(
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اال�ستح�سار؛ فيقول الذهبي يف ذكر ا�ستح�سار ابن تيمية للن�سو�ض القراآنية: 
اإقامة الدليل بها على امل�ساألة قوة  القراآن وقت  )وله يف ا�ستح�سار االآيات من 
عجيبة()1(، وقد اجتمع بابن تيمية العالمُة ال�سافعي املتفنن اأبو الفتح ابن دقيق 
العيد ف�ُسِئَل عنه بعد اجتماعه به كيف راأيته؟ فقال: )راأيت رجاًل �سائر العلوم 

بني عينيه ، ياأخذ ما �ساء منها ويرتك ما �ساء()2(.
لكني  ة،  َيّ ِجِبِلّ ومواهب  ادة  وَقّ ذاكرًة  املبهر  اال�ستح�سار  هذا  وراء  اأن  ريَب  ال   
ابن  معارف  كون  وهو  املبحث،  بهذا  يتعلق  الذي  ال�سبب  اإىل  اأ�سري  اأن  اأحب 
ة،  تيمية كانت تتعر�ض با�ستمرار ملعاول اال�ستخراج الدائمة واملباحثة امل�ستمَرّ
ومل يقت�سر ذلك اال�ستخراج على زمن كهولته بل حتى اأيام الَيَفاعة، كما يقول 
عن مناظرته للمتكلمني اأيام �سباه: )واأذكر اأين قلت مرًة لبع�ض من كان ينت�سر 
لهم من امل�سغوفني بهم - واأنا اإذ ذاك �سغري َقِريُب العهد من االحتالم –: كلُّ 
ا يِف الدالئل واإما يف امل�سائل..(. ومل يقت�سر على  ما يقوله هوؤالء ففيه باطل اإَمّ
ًة.. ا�ستمرَّ ال�سبي  نزِح معارفه يف �ساعات اليقظة؛ بل حتى حينما خلَد للنوم مرَّ
احلّراين يف م�ساَءلة املعارف وا�ستخراِجها؛ كما يقول: )كنت اأرى يف منامي 
ابن �سينا واأناظره، واأقول له: اأنتم تزعمون اأنكم عقالء العامل واأذكياء اخللق، 

وتقولون مثل هذا الكالم الذي ال يقوله اأ�سعف النا�ض عقال..()3(. 
اأة قابلة  ة امل�سَمتة اإىل اإجابات جمَزّ ة املدخلة هو حتويُل املاَدّ اإن املراَد مب�ساءلة املاَدّ  
لال�ستخراج عند احلاجة، فلي�ست مقت�سرًة على و�سيَلتي التاأمل واملناظرة، واإمنا 
كلُّ ما اأفاد الطالَب كرثَة حرِث املاّدة وبعِثها من مرَقِدها؛ فقطوف اال�ستح�سار 
العلم بكرثة املمار�سة كما يقول ابن  ا، ومي�سي حال طالب  تزداد ن�سًجا ودنَوّ

حجر عن الهيثمي: )و�سار كثري اال�ستح�سار للمتون جدا لكرثة املمار�سة()4(.
العقود الدرية لبن عبدالهادي )41(..  )1(

�سذرات الذهب لبن العماد )8 / 146(.  )2(

بيان تلبي�ض اجلهمية )5/ 264-263(.  )3(
اإنباء الغمر )2/ 309(.  )4(
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اأما ما يتعلق بتقليب املادة العلمية على وجوه خمتلفة فالأَنّ الطالب ُيدخل املادة   
ابتداًء يف �سويداء قلبه قطعًة واحدًة، وِمْنَثَمّ مت�سي اأي�سر طريقة عليه ال�ستخراج 
ا قطعًة واحدة، فاإذا اأراد اأن ي�ست�سهد باالآية العا�سرة  �ساهد منها هي تالوتها اأي�سً
لها حتى ي�سل اإىل حمل ال�ساهد،  من �سورة النباأ ا�سطَرّ لتالوة ال�سورة من اأَوّ
اأول  لالإن�ساد من  ا�سطر  الفاعل  باب  الثامن يف  بالبيت  باال�ست�سهاد  هَمّ  واإذا 
الباب اإىل اأن يظفر ببغيته، واأف�سل ما يعني على جتاوز هذه الظاهرة الطبيعية 
االإدخال  والتنويع يف  الذهن على وجوه خمتلفة،  العلمية يف  املادة  تقليب  هو 
ولهذا  احتياِجه،  الذهن حلظة  ال�ساهد من خبايا  اختال�ض  لت�سهيل  القلب  على 
التقليب طرائق ال حت�سى كرثًة، فمثال لو تبارى جمموعة من الطلبة احلفاظ على 
ا�ستخراج اآيات اجلنة من ربع القراآن االأخري، اأو اآيات املالئكة يف القراآن، اأو 
ت�سابق ثَلّة من حفاظ الزاد على �سرد م�سائل باب ما ال على ترتيب املاتن واإمنا 
على ترتيب اأدلة امل�سائل يف الظهور مثال،اأو عمد حافظ املعَلّقات اإىل ا�ستخراج 
اأبيات متعلقة ببع�ض املوا�سيع نحو اأبيات االإميان وال�سك بالبعث لدى �سعراء 
املعلقات لكان لذلك اأثره البنيِّ يف �سرعة ا�ستح�سار هذه ال�سواهد، و�سيلحظ 
احلافظ ابتداًء نوعا من التع�سر يف اأثناء ا�ستخراج ال�سواهد كاأمنا هو مي�سي 
يف طريٍق م�ستوعر مليء باحلجارة، ثم مع م�سّي الوقت واال�سطبار يتمر�ض 

الذهن على نزِف املعارف الكامنة.
�سمن  ال�سواهد  حفظ  خمتلفة  وجوه  على  العلمية  املادة  تقليب  طرائق  ومن   
ة؛ فمن املالحظ اأن حفظ اأحاديث االأحكام من �سياقاتها الفقهية  �سياقاتها التداولَيّ
يعني على ذكر ال�سورة واحلكم والدليل معا، وكذا حفظ ال�ساهد اللغوي �سمن 
�سياقه املرتبط بال�ساهد واملنا�سبة يعني على تذكر ذلك كِلّه، وهذا اأي�سا ما تذكره 
فال�سياق  واال�سرتاط(  )االقرتان  مببداأ  عندهم  ي�سمى  وفقما  احلديثة  اخلربة 
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كاملًة،  وا�سرتجاعها  ا�ستح�سارها  يف  ي�ساعد  ما  مادة  تعلم  فيه  يجري  الذي 
الوهاب امل�سريي يف تعليل قوة  ال�سواهد املجربة يف ذلك ما ف�سره عبد  ومن 
ا�ستح�ساره لكونه دائما ي�سع )كلَّ معلومٍة اأو حدٍث داخل منط؛ فا�سرتجاعه 

يكون �سهال()1(.
ومن طرائق تقليب املادة العلمية على وجوه خمتلفة التي كان يفعلها بع�ض العلماء:   
اإيراد اآية ثم حتفيز اأذهان الطلبة وا�ستفزازه الذكر كل ما يتعلق بها نحوا اأو 
النافعة يف تنمية ملكة اال�ستح�سار  اأو تف�سريا، وال ت�سلح هذه الطريقة  فقها 
اإال باإزاء �سيخ متمكن، وهي ما كان يفعلها ال�سيخ اإبراهيم بن عبد الرحمن بن 
الدين  القا�سي جالل  ابن حجر عنه: )ذكر يل  جماعة يف متريِنه لطالبه، قال 
البلقيني، اأنه ح�سر درو�سه، وو�سفه بكرثة اال�ستح�سار، قال: وكانت طريقته 
غ  اأنه يلقي االآية اأو امل�ساألة، فيتجاذب الطلبُة القوَل يف ذلك والبحث، وهو ُم�سْ
اإليهم، اإىل اأن يتناهى ما عندهم، فيبتدئ فيقرر ما ذكروه، ثم ي�ستدرك َما مل 

يتعر�سوا له، فيفيد غرائ بوفوائد()2(.
ون  وجتد العلماَء من القرون االأوىل لديهم عنايٌة بق�سية ا�ستح�سار العلم ويفتنُّ  
يف تقليب املادة العلمية على وجوه خمتلفة، فهذا االإمام البخاري -رحمه الله- 
اإليه وقوله  الله تعاىل تعرج املالئكة والروح  يورد يف �سحيحه يف باب )قول 
تعاىل اإليه ي�سعد الكلم الطيب( حديَث اخلوارج، فيبني احلافظ ابن حجر رحمه 
البخاري يف  التي ذكرها  الرواية  اأن احلديث جاء يف بع�ض رواياته غري  الله 
احلافظ:  قال  ال�سماء(،  يف  من  اأمني  واأنا  تاأمنوين  )اأال  لفظة:  املذكور  الباب 
اإدخال  لكنه جرى على عادته يف  للرتجمة  منا�سبة هذا احلديث  )وبهذا تظهر 
احلديث يف الباب للفظة تكون يف بع�ض طرقه هي املنا�سبة لذلك الباب ي�سري 

حوارات امل�سريي ل�سوزان حريف )1/ 42(.  )1(
رفع الإ�سر )29(.  )2(
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اإليها ويريد بذلك �سحذ االأذهان والبعث على كرثة اال�ستح�سار()1(.
ي  تفعيل النظرة الكلية :املعارف يف كافة احلقول غزيرة التفا�سيل كثرية الت�سِظّ  /2
وال �سبيل لالإحاطة بها كِلّها وا�ستح�سارها عند احلاجة اإليها،فاإن )الفروع ال حَدّ 
لها تنتهي اإليه اأبدا()2(، كما يقوُل ابُن عبد الرب يف جاِمِعه،لكْن ِمن ِنَعِم الله على 
الطالبني اأن جعل لكل حقٍل معريٍفّ قواعَد جاِمعة تطوق اأطراف هو تلُمّ �سعَثه، 
َل مطلوبه، وقد اأ�سار  ّ ولوال ذلك ما ا�ستطاع عامٌل اأن ي�سل اإىل مبتغاه ويح�سِ
العلماء كثريا اإىل اأهمية االعتناء بالقواعد الكلية توطئًة ال�ستح�سار التفا�سيل 
الكثرية، كما يقول الزرك�سي: )اإن �سبط االأمور املنت�سرة املتعددة يف القوانني 
ابن  العبا�ض  اأبو  يقول  وكما  ل�سبطها(،  واأدعى  حلفظها،  اأوعى  املتحدة،هي 
تيمية: )ال بد اأن يكون مع االإن�سان اأ�سول كلية يرد اإليها اجلزئيات ليتكلم بعلم 
الله �سديد االحتفاء بالكليات ورّد الفروع الكثرية  وعدل()3(، وقد كان رحمه 
اإليها والتوكيد عليها يف كل الفنون التي يتطرق اإليها؛ كما يقول اأحد اخلرباء 
الكبار بكتبه وهو العامل عبد الرحمن ال�سعدي رحمه الله يف ذكر اأعظم مميزات 
القواعد  على  بالتنبيه  به غريها..االعتناء  فاقت  ما  اأعظم  )من  تيمية:  ابن  كتب 
الكلية، واالأ�سول اجلامعة، وال�سوابط املحيطة يف كل فٍنّ من الفنون التي تكلم 
بها()4(، وعلى �سبيل املثال حينما انتقَد ابُن تيمية بع�ض التفريعات والتطويالت 
يف باب االأَميان؛ ذكر اأن الباب كلَّه ُي�سبط بثالث قواعد، فقال: )وال يحتاج باب 

االأميان اإىل تفريع اإذ هذه االأ�سول الثالثة ت�سبطه �سبطًا ح�سنًا()5(.
ومن هنا فاإنَّ من اأ�ساليب حت�سيل ملكة النظرة الكلية هو كرثة القراءة والنظر   
يف اأمثال كتب ابن تيمية، و�ستالحظ مع مرور الوقت اأن ال�سوابَط والقواعد ال 

فتح الباري )516/13(.  )1(
جامع بيان العلم لبن عبدالرب )1/ 171(.  )2(

منهاج ال�سنة )5/ 83(.  )3(
طريق الو�سول )5(.  )4(
ال�ستقامة )1/ 11(.  )5(
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تقت�سر على ما ي�سميه العلماء بالقواعد، نحو القواعد الفقهية وقواعد التف�سري 
وقواعد ال�سفات ونحوها -واإن كانت تدخل فيها اأ�سالًة- واإمنا ال تنترث حبات 
الفروع يف اأي حقل اإال من خيط قاعدة كلية َعِلمها َمْن َعِلَمها وجِهلها من جِهلها، 
اء هو الذي ي�ستعلي يف اأثناء املطالعة عن االإغراق يف جزئيات  واحلاذق من القرَّ
االأبواب بحثا عن القاعدة الناِظَمة، فاإذا اأم�سك بها اإما ا�ستنباطا ذاتيا خا�سعا 
قنَي؛ اأ�سبَح �سديد االحتفاِء بها،  لالختبار والتجربة اأو تن�سي�سا من اأحد املحِقّ
وبذل اأغلب جهده يف اأثناء التعلم واحلفظ واملطالعة واال�سرتجاع يف االرتكاز 
عليها، فيخت�سر على نف�سه م�سافات زمنية �سا�سعة،وكلما ارحتلْت –الحقًا- من 
ات التي متر�ض بها؛ فت�سطُفّ اجلزئيات  َيّ ذهنه التفا�سيل املبعرثة اتكاأ على الكِلّ

يف خاطره ِتباعًا.
اأ�سول  هي  التي  باالآيات  عنايٌة  امل�سائل  يف  النظر  خالل  القارئ  لدى  فيكون   
امل�سائل، وعنايٌة باأحاديث الباب، وعنايٌة بالقواعد احلاكمة، واإذا ا�ستغَل بالفقه 
مثال يكون لديه عناية فائقة ب�سوابط االأبواب ت�سهيل اال�ستح�سار الفروع التي 
ال تنتهي، وال�سوابط الفقهية اأخ�ّض من القواعد الفقهية، كما يقول ابن جنيم يف 
الفرق بني ال�سابط والقاعدة: )القاعدة جتمع فروعا من اأبواب �ستى، وال�سابط 

يجمعها من باب واحد()1(.
وهذه النظرة الكلية املطلوُب تفعيُلها لي�ست حكرًا على جمال العلوم ال�سرعية،   
فحتى االأطروحات الفكرية وال�سخ�سيات والكتب اإن مل تو�سع اأ�سولها املجملة 
ورواِفدها وحمركاتها الداخلية يف ب�سعة �سطور -ولو ذهنيًا- فاإن جزئياتها 
ال�سغرية ت�سمحُلّ وتتال�سى مع تتابع مرور الزمن على الذهن، وكما يقول ابن 

القيم باأن )العامِل ينتبه للجزئيات بالقاعدة الكلية()2(.
الأ�سباه والنظائر )192/2(..  )1(

مفتاح دار ال�سعادة )2/ 103(.  )2(
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وقد راأيُت َمنيُ ذكر بغزارة احلفظ َتِنُدّ عن خاطره اأجلى ال�سواهد، وَمن يحفظ   
على  هذا حتفيزا  ولي�ض  منا�سبة،  كّل  ا�ستثماره يف  اأح�سَن  لكنه  ي�سريا  قدرا 
اأم  َكرُثَ  االإن�سان  ميلكه  مبا  االنتفاع  على  احلث  الق�سد  واإمنا  املحفوظ،  تقليل 
قليل من املحفوظ هي فكرة  ، وبع�ض النا�ض يعتقد اأن فكرة التحفيز على الَتّ قَلّ
ة يف التعُلّم، واأن االأقدمني مل ُيحفظ عنهم  معا�سرة جاءت بها النظريات الع�سرَيّ
اإال احلّث على اال�ستكثار من احلفظ، بينما جتد و�سية االإمام مالك بن اأن�ض البني 
اأخته اأبي بكر واإ�سماعيل ابني اأبي اأوي�ض حينما راآهما ُم�ستغَلنِي بعلم احلديث، 
فقال لهما: )اأراكما حتبان هذا ال�ساأن –جمع احلديث و�سماعه- وتطلبانه( قاال: 

نعم. قال: )اإن اأحببتما اأن تنتفعا به وينفع الله بكما فاأقاَلّ من هو تفقها()1(.
والعامِلَ لي�ض هو يف عدد ما حفظه من ن�سو�ض وما جَرده من معارف ولكن   
فيما انتفع بها منها وا�ستثمرها مهما كانت قليلًة، وملكة اال�ستح�سار للمعارف 
الكامنة هي اأهُمّ امللكات التي ينبغي لطالب العلم االعتناء بتطويرها، فاإنها رونق 
هة العامل، وطالب العلم اإمنا تعّلم وعانى ليعرف اجلواَب حال احلاجة  الِعلم واأبَّ
اإليه، فاإذا مل ي�ستح�سر الدليل اأو مل يتذكر املعلومة التي بني جنبيه؛ فاتْت عليه 
الثمرة التي كان يرجتيها، وعليه اأن يبادر لتنمية هذه امللكة كيال يقف الذهن مع 
طوِل زمان االأخذ، وتذوي ملكات العقل تدريجيا، فهي بطبيعتها �سريعة الركود 
العني، واأحوج  )اأطول رقدة من  العقل  باأن  واال�سرتواح، وكما يقول اجلاحظ 

اإىل ال�سحذ من ال�سيف، واأفقر اإىل التعاهد، واأ�سرع اإىل التغري..()2(.

الفقيه واملتفقه )1/ 430(.  )1(
ر�سائل اجلاحظ )3/ 104(.  )2(
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خامتـــــــة
ويف ختام هذا البحث اأقيد جملة من النتائج:  

ني: �سوؤال عن  قَّ ال�سوؤال عن ن�سيان املعارف ُيطرح يف مدارج الطلب عادًة على �سِ  -
�سرود املعرفة، و�سوؤال عن كمونها وعدم القدرة على ا�ستثمارها مع وجودها.

حني متتلك االأر�سية العلمية لعلٍم ما ت�ستطيع اأن تبني فوقها بنيانا من املعارف   -
بي�سر و�سهولة.

والتلخي�ض،  االخت�سار  و�سيلة  العلماء  عند  امل�سهورة  العلم  �سبط  و�سائل  من   -
والعالمة الذهبي كان �سديد احلفاوة بها يف اأثناء طلبه للعلم .

من مقا�سد االخت�سار حذف احل�سو والزائد واملكرر لي�سهل �سبط اأ�سول الكتاب.  -
الفوارق بني النا�ض فيما يتعلق ب�سبط املعرفة تتعلق غالبا مبدى تهيئة االأر�سية   -

العلمية ولي�ست متعلقة فقط بالفوارق العقلية.
املفارقة احلادة تظهر حينما ترى اثنني ي�سرتكان يف قدر املحفوظ لكنهما يتفاوتان   -

تفاوتا هائال يف اإمكانيات التوظيف ومدى اال�ستح�سار للمعارف الكامنة.
من التمييزات التي يذكرها بع�ض العلماء يف كتب الرتاجم، التمييز بني احلافظ   -
ملكة  اإىل  باالإ�سارة  حفيا  تراجمه  يف  كان  حجر  ابن  واحلافظ  وامل�ستح�سر، 

ا�ستح�سار العامل معارَفه الكامنة.
من االأوهام ال�سائعة ربط قوة اال�ستح�سار بعمق الفهم، وجعله فرعا عنه، وهذا   -
املعنى غري �سحيح بهذا االإطالق، فابن حجر و�سف عاملا ب�سعة املحفوظ وجودة 

الذهن لكنه �سعيف اال�ستح�سار.
العلم االإن�ساين بطبعه يح�سر ويغيب، فلي�ض هو الزما لزوم االألوان للمتلونات.  -

ب من ا�ستح�سار  اال�ستنباط قدر زائد على اال�ستح�سار، فهو ا�ستح�سار مركَّ  -
الدليل والداللة.
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العلم ال ميكن اأن يكون ثمرَة خ�سلة واحدة كالفهم اأو احلفظ اأو اال�ستح�سار،   -
لكن تغلب يف بع�ض املواقف خ�سلة على اأخرى.

اال�ستح�سار  رحى  قطبا  هما  ال�ساملة  النظرة  وتفعيل  املدخلة،  املادة  م�ساءلة   -
للمعارف.

املعلومات التي يختزنها طالب العلم هي مواد م�سمتة )خام(، ودوام بقائها بهذه   -
ال�سورة يعرقل القدرة التامة على ا�ستثمارها.

توّثب روحي  وهناك  العلمية،  املدار�سة  زمن  العلم  طالب  يجده  عقلي  ثمة حتفز   -
ي�سعر به حلظَة تناظره بني االأقران باملعارف، وهذا التوثب هو خري معني لتنمية 

ملكة ا�ستح�سار املعارف الكامنة.
كرثة املمار�سة للعلم باأي �سورة كانت؛ هي اأ�سا�ض ملكة ا�ستح�سار املعارف الكامنة.   -
من طرائق تقليب املادة العلمية على وجوه خمتلفة؛ حفظ االأدلة �سمن �سياقاتها   -

التداولية، كحفظ اأحاديث االأحكام �سمن ال�سياقات الفقهية.
الكامنة  املعارف  ا�ستح�سار  بق�سية  عناية  لديهم  االأوىل  القرون  منذ  العلماء   -

ون يف تقليب املادة العلمية على وجوه خمتلفة. ويفتنُّ
ق اأطرافه  من نعم الله على الطالبني اأن جعل يف كل حقل معريف قواعد جامعة تطوِّ  -

وتلم �سعثه.
كالقواعد  قواعد  العلماء  ي�سميه  ما  على  مطلقا  تقت�سر  ال  والقواعد  ال�سوابط   -
الفقهية وقواعد ال�سفات، واإمنا ال تنترث حبات الفروع يف اأي حقل اإال من خيط 

قاعدة كلية .
فحتى  ال�سرعية،  العلوم  جمال  على  تقت�سر  ال  تفعيلها  املطلوب  الكلية  النظرة   -
اأ�سولها  تو�سع  اأن  املمكن  من  والكتب  وال�سخ�سيات  الفكرية  االأطروحات 

وروافدها وحمركاتها الداخلية يف ب�سعة اأ�سطر.
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اأ�سار ابن القيم اإىل اأن حت�سيل النظرة الكلية يعني على معرفِة حتى اجلزئيات   -
التي مل يطالعها الناظر.

م  فكرة التقليل من املحفوظ العلمي لي�سهل ا�ستثماره لي�ست فكرًة حديثة كما ُيتَوهَّ  -
واإمنا اأ�سار اإليها بع�ض املتقدمون من اأهل العلم.

هة العامل، وطالب العلم اإمنا  ملكة ا�ستح�سار املعارف الكامنة هي رونق العلم واأبَّ  -
اأو مل  اإليه، فاإذا مل ي�ستح�سر الدليل  تعّلم وعانى ليعرف اجلواَب حال احلاجة 

يتذكر املعلومة التي بني جنبيه؛ فاتْت عليه الثمرة التي كان يرجتيها.
اأهم التو�سيات :

والكتب  وال�سخ�سيات  الفكرية  واالأطروحات  ال�سرعية  بالعلوم  االهتمام   -
ومدار�ستها .

ون يف تقليب املادة العلمية على وجوه  التدريب ا�ستح�سار املعارف الكامنة ويفتنُّ ــــ 
خمتلفة.
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امل�سادر املراجع
اأوًل : امل�سادر :
القراآن الكرمي.  -

ثانيًا : املراجع
االأوىل  الطبعة  املعا�سر،  الفكر  دار  ال�سفدي،  الن�سر،  واأعوان  الع�سر  اأعيان   -

)1418هـ(.
اال�ستقامة، ابن تيمية، جامعة االإمام، الطبعة الثانية )1411هـ(.  -

بيان تلبي�ض اجلهمية، ابن تيمية، جممع امللك فهد، الطبعة االأوىل )1426هـ(.  -
تعليم املتعلم، الزرنوجي، الدار ال�سودانية للكتب، الطبعة االأوىل )1425هـ(.  -

اإنباء الُغمر، ابن حجر، جلنة اإحياء الرتاث )1415هـ(.  -
االأ�سباه والنظائر، ابن جنيم، دار الفكر، ت�سوير عن الطبعة االأوىل )1403هـ(.  -

�سذرات الذهب، ابن العماد، دار ابن كثري، الطبعة االأوىل )1413هـ(.  -
جامع بيان العلم، ابن عبد الرب، موؤ�س�سة الريان، الطبعة االأوىل )1424هـ(.  -

الثانية،  الطبعة  الفكر،  دار  حريف،  �سوزان  حترير  امل�سريي،  حوارات   -
)1431هـ(.

ر�سائل اجلاحظ، مكتبة اخلاجني، الطبعة الثانية.  -
العربية  الكتب  اإحياء  دار  رّية،  اأبو  حممود  وترتيب  جمع  الرافعي،  ر�سائل   -

)1369هـ(.
جمموع الفتاوى، ابن تيمية، دار الوفاء، الطبعة الثالثة )1426هـ(.  -

املحدث الفا�سل، الرامهرمزي، دار الفكر، الطبعة الثالثة )1404هـ(.  -
مدارج ال�سالكني، ابن القيم، دار الكتاب العربي، الطبعة الثانية )1393هـ(.  -
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النظــــــام األخالقــــــي يف الســـــــرية النبويـــــــة
د. �صب�ح خ�صر اأحمد عبد احلي•

امللخـــــ�ض
جتئ اأهمية هذه الدرا�سة – النظام االأخالقي يف ال�سرية النبوية – من حيث   
ارتباطها بالبنية الت�سريعية والعقدية للدين االإ�سالمي، قراآنًا و�سنة، فال�سنة زاخرة 
وتر�سخ  وال�سر،  اخلري  قيم  للنا�ض  تر�سم  التي  العالية  واالآداب  الكرمية  باالأخالق 
معاين التعاون مع االآخرين، االأمر الذي جعل املجتمع امل�سلم وثيق ال�سلة باخلالق 
واملخلوق، لذا هدفت هذه الدرا�سة لتبني اأن دعوة االإ�سالم دعوة اأخالقية لها طابع 
اإلهي وطابع اإن�ساين مرتبط بال�سلوك الذي يعرب عن القيم فهي اإذن روح االإ�سالم. 
ت�سكيل  يف  وتوؤثر  والنجاح  الفالح  اأ�سا�ض  هي  االأخالق  اأن  الدرا�سة  تو�سح  كما 
الو�سفي  املنهج  الدرا�سة  اتبعت  االإن�سانية.  املجتمعات  وبناء  الفرد  �سخ�سية  وبناء 
االأخالقي  النظام  اأن  هو  الدرا�سة  اإليه  تو�سلت  ما  اأهم  التحليلي.  واال�ستنباطي 
االإ�سالمي له خ�سائ�ض اإيجابية وو�سطية ومثالية �ساملة ووا�سحة. واإن اأهم و�سائل 
تنمية االأخالق هي االأ�سرة والتعليم املدر�سي وامل�سجد وو�سائل االإعالم اإذا وجهت 
وجهة �سحيحة. اأهم ما يو�سي به الباحث هو لفت نظر القائمني على اأمر الرتبية يف 
النظام  باتباع  وحكومات(  والتعليم  الرتبية  ووزارات  ومعلمون  )اآباء  مراحلها  كل 
بال�سلوك  بااللتزام  يو�سي  االأفراد  م�ستوى  االإ�سالم، وعلى  الذي و�سفه  االأخالقي 
الدنيا  يف  عليهم  تعود  وثمرات  فوائد  من  فيه  ملا  االإ�سالم  له  دعا  الذي  االأخالقي 

واالآخرة. 

ال�سودان.  - مدين  -ود  اجلزيرة  -جامعة  املعرفة  اإ�سالم  معهد   - م�سارك   اأ�ستاذ  	•

اإعداد الدكتور/ 
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Abstract
 The importance of this study – the ethical system in 
the prophet`s biography – stems from its connection with the 
legislative and doctrinal structure of the Islamic religion, both 
the Qur`an and the Sunnah. The Sunnah is full of decent morals 
and high morals that draw people the values of good and evil, 
and entrench the meanings of cooperation with others. The 
relationship with the creator and the creature. Therefore, this 
study aimed to show that the call to Islam is an ethical call that 
has a divine character and a human nature linked to behavior 
that expresses values, so it is the spirit of Islam. The study also 
clarifies that ethics are the basis for prosperity and success 
and affect the formation and construction of the individual`s 
personality and the building of human societies. The study 
followed the analytical descriptive and deductive approach. 
The most important finding of the study is that the Islamic moral 
system has clear, positive, intermediate and ideal characteristics 
that are comprehensive and clear. The most important means 
of developing morals are the family, school education , the 
mosque, and the media, if a correct approach is directed. The 
most important thing that the researcher recommends is to draw 
the attention of those in charge of education in all its stages 
(parents, teacher, ministries of education and governments) to 
follow the ethical system described by Islam , and at the level 
of individuals it recommends adhering to the ethical behavior 
that Islam calls for because of the benefits and fruits that will 
accrue to them in this world. And the hereafter.



{135}العـدد الرابع  والع�صـرون - �صوال  1443هـ / يونيو  2022م

مقدمـــــة
ب�سم الله الرحمن الرحيم وال�سالة وال�سالم على �سيدنا حممد�سل الله عليه   

و�سلم ن�سليما كثريا،  ثم اأما بعد:
بها من  رفيعة عظيمة حظيت  عالية ومنزلة  مكانة  االإ�سالمية  االأخالق  تتبواأ   
الباري اخلبري �سبحانه وتعاىل وج�سدها قواًل وفعاًل امل�سطفى �سلى الله عليه و�سلم 
لَعَلى خُُلٍق عَظِيٍم{. وقالت  اَّكَ  }وَإِن حتى نعته الله تعاىل باأجمل االأو�ساف فقال : 
ال�سيدة عائ�سة ر�سي الله عنها )كان خلقه القراآن(، ولقد كانت العرب اأح�سن النا�ض 
اأخالقًا مبا بقي عندهم من ال�سرائع ال�سابقة ولكنهم �سلوا بالكفر عن الكثري منها 
وبقيت عندهم اآثار من هذه الف�سائل، فجاء االإ�سالم ال ليهدم هذه الف�سائل اخللقية 
بينها،  وين�سق  ويوازن  لديهم  املعروفة  وغري  املعروفة  الف�سائل  كل  ليتبني  ولكن 
ويقلد كل ف�سيلة املكانة الالئقة بها �سمن ر�سالته الكاملة ال�ساحلة وامل�سلحة للحياة 

الب�سرية كاآفة.
فهناك عالقة العقيدة باالأخالق، وعالقة ال�سريعة باالأخالق، وعالقة ال�سلوك   
باالأخالق، وعالقة ال�سمري باالأخالق، واأكد الر�سول �سلى الله عليه و�سلم على اأهمية 
التعامل مع املخلوق، �سواء  التعامل مع اخلالق جل وعال ثم  االأخالق واإقامتها يف 
كان االإن�سان وغريه من النا�ض، اأو االإن�سان ونف�سه، اأو االإن�سان وغريه من الكائنات 

االأخرى، فكان قوله �سلى الله عليه و�سلم: )اإمنا بعثت الأمتم مكارم االأخالق(. 
اأ�سباب اختيار البحث:

ومن اأ�سباب اختيار هذا املو�سوع: اأننا نعي�ض يف هذا الزمان اأزمة اأخالقية   
حقيقية، فهذه الدرا�سة حماولة بذل اجلهد لرد اأخالق هذه االأمة اإىل االأخالق التي 
نادى بها القراآن الكرمي يف كثري من االآيات واإىل التخلق باأخالق النبي �سلى الله 
عليه و�سلم واأ�سحابه الكرام. والأن النبي �سلى الله عليه و�سلم وجهنا اإىل االأخالق 
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الفا�سلة التي يجب اأن تتحلى بها االأمة امل�سلمة حتى توؤدي دورها املنوط بها يف قيادة 
االأمم يوم القيامة.
م�سكلة البحث :

االآتية الت�ساوؤالت  على  الدرا�سة  	جتيب  	•
االإ�سالم؟ يف  واأهميتها  االأخالق  تعريف  ما  	•

االإ�سالم؟ يف  االأخالق  وخ�سائ�ض  اأ�س�ض  ما  	•
؟ وثمراته  االإ�سالم  يف  االأخالقى  املنهج  �سوابط  ما  	•

املجتمع؟ على  وانعك�ساتها  الفرد  �سخ�سية  ببناء  ارتباط  االإ�سالمية  للقيم  هل  	•
االإ�سالم؟ يف  االأخالق  بها  تنمي  التي  الكيفية  ما  	•

اأهداف البحث :
يهدف البحث اإىل االآتي:

االأخالق. ماهية  تبيني  	•
االإ�سالم. يف  وخ�سائ�سها  واأ�س�سها  االأخالق  اأهمية  تبيني  	•
االإ�سالم. يف  وثمراته  االأخالقي  النظام  ب�سوابط  التعريف  	•

واملجتمع. الفرد  بناء  يف  االإ�سالمية  االأخالقية  القيم  دور  تو�سيح  	•
االإ�سالم. يف  االأخالق  تنمية  وو�سائط  و�سائل  على  ال�سوء  ت�سليط  	•

اأهمية البحث )النظام الأخالقي(:
االإ�سالمي. للدين  والعقدية  الت�سريعية  بالبنية  مرتبط  اأنه  يف  	•

طابع  وله  اخللق،  على  ومبنية  موؤ�س�سة  اأخالقية  دعوة  االإ�سالم  دعوة  والأن  	 	•
اأن  حيث  اإن�ساين  وطابع  اخللق،  بح�سن  مرتبطة  كلها  فالعبادات   – اإلهي 

مظاهر ال�سلوك االإن�ساين تعرب عن القيم، لذا تعد االأخالق روح االإ�سالم.
الأن االأخالق اأ�سا�ض الفالح والنجاح، وتوؤثر يف ت�سكيل وبناء �سخ�سية الفرد  	•
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واجلماعة واأ�سا�ض بناء املجتمعات االإن�سانية.
االآتية الت�ساوؤالت  على  الدرا�سة  	جتيب  	•

االإ�سالم؟ يف  واأهميتها  االأخالق  تعريف  ما  	•
االإ�سالم؟ يف  االأخالق  وخ�سائ�ض  اأ�س�ض  ما  	•

؟ وثمراته  االإ�سالم  يف  االأخالقى  املنهج  �سوابط  ما  	•
املجتمع؟ على  وانعك�ساتها  الفرد  �سخ�سية  ببناء  ارتباط  االإ�سالمية  للقيم  هل  	•

االإ�سالم؟ يف  االأخالق  بها  تنمي  التي  الكيفية  ما  	•
منهج الدرا�سة:

املنهج الو�سفي اال�ستنباطي والتحليلي.  
بالن�سبة للدرا�سات ال�سابقة فهنالك الكثري من الدرا�سات التي تناولت االأخالق   
واأهميتها فمثاًل كتاب )االأخالق يف االإ�سالم( تاأليف عدد من املوؤلفني منهم د. كايد 
قرعو�ض تناولوا مناذج من املو�سوعات اخللقية الفا�سلة وف�سلوا فيها كثريًا. وكتاب 
)مو�سوعة اأخالق الر�سول �سلى الله عليه و�سلم( اإعداد حممود امل�سري اأبو عمار 
وهذا مرجع جيد تناول فيه املوؤلف اأهمية االأخالق وو�سائل وو�سائط تنمية االأخالق، 
ويتفق الباحث يف جزء منها لكن وجه االختالف بينهما اأن هذه الدرا�سة تتعر�ض اإىل 
املنهج  امل�سلم واالإ�سالمي و�سوابط  الفرد واملجتمع  بناء  االأخالق كنظام يف  اأهمية 
النظام.  اتباع هذا  التي يجنيها امل�سلم من  االأخالقي االإ�سالمي والثمرات والفوائد 
اأما بالن�سبة لهيكل البحث فاإنه يتكون من مقدمة يذكر فيها الباحث اأهمية املو�سوع 
واأ�سباب اأختياره، واأهدافه، وت�ساوؤالت البحث ومنهج الدرا�سة، والدرا�سات ال�سابقة، 

وخم�سة مباحث مبطالبها وهي كاالآتي:
املبحث االأول: تعريف االأخالق لغة وا�سطالحًا واأهمية االأخالق واالإ�سالم.

املبحث الثاين: اأ�س�ض وخ�سائ�ض االأخالق يف االإ�سالم.
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املبحث الثالث: �سوابط املنهج االأخالقي يف االإ�سالم وثمراته.
املبحث الرابع: اأهمية القيم االأخالقية يف بناء الفرد واملجتمع امل�سلم.

املبحث اخلام�ض: و�سائل وو�سائط تنمية االأخالق االإ�سالمية.
وفهر�ض  وتو�سياته  البحث  نتائج  اأهم  الباحث  فيها  يذكر  خامتة  واأخريًا   

للم�سادر واملراجع.
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املبحث االأول
تعريف الأخالق لغة وا�سطالحًا واأهمية الأخالق يف الإ�سالم

املطلب االأول
تعريف الأخالق لغة وا�سطالحًا

الأخالق يف اللغة:
جمع ُخلق "ب�سكون الالم و�سمها" لفظ يطلق على الطبع وال�سجية، واخٌللق   
ا�سم ل�سجية االإن�سان وطبيعته التي ُخلق عليها، وهو ماخوذ من مادة " خ ل ق " وهو 
الالم"  "بفتح اخلاء و�سكون  اخَلْلق  ي�سكل  مثلما  الباطنية،  االإن�سان  ي�سمل �سورة 
ْرب،  ْرب وال�سُّ �سورة االإن�سان الظاهرة)1(. واخَلْلُق واخُلْلق يف االأ�سل واحد كال�سَّ
بالقوى  اخُلْلق  وخ�ض  بالب�سر،  املدركة  واالأ�سكال  بالهيئات  اخَلْلُق  خ�ض  لكن 

وال�سجايا املدركة بالب�سرية، واخَلالق ما اكت�سبه االإن�سان من الف�سيلة بُخُلقه)2(.
مما تقدم يظهر اأن اخللق يف اللغة هو الطبع وال�سجية وهذا يدل على اأنه من   

ال�سفات الطبيعية لالإن�سان على هيئة �سحيحة م�ستقيمة متنا�سقة.
تعريف الأخالق ا�سطالحًا:

يعرفها ابن م�سكوية باأنها )حال للنف�ض داعية لها اإىل اأفعالها من غري فكر اأو روؤية()3(.  
را�سخة،  النف�ض  )هيئة يف  باأنها  الغزايل  اأبو حامد  االإ�سالم  ويعرفها حجة   
عنها ت�سدر االأفعال ب�سهولة وي�سر من غري حاجة اإىل فكر وروؤية()4(. اأي اأن �سدور 
الفعل على هذه الهيئة يكون ب�سهولة وي�سر من غري تكلف وروؤية، فمن تكلف ببذل 

املال اأو ال�سكوت عند الغ�سب بجهد وروؤية ال يقال خلقه ال�سخاء واحللم.
قال اجلاحظ )اإن اخُلُلق هو حال النف�ض، بها يفعل االإن�سان اأفعاله بال روؤية   
وال اختيار، واخُلُلق قد يكون يف بع�ض النا�ض غريزة وطبعًا، ويف بع�سهم ال يكون 

ابن منظور, حممد بن مكرم: ل�سان العرب, مادة خلق, �ض 2, دار احياء الرتاث العربي, بريوت, 1992م.   )1( 
الراغب ال�سفهاين, القا�سم احل�سني بن حممد: املفردات من غريب القراآن, �ض 158, مطبعة م�سطفى البابي احللبي, القاهرة, 1968م.   )2( 

ابن م�سكويه, اأحمد: تهذيب الأخالق, بريوت, من�سورات دار مكتبة احلياة, �ض 36, بدون.   )3( 
الغزايل, حمممد بن حممد الطو�سي: احياء علوم الدين, �ض 68/3, القاهرة, موؤ�س�سة احللبي و�سركاوؤه, 1967م.   )4( 
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ااّل بالريا�سة واالجتهاد، كال�سخاء قد يوجد يف كثري من النا�ض من غري ريا�سة وال 
تعلم، وكال�سجاعة واحللم والعفة والعدل وغري ذلك من االأخالق املحمودة()1(.

وقال اجلرجاين )اخُلُلق عبارة عن هيئة للنف�ض را�سخة ي�سدر عنها االأفعال   
ب�سهولة وُي�سر من غري حاجة اإىل فكر وروؤية، فاإن كان ال�سادر عنها االأفعال احل�سنة 
هي  التي  الهيئة،  �سميت  القبيحة  االأفعال  من  ال�سادر  كان  واإن  ُخُلقًا،  الهيئة  كانت 
م�سدر ذلك ُخُلقًا �سيئًا، واإمنا قلنا اإنه هيئة را�سخة الأن من ي�سدر منه بذل املال على 

النذور بحالة عار�سة ال يقال ُخُلقه ال�سخاء ما مل يتثبت ذلك يف نف�سه()2(.
تلقائية  الفعل ب�سورة  اإذن يف اخللق من �سدور  اأعاله البد  التعريفات  من   

عفوية ال تخ�سع للح�ساب واملراجعة وتقليب الراأي.
فمثاًل تعريف الغزايل وقوله: )من غري تكلف( اأي اأن غاية ما يريده اإن هنالك   
فرقًا بني اخُلُلق والتخلق وبني الطبع والتطبع، فيكون التكلف يف هذه احلالة �سبياًل 
الكت�ساب اخللق، وكما ورد يف احلديث )اإمنا العلم بالتعلم واحللم بالتحلم()3( ويف 
ذلك يورد الغزايل حكاية عن بع�سهم اأنه كان يعود نف�سه احللم ويزيل عن نف�سه �سدة 
الغ�سب، فكان ي�ستاأجر من ي�ستمه على مالأ من النا�ض ويكلف نف�سه ال�سرب ويكظم 
غيظه حتى �سار احللم عادة له)4(. يت�سح من كل هذا حتديد معنى االأخالق حتى 
منيز بني االأخالق وغريها من �سفات النف�ض، وبني االأخالق التي هي �سفة م�ستقرة 
)تخلق(.  والثانية  )ُخُلق(  فاالأوىل  املكت�سبة،  االأخالق  وبني  )فطرية(  النف�ض  يف 
واالأوىل ت�سدر عن ال�سجايا والطبائع االأ�سيلة الثابتة يف قرارة النف�ض. يقول عبد 
الرحمن حبنكة يف كتابه االأخالق االإ�سالمية )اأنه لي�ض كل ما ي�سدر عن النف�ض يعد 
باالأخالق على  لها  اإن منها غرائز ودوافع نف�سية ال �سلة  الفطرية، بل  من االأخالق 

تهذيب الأخالق, للحافظ , توثيق.   )1( 
اجلرجا ين,علي بن حممد بن علي, �ض 104, بريوت, دار الكتب العلمية, 1403هـ.   )2( 

اآخر يتقوى به,  له طريق  بالرقم 2192 وهو حديث �سعيف, لكن  اأحمد يف م�سنده 63/3, الرتمذي يف �سننه �سمن حديث طويل  رواه    )3( 
اأخرجه اخلطيب البغدادي.

الغزايل, مرجع �سابق, احياء علوم الدين, 8/3.   )4( 
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وامليل  وال�سرب  كاالأكل  النف�ض  علماء  عليها  تعارف  التي  الغرائز  فلي�ست  االطالق، 
ت�سدر  اأنها  مع  غرائز ودوافع  بل هي  االأخالق،  قبيل  من  االآخر واخلوف  للجن�ض 
الفطرية، والذي مييزها عن  النف�ض  اأو غرائز  ا�ستجابة حلاجة اجل�سم،  النف�ض  عن 
االأخالق هو اآثارها يف ال�سلوك قابلة للمدح اأو الذم، وبذلك يتميز اخللق عن الغريزة 
ة، امل�ستقرة يف النف�ض  ذات املطالب املكافئة حلاجات االإن�سان الفطرية، فال�سفة اخُلُلقيَّ

اإذا كانت حميدة كانت اآثارها حميدة، واإن كانت ذميمة كانت اآثارها ذميمة()1(.
وهذا ما يوافق قول اجلاحظ ويتفق الباحث معهما اأن اخُلُلق يف بع�ض النا�ض   
طبعا وهذه ال تتغري فهي �سجيته التي خلقه الله بها، ومنها ُخُلق مكت�سب يحتاج اإىل 

ريا�سة وممار�سة وتعويد حتى ت�سري جزء من �سخ�سية الفرد.
وق�سمت لنا د فاطمة ن�سيف االأخالق يف االأتى:  

اإن لالأخالق ثالث معانى بارزة: الأول يدل على ال�سفات الطبيعيةيف خلقة   
االإ�سالم الفطرية على هيئة م�ستقيمة.

والثانى: تدل االأخالق على ال�سفات التي اكت�سبت واأ�سبحت كاأنها خلقت   
مع طبيعته وهذه االأخالق املكت�سبة.

�سلوكيًا  وجانبًا  باطنيًا،  نف�سيًا  جانبًا  جانبني:  لالأخالق  اأن  والثالث:   
ظاهرًا.

داللة  لكنها  عليه  تدل  ال�سلوك  قي  ظواهر  له  مكت�سب  اأو  فطرى  خلق  فكل   
�سمنية ولي�ست قطعية ،فقد ميار�ض االإن�سان �سلوكا لي�ض من طبيعته، وال من خلقه 
مكارم  على  لها  وتروي�سا  للنف�ض  وتطويعا  تخلقا  يكون  ،وقد  املنافقون  يفعل  كما 

االأخالق ،فالعلم بالتعلم ،واحللم بالتحلم ،وال�سرب بالت�سرب)2(.

حبنكة,عبد الرحمن امليداين, الأخالق الإ�سالمية, 7/1, دار القلم, دم�سق, ط1, 1979م.   )1( 
هام�ض   اأخالقنا يف امليزان , د فاطمة عمر ن�سيف,�ض16,دار املحمدى للن�سر والتوزيع, جدة,  حي اجلامعة, ط1, 1423هـ/ 2001م.   )2( 
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املطلب الثاين
اأهمية الأخالق يف الإ�سالم

اإن االأخالق يف نظر االإ�سالم عبارة عن جمموعة من املبادئ والقواعد املنظمة   
لل�سلوك االإن�ساين التي يحددها الوحي لتنظيم حياة االإن�سان وحتديد عالقته بغريه 

على نحو يحقق الغاية من وجوده يف هذا العامل على اأكمل وجه.
تاأتي من منطلق عالقتها ببناء ال�سخ�سية االإن�سانية، ومن  واأهمية االأخالق   
املعلوم اأن االأخالق متثل �سورة االإن�سان الباطنة، وهذه ال�سورة هي قوام �سخ�سية 
االإن�سان، فال يوزن بلونه اأو طوله اأو عر�سه اأو جماله اإمنا باأخالقه واأعماله املعربة 
عن هذه االأخالق. قال �سلى الله عليه و�سلم: )اإن الله ال ينظر اإىل اأج�سادكم وال اإىل 
االأخالق  اأن  عن  القراآن  وقد عرب  واعمالكم()1(.  قلوبكم  اإىل  ينظر  ولكن  �سدوركم 
تهذب النف�ض وتزكيها باطنًا وظاهرًا قال تعاىل : }َقدْ َأْفَلحَ مَنْ َتزَكاَّى * وََذَكرَ اسْمَ 

رَبِّهِ َفصَلاَّى{ ]الأعلى: 15-14[.
اأهمية االأخالق تاأتي من منطلق ارتباطها بالبنية الت�سريعية والعقدية  كذلك   
العبادات  فمثاًل يف  واملعامالت.  العبادات  منها  فال�سريعة كما معروف  الدين،  لهذا 
يقول النبي  �سلى الله عليه و�سلم : )اأتدرون ما املفل�ض؟ قالو املفل�ض فينا من ال درهم 
له وال متاع، قال: اإن املفل�ض من ياأتي يوم القيامة ب�سالة و�سيام وزكاة، وياأتي قد 
�ستم هذا، وقذف هذا واأكل مال هذا، و�سفك دم هذا،و�سرب هذا، فيعطى هذا من 
ح�سناته، وهذا من ح�سناته، فاإن فنيت ح�سناته قبل اأن ق�سي عليه، اأخذ من خطاياهم 
فطرحت عليه ثم يطرح يف النار()2( فنالحظ كيف ربط النبي �سلى الله عليه و�سلم 

العبادة باالأخالق، فالعبادة اإذا عريت عن االأخالق التغني عن �ساحبها �سيئًا.

�سحيح  البخاري, حممد بن اإ�سماعيل اأبو عبد الله البخارى اجلعفى ,حتقيق د م�سطفى ديب البغا , جامعة دم�سق دار ابن كثري ,اليمامة,    )1( 
بريوت , 1987م 1407ه , يف الفرائ�ض, باب تعليم الفرائ�ض, �سحيح م�سلم,اأبو احل�سن م�سلم بن احلجاج الق�سريى الني�سابورى,,دار 

اجليل, بريوت ,ودار الآفاق اجلديدة ,بريوت )بدون( كتاب يف الرب وال�سالة, باب حترمي الظن والتج�س�ض.
اأخرجه م�سلم يف الرب, باب حترمي الظلم, حديث رقم 2851.   )2( 
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عليه  الله  �سلى  قول  عليه  فيدل  باملعامالت  االأخالق  عالقة  اإىل  بالن�سبة  اأما   
على  النا�ض  اأمنه  من  واملوؤمن  ويده،  ل�سانه  من  امل�سلمون  �سلم  من  )امل�سلم  و�سلم: 

دمائهم واأموالهم()1(.
واملجتمعات  االأفراد  ببناء  عالقتها  منطلق  من  تاأتي  االأخالق  اأهمية  اأي�سًا   
وهذا ما �سنتناوله تف�سياًل يف املبحث الرابع )اأهمية القيم االأخالقية يف بناء الفرد 

واملجتمع امل�سلم(.

�سنن الرتمذي,ابو داود �سليمان بن الأ�سعث ال�سج�ستانى ,دار الكتاب العربى ,بريوت, بدون , باب الميان, حديث رقم 9262.   )1( 
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املبحث الثاين
اأ�س�ض وخ�سائ�ض الأخالق يف الإ�سالم

املطلب االأول
اأ�س�ض الأخالق

اإن بناء االأخالق يقوم وي�ستند على عدة اأ�س�ض اأهمها:  
1. الأ�سا�ض العقدي المياين: 

والتم�سك  االأخالقية  للقيم  تدعو  التي  واالأحاديث  االآيات  من  الكثري  فهنالك   
لَعَلاَُّكمْ  اللاَّهَ  َآمَنُوا اصِْبرُوا وَصَابِرُوا وَرَابُِطوا وَاتاَُّقوا  اَّذِينَ  ال َأيُّهَا  }يَا  بها منها قوله تعاىل: 
اَّذِينَ َآمَنُوا َل يَسَْخرْ َقومٌ مِنْ َقوْمٍ عَسَى َأنْ يَُكوُنوا خَيْرًا  ُتْفلِحُونَ{ ]اآل عمران: 200[، }يَا َأيُّهَا ال
لَْقاِب  بِاأْلَ َتنَابَزُوا  َأنُْفسَُكمْ وََل  َتلْمِزُوا  يَُكنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وََل  نِسَاءٍ عَسَى َأنْ  نِسَاءٌ مِنْ  مِنْهُمْ وََل 
اَّذِينَ َآمَنُوا اجَْتنِبُوا  الِمُونَ * يَا َأيُّهَا ال بِْئسَ الِسْمُ الُْفسُوُق بَعْدَ اْلمِيَاِن وَمَنْ لَمْ يَُتبْ َفُأولَئِكَ هُمُ الظاَّ
نِّ إِثْمٌ وََل َتجَسَّسُوا وََل يَْغَتبْ بَعُْضُكمْ بَعًْضا َأيُحِبُّ َأحَدُُكمْ َأنْ يَْأُكَل  نِّ إِنَّ بَعْضَ الظاَّ َكثِريًا مِنَ الظاَّ
اَّذِينَ  لَحْمَ َأخِيهِ مَيًْتا َفَكِرهُْتمُوهُ وَاتاَُّقوا اللاَّهَ إِنَّ اللاَّهَ َتوَّابٌ رَحِيمٌ{ ]احلجرات: 11-12[، }يَا َأيُّهَا ال
ي الصَّيْدِ وََأنُْتمْ حُرُمٌ 

ِّ
نْعَاِم إِلاَّ مَا يُْتَلى عََليُْكمْ َغيْرَ مُحِل َآمَنُوا َأوُْفوا بِالْعُُقودِ ُأحِلاَّتْ لَُكمْ بَِهيمَُة اأْلَ

إِنَّ اللاَّهَ يَحُْكمُ مَا يُِريد{ ]املائدة: 1[.
وا�ستقرارها،  االأخالق  لثبات  االأ�سا�ض �سمان  هذا  على  االأخالق  بناء  واأن   

وهي ثمرة طبيعية لهذه العقيدة.
ومن ال�سنة قول النبي �سلى الله عليه و�سلم : )من كان يوؤمن بالله واليوم االآخر   
فليح�سن اإىل جاره ومن كان يوؤمن بالله واليوم االآخر فليكرم �سيفه، ومن كان يوؤمن 
اأو لي�سمت()1(، وقال عليه ال�سالم: )ال يزين الزاين  بالله واليوم االآخر فليقل خريًا 
وهو موؤمن وال ي�سرق ال�سارق حني ي�سرق وهو موؤمن وال ي�سرب اخلمر حني ي�سربها 

وهو موؤمن()2(. مبعنى اأن االإميان هو الذي مينع �ساحبه من مثل هذه االأفعال.
اخرجه م�سلم يف الميان, باب احلث على اإكرام ال�سيف, حديث رقم 48.   )1( 

اخرجه البخاري يف املورد, باب الزنا و�سرب اخلمر, وم�سلم يف الميان, باب نق�سان الميان باملعا�سي.   )2( 
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وذكر ال�سيخ حممد �سلتوت يف كتابه االإ�سالم عقيدة و�سريعة على هذا املعنى   
بقوله: )اإن العقيدة دون ُخلق �سجرة ال ظل لها وال ثمرة، واإن اخُللق دون عقيدة ظل 

ل�سيح غري م�ستقر()1(.
يف  عقد  فقد  والرتبية،  االأخالق  بناء  يف  كبري  تاأثري  له  العقدي  فاالأ�سا�ض   
اأكرث  فيه  ا�سرتك  االأدبية،  الرتبية  الدويل يف  للتحقيق  اجنلرتا عام 1907م موؤمتر 
اأجمع  وقد  وال�سيا�سة،  االأدب  ورجال  والفال�سفة  العلماء  م�ساهري  من   )700( من 
املوؤمترون على اأنه ال ميكن االإحاطة مبوا�سيع الرتبية االأخالقية دون الرجوع اإىل 

الوازع الديني)2(.
2. الأ�سا�ض العلمي:

االميان  رديف  هو  فالعلم  الرتبية،  اأ�س�ض  من  اآخر  اأ�سا�سًا  العلم  ي�سكل   
اَّذِي بَعَثَ  وخادمه، وقد اأ�سار القراآن لذلك يف كثري من االآيات، قال تعاىل: }هُوَ ال
مِنْ  َكاُنوا  وَإِنْ  وَالْحِْكمََة  الْكَِتابَ  مُهُمُ 

ِّ
وَيُعَل يِهمْ 

ِّ
وَيُزَك َآيَاتِهِ  عََليِْهمْ  يَْتُلو  مِنْهُمْ  رَسُوًل  مِّيِّنيَ  اأْلُ فِي 

َقبُْل لَفِي َضالٍَل مُِبنيٍ{ ]اجلمعة: 2[، فالعلم يحوط االأخالق وال ينفك عنها فاالآيات ت�سري 
اإىل تزكية النف�ض وتهذيبها وتطهريها باالأخالق الطيبة، وقد جاءت و�سطًا بني تالوة 

القراآن وبني تعليمهم الكتاب واحلكمة.
ومن اأقوال الفال�سفة ما حكاه �سقراط اإذ قال: )الف�سيلة معرفة والرزيلة جهل(   
وقوله: )الف�سيلة رفيقة احلكمة( ويقول ديكارت: )اإن االأخالق ال ميكن اإدراكها، اإاّل 
بعد الك�سف عن جميع اأجزاء العلم واإنه ينبغي اعتبار علم االأخالق كاأكليل لغريه من 

العلوم()3(.
وهنالك مناذج يف حياتنا اليوم و�سواهد تبني القيم اخللقية وارتباطها بالعلوم   
على  وال�سذوذ اجلن�سي  الزنا  العفه وخطورة  قيمة  اأهمية  الطب  علم  يوؤكد  املختلفة، 

حممود �سلتوت: الإ�سالم عقيدة و�سريعة, بريوت, دار ال�سروق, ط16, 1992م.   )1( 
د. مقداد ياجلن: الرتبية الأخالقية الإ�سالمية, �ض 218, مكتبة اخلاجني, القاهرة, بدون.   )2( 

مقداد ياجلن, مرجع �سابق, �ض 226.   )3( 



جملة ت�أ�صيل العلوم {146}

اجلن�ض الب�سري، فما مر�ض االيدز ااّل ثمرة للعالقات اجلن�سية غري امل�سروعة املنافية 
للخلق القومي، ويف علم م�سطلح احلديث الذي يدعو اإىل التحقق من �سحة الرواية 
واإىل االأخذ مبعايري املقارنة والرتجيح بني الن�سو�ض دون احلكم على االأ�سخا�ض 
واالأحداث ومعه علم اجلرح والتعديل الذي يعمل بدقائقه يف تق�سي ال�سند )رجال 

احلديث( من جوانب كثرية وبعدها االأخذ باأحاديثهم.
3. الأ�سا�ض اجلزائي:

اجلزاء لفظ يرد على معنيني متناق�سني هما الثواب والعقاب، وقد ورد لفظ   
تعاىل:  قال  للثواب  بالن�سبة  كثرية،  اآيات  يف  باملعنيني  الكرمي  القراآن  يف  )جزئ( 
}وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاَق وَيَعُْقوبَ ُكالاًّ هَدَيْنَا وَُنوحًا هَدَيْنَا مِنْ َقبُْل وَمِنْ ُذرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسَُليْمَانَ 
وََأيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وََكَذلِكَ نَجِْزي الْمُحْسِنِنيَ{ ]الأنعام: 84[. ويف معر�ض 

العقاب قال تعاىل: }َذلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا َكَفرُوا وَهَْل ُنجَاِزي إِلاَّ الَْكُفورَ{ ]�سباأ: 17[.
واجلزاء قد يكون دنيويًا اأو اأخرويًا، وللرتغيب والرتهيب ودورهما البارز   
يف حمل النا�ض على التم�سك بخلق معني اأو النفور من اآخر، وال�سواهد كثرية منها 
ُأعِدَّتْ  وَاأْلَرْضُ  السَّمَوَاتُ  رَبُِّكمْ وَجَنَّةٍ عَرُْضهَا  مِنْ  مَْغفِرَةٍ  إِلَى  }وَسَاِرعُوا  تعاىل:  قال 
وَاللاَّهُ  النَّاِس  وَالْعَافِنيَ عَِن  الَْغيَْظ  وَالَْكاظِمِنيَ  رَّاءِ  وَالضاَّ السَّرَّاءِ  فِي  يُنْفُِقونَ  اَّذِينَ  ال لِلْمُتاَّقِنيَ * 
َفاسَْتْغَفرُوا  اللاَّهَ  َذَكرُوا  َأنُْفسَهُمْ  َظَلمُوا  َأوْ  َفاحِشًَة  َفعَُلوا  إَِذا  اَّذِينَ  وَال  * الْمُحْسِنِنيَ  يُحِبُّ 
ُنوبَ إِلاَّ اللاَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عََلى مَا َفعَُلوا وَهُمْ يَعَْلمُونَ * ُأولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ  لُِذُنوبِِهمْ وَمَنْ يَْغفِرُ الذُّ
نْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ َأجْرُ الْعَامِلِنيَ{ ]اآل عمران:  مَْغفِرَةٌ مِنْ رَبِِّهمْ وَجَنَّاتٌ َتجِْري مِنْ َتحْتِهَا اأْلَ

 .]136-133
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املطلب الثاين
خ�سائ�ض الأخالق الإ�سالمية

تتميز االأخالق االإ�سالمية بجملة من اخل�سائ�ض وال�سمات منها:  
1. اليجابية:

االأخالق يف االإ�سالم اأخالق اإيجابية، وجند هذه االيجابية تتمثل يف احلث   
على الف�سائل اأو يف النهي عن الرزائل فدرء املفا�سد مقدم على جلب امل�سالح. اأن 
باالإن�سان عن كل  بالفرد واملجتمع نحو املكارم وتناأى  االأخالق يف االإ�سالم ت�سمو 
وا�ستغالل  للعمل  ت�ستثري دوافعه  فهي  االأر�ض،  الله يف  بقدرة كونة خليفة  ماينزل 
الوقت والعطاء والبذل والت�سحية واالنفاق على امل�ستوى االجتماعي كما تدعو الفرد 
اإىل الطهر والغنى واالخال�ض واال�ستقامة والبعد عن اللغو والرفث )هذا ما �سنتناوله 

يف املبحث اخلا�ض باأهمية االأخالق يف بناء الفرد واملجتمع(.
حتى  االأخالق  لهذه  ا�ستجابتهم  �سعفت  اليوم  امل�سلمني  اأن  نالحظ  لكن   
كاأمنا خلقت لغريهم، وبات الغرب اأكرث حر�سًا على االلتزام باالأخالق العملية وهذا 
يذكرنا مبقولة االإمام حممد عبده حينما زار الغرب وقد �سئل عن انطباعاته عن تلك 
املجتمعات: فقال: )لقد وجدت االإ�سالم ومل اأجد امل�سلمني، اأي يعني النظام وال�سدق 
والت�سارع لفعل اخلري وتقدمي امل�ساعدات التي تقدمها الدول غري امل�سلمة يف العامل 

لكل الكوارث، )االغاثات املختلفة((.
2. الو�سطية:

تعني كما ذكر القر�ساوي: )التعادل بني طرفني متقابلني اأو مت�سادين بحيث   
ال ينفرد اأحدهما بالتاأثري ويطرد الطرف املقابل، وبحيث ال ياأخذ اأحد الطرفني اأكرث 

من حقه ويطغى على مقابله ويحر�ض عليه()1(.
ومن مظاهر هذه الو�سطية:  

 )1(    د. يو�سف القر�ساوي: اخل�سائ�ض العامة لالإ�سالم, �ض 127, موؤ�س�سة الر�سالة, بريوت, ط2, 1983م.
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تو�سط االإ�سالم يف نظرته اإىل متطلبات احلياة الدنيا واحلياة االآخرة، ما بني فريق   -
ينادي بالعزوف عن احلياة الدنيا وملذاتها وفريق يعترب الدنيا غاية املنتهي، قال 
اَّهُ َل   مَسِْجدٍ وَُكُلوا وَاشْرَبُوا وََل ُتسِْرُفوا إِن

ِّ
تعاىل: }يَا بَنِي َآدَمَ خُُذوا ِزينََتُكمْ عِنْدَ ُكل

يُحِبُّ الْمُسِْرفِنيَ{ ]الأعراف: 31[.
كذلك تو�سط يف االنفاق فجعل الف�سيلة و�سطًا بني اال�سراف والتقتري قال تعاىل:    -
}وََل َتجْعَْل يَدََك مَْغُلولًَة إِلَى عُنُقِكَ وََل َتبْسُْطهَا ُكلاَّ الْبَسْطِ َفَتْقعُدَ مَُلومًا مَحْسُورًا{ 
]الإ�سراء: 29[، وقد ذكر الغزايل اأن اأمهات الف�سائل اأربع احلكمة وال�سجاعة والعفة 

والعدالة:
اإفراطها،  طرف  هو  واخلب  والبله،  اخلب  رزيلتني:  بني  و�سط  فهي  احلكمة:  اأما 
وهو حالة يكون فيها االإن�سان ذا مكر وحيلة، والبله هو طرف تفريطها، وهي حالة 

من�سوؤها بطء الفهم وقلة االحاطة ب�سواب االأفعال.
ال�سجاعة: فهي و�سط بني رزيلتي التهور واجلنب، فالتهور اإفراط، فهو حالة يقوم 
واجلنب  عنها،  االحجام  العقل  على  يجب  التي  املحظورة  االأمور  على  االإن�سان  بها 

تفريط، وهو حالة ت�سرف عن االقدام حيث يجب االإقدام.
العفة: فهي و�سط بني رزيلتي ال�سره واخلمود، وال�سره اإفراط يف ال�سهوة، يتمثل 
يف املبالغة يف حت�سيل اللذات التي ي�ستقبحها العقل وينهي عنها ال�سرع، واخلمود 

تفريط يف حت�سيل ال�سهودة التي يقت�سي العقل وال�سرع حت�سيلها.
العدل: واأما العدل يف املعاملة فهي و�سط بني الغنب والتغابن، فالغنب اإفراط يدعو اأن 
ياأخذ االإن�سان ما لي�ض له، والتغابن تفريط يدعو اأن ُيعطى ما لي�ض عليه حق واأجر)1(.

3. ال�سمول:
اإن دائرة االأخالق تغطي جميع �سووؤن احلياة، العقيدة كاالإخال�ض وال�سدق   
بعيدًا عن الرياء، واملعامالت يف البييع وال�سراء والتي تقوم على قاعدة حلقية كبرية 

 )1(    انظر ميزان العمل, حممد بن حممد الغزايل, �ض 55 – 60, بريوت, دار الكتاب العربي, 1983م.
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وهي قوله تعاىل: }وََأحَلاَّ اللاَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا َفمَنْ جَاءَهُ مَوْعَِظٌة مِنْ رَبِّهِ َفانَْتهَى َفَلهُ مَا 
]البقرة: 275[،  فِيهَا خَالِدُونَ{  هُمْ  النَّاِر  َأصْحَابُ  َفُأولَئِكَ  عَادَ  وَمَنْ  اللاَّهِ  إِلَى  وََأمْرُهُ  سََلفَ 
فال ربا وال احتكار وال غرر وال غ�ض يف االقت�ساد االإ�سالمي، فاملعامالت التي فيها 
اَّذِينَ َآمَنُوا َل َتْأُكُلوا َأمْوَالَُكمْ بَيْنَُكمْ  تبادل منافع تقوم على الرتا�سي قال تعاىل: }يَا َأيُّهَا ال
بِالْبَاطِِل إِلاَّ َأنْ َتُكونَ تِجَارَةً عَنْ َترَاٍض مِنُْكمْ وََل َتْقُتُلوا َأنُْفسَُكمْ إِنَّ اللاَّهَ َكانَ بُِكمْ رَحِيمًا{ 
]الن�ساء: 29[، قال ابن كثري يف تف�سري هذه االآية "ينهى تبارك وتعاىل عباده املوؤمنني 

عن اأن ياكلوا اأموال بع�سهم بع�سًا بالباطل اأي باأنواع املكا�سب التي هي غري �سرعية 
كاأنواع الربا والقمار، وما جرى جمرى ذلك من �سائر �سنوف احليل واإن ظهرت 
يف غالب احلكم مما يعلم الله اأن متعاطيها اإمنا يريد احليلة على الربا")1(. فاالإلتزام 
باالأخالق يف املعامالت تكون �سببًا لعفو الله ومغفرته، عن حذيفة ابن اليمان ر�سي 
الله عنه قال: قال ر�سول �سلى الله عليه و�سلم اأتى بعبد من عباده اآتاه الله مااًل، فقال 
من  النا�ض، وكان  اأبايع  فكنت  مالك،  اآتيتني  يارب  قال:  الدنيا؟  ماذا عملت يف  له: 
ُخُلقي اجلواز، فكنت اأتي�سر على املوؤ�سر واأُنظر املع�سر. فقال الله: اأنا اأحق بذا منك، 
جتاوزوا عن عبدي")2(. اإذن الرتبية االإ�سالمية حتر�ض على تن�سئة اإن�سان ذو �سلوك 
وتت�سف  واقعية  ،فهى  احلنيف  االإ�سالمى  الدين  بها  جاء  التي  للقيم  وفقا  اأخالقى 

باالإن�سانية االإجتماعية وقابليتها للممار�سة.
اأما  االأخالق يف املجتمعات الغربية ففيها من املرونة ما ي�سمح بتعديلها اأو   
العدول عنها، فمثال ف�سيلة العفة مل تعد هاج�ض املجتمعات الغربية يف ظل نظامهم 
اإذا  له  االجتماعي القائم على �سيا�سة االأخدان. كذلك الوفاء بالعهود يغدو ال معنى 
تعار�ست هذه القيمة اخللقية مع امل�سالح ال�سيا�سية للدول الغربية)3(، هذا يعني اأن 
االأخالق تدور مع امل�سلحة واالأهواء، غري ثابتة، اأما االأخالق االإ�سالمية متتاز ب�سفة 

اأبو الفداء ا�سماعيل, تف�سري القراآن العظيم 479/1, دار املعرفة, بريوت, 1969م.   )1( 
اخرجه البخاري, كتاب البيع, حديث �سحيح رقم 2077, وم�سلم كتاب امل�ساقاة, من حديث حذيفة, حديث رقم 1560.   )2( 

د. كائد قرعو�ض, الأخالق يف الإ�سالم واآخرون,�ض 57, دار املناهج, عمان, الأردن, ط4, 1426هـ, 2006م.   )3( 
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الثبات. وكذلك متتاز االأخالق االإ�سالمية باملثالية وهي تتجلى يف دعوتها االإن�سان 
�سبياًل، ومن مظاهر  ذلك  اإىل  االأطهار حيثما وجد  باملالئكة  والت�سبة  الت�سامي  اإىل 

اجلمع بني الواقعية واملثالية ما يلي:
قوله  مع  ان�سجامًا  العقوبات،  جمال  يف  واالإح�سان  العدل  مبداأي  تطبيق   -
تعاىل: }إِنَّ اللاَّهَ يَْأمُرُ بِالْعَدِْل وَاْلِحْسَاِن وَإِيَتاءِ ذِي الُْقرْبَى وَيَنْهَى عَِن الَْفحْشَاءِ وَالْمُنَْكِر 
رُونَ{ ]النحل: 90[، والعدل يعني امل�ساواة يف الفعل واالعتبار،  وَالْبَْغِي يَعُِظُكمْ لَعَلاَُّكمْ َتَذكاَّ
ومبوجبه يحق للمعتدي عليه اأن يقت�ض من املعتدي ت�سكينًا ل�سهوة االنتقام والغ�سب، 
االإن�سانية وما فيها من دوافع، ومع ذلك يدعو  الفطرة  وهذا ت�سريع دافعي يراعي 
}وَجَزَاءُ  تعاىل:  قوله  ورد  هنا  ومن  وتكرمًا،  نَه  مَّ وال�سفح  العفو  اإىل  االإ�سالم 
]ال�سورى: 40[.  الِمِنيَ{  يُحِبُّ الظاَّ اَّهُ َل  إِن سَيَِّئةٍ سَيَِّئٌة مِْثُلهَا َفمَنْ عََفا وََأصَْلحَ َفَأجْرُهُ عََلى اللاَّهِ 
وال�سريعة راعت الفروق بني النا�ض يف االلتزام باأحكام الدين وذلك يف قوله تعاىل: 
لِنَْفسِهِ وَمِنْهُمْ مُْقَتصِدٌ وَمِنْهُمْ  اَّذِينَ اصَْطَفيْنَا مِنْ عِبَادِنَا َفمِنْهُمْ َظالِمٌ  }ُثمَّ َأوْرَثْنَا الْكَِتابَ ال
سَابِقٌ بِالَْخيْرَاتِ بِِإْذِن اللاَّهِ َذلِكَ هُوَ الَْفْضُل الَْكِبريُ{ ]فاطر: 32[، لكنه مع ذلك قال تعاىل: 
}َفاتاَُّقوا اللاَّهَ مَا اسَْتَطعُْتمْ{ ]التغابن: 16[، وهذا يعرب عن حقيقة ما هنالك من فروق يف 
الرب  النا�ض  فاإن اخلطاأ متوقعًا من كافة  النا�ض،  القدرة على االلتزام االخالقي بني 
والفاجر ولي�ض هنالك من مع�سوم، لكن �ساأن املوؤمن اأن يتوب وي�ستغفر على ما فرط، 
لُِذُنوبِِهمْ  اللاَّهَ َفاسَْتْغَفرُوا  َأنُْفسَهُمْ َذَكرُوا  َأوْ َظَلمُوا  َفعَُلوا َفاحِشًَة  اَّذِينَ إَِذا  }وَال قال تعاىل: 

ُنوبَ إِلاَّ اللاَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عََلى مَا َفعَُلوا وَهُمْ يَعَْلمُونَ{ ]اآل عمران: 135[. وَمَنْ يَْغفِرُ الذُّ
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املبحث الثالث
�سوابط املنهج الأخالقى الإ�سالمى وثمراته

املطلب االأول
�سوابط املنهج الأخالقي الإ�سالمى

اإن االأخالق االإ�سالمية التي دعا اإليها القراآن وال�سنة لي�ست من النوافل اأو زينة   
خارجية يتحلى بها املرء اإن �ساء ويدعها متى �ساء، بل هي من �سميم االأعمال وجليل 
الفعال التي يرتتب عليها عظيم الثواب اأو �سديد العقاب كما اأ�سرنا يف مطلب اأ�س�ض 
االأخالق، يقول د. عبد القادر عودة: )تعترب ال�سريعة االأخالق الفا�سلة اأوىل الدعائم 
التي يقوم عليها املجتمع، ولهذا فهي حتر�ض على حماية االأخالق وتت�سدد يف هذه 
احلماية بحيث تكاد تعاقب على كل االأفعال التي مت�ض االأخالق. اأما القوانني الو�سعية 
فتكاد تهمل امل�سائل االأخالقية اإهمااًل تامًا. وال تعنى بها ااّل اإذا اأ�ساب �سررها املبا�سر 
االأفراد اأو االأمن اأو النظام العام. فال تعاقب القوانني الو�سعية مثاًل على الزنا ااّل اإذا 
اأكره اأحد الطرفني االآخر، اأو كان الزنا بغري ر�ساه ر�ساًء تامًا، الأن الزنا يف هاتني 
فتعاقب  ال�سريعة  اأما  العام.  االأمن  االأفراد كما مي�ض  املبا�سر  احلالتني مي�ض �سرره 
على الزنا يف كل االأحوال وال�سور الأنها تعترب اجلرمية مت�ض االأخالق، واإذا ف�سدت 
االأخالق ف�سدت اجلماعة واأ�سابها االأنحالل – وقل مثل ذلك يف �سائر العقوبات التي 
جمرد  على  تعاقب  فال�سريعة  املجتمعات.  و�سيانه  االأخالق  حلماية  ال�سريعة  قررتها 
�سرب اخلمر )�سكر ال�سارب اأو مل ي�سكر( الأنها تنظر اإىل اجلرمية من الوجهة اخللقية 
فقد �سينت  االأخالق  فاإذا �سينت  واالعتبارات،  املناهي  ل�ستى  نعلم  كما  تت�سع  التي 

ال�سحة واالأموال والدماء واالأعرا�ض وحفظ االأمن والنظام()1(.
باالأخالق  ال�سريعة  اهتمام  )والعلة يف  بقوله:  ذلك  عودة  القادر  عبد  ويعلل   
االأخالق  ياأمر مبحا�سبة  الدين  واإن  الدين،  تقوم على  ال�سريعة  اأن  الوجه،  على هذا 

انظر الت�سريع اجلنائي: عبد القادر عودة, 70/1, مكتبة دار العروبة,ط2, القاهرة, 1964م.   )1( 
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ويحث على الف�سائل، ويهدف اإىل تكوين اجلماعة ال�ساحلة اخلرية، وملا كان الدين 
ال يقبل التغيري والتبديل، وال الزيادة والنق�ض، فمعنى ذلك اأن ال�سريعة �ستظل ما 
بقي الدين االإ�سالمي حري�سة على حماية االأخالق، اآخذة بال�سدة من يحاول العبث 

بها()1(. 
ويف كتاب اأخالقنا يف امليزان تقول د. فاطمة: )اأن من طبيعة االإن�سان اأنه   
يخ�سى ويرجو، وهو ال ياأتي اأي عمل اإاّل بقدر ما ينتظر من منافعه، وال ينتهي من 
عمل اإاّل بقدر ما يخ�سى من م�ساره، وطبيعة االإن�سان تالزمه يف اخلري وال�سر، يف 
االأعمال املباحة واالأعمال املحرمة، فال يرتكب اجلرمية اإاّل ملا ينتظره منها من لذة اأو 

منفعه، وال ينتهي عن اجلرمية اإاّل ملا يخ�ساه من م�سارها()2(.
على  تقوم  ال  االأخرية  اأن  نالحظ  الو�سعية  بالقوانني  ال�سريعة  قارنا  فاإذا   
قانون  من  املادة 339  تنفي  فمثاًل  االأخالقية  امل�سائل  اأهملت  بل  الدين،  من  اأ�سا�ض 
اإذا زنى غري مرة يف منزل  اإاّل  اأن الزوج الزاين ال يعاقب  العقوبات الفرن�سي على 
فهي  عقوبته  اأما  ع�سيقة(  اأو  اتخذها خدنًا  )اأي  لذلك  اأعدها  اأخرى  باإمراأة  الزوجية 
اأن  حني  على  فرنك،  )األفي(   2000 اأو  فرنك  )مائة(   100 بني  ترتاوح  مالية  غرامة 
انحالل  قبل  باأخرى  يعقد زواجه  الذي  الزوج  تعاقب  القانون  نف�ض  املادة 340 من 
الزواج االأول باالأ�سغال ال�ساقة !!. وبهذا نرى القانون الفرن�سي ي�سدد غاية الت�سدد 
يف حال )تعدد الزوجات( يف حني يخفف كل التخفيف يف حال )تعدد اخلليالت(! 
فهو ال يعاقب اإاّل من زنى يف منزل الزوجية واأكرث من مرة، وباإمراأة معدة لذلك)3(!! 
ول�سنا  عقيتنا  من  النابعه  وفكرنا  وقيمنا  ديننا  ولنا  وقيمه  وفكره  دينه  له  فالغرب 
ملزمني باأن ن�سري وراء الغرب الأن له فل�سفته يف احلياة ونظرته العامة اإىل الوجود 
لفل�سفة  الدين والدنيا والتاريخ وكل هذا خمالف  الله واالإن�سان، وفكرته عن  واإىل 

املرجع ال�سابق نف�سه 70/1.   )1( 
اأنظر اأخالقنا يف امليزان: د. فاطمة عمر ن�سيف, �ض 86, دار املحمدي للن�سر والتوزيع, اململكة العربية ال�سعودية, ط1, 1422هـ 2001م.   )2( 

�سارع اجلمهورية, عابدين,  القر�ساوي, �ض 143, مكتبة وهبة,  د. يو�سف  للتطبيق يف كل زمان ومكان,  الإ�سالم �ساحلة  اأنظر �سريعة    )3( 
القاهرة, ط5, 1417هـ 1997م.
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مناحي  كل  يف  الغربية  لل�سيا�سة  امل�سلمني  اتباع  ا�ستمر  واإذا  وفكرتهم،  امل�سلمني 
حياتنا ومظاهرها ف�سوف ياأتي يوم ت�سبح فيه االإباحية هي القاعدة كما ظهر جليًا 
وقد حاربت  اال�ستثناء،  الفا�سلة هي  االأخالق  فيه  اأ�سبحت  الذي  الع�سر،  هذا  يف 
عن  ت�سرف  التي  بالدوافع  االأخالق  و�سوء  للجرمية،  تدعو  التي  الدوافع  ال�سريعة 

اجلرمية وهذا يف كل اجلرائم والتي ال ي�سع املجال لتف�سيلها.
اإن مفهوم االأخالق االإ�سالمية يدل على جمموعة من املعايري واالأحكام النابعة   
االإ�سالم.  الكون واالإن�سان واحلياة واالإله كما �سورها  اأ�سا�سية عن  من ت�سورات 
واالإجتماعية  الفردية  واخلربات  املواقف  مع  تفاعله  خالل  من  الفرد  لدى  وتتكون 
خالل  من  تتج�سد  ،والتى  حلياته  وتوجهات  اأهداف  اختيار  من  متكنه  ،بحيث 
غري  اأو  مبا�سرة  ،بطريقة  اللفظى  اأو  العملى  ال�سلوك  اأو  واالإجتاهات  االإهتمامات 

مبا�سرة ،وهذه االأهداف م�ستقاة من القراآن وال�سنة النبوية املطهرة)1(.        
اإن لالأخالق االإ�سالمية منهج تطبيقى عملى، فقد طبقه امل�سطفى يف نف�سه   
ومع غريه ،واأحبه اأ�سحابه حبا �سادقًا، حتى دعاهم ذلك اىل تقديره واإجالله ،وتقدمي 
قوله على قولهم، وفعله على فعلهم، وراأيه على راأيهم، بل و�سلت بهم اأخالقهم اىل اأعلى 
الدرجات، فيقدم الرجل حاجة اأخيه على نف�سه، ويوؤثر بع�سهم بع�سا حتى و�سفهم 
االإ�سالمية  االأخالق  منزلة  تتجلى  لذلك   )9 االآية  احل�سر  )�سورة  بقوله  �سبحانه  الله 

ومكانتها فيما يحل باالأمم من دمار وهالك اإذا هجروا االأخالق االإ�سالمية.
املطلب الثاين

ثمرات وفوائد ح�سن اخُللُق
تظهر مكانة االأخالق يف االإ�سالم من املنزلة العظيمة التي حظي بها املتخلق   
،واملنزلة  الكثري  والثواب  اجلزيل  االأجر  من  له  يح�سل  ،حيث  االإ�سالمية  باالأخالق 

الرفيعة ما ال يح�سل لغريه . و من ثمرات وفوائد ح�سن االأخالق ما ياأتي:
علم الأخالق الإ�سالمية والرتبية, على خليل اأبو العينني ,�ض 34 مكتبة اإبراهيم احللبى ,املدينة املنورة ,ال�سعودية ,1988م.   )1( 
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1. ر�سا الله وحمبته والفوز باجلنة:
قال تعاىل: }َقاَل اللاَّهُ هََذا يَوْمُ يَنَْفعُ الصَّادِقِنيَ صِدُْقهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ َتجِْري مِنْ َتحْتِهَا   
]املائدة: 119[،  الْعَظِيمُ{  الَْفوُْز  َذلِكَ  اللاَّهُ عَنْهُمْ وَرَُضوا عَنْهُ  َأبَدًا رَضِيَ  فِيهَا  نْهَارُ خَالِدِينَ  اأْلَ
هذه االآية تبني ف�سيلة ال�سدق، وهي جتعل الله ير�سى عن العبد، وجتعله يف جوار 
اأحب( )املرء مع من  عليه و�سلم:  الله  الر�سول �سلى  يقول  الله ور�سوله يف حديثه 
)1( وقال �سلى الله عليه و�سلم عن عبدالله بن عمرو قال: )قال ر�سول الله �سلى الله 

اإىّل واأقربكم مني جمل�سًا يوم القيامة اأحا�سنكم اأخالقًا( عليه و�سلم اإن من اأحبكم 
مثاًل  فاالإح�سان  ال�سدق،  فقط  لي�ض  ف�سيلة  كل  يف  حمققة  جندها  الله  وحمبة   )2(

اللاَّهَ  }إِنَّ  والعدل   ،]195 ]البقرة:  الْمُحْسِنِنيَ{  يُحِبُّ  اللاَّهَ  إِنَّ  }وََأحْسِنُوا  تعاىل:  يقول 
يُحِبُّ الْمُْقسِطِنيَ{ ]املائدة: 42[، والتقوى }إِنَّ اللاَّهَ يُحِبُّ الْمُتاَّقِنيَ{ ]التوبة: 4[، وال�سرب 
لِنيَ{ ]اآل عمران: 

ِّ
}وَاللاَّهُ يُحِبُّ الصَّابِِرينَ{ ]اآل عمران: 146[، والتوكل }إِنَّ اللاَّهَ يُحِبُّ الْمَُتوَك

159[، التوبة والطهارة احل�سية واملعنوية }إِنَّ اللاَّهَ يُحِبُّ التاَّوَّابنِيَ وَيُحِبُّ الْمَُتَطهِِّرينَ{ 

]البقرة: 222[.

2. الأمن يوم الفزع الأكرب وال�سعادة عند املوت:
َآمِنُونَ{  يَوْمَئِذٍ  َفزٍَع  مِنْ  وَهُمْ  مِنْهَا  خَيْرٌ  َفَلهُ  بِالْحَسَنَةِ  جَاءَ  }مَنْ  تعاىل:  قال   
َتَتنَزَُّل عََليِْهمُ الْمَالَئَِكُة َألاَّ  اَّذِينَ َقاُلوا رَبُّنَا اللاَّهُ ُثمَّ اسَْتَقامُوا  ]النحل: 89[، وقال تعاىل: }إِنَّ ال

اَّتِي ُكنُْتمْ ُتوعَدُونَ * نَحْنُ َأوْلِيَاؤُُكمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  َتَخاُفوا وََل َتحْزَُنوا وََأبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ ال
وَفِي اآْلَخِرَةِ وَلَُكمْ فِيهَا مَا َتشَْتِهي َأنُْفسُُكمْ وَلَُكمْ فِيهَا مَا َتدَّعُونَ * ُنزًُل مِنْ َغُفوٍر رَحِيٍم{ 

]ف�سلت: 32-30[.

3. حمبة النا�ض والقبول يف الأر�ض وحتويل العدو اإىل �سديق:
اَّتِي  اإذا ح�سنت اأخالق االإن�سان كرث اأحباوؤة وقل اأعداوؤه، قال تعاىل: }ادَْفعْ بِال  
اَّذِينَ صَبَرُوا  اهَا إِلاَّ ال اَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ * وَمَا يَُلقاَّ اَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ َكَأن هِيَ َأحْسَنُ َفِإَذا ال

�سحيح م�سلم ب�سرح النووي, 188/16.   )1( 
اخرجه الرتمذي, كتاب الرب وال�سلة, حديث رقم 1975.   )2( 
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االإن�سان  على  الله  حمبة  تقت�سر  ومل   .]35-34 ]ف�سلت:  عَظِيٍم{   
ٍّ

حَظ ُذو  إِلاَّ  اهَا  يَُلقاَّ وَمَا 
الذي يتخلق باأخالق القراآن بل حتى جميع هذه خملوقات االأر�ض حتبه كما جاء يف 
احلديث عن اأبي هريرة ر�سي الله عنه قال: قال ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم: 
)اأن الله اإذا اأحب عبدًا دعا جربيل فقال: اأين اأحب فالنًا فاأحبه، قال: فيحبه جربيل ثم 
ينادي يف ال�سماء فيقول: اإن الله يحب فالنًا فاأحبوه، فيحبه اأخل ال�سماء ثم يو�سع 
له القبول يف االأر�ض()1( بعك�ض الذين يبغ�سهم الله من اإن�ض وجن ومالئكة وحتى 

اجلمادات قال تعاىل: }َفمَا بََكتْ عََليِْهمُ السَّمَاءُ وَاأْلَرْضُ وَمَا َكاُنوا مُنَْظِرينَ{ ]الدخان: 29[.
وقال ابن القيم رحمه الله يف  بدائع الفوائد: )اأجمع النبي �سلى الله عليه   
و�سلم بني تقوى الله وح�سن اخللق، الأن تقوى الله ت�سلح ما بينه وبني خلقه، فتقوى 
الله توجب له حمبة الله وح�سن اخللق يدعو النا�ض اإىل حمبته()2(. وقال اأي�سًا يف 
مدارج ال�سالكني: )الدين كله خلق، فمن زاد عليك يف اخللق زاد عليك يف الدين()3(  
وهو دليل على كمال اإميان العبد، عن اأبي هريرة ر�سي الله عنه قال: قال ر�سول الله 
�سلى الله عليه و�سلم: )اأكمل املوؤمنني اإميانًا اأح�سنهم خلقًا()4( وفوائد وثمرات ح�سن 
اخللق ال حت�سى وال تعد اإذا تتبعنا  يف القراآن واأحاديث النبي �سلى الله عليه و�سلم 

و�سريته العطرة.
وهذا  لعباده،  ون�سره  الله  لتاأييد  �سببًا  اخللق  اأن ح�سن  منها  نذكر  اأخريًا   
بنزول  بداأت  التي  دعوته  يف  و�سلم  عليه  الله  �سلى  النبي  ن�سرة  يف  جليًا  يت�سح 
الوحي عليه وقد كان �سعبًا عليه يف البداية حتى ذهب لل�سدة خديجة ر�سي الله عنها 
يتف�سد عرقًا يف الليلة ال�ساتئة وقال لها: )لقد خ�سيت على نف�سي، فقالت: كال، اأب�سر 
ال�سيف،  وتقري  املعدوم،  وتك�سب  الَكّل،  لتحمل  واإنك  اأبدًا،  الله  يخزيك  ال  فوالله 

اأخرجه م�سلم, �سحيح م�سلم ب�سرح النووي, 184/16.   )1( 
بدائع الفوائد ,ابن قيم اجلوزية حممد بن اأبى بكر , �ض 75 ,دار الكتاب العربى م�سورة عن املنريية,) بدون(.   )2( 

مدارج ال�سالكني بني اإياك نعبد واإياك ن�ستعني  : ابن قيم,حممد بن اأبي بكر , 294/2.   )3( 
اأبو داود, كتاب ال�سنة, حديث رقم 4682, والرتمذي, كتاب ال�سنائع, حديث رقم 1162.   )4( 
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وتعني على نوائب احلق()1(.
وعلق االإمام النووي على هذا احلديث قائاًل: )اإن معنى كالم ال�سيدة خديجة   
ر�سي الله عنه "اأنك ال ي�سيبك مكروه، ملا جعل الله فيك من مكارم االأخالق، وكرمي 
ال�سمائل، وذكرت �سروبًا من ذلك، ويف هذا داللة على اأن مكارم االأخالق، وخ�سال 

اخلري �سبب ال�سالمة من م�سارع ال�سوء()2(.

متفق عليه, البخاري, كتاب بدء الوحي, حديث رقم 4, �سحيح م�سلم, كتاب الإميان, من حديث عائ�سة, حديث رقم 160.   )1( 
�سحيح م�سلم ب�سرح النووي, 202/2.   )2( 
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املبحث الرابع
اأهمية القيم الأخالقية الإ�سالمية يف بناء الفرد واملجتمع 

املطلب االأول
القيم الأخالقية يف بناء الفرد

اإن بناء الفرد خري و�سيلة لبناء خري جمتمع، وبناء خري جمتمع و�سيلة لبناء   
خري ح�سارة، والغاية من هذا كله حتقيق �سعادة عامة و�ساملة يف املجتمع، ولتكوين 

فرد خري البد من عنا�سر اأ�سا�سية.
اخلري  لتحقيق  وي�سعى  اخّلري  ال�سلوك  يلتزم  بحيث  فيه  اخلري  روح  تكوين  اأوًل: 
للنا�ض ما اأ�ستطاع اإىل ذلك �سبياًل كما يلتزم بتجنب �سلوك ال�سر ويعمل ليحول دون 
وقوعه من اأحد على اأحد. اأي تكوين روح االإلتزام به، ومن ثم فاإن ال�سخ�ض الذي 
يلتزم باخلري ال يلتزم عن تكلف وت�سنع اإمنا يلتزم برغبة اأكيدة منه وعن حب وتقدير 
له، ويتجنب ال�سر ال خوفًا وال قهرًا اإمنا ال�سمئزاز منه وكره له. وبهذه الروح ربا 
الله �سبحانه وتعاىل عبادة الرا�سدين بقوله: }وَلَكِنَّ اللاَّهَ حَبَّبَ إِلَيُْكمُ اْلمِيَانَ وََزيَّنَهُ فِي 
ُقُلوبُِكمْ وََكرَّهَ إِلَيُْكمُ الُْكْفرَ وَالُْفسُوَق وَالْعِصْيَانَ ُأولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ{ ]احلجرات: 7[. ومن 
ميزان هذه الروح اأنها ال تلتقي بال�سعي لفعل اخلري والوقوف اأمام ال�سر عن حب 
ورغبة بل ت�سعى لتعليم اخلري للنا�ض. وعلى هذا كان الر�سول �سلى الله عليه و�سلم 
النملة يف جحرها  ال�سماء واالأر�ض حتى  واأهل  املالئكة  )اأن  قائاًل:  االأخيار  ي�سجع 
وحتى احلوت ي�سلون على معلم النا�ض اخلري()1( وقال اأي�سًا: )من دل على خري فله 
مثل اأجر فاعله()2(. واأنه ال يقت�سر اإح�سانه ملن يح�سن اإليه اأو يعرفه بل اإىل من يح�سن 
ملن عرفه وملن ال يعرفه حتى من اأ�ساء اإليه، ولهذا ي�سجع الله �سبحانه وتعاىل عباده 
هُ وَالْمِسْكِنيَ وَابْنَ السَِّبيِل َذلِكَ  يف الكثري من االآيات فقال تعاىل: }َفَآتِ َذا الُْقرْبَى حَقاَّ
الْقِسْمََة  }وَإَِذا حََضرَ  ]الروم: 38[،  الْمُْفلِحُونَ{  اللاَّهِ وَُأولَئِكَ هُمُ  يُِريدُونَ وَجْهَ  لِلاَّذِينَ  خَيْرٌ 

�سنن الرتمذى ,55/22 ,حديث رقم 2685.   )1( 
�سحيح م�سلم: 1506/3, كتاب الأمارة.   )2( 
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اَّذِينَ  ال وَلْيَْخشَ  مَعْرُوًفا *  َقوًْل  لَهُمْ  وَُقوُلوا  مِنْهُ  َفارُْزُقوهُمْ  وَالْمَسَاكِنيُ  وَالْيََتامَى  الُْقرْبَى  ُأوُلو 
]الن�ساء:  َقوًْل سَدِيدًا{  وَلْيَُقوُلوا  اللاَّهَ  َفلْيَتاَُّقوا  عََليِْهمْ  ُذرِّيًَّة ضِعَاًفا خَاُفوا  مِنْ خَلْفِِهمْ  َترَُكوا  لَوْ 
اَّذِينَ صَبَرُوا ابْتَِغاءَ وَجْهِ رَبِِّهمْ وََأَقامُوا الصَّالَةَ وََأنَْفُقوا مِمَّا رََزْقنَاهُمْ سِراًّا وَعَالَنِيًَة  8-9[، }وَال

وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيَِّئَة ُأولَئِكَ لَهُمْ عُْقبَى الدَّاِر{ ]الرعد: 22[، زمن يفعل اإاّل اخلري لذلك 
ال يقول اإاّل اخلري قال ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم )من كان يوموؤمن بالله واليوم 

االآخر فليقل خريًا اأو لي�سمت()1(.
ثانيًا: تكوين روح الأخوة الإن�سانية:

كنظرته  النا�ض  جميع  اإىل  االإن�سان  ينظر  اأن  تقت�سي  االإن�سانية  اأن  مبعنى   
لنف�سه الأنهم مثله ال فرق بني جن�ض اأو لون ، بل كلهم �سوا�سية، وخلقوا من اأ�سل 
اإن�سانية يجب  واحد، كلهم الآدم، ولكل اإن�سان بناء على هذه اخللقة االأ�سلية كرامة 
الْبَرِّ وَالْبَحِْر وَرََزْقنَاهُمْ مِنَ  َآدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي  بَنِي  }وَلََقدْ َكرَّمْنَا  اإحرتامها قال تعاىل: 
لْنَاهُمْ عََلى َكثِريٍ مِمَّنْ خََلْقنَا َتْفضِيالً{ ]الإ�سراء: 70[، وقال ر�سول الله �سلى  يِّبَاتِ وََفضاَّ الطاَّ
الله عليه و�سلم )ال يوؤمن اأحدكم حتى يحب الأخيه ما يحب لنف�سه()2(. وال ي�سح اأن 

ي�سخر قوم من قوم مبوجب هذه امل�ساواة يف الكرامة االإن�سانية.
ثالثًا: تكوين الوعي بوحدة احلياة الجتماعية:

اإن الفرد يف املجتمع اإذا اأراد اأن يحافظ على �سحته البد اأن يراعي �سحة   
و�سالمة املجتمع من حوله، واإن اأي خلل يوؤثر يف ج�سمه يوؤثر يف املجتمع جميعه، 
وقد ر�سم االإ�سالم منهج متكامل للمحافظة على �سحة االإن�سان اجل�سمية والروحية 
والعقلية والنف�سية، لذا البد من تعليم كل اأفراد املجتمع وتعليم االأطفال منذ ال�سغر 
يف النظرة اإىل املجتمع الأنه جزء منها واإن االأخالق هي الرابطة بني اأع�ساء اجل�سم 
اإذا �سبهنا املجتمع باجل�سم واالأفراد باالأع�ساء، وقال عليه ال�سالم: )مثل املوؤمنني يف 

�سحيح م�سلم: 68/1, كتاب الميان.   )1( 
اللوؤلو واملرجان يف ما اتفق عليه ال�سيخان, كتاب الميان 10/1.   )2( 
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توؤادهم وتراحمهم كمثل اجل�سد الواحد اإذا ا�ستكى منه ع�سو تداعي له �سائر اجل�سد 
بال�سهر واحلمى()1(. واإذا �سلك ال�سخ�ض �سلوكًا غري اأخالقي فاإن �سرره ال يقت�سر 
عليه وحده بل يوؤثر يف جميع اأفراد املجتمع فمثاًل ال�سكر )�سرب اخلمر( يوؤثر على 
ذريته، ويكون �سببًا الرتكاب اجلرائم االأخرى لذا �سميت اخلمر اأم اخلبائث، وكلما 
االأخوة يف  روابط  كلما �سعفت  املجتمع  اأخالقية يف  الال  اجلرائم  هذه  مثل  زادت 
املجتمع، لذا قرر االإ�سالم مبداأ الن�سح يف املجتمع، باأن ين�سح كل فرد االآخر اإذا راآه 
يخالف ال�سلوك االأخالقي، قال ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم: )الدين الن�سيحة 
مبادئه وهو  اأهم  امل�سلمني وعامتهم()2( وكذلك  لله ولر�سوله والأئمة  قال:  ملن؟  قلنا: 
االأمر باملعروف والنهي عن املنكر، والبد من تكوين وعي لدى االأفراد باأن امل�سالح 
العامة م�سرتكة بني اأفراد املجتمع، ولهذا يجب اأن ي�سجع االأفراد بع�سهم بع�سًا على 
تنمية اإمكانياتهم وقدراتهم املعنوية واملادية بداًل من اأن يح�سد بع�سهم بع�سَا. والبد 
من زرع روح التعاون بني اأفراد املجتمع وهذا ال ميكن اإاّل بالرتبية االأخالقية، قال 
اللاَّهَ  إِنَّ  اللاَّهَ  وَاتاَُّقوا  وَالْعُدْوَاِن  اْلِثِْم  عََلى  َتعَاوَُنوا  وََل  وَالتاَّْقَوى  الِْبرِّ  عََلى  }وََتعَاوَُنوا  تعاىل: 
الهدامة، ونهى عن  ]املائدة: 2[، ولهذا حرم االإ�سالم كل االأخالقيات  الْعَِقاِب{  شَدِيدُ 
عليه  الله  فالنبي �سلى  االجتماعي،  ال�سعف  عوامل  من  الأنهما  وال�سعف  التكا�سل 
و�سلم كان ي�سجع كل فرد على العمل للنهو�ض بنف�سه ومبجتمعه ونهى عن الت�سول، 
فقال عليه ال�سالم: )ما يزال الرجل ي�ساأل النا�ض حتى ياأتي يوم القيامة ولي�ض يف 

وجهه مزعة حلم()3(.
رابعًا: تكوين روح اخل�سوع للنظام الأخالقي:

هذا العن�سر �سروري لبناء الفرد واملجتمع، وعندما تكون هذه الروح لدى   
طواعية  االأفراد  خ�سوع  اإن  ووحدته.  املجتمع  وترابط  متا�سك  اإىل  توؤدي  االأفراد 

�سحيح م�سلم, كتاب الرب والآداب, 1999/4.   )1( 
�سحيح م�سلم, كتاب الميان, 74/1.   )2( 

�سحيح م�سلم, 720/2, ومعنى مزعة حلم قيل ياأتي ذلياًل وقيل يح�سر بعظم وجهة دون حلمه.   )3( 
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ال�سلطة  من  والعلن ال خوفًا  ال�سر  له يف  تطبيقهم  اإىل  اأواًل  يوؤدي  االأخالقي  للنظام 
وال نفاقًا للمجتمع بل حبًا لهذا النظام الأنهم يوؤمنون به ويحبونه، يرى دوركامي اأن 
يف االأخالق �سفتني تدفعان اإىل اخل�سوع لنظامه هما �سفة الواجب و�سفة اخلري، 
فاالأوىل ت�سفي على االأخالق ال�سلطة االآمرية والثانية اجلاذبية فالواجب هو االأخالق 
بو�سفها �سلطة يتعني عليها اإطاعتها ال ل�سئ اإاّل النها �سلطة فح�سب، اأما اخلري فهو 

االأخالق باعتبارها �سيئًا طيبًا يجذب اإليه االإرادة ويثري الرغبة نحوه تلقائيًا)1(.
اأ�سا�ض  طبيعي يف  لهما  يتكون من عن�سرين  للنظام  اإذن روح اخل�سوع   
االإن�سان باعتبارها من امليول الطبيعية وهذان العن�سران هما حا�سة لالنتظام وحا�سة 
اأخرى لل�سعور بال�سلطة االأخالقية. وهذا ي�سع بالتاأكيد حدًا للميول املتطرفة ويحفظ 
اأن  مثاًل  ولو حدث  قيد.  من غري  اأ�سبحت حرة  اإذا  تتبدد  اأن  من  االإن�سانية  الطاقة 
فقدت القواعد االأخالقية املت�سلة باحلياة الزوجية �سلطتها اأو املطامع االقت�سادية اأو 
غريها لتولد  يف النفو�ض حالة من الياأ�ض وخيبة االأمل ولظهرت الكثري من امل�ساكل 
يف املجتمع حاالت االنتحار وغريها. لذا يجب تكوين روح اخل�سوع للنظام وذلك 
بالتعود على �سبط النف�ض وقد كان النبي �سلى الله عليه و�سلم يدرب اأ�سحابه على 
ذلك، قال ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم عن الغ�سب مثاًل: )لي�ض ال�سديد بال�سرعه 
على  وتعاىل  �سبحانه  الله  و�سجع  الغ�سب()2(  عند  نف�سه  الذي ميلك  ال�سديد  واإمنا 
التحكم يف نوازع ال�سح والبخل عند ال�سيق واحلاجة. وعلى نوازع االنتقام عند 
الَْغيَْظ  رَّاءِ وَالَْكاظِمِنيَ  يُنْفُِقونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضاَّ اَّذِينَ  }ال القوة واالنت�سار فقال تعاىل: 
وَالْعَافِنيَ عَِن النَّاِس وَاللاَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِنيَ{ ]اآل عمران: 134[، ودعا اإىل التغلب على هذه 
اَّتِي هِيَ َأحْسَنُ السَّيَِّئَة  النزعة االنتقامية باالإح�سان اإىل من اأ�ساء اإليه فقال: }ادَْفعْ بِال

نَحْنُ َأعَْلمُ بِمَا يَصُِفونَ{ ]املوؤمنون: 96[.

الرتبية الأخالقية, دوركامي, ترجمة الدكتور ال�سيد حممد البدوي, مكتبة م�سر, القاهرة, بدون.   )1( 
هداية الباري اإىل ترتيب اأحاديث البخاري, 107/2, �سحيح م�سلم, كتاب الرب والآداب, 2014/4.   )2( 
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وكذلك االإ�سالم و�سع عالج مل�سكالت الذين اليخ�سعون لل�سلطة وال لهم رغبة   
اَّذِينَ يُحَاِربُونَ  اَّمَا جَزَاءُ ال يف اخلري وذلك باإ�ستخدام اأ�سلوب الرتهيب فقال تعاىل: }إِن
مِنْ  وََأرْجُُلهُمْ  َأيْدِيِهمْ  عَ  ُتَقطاَّ َأوْ  يُصَلاَّبُوا  َأوْ  يَُقتاَُّلوا  َأنْ  َفسَادًا  اأْلَرِْض  فِي  وَيَسْعَوْنَ  وَرَسُولَهُ  اللاَّهَ 
رِْض َذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي اآْلَخِرَةِ عََذابٌ عَظِيمٌ{ ]املائدة:  ِخالَفٍ َأوْ يُنَْفوْا مِنَ اأْلَ
ُأنَْثى  َأوْ  }مَنْ عَمَِل صَالِحًا مِنْ َذَكٍر  33[، وبالرتغيب يف اخلري والثواب فقال تعاىل: 

وَهُوَ مُؤْمِنٌ َفَلنُحِْييَنَّهُ حَيَاةً َطيِّبًَة وَلَنَجِْزيَنَّهُمْ َأجْرَهُمْ بَِأحْسَِن مَا َكاُنوا يَعْمَُلونَ{ ]النحل: 97[.
خام�سًا: روح التعلق باملجتمع:

ال ميكن اأن تنجح حياة الفرد اإذا عا�ض حياة العزلة، ويقول الغزايل: )ال خري   
يف عزلة من حتنكه التجارب، فال�سبي اإذا اعتزل بقي غمرًا جاهاًل.. اإىل اأن و�سل 
اإىل قوله يجب اأن يعي�ض مع النا�ض واملجاهدة يف حتمل اأذاهم ك�سرًا للنفو�ض وقهرًا 
لل�سهوات وهي من الفوائد التي ت�ستفاد باملخالفة وهي اأف�سل من العزلة يف حق من 

مل تتهذب اأخالقه()1(.
وكما يقول علماء النف�ض اإن الكثري من االأمرا�ض النف�سية والقلق م�سدرها   
العزلة، وانقطاع عالقة الفرد باملجتمع وتعلقه باجلماعة اأحد اأ�سباب االنتحار. اإذن 
بروح التعلق باملجتمع يكتمل منو الفرد، ويزداد تعر�ض املرء خلطر االنتحار كلما 

انف�سمت الُعرى التى تربطه بجماعة اأّيًا كانت)2(.
املطلب الثاين

بناء املجتمعات
اإن االأخالق اأ�سا�ض لبناء املجتمعات االإن�سانية امل�سلمة، وغري امل�سلمة، وهذا   
إِلاَّ  لَفِي خُسٍْر *  اْلِنْسَانَ  إِنَّ  }وَالْعَصِْر *  تعاىل:  قال  القراآنية  االآيات  به  ت�سهد  ما 
]الع�سر: 1-3[، فالعمل  بِالْحَقِّ وََتوَاصَوْا بِالصَّبِْر{  َآمَنُوا وَعَمُِلوا الصَّالِحَاتِ وََتوَاصَوْا  اَّذِينَ  ال
ال�سالح املبني على االإميان، والتوا�سي بال�سرب يف مواجهة املغريات واخلطوب من 

احياء علوم الدين, الغزايل, 238/2.   )1( 
ال�سحة النف�سية, د. م�سطفى فهمي, �ض 19, دار الثقافة, القاهرة, 1967م.   )2( 
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�ساأنه اأن يبني جمتمعًا حم�سنًا ال تناله عوامل الرتدي وال�سقوط قال ال�ساعر:
�إمنا �الأمم �الأخالق ما بقيت         فاإن هم ذهبت �أخالقهم ذهبو�

يقول مارتن لوثر: )لي�ست �سعادة البالد بوفرة اإبرادها وال بقوة ح�سونها   
ذوي  الرجال  وبعدد  اأبنائها،  من  املهذبني  بعدد  �سعادتها  واإمنا  بنائها،  بجمال  وال 

الرتبية واالأخالق فيها(.
لذا نالحظ كيف ربى النبي �سلى الله عليه و�سلم اأ�سحابه على ح�سن اخللق   
والتهذيب حتى يبنوا دولة االإ�سالم. واالأخالق االإ�سالمية ت�سهم يف بناء جمتمع واحد 
بعيد عن التمزق كما قال تعاىل: }وَاعَْتصِمُوا بِحَبِْل اللاَّهِ جَمِيعًا وََل َتَفرَُّقوا وَاْذُكرُوا نِعْمََة 
اَّفَ بَيْنَ ُقُلوبُِكمْ َفَأصْبَحُْتمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَُكنُْتمْ عََلى شََفا حُْفرَةٍ  اللاَّهِ عََليُْكمْ إِْذ ُكنُْتمْ َأعْدَاءً َفَأل
لَعَلاَُّكمْ َتهَْتدُونَ{ ]اآل عمران: 103[، جمتمع  َآيَاتِهِ  يُبَيِّنُ اللاَّهُ لَُكمْ  مِنَ النَّاِر َفَأنَْقَذُكمْ مِنْهَا َكَذلِكَ 
ت�سوده روح املحبة والتعاطف والتكافل. قال ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم: )مثل 
املوؤمنني يف توؤادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل اجل�سد اإذا ا�ستكى منه ع�سو تداعى 
له �سائر اجل�سد بال�سهر واحلمى()1( وقال كذلك )ال يوؤمن اأحدكم حتى يحب الأخيه 
}ُكنُْتمْ  تعاىل:  قال  املنكر  عن  وينهى  باملعروف  ياأمر  جمتمع  لنف�سه()2(.  يحب  ما 
خَيْرَ ُأمَّةٍ ُأخِْرجَتْ لِلنَّاِس َتْأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وََتنْهَوْنَ عَِن الْمُنَْكِر وَُتؤْمِنُونَ بِاللاَّهِ وَلَوْ َآمَنَ َأهُْل 
الْكَِتاِب لََكانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وََأْكَثرُهُمُ الَْفاسُِقونَ{ ]اآل عمران: 110[، جمتمع يوؤمن 
}وَمَا  تعاىل:  قال  االأر�ض  بواجب اخلالفة يف  للقيام  لله وي�سعى  بالعبودية احلقه 
لِيَعْبُدُوِن{ ]الذاريات: 56[. اإن القيم االأخالقية االإ�سالمية تلعب  خََلْقتُ الِْجنَّ وَاْلِنْسَ إِلاَّ 
دورًا مهمًا يف �سناعة املجتمع وتنميته، وقد يكون املجتمع قويًا �سليمًا من االآفات 
وعال،  جل  اخلالق  حددها  التي  االأخالقية  للقيم  وفقًا  اأعد  اإذا  النف�سية  واالأمرا�ض 
ويكون املجتمع م�سوهًا وفا�سدًا اإذا اأعد وفقًا لقيم اأخالقية و�سيعة قا�سرة عن تلبية 

�سحيح م�سلم,كتاب الرب وال�سلة والأدب ,باب تراحم املوؤمنني وتعاطفهم وتعا�سدهم , حديث رقم 6586 �ض1131 .   )1( 
البخاري, يف العيان, باب عالمة الميان.   )2( 
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مطالب النف�ض الب�سرية بل االإن�سانية ب�سكل عام)1(.
وبتناولنا للعنا�سر االأ�سا�سية لتكوين الفرد يف املجتمع نالحظ اأن الت�سريعات   
التي جاءت يف القراآن الكرمي ذات �سبغة اإجتماعية، والهدف منها �سياغة احلياة على 
مدى العدل وامل�ساواة واحلق، التي جاء بها االإ�سالم واملجتمع الذي ت�سري فيه هذه 
القيم ال يقف عندها فقط بل يتعداها عماًل بقول النبي �سلى الله عليه و�سلم: )امل�سلم 
اأخو امل�سلم ال يظلمه وال ي�سلمه ومن كان يف حاجة اأخيه كان الله يف حاجته ومن فرج 

عن موؤمن كربة من كرب الدنيا فر الله عنه كربة من كرب يوم القيامة()2(.
واحلق اأن املنهج الرتبوي االإ�سالمي مرتابط االأجزاء، تت�سابك فيه العقيدة   
امل�سلم  املجتمع  يعطينا  والكل  االإ�سالمية،  االأخالقية  القيم  مع  وهذه  العبادات،  مع 

الفا�سل)3(.
النظام االجتماعي يف االإ�سالم عميق االأثر يف ت�سكيل امل�سلم وبنائه اجتماعيا،   
واإعداده حلياة طيبة يف جمتمع ي�سعى اإىل االأف�سل، وين�سد التطور ويعمل على تربية 
املجتمع نحو �سلوكيات مرغوبة. فالقيم االأخالقية االإ�سالمية ت�سبط ال�سلوك داخليًا، 
بينما احلدود والعقوبات متثل ال�سبط اخلارجي، بحيث ي�سمن املجتمع اأفراده من 
خالل قدراتهم وميولهم بحيث تكون للفرد �سخ�سيته وذاتيته وحريته بحيث يكون 
قادرًا باإرادته على التزامه نحو جمتعه وعقيدته مبا يحققه التعاون والرب، واالإح�سان 

والعدل)4(.
م�سلحة  على  اجلماعة  م�سلحة  ترجيح  الفقهاء  معظم  يرى  ذلك  على  وبناء   

الفرد دون اإهدار الفرد حقه متامًا)5(.
الدوافع  العلوم  تاأ�سيل  الثالث,  العلمي  املوؤمتر   ,89 �ض  الإمام,  جادين  الر�سي  د.  واحل�سارة,  املجتمع  ببناء  ارتباطها  الأخالقية  القيم    )1( 

والتحديات, جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلومـ اخلرطون, 1436هـ 2014م.
�سحيح م�سلم, حترمي الظلم وخذله, 436/12.   )2( 

القيم الرتبوية يف الإ�سالم, حممد اأبو عاقلة الرتابي, �ض 98, جملة املنرب, اخلرطوم, 2009م.   )3( 
مدخل اإىل اإ�سالم الرتبية, عبا�ض حمجوب, �ض 45, جملة تفكر , املجلد 2 العدد 2 معهد اإ�سالم املعرفة )اإمام( جامعة اجلزيرة, ال�سودان,    )4( 

2000م.
التاريخ الطبيعى  العربى ,موؤ�س�سة  اإحياء الرتاث  العزيز عابدين, 352/5, دار  اأمني بن عمربن عبد  الدر املختار, حممد  رد املحتار علي    )5( 

للطباعة والن�سر ,بريوت,لبنان,ط1,1419هـ/ 1998م.
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بَعْدِ  مِنْ  الرَّسُوَل  يُشَاقِِق  }وَمَنْ  تعاىل:  قال  التفرق  عدم  اإىل  االإ�سالم  ودعا   
وَُنصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِريًا{  اَّى  َتوَل مَا  هِ 

ِّ
ُنوَل الْمُؤْمِنِنيَ  َغيْرَ سَِبيِل  وَيَتاَِّبعْ  الْهُدَى  لَهُ  َتبَيَّنَ  مَا 

]الن�ساء: 115[، واإ�سالح ذات البني بني املتخا�سمني لراأب ال�سدع يف البناء االجتماعي، 

قال تعاىل: }وَإِنْ َطائَِفَتاِن مِنَ الْمُؤْمِنِنيَ اْقَتَتُلوا َفَأصْلِحُوا بَيْنَهُمَا َفِإنْ بََغتْ إِحْدَاهُمَا عََلى 
بِالْعَدِْل  بَيْنَهُمَا  َفَأصْلِحُوا  َفاءَتْ  َفِإنْ  اللاَّهِ  َأمِْر  إِلَى  َتفِيءَ  حَتاَّى  َتبْغِي  اَّتِي  ال َفَقاتُِلوا  خْرَى  اأْلُ
وََأْقسُِطوا إِنَّ اللاَّهَ يُحِبُّ الْمُْقسِطِنيَ{ ]احلجرات: 9[، واإذا كانت الروح االأخالقية املنبثقة 
من الدين ا�ستقرت يف نفو�ض النا�ض، �ست�سبح طاقة فعالة تدفع كل ان�سان الأن يبذل 
 ،]148 ]البقرة:  الَْخيْرَاتِ{  }َفاسَْتِبُقوا  تعاىل:  لقوله  للخريات  �سباقًا  ليكون  عنده  ما 
وكذلك ي�سرع الإزالة ال�سرور يف املجتمع، وذلك بعد اأن يكف �سره عن غريه، ومن ثم 
تزول ال�سرور واجلرائم التي تعوق التقدم االجتماعي، ونالحظ كيف تخ�سر الدول 

ب�سببها االأموال الباهظة ب�سبب نفقات التقا�سي وال�سجون.
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املبحث اخلام�ض
و�سائط وو�سائل تنمية الأخالق الإ�سالمية

املطلب االأول
و�سائط تنمية الأخالق يف الإ�سالم

اأن  اإىل  واأ�سرنا  االإ�سالم،  يف  االأخالق  وخ�سائ�ض  اأ�س�ض  تناولنا  اأن  بعد   
يف  فردية  فروقًا  هنالك  اأن  اإىل  وتعر�سنا  اخللق،  حل�سن  وفوائد  ثمرات  هنالك 
القدرة على االإلتزام االأخالقي. ن�سل اإىل اأن فالح االإن�سان يف تزكية نف�سه باإلزامها 
اهَا *  َأْفَلحَ مَنْ َزكاَّ باالأخالق الفا�سلة، قال تعاىل: }َفَألْهَمَهَا ُفجُورَهَا وََتْقوَاهَا * َقدْ 
وََقدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا{ ]ال�سم�ض: 7-10[. ذكر ابن كثري يف تف�سري هذه االآيات: "قد اأفلح 
من زكى نف�سه اأي بطاعة الله كما قال قتادة، وطهرها من االأخالق الدنيئة والرزائل، 
ومن د�ساها اأي د�سها واأهملها وو�سع فيها بخذالنه اأياها عن الهوى")1(. اإن اأول 
الو�سائط هو تزكية النف�ض )هذا يتم بالعقيدة ال�سحيحة، واقامة العبادات، ثم لزوم 

اجلماعة امل�سلمة(.
ذكر يف كتاب النف�ض االإن�سانية يف القراآن الإبراهيم �سر�سبق: "كل النفو�ض   
قد زودها خالقها با�ستعدادت فطرية للنزوع للخري وال�سر، وعلى النف�ض اأن تختار اأن 
يكون لها اأو عليها نتيجة الك�سب اأو االكت�ساب فيما تختار، وقد اأق�سم الله تعاىل بهذه 
النف�ض موردًا اإياها يف �سفة التنكري املفيدة للعلوم، ومعنى هذا اأن عامة النفو�ض قد 
زودها الله تعاىل بهذين النجدين جند اخلري وجند ال�سر، ثم اإن النف�ض قد ت�سعد يف 
اختيارها اأو تهبط، قد ت�سعد من هذا املقام، مقام املجاهدة واملكابدة والرتدد واللوم 

اإىل منحدر االأدنياء ذوي النفو�ض االأمارة")2(.
اإن جهاد النف�ض مقدم على جهاد العدو يف اخلارج، وكما قال النبي �سلى   
الله عليه و�سلم عندما رجع من اإحدى غزواته"رجعنا من اجلهاد االأ�سغر اإىل اجلهاد 

تف�سري ابن كثري:516/4.   )1( 
النف�ض الإن�سانية يف القراآن الكرمي, اإبراهيم �سر�سيق, �ض 89, تهامة, جدة, ط1, 1980م.   )2( 
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االأكرب". اإن االإن�سان ما مل يجاهد نف�سه لتفعل ما اأمرت به وترتك ما نهيت عنه، ال 
ميكنه جهاد عدوه يف اخلارج. فكيف ميكن جهاد عدوه واالنت�ساف منه، وعدوه 
الله، بل ال ميكنه  له مت�سلط عليه مل يجاهده ومل يحاربه يف  الذي بني جنبيه قاهر 

اخلروج اإي عدوه حتى يجاهد نف�سه على اخلروج)1(.
فعلى امل�سلم اأن يجاهد نف�سه واالرتقاء بها، من النف�ض االأمارة بال�سوء اإىل   
النف�ض اللوامة التي تلوم �ساحبها على فعل املنكرات اإىل النف�ض املطمئنة، من اأجل 
هذا يعي�ض امل�سلم عاماًل دائمًا على تاأديب نف�سه وتزكيتها وتطهريها اإذ هي اأوىل من 
يف�سدها  ما  لها واملطهرة الأدارنها، كم يجنبها كل  املزكية  باالآداب  فياأخذها  يوؤدبها 
من �سئ املعتقدات و فا�سد االأقوال واالأفعال، يجاهدها ليل نهار و يحا�سبها يف كل 
�ساعة، يحملها على فعل اخلريات و يدفعها اإىل الطاعة دفعًا كما ي�سرفها من ال�سر 

والف�ساد �سرفًا لتطهر وتزكو")2(.
بِهِ  ُتوَسِْوسُ  مَا  وَنَعَْلمُ  اْلِنْسَانَ  خََلْقنَا  وَلََقدْ  اْلِنْسَانَ  خََلْقنَا  }لََقدْ  تعاىل:  وقال   
نَْفسُهُ وَنَحْنُ َأْقرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِْل الْوَِريد{ ]�سورة ق: 16[، لقد اأكد القراآن اأن الله يعلم خفايا 
ال�سدور، واأنه �سلك اأجنح الو�سائل لتهذيب النف�ض واالإرتفاع بها اإىل مدراج الكمال. 
لذلك عمل ال�سلف على اقتالع خواطر ال�سوء وتاأ�سي�ض اليقني واالإميان واالإح�سا�ض 
اأتبعها القراآن  الدائم برقابة الله �سبحانه وتعاىل وحما�سبته. فالو�سيلة االأوىل التي 
الكرمي للو�سول اإىل هدفه هي الرتبية الفردية للنف�ض الب�سرية وتروي�سها على مكارم 

االخالق.
اإن اول اخلطوات يف العقيدة ال�سحيحة التي ت�سبط اأخالق و�سلوك االإن�سان   

وهو املحور االأ�سا�سى الذي تدور حوله جميع االأوامر و االإر�سادات هو :
اأوًل: االإميان بالله واليوم االآخر: الأن االإن�سان حني يتذكر وقوفه بني يدي الله يوم 
البعث واجلزاء، يحدث االنفعال النف�سي يف نف�ض االإن�سان فيفكر يف م�سريه ويكون 

زاد املعاد ,لبن القيم اجلوزية ,حممد بن اأبي بكر �سم�ض الدين, 39/1, املطبعة امل�سرية 1379هـ.   )1( 
منهاج امل�سلم, اأبوبكر جابر اجلزائري, �ض 73, املكتبة التوفيقية للطباعة والن�سر والتوزيع, )بدون(.   )2( 
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َترَوْنَهَا  }يَوْمَ  تعاىل:  قال  عقابه،  من  واخلوف  منه  واخل�سية  الله  مر�ساة  طلب  همه 
َتْذهَُل ُكلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا َأرَْضعَتْ وََتَضعُ ُكلُّ َذاتِ حَمٍْل حَمَْلهَا وََترَى النَّاسَ سَُكارَى وَمَا هُمْ 
بِسَُكارَى وَلَكِنَّ عََذابَ اللاَّهِ شَدِيدٌ{ ]احلج: 2[، وقال تعاىل: }يَوْمَ َل يَنَْفعُ مَاٌل وََل بَنُونَ  إِلاَّ 
مَنْ َأَتى اللاَّهَ بَِقلٍْب سَلِيٍم{ ]ال�سعراء: 88-89[. فهذا خري و�سيلة لتهذيب النفو�ض وتزكيتها 
. قال حممد املبارك) اأن النا�ض يختلفون فيما يحركهم من هذه العواطف، واأعالها 
 – طبقاتهم  اختالف  على  النا�ض  القراآن  خاطب  وقد  الله.  ار�ساء  حافزه  كان  من 
فمنهم وهم االأكرثون – اإمنا يحركهم اخلوف من امل�سري ال�سقي والرغبة يف امل�سري 
ويقول  له()1(  اإر�ساء  و  الله  لوجه  يعملون  – فمن  االأقل  – وهو  ومنهم  ال�سعيد، 
القر�ساوي يف كتابه العبادة يف االإ�سالم )اإن اإالأخالق الربانية باعثها و دافعها هو 
عَامَ عََلى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا  االإميان بالله وطلبًا ملا عنده كقوله تعاىل: }وَيُْطعِمُونَ الطاَّ
فيقول  نفو�سهم  وطوايا  بواعثهم  حقيقة  عن  القراآن  ويك�سف   .]8 ]الإن�سان:  وََأسِريًا{ 
اَّا نََخافُ مِنْ  اَّمَا ُنْطعِمُُكمْ لِوَجْهِ اللاَّهِ َل ُنِريدُ مِنُْكمْ جَزَاءً وََل شُُكورًا  إِن معربًا عن ل�سانهم}إِن

رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا َقمَْطِريرًا{ ]الإن�سان: 10-9[.
ثانيًا العبادات:

قال تعاىل: }وَمَا خََلْقتُ الِْجنَّ وَاْلِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوِن{ ]الذاريات: 56[، اإن املفهوم   
ال�سامل للعبادة هو اأن يجعل االن�سان نية اأعماله جميعها خال�سة لله والعبادة جزء 
مهم ال بد من القيام به على الوجه االأمثل حتى حتقق هدف العبادة  ووظيفتها فالعبادة 
لي�ست من و�سائل الرتبية الروحية فقط، ففيها الرتبية اجل�سمية واالجتماعية واخللقية 
واجلمالية و العقلية، فهي حق على الله عبادة ، يجب اأن توؤدي امتثااًل الأمر الله، و اأداء 

حلقه على عبادة، �سرعها الله تعاىل ل�سحة االإن�سان كاالأدوية ل�سحة بدنه. 
فمثاًل ال�سالة : تربط االن�سان بالله، كما اأنها تقوي اإرادة االإن�سان وتعودة   
الَْفحْشَاءِ  عَِن  َتنْهَى  الصَّالَةَ  }إِنَّ  تعاىل:  قال  واملثابرة  وال�سرب  النف�ض  �سبط  على 

نظام الإ�سالم العقيدة والعبادة, حممد املبارك,�ض 154,دار الفكر ,بريوت, ط 4 ,1975م .   )1( 
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يَعَْلمُ مَا َتصْنَعُونَ{ ]العنكبوت: 45[، كما تعلم النظام والدقه  وَالْمُنَْكِر وَلَذِْكرُ اللاَّهِ َأْكبَرُ وَاللاَّهُ 
يف حفظ املواعيد.

ويف ال�سوم: تربية خلقية ال تربية للروح، حيث يتعود االإن�سان على �سبط   
اَّذِينَ َآمَنُوا ُكتِبَ  نف�سه ومكافحة �سهواته، وبذلك تقوى االإرادة يقول تعاىل: }يَا َأيُّهَا ال
وبالن�سبة   ،]183 ]البقرة:  َتتاَُّقونَ{  لَعَلاَُّكمْ  َقبْلُِكمْ  مِنْ  اَّذِينَ  ال عََلى  ُكتِبَ  َكمَا  الصِّيَامُ  عََليُْكمُ 
للرتبية اخللقية، فعن ال�سيدة عائ�سة ر�سي الله عنها قالت: )�سمعت النبي �سلى الله 

عليه و�سلم يقول: )اإن املوؤمن ليدرك بح�سن خلقه درجة ال�سائم القائم()1(.
ويف الزكاة: اإن القراآن نظم هذه الفري�سة وجعل لها هدفًا يف غاية ال�سمو   
فيها تربية روحية وخلقية فعن طريقها يتعلم االإن�سان طاعة االأوامر االإلهية ومكافحة 

االأنانية، واالفراط يف النزعة املادية والفردية)2(.
ويف احلج: تطهري النف�ض من اآثار الذنوب لي�سبح اإن�سانًا اأهاًل  لكرامة الله   
تعاىل يف الدار االآخرة، ويعلم ال�سرب وامل�سابرة واحرتام الغري يف هذا االجتماع 
ور�سوله  الله  مع  الل�سان  وحفظ  واالأدب،  اخللق  وح�سن  التعاون  ويعلم  اجلامع، 
وخلقه، قال ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم: )من حج ومل يرفث ومل يف�سق خرج 

من ذنوبه كيوم ولدته اأمه()3(.
ثالثًا: لزوم اجلماعة امل�سلمة:

النبي  كان  فقد  وا�سالحهم،  اأفرادها  تقومي  كبري يف  اأثر  امل�سلمة  للجماعة   
الله  �سلى  النبي  اأن  وجند  اجلماعة.  عن  االنفراد  من  يحذر  و�سلم  عليه  الله  �سلى 
عليه و�سلم ربى اأ�سحابه تربية جماعية وهذه كانت نواة للمجتمع االإ�سالمي االأول 
الذي جعله ال�سارع رقيبًا وحار�سًا وحما�سبًا واآمرًا باملعروف وناهيًا عن املنكر. قال 

�سنن اأبي داوؤد, كتاب الأدب, حديث رقم 4798, و�سححه الألباين يف ال�سحيح اجلامع, 1620.   )1( 
تربية الإن�سان اجلديد: حممد فا�سل اجلمايل, �ض 135, ال�سركة التون�سية للتوزيع, تون�ض, 1967م.   )2( 

فتح البارى �سرح �سحيح البخارى,اأحمد بن على بن حجر الع�سقالنى,كتاب احلج,باب ف�سل احلج املربور,حديث رقم 1521, دار الفكر    )3( 
للطباعة والن�سر والتوزيع,)بدون(.
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تعاىل: }وََكَذلِكَ جَعَلْنَاُكمْ ُأمًَّة وَسًَطا لَِتُكوُنوا شُهَدَاءَ عََلى النَّاِس وَيَُكونَ الرَّسُوُل عََليُْكمْ 
اَّتِي ُكنْتَ عََليْهَا إِلاَّ لِنَعَْلمَ مَنْ يَتاَِّبعُ الرَّسُوَل مِمَّنْ يَنَْقلِبُ عََلى عَقِبَيْهِ  شَِهيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبَْلَة ال
اَّذِينَ هَدَى اللاَّهُ وَمَا َكانَ اللاَّهُ لِيُضِيعَ إمِيَانَُكمْ إِنَّ اللاَّهَ بِالنَّاِس لَرَءُوفٌ  وَإِنْ َكانَتْ لََكِبريَةً إِلاَّ عََلى ال
رَحِيمٌ{ ]البقرة: 143[، وقال تعاىل: }ُكنُْتمْ خَيْرَ ُأمَّةٍ ُأخِْرجَتْ لِلنَّاِس َتْأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ 
وََتنْهَوْنَ عَِن الْمُنَْكِر وَُتؤْمِنُونَ بِاللاَّهِ وَلَوْ َآمَنَ َأهُْل الْكَِتاِب لََكانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وََأْكَثرُهُمُ 

الَْفاسُِقونَ{ ]اآل عمران: 110[.
فاجلماعة متلي على من ين�سم اإليها اأن ين�سبط يف ف�سائل االأخالق وحتا�سب   
الفرد، قال ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم: )لتاأمرون باملعروف ولتنهون عن املنكر، 
ولتاأخذن على يد الظامل، ولتاأطرنه على احلق اأطرًا ولتق�سرنه على احلق ق�سرًا اأو 

لي�سربن الله بقلوب بع�سكم على بع�ض ثم يلعنكم كما لعنهم()1(.
املطلب الثاين

و�سائط تنمية الأخالق
اإن و�سائط تنمية اأو اكت�ساب القيم االأخالقية متعددة، و�سنتناولها يف هذا   
فيه  تنمو  الذي  هو  فالو�سط  املعا�سر،  االإ�سالمي  املجتمع  دورها يف  ونبني  املطلب 
ال�سخ�سية وترتعرع وهي التي توؤثر يف اأفكاره ومعتقداته ومهاراته ودوافعه، كما 

حتدد له القيم واملعايري التي ي�سرت�سد بها. اأولها:
1. الأ�سرة:

االأ�سرة هي الوعاء االجتماعي الذي يتلقى فيه الطفل معلوماته ويتعامل مع   
له يف جماعة،  ع�سوية  اأوىل  الطفل  يك�سب  ولذلك  اإليه،  باالإنتماء  وي�سعر  اأفرادها، 
ويتعلم منها كيف يتعامل مع االآخرين يف �سعيه الإ�سباع حاجته وحتقيق م�ساحله 

من خالل تفاعله مع اأع�سائها.

�سن اأبي داوؤد, 436/2.   )1( 
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اأن االإ�سالم ركز على الرتبية االأخالقية لل�سغري منذ الر�ساعة، وركز االإمام   
الغزايل يف اإحياء علوم الدين على اأهمية اأخالقيات املر�سع واأثر لبنها على اأخالقيات 
الطفل فيقول: )ينبغي اأن يراقب من ويل اأمره فال ي�ستعمل يف ح�سانته واإر�ساعه اإاّل 
اأمراة �ساحلة متدينة تاأكل احلالل. فاإن اللنب احلا�سل من احلرام ال بركة فيه، فاإذا وقع 

عليه ن�سوؤ ال�سبي انعجنت طينته من اخلبث فيميل طبعه اإىل ما ينا�سب اخلبائث()1(.
ولالأم دور كبري يف حتقيق الرتبية االأخالقية للطفل منذ نعومة اأظفاره: "اإن   
يف  االأ�سا�ض  �سنوات  متثل  االأ�سرة  يف  الطفل  مي�سيها  التي  االأوىل  املهد  �سنوات 
حياة الطفل، حيث تو�سع فيه اأ�س�ض كثرية من اأمناط ال�سلوك، وكثري من االجتاهات 
نحو االآخرين والذات")2(. كذلك لها الدور يف الرتبية العقدية الفعالة واملوؤثرة على 
ال�سلوك، فهي تزوده ب�سحنات اإميانية م�ستمرة من قوة اخلالق، وتدفعه اإىل ال�سلوك 
وال�سح  واالأنانية  والتقوى  احلياة،  على  اخلوف  من  امل�سلم  نف�ض  وحترر  ال�سوي، 
واجل�سع)3(. وجميع االأخالق الفا�سلة واالآداب االجتماعية كاآداب االأكل واحلديث 
والزيارة، وال�سدق وجتنبهم الكذب واأن تكون قدوة و�سادقة يف تعاملها معهم، عن 
عبدالله بن عامر ر�سي الله عنه قال: )دعتني اأمي يومًا ور�سول الله قاعدًا يف بيتنا 
قالت: هاك تعال اأعطيك، فقال ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم اأما اأنك لو مل تعطيه 
�سيئًا كتبت عليك كذبة()4( وما يوؤكد هذا الدور حديث النبي �سلى الله عليه و�سلم 
اأو  ين�سرانه  اأو  يهودانه  فاأبواه  الفطرة  على  ويولد  ااّل  مولود  من  )ما  التوجيه  يف 
ميج�سانه()5(. ويف احلديث داللة على اأن التوجيه االأ�سري قد يكون يف دائرة ال�سلب 

اأو يف دائرة االإيجاب.

اأحياء علوم الدين: الإمام الغزايل, 78/3.   )1( 
النمو من الطفولة اإىل املراهقة, حممد جميل حممد/ �ض 132, تهامة, جدة, ط3, 1983م.   )2( 

دور املراأة امل�سلمة يف الرتبية والتنمية الب�سرية, اأ.د. حممد الب�سري حممد الهادي و د. عبد العاطي اأحمد مو�سى فوال, �ض 91 , املكتبة    )3( 
الوطنية, اخلرطوم, ال�سودان, ط1, 1433هـ 2012م.

اأخرجه اأبو داوؤد, كتاب الأدب, باب الت�سديد يف الكذب, حديث رقم 4991.   )4( 
البخاري, �سحيح البخاري, كتاب اجلنائز, باب اإذا اأ�سلم ال�سبي, 465/1, حديث رقم 1319.   )5( 
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فال�سعيد من ورث  املال،  يورث  ال�سئية تورث كما  اأو  االأخالق احل�سنة  اأن   
واالأجداد  الوالدين  )اإن  الظالل:  يف  قطب  �سيد  يقول  الفا�سلة،  االأخالق  اأبنائه 
اإمنا يورثونهم  اأبناءهم واأحفادهم واأقاربهم املال وحده،  واالأقرباء عامة ال يورثون 
اال�ستعدادات اخلرية وال�سريرة، واال�ستعداد الوراثي لل�سحة واملر�ض واالنحراف 
الوارثني  تالحق  ال�سفات  وهذه  والغباء.  والذكاء  والقبيح  واحل�سن  واال�ستقامة، 

وتوؤثر يف حياتهم()1(.
2. التعليم املدر�سي:

املدر�سة ت�ستكمل ما بداأ يف االأ�سرة لتتمه وتهذبه، وتقوم االعوجاج اخللقي   
املناهج  بالتعليم يف  الرتبية  ارتبطت  وقد  مهمة جدًا  تربوية  بيئة  اإنها  النا�سئة.  عند 

الدرا�سية التي ت�سرف عليها وزارات الرتبية والتعلم يف خمتلف االأقطار.
وحتى تكون املناهج الدرا�سية ذات اأثر فعال يف الرتبية االأخالقية فاإنه ينبغي   
على اأويل االأمر والقائمني على اأمر التعليم اأن يهيئوا املنهج املالئم الذي يتحقق من 
خالله درء اأي تناق�ض بني هذه املناهج واملناهج االأخرى املوازية من و�سائل اإعالم 
م�سموعة ومرئية ومقروؤة، وما توجه اإليه امل�ساجد من توجيه، واأن تكفل التنا�سق بني 
هذه املناهج بحيث تنتق�ض االإزدواجية يف التوجيه، حتى يكون املتعلمون من اأمر 

دينهم على ب�سرية)2(.
3. جماعة الأقران:

متابعة  يجب  لذا  اخللقية،  الرتبية  موؤثرًا يف  و�سيطًا  الرفاق  ي�سكل جمتمع   
االأبناء للتعرف على رفاقهم واأ�سدقائهم، فقد يكون منهم اأ�سدقاء �سوؤ، قال تعاىل: 
لَيَْتنِي  يَا وَيَْلَتى  اتاََّخْذتُ مَعَ الرَّسُوِل سَِبيالً *  لَيَْتنِي  يَا  يَُقوُل  يَدَيْهِ  الِمُ عََلى  يَعَضُّ الظاَّ }وَيَوْمَ 
نْسَاِن  لِلِْ الشَّيَْطانُ  وََكانَ  جَاءَنِي  إِْذ  بَعْدَ  ْكِر 

ِّ
الذ عَِن  َأَضلاَّنِي  لََقدْ   * خَلِيالً  ُفالَنًا  َأتاَّخِْذ  لَمْ 

خَُذوًل{ ]الفرقان: 27-29[، وقال ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم: )املرء على دين خليله 
يف ظالل القراآن, �سيد قطب, 584/2, دار ال�سروق, بريوت, بدون.   )1( 

الأخالق يف الإ�سالم: د. كايد قرعو�ض واآخرون, �ض 47, دار املناهج للن�سر والتوزيع, عمان, الأردن, ط4, 1426هـ 2006م.   )2( 
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فلينظر اأحدكم من يخالل()1(. اإن كثريًا من �سور االنحراف التي ن�سهدها من�سوؤها 
لـ  اإذ يكون  اأحد،  رفاق ال�سوؤ، وما جرائم االأحداث وانت�سار املخدرات بخافيه على 

)ال�سلة( من التاأثري على اأفرادها ما الحتظى مبثله االأ�سر واملوؤ�س�سات التعليمية.
4. امل�سجد:

كان امل�سجد وال يزال �سعار احلياة يف املجتمع االإ�سالمي، ويدل على ذلك   
ن�سبة  املدينة،  اإىل  قدومه  اأول  امل�سجد  ببناء  و�سلم  عليه  الله  �سلى  الر�سول  اهتمام 
الأهميته لي�ض الآداء ال�سلوات فقط بل له وظائف اأخرى، خل�ض منها حممود امل�سري 

يف كتابه - من اأخالق الر�سول( االآتي:
ن�سر العلم والتعاليم الدينية.  -

امداد االأفراد بال�سلوك القائم على حب العمل ال�سالح وكراهة الكفر بالف�سوق   -
واالأمر باملعروف والنهي عن املنكر.

تنمية الوازع الداخلي لرتجمة املبادئ اإىل �سلوك عملي.  -
دعم روح االأخوة وتربية القيم اخللقية االإ�سالمية.  -

تذويب ال�سراع القائم بني االأجيال القدمية واجلديدة، فالقدوة ال�ساحلة تربز من   -
خالل امل�سجد.

االإر�ساد والتوجيه امل�ستمرين حتت رعاية اأئمة امل�ساجد الداعني خا�سة لاللتزام   -
بالقيم االأخالقية االإ�سالمية. 

5. و�سائل الإعالم:
مبا�سرة  غري  اأو  مبا�سرة  �سواء  املختلفة  واالت�سال  االإعالم  و�سائل  تلعب   
دورًا حيويًا يف تن�سئة االأ�سرة واإحداث التاأثري املطلوب بني اأفرادها، ومن فوائدها 
�سلبيات  اأي�سًا  االإعالم  ولو�سائل  والرتفيه.  واالإر�ساد  والتوعية  والتثقيف  التعليم 
كثرية وقد اأفرط االأفراد يف التعامل معها فقد اأخذت وقتًا كبريًا مما اأخل بالواجبات 

�سنن اأبي داوؤود, باب من يوؤمر اأن يجال�ض, حديث رقم 4833.   )1( 
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وامل�سوؤوليات جتاه االأ�سر، وقد اإحتلت و�سائل االإعالم مركزًا بالغ االأهمية يف حياة 
املجتمعات حتى اأنها اأ�سبحت يف كثري من االأحيان بدياًل عن الكتاب بني موؤ�س�سات 

الرتبية والتعليم.
جمتمعاتنا،  على  غربية  ومرجعيات  غربية  م�سامني  وفق  يعمل  االإعالم  اإن   
االأخالقية  ومرجعياتهم  بجذورهم  النا�سئني  ارتباط  وي�سعف  يوهن  الذي  االأمر 
التي  املجموعات  مع  التوا�سل  طريق  عن  افرتا�سية  ميلهم حلياة  بجانب  والدينية، 
اأن تكون متوافقة مع ما  االإلكرتونية، والتي من املفرت�ض  التوا�سل  تنتجها مواقع 
االأخالقية  القيم  على  املبني  بدوره  يقوم  املن�سود حتى  االإ�سالمي  املجتمع  يرت�سيه 
مراقبة  من  البد  لذا  والتنمية،  والتح�سر  التقدم  نحو  الدافعة  ال�سحيحة  االإ�سالمية 
يبني  ال  والدولة حتى  واملجتمع  االأ�سرة  من  الب�سرية  بعني  والنظر  االإعالم  و�سائل 

ال�سباب قيمه وعاداته واأخالقه وفقا لقيم جمتمعات اأخرى.
باملعروف  االأمر  يتمثل يف  االأخالقي  التوجيه  دور كبري يف  للمجتمع  اأخريًا   
الرتدي  اإىل  يوؤدي  �سوف  االأمر  هذا  يف  املجتمع  تهاون  واإذا  املنكر،  عن  والنهي 
الذين  الثالثة  قاطع  الذي  االإ�سالم  املجتمع يف �سدر  فعله  ما  مثال  وال�سقوط، وخري 
تخلفوا عن غزوة تبوك حتى �ساقت عليهم االأر�ض مبا رحبت، فكان در�سًا بليغًا لهم.

وم�سوؤولية الدولة يف الرتبية االأخالقية تتجلى من خالل �سلطاتها املختلفة   
ت�سريعًا وتنفيذًا. ورعاية االأخالق العامة من اأخ�ض خ�سائ�ض الدولة يف االإ�سالم. 
يزغ  ال  ما  بال�سلطان  ليزغ  الله  )اإن  عنه:  الله  ر�سب  عفان  بن  عثمان  �سيدنا  وقال 
االآداب  على  احلفاظ  يف  رائد  دور  االإ�سالم  يف  احل�سبة  لنظام  كان  وقد  بالقراآن( 
الرتدي  م�ساألة  تعلق  ااّل  ويجب  العام،  ال�سلوك  وتوجيه  املعامالت  العامة يف جمال 
االأخالقي على الدولة بل يجب اأن تكون هنالك م�سوؤولية فردية لكل �سخ�ض، وقدميًا 

قيل )من لي�ض له من نف�سه زاجر ال تردعه الزواجر(.
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خامتــــــــة
احلمد لله الذي وفقني الإكمال هذا البحث والذي امتنى اأن اأكون قد وفقت   
اإىل حتقق اأهدافه، ومهدت ال�سبيل للتفكري اأكرث يف ال�سنة النبوية الزاخرة واملليئة 
 . الر�سيدة يف �ستى ميادين احلياة  الرفيعة، واالأفكار  القيم  بالاللئ واجلواهر من 
واأ�ساأل الله اأن نفهم ال�سنة كما فهمها ال�سحابة واالإقتداء والتاأ�سي بالر�سول e الأنهم 
مل يفرقوا بني ما ي�سدر منه من باب العبادات واملعامالت واالأخالق وغريها، وال بني 

ما يفعله بو�سفه ر�سواًل، بل كانوا يقتدون به يف كل االأحوال.
فقد  الرتبوية واالجتماعية  بالنواحي  يهتم  االأخالقي  النظام  اأن حمور  ومبا   

تو�سلت الدرا�سة اإىل االأتي:
تتغري  ال  ال�سجية(  )وهو  تلقائية  ب�سورة  الفعل  �سدور  هو  اخللق  تعريف  اأن   .1
واخللق املكت�سب اأو التخلق يحتاج اإىل ريا�سة وممار�سة حتى ي�سري جزء من 

�سخ�سية الفرد.
اإن النظام االأخالقي له �سوابط وهي م�ستندة اإىل العقيدة اإذا ما قارناها بالنظام   .2
الله �سبحانه وتعاىل  اأهمها ر�سا وحمبة  ثمرات كثرية  وله  الغربي،  االأخالقي 

ور�سوله والفوز باجلنة.
ومثالية  وو�سطية  اإيجابية  باأنها  االإ�سالم  يف  االأخالق  نظام  خ�سائ�ض  متتاز   .3

و�ساملة ووا�سحة.
النظام االأخالقي يف االإ�سالم على م�ستوى الفرد ي�سكل البناء النف�سي والقيمي   .4
والروحي كما يعمل كوازع للفرد يوجهه نحو عمل اخلري واالإح�سان وي�سبط 

�سهواته ويحقق له االأمان اأمام �سعف النف�ض.
حياة  ملمار�سة  والثبات  اال�ستقرار  له  يحقق  فاإنه  املجتمع  م�ستوى  على  اأما   .5

اجتماعية خرية و�سليمة، كما حتفظ كيان املجتمع يف اطار واحد.
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الو�سائل  اأما  العبادات  واقامة  التوحيد  هي  االأخالق  تنمية  و�سائط  اأهم  اإن   .6
فت�سم االأ�سرة والتعليم املدر�سي وامل�سجد وو�سائل االإعالم اإذا وجهت الوجهة 

االإ�سالمية ال�سحيحة.
التو�سيات:

يو�سي الباحث باالآتي:
فوائد  من  فيه  ملا  االإ�سالمي  االأخالقي  ال�سلوك  يلتزم  اأن  اأحد  كل  على  يجب   .1
وثمرات تعود عليه يف الدنيا واالآخرة، وال يكتفي بهذا بل ي�سعى الفرد لتعليم 

اخلري للنا�ض عن حب ورغبة فيما عند الله.
االهتمام بو�سائط تنمية االأخالق على م�ستوى االأفراد بالتوحيد واإقامة العبادات   .2
ولزوم اجلماعة امل�سلمة، وكذلك بالو�سائل كاالأ�سرة والتعليم وامل�سجد وو�سائل 

االإعالم.
اإدخال النظام االأخالقي االإ�سالمي بعمق يف املقررات واملناهج كرتبية اأ�سا�سية   .3
االآيات  من  بال�سواهد  مقرونة  املراحل  جميع  يف  جاذبة  بطريقة  وتعر�ض 

واالأحاديث و�سرية النبي �سلى الله عليه و�سلم العطرة.
يجب اأن نلفت نظر القائمني على اأمر الرتبية يف جميع مراحلها )اآباء ومعلمون   .4
ووزارات الرتبية والتعليم واحلكام( باأهمية اتباع النظام االأخالقي االإ�سالمي 

وبذل اجلهد يف حتقيقه يف جميع مناحي احلياة، وهذه م�سوؤولية اجلميع.
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امل�سادر واملراجع
القراآن الكرمي.  .1

احللبي  موؤ�س�سة  الغزايل،  حممد  بن  حممد  حامد  اأبو  الدين،  علوم  احياء   .2
و�سركاوؤه، القاهرة، 1967م.

ط1،  دم�سق،  القلم،  دار  امليداين،  حنبكة  الرحمن  عبد  االإ�سالمية،  االأخالق   .3
1979م.

االأخالق يف االإ�سالم، د. كايد قرعو�ض واآخرون، دار املناهج للن�سر والتوزيع،   .4
عمان – االأردن، ط4، 1426هـ 2006م.

والتوزيع،   للن�سر  املحمدي  دار  ن�سيف،  عمر  د.فاطمة  امليزان،  يف  اأخالقنا   .5
ال�سعودية، ط1، 1422هـ 2001م.

ط16،  ال�سروق،  دار  بريوت،  �سلتوت،  حممود  و�سريعة،  عقيدة  االإ�سالم   .6
1992م.

ط1،  م�سر،  اخلاجني،  مكتبة  ياجلن،  مقداد  االإ�سالمية،  االأخالقية  الرتبية   .7
)بدون(.

مكتبة  البدوي،  حممد  ال�سيد  الدكتور  ترجمة  دوركامي،  االأخالقية،  الرتبية   .8
م�سر، القاهرة، )بدون(.

للتوزيع،  التون�سية  ال�سركة  اجلمايل،  فا�سل  حممد  اجلديد،  االإن�سان  تربية   .9
تون�ض، 1997م.

الت�سريع اجلنائي، عبد القادر عودة، مكتبة العروبة، القاهرة،ط2،1964م.  .10
التعريفات، على بن حممد بن علي اجلرجاين، بريوت، دار الكتب العلمية، 1403هـ.  .11

بريوت،  املعرفة،  دار  كثري،  بن  ا�سماعيل  الفداء  اأبو  العظيم،  القراآن  تف�سري   .12
1969م.
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تهذيب االأخالق، اأحمد بن م�سكويه، من م�سورات دار مكتبة احلياة، بريوت،   .13
)بدون(

تهذيب االأخالق، احلافظ اأبي عبد الرحمن عمرو بن بحر اجلاحظ، علق عليه اأبو   .14
حنيفة اإبراهيم بن حممد، دار ال�سحابة للرتاث والن�سر والتحقيق والتوزيع، 

ط1، 1410هـ 1989م.
الر�سالة،  موؤ�س�سة  القر�ساوي،  يو�سف  د.  واالإ�سالم،  العامة  اخل�سائ�ض   .15

بريوت، ط2، 1983م.
دور الرتبية االأخالقية االإ�سالمية يف بناء الفرد واملجتمع واحل�سارة االإ�سانية،   .16

مقداد ياجلن، دار ال�سروق، بريوت، القاهرة، ط1، 1403هـ 1983م.
دور املراأة املعا�سرة يف الرتبية والتنمية الب�سرية، حممد الب�سري حممد الهادي   .17
وعبد الهادي اأحمد مو�سى فوال، املكتبة الوطنية للن�سر، اخلرطوم، ال�سودان، 

ط1، 1433هـ 2012م.
املطبعة  الدين،  �سم�ض  بكر  اأبي  بن  حممد  اجلوزية،  القيم  ابن  املعاد،  زاد   .18

امل�سرية، 1379م.
�سنن اأبي داود، �سليمان بن اال�سعث ال�سج�ستاين، دار الكتاب العربي، بريوت،   .19

)بدون( .
�سنن الرتمذي، حممد بن عي�سى، اأبو عي�سى الرتمذي ال�سلمي، حتقيق حممد   .20

�ساكر واآخرون، دار احياء الرتاث العربي، بريوت، )بدون(.
�سريعة االإ�سالم �ساحلة للتطبيق يف كل زمان ومكان، د. يو�سف القر�ساوي،   .21

مكتبة وهبة، �سارع اجلمهورية، عابدين، القاهرة، ط5، 1417هـ 1997م.
د.  حتقيق  اجلعفي،  البخاري  عبدالله  اأبو  ا�سماعيل  بن  حممد  البخاري،  �سحيح   .22
م�سطفى ديب البغا، جامعة دم�سق، دار بن كثري اليمامة، بريوت، 1407هـ 1987م.
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�سحيح م�سلم، اأبو احل�سن م�سلم بن احلجاج بن م�سلم الق�سريي الني�سابوري،   .23
دار اجليل، بريوت، دار االآفاق اجلديدة، )بدون(.

العبادة يف االإ�سالم، د. يو�سف القر�ساوي، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، ط17،   .24
1985م.

علم االأخالق االإ�سالمية والرتبيةـ علي خليل اأبو العينني،مكتبة اإبراهيم احللبي،   .25
املدينة املنورة، ال�سعودية، 1986م.

بدائع الفوائد، البن القيم،دار الكتاب العربى م�سورة عن املنريية. )بدون(  .26
يف ظالل القراآن، �سيد قطب، دار ال�سروق، بريوت )بدون(.  .27

عي�سى  الباقي،  عبد  فوؤاد  حممد  ال�سجعان،  عليه  اتفق  فيما  واملرجان  اللوؤلو   .28
البابي احللبي، القاهرة، )بدون(.

ل�سان العرب، حممد بن مكرم بن منظور، دار احياء الرتاث العربي، بريوت،   .29
1992م.

مدارج ال�سالكني بني اإياك نعبد واإياك ن�ستعني، ابن القيم.  .30
املفردات يف غريب القراآن،الراغب االأ�سفهاين القا�سم احل�سني بن حممد،مطبعة   .31

م�سطفى البابي احللبي القاهرة، 1968م.
والن�سر  للطباعة  التوفيقية  املكتبة  اجلزائري،  جابر  اأبوبكر  امل�سلم،  منهاج   .32

والتوزيع، )بدون(.
مو�سوعة من اأخالق الر�سول �سلى الله عليه و�سلم، حممود امل�سري اأبو عمار،   .33

دار التقوى للن�سر والتوزيع ب�سربا اخليمة، ط1، 1428÷ 2007م.
ميزان العمل، حممد الغزايل، دار الكتاب العربي، بريوت، 1983م.  .34

ط2،  احلديثة،  الر�سالة  مكتبة  عقلة،  حممد  االإ�سالم،  يف  االأخالقي  النظام   .35
19686م.



{179}العـدد الرابع  والع�صـرون - �صوال  1443هـ / يونيو  2022م

ط4،  بريوت،  الفكر،  دار  املبارك،  حممد  والعبادة،  العقيدة  االإ�سالم  نظام   .36
1975م.

جدة،  ط1،  تهامة،  �سر�سيق،  اإبراهيم  الكرمي،  القراآن  يف  االإن�سانية  النف�ض   .37
1980م.

ط3،  جدة،  تهامة،  حممد،  جيل  حممد  املراهقة،  اإىل  الطفولة  من  النمو   .38
1983م.
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التكييف الفقهي والقانوني لعقد التحكيم القضائي مقارناً بالنظام السعودي 
د. م�صعل بن عوا�س ال�صلمي•

ملخــــ�ض 
الق�سائي   التحكيم  لعقد  والقانوين  الفقهي  التكييف  م�ساألة  البحث  يعالج   
اللغة  يف  التحكيم  على  التعرف  اإىل  البحث  يهدف  ال�سعودي.  والنظام  الفقه  يف 
كذلك   . الق�سائي  التحكيم  عقد  م�سروعية  على  والتعرف   . والنظام  واال�سطالح 
التكييف القانوين لعقد التحكيم الق�سائي . وتتمثل اأهمية البحث يف درا�سة التحكيم 
الق�سائي . درا�سة  التحكيم  اللغة واال�سطالح والنظام . وبيان م�سروعية عقد  يف 
على التكييف القانوين لعقد التحكيم الق�سائي . ا�ستخدم الباحث  املنهج الو�سفي 
التحليلي واملنهج اال�ستقرائي . وقد تو�سل الباحث لعدة نتائج منها : اأن التكييف 
االأحكام  من  كثريا  تنزل  عليه  وبناء  خا�ض  ق�ساء  التحكيم  اأن  هو  الراجح  الفقهي 
منها اأتعاب التحكيم وحتكيم املراأة وغريها من امل�سائل التي تتغري بتغري التكييف  
املوؤ�س�سي الن�سباطه وجودته  التحكيم  اإىل  التوجه  اإىل  بالدعوة  الباحث  . ويو�سي 
ونوازله  التحكيم  م�سائل  بدرا�سة  الباحثني  يو�سي  كما   ، احلر  التحكيم  بخالف 
اإىل  يوجد جوانب حتتاج  اأنه  كما  اأكرب  ب�سكل  للدرا�سة  بحاجة  والتي هي  املتعددة 

هيئات علمية لبحثها ، مثل ق�سايا التحكيم الدويل.

اأ�ستاذ م�سارك - ق�سم الدرا�سات الق�سائية - كلية الدرا�سات الق�سائية والأنظمة - جامعة اأم القرى - اململكة العربية ال�سعودية. 	•
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Abstract
 The research deals with the issue of jurisprudence and legal 
adaptation of the judicial arbitration contract in jurisprudence and the 
Saudi system. The research aims to identify arbitration in language, 
terminology and system. And to identify the legality of the judicial 
arbitration contract. As well as the legal adaptation of the judicial 
arbitration contract. The importance of the research is the study of 
arbitration in language, terminology and system. And a statement 
of the legality of the judicial arbitration contract. A study on the 
legal adaptation of the judicial arbitration contract. The researcher 
used the descriptive analytical method and the inductive method. 
The researcher has reached several results, including: The most 
correct jurisprudential conditioning is that arbitration is a special 
judiciary and accordingly many rulings come down, including 
arbitration fees, women’s arbitration and other issues that change 
with the change of conditioning. The researcher recommends a 
call to go to institutional arbitration for its discipline and quality, 
unlike free arbitration. He also recommends researchers to study 
the issues of arbitration and its multiple disadvantages, which need 
to be studied further, and there are aspects that need scientific 
bodies to study, such as international arbitration cases.
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مقدمــــــــة
احلمد لله احلكم العدل ، اأمر باالإح�سان ونهى عن الظلم والعدوان ، وال�سالة   
وال�سالم على نبينا االأمني وعلى اآله الطيبني الطاهرين  وعلى اأ�سحابه الغر امليامني  

وعلى من �سار على نهجهم وا�سنت ب�سنتهم اإىل يوم الدين وبعد :
العربية  اململكة  يف  العدلية  االأنظمة  يف  وا�سعًا  تنظيميًا  تطورًا  ن�سهد  فاإننا   
وينبيء  وال�سرور  الفرحة  اإىل  يدعو  مما  وهو  املا�سية  ال�سنوات  يف  ال�سعودية 
مب�ستقبل مزهر يف ال�سوؤون العدلية ومن جملة التطويرات املت�سارعة والتي ت�سري 
يف ظل اخلطة التنموية للبالد �سدور نظام التحكيم عام 1433هـ  بعد اأن ظّل النظام 
جوهرية  تغيريات  ظهرت  عامًا  الع�سرين  يف  اأنه  �سك  وال   ، عاما   ع�سرين  القدمي 
ت�ستلزم حتديث النظام ، علمًا اأن التحكيم قد حتدث عنه فقهاء االإ�سالم بل حتدثوا 
عن اأدق التفا�سيل والتي تبهر القارئ للرتاث االإ�سالمي 1435 وقد راأيت اأن اأكتب 
يف )التكييف الفقهي والقانوين لعقد التحكيم الق�سائي مقارنا بالنظام ال�سعودي(.

اأ�سباب اختيار املو�سوع :
تتمثل اأ�سباب اختيار املو�سوع يف االآتي :  

1/ اأهمية هذا املو�سوع وتعلقه بجانب مهم وهو الق�ساء والف�سل بني املتنازعني .
2/  ما يرتتب على التكييف من اأحكام خمتلفة ومتباينة.

3/ عدم وعي كثري ممن يعمل يف جمال التحكيم بالتكييف الفقهي ال�سحيح .
اأهداف البحث :

1/ التعرف على تعريف التحكيم يف اللغة واال�سطالح والنظام .
2/ التعرف على م�سروعية عقد التحكيم الق�سائي .

3/ التعرف على التكييف القانوين لعقد التحكيم الق�سائي .
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اأهمية البحث :
1/ درا�سة التحكيم يف اللغة واال�سطالح والنظام .

2/ بيان م�سروعية عقد التحكيم الق�سائي .
3/ درا�سة على التكييف القانوين لعقد التحكيم الق�سائي .

منهج البحث :
ا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي التحليلي واملنهج اال�ستقرائي .  

تنظيم البحث :
جاء هذا البحث يف اأربعة مباحث وخامتة فيها التو�سيات والنتائج وهي على   

النحو التايل:
املبحث االأول : تعريف التحكيم الق�سائي  يف اللغة واال�سطالح.

املبحث الثاين:م�سروعية عقد  التحكيم الق�سائي.
املبحث الثالث: التكييف الفقهي لعقد التحكيم  الق�سائي.

املبحث الرابع : التكييف النظامي لعقد التحكيم الق�سائي. 
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املبحث االأول
تعريف التحكيم يف اللغة وال�سطالح والنظام

اأوًل : تعريف التحكيم يف اللغة:
املنُع،  وهو  واحد،  اأ�سل  وامليُم  والكاُف  احلاُء  )َحَكَم(  من  ماأخوٌذ  التحكيم   
مه يف االأمر حتكيًما: اأمره اأن َيْحُكم  واأّوُل ذلك احُلْكُم، وهو املنع من الظلم)1(. وحكَّ
مه يف ماله حتكيًما اإذا جعل اإليه احلكم  فاْحَتَكَم)2(. واحَلَكم بفتحتني احلاكم، وَحكَّ

فاحتكم عليه يف ذلك)3(.
وهو  نبحثه  الذي  بامل�سطلح  يرتبط  معًنى  الظلم  من  املنع  اأن  اخلال�سة   

التحكيم.
ثانًيا: تعريف التحكيم يف ال�سطالح:

يختلف تعريف التحكيم يف اال�سطالح باختالف نوعه ولذلك يختلف التحكيم   
يف ال�سقاق الزوجي والتحكيم يف جزاء ال�سيد والتحكيم يف احلروب عن م�سطلح 
التحكيم العام )الق�سائي( عند الفقهاء وعند القانونيني، و�سوف يكون حديثي عن 

التحكيم العام )الق�سائي( عند الفقهاء ويف النظام وهو كما يلي:
ثالثًا : تعريف التحكيم الق�سائي يف ال�سطالح:

)التحكيم عند الفقهاء(:
اختلفت عبارات الفقهاء يف تعريف التحكيم ومن اأبرز التعريفات ما يلي:

)تولية اخل�سمني حاكًما يحكم بينهما()4(.  -
جاء يف جملة االأحكام العدلية: )هو عبارة عن اتخاذ اخل�سمني حاكًما بر�ساهما   -

لف�سل خ�سومتهما ودعواهما()5(.
مقايي�ض اللغة, ابن فار�ض, حتقيق عبد ال�سالم هارون, دار الفكر – 1399هـ, 91/6.   )1( 

القامو�ض املحيط, الفريوز اآبادي, حتقيق مكتب حتقيق الرتاث يف موؤ�س�سة الر�سالة, موؤ�س�سة الر�سالة للطباعة والن�سر, بريوت, ط8 –    )2( 
1426هـ, 1095/1.

خمتار ال�سحاح, الرازي, مكتبة لبنان, حتقيق حممود خاطر, ط1415هـ, 167.   )3( 
البحر الرائق �سرح كنز الدقائق, ابن جنيم, دار الكتاب الإ�سالمي, ط2, 34/7.   )4( 

جملة الأحكام العدلية, حتقيق جنيب هواويني, 365.   )5( 
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يرت�سيانه  للق�ساء  �ساحًلا  حكًما  �سخ�سني  )تولية  باأنه:  قدامة  ابن  وعرفه   
بينهما()1(.

بينهما  يف�سل  باأن  بر�ساهما  )ارتباط طرفني  باأنه:  اآل خنني  ال�سيخ  وعرفه   
ثالث �سالٌح للق�ساء فيما �سجر بينهما مما ي�سوغ فيه ذلك �سرًعا()2(.

ف التحكيم باأنه: اتفاق  ومن خالل ا�ستعرا�ض التعاريف ال�سابقة ميكن اأن نعرِّ  
طرفني اأو اأكرث على اأن يختارا طرًفا اآخر ليف�سل فيما �سجر بينهم من خ�سومة مما 

ي�سوغ احلكم فيه دون اللجوء اإىل الق�ساء.
�سرح التعريف:

اتفاق: ي�ستفاد منها اأن التحكيم عقد ر�سائي وال عالقة له بالق�ساء العام والذي ال 
يكون يف االأ�سل ر�سائًيا.

وي�سمل  اأنثى،  اأو  ذكًرا  كان  �سواًء  الطبيعية  ال�سخ�سية  ي�سمل  اأكرث:  اأو  طرفني 
وقد  احلكومية،  والدوائر  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  مثل  االعتبارية  ال�سخ�سية  ا  اأي�سً
اأن  على  اأكرث.  اأو  قيد:  التعريف  يف  جاء  ولذلك  طرفني  من  اأكرث  املحتكمني  يكون 
م�سارطة،  اأو  �سرط  بعده يف �سورة  اأو  النزاع  قبل  اختيارهم  كان  �سواًء  يختارا: 
وهذا هو االأ�سل اأن اخل�سم هو الذي يختار حمكمُه ولهذا االأ�سل �سروط و�سوابط 

كما يف بع�ض االأنظمة.
اأم يختار كل  اأن يكون املحكم واحًدا فرًدا  اتفقا على  م( �سواًء  اآخر: )املحكَّ طرًفا 

منهم حمكمُه اخلا�ض بح�سب اتفاق التحكيم اأو �سرطه.
ت بـ)طرف اآخر( الأن االختيار قد يكون مبنًيا على اإحالة اإىل مركز  وقد عربَّ  

حتكيم وهو الذي يتوىل اختيار املحكم بناًء على قوائمه ولوائحه التنظيمية.
وهو  التحكيم  حمل  اإىل  االإ�سارة  خ�سومة:  من  بينهم  �سجر  فيما  ليف�سل   

الف�سل يف النزاع.
املغني, ابن قدامة, دار اإحياء الرتاث, بريوت – 1985م, 107/9.   )1( 

التحكيم يف ال�سريعة الإ�سالمية, ال�سيخ عبد الله اآل خنني, دار احل�سارة, ط1- 1441هـ, �ض34.   )2( 
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مما ي�سوغ احلكم فيه: االإ�سارة اإىل قيد مهم وهو نطاق التحكيم �سواًء كان   
عنه  احلديث  �سياأتي  ما  وهو  املرعية،  االأنظمة  خالل  من  مقيًدا  اأو  فقهًيا  فيه  النظر 

مف�ساًل يف نطاق التحكيم يف الفقه والنظام.
دون اللجوء اإىل الق�ساء: هذا القيد يف التعريف هو الفي�سل يف الفرق بني   
التحكيم والق�ساء؛ الأن اتفاق التحكيم ي�سمح للخ�سم بالتحاكم اإىل طرف ثالث لي�ض 

موىًل من احلاكم كما هو احلال يف الق�ساء.
رابًعا: تعريف التحكيم يف النظام:

اختلف فقهاء القانون يف �سياغة تعريف للتحكيم لكنهم اتفقوا على معنى   
حمدد للتحكيم هو: )اأن التحكيم اتفاق وطريقة واأ�سلوب لف�ض املنازعات التي ن�ساأت 
اأو �ستن�ساأ بني اأطراف يف نزاع معني عن طريق اأفراد عاديني يتم اختيارهم باإرادة 

اأطراف املنازعة للف�سل فيها بداًل من ف�سلها عن طريق الق�ساء()1(.
ين�ساأ من االتفاق بني االأطراف  للتقا�سي  باأنه: نظام خا�ض  فه بع�سهم  وعرَّ  
املعنية على العهدة اإىل �سخ�ض اأو اأ�سخا�ض من الغري مبهمة الف�سل يف املنازعات 

القائمة بينهم بحكم يتمتع بحجية االأمر املق�سي)2(.
وقد اتفق اأهل القانون مع الفقهاء يف العنا�سر التالية:  

بطريق  ال  التحكيم  بطريق  بينهما  النزاع  ح�سم  على  خ�سمني  بني  االتفاق   -1
الق�ساء.

)طريف التحكيم(:   -2
الطرف الأول: اخل�سمان ولو تعددوا.  

الطرف الثاين: احَلكم ولو هيئة حتكيم يعنيَّ باتفاق اخل�سمني ويح�سم النزاع بينهما.  
)حمل التحكيم(: وهو ف�ض النزاع القائم بني اخل�سمني)3(.  -3

انظر: نظام التحكيم ال�سعودي اجلديد درا�سة مقارنة, د.حممود عمر حممود, ط1- 1434هـ, خوازم العلمية, �ض18.   )1( 
2004م,  ط1-  بريوت,  احلقوقية,  احللبي  من�سورات  حداد,  ال�سيد  حفيظة  الدويل,  التجاري  التحكيم  يف  العامة  النظرية  يف  املوجز    )2( 

�ض44.
عقد التحكيم يف الفقه الإ�سالمي والقانون الو�سعي, د.قحطان الدوري, دار الفرقان, 1422هـ, �ض23.   )3( 
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تعريف التحكيم يف النظام ال�سعودي:
ف اتفاق التحكيم، حيث  مل يذكر النظام ال�سعودي تعريًفا للتحكيم اإمنا عرَّ  
اأن  اأكرث على  اأو  اتفاق بني طرفني  التحكيم: هو  اتفاق  االأوىل: )1-  املادة  جاء يف 
يحيال اإىل التحكيم جميع اأو بع�ض املنازعات املحددة التي ن�ساأت اأو قد تن�ساأ بينهما 
يف �ساأن عالقة نظامية حمددة تعاقدية كانت اأم غري تعاقدية �سواًء اأكان اتفاق التحكيم 

يف �سورة �سرط حتكيم وارد يف عقد اأم يف �سورة م�سارطة حتكيم م�ستقلة()1(.
الأن  للتحكيم؛  تعريف  و�سع  يق�سد  مل  حيث  ال�سعودي  املنظم  اأح�سن  وقد   

اح القانون ولي�ض مكانها االأنظمة. التعاريف هي مهمة �سرَّ
 

انظر: نظام التحكيم ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم م/34 بتاريخ 1433/5/24هـ.   )1( 
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املبحث الثاين
م�سروعية عقد التحكيم الق�سائي

اختلف الفقهاء يف م�سروعية التحكيم على ثالثة اأقوال، هي:  
القول الأول: جواز التحكيم مطلًقا:

ال�سافعية)3(  وبع�ض  واملالكية)2(  احلنفية)1(  من  اجلمهور  مذهب  وهو   
واحلنابلة)4(.

وا�ستدلوا بالكتاب وال�سنة واالإجماع واملعقول.  
القراآن: •	من 

مِّنْ  وَحََكمًا  َأهْلِهِ  مِّنْ  حََكمًا  َفابْعَُثواْ  بَيْنِِهمَا  شَِقاَق  خِْفُتمْ  }وَإِنْ  تعاىل:  الله  قول   -1
ِق اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ َكانَ عَلِيمًا خَِبريًا{ ]الن�ساء: 35[.

ِّ
َأهْلِهَا إِن يُِريدَا إِصْالَحًا يُوَف

وجه ال�ستدلل من الآية: نزلت هذه االآية الكرمية يف حق التحكيم بني الزوجني 
وما دام قد جاز التحكيم يف حقوق الزوجني فهذا اجلواز يدلُّ على جواز التحكيم 

يف �سائر احلقوق والدعاوى)5(.
مِنُكم  َقَتَلهُ  وَمَن  حُرُمٌ  وََأنُتمْ  الصَّيْدَ  َتْقُتُلواْ  َل  آمَنُواْ  اَّذِينَ  ال َأيُّهَا  }يَا  تعاىل:  الله  قول   -2
َأوْ  الَْكعْبَةِ  بَالَِغ  هَدْيًا  مِّنُكمْ  عَدٍْل  َذوَا  بِهِ  يَحُْكمُ  النَّعَِم  مِنَ  َقَتَل  مَا  مِّْثُل  َفجَزَاء  مَُّتعَمِّدًا 
يَُذوَق وَبَاَل َأمِْرهِ عََفا اللّهُ عَمَّا سََلف وَمَنْ 

ِّ
ارَةٌ َطعَامُ مَسَاكِنيَ َأو عَدُْل َذلِكَ صِيَامًا ل َكفاَّ

عَادَ َفيَنَتقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَِزيزٌ ُذو انْتَِقامٍ{ ]املائدة: 95[.

انظر: املب�سوط, لل�سرخ�سي, دار املعرفة, بريوت – 1414هـ, 62/21, البحر الرائق �سرح كنز الدقائق, ابن جنيم, 25/7.   )1( 
ينقل البع�ض عن احلنفية عدم جواز التحكيم, والتحقيق اأنهم مل مينعوه واإمنا منعوه عن غري الأهل؛ لئال يتجا�سر النا�ض العوام على احلكم   

بغري علم. انظر: حا�سية ابن عابدين 430/5.
اأ�سول  يف  احلكام  تب�سرة   ,100/8 1416هـ,  ط1-  العلمية,  الكتب  دار  اق,  املوَّ يو�سف  بن  حممد  خليل,  ملخت�سر  والإكليل  التاج  انظر:    )2( 

الأق�سية ومناهج الأحكام, ابن فرحون, مكتبة الكليات الأزهرية, 62/1.
ينقل البع�ض عن املالكية كراهة التحكيم, والتحقيق اأنه جائز عندهم اإمنا كرهه البع�ض لأن فيه خماطرة. انظر: مواهب اجلليل للحطاب   

.112/6
رو�سة الطالبني وعمدة املفتني, النووي, حتقيق: زهري �ساوي�ض, املكتب الإ�سالمي بريوت, ط3- 1412هـ, 121/11.   )3( 

انظر: ك�ساف القناع عن منت الإقناع, البهوتي, دار الكتب العلمية, 309/6.   )4( 
انظر: املب�سوط, حممد بن اأحمد ال�سرخ�سي, 12/21, وانظر: درر احلكام يف �سرح جملة الأحكام, علي حيدر, دار اجليل, ط1- 1411هـ,    )5( 

.695/4
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وجه ال�ستدلل من الآية: اأن عبد الله بن عبا�ض ر�سي الله عنه احتج بهذه االآية 
يف ق�سية التحكيم بني علي ومعاوية ر�سي الله عنهم جميًعا)1(.

ال�سنة: •	من 
عن اأبي �سريح ر�سي الله عنه اأنه ملا وفد اإىل ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم،   -1
فدعاه ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم ، فقال: »اإن الله هو احلكم، واإليه احلكم، 
اأتوين، فحكمت  اإذا اختلفوا يف �سيء  اإن قومي  فقال:  اأبا احلكم«،  تكنى  فلم 
بينهم، فر�سي كال الفريقني، فقال ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم: »ما اأح�سن 
هذا، فمالك من الولد؟« قال: يل �سريح وم�سلم وعبد الله، قال: »فمن اأكربهم؟« 

قال: قلت: �سريح، قال: »فاأنت اأبو �سريح«)2(.
اأن هانًئا كان يحكم بني املتنازعني من قومه عند  وجه ال�ستدلل من احلديث: 
ه النبي �سلى الله عليه و�سلم،  اإتيانهم له ور�ساهم بحكمه وهذا هو التحكيم، وقد اأقرَّ
قد ا�ستعمل النبي �سلى الله عليه و�سلم �سيغة التعجب تاأكيًدا ال�ستح�سانه وهذا يدل 
له،  اإقراٌر  الله عليه و�سلم ل�سيء  النبي �سلى  على م�سروعية التحكيم، وا�ستح�سان 

واإقراره من �سنته كقوله وفعله)3(.
عن اأبي �سعيد اخلدري ر�سي الله عنه قال: )نزل اأهل قريظة على حكم �سعد بن   -2
معاذ، فاأر�سل ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم اإىل �سعد، فاأتاه على حمار، فلما 
دنا قريبا من امل�سجد، قال ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم لالأن�سار: »قوموا 
اأو »خريكم«، ثم قال: »اإن هوؤالء نزلوا على حكمك«، قال: تقتل  اإىل �سيدكم« 
مقاتلتهم وت�سبي ذريتهم، قال: فقال النبي �سلى الله عليه و�سلم: »ق�سيت بحكم 

الله«)4(.
انظر: امل�ستدرك على ال�سحيحني, اأبو عبد الله احلاكم الني�سابوري, حتقيق: م�سطفى عطا, دار الكتب العلمية – بريوت, ط1- 1411هـ,    )1( 

.164/2
�سنن اأبي داود, ح4955, حتقيق ال�سيخ �سعيب الأرناوؤوط, دار الر�سالة العلمية, ط1- 1413هـ, 309/7.   )2( 

انظر: التحكيم يف ال�سريعة الإ�سالمية, اآل خنني, �ض40, وانظر: التحكيم الوطني والأجنبي وطرق تنفيذ اأحكامه, عبد العزيز اآل فريان,    )3( 
دار امليمان للن�سر – الريا�ض, ط1- 1428هـ, �ض65, نقاًل عن الإمام الطويف يف �سرح خمت�سر الرو�سة ومل اأجده ح�سب بحثي.

�سحيح م�سلم, ح1768, دار اإحياء الرتاث – بريوت, 1388/2.   )4( 
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وجه ال�ستدلل: فيه جواز التحكيم يف اأمور امل�سلمني ويف مهماتهم العظام)1(.
الأثر: •	من 

قال ال�سعبي: )كان بني عمر واأبي بن كعب ر�سي الله عنهما خ�سومة فقال   
عمر ر�سي الله عنه: اجعل بيني وبينك رجاًل. قال: فجعال بينهما زيد بن ثابت ر�سي 
اآتيناك لتحكم بيننا... فقال: )يف بيته يوؤتى  الله عنه، قال: فاأتوه. قال: فقال عمر: 

احلكم()2(.
ما بينهما زيد بن ثابت ومل يكن زيد قا�سًيا فدلَّ  وجه ال�ستدلل: الأن عمر واأبّي حكَّ

على م�سروعية التحكيم)3(.
الإجماع: •	من 

حكى بع�ض العلماء االإجماع على التحكيم يف غري احلدود؛ الأنه وقع جلمع   
من كبار ال�سحابة ومل ينكره اأحد فكان اإجماًعا)4(.

املعقول: •	من 
مني والية على اأنف�سهم ف�سّح توليتهم على حقوقهم من اختاروا و�سح  اإن للمحكِّ  -1

حتكيمهم)5(.
اأن احلاجة داعية اإليه، ففيه �سعة للنا�ض فكثري من النا�ض يرون �سهولة اللجوء   -2

اإىل التحكيم اأو ال ي�ستطيعون الو�سول اإىل القا�سي)6(.
البلد. وهو قول عند  قا�ضٍ يف  ب�سرط عدم وجود  التحكيم  الثاين: يجوز  القول 

ال�سافعية)7(. وهو قول ابن حزم)8(.
املنهاج �سرح �سحيح م�سلم بن احلجاج, النووي, دار اإحياء الرتاث – بريوت, ط2- 1392هـ, 92/12.   )1( 

ال�سنن الكربى, البيهقي, حتقيق: حممد عبد القادر عطا, دار الكتب العلمية – بريوت, ط3- 1424هـ, 243/10.   )2( 
انظر: مطالب اأويل النهى, الرحيباين, املكتب الإ�سالمي, ط2- 1415هـ, 271/6, املغني, ابن قدامة, مرجع �سابق, 484/11.   )3( 

الختيار لتعليل املختار, عبد الله املو�سلي, دار الكتب العلمية – بريوت 1356هـ, 93/2.   )4( 
انظر: التحكيم يف ال�سريعة الإ�سالمية, اآل خنني, �ض41, عقد التحكيم يف الفقه الإ�سالمي والقانون الو�سعي, قحطان الدوري, �ض112.   )5( 

مغني املحتاج, ال�سربيني, دار الكتب العلمية, ط1- 1415هـ, 267/6.   )6( 
انظر: منهاج الطالبني وعمدة املفتني, النووي, دار املعرفة – بريوت, 148/1, نهاية املحتاج اإىل �سرح املنهاج, الرملي, دار الفكر- بريوت,    )7( 

ط. الأخرية- 1404هـ, 243/8.
الإمام  ُه  اإل ممن ولَّ – بريوت, 536/8, وقد فهم هذا من قوله: »ول يجوز احلكم  الفكر  دار  الأندل�سي,  ابن حزم  بالآثار,  انظر: املحلى    )8( 

القر�سي الواجب طاعته فاإن مل يقدر على ذلك فكل من اأنفذ حًقا فهو نافذ, ومن اأنفذ باطاًل فهو مردود«.



جملة ت�أ�صيل العلوم {192}

وعللوا ذلك: باأنه ال �سرورة له، واإمنا ال�سرورة اإليه عند عدم وجود قا�ضٍ   
يف البلد)1(.

ويف حالة عدم ال�سرورة ي�ستدلون باأدلة القول الثالث التي ياأتي ذكرها.  
القول الثالث: عدم جواز التحكيم مطلًقا.

ون�سب هذا القول لبع�ض ال�سافعية)2(.  
وعللوا ذلك: باأن التحكيم فيه افتياٌت على االإمام)3(.  

الرتجيح: الراجح هو ما ذكره جمهور الفقهاء؛ لقوة ما ا�ستدلوا به والأن اأدلة اجلواز 
مل ترد يف حالة ال�سرورة كما يقول اأ�سحاب القول الثاين وال تقوى اأدلة املنع على 
معار�سة اأدلة اجلواز والتي �سبق ذكرها فهي اأدلة �سحيحة �سريحة بل حكى بع�ض 

العلماء االإجماع كما اأو�سحته �سابًقا.
م ال�سعودي: حكم التحكيم عند املنظِّ

اأقرَّ النظام ال�سعودي التحكيم واعتربه و�سيلًة من و�سائل ف�ض املنازعات بل و�سدر 
ده  فيه نظام م�ستقل وهو هنا يوافق القول االأول القائل باجلواز املطلق اإال اأن املنظم قيَّ

بنوٍع معني وهو ما يعرف بنطاق التحكيم و�سوف ياأتي احلديث عنها الحًقا.

انظر: منهاج الطالبني, النووي, 148/1, نهاية املحتاج, الرملي, 243/8, التحكيم يف ال�سريعة الإ�سالمية, اآل خنني, �ض42.   )1( 
انظر: مغني املحتاج اإىل معرفة األفاظ املنهاج, ال�سربيني, 268/6.   )2( 

مغني املحتاج, ال�سربيني, 268/6.   )3( 
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املبحث الثالث
التكييف الفقهي لعقد التحكيم  الق�سائي

اختلف الفقهاء يف تو�سيف عقد التحكيم: هل هو ق�ساء، اأو وكالة اأو �سلح   
على اأربعة اأقوال:

املالكية)1(،  عند  قوٌل  وهو  الق�سائية.  الوالية  باب  من  التحكيم  اأن  الأول:  القول 
وبع�ض ال�سافعية)2(، والقول امل�سهور عند احلنابلة)3(.

م كما  م يحكم بني املتخا�سمني وت�سري الق�سية عند املُحكَّ واحتجوا: باأن املَُحكَّ  
ت�سري عند القا�سي وي�سدر فيها حكًما يكون نافًذا)4(.

القول الثاين: اأن التحكيم من باب الوكالة. وهو قوٌل عند املالكية)5(.
واحتجوا: باأن اأ�سل التحكيم لي�ض من باب الوالية واإمنا هو من باب الوكالة،   
َظ اأ�سحاُب هذا القول بع�ض الت�سرفات التي ال يراعى فيها معنى الوالية حيث  وقد حَلَ

مه، ولذلك قالوا اإنها من باب الوكالة)6(. كَّ اإن املحِتكم هو الذي يختار حُمَ
القول الثالث: اأن التحكيم مبنزلة ال�سلح. وهو قول احلنفية)7(.

واحتجوا: باأن ما يحكم به مبنزلة ا�سطالح اخل�سمني عليه؛ الأنه برتا�سيهما   
�ضِ فيه احلكم، فاإذا  �سار حكًما حتى اأن لكل واحد منهما اأن يرجع فيها ما مل مَيْ

اأم�ساها فلي�ض لواحٍد منهما اأن يرجع فيها كما يف ال�سلح)8(.

املنتقى �سرح املوطاأ, اأبو الوليد الباجي, مطبعة ال�سعادة, م�سر, ط1- 1332هـ, 228/5.   )1( 
نهاية املحتاج �سرح املنهاج, الرملي, مرجع �سابق, 243/8.   )2( 

انظر: مطالب اأويل النهى, الرحيباين, 472/6.   )3( 
م: )لأنه حاكم نافُذ الأحكام(. انظر: مطالب اأويل النهى, 472/6 حيث يقول عن املحكَّ   )4( 

املنتقى �سرح املوطاأ, 228/5.   )5( 
انظر: املرجع ال�سابق, 228/5.   )6( 

انظر: التحكيم يف ال�سريعة الإ�سالمية, اآل خنني, �ض44.  
انظر: التفهيم �سرح نظام التحكيم, اآل خنني, �ض22.  

املب�سوط, ال�سرخ�سي, 111/16.   )7( 
انظر: املب�سوط, املرجع ال�سابق, 111/16.   )8( 

انظر: التحكيم يف ال�سريعة الإ�سالمية, اآل خنني, �ض44.  
انظر: التفهيم �سرح نظام التحكيم, اآل خنني, �ض22  
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القول الرابع: اأن التحكيم ي�سبه الق�ساء من وجه وي�سبه الوكالة من وجه. ذكره 
اجل�سا�ض من احلنفية)1(.

ما َحَكًما يف خ�سومة بينهما فيكون مبنزلة  واحتج: باأن اخل�سمني قد ُيحكِّ  
الوكيل لهما فيما يت�سّرف به عليهما، فاإذا حكم ب�سيء لزمهما فيكون مبنزلة القا�سي 

من هذا الوجه)2(.
الرتجيح: يف احلقيقة اأن م�ساألة تكييف عقد التحكيم من امل�سائل التي تلتب�ض على 
الكثري؛ حيث يخلط البع�ض بني الواقع العملي للتحكيم وتنزيله على تكييفات الفقهاء، 

ويف نظري -اأنه يجب-: 
رها فاإنه ي�سهل  اأوًل: اأن حترر م�ساألة التكييف الفقهية فاإذا ات�سحت واأمكن ت�سوُّ

على الباحث حينئٍذ تنزيل الواقع على التكييف الفقهي ال�سحيح.
التفوي�ض  جانب  اإىل  نظر  الفقهاء  بع�ض  فاإن  اأكرث  ال�سورة  تت�سح  وحتى   
فو�سف العقد باأنه )وكالة( فيما يت�سرف به عليهما، وهذا التو�سيف ال ي�سح من كل 

وجه؛ فاإن التحكيم يتم على َن�َسق الق�ساء من طلب ُحجج وبينات وترافع.
باأنه  العقد  فو�سف  الطرفني  من  الرتا�سي  جانب  من  اإليه  نظر  والبع�ض   
)�سلح( وما يحكم به مبنزلة ا�سطالح بني اخل�سمني، وهذا التو�سيف ال ي�سح من 
ا؛ فاإن التحكيم يتّم على َن�َسق الق�ساء وفيه اإلزام ولي�ض فيه تنازل من  كل وجه اأي�سً

االأطراف.
م يطلب ما يطلبه القا�سي  ونظر اإليه البع�ض باأنه )والية ق�سائية( حيث اإن املحكَّ  
من احلجج والبينات وي�سدر حكمه بعد قفل باب املرافعة، اإال اأن هذا التو�سيف ال 
ي�ستقيم من كل وجه حيث اإن هناك )عقد ر�سائي( من قبل االأطراف حيث جعل لهم 

م �سادرة من االأطراف ال من احلاكم. حق اختيار املحكمني؛ فوالية املحكَّ
اأحكام القراآن, اجل�سا�ض, حتقيق: عبد ال�سالم �ساهني, دار الكتب العلمية – لبنان, ط1- 1415هـ, 240/2.   )1( 

انظر: اأحكام القراآن, املرجع ال�سابق, 240/2.   )2( 
انظر: التحكيم يف ال�سريعة الإ�سالمية, اآل خنني, �ض44.  

انظر: التفهيم �سرح نظام التحكيم, اآل خنني, �ض22.  
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وبناًء على ما �سبق فاإنه يظهر للباحث اأن عقد التحكيم لي�ض والية ق�سائية   
م بعد اختياره  عامة ولي�ض وكالة ولي�ض �سلًحا واإمنا هو )ق�ساء خا�ض(؛ الأن املَحكَّ
واالتفاق معه على التحكيم اأ�سبح َحَكًما يف الق�سية املتنازع عليها ولذلك فهو يطلب 
احلجج والبينات من االأطراف وي�سدر حكًما ملزًما للطرفني؛ فوالية احلكم بينهما ال 
ت�سدر اإال بتفوي�ض من اخل�سمني وباتفاق بينهما فهو خا�ض من هذا الوجه، اإال اأن 
�ض طرفا التحكيم  هناك �سورة واحدة قد تخرج عن ما ذكرته �سابًقا وهي فيما لو فوَّ
م بال�سلح فاإنه يكون حينئٍذ وكياًل بال�سلح، فاإذا األزم به كان قا�سًيا فهو بذلك  املَُحكَّ
حكم  الأنه  وجه  من  وق�ساء  التفوي�ض،  مبوجب  بينهما  اأ�سلح  الأنه  وجه؛  من  وكالة 

بينهما واألزم بال�سلح الذي اأجراه)1(.
القول  يف  الله-  -رحمه  اجل�سا�ض  االإمام  راأي  توافق  ال�سورة  وهذه   

الرابع.

انظر: التفهيم �سرح نظام التحكيم, اآل خنني, �ض22.   )1( 
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املبحث الرابع
التكييف القانوين لعقد التحكيم الق�سائي

م لي�ست عالقة  يرى بع�ض فقهاء القانون اأن العالقة التي تربط االأطراف باملحكَّ  
تعاقدية واإمنا يحكم هذه العالقة نظام قانوين ينطوي على حقوق للمحكم والتزامات 

عليه م�سدرها القانون.
م والطرفني هي عالقة تعاقدية،  ولكن الراأي االأغلب يرى اأن العالقة بني املحكَّ  
التحكيم  –بعقد  التحكيم  اتفاق  عن  اله  –متييًز  ت�سميته  ميكن  بينهما  عقد  فيوجد 
وينعقد باإيجاب من الطرفني وي�ستمر اإىل حني االنتهاء من التحكيم باإ�سدار احلكم. 

وقد اختلف الراأي يف تكييف عقد املحكم على عدة اأقوال:
القول الأول: اأنه عقد وكالة واإىل هذا الراأي اجته الق�ساء الفرن�سي)1(. وقد ا�ستند 

هذا الراأي على:
اأن املحكم ي�ستمد �سلطته من اإرادة الطرفني مثل الوكيل.  -1

م. اأن للطرفني احلق يف العدول عن التحكيم وبهذا تنتهي مهمة املحكَّ  -2
ى قبل اإمتام مهمته)2(. اأن املحكم مثل الوكيل ال ي�ستطيع اأن يتنحَّ  -3

وقد تعر�ض هذا الراأي للنقد من خالل النقاط التالية:  
بينما ال  اأي وقت،  للموكل عزل وكيله يف  باأنه يجوز  العامة تق�سي  القواعد  اأن   -1
م باإرادة منفردة حتى لو كانت هي اإرادة الطرف الذي اختاره. يجوز عزل املحكَّ

ل واليته يف  املوكِّ اأمٍر ميلك  ل يف  املوكِّ عن  الوكيل  نيابة  الوكالة هي  اأن حمل   -2
يف  النزاع  طرفا  ميلكها  ال  ق�سائية  �سلطة  التحكيم  عقد  حمل  بينما  االأ�سل 
االأ�سل اإال اأنهما ميلكان تخويل املحكم القيام بها ا�ستناًدا اإىل منح القانون لهما 

هذه ال�سلطة.
انظر: قانون التحكيم يف النظرية والتطبيق, فتحي وايل, من�ساأة املعارف –الأ�سكندرية, ط1- 2007, �ض288.   )1( 

انظر: مبادئ التحكيم وفًقا لنظام التحكيم ال�سعودي, ال�سرقاوي وال�سريف, �ض185.  
املراجع ال�سابقة.   )2( 
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م يبا�سر �سلطته فوق  ل بينما املحكَّ يف الوكالة يلتزم الوكيل اإتباع تعليمات املوكِّ  -3
ا من اخل�سوم)1(. م ال ميثل اأيًّ �سلطة من اختاروه، فاملحكَّ

نة مل�سلحة  م بتقدمي خدمات معيَّ القول الثاين: اأنه عقد مقاولة)2(، وفًقا له يلتزم املحكَّ
الطبيب.  اأو  كاملحامي  املهنيني  اأحد  يربمه  الذي  كالعقد  فهو  اأجر،  مقابل  الطرفني 

وا�ستند يف ذلك اإىل:
اأن املقاول يوؤدي العمل مل�سلحة رب العمل وال يبا�سر ت�سرفات قانونية نيابة عن   -1

رب العمل واإمنا يعمل م�ستقاًل عنه عك�ض الوكيل.
العقد بني املحّكم واأطراف النزاع كاملقاولة عقد ر�سائي.  -2

العقد بني املحّكم واأطراف النزاع كاملقاولة عقد معاو�سة.  -3
يقوم املحّكم باأداء مهمته ذات الطبيعة الق�سائية وفًقا لالأ�سول املهنية احلاكمة لعمله)3(.  -4

القول الثالث: اأنه عقد مقاولة له بع�ض اخل�سو�سية.
واأ�سحاب هذا الراأي)4( يرون اأن اخل�سو�سية تتجلى يف اأمرين:

اأن مفهوم امل�سلحة التي من املفرت�ض اأن تتحقق لرب العمل يف املقاولة يجب   -1
اأن يت�سع مفهومها التقليدي، فقد ينتهي النزاع بحكم ال يتفق وم�سلحة الطرف 
الذي اختار املحكم، وهذا يدعونا للنظر اإىل امل�سلحة التي يرمي اإليها رب العمل 
النزاع  املتمثل يف ح�سم  الوا�سع  املقاولة مبفهومها  النزاع( يف عقد  )اأطراف 

وفًقا ل�سحيح القانون ب�سرف النظر عن الطرف الذي ربح الق�سية.
اأو  الذهني  امل�ستوى  على  �سواء  تقليدية  غري  مهمة  م(  )املحكَّ املقاول  مهمة  اأن   -2
املادي، وهي ممار�سة �سلطة ق�سائية خولها له القانون واالأطراف للف�سل يف 

النزاع.
انظر: مبادئ التحكيم وفًقا لنظام التحكيم ال�سعودي, مرجع �سابق, �ض186.   )1( 

عرفت املادة )734( من القانون املدين اخلليجي املوّحد املقاولة باأنها: )عقد يلتزم مبقت�ساه اأحد الطرفني ب�سنع �سيء اأو اأداء عمل لقاء اأجر    )2( 
دون اأن يكون تابًعا للطرف الآخر اأو نائًبا عنه(.

مبادئ التحكيم وفًقا لنظام التحكيم ال�سعودي, �ض189.   )3( 
انظر: مبادئ التحكيم وفًقا لنظام التحكيم ال�سعودي, �ض191.   )4( 
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م والية الف�سل  القول الرابع: اأنه عقد والية، باعتبار اأن الطرفني يخولون به املحكَّ
فيما بينهما من نزاع ويلتزم املحكم مبوجب هذا العقد با�ستعمال �سلطاته التي مينحها 

له القانون اأو االأطراف للف�سل يف النزاع)1(.
التكييف القانوين لعقد التحكيم الق�سائي  يف النظام ال�سعودي:

م ال�سعودي بطبيعة عقد التحكيم هل هو والية ق�سائية عامة  ح املنظِّ مل ي�سرِّ  
م ال�سعودي  اأم وكالة اأم �سلًحا اأم له طبيعته اخلا�سة، ولكن يظهر للباحث اأن املنظِّ
بالتحكيم  اخلا�ض  النظام  اإ�سدار  خالل  من  خا�ض(  )ق�ساء  هو  التحكيم  اأن  يرى 
العام  التقا�سي  التي ت�سبه  االإجراءات  له بجالء �سورة  للنظام يت�سح  وامل�ستعر�ض 
بطالن  وحاالت  التحكيمية  الدعوى  يف  الف�سل  واإجراءات  حتكيم  هيئة  وجود  من 
م قد اأخرج �سورة  احلكم التحكيمي وحجية اأحكام املحكمني وتنفيذها اإال اأن املنظِّ
فاإنه  بال�سلح  م  املحكَّ التحكيم  �ض طرفا  فوَّ لو  فيما  �سابًقا، وهي  واحدة مما ذكرته 
يكون حينئٍذ وكياًل بال�سلح فاإذا األزم به كان قا�سًيا فهو بذلك وكالة من وجه؛ الأنه 
اأ�سلح بينهما مبوجب التفوي�ض، وق�ساء من وجه؛ الأنه حكم بينهما واألزم بال�سلح 
الذي اأجراه، وهذه ال�سورة توافق راأي االإمام اجل�سا�ض –رحمه الله–يف القول 

الرابع.
وقد جاءت هذه ال�سورة يف نظام التحكيم ال�سادر عام 1433هـ يف املادة   
2/38: )اإذا اتفق طرفا التحكيم �سراحًة على تفوي�ض هيئة التحكيم بال�سلح جاز 

لها اأن حتكم به وفق مقت�سى قواعد العدالة واالإن�ساف(.
ومما يجدر االإ�سارة اإليه هنا �سرورة التمييز بني عقد التحكيم والذي يكون   
ل فيه كل ما يطلبه االأطراف وهو  بني جميع االأطراف بعد حدوث النزاع والذي يف�سَّ
مدار حديثنا ال�سابق، وبني اتفاق التحكيم الذي ورد يف النظام �سواء كان يف �سورة 

�سرط اأو م�سارطة.
قانون التحكيم يف النظرية والتطبيق, �ض279.   )1( 
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جاء يف املادة االأوىل من نظام التحكيم: )اتفاق التحكيم: هو اتفاق بني طرفني   
اأو اأكرث على اأن يحيال اإىل التحكيم جميع اأو بع�ض املنازعات املحددة التي ن�ساأت اأو 
قد تن�ساأ بينهما يف �ساأن عالقة نظامية حمددة، تعاقدية كانت اأم غري تعاقدية، �سواًء 
اأكان اتفاق التحكيم يف �سورة �سرط حتكيم وارد يف عقد، اأم يف �سورة م�سارطة 

حتكيم م�ستقلة(.
م �سور اتفاق التحكيم يف النظام اإىل ثالث �سور هي: وعليه ميكن اأن نق�سِّ  

ال�سورة الأوىل لتفاق التحكيم: �سرط التحكيم:
ويكون يف �سورة �سرط من �سمن بنود االتفاق االأ�سلي ومثاله: اأن يتفق   
الطرفان على �سراء اأو توريد ويقرران يف العقد املربم بينهما اأنه يف حال ن�سوب اأي 
نزاع بينهما ب�ساأن تغرّي هذا العقد اأو تنفيذه فاإن ف�سل النزاع يكون بالتحكيم)1(.

وهو ما عنته املادة 1/1: )يف �سورة �سرط حتكيم وارٍد يف عقد()2(. وتتنوع هذه  
ال�سور الأنواع متعددة وهي كما يلي :

ال�سرط اجلوازي: يت�سمن العقد �سرط التحكيم ون�سه كما يلي :) اإذا  مل تتو�سل 
هذا  تاريخ  من  اإ�سافية  يومًا    30 فرتة  خالل  للنزاع  حل  اإىل  املتنازعة  االأطراف 
مكتوب  اإ�سعار  التحكيم مبوجب  اإىل  النزاع  اإحالة  الأي طرف طلب  يجوز  االإ�سعار 

بذلك املعنى اإىل الطرف املتنازع ()3(.
ال�سرط الوجوبي: )اأي منازعة اأو خالف اأو مطالبة تن�ساأ عن هذا العقد اأو تتعلق 
به، اأو عن االإخالل به اأو اإنهائه اأو بطالنه، ت�سوى عن طريق التحكيم ويديرها املركز 

ال�سعودي للتحكيم التجاري وفق قواعد التحكيم لديه(.
اأو  العقد  تن�ساأ عن هذا  اأو مطالبة  اأو خالف  منازعة  )اأي  املراحل:  �سرط متعدد 
تتعلق به، اأو عن االإخالل به اأو اإنهائه اأو بطالنه، فاإن االأطراف يوافقون على حماولة 

انظر: �سرح نظام التحكيم, د.اإبراهيم املوجان, �ض18.   )1( 
انظر: التفهيم �سرح نظام التحكيم, اآل خنني, �ض57.   )2( 

انظر حلقة نقا�ض : ق�سايا التحكيم – حالت للدرا�سة – الغرفة التجارية يف الريا�ض , 10 �سعبان 1437هـ .   )3( 
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ت�سويتها عن طريق الو�ساطة باإدارة املركز ال�سعودي للتحكيم التجاري وفق قواعد 
طلب  تقدمي  ليوم  التالية  يوًما   45 خالل  الت�سوية  عدم  حال  ويف  لديه.  الو�ساطة 
الو�ساطة، فاإن الت�سوية تكون عن طريق التحكيم باإدارة املركز ال�سعودي للتحكيم 

التجاري وفق قواعد التحكيم لديه()1(.
ال�سورة الثانية لتفاق التحكيم : �سرط التحكيم بالإحالة:

وهو عبارة عن اتفاق االأطراف لالأخذ مبا ورد يف عقد منوذجي اأو مطبوع   
اأو اتفاقية اأو وثيقة اأخرى ت�ستمل على �سرط حتكيم مثل عقود )الفيديك(.

جاء يف املادة )5( من نظام التحكيم: )اإذا اتفق طرفا التحكيم على اإخ�ساع   
العالقة بينهما الأحكام اأي وثيقة )عقد منوذجي، اأو اتفاقية دولية اأو غريهما(، وجب 
العمل باأحكام هذه الوثيقة مبا ت�سمله من اأحكام خا�سة بالتحكيم، وذلك مبا ال يخالف 

اأحكام ال�سريعة االإ�سالمية(.
وجاء يف املادة 3/9: )يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا اإذا ت�سمنه حمرر �سادر   
من طريف التحكيم، اأو اإذا ت�سمنه ما تباداله من مرا�سالت موثقة، اأو برقيات، اأو 
غريها من و�سائل االت�سال االإلكرتونية، اأو املكتوبة. وتعد االإ�سارة يف عقد ما، اأو 
االإحالة فيه اإىل م�ستند ي�ستمل على �سرط للتحكيم، مبثابة اتفاق حتكيم. كما ُيعّد يف 
حكم اتفاق التحكيم املكتوب كل اإحالة يف العقد اإىل اأحكام عقد منوذجي، اأو اتفاقية 
دولية، اأو اأي وثيقة اأخرى تت�سمن �سرط حتكيم اإذا كانت االإحالة وا�سحة يف اعتبار 

هذا ال�سرط جزءًا من العقد()2(.
ال�سورة الثالثة لتفاق التحكيم : م�سارطة التحكيم:

وهي اتفاق م�ستقل بذاته يربمه طرفان اأو اأكرث بهدف اللجوء اإىل التحكيم   
يف �ساأن نزاٍع بينهم، وبناًء على هذه الو�سيلة فاإن االتفاق على التحكيم ال يرد يف 
العقد االأ�سلي واإمنا يف وثيقة حتكيم اأو م�سارط حتكيم م�ستقلة عن العقد االأ�سلي 

./https://www.sadr.org: انظر: موقع املركز ال�سعودي التجاري للتحكيم   )1( 
انظر: التفهيم �سرح نظام التحكيم, اآل خنني, �ض57.   )2( 
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�سواء مت اإبرامها )قبل ن�سوء النزاع اأو بعده( وهذه ال�سورة من اتفاق التحكيم هي 
ما عنته املادة 1/1: )اأم يف �سورة م�سارطة حتكيم م�ستقلة(.

ال  فهي  التحكيم  متطلبات  لكل  �سامل  اتفاق  عن  عبارة  التحكيم  وم�سارطة   
تقت�سر ك�سرط التحكيم على جمرد تقرير االلتجاء اإىل التحكيم واإمنا تتطرق فوق 
و�سوابطه  ومو�سوعه  ونطاقه  اإجراءاته  حيث  من  بالتحكيم  يتعلق  ما  كل  اإىل  ذلك 

والنظام واجب التطبيق ونحو ذلك)1(.
اأهمية التمييز بني )ال�سرط اأو امل�سارطة( التي تكتب قبل حدوث النزاع وبني   

)امل�سارطة( التي تكتب بعد حدوث النزاع.
اأن يت�سمن  اأوًل: اختالف املحل بني االتفاق الذي يكتب قبل النزاع، فال يت�سور 
حدوث  بعد  تكون  التي  امل�سارطة  يف  يكون  ذلك  واإمنا  النزاع  ملو�سوع  حتديًدا 

النزاع.
معرفة  فيه  ي�سرتط  فاإنه  النزاع  حدوث  بعد  تكتب  التي  امل�سارطة  بخالف   
مو�سوع النزاع وامل�سائل التي ي�ستملها التحكيم واإال كان باطاًل؛ وهو ما جاء يف 
اأكان  �سواء  النزاع  قيام  على  �سابقًا  التحكيم  اتفاق  يكون  اأن  )يجوز   :1/9 املادة 

م�ستقاًل بذاته، اأم ورد يف عقد معني.
كما يجوز اأن يكون اتفاق التحكيم الحقًا لقيام النزاع، واإن كانت قد اأقيمت   
االتفاق  يحدد  اأن  يجب  احلالة  هذه  ويف  املخت�سة،  املحكمة  اأمام  دعوى  �ساأنه  يف 

امل�سائل التي ي�سملها التحكيم، واإال كان االتفاق باطاًل(.
ثانًيا: اأن �سرط التحكيم اأو م�سارطة التحكيم التي تكتب قبل حدوث النزاع تبقى 
تنتهي  بينما  حتكيمية.  ق�سايا  عدة  يف  اأ�سا�سه  على  التحكيم  مت  ولو  ونافذًة  قائمة 

م�سارطة التحكيم التي تكتب بعد حدوث النزاع مبجرد احلكم يف النزاع.
ق البع�ض بني ال�سرط وامل�سارطة باأن ال�سرط يكتب قبل حدوث النزاع وامل�سارطة بعد حدوث النزاع, وقد ظهر يل اأن الفرق بينهما هو  يفرِّ   )1( 
ما ذكرته يف الأ�سل, وعلى كٍل فاخلالف لفظي ل تبنى عليه اأيُّ ثمرة, ولكن اأحببت التنبيه على ذلك. انظر: �سرح نظام التحكيم, املوجان, 

�ض19.
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خامتــــــــة
اأوًل: النتائج:

مل يذكر املنظم ال�سعودي تعريفًا للتحكيم ولكنه عّرف اتفاق التحكيم وال يختلف   -1
عن تعريفه يف الفقه من حيث املعنى.

ماعليه  وهو  جوازه  الراجح  ولكن  التحكيم  م�سروعية  على  الفقهاء  يتفق  مل   -2
جمهور الفقهاء وهو ما اأخذ به املنظم ال�سعودي.

يحكم  ق�سايا التحكيم يف اململكة العربية ال�سعودية )ال�سريعة واالأنظمة املرعية   -3
واالتفاقيات الدولية التي وقعت عليها اململكة(.

اختلف الفقهاء يف تو�سيف عقد التحكيم وقد رجح الباحث اأنه ق�ساء خا�ض.  -4
مينع اللجوء اإىل الق�ساء يف حال االتفاق على التحكيم وعدم نق�سه من الطرفني   -5

وهو ما جاء يف الفقه والنظام ال�سعودي.
ثانيًا: التو�سيات:

يو�سي الباحث بالعناية بالتكييف الفقهي للعقود حيث يدور عليها احلكم الفقهي   -1
والق�سائي .

والتي هي بحاجة  املتعددة  التحكيم ونوازله  بدرا�سة م�سائل  الباحثني  اأو�سي   -2
اأنه يوجد جوانب حتتاج اإىل هيئات علمية لبحثها ،  اأكرب كما  للدرا�سة ب�سكل 

مثل ق�سايا التحكيم الدويل .



{203}العـدد الرابع  والع�صـرون - �صوال  1443هـ / يونيو  2022م

فهر�ض امل�سادر واملراجع
مقايي�ض اللغة، ابن فار�ض، حتقيق عبد ال�سالم هارون، دار الفكر.  .1

الر�سالة  موؤ�س�سة  الرتاث،  مكتب  حتقيق  اآبادي،  الفريوز  املحيط،  القامو�ض   .2
للطباعة والن�سر، بريوت، ط8- 1426هـ.

خمتار ال�سحاح، الرازي، مكتبة لبنان، حتقيق حممود خاطر، ط1415هـ.  .3
البحر الرائق �سرح كنز الدقائق، ابن جنيم، دار الكتاب االإ�سالمي، ط2.  .4

جملة االأحكام العدلية، حتقيق جنيب هواويني.  .5
التحكيم يف ال�سريعة االإ�سالمية، معايل ال�سيخ عبد الله اآل خنني، دار احل�سارة،   .6

ط1.
نظام التحكيم ال�سعودي اجلديد، درا�سة مقارنة، د.حممد عمر حممود، ط1-   .7

1434هـ، خوارزم العلمية.
املوجز يف النظرية العامة يف التحكيم التجاري الدويل، حفيظة ال�سيد حداد،   .8

من�سورات احللبي احلقوقية، بريوت، ط1- 2004م.
عقد التحكيم يف الفقه االإ�سالمي والقانون الو�سعي، د.قحطان الدوري، دار   .9

الفرقان، 1422هـ.
ال�سبكي، دار  اللطيف  اأحمد، احلجاوي، حتقيق: عبد  االإمام  االإقناع يف فقه   .10

املعرفة –بريوت.
الو�سيط يف �سرح القانون املدين، عبد الرزاق ال�سنهوري، دار اإحياء الرتاث   .11

–بريوت.
املخت�سر يف اأحكام املحاماة يف الفقه والنظام، د.م�سعل بن عوا�ض ال�سلمي،   .12

دار طيبة اخل�سراء، ط1- 1440هـ.



جملة ت�أ�صيل العلوم {204}

الو�ساطة يف ت�سوية املنازعات، درا�سة فقهية، د.عبد الله العمراين، بحث حمكم   .13
يف جملة ق�ساء، العدد الثاين.

املب�سوط، حممد بن اأحمد ال�سرخ�سي، دار املعرفة، بريوت- 1414هـ.  .14
درر احلكام يف �سرح جملة االأحكام، علي حيدر، دار اجليل، ط1.

العلمية،  الكتب  اق، دار  املوَّ التاج واالإكليل ملخت�سر خليل، حممد بن يو�سف   .15
ط1- 1416هـ.

بن  علي  بن  اإبراهيم  االأحكام،  ومناهج  االأق�سية  اأ�سول  يف  احلكام  تب�سرة   .16
فرحون، مكتبة الكليات االأزهرية، ط1- 1406هـ.

الكتب  دار  البهوتي،  يون�ض  بن  من�سور  االإقناع،  منت  عن  القناع  ك�ساف   .17
العلمية.

امل�ستدرك على ال�سحيحني، احلاكم الني�سابوري، حتقيق: م�سطفى عطا، دار   .18
الكتب العلمية، ط1- 1411هـ.

�سنن اأبي داود، حتقيق ال�سيخ �سعيب االأرناوؤوط، دار الر�سالة العلمية، ط1.  .19
املكتب  ال�ساوي�ض،  زهري  حتقيق:  النووي،  املفتني،  وعمدة  الطالبني  رو�سة   .20

االإ�سالمي- بريوت، ط3- 1412هـ.
ال�سعودية، عبد  العربية  اململكة  تنفيذه يف  واالأجنبي وطرق  الوطني  التحكيم   .21

العزيز اآل فريان، دار امليمان- الريا�ض، ط1- 1428هـ.
�سحيح م�سلم، دار اإحياء الرتاث –بريوت.  .22

الرتاث  اإحياء  دار  النووي،  احلجاج،  بن  م�سلم  �سحيح  �سرح  املنهاج   .23
1392هـ. –بريوت،ط2- 

العلمية  الكتب  القادر عطا، دار  البيهقي، حتقيق: حممد عبد  الكربى،  ال�سنن   .24
1424هـ. –بريوت،ط3- 



{205}العـدد الرابع  والع�صـرون - �صوال  1443هـ / يونيو  2022م

االختيار لتعليل املختار، عبد الله املو�سلي، دار الكتب العلمية- 1356هـ.  .25
االأخرية-  –بريوت،ط  الفكر  دار  الرملي،  املنهاج،  �سرح  اإىل  املحتاج  نهاية   .26

1404هـ.
مغني املحتاج، ال�سربيني، دار الكتب العلمية، ط1- 1415هـ.  .27

املحلَّى باالآثار، ابن حزم االأندل�سي، دار الفكر- بريوت، بدون طبعة.  .28
مبادئ التحكيم وفًقا لنظام التحكيم ال�سعودي رقم 34 ل�سنة 1433هـ، االأ�ستاذ   .29
م�سر-  االإجادة-  دار  ال�سريف،  د.يحيى  ال�سرقاوي،  اإبراهيم  الدكتور/ 

االإمارات، ط1- 1441هـ.
التحكيم يف العقود االإدارية يف الفقه االإ�سالمي والنظم املعا�سرة مع درا�سة   .30
ال�سيا�سة  ق�سم  االأزهر-  جامعة  يف  علمية  ر�سالة  ال�سعودي،  للنظام  تطبيقية 

ال�سرعية.
التحكيم يف امل�سائل اجلنائية، درا�سة مقارنة بال�سريعة االإ�سالمية، د.حممود   .31

عمر، بحث من�سور على ال�سبكة العنكبوتية.
ال�سلح يف الق�ساء االإ�سالمي حلل املنازعات املدنية واجلنائية، درا�سة فقهية،   .32
د.اإ�سماعيل كاظم العي�ساوي، بحث من�سور على ال�سبكة العنكبوتية، 2010م.

التحكيم يف املنازعات النا�سئة عن عقد النقل البحري للب�سائع، بلباقي مبدين،   .33
ر�سالة دكتوراه يف جامعة اأبي بكر بلقايد- تلم�سان.

التحكيم يف املنازعات البحرية، ر�سالة ماج�ستري للطالبة �سيدي دليلة، جامعة   .34
مولود معمري- كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية.

التحكيم يف املنازعات البحرية، يو�سف �سليمان، ر�سالة ماج�ستري، االأكادميية   .35
العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري- معهد النقل الدول اللوج�ستي.



جملة ت�أ�صيل العلوم {206}

ط1-  الريا�ض،  االإجادة-  دار  ال�سعدون،  الكرمي  عبد  املهند�ض:  الطويان،   .36
1441هـ.

ط5-  العربي،  الفكر  دار  الطماوي،  د.�سليمان  للعقود،  العامة  االأ�س�ض   .37
1996م.

دور التحكيم يف ف�ض املنازعات الدولية، عبد احل�سني القطيفي، بحث من�سور   .38
يف جملة العلوم القانونية –كلية احلقوق ببغداد، 1969م- العدد االأول.

حكم االإ�سالم يف الق�ساء ال�سعبي، اأ.د.فوؤاد اأحمد عبد املنعم، �سركة االإ�سكندرية   .39
للطباعة والن�سر.

تاج العرو�ض، الزبيدي، دار الهداية.  .40
العلمية،  الكتب  دار  عطا،  القادر  عبد  حتقيق:  �سعد،  ابن  الكربى،  الطبقات   .41

ط1410هـ.
ال�سرية النبوية، ابن ه�سام، حتقيق: م�سطفى ال�سقا، ط2- 1375هـ.  .42

مطالب اأويل النهى يف �سرح غاية املنتهى، الرحيباين، ط2، بريوت- املكتب   .43
االإ�سالمي.

اأبو �سليمان،  الوهاب  القاري، حتقيق: د.عبد  اأحمد  ال�سرعية،  االأحكام  جملة   .44
د.حممد اإبراهيم علي، مطبوعات تهامة.

العربية،  النه�سة  دار  اإبراهيم،  اأحمد  د.اإبراهيم  اخلا�ض،  الدويل  التحكيم   .45
2000م.



{207}العـدد الرابع  والع�صـرون - �صوال  1443هـ / يونيو  2022م

تفاوت األعمال باختالف األماكن الفاضلة ]مكة أمنوذجا[
اأ.د. ابت�ص�م بنت ب�لق��صم بن ع�ي�س القرين• 

ملخـــــ�ض 
تناول البحث "تفاوت االأعمال باختالف االأماكن الفا�سلة ، ويهدف البحث اإىل   
تاأ�سيل م�ساألة اإفراد مكة بالتف�سيل من خالل جمع وتتبع الن�سو�ض ال�سرعية واأقوال 
مكة عن غريها،  ف�سلها يف  يتفاوت  التي  ال�ساحلة  واالأعمال  االأماكن  العلماء، وحتديد 
وتتمثل اأهمية البحث يف بيان وجه تف�سيل مكة وف�سل العمل ال�سالح فيها، وخطورة 
ارتكاب ال�سيئات فيها. وت�سحيح بع�ض املفاهيم حول تفاوت احل�سنات وال�سيئات يف 
مكة عن غريها من االأماكن. واإبراز املواطن التي اخت�ست بتف�سيٍل م�ساعٍف يف مكة. 
وبيان املراد بتغليظ ال�سيئات يف مكة. ا�ستخدم الباحث املنهج اال�ستقرائي والتحليلي. 
الفا�سلة  واملواطن  االأماكن  معرفة  طريق  اأهمها:اأن  من  نتائج؛  اإىل  البحث  خل�ض  وقد 
باالأدلة النقلية ال�سحيحة فقط، واأن تف�سيلها مبا يقع فيها من االأعمال ال�ساحلة ، واأن من 
املحدثات: تعظيم ما مل يعظمه الله ور�سوله بق�سد بع�ض االأماكن وتتبع االآثار القدمية ، 
م�ساعفة ثواب ال�سالة مبائة األف �سالة حت�سل يف امل�سجد احلرام يف �سالة الفري�سة 
تخت�ض  وال  مكة  عامة يف جميع حرم  األف �سالة  ال�سالة مبائة  ثواب  م�ساعفة  واأن   ،
بامل�سجد احلرام، اأما بقية االأعمال ال�ساحلة فُت�ساعف يف احلرم؛ ولكن لي�ض كم�ساعفة 
ا؛ واإمنا تغلظ وَتعظم؛حلرمة  الله ال ت�ساعف كمًّ املعا�سي يف حرم  ثواب ال�سالة، واأن 
التو�سيات عقد دورات  اأهم  ُت�ساعف، ومن  ال�سيئة ال  اأن  الن�سو�ض على  لعموم  البلد؛ 
تدريبية وور�ض عمل للزوار لتثقيفهم باالأحكام املت�سلة باملنا�سك . اإفراد مكة بالتف�سيل 
االأعمال  امل�ساألة. حتديد  العلماء يف  واأقوال  ال�سرعية  الن�سو�ض  وتتبع  من خالل جمع 

ال�ساحلة التي يتفاوت ف�سلها يف مكة عن غريها من خالل عر�ض اأقوال العلماء .
الكلمات املفتاحية: تفاوت االأعمال – االأعمال ال�ساحلة – االأماكن الفا�سلة – مكة 

املكرمة - احل�سنات وال�سيئات.
اأ�ستاذ الفقه بق�سم ال�سريعة - كلية ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية  - جامعة اأم القرى، ال�سعودية. 	•
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Abstract
 The research dealt with the «variation of deeds according 
to different virtuous places, and the research aims to root the issue 
of singling out Mecca with preference by collecting and tracing 
the legal texts and sayings of scholars, and identifying the places 
and good deeds whose virtue varies in Mecca from others.  And 
the danger of committing sins in it, Correcting some concepts 
about the difference between good and bad deeds in Makkah 
from other places, and highlighting the citizens that were given 
double preference in Makkah, and clarifying what is meant by the 
severity of evils in Makkah. The researcher used the inductive and 
analytical method.  The way to know virtuous places and places 
is only with authentic textual evidence, and to give preference to 
them for the good deeds that take place in them, and that among the 
innovations: venerating what God and His Messenger did not glorify 
by intending to some places and following ancient monuments, 
multiplying the reward of prayer by one hundred thousand prayers 
that occur in the Sacred Mosque in a prayer  The obligation, and 
that the reward for prayer is multiplied by one hundred thousand 
general prayers in all the sanctuaries of Makkah and is not specific 
to the Sacred Mosque.  e is not quantitatively multiplied;  Rather, 
it becomes tougher and arrogant, due to the sanctity of the country.  
For the general texts that bad is not doubled, and one of the 
most important recommendations is to hold training courses and 
workshops for visitors to educate them about the provisions related 
to rituals.  Individualizing Mecca with preference by collecting 
and following the legal texts and the sayings of scholars on the 
matter.  Determining the righteous deeds whose virtues differ in 
Makkah from others by presenting the sayings of the scholars.
Keywords: disparity of deeds - good deeds - virtuous places - 
Makkah Al-Mukarramah - good and bad deeds.
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مقدمـــــــة
وَهُدًى  مُبَارًَكا  َة  بِبَكاَّ لَلاَّذِي  لِلنَّاِس  وُضِعَ  بَيْتٍ  َأوََّل  القائل:}إنَّ  لله  احلمد   
 ."! اإيلَّ ك  واأحبَّ بلٍد،  من  اأطيَبك  ما  القائل:"  على  وال�سالم  وال�سالة  لِلْعَالَمِنيَ{، 
من  عباده  فينال  واالأزمان،  االأماكن  بع�ض  تف�سيل  الله  حكمة  فاقت�ست  وبعد، 
كرمه وف�سله وجوده بتف�سيل اأجر العاملني فيها على غريها؛ ومن تف�سيل االأزمان: 
تف�سيل �سوم رم�سان على �سوم �سائر ال�سهور، ومن تف�سيل االأماكن: تف�سيل مكة 
على �سائر البلدان؛ فقد اخت�سها الله بخ�سائ�ض وف�سائل لي�ست ل�سواها، فاختارها 
 وَجْهَكَ شَْطرَ ٱلْمَسِْجدِ ٱلْحَرَاِم 

ِّ
}وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ َفوَل قبلة للم�سلني، قال تعاىل: 

ُّواْ وُجُوهَُكمْ شَْطرَهُ{. وجعلها منا�سك لعباده، واأوجب عليهم االإتيان  وَحَيْثُ مَا ُكنُتمْ َفوَل
اإليها من كل فج عميق، واخت�سها بجملة من العبادات تفردت بها. كما وردت االأدلة 
اَلٌة  "�سَ عليه و�سلم:  الله  قال �سلى  ُت�ساعف يف مكة،  ال�سلوات  اأن  على  ال�سرعية 
اَلٌة يِف  َراَم، َو�سَ َواُه اإِالَّ امْلَ�ْسِجَد احْلَ اَلٍة ِفيَما �سِ ْلِف �سَ ُل ِمْن اأَ يِف َم�ْسِجِدي َهَذا اأَْف�سَ
اَلٍة". واالإثم فيها اأعظم من االإثم من غريها  اأَْلِف �سَ ِمَئِة  ُل ِمْن  اأَْف�سَ َراِم  امْلَ�ْسِجِد احْلَ
من االأمكنة؛ بل اإنه يوؤاخذ بالهم بال�سيئة يف مكة وال يوؤاخذ به يف غريه، قال تعاىل: 
}وَمَن يُِردْ فِيهِ بِِإلْحَادٍ بُِظلٍْم ُنذِْقهُ مِنْ عََذاٍب َألِيم{. لذا راأيت اأن اأتناول م�ساألة تفاوت 
االأعمال باختالف االأماكن الفا�سلة، واأجلي اأثر مكة يف تفاوت احل�سنات وال�سيئات 
فيها عن غريها من االأماكن، واأجمع فيها ما ورد من الن�سو�ض ال�سرعية، واأقوال 

اأهل العلم.
م�سكلة البحث:

كيف تتفاوت اأجور االأعمال ال�ساحلة مبكة عن غريها من االأماكن؟  وكيف   
يتفاوت تغليظ ال�سيئات مبكة ؟



جملة ت�أ�صيل العلوم {210}

اأهمية البحث:
تظهر اأهمية البحث من جهتني:  

العلمية:   •	الأهمية 
بيان وجه تف�سيل مكة وف�سل العمل ال�سالح فيها، وخطورة ارتكاب ال�سيئات   .1

فيها.
ت�سحيح بع�ض املفاهيم حول تفاوت احل�سنات وال�سيئات يف مكة عن غريها من   .2

االأماكن.
اإبراز املواطن التي اخت�ست بتف�سيٍل م�ساعٍف يف مكة.   .3

التطبيقية:  •	الأهمية 
تعظيم حرمة مكة التي يتعني حتقيقها وتربية النفو�ض عليها.  .1

تر�سيخ الرغبة لدى اأفراد املجتمع يف اال�ستزادة من العمل ال�سالح يف مكة.  .2
3.  رعاية حرمة مكة، واحلذر من الت�ساهل يف ارتكاب ال�سيئات فيها؛ مما يتنافى 

مع تعظيمها.
اأهداف البحث:

تاأ�سيل م�ساألة اإفراد مكة بالتف�سيل من خالل جمع وتتبع الن�سو�ض ال�سرعية   .1
واأقوال العلماء يف امل�ساألة.

خالل  من  غريها  عن  مكة  يف  ف�سلها  يتفاوت  التي  ال�ساحلة  االأعمال  حتديد   .2
عر�ض اأقوال العلماء - املتقدمني منهم واملتاأخرين -، مع بيان الراأي الراجح 

يف ذلك بعد املوازنة والتعليل.   
بيان املراد بتغليظ ال�سيئات يف مكة من خالل عر�ض اأقوال العلماء - املتقدمني   .3

منهم واملتاأخرين -، مع بيان الراأي الراجح يف ذلك بعد املوازنة والتعليل.
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منهج البحث:
يقوم منهج الدرا�سة على: املنهج اال�ستقرائي الو�سفي القائم على ا�ستقراء   
املختلفة  امل�سادر  من  املعلومات  وجمع  املو�سوع،  يف  الفقهية  املذاهب  كتب  وتتبع 

حول م�سائل الدرا�سة احلالية. واملنهج التحليلي واال�ستنباطي.     
هيكل البحث:

اقت�ست طبيعة البحث اأن ينظم يف مقدمة، واأربعة مباحث، وخامتة .  
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املبحث االأول
تفاوت الأعمال باختالف الأماكن الفا�سلة

على  البلدان  بع�ض  كتف�سيل  دنيوي؛  االأول:  نوعني:  على  االأماكن  تف�سيل   
بع�ض؛ مبا فيها من االأنهار والثمار وطيب الهواء. والثاين: تف�سيل ديني؛ الأن الله 
يجود على عباده فيها بتف�سيل اأجر العاملني)1(. والتف�سيل باختيار الله تعاىل ملن 
قرره  االآخر -كما  املت�ساويني من كل وجه على  اأحد  فيف�سل  ي�ساء،  ي�ساء على من 
اإال بالن�سو�ض ال�سرعية  القرايف-، وال يعلم �سبب تف�سيل بع�ض االأماكن والبقاع 
األف  باأن ال�سالة فيه خري من  الله عليه و�سلم  ال�سحيحة؛ كتف�سيل م�سجده �سلى 
�سالة يف غريه، ويف امل�سجد احلرام مبائة األف �سالة، ويف بيت املقد�ض بخم�سمائة 

�سالة، وهذه اأمور ال تعلم اإال باملنقول)2(. 
واالأ�سل اأن االأماكن كلها مت�ساوية؛ ولكنها تف�سل مبا يقع فيها من االأعمال   
ال�ساحلة، فريجع تف�سيلها اإىل ما ينيل الله العباد فيها من ف�سله وكرمه، ومل يوفق 
لفهم هذا املعنى من �سّوى بني البقاع واالأماكن؛ فنف�ض البقاع واحدة بالذات لي�ض 
مزية  فال  ال�ساحلة،  االأعمال  من  فيها  يقع  ملا  هو  واإمنا  البتة؛  مزية  بقعة  على  لبقعة 
لبقعة البيت وامل�سجد احلرام ومنى وعرفة وامل�ساعر على اأي بقعة من االأر�ض؛ واإمنا 
التف�سيل باعتبار اأمر خارج عن البقعة ال يعود اإليها، والله -�سبحانه وتعاىل- يقول: 
]الأنعام: 124[، فلي�ض كل حمل ي�سلح للتخ�سي�ض  يَجْعَُل ِرسَالََتهُ{  }اللاَّهُ َأعَْلمُ حَيْثُ 
�سفات  على  م�ستملة  وغريها   االأماكن  من  وا�سطفاه  اختاره  ما  فذوات  بكرامته؛ 
واأمور قائمة بها لي�ست لغريها؛ والأجلها ا�سطفاها الله، وهو �سبحانه الذي ف�سلها 
مَا  يَْخُلقُ  }وَرَبُّكَ  اختياره  وهذا  خلقه،  فهذا  باالختيار،  وخ�سها  ال�سفات،  بتلك 
البيت احلرام  باأن مكان  اأبني بطالن راأي يق�سي  ]الق�س�ض: 68[، وما  وَيَْخَتارُ{  يَشَاءُ 
اأعظم من  م�ساٍو ل�سائر االأمكنة! والتفاوت الظاهر بني االأمكنة ال�سريفة واأ�سدادها 

ينظر: العز بن عبدال�سالم, قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام, 44/1- 45, القرايف, الفروق, 380/2.   )1( 
ينظر: القرايف, الفروق, 327/2- 373.   )2( 
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التفاوت بني النار واملاء بكثري، والتف�سيل باعتبار ما يقع فيها من العبادات واالأذكار 
والدعوات، والله �سبحانه ال يخ�س�ض وال يف�سل �سيًئا اإال ملعنى يقت�سي تخ�سي�سه 
وتف�سيله، فهو الذي خلقه، ثم اختاره بعد خلقه، }وَرَبُّكَ يَْخُلقُ مَا يَشَاءُ وَيَْخَتارُ{ 

]الق�س�ض: 68[)1(.

وتف�سيل االأعمال باملكان مما ثبت يف ن�سو�ض القراآن وال�سنة، قال ابن حجر:   
)االأعمال ت�سرف ب�سرف االأزمنة كاالأمكنة()2(، وتخ�سي�ض ال�سرع بع�ض االأماكن 
باأفعال خم�سو�سة يقت�سي اخت�سا�ض البقعة واملكان مب�سلحة ال توجد يف غريها 
من البقع؛ ومن ذلك: تف�سيل مكة على �سائر البلدان)3(؛ فــــ )مكة اأف�سل البالد بن�ض 
فالله -�سبحانه  الله عنهم-()4(.  ال�سحابة -ر�سي  الثابتة، واأقوال  القراآن، وال�سنن 
وتعاىل- اختار من االأماكن مواطن �سرفها وف�سلها على غريها؛ ومن هذا: اختياره 
-�سبحانه وتعاىل- من البالد خريها واأ�سرفها؛ وهو البلد احلرام، فاختاره ملنا�سك 
عباده، واأوجب عليهم االإتيان اإليه من كل فج عميق، وجعله حرًما اآمًنا ال ي�سفك فيه 
دم، وال تع�سد به �سجرة، وال ينفر له �سيد، وال يختلى خاله، وال تلتقط لقطته للتمّلك؛ 
َمُه  بل للتعريف لي�ض اإال، قال ر�سول الله -�سلى الله عليه و�سلم-: »اإِنَّ َهَذا الَبَلَد َحرَّ
َفَها«)5(. وجعل  َعرَّ َمْن  اإِالَّ  ُلَقَطَتُه  َيْلَتِقُط  َواَل  ْيُدُه،  ُر �سَ ُيَنفَّ َواَل  �َسْوُكُه،  ُد  ُيْع�سَ اَل  ُه،  اللَّ
ق�سده مكفرًا  ملا �سلف من الذنوب، ماحًيا للخطايا، قال ر�سول الله -�سلى الله عليه 
ُه«)6(. ومل  و�سلم-: »َمْن َحجَّ َهَذا الَبْيَت، َفَلْم َيْرُفْث، َومَلْ َيْف�ُسْق؛ َرَجَع َكَيْوِم َوَلَدْتُه اأُمُّ
ير�ض لقا�سده ثواًبا دون اجلنة، قال ر�سول الله -�سلى الله عليه و�سلم-: »الُعْمَرُة 
ُة«)7(. واأق�سم به  اإِالَّ اجَلنَّ َلُه َجَزاٌء  َلْي�َض  وُر  َبْيَنُهَما، َواحَلجُّ املرَْبُ مِلَا  اَرٌة  اإِىَل الُعْمَرِة َكفَّ
مِنيِ{ ]التني: 3[، وقال  يف مو�سعني من القراآن الكرمي: قال تعاىل: }وَهََذا الْبََلدِ اأْلَ

ينظر: ابن قيم اجلوزية, زاد املعاد يف هدي خري العباد, 1/ 53- 54.   )1( 
فتح الباري, 8/ 271 .   )2( 

ينظر: العز بن عبدال�سالم, قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام, 45/1.   )3( 
ابن حزم, الإحكام يف اأ�سول الأحكام, 4/ 586.   )4( 

�سحيح البخاري, كتاب احلج, باب ف�سل احلرم,1587.   )5( 
�سحيح البخاري, كتاب احلج, باب قول الله -عز وجل-: )ول ف�سوق ول جدال يف احلج(, 1820.   )6( 

�سحيح البخاري, كتاب احلج, باب وجوب العمرة وف�سلها, 1773.   )7( 
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تعاىل: }َل ُأْقسِمُ بِهََذا الْبََلدِ{ ]البلد: 1[. ومن خ�سائ�ض مكة: كونها قبلة جلميع اأهل 
االأر�ض، فلي�ض على وجه الب�سيطة قبلة �سواها. ومن خوا�سها: اأن امل�سجد احلرام 
َم�ْسِجٍد  اأَيُّ  الله،  ر�سول  يا  قلت:  قال:  ذر  اأبي  عن  االأر�ض،  م�سجد و�سع يف  اأول 
ى«، ُقْلُت:  ؟، َقاَل: »ُثمَّ املَ�ْسِجُد االأَْق�سَ َل؟ َقاَل: »املَ�ْسِجُد احَلَراُم« . ُقْلُت: ُثمَّ اأَيٌّ َع اأَوَّ ُو�سِ
، َواالأَْر�ُض  لِّ اَلُة َف�سَ َكْم َكاَن َبْيَنُهَما؟ َقاَل: »اأَْرَبُعوَن«، ُثمَّ َقاَل: »َحْيُثَما اأَْدَرَكْتَك ال�سَّ
َلَك َم�ْسِجٌد«)1(. ومما يدل على تف�سيلها: اأن الله تعاىل �سماها )اأم القرى(، فالقرى 
تبع لها، وهي اأ�سلها؛ فوجب اأال يكون لها يف القرى مثيل. وهذا كله �سر اإ�سافته 
االإ�سافة  هذه  فاقت�ست   ،]26 ]احلج:  بَيْتِيَ{  }وََطهِّرْ  بقوله:  وتعاىل-  -�سبحانه  اإليه 
�سبحانه  اأ�سافه  ما  فكل  اقت�سته،  ما  واملحبة  والتعظيم  االإجالل  هذا  من  اخلا�سة 
وتعاىل اإىل نف�سه فله من املزية واالخت�سا�ض على غريه ما اأوجب له اال�سطفاء ، ثم 
ا زائًدا على ما كان له قبل  يك�سوه بهذه االإ�سافة تف�سياًل اآخر، وجاللة وتخ�سي�سً
التف�سيل بني  اأ�سباب  اأن من  الرابعة ع�سرة  القاعدة  االإ�سافة)2(. والقرايف قعد يف 
املعلومات: التف�سيل ب�سبب االإ�سافة، وبني اأن الله تعاىل اأ�ساف البيت اإليه يف قوله 
تعاىل: }وََطهِّرْ بَيْتِيَ{ لي�سرفه باالإ�سافة اإليه)3(؛ الأن الله جعله حمالًّ ملا قرن به من 
الطاعات يف ال�سالة واحلج)4(. وتف�سيل مكة على املدينة مذهب �سفيان بن عيينة 
وال�سافعي واأحمد -يف اأ�سح الروايتني عنه- وابن وهب ومطرف وابن حبيب -من 
اأ�سحاب مالك-، وبه قال عطاء بن اأبي رباح واملكيون والكوفيون وبع�ض الب�سريني 
والبغداديني، وحكاه ابن عبد الرب عن عمر وعلي وابن م�سعود واأبي الدرداء وابن 
مكة  اأن  على  يدل  ما  مالك  عن  وقد روي  وقتادة،  الزبري  بن  الله  وعبد  وجابر  عمر 

اأف�سل االأر�ض كلها)5(.
�سحيح البخاري, كتاب اأحاديث الأنبياء, باب قول الله تعاىل: )ووهبنا لداود �سليمان نعم العبد اإنه اأواب(,3425.   )1( 

ينظر: بن قيم اجلوزية, زاد املعاد يف هدي خري العباد, 1/ 47- 52.   )2( 
ينظر: الفروق, 361/2 -362.   )3( 

ينظر: ح�سني املالكي, حا�سية تهذيب الفروق والقواعد ال�سنية يف الأ�سرار الفقهية, 356/2.   )4( 
ينظر: العراقي,  طرح الترثيب يف �سرح التقريب, 6/ 49.   )5( 
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عن  حديثه  عند   - املدينة  على  مكة  تف�سيل  عبدال�سالم  بن  العز  ن�سر  وقد   
تفاوت االأعمال مع ت�ساويها باختالف االأماكن -؛ الأن الله يجود على عباده يف مكة 
مبا ال يجود مبثله يف املدينة، وح�سد وجوًها كثرية لتاأييد ذلك؛ منها: وجوب ق�سد 
اإثابة  مكة للحج والعمرة، وهذان واجبان ال يقع مثلهما يف املدينة، فاالإثابة عليهما 
على واجب، وال يجب ق�سد املدينة؛ بل ق�سدها بعد موته �سلى الله عليه و�سلم ب�سبب 
الأحد  حتل  فلم  واالأر�ض،  ال�سموات  خلق  يوم  وحترميها  واجبة،  غري  �سنة  زيارته 
له �ساعة من  اأحلت  فاإنها  الله عليه و�سلم-؛  لنبينا - �سلى  اإال  الر�سل واالأنبياء  من 
نهار، وبواأها الإبراهيم وابنه اإ�سماعيل - عليهما ال�سالم-،وجعلها مبواأ ومولًدا ل�سيد 
املر�سلني وخامت النبيني -�سلى الله عليه وعلى اآله و�سحبه اأجمعني-. وقد اأثنى الله 
لَلاَّذِي  لِلنَّاِس  بَيْتٍ وُضِعَ  َأوََّل  }إِنَّ  على البيت يف كتابه مبا مل يثن على املدينة فقال: 
تكره  ال  ال�سالة  اأن  مكة:  �سرف  ومن   .]96 عمران:  ]اآل  لِلْعَالَمِنيَ{  وَهُدًى  مُبَارًَكا  َة  بِبَكاَّ
فيها يف االأوقات املكروهات)1(؛ ملا روى جبري بن مطعم اأن النبي - �سلى الله عليه 
َة �ساَعٍة  َنُعوا اأحًدا َطاَف بِهذا البيِت و�سلَّى اأَيَّ و�سلم – قال: »يا َبِني َعْبِد َمناٍف، ال مَتْ

�ساَء من َلْيٍل اأْو َنهاٍر«)2(.
وكذا رجح ابن عبد الرب)3( وابن ر�سد)4( تف�سيل مكة على املدينة وح�سدا   
َعَلْيِه َو�َسلََّم- جعل ملكة مزية على  ُه  لَّى اللَّ اأدلة توؤيد ذلك؛ منها: اأن ر�سول الله - �سَ
ا�ُض«)5(.  ْمَها النَّ ُه َومَلْ ُيَحرِّ َمَها اللَّ َة َحرَّ املدينة باإخباره بتحرمي الله اإياها فقال: »اإِنَّ َمكَّ
وتغليط احلدود يف حرم مكة حلرمته، وال تقام فيه؛ لقول الله -عز وجل-: }وَمَنْ 
املدينة.  حرم  يف  العلم  اأهل  من  اأحد  ذلك  يقل  ومل   ،]97 عمران:  ]اآل  آمِنًا{  َكانَ  دَخََلهُ 
فاإذا كانت ال�سالة يف امل�سجد احلرام اأف�سل من ال�سالة يف م�سجد املدينة حلديث: 

ينظر: العز بن عبدال�سالم, قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام, 47,48/1.   )1( 
الرتمذي, كتاب احلج, باب ما جاء يف ال�سالة بعد الع�سر وبعد ال�سبح ملن يطوف, 868, وقال الرتمذي: حديث ح�سن �سحيح. و�سححه    )2( 

الألباين, اإرواء الغليل, 239/2.
ينظر: التمهيد , 18/6.   )3( 

ينظر: املقدمات املمهدات , 3/ 478.   )4( 
�سحيح  البخاري, كتاب احلج, باب: ل يع�سد �سجر احلرم, 1832 .   )5( 
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 ، َراَم  احْلَ امْلَ�ْسِجَد  اإِالَّ  َواُه  �سِ ِفيَما  اَلٍة  �سَ ْلِف  اأَ ِمْن  ُل  اأَْف�سَ َهَذا  َم�ْسِجِدي  يِف  اَلٌة  »�سَ
اإذا  َواُه«)1(، وكذلك  ِفيَما �سِ اَلٍة  اأَْلِف �سَ ِمَئِة  ِمْن  ُل  اأَْف�سَ َراِم  احْلَ امْلَ�ْسِجِد  اَلٌة يِف  َو�سَ
كان الذنب يف حرم مكة اأغلظ منه يف حرم املدينة؛ �سح اأن مكة اأف�سل من املدينة؛ اإذ 
لي�ض تف�سيل بع�ض البقاع على بع�ض مبعنى موجود يف ذواتها؛ واإمنا هو لت�سعيف 

احل�سنات وال�سيئات فيها.  

 
 

اأخرجه اأحمد, 414,15271/23. وابن ماجه, كتاب اإقامة ال�سالة, 1406, واإ�سناده �سحيح رجاله ثقات. البو�سريي, 2/ 13, و�سححه    )1( 
القيم, زاد املعاد, 49/1, والألباين, �سحيح الرتغيب والرتهيب,  الباري, 67/3, وابن  التمهيد, 27/6, وابن حجر, فتح  ابن عبد الرب, 

44,1172/2,  واإ�سناده على �سرط ال�سيخني. ابن عبد الهادي, املحرر يف احلديث, 413/1 .
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املبحث الثاين
يف بيان املواطن التي تتفاوت يف التف�سيل يف مكة

ال �سبيل ملعرفة االأماكن واملواطن  الفا�سلة اإال بوا�سطة ال�سرع باالأدلة النقلية   
ال�سحيحة -كما �سبقت االإ�سارة اإليه عن القرايف وغريه-، وقد ذكر العلماء اأن هذا 
ا؛ فالقول مب�ساواة مكان  التف�سيل الثابت بالن�سو�ض يتوافق مع العقل واملنطق اأي�سً
البيت احلرام ل�سائر االأمكنة، وم�ساواة ذات احلجر االأ�سود ل�سائر حجارة االأر�ض؛ 
قول باطل؛ فالله تعاىل مل ي�سو بني ذات املاء وذات النار، والتفاوت البني بني االأمكنة 
ال�سريفة واأ�سدادها اأعظم من هذا التفاوت بكثري، فالتفاوت بني نف�ض الكعبة وبني 
ا بكثري، فكيف جتعل البقعتان �سواء؛  غريها من البقاع اأعظم من هذا التفاوت اأي�سً
والتف�سيل باعتبار ما يقع فيها من العبادات واالأذكار والدعوات؟! ، والله �سبحانه 
وتف�سيله،  تخ�سي�سه  يقت�سي  ملعنى  اإال  يرجحه  وال  يف�سله  وال  �سيًئا  يخ�س�ض  ال 
نعم هو معطي ذلك املرجح وواهبه، فهو الذي خلقه، ثم اختاره بعد خلقه }وَرَبُّكَ 
يَْخُلقُ مَا يَشَاءُ وَيَْخَتارُ{ ]الق�س�ض: 68[)1(. والتف�سيل الديني للبقاع واالأماكن يح�سل 
بالوقوف  عرفة  كاخت�سا�ض  العاملني؛  اأجر  بتف�سيل  فيها  عباده  على  الله  باإح�سان 
فيها، ومنى بالرمي فيها، ومزدلفة باملبيت فيها، ومرمى اجلمار، واملطاف، وال�سفا 
واملروة بال�سعي فيهما، مع القطع بت�ساوي االأماكن واالأزمان، وكذلك تف�سيل مكة 

على �سائر البلدان)2(. 
ومكة ت�سم عددًا من املواطن الفا�سلة، وامل�ساعر املقد�سة، واملقامات املباركة؛   
القراآن وال�سنة تبني  ال�سرعية من  الن�سو�ض  مما يزيدها �سرفًا وتعظيمًا ، ووردت 
ف�سل هذه املواطن وطرق تعظيمها، وما الذي ي�سرع من العبادات فيها، وفيما يلي 

بيان املواطن املعظمة يف مكة وف�سلها وما ي�سرع فيها من عبادات: 
ينظر: ابن القيم, زاد املعاد, 1/ 47- 54.   )1( 

ينظر: العز بن عبدال�سالم, قواعد الأحكام, 44/1- 45؛ ابن ال�ساط, اإدرار ال�سروق على اأنوار الفروق, 373/2.   )2( 
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اأوًل: امل�سجد احلرام:
ثبت عن النبي -�سلى الله عليه و�سلم- اأن ال�سالة يف امل�سجد احلرام مبائة   
امل�سجد  اإال  �سواه  فيما  �سالة  األف  من  اأف�سل  م�سجدي   يف  »�سالة  �سالة:  األف 
احلرام، و�سالة يف امل�سجد احلرام اأف�سل من مائة األف �سالة فيما �سواه«. )وهذا 
االأر�ض على االإطالق؛ ولذلك كان �سد  بقاع  اأف�سل  امل�سجد احلرام  اأن  �سريح يف 
امل�سجد احلرام ركنا  ي�ستحب وال يجب()1(. ويف  ا، ولغريه مما  اإليه فر�سً الرحال 

احلج والعمرة : الطواف بالكعبة، وال�سعي بني ال�سفا واملروة)2(.
ثانًيا: الكعبة:

لِلنَّاِس{ ]املائدة: 97[، وقال  قال تعاىل: }جَعََل اللاَّهُ الَْكعْبََة الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا   
]البقرة: 127[.  َتَقبَّْل مِنَّا{  الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيُل رَبَّنَا  الَْقوَاعِدَ مِنَ  إِبْرَاهِيمُ  يَرَْفعُ  }وَإِْذ  تعاىل: 
والكعبة قبلة امل�سلمني؛ اإذ ا�ستقبال القبلة �سرط ل�سحة ال�سالة باالإجماع، قال ابن 
يف  نحوها  بالتوجه  وعباده  نبيه  الله  اأمر  التي  القبلة  اأن  العلماء  )اأجمع  الرب:  عبد 
�سالتهم هي الكعبة البيت احلرام مبكة، واأنه فر�ض على كل من �ساهدها وعاينها 
له،  اأو عامل بجهتها؛ فال �سالة  لها  ا�ستقبالها وهو معاين  اإن ترك  ا�ستقبالها، واأنه 
 وَجْهَكَ شَْطرَ 

ِّ
يَنَّكَ قِبَْلًة َترَْضاهَا َفوَل

ِّ
وعليه اإعادة كل ما �سلى()3(، قال تعاىل: }َفَلنُوَل

فلم  الطواف؛  عبادة  تخت�ض:  التي  العبادات  ومن   .]144 ]البقرة:  الْحَرَاِم{  الْمَسِْجدِ 
وَُّفوا  ياأذن الله بالطواف على بنيان غري البيت العتيق –الكعبة-، قال تعاىل: }وَلْيَطاَّ
فري�ستي احلج  اأركان  من  ركًنا  بالبيت  الطواف  ]احلج: 29[، وجعل  الْعَتِيِق{  بِالْبَيْتِ 
والعمرة)4(. كما رغب ال�سرع يف الطواف يف غري احلج والعمرة، قال �سلى الله عليه 

و�سلم :»َمْن َطاَف �َسْبًعا َفُهَو َكِعْدِل َرَقَبٍة«)5(. 
ابن القيم, زاد املعاد, 1/ 49.   )1( 

ينظر: الكا�ساين, بدائع ال�سنائع, 124,227/2؛ حا�سية الد�سوقي, 21/2؛ ال�سربيني, مغني املحتاج, 285/2؛ البهوتي, ك�ساف القناع,    )2( 
.)521/2

التمهيد ,54/17.   )3( 
ينظر: الكا�ساين, بدائع ال�سنائع, 124,227/2, حا�سية الد�سوقي, 21/2, ال�سربيني, مغني املحتاج, 285/2, البهوتي, ك�ساف القناع, 521/2.   )4( 

اأخرجه الن�سائي, 1986م,كتاب منا�سك احلج, باب ذكر الف�سل يف الطواف بالبيت, ح2919. و�سححه الألباين.   )5( 
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وذكر �ساحب الفروق اأن الطواف لالآفاقيني اأف�سل من ال�سالة يف البيت،   
يف  اأداوؤها  ميكن  ال�سالة  الأن  والفرق:  الطواف.  من  اأف�سل  مكة  الأهل  وال�سالة 
بالبيت  ال�سالة  ا�ستدراك ف�سيلة  االأماكن، واالآفاقي ميكنه ذلك، ويقدر على  جميع 
يطوف  اأن  امل�سجد، وال ميكنه  مقام ركعة يف  قائمة  فتكون  األف ركعة،  ي�سلي  باأن 
بالبيت يف غري احلرم، فلي�ستدرك تلك الف�سيلة فيما يوؤدي اإىل ا�ستدراك الف�سيلتني؛ 
الأن الطواف م�سّبه بال�سالة، وما ي�سبه به اأف�سل واأكمل من امل�سبه، فكان ا�ستغاله 

باالأف�سل اأف�سل)1(. 
وت�سرع ال�سالة يف جوف الكعبة، )قال ال�سافعي: لي�ض يف االأر�ض مو�سع   
منها  القرب  يف  الف�سيلة  الأن  الكعبة؛  من  الفائتة  ال�سالة  فيه  اأق�سي  اأن  اإيل  اأحب 
الفري�سة  �سالة  مب�سروعية  وقال  اأوىل()2(.  بطنها  يف  الف�سيلة  فكانت  للم�سلي؛ 
والنافلة يف جوف الكعبة احلنفية، وهو قول عند املالكية، ورجحه �ساحب التمهيد، 
وقول ال�سافعية، واختاره ابن باز وابن عثيمني، وقال احلنابلة ب�سحة �سالة النافلة 

وال�سالة املنذورة فيها)3(. 
وا�ستدلوا باالآتي :

ِع السُّجُودِ{  ]البقرة: 125[.   ائِفِنيَ وَالْعَاكِفِنيَ وَالرُّكاَّ بقوله تعاىل: }َأنْ َطهِّرَا بَيْتِيَ لِلطاَّ  -
وجه الدللة: الأن االأمر بالتطهري لل�سالة فيه ظاهر يف �سحة ال�سالة فيه)4(.

لَّى يِف الَكْعَبِة «)5(. لَّى اللُه َعَلْيِه َو�َسلََّم- �سَ ِبيَّ -�سَ وبحديث:» اأَنَّ النَّ  -
جنبه  على  قربه  يف  امليت  فيو�سع  واأمواتًا؛  اأحياء  امل�سلمني  قبلة  والكعبة   
اليمني، ووجهه قبالة القبلة، وراأ�سه ورجاله اإىل ميني القبلة وي�سارها، على هذا جرى 

ينظر: الكرابي�سي, 1982م, 1/ 96-95.   )1( 
النووي, املجموع �سرح املهذب, 196/3 .   )2( 

الهيتمي,  ابن حجر  الرب, 15/ 320-319,  ابن عبد  الرباين, 165/1,  الطالب  كفاية  املنويف,  القدير, 2/ 150,  فتح  الهمام,  ابن  ينظر:    )3( 
حتفة املحتاج, 493/1-495, ال�سربيني, مغني املحتاج, 336/1, جمموع فتاوى ابن باز, 422/10, ابن عثيمني, ال�سرح املمتع على زاد 

امل�ستقنع, 258/2, البهوتي, دقائق اأويل النهى, 293/1.
ينظر: ابن الهمام, فتح القدير, 2/ 150. وينظر: الزيلعي, تبيني احلقائق, 1/ 250.   )4( 

�سحيح البخاري, كتاب ال�سهادات, باب اإذا �سهد �ساهد اأو �سهود ب�سيء, وقال اآخرون: ما علمنا ذلك؛ يحكم بقول من �سهد.   )5( 
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عمل اأهل االإ�سالم من عهد ر�سول الله - �سلى الله عليه و�سلم - اإىل يومنا هذا)1(. 
قال ابن باز: )ال�سنة: اأن يوجه اإىل القبلة، الكعبة قبلة امل�سلمني اأحياًء واأمواًتا()2(.

ثالثًا: احلجر االأ�سود:  قال ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم: » َنَزَل احَلَجُر االأَ�ْسَوُد 
َدْتُه َخَطاَيا َبِني اآَدم «)3(.  ، َف�َسوَّ نَبِ ا ِمَن اللَّ ِة َوُهَو اأَ�َسدُّ َبَيا�سً ِمَن اجَلنَّ

قواعد  على  وكونه  فيه،  االأ�سود  احلجر  كون  ف�سيلتان:  االأ�سود  وللركن   
كونه  وهي  واحدة؛  ف�سيلة  اليماين  وللركن  و�سلم-.  عليه  الله  -�سلى  اإبراهيم 
�سيء  ال�ساميني  الركنني  يف  ولي�ض  و�سلم-.  عليه  الله  -�سلى  اإبراهيم  قواعد  على 
الركن  يف  وال�سنة  وتقبيله،  ا�ستالمه  االأ�سود:  احلجر  يف  وال�سنة  الف�سيلتني.  من 
اليماين: ا�ستالمه وال يقبل، فخ�ض االأ�سود بالتقبيل مع اال�ستالم الأن فيه ف�سيلتني، 

واليماين باال�ستالم الأن فيه ف�سيلة واحدة، وانتفت الف�سيلتان يف ال�ساميني)4(. 
ويبعث احلجر االأ�سود يوم القيامة وي�سهد ملن ا�ستلمه بحق، قال ر�سول الله   
ه اللُه يوَم القيامِة له عيناِن يب�سُر بهما ، ول�ساٌن  �سلى الله عليه و�سلم: " واللِه ليبعثنَّ

 .)5(" ينطُق به ، ي�سهُد عَلى َمْن ا�ستلَمه بحقٍّ
واأجمع الفقهاء على اأن ا�ستالم احلجر �سنة عند ابتداء الطواف، وعند اخلروج   
االأ�سود  احلجر  تقبيل  اأن  على  و" اأجمعوا  ال�سفا)6(.  اإىل  والرجوع  الطواف  بعد 
خا�سة من �سنن الطواف اإن قدر")7(. ويقبله اإن اأمكنه ذلك من غري اأن يوؤذي اأحًدا؛ 
الأن اال�ستالم �سنة، واإيذاء امل�سلم حرام، وترك احلرام اأوىل من االإتيان بال�سنة)8(، 
فاإن مل ي�ستطع اأن ي�ستلمه بيده ا�ستلمه ب�سيء يف يده، وقبل ذلك ال�سيء)9(؛ الأن » 

ينظر: ابن حزم, املحلى بالآثار 404/3.   )1( 
. https://binbaz.org.sa/categories/fiqhi/62?page=3 ,ابن باز   )2( 

اه احلافظ  اأخرجه الرتمذي, وقال: ح�سن �سحيح, باب ما جاء يف ف�سل احلجر الأ�سود, 877, و�سححه ابن خزمية, 2733, 1293/2, وقوَّ   )3( 
ابن حجر, فتح الباري, 462/3, و�سححه الألباين, 2/ 1144,اإرواء الغليل, 2577, 792/2.

ينظر: النووي, املجموع, 8/ 34.   )4( 
نه الرتمذي, باب ما جاء يف احلجر الأ�سود ح961 , وقواه ابن حجر, 3 / 462, و�سححه الألباين, اإرواء الغليل, ح2578, 2/ 793. ح�سَّ   )5( 

ينظر: ابن عبد الرب, الإجماع, 164 .   )6( 
ابن ر�سد احلفيد, بداية املجتهد , 107/2.   )7( 

ينظر: الكا�ساين, بدائع ال�سنائع, 146/2.   )8( 
ينظر: ابن حجر, فتح الباري, 3 / 473؛ الكا�ساين, بدائع ال�سنائع, 146/2؛ ابن �سا�ض, عقد اجلواهر الثمينة, 1/ 276, ال�سربيني, مغني    )9( 

املحتاج, 247/2؛ البهوتي, دقائق اأويل النهى, 1/ 571.
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النبي �سلى الله عليه و�سلم ا�ستلمه وقبل يده«)1(، وكان ر�سول الله �سلى الله عليه 
ل املحجن)2(.  و�سلم يطوف بالبيت وي�ستلم الركن مِبْحَجن معه ويقبِّ

واإذا �سق عليه ا�ستالمه وعجز عنه؛ اختلفوا هل ت�سرع االإ�سارة باليد على   
قولني:

عند املالكية يكرب ومي�سي وال ي�سري)3(.   -
وذهب احلنفية وال�سافعية واحلنابلة واختاره القا�سي عيا�ض من املالكية اإىل اأنه   -

ي�سري اإذا عجز عن ا�ستالمه)4(.
ْكِن  َما اأََتى َعَلى الرُّ الأنه �سلى الله عليه و�سلم َطاَف ِباْلَبْيِت َوُهَو َعَلى َبِعرٍي، ُكلَّ  

 .)5(" َ َلْيِه ِب�َسْيٍء يِف َيِدِه َوَكربَّ اأَ�َساَر اإِ
واختلف اجلمهور يف كيفية االإ�سارة:  

فعند احلنفية ي�سري بيديه كهيئة التكبري لالإحرام بال�سالة)6(.   -
وعند ال�سافعية واحلنابلة ي�سري برفع يده اليمنى)7(.  -

الأدلة:
َمَواِطَن؛  �َسْبَعِة  يِف  ااْلأَْيِدي  " ُتْرَفُع  النخعي:  اإبراهيم  رواه  احلنفية مبا  ا�ستدل   -
عليه  الله  �سلى  النبي  اإىل  مرفوًعا  ُرِوي  وقد  َجِر")8(.  احْلَ ا�ْسِتاَلِم  َوِعْنَد  منها: 

و�سلم.
نوق�ض: املرفوع �سعفه اأهل العلم)9(، ومع �سعفه لي�ض فيه ا�ستالم احلجر)10(. 

�سحيح م�سلم, باب ا�ستحباب ا�ستالم الركنني اليمانيني يف الطواف, دون الركنني الآخرين, 1268.   )1( 
�سحيح م�سلم, باب جواز الطواف على بعري وغريه, وا�ستالم احلجر مبحجن ونحوه للراكب, 1275.   )2( 

ينظر: احلطاب, مواهب اجلليل , 153/4.   )3( 
ينظر: الكا�ساين, بدائع ال�سنائع , 2/ 146؛ ال�سربيني, مغني املحتاج, 2 / 248 ؛ ابن حجر, فتح الباري, 3 /  473؛ البهوتي, دقائق اأويل    )4( 

النهى , 1/ 571(.
�سحيح البخاري, باب املري�ض يطوف راكًبا, 1632.   )5( 

الطحاوي, �سرح معاين الآثار, 178, ابن الهمام, فتح القدير, 2 / 451.   )6( 
ينظر: ال�سربيني, مغني املحتاج,  2 / 248؛  البهوتي,  دقائق اأويل النهى , 1/ 571.   )7( 

الطحاوي, �سرح معاين الآثار, 178.   )8( 
ينظر: الألباين, 3 / 166 .   )9( 

 )10(  ينظر: الزيلعي, ن�سب الراية , 3 / 38.
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يِف  ِب�َسْيٍء  اإَِلْيِه  "اأَ�َساَر  وفيه:  ال�سابق  باحلديث  واحلنابلة  ال�سافعية  وا�ستدل   -
َيِدِه". 

وقيا�ًسا على امل�سح يكون باليد اليمنى)1(.  
الراجح: –والله اأعلم-: قول اجلمهور باأن االإ�سارة تكون باليمنى؛ لظاهر احلديث، 
وقيا�ًسا على اال�ستالم .والأن اليد اليمنى تقدم يف العبادات مع عدم ثبوت االإ�سارة 
ر الله تعاىل به اخلطايا، قال ر�سول الله  باليدين)2(. وم�سح احلجر االأ�سود مما يكفِّ

اَرٌة ِلْلَخَطاَيا «)3(. �سلى الله عليه و�سلم : » اإِنَّ َم�ْسَحُهَما َكفَّ
ال�سجود  ي�سرع  واحلنابلة:  وال�سافعية  احلنفية  من  الفقهاء  جمهور  وقال   
عليه)4(، وعقد ابن خزمية)5( يف كتاب املنا�سك باًبا لل�سجود على احلجر االأ�سود اإذا 
ِه  وجد الطائف ال�سبيل اإىل ذلك من غري اإيذاء امل�سلم، واأورد فيه عن َجْعَفِر ْبن َعْبِد اللَّ
َجَر َو�َسَجَد َعَلْيِه، ُثمَّ َقاَل: َراأَْيُت َخاَلَك اْبَن  َل احْلَ اِد ْبِن َجْعَفٍر َقبَّ َد ْبَن َعبَّ مَّ َقاَل: َراأَْيُت حُمَ
َل َو�َسَجَد َعَلْيِه،  اِب َقبَّ طَّ ا�ٍض: َراأَْيُت ُعَمَر ْبَن اخْلَ ُلُه َوَي�ْسُجُد َعَلْيِه، َوَقاَل اْبُن َعبَّ ا�ٍض ُيَقبِّ َعبَّ

لَّى اللُه َعَلْيِه َو�َسلََّم- َفَعَل َهَكَذا، َفَفَعْلُت «)6(. ِه -�سَ ُثمَّ َقاَل: » َراأَْيُت َر�ُسوَل اللَّ
اإذا حاذى احلجر االأ�سود يف الطواف؛ كما يف احلديث:  وي�سرع التكبري   
َيِدِه  يِف  ِب�َسْيٍء  اإَِلْيِه  اأَ�َساَر  ْكِن  الرُّ َعَلى  اأََتى  َما  ُكلَّ َبِعرٍي،  َعَلى  َوُهَو  ِباْلَبْيِت  »َطاَف 

 .)7(» َ َوَكربَّ
واختلف الفقهاء فيما ي�سرع قوله عند ا�ستالم احلجر االأ�سود اأو حماذاته:   

الله  –ر�سي  عمر  ابن  باأن  ا�ستدلوا  اأكرب)8(.  والله  الله  با�سم  فاملالكية:   
ينظر: ابن عثيمني, ال�سرح املمتع ,7 / 239.   )1( 

ينظر: امل�سدر ال�سابق.   )2( 
رواه الرتمذي, باب ما جاء يف ا�ستالم الركنني, 959, وح�سنه الرتمذي, و�سححه احلاكم, ووافقه الذهبي, 1 /664, و�سححه الألباين,    )3( 

1985م, 793/2.
ينظر: ابن جنيم, البحر الرائق, 2/ 351؛ ال�سربيني, مغني املحتاج, 2/ 247؛ البهوتي, دقائق اأويل النهى, 1/ 571.   )4( 

ينظر: 213,2714/4.   )5( 
اأخرجه البيهقي يف ال�سنن الكربى, 74/5, 9005, واأبو يعلى يف م�سنده, 193/1, 220, واحلاكم, 625/1 , 1672, وقال: �سحيح الإ�سناد    )6( 

ومل يخرجاه. وقال الألباين: ال�سجود على احلجر الأ�سود ثابت, مرفوعًا وموقوًفا , 310/4, 1112.
�سبق تخريجه .   )7( 

ينظر: املدونة, 1/ 419, املواق, التاج والإكليل, 152/4.   )8( 



{223}العـدد الرابع  والع�صـرون - �صوال  1443هـ / يونيو  2022م

عنهما – كان يدخل مكة �سحى، فياأتي البيت في�ستلم احلجر ويقول: ب�سم الله والله 
اأكرب)1(.

الله  با�سم  قول:  ي�سرع  املالكية:  من  وابن حبيب  ال�سافعية واحلنابلة  وعند   
نبيك  ل�سنة  واتباعًا  بعهدك،  ووفاًء  بكتابك،  وت�سديقًا  بك،  اإميانًا  اللهم  اأكرب،  والله 
حممد �سلى الله عليه و�سلم. وقيده ابن عثيمني يف ابتداء ال�سوط االأول من الطواف، 

اأما بقية االأ�سواط فيقت�سر على التكبري)2(. 
َما اأتى  وا�ستدل ابن عثيمني بحديث ابن عبا�ض- ر�سي الله عنهما- قال: »ُكلَّ  

«. وباأدلة االأقوال.  َ ْكَن اأَ�َساَر اإليه ِب�َسْيٍء كان ِعْنَدُه َوَكربَّ الرُّ
الراجح: -والله اأعلم-: اأن يقول عند ا�ستالم احلجر االأ�سود: با�سم الله والله اأكرب، 
–ر�سي  اإليه: الله اأكرب؛ جمعًا بني حديث ابن عبا�ض واأثر ابن عمر  وعند االإ�سارة 

الله عنهم-.
رابعًا: الركن اليماين:

اَرٌة ِلْلَخَطاَيا«)3(. قال �سلى الله عليه و�سلم: »اإِنَّ َم�ْسَحُهَما َكفَّ  
ذكر ال�سافعي: اأحب اأن ي�ستلم الركن اليماين بيده ويقبلها وال يقبله؛ الأين   
مل اأعلم اأحًدا روى عن النبي - �سلى الله عليه و�سلم - اأنه قبل اإال احلجر االأ�سود، 
يلم�سه  ولكن  اليماين؛  الركن  بفيه  يقبل  ال  املالكية  به)4(.  وعند  باأ�ض  فال  قبله  واإن 
بيده وي�سعها على فيه من غري تقبيل، واإن مل ي�ستطيع كرب وم�سى، وكلما مر به 
يف طواف واجب اأو تطوع اإن �ساء ا�ستلم اأو ترك، وال يدع التكبري كلما حاذاه يف 

طواف واجب اأو تطوع)5(.
اأخرجه اأحمد, 4628, 8/ 247؛ والبيهقي يف الكربى, 9517, 5/ 79 ؛ قال الهيثمي: رواه اأحمد ورجاله رجال ال�سحيح, 5464, 3/ 239.   )1( 

عقد  �سا�ض,  ابن   ,571  /1 النهى,  اأويل  دقائق  البهوتي,   ,249/2 املحتاج,  مغني  ال�سربيني,   ,230/2 القراآن,  اأحكام  ال�سافعي,  ينظر:    )2( 
اجلواهر الثمينة,276/1, ابن عثيمني, ال�سرح املمتع,238/7-239. واحلديث اأخرجه البيهقي, 9519, 79/5, والطرباين يف الأو�سط 
ورجاله رجال ال�سحيح. الهيثمي, جممع الزوائد, 538/3. واأنكره الإمام مالك وراأى اأنه لي�ض عليه العمل وقال: اإمنا يكرب ومي�سي ول 

يقف. املدونة الكربى, 1/ 396 .
�سبق تخريجه.   )3( 

ينظر: اأحكام القراآن ـ, 2/ 186.   )4( 
ينظر: القرايف, الذخرية, 236/3.   )5( 
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وي�ستلمه بيده يف كل طوافه وال يقبله، فاإن مل يتمكن من ا�ستالمه مل ت�سرع   
االإ�سارة اإليه بيده)1(.

وكان الر�سول �سلى الله عليه و�سلم ي�ستلمه ومل يكن يكرب، وعلى هذا فال   
ي�سن التكبري عند ا�ستالمه)2(. 

خام�سًا: مقام اإبراهيم:
قال تعاىل: }فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مََقامُ إِبْرَاهِيمَ{ ]اآل عمران: 97[.  

ر له ذلك ولو بعد  وت�سرع اتفاقًا �سالة ركعتي الطواف خلف املقام ملن تي�سَّ  
لَّى َخْلَف  ِبيُّ �سلى الله عليه و�سلم َفَطاَف ِباْلَبْيِت �َسْبًعا، َو�سَ عنه)3(؛ حلديث: "َقِدَم النَّ

.)4(" امْلََقاِم َرْكَعَتنْيِ
�ساد�سًا: عرفة:

م�ساعر  من  وعرفة   .]198 ]البقرة:  عَرََفاتٍ{  مِنْ  َأَفْضُتمْ  }َفِإَذا  تعاىل:  قال   
و�سعائر احلج الظاهرة، والله تعاىل اأمر بتعظيم �سعائره، والوقوف فيها  ركن من 
اأركان احلج، واأجمعوا على اأن الوقوف بعرفة فر�ض، وال حج ملن فاته الوقوف به)5(. 
وعرفة كلها موقف؛ حلديث : » وعرفة كلها موقف«)6(، قال ابن عبد الرب: )بطن عرنة 
الذي اأمر الواقف بعرفة اأن يرتفع عنه، وهذا كله اأمر جمتمع عليه ال مو�سع للقول 
فيه()7(. وذكر النووي)8( اأن ما ا�ستهر عند العوام من االعتناء بالوقوف على جبل 
الرحمة -الذي هو بو�سط عرفات-، وترجيحهم له على غريه من اأر�ض عرفات حتى 
اأنه ال ي�سح الوقوف اإال فيه؛ فخطاأ ظاهر، وخمالف لل�سنة،  رمبا توهم من جهلتهم 
له حكم  بل  بها؛  يخت�ض  ف�سيلة  اجلبل  هذا  يعتمد يف �سعود  اأحد ممن  يذكر  ومل 

ينظر: الألباين يف املنا�سك ,21.   )1( 
ينظر: ابن عثيمني, ال�سرح املمتع, 283/7 .   )2( 

ال�سربيني,  الباري, 486/3- 488,  الكا�ساين, بدائع ال�سنائع 1986م, 148/2؛ اخلر�سي على خليل, 2/ 327؛ ابن حجر, فتح  ينظر:    )3( 
مغني املحتاج, 252/2؛ ابن قدامة, املغني , 5/ 231, البهوتي, ك�ساف القناع , 484/2.

�سحيح البخاري, باب من �سلى ركعتي الطواف خلف املقام, 1627.   )4( 
ينظر: ابن املنذر, الإجماع, 2004م, 57.   )5( 

�سحيح م�سلم, باب ما جاء اأن عرفة كلها موقف, 1218.   )6( 
التمهيد, 158/13.   )7( 

ينظر: املجموع, 8/ 112.   )8( 



{225}العـدد الرابع  والع�صـرون - �صوال  1443هـ / يونيو  2022م

�سائر اأر�ض عرفات غري موقف ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم، اإال حممد بن جرير 
الطربي واملاوردي قاال: ي�ستحب ق�سده، وذكر البندنيجي نحوه. واعرت�ض عليهم 
له، ومل يرد فيه حديث �سحيح وال �سعيف،  اأ�سل  قالوه ال  الذي  باأن هذا  النووي 
خ�سه  الذي  وهو  و�سلم،  عليه  الله  �سلى  الله  ر�سول  مبوقف  االعتناء  فال�سواب 
العلماء بالذكر، وحثوا عليه، وف�سلوه، وحديثه يف �سحيح م�سلم وغريه. قال اإمام 
احلرمني: يف و�سط عرفات جبل ي�سمى جبل الرحمة ال ن�سك يف �سعوده واإن كان 

يعتاده النا�ض)1(. 
وبع�ض احلجاج ي�سعدون اجلبل ويتربكون باأحجاره وترابه، ويعلقون على   
اأ�سجاره ق�سا�سات اخلرق وغري ذلك، وهذا من البدع؛ فاإنه ال ي�سرع �سعود اجلبل، 
وال ال�سالة فيه، وال اأن تعلق ق�سا�سات اخلرق على اأ�سجاره؛ الأن ذلك كله مل يرد 
عن النبي �سلى الله عليه و�سلم؛ بل فيه �سيء من رائحة الوثنية، وهذا اجلبل لي�ض له 
قد�سية خا�سة؛ بل هو كغريه من الروابي وال�سهول التي يف عرفة؛ ولكن الر�سول 
-عليه ال�سالة وال�سالم- وقف هناك، فكان امل�سروع اأن يقف االإن�سان يف موقف 
اأن  ينبغي  فلي�ض بواجب، وال  له؛ واإال  تي�سر  اإن  ال�سالة وال�سالم-  الر�سول -عليه 

يتكلف االإن�سان الذهاب اإليه؛ ملا �سبق)2(. 
العتق، وي�سغر فيه  ال�سماء، ويكرث فيه من  باأهل عرفة مالئكة  الله  ويباهي   
ْن  ْكرَثَ ِمْن اأَ ال�سيطان، وي�سرع فيه الدعاء، قال �سلى الله عليه و�سلم: » َما ِمْن َيْوٍم اأَ
ُه َلَيْدُنو ُثمَّ ُيَباِهي ِبِهُم امْلاََلِئَكَة َفَيُقوُل:  اِر ِمْن َيْوِم َعَرَفَة، َواإِنَّ ُه ِفيِه َعْبًدا ِمَن النَّ ُيْعِتَق اللَّ
َغُر َواَل اأَْحَقُر  ْيَطاُن َيْوًما ُهَو ِفيِه اأَ�سْ اَلِء؟ «)3(، ويف احلديث: » َما ُرِئَي ال�سَّ َما اأََراَد َهوؤُ
اُوِز  ْحَمِة َوجَتَ ِل الرَّ َواَل اأَْدَحُر َواَل اأَْغَيُظ ِمْنُه يِف َيْوِم َعَرَفَة؛ َوَما َذِلَك اإِالَّ مِلَا َراأَى ِمْن َتَنزُّ

ُنوِب اْلِعَظاِم اإِالَّ َما َراأَى َيْوَم َبْدٍر«)4(. ِه َعِن الذُّ اللَّ
ينظر: النووي, املجموع, 8/ 113. وينظر: ابن جنيم, البحر الرائق, 2/ 365 .   )1( 

ينظر: ابن عثيمني, 362 .   )2( 
�سحيح م�سلم, كتاب احلج, باب يف ف�سل احلج والعمرة ويوم عرفة, 1348.   )3( 

مالك, وح�سنه ابن عبد الرب يف التمهيد, 1/ 115.   )4( 
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وَن  ِبيُّ َوالنَّ اأََنا  ُقْلُت  َما  َوَخرْيُ  َعَرَفَة،  َيْوِم  ُدَعاُء  َعاِء  الدُّ " َخرْيُ  احلديث:  ويف   
ْمُد، َوُهَو َعَلى ُكلِّ �َسْيء  ُه َوْحَدُه اَل �َسِريَك َلُه، َلُه امْلُْلُك، َوَلُه احْلَ ِمْن َقْبِلي: اَل اإَِلَه اإِالَّ اللَّ
قدير")1(. )وا�ستدل بهذا احلديث على مزية الوقوف بعرفة يوم اجلمعة على غريه 
من االأيام؛ الأن الله تعاىل اإمنا يختار لر�سوله االأف�سل، واأن االأعمال ت�سرف ب�سرف 

االأزمنة كاالأمكنة()2(.
�سابعًا: منى:

القرطبي:  قال  ]البقرة:203[.  مَعْدُودَاتٍ{  َأيَّامٍ  فِي  اللاَّهَ  }وَاْذُكرُوا  تعاىل:  قال   
)وال خالف بني العلماء اأنَّ االأيام املعدودات يف هذه االآية هي: اأيام ِمًنى، وهي اأيام 
الت�سريق()3(. وقال تعاىل: }وَيَْذُكرُوا اسْمَ اللاَّهِ فِي َأيَّامٍ مَعُْلومَاتٍ عََلى مَا رََزَقهُمْ مِنْ بَِهيمَةِ 
ها على خالٍف بني  اأَلنْعَاِم{ ]احلج:28[، واالأيام املعلومات تدخل فيها اأياُم ِمًنى اأو بع�سُ
العلماء، قال الطربي يف تف�سري االآية: )وُهنَّ اأيام الت�سريق يف قول بع�ض اأهل التاأويل، 

ويف قول بع�سهم: اأيام الع�سر، ويف قول بع�سهم: يوم النحر واأيام الت�سريق()4(.
مة التي تقع مبًنى ما يلي: ومن العبادات وال�سعائر املعظَّ  

عبادة رمي اجلمار من �سعائر احلج الظاهرة والواجبة، والله تعاىل اأمر بتعظيم  	•
فعن  النبوية،  ال�سنة  يف  العظيمة  ال�سعرية  بهذه  الت�سريح  ورد  وقد  �سعائره، 
َل ،  ِبي �سلى الله عليه و�سلم اأَْرَدَف اْلَف�سْ ا�ٍض -ر�سي الله عنهما- اأَنَّ النَّ اْبِن َعبَّ
ْمَرَة)5(. وي�سرع الدعاء بعد رمي  ى َرَمى اجْلَ ي َحتَّ ُيَلبِّ ُه مَلْ َيَزْل  اأَنَّ ُل  َفاأَْخرَبَ اْلَف�سْ
ُه َكاَن َيْرِمي  اأَنَّ ُه َعْنُهَما-:  َي اللَّ اجلمرة ال�سغرى والو�سطى، َعِن اْبِن ُعَمَر -َر�سِ
ى ُي�ْسِهَل،  ُم َحتَّ اٍة، ُثمَّ َيَتَقدَّ ُ َعَلى اإِْثِر ُكلِّ َح�سَ َياٍت، ُيَكربِّ ْنَيا ِب�َسْبِع َح�سَ اجَلْمَرَة الدُّ
َفَيُقوم ُم�ْسَتْقِبَل الِقْبَلِة، َفَيُقوُم َطِوياًل، َوَيْدُعو َوَيْرَفُع َيَدْيِه، ُثمَّ َيْرِمي الُو�ْسَطى، ُثمَّ 

اأخرجه الرتمذي, كتاب الدعوات, باب يف دعاء يوم عرفة, 3934, و�سححه الألباين يف امل�سكاة 1985, 797/2.   )1( 
ابن حجر, فتح الباري, 271/8.   )2( 

اجلامع لأحكام القراآن, 1/3.   )3( 
جامع البيان, 610/18.   )4( 

�سحيح البخاري, كتاب احلج, باب التلبية والتكبري غداة النحر, حني يرمي اجلمرة,1685.   )5( 
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َماِل َفَي�ْسَتِهُل، َوَيُقوُم ُم�ْسَتْقِبَل الِقْبَلِة، َفَيُقوُم َطِوياًل، َوَيْدُعو َوَيْرَفُع  َياأُْخُذ َذاَت ال�سِّ
َيَدْيِه، َوَيُقوُم َطِوياًل، ُثمَّ َيْرِمي َجْمَرَة َذاِت الَعَقَبِة ِمْن َبْطِن الَواِدي َواَل َيِقُف ِعْنَدَها، 

لَّى اللُه َعَلْيِه َو�َسلََّم- َيْفَعُلُه«)1(.  ِبيَّ -�سَ ِرُف، َفَيُقوُل »َهَكَذا َراأَْيُت النَّ ُثمَّ َيْن�سَ
فِيهَا  لَُكمْ  اللاَّهِ  لَُكمْ مِنْ شَعَائِِر  }وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا  تعاىل:  قال  الَهْدي،  نحر  عبادة  	•
الَْقانِعَ  مِنْهَا وََأْطعِمُوا  َفُكُلوا  َفِإَذا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا  اللاَّهِ عََليْهَا صَوَافَّ  َفاْذُكرُوا اسْمَ  خَيْرٌ 

رْنَاهَا لَُكمْ لَعَلاَُّكمْ َتشُْكرُونَ{ ]احلج:36[. وَالْمُعَْترَّ َكَذلِكَ سَخاَّ
ثامنًا: مزدلفة:

قال تعاىل: }َفِإَذا َأَفْضُتمْ مِنْ عَرََفاتٍ َفاْذُكرُوا اللاَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَِر الْحَرَاِم وَاْذُكرُوهُ   
نيَ{ ]البقرة:198[. جماهري املف�سرين واأهل ال�سري 

ِّ
ال َكمَا هَدَاُكمْ وَإِنْ ُكنُتمْ مِنْ َقبْلِهِ لَمِنْ الضاَّ

من  احلرام  باملَ�ْسَعر  و�سميت  املزدلفة،  جميع  احلرام:  امل�سعر  اأن  على  واحلديث 
عار؛ وهو العالمة؛ الأنه من معامل احلج، وارتبط به بع�ض واجبات واأفعال احلج؛  ال�سِّ
ف باحلرام حُلْرَمته، والأنه واقع  كاملبيت، واجلمع بني �سالتي املغرب والع�ساء. وُو�سِ
ْمن حدود احلرم)2(. وقيدت بامل�سعر احلرام الأن هناك م�سعرًا حالاًل؛ وهو عرفة؛  �سِ
فاإنه م�سعر؛ بل هو اأعظم امل�ساعر املكانية، فهو م�سعر لكنه حالل؛ الأنه خارج اأميال 

احلرام، بخالف امل�سعر احلرام مبزدلفة الذي يقف النا�ض فيه فاإنه حراٌم)3(. 
من  واجبات احلج  من  واجب  من ذي احلجة  العا�سر  ليلة  واملبيت مبزدلفة   
تركه فعليه دم، هذا قول عطاء والزهري وقتادة والثوري وال�سافعي واإ�سحاق واأبي 
ثور واحلنفية، وقال علقمة والنخعي وال�سعبي: من فاته جمع فاته احلج)4(. وي�سلي 
لَّى اللُه َعَلْيِه َو�َسلََّم- َبنْيَ  ِبيُّ -�سَ يف مزدلفة املغرب والع�ساء جمع تاأخري،  »َجَمَع النَّ
ْح َبْيَنُهَما، َواَل َعَلى اإِْثِر ُكلِّ  املَْغِرِب َوالِع�َساِء ِبَجْمٍع، ُكلُّ َواِحَدٍة ِمْنُهَما ِباإَِقاَمٍة، َومَلْ ُي�َسبِّ

َواِحَدٍة ِمْنُهَما«)5(.
�سحيح البخاري, كتاب احلج, باب اإذا رمى اجلمرتني يقوم وي�سهل م�ستقبل القبلة ,1751.   )1( 

ينظر: النووي, املجموع, 189/8؛ ابن حجر, فتح الباري, 139/1, تف�سري البغوي, 1 /255.   )2( 
.https://binothaimeen.net/content/6722 ينظر: نور على الدرب ابن عثيمني   )3( 

ينظر: ابن عابدين, حا�سية رد املحتار, 511/2, ال�سربيني, مغني املحتاج, 264/2, ابن قدامة, املغني, 284/5.   )4( 
�سحيح البخاري, كتاب احلج, باب من جمع بينهما ومل يتطوع, 1673.   )5( 



جملة ت�أ�صيل العلوم {228}

تا�سعًا: ال�سفا واملروة:
جبالن  واملروة  وال�سفا  اللاَّهِ{،  شَعَائِِر  مِنْ  وَالْمَرْوَةَ  الصََّفا  }إِنَّ  تعاىل:  قال   
معروفان يف مكة يف طريف امل�سعى، وال�سعي بينهما من �سعائر الله -اأي: من معامل 

دينه-)1(.  
والطواف  اإليها  ال�سعي  قادر  كل  على  يجب  بقعة  االأر�ض  وجه  على  ولي�ض   

بالبيت الذي فيها غريها)2(.
عا�سرًا: احِلجر:

وهو جزء من الكعبة، فمن �سلى فيه فقد �سلى يف الكعبة، وي�سن التنفل فيه؛   
لَّى  ِه -�سَ َي ِفيِه، َفاأََخَذ َر�ُسوُل اللَّ لِّ �سَ خلرب َعاِئ�َسَة َقاَلْت: ُكْنُت اأُِحبُّ اأَْن اأَْدُخَل اْلَبْيَت َفاأُ
ْجِر اإَِذا اأََرْدِت ُدُخوَل  لِّي يِف احْلِ ْجِر َفَقاَل: )�سَ ُه َعَلْيِه َو�َسلََّم- ِبَيِدي َفاأَْدَخَلِني يِف احْلِ اللَّ
ُروا ِحنَي َبَنْوا اْلَكْعَبَة َفاأَْخَرُجوُه ِمْن  ا ُهَو َقْطَعٌة ِمْن اْلَبْيِت؛ َفاإِنَّ َقْوَمِك اْقَت�سَ َ اْلَبْيِت؛ َفاإِمنَّ

اْلَبْيِت()3(.
 - النبي  الأن  اأو يف احلجر؛  الكعبة  اأدائها يف  عدم  فاالأحوط  الفري�سة  اأما   
اإنها ال ت�سح   : قالوا  العلم  اأهل  الله عليه و�سلم - مل يفعل ذلك، والأن بع�ض  �سلى 
يف الكعبة وال يف احلجر؛ الأنه من البيت؛ تاأ�سًيا بالنبي - �سلى الله عليه و�سلم -، 

وخروًجا من خالف العلماء القائلني بعدم �سحتها يف الكعبة وال يف احلجر)4(. 

 
 

.https://binbaz.org.sa :ينظر   )1( 
ينظر: ابن القيم, زاد املعاد, 49/1.   )2( 

اأخرجه الرتمذي, كتاب احلج, باب ما جاء يف ال�سالة يف احلجر, 876, وقال: حديث ح�سن �سحيح. والن�سائي, كتاب منا�سك احلج, ال�سالة    )3( 
يف احلجر, 2912. قال الألباين )1985م, 307/4(: و�سنده �سحيح على �سرط ال�سيخني. واأخرجه اأحمد والبيهقي . ورجاله ثقات رجال 

ال�سحيح.
ينظر: ابن عابدين, حا�سية رد املحتار, 255/2-256, حا�سية الد�سوقي, 228/1, ال�سربيني, مغني املحتاج, 353/1, الرحيباين, مطالب    )4( 

اأويل النهى, 1 / 375, البهوتي, ك�ساف القناع , 1/ 300, جمموع فتاوى ابن باز, 11/ 389.
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املبحث الثالث
يف م�ساعفة ح�سنات الأعمال ال�ساحلة مبكة

لقد دلت االأدلة على اأن ثواب ال�سالة يف امل�سجد احلرام م�ساعف؛ ومنها:   
اَلٍة ِفيَما  ْلِف �سَ ُل ِمْن اأَ اَلٌة يِف َم�ْسِجِدي َهَذا اأَْف�سَ قوله - �سلى الله عليه و�سلم-: »�سَ
اَلٍة  اأَْلِف �سَ ُل ِمْن ِماَئِة  اأَْف�سَ َراِم  اَلٌة يِف امْلَ�ْسِجِد احْلَ َراَم ، َو�سَ اإِالَّ امْلَ�ْسِجَد احْلَ َواُه  �سِ

َواُه«)1(. ِفيَما �سِ
واتفق العلماء اأن امل�ساعفة حت�سل يف امل�سجد احلرام يف �سالة الفري�سة،   
تعم جميع  امل�ساعفة  النفل؟ وهل  تعم �سالة  امل�ساعفة  م�ساألتني: هل  واختلفوا يف 

احلرم؟
على  فيها  اختلف  النفل؟  تعم �سالة  هل  ال�سالة  ثواب  م�ساعفة  الأوىل:  امل�ساألة 

قولني:
القول الأول: اأن امل�ساعفة تعم �سالة النفل، قال به ال�سافعية واحلنابلة، وهو قول 

عند املالكية قال به مطرف)2(.
الَقوُل الثاين: اأنَّ امل�ساعفَة تخَت�ض بالفري�سة فقط، وهذا مذهب احلنفية واملالكية 

على ال�سحيح)3(. 
�سبب اخلالف: من قال باأن امل�ساعفة تعم قال: ا�سم ال�سالة يف حديث: »اأف�سل 
من األف �سالة فيما �سواه اإال امل�سجد احلرام« ي�سمل الفر�ض والنفل. واأبو حنيفة 
اَلِة املَْرِء يِف  حمل احلديث على الفر�ض فقط؛ للجمع بينه وبني حديث: » َفاإِنَّ َخرْيَ �سَ

اَلَة املَْكُتوَبَة«)4(؛ واإال وقع الت�ساد بني هذين احلديثني)5(.  َبْيِتِه اإِالَّ ال�سَّ
�سبق تخريجه .   )1( 

ينظر: النووي, املجموع, 8/ 476, الزرك�سي, اإعالم ال�ساجد باأحكام امل�ساجد , 124؛ العراقي, طرح الترثيب, 6/ 52؛ ابن مفلح, الفروع ,    )2( 
455/2, الرحيباين, مطالب اأويل النهى, 383/2 ؛ حا�سية العدوي, 2/ 411-410.

ينظر: الطحاوي, �سرح م�سكل الآثار, 74/2, حا�سية ابن عابدين, 659/1؛ النفراوي, الفواكه الدواين , 275/2, 276, حا�سية العدوي,     )3( 
.410 /2

�سحيح البخاري, كتاب الأدب, باب ما يجوز من الغ�سب وال�سدة لأمر الله,6113.   )4( 
ينظر: ابن ر�سد احلفيد, بداية املجتهد, 189/2.   )5( 
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الأدلة:
ُل  اأَْف�سَ َراِم  امْلَ�ْسِجِد احْلَ اَلٌة يِف  ا�ستدل اأ�سحاب القول االأول بحديث: »َو�سَ  

َواُه«. اَلٍة ِفيَما �سِ ِمْن ِماَئِة اأَْلِف �سَ
وجه الدللة: ظاهر احلديث اأنه ال فرق يف ت�سعيف ال�سالة بني الفر�ض والنفل)1(. 

وا�ستدل اأ�سحاب القول الثاين بقوله -�سلَّى الله عليه و�سلَّم-: » َفاإِنَّ َخرْيَ   
اَلَة املَْكُتوَبَة« اَلِة املَْرِء يِف َبْيِتِه اإِالَّ ال�سَّ �سَ

يف  النوافل  ال�سلوات  و�سلم-  عليه  الله  -�سلى  الر�سول  تف�سيل  الدللة:  وجه 
البيوت عليها يف امل�ساجد غري ال�سلوات املكتوبات، وكذلك يف امل�سجد احلرام ويف 

امل�سجد االأق�سى)2(. 
وميكن اأن يجاب عنه: اإما باجلمع بني االأحاديث باأن �سالة النافلة يف البيوت   
ويكون  مكة  يف  األف  مبائة  م�ساعفة  النوافل  باأن  اأو  احلرام.  امل�سجد  يف  اإال  خري 
فعلها يف البيت اأف�سل؛ لعموم قوله - �سلى الله عليه و�سلم - يف احلديث ال�سحيح: 

»اأف�سل �سالة املرء يف بيته اإال املكتوبة«)3(.
يرتجح - والله اأعلم- القول باأن امل�ساعفة ت�سمل الفرو�ض والنوافل؛ الإطالق   

االأحاديث ال�سحيحة. 
امل�ساألة الثانية: م�ساعفة ثواب ال�سالة هل تعم جميع بقاع احلرم؟ اختلف فيها 

على قولني:
مذهب  وهذا  الكعبة،  فيه  الذي  احلرام  بامل�سجد  تخت�ض  امل�ساعفة  الأول:  القول 
ابن  واختاره  احلنابلة،  مذهب  من  والظاهر  ال�سافعية،  عند  واالأ�سح  املالكية، 

عثيمني)4(. 
ينظر: العراقي, طرح الترثيب 6/ 52؛ النووي, املجموع 8/ 476؛ الزرك�سي, اإعالم ال�ساجد باأحكام امل�ساجد, 124.   )1( 

ينظر: الطحاوي, �سرح م�سكل الآثار, 2/ 74.   )2( 
ينظر: العراقي, طرح الترثيب 6/ 52 .   )3( 

ينظر: النفراوي, الفواكه الدواين, 2/ 275؛ الرملي, نهاية املحتاج, 3/ 218 ؛ الأن�ساري, اأ�سنى املطالب, 1/ 438, النووي, املجموع,    )4( 
469/190,7/3, ابن مفلح, الفروع, 2/ 456, ابن عثيمني, 104/1.
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الأدلة:
تعاىل:  وقوله   ،]191 ]البقرة:  الْحَرَاِم{  الْمَسِْجدِ  عِنْدَ  ُتَقاتُِلوهُمْ  }وَل  تعاىل:  قوله   -
 ،]28 ]التوبة:  هََذا{  عَامِِهمْ  بَعْدَ  الْحَرَامَ  الْمَسِْجدَ  يَْقرَبُوا  َفال  نَجَسٌ  الْمُشِْرُكونَ  }إِنَّمَا 
لَيْالً مِّنَ الْمَسِْجدِ الْحَرَاِم إِلَى الْمَسِْجدِ  بِعَبْدِهِ  اَّذِي َأسْرَى  }سُبْحَانَ ال وقوله تعاىل: 

اأْلَْقصَى { ]الإ�سراء: 1[. 
وجه الدللة: املراد يف هذه االآيات امل�سجد حول الكعبة)1(. 

م�سِجَد  اإالَّ  امل�ساجد  من  �سواه  فيما  �سالٍة  األِف  من  ُل  اأف�سَ فيه  الٌة  »�سَّ حديث:   -
الكعبِة«)2(.

وجه الدللة: ظاهر الداللة.
القول الثاين: امل�ساعفة يف احلرم كله، قال به احلنفية واملالكية، وهو امل�سهور عند 
ال�سافعية، و�سححه املاوردي والنووي، ورجحه ابن تيمية وابن القيم وابن باز)3(. 

الأدلة:
قوله تعاىل: }ُثمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيِق{ ]احلج: 33[، املراد منه احلرم؛ الأن الهدي   -

ا�سم ملا يهدى اإىل مكان الهدايا -اأي: ينقل اإليها-، ومكان الهدايا احلرم)4(. 
قوله تعاىل:}لََتدْخُُلنَّ الْمَسِْجدَ الْحَرَامَ{ ]الفتح: 27[، وقوله تعاىل:}إِنَّمَا الْمُشِْرُكونَ   -
احلرم  به  املراد   ،]28 ]التوبة:  هََذا{  عَامِِهمْ  بَعْدَ  الْحَرَامَ  الْمَسِْجدَ  يَْقرَبُوا  َفال  نَجَسٌ 
}وَإِنْ  تعاىل:  قوله  بدليل  ابن حزم: بال خالٍف)6(؛  قال  املف�سرين)5(.  باإجماع 
يُْغنِيُكمُ اللاَّهُ مِن َفْضلِهِ{ ]التوبة:28[، اأي: فقًرا بانقطاع التجارة  خِْفُتمْ عَيَْلًة َفسَوْفَ 

ينظر: النووي, املجموع, 284/9؛ العراقي, طرح الترثيب, 53/6, ابن حزم, الإحكام, 243/4.   )1( 
�سحيح م�سلم, كتاب احلج, باب ف�سل ال�سالة مب�سجدي مكة واملدينة,510.   )2( 

ينظر: الطحاوي, �سرح م�سكل الآثار, 4/ 280, القدوري,  التجريد , 5/ 2636, الكا�ساين, بدائع ال�سنائع, 200/2, حا�سية ابن عابدين,    )3( 
اأحكام القراآن, 2/ 61, املاوردي, احلاوي  659/1؛ القرطبي, اجلامع لأحكام القراآن, 104/8, ابن ر�سد, املقدمات, 3/ 478, ال�سافعي, 
 ,67/6  ,288/2 املحتاج,  مغني  ال�سربيني,   ,151  /4 املحتاج,  نهاية  الرملي,   ,53  ,46/6 الترثيب,  طرح  العراقي,   ,335/14 الكبري, 
ال�سيوطي, الأ�سباه والنظائر, 523؛ ابن تيمية, جمموع الفتاوى , 207/22, ابن القيم, زاد املعاد, 381/3, جمموع فتاوى ابن باز, 3/ 

.389
ينظر: الكا�ساين, بدائع ال�سنائع, 200/2.   )4( 

ينظر: ابن القيم, زاد املعاد, 381/3؛ العمراين, البيان, 136/2, ال�سربيني, مغني املحتاج, 67/6, 251.   )5( 
املحلى, 243/4.   )6( 
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عنكم؛ ملنعهم من احلرم، واجللب اإمنا يجلب للبلد ال اإىل امل�سجد نف�سه)1(.
وجه الدللة: االآيات ال�سابقة تدل على اأن املراد بالبيت العتيق وامل�سجد احلرام: 

احلرم كله؛ فحمل ما ورد يف حديث امل�ساعفة عليه)2(.
قوله -�سبحانه وتعاىل-: }سُبْحَانَ الَّذِي َأسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْالً مِنَ الْمَسِْجدِ الْحَرَاِم إِلَى   -

الْمَسِْجدِ اأْلَْقصَى{ ]الإ�سراء: 1[.
وجه الدللة: يف ال�سحيح: اأنه »اأ�سري به من بيت اأم هانئ« وهو خارَج امل�سِجد)3(. 

وذكر ابن اجلوزي)4( اأن االإ�سراء كان من بيت اأم هانئ عند اأكرث املف�سرين.
قولني:  راِم(  احْلَ امْلَ�ْسِجِد  )ِمَن  تعاىل:  قوله  يف  باأن  عنه:  يجاب  اأن  وميكن   
يف  اأنا  »بينما  ال�سحيحني:  يف  وهو  نف�سه،  امل�سجد  من  به  اأُ�سري  اأنه  اأحدهما: 
احلطيم«، ورمبا قال بع�ض الرواة: »يف احِلجر« . والثاين: اأنه اأُ�سري به من بيت اأّم 
هانئ، وهو قول اأكرث املف�سرين ، فعلى هذا يعني بامل�سجد احلرام: احلرم، واحلرم 

كلُّه م�سجد، ذكره القا�سي اأبو يعلى وغريه)5(. 
َرِم َوُهَو  لِّي يِف احْلَ لِح احُلَديبيِة َكاَن ُي�سَ بيَّ -�سلَّى اللُه عليه و�سلَّم- يف �سُ اأنَّ النَّ  -

 .)6( لِّ َطِرٌب يِف احْلِ ُم�سْ
وجه الدللة: ذكر ال�سافعي)7( اأن احلديبية مو�سع من االأر�ض منه ما هو يف احلل، 
ومنه ما هو يف احلرم، وحر�سه على ال�سالة يف احلرم مع اأن اإقامته يف احلديبية 
باحِللِّ يدل على اأن م�ساعفة ال�سالة مبكة تتعلق بجميع احلرم، ال يخ�ض بها امل�سجد 

الذي هو مكان الطواف)8(.

ينظر: ال�سربيني, مغني املحتاج, 6/ 68.   )1( 
ينظر: ابن القيم, زاد املعاد, 270/3 بت�سرف.   )2( 

ينظر: ابن القيم, زاد املعاد, 381/3, ابن قدامة, املغني, 245/13.   )3( 
ينظر: ابن اجلوزي, زاد امل�سري يف علم التف�سري, 8/3.   )4( 

ينظر: امل�سدر ال�سابق.   )5( 
م�سند اأحمد, 220/31, 18910.   )6( 

ينظر: اأحكام القراآن, 400/3.   )7( 
ينظر: ابن القيم, زاد املعاد, 270/3.   )8( 
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الراجح: -والله اأعلم-: اأن م�ساعفة ثواب ال�سالة مبائة األف �سالة عامة يف جميع 
اَّذِينَ َكَفرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَِبيِل اللاَّهِ وَالْمَسِْجدِ الْحَرَاِم  حرم مكة؛ لقول الله تعاىل: }إِنَّ ال
عََذاٍب  مِنْ  ُنذِْقهُ  بُِظلٍْم  بِِإلْحَادٍ  فِيهِ  يُِردْ  وَمَنْ  وَالْبَادِ  فِيهِ  الْعَاكِفُ  لِلنَّاِس سَوَاءً  اَّذِي جَعَلْنَاهُ  ال
َألِيٍم{ ]احلج: 25[؛ فاإن املراد باالإحلاد يف االآية: االإحلاد باحلرم كله اتفاقًا؛ فامل�ساعفة 
يِف  اَلٌة  »�سَ حلديث:  روايته  بعد  َرَباٍح  اأَِبي  ْبَن  َعَطاَء  اأن  ويوؤيده  كله)1(.  احلرم  يف 
اَلٌة يِف امْلَ�ْسِجِد  َراَم، َو�سَ الَّ امْلَ�ْسِجَد احْلَ َواُه اإِ اَلٍة ِفيَما �سِ ُل ِمْن اأَْلِف �سَ َم�ْسِجِدي َهَذا اأَْف�سَ
ُل الَِّذي َتْذُكُر يِف امْلَ�ْسِجِد  ُه ِماَئُة اأَْلٍف. �سئل: َهَذا اْلَف�سْ ُل مِبِاَئٍة«  َقاَل: َفَكاأَنَّ َراِم َتْف�سُ احْلَ

ُه َم�ْسِجٌد)2(.  َرَم ُكلَّ َرِم؛ َفاإِنَّ احْلَ َرِم؟ َقاَل: اَل َبْل يِف احْلَ َراِم َوْحَدُه، اأَْو يِف احْلَ احْلَ
امل�ساألة الثالثة: تفاوت االأعمال ال�ساحلة غري ال�سالة يف احلرم.

يعم  اأو  بال�سالة  خا�ض  احلديث  يف  الوارد  الت�سعيف  هل  العلماء  اختلف   
جميع االأعمال ال�ساحلة ؟ على ثالثة اأقوال:

القول الأول: اأن االأعمال ال�ساحلة غري ال�سالة ال ُت�ساعف يف احلرم اإال االعتكاف)3(. 
اأنواع الطاعات كذلك)4(  القول الثاين: الت�سعيف ال يخت�ض بال�سالة؛ بل �سائر 
وقال به احل�سن الب�سري)5(. قال يف املطالب: وبقية ح�سنات احلرم املكي ك�سالة 
فيه، فكل عمل بر من �سدقة وذكر وكلمة طيبة ونحو ذلك من القربات التي تقع يف 

احلرم مبائة األف يف غريه)6(.
الأدلة:

ُه َلُه ِماَئَة اأَْلِف  َر َلُه؛ َكَتَب اللَّ اَمُه، َوَقاَم ِمْنُه َما َتَي�سَّ َة، َف�سَ كَّ اَن مِبَ »َمْن اأَْدَرَك َرَم�سَ  -
َواَها«)7(.  اَن ِفيَما �سِ �َسْهِر َرَم�سَ

قيا�ًسا على ما ثبت يف ال�سالة)8(.  -
.http://www.almosleh.com  ينظر: خالد امل�سلح   )1( 

اأخرجه اأبو داود الطيال�سي, 2/ 707, 1464.   )2( 
ينظر: البيجريمي, حتفة احلبيب على �سرح اخلطيب , 166/3.   )3( 

ينظر: الزرك�سي, اإعالم ال�ساجد باأحكام امل�ساجد, 126.   )4( 
ينظر: القرايف,1998م, 2/ 106.   )5( 

ينظر: الرحيباين, مطالب اأويل النهى, 2/ 383. وبنحوه ابن الهمام يف فتح القدير 179/3.   )6( 
اأخرجه ابن ماجه, كتاب املنا�سك, باب �سيام �سهر رم�سان مبكة,3117. قال الألباين: مو�سوع,  232/2. و�سعفه البو�سريي , 46/3.   )7( 

ينظر: الزرك�سي, اإعالم ال�ساجد باأحكام امل�ساجد, 126 .   )8( 
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ويجاب عنه: باأن ت�سعيف االأعمال بعدد معني توقيفي يحتاج اإىل دليل خا�ض   
وال جمال للقيا�ض فيه)1(. 

ُت�ساعف يف احلرم؛ ولكن مل يرد فيها حد  ال�ساحلة  االأعمال  اأن  الثالث:  القول 
مبكة  احل�سنات  م�ساعفة  اأطلق  وممن  عثيمني)2(.  وابن  باز  ابن  اختاره  حمدود. 

اأي�سًا: القرطبي، وابن تيمية، والرحيباين والبهوتي)3(.
الأدلة: 

رحمهم   - العلماء  قال  الثواب،  ت�سعيف  يف  اأثرًا  والزمان  الفا�سل  للمكان  اأن   -
تخ�سي�ض  لكن  الفا�سل؛  واملكان  الزمان  يف  ُت�ساعف  احل�سنات  اإن  الله-: 

الت�سعيف بقدر معني يحتاج اإىل دليل خا�ض.
اأعلم-: اأن بقية االأعمال ال�ساحلة ُت�ساعف يف احلرم؛ ولكن مل  –والله  الراجح: 
يرد فيها حد حمدود؛ اإمنا جاء احلد والبيان يف ال�سالة، اأما بقية االأعمال -كال�سوم 
واالأذكار وقراءة القراآن وال�سدقات- فلي�ض فيها ن�ض ثابت يدل على ت�سعيف حمدد؛ 

واإمنا فيها يف اجلملة ما يدل على م�ساعفة االأجر ولي�ض فيها حد حمدود)4(.
ومما يوؤيد ح�سول م�ساعفة ثواب العمل ال�سالح بحرم مكة :  

َة مُبَارًَكا  تف�سري بركة حرم مكة يف قوله تعاىل: }إِنَّ َأوََّل بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاِس لَلاَّذِي بِبَكاَّ  -
وَهُدًى لِلْعَالَمِنيَ{ ]اآل عمران:96[ مب�ساعفة ح�سنات االأعمال ال�ساحلة فيه)5(.

َرِم،  ُه يِف احْلَ الَّ ، َوُم�سَ لِّ ِه ْبَن َعْمِرو ْبِن اْلَعا�ضِ كان ِبَعَرَفَة، َوَمْنِزُلُه يِف احْلِ اأن َعْبَد اللَّ  -
ِطيَئَة اأَْعَظُم ِفيِه«)6(.  ُل، َواخْلَ َفِقيَل َلُه: مِلَ َتْفَعُل َهَذا؟ َفَقاَل: »اَلأَنَّ اْلَعَمَل ِفيِه اأَْف�سَ

هو  واإمنا  ذواتها؛  يف  موجود  مبعنى  بع�ض  على  البقاع  بع�ض  تف�سيل  لي�ض   -
لت�سعيف احل�سنات وال�سيئات فيها)7(. 

ينظر: ابن عثيمني, ال�سرح املمتع, 514/6 .   )1( 
ينظر: https://binbaz.org(, جمموع فتاوى ابن باز, 1162/3, ابن عثيمني, ال�سرح املمتع, 514/6.   )2( 

ينظر: اجلامع لأحكام القراآن,  24/12, ابن تيمية, م�ساألة يف املرابطة بالثغور اأف�سل اأم املجاورة مبكة, 29, مطالب اأويل النهى ,421 ,    )3( 
ك�ساف القناع, 2/ 330.

ينظر: جمموع فتاوى ابن باز, 1162/3.   )4( 
ينظر: القرطبي, اجلامع لأحكام القراآن, 139/4, ابن اجلوزي, زاد امل�سري, 306/1 .   )5( 

اأخرجه عبد الرزاق يف م�سنفه, 28,8871/5 من طريق معمر عن عبد الكرمي اجلزري عن جماهد عن عبد الله بن عمرو -ر�سي الله عنهما.   )6( 
ينظر: ابن ر�سد, املقدمات, 3/ 478.   )7( 
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املبحث الرابع
يف تغليظ ال�سيئات مبكة

اختلف العلماء يف م�ساعفة ال�سيئات فيها على قولني:  
اأبو حنيفة)1(،  به  قال  الفا�سل كمكة،  املكان  ُي�ساعف يف  االإثم  اأن  الأول:  القول 
وال�سافعي، واأحمد بن حنبل، وقال به القا�سي اأبو يعلى وابن اجلوزي، والقرطبي)2(، 

وغريهم)3(.
الأدلة:

قوله تعاىل: }َفالَ َتْظلِمُوا فِيِهنَّ َأنُفسَُكمْ{ ]التوبة: 36[.  -
وجه الدللة: النهي عن ظلم النف�ض يف هذه االأ�سهر املحرمة؛ الأنها اآكد واأبلغ يف االإثم 
فيه  يرد  " ومن  تعاىل:  لقوله  ُت�ساعف؛  احلرام  البلد  املعا�سي يف  اأن  كما  من غريها؛ 
باإحلاد بظلم نذقه من عذاب األيم "، وكذا ال�سهر احلرام تغلظ فيه االآثام؛ ولهذا تغلظ فيه 
الدية يف مذهب ال�سافعي وطائفة كثرية من العلماء، وكذا يف حق من قتل يف احلرم)4(. 
واإذا  واحدة،  له حرمة  واحدة �سارت  من جهة  �سيئًا  اإذا عظم  �سبحانه  الله  اأّن   -
عظمه من جهتني اأو اأكرث �سارت حرمته متعددة، فُي�ساعف فيه العقاب بالعمل 
ال�سيئ كما ُي�ساعف الثواب بالعمل ال�سالح، فمن اأطاع الله يف ال�سهر احلرام 
يف البلد احلرام لي�ض ثوابه ثواب من اأطاعه يف ال�سهر احلالل يف البلد احلرام، 
ومن اأطاعه يف ال�سهر احلالل يف البلد احلرام لي�ض ثوابه ثواب من اأطاعه يف 

�سهر حالل يف بلد حالل)5(.
ذكر الله تعاىل ذلك بقوله �سبحانه: }يَا نِسَاءَ النَِّبيِّ مَن يَْأتِ مِنُكنَّ بَِفاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ   -

يَُضاعَفْ لَهَا الْعََذابُ ضِعَْفيِْن وََكانَ َذلِكَ عََلى اللاَّهِ يَسِريًا{ ]الأحزاب: 30[)6(.  
ينظر: حا�سية ابن عابدين, 2/ 524, ابن جنيم, الأ�سباه والنظائر, 319 .   )1( 

ينظر: تف�سري ابن كثري, 148/4, ال�سيوطي, الأ�سباه والنظائر, 421, ابن مفلح, الفروع, 30/6, البهوتي, ك�ساف القناع, 2/ 330, تف�سري    )2( 
القرطبي, 134/8.

ينظر: الزرك�سي, اإعالم ال�ساجد باأحكام امل�ساجد,128 .   )3( 
ينظر: تف�سري ابن كثري, 148/4.   )4( 
ينظر: تف�سري القرطبي, 134/8.   )5( 

ينظر: املرجع ال�سابق.   )6( 
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نوق�ض ا�ستدللهم بالآية: باأنه ورد تعظيًما حلق النبي -�سلى الله عليه و�سلم-؛ 
الأن وقوع ذلك من ن�سائه يقت�سي اأمًرا زائًدا على الفاح�سة؛ وهو اأذى النبي -�سلى 

الله عليه و�سلم-)1(. 
لتعظيم البلد)2(. �سئل اأحمد: هل تكتب ال�سيئة اأكرث من واحدة؟ قال: ال، اإال مبكة؛   -
لتعظيم البلد، ولو اأن رجاًل بعدن وهّم اأن يقتل عند البيت اأذاقه الله من العذاب 
ذواتها؛  يف  موجود  مبعنى  بع�ض  على  البقاع  بع�ض  تف�سيل  فلي�ض  االأليم)3(. 

واإمنا هو لت�سعيف احل�سنات وال�سيئات فيها)4(. 
وهو  املوجب؛  لغلظ  �سبًبا  فتنه�ض  واأغلظ،  اأفح�ض  الله  حرم  يف  املعا�سي  الأن   -
من  اأكرث  هو  العقاب  من  ملقدار  �سبًبا  فيه  تكون  فال�سيئة  العقاب)5(.  ت�ساعف 
مقداره عنها يف غري احلرم اإىل اأن ي�سل اإىل مقدار عقاب �سيئات منها يف غريه 

-والله اأعلم-، وكل من هذه االأمور �سبب ملقت الله تعاىل)6(.
القول الثاين: عدم م�ساعفة ال�سيئات مبكة؛ ولكنها تغلظ، واالإثم فيها اأعظم من االإثم 
يف غريها من االأمكنة، ون�سبه ابن حجر للجمهور)7(، وقال به ابن رجب، واختاره 

ابن تيمية، وابن القيم، وحممد االأمني ال�سنقيطي، وابن باز، وابن عثيمني)8(. 
ال�سيئة  فاإن  كمياتها؛  ال  فيه  ال�سيئات  مقادير  ت�ساعف  بالتغليظ:  واملراد   
جزاوؤها �سيئة؛ لكن �سيئة كبرية جزاوؤها مثلها، و�سغرية جزاوؤها مثلها)9(، فال�سيئة 

ت�ساعف بالكيف ال بالكم)10(.

ينظر: ابن حجر, فتح الباري , 11/ 329.   )1( 
ينظر: الزرك�سي, اإعالم ال�ساجد باأحكام امل�ساجد, 128.   )2( 

ينظر: ابن مفلح, الفروع, 30/6.   )3( 
ينظر: ابن ر�سد, املقدمات, 3/ 478.   )4( 

ينظر: ابن الهمام, فتح القدير, 3/ 178.   )5( 
ينظر: امل�سدر ال�سابق.   )6( 

ينظر: فتح الباري, 11/ 329.   )7( 
البيان, 6/ 147, جمموع  اأ�سواء  املعاد,52/1,  زاد  الكربى, 3/ 412,5/ 527,  الفتاوى   ,317-316/2 , العلوم واحلكم  ينظر: جامع    )8( 

فتاوى ابن باز, 198/17, ال�سرح املمتع,227/7.
ينظر: ابن القيم, زاد املعاد,52/1.   )9( 

 )10(  ينظر: ابن عثيمني, ال�سرح املمتع,227/7.
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الأدلة:
إِلاَّ  يُجْزَى  بِالسَّيَِّئةِ َفالَ  َأمَْثالِهَا وَمَن جَاءَ  َفَلهُ عَشْرُ  بِالْحَسَنَةِ  }مَن جَاءَ  قوله تعاىل:   -

مِْثَلهَا وَهُمْ َل يُْظَلمُونَ{ ]الأنعام: 160[. 
وجه الدللة: فيها اإ�سارة اإىل اأن ال�سيئة غري م�ساعفة؛ لكن ال�سيئة تعظم اأحيانًا 

ب�سرف الزمان اأو املكان؛ كما قال تعاىل: }َفالَ َتْظلِمُوا فِيِهنَّ َأنُفسَُكمْ{ ]التوبة:36[)1(.
عموم  من  خم�سو�ض  حكم  لها  مبكة  ال�سيئات  باأن  ال�ستدلل:  وجه  نوق�ض 
�ض: اأثر ابن عبا�ض -ر�سي  الن�سو�ض الدالة على عدم ت�سعيف ال�سيئات، واملخ�سِّ
الله عنهما-؛ فاإنه يف حكم املرفوع؛ اإذ مثله ال يقال بالراأي)2(، واالأثر املروي عن ابن 

عبا�ض: "مايل ولبلد ت�ساعف فيه ال�سيئات كما ُت�ساعف احل�سنات!")3(.
ا؛ واإمنا تغلظ وَتعظم  ويجاب عنه: باأن املعا�سي يف حرم الله ال ت�ساعف كمًّ  
وال  واحدة  مبثلها  جتزى  ال�سيئة  اأن  على  تدل  الن�سو�ض  عموم  الأن  البلد؛  حلرمة 
ُت�ساعف، ومل ي�سح دليل على ا�ستثناء احلرم من ذلك، واالآثار الواردة عن ال�سلف 
اأعظم  احلرم  الواقعة يف  فال�سيئة  الكم،  ال  الكيفية  من حيث  الت�سعيف  على  حتمل 

واأغلظ بالن�سبة جلن�ض هذه ال�سيئة؛ النتهاك حرمة احلرم)4(. 
قوله تعاىل: }وَمَنْ يُِردْ فِيهِ بِِإلْحَادٍ بُِظلٍْم ُنذِْقهُ مِنْ عََذاٍب َألِيم{ ]احلج: 25[.   -

وجه الدللة: مل يقل : ن�ساعف له ذلك، وقوله: }ُنذِْقهُ مِنْ عََذاٍب َألِيٍم{ ي�سري اأن 
م�ساعفة ال�سيئة يف مكة م�ساعفة كيفية؛ مبعنى: اأنها تكون اأ�سد اأملًا ووجعًا)5(. 

اأن ال�سيئة يف حرم الله وبلده وعلى ب�ساطه اآكد واأعظم منها يف طرف من اأطراف   -
امللك على ب�ساط ملكه كمن ع�ساه يف املو�سع  لي�ض من ع�سى  االأر�ض؛ ولهذا 

البعيد من داره وب�ساطه، فهذا ف�سل النزاع يف ت�سعيف ال�سيئات)6(. 
ينظر: ابن رجب, جامع العلوم واحلكم, 317-316/2.   )1( 

ينظر: البهوتي, ك�ساف القناع , 518/2.   )2( 
مل اأعرث عليه م�سنًدا, واأورده الزرك�سي يف اإعالم ال�ساجد باأحكام امل�ساجد, 128 .   )3( 

ينظر: جمموع فتاوى ابن باز, 17/ 198.   )4( 
ينظر: ابن عثيمني, ال�سرح املمتع,227/7.   )5( 

ينظر: ابن القيم, زاد املعاد, 52/1.   )6( 
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تغلظ  واإمنا  ا؛  كمًّ ت�ساعف  ال  الله  املعا�سي يف حرم  اأن  اأعلم-:  والله   - الراجح: 
وَتعظم حلرمة البلد؛ لعموم الن�سو�ض على اأن ال�سيئة ال ُت�ساعف، ومل ي�سح دليل 
على ا�ستثناء احلرم من ذلك. ومما يدل على �سدة الوعيد يف �سيئات احلرم واأنها 
عظيمة و�سديدة: قوله تعاىل: }وَمَنْ يُِردْ فِيهِ بِِإلْحَادٍ بُِظلٍْم ُنذِْقهُ مِنْ عََذاٍب َألِيٍم{ ]احلج: 25[، 
فهذا يدل على اأن املعا�سي يف احلرم عظيمة، حتى اإن الهم بال�سيئة فيه هذا الوعيد، 
واإذا كان من همَّ باالإحلاد يف احلرم متوعدًا بالعذاب االأليم؛ فكيف بحال من فعل يف 

احلرم االإحلاد بال�سيئات واملنكرات؟! فاإن اإثمه يكون اأكرب من جمرد الهم)1(. 
م�ساألة: حكم الهّم بال�سيئة يف احلرم:

اختلف يف املوؤاخذة على الهم بال�سيئة يف احلرم على ثالثة اأقوال:  
بال�سيئة يف احلرم واإن مل  الهّم  املوؤاخذة واملعاقبة حا�سلة على  اأن  القول الأول: 
يفعلها، وممن قال به: عبدالله بن م�سعود-ر�سي الله عنه- واأبو حنيفة واأحمد وابن 

القيم وابن حجر)2(. 
الأدلة:

َألِيٍم{  يُِردْ فِيهِ بِِإلْحَادٍ بُِظلٍْم ُنذِْقهُ مِنْ عََذاٍب  ا�ستدلوا  بظاهر قوله تعاىل: }وَمَنْ   -
]احلج: 25[.

ن معنى  مِّ ى فعل االإرادة بالباء، وال ُيقال: )اأردت بكذا( اإال ملا �سُ وجه الدللة: عدَّ
الفعل )هم(؛ فاإنه يقال: هممت بكذا، فتوعد من هم باأن يظلم فيه باأن يذيقه العذاب 
االأليم)3(، فرتب اإذاقة العذاب االأليم على اإرادة االإحلاد بالظلم فيه ترتيب اجلزاء على 

�سرطه)4(.
نوق�ض: باأن االإرادة يف االآية مبعنى العمل)5(. 

ينظر: جمموع فتاوى ابن باز, 17/ 198.   )1( 
ينظر: ابن مفلح, الآداب ال�سرعية, 1/ 129, ابن القيم, زاد املعاد,1/ 51, الزرك�سي, اإعالم ال�ساجد, 128, ال�سيوطي, الأ�سباه والنظائر , 421.   )2( 

ينظر: ابن القيم, زاد املعاد,1/ 51.   )3( 
ينظر: حممد الأمني ال�سنقيطي, اأ�سواء البيان, 294/4.   )4( 

ينظر: ابن مفلح, الآداب ال�سرعية, 1/ 129, 131.   )5( 
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-: }وَمَنْ يُِردْ فِيهِ بِِإلْحَادٍ  عن ابن م�سعود -ر�سي الله عنه- يِف َقْوِلِه -َعزَّ َوَجلَّ  -
؛ اَلأََذاَقُه اللُه  اٍد َوُهَو ِبَعَدِن اأَْبنَيَ بُِظلٍْم{ ]احلج: 25[، َقاَل: " َلْو اأَنَّ َرُجاًل َهمَّ ِفيِه ِباإِحْلَ

- َعَذاًبا اأَِليًما ")1(.  -َعزَّ َوَجلَّ
بانتهاك  الواجب  خالف  فقد  مبع�سية  فيه  هم  فمن  تعظيمه،  يجب  احلرم  الأن   -

حرمته)2(.  
لعموم حديث:  بال�سيئة)3(.  الهم  يوؤاخذ على  العلماء: ال  القول الثاين: قال بع�ض 

ُتْكَتْب")4(.  مَلْ  َيْعَمْلها  َفَلْم  َئٍة  ب�َسيِّ َهمَّ  "َمن 
فهذا  وعليه  احلديث،  عموم  خ�س�ست  الكرمية  االآية  باأن  ا�ستدللهم:  ونوق�ض 
التخ�سي�ض ل�سدة التغليظ يف املخالفة يف احلرم املكي، ووجه هذا ظاهر)5(، وهذا 
م�ستثنى من قاعدة الهم بال�سيئة وعدم فعلها؛ كل ذلك تعظيًما حلرمته. وكذلك فعل 
الله �سبحانه باأ�سحاب الفيل ، اأهلكهم قبل الو�سول اإىل بيته. وقال اأحمد بن حنبل: 
لو اأن رجاًل هم اأن يقتل يف احلرم اأذاقه الله من العذاب االأليم، ثم قراأ االآية. وقال ابن 

م�سعود: ما من بلد يوؤاخذ العبد فيه بالهم قبل الفعل اإال مكة، وتال هذه االآية)6(. 
القول الثالث: ال يوؤاخذ املكلف على الهم؛ بل يوؤاخذ على العزم امل�سمم على ارتكاب 

الذنب يف احلرم. ذكره حممد االأمني ال�سنقيطي احتمااًل)7(.
يدل له ما وقع باأ�سحاب الفيل من االإهالك امل�ستاأ�سل؛ لعزمهم على ارتكاب   

املناكر يف احلرم، فاأهلكهم الله بذلك العزم قبل اأن يفعلوا ما عزموا عليه)8(.

اأحمد يف م�سند,155,4071/7, واحلاكم وقال: �سحيح على �سرط م�سلم, 2/ 456 ,3518. و�سححه الهيثمي, جممع الزوائد,  اأخرجه    )1( 
70/7, 11184, تف�سري ابن كثري, 361/5.

ينظر: ابن حجر, فتح الباري, 328/11.   )2( 
ينظر: ابن مفلح, الآداب ال�سرعية, 1/ 129 .   )3( 

�سحيح م�سلم, كتاب الإميان, باب اإذا هم العبد بح�سنة كتبت واإذا هم ب�سيئة مل تكتب, 130.   )4( 
حممد الأمني ال�سنقيطي, اأ�سواء البيان, 4/ 295.   )5( 

ينظر: الزرك�سي, اإعالم ال�ساجد, 128 .   )6( 
ينظر: حممد الأمني ال�سنقيطي ,اأ�سواء البيان, 295/4.   )7( 

ينظر: امل�سدر ال�سابق .   )8( 
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وحديث:" اإذا التقى امل�سلمان ب�سيفيهما فالقاتل واملقتول يف النار. قالوا:   
ا على قتل  يا ر�سول الله، قد عرفنا القاتل، فما بال املقتول؟! قال: »اإنه كان حري�سً

�ساحبه« . 
وجه الدللة: فقولهم: ما بال املقتول؟! �سوؤال عن ت�سخي�ض عني الذنب الذي دخل 
اأنه مل يفعل القتل، فبني النبي -�سلى الله عليه و�سلم- بقوله: »اإنه  ب�سببه النار مع 
ا على قتل �ساحبه« اأن ذنبه الذي اأدخله النار هو عزمه امل�سمم وحر�سه  كان حري�سً

على قتل �ساحبه امل�سلم)1(.
نوق�ض:  باأن العزم امل�سمم على ارتكاب الذنب يعاقب به يف مكة وغريها، فال معنى 
لتخ�سي�ض احلرم بالذكر يف االآية. ثم اإن هناك فرًقا بني الهم والعزم امل�سمم، )اأما 
املرفوع،  الهم  من  اإنه  وقال:  بع�سهم  وخالف  به،  يوؤاخذ  اأنه  على  فاملحققون  العزم 
ورمبا مت�سك بقول اأهل اللغة: هم بال�سيء: عزم عليه، والتم�سك بهذا غري �سديد؛ الأن 
اللغوي ال يتنزل اإىل هذه الدقائق()2(.  واالآية يف �سوء تف�سري ابن م�سعود- ر�سي 

الله عنه- تدل على اأن احلرم له حكم خا�ض به لي�ض كغريه. 
يف  بال�سيئة  املكلف  هّم  على  واملعاقبة  باملوؤاخذة  القول  اأعلم-:  – والله  الراجح: 
احلرم واإن مل يفعلها، ) فمن هّم باملع�سية يف احلرم ال�سريف املكي ا�ستحق العقاب، 
اٍد ِبُظْلٍم  حْلَ هذا �سيء خا�ض باحلرم املكي؛ الأن الله �سبحانه يقول:  َوَمْن ُيِرْد ِفيِه ِباإِ
اإذا َهمَّ باملع�سية ولو مل يفعل  اأنه  اأَِليٍم  . هذا وعيد �سديد يدل على  َعَذاٍب  ِمْن  ُنِذْقُه 

ي�ستحق العقاب()3(.

 

ينظر: امل�سدر ال�سابق.   )1( 
ال�سيوطي, الأ�سباه والنظائر, 34 .   )2( 

https://alifta.gov.sa/Ar/IftaContents/Pages/NourAlaAddarbFatawa.aspx?cultStr=a باز  ابن    )3( 
.1443/5/1 بتاريخ   5=BookID&1=PageNo&4958=r&View=Page&PageID
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خامتـــــة
احلمد لله رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على نبينا حممد، وعلى اآله و�سحبه   

اأجمعني، هذا عر�ض الأهم النتائج والتو�سيات:
النتائج:

ال�سحيحة. النقلية  باالأدلة  ال�سرع  الفا�سلة  واملواطن  االأماكن  ملعرفة  الطريق  	•
تف�سيلها  فريجع  ال�ساحلة،  االأعمال  من  فيها  يقع  مبا  تف�سل  والبقاع  االأماكن  	•

اإىل ما ينيل الله العباد فيها من ف�سله وكرمه.
كاالأمكنة. االأزمنة  ب�سرف  ت�سرف  االأعمال  	•

مكة اأف�سل البالد بن�ض القراآن وال�سنن الثابتة واأقوال ال�سحابة -ر�سي الله عنهم-. 	•
املباركة،  واملقامات  املقد�سة،  وامل�ساعر  الفا�سلة،  املواطن  من  عددًا  مكة  ت�سم  	•

بلغت ع�سرة ؛ مما يزيدها �سرفًا وتعظيمًا.
من املحدثات: تعظيم ما مل يعظمه الله ور�سوله، وتكبد امل�سقة من اجلهد واملال يف  	•
والتم�سح  القدمية، وجمع احل�سى والرتاب،  االآثار  وتتبع  االأماكن،  بع�ض  ق�سد 
بال�سخور واالأحجار، وهذا لي�ض من تعظيم مكة؛ بل من العبادات املحدثة،  وكان 

الواجب �سرف الوقت واجلهد يف التعبد بالطواف وال�سالة وقراءة القراآن.
الزوار  بع�ض  لذلك  بذاته؛  نافع  االأ�سود  احلجر  اأن  الباطلة:  االعتقادات  من  	•
جهل،  وهذا  اأج�سادهم،  وبقية  الوجه  على  باأيديهم  مي�سحون  له  ا�ستالمهم  بعد 
فالنافع ال�سار هو الله -�سبحانه وتعاىل-، وهو من البدع، فاالأ�سل يف العبادات 

احلظر والتوقيف. 
اأن  فال�سواب:  ال�سنة،  خالف  االأ�سود  احلجر  اإىل  االإ�سارة  عند  اليد  تقبيل  	•
اإذا مل ي�ستطع ا�ستالم  اأما  االأ�سود،  اإذا م�ست احلجر  اإال  لليد ال يكون  التقبيل 

احلجر، واأ�سار اإليه بيده اليمنى؛ فاإنه ال يقبلها . 
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وهذا  الي�سرى،  بيده  اليماين  الركن  اأو  االأ�سود  احلجر  مي�سح  الزوار  بع�ض  	•
اإال  م  ُتقدَّ ال  الي�سرى  واليد  الي�سرى،  اليد  من  اأ�سرف  اليمنى  اليد  فاإن  خطاأ؛ 
لالأذى؛ كاال�ستنجاء واال�ستجمار وما اأ�سبه ذلك، واأما موا�سع التقبيل واالحرتام 

فحظها اليد اليمنى. 
األف  مبائة  م�ساعف  احلرام  امل�سجد  يف  ال�سالة  ثواب  اأن  على  االأدلة  دلت  	•

�سالة فيما �سواه.
يف  حت�سل  �سالة  األف  مبائة  ال�سالة  ثواب  م�ساعفة  اأن  على  العلماء  اتفق  	•

امل�سجد احلرام يف �سالة الفري�سة.
االأحاديث  الإطالق  والنوافل؛  الفرو�ض  ت�سمل  امل�ساعفة  باأن  القول  الراجح:  	•

ال�سحيحة. 
الراجح: اأن م�ساعفة ثواب ال�سالة مبائة األف �سالة عامة يف جميع حرم مكة  	•

وال تخت�ض بامل�سجد احلرام. 
القراآن  وقراءة  واالأذكار  -كال�سوم  ال�ساحلة  االأعمال  بقية  اأن  الراجح:  	•
وال�سدقات- ت�ساعف يف احلرم؛ ولكن لي�ض كم�ساعفة ثواب ال�سالة، فلي�ض 
يف بقية االأعمال ال�ساحلة ن�ض ثابت يدل على ت�سعيف حمدد؛ واإمنا فيها يف 

اجلملة ما يدل على م�ساعفة االأجر ولي�ض فيها حد حمدود. 
ا؛ واإمنا تغلظ وَتعظم حلرمة البلد؛ لعموم  املعا�سي يف حرم الله ال ت�ساعف كمًّ 	•
احلرم  ا�ستثناء  على  دليل  ي�سح  ومل  ُت�ساعف،  ال  ال�سيئة  اأن  على  الن�سو�ض 

من ذلك. 
يفعلها. مل  واإن  احلرم  يف  بال�سيئة  الهم  على  يوؤاخذ  االإن�سان  اأن  الراجح:   	•
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التو�سيات: 
عقد دورات تدريبية وور�ض عمل للزوار لتثقيفهم باالأحكام املت�سلة باملنا�سك.  /1

اإفراد مكة بالتف�سيل من خالل جمع وتتبع الن�سو�ض ال�سرعية واأقوال العلماء   /2
يف امل�ساألة. 

خالل  من  غريها  عن  مكة  يف  ف�سلها  يتفاوت  التي  ال�ساحلة  االأعمال  حتديد   /3
عر�ض اأقوال العلماء .
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اأحاديثه وعلق عليه: �سعيب االأرنوؤوط .ط1. موؤ�س�سة الر�سالة. بريوت. 
التعليقات احل�سان  الُب�ستي. )2003م(.  اأحمد  بن  ابن حبان،  حممد بن حبان  	•
حمفوظه،  من  و�ساذه  �سحيحه،  من  �سقيمه  ومتييز  حبان  ابن  �سحيح  على 
نا�سر  حممد  احل�سان:  التعليقات  موؤلف  الله،  عبد  بن  بلبان  بن  علي  ترتيب: 

الدين، االألباين.ط1. دار باوزير للن�سر والتوزيع. جدة .
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�سحيح  �سرح  الباري  .فتح  )1379هـ(  علي.  بن  اأحمد  الع�سقالين،  حجر  ابن  	•
البخاري رقم كتبه واأبوابه واأحاديثه: حممد عبد الباقي، قام باإخراجه و�سححه 
واأ�سرف على طبعه: حمب الدين اخلطيب، عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن 

باز. دار املعرفة .بريوت. 
يف  املحتاج  حتفة  )1983م(.  علي.  بن  حممد  بن  اأحمد  الهيتمي،  حجر  ابن  	•
اإحياء الرتاث  التجارية الكربى. م�سر )ثم �سورتها دار  املنهاج. املكتبة  �سرح 

العربي. بريوت(
ابن حزم، علي بن اأحمد بن �سعيد االأندل�سي . )1404هـ(. االإحكام يف اأ�سول  	•

االأحكام.ط1. دار احلديث . القاهرة.
الفكر.  دار  باالآثار.  املحلى   . االأندل�سي  �سعيد  بن  اأحمد  بن  علي  حزم،  ابن  	•

بريوت.
خزمية.  ابن  �سحيح  )2003م(.  خزمية.  بن  اإ�سحاق  بن  حممد  خزمية،  ابن  	•

حتقيق: حممد االأعظمي. ط3. املكتب االإ�سالمي. بريوت.
العلوم واحلكم  . )2001م(. جامع  اأحمد احلنبلي  بن  الرحمن  عبد  ابن رجب،  	•

يف �سرح خم�سني حديثا من جوامع الكلم
ونهاية  املجتهد  بداية  )2004م(.  القرطبي.  اأحمد  بن  حممد  احلفيد،  ر�سد  ابن  	•

املقت�سد. دار احلديث. القاهرة.
الثمينة  اجلواهر  عقد  )2003م(.  �سا�ض.  بن  جنم  بن  الله  عبد  �سا�ض،  ابن  	•
االإ�سالمي.  الغرب  دار  ط1.  حلمر.  حميد  حتقيق:  املدينة.  عامل  مذهب  يف 

بريوت.
املمهدات.   املقدمات  )1988م(.  ر�سد.  بن  اأحمد  بن  حممد  اجلد،   ر�سد  ابن  	•

حتقيق: الدكتور حممد حجي. ط1، دار الغرب االإ�سالمي. بريوت .
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ال�سهري.  عبدالوهاب  ال�سلهوب،  فوؤاد  وترتيب:  االإجماع، جمع  الرب،  عبد  ابن  	•
دار القا�سم. الريا�ض. 

من  املوطاأ  يف  ملا  التمهيد  )1387هـ(.  الله.  عبد  بن  يو�سف  الرب،.  عبد  ابن  	•
الكبري  عبد  حممد  العلوي،  اأحمد  بن  م�سطفى  حتقيق:  واالأ�سانيد.  املعاين 

البكري. وزارة عموم االأوقاف وال�سوؤون االإ�سالمية. املغرب. 
د.  احلديث. حتقيق:  املحرر يف  )2000م(  اأحمد.  بن  الهادي، حممد  عبد  ابن  	•
حمدي  جمال  �سمارة،  اإبراهيم  �سليم  حممد  املرع�سلي،  الرحمن  عبد  يو�سف 

الذهبي. ط3. دار املعرفة. بريوت.
زاد  على  املمتع  ال�سرح  )1422-1428هـ(.   . �سالح  بن  حممد  عثيمني،  ابن  	•

امل�ستقنع.ط1. دار ابن اجلوزي. جدة.
عبد  بن  الله  د.عبد  حتقيق:  املغني.  اأحمد.)1997م(.  بن  الله  عبد  قدامة،  ابن  	•
 – الريا�ض  الكتب،  ط3عامل  احللو.  حممد  الفتاح  د.عبد  الرتكي،  املح�سن 

ال�سعودية.
اأيوب بن �سعد.) 1994م(. زاد املعاد  اأبي بكر بن  ابن قيم اجلوزية، حممد بن  	•

يف هدي خري العباد. ط27. موؤ�س�سة الر�سالة. بريوت .
حتقيق:  العظيم.  القراآن  تف�سري  )1419هـ(.  عمر.  بن  اإ�سماعيل  كثري،   ابن  	•

حممد ح�سني �سم�ض الدين. ط1. دار الكتب العلمية. بريوت. 
ابن مفلح اجلد، حممد بن مفلح، )2003م(. الفروع. حتقيق: عبد الله بن عبد  	•
الدين  لعالء  الفروع  ت�سحيح  ومعه   . الر�سالة  موؤ�س�سة  ط1.  الرتكي.  املح�سن 

علي بن �سليمان املرداوي.
�سعيب  ال�سرعية. حتقيق:  االآداب  مفلح، )1999م(.  بن  مفلح اجلد، حممد  ابن  	•

االأرناوؤوط - عمر القيام. ط3. موؤ�س�سة الر�سالة. بريوت.
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الدقائق.ط2.دار  كنز  �سرح  الرائق  البحر  اإبراهيم.  بن  الدين  زين  جنيم،  ابن  	•
الكتاب االإ�سالمي. بريوت.

دار  والنظائر.ط1.  )1999م(.االأ�سباه  اإبراهيم.  بن  الدين  زين  جنيم،  ابن  	•
الكتب العلمية. بريوت.

اأبو عي�سى الرتمذي، حممد بن عي�سى ال�سلمي اجلامع ال�سحيح �سنن الرتمذي  	•
. حتقيق: اأحمد حممد �ساكر واآخرون. دار اإحياء الرتاث العربي. بريوت.

واآخرون.ط2.  االأرنوؤوط  �سعيب   . االإمام  م�سند  )1999م(.  حنبل،   بن  اأحمد  	•
موؤ�س�سة الر�سالة.

اأحاديث  تخريج  يف  الغليل  اإرواء  )1985م(.  الدين.  نا�سر  حممد  االألباين،  	•
منار ال�سبيل. اإ�سراف: زهري ال�ساوي�ض. ط2. املكتب االإ�سالمي. بريوت. 

الريا�ض. املعارف.  مكتبة  ال�سعيفة.  ال�سل�سلة  الدين.  نا�سر  حممد  االألباين،  	•
املكتب  وزياداته.  ال�سغري  اجلامع  �سحيح  الدين.  نا�سر  حممد  االألباين،  	•

االإ�سالمي. بريوت.
والرتهيب.  الرتغيب  �سحيح  )2000م(.  الدين.  نا�سر  حممد  االألباين،  	•

ط1.مكتبة املَعارف. الريا�ض. 
املَعارف.  ط1.مكتبة  والعمرة.  احلج  منا�سك  الدين.  نا�سر  حممد  االألباين،  	•

الريا�ض. 
 ، الطالب.  رو�ض  �سرح  يف  املطالب  اأ�سنى  )2000م(.  زكريا.  االأن�ساري،  	•

حتقيق : د . حممد حممد تامر. ط1. دار الكتب العلمية - بريوت.
�سرح  على  احلبيب  ال�سافعي.)1996م(.حتفة  حممد  بن  �سليمان  البجريمي،  	•

اخلطيب )البجريمي على اخلطيب(. ط1. دار الكتب العلمية. بريوت.
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املخت�سر  ال�سحيح  امل�سند  اجلامع  )1422هـ(.  اإ�سماعيل.  بن  البخاري، حممد  	•
الله عليه و�سلم و�سننه واأيامه = �سحيح البخاري.  الله �سلى  اأمور ر�سول  من 
عن  )م�سورة  النجاة.  طوق  دار  النا�سر.ط1.  نا�سر  بن  زهري  حممد  املحقق: 

ال�سلطانية باإ�سافة ترقيم حممد فوؤاد عبد الباقي( 
تف�سري  يف  التنزيل  معامل  )1420هـ(.  ال�سافعي.  م�سعود  بن  احل�سني  البغوي،  	•
اإحياء الرتاث  القراآن = تف�سري البغوي. حتقيق: عبد الرزاق املهدي. ط1. دار 

العربي. بريوت.
االإقناع.  منت  عن  القناع  ك�ساف  )1402هـ(.  يون�ض.  بن  من�سور  البهوتي،  	•

حتقيق: هالل م�سيلحي م�سطفى هالل. دار الفكر . بريوت.
املنتهى  ل�سرح  النهى  اأويل  دقائق  )1993م(.  يون�ض.  بن  من�سور  البهوتي،  	•

املعروف ب�سرح منتهى االإرادات. ط1. عامل الكتب. بريوت. 
امل�سابيح  م�سكاة  1985م(.  العمري.)  اخلطيب  الله  عبد  بن  حممد  التربيزي،  	•

، حتقيق: االألباين.ط2. املكتب االإ�سالمي . بريوت.
القراآن. حتقيق: حممد  اأحكام  الرازي. )1405هـ(.  علي  بن  اأحمد  اجل�سا�ض،  	•

�سادق القمحاوي. دار اإحياء الرتاث العربي. بريوت.
احلاكم، حممد بن عبد الله الني�سابوري. )1997م(. امل�ستدرك على ال�سحيحني.  	•

حتقيق: مقبل بن هادي الوادعي. دار احلرمني. القاهرة.
احلطاب، حممد بن حممد املغربي. )2003م(. مواهب اجلليل ل�سرح خمت�سر  	•

اخلليل. حتقيق : زكريا عمريات.  دار عامل الكتب.
الكبري. حتقيق: حممد  ال�سرح  على  الد�سوقي  الد�سوقي، حممد عرفة. حا�سية  	•

علي�ض. دار الفكر. بريوت.
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الرحيباين، م�سطفى بن �سعد. )1994م (. مطالب اأويل النهى يف �سرح غاية  	•
املنتهى. ط2. املكتب االإ�سالمي.

باأحكام  ال�ساجد  اإعالم  )1996م(.  بهادر.  بن  الله  عبد  بن  حممد  الزرك�سي،  	•
امل�ساجد، حتقيق: اأبو الوفا م�سطفى.ط4.املجل�ض االأعلى لل�سوؤون االإ�سالمية. 

مع  الهداية  الأحاديث  الراية  ن�سب  )1997م(.  يو�سف.  بن  الله  عبد  الزيلعي،  	•
موؤ�س�سة  عوامة.   حممد  حتقيق:  الزيلعي.  تخريج  يف  االأملعي  بغية  حا�سيته 

الريان للطباعة والن�سر. بريوت. دار القبلة للثقافة االإ�سالمية. جدة.
الزيلعي، عثمان بن علي البارعي. )1313هـ(. تبيني احلقائق �سرح كنز الدقائق.  	•
الكتاب  دار  �سورتها  ط2.   . القاهرة  بوالق،   - االأمريية  الكربى  املطبعة  ط1 
ْلِبيُّ .  ْلِبيِّ .احلا�سية:  اأحمد بن حممد  ال�سِّ االإ�سالمي. بريوت. ومعه حا�سية ال�سِّ

اأبي بكر. )1990م(. االأ�سباه والنظائر. ط1.  دار  ال�سيوطي، عبد الرحمن بن  	•
الكتب العلمية. بريوت.

الغني  عبد  حتقيق:  القراآن.  اأحكام  اإدري�ض.)1400هـ(.   بن  حممد  ال�سافعي،  	•
عبد اخلالق. دار الكتب العلمية. بريوت.

معرفة  اإىل  املحتاج  مغني  )1994م(.  اخلطيب.  اأحمد  بن  حممد  ال�سربيني،  	•
معاين األفاظ املنهاج.ط1، دار الكتب العلمية. بريوت. 

اأ�سواء  )1995م(.  املختار.  حممد  بن  االأمني  حممد  ال�سنقيطي،  االأمني  حممد  	•
البيان يف اإي�ساح القراآن بالقراآن. دار الفكر. بريوت.

القراآن. حتقيق:  تاأويل  البيان يف  الطربي، حممد بن جرير. )2000م(. جامع  	•
اأحمد حممد �ساكر.ط1. موؤ�س�سة الر�سالة. بريوت.

الطحاوي، اأحمد بن حممد بن �سالمة. )1399هـ(. �سرح معاين االآثار. حتقيق:  	•
حممد زهري النجار. ط1. دار الكتب العلمية. بريوت. 
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الطحاوي، اأحمد بن حممد بن �سالمة. )1994م(. �سرح م�سكل االآثار. حتقيق:  	•
�سعيب االأرنوؤوط. ط1. موؤ�س�سة الر�سالة. بريوت. 

�سرح  على  العدوي  حا�سية  )1994م(.  ال�سعيدي.  اأحمد  بن  علي  العدوي،  	•
الفكر.  دار  البقاعي  حممد  ال�سيخ-  يو�سف  حتقيق:  الرباين.  الطالب  كفاية 
علي  القريواين،  زيد  اأبي  اإبن  ر�سالة  على  الرباين  الطالب  كفاية  معه  بريوت. 

املنويف امل�سري ال�ساذيل . 
العراقي، عبد الرحيم بن احل�سني. طرح الترثيب يف �سرح التقريب )املق�سود  	•
 - القدمية  امل�سرية  الطبعة  امل�سانيد(  وترتيب  االأ�سانيد  تقريب  بالتقريب: 
و�سورتها دور عدة منها )دار اإحياء الرتاث العربي، وموؤ�س�سة التاريخ العربي، 
الكردي  احل�سني  بن  الرحيم  عبد  بن  اأحمد  ابنه:  اأكمله  العربي(  الفكر  ودار 

الرازياين ثم امل�سري، اأبو زرعة ويل الدين، ابن العراقي .
العز بن عبدال�سالم، عز الدين عبد العزيز ال�سلمي. )1991م( . قواعد االأحكام  	•
الكليات  مكتبة  �سعد.  الروؤوف  عبد  طه  عليه:  وعلق  راجعه  االأنام.  م�سالح  يف 

االأزهرية – القاهرة. 
ال�سافعي.  االإمام  مذهب  البيان يف  اأبي اخلري.)2000م(.  بن  يحيى  العمراين،  	•

حتقيق: قا�سم حممد النوري.ط1.دار املنهاج. جدة.
الدرا�سات  مركز  حتقيق:  التجريد.  )2006م(.  حممد.  بن  اأحمد  القدوري،  	•
اأ.د علي جمعة حممد. ط2. دار  اأ. د حممد اأحمد �سراج.  الفقهية واالقت�سادية 

ال�سالم . القاهرة.
اأنواء  يف  الربوق  اأنوار  اأو  الفروق  )1998م(.  اإدري�ض.  بن  اأحمد  القرايف،  	•

الفروق حتقيق: خليل املن�سور. دار الكتب العلمية. بريوت. ومطبوع معه: 
الفروق.   اأنوار  على  ال�سروق  اإدرار  حا�سية  الله،  عبد  بن  قا�سم  ال�ساط،  ابن  	•
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ال�سنية يف  الفروق والقواعد  املالكي، حا�سية تهذيب  حممد بن علي بن ح�سني  	•
االأ�سرار الفقهية.

القرايف، اأحمد بن اإدري�ض. )1994م(. الذخرية. حتقيق: حممد حجي- �سعيد  	•
اأعراب- حممد بو خبزة.ط1.

بريوت. االإ�سالمي.  الغرب  دار  	•
الأحكام  اجلامع  اخلزرجي.)2003م(.  بكر  اأبي  بن  اأحمد  بن  حممد  القرطبي،  	•

القراآن. حتقيق: ه�سام �سمري البخاري. دار عامل الكتب. الريا�ض. 
الكا�ساين، اأبو بكر بن م�سعود بن اأحمد.)1986م(. بدائع ال�سنائع يف ترتيب  	•

ال�سرائع. ط2. دار الكتب العلمية. بريوت. 
حتقيق:   . الفروق  )1982م(  الني�سابوري.  حممد  بن  اأ�سعد   ، الكرابي�سي  	•
االأوقاف  وزارة  ط1.  غدة.  اأبو  ال�ستار  عبد  د.  راجعه:  طموم.   د.حممد 

الكويتية. الكويت .
الكبري  احلاوي  )1999م(.  الب�سري.  حبيب  بن  حممد  بن  علي  املاوردي،  	•
عادل  ال�سيخ   - معو�ض  حممد  علي  ال�سيخ  حتقيق:  املزين.  خمت�سر  �سرح 

اأحمد عبد املوجود.ط1.  دار الكتب العلمية. بريوت.
واالإكليل  1994م(.التاج  الغرناطي.)  العبدري  يو�سف  بن  حممد  املواق،  	•

ملخت�سر خليل. ط1. دار الكتب العلمية. بريوت.
https://binbaz.  . الدرب  على  نور  فتاوى  باز  ابن  لل�سيخ  الر�سمي  املوقع  	•

 .org

ال�سغرى  ال�سنن   = ال�سنن  من  املجتبى  �سعيب.)1986م(.  بن  اأحمد  الن�سائي،  	•
االإ�سالمية.  املطبوعات  مكتب  ط2.  غدة.  اأبو  الفتاح  عبد  حتقيق:  للن�سائي، 
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التسامــــــــح فــــــــي قوانــــــــني الروايــــــــــة
د. عطية بن نوري بن حممد اآل خلف الفقيه ال�صريف•

ملخــــــ�ض
تناول البحث الت�سامح يف قوانني الرواية ، ويهدف الباحث من هذه الدرا�سة   
اإىل حتقيق جمموعة من االأهداف، -مب�سيئة الله تعاىل- من اأهمها : بيان املوا�سع 
التي ظهر فيها �سيء من ت�سامح املحدثني يف جوانب الرواية، والوقوف على اأكرب 
عدٍد مما يحتمله بحثنا؛ حل�سر تلك املوا�سع، والتعرف على القاعدة االأ�سا�سية يف 
كل م�سطلح وقانوٍن من قوانني الرواية االأ�سا�سي، والك�سف عن موقف العلماء منه، 
وبيان وجه الت�سامح فيه .تكمن اأهمية هذا البحث يف كونه يبني اجلوانب التي ت�سامح 
فيها حفاظ احلديث، ونقاد االآثار النبوية وغ�سوا الطرَف عن تطبيق قواعد وقوانني 
الباحث  . ا�ستخدم  اأو رده  ال�سديد يف قبول احلديث  الرواية املبنية على االحتياط 
املنهج اال�ستقرائي،  ومن اأهم النتائج :اأن للرواية عند املحدثني قواعد وقوانني .واأن 
املحدثني – رحمهم الله – كانوا �سديدي العناية بتلك القواعد والقوانني، وتطبيقها 
تطبيقًا عمليًا واألزموا اأنف�سهم بها . كذلك رغم �سدة مت�سك العلماء بتلك القوانني، اإال 
اأنه وقع منهم نوع ت�سامح جتاه تلك القوانني مبا ال يوؤثر على مكانة ال�سنة النبوية، 
ونتائج تلك القوانني . ومن اأهم التو�سيات :�سيانة ال�سنة النبوية من الدخيل عليها.

الكلمات املفتاحية:
قانون- ت�سامح – رواية .  

اأ�ستاذ احلديث وعلومه امل�ساعد بالكلية اجلامعية مبحافظة القنفذة فرع جامعة اأم القرى- ال�سعودية.  	•
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Abstract
 take up search tolerance in the laws of the novel, and 
the researcher aims from this study to achieve a set of goals, - 
by the will of God Almighty - the most important of which are: 
To clarify the places in which something of the tolerance of the 
modernists appeared in the aspects of the novel, and to identify 
the largest number of what our research is likely to bear; To limit 
those places, to identify the basic rule in each term and law of 
the basic narration, to reveal the position of scholars on it, and to 
show the face of tolerance in it. The importance of this research 
lies in the fact that it shows the aspects in which the memorizers of 
hadiths and critics of the Prophet’s antiquities tolerated and turned 
a blind eye to the application of the rules and laws of the novel 
based on extreme caution in accepting or rejecting the hadith. The 
researcher used the inductive metho. Among the most important 
results: that the narration has rules and laws for the modernists. 
And the modernists - may God have mercy on them - were very 
careful with those rules and laws, and applied them in a practical 
application and committed themselves to them. Likewise, despite 
the strong adherence of scholars to those laws, a kind of tolerance 
occurred from them towards those laws in a way that does not 
affect the status of the Prophetic Sunnah, and the results of those 
laws. Among the most important recommendations: Preserving 
the Sunnah of the Prophet from intruders.
Keywords:
 Law - tolerance - novel.
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مقدمــــــــة
خللقه  خلق  الوفرية،  املتواترة  اآالئه  وعلى  الكثرية،  نعمه  على  لله  احلمد   
الله وحده ال �سريك  اإال  اإله  اأن ال  الب�سرية واأ�سهد  الب�سر،واأنارملن �ساء من عباده 
له واأ�سهد اأن حممدًا عبده ور�سوله �سلى الله عليه وعلى اآله واأ�سحابه اأويل الف�سل 

النبالء، واأطهر اخللق واأزكاهم �سريرة، ومن تبعهم باإح�سان اإىل يوم الدين .
اأما بعد:  

فال يخفى على امل�سلم ما لل�سنة من منزلة يف الدين، ومكانة عظيمة؛ والأجل تلك   
املنزلة واملكانة فقد هياأ الله – تبارك وتعاىل – لها رجااًل ينفون عنها حتريف الغالني 
القوانني،  لها  وو�سعوا  القواعد،  لها  دوا  فقعَّ اجلاهلني،  وتاأويل  املبطلني   وانتحال 
واأحكموا لها الو�سائل التي ُيعرف بها املقبول من املردود مما ين�سب اإىل النبي �سلى 
الله عليه و�سلم، وظهر علم احلديث روايًة ودرايًة، وتطور بق�سميه املتالزمني حتى 
ن�ساأ فيه اأ�سل التثبت يف النقل، ونقد الرواة اإن�سافًا دون حماباة اأو جماملة، وقد 
راأ�سه  ثم رفع  فاأطرق،  فاأعادوا  :"�سلوا غريي  فقال  اأبيه  املديني عن  بن  �ُسئل علي 
فقال : هو الدين، اأبي �سعيف ")1(. وقبله قال �سعبة بن احلجاج :" ولو حابيت اأحدًا 

حابيت ه�سام بن ح�سان ، كان ختني، ولكن مل يكن يحفظ ")2(.
والفهم  االإخال�ض  "معظمها  اأو�ساف  بخم�سة  العلماء  هوؤالء  حتلى  لقد   
اأقلها وجودًا يف هذه االإع�سار - احلر�ض على معرفة  واالإن�ساف ورابعها - وهو 
احلق من اأقوال املختلفني و�سدة الداعي اإىل ذلك احلامل على ال�سرب والطلب كثريًا، 

وبذل اجلهد يف النظر على االإن�ساف ومفارقة العوائد وطلب االأوابد ")3(.
لقد قام علماء احلديث عامة، واأهل النقد منهم خا�سة بجهد كبري يف و�سع   
قواعد وقوانني يف الرواية، ال يكاد مي�سي من خاللها اإال من جاز القنطرة يف ال�سبط 

والعدالة .
تهذيب التهذيب)5 / 153( .   )1( 

الكامل يف �سعفاء الرجال )1 / 68( .   )2( 
اإيثار احلق على اخللق  )1 / 27( لبن الوزير اليماين .   )3( 
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اإال اأنهم – رحمهم الله – قد اأُثر عنهم نوع ت�سامح وجتاوز لقوانني الرواية،   
الت�سامح  هذا  موجبات  عن  التنقيب  كان  ولذا  ما؛  غاية  اأجل  من  للقواعد  وتخطي 
قوانني  "الت�سامح يف  بعنوان  املخت�سر  البحث  هذا  فكان  التغا�سي؛  هذا  واأ�سباب 

الرواية ".
اأهمية املو�سوع:

حفاظ  فيها  ت�سامح  التي  اجلوانب  يبني  كونه  يف  البحث  هذا  اأهمية  تكمن   
الرواية  وقوانني  قواعد  تطبيق  عن  الطرَف  وغ�سوا  النبوية  االآثار  ونقاد  احلديث، 

املبنية على االحتياط ال�سديد يف قبول احلديث اأو رده .
ويجلي هذا البحث مقدار ومنزلة نقاد ال�سنة النبوية، واأنهم واإن ظهر منهم   

قوة الت�سدد يف قوانني الرواية اإال اأنهم معتدلون.
ت�ساوؤلت الدرا�سة:   

يحاول الباحث من خالل هذه الدرا�سة االإجابة على الت�ساوؤالت التالية:  /1
امل�سطلح  ذلك  جتاه  النقاد  عليه  ا�سطلح  الذي  االأ�سا�سي  القانون  هو  ما   /2

احلديثي؟
ما مدى ذلك الت�سامح والت�ساهل جتاه قانون الرواية ؟ وهل ُيعد ذلك موؤثرًا يف   /3

حال الراوي واملروي ؟
اأ�سباب اختيار املو�سوع:

ترجع اأ�سباب اختيار هذا املو�سوع الدقيق من موا�سيع علوم ال�سنة النبوية   
اإىل التايل :

عدم وجود بحث م�ستقل يو�سح هذا االأمر من قبل، ويجلي موقف العلماء منه.  -
بها يف  يتعلق  ما  ُجعل كل  والتي  االإ�سالمية،  ال�سريعة  النبوية يف  ال�سنة  مكانة   -

املنزلة العلية .
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حاجة الباحث خا�سة، وطالب ال�سنة النبوية عامة ملثل هذا البحث للتعرف على   -
ل تطبيقات املحدثني يف مكانها . خبايا هذا املو�سوع ؛ حتى ُتَنزَّ

�سعُي الباحث الأن يقدم �سيئًا جديدًا ي�ساف ملكتبة ال�سنة النبوية .  -
اأهداف الدرا�سة: 

يهدف الباحث من هذه الدرا�سة اإىل حتقيق جمموعة من االأهداف، -مب�سيئة   
الله تعاىل- من اأهمها : بيان املوا�سع التي ظهر فيها �سيء من ت�سامح املحدثني يف 
جوانب الرواية، والوقوف على اأكرب عدٍد مما يحتمله بحثنا؛ حل�سر تلك املوا�سع، 
الرواية  قوانني  من  وقانوٍن  م�سطلح  كل  يف  االأ�سا�سية  القاعدة  على  والتعرف 

االأ�سا�سي، والك�سف عن موقف العلماء منه، وبيان وجه الت�سامح فيه .
الدرا�سات ال�سابقة:

من خالل اطالعي وبحثي فاإنني مل اأقف على درا�سة �سابقة تلم �سعث هذا   
املو�سوع، وال من تناوله بالدرا�سة، وقد رغبُت يف جمع ما تناثر وجوده يف كالم 

العلماء نحو هذا املو�سوع .
منهج الدرا�سة:

قام هذا البحث على املنهج اال�ستقرائي؛ جلمع �ستات ما تفرق من عباراٍت   
ثم  الرواية،  قوانني  يف  الت�سامح  وجه  فيها  ظهر  التي  املوا�سع  على  تن�ضُّ  للعلماء 
التحليلي،فالنقدي،ثم احلكم على امل�سائل احلديثية ذات العالقة مبو�سوع الدرا�سة، 
من خالل الكتب املعتمدة لدى اأهل العلم املعتربين واملتخ�س�سني يف نقد احلديث؛ ليتم 
ا�ستنتاج ما يتو�سل به لتحقيق اأهداف البحث، واإجابة ت�ساوؤالته يف هذه الدرا�سة. 

هيكل الدرا�سة:
اقت�ست طبيعة هذا البحث اأن يقع يف مقدمة، ومتهيد، ومبحثني، وخامتة.  
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متـــهيـــــد
اإن مما يجدر ذكره واإي�ساحه هنا هو: بيان معنى م�سطلح " قانون " الذي   

ُبني عليه بحثنا هذا .
وعند النظر يف معاجم اللغة وغريب االألفاظ، فقد وجدُتها جممعًة على معنى   

.)1( واحد واأن القانون هو "االأ�سل" ، ولي�ض بعربيٍّ
بت واتخذت جمراها  قلت: واللفظة واإن كانت لي�ست عربية االأ�سل، اإال اأنها ُعرِّ  

بني األفاظ اللغة العربية واأ�سبح لها مكانها يف غريب اللغة .
وعليه فقد تبني للباحث مما �سبق باأن القوانني يف اال�سطالح تعني: اأ�سول   

الرواية والقواعد التي �ساروا عليها، وبنوا عليها نتائج قبول املرويات اأو ردها .
والذي  و�سلم  عليه  الله  �سلى  النبي  عن  املنقول  فهو  بالرواية  مرادنا  واأما   
و�سع املحدثون لقبولها تلك القواعد والقوانني ِحيطًة وحذرًا لل�سنة النبوية اأن ُيدخل 

عليها ما لي�ض منها، اأو ُينفى عنها ما هو من مثبوتها .
واأما الت�سامح الذي اأُدِخل على قوانني الرواية، فهو مبعنى "االت�ساع" نحو   

االإعطاء، والتي�سري والت�ساهل ومنه االإغما�ض عن ال�سيء والتغافل عنه)2(.
وعند النظر يف لفظة الت�سامح هذه فقد ُوِجَدت عند طائفة من املحدثني ونقاد   
ال�سنة بقْدٍر – ال �سك – اأنه ال يزري بال�سنة النبوية، كما �سنبينه يف موا�سعه – اإن 

�ساء الله – يف هذه ال�سفحات املخت�سرة .
البحث  فقد جعلت هذا  اإ�سناد ومنت،   : �سقني  اإىل  ينق�سم  وملا كان احلديث   
قائمًا على مبحثني: االأول ما يتعلق بالراوي، وحتته ثمانية مطالب، والثاين: ما يتعلق 

بالرواية، وحتته اأربعة مطالب .

انظر: ال�سحاح يف اللغة )2 / 98(, خمتار ال�سحاح )560/1(, ل�سان العرب )348/13(.   )1( 
ال�سحاح )1 / 337(, املغرب يف ترتيب املعرب )4 / 105(, التوقيف على مهمات التعاريف  )1 / 174(.   )2( 
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املبحث االأول
الت�سامح يف قوانني الرواية فيما يتعلق بالراوي

املطلب االأول
الت�سامح يف مو�سوع التدلي�ض

اإن من قوانني الرواية التي ا�سطلح عليها املحدثون: ثبوت �سماع الراوي ملن   
روى عنه، واأن ينتفي عنه و�سمة التدلي�ض املحتملة لل�سماع وعدمه، وهذان االأمران 
موؤ�سران كبريان يدالن على �سالمة االإ�سناد من االنقطاع، اإال اأن هناك من ت�سرفات 
بع�ض الرواة ما يلفت انتباه النقاد، ويثري الغرابة حني التاأمل يف بع�ض االأ�سانيد؛ 
الرواية، وهذا ما  – عند  – اأحيانًا  التغطية لوجه ال�سواب  حيث ظهر من بع�سهم 
�سماه العلماء مب�سطلح التدلي�ض، وقد عابه كثري منهم،خا�سة اإذا كان هناك اإخفاُء 

عيب يف االإ�سناد .
قال ال�سافعي – يرحمه الله - :" ومن عرفناه دل�ض مرة فقد اأبان لنا عورته   
يف روايته، ولي�ض تلك العورة بالكذب فرند بها حديثه وال الن�سيحة يف ال�سدق")1( 
من  لي�ض  فعله  واأن  عمومًا،  التدلي�ض  ذم  مفاده  الذي  االإمام  هذا  كالم  اإىل  فانظر 

الن�سيحة للم�سلمني .
وا�ستقبحوا  التحذير،  اأ�سد  منه  وحذروا  النقاد،  من  كثري  فيه  �سدد  وقد   

فعله.
اأن  من  اإيل  اأحب  اأزين  الن  والله  يقول:"  �سعبة  �سمعت  نعيم:  اأبو  قال   

اأدل�ض".
وم�سعر يقول:" التدلي�ض من دناءة االأخالق ")2(. اإىل غري ذلك من النقول   

عنهم يف ذم التدلي�ض .
الر�سالة )1 / 379( .   )1( 

الكامل يف �سعفاء الرجال )1 / 33( .   )2( 
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وقد ق�سم العلماء التدلي�ض اإىل عدة اأنواع: فمنها ما يتعلق باالإ�سناد، ومنها   
ما يتعلق بال�سيوخ، وتفريعات اأخرى ترجع – يف اجلملة – اإليهما .

ومن هذه االأنواع والتفريعات: ما ي�سمى بتدلي�ض االأماكن، وهذا النوع من   
ء كاالأعم�ض والثوري . التدلي�ض قد اأكرث منه علماء اأجالَّ

مو�سعًا  واأراد  باالأندل�ض،  فالن  امل�سري:حدثني  قال  اإذا  كما  و�سورته   
بالقرافة وحكم هذا النوع عند ابن ال�سالح الكراهة؛ الأنه يدخل يف الت�سبع واإيهام 

الرحلة يف طلب احلديث)1(.
هريرة-  اأبي  من  احل�سن  �سماع  اختلفوا يف  اأنهم  املو�سع  هذا  اأمثلة  ومن   
ر�سي الله عنه- وورد يف بع�ض الروايات عن احل�سن: حدثنا اأبو هريرة، فقيل: اأراد 

حدث اأهل بلدنا وهذا اإذا مل يقم دليل قاطع على عدم �سماعه منه)2(.
ومع ظهور �سناعة اأمر التدلي�ض اإال اأن بع�ض احلفاظ قد ُنقل عنه الت�سامح   
يف موا�سع منه . وال ريب اأن هذا الت�سامح منه على وجٍه ال يعتقد فيه ذلك االإمام منه 

�سريًا على ال�سنة .
قال اجلعربي يف ذم تدلي�ض البلدان:" وكٌل مكروه، وقد ت�سامح فيه اخلطيب،   

ومف�سدته راجحة على م�سلحته ")3(.
– يرحمه الله - :  ومن الت�سامح يف مو�سوع التدلي�ض قول ابن ال�سالح   
املدل�سني كلها يف االحتجاج،  بالعنعنة عن  ال�سحيحني  التي يف  االأحاديث  "ولي�ض 
فيحمل كالمهم هنا على ما كان منها يف االحتجاج فقط، واأما ما كان يف املتابعات 

فيحتمل اأنه ح�سل الت�سامح يف تخريجها ")4(.
النكت على كتاب ابن ال�سالح )1 / 105(.   )1( 

النكت على مقدمة ابن ال�سالح )2 / 110( للزرك�سي.   )2( 
ر�سوم التحديث يف علوم احلديث )1 / 75(, قال ابن دقيق العيد :" وللتدلي�ض مف�سدة , وفيه م�سلحة , اأما مف�سدته , فاإنه قد يخفى وي�سري    )3( 
الراوي جمهوًل . في�سقط العمل باحلديث؛ لكون  الراوي جمهوًل عند ال�سامع مع كونه عدًل معروفًا يف نف�ض الأمر . وهذه خيانة عظمى 

ومف�سدة كربى . واأما م�سلحته , فامتحان الأذهان يف ا�ستخراج التدلي�سات , واإلقاء ذلك اإىل من ُيراد اختبار حفظه ومعرفته بالرجال.
ووراء ذلك مف�سدة اأخرى يراعيها اأرباب ال�سالح والقلوب , وهو ما يف التدلي�ض من التزيني . وقد تنبَّه لذلك ياقوتة العلماء املَُعافى بن   

َلحاء ". القرتاح يف فن ال�سطالح )1 / 9(. عمران املَْو�سلي وكان من اأكابر العلماء وال�سُّ
النكت على كتاب ابن ال�سالح )1 / 105(.   )4( 
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املطلب الثاين
الت�سامح يف توثيق جماهيل التابعني

اإن مما تقرر عند العلماء اأن ارتفاع ا�سم اجلهالة عن الراوي: اأن يروي عنه   
اثنان ف�ساعدًا .

قال اأبو عبد الله احلاكم :"و�سفة احلديث ال�سحيح اأن يرويه عن ر�سول الله   
اأن يروي عنه تابعيان  الله عليه و�سلم �سحابي زائل عنه ا�سم اجلهالة، وهو  �سلى 
عدالن، ثم يتداوله اأهل احلديث بالقبول اإىل وقتنا هذا كال�سهادة على ال�سهادة")1(.

عنه هذه  ارتفعت  فقد  عنه عدالن وعيناه  :" ومن روى  ال�سالح  ابن  وقال   
اجلهالة، ذكر اأبو بكر اخلطيب البغدادي يف اأجوبة م�سائل �سئل عنها اأن املجهول 

عند اأ�سحاب احلديث هو كل من مل تعرفه العلماء .  
وقال : " واأقل ما ترتفع به اجلهالة اأن يروي عن الرجل اثنان من امل�سهورين   

بالعلم، اإال اأنه ال يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه ")2(.
التابعني منزلة خا�سة بني  اأنه قد ت�سامح بع�ض احلفاظ وجعل ملجاهيل  اإال   

غريهم من الرواة، بل عليه تطبيقات ال�سيخني البخاري وم�سلم.
قال ابن ال�سالح يف النوع ال�سابع واالأربعني " معرفة من مل يرو عنه غري   
راو واحد من ال�سحابة والتابعني ر�سي الله عنهم ما حا�سله :" وقد ادعى احلاكم 

يف "االإكليل" اأن البخاري وم�سلمًا مل يخرجا يف �سحيحهما �سيئًا من هذا القبيل.
البخاري وم�سلم عن �سعيد بن  اأنكر ذلك عليه، ونق�ض مبا رواه  قال: وقد   
امل�سيب عن اأبيه، ومل يروه عنه غريه، ويف وفاة اأبي طالب. وروى البخاري من طريق 
قي�ض بن اأبي حازم عن مردا�ض االأ�سلمي حديث " يذهب ال�ساحلون: االأول فاالأول " 
وبرواية احل�سن عن عمرو ابن تغلب، ومل يرو عنه غريه، حديث: "اإين الأعطي الرجل 
وغريه اأحب اإيلَّ منه ". وروى م�سلم حديث االأغر املزين: " اإنه لُيغان على قلبي "، 

معرفة علوم احلديث للحاكم )1 / 111( .   )1( 
علوم احلديث ) 1/ 114(.   )2( 
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ومل يرو عنه غري اأبي بردة. وحديث رفاعة بن عمرو، ومل يرو عنه غري عبد الله بن 
ال�سامت، وحديث اأبي رفاعة، ومل يرو عنه غري حميد بن هالل العدوي. وغري ذلك 

عندهما ".
ثم قال ابن ال�سالح:" وهذا م�سري منهما اإىل اأنه ترتفع اجلهالة عن الراوي   

بواحد عنه ")1(.
عن  اأ�سلع  بن  اأ�سقع  ترجمة  "امليزان"  يف  الذهبي يف  الله  عبد  اأبو  وقال   
�سمرة بن جندب:" ما علمت روى عنه �سوى �سويد بن حجري الباهلي، وثقه مع هذا 

يحيى بن معني، فما كل من ال يعرف لي�ض بحجة لكن هذا االأ�سل ". 
وقد خرج ال�سيخان جلمع من الرواة فيهم جهالة)2(.  

ال�سدق،  :" م�سري حمله،  اخلري  بن  مالك  ترجمة  – يف  – اأي�سَا  وقال   
يروي عن اأبي قبيل .... روى عنه حيوة بن �سريح -وهو من طبقته- وابن وهب وزيد 

بن احلباب ور�سدين ".
وقال ابن القطان : هو ممن مل تثبت عدالته. يريد اأنه ما ن�ض اأحد على اأنه ثقة،   
ويف رواة "ال�سحيحني" عدد كثري ما علمنا اأن اأحدًا ن�ض على توثيقهم، واجلمهور 
اأنه من كان من امل�سايخ قد روى عنه جماعة ومل ياأت مبا ينكر عليه اأن حديثه  على 

�سحيح ")3(.
فما �سبق ذكره من مواقف العلماء جتاه جماهيل التابعني، يجلي بو�سوح   
ت�ساحمهم يف اإح�سان الظن بهم، والت�سامح يف قبولهم حتى واإن كان ذلك خالف 
ال�سيخني  بتطبيقات  ذلك  املحدثني، م�ستدلني يف  عليه عوام  الذي  واالأ�سل  القانون 

وقرائن االأحوال املحتفة بهم، وخا�سة اإذا كانوا من طبقة كبار التابعني .

علوم احلديث ) 1/ 114(, الباعث احلثيث )1 / 29(.   )1( 
.)211 /1 (   )2( 

ميزان العتدال )3 / 426( .   )3( 
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املطلب الثالث
الت�سامح يف حتمل ال�سغار

الراوي، وهذا  اأعظمها عدالة  اأن من  الرواية جند  عندما ننظر يف �سروط قبول   
اأن يكون للرواية ِقواٌم اإال به ومن اأهم �سروط  اأ�سل وقانون من قوانني الرواية ال ميكن 
عدالة الراوي اأهليُته، وهذه االأهلية ال�سك اأنها ال تتحقق اإال اأن يكون الراوي م�سلمًا بالغًا.

االأهلية  يبلغ  اأن  قبل  للرواية  الراوي  حتمل  حال  يف  ت�ساحموا  اأنهم  اإال   
امل�سروطة، مما يتعلق ب�سنه وديانته، وا�سرتطوها عند االأداء، فلم مينع قبولها اأحد 
بحجة اأنه كان �سغريًا دون �سن الرواية، وال ردوها بحجة كونه كان كافرًا)1(. قال 
ال�سيخ اأبو عمرو ابن ال�سالح :"اعلم اأن طرق نقل احلديث وحتمله على اأنواع متعددة   

ولنقدم على بيانها بيان اأمور:
االإ�سالم  قبل  حتمل  من  رواية  فتقبل  االأهلية،  وجود  قبل  التحمل  ي�سح   : اأحدها 

وروى بعده، وكذلك رواية من �سمع قبل البلوغ وروى بعده .
ال�سحابة  اأحداث  رواية  قبلوا  النا�ض  الأن  فاأخطئوا؛  قوم  ذلك  من  ومنع   
كاحل�سن بن علي، وابن عبا�ض ، وابن الزبري، والنعمان بن ب�سري،، واأ�سباههم من 
غري فرق بني ما حتملوه قبل البلوغ وما بعده، ومل يزالوا قدميا وحديثا يح�سرون 

ال�سبيان جمال�ض التحديث وال�سماع، ويعتدون بروايتهم لذلك، والله اأعلم ")2(. 
والذي  اأقوال،  اإىل  ال�سماع  فيه  ي�سح  الذي  ال�سن  العلماء يف  اختلف  وقد   
البلوغ  اأنه حمكومًا عليه ب�سن دون �سن  ال�سماع ما دام  يعنينا هنا هو �سحة ذلك 
يعقل  اأنه  ذلك  واملعتمد يف  اأكرث،  اأو  ذلك  اأقل من  اأو  كان خم�سًا  �سواًء  والتكليف، 

وي�سبط ما �سمعه كما قال اأحمد يرحمه الله)3(.
قال ال�سخاوي يف فتح املغيث )2 / 5(:" ومن هنا اأثبت اأهل احلديث يف الطباق ا�سم من تتفق ح�سوره جمال�ض احلديث من الكفار رجاء اأن    )1( 
ي�سلم ويوؤدي ما �سمعه ,كما وقع يف زمن التقي ابن تيمية اأن الرئي�ض املتطبب يو�سف بن عبد ال�سيد بن املهذب اإ�سحاق بن يحيى اليهودي 
الإ�سرائيلي, عرف بابن الديان �سمع يف حال يهوديته مع اأبيه من ال�سم�ض حممد بن عبد املوؤمن ال�سوري اأ�سياء من احلديث كجزء ابن 

عرتة, وكتب بع�ض الطلبة ا�سمه يف الطبقة يف جملة اأ�سماء فاأنكر عليه .
و�سئل ابن تيمية عن ذلك فاأجازه ومل يخالفه اأحد من اأهل ع�سره بل ممن اأثبت ا�سمه يف الطبقة احلافظ املزي وي�سر الله اأنه اأ�سلم بعد   

و�سمَي حممدا واأدى ف�سمعوا منه ".
مقدمة ابن ال�سالح يف علوم احلديث )1 / 128( .   )2( 
تو�سيح الأفكار ملعاين تنقيح الأنظار )2 / 184(.   )3( 
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كل  تعترب يف  اأن  ذلك:  ينبغي يف  :"والذي   - الله  – يرحمه  العراقي  قال   
�سغري حاله على اخل�سو�ض فاإن وجدناه مرتفعا عن حال من ال يعقل فهمًا للخطاب 
وردًا للجواب ونحو ذلك �سححنا �سماعه واإن كان دون خم�ض. واإن مل يكن كذلك مل 

ن�سحح �سماعه واإن كان ابن خم�ض بل ابن خم�سني ")1(.
املطلب الرابع

الت�سامح يف الرواية بالإجازة
ووجوه  النقل  طريق  اأن  :"اعلم  عنه-  الله  ر�سى   - عيا�ض  القا�سي  قال   
االأخذ واأ�سول الرواية على اأنواع كثرية ويجمعها ثمانية ... اإىل اأن قال : وخام�سها 

االإجازة")2(.
وقال ال�سمعاين يف "اأدب االمالء واال�ستمالء"، وهو يبني اأ�ساًل من اأ�سول   
امل�سايخ  اأخذ احلديث، واأخذ احلديث عن  :" طرائق  التحمل واالأداء  الرواية، وهو 
ُيقراأ  اأن  اأن تقراأ عليه، ومنها  اأن يحدثك به املحدث، ومنها  اأنواع منها:  يكون على 
عليه واأنت ت�سمع، ومنها اأن تعر�ض عليه وت�ستجيز منه روايته، ومنها اأن يكتب اإليك 
وياأذن لك يف الرواية فتنقله من كتابه، اأو من فرع مقابل باأ�سله، واأ�سح هذه االنواع 

اأن ميلى عليك ..." اإلخ)3(.
ث الراوي  و�سورة هذا االأ�سل والقانون من قوانني التحديث: اأن يجيز املحدِّ  
عنه اإما م�سافهة اأو اإذنًا باللفظ مع املغيب، اأو يكتب له ذلك بخطه بح�سرته اأو مغيبه، 

واحلكم يف جميعها واحد اإال اأنه يحتاج مع املغيب الإثبات النقل اأو اخلط)4(.
وحكم هذا النوع من قوانني الرواية فيه خالف قدمي، وا�ستقر عند جماهري   

العلماء �سحة الرواية به)5(.
التقييد والإي�ساح �سرح مقدمة ابن ال�سالح )1 / 164( .   )1( 

الإملاع )1 / 68( .   )2( 
اأدب الإمالء وال�ستمالء )1 / 14( .   )3( 

الإملاع )1 / 88( .   )4( 
الكفاية يف علم الرواية )1 / 326(, املقنع يف علوم احلديث )1 / 314(, املنهل الروي )1 / 84(, النكت على مقدمة ابن ال�سالح )3 / 502(    )5( 

للزرك�سي.
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قال �سراج الدين ابن امللقن :" وكرث يف هذه االأع�سار ا�ستعمال "عن" يف   
االإجازة فاإذا قال اأحدهم: قراأت على فالن عن فالن اأو نحو ذلك فظن به اأنه رواه عنه 

باالإجازة وال يخرجه ذلك من قبيل االت�سال ")1(.
قلت: واإيرادهم لها ب�سيغة " عن " وحملها على القبول، كل ذلك من قبيل   
الت�سامح يف الرواية، واإال فالغالب فيها لي�ض فيه �سيغة االأداء والتحمل املعروفتان 

ال�سريحتان .
ولالإجازة اأ�سباب ودوافع دعت العلماء الحتمالها، ومنها طباقات ال�سماع ،   
"واأول من كتب االإجازة يف طباقات ال�سماع اأبو الطاهر االأمناطي، وهو ح�سن بالغ، 
فقد يح�سل فوت فال يقدر على روايته اإال بذلك كما وقع البن ال�سواف راوي غالب 
الن�سائي عن ابن باقا. وقال الفقيه اأبو حممد بن اأبي عبد الله بن عتاب االأندل�سي عن 
اأبيه اأنه قال:" ال غنى يف ال�سماع عن االإجازة؛ الأنه قد يغلط القارئ ويغفل ال�سيخ اإن 

كان القارئ ويغفل ال�سامع فينجرب له ما فاته باالإجازة ")2(.
ومن دواعي الت�سامح فيها مفهوم كالم اأبي عبد الله الذهبي حيث قال :" وال   
باأ�ض باأن يجيز مروياته حال تغريه، فاإن اأ�سوله م�سبوطة ما تغريت، وهو فقد وعي 

ما اأجاز. فاإن اختلط وخرف امتنع من اأخذ االإجازة منه ")3(.
ة اأنواع اأ�سار اإليها العلماء يف مظانها، والذي ن�سري اإليه –  واالإجازة لها عدَّ  
هنا – هو العموم منها، وعند النظر يف كل نوع منها جتد فيها ت�ساحمًا اأخف من 
الذي قبله، وما زال العلماء يت�ساحمون يف ع�سر الرواية، وقد ال يكون هناك كبري 

فائدة منها، وقد انقطع عهد الرواية ال�سابق بتدوين ال�سنة يف بطون الكتب .
املقنع يف علوم احلديث )1 / 149( .   )1( 

امل�سدر ال�سابق   )1 / 310(.   )2( 
املوقظة يف علم م�سطلح احلديث )1 / 15(,وباجلملة :" فالإجازة �سرورية؛ لأنه قد ميوت الرواة, ويفقد احلفاظ الوعاة فيحتاج اإىل اإبقاء    )3( 
الإ�سناد, ول طريق اإل الإجازة, فالإجازة فيها نفع عظيم ورفد ج�سيم اإذا املق�سود اإحكام ال�سنن املروية يف الأحكام ال�سرعية واإحياء الآثار 
�سواء كان بال�سماع اأو القراءة اأو املناولة اأو الإجازة, و�سومح بالإجازة لقوله تعاىل: ) وما جعل عليكم يف الدين من حرج ( ويف احلديث 
قوله �سلى الله عليه و �سلم " بعثت باحلنيفية ال�سمحة ". وانظر: الوجيز يف ذكر املجاز واملجيز )1 / 1(, النكت على مقدمة ابن ال�سالح 

)3 / 509( للزرك�سي .
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فاإذا قال قائل: ما فائدة االإجازة، وال�سماع قد انقطع، واالأحاديث قد دونت،   
وحفظت؟!

قيل له: اإن يف االإجازة اليوم: �سنة عظيمة، خ�ض الله عز وجل بها هذه االأمة   
دون غريها من االأمم، وحث عليها �سلفنا ال�سالح)1(.

املطلب اخلام�ض
الت�سامح برواية ما اأُِخذ على �سبيل املذاكرة

اإن من اأ�سول وقوانني الرواية ما �سبق ذكره من كالم القا�سي عيا�ض –   
يرحمه الله – يف املطلب املا�سي، وعادة املحدثني اأن يتلقى الواحد منهم احلديث من 
�سيخه، اأو قرينه يف الطلب على وجه التحديث، اإال اأنهم – اأحيانًا – يعر�ض لهم ما 
ي�سرفهم عن ذلك بحيث يح�سل بينهم ما فيه ت�سامح يف �سبطه، ومن ذلك ما اأخذه 

بع�سهم من بع�ض على �سبيل املذاكرة.
واملذاكرة يح�سل فيها ت�سامح، بخالف حال ال�سماع، اأو االإمالء)2(.  

وقد كانوا يكتبون اأحاديث ال�سعفاء للمعرفة، ويت�ساهلون يف التحديث اأثناء   
املذاكرة فيحدثون عن كل من رووا عنه، ولذلك فتحمل ت�ساهلهم يف التحديث عن 

الكذابني وغريهم، على التحديث اأثناء املذاكرة اأو للتعجب .
قال �سفيان الثوري : اإذا جاءت املذاكرة جئنا بكل، واإذا جاء التح�سيل جئنا   

مبن�سور بن املعتمر)3(.
وقال اأبو عبد الله الذهبي:"اإذا قال: حدثنا فالن مذاكرة ، دل على وهن ما،   

اإذ املذاكرة يت�سمح فيها ")4(.
وقال احلافظ ابن حجر يف "النكت" يف معر�ض كالمه ورده على مغلطاي   
ب�ساأن رواية اأبي حنيفة عن مالك :" الأن روايته عن مالك مل تثبت، وعلى فر�ض ثبوتها 

الوجازة يف الأثبات والإجازة )1 / 34( .   )1( 
�سرح علل الرتمذي )2 / 92( لبن رجب .   )2( 

تهذيب الكمال )28 / 553(, اخلرب الثابت )1 / 23( .   )3( 
املوقظة )1 / 14(.   )4( 
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فال حت�سن املفا�سلة بني من روى رجل حديثًا اأو حديثني على �سبيل املذاكرة وبني من 
روى عنه األوفًا ")1(.

يف  ومنزلتها  اخلا�ض  و�سعها  للمذاكرة  اأن  هذا:  احلافظ  كالم  من  وُيفهم   
الرواية كما هي عادة املحدثني .

حالة  يف  م�سايخه  عن  ياأخذه  ما  بني  يفرق  املحدثني  من  الواحد  كان  ولقد   
التحديث وحالة املذاكرة؛ واإمنا فرق بينهما احتياطًا)2(.

واإذا كان يف �سماع الراوي بع�ض الوهن فعليه بيانه حال الرواية فاإن يف   
اإغفاله نوًعا من التدلي�ض وذلك كاأن ي�سمع من غري اأ�سل، اأو يحدث هو اأو ال�سيخ وقت 
القراءة، اأو ح�سل نوم اأو ن�سخ اأو �سمع بقراءة م�سحف اأو حلان، اأو كان الت�سميع 
بخط من فيه نظر، ومنه اإذا حدثه من حفظه يف املذاكرة؛ لت�ساهلهم فيها فليقل: حدثنا 
يف املذاكرة ونحوه كما فعله االأئمة ومنع جماعة منهم، كابن مهدي وابن املبارك واأبي 
زرعة احلمل عنهم حال املذاكرة لت�ساهلهم فيها؛ والأن احلفظ خوان وامتنع جماعة 

من رواية ما يحفظونه اإال من كتبهم، ومنهم اأحمد بن حنبل)3(.
وعليه فقد كان العلماء يت�ساحمون حال املذاكرة يف �ساأن الرواية، وكان كثري   
اإذا جاء موعد الرواية و�ساأل اأحُدهم االآخر حديثًا مل ي�سمعه،  منهم قد يذاكر حتى 

ذهب واأخرج كتابه وحدثه منه مبا�سرة .
املطلب ال�ساد�ض

الت�سامح يف بيان ن�سب الراوي, واإن مل يكن موجودًا يف الأ�سل
ال �سك اأن نقل االآثار قائم على اأحوال النقلة، وقبوَله ورَده مبنٌي على ا�ستقامة   
ون�سبة  -ا�سمًا  الراوي  عني  معرفة  احلال  ا�ستقامة  ومن  ذلك،  عدم  اأو  اأحوالهم 
مهماًل  الراوي  ا�سم  املحدثني  بع�ض  يورد  قد  ولكن  اتفاقهم،  هذا  –وعدالته،وعلى 

النكت على كتاب ابن ال�سالح )1 / 61( لبن حجر.   )1( 
النكت على مقدمة ابن ال�سالح  )2 / 52( للزرك�سي, وملثل هذاُي�ستدلبحديث ه�سام ابن عمار الذي رواه عنه البخاري يف حديث املالهي .    )2( 

فتاأمل, وانظر: تدريب الراوي )2 / 54( .
التقريب والتي�سري ملعرفة �سنن الب�سري النذير )1 / 17(, تدريب الراوي )2 / 123( .   )3( 
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دون اأن ين�سبه، اإما ل�سهرته عنده، واإما الأمر اآخر، واأدب ال�سامع اأن يحدث كما �سمع 
من �سيخه دون زيادة اأو نق�ض، وملا كان هناك من �سرورة بيان االأ�سماء املهملة، فقد 

ت�سامح العلماء يف ذلك، واإن كان غري موجود يف اأ�سل روايته .
املحدثني  من  جماعٌة  املحدثني:"  بع�ض  ت�سرفات  يذكر  وهو  اخلطيب  قال   
ُيقت�سر يف الرواية عنهم على ذكر اأ�سمائهم دون اأن�سابهم ؛ اإذا كان اأمرهم ال ُي�سكل 
. ومنزلتهم من العلم ال جُتهل، فمنهم : اأيوب بن اأبي متيمة ال�سختياين، ويون�ض بن 
عبيد، و�سعيد بن اأبي عروبة وه�سام بن اأبي عبدالله ، ومالك بن اأن�ض ، وليث بن �سعد 
، ونحوهم من اأهل طبقتهم . واأما ممن كان بعدهم، فعبدالله بن املبارك يروي عنه 

عامة اأ�سحابه في�سمونه، وال ين�سبونه)1(.
وقال ابن كثري: " وجتوز الزيادة يف ن�سب الراوي، اإذا بني اأن الزيادة من   

عنده. وهذا حمكي عن اأحمد بن حنبل وجمهور املحدثني، والله اأعلم ")2(.
ابن  اأو  �سالم،  بن  اأو  جعفر،  ابن  هو:  حممد  حدثنا  يقول:  اأن  فلتلميذ   

ب�سار،وهكذا . فقد ت�ساحموا يف ذلك .
املطلب ال�سابع

الت�سامح يف املقابلة
من قواعد واأ�سول الرواية العناية ب�سبط الكتاب،ومن موا�سفات هذا القيد:   

مقابلة الفرع باالأ�سل الذي نقل منه، واإال فال .
حال  كتابيهما  و�سيخه  هو  مي�سك  اأن  املقابلة  واأف�سل  جماعة:"  ابن  قال   
ال�سماع، وينظر معه من ال ن�سخة معه وال �سيما اإن كان يريد النقل من ن�سخته، وقال 
يحيى بن معني: ال يجوز اأن يروي من غري اأ�سل ال�سيخ اإال اأن ينظر فيه بنف�سه حالة 

ال�سماع، وال�سحيح اأنه يكفى مقابلة ثقة اأي وقت كان ")3(.
فتح املغيث )2 / 342(, البيان والتبيني ل�سوابط وو�سائل متييز الرواة املهملني )1 / 19( .   )1( 

الباعث احلثيث )1 / 19( .   )2( 
املنهل الروي )1 / 94( .   )3( 
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اإال بعد املقابلة  اإذا ن�سخه فال ينقل �سماعه اإىل ن�سخته  قال ابن امللقن:" ثم   
املر�سية، وال ينقل �سماعًا اإىل ن�سخة اأو يثبته فيها عند ال�سماع ابتداء اإال بعد املقابلة 

املر�سية، اإال اأن يبني كونها غري مقابلة ")1(.
قال ال�سيخ طاهر اجلزائري:"على الطالب مقابلة كتابه بكتاب �سيخه الذي   
يرويه عنه �سماعا اأو اإجازة اأو باأ�سل اأ�سل �سيخه املقابل به اأ�سل �سيخه اأو بفرع 
مقابل باأ�سل ال�سماع املقابل بال�سروط اأو بفرع مقابل بفرع قوبل كذلك، والغر�ض 
اأن يكون كتاب الطالب مطابقًا لكتاب �سيخه الذي رواه عنه، واإمنا قيدوا اأ�سل االأ�سل 
بكونه قد قوبل عليه االأ�سل الأنه قد يكون ل�سيخه عدة اأ�سول قد قوبل اأ�سل �سيخه 
باأحدها فاإنها ال تكفي املقابلة بغريه؛ الحتمال اأن تكون فيه زيادة اأو نق�ض، فيكون 

قد اأتى ب�سيء مل يروه �سيخه له، اأو حذف �سيئا مما رواه �سيخه له ")2(.
الرواية، ولكن  اأهل  املقابلة يف ا�سطالح  اأهمية  لنا  يتبني  ومما �سبق ذكره   
؟ وهل  الرواية  قوانني  من  القانون  هذا  مثل  والت�سامح  يف  الت�ساهل  ماهي وجوه 

ت�سح الرواية من غري مقابلة ؟
قال ابن دقيق العيد:" واإذا قابل باأ�سل �سيخ �سيخه، ال باأ�سل �سماعه من   
�سيخه، فهل ُيكتفى بذلك ؟ت�سامح يف ذلك قوم من املغاربة وبع�ض امل�سارقة، واأباه 
املحققون من م�سايخنا، الأنه يحتمل اأن يكون الذي يريد اأن يرويه، غري م�سموع له، 

ل")3(. واإن كان يف اأ�سل �سيخ ال�سيخ، فيكون يف روايته له ُمَبلِّغًا ما مل يتحمَّ
وقال اأبو عبد الله الذهبي:"ومن الت�ساهل: ال�سماع من غري مقابلة، فاإن كان   
كثري الغلط مل يجز، واإن جوزنا ذلك في�سح فيما �سح من الغلط، دون املغلوط واإن 
قال  �سيخه)4(.  اأ�سل  من  يحدث  اأن  بعد  فيما  له  يجوز  ال  لكن  فمحتمل،  الغلط  ندر 
ال�سخاوي :" وجوز االأ�ستاذ اأبو اإ�سحاق االإ�سفرائيني: اأن يروي املحدث من فرع 

املقنع يف علوم احلديث )1 / 367( .   )1( 
توجيه النظر اإىل اأ�سول الأثر )2 / 772(.   )2( 

القرتاح يف فن ال�سطالح )1 / 24( .   )3( 
املوقظة )1 / 14( .   )4( 
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غري مقابل، بل ون�سب اجلواز اأي�سًا للخطيب كما يف كفايته لكن اإن بني عند الرواية 
اأنه مل يعار�ض وكان الن�سخ لذلك الرفع من اأ�سل معتمد. و�سبقه اأبو بكر االإ�سماعيلي 
اأو  زلة  من  يقع  ع�سى  ملا  يعار�ض  اأنه  يبني  اأن  بد  ال  اإنه  فقال:  اأولهما  ا�سرتاط  اإىل 
�سقوط، واإليه ذهب اأبو بكر الربقاين �سيخ اخلطيب كما حكاه عنه فقال: اإنه روى لنا 

اأحاديث كثرية قال فيها اأنباأنا فالن ومل اأعار�ض باالأ�سل)1(.
ويف فتح املغيث – اأي�سًا – :" قال اخلطيب والذي يوجبه النظر اأنه متى   
اأن  له  ال�سيخ جاز  التي �سمعها من  الن�سخة هي  التي ت�سمنتها  اأن االأحاديث  عرف 
يرويها اإذا �سكنت نف�سه اإىل �سحة النقل وال�سالمة من دخول الوهم لها، وهو موافق 
ملا تقدم عنه يف املقابلة من جواز الرواية من فرع كتب من اأ�سل معتمد، مع كونه مل 

يقابل لكن ب�سرط البيان لذلك حني الرواية.
واإىل ما ذهب اإليه اأيوب والرب�ساين جنح ابن كثري من املتاأخرين وكذا رخ�ض   
فيه اأي�سًا ال�سيخ ابن ال�سالح، لكن مع وقوع االإجازة من امل�سِمع له بذلك الكتاب،  
اأو ب�سائر مروياته التي تقدم اأنه ال غناء يف كل �سماع عنها احتياطًا ليقع ما ي�سقط 
يف ال�سماع على وجه ال�سهو وغريه من كلمة فاأكرث مرويًاباالإجازة.قال ولي�ض فيه 
حينئذ اأكرث من روايته تلك الزيادات باالإجازة بلفظ: اأنا اأو ثنا من غري بيان لالإجازة 
فيها. واالأمر يف ذلك قريب يقع يف حمل الت�سامح فاإن كان الذي يف الن�سخة �سماع 
�سيخ �سيخه اأو هي م�سموعة على �سيخ �سيخه، اأو مروية عن �سيخ �سيخه، فينبغي له 
حينئذ يف رواية منها اأن يكون له اإجازة �ساملة من �سيخه، ول�سيخه اإجازة �ساملة من 

�سيخه قال: وهذا تي�سر ح�سن هدانا الله)2(.

فتح املغيث )2 / 192( .   )1( 

فتح املغيث )2 / 238( .   )2( 
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املطلب الثامن
الت�سامح برواية ما يف اأ�سل غريه

اإن من اأ�سول الرواية وقواعد التحديث اأال يحدث الراوي اإال مبا يف اأ�سله   
املقابل باأ�سل �سيخه، كما �سبق بيانه يف املطلب ال�سابع .

اإال اأنه قد يقع نوع ت�سامح باأن يحدث الراوي مبا يف اأ�سل غريه حت�سينًا للظن   
بالكتاب الذي يروي منه،  وثقته مب�سنفه. قال ال�سيخ اأبو عمرو بن ال�سالح:"واإذا 
اأراد اأن ينقل من كتاب من�سوب اإىل م�سنف فال يقل: قال فالن كذا وكذا اإال اإذا وثق 
ب�سحة الن�سخة باأن قابلها هو، اأو ثقة غريه باأ�سول متعددة كما نبهنا عليه يف اآخر 
النوع االأول. واإذا مل يوجد ذلك ونحوه فليقل: بلغني عن فالن اأنه ذكر كذا وكذا اأو: 

وجدت يف ن�سخة من الكتاب الفالين وما اأ�سبه هذا من العبارات.
ذلك  اجلازم يف  اللفظ  باإطالق  االأزمان  هذه  النا�ض يف  اأكرث  يت�سامح  وقد   
من غري حتر وتثبت، فيطالع اأحدهم كتابًا من�سوبًا اإىل م�سنف معني وينقل منه عنه 
من غري اأن يثق ب�سحة الن�سخة قائال: قال فالن كذا وكذا اأو: ذكر فالن كذا وكذا، 
الغالب  يف  عليه  يخفي  ال  بحيث  فطنًا  عاملًا  املطالع  كان  فاإن  قدمناه:  ما  وال�سواب 
موا�سع االإ�سقاط وال�سقط وما اأحيل عن جهته اإىل غريها، رجونا اأن يجوز له اإطالق 
اللفظ اجلازم فيما يحكيه من ذلك. واإىل هذا فيما اأح�سب ا�سرتوح كثري من امل�سنفني 
فيما نقلوه من كتب النا�ض والعلم عند الله تعاىل، هذا كله كالم يف كيفية النقل بطريق 

الوجادة ")1(.
راويها  بخط  اأحاديث  ال�سخ�ض  يجد  اأن  الواو هي:  بك�سر  والِوجادة  قلت:   
- �سواء لقيه اأو �سمع منه، اأم مل يلقه ومل ي�سمع منه - اأو اأن يجد اأحاديث يف كتب 

ملوؤلفني معروفني .

مقدمة ابن ال�سالح )1 / 180(, التقييد والإي�ساح )1 / 202( .   )1( 
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فيها:  يقول  الله،  عبد  ابنه  عنه  نقلها  كثرية  اأحاديث  اأحمد"  "م�سند  ويف   
"وجدت بخط اأبي يف كتابه"، ثم ي�سوق احلديث، ومل ي�ستجز اأن يروَيها عن اأبيه، 
يف  عنده  حمفوظة  وكتبه  له،  معروف  اأبيه  وخط  وتلميذه،  وابنه  كتبه  راوية  وهو 

خزائنه)1(.
والوجادة قد قبلها االإمام البخاري، وهي طريقة من طرق التحمل لل�سنة، وال   

تكون مع ال�سماع وامل�سافهة)2(.
وقد ا�ستمر العمل عليها قدميًا وحديثًا، وهو من باب املنقطع واملر�سل غري   
اأنه اأخذ �سوبًا من االت�سال لقوله وجدت بخط فالن)3(، وهذا نوع من الت�سامح يف 

الرواية بها ظاهٌر بنيِّ .
قال اأبو القا�سم االزهري:" كان ابن حيويه مكرثًا، وكان فيه ت�سامح، رمبا   
بن  احل�سن  اأبي  كتاب  من  فيقروؤه  منه،  قريبًا  اأ�سله  يكون  وال  �سيئًا  يقراأ  اأن  اأراد 

الرزاز؛ لثقته بذلك الكتاب ". ثم قال: وكان مع ذلك ثقة)4(.
قلت: واأبو عمر بن حيوية هذا قال عنه االإمام الذهبي :" االمام املحدث الثقة   
امل�سند، اأبو عمر، حممد بن العبا�ض بن حممد بن زكريا بن يحيى البغدادي، من علماء 

املحدثني ")5(.
الوزير  علي  اأبو  املحدث،  علي  بن  احل�سني  بن  م�سعود  بن  احل�سن  وهذا   
الدم�سقي، رحل واأدرك حديث الطرباين، قال ابن ع�ساكر: فيه ت�سامح �سديد ا�سرتى 
ن�سخة غري م�سموعة باملعجم الكبري للطرباين، فكان يحدث منها وهي غري منقولة من 

اأ�سل �سماعه وال عور�ست به)6(.
قلت: فلعله ل�سهرة معجم الطرباين، ت�سامح يف اأن يروَي من هذه الن�سخة   

حتى واإن كانت غري معار�سة باأ�سل ... والعلم عند الله تعاىل .
انظر: التو�سيح الأبهر لتذكرة ابن امللقن يف علم الأثر )1 / 78(, الباعث احلثيث )1 / 17(.   )1( 

اإجماع املحدثني )1 / 130( .   )2( 
توجيه النظر اإىل اأ�سول الأثر )2 / 769( .   )3( 

امل�ستفاد من ذيل تاريخ بغداد )2 / 106(,�سري اأعالم النبالء )16 / 410(.   )4( 
ال�سري )16/ 409( .   )5( 

ميزان العتدال )1 / 523(.   )6( 
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املبحث الثاين
الت�سامح يف قوانني الرواية فيما يتعلق باملروي

املطلب االأول
الت�سامح يف ن�سبة املوقوف واملقطوع اإىل احلديث

اإننا عندما ن�سمع لفظة حديث، فاملتبادر اإىل الذهن متامًا هو املنقول عن النبي   
�سلى الله عليه و�سلم ، وهذا هو االأ�سل الذي ُقعدت له القواعد، واأُن�ساأت له قوانني 
الرواية، فما حم�سلة علم اأ�سول احلديث اإال معرفة ما ي�سح ن�سبته اإىل النبي �سلى 

الله عليه و�سلم ومعرفة املرذول .
وعندما ننظر يف كتب اأ�سول احلديث فاإننا جند م�سطلحات اأخرى تتعلق باملنت غري 
املرفوع فيه  اإحلاقها بجوار  اأن  ال�سالة وال�سالم، وال �سك  النبي عليه  اإىل  املرفوع 

ت�سامح وا�سح .
قال الزرك�سي وهو يتحدث عن املقطوع:" قلت يف اإدخاله يف اأنواع احلديث   
ت�سامح كثري؛ فاإن اأقوال التابعني ومذاهبهم ال مدخل لها يف احلديث فكيف يكون 
نوعًا منه ؟ نعم يجيء هنا ما بني يف املوقوف من اأنه اإذا كان ذلك ال جمال لالجتهاد 

فيه اأن يكون يف حكم املرفوع وبه �سرح ابن العربي، وادعى اأنه مذهب مالك")1(.
وقال ال�سيخ مال علي القاري، وهو يتحدث عن املوقوف يف �سرحه للنخبة:"   
وفيه ت�سامح من باب عموم املجاز، واإال فاملوقوف هو: ما يروى عن ال�سحابة ال من 
بعدهم، فاإن قلت: قد يطلق املوقوف اإىل ما يروى عن غري ال�سحابة، قلت: اإمنا يطلق 
عليه مقيدًا، فيقال: حديث كذا وقفه فالن على عطاء، اأو على طاوو�ض، واإما اإذا اأطلق، 

فيخت�ض بال�سحابة ")2(.

النكت )1 / 421(, قواعد التحديث من فنون م�سطلح احلديث )1 / 100(, قدمت الكالم عن املقطوع؛ لتقدم كالم الزرك�سي على القاري.   )1( 
�سرح نخبة الفكر للقاري )1 / 471( .   )2( 
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املطلب الثاين
الت�سامح يف اإطالق املر�سل على رواية ال�سحابة

اأو  االنقطاع،  من  وخلوه  االإ�سناد،  ات�سال  �سبق:  كما  الرواية  قوانني  من   
وجود ما يلفت االنتباه ويثري الغرابة؛ الأي �سبب كان .

التابعي  اإىل  مت�سلة  باأ�سانيد  املحدث  يرويه  الذي  املحدثني:  عند  واملر�سل   
عليه  الله  �سلى  الله  ر�سول  قال  �سغريًا-:  اأو  كبريًا،  كان  �سواء  التابعي-  فيقول 

و�سلم)1(.
واملر�سل؛ خللوه من �سرط االت�سال ُحكم عليه بال�سعف، وعدم حجيته)2(.  

وما رواه ال�سحابة ر�سي الله عنهم عن النبي �سلى الله عليه و�سلم جممع   
اأن هناك قرائن تدل على عدم �سماع ذلك  اإال  على حجيته واحلكم عليه باالت�سال، 
ال�سحابي للنبي �سلى الله عليه و�سلم لبع�ض مروياته منه مبا�سرة، اإما ل�سغر �سن 
اإ�سالمه، وروى لنا من الوقائع واالأحداث ما ال ميكن له  لتاأخر  اأو  ذلك ال�سحابي، 
م�ساهدته وال ح�سوره، اإ�سافة اإىل ذلك عدم ذكره ال�سم ال�سحابي الذي حدثه عن 

النبي �سلى الله عليه و�سلم)3(.
فمثل هذا النوع من املرويات، واإن فقد �سرط ال�سماع، اإال اأنه حممول على   

ال�سحة والقبول؛ اإذ ال�سحابة ر�سي الله عنهم جممع على عدالتهم .
واإذا عرفت تعريف املر�سل بكل تعريف، عرفت اأنه ال ي�سح اأن يقال: مر�سل   

ال�سحابة؛ اإذ ال مر�سل لهم ففي قولهم مر�سل ال�سحابة ت�سامح)4(.
معرفة علوم احلديث )1 / 67(, النكت على كتاب ابن ال�سالح )2 / 543( .   )1( 

قال م�سلم يف مقدمته )1 / 23(:" واملر�سل من الروايات فى اأ�سل قولنا وقول اأهل العلم بالأخبار لي�ض بحجة .   )2( 
قال احلافظ اأبو علي الغ�ساين " لي�ض يعد مر�سل ال�سحابي مر�سال فقد كان ياأخذ بع�سهم عن بع�ض ويروي بع�سهم عن بع�ض وقال: كان    )3( 
لعمر بن اخلطاب جار من الأن�سار يتناوب معه النزول اإىل ر�سول الله �سلى الله عليه و �سلم ينزل هو يومًا والآخر يومًا قال: فاإذا نزلت 
جئته بخرب ذلك اليوم من الوحي وغريه وقال الرباء :" ما كل ما نحدثكم به عن ر�سول الله �سلى الله عليه و �سلم �سمعناه من ر�سول الله 
�سلى الله عليه و �سلم ولكن �سمعناه وحدثنا اأ�سحابنا وكنا ل نكذب "  . وقال ابن طاهر يف كتاب اليواقيت: " كان من مذهب ال�سحابة ر�سي 
الله تعاىل عنهم اأنه اإذا �سح عندهم اأن ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم ذكر حديثًا رووه عنه من غري اأن تذكر الوا�سطة بينهم فقد روى اأبو 
هريرة وابن عبا�ض " ق�سة "واأنذر ع�سريتك الأقربني " وهذه الق�سة كانت مبكة يف بدء الإ�سالم, مل يح�سرها اأبو هريرة, وي�سغر عنها �سن 
ابن عبا�ض, وروى ابن عمر ر�سي الله تعاىل عنهما " وقوف النبي �سلى الله عليه و �سلم على قليب بدر " وابن عمر مل يح�سر بدرا  وروى 

امل�سور بن خمرمة ومروان بن احلكم ق�سة احلديبية و�سنهما ل يحتمل . وانظر: النكت على مقدمة ابن ال�سالح )503/1( للزرك�سي .
تو�سيح الأفكار )1 / 269( .   )4( 
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قال اأبو عبد الله الذهبي:" ف�سيغة" قال" ال تدل على ات�سال، وقد اغتفرت   
يف ال�سحابة، كقول ال�سحابي: قال ر�سول الله - �سلى الله عليه و�سلم - فحكمها 

االت�سال اإذا كان ممن تيقن �سماعه من ر�سول الله - �سلى الله عليه و�سلم)1(.
فقول الذهبي :" وقد اغتفرت " داللة على اأن قول ال�سحابي املتيقن روؤيته   
و�سماعه للنبي �سلى الله عليه و�سلم: من باب املر�سل الذي فقد �سرط ال�سماع، اإال اأن 

و�سفه باالإر�سال فيه ت�سامح .
املطلب الثالث

الت�سامح يف الرواية عن ال�سعفاء
عدَّ كثري من العلماء انتقاء ال�سيوخ مزية من مزايا الراوي، بل ن�سوا كذلك   

على اأفراد من العلماء اأنه كان ال يروي اإال عن ثقة .
ومن هوؤالء مالك بن اأن�ض فاإنه كان ال يروي اإال عن ثقة كما قال ابن املديني)2(.  

وكذا يحي بن �سعيد القطان)3(. وبقي بن خملد)4( وعدد غري هوؤالء .
واإمنا املق�سود – هنا – اأن هناك من الثقات، بل واملنتقني للرواة من وقع   

عندهم نوع ت�سامح يف الرواية عن بع�ض ال�سعفاء، ملق�سد كان عندهم .
مرويات  انت�سار  وقمع  لل�سنة،  حيطة  النا�ض  اأ�سد  من  كانوا  واإن  فالنقاد   
وله  الرواية،  قانون  والت�سامح يف  الت�ساهل  قد �سدر منهم هذا  اأنهم  اإال  ال�سعفاء، 

اأمثلته .
فمن ذلك ما حكي عن اإمام من اأئمة ال�سنعة، وجبل احلفظ والرواية: م�سلم   
بن احلجاج �ساحب ال�سحيح من روايته عن: �سويد بن �سعيد . قال اإبراهيم بن اأبى 
طالب:" قلت مل�سلم: كيف ا�ستجزت الرواية عن �سويد يف ال�سحيح ؟ فقال: ومن اأين 

كنت اآتي بن�سخة حف�ض بن مي�سرة؟".
املوقظة  )1 / 11(.   )1( 

الثقات لبن حبان )7 / 459(, اإ�سعاف املبطاأ )1 / 9( .   )2( 
الثقات للعجلي  )2 / 353( .   )3( 

اإكمال تهذيب الكمال )1 / 285(.   )4( 
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قلت: فهذا الت�ساهل من االإمام م�سلم يف روايته عن �سويد بن �سعيد، رغم   
اب ولو كان يل  به، وقال: كذَّ اختالف كالم النقاد فيه، بل االإمام يحيى بن معني َكذَّ
�سيف وفر�ض؛ لغزوته)1(، ومع ذلك خّرج له م�سلم، ومل يكن يخفى عليه حال �سويد 
اإ�سناد �سويد فيها؛  هذا، ولكن الأجل طلب م�سلم لن�سخة حف�ض بن مي�سرة، ولعلو 
ا�سطر م�سلمًا اأن يروي عنه، بل اعتذار م�سلم البني يف اآخر كالمه ما ُي�سعر بت�سعيفه 

عنده، والله اأعلم .
عبد  اأن  ذلك:  فمن  والرتهيب،  الرتغيب  باأمور  يتعلق  فيما  ت�سامٌح  وللعلماء   
احلق اأورد يف "االأحكام"  حديثًا من رواية  عبد الله بن عمر مكربًا، و�سكت عنه، 
فتعقبه ابن القطان، وقال:" الظاهر اأنه مل ي�سكت عنه ت�سحيحًا، واإمنا ت�سامح فيه؛ 

الأنه من احلث اأو الرتغيب)2(.
وما �سبق ذكره من ت�سامح العلماء يف الرواية عن ال�سعفاء، فقد كان ملحظًا   
�سائعًا عند االأئمة ففي " طبقات احلنابلة" باالإ�سناد اإىل االإمام اأحمد – يرحمه الله-

قال اأبو عبد الله النوفلي:" �سمعت اأبا عبد الله اأحمد بن حنبل يقول :"اإذا روينا عن 
ر�سول الله - �سلى الله عليه و�سلم -: يف احلالل واحلرام �سددنا يف االأ�سانيد، واإذا 
روينا عن النبي - �سلى الله عليه و�سلم - يف ف�سائل االأعمال وماال ي�سع حكمًا وال 

يرفعه ت�ساهلنا يف االأ�سانيد")3(.
ويف "نتائج االأفكار" قال احلافظ ابن حجر:" مل اأقف يف مو�سى على جتريح   
وال تعديل، اإال اأن ابن حبان ذكره يف "الثقات" وقال: يخطئ، وهذا عجيب منه الأن 
مو�سى مقل فاإذا كان يخطئ مع قلة روايته فكيف يوثق وي�سحح حديثه؟ فلعل من 

�سححه، اأو ح�سنه ت�سامح؛ لكون احلديث من ف�سائل االأعمال ")4(.

الكامل يف �سعفاء الرجال )1 / 331(..   )1( 
بيان الوهم والإيهام يف كتاب الأحكام )4 / 323(, وذكر ابن القطان اأمثلة اأكرث من هذا تدل على ما ُذكر.   )2( 

طبقات اجلنابلة )1 / 425(.   )3( 
.)59/1(   )4( 
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املطلب الرابع
الت�سامح يف التمثيل بال�سعيف

اإن من عادة العلماء يف كل فن حينما يقعدوا القواعد، اأو ي�سعوا القوانني:   
اأن يدعموا ذلك بالتمثيل عليه؛ الأجل اإي�ساح القاعدة، اأو اال�ستدالل لها .

ومن هوؤالء العلماء: املحدثون، واملعتنون بالت�سنيف فيه رواية ودراية .  
فاإن تكلموا يف اأ�سول احلديث وقواعده �سربوا لذلك االأمثال، واإن تكلموا يف علل 

احلديث، اأو رجاله ا�ستدلوا عليه، وهكذا .
وهذا اال�ستدالل منهم، االأ�سل فيه اأن يكون بدليل مقبول، اإال اأنه قد وقع من   

بع�سهم نوع ت�سامح يف اال�ستدالل بال�سعيف .
عبد  املظفر  اأبي  ال�سالح عن  ابن  اأبو عمرو  ال�سيخ  به  ا�ستدل  ما  ذلك  فمن   
الرحيم بن احلافظ اأبي �سعد، عن اأبيه، عن ابنه املظفر ب�سنده عن اأبي اأمامة مرفوعًا: 
" اأح�سروا موائدكم البقل، فاإنه مطردة لل�سيطان مع الت�سمية " . قال االإمام ابن كثري 
عنه: �سكت عليه ال�سيخ اأبو عمرو، وقد ذكره اأبو الفرج بن اجلوزي يف املو�سوعات، 

واأخلق به اأن يكون كذلك)1(.
قلت: فهذا ال�سنيع من ال�سيخ ابن ال�سالح حممول على الت�سامح يف �سرب   

االأمثال، وقد يكون فيه غلط اأحيانًا، والعلم عند الله تعاىل .

 
مقدمة ابن ال�سالح )1 / 314(, الباعث احلثيث )1 / 28(.   )1( 



جملة ت�أ�صيل العلوم {278}

خامتـــــة
يتعلق  مما  املخت�سر  البحث  هذا  باإجناز  علي  منَّ  اأن  واأ�سكره  ربي  اأحمد   

بالت�سامح يف قوانني الرواية؛ وانتهيت اإىل النتائج التالية:
اأوًل: اأن للرواية عند املحدثني قواعد وقوانني كان الغر�ض منها هو: �سيانة ال�سنة 

النبوية من الدخيل عليها.
ثانيًا: اأن املحدثني – رحمهم الله – كانوا �سديدي العناية بتلك القواعد والقوانني، 

وتطبيقها تطبيقًا عمليًا واألزموا اأنف�سهم بها .
ثالثًا: رغم �سدة مت�سك العلماء بتلك القوانني، اإال اأنه وقع منهم نوع ت�سامح جتاه تلك 

القوانني مبا ال يوؤثر على مكانة ال�سنة النبوية، ونتائج تلك القوانني .
رابعًا: اأن الباحث تعر�ض لثمانية مطالب يف املبحث االأول، واأربعة مطالب يف املبحث 

الثاين ظهر له من خاللها ت�سامٌح يف قوانني الرواية .
باآخر  لي�ست  الرواية،  قوانني  يف  الت�سامح  من  املذكورة  الوجوه  هذه  اأن  خام�سًا: 
ل�ساحب هذا  تظهر  اأخرى مل  اأمور  على  الوقوف  له  ُيفتح  اآخر  باحثًا  فلعل  املمكن، 

البحث .
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امل�سادر واملراجع
بني  املعنعن  احلديث  يف  بال�سماع  العلم  ا�سرتاط  عدم  على  املحدثني  اإجماع   .1
املتعا�سريناملوؤلف : ال�سريف حامت بن عارف العونيدار الن�سر : دار عامل الفوائد 
للن�سر والتوزيعبلد الن�سر : اململكة العربية ال�سعوديةالطبعة : االأوىل، 1421هـ.

بن  الكرمي بن حممد  �سعيد عبد  اآبى  االمام   : االإمالء واال�ستمالءاملوؤلف  اأدب   .2
من�سور التميمي ال�سمعاني�سرح ومراجعة: �سعيد جممد اللحامالطبعة: االوىل 

1409 هـ - 1989 م، النا�سر : دار ومكتبه الهالل ـ بريوت -
الف�سل  اأبو  بكر  اأبي  ابن  عبدالرحمن   : املوطاأاملوؤلف  برجال  املبطاأ  اإ�سعاف   .3

ال�سيوطي، النا�سر : املكتبة التجارية الكربى - م�سر ، 1389 – 1969.
االقرتاح يف فن اال�سطالح العيداملوؤلف : احلافظ ابن دقيق العيد.  .4

اإكمال تهذيب الكمال اجلزء االأول والثانياملوؤلف : احلافظ عالء الدين مغلطاي   .5
بن قليج احلنفي ) 689 - 762 هـ (املحققان : اأبو عبد الرحمن عادل بن حممد و 
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العدوى حقيقتها وثبوتها وأثرها )جائحة فريوس كورونا املستجد ]كوفيد -19 أمنوذجا[ »دراسة عقدية«
د. لطيفة بنت �صليم�ن بن اإبراهيم الأحمد•

ملخـــــــــ�ض
يتناول البحث التعريف بالعدوى وفريو�ض كورونا،وبيان كيف ميكن احلد   
من انت�سار العدوى، وما اأثر االإ�سابة بها، وهدف البحث اإىل بيان كيف يتم التعامل 
مع العدوى. وخطورة فريو�ض كورونا وانت�ساره ال�سريع بني الدول، وعموم البلوى 
ة اإىل بيان ما يتعلق بالعدوى من اأحكام. وقد اعتمدت يف  به. ومدى حاجة النا�ض املا�سَّ
البحث على املنهج اال�ستقرائي القائم على جمع املادة العلمية املتعلقة باملو�سوع مع 
حتليلها، واملنهج التحليلي لتحليل الظاهرة واملنهج اال�ستنباطي ال�ستنباط االأحكام 
اإن  منها،  النتائج  من  جملة  اإىل  البحث  خالل  من  وتو�سلت  والعقدية،  الت�سريعية 
الطاعون من االأوبئة املعدية القاتلة. واأن فريو�ض كورونا من االأمرا�ض املعدية،التي 
اإقامة ال�سالة يف جماعة  التعبدية من  ال�سعائر  مل تكن موجودة من قبل، واأن منع 
واحلج والعمرة من اأ�سباب احلد من انت�سار فريو�ض كورونا. واإىل تو�سيات عدة 
منها، �سرورة اتخاذ جميع االإجراءات التي من �ساأنها احلد من انت�سار هذا الفريو�ض 
والعدوى به، و�سرورة االلتزام بجميع االإجراءات االحرتازية التي اتخذتها اململكة 
العربية ال�سعودية فيما يتعلق باحلد من انت�سار هذا الفريو�ض، �سرورة اإجراء مزيد 
واإيجاد  الفريو�ض  هذا  انت�سار  من  احلد  �ساأنها  من  التي  والدرا�سات  البحوث  من 

العالج الناجع له. 

اأ�ستاذ م�سارك - ق�سم العقيدة واملذهب املعا�سرة - كلية ال�سريعة واأ�سول الدين - جامعة امللك خالد - اململكة العربية ال�سعودية. 	•
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Abstract
 The research deals with the definition of infection and the 
Corona virus, and an explanation of how the spread of infection 
can be reduced, and what is the impact of infection with it, and the 
aim of the research is to show how the infection is dealt with. The 
danger of the Corona virus and its rapid spread between countries, 
and the general scourge of it. And the extent of people>s urgent 
need to clarify the provisions related to infection. In the research, I 
relied on the inductive approach based on collecting the scientific 
material related to the subject with its analysis, the analytical 
approach to analyzing the phenomenon and the deductive approach 
to eliciting legislative and religious rulings, and through the research 
I reached a number of results, including that the plague is one of 
the deadly infectious epidemics. And that the Corona virus is a 
contagious disease, which did not exist before, and that preventing 
the devotional rituals from performing prayers in congregation, 
Hajj and Umrah is one of the reasons for limiting the spread of 
the Corona virus. And to several recommendations, including the 
need to take all measures that would limit the spread of this virus 
and its infection, and the need to adhere to all the precautionary 
measures taken by the Kingdom of Saudi Arabia with regard to 
limiting the spread of this virus, the need to conduct more research 
and studies that would limit the spread of the virus.this virus and 
find a cure for it.
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مقدمــــــــــة
احلمد لله، وال�سالة وال�سالم على ر�سول الله، وعلى اآله و�سحبه ومن وااله،   

اأجمعني. 
اأما بعد:   

موجودًة  تكن  مل  واالأوبئة،  االأمرا�ض  من  اأنواعًا  الزمان  هذا  ظهر يف  فقد   
املو�سوم  الفريو�ض  انت�سارًا  االأوبئة  هذه  اآخر  ومن  انت�سارها،  وكرُث  ال�سابق،  يف 
بـ"فريو�ض كورونا"، الذي انت�سر يف اأكرث مناطق االأر�ض، ويعد "فريو�ض كورونا"، 
من اأنواع االأوبئة امل�ستجدة الفتاكة، اإمنا ظهر حديثًا، وقد دخل على النا�ض ب�سبب 
ظهور هذا الوباء وانت�سار العدوى به اخلوف والهلع، ون�سو اأن االأمر كله بيد الله واأن 
ما اأ�سابك مل يكن ليخطئك وما اأخطاك مل يكن لي�سيبك، واأن قدر الله نافذ ال حمالة، 
واأن اأخذ احليطة واحلذر من االإ�سابة بهذا الوباء من قدر الله، لذا جاء هذا البحث 

لبيان املق�سود بالعدوى ومدى اأثرها وطرق مكافحتها.
م�سكلة البحث:

تتحدد م�سكلة الدرا�سة احلالية يف ال�سوؤال الرئي�ض التايل: ما العدوى وما   
اإجراءات مكافحتها، وما اأثرها؟ ولت�سهيل االإجابة عنها �سعى الباحث اإىل جتزئتها 

اإىل االأ�سئلة التالية:
ما املق�سود بالعدوى؟.  .1

ما املق�سود بفريو�ض كورونا؟.  .2
كيف يتم التعامل مع العدوى، وما اأثر ما اتخذته اململكة العربية ال�سعودية للحد   .3

منها؟
اأ�سباب اختيار املو�سوع :

بيان كيف يتم التعامل مع العدوى.  .1
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خطورة فريو�ض كورونا وانت�ساره ال�سريع بني الدول، وعموم البلوى به.  .2
ة اإىل بيان ما يتعلق بالعدوى من اأحكام. حاجة النا�ض املا�سَّ  .3
حاجة النا�ض اإىل غر�ض العقيدة كال�سرب والر�سا والتوكل.  .4

اأهداف البحث:
بيان حقيقة العدوى وتعريف فريو�ض كورونا.  .1

الوباء  بني  والفرق  الطاعون  اأم  الوباء  حتت  كورونا  فريو�ض  يدخل  هل  بيان   .3
والطاعون.

بيان كيف ميكن احلد من انت�سار العدوى اأثر االإ�سابة بالعدوى.  .3
اأهمية البحث :

1/ يعترب البحث اإ�سافة للدرا�سات العقدية والطبية .
2/ درا�سة فريو�ض كورونا وكيفية االإ�سابة .

منهج البحث:
يعتمد البحث على املنهج اال�ستقرائي القائم على جمع املادة العلمية املتعلقة   
اال�ستنباطي  واملنهج  الظاهرة  لتحليل  التحليلي  حتليلها،واملنهج  مع  باملو�سوع 

ال�ستنباط االأحكام الت�سريعية والعقدية.
هيكل البحث:

النتائج،  اأهم  اإىل مقّدمة، واأربعة مباحث، وخامتة ت�ستمل على  وقد ق�ّسمته   
والتو�سيات.
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التمهيد
التعريف بالوباء والطاعون, واملق�سود بجائحة كورونا امل�ستجد

املطلب االأول
اعون اعون وبيان الفرق بني الوباء والطَّ تعريف الوباء والطَّ

اأوًل: تعريف الطاعون:
عرف الطاعون بتعريفات متعددة ي�ستفاد منها:  

اأن الطاعون مر�ض مهلك عام ي�سمل كل مر�ض معٍد، ي�سبباملوت العام، ووا�سع   /1
االنت�سار)1(.

اأن الطاعون يعترب نوع من االأوبئة املعدية القاتلة، التي ينتج عنها انتفاخ الغدد   /2
وتوهجها، وتكون هذه االأورام خلف االأذن واالآباط واللحوم الرخوة، ويتبعها 

قروح وبثور جلدية)2(.
حيوانية  بكترييا  ت�سّببه  "مر�ض  باأنه:  الطاعون  العاملية  ال�سحة  منظمة  عرفت   /3
اعون عن طريق لدغ الرباغيث  اعونية، وينتقل الطَّ املن�ساأ، ُتدعى الري�سنية الطَّ
للم�ساب  التنف�سي  اجلهاز  من  اخلارج  بالرذاذ  اأو  املالم�سة،  اأو  امل�سابة، 

بالطاعون الرئوي")3(.
ثانيًا: تعريف الوباء:

عّرف الوباء بتعريفات متعددة منها:  
انظر: ل�سان العرب-حممد بن مكرم بن على, اأبو الف�سل, جمال الدين ابن منظور - )267/13( - النا�سر: دار �سادر – بريوت -الطبعة:    )1( 
الكرماين - )69/9( -  الدين  البخاري-حممد بن يو�سف بن علي بن �سعيد, �سم�ض  الدراري �سرح �سحيح  الكواكب  الثالثة - 1414 هـ, 
النا�سر: دار اإحياء الرتاث العربي, بريوت-لبنان - طبعة اأوىل: 1356هـ - 1937م - طبعة ثانية: 1401هـ - 1981م, عمدة القاري �سرح 
�سحيح البخاري-اأبو حممد حممود بن اأحمد بن مو�سى بن اأحمد بن ح�سني الغيتابى- )171/5( -النا�سر: دار اإحياء الرتاث العربي – 
بريوت, النهاية يف غريب احلديث والأثر-جمد الدين اأبو ال�سعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكرمي ال�سيباين ابن 

الأثري )127/3(- حتقيق: طاهر اأحمد الزاوى - حممود حممد الطناحي -النا�سر: املكتبة العلمية - بريوت, 1399هـ - 1979م.
انظر: فتح الباري �سرح �سحيح البخاري -اأحمد بن علي بن حجر اأبو الف�سل الع�سقالين -)180/10( -رقم كتبه واأبوابه واأحاديثه: حممد    )2( 
 - ال�سعدي  الهيتمي  الكربى-اأحمد بن حممد بن علي بن حجر  الفقهية  املعرفة - بريوت, 1379,الفتاوى  دار  النا�سر:  الباقي-  فوؤاد عبد 
)27/4( -النا�سر: املكتبة الإ�سالمية, ال�ستذكار-اأبو عمر يو�سف بن عبد الله بن حممد بن عبد الرب - حتقيق: �سامل حممد عطا, حممد علي 
معو�ض -)68/3( - النا�سر: دار الكتب العلمية – بريوت - الطبعة: الأوىل, 1421 – 2000م,تهذيب الأ�سماء واللغات-اأبو زكريا حميي 

الدين يحيى بن �سرف النووي - )187/3(- دار الكتب العلمية, بريوت – لبنان.
./http://www10.who.int/mediacentre/factsheets/fs267/ar .موقع منظمة ال�سحة العاملية   )3( 
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اأن الوباء :" ف�ساد يعر�ض جلوهر الهواء، الأ�سباب �سماوية اأو اأر�سية، كاملاء   /1
االآ�سن، واجليف الكثرية")1(.

ا�ض يف جهة من االأر�ض، دون �سائر اجلهات،  النَّ "مر�ض ي�سيب الكثري من  اأنه:   /2
ويكون خمالًفا للمعتاد من االأمرا�ض يف الكرثة وغريها، ويكون نوًعا واحًدا")2(.

مدة  يف  واحدة،  منطقة  يف  النا�ض،  من  كبرًيا  عدًدا  ي�سيب  مر�ض  "كل  اأنه:   /3
منطقة  يف  النا�ض  من  عظيًما  عدًدا  املر�ض  اأ�ساب  فاإن  الزمن،  من  ق�سرية 

جغرافية �سا�سعة، �ُسّمي وباء عاملًيا")3(.
وي�ستفاد من هذه التعريفات اأن الوباء مر�ض عام ي�سيب عدد من النا�ض، واأنه   
ينت�سر ب�سبب الهواء اأو املاء، اأو غريها من الو�سائل التي توؤدي اإىل ان�سار االأمرا�ض.

اعون: ثالثًا:الفرق بني الوباء والطَّ
من خالل النظر يف كل من تعريف الوباء والطاعون يظهر االآتي:  

وجود تطابق بني الطاعون والوباء، اأي اأن الوباء والطاعون مر�ض واحد ميكن   /1
اأن يعرب عنه بالوباء وبالطاعون.

وباء،  طاعون  فكل  وخ�سو�ض،  عموم  خمتلفان،وبينهما  والطاعون  الوباء  اأن   /2
اأق�سامه  من  وق�سم  الوباء،  اأنواع  من  نوع  فالطاعون  طاعوًنا،  وباء  كل  ولي�ض 

يجتمعان يف اأمور ويختلفان يف اأخرى.
املطلب الثاين

التعريف بجائحة فريو�ض كورونا امل�ستجد )كوفيد-19(
فريو�سات كورونا هي ف�سيلة كبرية من الفريو�سات التي قد ت�سبب املر�ض   

للحيوان واالإن�سان. 
بيدي -املحقق: جمموعة  تاج العرو�ض من جواهر القامو�ض -حمّمد بن حمّمد بن عبد الرّزاق احل�سيني, اأبو الفي�ض, امللّقب مبرت�سى, الزَّ   )1( 

من املحققني -)487/1(- النا�سر: دار الهداية.
�سرح خمت�سر خليل-حممد بن عبد الله اخلر�سي املالكي اأبو عبد الله - )155/4(- النا�سر: دار الفكر للطباعة – بريوت -الطبعة: بدون    )2( 

طبعة وبدون تاريخ.
املو�سوعة الطبية احلديثة - جمموعة من علماء هيئة املطبعة  الذهبية )1894/13(.   )3( 
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يًا اأن عدًدا من فريو�سات كورونا ت�سبب لدى الب�سر حاالت  ومن املعروف �سحِّ  
عدوى اجلهاز التنف�سي، التي ترتاوح ِحّدتها من نزالت الربد ال�سائعة اإىل االأمرا�ض 
االأ�سد �سرًرا، مثل متالزمة ال�سرق االأو�سط التنف�سية، واملتالزمة التنف�سية احلادة 
فريو�ض  مر�ض  موؤخًرا  املُكت�سف  كورونا  فريو�ض  ب  )ال�سار�ض(.وي�سبِّ الوخيمة 
كورونا كوفيد-19، وهو مر�ض معٍد، ومل يكن هناك اأي علم بوجود هذا الفريو�ض 
ْين قبل اندالعه يف مدينة يوهان ال�سينية يف �سنة 1441هـ،  وهذا املر�ض املُ�سَتَجدَّ

دي�سمرب 2019م)1(.

../http://www10.who.int/mediacentre/factsheets/fs267/ar .موقع منظمة ال�سحة العاملية   )1( 
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املبحث االأول
تعريف العدوى وبيان طرق الإ�سابة بها

املطلب االأول
تعريف العدوى يف اللغة وال�سطالح

اأوًل: تعريف العدوى يف اللغة:
العدوى: اال�سم من اأعدى اجلرَب وغريه)1(، و)العدوى( اأي�سا ما يعدي من   
جرباأ وغريه، وهو جماوزته من �ساحبه اإىل غريه، يقال: اأعدى فالن فالنا من خلقه 
�سيئًا)2(. �سيء  يعدي  ال  اأي  »العدوى«  احلديث:  ويف  جرب.  ومن  بهاأ  علة  من  اأو 
اإىل غريه، ومنه  العلة �ساحبها  اأن جتاوز  االإعداء، وهو  ا�سم من  بالفتح:  العدوى: 

حديث "العدوى")3(.
ثانيًا: تعريف العدوى يف ال�سطالح:

من  اإىل  تعديه  ويخاف  وغريه  جرباأ  من  يعدي  ما   :)Infection( العدوى   
يليه)4(. قال االأزهري: العدوى اأن يكون ببعري جرباأ وباإن�سان جذاماأ وبر�ض فتتقيم 

خالطتهاأ وموؤاكلته حذار اأن يعدوهما به اإيل كاأي يجاوزه في�سيبك مثلما اأ�سابه)5(.
وتعرف العدوى كذلك باأنها: ات�سال العوامل املُمِر�سة: ونعني بها اجلراثيم   
اأو الفريو�سات )احُلّمات الرا�سحة( اأو الُطفيليات مع االإن�سان ال�سحيح ال�سليم املعافى 
�سم�ض العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم- ن�سوان بن �سعيد احلمريى اليمني- د. ح�سني بن عبد الله العمري - مطهر بن علي الإرياين - د    )1( 
يو�سف حممد عبد الله- النا�سر: دار الفكر املعا�سر )بريوت - لبنان(- دار الفكر )دم�سق - �سورية(- الطبعة: الأوىل- 1420 هـ - 1999 م 

.)4414/7(
النا�سر: دار  الغفور عطار-  اأحمد عبد  الفارابي- حتقيق:  اإ�سماعيل بن حماد اجلوهري  اأبو ن�سر  العربية-  اللغة و�سحاح  ال�سحاح تاج    )2( 
العلم للماليني – بريوت- الطبعة: الرابعة 1407 هـ  -1987م- )2421/6(- املخ�س�ض- اأبو احل�سن علي بن اإ�سماعيل بن �سيده املر�سي- 

املحقق: خليل اإبراهيم جفال- النا�سر: دار اإحياء الرتاث العربي – بريوت- الطبعة: الأوىل- 1417هـ 1996م )485/1(.
خمتار ال�سحاح- زين الدين اأبو عبد الله حممد بن اأبي بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي- يو�سف ال�سيخ حممد- النا�سر: املكتبة الع�سرية-   

الدار النموذجية- بريوت – �سيدا- الطبعة: اخلام�سة- 1420هـ / 1999م )203/1(.
املناوي  ثم  العابدين احلدادي  زين  بن  بن علي  العارفني  تاج  بن  الروؤوف  بعبد  املدعو  الدين حممد  زين  التعاريف  مهمات  التوقيف على    )3( 

القاهري- النا�سر: عامل الكتب 38 عبد اخلالق ثروت-القاهرة- الطبعة: الأوىل- 1410هـ-1990م )238(.
تف�سري غريب ما يف ال�سحيحني البخاري وم�سلم- حممد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد الأزدي امليورقي احَلِميدي اأبو عبد الله بن    )4( 
اأبي ن�سر- املحقق: الدكتورة: زبيدة حممد �سعيد عبد العزيز- النا�سر: مكتبة ال�سنة - القاهرة – م�سر- الطبعة: الأوىل- 1415 – 1995م 
)�ض 252(؛ طلبة الطلبة- املوؤلف: عمر بن حممد بن اأحمد بن اإ�سماعيل- اأبو حف�ض- جنم الدين الن�سفي- النا�سر: املطبعة العامرة- مكتبة 

املثنى ببغداد الطبعة: بدون طبعة- تاريخ الن�سر: 1311هـ- ) �ض47(.
ل�سان العرب-ابن منظور- )39/15(.   )5( 
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واإحداث االإ�سابة املر�سية لديه، اأو اأن يحمل هذه العوامل املمر�سة يف ج�سمه وينقل 
بحامل  طّبياً  ي�سمى  وهوما  املر�ض  اأعرا�ض  عليه  تظهر  اأن  بدون  لغريه  االأمرا�ض 
املر�ض)1(. كما تعرف باأنها: "باأنها اقتحام امليكروبات والفريو�سات املُ�سّببة للمر�ض 
داخل ج�سم االإن�سان، اأّما عدوى امل�ست�سفى فهي التي حتدث الأّي �سخ�ضٍ داخل اإطار 

امل�ست�سفى �سواًء كان هذا ال�سخ�ض مري�سًا اأو زائرًا اأو اأحد العاملني فيها")2(.
اجل�سم  يف  �سعيف  مكان  اجلراثيم  فيها  تغزو  التي  العملية  اأي�سًا:  وهي   

وتتكاثر فيه موؤدية اإىل اأعرا�ض املر�ض على االإن�سان)3(.
املطلب الثاين

طرق الإ�سابة بالعدوى
حتدث االإ�سابة بالعدوى عند دخول اأج�ساٍم غريبة اإىل اجل�سم ت�ستوطن فيه   
وتتكاثر م�سببًة االأذى، وُتعرف هذه الكائنات با�سم pathogens؛ اأي م�سببات املر�ض، 
وهي كائناٌت قادرٌة على التكاثر والتاأقلم ب�سرعٍة)4(، يتم انتقال العدوى واالإ�سابة بها 

بطريقني، طريق مبا�سر، وطريق غري مبا�سر، وذلك على النحو التايل)5(:
1/ انتقال العدوى بالطرق املبا�سرة:

للمر�ض  اأو حامل  مري�ض،  اإن�سان  من  ُمبا�سرة  بطريق  العدوى  انتقال  يتم   
التقبيل،  اأو  االحتكاك  اأو  اللم�ض،  طريق  عن  املبا�سر،  باالت�سال  �سليم  اإن�ساٍن  اإىل 

وغريها.
2/ انتقال العدوى بالطرق غري املبا�سرة:

داء  يف  كما  امللوث  املاء  طريق  عن  مبا�سر  غري  بطريق  العدوى  انتقال  يتم   
الكولريا، اأو الغذاء امللوث كما يف احلمى التي فيه )التيفوئيد( والت�سممات املعوية، 

.http://drkweider.unityworld.de :انظر: العدوى بني الطّب والإ�سالم- مقال على   )1( 
.https://5c8b7763ea742.site123.me   )2( 

.https://www.feedo.net/MedicalEncyclopedia/DiseasesDisordersTropicals/Infection.htm#1   )3( 
.)arageek.com( ما هي طرق الإ�سابة بـ الأمرا�ض املعدية وما اأ�سهر هذه الأمرا�ض   )4( 

انظر: الدليل القومي ملكافحة العدوى – جمموعة من املوؤلفني – �سادر عن وزارة ال�سحة امل�سرية -�ض 7 وما بعدها- العدوى بني الطّب    )5( 
.http://drkweider.unityworld.de :والإ�سالم- مقال على
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اأو عن طريق  امللوثة كما هو احلال يف داء اجلرب والقمل،  اأو عن طريق احلوائج 
االإفرازات اأي البول والرباز والب�ساق والق�سع، اأو عن احل�سرات وهذه َتنقل العوامل 
املمر�سة مبا ي�ُسمى بالنقل االآيل الفيزيائي حيث تكون العوامل املمر�سة ُمعلّقة مثال 
عها على االأ�سياء التي مَت�ّسها اأو ياأكل اأو ي�سرب  باأجنحِتها، اأو اأرجلها ، اأو فمها، وت�سُ

منها االإن�سان ، وهذا ينطبق ب�سكل خا�ض على الُذباب.
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املبحث الثاين
ثبوت العدوى واإجراءات مكافحتها

املطلب االأول
الإجراءات الحرتازية ملكافحة العدوى

تتمثل االإجراءات االحرتازية ملكافحة العدوى يف االآتي)1(:  
االخرين،  عدوى  لتفادي   ،)medical/surgical mask( الطبي  القناع  لب�ض   /1
باأهلها؛  االأوبئة، وعدم االختالط  تنت�سر فيها  التي  االأماكن  التواجد يف  وعدم 
َو�َسلََّم: »ال  َعَلْيِه  اللُه  لَّى  ِبيُّ �سَ النَّ َقاَل  اأنه قال:  الله عنه  ُهَرْيَرَة ر�سي  اأَبي  فعن 

يوردن ممر�ض على م�سح «)2(.
غ�سل اليدين املتكرر لتفادي عدوى امل�سطحات،وتغطية اأواين الطعام والـ�سراب،   /2
بالرذاذ  املحمل  الهواء  ينتقل عن طريق  امليكروب  الأن  مك�سوفة؛  تركها  وعدم 
املعدي، وكذلك حلفظه من احل�سرات التي قد متر عليه؛ فعن جابر بن عبد الله 
الله عليه و�سلم: »خمروا االآنية،  الله �سلى  الله عنهما قال: قال ر�سول  ر�سي 
للجن  فاإن  الع�ساء،  االأبواب واكفتوا �سبيانكم عند  االأ�سقية، واأجيفوا  واأوكوا 
اجرتت  رمبا  الفوي�سقة  فاإن  الرقاد،  عند  امل�سابيح  واأطفئوا  وخطفة،  انت�سارا 

الفتيلة فاأحرقت اأهل البيت«)3(.
عدم مل�ض االآخرين، مثل امل�سافحة، واملعانقة والقبالت، واحلر�ض على نظافة   /3

االأيدي عند امل�سافحة.
اأبي  فعن  االآنية؛  التنف�ض يف  عدم  وكذلك  ال�سراب،  اأو  الطعام  النفث يف  عدم   /4
�َسِرَب  »اإَِذا  عليه و�سلم:  الله  الله �سلى  قال ر�سول  قال:  عنه  الله  قتادة ر�سي 

�ْض يِف االإَِناِء«)4(. اأََحُدُكْم َفال َيَتَنفَّ
– �سادر عن وزارة ال�سحة امل�سرية - �ض 49 وما بعدها- موقع وزارة  – جمموعة من املوؤلفني  انظر: الدليل القومي ملكافحة العدوى    )1( 

.)https://www.moh.gov.sa ( ال�سحة ال�سعودية
اأخرجه البخاري يف �سحيحه- باب ل هامة- رقم)5771( – 138/7.   )2( 

اأخرجه البخاري يف �سحيحه – باب خم�ض من الدواب فوا�سق يقتلن يف احلرم – رقم )3316( – 129/4.   )3( 
اأخرجه البخاري يف �سحيحه – باب النهي عن ال�ستنجاء باليمني – رقم )153( -42/1.   )4( 
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اأ�سعال، يف حال عدم  اأو  اآداب ال�سعال: ا�ستعمال املحارم عند العط�ض  اإتباع   /5
توفرها، اال�ستعانة بالكم، ورمي املحارم يف �سلة املهمالت وغ�سل اليدين، فقد 
كان من هديه �سلى الله عليه و�سلم اأنه اإذا عط�ض و�سع يده اأو ثوبه على فمه، 
وخف�ض بها �سوته؛ فعن اأبي هريرة ر�سي الله عنه:»اأن النبي �سلى الله عليه 

و�سلم كان اإذا عط�ض غطى وجهه بيده اأو بثوبه وغ�ض بها �سوته«)1(.
يجف  عندما  فاإنه  النا�ض؛  منها  التي مير  واالأماكن  الطرقات  الب�سق يف  عدم   /6
قال:  عنه  الله  ر�سي  مالك  بن  اأََن�ض  فعن  االأمرا�ض؛  وين�سر  بالهواء  يختلط 
الله عليه و�سلم: »البزاق يف امل�سجد خطيئة، وكفارتها  الله �سلى  قال ر�سول 

دفنها«)2(.
املطلب الثاين

اإجراءات مكافحة العدوى عند ثبوتها
اأي و�سعه يف غرفة على حدي مع  العوار�ض:  عزل املري�ض حلني �سفائه من   /1

احلد من الزيارات واملخالطني.
احتياطات املالم�سة + الرذاذ + التنف�سية )عند احلاجة(.  /2

كمامة  لب�ض  اليدين،  غ�سل  ال�سعال،  اآداب  املري�ض:  قبل  من  املتبعة  اإجراءات   /3
طبية، عدم االقرتاب من االآخرين مب�سافة اقل من مرتين.

اإجراءات متبعة من قبل املحيط: غ�سل اليدين املتكرر، عدم مل�ض الفم، االأنف،   /4
والعيون، عدم االقرتاب من املري�ض مب�سافة اقل من مرتين، لب�ض كمامة طبية 

عند التحدث مع املري�ض.
اإجراءات متبعة من قبل اجل�سم ال�سحي: ا�ستعمال املعدات الوقاية ال�سخ�سية   /5

ح�سب االإجراءات الطبية.
اجلامع الكبري - �سنن الرتمذي- حممد بن عي�سى بن �َسْورة بن مو�سى بن ال�سحاك- الرتمذي- اأبو عي�سى- املحقق: ب�سار عواد معروف–   )1( 

باب ما جاء يف خف�ض ال�سوت وتخمري الوجه- رقم)2745( – 383/4- النا�سر: دار الغرب الإ�سالمي – بريوت - �سنة الن�سر: 1998م.
اأخرجه البخاري يف �سحيحه – باب الب�ساق يف امل�سجد – رقم )415( – 91/1.   )2( 
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املبحث الثالث
اأثر الإ�سابة بالعدوى وبيان حتقيق التوحيد يف التعامل معها

املطلب االأول
اأثر الإ�سابة بالعدوى على ال�سعائر التعبدية

اأوًل: تعريف ال�سعائر التعبدية وبيان اأنواعها:
وال�سعرية:  العالئم:  وهي  �سعرية:  جمع  اللغة  يف  ال�سعائر  لغة:  تعريفها   /1
العالمة، وهي كل ما جعل َعلمًا لطاعة الله �سبحانه وتعاىل، و�سعائر الله معامل 

داته)1(. دينه الظاهرة ومتعبَّ
"هي كل ما يوؤدى من العبادات على �سبيل اال�ستهار،  تعريفها ا�سطالحًا:   /2

كاالأذان، واجلماعة، واجلمعة، و�سالة العيد، واالأ�سحية")2(.
اأنواع ال�سعائر التعبدية يف الإ�سالم: ال�سعائر التعبدية يف االإ�سالم متعددة   /3
ى يف اليوم والليلة، كال�سلوات اخلم�ض واالأذان لها،  ومتنوعة، فمنها الذي يوؤدَّ
ى يف االأ�سبوع مرًة واحدًة ك�سالة اجلمعة، ومنها ما يكون يف  ومنها ما يوؤدَّ
العام مرًة واحدًة كال�سيام، ومنها ما يكون مرتني يف العام كالعيدين، ومنها ما 

يكون يف العمر مرًة واحدة كاحلج والعمرة.
ثانيًا: اأثر انت�سار العدوى على اإقامة ال�سعائر التعبدية:

لُّْوا يف ِرَحاِلُكْم«  اأثر انت�سار العدوى على م�سروعية النداء يف الأذان: »�سَ  /1
اأو  رحالكم  »�سلوا يف  االأذان  النداء يف  م�سروعية  االأ�سل يف  »بيوتكم«.  اأو 
ْجنان)3(، ثم قال:  بيوتكم«، ما رواه نافع، قال: اأذن ابن عمر يف ليلة باردة ب�سَ
�سلوا يف رحالكم، فاأخربنا اأن ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم كان ياأمر موؤذنا 
َحاِل« يف الليلة الباردة، اأو املطرية  لُّْوا يف الرِّ يوؤذن، ثم يقول على اإثره: »اأَاَل �سَ

انظر: ل�سان العرب- ابن منظور )414/4(.   )1( 
رد املحتار على الدر املختار- ابن عابدين ابن عابدين- حممد اأمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدم�سقي احلنفي -)21/1(- النا�سر: دار    )2( 

الفكر-بريوت - الطبعة: الثانية- 1412هـ - 1992م.
جبل على بريد من مكة.   )3( 
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يف ال�سفر)1(. وهذا احلديث موؤذن بلطف الله عز وجل وتخفيفه عن عباده)2(.  
وهو دليل على م�سروعية ال�سالة يف الرحال حال الربد اأو املطر، حفظًا ملق�سد 
�سرر  من  انت�سارها  يف  ملا  العدوى  انت�سار  عليه  ويقا�ض  ورعايتها،  النف�ض 
على النف�ض رمبا يوؤذن بفواتها. والرحال املنازل �سواء كانت من حجر ومدر 

وخ�سب، اأو �سعر و�سوف ووبر وغريها، واحدها رحل)3(.
اأثر الإ�سابة بالعدوى على اإقامة ال�سالة واجلمعة يف جماعة:  /2

اأثر االإ�سابة بالعدوى على اإقامة ال�سالة يف الرحال)4(: االأ�سل يف اإقامة  اأ/ 
ال�سالة يف الرحال ب�سبب انت�سار العدوى، اأدلة من القراآن وال�سنة، فمن 
فُ اللاَّهُ نَْفسًا إِلاَّ وُسْعَهَا{ ]البقرة:286[، }َفاتاَُّقوا 

ِّ
القراآن: قوله تعاىل: }َل يَُكل

البخاري وم�سلٌم من  ال�سنة: ما رواه  ]التغابن:16[. ومن  اللاَّهَ مَا اسَْتَطعُْتمْ{ 
حديث ابن عمر -ر�سي الله عنهما- قال: كان النبي �سلى الله عليه و�سلم 
لُّْوا يف ِرَحاِلُكْم«،  ياأمر املوؤذن اإذا كانت ليلة ذات برد ومطر، يقول: »اأَاَل �سَ
ويف رواية: كان ياأمر مناديه يف الليلة املمطرة والليلة الباردة ذات الريح، 
لُّْوا يف ِرَحاِلُكْم«، فمتى كان هناك م�سقة على العبد يف  اأن يقول: »اأَاَل �سَ

ح�سوره للجماعة، فاإنه ي�سقط عنه الواجب، فال تكليف اإال مبقدور)5(.
االنت�سار،  �سريع  املعدية  الفريو�سات  من  كورونا،  اأن فريو�ض  ومعروف   
والتي قد توؤدي اإىل الوفاة، فاإذا كانت �سدة الربد واملطر رخ�ض لل�سالة 
يف الرحال، فمن باب اأوىل اأن يكون انت�سار فريو�ض كورونا �سببا لل�سالة 
اأخرجه البخاري يف �سحيحه- كتاب باب الأذان للم�سافر اإذا كانوا جماعة- رقم 63)129/1(؛ وم�سلم كتاب باب ال�سالة يف الرحال يف    )1( 

املطر- رقم697 )484/1(.
ة بن( حممد بن هبرية الذهلي ال�سيبايّن- اأبو املظفر- عون الدين - املحقق: فوؤاد عبد املنعم  الإف�ساح عن معاين ال�سحاح- يحيى بن )ُهَبرْيَ   )2( 

اأحمد -)93/4(-  النا�سر: دار الوطن - �سنة الن�سر: 1417هـ.
املنهاج �سرح �سحيح م�سلم بن احلجاج - اأبو زكريا حميي الدين يحيى بن �سرف النووي- )207/5( - النا�سر: دار اإحياء الرتاث العربي    )3( 

.1392 الثانية-  الطبعة:   - – بريوت 
ة املتعلِّقة بنوازل الوباء جائحة فريو�ض كورونا امل�ستجد )كوفيد-19( اأمنوذجًا – اإعداد د. عبداحلميد بن �سالح  عائر الَتّعبُّديَّ اأحكام ال�سَّ   )4( 
بن عبد الكرمي الكراين الغامدي - اأ�ستاذ الفقه امل�سارك باجلامعة ال�سعودية الإلكرتونية - امل�سرف العام على ال�سبكة الفقهية – بحث حمكم 
من�سور- جملة تاأ�سيل العلوم – ت�سدر عن جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم – ال�سودان – العدد الثامن ع�سر – رجب 1441ه, مار�ض 

2020م- �ض343.
د بن اإبراهيم املو�َسى- )379/1(. ر- املوؤلف: اأ. د. َعبد الله بن حممد الطّيار- اأ. د. عبد الله بن حمّمد املطلق- د. حممَّ الِفقُه املَي�سَّ   )5( 
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يف الرحال ملا ي�سببه انت�ساره من موٍت لكثري من النا�ض.
انت�سار فريو�ض كورونا  اإغالق امل�ساجد:اأدى  بالعدوى على  اأثر االإ�سابة  ب/ 
على م�ستوى العامل، اإىل حدوث اإ�سابات عظيمة وكثرية، مما حدا بعدد 
ومنها  الوباء،  انت�سار  ملنع  احرتازية  تدابري  اإىل  االإ�سالمية  الدول  من 
العربية  باململكة  العلماء  كبار  هيئة  ذلك  اإىل  وذهب  امل�ساجد،  اإغالق 
وجمل�ض  العربية)2(،  م�سر  بجمهورية  العلماء  كبار  وهيئة  ال�سعودية)1(، 
االإفتاء االإماراتي)3(. وا�ستدلوا على ذلك بقوله تعاىل: }وََل ُتلُْقوا بَِأيْدِيُكمْ 
بُِكمْ  َكانَ  اللاَّهَ  إِنَّ  َأنُْفسَُكمْ  َتْقُتُلوا  }وََل  وقوله:   ،]195 ]البقرة:  التاَّهُْلَكةِ{  إِلَى 
اأنه  و�سلم  عليه  الله  �سلى  النبي  عن  ورد  ومبا   .)4(]29 ]الن�ساء:  رَحِيمًا{ 
قال: »َوِفرَّ ِمَن املَْجُذوِم َكَما َتِفرُّ ِمَن االأَ�َسِد«)5( واجلذام مر�ض ُمعٍد، ويف 
احلديث ال�سريف االأمر بالفرار منه كي ال تقع العدوى، ويف ذلك داللة على 
اإثبات التاأثري للعدوى -باإذن الله تعاىل، واحلث على البعد عن اأ�سبابها)6(. 
وجوب  على  الدالة  امل�سلم،  االأمر  لويل  الكثرية  الطاعة  وجوب  واأحاديث 
االإمام  »ت�سرف   : اأَنَّ الفقهية  والقاعدة  بتعليماته،  واالأخذ  اأوامره  امتثال 
اإىل  موكول  امل�سالح  هذه  تقدير  اأّن  اإال  بامل�سلحة«)7(،  منوٌط  ة  عيَّ الرَّ على 
االإمام واإىل اجلهات الوالئية، فكما يقول ال�سرخ�سي: "اإْن اأمرهم ب�سيء 
ال يدرون اأينتفعون به اأم ال، فعليهم اأن يطيعوه؛ الأن فر�سية الطاعة ثابتة 
بن�ض مقطوع به. وما تردد لهم من الَراأي يف اأَنّ ما اأمر به منتفع اأو غري 

.https://www.spa.gov.sa/2047028   )1( 
.https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2525886901061396&i   )2( 

.https://al-ain.com/article/uae-islam-corona-virus   )3( 

.https://al-ain.com/article/uae-islam-corona-virus   )4( 
اأخرجه البخاري يف �سحيحه- كتاب/ الطب- باب/ اجلذام برقم 5707 )126/7(..   )5( 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2525886901061396   )6( 
.id=2123919237924833&_tn_=K-R&  

انظر: املنثور يف القواعد الفقهية- اأبو عبد الله بدر الدين حممد بن عبد الله بن بهادر الزرك�سي - )309/1( - النا�سر: وزارة الأوقاف    )7( 
الكويتية - الطبعة: الثانية- 1405هـ - 1985م؛الأ�سباه والنظائر- عبد الرحمن بن اأبي بكر- جالل الدين ال�سيوطي -)�ض121( - النا�سر: 

دار الكتب العلمية- الطبعة الأوىل-1411هـ - 1990م.
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ا للن�ض املقطوع")1(. ومبا اأجمع عليه العلماء من  منتفع به ال ي�سلح معار�سً
رر يزال« وجعلوا ذلك قاعدة كلية؛ ومما يدخل �سمنها البعد عن  اأََنّ »ال�سَّ
مواطن االإ�سابة باالأوبئة املعدية؛ حفاًظا على النف�ض من الهالك، و�سالمة 

البدن من ال�سرر)2(.
اأثر االإ�سابة العدوى على اإقامة �سالة اجلماعة:تعترب �سالة اجلماعة من  ج/ 
وقد  الدينية؛  القرب  واأف�سل  االإ�سالم،  �سعائر  اأعظم  ومن  ال�سنن)3(،  اأكد 
ورد الرتغيب فيها ببيان عظم اأجرها كما يف قوله �سلى الله عليه و�سلم: 

درجة")4(. وع�سرين  ب�سبع  الفذ  �سالة  تف�سل  اجلماعة  "�سالة 
واملعروف اأن النبي �سلى الله عليه و�سلم قد الزمها من الوقت الذي �سرعها   
الله -تعاىل -فيه اإىل اأن قب�سه الله -تعاىل -اإليه، ومل يرخ�ض يف تركها 
ملن �سمع النداء)5(، والدليل على ذلك ما رواه اأبي هريرة– ر�سي الله عنه 
- قال: اأتى النّبي �سلى الله عليه و�سلم رجٌل اأعمى، فقال: يا ر�سول الله، 
الله عليه  الله �سلى  اإىل امل�سجد، ف�ساأل ر�سول  اإنه لي�ض يل قائد يقودين 
و�سلم اأن يرخ�ض له، في�سلي يف بيته، فرخ�ض له، فلما وىل، دعاه، فقال: 
"فاأجب")6(. ومع ذلك فلم  قال:  نعم،  بال�سالة؟" قال:  النداء  ت�سمع  "هل 
يذكر اأحد من العلماء اأن اإقامة ال�سالة يف جماعة ركن يف ال�سالة، اأو اأن 
�سرح ال�سري الكبري- حممد بن اأحمد بن اأبي �سهل �سم�ض الأئمة ال�سرخ�سي - )165/1( - النا�سر: ال�سركة ال�سرقية لالإعالنات- الطبعة:    )1( 

بدون طبعة- تاريخ الن�سر: 1971م.
.https://al-ain.com/article/uae-islam-corona-virus   )2( 

اأبو بكر بن م�سعود بن اأحمد الكا�ساين احلنفي )155/1( - النا�سر: دار الكتب  ينظر: بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع-عالء الدين-    )3( 
الكلبي  الله- ابن جزي  اأحمد بن حممد بن عبد  القا�سم- حممد بن  الفقهية-اأبو  الثانية- 1406هـ - 1986م-القوانني  العلمية - الطبعة: 
الغرناطي )�ض48(-  خمت�سر العالمة خليل-  خليل بن اإ�سحاق بن مو�سى) �ض40( - ااملحقق: اأحمد جاد - للنا�سر: دار احلديث/القاهرة - 
الطبعة: الأوىل- 1426هـ/2005مـ-املهذب يف فقة الإمام ال�سافعي-اأبو ا�سحاق اإبراهيم بن علي بن يو�سف ال�سريازي )176/1(- النا�سر: 
دار الكتب العلمية- املغني-اأبو حممد موفق الدين عبد الله بن اأحمد بن حممد بن قدامة )130/2( - النا�سر: مكتبة القاهرة - الطبعة: بدون 
طبعة- املو�سوعة الكويتية - �سادر عن: وزارة الأوقاف وال�سئون الإ�سالمية – الكويت - )167/27(- الفقه الإ�سالمي واأدلته–اأ.د/ وهبة 

بن م�سطفى  الزحيلي)1167/2(- النا�سر: دار الفكر - �سوريَّة - دم�سق- الطبعة الرابعة.
رقم)650(-  اجلماعة-  �سالة  ف�سل  باب  وم�سلم-  )131/1(؛   -)645( رقم  اجلماعة-  �سالة  ف�سل  باب  �سحيحه-  يف  البخاري  اخرجه    )4( 

.)450/1(
انظر: الرو�سة الندية �سرح الدرر البهية- اأبو الطيب حممد �سديق خان بن ح�سن بن علي ابن لطف الله احل�سيني البخاري الِقنَّوجي –    )5( 

)324/1( - النا�سر: دار املعرفة.
اأخرجه م�سلم يف �سحيحه- باب يجب اإتيان امل�سجد على من �سمع- رقم)255(- )453/1(.   )6( 
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قبول ال�سالة يتوقف عليها، بل اأن ما ورد من اأدلة يدخل يف احلث على 
اإقامتها جماعة، من اأجل حتقيق مقا�سد االجتماع والتالقي بني امل�سلني، 
الرا�سدة فيهم وتناف�سهم فيها وتهذيبهم بها واجتماع  ال�سنة  اإىل �سيوع 

كلمتهم عليها)1(. وبناء على ذلك مينع اإقامة ال�سالة يف جماعة لالآتي)2(:
الإمكان اإقامتها يف البيوت حفظا للنف�ض، ويكتفي باالآذن فقط.  -1

باالأمرا�ض  العدوى  انت�سار  يف  �سببا  يكون  قد  جماعة،  اإقامتها  اإن   -2
والوبائيات التي تنتقل باالجتماع-كما ثبت ذلك من خالل فايرو�ض 

كورونا امل�ستجد من اأنه ينتقل اجتماعيًا.
وما قيل عن ترك �سالة اجلماعة منعا النت�سار العدوى، يقال عن �سالة   

القيام )الرتاويح( يف رم�سان.
اأثر االإ�سابة بالعدوى على اإقامة �سالة اجلمعة يف جماعة: ال �سك يف اأن  د/ 
�سالة اجلمعة تعد من الفرائ�ض املعلوم فر�سيتها بال�سرورة بداللة الكتاب 
وال�سنة واإجماع االأمة، واأنها جتب على كل م�سلم، ذكر، بالغ، عاقل، مقيم 
ببناء ي�سمله ا�سم واحد)3( كما اأنها تعد فر�سًا م�ستقاًل، ولي�ست بداًل عن 
اأف�سل  ويومها  ال�سلوات،  اأف�سل  هي  بل  الظهر،  من  اأكد  وهي  الظهر، 

االأيام، وخري يوم طلعت فيه ال�سم�ض)4(.
وتعارفهم  امل�سلمني  اجتماع  حلكمة  �سرعت  الزحيلي:"  قال  كما  واأنها   
وتاآلفهم، وتوحيد كلمتهم، ومن اأجل ان يتدربوا على الطاعة للقائد وتذكريهم 

حجة الله البالغة- اأحمد بن عبد الرحيم بن ال�سهيد وجيه الدين بن معظم بن من�سور املعروف بـ »ال�ساه ويل الله الدهلوي - املحقق: ال�سيد    )1( 
�سابق - )181/1( - النا�سر: دار اجليل- بريوت – لبنان - الطبعة: الأوىل- �سنة الطبع: 1426 هـ - 2005م.

اأثر املقا�سد العامة يف منع �سعائر الإ�سالم عن العامة )جائحة فريو�ض كورونا امل�ستجد )كوفيد-19( امنوذجًا(– د/ اأريج بنت فهد عابد    )2( 
اجلابري – �ض417- بحث حمكم من�سور- جملة تاأ�سيل العلوم – ت�سدر عن جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم – ال�سودان – العدد– 

التا�سع ع�سر )اأ( – حمرم 1442ه, 2020م.
املغنى  ال�سافعي)205/1(؛  الإمام  فقه  يف  املهذب  جزي)�ض55(؛  لبن  الفقهية-  القوانني  بعدها(؛  وما   21/2( لل�سرخ�سي  املب�سوط-    )3( 

)218/2(؛ املو�سوعة الكويتية )267/12(.
بداية املجتهد ونهاية املقت�سد-اأبو الوليد حممد بن اأحمد بن حممد بن اأحمد بن ر�سد القرطبي )166/1( -النا�سر: دار احلديث – القاهرة    )4( 

-الطبعة: بدون طبعة -تاريخ الن�سر: 1425هـ - 2004م-الفقه الإ�سالمي واأدلته- الزحيلي )1278/2(.
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ب�سرع االإ�سالم د�ستورًا واأحكامًا واأخالقًا واآدابًا و�سلوكًا")1(.
وقد ذكر الفقهاء جملة من االأعذار التي تكون رخ�سة لرتك �سالة اجلمعة،   
مثل املر�ض واخلوف على النف�ض وال�سفر، واالإكراه، والن�سيان، واجلهل، 
ترتبط  االأعذار  هذه  اأغلب  اأن  هنا  ويالحظ  البلوى)2(.  وعموم  والع�سر، 
باآحاد النا�ض، ال بجميع النا�ض، اأي ترك اجلمعة ل�ساحب العذر فقط، اأما 
تركها بالكلية فيدخل فيما تعم به البلوى، واأقرب مثال لذلك هو فايرو�ض 
كورونا امل�ستجد، فهو مما عمت به البلوى، يف هذا الزمان، فقد ثبت اأن 
هذا الفريو�ض ينتقل عن طريق االجتماع، فترتك اإقامة اجلمعة ب�سببه منعا 
النت�سار املر�ض حفظًا للنفو�ض)3(. ملا يف ذلك من رفع للحرج والتخفيف 
عن النا�ض، وملا يت�سمنه اإقامة اجلمعة من االإ�سرار بالنف�ض، قال تعاىل: 
بن  عبادة  رواه  وملا   ]78 ]احلج:   } حَرَج  مِنْ  الدِّيِن  فِي  عََليُْكمْ  جَعََل  }وَمَا 
�سرر  ال  اأن  و�سلم:" ق�سى  عليه  الله  �سلى   - الله  ر�سول  اأن  ال�سامت: 
وال �سرار")4(. فاإذا كان املر�ض رخ�سة لرتك �سالة اجلمعة للفذ خ�سية 
الهالك، فمن باب اأوىل اأن يكون رخ�سة للكافة برتكها، دراأ للف�ساد العام، 

فدرء املفا�سد مقدم على جلب امل�سالح)5(.
واجبة  العيدين  �سالة  العيدين:  �سالة  اإقامة  على  العدوى  االإ�سابة  اأثر  هـ/ 
املالكية  عند  موؤكدة،  و�سنة  احلنفية،  عند  به  املفتي  ال�سحيح  القول  على 

الفقه الإ�سالمي واأدلته- الزحيلي )1280/2(.   )1( 
الأو�سط يف ال�سنن والإجماع والختالف-اأبو بكر حممد بن اإبراهيم بن املنذر الني�سابوري )24/4(- حتقيق: اأبو حماد �سغري اأحمد بن    )2( 

حممد حنيف - النا�سر: دار طيبة - الريا�ض – ال�سعودية - الطبعة: الأوىل - 1405 هـ- 1985م.
اأثر املقا�سد العامة يف منع �سعائر الإ�سالم عن العامة )جائحة فريو�ض كورونا امل�ستجد )كوفيد-19( امنوذجًا(– د/ اأريج بنت فهد عابد    )3( 
اجلابري – �ض417- بحث حمكم من�سور- جملة تاأ�سيل العلوم – ت�سدر عن جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم – ال�سودان – العدد 

2020م. 1442ه,  – حمرم  )اأ(  ع�سر  – التا�سع 
اأخرجه ابن ماجة يف �سننه-باب من بنى يف حقه ما ي�سر بجاره- رقم )2340(- )430/3(- بتحقيق: �سعيب الأرنوؤوط - عادل مر�سد -    )4( 

د كامل قره بللي - َعبد الّلطيف حرز الله. حممَّ
اأثر املقا�سد العامة يف منع �سعائر الإ�سالم عن العامة )جائحة فريو�ض كورونا امل�ستجد )كوفيد-19( امنوذجًا(– د/ اأريج بنت فهد عابد    )5( 
اجلابري – �ض417- بحث حمكم من�سور- جملة تاأ�سيل العلوم – ت�سدر عن جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم – ال�سودان – العدد 

2020م. 1442ه,  – حمرم  )اأ(  ع�سر  – التا�سع 
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اإقامتها يف  وال�سافعية)1(، وفر�ض كفاية عند احلنابلة)2(. ومع ذلك يرتك 
جماعة، ملا قد يرتتب على اإقامتها من اأثر يف انت�سار العدوى.

اأثر االإ�سابة العدوى على اإقامة احلج والعمرة: احلج ركن يف الدين، تواترت  و/ 
عليه الن�سو�ض من القراآن وال�سنة، واأن العمرة �سنة موؤكدة مرة واحدة 
القولني)4(،  اأرجح  على  واملالكية  املذهب،  على  احلنفية)3(  عند  العمر  يف 
اأن العمرة فر�ض كاحلج)6(. وال  وقال ال�سافعية يف االأظهر)5(، واحلنابلة 
�سك اأن احلج والعمرة من ال�سعائر التي يكون فيها االجتماع بني النا�ض، 
وبالتايل االإ�سابة بالعدوى، ورمبا يوؤدي اإيقاف احلج والعمرة موؤقتا اإىل 
احلد من انت�سار العدوى واالإ�سابة بها، حفظا للنفو�ض من املوت و�سونا 

للمال من ال�سياع.
املطلب الثاين

الأثر النف�سي والجتماعي لالإ�سابة بالعدوى
املفرو�ض  ال�سحي  احلجر  اأن  النف�سية  ال�سحة  يف  االأخ�سائيون  يجمع   
على اأكرث من مليار �سخ�ض حول العامل ب�سبب جائحة كورونا لي�ض اأمرا �سهاًل وال 
مو�سوعًا ي�ستهان به، اإذ اإنه اإجراء ا�ستثنائي وغري م�سبوق، وقد يت�سبب مب�ساكل 
ب�سكل  التعاطي  يف  يف�سلون  للذين  بالن�سبة  خا�سة  االأ�سخا�ض  من  للعديد  نف�سية 

اإيجابي مع هذا الظرف، ومن هذه االآثار النف�سية)7(:
بالقرايف )714/2(– حتقيق: جمموعة من  ال�سهري  املالكي  الرحمن  اإدري�ض بن عبد  بن  اأحمد  الدين  �سهاب  العبا�ض  الذخرية-اأبو  انظر:    )1( 
املحققني - النا�سر: دار الغرب الإ�سالمي- بريوت - الطبعة: الأوىل, 1994 م, املجموع �سرح املهذب-اأبو زكريا حميي الدين يحيى بن �سرف 

النووي - النا�سر: دار الفكر )2/5(.
املغني - لبن قدامة)2 / 304(.   )2( 

انظر: رد املحتار على الدر املختار- لبن عابدين )472/2(.   )3( 
انظر: القوانني الفقهية ) 95/1(؛ بداية املجتهد ونهاية املقت�سد- لبن ر�سد )87/2(.   )4( 

انظر: احلاوي الكبري يف فقه مذهب الإمام ال�سافعي وهو �سرح خمت�سر املزين-اأبو احل�سن علي بن حممد بن حممد بن حبيب الب�سري    )5( 
البغدادي, ال�سهري باملاوردي - ملحقق: ال�سيخ علي حممد معو�ض - ال�سيخ عادل اأحمد عبد املوجود )33/4(-النا�سر: دار الكتب العلمية, 

بريوت – لبنان - الطبعة: الأوىل, 1419 هـ -1999م.
انظر: املغني- لبن قدامة )218/2(.   )6( 

عمون  | وكالة  | عمونيون  كورونا  جائحة  خلفته  الذي  النف�سي  )الأثر  القرعان  دانييال  د.   - كورونا  جائحة  خلفته  الذي  النف�سي  الأثر    )7( 
.)ammonnews.net( الخبارية
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القلق والتوتر والنفعال: اإذ يعد ذلك من اأبرز التاأثريات النف�سية التي توؤثر   /1
على املحجورين منزليًا.

العامل الجتماعي وتاأثريه النف�سي: ويعترب عامل مهم، وميكن اأن يوؤثر   /2
اأن  اإىل  اإ�سافة  ال�سحي،  املوجودين رهن احلجر  االأ�سخا�ض  نف�سية  بقوة يف 
االأ�سخا�ض الذين يفقدون وظائفهم يف مثل هذه الظروف قد يتعر�سون مل�ساكل 

نف�سية.
التاأثري على ال�سحة النف�سية: وقد حذر عدد من االأطباء وعلماء النف�ض، من   /3
اآثار عميقة لوباء كورونا على ال�سحة النف�سية يف الوقت احلا�سر وم�ستقباًل، 
وخمالطني  حمجورين  من  املر�ض  هذا  يعا�سرون  من  جميع  لدى  خ�سو�سا 

وم�سابني ومتعافني.
اإىل  احلياة  يف  الهدف  وانعدام  املزمنة  الوحدة  جراء  القهري:  الو�سوا�ض   /4

التفكري باالنتحار يف ظل العوائق املادية وال�سغوطات النف�سية.
املطلب الثالث

حتقيق التوحيد يف الإ�سابة بالعدوى
يتعلق هذا املطلب ببيان حتقيق التوحيد عند االإ�سابة بالعدوى، وي�سمل ذلك   
ذكر جملة من االأحاديث الواردة عن النبي �سلى الله عليه و�سلم يف �ساأن العدوى، 
مع بيان اأن االأخذ بهذه االأخبار والعمل مبوجبها ال يتنافى مع التوحيد، كما ي�ستمل 
اأن التوحيد يتحقق بال�سرب على البالء والتوكل على الله تعاىل،  املطلب على بيان، 

وميكن تف�سيل ذلك على النحو التايل:
اأوًل: ذكر اأحاديث نبوية يف �ساأن العدوى:

ورد عن النبي �سلى الله عليه و�سلم يف العدوى اأحاديث عدة)1(. واالأخذ بهذه   
االأحاديث ال يتنافى وحتقيق التوحيد، بل هو عني التوحيد، وميكن تو�سيح ذلك من 

نظرة الإ�سالم اإىل العدوى - رقم الفتوى: 49913 - تاريخ الن�سر:الثالثاء 27 ربيع الآخر 1425 هـ - 15-6-2004م.   )1( 
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خالل ذكر بع�ض هذه االأخبار، وبيان قول العلماء حولها. ومن هذه االأخبار:
ما رواه اأبي هريرة ر�سي الله عنه اأن النبي �سلى الله عليه و�سلم قال: »ال عدوى   /1
تكون يف  االإبل،  بال  فما  الله،  ر�سول  يا  اأعرابي:  «فقال  هامة  وال  �سفر،  وال 
الرمل كاأنها الظباء، فيخالطها البعري االأجرب فيجربها ؟ فقال ر�سول الله �سلى 

الله عليه و�سلم: » فمن اأعدى االأول«)1(.
ويف رواية اأخرى الأبي هريرة ر�سي الله عنه: »ال يوردن ممر�ض على م�سح«)2(.   /2

ويف رواية اأخرى: وفرمن املجذوم كما تفر من االأ�سد«)3(.  /3
رجل  بيد  اأخذ  و�سلم:  عليه  الله  �سلى  الله  ر�سول  اأن  الله،  عبد  بن  جابر  عن   /4

جمذوم فاأدخلها معه يف الق�سعة، ثم قال: »كل، ثقة بالله وتوكال على الله«)4(.
وقد اختلف اأهل العلم يف التوفيق بني هذه االأحاديث، واأقرب اأقوالهم اإىل   
ال�سواب هو: اأن االأمرا�ض ال تعدي بطبعها، بل الله هو الذي يجعلها �سببًا ملا ينجر 

عنها من االإ�سابة واالنتقال)5(.
قال ابن حجر يف فتح الباري من �سمن جمموعة من امل�سالك يف اجلمع بني   
االأحاديث:" املراد بنفي العدوى اأن �سيئًا ال يعدي بطبعه، نفيًا ملا كانت اجلاهلية تعتقده 
اأن االأمرا�ض تعدي بطبعها من غري اإ�سافة اإىل الله، فاأبطل النبي �سلى الله عليه و�سلم 
اعتقادهم ذلك واأكل مع املجذوم ليبني لهم اأن الله هو الذي مير�ض وي�سفي، ونهاهم 
عن الدنو منه ليبني لهم اأن هذا من االأ�سباب التي اأجرى الله العادة باأنها تف�سي اإىل 
م�سبباتها، ففي نهيه اإثبات لالأ�سباب، ويف فعله اإ�سارة اإىل اأنها ال ت�ستقل، بل الله هو 

الذي اإن �ساء �سلبها قواها فال توؤثر �سيئًا، واإن �ساء اأبقاها فاأثرت" ...)6(
اأخرجه البخاري يف �سحيحه – باب ل هامة– رقم)5770( – 137/7.   )1( 
اأخرجه البخاري يف �سحيحه – باب ل هامة– رقم)5771( – 137/7.   )2( 
اأخرجه البخاري يف �سحيحه – باب اجلزام – رقم)5707( – 126/7.   )3( 
اأخرجه ابن ماجة يف �سننه – باب اجلزام – رقم )3524( – 1172/2.   )4( 

نظرة الإ�سالم اإىل العدوى- رقم الفتوى: 49913 – تاريخ الن�سر:الثالثاء 27 ربيع الآخر 1425 هـ - 15-6-2004م.   )5( 
فتح الباري �سرح �سحيح البخاري – اأحمد بن علي بن حجر اأبو الف�سل الع�سقالين-160/10 - النا�سر: دار املعرفة - بريوت, 1379هـ    )6( 
– رقم كتبه واأبوابه واأحاديثه: حممد فوؤاد عبد الباقي –قام باإخراجه و�سححه واأ�سرف على طبعه: حمب الدين اخلطيب –عليه تعليقات 

العالمة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
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وبناء على ذلك يفهم من قول بن حجر،اأن العدوى املنفية هي التي يعتقدها   
تعاىل -  الله -  بتقدير  ولي�ض  انتقالها وجوبا ولزوما،  والطبائعيون من  امل�سركون 
مع اأنَّ الله - تعاىل - و�سع اأ�سبابا بحكمة، ي�سيب بها من ي�ساء، واأن من احرتز 
ا، وفيه مراعاة خلاطر اأهل  واجتنب اأ�سحاب االأوبئة، فقد فعل اأمًرا جائًزا وم�ستحبًّ
الوباء واملر�ض، كما اأن فيه �سالمة للعاقل من تْعري�ض نْف�سه لالأوهام والوقوع يف 

ر الله - تعاىل - باإ�سابٍة بعد االقرتاب من اأهل البالء)1(. املحذور اإذا قدَّ
فامل�سلم ياأخذ باالأ�سباب عماًل بهذه االأخبار، واأخذ اللحيطة واحلذر من اأن   

يكون �سببا يف نقل العدوى اإىل نف�سه اأو غريه.
ثانيًا: الثقة بالله والتوكل عليه:

الله،  عن  الر�سا  وحقيقته  االإميان)2(،  جماع  وجل  عز  الله  على  التوكل   
وتعاىل،قال  �سبحانه  به  ثقته  ويقوي  الله  على  يتوكل  اأن  امل�سلم  فعلى  وجل)3(،  عز 
ِل الْمُؤْمِنُونَ{  ْل عََلى اللاَّهِ َفهُوَ حَسْبُهُ{ ]الطالق: 3[، }وَعََلى اللاَّهِ َفلْيََتوَكاَّ تعاىل:}وَمَنْ يََتوَكاَّ
له عليه - �سبحانه - لن ي�سيبه �سيء اإال اإذا  ]اآل عمران: 122[، فَمن قويت ثقته بالله وتوكُّ

قدره الله له الأن: "التوكل على الله يحبب العبد، واإن التفوي�ض اإىل الله من هدي الله، 
وبهدي الله يوافق العبد ر�سوان الله، ومبوافقة ر�سوان الله ي�ستوجب العبد كرامة 
الله، فمن يتوكل على الله، وي�سلم لق�ساء الله، ويفو�ض اإىل الله، وير�سى بقدر الله، 
فقد اأقام الدين وفرغ يديه ورجليه لك�سب اخلري واأقام االأخالق ال�ساحلة التي ت�سلح 

للعبد اأمره")4(.

م�ساألة العدوى بني التوكل والتحفظ – حممود داود د�سوقي خطابي – تاريخ الإ�سافة: 2010/8/12 م - 1431/9/2هـ ) رابط املقال    )1( 
.)ixzz6py4XbTAr#/24468/0/https://www.alukah.net/sharia(

الزهد - اأبو عبد الله اأحمد بن حممد بن حنبل بن هالل بن اأ�سد ال�سيباين-  و�سع حوا�سيه: حممد عبد ال�سالم �ساهني – �ض19 - النا�سر:    )2( 
دار الكتب العلمية, بريوت – لبنان- الطبعة: الأوىل, 1420 هـ - 1999م.

الفوائد والزهد والرقائق واملراثي - اأبو حممد جعفر بن حممد بن ن�سري بن قا�سم البغدادي املعروف بـاخللدي - حتقيق: جمدي فتحي    )3( 
ال�سيد – �ض32- النا�سر: دار ال�سحابة للرتاث للن�سر والتحقيق والتوزيع, طنطا – م�سر - الطبعة: الأوىل, 1409 هـ - 1989م.

قوت القلوب يف معاملة املحبوب وو�سف طريق املريد اإىل مقام التوحيد - حممد بن علي بن عطية احلارثي, اأبو طالب املكي- املحقق: د.    )4( 
عا�سم اإبراهيم الكيايل– 4/2 - النا�سر: دار الكتب العلمية - بريوت / لبنان - الطبعة: الثانية, 1426 هـ -2005م.
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واإذا تعر�ض العبد اإىل االإ�سابة بهذه الوباء فعليه اأن يلجاأ اأواًل اإىل الله تعاىل   
اأنه يح�سل باأعمال القلوب من  ويتوكل عليه وي�ساأله ال�سفاء، قال ابن مفلح:"واعلم 
الأن  بغريه؛  يح�سل  ال  ما  ال�سفاء  من  ذلك  وغري  عليه  واالعتماد  الله،  على  التوكل 
النف�ض متى قويت وقويت الطبيعة تعاونا على فعل  اأن  النف�ض تقوى بذلك. ومعلوم 
الداء واأوجب ذلك زواله بالكلية ومثل هذا معلوم جمرب م�سهور، وال ينكره اإال جاهل 

اأو بعيد عن الله")1(.
االأطباء املخت�سون يف  التي قررها  ال�سفاء والعالج  باأ�سباب  ياأخذ  ثم  ومن   
هذا االأمر، وذلك الأن التوكل على الله :"يف ترك الدواء ال يجلب العوايف وال يعجلها، 

وال ينق�ض من االأمرا�ض وال يذهبها، بل هو اإىل االزدياد منها")2(.
اإال    الأن التوكل على الله ال يعار�ض فعل االأ�سباب؛ وال ينافيها؛ فال ي�سح التوكل 
اَّذِينَ آمَنُوا خُُذوا  َأيُّهَا ال يَا   { مع القيام بها، واإال فهو بطالة وتوكل فا�سد.قال تعاىل: 
�سدق  من  باالأ�سباب  فاالأخذ   .]71 ]الن�ساء:  جَمِيعًا{  انْفِرُوا  َأِو  ُثبَاتٍ  َفانْفِرُوا  حِْذرَُكمْ 

التوكل، و�سحة الدين، و�سالمة املعتقد، وقوة اليقني)3(.
امل�سبب  ون�سيان  وحدها،  عليها  االعتماد  دون  يكون  باالأ�سباب  االأخذ  لكن   
وهو الله �سبحانه، فاعتماد املرء على االأ�سباب وحدها خلل يف عقيدته، ونق�ض يف 
التوحيد، وترك االأخذ باالأ�سباب نق�ض يف العقل وخلل فيه، واالإعرا�ض عن االأ�سباب 
على  ال  الله  على  معتمدًا  قلبه  يكون  اأن  العبد  وعلى  ال�سرع،  قدح يف  بها  اأمر  التي 

االأ�سباب)4(.
الأن حقيقة التوكل: "القيام باالأ�سباب واالعتماد بالقلب على امل�سبب واعتقاد   
اأحكامها، واإن  اأنها بيده، فاإن �ساء منع اقت�ساءها، واإن �ساء جعلها مقت�سية ل�سد 
الآداب ال�سرعية واملنح املرعية -حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج, اأبو عبد الله, �سم�ض الدين املقد�سي الرامينى ثم ال�ساحلي احلنبلي –    )1( 

124/3 - النا�سر: عامل الكتب.
املرجع ال�سابق – 57/2.   )2( 

انظر: معامل الطريق اإىل الله - اأبو في�سل البدراين – 69- بدون, مو�سوعة فقه القلوب - حممد بن اإبراهيم بن عبد الله التويجري– 1853/2.   )3( 
انظر: معامل الطريق اإىل الله– �ض 69, خطوات اإىل ال�سعادة- عبد املح�سن بن حممد بن عبد الرحمن القا�سم القحطاين– �ض26 -الطبعة:    )4( 

الرابعة, 1427هـ.
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�ساء اأقام لها موانع و�سوارف تعار�ض اقت�ساءها وتدفعه. واملوحد املتوكل ال يطمئن 
اإىل االأ�سباب وال يرجوها كما اأنه ال يهملها اأو يبطلها بل يكون قائمًا بها ناظرًا اإىل 

م�سببها �سبحانه وجمريها")1(.
والرافعة  لل�سرر،  الدافعة  االأ�سباب  مبا�سرة  ترك  التوكل  �سرط  من  ولي�ض   
ال�سفاء  م�سالح  وجلب  بالعدوى،  االإ�سابة  �سرر  الإزالة  ال�سعي  الواجب  بل  للظلم، 
وكمال العافية وال�سحة، قال الله تعاىل لر�سوله �سلى الله عليه و�سلم:} َفاعْفُ عَنْهُمْ 
لِنيَ{ ]اآل 

ِّ
ْل عََلى اللاَّهِ إِنَّ اللاَّهَ يُحِبُّ الْمَُتوَك مِْر َفِإَذا عَزَمْتَ َفَتوَكاَّ وَاسَْتْغفِرْ لَهُمْ وَشَاِورْهُمْ فِي اأْلَ

عمران: 159[. فاأمره باالأخذ باالأ�سباب)2(.

وخال�سة االأمر فاإن حتقيق التوحيد ال تتم  عند االإ�سابة بالعدوى اإال مببا�سرة   
االأ�سباب التي ن�سبها الله مقت�سيات مل�سبباتها قدرًا و�سرعًا، واأن تعطيلها يقدح يف 

�سحة التوكل.
ثالثًا: ال�سرب على البالء:

النازلة  املقدور وامل�سائب  البالء  ال�سرب على  التوحيد  اإن من كمال حتقيق   
التي لي�ض فيها لالإن�سان اإرادة وال اختيار، فالله �سبحانه وتعاىل يبتلى عباده املوؤمنني 
تكفريا لذنوبهم، اأو رفعا لدرجاتهم، وال�سرب على البالء معناه الر�سا به والت�سليم لله 
تعاىل فيا ابتاله به، واآية ذلك عدم اجلزع وال�سخط، واالإكثار من حمد الله تعاىل على 
ق�سائه، وابتالئه)3(، كما يكون ال�سرب على البالء بحب�ض النف�ض على املكروه، وعقل 
عاقبته،  عند  الفرج  وانتظار  حتمله،  يف  الغ�س�ض  ومكابدة  ال�سكوى،  عن  الل�سان 
وي�سهد العبد يف ت�ساعيف البالء لطف �سنع الله به، وح�سن اختياره له، وبره به، 
فيح�سل له لذة بذلك)4(. وهذه اأمور مهمة لو اأيقن بها امل�ساب لهانت عنده م�سيبته 

خطوات اإىل ال�سعادة - عبد املح�سن بن حممد بن عبد الرحمن القا�سم القحطاين – �ض26 وما بعدها.   )1( 
املرجع ال�سابق – �ض 69.   )2( 

انظر: نداءات الرحمن لأهل الإميان - جابر بن مو�سى بن عبد القادر بن جابر اأبو بكر اجلزائري – �ض49- النا�سر: مكتبة العلوم واحلكم,    )3( 
املدينة املنورة, اململكة العربية ال�سعودية - الطبعة: الثالثة, 1421هـ/2001م.

مو�سوعة فقه القلوب - حممد بن اإبراهيم بن عبد الله التويجري -1948/2 - النا�سر: بيت الأفكار الدولية.   )4( 
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منها)1(:
فمن  االأعظم،  الله  ح�سن  هو  التوحيد  اأن  ذلك  وعال؛  جل  لله  التوحيد  جتريد   /1
ب العزيز  ل بالفكر يف االأ�سباب اإىل امل�سبِّ دخله كان من االآمنني، وكذلك الرتحُّ

احلكيم، واليقني باأن كل �سيء مل يكن لي�سر اأو ينفع اإال باإذنه �سبحانه.
اأن يوؤمن بالقدر خريه و�سره؛ كما اأر�سد النبي �سلى الله عليه و�سلم، فيما رواه   /2
جابر بن عبد الله قال: قال ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم:» ال يوؤمن عبد حتى 
ما  واأن  ليخطئه،  يكن  مل  اأ�سابه  ما  اأن  يعلم  حتى  و�سره،  بالقدر خريه  يوؤمن 

اأخطاأه مل يكن لي�سيبه«)2(.
واأن  تعاىل،  الله  من  له  متحي�ض  هو  اإمنا  املوؤمن  العبد  اأ�ساب  ما  اأن  يعلم  اأن   /3
يرجو اأن يكون ذلك من عالمة حمبة الله عز وجل له، الأن البالء مظنة للتطهر من 
اخلطايا، كما جاء عن النبي �سلى الله عليه و�سلم اأنه قال: »اإن عظم اجلزاء مع 
عظم البالء، واإن الله اإذا اأحب قوما ابتالهم، فمن ر�سي فله الر�سا، ومن �سخط 

فله ال�سخط«)3(.
بالله وحده، واأن ينتظر  الله، ويجعل تعلقه  اأجر ذلك عند  اأن ي�سرب ويحت�سب   /4
العافية؛ كما  الله  اأف�سل العبادة، واأن ي�ساأل  الفرج منه �سبحانه؛ فاإن ذلك من 
قال  قال:  اأن�ض بن مالك،  فيما رواه  بقوله:  الله عليه و�سلم  النبي �سلى  اأر�سد 
ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم: الدعاء ال يرد بني االأذان واالإقامة، قالوا: فماذا 

نقول يا ر�سول الله؟ قال:» �سلوا الله العافية يف الدنيا واالآخرة«)4(.
اإن ال�سرب على البالء وامل�سائب يحط ال�سيئات ويرفع الدرجات، ومن ذلك ما   /5
رواه �سهيب -ر�سي الله عنه -قال: قال ر�سول اللَّه -�سلى الله عليه و�سلم: 
انظر: ارق نف�سك واأهلك بنف�سك - د خالد بن عبد الرحمن بن علي اجلري�سي - تقدمي: العالمة ال�سيخ د/ عبد الله بن عبد الرحمن اجلربين    )1( 
– �ض 38, مكفرات الذنوب واخلطايا واأ�سباب املغفرة من الكتاب وال�سنة - د. �سعيد بن علي بن وهف القحطاين–�ض79-  مطبعة �سفري, 

الريا�ض - توزيع: موؤ�س�سة اجلري�سي للتوزيع والإعالن, الريا�ض.
اأخرجه الرتمذي يف �سننه – باب ما جاء يف الميان بالقدر خريه و�سره – رقم)2144( – 19/4.   )2( 

املرجع ال�سابق – باب ما جاء يف ال�سرب على البالء –رقم )2396( – 179/4.   )3( 
املرجع ال�سابق – باب يف العفو والعافية – رقم )3594( – 468/5.   )4( 
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»عجبا الأمر املوؤمن، اإن اأمره كله خري، ولي�ض ذاك الأحد اإال للموؤمن، اإن اأ�سابته 
�سراء �سكر، فكان خريا له، واإن اأ�سابته �سراء، �سرب فكان خريا له«)1( واأي�سا 
ما جاء عن اأبي �سعيد واأبي هريرة - ر�سي الله عنهما - عن النبي - �سلى الله 
عليه و�سلم - قال: »ما ي�سيب امل�سلم، من ن�سب وال و�سب، وال هم وال حزن 
وال اأذى وال غم، حتى ال�سوكة ي�ساكها، اإال كفر الله بها من خطاياه«)2( وكذلك 
ما رواه عبد اللَّه بن م�سعود - ر�سي الله عنه - قال: قال ر�سول اللَّه - �سلى 
الله عليه و�سلم:»اأجل، ما من م�سلم ي�سيبه اأذى اإال حات الله عنه خطاياه، كما 

حتات ورق ال�سجر«)3(.

اأخرجه م�سلم يف �سحيحه – باب املوؤمن اأمره كله خري – رقم )2999( – 2295/4.   )1( 
اأخرجه البخاري يف �سحيحه – باب ما جاء يف كفار املر�ض – رقم )5641( – 114/7.   )2( 

املرجع ال�سابق – باب �سد املر�ض – رقم )5647( – 115/7.   )3( 
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املبحث الرابع
اجلهود التي اتخذتها اململكة العربية ال�سعودية ملكافحة جائحة كورونا

يف  به  يحتذى  مثااًل  تكون  اأن  ميكن   ، كورونا  مكافحة  يف  اململكة  جهود   
مواجهة االأزمات، واالأوبئة التي تهاجم الدول، حيث تعترب اململكة العربية ال�سعودية 
من اأوائل الدول التي اأدركت خطورة فريو�ض كورونا، وكانت من اأوائل الدول كذلك 
انتقال  من  واحلد  الفريو�ض،  انت�سار  ملواجهة  االحرتازية  االإجراءات  اتخذت  التي 
العدوى بني املواطنني، وقامت اململكة بتطبيق هذه االإجراءات بقدر كبري من احلزم 
االإجراءات  الر�سمية بتطبيق هذه  الدولة، واجلهات  وال�سرامة، واألزمت موؤ�س�سات 
مهما كانت الظروف)1(. وياأتي هذا املبحث لعر�ض بع�ض هذه االإجراءات التي قامت 
بها اململكة العربية ال�سعودية، وذلك يف مطلبني، االأول: يتعلق ببيان اجلهود املتعلقة 
بال�سعائر التعبدية، والثاين لبيان اجلهود املتعلقة باحلياة العامة، وذلك على النحو 

التايل.
املطلب االأول

اجلهود املتعلقة بال�سعائر التعبدية
اأوًل: اإيقاف العمرة موؤقتًا:

يف اإطار مواجهة تف�سي جائحة كورونا اتخذت اململكة بتاريخ 27/فرباير   
تعليق  مت  مار�ض   /4 بتاريخ  ثم  العمرة،  الأغرا�ض  الدخول  بتعليق  قرارًا  2020م 
من  انطالقًا  اخلطوة  هذه  وجاءت  اململكة)2(.  واملقيمني يف  للمواطنني  موؤقتا  العمرة 
حر�ض حكومة اململكة على دعم اجلهود العاملية واملنظمات الدولية وباالأخ�ض منظمة 
ال�سحة العاملية لوقف انت�سار فريو�ض كورونا اجلديد )COVID-19( وحما�سرته 
والق�ساء عليه، وكذلك حر�ض حكومة اململكة على اأمن �سيوف الرحمن و�سالمتهم، 
 | جهود اململكة يف مكافحة كورونا تعرف على اأهم هذه اجلهود - موقع حمتويات )mhtwyat.com(-news - اأخبار ال�سعودية    )1( 

.)okaz.com.sa( سحيفة عكاظ�
 ( العربية  باللغة   CNN موقع   -https;//www.moi.gov.sa/wps/portal/ho(  ( ال�سعودية  الداخلية  وزارة  موقع    )2( 

.)Arabic. Cnn. Com/health/artcle
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واأمن امل�ساعر املقد�ض وا�ستقرارها. وحماية اأبناء الوطن واملقيمني وامل�سلمني جميعًا، 
وذلك مما حثت عليه ال�سريعة االإ�سالمية من حفظ النف�ض وحمايتها من االأذى)1(.

ثانيًا: منع اإقامة اجلمع واجلماعات وغلق امل�ساجد موؤقتًا:
من �سمن ما اتخذته اململكة من قرارات احرتازية، القرار الذي �سدر بتاريخ   
17/ مار�ض/ 2020م، والذي ق�سى باإيقاف �سالة اجلمعة واجلماعات يف امل�ساجد 
ال�سرعية  امل�سلحة  تقت�سيه  ما  على  بناء  القرار  وقد جاء  االذان)2(،  برفع  واالكتفاء 
والوطنية من �سرورة احلفاظ على النف�ض، وما قد يرتتب من خطورة التجمعات يف 

نقل الفريو�ض والعدوى به وانت�ساره.
املطلب الثاين

اجلهود املتعلقة باحلياة العامة
جهود اململكة يف مكافحة كورونا كثرية، وعلى اأكرث من �سعيد، وقد حظيت   
هذه اجلهود مبوافقة وتقدير اجلهات العاملية ال�سحية، واالقت�سادية، وهو ما �ساعد 
يف تقليل اخل�سائر الأدنى درجة، وحتجيم انت�سار املر�ض، ومن اجلهودالتي اأ�سهمت 

يف احلد من انت�سار جائحة كورونا)3(:
اأوًل: فر�ض حظر التجوال: كان فر�ض حظر التجوال �سواء الكلي اأو اجلزئي من 
اأهم اإجراءات اململكة التي اتخذتها يف مواجهة املر�ض، وقامت احلكومة يف اململكة 
ازدادت  عندما  وذلك  كاماًل،  اإغالًقا  الدولة  يف  واملناطق  املدن،  من  العديد  باإغالق 
االإ�سابات عن احلد امل�سموح به يف تلك املدن، ويف نف�ض الوقت قامت بفر�ض حظر 

التجوال اجلزئي على بع�ض املدن، وذلك ح�سب درجة االإ�سابة.
انت�سار فريو�ض كورونا يف  االإلكرتونية: جاء  تقدمي اخلدمات  التو�سع يف  ثانيًا: 
اململكة كقوة دفع لتو�سع اململكة يف تقدمي اخلدمات للجمهور عرب االإنرتنت، وعرب 

.)www.alifta.gov.sa (انظر: فتوى هيئة كبار العلماء باململكة العربية ال�سعودية   )1( 
.)https;//www.moi.gov.sa/wps/portal/ho( موقع وزارة الداخلية ال�سعودية   )2( 

 mhtwyat.com(-news( انظر الروابط التالية :جهود اململكة يف مكافحة كورونا تعرف على اأهم هذه اجلهود - موقع حمتويات   )3( 
.)https://www.moh.gov.sa( موقع وزارة ال�سحة ال�سعودية )okaz.com.sa( اأخبار ال�سعودية | �سحيفة عكاظ -
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من  الكثري  تقدمي  يتم  املواقع  هذه  خالل  فمن  للدولة،  التابعة  االإلكرتونية  البوابات 
وخطر  للزحام،  والتعر�ض  املنزل،  من  اخلروج  املواطن  على  توفر  التي  اخلدمات 
جتديد  اأو  الطلبات،  لتقدمي  مواقع  الوزارات  كل  يف  احلكومة  واأتاحت  العدوى، 

االأوراق، او حجز املواعيد، وغريها من اخلدمات االإلكرتونية.
اأرجاء  يف  املر�ض  ينت�سر  ال  وحتى  واخلارجية:  الداخلية  املطارات  اإغالق  ثالثًا: 
اأو�سع، فقد قامت اململكة باإغالق املطارات الداخلية، ومنعت التنقل  اململكة ب�سورة 
اأي رحالت قادمة من  الدولية، ومنعت  املطارات  باإغالق  املحافظات، كما قامت  بني 
الدول االأخرى، وفق جدول زمني ، حتى تقلل من انتقال املر�ض من الدول املجاورة 
اإىل اململكة، كما األزمت احلكومة كل القادمني من اخلارج بعد اأن خفت حدة العدوى، 

اأزمتهم باحلجز املنزيل ملدة 14 يوم للتاأكد من خلوه من الفريو�ض.
املطلب الثالث

جهود وزارة ال�سحة باململكة
الفريو�ض، وقد  ال�سعودية بجهود وا�سحة يف مكافحة  ال�سحة  قامت وزارة   

نالت هذه اجلهود ا�ستح�سان وتقدير منظمة ال�سحة العاملية، وقد متثلت يف االآتي)1(:
جتهيز امل�ست�سفيات واإعدادها ال�ستقبال احلاالت امل�سابة، كما قامت الوزارة   /1

بتوفري اأجهزة التنف�ض ال�سناعية لو�سع احلاالت املتاأخرة عليه.
التو�سع يف اإجراء امل�سحات، والتحاليل لكل من ي�ستبه فيه اأنه م�ساب بالفريو�ض،   /2
اأو كان خمالط مل�ساب، وهو االمر الذي نال ا�ستح�سان منظمة ال�سحة العاملية.

توفري العالج املجاين للحاالت امل�سابة، وحتى لو كان امل�ساب مقيم بطريقة غري   /3
�سرعية اأو قانونية.

ال�سناعي  الذكاء  هيئة  مع  الوزارة  ا�سرتكت  والذي  توكلنا،  تطبيق  اإطالق   /4
ال�سعودية يف اإطالقه. ومن خالل تطبيق توكلنا اأتاحت الوزارة بوابة لالإجابة 

..)https://www.moh.gov.sa( موقع وزارة ال�سحة ال�سعودية   )1( 
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عن اأي �سوؤال بخ�سو�ض املر�ض، اأو التبليغ عن حاالت اال�ستباه، كما يتم من 
خالل التطبيق تقدمي الن�سائح، والتعليمات التي تقلل من خطر العدوى، وتقلل 
االإ�سابة.ومن خالل التطبيق يتم منح الت�ساريح للخروج، والتموين يف مناطق 
وت�ساريح  ال�سائق،  وت�ساريح  التموين،  ت�ساريح  منح  فيتم  التجوال،  حظر 

املواعيد الطبية.
املطلب الرابع

الدعم املايل الذي وفرته اململكة ملكافحة كورونا
مع انت�سار فريو�ض كورونا يف العامل اأجمع، تاأثرت القطاعات االقت�سادية، واملالية 
�سلًبا ب�سبب هذا الفريو�ض، واململكة مل تكن بعيدة عن هذه التاأثريات ال�سلبية على 
قطاعاتها االقت�سادية ، لذلك فقد قامت احلكومة بتخ�سي�ض 177 مليار ريال �سعودي 
بدفع  الفريو�ض، والتزمت احلكومة  اأزمة  ال�سركات واملن�ساآت على جتاوز  مل�ساعدة 
60% من رواتب العاملني يف القطاع اخلا�ض، يف ال�سركات املتعرثة، والتي تاأثرت 
على  ال�سريبية  امل�ستحقات  حت�سيل  بتاأخري  احلكومة  وقامت  املر�ض،  بتداعيات 
ال�سركات العاملة يف اململكة، واأعفتهم من بع�ض الر�سوم احلكومية، كما قامت الدولة 
وتن�سيط  الركود،  ملنع  اململكة،  الداخلي يف  االقت�ساد  �سرايني  املليارات يف  ب�سخ 

حركة البيع وال�سراء يف اململكة)1(.

.)mhtwyat.com( جهود اململكة يف مكافحة كورونا تعرف على اأهم هذه اجلهود - موقع حمتويات   )1( 
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خامتـــــة
اأوًل: النتائج:

اإن الطاعون من االأوبئة املعدية القاتلة.  /1
اإن فريو�ض كورونا من االأمرا�ض املعدية،التي مل تكن موجودة من قبل.  /2

اإن منع ال�سعائر التعبدية من اإقامة ال�سالة يف جماعة واحلج والعمرة من اأ�سباب   /3
احلد منانت�سارفريو�سكورونا.

اإن من هديه �سلى الله عليه �سلم، يف منع انتقال العدوى، غ�سل االأيادي، وعدم   /4
النفث يف الطعام اأو ال�سراب، وكذلك عدم التنف�ض يف االآنية. 

وحقيقة  يتنافى  ال  العدوى،  مكان  عن  والبعد  العالج،  باأ�سباب  االأخذ  اأن   /5
التوحيد.

اأثر  اأن االإجراءات االحرتازية التي اتخذتها اململكة العربية ال�سعودية كان لها   /6
كبري يف احلد من انت�سار فريو�ض كورونا.

ثانًيا: التو�سيات:
�سرورة اتخاذ جميع االإجراءات التي من �ساأنها احلد من انت�سار هذا الفريو�ض   /1

والعدوى به.
العربية  اململكة  اتخذتها  التي  االحرتازية  االإجراءات  بجميع  االلتزام  �سرورة   /3

ال�سعودية يف ما يتعلق باحلد من انت�سار هذا الفريو�ض.
�سرورة اإجراء مزيد من البحوث والدرا�سات التي من �ساأنها احلد من انت�سار   /2

هذا الفريو�ض واإيجاد العالج الناجع له.
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امل�سادر واملراجع
اأثر املقا�سد العامة يف منع �سعائر االإ�سالم عن العامة )جائحة فريو�ض كورونا   .1
امل�ستجد )كوفيد-19( امنوذجًا( – د/ اأريج بنت فهد عابد اجلابري - بحث 
الكرمي  القراآن  جامعة  عن  ت�سدر   – العلوم  تاأ�سيل  جملة  من�سور-  حمكم 
وتاأ�سيل العلوم – ال�سودان – العدد – التا�سع ع�سر )اأ( – حمرم 1442ه، 

2020م.
ة املتعلِّقة بنوازل الوباء جائحة فريو�ض كورونا امل�ستجد  ديَّ عبُّ عائر الَتّ اأحكام ال�سَّ  .2
)كوفيد-19( اأمنوذجًا – اإعداد د. عبداحلميد بن �سالح بن عبدالكرمي الكراين 
امل�سرف   - االإلكرتونية  ال�سعودية  باجلامعة  امل�سارك  الفقه  اأ�ستاذ   - الغامدي 
 – العلوم  تاأ�سيل  من�سور- جملة  – بحث حمكم  الفقهية  ال�سبكة  على  العام 
ت�سدر عن جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم – ال�سودان – العدد الثامن 

ع�سر – رجب 1441ه، مار�ض 2020م.
االآداب ال�سرعية واملنح املرعية -حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج، اأبو عبد   .3
النا�سر: عامل  ال�ساحلي احلنبلي -  ثم  الرامينى  املقد�سي  الدين  الله، �سم�ض 

الكتب.
ارق نف�سك واأهلك بنف�سك - د خالد بن عبد الرحمن بن علي اجلري�سي - تقدمي:   .4

العالمة ال�سيخ د/ عبد الله بن عبد الرحمن اجلربين.
الرب - حتقيق:  عبد  بن  بن حممد  الله  عبد  بن  يو�سف  عمر  اأبو  اال�ستذكار-   .5
�سامل حممد عطا، حممد علي معو�ض - النا�سر: دار الكتب العلمية – بريوت 

- الطبعة: االأوىل، 1421 – 2000م.
االأ�سباه والنظائر- عبد الرحمن بن اأبي بكر- جالل الدين ال�سيوطي - النا�سر:   .6

دار الكتب العلمية- الطبعة  االأوىل-1411هـ - 1990م.
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ة بن( حممد بن هبرية الذهلي  االإف�ساح عن معاين ال�سحاح- يحيى بن )ُهَبرْيَ  .7
ال�سيبايّن- اأبو املظفر- عون الدين - املحقق: فوؤاد عبد املنعم اأحمد - النا�سر: 

دار الوطن - �سنة الن�سر: 1417هـ.
االأو�سط يف ال�سنن واالإجماع واالختالف- اأبو بكر حممد بن اإبراهيم بن املنذر   .8
الني�سابوري - حتقيق: اأبو حماد �سغري اأحمد بن حممد حنيف - النا�سر: دار 

طيبة - الريا�ض – ال�سعودية - الطبعة: االأوىل - 1405 هـ- 1985م.
بداية املجتهد ونهاية املقت�سد- اأبو الوليد حممد بن اأحمد بن حممد بن اأحمد بن   .9
ر�سد القرطبي-النا�سر: دار احلديث – القاهرة -الطبعة: بدون طبعة -تاريخ 

الن�سر: 1425هـ - 2004م.
بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع- عالء الدين- اأبو بكر بن م�سعود بن اأحمد   .10
الكا�ساين احلنفي- النا�سر: دار الكتب العلمية - الطبعة: الثانية- 1406هـ - 

1986م.
تاج العرو�ض من جواهر القامو�ض - حمّمد بن حمّمد بن عبد الرّزاق احل�سيني،   .11
 - املحققني  من  جمموعة  املحقق:   - بيدي  الزَّ مبرت�سى،  امللّقب  الفي�ض،  اأبو 

النا�سر: دار الهداية.
عبد  بن  فتوح  بن  البخاري وم�سلم- حممد  ال�سحيحني  ما يف  تف�سري غريب   .12
الله بن فتوح بن حميد االأزدي امليورقي احَلِميدي اأبو عبد الله بن اأبي ن�سر- 
ال�سنة -  النا�سر: مكتبة  العزيز-  الدكتورة: زبيدة حممد �سعيد عبد  املحقق: 

القاهرة – م�سر- الطبعة: االأوىل- 1415 – 1995م.
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االرتباط الثقايف بني الديانة اليهودية واحلركات املنتسبة إليها
د. حممد بن �ص�مي بن اإ�صم�عيل مني�وي •

ملخـــــــــ�ض
تناول البحث االرتباط الثقايف بني الديانة اليهودية واحلركات املنت�سبة اإليها   
، وتتمثل اأهمية البحث يف وجود اخللط ال�سديد بني الديانة اليهودية وبني احلركات 
املتاأثرة بها كال�سهيونية.واحلاجة اإىل بيان االرتباط واالأثر الثقايف للديانة اليهودية 
على احلركة ال�سهيونية. والوقوف على االأخطاء الثقافية املبنية على ارتباط اليهودية 
املنت�سبة  واحلركات  اليهودية،  بالديانة  اإىلالتعريف  البحث  بال�سهيونية.ويهدف 
احلركة  اأفكار  وبيان  ال�سهيونية.  احلركة  وظهور  ن�ساأت  تاريخ  والتعرفعلى  اإليها. 
ال�سهيونية، واأبرز �سخ�سياتها. ا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي التحليلي واملنهج 
اليهودي  الدين  تتخذ  حركة  )�سهيونية(  م�سطلح  النتائج  اأهم  ومن  واال�ستقرائي: 
ذريعة �سيا�سية بهدف اإقامة دولة يف فل�سطني. كذلك كلمة )اليهود( وقع اخلالف فيها 
هل هي عربية اأو عربانية، وتعني يف العربية التوبة والرجوع اىل احلق، وتعني يف 
العربانية الن�سبة اىل يهوذا بن يعقوب )عليه ال�سالم(. و)اليهود( يف اال�سطالح هم 
اأتباع ديانة نبي الله مو�سى )عليه ال�سالم(. ومن اأهم التو�سيات: حماربة ال�سهيونية 
اأهدافهااملتعددة التي ترجع اإىل خلفية دينية و�سيا�سية. كذلك تعزيز الفكر  وف�سح 

االإ�سالمي وبيان �سمولية االإ�سالم واأنه خامت الر�ساالت.

ال�سعودية.  - القرى  اأم  جامعة   - الدين  واأ�سول  الدعوة  كلية   - الإ�سالمية  والثقافة  الدعوة  بق�سم  امل�ساعد  الأ�ستاذ  	•
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Abstract
 The research dealt with the cultural link between the Jewish 
religion and the movements affiliated with it, and the importance of 
the research is the presence of severe confusion between the Jewish 
religion and the movements affected by it, such as Zionism. And 
the need to explain the link and the cultural impact of the Jewish 
religion on the Zionist movement. And stand on cultural errors based 
on the association of Judaism with Zionism. The research aims to 
introduce the Jewish religion and its affiliated movements. Learn 
about the history of the emergence and emergence of the Zionist 
movement. And a statement of the ideas of the Zionist movement, 
and its most prominent personalities. The researcher used the 
descriptive, analytical and inductive approach: one of the most 
important results is the term (Zionism), a movement that takes the 
Jewish religion as a political pretext with the aim of establishing a 
state in Palestine. Likewise, the word “Jews” has been disputed over 
whether it is Arabic or Hebrew, and in Arabic it means repentance 
and return to the truth, and in Hebrew it means in relation to Judah 
IbnYa’qub. Among the most important recommendations: to fight 
Zionism and expose its multiple goals that come from a religious 
and political background. As well as the promotion of Islamic 
thought and the statement of the comprehensiveness of Islam and 
that it is the seal of messages.
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مقدمــــــة
احلمد لله وحده، وال�سالة وال�سالم على من ال نبي بعهده، وبعد:  

فاإن من نعمة الله تعاىل ومنته اأن جعل اأمة حممد �سلى الله عليه و�سلم خري   
خري  لهم  و�سّرع  الكتب،  اأعظم  عليهم  واأنزل  الر�سل،  اأ�سرف  لها  واأر�سل  االأمم، 
ال�سرائع، وهذه الف�سل وال�سرف اأوغر قلوب اأعداء االأمة خا�سة اأهل الكتب ال�سابقة، 
وامتالأت قلوبهم وعقولهم ح�سدا وغيظا حتى ودوا لو يرتد اأهل االإ�سالم عن دينهم، 
ارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ  يقول تعاىل:}وَدَّ َكثِريٌ مِنْ َأهِْل الْكَِتاِب لَوْ يَرُدُّونَُكمْ مِنْ بَعْدِ إمِيَانُِكمْ ُكفاَّ
َأنُْفسِِهمْ مِنْ بَعْدِ مَا َتبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ{ ]البقرة:109[، وقد نبهناالله تعاىل اىلاأن اأ�سد النا�ض 
عداوةلنا هم اليهود والذين اأ�سركوا، حيث يقول: }لََتِجدَنَّ َأشَدَّ النَّاِس عَدَاوَةً لِلاَّذِينَ 
اَّذِينَ َأشْرَُكوا{ ]املائدةة:82[، فالواجب على اأمة اال�سالم اأن حتذرهم اأ�سد  آمَنُوا الْيَهُودَ وَال
والتخريب  االإف�ساد  من  به  عرفوا  ملا  التاريخ،وذلك  مر  على  وتتنبه حليلهم  احلذر، 
ونق�ض العهود وقتل االأنبياء وامل�سلحني، ولذا فقد غ�سب الله تعاىل عليهم ولعنهم 

على ل�سان االأنبياء واملر�سلني.
لهم،  املنت�سبة  واحلركات  باليهود  الزمان  هذا  يف  االإ�سالم  اأمة  بليت  وقد   
فكانوا �سوكة يف خا�سرة بالد امل�سلمني، وذلك باحتاللهم اأر�ض فل�سطني املباركة، 
فكان لزاما على كتاب امل�سلمني ومثقفيهم حتذير االأمة منهم، وك�سف خططهم وف�سح 
اأوراقهم، ومن هذا الباب فقد اخرتت اأن يكون م�ساركتي البحثية بعنوان:)االرتباط 

الثقايف بني الديانة اليهوديةواحلركات املنت�سبة اإليها(.
اأوًل: اأهمية املو�سوع واأ�سباب اختياره :

خالل  من  اختياره  اأ�سباب  وتظهر  املو�سوع  هذا  يف  الكتابة  اأهمية  تربز   
النقاط التالية:
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به  املتاأثرة  احلركات  وبني  اليهودية  الديانة  بني  ال�سديد  اخللط  وجود   .1
اكال�سهيونية.

احلركة  على  اليهودية  للديانة  الثقايف  واالأثر  االرتباط  بيان  اإىل  احلاجة   .2
ال�سهيونية.

الوقوف على االأخطاء الثقافيةاملبنية على ارتباط اليهودية بال�سهيونية.  .3
ثانيًا: ت�ساوؤلت البحث:

يقوم البحث على ت�ساوؤل عام هو: ما هو االأثر الثقايف للديانة اليهودية على   
احلركات املنت�سبة اإليها؟، ويتفرع من هذا ال�سوؤال عدة اأ�سئلة، هي على النحو التايل:

ما الديانة اليهودية؟، وما احلركات املنت�سبة اإليها؟  .1
متى ن�ساأت احلركة ال�سهيونية ومتى ظهرت؟  .2

ما اأفكار احلركة ال�سهيونية؟ ومن اأبرز �سخ�سياتها؟  .3
ما العالقة الثقافية بني ال�سهيونية واليهودية؟  .4

ما هي حقيقة بروتوكوالت حكماء �سهيون؟  .5
ثالثًا: اأهداف البحث:

منه،  العام  الهدف  حتقيق  ميكن  البحث،  ت�ساوؤالت  على  االإجابة  خالل  من   
وهو: معرفة االأثر الثقايف للديانة اليهودية على احلركات املنت�سبة اإليها، ويتفرع منه 

عدة اأهداف فرعية هي:
التعريف بالديانة اليهودية، واحلركات املنت�سبة اإليها.  .1

التعرف على تاريخ ن�ساأت وظهور احلركة ال�سهيونية.  .2
بيان اأفكار احلركة ال�سهيونية واأبرز �سخ�سياتها.  .3

االطالع على العالقة الثقافية بني ال�سهيونية واليهودية.  .4
بيان حقيقة بروتوكوالت حكماء �سهيون.  .5
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رابعًا: منهج البحث:
املنا�سب  املنهج  يحدد  اأن  للباحث  ميكن  البحث  مو�سوع  طبيعة  على  االطالع  بعد 
للمو�سوع، والذي يظهر يل منا�سبة املنهج الو�سفي التحليلي واملنهج اال�ستقرائي 

لطبيعة املو�سوع .
خام�سًا: مفردات البحث.

يحتوي البحث على مقدمة،وثالثة مباحث، وخامتة، وهي على التف�سيل التايل :
فيه. الكتابة  و�سبب  املو�سوع  اأهمية  وفيها  مقدمة،  	•

اإليها. املنت�سبة  واحلركات  اليهودية  بالديانة  التعريف  االأول:  املبحث  	•
املطلب االأول: التعريف بالديانة اليهودية واحلركة ال�سهيونية .  

املطلب الثاين: ن�ساأة احلركة ال�سهيونية وتاريخ ظهورها.  
�سخ�سياتها. واأبرز  ال�سهيونية  احلركة  اأفكار  الثاين:  املبحث  	•

املطلب االأول: اأفكار احلركة ال�سهيونية.  
املطلب الثاين: اأبرز �سخ�سيات احلركة ال�سهيونية.  

ال�سهيونية. باحلركة  وعالقتها  اليهودية  الديانة  الثالث:  املبحث  	•
املطلب االأول: العالقة الثقافية بني الديانة اليهودية واحلركة ال�سهيونية.  

املطلب الثاين: حقيقة بروتوكوالت حكماء �سهيون.  
•	اخلامتة.
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املبحث االأول
التعريف بالديانة اليهودية واحلركات املنت�سبة اإليها

املطلب االأول
التعريف بالديانة اليهودية واحلركة ال�سهيونية

اأول: تعريف )اليهود( لغة:
اختلف اأهل اللغة والتف�سري يف كلمة )اليهود(، هل هي كلمة عربية اأم غري   
)َهَود( والهود:  العرب كلمة  واأ�سلها يف كالم  اأنها كلمة عربية،  قائل:  عربية، فمن 
اأي: التوبة والرجوع اىل احلق، و�سمي بنوا ا�سرائيل بذلك بعد رجوعهم اىل الله 
وتوبتهم من عبادة العجل، ومن قائل اأنها كلمة لي�ست عربية، واإمنا هي كلمة عربانية، 
ن�سبة اإىل يهوذا بن يعقوب )عليه ال�سالم(، وهو اأحد اأ�سباط بني اإ�سرائيل، ثم نقلت 
الكلمة اىل العربية بالدال بدل الذال، واأطلقت على كل من تدين بدين نبي الله مو�سى 

)عليه ال�سالم(.
وبناء على هذين القولني جاءت اأقوال علماء التف�سري واللغة يف التفا�سري واملعاجم   
اللغوية، حيث يقول ابن منظور يف ل�سان العرب: "هاد، يهود، هودا، وتهود، اأي: تاب 
اَّا هُدْنَا إِلَيْكَ{ ]الأعراف:156[، اأي: تبنا اإليك،  ورجع اإىل احلق، ويف التنزيل العزيز }إِن

واليهود: هادوا يهودون هودا، و�سموا بذلك ا�ستقاقا من هادوا، اأي: تابوا")1(.
ويقول ابن فار�ض يف معجم مقايي�ض اللغة: "فاأما اليهود فمن هاد يهود، اإذا   
اَّا هُدْنَا إِلَيْكَ{  تاب هودا، و�سموا به الأنهم تابوا عن عبادة العجل، ويف القراآن: }إِن

]الأعراف:156[، ويف التوبة هوادة حال و�سالمة")2(.

ويقول الفريوز اآبادي يف القامو�ض املحيط: "الَهَود: التوبة، والرجوع اإىل   
احلق")3(.

انظر: ل�سان العرب: لبن منظور, دار املعارف, القاهرة, 4718/6, مادة )هود( باخت�سار.   )1( 
معجم مقايي�ض اللغة: لبن فار�ض, دار الفكر, القاهرة, 1399هـ, 18/6, مادة )هود(.   )2( 

القامو�ض املحيط: الفريوز اآبادي, موؤ�س�سة الر�سالة, بريوت, ط8, 1426هـ, �ض329, مادة )هود(.   )3( 
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ويقول علماء جممع اللغة العربية يف املعجم الو�سيط: "اليهود: قوم من اأ�سل   
�سامي)1(، قيل اإنهم �سموا كذلك با�سم يهوذا اأحد اأبناء يعقوب )عليه ال�سالم(")2(.

اَّذِينَ  اَّذِينَ آمَنُوا وَال ويقول االمام ابن كثري يف تف�سريه لقول الله تعاىل:}إِنَّ ال  
كانوا  الذين  ال�سالم(  )عليه  مو�سى  اأتباع  "فاليهود  ]البقرة:62[:  وَالنَّصَارَى{  هَادُوا 
التهود  اأو  املودة،  وهي:  الهوادة  من  واليهود  زمانهم.  يف  التوراة  اإىل  يتحاكمون 
اأي:  ]الأعراف:156[،  إِلَيْكَ{  هُدْنَا  اَّا  }إِن ال�سالم(:  )عليه  مو�سى  كقول  التوبة،  وهي: 
لبع�ض، وقيل:  لتوبتهم ومودتهم يف بع�سهم  االأ�سل  تبنا، فكاأنهم �سموا بذلك يف 
لن�سبتهم اإىل )يهودا( اأكرب اأوالد يعقوب )عليه ال�سالم(، وقال اأبو عمرو بن العالء: 

الأنهم يتهودون اأي يتحركون عند قراءة التوراة")3(.
اَّذِينَ  ويقول االمام الطاهر ابن عا�سور يف تف�سريه لقول الله تعاىل: }إِنَّ ال  
اأو دانوا  "ومعنى )هادوا( كانوا يهودا،  ]البقرة:62[:  اَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى{  آمَنُوا وَال
بدين اليهود، واأ�سال�سم )يهود( منقول يف العربية من العربانية، وهو يف العربانية 

بذال معجمة يف اآخره، وهو َعَلٌم على اأحد اأ�سباط اإ�سرائيل")4(.
ثانيًا: تعريف )اليهود( ا�سطالحًا:

اليهودية هي: ديانة اليهود الذين يزعمون االنت�ساب اإىل بني اإ�سرائيل، وقد   
واأنهم  ال�سالم(،  )عليه  مو�سى  الله  نبي  ديانة  هي  ديانتهم  اأن  وبهتانًا  زورًا  زعموا 

اأتباعه على احلقيقة.
املراد بالأ�سل ال�سامي اأي: من�سوب اىل �سام بن نوح )عليه ال�سالم(, وقد جاءت هذه الن�سبة من زعم اليهود باأن "التوراة" ق�سمت الأجنا�ض    )1( 
الب�سرية اإىل ثالثة اأجنا�ض: جن�ض )�سامي( وجن�ض )حامي( وجن�ض )يافثي( وذلك ن�سبة اىل �سام وحام ويافث اأبناء نبي الله نوح )عليه 
ال�سالم(, ويزعمون اأن لكل جن�ض من هذه الأجنا�ض لون يعترب �سمة مميزة له, فاللون الأ�سود �سمة اجلن�ض احلامي, وغالبهم ي�سكن قارة 
اأفريقيا, واللونان الأبي�ض والأ�سفر �سمة اجلن�ض اليافثي وغالبهم ي�سكن قارة اأوروبا وال�سرق الأق�سى والأدنى من اأ�سيا, واللون املتو�سط 
بني الأبي�ض والأ�سفر �سمة اجلن�ض ال�سامي, وغالبهم ي�سكن �سبه اجلزيرة العربية وبالد ال�سام والعراق, ويعترب على هذا الزعم اأن العرب 
من اجلن�ض ال�سامي, اإل اأن اليهود يخرجونهم بدعوى اأنهم لي�سوا بيهود, واأن اجلن�ض ال�سامي ل يو�سف به اإل اليهودي, بدعوى اأن اأ�سول 
اليهود كانوا من ال�سامية فقط, وبذلك يدخلون الدين اليهودي يف تق�سيم الأجنا�ض, وهذا ل يفعلونه ال عند  احلديث عن ال�سامية فقط, لأنه 
يلزم من تو�سيفهم لل�سامية اإدخال غري اليهود ممن تنطبق عليه اأو�ساف اجلن�ض ال�سامي, كما يلزم منه اخراج اليهود من الأجنا�ض الأخرى, 
وهذا يدل على اأن الأمر مبناه عندهم على العن�سرية البحتة. ينظر: اليهود ومعاداة ال�سامية, تاريخ وحقائق: معمر فوزي اخلليل, �ض1, 

2 بت�سرف.
املعجم الو�سيط: جممع اللغة العربية, 998/2, مادة )هود(.   )2( 

تف�سري القراآن العظيم: ابن كثري, دار الكتب العلمية, بريوت, ط1, 1419هـ, 183/1.   )3( 
التحرير والتنوير: الطاهر ابن عا�سور, الدار التون�سية للن�سر, تون�ض, ط1, 1984م, 532/1.   )4( 
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وقد وردت ت�سمية اليهود يف القراآن الكرمي واأغلب املواطن التي اأطلق عليهم   
فيها ا�سم اليهود جاءت يف �سياق الذم، كقول الله عز وجل:}وََقالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللاَّهِ 
مَْغُلولٌَة ُغلاَّتْ َأيْدِيِهمْ وَُلعِنُوا بِمَا َقاُلوا بَْل يَدَاهُ مَبْسُوَطَتاِن يُنْفِقُ َكيْفَ يَشَاءُ وَلَيَِزيدَنَّ َكثِريًا مِنْهُمْ 
ُكلاَّمَا  الْقِيَامَةِ  يَوِْم  إِلَى  وَالْبَْغَضاءَ  الْعَدَاوَةَ  بَيْنَهُمُ  وََألَْقيْنَا  وَُكْفرًا  ُطْغيَانًا  رَبِّكَ  مِنْ  إِلَيْكَ  ُأنِْزَل  مَا 
الْمُْفسِدِينَ{  يُحِبُّ  َل  اأْلَرِْض َفسَادًا وَاللاَّهُ  فِي  اللاَّهُ وَيَسْعَوْنَ  َأْطَفَأهَا  لِلْحَرِْب  نَارًا  َأوَْقدُوا 
]املائدة:64[، وكقوله عز وجل:}وََقالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ َأبْنَاءُ اللاَّهِ وََأحِبَّاؤُهُ  ُقْل َفلِمَ 

]املائدة:18[،  يَشَاءُ{  مَنْ  بُ 
ِّ

وَيُعَذ يَشَاءُ  لِمَنْ  يَْغفِرُ  خََلقَ  مِمَّنْ  بَشَرٌ  َأنُْتمْ  بَْل  بُِذُنوبُِكمْ  بُُكمْ 
ِّ

يُعَذ
َذلِكَ  اللاَّهِ  ابْنُ  الْمَسِيحُ  النَّصَارَى  وََقالَتِ  اللاَّهِ  ابْنُ  الْيَهُودُ عُزَيْرٌ  وكقوله عز وجل:}وََقالَتِ 
]التوبة:30[،  يُؤَْفُكونَ{  اَّى  َأن اللاَّهُ  َقاَتَلهُمُ  َقبُْل  مِنْ  َكَفرُوا  اَّذِينَ  ال َقوَْل  يَُضاهُِئونَ  بَِأْفوَاهِِهمْ   َقوُْلهُمْ 
وكقوله عز وجل: }مَا َكانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِياًّا وََل نَصْرَانِياًّا وَلَكِنْ َكانَ حَنِيًفا مُسْلِمًا وَمَا َكانَ 
مِنَ الْمُشِْركِنيَ{ ]اآل عمران: 67[، ، ويف هذا اإ�سارة اىل اأن ا�سم )يهود( كاأنه اأطلق عليهم 

بعد انحرافهم عن اأمر الله وخمالفتهم اأمر اأنبياءه عليهم ال�سالم)1(.
وقد جاء اإطالق ا�سم اليهود عليهم جاء بعد موت �سليمان )عليه ال�سالم( �سنة   
اإىل مملكتني، مملكة ملكها رحبعام  بعد موته  انق�سمت  اأن مملكته  975ق.م، وذلك 
بن �سليمان )عليه ال�سالم(، ومل يدخل يف ملكه من االأ�سباط اإال �سبط يهوذا و�سبط 
يهوذا، وجعل  اأتباعه من �سبط  الأن معظم  )يهوذا(  بنيامني، و�سمى مملكته مبملكة 
ملكها  االأخرى  واململكة  املقد�ض،  بيت  قرب  )اأور�سليم(  اأبيه  مقر  هو  مملكته  مقر 
يوربعام بن بناط، وهو غالم ل�سليمان )عليه ال�سالم(، وكان �سجاعا جنيبا فن�سبته 
مقر  )ا�سرائيل(، وجعل  و�سمى مملكته مبملكة  عليهم،  ملكا  الع�سرة  االأ�سباط  بقية 
ال�سالم(،  )عليه  اأف�سدوا ديانة مو�سى  اأن قومه  اإال  نابل�ض،  )ال�سامرة( قرب  مملكته 
وعبدوا االأوثان، فلم يدم ملكهم اإال مائتني وخم�سني �سنة ونيفا، ثم انقر�ض ملكهم 
على يد االآ�سوريني، فمنذ ذلك التاريخ مل يبق لليهود حكم اإال يف مملكة )يهوذا( بـ 

انظر: درا�سات يف الأديان اليهودية والن�سرانية: �سعود بن عبد العزيز اخللف, دار اأ�سواء ال�سلف, الريا�ض, ط5, 1427هـ,.   )1( 
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)اأور�سليم(، والذي تعاقب على ملكها اأبناء �سليمان )عليه ال�سالم(، ومنذ ذلك احلني 
غلب هذا اال�سم عليهم، وقد دام ملك مملكة )يهوذا( اإىل �سنة 120ق.م، حتى جاء 
الرومان واأ�سقطوا مملكة )يهوذا( واأجلوا اليهود من )اأور�سليم( فتفرقوا يف االأقطار 
با�سم )اليهود(، و�سار كل من التحق بهم يعرف بهذا اال�سم ولو كان من غري �سبط 
)يهوذا(، ثم �سار ا�سم اليهود يطلق على املتدينني بدين التوراة ولو كان حمرفا على 

اختالف فرقهم ومذاهبهم)1(.
ثالثًا: تعريف )ال�سهيونية( لغة:

ال�سهيونية ن�سبة اىل كلمة )�سهيون(، وهي كلمة مرتجمة، اأ�سلها عرباين،   
)Zionism( وقد وردت يف التوراة، وقد اأطلقت على معان متعددة هي:

جبل �سرق بيت املقد�ض، اأو اله�سبة التي عليها امل�سجد االأق�سى.  .1
ح�سن بناه داود )عليه ال�سالم( يف بيت املقد�ض.  .2

مكان مقد�ض ي�سكنه الرب.  .3
مدينة امللك االأعظم ملك اإ�سرائيل وهي بيت املقد�ض)2(.  .4

وقد عرفها علماء اللغة مبجمع اللغة العربية يف املعجم الو�سيط باأنها: "حركة   
قرب  جبل  اإىل  ن�سبة  وهي  فل�سطني  يف  م�ستقل  يهودي  جمتمع  اإقامة  اإىل  تدعو 
)اأور�سليم( ي�سمى )�سهيون(")3(، وهذا تعريف ا�سطالحي �سيا�سي واإن كان واردا 

يف معاجم اللغة.
رابعًا: تعريف )ال�سهيونية( ا�سطالحًا:

وقد  اليهودية،  الديانة  اىل  املنت�سبة  احلركات  من  حركت  ال�سهيونية  تعد   
ُعِرَفت يف اال�سطالح بتعاريف متعددة جمعتبني العقيدة وال�سيا�سة، منها ما يلي: 

 ,13 �ض12,  1977م,  القاهرة,  للكتاب,  العامة  امل�سرية  الهيئة  الهراوي,  �سامل  ال�سميع  عبد  وال�سيا�سة:  الدين  بني  ال�سهيونية  انظر:    )1( 
بت�سرف.

انظر: ال�سهيونية باإيجاز: حممد علي باخريبه, مكتبة جرير, الريا�ض, ط1, 2001م, �ض14. املو�سوعة ال�سيا�سية: د. عبد الوهاب الكيايل,    )2( 
املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�سر, بريوت, ط1, 1994م, 659/2.

املعجم الو�سيط: جممع اللغة العربية, دار الدعوة, القاهرة, 527/1, مادة )�سهي(.   )3( 
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تعريفها يف اال�سطالح العقدي عند اليهود فهي: "االعتقاد ب�سرورة تكوين   
جمتمع يهودي يحكم نف�سه بنف�سه يف فل�سطني، ليحقق اأمل اليهود بالعودة اىل االأر�ض 
املقد�سة")1(، كما ُعرفت باأنها: "دعوة وحركة عن�سرية دينية ا�ستيطانية تطالب باإعادة 
توطني اليهود وجتميعهم، واإقامة دولة خا�سة بهم يف فل�سطني بوا�سطة الهجرة والغزو 
والعنف كحل للم�ساألة اليهودية")2(، كما ُعرفت باأنها: "منظمة يهودية تنفيذية، مهمتها 
تنفيذ املخططات املر�سومة الإعادة جمد بني اإ�سرائيل )اليهود( وبناء هيكل �سليمان، 

ثم اإقامة مملكة اإ�سرائيل، ثم ال�سيطرة على العامل حتت ملك )يهوذا( املنتظر")3(.
"حركة �سيا�سية  باأنها:  ُعرفت  ال�سيا�سي فقد  واأما تعريفها يف اال�سطالح   
عن�سرية متطرفة، ترمي اإىل اإقامة دولة لليهود يف فل�سطني حتكم من خاللها العامل 
�سفة  اليهود  على  اأ�سبغت  ا�ستعمارية  �سيا�سية  "حركة  باأنها:  ُعرفت  كما  كله")4(، 
القومية واالنتماء العرقي، ونادت بحل ملا اأ�سمته امل�سكلة اليهودية، وعار�ست اندماج 
اليهود يف اأوطانهم االأ�سلية ودفعتهم للهجرة اإىل فل�سطني زاعمة اأن لهمفيها حقوًقا 

تاريخية ودينية")5(.
الدين  تتخذ  حركة  باأنها:  ال�سهيونية  تعريف  يف  القول  جنمل  اأن  وميكن   

اليهودي ذريعة �سيا�سية بهدف اإقامة دولة يف فل�سطني)6(.
املطلب الثاين

ن�ساأة احلركة ال�سهيونية وتاريخ ظهورها
الله مو�سى )عليه  نبي  ال�سهيونية هو  اأول من دعا اىل  اأن  ال�سهاينة  يزعم   
املوؤ�س�ض احلقيقي، وذلك  واالأفكار وهو  املذهب  اأن�ساأ  الذي  بزعمهم  فهو  ال�سالم(، 

ال�سهيونية وخطرها على الب�سرية: د. حمود اأحمد الرحيلي, دار العا�سمة, الريا�ض,ط1, 1415هـ, �ض11.   )1( 
املو�سوعة ال�سيا�سية: د. عبد الوهاب الكيايل, 659/2.   )2( 

املوجز يف الأديان واملذاهب املعا�سرة: د. نا�سر القفاري, د. نا�سر العقل, دار ال�سميعي, الريا�ض, ط1, 1413هـ, �ض58.   )3( 
للطباعةوالن�سر  العاملية  الندوة  دار  اجلهني,  حماد  بن  مانع  د.  اإ�سراف  املعا�سرة:  والأحزاب  واملذاهب  الأديان  يف  املي�سرة  املو�سوعة    )4( 

والتوزيع, ط4, 1420هـ, 518/1.
1419هـ,  ط2,  الريا�ض,  والتوزيع,  للن�سر  املو�سوعة  اأعمال  موؤ�س�سة  والباحثني,  العلماء  من  جمموعة  العاملية:  العربية  املو�سوعة    )5( 

.183/15
انظر: القامو�ض ال�سيا�سي: اأحمد عطية, دار النه�سة العربية, القاهرة, ط3, 1968م, �ض917 بت�سرف.   )6( 
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الأنهم يزعمون اأنهاأول من دعا اإىل اإقامة دولة يف فل�سطني، وهو الذي قادهم لدخولها 
عقب خروجه من م�سر)1(، وهذه الدعوى باطلة، وفيها تهمة لنبي الله مو�سى )عليه 
باأمر  ال�سالم( بالظلم والعدوان، فاإن اخلروج من م�سر والتوجه اىل فل�سطني جاء 
ال�سهيونية فهي فكرة ملوثة مليئة  العدل والهدى والنور، واأما فكرة  اإلهي،فيه كل 

بالظلم واالنحراف والعدوان، وهي تنايف ما جاءت به الر�سل وما نزلت به الكتب.
وقدمرت فكرة ال�سهيونيةحتى ن�ساأت وظهرت يف الع�سر احلديث باملراحل   

واالأطوار التالية:
1( مرحلة التاأ�سي�ض:

وتبداأ بعد ال�سبي البابلي �سنة 538ق.م، وتعد هذه املرحلة نواةالبناء الفكري   
والعقدي وال�سيا�سي لالأفكار ال�سهيونية، فاإنهم ملا طردوا من اأر�سهم جاءتهم فكرة 
العودة لها الإقامة دولة لهم يف فل�سطينعلى يدي )املا�سيح( امل�سيح املخل�ض، ولتحقيق 

هذه الفكرة فقد ظهرت عدة حركات تدعو لذلك، اأ�سهرها:
املرحلة،وكانت  هذه  يف  ظهرت  يهودية  حركة  اأبرز  وكانت  )املكابيني(  حركة   اأ- 

تطالب بوجوب العودة اىل �سهيون وبناء هيكل �سليمان )عليه ال�سالم()2(.
حركة )باركوخيا(، وهو رجل يهودي اأثار احلما�سة يف نفو�ض اليهود، وحثهم   ب- 

على التجمع يف فل�سطني وتاأ�سي�ض دولة يهودية فيها)3(.
حركة )موز�ض( الكريتي، وكانت �سبيهة بحركة )باركوخيا()4(.  ج- 

2( مرحلة الركود:
فكري  ركود  مرحلة  املرحلة  هذه  وكانت  الو�سطى،  القرون  مرحلة  وهي   
ال�سعور  فقد ظل  اليهود وت�ستتهم، ومع ذلك  لل�سهيونية،ب�سبب ا�سطهاد  �سيا�سي 

انظر: ال�سهيونية بني الدين وال�سيا�سة: عبد ال�سميع �سامل الهراوي, �ض30.   )1( 
ال�سهيونية وخطرها على الب�سرية: د. حمود اأحمد الرحيلي, �ض18.   )2( 

املرجع ال�سابق.   )3( 
ال�سهيونية وخطرها على الب�سرية: د. حمود اأحمد الرحيلي, �ض18.   )4( 
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القومي الإقامة الدولة عنيفًا ومل ي�سعف)1(.
3( مرحلة الن�ساط واحلركة:

اإذ ظهر فيها عدد من  وقد متيزت هذه املرحلة بكرثة احلركات والثورات،   
احلركات والثورات تدعو اإىل جتمع واحد ليعود اليهود اإىل فل�سطني، ومن اأ�سهر 

هذه احلركات:
�سنة  اإىل  1501م  �سنة  مولوخ(  )�سولومون  وتلميذه  روبني(  )دافيد  حركة   اأ- 
يف  اإ�سرائيل  ملك  لتاأ�سي�ض  العودة  �سرورة  على  اليهود  حثا  وقد  1532م، 

فل�سطني)2(.
حركة )من�سهنب اإ�سرائيل( �سنة 1604م اإىل �سنة 1657م، وهي النواة االأوىل   ب- 
التي وجهت خطط ال�سهيونية احلديثة وركزتها على اأ�سا�ض توطني اليهود يف 

بريطانيا توطئة الإعادتهم اىل فل�سطني)3(.
احلركات  اأ�سد  من  وكانت  1676م،  اإىل  1626م  �سنة  زيفي(  )�سبتاي  حركة   ج- 
تع�سبًا وعنفًا، وقد ادعى �ساحبها اأنه م�سيح اليهود املخل�ض، فاأخذ اليهود يف 
ظله ي�ستعدون للعودة اإىل فل�سطني، ولكن هذا املخل�ض هلك ومات قبل حتقيق 
التي  املجتمعات  مع  للتعاي�ض  تدعو  يهودية عك�سية  بعده حركة  حلمه، وجاءت 

يعي�سون فيها)4(.
املال، والتي تزعمها )روت�سيلد( و)مو�سى مونتفيوري(، وكانت  حركة رجال   د- 
تهدف اإىل اإن�ساء م�ستعمرات يهودية يف فل�سطني كخطوة المتالك االأر�ض ثم 

اإقامة دولة اليهود)5(.
احلركة اال�ستعمارية العاملية والتي دعت اإىل اإقامة دولة يهودية يف فل�سطني يف   هـ- 

املو�سوعة املي�سرة يف الأديان واملذاهب والأحزاب املعا�سرة: اإ�سراف د. مانع بن حماد اجلهني, 518/1.   )1( 
ال�سهيونية وخطرها على الب�سرية: د. حمود اأحمد الرحيلي, �ض18.   )2( 

املرجع ال�سابق �ض19.   )3( 
ال�سهيونية وخطرها على الب�سرية: د. حمود اأحمد الرحيلي, �ض18.   )4( 

املو�سوعة املي�سرة يف الأديان واملذاهب والأحزاب املعا�سرة: اإ�سراف د. مانع بن حماد اجلهني, 519/1.   )5( 
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بداية القرن التا�سع ع�سرامليالدي)1(.
�سنة  اليهود  مذابح  اإثر  رو�سيا  يف  قامت  التي  العنيفة  ال�سهيونية  احلركة   و- 
1882م، ويف هذه الفرتة األف )هيكلر( اجلرماين كتاب بعنوان:)اإرجاع اليهود 

اإىل فل�سطني ح�سب اأقوال االأنبياء()2(.
حركة)اأحباء �سهيون( اأو )ع�ساق اليهود( �سنة 1882م، وقد ظهرت يف رو�سيا   ز- 
بعد مذابح اليهود، وقد مت االعرتاف بهذه احلركةيف عام 1890م حتت ا�سم 
)جمعية م�ساعدة ال�سناع واملزارعني اليهود يف �سوريا وفل�سطني(، وتراأ�سها 
)�سمحابن�سكر(، وا�ستهدفت اجلماعة ت�سجيع الهجرة اإىل فل�سطني واإحياء اللغة 

العربية)3(.
هرتزل(  )تيودور  اإىل  املن�سوبة  احلركة  وهي  احلديثة،  ال�سهيونية  احلركة   ح- 
ال�سحفي املجري، وهدفها االأ�سا�سي قيادة اليهود اإىل حكم العامل بدًء باإقامة 
دولة لهم يف فل�سطني،وقد بداأت النواة االأوىل لها عام 1806م حني اجتمع املجل�ض 
االأعلى لليهود بدعوة من )نابليون( مل�ساعدته يف حروبه؛ م�ستغال اأطماع اليهود 
ال�سهيونية  مل�سطلح  ظهور  اأول  اأن  فل�سطني)4(،اإال  اأر�ض  خا�سة  اال�ستيطانية 
الكاتب االأملاين )ناثان برنباوم( �سنة 1893م، وقد  )Zionism( كان على يد 
بداأ )تيودور هرتزل( قبل الدعوة لهذه احلركة بتاأليف كتاب )الدولة اليهودية( 
ون�سره عام 1895م، وكان يدعو فيه اىل جتميع اليهود يف دولة م�ستقلة)5(، 
لهذه احلركة هو عقد موؤمتر �سهيوين عاملي �سنة  اأول حترك عملي  وقد كان 
1897مفي مدينة )بال( ب�سوي�سرا، والذي ر�سم فيه اليهود اخلطوات العملية 

لطريق ا�ستيالئهم على فل�سطني، وقد متثلت هذه اخلطوات يف النقاط التالية:
املرجع ال�سابق.   )1( 
املرجع ال�سابق.   )2( 

ال�سهيونية وخطرها على الب�سرية: د. حمود اأحمد الرحيلي, �ض19.   )3( 
املوجز يف الأديان واملذاهب املعا�سرة: د. نا�سر القفاري, د. نا�سر العقل, �ض59.   )4( 

خطر اليهودية العاملية على ال�سالم وامل�سيحية: عبد الله التل, دار القلم, بريوت, ط1, 1966م, �ض163.   )5( 
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اإقامة ا�ستعمار يهودي يف فل�سطني.  .1
اإن�ساء منظمة لرتبط يهود العامل بوا�سطة موؤ�س�سات يف كل بلد فيه يهود.  .2

تقوية ال�سعور القومي اليهودي.  .3
احل�سول على موافقة حكومية للو�سول اىل هدف ال�سهيونية العاملية)1(.  .4

ويف نهاية املوؤمتر علق )تيودور هرتزل( عليه بقوله: "لو طلب اإيّل تلخي�ض   
اأعمال املوؤمتر فاإين اأقول،بل اأنادي على م�سمع من اجلميع اإنني قد اأ�س�ست الدولة 
اليهودية")2(، وقد جنح يف جتميع يهود العامل حول هذه احلركة، و�سار يعقد لها 
موؤمترات �سنوية يف كل بلد، ويدعىلها دهاة اليهود حول العامل واأغنيائهم، وكانت 
دولة  اإقامة  تدور حول  فخال�ستها  العلنية  اأما  و�سرية،  علنية  قرارات  عنهم  ت�سدر 
يهودية يف فل�سطني، وتذليل كل العقبات التي حتول دون ذلك، واأما ال�سرية فهي تلك 

التي �سميت )بروتوكوالت حكماء �سهيون()3(.
 

تاريخ احلركة ال�سهيونية: د. األن تايلر, ترجمة: ب�سام اأبو غزالة, دار الطليعة, بريوت, ط1, 1966م, �ض15.   )1( 
املو�سوعة املي�سرة يف الأديان واملذاهب والأحزاب املعا�سرة: اإ�سراف د. مانع بن حماد اجلهني, 519/1.   )2( 

خطر اليهودية العاملية على ال�سالم وامل�سيحية: عبد الله التل, �ض164.   )3( 
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املبحث الثاين
اأفكار احلركة ال�سهيونية واأبرز �سخ�سياتها

املطلب االأول
اأفكار احلركة ال�سهيونية واأهدافها

اأول: اأفكار احلركة ال�سهيونية:
بو�سوح  للناظر  يظهر  العاملية  ال�سهيونية  احلركة  اىل  والنظر  بالتمعن   
اأ�سا�سية، وهي تعترب كاملعتقدات التي  اأفكار  اأربعة  اأفكار هذه احلركة على  ارتكاز 
تبني اأهدافها عليها، وت�سخر الو�سائل واالأ�ساليب كافة لتحقيقها، وهذه االأفكار هي 

كالتايل:
فل�سطني،  باأر�ض  اليهود  تربط  التي  القدمية  والدينية  التاريخية  الروابط   )1

وال�سهاينة ب�سهيون.
واحد،  اأ�سل  اىل  ينتمي  واحدا،  عن�سرا  العامل  اأنحاء  �ستى  يف  اليهود  ميثل   )2
اأع�ساء يف جن�سية واحدة  مرجعه فل�سطني، ومن ثم يعترب جميع يهود العامل 

هي "اجلن�سية االإ�سرائيلية".
اإ�سرائيل" �سعبه  "اإله  بها  امليعاد" التي وعد  "اأر�ض  اأو  املوعودة  االأر�ض  اأن   )3
اأر�ض فل�سطني وما حولها من النيل اىل  اأبديًا هي  املختار لتكون وطنا وملكا 

الفرات.
العامل،  �سيادة  اىل  النهاية  يف  اإ�سرائيل  بذرية  يرقي  باأن  تعهد  قد  الرب  اأن   )4

و�ستكون فل�سطني عا�سمة االإمرباطورية اليهودية العاملية املن�سودة)1(.
ثانيا: اأهداف احلركة ال�سهيونية:

بناءًا على االأفكار الرئي�سة للحركة ال�سهيونية فاإن اأهدافها جاءت متفقة مع   
�سيا�سي،  طابع  له  ما  ومنها  ديني،  طابع  له  ما  منها  االأهداف  وهذه  االأفكار،  هذه 

انظر: ال�سهيونية باإيجاز: حممد علي باخريبه, �ض33 بت�سرف.   )1( 
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وميكن عر�سها اأبرزها من خالل التق�سيم التايل:
الأهداف الدينية:

اإىل  العامل لعودتهم  اأنحاء  اليهود يف جميع  اأفراد  الديني لدى  اإثارة احلما�ض   -1
اأر�ض امليعاد املزعومة، وقد كان هذا الهدف من اأوائل ما ن�ض عليه املوؤمترون 
يف موؤمتر )بال( الذي عقد ب�سوي�سرا، حيث جاءت فيه هذه العبارة: "اإن غاية 

ال�سهيونية هي خلق وطن لل�سعب اليهودي بفل�سطني ي�سمنه القانون العام".
حث �سائر اليهود على التم�سك بالتعاليم الدينية، والعبادات، وال�سعائر اليهودية،   )2

وااللتزام باأحكام ال�سريعة اليهودية.
اإثارة الروح القتالية، والع�سبية الدينية والقومية لدى اليهود؛ للت�سدي لالأديان،   )3

واالأمم، وال�سعوب االأخرى.
الأهداف ال�سيا�سية:

حماولة تهويد فل�سطني، وذلك بت�سجيع الهجرة من �سائر اأقطار العامل اإليها.  )1
ا، وذلك بانتزاع اعرتاف اأكرث دول العامل بوجود  تدويل الكيان االإ�سرائيلي عامليًّ  )2

دولة ا�سمها اإ�سرائيل يف فل�سطني.
وو�سع  واالقت�سادية،  ال�سيا�سية،  العاملية  اليهودية  املخططات  وتنفيذ  متابعة   )3
لها  التهيئة  ثم  املخططات،  لهذه  والدقيق  ال�سريع  بالتنفيذ  الكفيلة  الو�سائل 

ا. ا، ودعمها �سيا�سيًّ ا، ومتويلها اقت�ساديًّ اإعالميًّ
جماعات  اأو  اأفرادًا،  العامل  اأنحاء  جميع  يف  اليهود  جهود  وتنظيم  توحيد   )4
وموؤ�س�سات، وحتريك العمالء واملاأجورين عند احلاجة خلدمة اليهود، وحتقيق 

م�ساحلهم وخمططاتهم)1(.

املوجز يف الأديان واملذاهب املعا�سرة: د. نا�سر القفاري, د. نا�سر العقل, �ض59 وما بعدها.   )1( 
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املطلب الثاين
اأبرز �سخ�سيات احلركة ال�سهيونية

لنا منهم روؤ�ساء  فاإنه يربز  ال�سهيونية  ال�سخ�سيات  اأبرز  عند احلديث عن   
)تيودور  املجري  ال�سحفي  راأ�سهم  على  كان  والذين  العاملية،  ال�سهيونية  املنظمة 

هرتزل( موؤ�س�ض احلركة ال�سهيونية.
تيودور هرتزل:

احلركة  موؤ�س�ض  يهودي،  جمري  من�ساوي  �سحفي  هرتزل،  تيودور   
تعليمه  وتلقى  1860م،  �سنة  املجر  )بوداب�ست( يف  ولد يف  املعا�سرة،  ال�سهيونية 
اجلامعي بكلية القانون بجامعة )فينا( عا�سمة النم�سا، حتى ح�سل على الدكتوراه 
�سنة 1884م، ثم ا�ستغل بعدها فرتة ق�سرية يف حماكم )فينا(، ثم توجه اإىل االأدب 
والتاأليف بداية من �سنة 1885م، فن�سر جمموعة من الق�س�ض الفل�سفية، كما كتب 

عددًا من امل�سرحيات)1(.
ا�ستغل )هرتزل( اأي�سا بال�سحافة حيث عمل يف باري�ض كمرا�سل لل�سحيفة   
الفينية املهمة اآنذاك )نويه فرايه بر�سه( من 1891م اإىل 1896م، وهنا بداأت تت�سكل 
اخلائن  الفرن�سي  ال�سابط  حماكمة  ق�سية  عاي�ض  اأن  بعد  ال�سهيونية،وذلك  اأفكاره 
)دريفو�ض(، وتابع اأحداثها يف مرا�سالته ال�سحفية، وبداأت تتغري نظرته عن تعاي�ض 
اليهود يف اأوروبا، وبداأ يقتنع مبعاداة اأوروبا لل�سامية، الأنهم حكموا على ال�سابط 
االندماج  غري  حل  اإيجاد  �سرورة  يف  يفكر  واأ�سبح  يهوديته،  على  بناء  باخليانة 
واالن�سهار يف جمتمعات اأوروبا، فالتيار املعادي لل�سامية ورغبة اليهود يف اإثبات 

وجودهم ك�سعب دعته اإىل البحث عن بديل)2(.
�سارع يف احلل وذلك من خالل كتابه الذي ن�سره عام 1896م بعنوان)الدولة   
اليهودية( والذي و�سع فيه حجر االأ�سا�ض لظهور ال�سهيونية ال�سيا�سية، وتاأ�سي�ض 

انظر ترجمته: على خطى يهو�سع- اأفكار قيادات احلركة ال�سهيونية: د. رفيق احل�سيني, دار ال�سروق, عمان, ط1, 2011م, �ض53.   )1( 
انظر ترجمته: املو�سوعة اليهودية امل�سورة: د. طارق ال�سويدان, �سركة الإبداع الفكري, الكويت, ط2, 1430هـ, �ض398.   )2( 
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االأول يف  ال�سهيوين  املوؤمتر  دعااإىلانعقاد  ذلك  وبعد  العاملية،  ال�سهيونية  احلركة 
مدينة )بازل( ال�سوي�سرية بني 29 و 31 اأغ�سط�ض 1897م، وانتخب )هرتزل(رئي�سًا 
للمنظمة ال�سهيونية العاملية، بعد ذلك بداأ هرتزل عدة حمادثات مع �سخ�سيات عديدة 
من دول خمتلفة، مثل القي�سر االأملاين )فيلهلم الثاين( الذي التقى به �سنة 1898م 
الذي  الثاين  العثماين عبد احلميد  ال�سلطان  القد�ض، وكذلك  اأملانيا ويف  مرتني يف 
التقى به �سنة 1901م، بحثا عن موؤيدين للم�سروع ال�سهيوين، لكن جهوده ف�سلت 

وتركت املجال مفتوحا ملوا�سلة العمل على تاأ�سي�ض الدولة.
دولة  على  االعتماد  من  البد  اأنه  ن�ساطه  بداية  منذ  هريتزل  اكت�سف  وقد   
ا�ستعمارية كبرية لتحقيق م�سروعه هذا وكانت تلك الدولة هي بريطانيا،والتي �سادقت 
على فكرة قيام وطن يهودي يف فل�سطني وعملت ب�ستى الطرق واملجاالت على تنفيذ 
تلك الفكرة مروًرا بـ )وعد بلفور(،ثم بت�سهيل الهجرة اليهودية اإىل فل�سطني، ودعم 

اليهود مادًيا و�سيا�سًيا وع�سكرًيا.
يف  اال�ستعمارية  ال�سهيونية  للحركة  االأول  املوؤ�س�ض  هريتزل  جنح  وفعاًل،   
و�سع االأ�س�ض االأوىل للدولة اليهودية يف فل�سطني عن طريق اإرهاب �سعبها العربي 
الفل�سطيني وطرده منها، فبعد ع�سرين �سنة من موؤمتره ال�سهيوين االأول اأ�سدرت 
بريطانيا وعد بلفور، وبعد 50 عاًما اأعلنت االأمم املتحدة قرار قيام دولة اإ�سرائيل على 
اأر�ض فل�سطني العربية، تويف هريتزل )فينا( �سنة 1904م، ودفن فيها، ثم نقل دفاته 

اىل القد�ض �سنة 1949م)1(.
حاييم وايزمان:

يعترب حاييم وايزمان اأ�سهر �سخ�سية �سهيونية بعد تيودور هرتزل ، وقد   
لعب الدور االأهم يف ا�ست�سدار وعد بلفور نوفمرب 1917م.

انظر ترجمته: املو�سوعة العربية العاملية: جمموعة من العلماء والباحثني, 90/8.   )1( 
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بدايتها، �سارك  ال�سهيونية منذ  ن�سيطا يف احلركة  ولد يف رو�سيا، وكان   
عام 1903م يف تاأ�سي�ض الكتلة الدميقراطية التي نادت بال�سهيونية العملية، يف عام 
1904م هاجر اإىل بريطانيا حيث ح�سل على �سهادة جامعية يف الكيمياء من جامعة 

مان�س�سرت باجنلرتا)1(.
اإنتاج كميات كبرية  طور طريقة متقدمة يف التخمر ال�سناعي �ساعدت يف   
الـ  الإنتاج  للغاية  مهم  واالأ�سيتون  االأظافر(  طالء  اإزالة  يف  )امل�ستعمل  االأ�سيتون 
واعطى  االأ�سلحة  ت�سنيع  يف  ت�ساعد  قوية  ودافعة  متفجرة  مادة  وهي  )كوردايت( 
بريطانيا تركيبها لت�ستخدمها يف احلرب العاملية االوىل مما زاد من اهتمام بريطانيا 
به، كان رئي�سا للمنظمة ال�سهيونية العاملية منذ عام 1920م حتى عام 1946م، ثم 

انتخب اأول رئي�ض لدولة اإ�سرائيل 1949م.
اأي�سًا �ساهم يف املناق�سات التي اأدت اإىل �سدور "وعد بلفور" عام 1917م،   
كما تراأ�ض احتاد النقابات ال�سهيونية، واعترب رجل االرتباط االأ�سا�سي مع حكومة 
بريطانيا بني عامي 1921م، و1946م، كما تراأ�ض اأي�سا املنظمة ال�سهيونية العاملية، 
على  عملت  التي  املنظمة  وهي  اإىل 1948م،  ومن 1935م  اإىل 1931م  من1920م 
اإقامة وطن قومي لليهود يف فل�سطني،كما راأ�ض املفاو�سني اليهود اإىل موؤمتر ال�سالم 
بباري�ض يف عام 1919م، وعمل هناك الإقناع ع�سبة االأمم باإعطاء بريطانيا انتداًبا 
الإدارة حكم فل�سطني،وقد اأ�سدرت بريطانيا وعد بلفور يف 1917م الذي �ساند فكرة 
وطن قومي لليهود يف فل�سطني. تويف حاييم وايزمان يوم 9 نوفمرب عام 1952م، 

يف اإ�سرائيل يف بلدة ريهوفوت)2(.

انظر ترجمته: على خطى يهو�سع- اأفكار قيادات احلركة ال�سهيونية: د. رفيق احل�سيني, �ض149.   )1( 
ال�سويدان,  طارق  د.  امل�سورة:  اليهودية  املو�سوعة   .62/9 والباحثني,  العلماء  من  جمموعة  العاملية:  العربية  املو�سوعة  ترجمته:  انظر    )2( 

�ض391.
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املبحث الثالث
الديانة اليهودية وعالقتها باحلركة ال�سهيونية

املطلب االأول
العالقة الثقافية بني الديانة اليهودية واحلركة ال�سهيونية

يبدو للناظر من اأول وهلة وجود عالقة قوية ومتينة بني ال�سهيونية واليهودية،   
اليهودي،  للدين  ال�سيا�سية  الواجهة  اأنها  الباحثني  بع�ض  ال�سهيونية على قول  فاإن 
وكثريا ما يعرب عنهما الكتاب والباحثون باأنهما وجهان لعملة واحدة.وبناء على هذا 
القول فاإن كل يهودي البد اأن يكون �سهيونيا، الأن كل اليهود يعتقدون باإقامة دولة 
لهم يف فل�سطني، وال يلزم اأن يكون كل �سهيوين يهودي، لوجودكثري من االأن�سار 
واملحبني واملتعاطفني مع اليهود حول العامل،ممن يقتنع ب�سرورة رجوع اليهود اىل 

فل�سطني وطنهم االأ�سلي الذي طردوا منه قبل اآالف ال�سنني ح�سب زعمهم.
وهذا القول له موؤيدون و�ساأنقل بع�ض االأقوال والكتابات يف هذا ال�سياق، وهي كالتايل:  
اأ�سيف ال�سهيونية كحركة �سيا�سية دينية  "اإنني  التل:  الله  يقول الكاتب عبد   .1
اىل الدين اليهودي، الذي يقوم على اأ�سا�سني را�سخني، هما: التوراة والتلمود، 
واأعترب اأن مقررات حكماء �سهيون هي االأ�سا�ض الثالث يف اأ�س�ض الديانة اليهودية 
التي ميار�سها اليهود، وهي غري الديانة ال�سماوية التي نزلت على مو�سى )عليه 
ال�سالم( ثم حرفوها وو�سعوها ح�سب اأهوائهم وكتبوها بعد م�سي اأكرث من 
10 قرون على ر�سالة مو�سى )عليه ال�سالم(،... ويظن الكثريون اأن ال�سهيونية 
هي  فال�سهيونية  واحد،  �سيء  اأنهما  واحلقيقة  اليهودية،  عن  كثريا  تختلف 
والتحكم يف  العامل  تدمري  اىل  ت�سعى  التي  العاملية  لليهودية  التنفيذي  اجلهاز 
ترمي  التي  واأهدافها  ال�سهيونية  يعار�ض  واحد  يهودي  يوجد  وال  م�سائره، 
اىل اعادة اليهود اىل فل�سطني وتاأ�سي�ض دولة يهودية خال�سة، واليهود الذين 
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يتظاهرون اليوم باأنهم خمتلفون مع ال�سهيونية ويعار�سونها اإمنا يفعلون ذلك 
بناء على خطة مر�سومة، وعددهم اليوم ال يتجاوز ب�سعة اآالف من جمموع 15 

مليون يهودي، فهم نادرون، وال حكم للنادر")1(.
كتب ال�سيخ حممد الغزايل عدة مقاالت له يف �سياق التاأكيد على العالقة الدينية   .2
بني ال�سهيونية واليهودية، ومن عناوين مقاالته يظهر راأيه فيها بو�سوح، مثل: 
ال�سهيونية مرياث يهودي تلمودي، ال�سهيونية عقيدة دينية، ويقول يف اأحدها: 
"واأحب اأن اأقرر هنا اأن ال�سهيونية عقيدة دينية، واأن كلمة اليهودية وال�سهيونية 
مرتادفتان، ومن �سك يف هذا فلريجع اىل العهد القدمي كي يقراأ بعينه احلقائق. 
اأو  فال�سهيونية دعوة دينية مئة يف املئة، وما حلق بها من اأطماع ا�ستعمارية 
على  تو�سع  التي  كاللفافات  �سيء  هو  اإمنا  �سيا�سية  اأهواء  من  بها  الت�سق  ما 
ال�سلعة، اأما ال�سلعة احلقيقية فتدين حم�ض. ما تقولون اأيها االإخوة يف اإن�سان 
يجئ فيقول: اإن مكانة مكة يف الدين االإ�سالمي مكانة �سيا�سية، اأو اقت�سادية، 
اأو ارتباطها بالعقيدة اأو العبادة ارتباط �سكلي؟ ماذا تقولون يف ان�سان يزعم 
هذا الزعم؟ ال �سك اأنه �سيقال اإنه كذاب، الأن مكة قبلة امل�سلمني يف �سلواتهم. ما 
راأيكم اأن فل�سطني بالن�سبة لليهودية اأهم من مكة بالن�سبة للم�سلمني... فالقول باأن 
اإ�سرائيل دولة علمانية اأو اإمربيالية قول �ساقط، واحلقيقة الكربى اأن اإ�سرائيل 
اليهود هم  الدين، واأن  اليهودية وحدها هي  اأن  دولة دينية، واالأ�سا�ض عندها 

�سعب الله املختار، واأحق النا�ض بحكم العامل")2(.
ويف مقابل هذا القول يربز لنا قول يدعي اأن ال�سهيونية اإمنا حركة �سيا�سية   
بحتة، لها م�سالح ترغب بتحقيقها، واإمنا ت�سرتت وتلب�ست بالدين اليهودي والقومية 
اليهودية الأنهما يحققان اأغرا�سهايف ال�سرق االأو�سط ممثال يف فل�سطني على وجه 

التحديد كغطاء الإقناع اليهود، وعلى العامل ب�سكل عام.
خطر اليهودية العاملية على ال�سالم وامل�سيحية: عبد الله التل, �ض170, 171.   )1( 

اليهود املعتدون ودولتهم اإ�سرائيل: حممد الغزايل, الدار ال�سامية, بريوت, ط2, 1424هـ, �ض125, 127.   )2( 



جملة ت�أ�صيل العلوم {346}

ومن االأمثلة على تلك االأقوال ما يلي:  
قول الكاتبة بديعة اأمني يف مواطن متعددة من كتابها )امل�سكلة اليهودية واحلركة   .1
يف  الغمو�ض  من  الكثري  �سابه  ال�سهيونية  احلركة  ن�ساأة  اأن  اىل  ال�سهيونية( 
الدوافع، وتعطي جمموعة اإ�سارات ودالئل تدل على عدم �سفاء الدافع الديني 
كانت يف  والتي  اال�ستعمارية  بريطانيا  دور  الكاتبة  وتبني  قيامها،  البحت يف 
وخا�سة  امليالدي،  ع�سر  التا�سع  القرن  من  الفرتة  تلك  يف  مراحلها  اأف�سل 
التناف�ض املحموم ببينها وبني فرن�سا يف ال�سباق اىل مدن وبلدان العامل العربي 
واال�سالمي يف اأواخر اخلالفة العثمانية، التي كانت يف اأ�سواأ حاالتها ال�سيا�سية 
والع�سكرية، فاهتدت بريطانيا بخطة حمكمة اىل م�ساعدة اليهود الإن�ساء احلركة 
ال�سهيونية العاملية، وتبنت قيام دولة لهم يف فل�سطني بعد االنتداب الربيطاين 
عليها، وهي من خالل ذلك ت�سرب نفوذ فرن�سا من ناحية، وتتخل�ض من الوجود 
لبلد  احتاللها  من  وت�ستفيد  اأخرى،  ناحية  من  اأر�سها  يف  املتنامي  اليهودي 
عربي من ناحية ثالثة، وتك�سب لها والء اليهود الذين ميلكون روؤو�ض االأموال 
العاملية من ناحية رابعة، وهكذا كانت كل هذه املعطيات وغريها دافعا قويا لدعم 
اإن�ساء احلركة ال�سهيونية، والبد من ا�ستح�سار اأن كثريا من روؤ�ساء وزعماء 
علمانيني وبع�سهم مالحدة،  كانوا  بل  متدينني،  يكونوا  اليهود مل  ال�سهيونية 
وتقول  الديني)1(.  الدافع  منها  لي�ض  �ستى  دوافع  احلركة  لتاأييد  قادهم  واإمنا 
يف نهاية احلديث عن املطامع اال�ستعمارية الربيطانية خا�سة واالأوروبية عامة: 
"ومن خالل ما ذكرنا يت�سح لنا اأن حر�ض اأوروبا امل�سيحية على جعل فل�سطني 
وطنا قوميا لليهود مل يكن بدافع ادعاءات م�سيحية اأو نبل اإن�ساين، واإمنا كان 

ذلك مقدمة لفتح بوابات ال�سرق الذهبية اأمام املطامع اال�ستعمارية")2(.
انظر: امل�سكلة اليهودية واحلركة ال�سهيونية: بديعة اأمني, دار الطليعة, بريوت, ط1, 1974م, �ض143 وما بعدها.   )1( 

املرجع ال�سابق �ض153.   )2( 
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يرى الكاتب نا�سر حممد الزمالأنه منذ القرن التا�سع ع�سر امليالدي وبعد اهتمامات   .2
عاملية باليهود يف فل�سطني قائمة على اعتبارات �سيا�سية مل تعد االأر�ض املقد�سة 
اأ�سبحت  بل  اليهودي،  والديني  الروحي  الرتاث  من  نابعة  مثالية  فكرة  جمرد 
ت�سغل اهتماما خا�سا بالن�سبة لق�سية اال�ستيطان اليهودي الذي رافق التو�سع 
اال�ستعماري الغربي، ومل يكن �سبب ذلك اأن املعاناة اليهودية كانت اأ�سد من ذي 
قبل، اأو اأن امكانية الذهاب اىل فل�سطني اأ�سعب مما �سبق، بل الأن توطني اليهود 

يف فل�سطني اأ�سبح يلعب دورا عمليا يف ال�سيا�سية اال�ستعمارية الدولية)1(. 
ومما يوؤيد عدم �سدق الدوافع الدينية لن�ساأة احلركة ال�سهيونية هو اإنكار عدد   .3
من فرق وطوائف اليهود لهذه احلركة واأفكارها، بل وحماربتها واحلكم عليها 
رجوعهم  وعدم  فل�سطني  اأر�ض  من  اإخراجهم  يف  الرب  اأمر  ملخالفتهم  بالكفر 
باأر�ض  اليهود  اأحقية  على  تدل  التي  الن�سو�ض  كل  وردهم  لهم،  عقوبة  اليها 
املنظر،  امل�سيح  فيها  �سيظهر  واأنه  لهم،  بالن�سبة  امليعاد  اأر�ض  واأنها  فل�سطني، 

ومن االأمثلة على هذه الفرق:
واإن  فيها،  ويطعنون  ال�سهيونية  يذمون  اأكرثهم  فاإن  )اجل�سيدمي(،  فرقة   اأ- 
كانوا موؤيدين لها فقط يف اإن�ساء دولة اليهود يف فل�سطني، وقد هاجر كثري 
منهم اإىل فل�سطني وا�ستقروا بها، وكونوا لهم جتمعات كبرية، بل اإن اأكرث 
من ن�سف املدار�ض يف دولة اليهود تعود لهم، ومن فرق )اجل�سيدمي( فرقة 
)ال�ستمار( فاإنها حترم ال�سفر اإىل دولة اليهود يف فل�سطني، ويطعنون يف 
يكون  ال  خال�سهم  اأن  يرون  وهم  مارقني،  كفارًا  ويعتربونهم  ال�سهاينة 
اإال باأمر معجز عن طريق امل�سيح املخل�ض، واأن وجود دولة اليهود يعوق 
خال�سهم ويوؤخر جميء امل�سيح املخل�ض، واأكرث هذه املجموعة يعي�سون 

يف الواليات املتحدة االأمريكية)2(.
ال�سهاينة اجلدد مهمة مل تنته: نا�سر حممد الزمل, ط1, 1427هـ �ض41.   )1( 

انظر: درا�سات يف الأديان اليهودية والن�سرانية: �سعود بن عبد العزيز اخللف, �ض147.   )2( 
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ومن الفرق اليهودية املعادية لل�سهيونية اأي�سًا فرقة )االإ�سالحيون( فاإنهم   ب- 
حذفوا من اأدعيتهم و�سلواتهم ما يتعلق بالعودة اإىل �سهيون، واعتربوا 
معار�سني  االأمر  اأول  يف  كانوا  وقد  قومية،  ولي�ض  دين  اليهودية  اأن 
الثانية،  العاملية  احلرب  بعد  ينا�سرها  من  فيهم  وجد  ولكن  لل�سهيونية، 
لل�سهيونية،  مييل  منهم  الكثري  بداأ  حيث  لليهود،  النازيني  تقتيل  وبعد 
وبقي منهم عدد كبري اأي�سًا خارج ال�سهيونية و�سدها ويكافحها مكافحة 

م�ستميتة)1(.
امل�سريي  الوهاب  الدكتور عبد  يذكر  الدوافع  املاأزق يف  وللخروج من هذا   
الواقع حركتان �سهيونيتان،  يوجد يف  اأنه  اأمرين، وهو  بني  التفريق  بد من  اأنه ال 
توطينيه،  )�سهيونية  اآخر  بتعبري  اأو  االأغيار(،  و�سهيونية  يهودية،  )�سهيونية 
و�سهيونية ا�ستيطانية(، فاإنه مع َتزاُيد معدالت العلمنة يف املجتمعات الغربية، ظهرت 
نزعات ومفاهيم �سهيونية يف اأو�ساط الفال�سفة )وال �سيما الرومان�سيني( واملفكرين 
اأنهم �سعب  اليهود يف فل�سطني باعتبار  باإعادة توطني  ال�سيا�سيني واالأدباء، تنادي 
من  ال�سرب  هذا  على  وُيطَلق  وعلمية،  و�سيا�سية  تاريخية  الأ�سباب  منبوذ  ع�سوي 
ال�سهيونية )�سهيونية غري اليهود( اأو )�سهيونية االأغيار( اأو )�سهيونية التوطني(، 
ال�سهيونية  من  االآخر  الق�سم  بخالف  الدينية،  غري  الدوافع  فيهم  تظهر  الذين  وهم 

فاإنهم يجمعون الدوافع الدينية وغريها)2(.
وعندما عّرف الدكتور امل�سريي �سهيونية غري اليهود قال عنها: �سهيونية   
غري اليهود �سهيونيةعلمانية، وقد ظهرت منت�سف القرن التا�سع ع�سر، وقد �سهدت 
هذه املرحلة تراكم روؤو�ض االأموال وهيمنة امللكيات املطلقة على معظم اأوربا، غربها 
التقليدية كانت ال تزال  اأن القوى ال�سيا�سية  وو�سطها، واإىل حدٍّ ما �سرقها، ورغم 
م�سيطرة على دفة احلكم فاإن الطبقات البورجوازية ازدادت قوة وثقة بنف�سها، وبداأت 

انظر: درا�سات يف الأديان اليهودية والن�سرانية: �سعود بن عبد العزيز اخللف, �ض148.   )1( 
انظر: مو�سوعة اليهود واليهودية وال�سهيونية: د. عبد الوهاب امل�سريي, دار ال�سروق, القاهرة, ط1, 1999م, 16/3.   )2( 
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الثورية  الفل�سفات  خالل  من  فيه،وذلك  توؤثر  بداأت  بل  احلكم،  من  بن�سيب  تطالب 
الثورة  العقالين، واأخريًا من خالل  الدولة والفكر  الكثرية عن  املختلفة والنظريات 
ى تراكم روؤو�ض االأموال  الفرن�سية التي ُتعدُّ ثمرة كل االإرها�سات ال�سابقة، وقد اأدَّ
م العلم والتكنولوجيا اإىل حدوث  والفتوحات الع�سكرية واالكت�سافات اجلغرافية وتقدُّ
النقلة النوعية التي ُيطَلق عليها »الثورة ال�سناعية«، ويرى بع�ض املوؤرخني اأن بدايتها 

تعود اإىل هذه الفرتة)1(. 
وهذا التق�سيم لل�سهيونية يوافق الروؤية االأف�سل، حيث اأن املجتمع االإ�سرائيلي   
�سهيوين باعتقاده االحتاليل جلبل �سهيون، واملجتمع الغربي امل�سيحي �سهيوين 

باعتقاده اال�ستعماري وبتقدمي الدعم لليهود الإقامة االحتالل.
املطلب الثاين

حقيقة بروتوكولت حكماء �سهيون
تعترب  وال  اليهودي،  للن�ساط  التنظيمية  القرارات  هي  الربوتوكوالت   
التوراة،  يف  املوجود  التحريف  نتاج  هي  واإمنا  اليهود،  لدى  الدينية  امل�سادر  من 
التلمود، وهي تعترب خمطط تطبيقي الأهداف  واالأكاذيب وال�سالالت املوجودة يف 

�سهاينة اليهود)2(.
وهذه الوثائق عر�ست على زعماء ال�سهاينة يف املوؤمتر الذي عقد يف مدينة   
بال يف �سوي�سرا �سنة )1897م( وكان قد ح�سر هذا املوؤمتر نحو ثالثمائة من اأعتى 
ال�سهاينة ميثلون خم�سني جمعية يهودية، وال يعرف لها كاتب معني.وكان الغر�ض 
منها هو اطالع ال�سهاينة على اخلطة التي ي�ستعبدون بها العامل، ثم كيف يحكمونه 

اإذا وقع حتت �سيطرتهم.
وقد اكت�سفت هذه الوثائق )الربوتوكوالت( يف �سنة )1901م( وذلك اأن امراأة   
فرن�سية اطلعت على هذه الوثائق اأثناء اجتماعها بزعيم من اأكابر روؤ�ساء ال�سهاينة 

انظر: مو�سوعة اليهود واليهودية وال�سهيونية: د. عبد الوهاب امل�سريي, 16/3.   )1( 
ال�سهيونية من بابل اىل بو�ض: ابراهيم احلارتي, دار الب�سري للثقافة والعلوم, �ض152.   )2( 
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يف وكر من اأوكار املا�سونية ال�سرية يف باري�ض، فا�ستطاعت هذه املراأة اأن تختل�ض 
بع�ض هذه الوثائق ثم تفر بها- وهي املوجودة االآن بني اأيدينا)1(.

رو�سيا  اأعيان  -كبري  فيت�ض(  نيقوال  )األيك�ض  اإىل  الوثائق  هذه  وو�سلت   
ال�سرقية يف عهد القي�سرية- وكانت رو�سيا يف ذلك الوقت ت�سهد حمالت �سديدة 
خطورتها  اأدرك  الرجل  هذا  راآها  وموؤامراتهم.فلما  ف�سادهم  ب�سبب  اليهود  على 
ا�سمه )�سرجي  اأديب رو�سي  له  اإىل �سديق  اأجمع، فدفعها  العامل  على بالده وعلى 
مبقدمة  لها  وقدم  الرو�سية،  اللغة  اإىل  فرتجمها  خطورتها  وتبني  فدر�سها  نيلو�ض( 
تنباأ فيها ب�سقوط رو�سيا القي�سرية بيد ال�سيوعية الفو�سوية، وكذلك �سقوط اخلالفة 
اأوروبا،  يف  امللكيات  و�سقوط  فل�سطني  يف  اإ�سرائيل  دولة  وتاأ�سي�ض  االإ�سالمية، 
واإثارة حروب عاملية يهلك فيها الطرفان وال ي�ستفيد منها �سوى اليهود.وكذلك ن�سر 
اليهود.  يحتكره  الذي  الذهب  اأ�سا�ض  على  االقت�ساد  وبنيان  االقت�سادية،  االأزمات 

وغري ذلك)2(.
فطبع الكتاب الأول مرة يف �سنة )1902م( باللغة الرو�سية بن�سخ قليلة، فلما   
راآها اليهود جن جنونهم، وحملوا �سد الكتاب حمالت م�سعورة، واأخذوا يتن�سلون من 
الكتاب، لكن الواقع كان يوؤكد اأن ن�سبة الكتاب اإليهم �سحيحة، وحملت عليهم رو�سيا 
القي�سرية ب�سببه حملة �سديدة حتى قتل منهم يف اإحدى املذابح ع�سرة اآالف)3(. ثم 
طبع الكتاب مرة اأخرى يف �سنة )1905م( ونفدت هذه الطبعة ب�سرعة غريبة وو�سائل 
خفية، الأن اليهود جمعوا الن�سخ من االأ�سواق واأحرقوها.وطبع اأي�سًا �سنة )1911م( 
فنفدت ن�سخه على النحو ال�سابق.وطبع �سنة )1917م( ف�سادره ال�سيوعيون الأنهم 

كانوا قد ا�ستلموا زمام احلكم يف رو�سيا واأ�سقطوا الدولة القي�سرية.
 .40 �ض31-  ط7,  بريوت,  العربي,  الكتاب  دار  التون�سي,  خليفة  حممد  ترجمة:  �سهيون,  حكماء  بروتوكولت  اليهودي  اخلطر  انظر:    )1( 
بروتوكولت حكماء �سهيون, ترجمة: عجاج نويه�ض, دار ال�ستقالل, ط4, 1996م, �ض24, 31. الربوتكولت واليهودية وال�سهيونية: 

د. عبد الوهاب امل�سريي, دار ال�سروق, القاهرة, ط3, 2003م, �ض11- 17.
انظر: اخلطر اليهودي بروتوكولت حكماء �سهيون, ترجمة: حممد خليفة التون�سي, �ض31- 40. بروتوكولت حكماء �سهيون, ترجمة:    )2( 

عجاج نويه�ض, �ض24, 31. الربوتكولت واليهودية وال�سهيونية: د.عبد الوهاب امل�سريي, �ض11- 17.
ال�سهيونية من بابل اىل بو�ض: ابراهيم احلارتي, �ض156.   )3( 
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املتحف  اإىل  و�سلت  )1905م(  �سنة  الرو�سية  الطبعة  من  ن�سخة  وكانت   
الربيطاين يف لندن وختم عليها بخامته �سنة )1906م(.وبقيت الن�سخة مهملة حتى 
قيام االنقالب ال�سيوعي يف رو�سيا �سنة )1917م( فطلبت جريدة" املورننغ بو�ست" 
من مرا�سلها "فكتور ماد�سون" اأن يوافيها باأخبار االنقالب، فقام باالطالع على عدة 
كتب رو�سية، وكان من بينها كتاب "الربوتوكوالت" الذي باملتحف. فحني راآه قدر 
خطره وراأى نبوءة نا�سره بوقوع القي�سرية بيد ال�سيوعيني، فعكف على ترجمته اإىل 
االإجنليزية ثم ن�سره باللغة االإجنليزية، وطبع خم�ض مرات كان اآخرها �سنة )1921م( 

ثم مل يجروؤ نا�سر يف بريطانيا واأمريكا على ن�سره)1(.
ومع حماوالت اليهود احتواء الكتاب اإال اأنه طبع بلغات كثرية منها االأملانية،   
الكتاب  ترجم  االإجنليزية  )1921م(  طبعة  والبولونية.ومن  واالإيطالية،  والفرن�سية، 
الأول مرة اإىل العربية، وطبع �سنة )1951م( على يد مرتجمة االأ�ستاذ "حممد خليفة 
التون�سي" وقد قدم له مبقدمة �سرح بها تاريخ الكتاب وذكر �سيئًا من حال اليهود 

وحالهم املعا�سر وتغلغلهم يف كثري من الدول)2(.
ومما ورد يف الربتوكوالت من عنا�سر املوؤامرة ال�سهيونية على غريهم ما   

يلي:
اأن اليهود منذ قرون وهم يحوكون خطة لال�ستيالء على العامل وكان ينقح هذه   )1

اخلطة كرباوؤهم طورًا طورًا ح�سب االأحوال.
ي�سعى اليهود لهدم احلكومات يف كل االأقطار واال�ستعا�سة عنها بحكومة ملكية   )2
ا�ستبدادية يهودية، ويهيئون كل الو�سائل لهدم احلكومات ال �سيما امللكية، ومن 

هذه الو�سائل:
اإغراء امللوك با�سطهاد ال�سعوب، واإف�ساد احلكام وزعماء ال�سعوب.  اأ- 

انظر: اخلطر اليهودي بروتوكولت حكماء �سهيون, ترجمة: حممد خليفة التون�سي, �ض31- 40. بروتوكولت حكماء �سهيون, ترجمة:    )1( 
عجاج نويه�ض, �ض24, 31.

انظر: اخلطر اليهودي بروتوكولت حكماء �سهيون, ترجمة: حممد خليفة التون�سي, �ض31- 40. بروتوكولت حكماء �سهيون, ترجمة:    )2( 
عجاج نويه�ض, �ض24, 31. الربوتكولت واليهودية وال�سهيونية: د. عبد الوهاب امل�سريي, �ض11- 17.
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دعوى  بن�سر  ذلك  على  م�ستعينني  امللوك  على  بالتمرد  ال�سعوب  اإغراء   ب- 
احلرية وامل�ساواة ونحوها، مع تف�سريها تف�سريًا خا�سًا يوؤذي اجلانبني، 

مع حماولة اإبقاء كل من قوة احلكومة وقوة ال�سعب متعاديتني.
حماربة كل ذكاء يظهر بني االأمميني )غري اليهود( مع اال�ستعانة على حتقيق   ج- 

ذلك كله بالن�ساء،واملال واملنا�سب واملكايد.
ة،  ال�سريَّ اجلمعيات  طريق  عن  الدول  كل  يف  وال�سغب  اخلالف  بذور  اإلقاء   )3
على  واالأندية  املا�سونية،  واملحافل  والريا�سية،  ة،  والفنيَّ والدينية،  ال�سيا�سية، 

اختالف ن�ساطها.
اململكة  لقيام  الوقت  يحني  اأن  اإىل  احلالية  العامل  حكومات  ف�ساد  زيادة  يجب   )4
روما  اإىل  تنتقل  ثم  اأور�سليم،  يف  مقرها  �سيكون  التي  العامل  على  اليهودية 

وت�ستقر فيها اإىل االأبد.
وال�سحافة،  والن�سر  الطبع،  و�سائل  كل  اليهود  اأيدي  حتت  تو�سع  اأن  يجب   )5
والعلوم،  ودورها  ال�سينما،  و�سركات  وامل�سارح،  واجلامعات،  واملدار�ض، 

والقوانني، وامل�ساربات، وغريها حتى يتمكنوا من ن�سر اأفكارهم ومبادئهم.
اإن الذهب الذي يحتكره اليهود هو اأقوى االأ�سلحة الإثارة الراأي العام، واإف�ساد   )6
ال�سباب، والق�ساء على ال�سمائر واالأديان، والقوميات، ونظام االأ�سرة، واإغراء 
النا�ض بال�سهوات البهيمية ال�سارة، واإ�ساعة الرذيلة واالنحالل، حتى ت�ستنزف 

قوى االأمميني ا�ستنزافًا فال جتد مفرًا من القذف باأنف�سها حتت اأقدام اليهود.
و�سع اأ�س�ض االقت�ساد العاملي على اأ�سا�ض الذهب الذي يحتكره اليهود، ال على   )7
اأ�سا�ض قوة العمل واالإنتاج والرثوات االأخرى، مع اإحداث االأزمات االقت�سادية 
العاملية على الدوام، كي ال ي�سرتيح العامل اأبدًا في�سطر اإىل اال�ستعانة باليهود 

لك�سف كروبه، وير�سى �ساغرًا مغتبطًا بال�سلطة اليهودية العاملية.
اال�ستعانة باأمريكا وال�سني واليابان على تاأديب اأوربا واإخ�ساعها)1(.  )8

انظر: اخلطر اليهودي بروتوكولت حكماء �سهيون, ترجمة: حممد خليفة التون�سي, بروتوكولت حكماء �سهيون, ترجمة: عجاج نويه�ض.   )1( 
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خامتـــــة
احلمد لله رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني، وبعد اإمتام   
اأن  اأرجو  واإنني  املعا�سرة،  املو�سوعات  من  املهم  املو�سوع  هذا  حول  البحث  هذا 
اأكون قد وفقت يف عر�ض جزء جيد منه.وهذه خال�سة النتائج التي تو�سل البحث 

اإليها:
كلمة )�سهيون( كلمة عربانية، وردت يف التوراة، وتطلق يف اللغة العربانية على   .1

عدة معان، اأ�سهرها جبل بجوار بيت املقد�ض.
اإقامة  م�سطلح )�سهيونية( حركة تتخذ الدين اليهودي ذريعة �سيا�سية بهدف   .2

دولة يف فل�سطني.
كلمة )اليهود( وقع اخلالف فيها هل هي عربية اأو عربانية، وتعني يف العربية   .3
التوبة والرجوع اىل احلق، وتعني يف العربانية الن�سبة اىل يهوذا بن يعقوب 

)عليه ال�سالم(.
)اليهود( يف اال�سطالح هم اأتباع ديانة نبي الله مو�سى )عليه ال�سالم(.  .4

مرت احلركة ال�سهيونية بعدة مراحل حتى ن�ساأت يف الع�سر احلديث، مرحلة   .5
التاأ�سي�ض، ومرحلة الركود، ومرحلة الن�ساط واحلركة، ولكل مرحلة حركات 

و�سخ�سيات.
تقوم احلركة ال�سهيونية على اأربعة اأفكار رئي�سة، هي:  .6

الروابط التي تربط اليهود وال�سهاينة باأر�ض فل�سطني.  اأ- 
ينتمي اليهود اىل عن�سرا واحدا واأ�سل واحد، مرجعه فل�سطني.  ب- 
"اأر�ض امليعاد" التي وعد بها "اإله اإ�سرائيل" هي اأر�ض فل�سطني  ج- 

اأن الرب تعهد باأن تكون فل�سطني عا�سمة االإمرباطورية اليهودية.  د- 
ال�سهيونية لها اأهداف متعددة، ترجع اىل خلفية دينية و�سيا�سية.  .7
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8.  اأبرز �سخ�سيات احلركة ال�سهيونية تيودور هرتزل، حاييم وايزمان.
العالقة بني ال�سهيونية واليهودية عالقة دينية كما يقول بع�ض الكتاب، وبع�سهم   .9

يقول اأن العالقة بينهما عالقة �سيا�سية تقوم على امل�سالح.
االأقرب للواقع والتاريخ هو تق�سيم ال�سهيونية اىل ق�سمني، �سهيونية يهودية   .10
فقد  دينية،  غري  عالقتها  وهذه  يهودية  غري  و�سهيونية  دينية،  عالقتها  وهذه 

تكون عالقة قومية اأو نفعية اأو �سيا�سية لكنها يف الكل عالقة علمانية ال دينية.

رَبِّ  لِلاَّهِ  وَالْحَمْدُ   * الْمُرْسَلِنيَ  عََلى  وَسَالَمٌ   * يَصُِفونَ  عَمَّا  الْعِزَّةِ  رَبِّ  رَبِّكَ  }سُبْحَانَ 
الْعَالَمِنيَ{ 

التو�سيات :
دينية  خلفية  اإىل  ترجع  التي  اأهدافهااملتعددة  وف�سح  ال�سهيونية  حماربة   /1

و�سيا�سية.
تعزيز الفكر االإ�سالمي وبيان �سمولية االإ�سالم واأنه خامت الر�ساالت .  /2
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فاعلية برنامج تدرييب مصمم من اليوتيوب يف تعزيز القيم  اإلسالمية للرتبية البيئية لدي أطفال الروضة
»دراسة تطبيقية على أطفال روضة السالم – حملية أم الًقري – والية اجلزيرة – السودان«

د. من�صور ب�نق� حجر حممد•

ملخــــ�ض
القيم  تعزيز  اليوتيوب يف  من  تدريبي م�سمم  برنامج  على  التعرف  اإىل  الدرا�سة   هدفت   
االإ�سالمية للرتبية البيئية لدي اأطفال الرو�سة، ومعرفة الفروق ذات الداللة االإح�سائية بني اإجابات 
الربنامج وبعد م�ساهدته، ومعرفة  قبل م�ساهدة  البيئية  للرتبية  االإ�سالمية  القيم  تعزيز  االأطفال يف 
الفروق ذات الداللة االإح�سائية بني اإجابات االأطفال يف تعزيز القيم االإ�سالمية للرتبية البيئية ترجع 
الطفل،  اأمر  لويل  التعليمي  وامل�ستوي  للطفل،  الدرا�سي  امل�ستوي  الطفل،  نوع  الدار�سة  ملتغريات 
ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج �سبه التجريبي والربنامج التدريبي واالختبار اأدوات لها، متثل جمتمع 
اأطفال  اأم الُقري، واتخذت الدرا�سة عينة ع�سوائية متثلت يف  اأطفال الرو�سة  مبحلية  الدرا�سة يف 
احلزم  برنامج  بوا�سطة  النتائج  حتليل  ومت  وطفلة،  طفل   )23( عددهم  بلغ  حيث  ال�سالم،  رو�سة 
االإح�سائية للعلوم االجتماعيٍة ) spss(، وتو�سلت الدرا�سة اإيل اأنه توجد فروق ذات داللة اإح�سائية 
بني اإجابات  االأطفال يف تعزيز القيم االإ�سالمية  للرتبية البيئية قبل م�ساهدة الربنامج التدريبي وبعد 
م�ساهدته، ل�سالح اإجابات االأطفال بعد م�ساهدة الربنامج التدريبي، كما اأنه  توجد فروق ذات داللة 
اإجابات االأطفال يف تعزيز القيم االإ�سالمية  للرتبية البيئية بعد م�ساهدة  اإح�سائية بني اإجابات بني 
الربنامج التدريبي ترجع لنوع التلميذ ل�سالح االإناث، و توجد فروق ذات داللة اإح�سائية بني اإجابات 
االأطفال يف تعزيز القيم االإ�سالمية  للرتبية البيئية بعد م�ساهدة الربنامج التدريبي ترجع للم�ستوي 
التعليم لويل اأمر الطفل  ل�سالح امل�ستوي التعليمي جامعي، واأنه ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية 
بني اإجابات االأطفال يف تعزيز القيم االإ�سالمية  للرتبية البيئية بعد م�ساهدة الربنامج التدريبي ترجع 
التدريبية  كاإ�سرتاتيجية  تدري�سية  للم�ستوي الدرا�سي للطفل، و تو�سي الدرا�سة باتخاذ الربامج 

تتنا�سب واأطفال الرو�سة واال�ستفادة من  اليوتيوب يف ذلك.
الكلمات املفتاحية:  التلوث البيئي، التوازن البيئي، النظافة العامة، ا�ستثمار املوارد.

اأ�ستاذ م�سارك  - جامعة اجلزيرة - ال�سودان. 	•
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Abstract
 The study aimed to identify a training program designed by YouTube 
in promoting the values of Islamic environmental education for kindergarten 
children, and to identify the statistically significant differences between 
the children’s answers in promoting the values of Islamic environmental 
education before watching the program and after watching it, and to know 
the statistically significant differences between the children’s answers in 
promoting the values of education. The Islamic environment is due to the 
variables of the study, the type of the child, the educational level of the 
child And the educational level of the child’s guardian, the study used 
the semi-experimental methods, the training program and the test tools 
for it. The study population represented the kindergarten children at Umm 
Al-Qura locality The study has taken a random sample of the children of 
Al-Salam Kindergarten, which numbered (23) children. The results were 
analyzed by the Statistical Package for Social Sciences (SPSS), and the 
study concluded that there are statistically significant differences between 
the children>s answers in promoting the values of Islamic environmental 
education before watching the training program and after watching it, in 
favor of the children>s answers after watching the training program. Also, 
there are statistically significant differences between the answers between 
the children’s answers in enhancing the values of Islamic environmental 
education after watching the training program due to the type of pupil in 
favor of females, and there are statistically significant differences between 
the children’s answers in promoting the values of Islamic environmental 
education after watching the training program due to the level of education 
of the parent ,the child in favor of the university educational level, and 
that there are no statistically significant differences between the children’s 
answers in enhancing the values of Islamic environmental education after 
watching the training program due to the child’s academic level, and the 
study recommends taking training programs as a teaching strategy that 
suits kindergarten children and benefiting from YouTube in that.
Keywords: Environmental Pollution, Ecological balance,  Hygiene, 
Investment of resources.
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مقدمــــــة
القيم  واإك�سابه  اإعداده  فان  لذا  البيئية،   على  احلقيقي  اخلطر  االإن�سان  مبثل   
االإ�سالمية املرتبطة بالبيئة يعمل على املحافظة عليها،  وحل الكثري من امل�سكالت الناجتة 
عنه، ولهذا  فالقيم االإ�سالمية للرتبية البيئية  تعمل على اإعداد االإن�سان ال�سالح للتفاعل 
ب�سورة ايجابية مع العنا�سر املختلفة للبيئة، ويتطلب هذا االإعداد اإك�سابه القيم االإ�سالمية 
البيئية التي ت�ساعده على فهم العالقات املتبادلة بينه وبني البيئة على نحو اأف�سل )ربايعة, 

.)1999

تلعب الو�سائط التكنولوجية دورا مهما يف عملية  التعليم والتعلم، حيث تعك�ض   
االأدبيات العلمية التي اأجريت عليها يف كثري من املجتمعات هذا الدور، وبالتايل ت�سبح 
من اأهم الو�سائل الفاعلة يف اأي جمتمع لتنمية القيم  وتعزيز اأي �سلوك اإيجابي وتكري�سه. 

)�سري �سامل , 2013(.

اإن املزج بني الو�سائط التكنولوجية واملتمثلة يف مقاطع من اليوتيوب واالأ�سلوب   
النظري يف تعزيز القيم االإ�سالمية للرتبية البيئية، يخلق فر�سة حقيقية  اأمام االأطفال يف 
اإيجاد روابط قوية بينهم واالإ�سالم و املو�سوع الذي يتعلمونه، حيث تعمل هذه املقاطع 
على تعزيز القيم االإ�سالمية املرغوبة فيها، فيتمكن الطفل من اإتقان القيم، )عبد البا�سط, :2016( 

وهذا ما تت�سدي له الدرا�سة.
م�سكلة الدرا�سة: 

اإن تعزيز القيم االإ�سالمية  للرتبية البيئية لالأطفال  يف هذه املرحلة تظل ب�سماتها   
طوال حياة الطفل االأمر الذي يرتتب عليه  املحافظة على البيئة،  ومن هذا  فقد راأى الباحث 
�سرورة اال�ستفادة من  الو�سائط التكنولوجية والتي تتمثل يف مقاطع من اليوتيوب يف 
تعزيز قيم الرتبية البيئية الأطفال الرو�سة. لذا ي�سوغ الباحث م�سكلة الدرا�سة يف ت�ساوؤل 

رئي�ض هو:
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ما فاعلية برنامج تدريبي م�سمم من اليوتيوب  يف تعزيز القيم االإ�سالمية  للرتبية   
البيئية الأطفال الرو�سة؟

وتتفرع من هذا الت�ساوؤل الت�ساوؤالت االآتية:   
هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية بني اإجابات اأطفال الرو�سة يف القيم االإ�سالمية    -1

للرتبية البيئية قبل م�ساهدة الربنامج التدريبي وبعد م�ساهدته؟
هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية، بني اإجابات اأطفال الرو�سة يف القيم االإ�سالمية    -2

للرتبية البيئية بعد م�ساهدة الربنامج التدريبي ترجع  لنوع الطفل؟
هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية بني اإجابات  اأطفال الرو�سة يف القيم االإ�سالمية    -3 

للرتبية البيئية بعد م�ساهدة الربنامج التدريبي ترجع للم�ستوي الدرا�سي للطفل؟
اأطفال الرو�سة يف تعزيز القيم  اإجابات  هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية بني   -4 
االإ�سالمية  للرتبية البيئية بعد م�ساهدة الربنامج التدريبي  ترجع للم�ستوي التعليمي 

لويل اأمر الطفل؟
اأهداف الدرا�سة :

تهدف الدرا�سة اإىل معرفة اأنه:  
هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية بني اإجابات اأطفال الرو�سة يف القيم االإ�سالمية   -1

للرتبية البيئية قبل م�ساهدة الربنامج التدريبي وبعد م�ساهدته؟
هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية، بني اإجابات اأطفال الرو�سة يف تعزيز القيم   -2

االإ�سالمية للرتبية البيئية بعد م�ساهدة الربنامج التدريبي ترجع  لنوع الطفل؟
هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية بني اإجابات  اأطفال الرو�سة يف القيم االإ�سالمية   -3 

للرتبية البيئية بعد م�ساهدة الربنامج التدريبي ترجع للم�ستوي الدرا�سي للطفل؟
اأطفال الرو�سة يف تعزيز القيم  اإجابات  هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية بني   -4 
االإ�سالمية للرتبية البيئية بعد م�ساهدة الربنامج التدريبي  ترجع للم�ستوي التعليمي 

لويل اأمر الطفل؟
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اأهمية الدرا�سة :
     تنبع اأهمية الدرا�سة من:

1- اهتمامها بقيم االإ�سالمية للرتبية البيئية.
2- اهتمامها باأطفال الرو�سة .

فرو�ض الدرا�سة:
القيم  تعزيز  يف  الرو�سة  اأطفال  اإجابات  بني  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد   -1

االإ�سالمية للرتبية البيئية قبل م�ساهدة الربنامج التدريبي وبعد م�ساهدته.
هال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية، بني اإجابات اأطفال الرو�سة يف القيم االإ�سالمية   -2

للرتبية البيئية بعد م�ساهدة الربنامج التدريبي ترجع  لنوع الطفل.
القيم  تعزيز  الرو�سة يف  اأطفال  اإجابات   اإح�سائية بني  ال توجد فروق ذات داللة   -3
االإ�سالمية للرتبية البيئية بعد م�ساهدة الربنامج التدريبي ترجع للم�ستوي الدرا�سي 

للطفل.
القيم  تعزيز  يف  الرو�سة  اأطفال  اإجابات  بني  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال   -4
االإ�سالمية للرتبية البيئية بعد م�ساهدة الربنامج التدريبي  ترجع للم�ستوي التعليمي 

لويل اأمر الطفل.
حدود الدرا�سة :

تتمثل حدود الدرا�سة يف:
القيم  تعزيز  يف  اليوتيوب  من  م�سمم  تدريبي  برنامج  فاعلية  مو�سوعية:  حدود   -1

االإ�سالمية للرتبية البيئية الأطفال الرو�سة.
حدود زمانية :  العام الدرا�سي 2021م- 2022م  -2

حدود مكانية : رو�سة ال�سالم – حملية اأم الُقري –والية اجلزيرة – ال�سودان.  -3
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 م�سطلحات الدرا�سة:
الربنامج التدريبي.  -1

اليوتيوب:   -2
وم�ساهدة  برفع  للم�ستخدمني  ي�سمح  االإنرتنت  �سبكة  على  موقع  باأنه:  اليوتيوب   
وميكن  وتقييمها،  عليها  بالتعليق  ي�سمح  كما  جماين،  ب�سكل  الفيديو  وم�ساركة 
ا�ستعرا�سه من خالل مت�سفحات االإنرتنت اأو تطبيقات الهاتف املحمول واالأجهزة 

اللوحية، اأو اأجهزة التليفزيون الذكية.) اجلالل, 2010(.
نحو  الفرد  توجيه  على  تعمل  التي  االنفعالية  العقلية  االأحكام  من  : جمموعة  القيم   -3

رغباته واجتاهاته، مما يك�سبه ال�سلوك من املجتمع الذي يعي�ض فيه. )احلربي,2010(.
4-الرتبية البيئية: على اأنها منهج الإك�ساب القيم وتو�سيح املفاهيم التي تهدف اإىل تنمية 
وبيئته  وثقافته  االإن�سان  بني  تربط  التي  العالقات  وتقدير  لفهم  الالزمة  املهارات 
قانون  وو�سع  القرارات،  اتخاذ  عملية  يف  بالتمر�ض  وتعنى  احليوية،  الطبيعية 

لل�سلوك ب�ساأن امل�سائل املتعلقة بنوعية البيئة )عجاج, 2008(.
وُتعرف اإجرائيَا باأنها الدرجة التي يح�سل عليها الطفل والتي ت�سري اإيل ا�ستفادته   
من م�ساهدة الربنامج التدريبي، وُتقا�ض من خالل تقدير الباحث لدرجة الطفل على 

االختبار الذي اأعده الباحث لتحقيق اأهداف الدرا�سة.
ثانياُ:  الإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة:

التعريف باليوتيوب: 
�سفحات   باإن�ساء  ت�سمح  التي  االجتماعي  التوا�سل  مواقع   اأحد  هو  اليوتيوب   
باملتابعني،  وقائمة  باالأ�سدقاء،  قائمة  واإن�ساء   اال�ستخدام  يف  يرغب  من  لكل  �سخ�سية 
مقاطع  ن�سر  و  رفع  من  والتمكن   ، اخلا�سة  ملحتوياتهم   الرئي�سية  وعر�ض �سفحاتهم  
الفيديو بال�سفحة ال�سخ�سية والت�سارك فيه ،  واإ�سافة  تعليقات االأ�سدقاء  املكتوب عليها 
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من خالل مواقع التوا�سل االجتماعية، ) خمي�ض، 2015(، قد ظهر موقع اليوتيوب يف 
العام 2005م على يد الثالثي “ت�ساد هرييل" و "�ستيف ت�سن و جاويد رمي يف والية 
كاليفورنيا يف الواليات املتحدة االأمريكية وافتتح املوقع كتجربة، وافتتح ر�سميا بعد �ستة 
اأ�سهر. ) عزمي، 2014( و  ) ح�سانني ، 2013(.  و موقع اليوتيوب يقوم ب�سورة اأ�سا�سية 
على امل�ستخدمني عندما يقومون باإن�ساء ح�سابات لهم على املوقع  ومن ثم يقومون برفع 
اليوتيوب  ي�ستخدم  ال�سخ�سية، حيث  الفيديو وم�ساركتها من خالل �سفحاتهم  مقاطع 
اأقل  وبتكلفة  كبرية  و�سرعة  عالية  بتقنية  الفيديو  مقطع  عر�ض  لت�سهيل  الفال�ض  تقنية 

)احلايك, 2009(.                                        

حمتوي اليوتيوب:
يحتوي يوتيوب على مليارات الفيديوهات التي يرفعها املُ�ستخِدمون على املوقع   
منذ تاأ�سي�سه، اإذ يتّم حتميل ) 100 ( �ساعة من مقاطع الفيديو على يوتيوب خالل الدقيقة 
الواحدة ، وتختلف هذه الفيديوهات وتتباين يف حمتواها، حيث مُيكن اأن يجد املُ�ستخِدم 
واالأغاين،  واملو�سيقى  الدعائية،  كاملقاطع  يت�سوره  اأن  مُيكن  ما  بكل  تتعلق  فيديوهات 
واملقاطع املُ�سحكة، وغريها من االأمور الرتفيهية االأخرى، وال يقت�سر م�سمون حمتوى 
يوتيوب على الفيديوهات الرتفيهية والتي يتّم ن�سرها من قبل الهواة فقط، فيتّم ا�ستخدام 
قنوات  اإن�ساء  كما ميكن  املوا�سيع،  تعليمية ومبختلف  فيديو  مقاطع  لن�سر  املن�سة  هذه 

تعليمية لكافة املتعلمني )�سالح, 2010(.                                             
اإن الو�سائط التكنولوجية واملتمثلة يف مقاطع من اليوتيوب،  ميكن اأن تلعب دورًا   
اأفراد املجتمع،  وكيفية تدريبهم وتعليمهم،  عن طريق بث مقاطع من  رائدًا يف توعية 
الفيديو  اإيل جمهور وا�سع عرب االنرتنت،  بحيث حتمل هذه املقاطع  م�سامني ت�ستهدف 

غر�ض القيم )عبد القادر ,2007(.
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الدرا�سات ال�سابقة:
اأول: الدرا�سات التي تناولت قيم الرتبية البيئية:

البيئية املت�سمنة يف كتب االأحياء يف  القيم  درا�سة اليحيوي )1998( بعنوان   -1
املرحلة الثانوية للبنات    باململكة العربية ال�سعودية، هدفت الدرا�سة اإىل الك�سف عن 
القيم البيئية املت�سمنة يف كتب االأحياء يف املرحلة الثانوية بال�سعودية، واتبع املنهج 
الو�سفي من خالل حتليل حمتوى كتب االأحياء، وبعد اإجراء التحليالت االإح�سائية 
يف  ت�سمنًا  البيئية  القيم  اأقل  البيئة  على  املحافظة  قيم  اأن  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت 
كتابي االأحياء لل�سفني االأول والثالث الثانوي، كما اأظهرت النتائج عدم توزيع القيم 
البيئية بالتوازن، كما بينت عدم اهتمام حمتوى كتب االأحياء باال�ستمرار والتتابع 

يف تقدمي القيم البيئية.
االبتدائي  التعليم  لدى طالب  البيئية  القيم  بعنوان   )1997( ال�سربيني  درا�سة    -2
الرتبية  برنامج  فعالية  اإىل معرفة مدى  الدرا�سة  الرتبية جامعة طنطا، هدفت  بكلية 
القيم  حتديد  ومت  طنطا،  بكلية  االبتدائي  التعليم  طلبة  لدى  القيم  تنمية  يف  البيئية 
البيئة،  على  املحافظة  قيم  وهي  االبتدائي،  التعليم  ملرحلة  اإك�سابها  الواجب  البيئية 
البيئي،  واجلمال  ال�سكانية،  الزيادة  ومكافحة  واال�ستثمار  اال�ستهالك  وتر�سيد 
واحلرية واالإنتاجية وال�سحة، تكونت اأداة الدرا�سة من )40( فقرة وكان من اأبرز 
النتائج التي خل�ست اإليها الدرا�سة اأن برنامج الرتبية البيئية املقرر على الكلية ذو 
فعالية حمدودة جدًا يف اإك�ساب وتزويد طلبة هذه ال�سعبة ببع�ض القيم البيئية، بدليل 
تاأثري  وجود  عدم  وكذلك  االأوىل،  الفرقة  طلبة  ل�سالح  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود 
ملتغريي اجلن�ض اأو التخ�س�ض الدرا�سي يف اإك�ساب القيم البيئية لدى اأفراد العينة.

درا�سة الدويري )1996( بعنوان واقع القيم يف كتب الرتبية االجتماعية والوطنية   -3
لل�سفوف االأربعة االأوىل من املرحلة االأ�سا�سية يف االأردن، هدفت الدرا�سة التعرف 
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اإىل واقع القيم يف كتب الرتبية االجتماعية والوطنية لل�سفوف االأربعة االأوىل من 
املرحلة االأ�سا�سية يف االأردن من خالل حتليل املحتوى ووجهة نظر املعلمني الذين 
نتائج  اأظهرت  االإح�سائية  التحليالت  اإجراء  وبعد  االأربعة،  ال�سفوف  يدر�سون 
الدرا�سة اأن كتاب ال�سف الرابع كان اأكرث الكتب االأربعة ت�سمينًا للقيم، كما دلت 
النتائج اأن القيم الدينية كانت اأكرث القيم توفرًا يف الكتب تليها القيم ال�سيا�سية، كما 
اإك�سابها  على  مقدرتهم  وعدم  القيم،  لبع�ض  املعلمني  اإدراك  عدم  الدرا�سة  اأظهرت 

للطلبة. 
درا�سة عطوة )1995( بعنوان قيم يف حمتوى مناهج املواد االجتماعية باملدر�سة   -4
العربية الدولية   بني الواقع واملطلوب، هدفت الدرا�سة اإىل التعرف على مدى ت�سمني 
العربية  باملدر�سة  االبتدائية  للمرحلة  االجتماعية  املواد  مناهج  حمتوى  يف  القيم 
الدولية، وبعد اإجراء التحليالت االإح�سائية اأظهرت النتائج وجود تنا�سق يف توزيع 
القيم يف مناهج املواد االجتماعية بني احللقتني االأوىل )ال�سفوف االأربعة االأوىل( 
واحللقة الثانية )ال�سفني اخلام�ض وال�ساد�ض االأ�سا�سيني(، كما اأظهرت الدرا�سة اأن 
الثالث  للقيم، ومقرر ال�سف  املقررات احتواًء  اأقل  االأ�سا�سي  الرابع  مقرر ال�سف 
املرتبة  يف  الوطنية  القيم  جاءت  كما  للقيم،  ت�سمنًا  املقررات  اأكرث  هو  االأ�سا�سي 
االأوىل من حيث ت�سمينها يف مناهج املواد االجتماعية، اأما القيم الثقافية كانت اأقل 

ت�سمينًا يف مناهج املواد االجتماعية .
ثانيًا: الدرا�سات التي تناولت اليوتيوب:

درا�سة العبدالت )2018( بعنوان اأثر ا�ستخدام اليوتيوب YouTube والفي�ض   -1
بوك  Facebook يف حت�سيل طلبة اجلامعة االأردنية ملرحلة البكالوريو�ض يف مادة 
YouTube والفي�ض  اليوتيوب  اأثر ا�ستخدام  اللغة االجنليزية، هدفت اىل تق�سي 
يف  البكالوريو�ض  ملرحلة  االأردنية  اجلامعة  طلبة  حت�سيل  يف   Facebook بوك  
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اإىل ثالث جمموعات:  الدرا�سة  امل�ساركني يف  اللغة االجنليزية، مت ت�سنيف  مادة 
جمموعتني كانت جتريبية، مت تدري�ض املجموعة االأوىل ، من 16 م�ساركا با�ستخدام 
YouTube ومت تدري�ض املجموعة الثانية من 27 م�سارًكا الفي�سبوك يف حني اأن 

�سبه  املنهج  ا�ستخدام  مت   . �سابطة  كمجموعة  م�ساركا   34 من  الثالثة   املجموعة 
التجريبي ، متثلت اأدوات الدرا�سة يف  مادة تعليمية م�سممة بطريقة تتفق مع طرق 
يوتيوب وفي�سبوك  واختبار حت�سيلي يتكون من )25( مادة لقيا�ض نتائج طالب 
اجلامعة االأردنية يف اللغة االإجنليزية، وتو�سلت الدرا�سة اإيل  اأنه كان هناك تاأثري 
ذو داللة اإح�سائية يف النتائج من دورة اللغة االإجنليزية يف طالب جامعة االأردن 
ب�سبب طريقة التدري�ض ل�سالح املجموعتني التجريبية والتي مت تدري�سها با�ستخدام 
االإح�سائية  الناحية  من  اأي�سا  هناك  كان   .Facebook و   YouTube اأ�ساليب 
مع  هذه  ل�سالح   ، الرتاكمي  املعدل  اإىل  من�سوبة   )0.05  =  α( معنوية  اختالفات 

درجة النجاح.
املجال  يف  اليوتيوب  موقع  ا�ستخدامات  بعنوان   )2017( الهادي  عبد  درا�سة   -2
العلمية  الكليات  يف  والطالب  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  اجتاهات  ومعرفة  التعليمي، 
بجامعة امللك عبد العزيز حول ا�ستخدامه يف العملية التعليمية، هدفت الدرا�سة اإىل 
التعليمي، ومعرفة اجتاهات  اليوتيوب يف املجال  التعرف على ا�ستخدامات موقع 
اأع�ساء هيئة التدري�ض والطالب يف الكليات العلمية بجامعة امللك عبد العزيز حول 
ا�ستخدامه يف العملية التعليمية، ا�ستخدمت  الدرا�سة منهج امل�سح ملو�سوع الدرا�سة 
وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل اأن الغالبية العظمى من طالبات الدرا�سات العليا يرون اأن 
ا�ستخدام اليوتيوب يف التعليم ي�سهم يف ت�سهيل ا�ستيعاب املادة العلمية، ومنهم من 
اأن ا�ستخدام اليوتيوب يدعم املنهج العلمي وي�سهم يف التفاعل بني الطالب  يرون 
مع بع�سهم ومع اأع�ساء هيئة التدري�ض، و اأن غالبية اأع�ساء هيئة التدري�ض الذين 
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اإمكانات  وا�ستخدام  تعلم  يرغبون يف  التعليم  اليوتيوب يف  موقع  ي�ستخدمون  ال 
اليوتيوب كاأداة تعليمية، كما اأو�ست الدرا�سة بعمل دورات م�ستمرة الأع�ساء هيئة 
التعليمية، وحتفيز  اليوتيوب  اليوتيوب واإمكانات  ا�ستخدام موقع  التدري�ض حول 

الطالب على ا�ستخدامه واإن�ساء حمتوى علمي وامل�ساركة به يف موقع اليوتيوب
من  تعليمي  فيديو  ا�ستخدام  اأثر  بعنوان   التميمي واآخرون )2016(  درا�سة   -3
مبنطقة  الثانوية  املرحلة  لطالبات  الدرا�سي  التح�سيل  زيادة  يف  يوتيوب  موقع 
الريا�ض  هدفت الدرا�سة اإىل معرفة اأثر ا�ستخدام مقطع تعليمي من موقع يوتيوب 
جمموعتني  من  الدرا�سة  عينة  وتكونت  للطالبات،  الدرا�سي  التح�سيل  زيادة  يف 
ع�سوائيتني من طالبات ال�سف االأول ثانوي – ثانوية )83(  ق�سمت اإىل جمموعتني 
اختبار حت�سيل  اأداة  الدرا�سة  واأعدت   .)20  = )ن  و�سابطة   )20  = )ن  جتريبية 
مت تطبيقها قبل وبعد ا�ستخدام مقطع تعليمي على جمموعتي الدرا�سة. وتو�سلت  
الدرا�سة وجود فروق ذات داللة اإح�سائية ل�سالح طالبات املجموعة التجريبية يف 

درجات االختبار البعدي.
درا�سة عبيدات )2016( بعنوان اثر ا�ستخدام اليوتيوب على حت�سيل تالميذ   -4
ال�سف االأول االأ�سا�سي  يف مادة اللغة االنكليزية  يف حمافظة اربد، هدفت الدرا�سة 
اإىل تق�سي اثر ا�ستخدام اليوتيوب على حت�سيل تالميذ ال�سف االأول االأ�سا�سي  
يف مادة اللغة االجنليزية  يف حمافظة اأربد، وتكونت عينة الدرا�سة من )97( تلميذ 
وتلميذة  موزعني على اأربع �سعب، )�سعبتني للذكور و�سعبتني لالإناث( وقد انق�سمت 
�سعبة الذكور وعددهم )55( تلميذ، اإىل �سعبتني ال�سعبة ) اأ ( وقد اختريت ع�سوائيا 
وعددهم )28( تلميذ  وهم املجموعة التجريبية و�سعبة )ب( وعددهم )27( تلميذ وهم 
املجموعة ال�سابطة  .ونف�ض ال�سيء حدث بالن�سبة ملجموعة االإناث وكان عددهن )42( 
تلميذة وقد انق�سمت هي االأخري  اإىل �سعبتني ال�سعبة) اأ ( وقد اختريت ع�سوائيا 
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وعددهن ) 23( تلميذة وهن املجموعة التجريبية و�سعبة )ب( وعددهن ) 19( تلميذة 
وهن املجموعة ال�سابطة  .وكانت اأداة القيا�ض هي االختبار القبلي والبعدي للمادة 
الدرا�سة  عالقة مبو�سوع  لها  اليوتيوب  موقع  من  فيديوهات حمملة  مع  التعليمية 
تعزى  التجريبية  املجموعة  ل�سالح  داللة  ذات  فروق  وجود  الدرا�سة  ،وتو�سلت  
عدم  .مع  اليوتيوب  با�ستخدام  در�ست  التي  املجموعة  ول�سالح  التدري�ض  لطريقة 

وجود فروق تعزى للنوع . 
ملواقع    امل�سري  ال�سباب  ا�ستخدام  بني  العالقة  بعنوان   )2011( ا�سعد  درا�سة   -5
ال�سبكات االجتماعية وقيمهم املجتمعية، درا�سة على موقعي اليوتيوب والفي�سبوك"، 
هدفت  الدرا�سة اإيل عن الك�سف عن طبيعة العالقة بني ا�ستخدام طالب اجلامعات 
عينة  ا�ستملت  وقد  املجتمعية،  وقيمهم  والفي�سبوك  اليوتيوب  ملوقعي  امل�سرية 
يف  امل�سري  ال�سباب  من  م�ساهدة  االأكرث  الفيديو  مقاطع  على  التحليلية  الدرا�سة 
موقع اليوتيوب، كما مت حتليل ) 202( �سفحة �سخ�سية Profile لطالب اجلامعات 
امل�سرية، واعتمدت الدرا�سة على منهج امل�سح، وكانت  عينة  الدرا�سة عمديه قوامها 
اليوتيوب والفي�سبوك، حيث مت �سحبها من  )400( طالب من م�ستخدمي موقعي 
بها  يقوم  التي  االأن�سطة  اأكرث  اأن  اإيل  الدرا�سة  وتو�سلت  م�سرية،  جامعات  اأربع 
بفارق  ويليها  الفيديو.  مقاطع  م�ساهدة  هي  اليوتيوب  موقع  يف  اجلامعة  طالب 
كبري اإر�سال تعليقات حول مقاطع الفيديو وهى نتيجة ت�سري اإىل اجتاه الغالبية من 
الطالب نحو امل�ساركة ال�سلبية يف املوقع عن طريق امل�ساهدة دون التفاعل اإيجابًا 

بالكتابة والتعليق على مقاطع الفيديو.
التعقيب على الدرا�سات :

تتفق الدرا�سة مع الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت قيم الرتبية البيئية يف تناولها   
ملو�سوع قيم الرتبية البيئية،  كما اتفقت مع الدرا�سات التي تناولت  اليوتيوب يف تناولها  
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يف  بع�سها  اختالف  مع  التعليمية،  العملية  يف  منها  اال�ستفادة  ميكن  كاأداة  لليوتيوب 
اختيار العينة، يف ا�ستخدام، ومت اال�ستفادة من بع�سها يف ت�سميم االأداة.

ثالثًا: اإجراءات الدرا�سة امليدانية :
1- منهج الدرا�سة :

ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج �سبه التجريبي.  
2- جمتمع الدرا�سة:

اجلزيرة،  والية  القري،  اأم  مبحلية  الريا�ض  اأطفال  على  الدرا�سة  جمتمع  ي�سمل         
ال�سودان.

3- عينة الدرا�سة :
     اتخذت الدرا�سة العينة عن طريق العينة الع�سوائية الب�سيطة، وعينة الدرا�سة  متثلت 

يف اأطفال رو�سة ال�سالم مبحلية اأم القري والبالغ عددهم ثالثة وع�سرون طفل وطفلة
اجلدول رقم )1(

ُيو�سح و�سف عينة الدرا�سة من حيث متغري النوع
الن�سبة املئويةالعددالنوعم
834.78ذكر1-
1565.22اأنثي2-
23100املجموع3-

اجلدول رقم )2(
ُيو�سح و�سف عينة الدرا�سة من حيث متغري امل�ستوي الدرا�سي للطفل

الن�سبة املئويةالعددامل�ستوي الدرا�سي م
1356.52امل�ستوي االأول1-
1043.48امل�ستوي الثاين2-
23100املجموع3-
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اجلدول رقم )3(
ُيو�سح و�سف عينة الدرا�سة من حيث امل�ستوي التعليمي لويل الأمر

الن�سبة املئويةالعددامل�ستوي التعليمي لويل الأمر م
28.70اأ�سا�ض1-
730.43ثانوي2-
1460.87جامعي3-
23100املجموع4-

اأدوات الدرا�سة : 
الربنامج التدريبي:

ا�ستخدمت الدرا�سة برناجما  مت ت�سميمه من قبل الباحث  ا�ستملت على  مقاطع   
فيديو اأفالم متحركة  واأنا�سيد مت احل�سول عليها من )اليوتيوب( )قناة اأ�سدقاء البيئة، 

قناة الفجر البا�سم ، قناة قرية االأطفال، قناة حماية البيئة، قناة حلول، قناة(.
الختبار:

يحققها  التي   االأبعاد  حتديد  بهدف  الباحث،  قبل  من   االختبار  ت�سميم   مت   
الربنامج التدريبي للتالميذ، اعتمد الباحث يف ت�سميم االختبار على االطالع على االأدب 
النظري للدرا�سة، حيث تكون االختبار يف �سورته النهائية من )24( عبارة، يف حماورها 
االأربعة، �ست عبارات لكل حمور، واملحاور هي حماية البيئة من التلوث، املحافظة على 

التوازن البيئي، النظافة وال�سحة العامة، تر�سيد املوارد البيئية وا�ستثمارها.
�سدق الختبار وثباته:

مت التاأكد من �سدق االختبار عن طريق عر�سه على خم�سة حمكمني من اأع�ساء هيئة   
التدري�ض يف  كليات الرتبية، حيث مت ا�ستبعاد العبارات التي مل حتز على ن�سبة اتفاق ت�سل 
اإيل  )86%(، كما مت تعديل بع�ض العبارات بناًء على تو�سيات املحكمني، ومت التاأكد من ثبات 
االختبار عن طريق معامل )األفا كرونباخ( حيث جاءت قيمة املعامل )0.88( الأبعاده الثالثة.
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الأ�ساليب الإح�سائية امل�ستخدمة : 
.)SPSS( 1- ا�ستخدم الباحث ) برنامج احلزم االإح�سائية للعلوم االجتماعية

2- معامل األفا كرونباخ. 
3- اختبار)ت(.

4- حتليل التباين االأُحادي.
رابعًا: عر�ض وتف�سري ومناق�سة نتائج الدرا�سة:

يقوم الباحث يف هذا الف�سل بعر�ض وتف�سري ومناق�سة نتائج الدرا�سة  
1- عر�ض وتف�سري ومناق�سة نتيجة الفر�ض الأول :

توجد فروق ذات داللة اإح�سائية بني اإجابات اأطفال الرو�سة يف القيم االإ�سالمية   
للرتبية البيئية قبل م�ساهدة الربنامج التدريبي وبعد م�ساهدته.

للتحقق من هذا الفر�ض  ا�ستخدم الباحث اختبار ) ت (،  واجلدول التايل يو�سح   
ذلك:

جدول رقم )4(
يو�سح الفروق ذات الدللة الإح�سائية بني اإجابات اأطفال الرو�سة  عن القيم 

الإ�سالمية للرتبية البيئية قبل م�ساهدة الربنامج التدريبي وبعد م�ساهدته
حجم البيانات

العينة
الو�سط 
احل�سابي

النحراف 
املعياري

قيمة 
)ت(

درجة 
احلرية

الدللة 
الإح�سائية

قبل   الختبار  على  الأطفال  اإجابات 
2311.4812.83م�ساهدة الربنامج التدريبي 

0.79220.000 بعد  الختبار  على  الأطفال  اإجابات 
2313.9414.70م�ساهدة الربنامج التدريبي 

قبل  التالميذ  الإجابات  احل�سابي  الو�سط  اأّن   ،  )4( رقم  اجلدول  من  ُيالحظ   
ي�ساوي)12.83(  معياري  ،بانحراف   )11.48( ي�ساوي  التدريبي  الربنامج  م�ساهدة 
  )14.70( معيــــاري  بانحراف    ،  )13.94( ي�ساوي  التدريبي  الربنامج  م�ساهدة  وبعد 
وقيمة )ت( ت�ساوي )0.79( ، بدرجة حرية )22( ، وداللة اإح�سائية )0.000 ( وهي قيمة 
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دالة اإح�سائيًا، وعليه توجد فروق يف املتو�سطات ذات داللة اإح�سائية بني اإجابات اأطفال 
الرو�سة  عن تعزيز قيم الرتبية البيئية بعد م�ساهدة الربنامج التدريبي، ل�سالح اإجابات 
االأطفال بعد م�ساهدة الربنامج التدريبي. وهو ما يعنى اأن م�ستوي القيم االإ�سالمية للرتبية 
البيئية  قد ارتفع بعد م�ساهدة الربنامج التدريبي وُتعزي هذه النتيجة لتفاعل االأطفال 
مع م�ساهدة الربنامج التدريبي باعتباره من االإ�سرتاتيجيات  اجلديدة  التي  ُت�ستخدم 
يف تو�سيل املعلومات، كما تعود هذه النتيجة لتعدد االأن�سطة امل�ستخدمة يف  الربنامج 
التدريبي والتي حازت على اإعجاب االأطفال، وتعود اأي�سا لدور معلمات ريا�ض االأطفال  
يف تنمية وعي اأطفالهن مبو�سوعات البيئة من خالل مواقف حقيقية يعي�سها االأطفال، 
خا�سة واأن  الطفل  يف هذه املرحلة يكون �سهل الت�سكيل ولديه القدرة على اال�ستجابة 
للمفاهيم اجلمالية لكل ما يحيط به من نبات وحيوان، مما يوؤثر على �سلوكه نحو البيئة 
اإعداد  يتم   التدريبي،  وبذلك  الربنامج  بعد  الوعي وتقوى  ثم تعمق هذا  امل�ستقبل،  يف 
الطفل املتفهم للقيم البيئية  واملدرك الأهمية الرتبية البيئية، والواعي مبا يواجه البيئة من 
العمل على  التغلب على  هذه امل�سكالت، بل ويف  االإيجابية  يف  م�سكالت،. وم�ساهمته 
حت�سني ظروف البيئة على النحو االأح�سن، عن رغبة منه وطواعية، دون ق�سر اأو اإكراه، 

وقد اتفقت هذه النتيجة مع درا�سة التميمي )2016( ودرا�سة عبيدات )2016(.
جدول رقم )5(

بني الن�سبة املئوية التي نالتها القيم البيئية 
الن�سبة املئويةالعددالقيمةم
2389النظافة وال�سحة العامة 1
2385حماية البيئة من التلوث 2
2378املحافظة على التوازن البيئي3
2374تر�سيد املوارد البيئية وا�ستثمارها4

 100%23املجموع
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جاء  الرو�سة  اأطفال  قبل  من  البيئية  القيم  ترتيب  اأن   )5( اجلدول  من  ُيالحظ   
ترتيبها النظافة العامة نالت)89%( االإ�سالم دين النظافة، وقد ر�ّسخ فى الفرد واملجتمع 
حب النظافة بربطها بالثواب اجلزيل فى الدنيا واالآخرة، واأي�سًا جعلها �سرط فى قبول 
كثري من ال�سعائر التعبدية، فبنيَّ نظافة اجل�سد والقلب وامل�سكن والبيئة، والكون باأكمله، 
:"الطهور   - و�سلم  عليه  الله  �سلى   - النبى  فقال  االإميان  فى  اأ�سا�سى  عامل  فالنظافة 
�سلى  فقال  ت�ساملى  مبنهج  اجل�سد  نظافة  على  االإ�سالمى  ال�سرع  االإميان" حث  �سطر 
يَزاَن...[ �سحيح م�سلم - دار  الأُ امْلِ ِه مَتْ ْمُد ِللَّ ُهوُر �َسْطُر االإِمَياِن َواحْلَ الله عليه و�سلم: ]الطُّ
�سروط  ولها  النظافة  قمة  وهى   - الطهارة  فجعل   ]223-1[  -454/)139 /1( اجليل 
وواجبات- �سطر االإميان، باأ�سلوب عام و�سامل جلميع اجل�سد وغري اجل�سد، فا�سرتط 
طهارة اجل�سد -بعد النظافة- قبل اأكرث العبادات اأهمية كال�سالة والعمرة وقراءة القراآن، 
اِهر كما  وغريها، وطالب امْلُكلف برعاية ج�سده كما َطالبه باإ�سالح �سره ففر�ض نظافة الظَّ
ن جمتمعًا  اأوجب طهارة الباطن وعّد كال ااْلأَمرين طهرًا مطلوبًا، واإذا كان الفرد نظيفًا، كوَّ

نظيفًا وبيئة نظيفة.
وحماية البيئة من التلوث نالت )85%( ويعزو الباحث هذا الرتتيب لغلبة االإناث   
على عينة الدرا�سة وهن اأميل اإيل النظافة وال�سحة العامة من الذكور، خا�سة املحافظة 
على نظافة املنزل، واملحافظة على نظافة الرو�سة، حر�ض ال�سارع على نظافة البيئة وحفظ 
املوارد العامة التى ي�سرتك النا�ض فى االنتفاع بها، لذا منع التربز اأو التبول قرب موارد 
املياه وفى ظل النا�ض ومكان جتمعاتهم، بل �سّدد فى حترمي هذه االأفعال حتى عدها من 
الثالث:  املالعن  "اتقوا  قوله:  الله عليه و�سلم -  اللعن. فقد �سح عنه - �سلى  م�سببات 
الرباز فى املوارد وقارعة الطريق والظل  "كما" نهى ر�سول الله - �سلى الله عليه و�سلم 
- اأن يبال فى املاء الراكد"-رواه البخارى وم�سلم- و�سدد االإ�سالم على نظافة م�سادر 

املياه، حفاظًا عليها من التلوث .
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و�سخر  �سبحانه  الله  خلقه  الكون   )%78( نالت  البيئي  التوازن  على  واملحافظة   
لتلقيح  الريح  بقدر معلوم ووقت حمتوم، كت�سخري  فيه  ليجرى كل �سىء  لبع�ض  بع�سه 
االأمطار  االأر�ض، وت�سخري  الديدان من  الطيور الأكل  الثمار، وت�سخري  االأ�سجار فتنبت 
املوارد  وتر�سيد  ]اإبراهيم:33-32[  تعاىل: }{  قال  االأر�ض،  واإحياء  املكان  لتنظيف 

البيئية وا�ستثمارها نالت )74(.
2- عر�ض وتف�سري ومناق�سة  نتيجة الفر�ض الثاين:

ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية، بني اإجابات اأطفال الرو�سة يف تعزيز القيم   
االإ�سالمية للرتبية البيئية بعد م�ساهدة الربنامج التدريبي ترجع  لنوع الطفل.

للتحقق من هذا الفر�ض  ا�ستخدم الباحث اختبار )ت(  واجلدول التايل يو�سح   
ذلك :

جدول رقم )6(
يو�سح الفروق ذات الدللة الإح�سائية بني اإجابات اأطفال الرو�سة يف القيم 

الإ�سالمية للرتبية البيئية بعد م�ساهدة الربنامج التدريبي ترجع  لنوع الطفل.
حجم النوعاملتغري 

العينة
�سط  لو ا
احل�سابي

النحراف
املعياري

قيمة 
)ت(

جة  ر د
احلرية

ى  م�ستو
الدللة 

يف  الرو�سة  اأطفال  اإجابات 
تعزيز قيم الرتبية البيئية بعد 
التدريبي  الربنامج  م�ساهدة 

ترجع  لنوع الطفل

813.589.53الذكور
0.87220.000

1515.9412.84الإناث

من اجلدول رقم )6 ( ُيالحظ اأّن الو�سط احل�سابي الإجابات التالميذ الذكور  بعد   
م�ساهدة الربنامج التدريبي )13.58(، بانحراف معياري )9.53(، والو�سط احل�سابي 
الإجابات التلميذات االإناث  بعد م�ساهدة الربنامج التدريبي )15.94(، بانحراف معياري 
اإح�سائية  ، وداللة   )22( عند درجة حرية   ،  )0.87( قيمة )ت(  بلغت  )12.84(، حيث 
)0.000( وهي قيمة غري دالة اإح�سائيًا ، عليه  توجد فروق ذات داللة اإح�سائية بني اإجابات  
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االأطفال يف تعزيز القيم االإ�سالمية للرتبية البيئية بعد م�ساهدة  الربنامج التدريبي ترجع  
لنوع الطفل ل�سالح االإناث، وُتعزي هذه النتيجة اإىل اأّن االإناث اأكرث حر�سا على النظافة 
العامة، والبعد عن التلوث، فتقع على عاتقهن نظافة املنزل و�ساحاته، كما هن اأحر�ض على 
االأمهات  فيها وجتميلها وتزيينها، وي�ساركن  الزهور والورود  الرو�سة، وغر�ض  نظافة 

اإعداد الطعام وهن اأكرث حر�سا على حماية  املواد الغذائية من التلوث.
3- عر�ض وتف�سري ومناق�سة نتيجة الفر�ض الثالث :

ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية بني اإجابات  اأطفال الرو�سة يف تعزيز القيم   
الدرا�سي  للم�ستوي  ترجع  التدريبي  الربنامج  م�ساهدة  بعد  البيئية  للرتبية  االإ�سالمية 

للطفل.
للتحقق من هذا الفر�ض  ا�ستخدم الباحث اختبار )ت( واجلدول التايل يو�سح   

ذلك :
جدول رقم )7(

يو�سح الفروق ذات الدللة الإح�سائية بني اإجابات اأطفال الرو�سة يف 
تعزيز القيم الإ�سالمية للرتبية البيئية بعد م�ساهدة الربنامج التدريبي 

ترجع للم�ستوي الدرا�سي للطفل
امل�ستوي املتغري

الدرا�سي
حجم 
العينة

الو�سط 
احل�سابي

النحراف 
املعياري

قيمة 
)ت(

درجة 
احلرية

الدللة 
الإح�سائية

الرو�سة  اأطفال  اإجابات 
الرتبية  قيم  تعزيز  يف 
م�ساهدة  بعد  البيئية 
التدريبي  الربنامج 
للم�ستوي  ترجع 

الدرا�سي للطفل 

امل�ستوى
1310.7512.69الأول

0.89220.017
امل�ستوى

1013.5911.74الثاين

امل�ستوي  اأطفال  الإجابات   احل�سابي  الو�سط  اأّن  ُيالحظ   )  7( رقم  اجلدول  من   
 ،)12.69( معياري  بانحراف   ،)  10.75( التدريبي  الربنامج  م�ساهدة  بعد  االأول  
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التدريبي  الربنامج  م�ساهدة  بعد  الثاين  امل�ستوي  اأطفال  الإجابات  احل�سابي  والو�سط 
)13.59(  بانحراف معياري )11.74(، و بلغت قيمة )ت(  )0.89(، عند درجة حرية 
)33(  وداللة اإح�سائية )0.017( وهي قيمة  غري دالة اإح�سائيًا ، اإذن  ال توجد فروق 
ذات داللة اإح�سائية اإجابات االأطفال  بعد م�ساهدة الربنامج التدريبي ترجع للم�ستوي 
الدرا�سي للطفل ، وُتعزي هذه النتيجة اإىل اأّن االأطفال يف امل�ستويني االأول والثاين  قد 

تلقوا الربنامج التدريبي يف ظروف موحدة من حيث التهوية واالإمكانات، وامل�ساركة.
4- عر�ض وتف�سري ومناق�سة نتيجة الفر�ض الرابع :

ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية بني اإجابات اأطفال الرو�سة يف تعزيز القيم   
االإ�سالمية للرتبية البيئية بعد م�ساهدة الربنامج التدريبي  ترجع للم�ستوي التعليمي لويل 

اأمر الطفل.
االأُحادي(   التباين  )حتليل  الباحث  ا�ستخدم  الفر�ض   هذا  اإجابة  من  للتحقق   

واجلدول التايل يو�سح ذلك :
جدول رقم ) 8(

يو�سح الفروق ذات الدللة الإح�سائية بني اإجابات اأطفال الرو�سة يف 
تعزيز القيم الإ�سالمية للرتبية البيئية بعد م�ساهدة الربنامج التدريبي  

ترجع للم�ستوي التعليمي لويل اأمر الطفل
م�سدر املتغري 

التباين
جمموع 
املربعات

درجة 
احلرية

متو�سط 
املربعات

قيمة 
)ف(

القيمة 
الحتمالية

يف  الرو�سة  اأطفال  اإجابات 
تعزيز قيم الرتبية البيئية بعد 
التدريبي   الربنامج  م�ساهدة 
التعليمي  للم�ستوي  ترجع 

لويل اأمر الطفل.

بني 
املجموعات

4734.822386.73

9.740.000 خل  ا د
املجموعات 

5721.122472.81

9465.944املجموع

من اجلدول رقم )8( ، ُيالحظ اأّن قيمة )ف( ت�ساوي )9.74( ، عند درجة حرية   
)2( ، وقيمة احتمالية )0.000(، وهي قيمة دالة اإح�سائيًا ، اإذن توجد فروق  ذات داللة 
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اإح�سائية يف تعزيز قيم الرتبية البيئية بعد م�ساهدة الربنامج التدريبي  ترجع للم�ستوي 
التعليمي لويل االأمر )جامعي – ثانوي –اأ�سا�ض (  ل�سالح امل�ستوي التعليمي جامعي. 
ي�ستح�سر  كان  اأعلى  تعليمه  كان  كلما  االأمر  ويل  اأن  اإيل  النتيجة  هذه  الباحث  ويعزو 
بها  العمل  بل  القيم،  بهذه  للتم�سك  االأطفال ويوجههم  البيئية وُير�سد  الرتبية  قيم  اأهمية 
ال�سلوك وبذور  االأخالقيات واآداب  املنزل والرو�سة وال�سارع، و يغر�ض  وتطبيقها يف 
االجتاهات نحو البيئة، فينمو وعي الطفل بالبيئة  وما يتعلق بها من م�سكالت، ويكون 
مزودا باملعارف واملهارات التي تعمل على املحافظة على البيئة، ويتحمل امل�سئولية جتاه 
حل امل�سكالت البيئية، وي�سعي ملنع ظهور م�سكالت بيئية جديدة، فالطفل الذي تعود اأن 
اأكرث قابلية ل�سيانتها واحلفاظ  البيئة يف منزله �سيكون  ي�سلك �سلوكيات ر�سيدة جتاه 

عليها.
جدول رقم  )9(

يو�سح  متو�سط اأقل الفروق
ال�ستنتاجم�ستوي الدللةمتو�سط الفروقاملتغري

توجد فروق ل�سالح جامعي23.840.00جامعي 18.93ثانوي
توجد فروق ل�سالح جامعي24.730.00جامعي 16.86اأ�سا�ض 

التعليمي  امل�ستوي  م�ستويات  بني  فروق  ُيالحظ وجود    )9( رقم  اجلدول  من    
لويل االأمر )جامعي- ثانوي – اأ�سا�ض( ، حيث  ُتوجد  فروق  يف  املتو�سطات  ذات داللة 
اإح�سائية بني امل�ستوي التعليمي لويل اأمر الطفل )  جامعي وثانوي ( و امل�ستوي التعليمي 

لويل اأمر الطفل ) جامعي و اأ�سا�ض ( ل�سالح جامعي.
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نتائج الدرا�سة: 
توجد فروق ذات داللة اإح�سائية بني اإجابات اأطفال الرو�سة يف  القيم االإ�سالمية   -1

للرتبية البيئية بعد م�ساهدة الربنامج التدريبي .
القيم  تعزيز  الرو�سة يف   اأطفال  اإجابات   بني   اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد   -2
 ، الطفل  لنوع  ترجع  التدريبي  الربنامج  م�ساهدة  بعد  البيئية  للرتبية  االإ�سالمية 

ل�سالح اإجابات االإناث
القيم  تعزيز  الرو�سة يف   اأطفال  اإجابات  اإح�سائية بني  ال توجد فروق ذات داللة   -3
الربنامج  م�ساهدة  بعد  التدريبي  الربنامج  م�ساهدة  بعد  البيئية  للرتبية  االإ�سالمية 

التدريبي للم�ستوي الدرا�سي للطفل.
القيم  تعزيز  يف   الرو�سة  اأطفال  اإجابات  بني  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد    -4
االإ�سالمية للرتبية البيئية بعد م�ساهدة الربنامج التدريبي ترجع للم�ستوي التعليمي 

لويل اأمر الطفل ل�سالح امل�ستوي التعليمي جامعي.
تو�سيات الدرا�سة:

      و تو�سي الدرا�سة با�ستخدام الربامج التدريبية  كاإ�سرتاتيجية  تدري�سية تتنا�سب 
واأطفال لرو�سة واال�ستفادة من  اليوتيوب يف ذلك.
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امل�سادر واملراجع
اأوًل: امل�سادر:

القراآن الكرمي.  -1
�سحيح م�سلم - دار اجليل )1/ 139(/454- ]223-1[.  -2

ثانيًا: املراجع:
الثانوي ال�ستخدام  الثالث  ال�سف  اجلالل، حممد على)2010(  ت�سورات طالب   -1
يوتيوب  كاأحد م�سادر تعلم العلوم خارج املدر�سة، كتاب بحوث التميز يف تعليم 

وتعلم الريا�سيات، مركز التميز البحثي ، جامعة امللك �سعود، ال�سعودية.
احلايك، هيام)2009( ال�سبكة العنكبوتية اجلديدة يف الويب، جملة املعلوماتية، ع   -2

17، ال�سعودية.
تعليم  يف  االجتماعي  التوا�سل  �سبكات  توظيف  حممد)2013(  بدرية  ح�سانني،   -3
العربي  العلمي  التعليم قبل اجلامعي" ورقة عمل املوؤمتر  العلوم وتعلمها مبراحل 
ال�سابع" حول التعليم وثقافة التوا�سل االجتماعي، جمعية الثقافة من اأجل التنمية 

ب�سوهاج باال�سرتاك مع جامعة �سوهاج، اأكادميية البحث العلمي، م�سر.
الطبيعية يف  العلوم  معلمي  دور  "اأهمية   ،)2010( مطر  �سعد  بن  علي   : احلربي   -4

تنمية القيم العلمية"، جامعة اأم القرى.
خمي�ض، حممد عطية)2015( م�سادر التعلم االإلكرتوين، ج 1، االأفراد والو�سائط،   -5

دار ال�سحاب للن�سر والتوزيع، القاهرة.
مناهج  يف  ت�سمينها  الواجب  البيئية  املفاهيم   .)1999( احمد.  مازن  ربايعة،   -  -6
حمافظة  يف  واملعلمات  املعلمني  نظر  وجهة  من  االأ�سا�سية  للمرحلة  االجتماعيات 
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األحوال السياسية لألحواز قبل احلكم اإليراني 1925م
د. حممد �صديد حمد املطريي•	

ملخـــــ�ض
ال�سيا�سية  االأحوال  ومعرفة  االأحواز   مبنطقة  التعريف  اإىل  البحث  يهدف   
املنهج  البحث  هذا  يف  الباحث  اتبع  وقد   ، 1925م  االإيراين  احلكم  قبل  لالأحواز 
اال�ستقرائي واملنهج التحليلي الو�سفي . تو�سل البحث اإىل نتائج اأهمها  اإن االأحوال 
ال�سيا�سية لالأحواز قبيل احلكم االإيراين �سهدت متغريات كثرية كانت �سببًا للحكم 
االإيراين. هنالك خ�سومة داخل املجتمع االأحوازي مع القبائل العربية . هناك فجوة 
ال�سيخ  بني  ما  قوية  العالقة  كانت  كذلك  االأحوازية.  والقبائل  ال�سيخ خزعل  بني  ما 
االهتمام  الدرا�سة  وتو�سي  خزعل.  ال�سيخ  لكفة  املرجحة  هي  واالجنليز  خزعل 

بدرا�سة تاريخ منطقة االأحواز. وتقوية العالقة بني احلاكم والرعية.

ال�سعودية. العربية  اململكة   - �سعود  امللك  جامعة   - الآداآب  كلية   - التاريخ  ق�سم  	•
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Abstract
  The research aims to introduce the Al-Ahwaz region and 
know the political conditions of Al-Ahwaz before the Iranian 
rule 1925AD. In this research, the researcher followed the 
inductive method and the descriptive analytical method.  The 
research reached the most important results, the most important 
of which is that the political conditions of Ahwaz before the 
Iranian rule witnessed many variables that were a reason for 
the Iranian rule.  There is a rivalry within the Ahwazi society 
with the Arab tribes.  There is a gap between Sheikh Khazal 
and the Ahwazi tribes.  Likewise, the strong relationship 
between Sheikh Khazal and the British was the most likely 
factor for Sheikh Khazal.  The study recommends interest in 
studying the history of the Ahwaz region.  And strengthening 
the relationship between the ruler and the subjects..
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مقدمــــــة
املمرات  على  واإ�سرافها  االإ�سرتاتيجية،  مبواقعها  العربية  الدول  متتاز   
البحرية الدولية، ووفرة ثرواتها و تنوعها، وال �سك اأن ذلك قد جعلها حمل اأطماع 
ال�سيا�سي  امل�ستوى  لتحقيق مكا�سب على  التاريخ،  امتداد  الغزاة واال�ستعمار على 
مبوقع  تتمتع  التي  البلدان  من  العربية  االأحواز  تعد  واالقت�سادي.  واالجتماعي 
احتاللها،  اإىل  اإيران  دفع  هذا  كل  االقت�سادي،  املوارد  يف  وثراء  ا�سرتاتيجي، 

وال�سيطرة على مواردها، وطم�ض هويتها العربية.
الدول  طال  الذي  اال�ستعمار  من  غريه  عن  االإيراين  اال�ستعمار  يختلف  مل   
العربية اإال بكونه ذات بعد طائفي عدائي للعرق العربي؛ ولذا جنده يعمل على طم�ض 
التي  اال�سرتاتيجيات  من  جمموعة  متخذًا  يحتلها  التي  املناطق  يف  العربية  الهوية 
حتقق له اأهدافه التو�سعية، ومنها االأحواز ذات الهوية العربية منذ ن�ساأتها، وتعاقب 

احلكام واالأمراء عليها. 
م�سكلة البحث :

ال�سيا�سية  االأحوال  هي  ما  الرئي�سي  ال�سوؤال  يف  البحث  م�سكلة  تتبلور   
لالأحواز قبل احلكم االإيراين 1925م ؟ تتفرع منه االأ�سئلة االآتية :

كيف كانت ال�سيا�سية لالأحواز قبيل احلكم االإيراين ؟  /1
كيف كانت العالقة املجتمع االحوازي مع القبائل العربية ؟  /2

كيف فرتة حكم ال�سيخ خزعل لالأحواز ، وعالقته باالإجنليز ؟  /3
فرو�ض البحث:

ال�سيا�سية لالأحواز قبيل احلكم االإيراين �سهدت متغريات كثرية  اإن االأحوال   /1 
كانت �سببًا للحكم االإيراين.

هنالك خ�سومة داخل املجتمع االحوازي مع القبائل العربية .  /2
هناك فجوة ما بني ال�سيخ خزعل والقبائل االحوازية.  /3

كانت العالقة قوية ما بني ال�سيخ خزعل واالجنليز هي مرجحة لكفة ال�سيخ خزعل.  /4
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اأهداف البحث : 
يهدف البحث اإىل:  

- التعريف مبنطقة االأحواز .
- التعرف على العالقة بني املجتمع االأحوازي والقبائل العربية.  

اأهمية البحث:
تتمثل اأهمية البحث يف ت�سليط ال�سوء على اأهمية منطقة االأحواز - ومتيز   
اال�ستعمار  االإيراين عن غريه من اال�ستعمار بكونه ذات بعد طائفي عدائي للعرق 

العربي . 
اأ�سباب اختيار مو�سوع البحث:

1ـــ ت�سيلط ال�سوء على منطقة االأحواز.
منهج البحث:

الو�سفي  واملنهج  التاريخي،  املنهج  البحث  مو�سوع  معاجلة  يف  ُاتبع   
واال�ستقرائي .

م�سادر جمع املعلومات : 
نعمه  علي  الدكتور  كتب  اأبرزها  ومن  ومراجع  م�سادر  لعدة  الرجوع  مت   
احللو بجميع اأجزاءها التي كتبت قريبة من احلدث وتعد م�سدرًا مهما لكتابة تاريخ 

االحواز، وكتب ور�سائل علمية تطرقت للمو�سوع كانت اإ�سافة لدرا�سة .
تنظيم البحث : 

مت تق�سيم البحث اإىل ثالثة مباحث وهي على النحو التايل :  
املبحث االأول : املوقع اجلغرايف وال�سكاين.

املبحث الثاين :  حكم ال�سيخ خزعل بن جابر.
املبحث الثالث: املوقف االجنليزي من ال�سيخ خزعل بعد احلرب العاملية الثانية.
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املبحث االأول
املوقع اجلغرايف وال�سكاين

املوقع اجلغرايف:
تقع االأحواز يف اجلنوب ال�سرقي من العراق، وال�سمال ال�سرقي من الوطن   
العربي، بني خطي عر�ض 30.33 �سمااًل، وخطي طول 48.51 �سرقًا. يحدها �سماال 
�سل�سلة جبال كرد�ستان، ومن ال�سرق امتداد جبال البختيارية )وهي جزء من جبال 
زاكرو�ض التي تعد احلاجز الطبيعي الذي يف�سل االأحواز عن اإيران(، ومن الغرب 
ال�سمايل  ال�ساحل  اجلنوب  ومن  ومي�سان،  الب�سرة  حمافظتي  يف  املتمثلة  العراق 
االمتداد  يكون  وبذلك  380كلم.  وعر�سه  420كلم،  طوله  ويبلغ  العربي،  للخليج 
الغربي م�ساوًيا تقريًبا لالمتداد من جهة ال�سرق)1(.اأثبتت التحريات اجليولوجية اأن 
ل�سهول وتر�سبات دجلة  امتداد طبيعي  االأحواز هي  التاريخ اجليولوجي الأرا�سي 
العرب)2(  ب�سط  امل�سمى  لل�سهل اجلنوبي  فهو مكمٌل  والكارون وتفرعاته،  والفرات 
وامتداد طبيعي له. اأما �سطح االأحواز فاأغلبه منب�سط، وت�سقه االأنهار يف كثري من 
نواحيه، اأما االأرا�سي البعيدة عن االأنهار فتميل اإىل الت�سحر اأكرث وتغمرها بع�ض 

ال�سبخات يف بع�ض اأجزائها)3(. 
تعد االأحواز حلقة و�سل بني تلك القارات.كما اأن االأحواز متثل عمًقا تاريخًيا   
ملنطقة اخلليج العربي لوفرة مواردها الطبيعية واملائية، فموقعها ذو تاأثري اإ�سرتاتيجي 

يف املنطقة وتقدر م�ساحة االأحواز 185.000 كم مربع.
     ا�ستقر يف االأحواز عدد من القبائل العربية، اأقدمها قبيلة حنظلة)4(، وقبائل )بني 

علي نعمةا حللو,الأحواز "عرب�ستان",ط2 )بغداد: دار الب�سرى,1969م( ج1/�ض17و �ض24.   )1( 
�سط العرب �سط العرب هو ملتقى نهري دجلة والفرات يف القرنة وينتهي يف اخلليج بجوار قرية الفاو ويبلغ طوله 105كلم )65ميل(    )2( 
وعر�سه يف بع�ض الأماكن 281كلم, طه الها�سمي, جغرافية العراق ) العراق احلديث, العراق زمن العبا�سيني , العراق القدمي( ط1)بغداد: 

مطبعة دار ال�سالم ,1930م( �ض153.
م�سطفى علي العتوم,  عرب�ستان, ) عمان: د . ن ( �ض11.   )3( 

بنو حنظلة بطن من بطون قحطان, جاءت اإىل الأحواز قبل الفتح الإ�سالمي 637هـ, وا�ستوطنت على �سفاف �سط العرب وكارون. علي    )4( 
نعمة احللو, الأحواز قبائلها واأ�سرها ـ م�سح دميوغرايف لالإن�سان على اأر�ض عرب�ستان ــ, ط10 )النجف: مطبعة القرى احلديثة, 1970م(, 

�ض7.
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العم( من بني متيم)1(، وقبائل بني كعب)2(. لقد اأ�س�ض بنو كعب حكمهم يف مدينة 
القبان �سنة 1690م على يد علي بن نا�سر الكعبي، وزامن ن�ساأتها ن�سوب �سراعات 
بني اأمراء امل�سع�سعني)اأمراء احلويزة(، وا�ستمر حكمهم حتى عام 1747م، ثم انتقلت 
عا�سمتهم بعد ذلك اإىل الدورق)3(، وُغرّي ا�سمها اإىل الفالحية يف عهد ال�سيخ �سلمان 
بن �سلطان الكعبي )1737-1767م(، وهي مرحلة نهاية قوة حكم اإمارة امل�سع�سعني 

يف االأحواز)4(.
ال�سكان:

االأحوازيون �سعب عربي ينحدر من قبائل عربية عريقة وطاأت اأر�ض االأحواز   
قبل الفتح االإ�سالمي بعدة قرون، واإن كانت العراق املحطة التي �سبقت و�سولهم اإىل 
تلك املنطقة، وبداأ انطالقهم من �سبه اجلزيرة العربية)5(، ومن اأقدم تلك القبائل بنو 
قبائل عربية كثرية، وقد �ساعدهم  �ُسّرة بن مالك بن حنظلة، وتلتها  العم،والعم هو 
ا�ستقرار  بداأ  املنطقتني، وبذلك  االت�سال بني  العراق  االأحواز من  اإىل  االنتقال  على 
تلك الكيانات ال�سيا�سية التي ات�سمت بالطابع القبلي، ومن تلك القبائل بنو الم، واآل 

كثري)6(، وبنو كعب الذين اأ�س�سوا اإماراتهم يف مناطق متفرقة من االأحواز.
العربية  القبائل  اأقدم  واأّن  االأحوازي  املجتمع  من  عالية  ن�سبة  العرب  �سكل   
التي نزحت اإىل هذه املنطقة بنو حنظلة، وقد قدموا اإىل االإقليم مع �سابور الثاين"ذو 
بنو العم بطن من متيم وكانت ديارهم باأر�ض جند نزحوا منها اإىل الب�سرة واليمامة وانتدت اإىل العذيب من اأر�ض الكوفة ويعود ن�سبهم    )1( 

اإىل ُمّرة بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناه بن متيم ولقد لقب بالعم وبنيه )العميون( , نف�ض املرجع �ض8.
بنو كعب ا�ستقرت يف القبان, بنو كعب وتنطق )جعب( عند العامة , وهي قبيلة كبرية ولها فروع متعددة معظمهم يف الأحواز وق�سمًا وا�سعا    )2( 
من العراق ا�ستقرت يف القبان, ثم نزحت اإىل الفالحية بعد تاأ�سي�ض لهم اإمارة كعب,ويعود ن�سبهم اإىل كعب بن عامر رئي�ض قبائل كعب ومن 
اأهم اأفخاذها البو �سبيح, والع�ساكرة , البو نا�سر, والبوكا�سب وتنطق اأحيانا) البو جا�سب(. يو�سف عزيزي بني طرف, القبائل والع�سائر 
العربية يف خوز�ستان مع درا�سة حول الأعراف, وال�سعر , والفن , والتاريخ, ترجمة جابر اأحمد,ط1 )بريوت : دار الكنوز الأدبية,1996م( 

�ض82.
ق( ب�سم ال�سني وفتح الراء امل�سددة لهذه املدينة تاريخ خالد واأول من عمرها و�سكنها بني كعب قبل بناء املحمرة,  الدورق �سميت قدميًا)�ُسَرّ   )3( 

علي نعمة احللو, الأحواز "عرب�ستان" درا�سة جغرافية الأقاليم,ج1/�ض75-74.
عايدة العلي�سر يالدين, الأحواز ـعرب�ستان اإمارة فيدائرةالن�سيان,ط1 ) بريوت : بي�سان للن�سر والتوزيع, 2016م(�ض113.   )4( 

جابر املانع, , الأحواز وقبائلها – اأن�سابها – اأمراوؤها – �سيوخها – اأعالمها – ط1 ) بريوت : الدار العربية للم�سوعات , 2008م(,�ض26-25.   )5( 
بنو كثري من اأقدم القبائل التي �سكنت الأحواز و�سكنت يف د�سبول, وكانت لهم مواقف من امل�سع�سعني وكذلك نف�سها مع قبيلة كعب, وكانت    )6( 
له موقف �سد ال�سيخ خزعل عندما نا�سر الإجنليز يف احلرب العاملية الأوىل وموؤيده لدولة العثمانية مثلها مثل القبائل العربية, علي نعمة 

احللو, مرجع �سابق ـ, ج4/�ض142-140.
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ال�سا�سانية،  الروم وا�ستوطنت حتى جاء ع�سر  االأكتاف")1( عند عودته من حرب 
ويف عهد امللك يزدجرد )اآخر ملوك الفر�ض ال�سا�سانية( خرجت عن طاعته ... وقد 
طلبت من خليفة امل�سلمني اأبي بكر، فمد لهم العون ودر عليهم بجميع ما يحتاجون 
متهيًدا لغزو الفر�ض وحماربتهم، وجلب ر�سا القبيلة العربية الكبرية يف تلك النواحي 

كانت ت�ستوجبه ظروف املعركة")2(.
يعد بنو  حنظلة هم اأول من �سكن تلك املنطقة، واإن كانت اأغلب امل�سادر تذكر   
اأن العرب �سكنوا االأحواز قبل امليالد، وبعد تزاحم املنطقة بال�سكان راأينا اأنه لي�ض هناك 
اأن�سب من منطقه االأحواز للعراقيني)3(. من اأهم تلك القبائل التي و�سلت اإىل االأحواز 
وكان لها االأثر الكبري يف تاريخ تلك املنطقة هي قبائل بني كعب التي هاجرت من العراق 
اإىل قبان)4(، ثم اإىل الفالحية التي كانت �سابقا )الدورق(. وقد قدر عدد �سكان الفالحية 
55.000 ن�سمة)5(؛ اإذ كان لها دور يف تطور النواحي ال�سيا�سية يف االأحواز، وكانت 
ومقدم،  والبوكا�سب،  والبو�سبيح،  ع�ساكره،  اأ�سهرها:  من  بطوًنا  القبيلة  تلك  ت�سّم 
البطون  تلك  بع�ض  بني  حتالفات  ون�ساأت  الدبي�سى.  وكعب  والبوغ�سبان،  وخنافرة، 

اأ�سهرها حتالف املحي�سن)6( الذي ا�ستطاع اأن يحكم االأحواز فرتة طويله)7(.
ومن القبائل التي كان لها �ساأن يف االأحواز الباوية واأ�سلهم من ربيعة)8(،   
عمور،  هي:  اأق�سام،  ع�سرة  القبيلة  هذه  وتنق�سم  كارون،  نهر  �سرق  وموطنهم 
والبوعطوي، والبوبالد، وبنو خالد، وبيت خزعل، واجلبارات، وبيت رحمة، وبيت 
�سابور الثاين "ذو الأكتاف" توىل احلكم بعد هرمزد الثاين 309م , وهو امللك الوحيد يف الدولة الإمرباطورية ال�سا�سانية يتوج وهو يف    )1( 
بطن اأمه, نكل بالعرب و�ساء معاملتهم �سولء البادية اأو من �سكن احلوا�سر , علي ظريف الأعظمي , تاريخ الدولة الفار�سية يف العراق, ط1 

) القاهرة : موؤ�س�سة هنداوي للتعليم والثقافة , 2014م(�ض32-31.
جابر املانع, مرجع �سابق, �ض26-25.   )2( 

وزارة العالم, عرب�ستان قطر عربي اأ�سيل , ط1 ) بغداد : مركز درا�سات عيالم, د.ت  ( �ض19.   )3( 
قبان من املدن التي كانت تابعة اإىل الب�سرة وهي مدينة عامرة ا�ستهرت مبدار�سها وم�ساجدها , ومن اأ�سهر رجالها ال�سيخ مال الله بن اأحمد    )4( 

القباين, وكان خراب املدينة �سنة 1170هـ ,  علي نعمة احللو, الأحواز "عرب�ستان" درا�سة جغرافية الأقاليم,ج1/�ض92.
لورمير,  دليل اخلليج )العودة اإىل اإبراهيم العبيدي �ض18-14(.   )5( 

حتالف املحي�سن هو جتمع قلبي �سيا�سي مكون من بع�ض اأق�سام فروع كعب متركز يف املحمرة وعبادان واملناطق املحاذية ل�سط العرب,    )6( 
م�سطفي التجار, فوؤاد الوي, عرب�ستان, ط1 ) بغداد : وزارة الثقافة والإعالم, 1980م(�ض24.

ابراهيم العبيدي, الأحواز.. اأر�ض عربية �سليبة, ط1 )بغداد: دار احلرية للطباعة , 1980م( �ض 18-14.   )7( 
تعد قبيلة ربيعة من القبائل العربية العريقة التي �سكنت الأحواز ويعود ن�سبها اإىل نزار بن معد بن عدنان بن يعرب بن قحطان, وت�سم فروع    )8( 
اأيام الفتح الإ�سالمي اإىل الأحواز, وقد �ساعدت امل�سع�سعني للو�سول للحكم, وكان لها مواقف معادية �سد الإجنليز,  عديدة وقد هاجرت 

يو�سف عزيزي بني طرف, مرجع �سابق, �ض50.
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�سنهري، واآل زهرا، والنوا�سر.اأما قبائل بني الم فريجع ن�سبهم اإىل قبيلة طّي واأ�سلها 
من احلجاز)1(، ،فهناك قبائل عربية اأخرى، لذا فاإن املنطقة عربية مبوقعها اجلغرايف 
وكذلك ب�سكانها الذين ميثلون الغالبية ال�ساحقة؛اإذ بلغت ن�سبتهم عام 1922م %99 

من جمموع ال�سكان)2(.
التطورات ال�سيا�سية يف الأحواز:

بع�ض امل�سادر عزت الوجود العربي يف منطقة االأحواز اإىل ما قبل امليالد،   
وبقي العرب لهم ال�سيادة على املنطقة االأحوازية و�سواحل اخلليج العربي، كم ذكر 
ذلك جاكلني بريين بقوله:" لقد اخطاأ جغرافيون، على ما اأعتقد حني �سوّروا لنا جزءًا 
من اجلزيرة العربية خا�سعًا حلكم الفر�ض، الأن هم الذين ميتلكون جميع ال�سواحل 
البحرية لالإمرباطورية الفار�سية ")3(. وخ�سع اإقليم االأحواز لل�سيادة االإ�سالمية منذ 
الفتح االإ�سالمي عام 637م، وبذلك اأ�سبح جزًءا من الدولة االإ�سالمية، و�سار معها 
الدولة  انق�سمت  اإذ  املغويل 1258م/656هـ؛  الغزو  انق�سام حتى  كتلة واحدة دون 
تلك  يف  جًدا  �سعبة  مرحلة  يف  دخلت  التي  االأحواز،  فيها  مبا  اأق�ساًما،  االإ�سالمية 
االأحواز،  يف  قبلي  بطابع  �سيا�سية  كيانات  تظهر  بداأت  املغول  �سعف  الفرتة.وملا 
واأبرزها اإمارة امل�سع�سعني)4( على يد حممد بن فالح بن هبة الله امل�سع�سعي)5( التي 
ينتزع  اأن  ا�ستطاع  وقد  1436م/840هـ،  �سنة  االأحواز  على  نفوذها  تب�سط  بداأت 
االعرتاف به من دولة اخلروف االأ�سود)6( يف بغداد، فا�ستقلت االأحواز وامتد حكمه 

وزارة اخلارجية, عرب�ستان )الأر�ض, ال�سعب ال�سيادة( ط1 )بغداد : دار احلرية للطباعة, 1980م(�ض22.   )1( 
عايدة العلي, مرجع �سابق, �ض26.   )2( 

جاكلني بريين, اكت�ساف جزيرة العرب ـ خم�سة قرون من املغامرة والعلم ـ , ترجمة قدري قلعجي, )  بريوت  : دار الكتاب العربي,1963م(   )3( 
�ض166.

امل�سع�سعيه تعود اإىل كلمة �سع�سع النور مبعنى انت�سر و�سطع, وا�سعت ال�سم�ض ن�سرت �سعاعها و�سع�سعت النار اأي انت�سر �سوءها, و�سميت    )4( 
الدولة امل�سع�سعية ن�سبة اإىل موؤ�س�سها الذي ينحدر من الأ�سرة امل�سع�سعية, �سعد �ساكر �سبلي , عذبي زيد الع�سيمي ,الإ�سكاليةالقانونية 
يف حق تقرير م�سري اإقليم عرب�ستان,ط1) عمان: دار زهران للن�سر والتوزيع,2015م(�ض54 م�سطفي النجار فوؤاد الوي , عرب�ستان , 

�ض33.
هو حممد بن فالح بن هبة الله بن اأبي حممد احل�سن بن علم الدين علي املرت�سى بن عبداحلميد ويت�سل ن�سبة بالإمام علي بن اأبي طالب    )5( 

ر�سي الله عنه , جا�سم ح�سن �سرب, موؤ�س�ض الدولة امل�سع�سعية واأعقابه يف عرب�ستان,ط1 )النجف: مطبعة الآداب, 1973م( �ض 119.
لنكعام 1401م وجاءت  تيمور  يد  العراق على  املغويل يف  اإنتهاء احلكم  بعد  بغداد  تركمانية رعوية دخلت  قبيلة  الأ�سود  دولة اخلروف    )6( 

الت�سمية ن�سبة اإىل امتالكهم �سياه �سوداء, �سعد �ساكر �سبلي , عذبي زيد الع�سيمي ,الإ�سكالية القانونية, �ض54.
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اأ�س�ض كياًنا  الب�سرة واأوا�سط، وجعل مدينة احلويزة عا�سمة الإمارته، وبذلك  اإىل 
�سيا�سًيا مكتمل االأطراف)1(.

ب ابنه  وا�ستمر حكم حممد بن فالح حتى عام 857هـ /1453م العام الذي ن�سّ  
ال�سيد علًيا خلًفا له، اإال اأنه قتل يف اإحدى املعارك الداخلية �سنة 860هـ /1457م؛فعاد 
ال�سيد حممد بن فالح للحكم مرة اأخرى وا�ستمر يحكم اإمارة امل�سع�سعني حتى تويف 
عام 866هـ /1463م، وجاء من بعده اأبناوؤه واأحفاده الذين قادوا تو�سع االإمارة رغم 
مواجهتهم لقوى كبرية، كحكام اإيران ال�سفويني)2(، واالإف�سارين)3(، والزنديني)4(، 
والقاجاريني)5(، وحكام العراق العثمانيني. ثم جاء من بعده ابنه حم�سن الذي بنى 
عا�سمة جديدة الإمارته �سماها املح�سنية، ويف عهده �سكت نقود امل�سع�سعية، وبذلك 

اأ�سبحت كياًنا �سيا�سًيا م�ستقاًل بجميع اأركانه)6(.
االإمارة  �سلطة  يف  تاأثري  لها  كان  مهمًة  اأحداًثا  امل�سع�سعني  اإمارة  عا�سرت   
يف االأحواز من حيث النفوذ،اأو ال�سلطة،اأو العالقات ال�سيا�سية، واالأحداث الداخلية 
واخلارجية، ومن اأهمها:ظهور الدولة العثمانية يف اآ�سيا ال�سغرى كقوة يف املنطقة، 
العراق وحاولت فر�ض �سيطرتها على  اإىل  وبداأ نفوذها يف االت�ساع حتى و�سلت 
اإمارة امل�سع�سعني)7(. وبذلك حتول فار�ض منذ عام906هـ/ 1501م من جمرد تعبري 
جغرايف اإىل كيان �سيا�سي ذي �سلطة تو�سعية حتمل منهًجا ت�سيعًيا؛ حيث فر�ض 

فاطمة النيادي , الأحواز وطن عربي �سليب, ط1) دبي: مداد لن�سر والتوزيع:2016م(�ض12-11.   )1( 
اإىل  "فريوز �ساه زرين كاله" انتقل من كرد�ستان  بــــ  اإىل جدهم ال�سيخ �سفي الدين ا�سحق الردبيلي املعروف  ال�سفويوين عود ن�سبهم    )2( 
اأذربيجان �سنة 569ه/1173م, وكان �سني املذهب على املذهب ال�سافعي ومل يكن �سيعيًا, وكان مت�سوفًا وح�سل على �سهرة بو�سفه وليًا 
من اأولياء الله, ح�سن كرمي اجلاف, مو�سوعة تاريخ اإيران ال�سيا�سي – من بداية الدولة ال�سفوية اإىل نهاية الدولة القاجارية,ط1) بريوت: 

الدار العربية للمو�سوعات ,2008م(مج3/�ض15-14.
الإف�ساريني يعودون اإىل قبيلة اأف�سار قبيلة تركمانية معروفة )قرخلو, قرقلو(ةهي كانت جزء من جي�ض "ع�ساكر او غوز خان"  وقد تركت    )3( 
ترك  على  ال�سفوي  اإ�سماعيل  �ساه  واأجربها  البداية  يف  اأذربيجان  �سوب  واجتهت  املغويل  الغزو  من  خوفًا  ترك�ستان  الأ�سلي  موطنها 

اأذربيجان وال�ستقرار يف �سمايل خرا�سان يف منطقة "ابيورد" . املرجع ال�سابق,مج3/�ض87.
الزنديون هي قبيلة كردية من قبائل لك وهي اإحدى افخاذ قبيلة اللر املعروفة , مرجع ال�سابق, مج3/�ض135. القاجاريون قبائل تركمانية    )4( 
ت�سكن املناطق ال�سمالية , على امتداد ال�ساحل اجلنوبي لبحر قزوين بوجه خا�ض , كانت توؤلف قوة �ساربة يف اجلي�ض ال�سفوي متعدد 
القوميات, وكان لها مكانة خا�سة من بني تلك القوميات لدى ال�سفويني لعدتها وعددها وعقيدتها, ح�سن جميد اجليلي, اإيران والعراق خالل 

خم�سة قرون,ط1 )بريوت : دار الأ�سواء,1999م(�ض97
على الوردي, ملحات اجتماعية من تاريخ العراق احلديث, ط1 )لندن: دار الوراق لن�سر2007م( ج1 �ض 55-54.   )5( 

عايده العلي, مرجع �سابق , �ض 56.   )6( 
على الوردي, ملحات اجتماعية من تاريخ العراق احلديث, ط1 )لندن: دار الوراق لن�سر2007م( ج1 �ض 55-54.   )7( 
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اإ�سماعيل ال�سفوي مذهب الت�سيع بالقوة على فار�ض، فظهر العداء بينه وبني الدولة 
العثمانية التي األزمت نف�سها بحماية اأهل ال�سنة مما كان له االأثر يف عدم ا�ستقرار تلك 
االإمارة، وجرت معارك عنيفة بني الطرفني ال�سبب الذيلم يتح للم�سع�سعني بناء دولة 

ح�سارية على الرغم من اأنها امتلكت مقومات الدولة القوية)1(.
حاولت الدولة ال�سفوية والدولة العثمانية اأن ي�سيطرا على االأحواز با�ستخدام   
العامل املذهبي وكذلك العامل اجلغرايف ليكون الذريعة لل�سيطرة على االأحواز، فكان 
عهد االأمري بدران بن فالح الذي توىل احلكم عام 918هـ/ 1512م معا�سًرا لهجوم 
ال�سفويني على مدينتي )ديزفول()2( و)ت�سرت()3(، وقاد الهجوم اإ�سماعيل ال�سفوي 
القوات  بان�سحاب  عجل  1524م  930هـ/  عام  وفاته  لكن  ق�سرية؛  لفرتة  واحتلها 
الفار�سية، ولكن بقيت تدفع اإمارة امل�سع�سعني االإتاوة لفار�ض،وكان العامل املذهبي 
ظاهًرا جلًيا يف تلك الفرتة، وكانت اإمارة امل�سع�سعني تتبع املذهب االثني ع�سري)4(.

اتخذ االأمري مبارك بن عبد املطلب �سيا�سة م�ستقلة عن الدولة ال�سفوية والدولة   
العثمانية، فاأ�سبح العدو لكل من تلك الدولتني ومل ت�ستطع تلك الدولتني الق�ساء عليه، 
الهزمية  اأن  بغداد  العثمانية على  والدولة  ال�ساه �سفي  ما بني  املعارك  نتيجة  فكانت 
1639م)5(،   /1049 الرابع  مراد  مع  معاهدة  لتوقيع  ا�سطره  ال�ساهمما  حليفت 
ا�ستقالاًل  امل�سع�سعني  اإمارة  با�ستقالل  املعاهدة  الدولتان يف هذه  مبوجبها اعرتفت 
ال�سفوية  التدخالت   ب�سبب  اأيامه  اآخر  االأمر �سعف حكمه يف  نهاية  تاًما؛لكن يف 

عايدة العلي, مرجع �سابق,  �ض 53.   )1( 
ديزفول)د�سبول( اأي )قنطرة دز( اأو )قنطرة القلعة( على نهر دز جنوب جند ي�سابور وهي من ا�سهر املدن يف زمن ال�سا�سانيني وتنق�سم اإىل    )2( 
منطقتني 1- املنطقة ال�سمالية وين�سب بناوؤها اإىل �سابور وبها اأماكن اأثرية,2- املنطقة اجلنوبية وهي منطقة غري متقدمة عمرانيا وتعرف 
حاليًا )�ساه اآباد(  وديزفول اأو د�سبول هي عبارة عن تالل متوازية علي نعمة احللو, الأحواز "عرب�ستان" درا�سة جغرافية الأقاليم,ج1/

�ض73-72.
قبل  ما  تاأ�سي�سها  يعود  التي  اخلالدة  الأثرية  القدمية  املدن  من  وهي  الفار�سية(  الت�سمية  و�سو�سرت   , العربية  الت�سمية  )ت�سرت  ت�سرت    )3( 
امليالد,ت�ستهر بالديباج وفرتة من الفرتات ُتر�سل منها ك�سوة الكعبة ,وي�سفها ابن بطوطة هي اآخر بالد اأتابك واأول اجلبال مدينة كبرية 

رائقة ن�سرة بها الب�ساتني ال�سريفة الريا�ض املنيفة وهي قدمية البناء, نف�ض املرجع ,ج1/�ض70-68.
�سعد �ساكر �سبلي , عذبي زيد الع�سيمي ,الإ�سكالية القانونية, �ض66-65.   )4( 

معاهدة ما بني ال�ساه �سفي ومراد الرابع, ت�سمى معاهدة زهاب ل�سنة 1639م مل تكن الأوىل بني الدولة العثمانية والدولة الفار�سية , اإل    )5( 
اأنها ت�ستمد اأهمية ا�ستثنائية من اأن اإيران مبوجبها اعرتفت مبلكية العراق للدولة العثمانية ب�سورة نهائية, وكانت هذه املعاهدة هي حجر 
الزاوية يف ر�سم احلدود العراقية الإيرانية حتى الآن, بالرغم اأن هذا العرتاف ل يغري يف ال�سلوك الفار�سي جتاه ق�سية العراق والأطماع 
نا�سرون  دجلة  دار  َعمان:  ط1)  البلدين,  بني  العالقات  يف  واأثرها  الإيرانية  العراقية  احلدود  واتفاقيات  احلروب  ال�سامرائي,  نزار  به, 

وموزعون,2015م( �ض92.
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ول�سوء معاملته وفر�سه ال�سرائب الكثرية على رعيته، وا�ستمر يحكم االإمارةحتى 
ال�ساه �سفي و�سجن يف خرا�سان حتى تويف  اعتقله  اإذ  عام 1053هـ / 1643م؛ 
هناك)1(، وكان ال�سبب احلقيقي خلف ذلك اأن ال�ساه �سفي مل ي�ستطع ن�سيان موقفه 

عندما طلب منه جي�ًسا للهجوم على بغداد.
ظهرت قوة بني كعب التي تعد من القوى الرئي�سة يف االأحواز، واأدت دوًرا   
اأ�سا�سًيا يف م�سرح االأحداث ال�سيا�سية يف ذلك االإقليم منذ منت�سف القرن ال�سابع 
ع�سر امليالدي)2(، حيث قدمت من جهات العراق وا�ستوطنت على �سفاف �سط العرب 
االأول،وكذلك  املقام  يف  للحياة  �سريان  العرب  �سط  ميثل  كان  اإذ  وغربا)3(؛  �سرقا 
القرب املكاين للعراق اأ�سبحت اخليار االأوالإذا ما عرفنا اأن خ�سية اكت�ساف املناطق 
واالأطفال  والن�ساء  بالرجال  تنتقل  القبائل  هذه  اأن  خا�سة  �سعوبة  الب�سر  فيه  يجد 
االنتقاالإىل  وكان  كبرية،  بهااأخطار  لي�ض  التي  باالأماكن  اال�ستقرار  واحليوانات. 
االأحواز هو طبيعة قبلية للبحث عن اأماكن اأف�سل، وبنو كعب من القبائل التي هاجرت 
من و�سط اجلزيرة العربية، ومن ثم العراق، وبعد ذلك اإىل االأحواز املقر اجلديد)4(. 
العثمانية  الدولة  من  جزًءا  كانت  والتي  لها،  مقًرا  قبان  مدينة  كعب  بنو  واتخذت 
وخا�سعة لواليها يف الب�سرة، وكان اأول من تراأ�ض هذه القبيلة يف االأحواز على بن 
نا�سر الكعبى �سنة 1690م، وهو العام الذي تاأ�س�ست فيه االإمارة.بداأت القبيلة تاأخذ 
طابع التو�سع، حيث وجدت الفر�سة �سانحة من حيث الظروف ال�سيا�سية يف املنطقة 
خا�سة ال�سراع ال�سفوي )الفار�سي( والعثماين، وا�ستطاع علي بن نا�سر الكعبي 
اأن تكون �سلطته �سلطة مطلقة يف االإقليم،وبعد وفاته توىل اأ�سقاوؤه ال�سلطة بالرتتيب، 
عبدالله، ثم فرحان، ثم رحمة الله)5(. من اأبرز من توىل حكم الكعبيني هو �سلمان بن 

�سلطان بن نا�سر الذي حكم من فرتة )1737- 1767م()6(.
د. حممد ح�سني الزبيدي , اأقدم اإمارة عربية يف عرب�ستان ,ط1 ) بغداد : دار احلرية للطباعة ,1982م( �ض65.   )1( 

م�سطفى النجار, التاريخ ال�سيا�سي, �ض 41.   )2( 
م�سطفى النجار والراوي, عرب�ستان , �ض 35.   )3( 

اإبراهيم العبيدي , مرجع �سابق , �ض22.   )4( 
�سعد �ساكر �سبلي , عذبي زيد الع�سيمي ,الإ�سكالية القانونية, �ض69.   )5( 

علي نعمة احللو, الأحواز "عرب�ستان" يف اأدوارها التاريخية,ط1 ) بغداد: دار الب�سرى, 1969م(ج2/�ض245.   )6( 
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اأما االإجنليز فكان الدفاع عن م�ساحلهم التجارية املتمثلة يف �سركة الهند   
النتيجة  الب�سرة.فكانت  اإىل  عبا�ض  بندر  من  الوكالة  مقر  نقل  بعد  ال�سرقية خا�سة 
اإيجابية لدى  اأي نتيجة؛ مما ولد ردة فعل  النهائية ان�سحاب اخل�سوم دون حتقيق 
ال�سيخ �سلمان بن �سلطان ومّد النفوذ اإىل جميع مناطق االأحواز)1(. بعد وفاة ال�سيخ 
�سلمان عام 1181ه/ 1767م دخل الكعبيون يف حلف مع كرمي خان الزندي واأيدوه 
يف حملته على الب�سرة، مقابل اعرتاف فار�ض اعرتاًفا كاماًل بقوة كعب و�سيادتها 
التامة على املنطقة، فال ميكن ـ يف العرف ال�سيا�سي ـ الدخول يف حتالف مع طرف 
اآخر اإذا مل يكن ذلك الطرف معرتًفا ب�سيادته ومكانته ال�سيا�سية)2(، لكن مل ت�ستمر 
اأيام ال�سيخ �سلمان، فبداأ ال�سراع يظهر ما بني الكعبيني  االأو�ساع كما كانت عليه 

اأنف�سهم مما اأدى اإىل انق�سام داخلي يف �سفوف قبائل بني كعب.
باال�ستقرار  كعب(  قبيلة  اأفخاذ  )اأحد  البوكا�سب  قبيلة  لرئي�ض  �ُسمح  حيث   
الكعبيون  انق�سم  وبذلك  كا�سب،  بن  علي  بن  مرادو  الكارون،وهو  نهر  م�سب  عند 
ق�سميني: ق�سم ظل يف الفالحية وهم البو نا�سر، وق�سم البوكا�سب �سكنوا يف م�سب 
نهر الكارون لتاأ�سي�ض اإمارة عربية جديدة، وتتجدد قوة كعب للمرة الثانية حتت ظل 
ق�سم البو كا�سب، وانتقال الزعامات بني القبيلة الواحدة اأمر طبيعي يف حياة القبائل 

العربية حيث تنتقل من االأ�سعف اإىل االأقوى واالأكرث عدًدا)3(.
جاء من بعد مردا وابنها االأكرب احلاج يو�سف يف رئا�سة قبيلة البوكا�سب   
الذي اأ�س�ست يف عهده مدينة املحمرة �سنة 1227هـ/ 1812م، وا�ستمر النزاع ما 
االأحواز)4(، ومن  اإقليم  االأمور يف  ال�سيطرة على  نا�سر على  البوكا�سب والبو  بني 
اأجل اإنهاء ذلك ال�سراع العثماين الفار�سي عقد موؤمتر اأر�ض روم الثاين 1263هـ/ 
1847م؛ وذلك من اأجل الت�سوية ما بني الفر�ض والعثمانيني باإ�سراف اإجنليزي متمثل 

علي نعمة احللو, الأحواز "عرب�ستان" يف اأدوارها التاريخية,ج2/�ض163.   )1( 
لورمير, دليل اخلليج , الق�سم التاريخي, ج2401/5.   )2( 

ماهر ا�سماعيل, �سياء احمد, الحواز, ) الكويت : د . ن , 1984م( �ض 61.   )3( 
عايدة العلي, مرجع �سابق ,�ض 115.   )4( 
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بالو�سيط وليمز والو�سيط الرو�سي العقيد اأرو�ض اأف�سى اإىل عقد معاهدة اأر�ض روم 
–اأي: الدولة  الثانية 1847م الذي تقرر تبعية املحمرة للدولة الفار�سية التي كانت 
الفار�سية-يف تلك الفرتة مفككة ولي�ست بقوة الدولة العثمانية. مل يوؤخذ راأي ال�سيخ 
جابر يف هذه املعاهدة، ولكن وجد فيها م�سلحته باأن يكون تابًعا للفر�ض وي�سمن 
نهائيًاعن اجلانب  اال�ستقالل  اإىل  قاده  القوي،وقد  العثماين  اال�ستقالل عن اجلانب 
عام1273هـ/  القاجاري  الدين  نا�سر  القاجاري  ال�ساه  اأ�سدر  حيث  الفار�سي؛ 
اعرتاًفا  1847م-  الثانية  اأر�سروم  معاهدة  من  �سنوات  ع�سر  بعد  -اأي  1857م 

ب�سيادة االأحواز واأ�سفى عليه مر�سوًما جاء فيه:
يكون حكم اإمارة االأحواز للحاج جابر بن مردا ووالأبنائه من بعده.  /1

تبقى اجلمارك حتت اإدارة الدولة الفار�سية،ويدير �سوؤونها اأمري االأحواز نيابة   /2
عن الدولة الفار�سية وتنح�سر مهمته يف االأمور التجارية فقط.

يف  ي�ستقر  عنها  مندوب  االأحواز  اأمري  لدى  الفار�سية  الدولة  ميثل   -1
املحمرة.

الداخلية  ال�سوؤون  يف  يتدخل  ال  القاجارياأ  الدين  نا�سر  ال�ساه  يتعهد   -2
تهب  اأن  يجب  التي  اخلا�سة  بجيو�سها  حتتفظ  اأن  لها  اأن  كما  لالأحواز، 

لنجدة فار�ض يف حالة ا�ستباكها مع دولة اأخرى. 
االأحواز لها كيانها امل�ستقل يف عالقاتها اخلارجية مع الدول االأخرى)1(.  /3

وبهذا االعرتاف الر�سمي من قبل ال�ساه الفار�سي با�ستقالل االأحواز الذاتي   
الوراثي،  احلكم  وطبيعة  بحكامها  واالعرتاف  اأخرى،  دولة  اأي  وعن  فار�ض  عن 
واأن لها قواتها امل�ستقلة. وبقيت العالقات الفار�سية معها عالقات �سكلية ال تتجاوز 
النواحي الر�سمية التي فر�ستها عليه املعاهدة اأر�سروم الثانية 1847م، وكان هذا 
مع  طيبة  عالقات  واأقام  حكمه،  ا�ستقرار  يف  الكعبي  جابر  ال�سيخ  م�ساعًدا  االأمر 

�سعد �ساكر �سبلي , عذبي زيد الع�سيمي ,الإ�سكالية القانونية, �ض73.   )1( 
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�سيوخ املناطق املجاورة يف كّل من العراق والكويت، واأخذت االإمارة يف بناء كيانها 
االقت�سادي وتاأ�سي�ض م�ساريعها املالحية.

توىل بعد وفاة ال�سيخ جابر 1298هـ/ 1881م ابنه ال�سيخ مزعل بن جابر   
االإمارة  داخل  لتغلغل  اإجنليزية  �سيا�سة  عهده  مع  تزامن  اإذ  1898م(؛   -1881(
االأحوازية وال�سعي اإىل ا�ستثمار املناطق الغنية الواقعة على جانبي حو�ض كارون، 
فبذلت اجلهد للح�سول على امتيازات خا�سة، وال�سعي لال�ستفادة من املالحة النهرية 
التجارية  للمالحة  كارون  نهر  افتتاح  اإن  ثم  عام 1305هـ/ 1888م،  ال�ساحلة يف 
لدى  م�ستمرة حتدث  قبلية  طبيعة  عنه، وهي  القبائل  ان�سقاق  بداية حكمه  واجه  قد 
القبائل التي تعد نف�سها اأنها كيانات �سيا�سية مماثله لكيان الدولة، وتخترب قوة ذلك 
اأن ت�ستقل بحكم ذاتي عنه، وعندما تقوى الدولة تبداأ يف  احلاكم هل با�ستطاعتها 
ال�سعف،وكانت اأكرث يف االأحواز رمبا الأن االأ�سرة احلاكمة بقيت على ا�سم القبيلة 
�سلطة  �سعفت  كلما  �سلطته  عن  تخرج  اأن  حتاول  هناك  القبائل  بع�ض  جعل  مما 
االإمارة،وهي حماولة من تلك القبائل ليكون لها على املحمرة نفوذ ملا لتلك الرئا�سة من 
جاه ومال، وكان لهذا االن�سقاق اأثر كبري يف �سعف االإمارة، ومن اأهم تلك امل�ساكل 
التي واجهها مزعل هم البونا�سر يف الفالحية التي �سعفت يف عهد ال�سيخ رحمة 
الله )�سيخ البونا�سر يف الفالحية(، وا�ستطاع اأن يخ�سع الفرقة املناوئة له ويرتب 

اأمور الفالحية، وبذلك اأ�سبح كعب حتت رئا�سة ال�سيخ مزعل)1(.
متمردًا يف  امل�سع�سعني ووالتها-  -اآخر حكام  ن�سر  بن  املوىل مطلب  كان   
منهم  التمّكن  ا�ستطاع  الذي  الكبرية  للحملة  قائًدا  مزعل  ال�سيخ  فاأر�سل  احلويزة، 
واإخ�ساعهم واإنهاء حكم اإمارة امل�سع�سعني يف احلويزة، وعلى الرغم من االأحداث 
اأخرى،  تارة  بال�سدة  اأو  تارة  باللني  له  املناوئني  جميع  يخ�سع  اأن  ا�ستطاع  اأنه  اإال 

وا�ستطاع بذلك تو�سيع نفوذ اإمارته)2(. 
عايدة العلي , مرجع �سابق ,�ض 133-132.   )1( 

م�سطفى النجار, التاريخ ال�سيا�سي, �ض 100.   )2( 
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لقد عمل االإجنليز يف عهد ال�سيخ مزعل على التغلغل داخل االأحواز، وتقوية   
على  قادرة  لتكون  العربي  واخلليج  لالأحواز  الرو�سي  النفوذ  و�سول  ملنع  نفوذهم 
�سد اأي حماولة رو�سية تهدد م�ساحلها، و�سدت ذلك النفوذ، وكذلك لتكون �ساحبة 
النفوذ االأول يف االأحواز. وملا ح�ست باخلطر من التدخل الفرن�سي يف املحمرة �سنة 
التجارية يف ظل  ال�سيا�سية  1299هـ/ 1882م، وبداأت تفكر بجدية يف م�ساحلها 
العربي بوجه عام،عملت على  املحمرة بوجه خا�ض واخلليج  الفرن�سي يف  التواجد 
اإقناع  ال�سيطرة على املالحة يف نهر الكارون الواقع جنوب االأحواز، ومتكنت من 
ال�سيخ مزعل  باأن مرور املالحة �سوف يعود على اإمارته بالفائدة والتطور اقت�ساديًا، 
وبداأت �سركة )لنت�ض( االإجنليزية باملالحة يف نهر الكارون واإطالق الرحالت التجارية 
الدولية،وبذلك دخلت املحمرة عهًدا جديًدا يف تاريخ العالقات الدولية، واأَ�س�ست �سنة 
نهر  يف  املالحة  على  ت�سرف  واأ�سبحت  املحمرة  يف  االإجنليزية  القن�سلية  1890م 

الكارون مبا�سرة)1(.
ال�سيخ خزعل  اأخوه  واجه  اإذ  عاًما؛  ع�سر  �ستة  مزعل  ال�سيخ  ا�ستمر حكم   
منه بع�ض الق�سوة التي اأثرت فيه، وهي عادة جتدها يف النظام القبلي ملحاولة اإبعاده 
عن احلكم،بعدها ُقتل ال�سيخ مزعل واتهم ال�سيخ خزعل بقتله عام1315ه/1897م، 
الذي ا�ستلم مقاليد االأمور يف االإمارة التي جعلت ذلك التويل اإحدى الدوافع التي 
�ساقته لقتل ال�سيخ مزعل، واإن كان هناك دوافع �سيا�سية واأهمها معار�سته للم�سروع 
االإجنليزي يف االأحواز خا�سة يف املحمرة، حيثاأ خفق يف اإقناعهم يف تركه، فظل 

االإجنليز ينظرون اإليه بنظرة ال�سك والريبة)2(.

مركز                : )الب�سرة  ناجي,ط1  عبداجلبار  الدكتور  ترجمة   , عرب�ستان  اإمارة  واإحتالل  جابر  بن  خزعل  ال�سيخ  حكم  �سرتنك,  ثيودور  وليم    )1( 
درا�سات اخلليج العربي,1983م( �ض19.

م�سطفى النجار, التاريخ ال�سيا�سي, �ض 100.   )2( 
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املبحث الثاين
حكم ال�سيخ خزعل لالأحواز

اأمه  من  اأبيه  زواج  وكان  1862م،  1279هـ/  �سنة  خزعل  ال�سيخ  ولد  لقد   
قبيلة  من  تندرج  التي  الباوية(  قبيلة  )�سيخ  بنت طالل  نورة  فاأمه  �سيا�سًيا،  زواًجا 
ربيعة؛ لك�سب القبيلة املن�سقة عنه يف ذلك الوقت.توىل اأمر االإمارة بعد اأخيه مزعل 
اأنه وجد  �سيا�سية خا�سة  لدوافع  اأخيه  بقتل  متهًما  �سنة 1315هـ/ 1897م، وكان 
دعًما كبرًيا من قبل االإجنليز الذين ا�ستمروا ينظرون اإىل ال�سيخ مزعل بعني احلذر 

وال�سك؛ الأنه كان ميااًل للعثمانيني)1(.
مناطق  اإىل  وق�سمت  1907م)2(  الرو�ض1325ه/  مع  االإجنليز  اتفاقية  بعد         
نفوذ،راأى ال�سيخ خزعل اأن يف�سل ارتباطه مع احلكومة الفار�سية واأال يدفع املبلغ 
يراقبون  االإجنليز  كان  نف�سه  الوقت  اجلمرك. ويف  مقابل  عليه  كانت حت�سل  التي 
الو�سع بحذر، وحتاول جتنب وقوع اأي ا�ستباك م�سلح بني ال�سيخ خزعل وال�ساه 
العثمانيني  تدخل  من  متوقًعا  كان  ما  اإىل  خطرية،اإ�سافة  نتائج  من  عليه  يرتتب  ملا 
قبلية  بعالقات  معهم  الرتباطه  العربية  اجلزيرة  و�سبه  العراق  يف  العربية  والقبائل 

قومية)3(.
العرف  من  م�ستمر  وهو  وراثي،  اأ�سا�ض  على  خزعل  ال�سيخ  حكم  ويقوم   
فكان  املحمرة،  يف  تنفيذية  �سلطة  اأعلى  خزعل  ال�سيخ  وميثل  القبلية،  والتقاليد 
م�سئواًل عن اإدارتها الداخلية،وله جميع وارداتها وعليه جميع م�سروفاتها، وحاول 

عايدة العلي , مرجع �سابق ,�ض144.   )1( 
اأحد  با�ستخدام  خزعل  ال�سيخ  لإقناع  1899م  عام  اأ�سفهان  يف  العام  الرو�سي  القن�سل  فزارها  الرو�ض  اأنظار  عن  بعيدة  الأحواز  تكن  مل    )2( 
موانيها املطلة على اخلليج وجنحوا يف تعيني وكيل لهم فيها, , وكان من الطبيعي اأن يعرت�ض الإجنليز على ذلك فطالب م�سوؤولوهم باتخاذ 
الدولية وهي هزمية  التال�سي نتيجة املتغريات  اأخذ هذا التخوف من  , وما  اأقدامهم يف اخلليج  �سيا�سة احلزم �سد رو�سيا وعدم تثبيت 
الرو�ض من اليابان عام 1904م كان له دور يف تخفيف التوتر ما بني الطرفني ومتكنت كل من الجنليز والرو�ض من توقيع اتفاقية �سبتمرب 
عام 1907م التي انهت  امل�ساكل التي كانت قائمة حول اأفغان�ستان والتبت وفار�ض ومبقت�سى هذه التفاقية ق�سمت فار�ض اإىل ثالثة اأق�سام 
�سمايل خا�سع للرو�ض وجنوبي خا�سع للنفوذ الإجنليزي واملنطقة التي تقع ما بني ال�سمالية واجلنوبية تكون منطقة حمايدة ت�سرتك 
الدولتان يف تقرير �ساأنها , بدر الدين اخل�سو�سي , درا�سات يف تاريخ اخلليج العربي احلديث واملعا�سر , ط1 ) الكويت : ذات ال�سال�سل 

للطباعة والن�سر والتوزيع , 1988م( ج2/�ض 164-160.
وليم تيودور, مرجع �سابق, �ض155.   )3( 
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التخلي من التبعية الفار�سية التي فر�ستها على اإدارته معاهدة اأر�سروم الثانية �سنة 
بااًل واإن  لها  يلقي  اأال  ا�سمية، ويحاول دوما  اأنها  الرغم من  1263هـ/1847م،على 

كانت فيما بعد �سبًبا يف اإنهاء حكمه.
ال�سيخ خزعل يف  ي�ساعد  البهبهاين  علي  التجار حممد  رئي�ض  كان احلاج   
�سوؤون اإمارته،فهو �سيخ التجار و�ساحب ال�سخ�سية القوية يف االإمارة وهو مبنزلة 
وزير الدولة،وكان ميثله يف جميع مقاطعات االإمارة ومدنها ممثلون من ِقبله ميار�سون 
احلكم با�سمه حلفظ االأمن، وكان ال�سيخ خزعل يعتمد على اأبنائه فعهد اإليهم �سوؤون 
االإقليم، فاختار ابنه االأكرب ال�سيخ جا�سب وليا للعهد �سنة 1322هـ/ 1904م، وعينه 
حاكًما للحمرة �سنة 1324هـ/ 1906م، وبقي فيها حتى �سنة 1339هـ/ 1921م؛اإذ 
نحاه عن والية العهد خلالف وقع بينهما فنقله اإىل لندن حتى مات فيها، وعهد اإىل 
والية العهد ابنه االآخر ال�سيخ عبد احلميد، وعني ابنه عبد املجيد حاكًما على الفالحية 
نهاية  الهدي جانبه، ونفي فيها حتى  الله حاكم  ال�سيخ عبد  ابنه  اأبدل  ثم  فاملحمرة، 
حكم اأبيه؛اإذ خلفه يف االإمارة بعد اأ�سر والده 1343هـ/1925م.اأما ابنه ال�سيخ عبد 
الكرمي فقد كان مرافقا له يف اأ�سره،واملالحظ اأن ال�سيخ خزعل مل يبق ابًنا له حاكًما 
يف منطقة طوياًل، مما يدل على عدم ثقته باأحد من اأبنائه، وهذا يعطي ت�سوًرا عن 
بينه  فجوة  اأوجد  مما  رعاياه  من  باأحد  يثق  ال  اأنه  وهو  حلكمه،  الداخلية  ال�سوؤون 
اأو احلزن عليه. متثل املحمرة قاعدة  وبني رعاياه جعلها �سبًبا يف عدم الدفاع عنه 
االإمارة وكانت مق�سمة ثالثة اأق�سام: املحمرة، والفيلية، واخلزعلية، فاملحمرة مركز 
املعتمد  بها دار  املدينة ودائرة اجلمارك، وكان يوجد  دار احلكومة و�سراي حاكم 
الفار�ض، وكان وجوًدا رمزًيا ل�سيادة الفار�سية كما كان يف املر�سوم �سنة 1273هـ/ 

1857م)1(.

م�سطفي عبد القادر النجار, عرب�ستان خالل حكم ال�سيخ خزعل الكعبي , ط1 )بريوت / الدار العربية للمو�سوعات, 209م( �ض144.   )1( 
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�سارع  و�سق  اأ�سواًقا  فيها  و�سيد  املحمرة  بناء  خزعل  ال�سيخ  جدد  وقد   
اخلزعلي، وكان فيها جمل�ض بلدي يتوىل اآخر العناية فيها، واأ�س�ست دائرة لل�سرطة 
يف كل من املحمرة ومدينة االأحواز ي�سرف عليها اأحد ال�سباط االأتراك املتقاعدين، 
ولهم لب�ض خا�ض بهم، اأما الفيلية فهي اأ�سغر من املحمرة، وهي مقر �سكن ال�سيخ 
العرب  �سط  �سفاف  على  بناوؤه  مت  الذي  اخلزعلي  الق�سر  حيث  وحا�سيته  خزعل 
ال�سرقية، وفيها دار ال�سيافة التي �سيدها ال�سيخ خزعل ل�سيوفه. اأما نظام اجلي�ض 
يف االأحواز فلم يكن هناك جي�ض نظامي مدرب، بل كانت جمموعات من اأفراد القبائل 
القادرين على حمل ال�سالح بني م�ساة وفر�سان، وكان هذا االأمر مل ينتبه اإليه حكام 
املحمرة يف تاأ�سي�ض جي�ض قادر على حماية االأحواز من اأي اعتداء، وكان ل�سيا�سة 
القبيلة يف االأحواز دور يف عدم وجود جي�ض متجان�ض من عدة قبائل مهمتهم حماية 
الفار�سي  بعد االحتالل  االإ�سكالية حتى  االأحوازية، وا�ستمرت هذه  الوطنية  الدولة 
هو  خزعل  وال�سيخ  اجلي�ض،  لهذا  القادة  مبنزلة  القبائل  روؤ�ساء  كان  اإذ  لالأحواز؛ 
القائد العام جلي�ض االإمارة)1(. وكانت املوارد العامة لالإمارة بجملتها حتت ت�سرف 
الرئي�ض،  املورد  الزراعة  متثل  اإذ  خمتلفة؛  م�سادرها  كانت  خزعل،حيث  ال�سيخ 
فاملعروف عن االأحواز اأنها بلد زراعي ب�سبب طبيعة اأر�سها الزراعية، وكانت جباية 
ال�سرائب الزراعية تختلف من منطقة اإىل اأخرى، وكانت توؤخذ نقًدااأو عيًنا بطريقة 
االلتزام)2( من قبل ال�سامن لالأر�ض،اأو من قبل روؤ�ساء القبائل كل يف منطقته، كما 
كانت تفر�ض �سرائب من الواردات على جميع املنافع العامة يف االإمارة، ففر�ست 
�سرائب على االأ�سواق واحلوانيت، واأخرى على الب�سائع وال�سلع.و�سكلت واردات 
اجلمارك مورًدا اآخر من الواردات العامة، فاملعروف اأّن املحمرة ميناء جتاري مهم، 
اإ�سراف بلجيكي رو�سي منذ �سنة1320هـ/ 1902م،  اإدارة اجلمارك حتت  وكانت 
نا�سر  اأ�سدره  -الذي  1857م  1273هـ/  ل�سنة  الفار�سي  امللكي  املر�سوم  وق�سى 

م�سطفى النجار, التاريخ ال�سيا�سي, �ض 116.   )1( 
املرجع نف�سه, �ض117.   )2( 
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�ساه معرتفًا باإمارة احلاج جابر- "اأن تبقى اجلمارك حتت اإ�سراف الدولة الفار�سية 
لل�سيخ خزعل،  الواردات جتبى وت�سلم  نيابة عنها". وكانت  اأمري املحمرة  ويديرها 
التي  الواردات  جميع  اأن  اإىل  اإ�سافة  ح�سابًا)1(.  فار�ض  حكومة  اإىل  ير�سل  وقلما 
كانت جتبى على املوا�سالت النهرية )�سريبة مرور( خا�سة ال�سفن التجارية يف نهر 
الكارون.وكان يتقا�سى ال�سيخ خزعل من �سركة النفط 650 جنيًها �سنوًيا عن مرور 
اأنابيب يف اأرا�سيه ومعمل التكرير يف عبادان، لذا فاالإمارة كانت غنية مبواردها عن 
اأي دولة اأخرى يف ظل �سعف موارد دولة فار�ض التي كانت تعاين من �سعف يف 

املوارد.
كان الإمارة االأحواز عالقات باملناطق العربية املجاورة لها، ومن اأهمها العالقات   
مع ال�سيخ مبارك ال�سباح؛ اإذ مل ت�سهد املنطقتان تقاربا مثلما كان يف عهد ال�سيخ 
خزعل وال�سيخ مبارك، ويعود ذلك اإىل الرابطة القومية والتفاعالت القبلية وترابط 
اإّن كال  امل�سري؛حيث  الت�سارك يف  والكويت، وكذلك  االأحواز  ال�سكان بني منطقتي 
الطرفني يحاول منع التدخل العثماين يف ال�سوؤون اخلا�سة واال�ستقالل، وجميعهما 
يطمع يف احلماية الربيطانية درًءا للتعديات اخلارجية، خا�سة ال�سيخ خزعل الذي كان 
يخ�سى كذلك من اخلطر الفار�سي الذي يحاول التخل�ض منه ب�ستى الطرق والو�سائل، 
وكان التجار الكويتيون يعانون من االأخطار �سابقا عند مدخل �سط العرب يف ظل عدم 
وجود �سلطة قوية، وبعد اأن توثقت العالقات مع ال�سيخ خزعل زالت جميع املخاوف 
وتبددت االأخطار عن جتارتهم. وقد اأعفى ال�سيخ خزعل جتار الكويت من ال�سرائب 
اأو اجلمارك، واأيام احلرب العاملية االأوىل كان هناك عامٌل م�سرتك يحكم العالقات بني 
موؤمتر  كان  كما  لالأتراك)2(.  ومناواأتهما  لالإجنليز  تاأييدهما  والكويت،وهو  املحمرة 
الكويت1334هـ/ 1916م)3( ثمرة من ثمار التوافق مع االإجنليز اآنذاك، وكان املوؤمتر 

عايدة العلي, مرجع �سابق,�ض129.   )1( 
وزارة الإعالم , عرب�ستان قطر عربي ا�سيل, �ض19.   )2( 

موؤمتر الكويت.   )3( 
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اأول اجتماع عربي يناق�ض ق�ساياهم يف ظل الظروف الدولية وال�سيا�سية،كما كان 
نواة لتاأ�سي�ض جامعة الدول العربية فيما بعد، وقد تغريت عالقات املحمرة بالكويت 
اأحمد ال�سباح )1921م-  بعد وفاة ال�سيخ مبارك ال�سباح، خا�سة يف عهد ال�سيخ 
1950م( املعروف مبيله اإىل االإجنليز؛ غذ كانت العالقات ي�سوبها احلذر وال�سيما يف 
ال�سنة االأخرية من حكم ال�سيخ خزعل وبخا�سة اأن اأحمد ال�سباح مل يقم باأي عمل اأو 

دعم بال�سالح لل�سيخ خزعل عند م�سايقة ر�سا خان له.
اإن الب�سرة والية عثمانية يحكمها مت�سّلم تابع لبا�سا بغداد حيًنا وم�ستقاًل عنه   
اأحياًنا اأخرى، وكان املت�سّلم يحتاج اإىل القبائل املحيطة بالب�سرة للدفاع عنها، وكانت 
املنطقتني  بني  واالجتماعية  القبلية  ال�سالت  الأن  اإليه؛  امل�ساعدة  تقدم  االأحواز  قبائل 
متوا�سلة وال تف�سلها اأي اتفاقيات اأو معاهدات، وقد حر�ست الب�سرة على ك�سب ود 
�سيخ املحمرة، وكان لل�سيخ خزعل نفوذ كبري يف الب�سرة لوجود اأعداد املحي�سن من 

اأفراد قبيلته فيها على طوال �ساطئ �سط العرب، وكانت العالقة مق�سمة ق�سمني:
لل�سيخ  العالقة جيدة، وكان  الد�ستور 1326هـ/ 1908م كانت  اإعالن  ما قبل   /1
ال�سيخ  ا�ستفاد  وقد  النقيب،  طالب  ال�سيد  بوجود  خا�سة  كبري  نفوذ  خزعل 
خزعل من نفوذه كثرًيا، وكانت امل�سلحة ال�سخ�سية املتمثلة يف النافع املتبادلة 

تغلب على عالقاتهما يف تلك الفرتة.
اأما الفرتة الثانية فكانت بعد اإعالن الد�ستور 1326هـ/ 1908م، وقد امتازت   /2
النقيب  طالب  ال�سيد  وموؤيدي  ال�سيخ  بني  يهداأ  مل  و�سراع  الوا�سح  بالتوتر 
وبني والة الب�سرة الذين تولوا يف تلك الفرتة،وال�سبب �سيطرة حزب االحتاد 
والرتقي على النفوذ يف الواليات العربية يف اخلليج، والق�ساء على كل نفوذ 
حملي للعنا�سر غري تركي، وكانت االأمور تزداد �سوًءا بني العرب واالحتاديني 
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يوًما بعد االآخر، فدخل ال�سيخ خزعل و�سيًطا بني االإجنليز وال�سيد طالب النقيب 
لي�سبح حاكًما على العراق مقابل اأن يلتزم احلياد اأثناء احلرب العاملية االأوىل؛ 
بذله من جهود من  ي�سكره على ما  لل�سيخ خزعل  لكنه رف�ض االقرتاح وكتب 
اأجله، وكانت نظرة ال�سيخ خزعل وطالب النقيب لالإجنليز يف ت�سارب لي�سبحا 

اأكرث تناف�ًسا على عر�ض العراق فيما بعد)1(. 
اإن عالقات ال�سيخ خزعل مع القوى املحيطة به كانت بني مّد وجزر خا�سة   
الكويت والعراق، وكان له نفوذ وا�سح يف تلك املناطق، و�سارك ال�سيخ خزعل يف 
كثري من االأن�سطة ال�سيا�سية التي حدثت فيها، حتى اإنه رغب باأن ي�سبح ملًكا لعر�ض 
العراق؛ لتكون مملكة واحدة ت�سم االأحواز والعراق حتى يتمكن من تركيز اأمره يف 
تلك املناطق، وبذلك يكون اأقوى من اأن تتحكم به احلكومة االإجنليزية والفار�سية. لذا 
�سعى بكل ما اأوتي من قوة لرت�سيح نف�سه لعر�ض العراق، ودفع اأموااًل طائلة لتوزيعها 
يف مدينة النجف جلمع املوؤيدين واالأعوان، ولكن االإجنليز كانوا قد اختاروا امللك 
في�سل ملًكا للعراق، وكان راأي االإجنليز يف العراق اأقوى من موؤيدي ال�سيخ خزعل، 
وبذلك ف�سلت حماولة ال�سيخ خزعل لعدم تاأييده واختياره من احلكومة االإجنليزية 

يف ذلك الوقت)2(.
عن  تنازله  وقدم  الوقت،  ذلك  يف  االإجنليز  خ�سارة  خزعل  ال�سيخ  خ�سي   
الباجة جي  االأمني  مزاحم   قدوم  بعد  التنازل  ذلك  العراق،وح�سل  لعر�ض  تر�سحه 
الذي  االجتاه  معار�سة  من  باأنه ال جدوى  الإقناعه  املحمرة  اإليه يف  ال�سعيد  ونوري 
ال�سيخ  بذلها  التي  امل�ساعي  جميع  ف�سلت  وبذلك  احل�سني،  بن  في�سل  اإىل  توجه 
خزعل للرت�سيح لعر�ض العراق التي وقف �سدها االإجنليز؛ لعدم تكوين دولة قوية 
الواحد، والأن االإجنليز  الواحدة وامل�سري  القومية  يت�ساركان  االأحواز والعراق  من 
ويف  خا�ض،  بوجه  والعراق  االأحواز  يف  وم�ساحلهم  �سلطتهم  الإ�سعاف  ي�سعون 

م�سطفى النجار, التاريخ ال�سيا�سي , �ض136-135.   )1( 
علي نعمة احللو, عرب�ستان, امارة كعب العربية, ط1 )بغداد: دار الب�سرى , 1969م( , ج3/�ض 92.   )2( 
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اخلليج العربي بوجه عام)1(.
املبحث الثالث

املوقف الأجنليزي من ال�سيخ خزعل بعد احلرب العاملية الثانية
كانت ال�سيا�سة  االإجنليزية قبل احلرب العاملية االأوىل  توؤمن ب�سرورة اإبقاء   
املحمرة م�ستقلة ا�ستقالاًل �سيا�سًيا بدرجة تكفي الأن ت�سري امل�سالح االإجنليزية فيها 
ال�سيخ  من  ا�ستفادت  ولذلك  لها،  اأجنبية  مناف�سة  وبدون  تعرث  دون  طبيعًيا  �سرًيا 
خزعل كثرًيا من اأجل توطيد نفوذها و�سيطرتها على املنطقة، وكان امليجر بري�سي 
كوك�ض يدعو ب�سرورة االعتماد عليه يف ال�سيطرة على منطقة راأ�ض اخلليج العربي، 
وقد كان خري عون لهم يف �سد التقدم الرو�سي من ال�سمال، والزحف االأملاين من 
باأ�سباب  لها  وتعهد  وكارون،  مياه  يف  النهرية  مل�ساحلها  واأّمن  والغرب،  اجلنوب 
االأمن والق�ساء على اأي فو�سى يف املنطقة، فكان خري حار�ض للم�سالح االإجنليزية، 
كارون  نهر  يف  املالحة  امتيازات  اأهمها  ومن  املحمرة  يف  م�سالح  تلك  فتو�سعت 
ال�سيخ  مع  بتحالفها  االإجنليزية  احلكومة  ح�سدت  لذلك  النفط)2(.  حقول  وامتياز 
خزعل م�سالح عدة اأهمها: درء خطر القبائل العربية يف االأحواز �سدها، لذا اأعلنت 
مع  عقدتها  دولية  مبعاهدة  اعرتافها  وثبتت  م�ستقلة  اإمارةاالأحوازاإمارة  اأن  ر�سمًيا 
ال�سيخ خزعل عام 1905م، تعهد مبوجبها بالوقوف بجانبها �سد اأي عدوان اأو غزو 

خارجي و�ساحبها اتفاقيات جتارية ودبلوما�سية اأخرى)3(.
ح�سل ال�سيخ خزعل من االإجنليز قبل احلرب العاملية االأوىل على تاأكيدات   
طهران  يف  االإجنليزي  ال�سفري  اإليه  اأر�سلها  ر�سالة  وت�سمنتها  ال�ستقالله،  ر�سمية 
هجوم  كل  من  املحمرة  نحمي  فيها:"اإننا  جاء  1902م،  دي�سمرب  يف  هادنك  اآرثر 
ال�سفري  تدعيه"،واأكد  الذي  التدخل  حجة  كانت  مهما  اأجنبية  دولة  به  تقوم  بحري 

على الوردي, ملحات اجتماعية من تاريخ العراق احلديث, ط1 )لندن: دار الوراق لن�سر2007م(  ج6/�ض87.   )1( 
م�سطفي النجار, عرب�ستان خالل حكم ال�سيخ خزعل الكعبي , �ض244.   )2( 
�سعد �ساكر �سلبي , عذبي الع�سيمي, ال�سكالية القانونية , �ض 74,75.   )3( 
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�سمان توارث احلكم يف اأ�سرة ال�سيخ خزعل و�سيادته على االأحواز، وعدم القيام 
باأي اأعمال حتدث تغيرًيا يف املنطقة من الناحية ال�سيا�سية)1(. واأهداف تلك ال�سيا�سة 
هي ا�ستمالة ال�سيخ خزعل،كما كانت �سمة �سيا�سية لالإجنليز عموًما يف تلك الفرتة 
وقد  الهند،  اإىل  العربي  اخلليج  عرب  موا�سالتهم  لتوؤمن  اخلليج  م�سايخ  ال�ستمالة 
منهم خالل  ي�سدر  الأنه مل  املهمة  تلك  بالنجاح يف  االإجنليزية  الدبلوما�سية  اقرتنت 
مدة احلرب كلها ما يدل على اأن موقفهم كان موقًفا معاديا بالن�سبة حلكام العرب، 
واأثبتت ال�سداقة الرا�سخة بينهم وبني البارزين من االأمراء -ك�سيخ املحمرة و�سيخ 

الكويت- على اأنها �سيء ال يثمن)2(.
         الواقع اأن عالقات ال�سيخ خزعل مع االإجنليز �سارت بعدئذ باطراد ملمو�ض 
ع يف 29 يوليو عام 1911م مع احلكومة االإجنليزية اتفاًقا  على نحو اإيجابي، فقد وقَّ
يق�سي باأال مينح امتيازات با�ستخراج اللوؤلوؤ اأو االإ�سفنج اإال برخ�سة من ال�سلطات 
احلكومة  طلبت  1914م  عام  يف  االأوىل  العاملية  احلرب  قامت  وملا  االإجنليزية)3(. 
االإجنليزية من ال�سيخ خزعل حترير الب�سرة من االأتراك بالتعاون مع ال�سيخ الكويتي 
مبارك ال�سباح واالأمري عبد العزيز بن �سعود اأمري جند،واإذا كانت هذه املهمة �سعبة 
حتى  الب�سرة  اإىل  تركية  اإمدادات  و�سول  دون  احليلولة  مهمتكم  ف�ستكون  عليكم 
و�سول اجلنود االإجنليز حلماية امل�سالح االإجنليزية يف الب�سرة)4(. وكان يف مقابل 
�سكل  على  التبدل  من  طراأ  مهما  اجلاللة  �ساحب  احلكومة  يق�سي"باأن  وعد  ذلك 
احلكومة الفار�سية و�سواء كانت احلكومة ملكية م�ستبدة اأم د�ستورية،م�ستعدة الأن 
مّتدكم بامل�ساعدات للح�سول على حّل ير�سيكم، وير�سينا مًعا اإذا جتاوزت احلكومة 

الفار�سية على �سدور اخت�سا�سكم وحقوقكم املعرتف بها ")5(.
م�سطفى النجار, التاريخ ال�سيا�سي �ض 192.   )1( 

املرجع ال�سابق, �ض 46.   )2( 
عايدة العلي , مرجع �سابق, �ض145.   )3( 

اخل�سو�سي, مرجع �سابق,ج2/�ض185.   )4( 
م�سطفى النجار, التاريخ ال�سيا�سي �ض 193.   )5( 
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وقطعت  العرب  �سط  عرب  املحمرة  )�سبيكل(  االإجنليزية  الباخرة  و�سلت   
خط الربق الرتكي بني الفاو)1( والب�سرة، وقد اأر�سل االأتراك فرقة ع�سكرية كبرية 
الإخراج االإجنليز، لكن ال�سيخ خزعل قدم خدمة عظيمة لالإجنليز؛اإذ اأعطاهم اأخبار 
تلك الفرقة، فكان اال�ستقراء االإجنليزي حًقا لتلك الفرقة يف معركة ال�سنية، وبذلك 
قرر القائد االإجنليزي اجلرنال باريت 16 نوفمرب 1914م اأن يع�سكر �سمال املحمرة 
حلمايتها نظًرا لقلق ال�سيخ خزعل من هجوم عثماين عليه وليتم توفري االأمان له. فكان 
اأتباعه، فو�سع جميع ممتلكاته  ال�سيخ خزعل خري �سديق لالإجنليز متجاهاًل راأي 
واأتباعه باإمرة القوات االإجنليزية وا�ستطاع الق�ساء على جميع احلركات التي ن�ساأت 
يف اإمارته �سد االإجنليز؛ حيث جهز جي�سًا ل�سد تلك القوى القبلية يف منطقة حكمه 
�سد  الفرتة  تلك  يف  ظهرت  التي  الفتاوى  بعد  خا�سة  االإجنليز،  �سد  خرجت  التي 
االإجنليز، ومل يلق اأهمية لالت�ساالت من العثمانيني معه لك�سب والئه �سد االإجنليز، 
فقد اأ�سدر بيانا اإىل جميع القبائل العربية يف العراق واملحمرة بدعوتهم لالن�سمام 
لالإجنليز، الدولة الوحيدة -على حد قوله- املحبة لرقي الب�سر على اختالف اأجنا�سهم 
ومذاهبهم، وطلب من قواته اأن ت�سرب املعار�سني لهم موجًها ابن اأخيه ال�سيخ حنظل 
اإىل قبيلة الباوية �سرق االأحواز حيث ق�سى على مقاومتهم، ثم توجه اإىل بني كعب 
يف الفالحية، ف�سرّي ابنه جا�سب بع�سرين األف من قبائل املحي�سن، فاأحلق بهم هزمية 

نكراء واأزال اإمارتهم وجعل عبود بن ذياب حاكًما عليهم من ِقبله)2(.
قدم روؤ�ساء القبائل املناه�سون �سده و�سد االإجنليز يطلبون العفو؛اإذ جند   
تقريًرا اإجنليزًيا يذكر فيها اأن "ال�سيخ خزعل متكن من الق�ساء على فتنهم واأراحنا 
منهم، وقد خدمنا اآنذاك خدمة كربى ال تن�سى، كما اأنه �ساعدنا كثرًيا يف حربنا مع 
الفاو جاءت اأهمية الفاو عندما تاأ�س�ست اأول حمطة للتغرافعامم 1861م من قبل الجنليز ,يف مو�سع بني جدويل عبدالله وحاجي ر�سيد    )1( 
 : الب�سرة   ( العربي احلديث واملعا�سر, ط1  ,تاريخ اخلليج  النجار واآخرون  , م�سطفى  الب�سرة مب�سافة 97كلم )60مياًل(  جنوب ميناء 

مطبعة جامعة الب�سرة ,1984م( �ض141.
م�سطفى النجار, التاريخ ال�سيا�سي, �ض154.   )2( 



جملة ت�أ�صيل العلوم {408}

االأتراك". على الرغم من اأن الدولة الفار�سية يف ذلك الوقت قد وقفت على احلياد ومل 
تقدم لالإجنليز اأي م�ساعدات اأو حماية تذكر. مرت فار�ض بظروف �سيئة بفعل الفتنة 
التي اأدت اإىل انق�سام املجتمع الفار�سي يف عهد حممد علي مظفر الدين بن نا�سر 
الدين القاجاري ق�سمني من يدعم الدميقراطية،والق�سم االآخر ال�سلطة الدكتاتورية اأو 
املطلقة؛ حيث تفاقمت االأحداث واأدت اإىل خلع ال�ساه حممد علي القاجاري 1909م، 
ومع هذه االأحداث كانت توالت اأحداث اأخرى يف الدولة العثمانية انتهت بخلع ال�سلطان 
عبد احلميد الثاين، فكان لتلك احلركات الثورية يف تركيا وفار�ض دعم لوج�ستي من 
قبل االإجنليز)1(. اأما موقف ال�سيخ خزعل من تلك االأحداث فقد كان موؤيدًا للثورة 
ا الناقمني عليه واأنعم عليهم بالعطاء، فا�ستغل املوقف وامتنع  على ال�ساه،كما اأيد اأي�سً
واأ�سبح منذ ذلك  �سنة 1875م،  اأقره مر�سوم  الذي  املال حلكومة طهران  عن دفع 
تلك  تاأثريات  يبعد  اأن  نف�سه  الوقت  وا�ستطاع يف  االأموال،  تلك  لهم  يدفع  ال  الوقت 
االأحداث عن اإمارته، على الرغم من وجود جمتمعات قبلية لديها اال�ستعداد يف القيام 
باأي اأعمال تخالف النظام الإثبات قوتها و�سطوتها)2(. وا�ستلم زمام االأمور بعد ال�ساه 
حممد علي ابنه االأ�سغر اأحمد ال�ساه الذي مل يتجاوز الثانية ع�سرة من عمره واأ�سبح 
حتت الو�ساية من كبار اآل قجار وذلك حتى �سنة 1914م. والواقع اأن فار�ض �سهدت 
ما بني 1906م - 1910م فو�سى �سيا�سية عامة، واأ�سبحت ال متلك زمام االأمور على 
معظم والياتها، ومل يتبق للملك الفار�ض يف طهران من ال�سلطة اإال ا�سمها، واأ�سبح 
التي  زمام االأمور واحلل والعقد يف يد االإجنليز والرو�ض بف�سل معاهدة 1907م 
اأدت اإىل تق�سيم فار�ض، ويف عام 1914م مت تتويج اأحمد ال�ساه ملًكا على فار�ض 
بعد اأن بلغ اأ�سده واأعلن حياد فار�ض يف احلرب العاملية االأوىل مع اأنها اأحد ميادين 

القتال ومل تن�سم الأحد املتحاربني)3(.
�سعد �ساكر �سلبي, عذبي الع�سيمي, ال�سكالية القانونية, �ض76.   )1( 

م�سطفى النجار, عرب�ستان خالل حكم ال�سيخ خزعل الكعبي , �ض 272.   )2( 
نف�ض املرجع,�ض 273.   )3( 
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فار�ض  بالد  على  ت�سيطر  الفو�سى  كانت  االأوىل  العاملية  احلرب  نهاية  بعد   
باأجمعها تقريًبا، ورو�سيا بعد ثورة 1917م غريت �سيا�ستها القي�سرية وان�سحبت 
من جميع مكا�سبها يف اتفاقية 1907م، فاحتلها االإجنليز، وا�ستطاع ال�سيد بر�ض 
 ، الفار�سية  احلكومة  رئي�ض  الدولة  وثوق  مع  معاهدة  عقد  1909م  �سنة  كوك�ض 
و�سمت فار�ض حتت احلماية االإجنليزية، وكان قبول تلك احلماية مقبواًل من ال�ساه 
واحلكومة، لكن ال�سعور العام ال�سعبي رف�ض تلك احلماية، على الرغم من القر�ض 
الذي قدم للحكومة الفار�سية من قبل االإجنليز الذي بلغ قرابة مليون جنية ي�سدد على 

ع�سرين �سنة بفائدة 7%، وجعلت ح�سيلة اجلمارك �سمانًا له)1(.
يف  البلدان  اأكرث  �سملت  لال�ستعمار  مناوئة  وطنية  حركات  قيام  زامنت   
ال�سرق االأو�سط يف م�سر وتركيا والهند وبالد ال�سام، فكان لها تبعات للتاأثري على 
الراأي العام يف فار�ض �سد املعاهدة، وكانت مو�سكو قد اأدركت اخلطاأ الفادح الذي 
الوجود  واأن  1907م،  اتفاقية  ح�سب  نفوذها  مناطق  من  ان�سحابها  اإثر  فيه  وقعت 
االإجنليزي يهدد م�ساحلها وممتلكاتها فتقدمت يف ال�سمال الفار�سي، فكان ال�ساه 
وحكومته عاجزين عن الت�سدي لتلك التدخالت، فظهر قائد فرقة احلر�ض القوزاق)2( 
ر�سا خان)3(. مما اأعادت احلركات القومية التي ظهرت يف تلك الفرتة تذكر اأجماد 
فاأطاح  فار�سية،  قومية  نزعات  من  بداخله  ما  واأ�سابت  الفار�سية،  االإمرباطورية 
باحلكومة اإثر انقالب يف فرباير عام 1921م دون اأي مقاومة، وفر�ض على ال�ساه 
وال�سيد �سياء الدين الطبطبائي)4(، فلم يكن اأمام ال�ساه اإال القبول من دون معار�سة 

م�سطفى النجار, عرب�ستان خالل حكم ال�سيخ خزعل الكعبي , �ض 272.   )1( 
فرقة القوزاق فرقة ع�سكرية ان�ساأها نا�سر الدين القاجاري على غرار الفرقة الرو�سية وذلك عندما وقع �سنة 1876م اتفاقًا مع رو�سيا يق�سي    )2( 
باأن يقوم الرو�ض بان�ساء وتدريب فرقة ع�سكرية ت�سمة )القوزاق( واأن يعهد بقيادتها اإىل �سابط رو�سي, وقد مت اإن�ساء ثالث كتائب قوزاقية, 
تتاألف كل واحدة منها 600مقاتل, �سالح حممد العلي, التاريخ ال�سيا�سي لعالقات اإيران ب�سرق اجلزيرة العربية يف عهد ر�سا �ساه بهلوي 

1925-1941م , ط1 ) الب�سرة : مركز درا�سات جامعة الب�سرة ,1984م( �ض23.
ر�سا خان ولد عام 1878م يف قرية ر�ست من اأعمال مازندران, حيث كانا اأبوه وجده �سابطني باجلي�ض الفار�سي وقتل والده يف حملة    )3( 
هرات يف عهد نا�سر الدين �ساه, وكان يف عامه الأول, اأما اأمه فهي قفقا�سية ) القوقاز, القوقا�ض( دخل اجلي�ض وعمره خم�ض ع�سرة �سنه 
يف اإحدى فرق القوزاق, عرف بر�سا مريينجه قبل الو�سول اإىل ال�سلطة, د اآمال ال�سبكي , تاريخ اإيران ال�سيا�سي بني الثورتني  1906-

1979م, ط1 ) الكويت : املجل�ض الوطني للثقافة والفنون والآداب, 1999م( �ض47-46.
�سحايف اإيراين من ال�سحفيني الأحرار, ابن اأحد الزعماء الدينيني كانت مدة رئا�سة للوزارة مائة يوم وا�سطدم بر�سا خان عندما حاول    )4( 
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على ت�سكيل حكومة جديدة)1(. وما حركة ر�سا �ساه اإال جزء من احلركات القومية 
التي اأخذت جتتاح بلدان ال�سرق بعد نهاية احلرب العاملية االأوىل؛ وذلك نتيجة لعدم 
ح�سول بلدانهم على حق تقرير امل�سري، ور�سا �ساه ذو النزعة القومية الفار�سية ما 

هو اإال واحد من القوميني يف تلك الفرتة.
العاملية االأوىل فقد ظهر تغري كبري يف �سيا�ستهم  اأما االإجنليز بعد احلرب   
وتزامن  خزعل،  ال�سيخ  مع  املطلقة  التزاماتها  بدلت  عندما  تغري  واأول  املنطقة،  يف 
ذلك مع ظهور ر�سا خان ال�سابط القومي الذي كان معجًبا ب�سيا�سة م�سطفى كمال 
اأتاتورك يف تركيا، وتاأثر ب�سخ�سيته اإىل حد بعيد. تدرج ر�سا خان يف منا�سب 
ال�سلك الع�سكري حتى و�سل اإىل من�سب وزير الدفاع يف وزارة ال�سيد �سياء الدين 
الطبطبائي، وقائًدا عاًما للقوات امل�سلحة، وبداأ حتديث اجلي�ض الفار�سي وا�ستعان 
باجلنود االإجنليز حمل اجلنود الرو�ض، ووجد االإجنليز يف ر�سا خان الرجل الذي 
اإىل منطقة امل�سالح االإجنليزية خا�سة اخلليج  الرو�ض من مد نفوذهم  �سوف مينع 
املنطقة وتغري حتالفاتها.  ال�سيا�سات االإجنليزية يف  العربي، وتزامن ذلك مع تغري 
لقدحقق ر�سا خان جناحات يف ال�سمال الفار�سي بعد تكوين جي�ض قوي من العدة 
حماوالت  هناك  وكانت  له،  االأمر  وا�ستتب  1922م(   -1921( الفرتة  من  والعتاد 
يف  باري�ض  اإىل  طهران  مغادرة  اإىل  ال�ساه  ا�سطر  مما  ف�سلت،  لكنها  عليه  للق�ساء 
رحلة غري حمددة)2(. وكان ما ي�سغل ر�سا خان هو اإيجاد وحدة قومية واحدة حتت 
ظل ذات قومية فار�سية، وانتعا�ض اإمرباطورية اقت�سادية خا�سة اأن فار�ض يف تلك 
الفرتة كانت تعاين من اأزمة اقت�سادية كبرية، فكانت تلك املهام الرئي�سة اأمام ر�سا 

خان لتحقيقها وكان عليه اأن ي�سابق الزمن فيها.
�سنة  معاهدة  بتوقيع  الفار�سية  الرو�سية  العالقة  الفرتة  تلك  يف  حت�سنت   
الكتاب  دار   : )القاهرة  الدكتور عبداملنعم حممد ح�سنني, ط1  اإيران ما�سيها وحا�سرها, ترجمة   , اإ�سالحات خا�سة, دونالد ولرب  فر�ض 

امل�سري, 1958م(�ض117.
م�سطفى النجار, التاريخ ال�سيا�سي, �ض228.   )1( 

د. فرح �سابر , ر�سا �ساه بهلوي التطورات ال�سيا�سية يف اإيران 1918-1939م, ط1 ) ال�سليمانية : مركز كرد�ستان للدرا�سات الإ�سرتاتيجية    )2( 
, 2013م( �ض90.
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1921م التي تق�سي با�ستقالل فار�ض التام، وتنازلت رو�سيا عن كل ما بيدها من 
فار�ض.كان  اأجنبي عن  نفوذ  اأي  اإبعاد  الفار�سية، وا�سرتطت مقابل ذلك  املقاطعات 
ال�سيخ خزعل يراقب الو�سع الذي يحدث يف فار�ض عن كثب، وزادت خماوفه من 
ر�سا خان واأطماعه، و�سرح عن ذلك لويل عهد فار�ض اآنذاك حممد ح�سني مريزا 
الرو�سية  العالقة  لتح�سن  فكان  اأوروبا)1(.  اإىل  طريقه  اأثناء  يف  املحمرة  زار  الذي 
خزعل،وكان  ال�سيخ  موافقة  بعد  املحمرة  يف  رو�سية  قن�سلية  فتحت  اأن  الفار�سية 
االإجنليز يراقبون املوقف بحذر وقد طلبوا من ال�سيخ خزعل االمتناع عن االت�سال 
بالقن�سل الرو�سي. اأما االأحواز يف تلك الفرتة فكان بينها وبني فار�ض فرق �سا�سع 
من حيث االإيرادات والنه�سة احل�سارية ووجود اآبار النفط والرثوة الزراعية، وهذه 
العنا�سر التي تفتقدها فار�ض وتنبه لها ر�سا خان، لذلك من اأقواله:"اإن معادن نفط 
اجلنوب ا�ستوىل عليها االأجانب وحرموا الفر�ض االنتفاع به يف امل�ستقبل")2(، واإن 
�سمه لالأحواز �سوف يتيح له املطالبة مبناطق اأخرى وهي مناطق �سط العرب ذات 
القيمة االقت�سادية واالإ�سرتاتيجية، فبداأ مبطالبات باأداء ال�سرائب املتاأخرة واأ�سدر 
اأمره اإىل موظفي املالية للقيام باإح�ساء االأمالك االأمريية وت�سجيل الواردات، وطلب 
املهام واالإجراءات، وكانت  بتلك  املالية ماك كورما كالقيام  التح�سيالت  من رئي�ض 
تدفع  مل  التي  ال�سنوات  طيلة  املتاأخرة  املبالغ  منها  طلب  التي  املناطق  من  االأحواز 
للحكومة يف طهران، وقد مت االجتماع مع ال�سيخ خزعل بهذا اخل�سو�ض واتفقوا 
على مبلغ خم�سمائة األف تومان، دفع ال�سيخ خزعل منها مائة األف والباقي ي�سددها 
عن طريق اأق�ساط، وكل ق�سط ع�سرون األف تومان اأي ع�سرون ق�سًطا، ويكون اأول 
دفعة اأول برج من بداية ال�سنة ال�سم�سية 1303هـ بو�ساطة امل�سرف ال�ساهن�ساهي 
باملحمرة، اأما حت�سيل الواردات بعد �سنة 1902م )1302هـ ( فقد حددتها االتفاقية 
باالآتي : يدفع ال�سيخ خزعل كل عام �سم�سي منذ عام 1303هـ مبلغ مائة وخم�سني 

د . اآمال ال�سبكي, مرجع �سابق, �ض51.   )1( 
م�سطفى النجار, عرب�ستان خالل حكم ال�سيخ خزعل الكعبي, �ض281.   )2( 
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ميلكها  التي  االأمالك  جميع  عن  وذلك  مت�ساوية  �سنوية  اأق�ساط  باأربعة  تومان  الف 
عن  نيابة  املاليات  ال�سيخ خزعل حت�سيل  اإىل  وعهد  بيده،  التي  الفرمانات  مبوجب 
احلكومة الفار�سية، ومت االتفاق عن ح�سم ع�سرين األف تومان كم�سروفات لديوانه 
الر�سمي وحلر�سه اخلا�ض، كما ن�ض االتفاق اأن يدفع ال�سيخ خزعل اإ�سافة �سنوية 
قدرها األف تومان ما دامت االتفاقية �سارية املفعول. كان ال�سيخ خزعل يعرف جيًدا 
اأطماع ر�سا خان، واعتقد اأن االأموال قد توقف عن االأحواز ف�سارع اإىل اإنهاء ق�سية 

ال�سرائب ب�سكل �سريع وعدم اإتاحة الفر�سة لر�سا خان اأن يتقدم الإمارته)1(. 
وتوحيد  �سم  من  الإمارته  املجاورة  املناطق  يف  بها  قام  التي  االأعمال  لكن   
املناطق حتت حكمه جعلت ال�سيخ خزعل تزداد خماوفه، مما جعل ال�سيخ خزعل اأن 
الفار�سية،ويعد ذلك تدخاًل  االأخري مع احلكومة  باالتفاق  بعدم االعرتاف  ي�ستعجل 
يف ال�سوؤون الداخلية ومنافًيا للمر�سوم 1857م الذي منح والده اال�ستقالل الذاتي، 
لذلك اأ�سبح يعتقد ويجزم اأن ر�سا خان م�سمم على مناه�سة حكمه، واأن طلب تنفيذ 
االإجراءات املالية ماهي اإال ذريعة لالخرتاق، لذلك �سارع بطلب امل�ساعدة من العراق 
اأحمد اجلابر  امللك في�سل بن احل�سني ولكنه مل يجد اال�ستجابة، وطلب من  بقيادة 
اإمداده بال�سالح وكذلك مل يجد اال�ستجابة؛مما ا�سطره اأن يتوجه للقبائل املجاورة 
لالإمارة، فرا�سل يو�سف خان )زعيم البختيارية( وغالم ر�سا خان )وايل ب�ستكوه(، 
وانتخب  ال�سعادة")2(،  ر�سمًيا"بحلف  حتالًفا  لي�سكل  لر�ستان  خان  جماهد  واأمري 
ال�سيخ خزعل رئي�ًسا لذلك احللف وكان مركزه املحمرة، وقدا ا�ستطاع املتحالفون 
اأن يح�سلوا على �سرعية حزبهم من ال�ساه واأحمد القاجاري من باري�ض، مما زاد 
ر�سا خان اإ�سراًرا على الق�ساء على ذلك التحالف الذي عدَّ االأحواز معقًل الالأ�سرار، 
باأنه  و�سف  الفرتة،حيث  تلك  يف  خان  ر�سا  �سد  خزعل  ال�سيخ  خطاب  يف  وزاد 
عدو االإ�سالم ومغت�سب احلكم يف فار�ض، وكان ر�سا خان يف ذلك الوقت رئي�ض 

م�سطفى النجار, التاريخ ال�سيا�سي, �ض 234.   )1( 
حلف ال�سعادة حلف الأحرار من اأجل بعث احلرية ال�سيا�سة يف اإيران, وكان ياأمل بتنظيمه ال�ساه واللوروالبختياريني واملعار�سة الربملانية    )2( 

يف جبهة واحدة لغر�ض الإطاحة ب�سلطة ر�سا خان, وليم تيودور, مرجع �سابق, �ض154-253.
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الوزراء ووزير الدفاع، ف�سمم على الزحف اإىل االأحواز بقواته الع�سكرية من طهران 
عن طريق اأ�سفهان – �سرياز، وبذل االإجنليز م�ساعيهم الإيقافه للحفاظ على توازن 
االأمور يف املنطقة للحفاظ على م�ساحلهم االقت�سادية خا�سة امل�سالح النفطية؛لكن 
بريطانيا  بالف�سل،وقال ر�سا خان يف مذكراته:"اإن عمالء  باءت  جميع حماوالتهم 
ال�سيا�سيني يجولون وي�سولون يف اجلنوب، ويعملون امل�ستحيالت الإقناعي وحملي 
على ترك ال�سيخ و�ساأنه")1(. كان ال�سيخ خزعل يعاين عدم التوافق مع القبائل يف 
قريبة  معهم  �سيا�سته  فكانت  بط�سه،  ومن  منه  يتبعونه خ�سية  كانوا  الأنهم  املحمرة؛ 
لال�سطهاد والقوة، فكان حكمه ميثل حكم القبيلة للقبائل االأخرى ولي�ض حكم الدولة 
الوطنية التي ين�سهر جميع مكونات املجتمع يف قالب واحد، وكذلك هناك م�سكلة 
االإجنليزي �سد  املع�سكر  واأ�سبح يف  االإجنليز  ال�سيخ خزعل دعم  اأن  اأخرى وهي 
فجوة  هناك  فكان  االأوىل،  العاملية  احلرب  االأخرى خا�سة يف  العربية  القبائل  اآراء 

كبرية بني الطرفني)2(.
فقط  ال�سيا�سية  االأمور  على  ال�سيخ خزعل  مع  اقت�سر عملهم  فقد  االإجنليز  اأما   
االأوىل،  العاملية  احلرب  قبل  ما  بتعهدات  اإيفاًء  ع�سكرية  وم�ساعدات  دعًما  له  تقدم  ومل 
علنًيا،  الفرتة خا�سة  تلك  ال�سيخ خزعل يف  بجانب  يدخلوا  اأن  االإجنليز يف  يرغب  ومل 
وبخا�سة بعد التوافق الرو�سي الفار�سي خ�سية اأن تفقد م�ساحلها االقت�سادية الوا�سعة 
يف فار�ض، كما اأنها كانت حذرة من اأي �سيا�سة جتعل ر�سا خان اأن يكون يف املع�سكر 
ال�سوفيتي خا�سة بعد اتفاقية 1921م وتقلي�ض النفوذ االإجنليزي كان ياأمل ال�سيخ خزعل 
من حلفائه االإجنليز للوقوف بجانبه، فقد كتب لل�سيخ اأحمد اجلابر لطماأنته بقوله: "اإن 
اأما عدد  العظمى الربيطانية وم�ساعدتهم،  الدولة  الله وم�ساعي رجال  االأمور من ف�سل 
وجود اأنفار من القوات القوزاق يف املحمرة وع�سرون يف عبادان وبقاوؤهم موؤقت")3(،  
توفى ال�سيخ خزعل يف اإيران وبقي جثمانه يف طهران حتى �سمحت احلكومة االإيرانية 

م�سطفى النجار, التاريخ ال�سيا�سي, �ض 235.   )1( 
م�سطفى النجار, عرب�ستان خالل حكم ال�سيخ خزعل الكعبي, �ض284.   )2( 

م�سطفى النجار, التاريخ ال�سيا�سي, �ض246 .   )3( 
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لعائلته بنقل رفاته اإىل النجف �سنة 1955م حيث دفن هناك.
النتائج: 

ال�سيا�سية لالأحواز قبيل احلكم االإيراين �سهدت متغريات كثرية  اإن االأحوال   /1
كانت �سببًا للحكم االإيراين.

هنالك خ�سومة داخل املجتمع االحوازي مع القبائل العربية .  /2
هناك فجوة ما بني ال�سيخ خزعل والقبائل االحوازية.  /3

العالقة القوية ما بني ال�سيخ خزعل واالجنليز هي مرجحة لكفة ال�سيخ خزعل  /4
 التو�سيات :

االهتمام بدرا�سة تاريخ منطقة االأحواز .  /1
تقوية العالقة بني احلاكم والرعية .  /2
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قشـــــــرة األرض برؤيــــــــــة تأصيليــــــــــــــة
د. فتح الرحمن عدلن مو�صى اأحمد •	

ملخـــــ�ض
تناول البحث ق�سرة االأر�ض بروؤية تاأ�سيلية ، وقدرة اخلالق االأعظم الفائقة يف   
اإعداد  االأر�ض للحياة وتهيئتها ال�ستقبال االإن�سان ، ومتثلت اأهداف البحث يف درا�سة 
واإثبات  االأر�سية،  الق�سرة  يف  حدثت  التي  املتغريات  اأهم  وتو�سيح  االأر�ض  ق�سرة 
ونهجه  الكرمي  القراآن  اأ�سلوب  وبني  اجلغرايف  العلمي  البحث  منهجية  بني  التوافقية 
التاريخي  املنهج  اأهمها:  مناهج  عدة  الباحث  وا�ستخدم  االأر�ض،  ق�سرة  معاجلة  يف 
واملنهج الو�سفي التحليلي واملنهج العلمي املعا�سر واملنهج التجريبي، واملنهج االإمياين 
للدرا�سات اجلغرافية، من اأهم النتائج التي تو�سل اإليها البحث اأن  ق�سرة االأر�ض جتود 
مبختلف الثمار والنباتات ، كذلك ق�سرة االأر�ض مثبتة بجبال را�سخة و�ساخمة و�سلبة، 
كانت االأر�ض يف ن�ساأتها االأوىل وعرة مت�سر�سة ولكن �سخر الله لها عوامل التعرية 
م�سرح حلياة  االأر�ض  ق�سرة  اأن  التو�سيات  اأهم  ومن  لالإن�سان،  و�سطحتها  فب�سطتها 
جميع الكائنات احلية لذلك يجب املحافظة على التوازن البيئي لالأر�ض. املحافظة على 
التي  االأر�ض  ق�سرة  والتاأمل يف  والتدبر  والتبذير.التفكر  التلوث واالإ�سراف  املاء من 

تدل على قدرة الله تعاىل.

العلوم. تاأ�سيل  مركز  عميد   - الرتبية  كلية   - اجلغرافيا  ق�سم   - م�سارك  اأ�ستاذ  	•
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Abstract
 The research dealt with the earth crust  with an original view, 
the ability of the Creator Superior in preparing the earth for life and 
for the reception of people,  the research objectives were Studying 
the Earth crust and  clarifying the most important changes that 
occurred in the earth crust, and to prove the combination between 
the methodology of geographical scientific research and the style and 
approach of the Holy Qur’an in the treatment of the earth crust, the 
researcher used several methods, the most important are: the historical 
method, the descriptive analytical method, Contemporary scientific 
method and experimental method, and the faith-based geographical 
studies approach,  the most important findings of the research That 
earth crust is rich with various fruits and plants.  Likewise, the earth 
crust is fixed by firm, lofty and solid mountains. The beginning  earth 
was Rugged and eroded, but God mocked its erosion factors and 
flatten it for human,  One of the most important recommendations is 
that the earth crust is for life and all living things, so we must maintain 
the earth environmental balance and Conserve water from pollution, 
extravagance and waste. meditation, contemplation and forethought 
of the earth`s crust Which indicates the power of God Almighty.
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املبحث االأول
ق�سرة الأر�ض روؤية تاأ�سيلية

لي�ض من ال�سروري اأن تتمثل تكوينات جميع االأزمنة والع�سور اجليولوجية   
املتعاقبة بكاملها يف كل بقعة من بقاع االأر�ض ، بل كثريا ما تختفي التكوينات التي 
تنتمي ملجموعة كاملة من الع�سور اجليولوجية املتعاقبة من منطقة من املناطق ، ومن 
املمكن  اأن تتمثل تكوينات الع�سور اجليولوجية جميعًا يف اأي جهة لو اأن هذه اجلهة 
ظلت طوال هذه الع�سور مغمورة مباء البحر الأن بقاءها على هذا النحو ي�ساعد على 
تراكم الروا�سب عليها حتت �سطح املاء كما يجعلها حممية من عوامل التعرية . اأما اإذا 
تاأثرت هذه اجلهة بحركات الق�سرة االأر�سية فانخف�ست حتت �سطح البحر يف ع�سر 
من الع�سور، ثم ارتفعت يف ع�سر اآخر وظهرت فوق �سطح البحر ، فاإنها يف حالة 
االنخفا�ض ترتاكم فوقها الروا�سب ، ويف حالة االرتفاع فاإن عوامل التعرية توؤثر يف 

التكوينات التي يتاألف منها �سطحها فتزيل كل اأو بع�ض تلك التكوينات)1(.
خلق الله االأر�ض من عدد كبري من املواد املختلفة  معادن ، �سخور ، مواد   
ع�سوية عالوة على ما يغلفها من هواء ، وما يجري عليها من ماء ، وكل هذه املواد يف 
حركة دائبة م�ستمرة ، فهنالك الرياح واالأمطار وجريان االأنهار، وحترك الثالجات، 
 ، املد وانخفا�ض اجلزر  املاء يف  ، وارتفاع  االأمواج  ، وا�سطراب  التيارات  و�سري 
وهنالك تغري درجات احلرارة ومنو النباتات وهجرة احليوان ، وهنالك ا�سطراب 

املواد امللتهبة يف جوف االأر�ض.
الق�سرة  �سطح  مظاهر  لتهيئة  االأعظم  اخلالق  �سخرها  التغريات  هذه  كل   
االأر�سية ال�ستقبال االإن�سان كخليفة يف االأر�ض ، فقد �سخر الله عوامل عظمي دائبة 
تعمل على نحت �سطح االأر�ض ال�سلد وتفتيته وتر�سيبه وتكوين الرتبة وخلق اأنواع 
اإىل حالة وما  ال�سخور من حالة  ، وحتول  االأر�ض  باطن  ال�سخور من  جديدة من 
فتحي عبد العزيز اأبو را�سي , كوكب الأر�ض ـ معامل �سطحه واأغلفته ـ درا�سة يف اأ�س�ض اجلغرافيا الطبيعية , بدون تاريخ , دار املعرفة    )1( 

اجلامعية , �ض19 .
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ي�سحب ذلك من تغريات عنيفة كطي الطبقات والتوائها وت�سقق االأر�ض وت�سدعها. 
توزيع  تغيري  اإىل  يوؤدي  بحيث  اجل�سامة  من  االأر�ض  ق�سرة  يف  التغري  كان  ورمبا 
 . عنها  وانح�سارها  الق�سرة  اأجزاء  على  البحار  مياه  طغيان  اإىل  اأو  واملاء  الياب�ض 
كل ذلك م�سخر باأمر الله تعاىل الإحداث تغريات دائبة يف وجه االأر�ض ويف ن�سب 
اَّذِي جَعََل لَُكمُ اأْلَرْضَ َذُلوًل  االأقوات التي قدرها الله وا�ستمرار الربكة فيها)1( }هُوَ ال

َفامْشُوا فِي مَنَاكِِبهَا وَُكُلوا مِن رِّْزقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ{ ]امللك: 15[
م�سكلة البحث :

تتمثل م�سكلة البحث يف االعتقادات عند الطبيعيني اخلاطئة لتف�سري ن�ساأة   
الق�سرة االأر�سية وميكن �سياغة امل�سكلة يف ال�سوؤال الرئي�سي التايل ملاذا خلق الله 

ق�سرة االأر�ض ؟ وتتفرع منه االأ�سئلة الفرعية االآتية :  
ما هو االختالف يف تكوينات الق�سرة االأر�سية ؟  /1

ما هي ق�سرة االأر�ض ؟   /2
هل ق�سرة االأر�ض جتود مبختلف الثمار والنباتات ؟  /3

ملاذا ق�سرة االأر�ض مثبتة بجبال را�سخة و�ساخمة و�سلبة  ؟  /4
هل كانت االأر�ض يف ن�ساأتها االأوىل وعرة مت�سر�سة ولكن �سخر الله لها عوامل   /5

التعرية فب�سطتها و�سطحتها لالإن�سان ؟
6/ هل ق�سرة االأر�ض تعي�ض فيها جميع الكائنات احلية ؟

فرو�ض البحث :
تختلف تكوينات الق�سرة االأر�سية ولذلك جند منها الرخوة وال�سلبة وال�سبخة   .1

والرملية وتختلف األوانها.
ق�سرة االأر�ض اجلزء الرقيق منها الذي مهده الله ليكون �ساحلًا للحياة النباتية   .2

واحليوانية متهيدًا ال�ستقبال االإن�سان  .
عبد العليم عبد الرحمن اخل�سر , املنهج الإمياين للدرا�سات الكونية يف القراآن الكرمي , 1407هـ املوافق 1987م , الدار ال�سعودية , ط3 ,    )1( 

�ض373.
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ق�سرة االأر�ض جتود مبختلف الثمار والنباتات .  .3
ق�سرة االأر�ض مثبتة بجبال را�سخة و�ساخمة و�سلبة ولكن الله �سبحانه وتعاىل   .4

جعل فيها م�سالك واأودية واأنهار   .
الله لها عوامل  كانت االأر�ض يف ن�ساأتها االأوىل وعرة مت�سر�سة ولكن �سخر   .5

التعرية فب�سطتها و�سطحتها لالإن�سان .
ق�سرة االأر�ض م�سرح حلياة جميع الكائنات احلية .  .6

اأ�سباب اختيار البحث :
يرجع اختيار املو�سوع جلملة من االأ�سباب:  

قلة الدرا�سات التف�سيلية التاأ�سيلية يف هذا اجلانب .  .1
الكونية  اجلغرافية  بالظواهر  ال�سريفة  النبوية  وال�سنة  الكرمي  القراآن  اهتمام   .2

الطبيعية لعل النا�ض يهتدون اإىل وجود ال�سانع احلكيم .
معار�سة بع�ض التف�سريات  للق�سرة االأر�سية  ملا جاء يف الكتاب وال�سنة .   .3

�سرورة تعميق فهم اأن كل املتغريات التي حتدث م�سخر باأمر الله تعاىل الإحداث   .4
تغريات دائبة يف وجه االأر�ض ويف مناخها ويف ن�سب االأقوات التي قدرها الله 

وا�ستمرار الربكة فيها. 
اأهداف البحث :

يهدف البحث اإىل التعرف على االآتي :  /1
ربط الق�سرة االأر�سية بالكتاب وال�سنة .  /2

درا�سة ق�سرة االأر�ض  .  /3
تو�سيح اأهم املتغريات التي حدثت يف الق�سرة االأر�سية .  /4

النبوية  وال�سنة  الكرمي  القراآن  يف  االأر�سية  الق�سرة  الأهمية  تف�سريات  تقدمي   /5
ال�سريفة .
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اأهمية البحث:
تنبع اأهمية البحث من االآتي :  

يعترب البحث اإ�سافة للدرا�سات اجلغرافية الطبيعية .  /1
م�ساهمة البحث يف ت�سحيح التف�سريات اخلاطئة لن�ساأة الق�سرة االأر�سية.  /2

�سرورة تعميق الفهم االإ�سالمي للق�سرة االأر�سية واالإميان بقدرة الله تعاىل.  /3
لالأنبياء  خامتًا  الله  عبد  بن  حممد  ور�سوله  تعاىل  بالله  لالإميان  الدعوة   /3

واملر�سلني. 
حدود البحث :

وتنق�سم اإىل:  
احلدود املكانية: الكون الوا�سع مبا يحويه من ال�سم�ض والقمر وال�سماء واالأر�ض 

واملاء وغريها. 
احلدود الزمنية :   2010م اإىل 2020م .

منهجية البحث :
معرفة  ت�سوقهم  الذين  الباحثون  ي�ستخدمه  الذي  املنهج  هذا  التاريخي:  املنهج 
ت�ستثري  املا�سي  معرفة  الأن  وذلك  املا�سي  يف  جرت  التي  واالأحداث  االأحوال 
اإىل  يهدف  املنهج  هذا  ي�ستخدمون  واملوؤرخون  والباحثون   . الدوام  على  االإن�سان 
منها  وينقبون  يجمعون احلقائق ويفح�سونها  ثم  املا�سية  الب�سرية  اإحياء اخلربات 
ويحققونها ويرتبونها وفقًا لقواعد معينة . ي�ستخدم هذا املنهج لدرا�سة املا�سي بوجه 
عام ملعرفة ما كانت عليه الظاهرات والعالقات املتداخلة بينها يف احلقب التاريخية 
املختلفة وبالذات العالقات ال�سببية امل�سئولة عن تطور وتبدل الظاهرات واالأحداث  عرب 
الزمن، يركز املنهج التاريخي على فهم احلا�سر والتمكن من اإ�ستقراء امل�ستقبل)1(.

اأحمد , حافظ فرح , 2009م , مرجع �سابق , �ض47 .   )1( 
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العالقات  تك�سف عن  التي  العلمية  التجربة  اأ�سلوب  على  يقوم  التجريبي:  املنهج 
ال�سببية بني املتغريات املختلفة التي تتفاعل مع الديناميات اأو القوى التي حتدث يف 

املوقف التجريبي)1(. 
االإ�ستنباطى واالإ�ستقرائى يف منهج  املنهج  العلمي املعا�سر : وهو دمج  املنهج 
واحد وهو من املناهج املطبقة يف العلوم االجتماعية ، ويهدف اإىل ك�سف الظواهر ثم 
الو�سف والتف�سري ، وهذا املنهج قوامه اال�ستقراء ، وهو االإنتقال من اخلا�ض اإىل 
العام ومن الظواهر اإىل قوانينها ، واالإ�ستنباط هو االنتقال من العام اإىل اخلا�ض ، ومن 

املبادئ اإىل النتائج لذلك فاإن هذا املنهج هو مزيج من اال�ستقراء واال�ستنباط)2(.
 ، للظاهرات  دقيق  و�سف  على  الو�سفي  البحث  يقوم   : التحليلي  الو�سفي  املنهج 
والعالقات  الظروف  بتحديد  ويهتم  وتف�سريه،  كائن  هو  ما  ما و�سف  على  ويعتمد 
التي توجد بني الوقائع ، وهو ال يقت�سر على جمع البيانات وتبويبها ، واإمنا مي�سي 

اإىل اأبعد من ذلك الأنه يت�سمن قدر من التف�سري لهذه البيانات)3(.
عند  االآتية  اخلطوات  يتخذ  الذي  هو  اجلغرافيا:  للدرا�سات  الإمياين  املنهج 

معاجلة اأي مو�سوع جغرايف)4(:
حتديد املفاهيم القراآنية بتتبع اأراء املف�سرين لالآيات الكرمية التي اأ�سارت اإىل الظاهرة.  -

يف  تخ�سع  جزئية  وقوانني  قواعد  �سكل  يف  املَُف�َسرة  القراآنية  املفاهيم  �سياغة   -
االأ�سل للقانون االإلهي العام االأعظم للكون.

التطبيق اجلغرايف ملا ورد يف القوانني امل�ساغة من املفاهيم القراآنية املف�سرة.  -
املطلق  و�سدقها  واأ�سلوبه  القراآن  ومنهج  العلمي  املنهج  بني  التوافقية  ا�ستنباط   -
و�سالحية االنتفاع بها لالإن�سان البدائي واإن�سان ع�سر الف�ساء وَمن بعده على 

ال�سواء.
جابر , عبد احلميد جابر, كاظم , احمد عي�سى, 1992م , مناهج البحث يف الرتبية وعلم النف�ض , دار النه�سة العربية , الب�سرة , �ض194.   )1( 

خري , �سفوح , 2000م , اجلغرافيا : مو�سوعها ومناهجها واأهدافها , �سوريا , دم�سق , ط1 , �ض194 .   )2( 
اأحمد , حافظ فرح , 2009م , مهارات البحث العلمي يف الدرا�سات الرتبوية والجتماعية , عامل الكتب , القاهرة , ط1 , �ض55 .   )3( 

د. عبد العليم عبد الرحمن اخل�سر, مرجع �سابق, �ض14.   )4( 
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م�سادر جمع املعلومات :
امل�سادر الأولية: املالحظة – الدرا�سة امليدانية  - الكتابة  وال�سنة . 

امل�سادر الثانوية: املراجع والكتب  واملجالت والدوريات . 
ال�سعوبات التي واجهت الباحث:

قلة املراجع  املوؤ�سلة يف علم اجلغرافيا الطبيعية .   
تنظيم البحث:

ي�ستمل البحث على اأربعة مباحث:  
املبحث االأول: اأ�سا�سيات البحث وي�ستمل على املقدمة وم�سكلة البحث والفر�سيات  
والزمنية  املكانية  وحدوده  ومناهجه  واأهميته  واأهدافه  البحث  اإختيار  واأ�سباب 

وم�سادر جمع املعلومات وال�سعوبات التي واجهت الباحث .  
املبحث الثاين: االإطار النظري وفيه اأدبيات البحث . 

املبحث الثالث: الق�سرة االأر�سية يف القراآن الكرمي وال�سنة النبوية : 
املبحث الرابع: اخلامتة والنتائج والتو�سيات . 
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املبحث الثاين
الإطار النظري

مفهوم ق�سرة الأر�ض:
واملوارد  اجلوفية  املياه  يف  تتمثل  طبيعية  مبوارد  االأر�سية  الق�سرة  متدنا   
املعدنية ويق�سد باملوارد املعدنية كل ما ي�ستخرج من ق�سر االأر�ض عن طريق حرفة 
والفحم  التعدينية  الطاقة  وم�سادر  معادن  اإىل  املعدنية  نق�سم  اأن  وميكن   . التعدين 

والبرتول والغاز الطبيعي .وميكن اأن نق�سم املعادن بدورها اإىل :
اأ/ معادن فلزية اأو الفلزات.

ب/ معادن ال فلزية اأو الالفلزات)1(.
مكونات ق�سرة الأر�ض :

ن�ساأتها  حيث  من  وخمتلفة  متنوعة  �سخور  من  االأر�سية  الق�سرة  تتكون   
طبقتني  من  االأر�سية  الق�سرة  وتتاألف   . كوكب  يف  احلياة  على  واأثرها  وطبيعتها 

هما:
:)Sial( 1/ طبقة ال�سيال

واالأملونيوم  ال�سيليكا  مكوناتها  على  ويغلب  حم�سية  �سخور  من  وتتكون   
ومتثلها �سخور اجلرانيت ويرتاوح عمقها بني 5ـــ60 كلم .

:)Sima( 2/ طبقة ال�سيم
�سخور  ومتثلها  واملغني�سيوم  ال�سيليكا  من  قاعدية  �سخور  من  وتتكون   

البازلت وي�سل عمقها اإىل 70 كلم.
تتكون الق�سرة االأر�سية من مواد خمتلفة ميكن تق�سيمها اإىل ق�سمني هما :  

النبات  بقايا  اإىل  تكوينها  يعود  التي  ال�سخور  وهي  ع�سوية:  مواد  اأ/ 
واحليوان.

حممد �سبحي عبد احلكيم , درا�سات يف اجلغرافيا العامة , 1980م ,دار النه�سة العربية , جامعة القاهرة والكتاب اجلامعي , �ض217.   )1( 
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مواد معدنية: وهي ال�سخور التي تكونت ب�سورة م�ستقلة من النبات واحليوان. ب/ 
املكونة  العنا�سر  هذه  واأهم  احلية  الكائنات  عن  مبعزل  ال�سخور  تتكون   
للمعادن هي االأك�سجني واالأملونيوم واحلديد وال�سوديوم واملغني�سيوم والبوتا�سيوم 
والكال�سيوم ....الخ . اأما املوارد ذات االأ�سل الع�سوي فهي الفحم احلجري والوؤلوؤ 

والكهرمان واالأحجار الكرمية)1(.
الأغلفة التي حتيط بالأر�ض :

يحيط بباطن الكرة االأر�سية غالف من ال�سخر اإحاطة تامة. ومن فوق هذا   
الغالف نرى غالفَا اآخر من املاء ولكنه ال يحيط باالأر�ض متامًا بل يرتك جزءًا ياب�سًا 
اأقل من ثلث ال�سطح كله طافيًا بارزا فوق �سطح البحار واملحيطات . ومن فوق هذا 
كله جند غالفًا غازيًا عظيمًا يحيط بالكرة االأر�سية اإحاطة تامة . وهنالك غالف اآخر 

غري مطرد يف توزيعه وانت�ساره وهو الغالف النباتي اأو احليوي.
تركيب الق�سرة الأر�سية : 

ترتكب  ق�سرة االأر�ض كيماويًا من 95 عن�سرًا، لكن معظمها نادر الوجود   
واأثر العنا�سر �سيوعًا وانت�سارًا ت�سعة.وهذه تكون حتو 98% من وزن ق�سرة االأر�ض. 
وياأتي االأوك�سجني يف املقدمة وتبلغ ح�سته حوايل الن�سف. يليه ال�سيلكون وهما 
العنا�سر  من  يوجد  وال  ال�سخري.  الغالف  وزن  اأرباع  ثالثة  حوايل  ميثالن  معًا 
املعروفة يف حالته العن�سرية  االأ�سلية �سوى القليل، ومنها الذهب والبالتني والف�سة 
والنحا�ض والكربيت، اأما معظم العنا�سر التي حتتويها ق�سرة االأر�ض فتوجد متحدة 

يف �سورة مركبات كيماوية متجان�سة تعرف باملعادن. 
ال�سخور : 

ال�سخور التي تتاألف منها ق�سرة االأر�ض عبارة عن مركب معدين ين�ساأ عن   
كالرخام.ولكن  واحد  معدن  من  ال�سخر  وقد يرتكب  املعادن.  من  اندماج جمموعة 

ح�سن اأبو  �سمور , على غامن, 1998م ــ 1419هـــ , مدخل اإىل اجلغرافية الطبيعية , ظ1 , �ض115 .   )1( 



{429}العـدد الرابع  والع�صـرون - �صوال  1443هـ / يونيو  2022م

االأغلب واالأعم اأن يتكون من جمموعة من املعادن ك�سخر اجلرانيت.
اإىل ثالث جمموعات  ن�ساأتها  اأ�سل  على  ال�سخور  تق�سيم  : ميكن  ال�سخور  اأنواع 

هي:
1ــ ال�سخور النارية ) اجلوفية ـــ الطفحية(

2ـــ ال�سخور الر�سوبية
3ـــ ال�سخور املتحولة)1(.

حركات الق�سرة الأر�سية :
كان الرتكار ق�سرة االأر�ض على مادة املانتل )الو�ساح( التي ترتكز بدورها   
القوة  عن  ناجتة  وتعر�سها حلركات  ا�ستقرارها  عدم  الرخوة  )الباطن(  النواة  على 
بطيئة  حركات  اال�ستقرار  عدم  عن  وينتج   ، االأر�ض  باطن  يف  توؤثر  التي  الباطنية 
ت�ستغرق ماليني ال�سنني ، وقد تغطي م�ساحات وا�سعة، واأخرى �سريعة مثل الزالزل 
التي  احلركات  احلال يف  هي  كما   ، الق�سرة  من  �سيق  نطاق  احلركة يف  تتم  وقد 
االأر�سية  الق�سرة  التي ت�سيب  القارات، وتتنوع مظاهر احلركات  ت�سيب �سواحل 

والتي توؤدي بدورها اإىل تكوين مظاهر ت�ساري�سية كربى متيز هذه الق�سرة مثل:
1/ احلركات البطيئة .

2/ احلركات ال�سريعة اأو املفاجئة)2(.

جودة ح�سنني جودة , اأ�س�ض اجلغرافيا العامة , 2004م , من�ساأة املعارف , الإ�سكندرية , بدون طبعة , �ض65 ., 67 .   )1( 
فتحي عبد العزيز اأبو را�سي , كوكب الأر�ســ معامل �سطحه واأغلفته الكربى ــ درا�سة يف اأ�س�ض اجلغرافية الطبيعية , اجلزء الثاين.   )2( 
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املبحث الثالث
مناق�سة الفر�سيات على �سوؤء الكتاب وال�سنة 

الفر�سية الأوىل:
وال�سبخة  وال�سلبة  الرخوة  منها  جند  ولذلك  االأر�سية  الق�سرة  تكوينات  تختلف 

والرملية وتختلف األوانها.
    ق�سرة االأر�ض مكونة من مواد بن�سب خمتلفة ولذلك جند منها الرخوة وال�سلبة 
والرملية وال�سبخة وبقاع االأر�ض التي ت�سكل ق�سرتها منها االأحمر واالأبي�ض واالأود 
)ويف االأر�ض قطع متجاورات( وقوله تعاىل )ومن اجلبال جدد بي�ض وحجر خمتلف 
اأنواع  بني  التمييز  اإىل  بالغة  دقة  يف  القراآن  اأ�سار  وقد   ، �سود(  وغرابيب  األوانها 
ال�سخور  قال الله تعاىل )واآية لهم االأر�ض امليتة اأحييناها واأخرجنا منه حبًا فمنه 

ياأكلون( .
الفر�سية الثانية :

اأن ق�سرة االأر�ض هي اجلزء الرقيق منها الذي مهده اخلالق االأعظم ليكون   
�ساحلًا للحياة النباتية واحليوانية متهيدًا ال�ستقبال االإن�سان .

الآيات:
مِنَ  وََأنزََل  سُبُالً  فِيهَا  لَُكمْ  وَسََلكَ  مَهْدًا  اأْلَرْضَ  لَُكمُ  جَعََل  اَّذِي  }ال تعاىل:  قال   
اَّبَاتٍ شَتاَّى{ ]طه:53[، و}وَاأْلَرْضَ َفرَشْنَاهَا َفنِعْمَ  السَّمَاءِ مَاءً َفَأخْرَجْنَا بِهِ َأْزوَاجًا مِّن ن
جَعََل  اَّذِي  و}ال  ،]6 ]النباأ:  مِهَادًا{  اأْلَرْضَ  نَجْعَِل  }َألَمْ  و   ،]48 ]الذاريات:  الْمَاهِدُونَ{ 
اَُّكمْ  ل ِرْزقًا  الثاَّمَرَاتِ  مِنَ  بِهِ  َفَأخْرَجَ  مَاءً  السَّمَاءِ  مِنَ  وََأنزََل  بِنَاء  وَالسَّمَاء  فِرَاشًا  اأَلرْضَ  لَُكمُ 
لَُكمُ اأْلَرْضَ بِسَاطًا *  ]البقرة: 22[، و}وَاللاَّهُ جَعََل  َتعَْلمُونَ{  َأندَادًا وََأنُتمْ  لِلّهِ  َفالَ َتجْعَُلواْ 
مِنْ  نَنُقصُهَا  اأَلرْضَ  نَْأتِي  اَّا  َأن يَرَوْاْ  و}َأوَلَمْ   ،]20-19 ]نوح:  فِجَاجًا{  سُبُالً  مِنْهَا  لَِتسُْلُكوا 
اَّذِي  ال ]الرعد: 41[، و}هُوَ  الْحِسَاِب{  وَهُوَ سَِريعُ  لِحُْكمِهِ  بَ 

ِّ
مُعَق َل  يَحُْكمُ  وَاللّهُ  َأْطرَافِهَا 

 ،]15 ]امللك:  النُّشُورُ{  وَإِلَيْهِ  رِّْزقِهِ  مِن  وَُكُلوا  مَنَاكِِبهَا  فِي  َفامْشُوا  َذُلوًل  اأْلَرْضَ  لَُكمُ  جَعََل 
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فِيهَا  وَجَعََل  اأَلرْضَ  مَدَّ  اَّذِي  ال ]الغا�سية: 20[، }وَهُوَ  َكيْفَ سُطِحَتْ{  رِْض  اأْلَ و}وَإِلَى 
َذلِكَ  فِي  إِنَّ  النَّهَارَ  اللاَّيَْل  يُْغشِي  اثْنَيِْن  َزوْجَيِْن  فِيهَا  الثاَّمَرَاتِ جَعََل   

ِّ
ُكل وََأنْهَارًا وَمِن  رَوَاسِيَ 

رُونَ{ ]الرعد: 3[. َقوْمٍ يََتَفكاَّ
ِّ
آَليَاتٍ ل

الفر�سية الثالثة :
ق�سرة االأر�ض جتود مبختلف الثمار والنباتات والتي تقول :  

اأن ق�سرة االأر�ض �سخية كرمية جتود مبختلف الثمار والنباتات. يتمثل هذا   
ال�سخاء الكرمي يف االآيات الكرمية يف االآتي:

َأسَْأُلُكمْ عََليْهِ  ُقل لاَّ  اْقَتدِهْ  َفِبهُدَاهُمُ  اللّهُ  اَّذِينَ هَدَى  ال }ُأوْلَـئِكَ  تعاىل:  قوله  يف   
اَّذِي جَعََل لَُكمُ اأْلَرْضَ مَهْدًا وَسََلكَ لَُكمْ  َأجْرًا إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِْكرَى لِلْعَالَمِنيَ{ ]الأنعام: 99[، }ال
اَّبَاتٍ شَتاَّى{ ]طه: 53[، }َأوَلَمْ  فِيهَا سُبُالً وََأنزََل مِنَ السَّمَاءِ مَاءً َفَأخْرَجْنَا بِهِ َأْزوَاجًا مِّن ن
 َزوٍْج َكِريٍم * إِنَّ فِي َذلِكَ آَليًَة وَمَا َكانَ َأْكَثرُهُم مُّؤْمِنِنيَ{ 

ِّ
رِْض َكمْ َأنبَْتنَا فِيهَا مِن ُكل يَرَوْا إِلَى اأْلَ

]ال�سعراء: 7 - 8[، }َأمَّنْ خََلقَ السَّمَاوَاتِ وَاأْلَرْضَ وََأنزََل لَُكم مِّنَ السَّمَاءِ مَاء َفَأنبَْتنَا بِهِ حَدَائِقَ 

َذاتَ بَهْجَةٍ مَّا َكانَ لَُكمْ َأن ُتنِبُتوا شَجَرَهَا َأإِلَهٌ مَّعَ اللاَّهِ بَْل هُمْ َقوْمٌ يَعْدُِلونَ{ ]النمل: 60[، وقوله 
اَّهُمُ اأْلَرْضُ الْمَيَْتُة َأحْيَيْنَاهَا وََأخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا َفمِنْهُ يَْأُكُلونَ{ ]ي�ض: 33[. تعاىل: }وَآيٌَة ل

وغريها كثري جدًا لنتعر�ض له – مب�سيئة الله – عند �سرح الغطاء النباتي من   
اجلغرافيا احليوية يف القراآن.

ويتمثل هذا ال�سخاء يف تنوع النبات على �سطح االأر�ض... فمنه للتغذية –   
ومنه للملب�ض – ومنه للدواء- ومنه فواكه لال�ستمتاع – ومنه طعام احليوان- ومنه 
لال�ست�ساءة، ومنه لبناء امل�ساكن ... ومنه للنزهة واال�ستجمام- وبناء ال�سفن- ومنه 

لل�سناعات الكيماوية وغريها... ومنه، ومنه... 
ويتمثل هذا ال�سخاء يف ا�سرتاك جميع النباتات يف الري مباء واحد... ولكن   
يخرج من االأر�ض التفاح احللو- واحلنظل املر- والقطن الناعم – وال�سبار ال�سائك، 

والقمح وال�سعري، والربتقال والليمون...
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بل اإننا جند من اأ�سناف الفواكه:
فواكه حم�سية كالربتقال والتمر هندي واالأنانا�ض والرمان.  -

وفواكه مرة كال�سليك والتوت ال�سركي )الفرامبوزا( واخلوخ.  -
وفواكه �سكرية كالقرا�سيا والتني، والربقوق والعنب والتمر.  -

واللوز  واجلوز  كالزيتون  دهنية  مواد  فيها  تكرث  التي  وهي  زيتية  وفواكه   -
والكوكو. 

وفواكه مائية كال�سمام والبطيخ.  -
وفواكه عطرية كاملاجنو واخلوخ.  -

وفواكه ن�سوية مثل ال�سفرجل والزعرور والغيرياء...فهي ن�سوية وقب�سة...  -
هذه اأنواع من فواكه االأر�ض، وما خفي عنا منها كثري، كلها تنبت يف اأر�ض   
تلك  معطاءة  �سخية  هي  وكم  لالإن�سان،  الله  هبات  اإنها  واحد،  مباء  وت�سقى  واحدة 

الهبات واملنح، �سخرها اخلالق االأعظم ليتمكن االإن�سان من اخلالفة يف االأر�ض.)1(
والطماطم  والربقوق  والتني  وامل�سم�ض  والب�سل  وال�سبانخ  فالكرنب   
لتمنح  نباتات �سخرها اخلالق االأعظم  القمح(...  والكرف�ض والبامبا والردة )ق�سرة 
العظمي لالإن�سان واأ�سنانه، وفيه  الهيكل  بناء  الذي منه  الكال�سيوم  االإن�سان عن�سر 

�سفاء فوري للجروح...
والطماطم  والبامبا  والتني  والليمون  والقمح  والذرة  وال�سعري  والربتقال   
واخليار واخل�ض وال�سبانخ... نباتات �سخرها اخلالق االأعظم لتمنح االإن�سان عن�سر 

املغني�سيوم الذي ي�ساعد الع�سل ومينع الفتق...
واجلوز،  واخليار  والقرنبيط  والفجل  واخل�ض  والقمح  والعد�ض  والب�سلة   
لوفرة  ن�ساطه  وا�ستمرار  املخ  غذاء  االإن�سان  لتمنح  االأعظم  اخلالق  �سخرها  نباتات 

عن�سر الف�سفور بها...
عبد العليم عبد الرحمن خ�سر , املنهج الإمياين للدرا�سات الكونية يف القراآن الكرمي , الدار ال�سعودية للطباعة والن�سر ,ط3, 1403هـ , �ض451 .   )1( 
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نباتات  والبنجر  والربقوق  والبلح  والزبيب  والب�سل  وال�سبانخ  االأحمر  والكرنب 
�سخرها اخلالق االأعظم لتمنح االإن�سان عن�سر احلديد الذي يعطي الدم اللون االأحمر 

ويحمي االإن�سان من فقر الدم...
�سخرها  نباتات  الهند.  وجوز  والفجل  وال�سبانخ  اجلزر  الكرنب  اأن  كما   
اخلالق االأعظم لت�ساعد على ه�سم باقي ماأكوالت االإن�سان من اللحوم واالألبان وذلك 
تلك  املعدة. والنباتات متعددة. متنوعة. متكاثرة  الذي ينظف  بالكلورين  الأنها غنية 

التي خلقها الله يف هذه االأر�ض.
عرث امل�ستعمر االأوربي يف جزيرة مدغ�سقر )ماال جا�ض( على �سجرة ت�سمى   
�سجرة امل�سافرين حتمل حوايل 24 ورقة منها ما ي�سبه القارورة وكل منها مملوء 
بحوايل لرت من املاء ال�سايف. والعجيب اأن هذا ال�سجر ينبت يف املناطق ال�سحراوية 

من ماال جا�ض!!!
ويف االأيام ال�سديدة احلرارة حيث ي�سبح احل�سول على املاء �سيئًا �سروريًا   
في�سرب  ال�سايف.  العذب  املاء  منها  فين�سكب  القارورة  تلك  ب�سق  امل�سافرون  .يقوم 
العط�سا. ويرتكها...فتلتحم مرة اأخرى من جديد كاأن مل ت�سق من قبل وتعباأ باملاء من 

جديد. فتبارك الله اأح�سن اخلالقني. 
ول�ست هنا اأ�سرح خ�سائ�ض النباتات فهذا علم قائم بذاته... واإمنا اتخذت   
االإميان  اإىل حظرية  ويعودوا  القوم  يتعظ  حتى  فقط  كعربة  املعجزة  ال�سور  بع�ض 

بالله...
يف الواليات املتحدة واأمريكا الو�سطى �سجرة تخرج اللنب...والوطنيون من   
املا�سية  اأي عن�سر عن لنب  الذي ال يختلف يف  لبنها  ي�سربون  الهنود احلمر كانوا 
وقد اأكت�سفها ) ا�سكندر همبولت(. وقدمها للعلماء الذين اأجمعوا على ارتفاع ن�سبة 
تلك  اأي  اأنها  العلماء  الع�سل... ويقول  ن�سبة من �سمع  اللنب مع وجود  بهذا  الق�سدة 
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اأمريكا  يف  ارتفاعها  ي�سل  عمالقة  �سجرة  وهي  الدفلية(.   ( ف�سيلة  من  ال�سجرة 
الو�سطى )املك�سيك( حوايل 30 مرت. ويف فنزويال حيث تقل االأمطار قد متر ب�سعة 

اأ�سهر على ال�سجرة دون اأن ت�سيب قطرة ماء واحدة.
ب�سكني  امل�سافر  يجرحها  اأن  ولكن مبجرد  ميتة.  �سجرة  وكاأنها  تبدو  حتى   
�سرعان ما ين�سكب اللنب االأبي�ض برائحته البل�سمية اخلفيفة وطعمه الذي ال يختلف 
عن الق�سرة املحال بال�سكر. واأجمع العلماء على وفرة العنا�سر الغذائية بهذا ال�سائل 

ال�سحري العجيب.
ونفعًا  عطاًء  االأر�ض  من  يخرج  ما  ب�سخاء  يخربنا  اأمل  العظيم.  الله  �سدق   

لالإن�سان. يف قوله تعاىل: }أومل يروا إىل األرض  كم انبتنا فيها من كل زوج كريم{.
و�سجرة االأراك ) االأراك(. هي ال�سجرة الوحيدة التي ياأخذ امل�سلمون منها   
)ال�سواك( وهي تنمو يف اجلزيرة العربية. ولو علم النا�ض فوائد ال�سواك الذي اأمرنا 

الر�سول �سلى الله عليه و�سلم با�ستخدامه ال كرثوا من ا�ستنباته يف مزارعهم..
واال�ستياك �سنة الأن النبي �سلى الله عليه و�سلم قال: )ال�سواك مطهرة للفم(.   
ا�ستكتم  )اإذا  و�سلم  عليه  الله  �سلى  لقوله  عر�سًا  االإ�ستياك  يكون  اأن  وي�ستح�سن 
يف  الواردة  االأحاديث  ومن  طواًل.  االإ�ستياك  يكون  اأن  ويجوز  عر�سًا(  فا�ستاكو 
ال�سواك خرب ابن خزمية: )لوالء اأن اأ�سق على اأمتي الأمرتهم بال�سواك عند كل و�سوء(.

وحديث ال�سيخني )لوالء اأن اأ�سق على اأمتي الأمرتهم بال�سواك عند كل �سالة(... اأي 
اإذا قام من  الله عليه و�سلم  النبي �سلى  اأي�سًا )كان  ال�سيخني  اإيجاب. وحديث  اأمر 
الله  �سلى  النبي  )كان  م�سلم-:  وحديث  به  يدلكه  اأي  بال�سواك(  فاه  ي�سو�ض  الليل 
عليه و�سلم اإذا دخل البيت بداأ بال�سواك( . واالأوربيون يطلقون على �سجرة )االأراك( 
�سجرة حممد عليه ال�سالة وال�سالم وبعد ما عرفوا بعد درا�ستها فوائد ال�سواك... 

ف�سلوه على الفر�ساة واملعجون. 
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يف اأغ�سان هذه ال�سجرة مواد تثبت االأ�سنان وتعالج تقرحات اللثة و�سعفها   
وتزيل  االأ�سنان  تبي�ض  الطيبة  االأراك  عنا�سر  اأن  كما  رخاوتها.  وتزيل  وت�سدها 
العقل  يف  وتزيد  الل�سان  وتف�سح  احللق،  وت�سفى  وتثبتها،  وا�سفرارها  ملحها 
وتزكي الفطنة وحت�سن لون الب�سرة، وتقم ال�سلب وتق�سى على الرطوبة يف العيون 
وحتد الب�سر، وتبطي ال�سيب، وت�سوي الظهر،وتقوى ع�سالت القلب واملعدة وع�سب 
العني، ف�سبحان الله اأعظم اخلالقني، و�سدق الله اأح�سن القائلني)1(: }الذي خلقين 

فهو يهدين، والذي يطعمين ويسقني، وإذا مرضت فهو يشفني{...
تلك �سور مب�سطة ملدى �سخاء الق�سرة االأر�سية وعطاءها لالإن�سان باأمر الله   
الواحد الرحمن.وما نعرفه من اأنواع النبات حتى االآن يزيد على ن�سف مليون �سنف 
على اختالف تراكيبها وتزاوجها ومعي�ستها واأعمارها. ويذكر العلماء اأن من النبات 
ما يعمر اأيامًا ومنه ما يعمر �سنني ومنه ما يعمر اأ�سعاف اأ�سعاف عمر االإن�سان فعلى 
�سبيل املثال يقولون اأن �سجرة )�سروة �سوما( يف �سهل المبارديا بايطاليا التي تبلغ 
امل�سيح  اأمتار قد �سبقت والدة  من االرتفاع 40 مرتًا وي�سل حميط �ساقها نحو 8 

باأربعني عامًا ومازالت قائمة.
بحوايل  باجنلرتا  كنت  مبقاطعة  برابورن  يف  �سجرة  عمر  العلماء  ويقدر   
)تك�سوديوم  �سجرة  ان  القول  النباتية ميكن  االأعمار  هذه  على  وقيا�سًا  3000�سنة 
د�سيت�سيوم( هي اأكرث تعمريًا اإذ ميكن اأن تعي�ض �ستة اآالف �سنة . وقد ورد يف تقرير 
علمي �سنة 1956 اأن الربوف�سور )روبرت �سون( عامل النبات ال�سهري قد اكت�سف 
يف االأردن قطعة متحجرة لغ�سن �سجرة قدمية، موجود يف اأرا�سي اللواء اجلنوبي 
وبعد حتليلها يف معامل باري�ض العلمية تو�سلوا اإىل اأن عمر هذه ال�سجرة املتحجرة 
115مليون �سنة. فتبارك الله اأعظم اخلالقني وا�سدق القائلني: }قل سريوا يف األرض 

فانظروا كيف بدأ اخللق{)2(.
عبد العليم عبد الرحمن خ�سر , املنهج الإمياين للدرا�سات الكونية يف القراآن الكرمي , الدار ال�سعودية للطباعة والن�سر ,ط3, 1403هـ , �ض451.   )1( 

م�سطفي عبد الرازق نوفل , الله والعلم احلديث , �ض224.   )2( 
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الفر�سية الرابعة :
�سبحانه  الله  ولكن  و�سلبة  و�ساخمة  را�سخة  بجبال  مثبتة  االأر�ض  ق�سرة   
}وجعل فيها رواسي  وتعاىل جعل فيها م�سالك واأودية واأنهار . يقول الله تعاىل: 

وأهنارًا {.
منحدرة  جوانب  له  الذي  االأر�سية  الق�سرة  من  جزء  باأنه  اجلبل  يعرف   
قمة  وله  بارزًا  حاجزًا  ي�سبح  بحيث   ، االأر�ض  من  حوله  عما  ويرتفع  ومنخف�سة، 
منفردة حادة اأو م�ستديرة ، ويقطعه من جوانبه وديان عميقة . اإال اأنه من ال�سعب 
و�سع حد للتفرقة بني اجلبل والتل واإن كان من املعتاد اأن يطلق على املرتفع الذي 
القمة  عر�ض  يزيد  اأال  وي�سرتط  تاًل.  ذلك  دون  اجلبلوما  ا�سم  مرتًا   400 يتجاوز 
اأوقطرها من 1000 مرت، واإال اأعد املرتفع مظهر اآخر من مظاهر اله�ساب)1(. ظاهرة 
ت�ساري�سية ت�سكل مع ال�سهول والنجود والروابي والتالل اجلانب الت�ساري�سي يف 
علم اجلغرافيا الطبيعية وقد وردت كلمة جبل يف القراآن الكرمي نحو 29 مرة حاملة 

دالالت متعددة وعميقة منها:
- اأنها اأوتاد االأر�ض .

- ورمز القوة وال�سموخ.
- واأنها الروا�سي الثابتة }َألَمْ نَجْعَِل اأْلَرْضَ مِهَادًا * وَالِْجبَاَل َأوَْتادًا{ ]النباأ: 6 - 7[.

ومن �سياق االآية القراآنية الكرمية اأخذنا التعريف املعجمي لكلمة )اجلبل( باأنه:  
امليداين  واأورد  قنة()2(،  اأو  فاأكمة  انفرد  فاإن  لالأر�ض عظم وطال  )كل وتد   
احلديثة  واجلغرافيا  �سفات  جمملها  يف  هي  واأو�ساعه  كثرية  اأ�سماء  واالإ�سكايف 
اأو  ــــ  اأوروجرافيا   Orography ي�سمى  بذاته  قائمًا  علمًا  للجبال  ت�سع  �سارت 
اأورولوجيا وهو علم و�سف اجلبال والكلمة م�ستقة من االإ�سطالح االأفريقي اأورو 
العلم  هذا  وي�سمل  الو�سف  graphy مبعنى  وغرافيا  EOS مبعنى جبل  اأو   Oros

فتحي عبد العزيز اأبو را�سي , 2006م , كوكب الأر�ض معامل �سطحه درا�سة يف اأ�س�ض اجلغرافيا الطبيعية , الإ�سكندرية , �ض129 .   )1( 
القامو�ض املحيط , اجلزء 3 , �ض355 .   )2( 
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 . بتكوينها  اخلا�سة  والنظريات  ون�ساأتها  و�سفها  حيث  من  اجلبال  درا�سة  حاليًا 
ويعرف اجلبل باأنه ) كتلة من االأر�ض ترتفع كثريًا عما جاورها ( ومن هذا التعريف 

جند اأن اجلبل اأعلى من التل)1(.
ومن هذا يت�سح اأن اجلبال هي اأوتاد ومثبتة لق�سرة االأر�ض .  

الفر�سية اخلام�سة :
كانت االأر�ض يف ن�ساأتها االأوىل وعرة مت�سر�سة ولكن �سخر الله لها عوامل   

التعرية فب�سطتها و�سطحتها لالإن�سان .
كانت االأر�ض يف فجر الن�ساأة وعرة مت�سر�سة ال�سطح و�سخر اخلالق االأعظم   
عوامل التعرية فب�ستها ومهدتها النت�سار االإن�سان }وإىل األرض كيف سطحت{.  
مل يكن �سطح االأر�ض يف فجر الن�ساأة كرويًا تام اال�ستدارة، اإذ كانت اأجزاء   
منه تتكون من �سخور بازلتية، بينما اأجزاء اأخرى تتكون اأ�سا�سًا من �سخور اأخف 
اأ�سبه  اإىل  املواد  احلرارة  اأحالت  ال�سطح  من  قليلة  اأميال  عمق  وعلى  كاجلرانيت، 
)املدائن الطيعة( التي ا�ستجابت ببطء للثقل اجلاثم فوقها فهبطت املناطق املكونة من 
�سخور ثقيلة، بينما ارتفعت املناطق املكونة من �سخور اأخف وزنًا اإىل م�ستوى اأعلى 

من ذلك الذي يكون كرة تامة اال�ستدارة لكي ي�ستقر عليها االإن�سان .
الفر�سية ال�ساد�سة:

ق�سرة االأر�ض تعي�ض فيها جميع الكائنات احلية.  
ففي   ، الدقة  منتهى  يف  االأر�ض  على  احليوان  مملكة  االأعظم  اخلالق  وزع   
املناطق االإ�ستوائية حيث ي�سود احلر واملطر الغزير طول العام جند يف غابات هذه 
املناطق جحافل القردة والن�ساني�ض والغوريال والزواحف واالأفاعي وغريها ح�سب 
ما يالءم كل حيوان يف ظروف معي�سته قال الله تعاىل: }وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي اأَلرِْض إِلاَّ 

عََلى اللّهِ ِرْزُقهَا وَيَعَْلمُ مُسَْتَقرَّهَا وَمُسَْتوْدَعَهَا ُكلٌّ فِي كَِتاٍب مُِّبنيٍ{ ]هود: 6[.
عبد العليم عبد الرحمن خ�سر , 1987م , املنهج الإمياين للدرا�سات الكونية يف القراآن الكرمي , �ض466.   )1( 



جملة ت�أ�صيل العلوم {438}

املبحث الرابع
خامتـــــة

يف خامتة هذا البحث ال بد يل اأن اأذكر قدرة الله �سبحانه وتعاىل يف خلق هذا   
الكون الرحب الف�سيح ، والذي لو دققنا النظر يف كل �سئ فيه جتلت لنا قدرة ال�سانع 
وعظمته . وقد ت�سمن هذا البحث اآيات قراآنية متيزت بح�سن ال�سياغة ودقة التعبري، 
االأر�ض  ق�سرة  الله �سبحانه وتعايل وبديع �سنعه  يف �سنع  قدرة  لنا  لتبني  وجاءت 
البحث من  تناولت مو�سوع  اأربعة مباحث  على  البحث  ا�ستمل   . لالإن�سان  وتهيئتها 

اأ�سا�سيات واإطار نظري ومناق�سة الفر�سيات واخلامتة والنتائج واأهم التو�سيات.
نتائج البحث :

تختلف تكوينات الق�سرة االأر�سية ولذلك جند منها الرخوة وال�سلبة وال�سبخة   .1
والرملية وتختلف األوانها.

ق�سرة االأر�ض اجلزء الرقيق منها الذي مهده الله ليكون �ساحلًا للحياة النباتية   .2
واحليوانية متهيدًا ال�ستقبال االإن�سان  .

ق�سرة االأر�ض جتود مبختلف الثمار والنباتات .  .3
ق�سرة االأر�ض مثبتة بجبال را�سخة و�ساخمة و�سلبة ولكن الله �سبحانه وتعاىل   .4

جعل فيها م�سالك واأودية واأنهار   .
الله لها عوامل  كانت االأر�ض يف ن�ساأتها االأوىل وعرة مت�سر�سة ولكن �سخر   .5

التعرية فب�سطتها و�سطحتها لالإن�سان .
ق�سرة االأر�ض م�سرح حلياة جميع الكائنات احلية .  .6

التو�سيات :
على  املحافظة  يجب  لذلك  احلية  الكائنات  جميع  حلياة  م�سرح  االأر�ض  ق�سرة   /1

التوازن البيئي لالأر�ض.
املحافظة على املاء من التلوث واالإ�سراف والتبذير .  /2

التفكر والتدبر والتاأمل يف الظاهرات الطبيعية التي تدل على قدرة الله تعاىل.  /3
االإميان بالله تعاىل ور�سوله خامت االأنبياء واملر�سلني.  /4
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امل�سادر واملراجع
اأوًل: القراآن الكرمي.

ثانيًا: املراجع.
القامو�ض املحيط ، اجلزء 3 ، �ض355 .  .1

اأحمد ، حافظ فرح ، 2009م ، مهارات البحث العلمي يف الدرا�سات الرتبوية   .2
واالإجتماعية ، عامل الكتب ، القاهرة ، ط1 ، �ض55 .

جابر ، عبد احلميد جابر، كاظم ، احمد عي�سى، 1992م ، مناهج البحث يف   .3
الرتبية وعلم النف�ض ، دار النه�سة العربية ، الب�سرة ، �ض194 .

جودة ح�سنني جودة ، اأ�س�ض اجلغرافيا العامة ، 2004م ، من�ساأة املعارف ،   .4
االإ�سكندرية ، بدون طبعة ، �ض65 .، 67 .

اجلغرافية  اإىل  مدخل   ، 1419هـــ  ــ  1998م  غامن،  على   ، �سمور  اأبو   ح�سن   .5
الطبيعية ، ظ1 ، �ض115 .

خري ، �سفوح ، 2000م ، اجلغرافيا : مو�سوعها ومناهجها واأهدافها ، �سوريا،   .6
دم�سق ، ط1 ، �ض194 .

عبد العليم عبد الرحمن اخل�سر ، املنهج االإمياين للدرا�سات الكونية يف القراآن   .7
الكرمي ، 1407هـ املوافق 1987م ، الدار ال�سعودية ، ط3 ، �ض373 .

فتحي عبد العزيز اأبو را�سي ، كوكب االأر�ض ـ معامل �سطحه واأغلفته ـ درا�سة   .8
يف اأ�س�ض اجلغرافيا الطبيعية، بدون تاريخ ، دار املعرفة اجلامعية ، �ض19 .

فتحي عبد العزيز اأبو را�سي ، كوكب االأر�ض معامل �سطحه واأغلفته الكربى ــ   .9
درا�سة يف اأ�س�ض اجلغرافية الطبيعية، اجلزء الثاين.

دار  ، 1980م،  العامة  اجلغرافيا  درا�سات يف   ، احلكيم  عبد  �سبحي  حممد   .10
النه�سة العربية ، جامعة القاهرة والكتاب اجلامعي ، �ض217.

م�سطفى عبد الرازق نوفل ، الله والعلم احلديث ، �ض224.  .11
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الواقــــع الثقافـــي ململكــــة غرناطــــة األندلسيـــة
من خالل كتاب اإلحاطة للسان الدين ابن اخلطيب- »رمحه اهلل« 

د. عبد اهلل بن علي بن اأحمد القرين •	

ملخـــــ�ض
تناول البحث الواقع الثقايف ململكة غرناطة االأندل�سية من خالل كتاب االإحاطة   
لل�سان الدين ابن اخلطيب -رحمه الله – ويهدف اإىل التعريف مبملكة غرناطة. التعرف 
على دورها يف احل�سارة االإ�سالمية. التعرف على احلالة الثقافية، واحل�سارية لهذه 
الثقافية  اأهمية البحث يف درا�سة مملكة غرناطة واحلالة  الغالية علينا. وتتمثل  اململكة 
غرناطة.  مملكة  جناح  يف  اأ�سهمت  التي  الثقافية  العوامل  ودرا�سة  لها.  واحل�سارية 
التاريخي  املنهج  الباحث  ا�ستخدم  غرناطة.  مملكة  واجهتها  التي  الثقافية  والتحديات 
واملنهج الو�سفي التحليلي واملنهج اال�ستقرائي،ومن اأهم النتائج:تعترب مملكة غرناطة 
من اأعظم املدن ال�ساهدة على رقي ح�سارة امل�سلمني. ُيعترب كتاب االإحاطة يف اأخبار 
عن  وتاريخيًا  واأدبيا،  ثقافيا  مرجعًا  يعترب  فهو  اخلطيب،  ابن  كتب  اأجل  من  غرناطة 
املعتدل،واالأر�ض  املناخ  به من  اململكة. كان ملوقع غرناطة اجلغرايف، وما متيزت  تلك 
االهتمام  التو�سيات:  واأهم  بها:  العلمية  االأ�سر  من  كثري  ا�ستقرار  يف  االأثر  الطيبة، 
املوؤمترات  اخل�سو�ض.اإقامة  وجه  على  وغرناطة  عمومًا،  االأندل�سية  احل�سارة  باإبراز 
التي تك�سف عن العطاء العلمي، واالأدبي الذي قدمه العالمة ل�سان الدين ابن اخلطيب 

رحمه الله – وغريها من علماء االأندل�ض.

ال�سعودية.  - القرى  اأم  – جامعة  الدين  واأ�سول  الدعوة  بكلية   - الإ�سالمية  والثقافة  الدعوة  بق�سم  امل�ساعد  الأ�ستاذ  	•
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Abstract
 The research dealt with the cultural reality of the Andalusia 
Kingdom of Granada through the book Al-Ihtaaat by Lisan Al-Din Bin 
Al-Khatib - may God have mercy on him - and aims to introduce the 
Kingdom of Granada. Learn about its role in Islamic civilization. Learn 
about the cultural and civilization situation of this dear kingdom to us. 
The importance of the research is to study the Kingdom of Granada 
and its cultural and civilization situation. And study the cultural 
factors that contributed to the success of the Kingdom of Granada. 
And the cultural challenges faced by the Kingdom of Granada. The 
researcher used the historical method, the descriptive analytical 
method, and the inductive method, and among the most important 
results: The Kingdom of Granada is considered one of the greatest 
cities witnessing the advancement of Muslim civilization. The book 
Al-Ihtaaat fi Akhbar Granada is considered one of the books of Bin Al-
Khatib, as it is considered a cultural, literary, and historical reference 
on that kingdom. Granada>s geographical location, and its moderate 
climate and good land, had an impact on the stability of many scientific 
families in it: The most important recommendations: Paying attention 
to highlighting the Andalusia civilization in general, and Granada in 
particular. Holding conferences that reveal the scientific and literary 
tender presented by the scholar Lisan Al-Din Bin Al-Khatib, may God 
have mercy on him - and other scholars of Andalusia.
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مقدمـــــة
احلمد لله رب العاملني، له النعمة، وله الف�سل علينا جعل لنا االأر�ض ذلواًل "   
وخ�ض بع�ض اأقطارها مبزايا تدعو اإىل االغتباط، واالعتمار، وحتث على ال�سكون، 
واال�ستقرار، متبواأً ف�سيحًا، وهواًء �سحيحًا، وماًء منريًا، وامتناعًا �سهريًا، ورزقًا 
ن�سر  من  به  الله  اأجنز  "الذي  اأنبيائه،  اأ�سرف  على  وال�سالم  وال�سالة،  رغدًا")1(، 
لكل  االأق�سى، فرفعت  املغرب  له من  ُزٍوى  ما  بلغت دعوته  دينه احلق موعدًا، حتى 
بيته،  الله عن �سحابته،واآل  بكل ه�سبة م�سجدًا")2(، ور�سي  وبنت  معلمًا،  ه�سبة 

ومن تبعهم باإح�سان اإىل يوم الدين، اأما بعد:
فُتعترب مملكة غرناطة العريقة، والتي ا�ستمرت اأربعة ما يقرب من  قرون اأطول   
االإ�سالمية،  الثقافة، واحل�سارة  مل�ساعل  واآخرها حماًل  االإ�سالمية،  االأندل�ض  ممالك 

وهي �ساهدة اإىل يومنا هذا على ُرقي احل�سارة االإ�سالمية، وعلو قدرها االإن�ساين.
وقد زخرت امل�سنفات التاريخية عن االأندل�ض ببيان مف�سل عن متيزها الفريد   

يف الثقافة واحل�سارة الذي كانت مملكة غرناطة من اأجمل �سورها.
ابن  الدين  ل�سان  العالمة:  امل�سهورين  املتاأخرين  االأندل�سيني  االأعالم  ومن   
اخلطيب الغرناطي- رحمه الله -، والذي توىل الوزارة، وال�سفارة، وكان عاملًا موؤرخًا 
واأديبًا، و�سيا�سيًا مثقفًا، و�ساحب �سهرة وتاأثري يف اأهل ع�سره ،وقد حوى كتابه 
اأخبار غرناطة جزًء نفي�سًا عن تاريخ مملكة غرناطة،واأهلها واأعالمها،  االإحاطة يف 
ففي �سطورها �سياء احل�سارة االإ�سالمية، واملعارف التاريخية التي ت�سابق فيها اأهل 
غرناطة، مع البيان الوا�سح لف�سائل مدار�سها العلمية،وميادينها املعرفية. فرغبت 
يف بيان احلالة الثقافية و، احل�سارية لهذه اململكة الغالية علينا،والتي كان لها االأثر 

يف ا�ستمرار عطائها، و�سمودها اأمام الهجمات التي توالت عليها.
مقدمة ل�سان الدين ابن اخلطيب لكتاب الإحاطة يف اأخبار غرناطة, حتقيق: ملحمد بن عبدالله عنان, طبعة مكتبة اخلاجني بالقاهرة, الطبعة    )1( 

الثانية 1393هـ 79/1.
املرجع ال�سابق: 80/1.   )2( 
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م�سكلة البحث:
تتبلور م�سكلة البحث يف ال�سوؤال الرئي�سي ما الواقع الثقايف ململكة غرناطة   
االأندل�سية من خالل كتاب االإحاطة لل�سان الدين ابن اخلطيب- رحمه الله – وتتفرع 

منه االأ�سئلة االآتية :
1/ ما هي العوامل الثقافية التي اأ�سهمت يف جناح مملكة غرناطة؟

2/ ما هي التحديات الثقافية التي واجهتها مملكة غرناطة؟
اأهداف البحث :

1/ التعريف مبملكة غرناطة .
2/ التعرف على دورها يف احل�سارة االإ�سالمية .

3/ التعرف على احلالة الثقافية، واحل�سارية لهذه اململكة الغالية علينا.
اأهمية البحث:

1/ درا�سة مملكة غرناطة واحلالة الثقافية واحل�سارية لها .
2/ درا�سة العوامل الثقافية التي اأ�سهمت يف جناح مملكة غرناطة.

3/ درا�سة التحديات الثقافية التي واجهتها مملكة غرناطة .
منهج البحث :

واملنهج  التحليلي  الو�سفي  واملنهج  التاريخي  املنهج  الباحث  ا�ستخدم   
اال�ستقرائي .

خطة البحث :
ينق�سم البحث اإىل التمهيد واملبحث االأول :العوامل الثقافية التي اأ�سهمت يف   
جناح مملكة غرناطة املبحث الثاين : التحديات الثقافية التي واجهتها مملكة غرناطة 

واخلامتة .
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التمهيد
اأوًل: التعريف مبملكة غرناطة)1(:

قال ابن اخلطيب– رحمه الله -: " يقال َغّرناطة،ويقال اإغرناطة، وكالهما   
اأعجمي")2(، ومعناه باالإ�سبانية الرمانة، وهي من اأعظم مدن االأندل�ض يف اجلنوب 
االأندل�سي، وكانت ُتدعى يف القدمي بَق�سطيّلية، ومدينة غرناطة هي عا�سمة اململكة التي 
ا�ستقلت منذ القرن اخلام�ض برئي�سها، وكانت �سغرية مقارنة بجارتها اإلبرية)3(، فما 

لبثت اأن �سارت اأعظم منها، واأكرب.
اأقاليم االأندل�ض بعد زوال حكم االأمويني  وانف�سلت مملكة غرناطة عن بقية   
عن االأندل�ض واالأحداث التي جرت يف بداية القرن اخلام�ض، وكان اأزهى ع�سورها 
يف عهد ملوك بني ن�سر الذين حكموا االأندل�ض من عام: 635هـ. حتى انتهاء حكم 

امل�سلمني يف االأندل�ض عام: 897هـ.
وا�ستقر بها الكثري من االأدباء ، والعلماء ، والزهاد، ونزح اإليها امل�سلمون   
بعد تهاوي املدن االأندل�سية على اأيدي الن�سارى منذ اأواخر القرن اخلام�ض الهجري، 
وكانت اإلبرية مقر حكمها يف اأيام االأندل�ض االأوىل، واأر�ض اأهل اجلاه ، والعلم من 
اأعالمها حتى  قال ابن حيان– رحمه الله - : "فكان يجتمع بباب امل�سجد اجلامع من 
اإلبرية خم�سون َحَكَمَة – وهي ق�سبة تو�سع يف فم الدابة لتذييلها- كلها من ف�سة 
لكرثة االأ�سراف بها، ويدل على ذلك اآثارها اخلالدة، واأعالمها املاثلة، كطلل م�سجدها 
لت عن طم�ض معامله اأُكف الردى، اإىل بلوغ  اجلامع، الذي حتامل ا�ستطالة الِبلى، ك�سِ

ما ُف�سح له من املدى")4(.
انظر: الإحاطة يف اأخبار غرناطة, ل�سان الدين ابن اخلطيب, 1/ 91. والآثار الأندل�سية الباقية يف اأ�سبانيا والربتغال, حممد عبدالله عنان,    )1( 
مكتبة اخلاجني, الطبعة الثالثة, 1434هـ, �ض 160-183. والتاريخ الأندل�سي من الفتح الإ�سالمي حتى �سقوط غرناطة, د. عبدالرحمن 

احلجي, دار القلم,الطبعة الثامنة 1435هـ, �ض558-549.
الإحاطة يف اأخبار غرناطة, ل�سان الدين ابن اخلطيب, 1/ 91.   )2( 

اإلبرية: لألف فيها األف قطع, وبع�سهم يقول يلبرية, ولبرية: وهي كورة كبرية من الأندل�ض, بينها وبني قرطبة ت�سعون ميال, واأر�سها كثرية    )3( 
الأنهار والأ�سجار, وفيها عّدة مدن, منها: ق�سطيلية وغرناطة وغريهما, وهي من كور الأندل�ض, التي نزلها جند دم�سق من العرب. انظر: 
معجم البلدان, ل�سهاب الدين اأبو عبد الله ياقوت بن عبد الله احلموي, دار �سادر,الطبعة: الثانية,1995 م, 244/1. و�سفة جزيرة الأندل�ض 

منتخبة من كتاب الرو�ض املعطار, لأبي عبد الله حممد بن عبد الله احِلمريى, دار اجليل, بريوت, الطبعة: الثانية1408 هـ, 29/1.
الإحاطة يف اأخبار غرناطة, ل�سان الدين ابن اخلطيب, 1/ 92.   )4( 
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وقد حوت مملكة غرناطة مع حا�سرتها مدينة غرناطة مائة واأربعني قرية بها   
اأكرث من خم�سني جامعًا تخطب يف اجلمعة، ذكرها باأ�سمائها ابن اخلطيب- رحمه 

الله -)1(.
اجلنوب  من  كان  ما  اإال  الثالث  جنباتها  من  الن�سارى  ممالك  بها  وحتيط   
فبينها،وبني عدوة املغرب البحر املتو�سط، وهي معتدلة الهواء، ُت�سبه ببالد ال�سام يف 

ذلك.
واجلماعة، ويف  ال�سنة  اأهل  مذهب  على  فهم  االعتقاد  اأهلها يف  مذهب  اأما   
الفقه على مذهب االإمام مالك– رحمه الله -، مع وجود ي�سري ملذهب الظاهرية عند 

بع�ض اأعالمها.
لبة، و�سحانهم خ�سنة،  اأما عن و�سف اأهلها: " فج�سوم اأهلها ل�سحة الهواء �سُ  
ح�سنة،  " و�سورهم  َجِرّية")2(،  الغريزي  احلر  ملكان  ونفو�سهم  قوية،  ومهم  وُه�سُ
معتدلة  متو�سطة  وقدودهم  ُمّر�سلة،  �سود  و�سعورهم  حادة،  غري  معتدلة  واأنوفهم 
ر، واألوانهم ُزهر ُم�سربة بحمرة، واأل�سنتهم ف�سيحة عربية، وتغلب عليهم  اإىل الِق�سَ
الرببر،  من  وفيهم  عربية،  واأن�سابهم  املنازعات،  معاين  اأبية يف  واأخالقهم  االإمالة، 

واملهاجرة كثري")3(.
اأما عن لبا�سهم فهو من الكنت، والقطن، واحلرير امل�سبوغ املتعدد االألوان،   

والعمائم تقل يف زيهم اإال ل�سيوخهم،وق�ساتهم، وعلمائهم، واجلند العربي منهم.
اأما عن ن�سائهم فقال ابن اخلطيب– رحمه الله -: " وحرميهم حرمي جميل،   
وطيب  الثغور،  ونقاء  ال�سعور،  وا�سرت�سال  اجل�سوم،  وتنعم  بال�سحر،  مو�سوف 
الن�سر، وخفة احلركات، وُنبل الكالم، وح�سن املحاورة، اإال اأن الطول يندر فيهن، 
والتنفي�ض  امل�سبغات،  بني  واملظاهرة  العهد،  بهذا  الزينة،  يف  التفنن  من  بلغن  وقد 

انظر: الإحاطة يف اأخبار غرناطة, ل�سان الدين ابن اخلطيب, 1/ 132-126.   )1( 
الإحاطة يف اأخبار غرناطة, ل�سان الدين ابن اخلطيب, 97-96/1.   )2( 

املرجع ال�سابق, 1/ 134.   )3( 
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بالذهبيات والديباجيات والتماجن يف اأ�سكال احُللي، اإىل الغاية ن�ساأ ل الله اأن ُيغ�ضَّ 
عنهنّ  فيها عني الدهر، ويكفكف اخلطب، وال يجعلها من قبيل االبتالء والفتنة، واأن 

ُيعامل جميع من بها ب�سرته، وال ي�سلبهم لطفه بعزته وقدرته")1(.
وقد كان اأهلها ال يرون بلدًا �سنوًا لبلدتهم يف الف�سائل واملزايا اإال ما كان   
من مكة املكرمة، واملدينة النبوية، فهي كما قالها اأحد اأعالمها،واأقره على ذلك ابن 
اأولياء وُعباد، وما فوقه مرابط  اأ�سالء  اأدميها  " ما حتت  الله -:  اخلطيب– رحمه 

جهاد، ومعاقد األوية يف �سبيل الله")2(.
االأندل�ض  لتكون مملكة  ا�ستقاللها  وبقيت غرناطة �ساخمة م�ستقلة منذ عهد   
االأخرية التي حُتيط بهما مالك الن�سارى والتي حتاربهم وحتا�سرهم، وهي �ساخمة 
اأبية تقاوم وحدها اأحيانًا، وبعون من جارها يف املغرب حينًا اآخر، ليبقى �سعار بني 
االأحمر " ال غالب اإال الله " حقًا باقيًا حتى يومنا هذا ، فتحدى بعد اأن زال اأهلها زوال 

ح�سارتهم وتاريخهم.
املدة، رغم �سغرها  ا�ستمراُر مملكة غرناطة هذه  الغرائب  اُعترب من  "ولقد   
�سيا�سي، ووجود  �سلطان  للم�سلمني من  بقي  ما  على  �سكانها، وحمافظة  وقلة عدد 

ح�ساري معطاء")3(.
وت�سبه غرناطة من حيث ال�سكل العام قرطبة يف كونها تقع بني جمرى مائي   
من  العديد  ولها  �سور  من  باأكرث  م�سورة  باأنها  عنها  وتفرتق  ق�سمني،  اإىل  يق�سمها 
االأبواب والقالع العالية، ويف و�سطها يقع اجلامع واالأ�سواق ودار االإمارة،  ومن 
بني  للق�ساء  القا�سي  فيه  ويقوم  جي�سه،  األوية  االأمري  ويعقد  العلم،  ينت�سر  جامعها 

النا�ض)4(..
املرجع ال�سابق,1/ 139.   )1( 

الإحاطة يف اأخبار غرناطة, ل�سان الدين ابن اخلطيب, 1/ 255 وانظر: 258/1.   )2( 
التاريخ الأندل�سي من الفتح الإ�سالمي حتى �سقوط غرناطة, د. عبدالرحمن علي احلجي, دار القلم, الطبعة الثامنة1435هـ, �ض558.   )3( 

اأعمال: ندوة الأندل�ض قرون من التقلبات والعطاءات,  انظر: التخطيط العمراين ملدن الأندل�ض الإ�سالمية, د. حممد عبدالله احلماد, من    )4( 
الق�سم الثالث, طبعة: مكتبة امللك عبدالعزيز العامة, الطبعة الأوىل1417هـ, �ض 158-156.
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ثانيًا: التعريف بابن اخلطيب:
البارع،  واملوؤرخ  الرفيع،  وال�ساعر  والكاتب،  والطبيب،  الفيل�سوف،  هو   
ذو الوزارتني، وال�سفارة يف الدولة الن�سرية، الثاقب النظر، القوياالإدراك، العميق 
املعارف، وهو من اأعظم علماء االندل�ض واأدبائها، ل�سان الدين اأبو عبدالله حممد بن 
عبدالله بن �سعيد بن عبدالله بن �سعيد بن علي بن اأحمد ال�سلماين، وال�سلماين ن�سبة 

اإىل �سلمان، وهو حي من مراد من عرب اليمن القحطانية.
ال�سام يف قرطبة، ثم غادروا  وا�ستقر �سلف ابن اخلطيب بعد مقدمهم من   
قرن  اإىل طليطلة زهاء  فارحتلوا  �سنة 202هـ،  امل�سهورة  الرب�ض  بعد حادثة  قرطبة 
مدينة  غربي  لو�سة  مدينة  اإىل  ارحتلوا  بها  حُتيط  القالقل  بداأت  اإذا  ون�سف، حتى 

غرناطة م�سقط راأ�ض ابن اخلطيب)1(.
ولد ابن اخلطيب مبدينة لو�سة يف اخلام�ض والع�سرين من رجب �سنة 713هـ   
)16 نوفمرب �سنة 1313م( ون�ساأ يف بيت علم،وف�سل، وجاه، فكان جده عاملًا ورعًا، 
اإىل غرناطة، وعمل يف خدمة �سالطينها، واأُ�سبغ عليه  ثم كان والده كذلك،وانتقل 

لقب الوزارة.
فن�ساأ ابن اخلطيب يف غرناطة، وهي يومئذ اأعظم مركز ح�ساري اإ�سالمي   
الطب، واالأدب، واللغة  العلماء، واالأدباء، وعلماء  اأكابر  االإ�سالمي، وبها  الغرب  يف 

التي تعّلم عليهم ابن اخلطيب.
وبعد وفاة والده توىل مكانه يف ديوان االإن�ساء، وكان كاتب �سر ال�سلطان اأبي   
احلجاج يو�سف ومقربًا منه، فعظمت منزلته، وفيها �سدرت بقلم ابن اخلطيب العديد 
من الر�سائل امللوكية، "فقلدين ال�سلطان �سره، وملا ي�ستكمل ال�سباب، ويجتمع ال�سن، 
املبتداأ  وانظر:ديوان  ترجمة طويلة.  لنف�سه, 439/4-637. وهي  ترجم  فقد  اأخبار غرناطة  الإحاطة يف  ابن اخلطيب:  ترجمة  انظر يف    )1( 
واخلرب يف تاريخ العرب والرببر ومن عا�سرهم من ذوي ال�ساأن الأكرب, لالإمام: عبد الرحمن بن حممد ابن خلدون, دار الفكر, الطبعة: 
الثانية1408 هـ , 7/ 440-456. ونفح الطيب من غ�سن الأندل�ض الرطيب وذكر وزيرها ل�سان الدين بن اخلطيب, ل�سهاب الدين اأحمد بن 
حممد املقري التلم�ساين - دار �سادر- بريوت, الطبعة الأوىل1997م, الق�سم الثاين كاماًل, 181/5.وم�سادر يف تاريخ املغرب والأند�ض, 

اأ.د. عبدالواحدذنون طه, دار املدار الإ�سالمي, الطبعة الأوىل2011م,14-13.
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معززة بالقيادة، ور�سوم الوزارة، وا�ستعملني يف ال�سفارة اإىل امللوك، وا�ستنابني 
بدار ملكه، ورمى اإىل يدي بخامته، و�سيفه، وائتمني على �سنوان ح�سرته، وبيت 

ماله، و�سجوف حرمه، ومعقل امتناعه")1(.
فكان يف مكان عاٍل لدى ملوك الدولة الن�سرية، اإال اأنه مل يعدم امل�ستهدفني   
ملكانته امل�سغبني له، الطامعني يف النيل منه، حتى مّت لهم ذلك، ورحل ابن اخلطيب اإىل 
املغرب بعد اأن طلب من �سلطانه اإقالته للذهاب للحج فلم يجبه لذلك، فتحني الفر�سة، 
من  ينجه  مل  ذلك  لكن  وتعطف،  اعتذار،  ر�سالة  ل�سلطانه  واأر�سل  للمغرب،  وانتقل 
الغوائل، فالحقه طالبي الوقيعة فيه، حتى ُقتل واأُحرق بع�ض ج�سده- رحمه الله- يف 

ربيع االأول اأو الثاين �سنة 776هـ بقرب مدينة فا�ض.
وقد كتب ابن اخلطيب ترجمته لنف�سه يف كتابه االإحاطة، وق�ض عن رحالته،   
وتنقالته امل�سطربة كا�سطراب اأر�سه االأندل�ض، كما دون �سريته معا�سره و�سنوه 

ابن خلدون يف تاريخه، وو�سف م�سرعه املوؤمل لعامل كبري مثله)2(.
فكان ابن خطيب مع ما امتلكه من موهبة يف اللغة واالأدب، ُيعد مو�سوعة علمية نادرة،   

وهو بحق اأعظم كاتب ومفكر �سيا�سي اأجنبته االأندل�ض يف القرن الثامن الهجري)3(.
ثالثًا: التعريف بكتاب الإحاطة يف اأخبار غرناطة:

ُيعترب كتاب االإحاطة يف اأخبار غرناطة من اأجل كتب ابن اخلطيب، واأ�سهرها،   
اأوائل  بلدته غرناطة من  وله �سلة مب�سماه فقد حاول اال�ستق�ساء عن كل من دخل 
زمن الفتح حتى ع�سره، ممن ُعرف بقدر من ال�سرف، واملكانة،وال�سيا�سة، واالأدب، 
والعلوم، واجلهاد، والعبادة، كما اأفا�ض يف احلديث عن كل ما يتعلق بها من امل�ساكن، 

وو�سف اأهلها، ومن حكمها، ودخلها.
الإحاطة يف اأخبار غرناطة, ل�سان الدين ابن اخلطيب, 443/4.   )1( 

انظر: الإحاطة يف اأخبار غرناطة, 439/4-637.وانظر:ديوان املبتداأ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر ومن عا�سرهم من ذوي ال�ساأن    )2( 
الأكرب, لبن خلدون, 7/ 458-452.

بن  عبدة  واملغرب,  الأندل�ض  تاريخ  يف  املغرب  وانظر:  �ض14.  طه,  عبدالواحدذنون  اأ.د.  والأندل�ض,  املغرب  تاريخ  يف  انظر:م�سادر    )3( 
عبدالرحمن ر�سا ُكحيلة, الطبعة الأوىل1418هـ, �ض272.
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باأنه ينقل عن عدة موؤلفات �سبقته، والتي حتدثت عن  كما متيز هذا ال�سفر   
تاريخ االأندل�ض وعلمائها، وبع�سها يف خرب املفقود حتى االآن.

فهو من اأ�سهر كتبه، واأ�سخمها، وقد حوى عن تاريخ غرناطة، وتاأ�سي�سها،   
ملوكها،  و�سرية  وعاداتهم،  اأهلها،  و�سفة  ومناخها،  وقالعها،  وجغرافيتها، 
مو�سوعة  عن  عبارة  ولكنه  املحدد،  باملعنى  لغرناطة  تاريخًا  لي�ض  واأ�سرافها،فــ"هو 
و،االأو�ساف  االأخبار  من  اخلالدة،  االأندل�سية  املدينة  بهذه  يتعلق  ما  لكل  �ساملة 

واملعامل")1(.
داق احلب والهيام بالوطن الذي ولد فيه ودرج  وكاأن كتابته عن غرناطة �سِ  
ابن اخلطيب، والذي قال عنه يف ذلك" فل�ست ببدع ممن ُفنت بحب وطن، وال باأول من 
�ساقه منزل فاألقى بالعطن، فحب الوطن معجون بطينة �ساحبه، وطرفه يغري باإمتام 
االإ�سالمية،  وعا�سمتها  عهده،  يف  االأندل�ض  حا�سرة  ذلك  مع  وهي  حما�سنه")2(، 
وموطن العلم،و�ساحة اجلهاد، " فكم �سمت من رئي�ض يتقي ال�سباح هجومه، وعامل 
يربز للفتون فيطيعه عا�سيها،وعارف بالله قد و�سم ال�سجود جبينه، واأ�سعث اأغرب لو 

اأق�سم على الله الأبر ميينه، وبليغ قد اأذعنت لرباعة خطه و�سيجه اخلط")3(.
ولعلنا نظهر طريقة ابن اخلطيب يف كتابه االإحاطة، وما متيز به فيما يلي:  

اأنه تناول كل �سيء عن غرناطة ومن ذلك: و�سف جغرافياتها، وموقعها، وما  اأ- 
يحيط بها من املروج،واجلبال، وتاريخها مذ نزل بها العرب يف اأوائل الفتح، 
ومن دخلها، واأخبار ملوكها ووزرائها بنوع من التف�سيل، مع ذكر الأحداثها 

املوؤثرة.
املتعاقبني،  وملوكها  الن�سرية،  الدولة  ملوك  اأخبار  بالتفا�سيل  ت�سمن  اأنه  ب- 

ووزرائها، و�سعرائها، برتاجم فيا�سة ال تكاد توجد يف �سفر اآخر.
مقدمة الإحاطة يف اأخبار غرناطة, 3/1.   )1( 

الإحاطة يف اأخبار غرناطة, للعالمة ل�سان الدين ابن اخلطيب, مكتبة اخلاجني بالقاهرة, الطبعة الثانية 1393هـ, 85/1.   )2( 
انظر: الإحاطة يف اأخبار غرناطة, للعالمة ل�سان الدين ابن اخلطيب, 84/1.   )3( 
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اأن ابن اخلطيب �ساآم النا�ض، وتعرف على اأخبارهم، و�سمع العديد من الق�س�ض  ت- 
واالأحداث من اأفواه ذويها اأو من اأهل بيوتهم، فكانت نقاًل مت�ساًل الأخبار مهمة 

يف تاريخ غرناطة.
اأنه اعتنى عناية خا�سة برتجمة اأكابر العلماء، والكتاب،وال�سعراء من معا�سريه  ث- 
�سواء يف االأندل�ض اأو املغرب، واأورد كثريًا من �سعرهم،ونرثهم، ومرا�سالته 

معهم، وقد �سم كتابه من هذه الرتاجم زهاء اخلم�سمائة علٍم منهم.
اأنه التزم يف كتابه الرتتيب االأبجدي ال التاريخي، وق�سم كل جن�ض من االأ�سماء  ج- 
اإىل اأ�سناف تراتيبه، فيجعل امللوك،واالأمراء طبقة، والف�سالء،والعمال طبقة، 
قبل  والوزارة  ال�سيا�سة،  الأهل  االأ�سبقية  فاأعطى  ذلك،  ونحو  طبقة،  واملحدثني 
اأ�سحاب العلم،والعبادة، ولذوي العلم،واالأدب قبل الزهاد،واأ�سحاب الت�سوف؛ 
"ليكون االبتداء بامللك، واالختتام بامل�سك، ولينتظم اجلميع انتظام ال�سلك")1(.

واعتمد على م�سنفات �سبقته عن التاريخ االأندل�سي،وعن غرناطة خا�سًة كاملقتب�ض  ح- 
الغافقي،  القا�سم  الأبي  البرية  وعلماء  ع�ساكر،  مالقة البن  وتاريخ  البن حيان، 
ومن اأبرز موارده، موؤلفاته االأخرى مثل: كتاب: "عائد ال�سلة" و"طرفة الع�سر 
يف دولة بني ن�سر" و " وامللحة البدرية يف الدولة الن�سرية، والتاج املحلى يف 
م�ساجلة القدح املعلى، " وينقل ابن اخلطيب يف بع�ض كتبه من البع�ض االآخر 

كثريًا من ال�سذور، وهذه ظاهرة ملحوظة يف كثري من موؤلفاته")2(.
وت�سكلت ترجمته من وحدات ال يكاد يحيد عنها، واأبان عنها بقوله" وذهبت اإىل  خ- 
اأن اأذكر الرجل،ون�سبه، واأ�سالته،وح�سبه، ومولده،وبلده، ومذهبه، واأحواله، 
والفن الذي دعا اإىل ذكره اأو جلبه، وم�سيخته اإن كان ممن قيد علمًا اأو كتبه، 
اأدبه،  اأو  �ساعرًا  كان  اإن  و�سعره  ب�سببه،  الف�سل  كان ممن و�سل  اإن  وماآثره 
الله الرتغي  اأخبار غرناطة, للعالمة ل�سان الدين ابن اخلطيب, 87/1. وانظر: ابن اخلطيب يف كتابة الرتجمة, عبد  انظر: الإحاطة يف    )1( 

املرابط, جملة كلية الآداب والعلوم الإن�سانية بتطوان – جامعة عبدامللك ال�سعدي, العدد 2-1987م , �ض215.
مقدمة الإحاطة يف اأخبار غرناطة, ملحمد بن عبدالله عنان, 5/1.   )2( 
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وت�سانيفه اإن كان ممن األف يف فن اأو هذبه، وحمنته اإن كان ممن بزه الدهر اأو 
�سلبه، ثم وفاته اأو منقلبه، اإذ ا�سرتجع الله من منحه حياته، وما وهبه")1(.

وثائق  على  فيها  واطلع  الع�سر،  قاربت  �سنوات  كتابه  تاأليف  ا�ستغرق يف  اأنه  د- 
قيمةعن تاريخ الدولة الن�سرية ملكانه من الوزارة اأكرث من ع�سر �سنوات.

ما اأفا�ض يف �سفره القيم من تعليقاته النفي�سة يف موا�سيع �ستى، فلم يكتِف  ذ- 
بالرتجمة املجردة لالأعالم، فقد قال يف ترجمة اأحد االأعالم،وما ي�ساب به -مع 
ذكائه وعلو مرتبته العلمية- من الغفلة وال�سعف يف احلجاج عن نف�سه، وبيان 
ِعرٌب،  تعاىل  الله  "قلُت: ويف موجودات  ذلك:  على  فيعلق  على خ�سمه،  حجته 
امل�ستتة،  الطباع  املختلفة،  االأهواء  من  عليه  ُجبلوا  ملا  االإن�سان؛  عامل  واأغربها 

والق�سور عن فهم اأقرب االأ�سياء مع االإحاطة بالغوام�ض")2(.
االأ�سلوب ال�سيق االأدبي الذي متيز به كتابه؛ ليكون عماًل اأدبيًا رفيعًا، اخت�ض  ر-  
ال�سياغة  على  فاعتمد  البلدان،واالأعالم،  عن  االأخبار  كتب  من  الكثري  عن  به 
امل�سجوعة يف العديد من املوا�سع، والت�سبيهات البديعة، فيقول عن بع�ض من 
الكمائم،  عنه  تفتحت  والزهر  الغمائم،  باكرته  كالرو�ض  اأدب  " له  له:  يرتجم 
رفع منه راية خافقة، واأقام له �سوقًا نافقة..")3(، وقال عن اآخر: " طلع �سهابًا 
ثاقبًا، واأ�سبح ب�سعره لل�سعري �ساقبًا، فنجم وبرع، ومتم املعاين واخرتع.. 
الب�ساط  ذلك  جتديد  اإىل  وانتدب  الكرى،  بعد  البيان  �سرف  ع�سره  يف  نبه 

وانربى")4(.
فكانت له يف هذا الكتاب توقيعاته اخلا�سة، ومن ذلك قوله" " واإذا �سحب   
العمل �سدق النية اأ�سرقت من التوفيق كل ثنية، وطلعت من ال�سداد كل غرة �سنية")5(.

انظر: الإحاطة يف اأخبار غرناطة, ل�سان الدين ابن اخلطيب, 87/1-88. وانظر: ابن اخلطيب يف كتابة الرتجمة, عبد الله الرتغي املرابط,    )1( 
جملة كلية الآداب والعلوم الإن�سانية بتطوان – جامعة عبدامللك ال�سعدي, العدد 2-1987م , �ض218.

الإحاطة يف اأخبار غرناطة, ل�سان الدين ابن اخلطيب, 1/ 201-200.   )2( 
املرجع ال�سابق,12/3.   )3( 

املرجع ال�سابق, 345/1. وانظر: ل�سان الدين بن اخلطيب الناقد يف كتاب الإحاطة, جملة املورد العدد الثالث ل�سنة 1999م, �ض 62.   )4( 
املرجع ال�سابق  1/ 85.   )5( 
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وقوله عن بع�ض من حكم غرناطة يف فرتات ا�سطرابات االأندل�ض بعد زوال الدولة 
عن  وقوله  تنجده")1(.  واملقادير  ت�سعده،  واجلولة  التدابري،  "اأحكم  عنها،  االأموية 
بع�ض امل�ساهد يف قتال الن�سارى، والتي انت�سر فيها اأهل غرناطة: " وعظم الفتح، 
وَبَهَر ال�سنع، وطار الذكر، وثاب ال�سعد")2(. وقوله عن خطيب جامع كان يخاطب 
النا�ض يف خطبته على البديهة، فقال عنه بعد اإحدى خطبه: " وكان ذلك مما ا�ستدل 

به على قوة َجنانه، وانقياد ل�سانه لبيانه")3(.

املرجع ال�سابق 1/ 514.   )1( 
املرجع ال�سابق, 1/ 389.   )2( 

الإحاطة يف اخبار غرناطة, ل�سان الدين ابن اخلطيب, 3/ 138.   )3( 
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املبحث االأول
العوامل الثقافية التي اأ�سهمت يف جناح مملكة غرناطة

وملا كان ململكة غرناطة ال�سبق احل�ساري يف العديد من العلوم، وا�ستمرار   
لها  التي كان  الثقافية  التعرف على اجلوانب  اإىل  االأندل�ض دعا ذلك  ثباتها يف بالد 

االأثر يف ا�ستقامة اأحوالها، وا�ستمرا عطائها، ولعلنا نبينها يف النقاط التالية:
املوقع الذي متيزت به مملكة غرناطة:

الطيبة  املعتدل،واالأر�ض  املناخ  من  به  متيزت  اجلغرايف،وما  ملوقعها  كان   
اأر�ض ا�ستقرار لكثري من االأ�سر العلمية، حيث جعلها الله – كما يقول ابن اخلطيب-: 
َقِبيل ر�سوله عليه - اأف�سل ال�سالة واأزكى  " ثغر االإ�سالم ومتبواأ العرب االأعالم، 
ال�سالم -، وما خ�سها به من اعتدال االأقطار، وجريان االأنهار، وانف�ساح االعتمار، 

والتفاف االأ�سجار")1(. حتى مدحها ابن اخلطيب بقوله:
بلد يحفُّ به �لريا�س كاأنه     وجه جميل و�لريا�س عذ�ره

وكاأمنا و�ديه مع�سُم غادٍة      ومن �جل�سور �ملحكمات �سو�رُه)2(
فو�سفت باأجمل ال�سفات التي تدل على طيب مناخها وتربتها، والتفاف االأ�سجار   
عليها، وجمال جناتها،واأنهارها، وعذوبة مائها، وزينة ريا�سها، وما �سوى غري هذه 

ُله على حم�ض الفائدة، و�سريح العائدة")3(. اجلهة فغري ال حق بهذه الرتبة، مما ُمَعوَّ
وبعد  عهدها،  اأول  يف  االأندل�ض  بلدان  من  العلماء  من  الكثري  اإليها  فوفد   
انح�سار حكم امل�سلمني عن كثري من نواحي االأندل�ض يف �سمالها، و�سرقها،وغربها 
ابن  يذكر  ما  فكثريًا  بها،  وا�ستقروا  غرناطة،  االأندل�ض  يف  االإ�سالم  ح�سارة  اإىل 
اخلطيب عن بع�ض من ترجم لهم،واأ�سله من �سرق االأندل�ض اأو غربها، اأو يقول وجده 

من قرطبة اأو اإ�سبيلية.
الإحاطة يف اأخبار غرناطة, ل�سان الدين ابن اخلطيب, 1/ 84.   )1( 

املرجع ال�سابق,1/ 115.   )2( 
املرجع ال�سابق, 1/ 124.   )3( 
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وقد ذكر ابن اخلطيب كذلك العديد من تراجم الن�ساء ذوات العلم، واالأدب   
وامل�ساركة يف الفنون، واالآتي كان لهن االأثر يف التميز العلمي الذي نعمت به غرناطة 

لكن يالحظ اأن ذلك قليل جدًا)1(.
اهتمام ملوكها ووزرائها بالعلوم, وتقريبهم للعلماء: 

فقد اأثنى ابن اخلطيب على بلده غرناطة اأنها مقام للعلماء، واالأدباء، وامللوك   
من ذوي العظمة وال�سوؤدد، فقال عن غرناطة: " فكم �سمت جدرانها من رئي�ض يتقي 
املمنوحة  لنوائله  الغيُث  ويفتقر  ووجومه،  طروقه  الليل  ويتخوف  هجومه،  ال�سبح 
�سجومه، وعامل يربز للفنون فيطيعها عا�سيها، ويدعو بامل�سكالت فياأخذ بنوا�سيها، 
الأبر ميينه،  الله  على  اأق�سم  لو  اأغرب  واأ�سعث  جبينه،  ال�سجود  و�سم  قد  بالله  وعامل 

وبليغ قد اأذعنت لرباعة خطه و�سيجة اخلطب..")2(.
وكان العديد من ملوكها يقرب يف مرتبة الوزارة اأعالم اأهل غرناطة املربزين   

يف العلوم،واالآداب؛ ليكون اأهل �سره، وحملة اأمانته)3(.
االأعالم  دعوة  يف  ن�سر  بني  ملوك  �سارع  اأن  اخلري  من  احلال  امتد  بل   

االأندل�سيني من البلدات االأندل�سية االأخرى للوفود على غرناطة، والتعليم بها)4(.
وحني دخل العالمة ابن خلدون االأندل�ض يف اأوائل �سهر ربيع االأول من عام   
اأربعة و�ستني واأربعمائة، " اأنزله ال�سلطان، واأركب خا�سته لتلقيه، واأكرم وفادته، وخلع 

عليه، واأجل�سه مبجل�ض خا�ض، ومل يدخر عنه برًا وموؤاكلة، ومطايبة،وفكاهة")5(.
وبع�ض العلماء األف الكتب باإ�سارة من �سالطني بني ن�سر ووزراء دولتهم،   
ومنهم من يهدي كتبه اإليهم، طلبًا لنوالهم،وقربهم،وحمبة لهم)6(. الأعيانها،وعلمائه

انظر: الإحاطة يف اأخبار غرناطة, ل�سان الدين ابن اخلطيب, 1/ 430.   )1( 
الإحاطة يف اأخبار غرناطة, ل�سان الدين ابن اخلطيب, 1/ 84.   )2( 

انظر: الإحاطة يف اأخبار غرناطة, ل�سان الدين ابن اخلطيب, 1/ 223-22.   )3( 
انظر: املرجع ال�سابق,3/ 68. و 70/3. وانظر: درا�سات يف ح�سارة الأندل�ض وتاريخها, اأ.د. عبد الواحد ذنون طه, دار املدار الإ�سالمي,    )4( 

الطبعة الأوىل2004م, �ض165.
املرجع ال�سابق,3/ 499.   )5( 

انظر: الإحاطة يف اأخبار غرناطة, ل�سان الدين ابن اخلطيب, 3/ 237.   )6( 
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ا،واأدبائها،و�سعرائها،وعبادها، مما يعك�ض الرخاء العلمي الذي كانت تعي�سه مملكة 
غرناطة يف ذلك الوقت.

ابن  اهتمام  االإحاطة  كتاب  يف  العلماء  تراجم  يف  نقراأ  لنا،ونحن  ينب  وما   
اخلطيب بذكر �سيوخ مثاًل كل فقيه،ومقرئ،واأديب،وطبيب، وما هي املوؤلفات التي 
خلفها، كما يبني حب العديد منهم للتاأليف،واالإكثار منه حيث بلغ لدى بع�سهم ثالثون 

تاأليفًا يف فنوٍن خمتلفٍة)1(.
اأحبا�ض  يف  العلماء  بع�ض  �ساهم  بل  العلم،  لطالب  قائمة  االأحبا�ض  وكانت   

لطالب العلم، وحب�ض عليهم كتبه، وبع�سهم كان يحب�سها على اجلامع)2(.
وكان بع�ض اأهلها ُيعرف باأنه جماع للكتب، مقتنيًا لها، مغاليًا فيها، اأو اأن   
لديه كتبًا كثرية، وجمع منها مامل يكن عن َمِلك، وال �سك اأن الكتب من اأجل الو�سائل 

لبلوغ الرئا�سة يف العلم)3(.
اأن يجيزوا ابنه كما فعل  وكان بع�ض وزرائها يطلب من علمائها واأعالمها   
اأن  اإبراهيم بن �سفوان  اأحمد بن  االأديب  العامل  ابن اخلطيب حني طلب من  الوزير 

يجيَز البنه عبد الله)4(.
بل كان العديد ممن تقلد الوزارة بغرناطة من اأهل العلم،واملكانة الرفيعة فيها،   
ومل ت�سغلهم الوزارة عن التاأليف حتى قال ابن اخلطيب عن اأحدهم: " واأحيا معامل 
عاقه  وال  النظر،  عن  ال�سيا�سة  ُت�سغله  ومل  والتحديث،  احلديث،  راية  ورفع  االأدب، 
تدبري امللك عن املطالعة وال�سماع، واالإفراط يف اقتناء الكتب، حتى �ساقت ق�سوره 

عن خزائنها")5(.

انظر: كمثال على ذلك -وهو كثري- ترجمته لأحمد بن عبد النور بن را�سد يف الإحاطة يف اأخبار غرناطة, ل�سان الدين ابن اخلطيب, 1/    )1( 
197-198. وانظر: 93/3 يف ترجمة حممد بن عبدالله الفهري.

انظر: الإحاطة فياأ غرناطة, ل�سان الدين ابن اخلطيب, 3/ 79. وانظر: 81/3.   )2( 
انظر: املرجع ال�سابق, 1/ 208. وانظر: 259/1.   )3( 

املرجع ال�سابق,1/ 228. وانظر: 221/1.   )4( 
املرجع ال�سابق,2/ 446.   )5( 
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ومن اأ�سهر العلوم التي ا�ستفا�ست يف االأندل�ض علوم اللغة العربية،والقراءات،   
والهند�سة والفقه، فكان امل�ستغلون بها، امل�سهورون بها كثريين، وبع�سهم قيل عنه 
 " ابن اخلطيب:  عنه  قال  وبع�سهم  اللغة")1(،  على حتقيق  عمره  عاكفًا  "كان  باأنه: 
ل�سيبويه، ويخطئ من يخطئه)3(،  بالتع�سب  ُي�ستهر  الع�سر")2(، وبع�سهم  �سيبويه 

كما كان لعلم احلديث، والتاريخ االأعالم املن�سغلون به.
التوا�سل العلمي بني غرناطة وامل�سرق:

على  اأبى  وثقافيًا  علميا  ارتباطًا  الفتح  منذ زمن  بامل�سرق  االأندل�ض  ارتبطت   
الفكاك يف الع�سر االإ�سالمي،وكان احلج، وطلب العلم، واال�ستزادة فيه من علماء 
امل�سرق يف حوا�سر االإ�سالم حينئذ كم�سر، والعراق،وال�سام، وغريها ممن طاف 
والغربية،  امل�سرقية  بالبالد  جواٌل  باأنه  بع�سهم  و�سف  حتى  االأندل�ض،  علماء  بها 
نف�سه  اخلطيب  ابن  وحتى  غريبة،  وكتب  وا�سعة،  برواية  غرناطة  اإىل  منها  وعادوا 

اأر�سل بع�ض كتبه اإىل م�سر وقفًا)4(.
العلمي الذي  العلماء،واالأعالم دلياًل على احلراك  كما كانت املرا�سالت بني   
كانت تنعم به االأندل�ض،وما جاورها من البالد االإ�سالمية، فكانت املرا�سالت بني ابن 
االإحاطة مما  كتابه  اأثبتها يف  التي  ابن خلدون  اخلطيب وابن خلدون، ومرا�سالت 
كانت بينه وبني العديد من العلماء �ساهدة على �سعة العلم، وبلوغ املرتبة العالية يف 

البالغة، والكتابة، واالأدب الرفيع بينهم)5(.
كما حمل بع�سهم من علوم ال�سرق يف اللغة،واالأدب، واملنطق، واحلكمة، فاأفرغها   

بعد رحلته يف غرناطة، فكان مق�سد االأفذاذ، والعلماء،وال�سعراء، واأنعم بها اأهلها)6(.
الإحاطة يف اأخبار غرناطة, ل�سان الدين ابن اخلطيب, 3/ 27.   )1( 

املرجع ال�سابق,3/ 35.   )2( 
انظر: الإحاطة يف اأخبار غرناطة, ل�سان الدين ابن اخلطيب, 3/ 76.   )3( 

انظر: املرجع ال�سابق,1/ 210-211. وانظر: 213/1. وانظر: انتقال العلوم العربية من ال�سرق اإىل الغرب وتاأثريها يف اأوروبا, د. علي    )4( 
دياب, من اأعمال: ندوة الأندل�ض قرون من التقلبات والعطاءات, الق�سم الثالث, طبعة: مكتبة امللك عبدالعزيز العامة, الطبعة الأوىل1417هـ 

�ض114.
انظر: على �سبيل املثال: الإحاطة يف اأخبار غرناطة, ل�سان الدين ابن اخلطيب, 1/ 259-253.   )5( 

انظر: الإحاطة يف اأ غرناطة, ل�سان الدين ابن اخلطيب, 1/ 455-454.   )6( 
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بها،  وعّلم  غرناطة،  ببلده  اأقراأ  اأن  فبعد  ال�سورة  هذه  للبع�ض عك�ض  وكان   
رحل اإىل ال�سرق للحج، وجل�ض يف جمال�ض االإقراء،والعلم بها، ثم اأقام بها اإىل اأن 

تويف)1(.
واأ�ساد  كالقاهرة،  امل�سرق  حوا�سر  يف  علمه  ن�سر  من  غرناطة  علماء  ومن   

مل�سايخه من اأهل غرناطة ذكرًا كبريًا هناك)2(.
التوا�سل بني بني غرناطة واملغرب الإ�سالمي: 

من  وكان  االأندل�سية،  الثقافة  على  الوا�سح  االأثر  االإ�سالمي  املغرب  الإعالم   
متاأخري العلماء الذي زار غرناطة ، وات�سل مبلوكها، بل وكان �سفريًا لهم مع ابن 
العامل املوؤرخ ابن خلدون، وكانت بينه ، وبني  الن�سارى  اإىل بع�ض ملوك  اخلطيب 
ابن اخلطيب مرا�سالت، فقد دخل  غرناطة عام: 763هـ، وارحتل عنها �سنة: 766، 
:"  �ساعر  باأنه  فيها  العرب، و�سفه  كتابه  وافية يف  ترجمة  ابن اخلطيب  وكتب عن 
االأندل�ض ، واملغرب يف ع�سره")3( واأنه " كان يف الل�سان ملكة ال تدرك")4( ويقول" 
وكان الوزير ابن اخلطيب اآيًة من اآيات الله يف النظم والن�سر، واملعارف، واالأدب، ال 

ي�سجل مداه، وال يهتدى فيها مبثل هداه")5(.
كما دّر�ض بع�ض الوزراء الذين كان لهم �ساأن يف االأندل�ض واأحداثها على كثري   
من اأعالم املغرب – من اأمثال ابن زمرك الوزير امل�سهور املعا�سر البن اخلطيب- يف 

فا�ض وغريها)6(.
ومن جميل �سور التوا�سل العلمي بني الُعدوة ، ومملكة غرناطة ماح�سل من   
توا�سل الأ�سرة مغربية بعلماء االأندل�ض، واأهل اللغة،التاريخ بها، وهم من العائالت 
العلمية امل�سهورة، كما حدث ملحمد بن عيا�ض بن حممد بن عيا�ض من ابن القا�سي 

املرجع ال�سابق,2/ 230-234. وانظر: 434/2.   )1( 
انظر: الإحاطة يف اأخبار غرناطة, ل�سان الدين ابن اخلطيب, 3/ 44.   )2( 

كتاب العرب, لبن خلدون, 434/7. وانظر مقدمة حممد عنان لكتاب الإحاطة, 48/1.   )3( 
انظر: كتاب العرب, لبن خلدون, 434/7.   )4( 

انظر: كتاب العرب, لبن خلدون, 496/7. وانظر مقدمة حممد عنان لكتاب الإحاطة, 36/1.   )5( 
الإحاطة يف اأخبار غرناطة, ل�سان الدين ابن اخلطيب, 2/ 303.   )6( 
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عيا�ض وحفيده الذي تويف يف غرناطة)1(.
للعديد  ترجم  كما  اأهلها،  املغرب،واأقراأ  يف  جل�ض  ممن  اخلطيب  ابن  وكان   
من اأعيان غرناطة الذي طلبوا العلم يف املغرب وكان يذكر ذلك بقوله: " رحل اإىل 

الُعدوة")2(.
كما كان بع�ض اأعالم غرناطة يف املقابل من اأهل فا�ض اأو تلم�سان،وتون�ض   
بالعلوم والفنون  فيها  واأفادوا  املغرب ممن وفدوا على غرناطة،  بلدات  وغريها من 

التي حملوها، وا�ستقروا بها)3(.

املرجع ال�سابق,2/ 230-226.   )1( 
املرجع ال�سابق,222/1.   )2( 

انظر: الإحاطة يف اأخبار غرناطة, ل�سان الدين ابن اخلطيب, 1/ 272.   )3( 
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املبحث الثاين
التحديات الثقافية التي واجهتها مملكة غرناطة

واجهت مملكة غرناطة العديد من التحديات الكبرية التي كاد بع�سها اأن يزيل   
حكم امل�سلمني بها يف بع�ض الفرتات التي �سهدها عالمتنا ابن اخلطيب، و�سناأتي على 

ذكر هذه التحديات فيما يلي:
اأوًل: التحديات الداخلية: 

1/ فقدان ال�ستقرار ال�سيا�سي يف الأ�سرة امللكية يف غرناطة:
طريق  عن  ماتوا  وال�سرف،والقوة،واملكانة  ذو  غرناطة  ملوك  من  العديد   
التوثب، واخليانة لهم، اأو نزعوا من ملكهم يف غفلة من اأمرهم،واأمن من قرابتهم،واأهل 
بيتهم، مما اأثر على امل�سهد ال�سيا�سي يف غرناطة، واأحاطه بغيوم �سوداء مل ت�سلم منه 

غرناطة اإىل اآخر عهدها.
وقد �سهد ابن اخلطيب على ذلك يف عهد امللك القوي اأبي الوليد الذي قتل   
غيلةعام: 725هـ، والغني بالله الذي توثب عليه اأخوه،ونزعه من �سلطانه،ومل يرجع 
اإليه اإال بعد ثالث �سنني ق�ساها يف منفاه باملغرب، وعاد له ملكه مب�ساعدة من ملك 

املغرب.
ومل تكن غرناطة،واأهلها ب�ساملني من �سرور تقلبات احلكم فقد كان العديد   
منهم ي�ساركون يف ذلك، وبع�ض الفنت تثور ب�سبب �سيوخ غرناطة، اأو بع�ض االأجناد 

فيها)1(.
على  الثورات  فكانت  دواخلها،  يف  حتى  دائم  با�ستقرار  غرناطة  تنعم  ومل   
هذه  �سكته  مما  �سلطانها  غري  ل�سلطان  والدعوة  اململكة،  جنبات  داخل  �سالطينها 

اململكة، و�ساهم فيما بعد يف �سرعة زوالها و�سقوطها)2(.
انظر: الإحاطة يف اأخبار غرناطة, ل�سان الدين ابن اخلطيب, 1/ 386.   )1( 

نظر: ااملرجع ال�سابق,3/ 340-339.   )2( 
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وكان كثريًا ما يختم ابن اخلطيب تراجم اأولئك امللوك الذين حكموا يف اأر�ض   
االأندل�ض مبثل قوله عن اأحدهم: " واآثاره بعد انقبا�ض دولته ت�سهد مبا تاأثل من ُملك 
و�َسلف من الدولة، والدار االآخرة خري ملن اتقى")1(. وقوله: " وامللك لله الذي ال تزن 

الدنيا جناح بعو�سة عنده")2(. وقوله: " والبقاء اخُلل�ض لله وحده")3(.
2/ ندرة الهتمام ببع�ض العلوم واملعارف: 

فكما كان �سوق علوم العربية، والطب، والريا�سات ذات مكانة يف املجاميع   
التي ميقت  العلوم  من  بالفل�سفة  تت�سل  التي  العلوم  بع�ض  اأن  اإال  بغرناطة،  العلمية 
اأ�سد املقت يف غرناطة)4(، كما ظهرت يف االأندل�ض بدايات عمل  بها على اأ�سحابها 
وابُتلي   " به:  اهتم  عمن  فقال  بالًء،  اخلطيب  بن  اعتربها  للكتب،وقد  التلخي�ض 
باخت�سار كتب النا�ض")5(، فكاأنه كان معيبًا لديه ملا فيه من التجروؤ على كتاب لي�ض 

له، مع ما فيه من التوقف عن االإبداع يف التاأليف.
3/ قلة الت�سال اإىل ال�سرق الإ�سالمي:

اأو  املغرب،وامل�سرق  بني  املعريف  التوا�سل  اأثر  من  اإليه  اأ�سرنا  ما  فمع   
االأندل�ض،وبالد املغرب من اأثر متميز على ح�سارة غرناطة اإال اأن تلك الرحالت كانت 
قليلة العدد، فقد برز فيها بع�ض العلماء،واالأدباء، ومل تكن حركة علمية ذات اأثر على 

احلراك العلمي بغرناطة.
كانت  ما  ثم  والنعمة،  الطبيعة،واملناخ،  من  غرناطة  به  تنعم  كانت  ما  ولعل   
تتوا�سل به من اجلهد يف مدافعة االأعداء من الن�سارى املتوثبني عليها مل يدع الأهلها 

م�سرتاحًا يف التنقل والتوا�سل الكبري بينها،وبني االأقطار االإ�سالمية االأخرى.

الإحاطة يف اأخبار غرناطة, ل�سان الدين ابن اخلطيب, 298/1.   )1( 
املرجع ال�سابق,1/ 318.   )2( 
املرجع ال�سابق,1/ 387.   )3( 

انظر: الإحاطة يف اخبار غرناطة, ل�سان الدين ابن اخلطيب, 1/ 272.   )4( 
الإحاطة يف اخبار غرناطة, ل�سان الدين ابن اخلطيب, 2/ 342.   )5( 
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ثانيًا التحديات اخلارجية: 
ال  ذلك  لكن  طويلة،  �سنني  وازدهار  ح�سارة  ذات  مملكة  غرناطة  ا�ستمرت   
الفر�ض  بها، وتنتظر  التي حتيط  الن�سارى  الكبري من ممالك  ُيغفل جانب معاناتها 
املوؤاتية للتوثب عليها يف �سرقها وغربها، وكاأنها �سفحة من الزمان ال تكاد متكث 
فيها اأوقات ال�سكون واالطمئنان وال�سعادة التامة اإال فرتات قليلة، ولعلنا جنمل اأبرز 

التحديات اخلارجية التي واجهتها غرناطة فيما يلي:
1/ ال�ستفزاز,والتوثب على الأندل�ض من قبل ممالك الن�سارى املحيطة بغرناطة: 
حيث كان ابن اخلطيب كثريًا ما يدعو لغرناطة باحلظ،وال�سالمة من �سوالت   
االأعداء الكافرين يف كتابه يف موا�سع كثرية حيث قال يف اأول و�سفه لغرناطة: " 

وقاها الله م�سرة ال�سنني، ودفع عنها ُعباب القوم الظاملني، وُعدوان الكافرين")1(.
وكانت بالد غرناطة تنعت باأنها اأر�ض الرباط ، واجلهاد، ومل تتوقف املعارك   
واملناو�سات بينها وبني العدو يف م�سرق غرناطة ومغربها، وتطورت اآلة احلرب لدى 
امل�سلمني ، ومن ذلك ما ذكره ابن اخلطيب الآلة هي اأقرب للمدافع اليوم،  حيث قال عن 
اأحد امل�ساهد التي خا�سها ال�سلطان اأبو الوليد اإ�سماعيل بن ن�سر �سنة724ه: "ورمى 
باالآلة العظمى املتخذة بالنفط كرة حديدية حمماة طاق الربج املنيع من معقله، فاندفعت 
يتطاير �سرارها، وا�ستقرت بني حم�سورية، فعاثت عياث ال�سواعق ال�سماوية، فاألقى 

الله الرعب يف قلوبهم، واأتوا باأيديهم، ونزلوا ق�سرًا على حكمه")2(. 
ومل تكن ممالك الن�سارى قوة �سعيفة اآنذاك، بل كانت ممالك متحفزة على   
القوى التي تليها، تقاتل بقوة و�سدة، وكانت احلروب بينها،وبني امل�سلمني �سجااًل، 

ومل ي�سلم من �سوؤمهم امل�سلمون اإال يف اأعوام قالئل من الهدنة، وال�سلح.
واأمر  اجلهاد،  على  م�سهودة يف احلث  مواقف  وال�ساحلني  للعلماء،  وكان   
�سالطني غرناطة والُعدوة به �سد الن�سارى، وحث النا�ض عليه، واملوت يف �ساحات 

املعارك اأو مواطن احل�سار)3(.
املرجع ال�سابق, 1/ 124.   )1( 

الإحاطة يف اخبار غرناطة, ل�سان الدين ابن اخلطيب, 1/ 390.   )2( 
املرجع ال�سابق,3/ 249.   )3( 
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فخا�ست مملكة غرناطة مع تلك القوى املعارك امل�سهورة، فكانت احلرب بينهم   
�سجااًل، ومن اأ�سهر املعارك والوقائع املوؤملة تلك التي فقدت فيها غرناطة مدينة طريف 
واجلزيرة اخل�سراء، وانهزم فيها اجلي�ض الغرناطي واملريني عام 741ه بقيادة اأبي 
عظيمًة  حمنًة  وكانت  الن�سري،  احلجاج  اأبي  يو�سف  وال�سلطان  املريني،  احل�سن 
االأندل�ض،  اأهل  ال�سرف من  العلماء واأهل  العديد من  ُفقد فيها  لالأندل�ض،واملغرب و، 

ومنهم والد ابن اخلطيب واأخوه االأكرب)1(.
القوم يف غرناطة  عليه �سغار  يتدرب  للقتال مما  للمنازلة  اال�ستعداد  فكان   
ابن اخلطيب  �سلطان  اأر�سلها  التي  الر�سائل  الكبار، ومن  عليه  ويُحث  الن�ساأة،  منذ 
الغني بالله يحث فيها امل�سلمني اإىل اال�ستعداد ، وعدم الغفلة ملهاجمة االأعداء فكان 
مما قاله: " واإىل متى ن�سيان اللجاأ اإىل الويل الن�سري وقد تداعت ال�سلبان جملبة 
عليكم، وحتركت الطواغيت من كل جهة اإليكم..اأعدوا اخليل وارتبطوها، ورو�سوا 
النفو�ض على ال�سهادة واغتبطوها، فمن خاف املوت ر�سي بالدنية، واقتنوا ال�سالح 
والعدة ،  وا�ستميتوا من دون اأبنائكم، وكونوا كالبنيان املر�سو�ض حلمالت العدو 

النازل بفنائكم..")2(.
2/ التوج�ض امل�ستمر من العالقة ال�سيا�سية بدول املغرب: 

بالرخاء  تنعم  عليها  الروؤوم  القوية  غرناطة،وجارتها  بني  العالقة  تكن  فلم   
والوئام، بل �ساحبها يف العديد من مراحلها الفتور والتوج�ض، ويف اأحيان اأخرى 

التقاطع والتنابذ، ويف اآخر عهدها ال�سعف،وعدم القدرة على التوا�سل.
بني مرين،ومقا�سدهم  االأخبار عن �سالطني  يتلم�ض  وكان �سلطان غرناطة   
من اإعانة اجلي�ض الغرناطي، وو�سل احلال بهاإىل النيل من كل من بلغه اأن اأغرى اأحد 

�سالطني املغرب على ملكهم، واإن كان ذلك على �سبيل الظنة)3(.
انظر: الإحاطة يف اخبار غرناطة, ل�سان الدين ابن اخلطيب, 180/2. وانظر: 23/3. وانظر: 322/4 يف ترجمة ال�سلطان اأبي احلجاج يو�سف.   )1( 

الإحاطة يف اخبار غرناطة, ل�سان الدين ابن اخلطيب, 61-60/2.   )2( 
انظر: الإحاطة يف اأخبار غرناطة, ل�سان الدين ابن اخلطيب, 3/ 251.   )3( 
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وكل ذلك اأورث م�سهدًا متقلبًا يف العالقات بني البلدين، ونفورًا من اال�ستعانة   
يف امل�سائق ناهيك عن اأوقات الرخاء، واال�ستقرار ببع�سهما، مما وفر للعدو املرتب�ض 
بها فر�سًا عديدة لال�ستيالء على كثري من الق�ساب،والبلدات املجاورة له من اململكة 

حتى مّت له االأمر بالق�ساء على اململكة كلها، وا�ست�سالم غرناطة.
اأ�ساب  فقد  التفرق،والت�سرذم،  داء  اأ�سابتها  قد  االأندل�ض  بالد  كانت  واإن   
الواحد يف  البيت  اأبناء  تفرق  ب�سبب  االأندل�ض  قوة  وتاأثرت  ذلك،  من  بع�سًا  املغرب 

املغرب، وت�سرذمهم)1(.
واأخريًا اأحمد الله على ما تي�سر جمعه عن واقع مملكة غرناطة الثقايف،فرحم   
الله العامل اجلهبذ االأديب ابن اخلطيب،واأجزل له العطايا، و- �سلى الله و�سلم وبارك 

على نبينا حممد، وعلى اآله و�سحبه و�سلم.

انظر: املرجع ال�سابق,2/ 41.   )1( 
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خامتـــــة
احلمد لله على ما ي�سر من البيان عن واقع مملكة غرناطة الثقايف من خالل   

كتاب االإحاطة، واأهم النتائج التي انتهيت اإليها ما يلي:
تعترب مملكة غرناطة من اأعظم املدن ال�ساهدة على رقي ح�سارة امل�سلمني،ومتيزهم احل�ساري.  /1

ما حتلى به من املكانة الكبرية للعالمة ل�سان الدين اأبو عبدالله حممد بن عبدالله   /2
بن �سعيد ال�سلماين املعروف بابن اخلطيب، واأنه من اأعظم اأعالم االأندل�ض.

ُيعترب كتاب االإحاطة يف اأخبار غرناطة من اأجل كتب ابن اخلطيب واأ�سهرها،   /3
من  غرناطة  بلدته  دخل  من  كل  عن  اال�ستق�ساء  حاول  فقد  مب�سماه  �سلة  وله 

اأوائل زمن الفتح حتى ع�سره.
يعترب كتاب االإحاطة يف اأخبار غرناطة مرجعًا ثقافيًا،واأدبيًا، وتاريخيًا عن تلك اململكة.  /4

كان ملوقع غرناطة اجلغرايف، وما متيزت به من املناخ املعتدل، واالأر�ض الطيبة،   /5
االأثر يف ا�ستقرار كثري من االأ�سر العلمية بها.

مما يدل على عظمة احل�سارة التي تنعم بها غرناطة ما يدلنا عليه مو�سوعة ابن اخلطيب   /6
االإحاطة، والتي ترجم فيها لقرابة اخلم�سمائة الأعيانها،وعلمائها،واأدبائها، و�سعرائها 
وعبادها، مما يعك�ض الرخاء العلمي الذي كانت تعي�سه مملكة غرناطة يف ذلك الوقت.

عانت مملكة غرناطة من حتديات داخلية، وخارجية كان من اأبرزها فقدان اال�ستقرار   /7
لنظامها ال�سيا�سي، والتوثب امل�ستمر على اأرا�سيها من لدن جريانها الن�سارى.

اأهم التو�سيات:
االهتمام باإبراز احل�سارة االأندل�سية عمومًا، وغرناطة على وجه اخل�سو�ض اإذ   /1

هي �ساهد عيان على الرقي احل�ساري االإ�سالمي.
العالمة  قدمه  الذي  واالأدبي  العلمي،  العطاء  عن  تك�سف  التي  املوؤمترات  اإقامة   /2

ل�سان الدين ابن اخلطيب رحمه الله – وغريها من علماء االأندل�ض.



{466}العـدد الرابع  والع�صـرون - �صوال  1443هـ / يونيو  2022م

امل�سادر املراجع
اأوًل : امل�سادر :

الكرمي. القراآن  	•
ثانيًا: املراجع:

االآداب  كلية  املرابط، جملة  الرتغي  الله  عبد  الرتجمة،  كتابة  ابن اخلطيب يف   .1
والعلوم االإن�سانية بتطوان – جامعة عبد امللك ال�سعدي، العدد 2-1987م.

االإحاطة يف اأخبار غرناطة،ل�سان الدين ابن اخلطيب،ر حتقيق: ملحمد بن عبد   .2
الله عنان، طبعة مكتبة اخلاجني بالقاهرة، الطبعة الثانية 1393هـ

انتقال العلوم العربية من ال�سرق اإىل الغرب وتاأثريها يف اأوروبا، د. علي دياب،   .3
من اأعمال: ندوة االأندل�ض قرون من التقلبات والعطاءات، الق�سم الثالث، طبعة: 

مكتبة امللك عبدالعزيز العامة، الطبعة االأوىل1417هـ
التاريخ االأندل�سي من الفتح االإ�سالمي حتى �سقوط غرناطة، د. عبد الرحمن   .4

علي احلجي، دار القلم، الطبعة الثامنة1435هـ.
درا�سات يف ح�سارة االأندل�ض وتاريخها، اأ.د. عبدالواحد ذنون طه، دار املدار   .5

االإ�سالمي، الطبعة االأوىل2004م.
درا�سات يف ح�سارة االأندل�ض وتاريخها، اأ.د. عبدالواحد ذنون طه، دار املدار   .6

االإ�سالمي، الطبعة االأوىل2004م.
ذوي  من  عا�سرهم  ومن  والرببر  العرب  تاريخ  يف  واخلرب  املبتداأ  ديوان   .7
ال�ساأن االأكرب، لالإمام: عبد الرحمن بن حممد ابن خلدون، دار الفكر، الطبعة: 

الثانية1408 هـ.
�سفة جزيرة االأندل�ض منتخبة من كتاب الرو�ض املعطار، الأبي عبد الله حممد   .8

بن عبد الله احِلمريى، دار اجليل، بريوت، الطبعة: الثانية1408 هـ.
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الثالث  العدد  املورد  االإحاطة، جملة  الناقد يف كتاب  الدين بن اخلطيب  ل�سان   .9
ل�سنة 1999م.

املدار  دار  طه،  ذنون  عبدالواحد  اأ.د.  واالأند�ض،  املغرب  تاريخ  يف  م�سادر   .10
االإ�سالمي، الطبعة االأوىل2011م.

املدار  دار  طه،  ذنون  عبدالواحد  اأ.د.  واالأند�ض،  املغرب  تاريخ  يف  م�سادر   .11
االإ�سالمي، الطبعة االأوىل2011م.

دار  احلموي،  الله  عبد  بن  ياقوت  الله  عبد  اأبو  الدين  ل�سهاب  البلدان،  معجم   .12
�سادر،الطبعة: الثانية،1995م.

املغرب يف تاريخ االأندل�ض واملغرب، عبدة بن عبد الرحمن ر�سا ُكحيلة، الطبعة   .13
االأوىل1418هـ.

نفح الطيب من غ�سن االأندل�ض الرطيب وذكر وزيرها ل�سان الدين بن اخلطيب،   .14
ل�سهاب الدين اأحمد بن حممد املقري التلم�ساين، دار �سادر- بريوت، الطبعة 

االأوىل1991م.


