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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 100 دوالرًا اأمريكيًا.

املركز. راأي  ميثل  اأن  بال�سرورة  ولي�ض  كاتبه،  راأي  ميثل  باملجلة  املن�سور  البحث  	•
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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 اخلام�ض والع�سرون، وهيئة حترير املجلة توؤكد 
املجلة  �سمعة  البحوث و�سون  على جودة  املحافظة  على  كامل حر�سها  لكم 
يلي  وفيما  عامة،  العلمي  والبحث  خا�سة  التاأ�سيل  ر�سالة  يخدم  مبا  وذلك 

اإليكم بحوث العدد موزعة على حماورها العلمية.
فجاء البحث االأول، بعنوان: )�لإحلاد؛ �أ�سبابه ومعتقد�ته و�آثاره   
وموقف �لإ�سالم منه( كتبه الدكتور/ اإ�سماعيل �سديق عثمان اإ�سماعيل.

البحث الثاين، بعنوان: )�لطرق �لو��سحات يف عمل �ملنا�سخات   
»حتقيق ودر�سة وتعليق«( للدكتور/ فائز بن مرزوق ال�سلمي.

البحث الثالث بعنوان: )نو�زل �جلنتوري(، كتبه االأ�ستاذ/  تالوم حمنة.  
يف  خمالفة  و�جتهاد�ت  )��ستح�سانات  بعنوان:  الرابع  البحث   
الدكتور/ عبيد بن علي بن  �لقر�آن �لكرمي( كتبه  �لدعوة و�إبطالها من 

عبيدي الزبيدي.
�مل�ستنبطة  �حلقة  �لدعوية  )�لفو�ئد  بعنوان:  اخلام�ض  البحث   
من فتح مكة »در��سة و�سفية حتليلية«(، للدكتور/ يو�سف حممد النور 

حامد.

د.   
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و�خللفاء  �ل�سني  �لفكري  )�لجتاه  بعنوان:  ال�ساد�ض  البحث   
�لر��سدين(، كتبه االأ�ستاذ/ هادي بن قاعد بن هادي احلربدي.

�جلويني  �حلرمني  �إمام  )��ستدلل  بعنوان:  ال�سابع،  البحث   
باملعجزة على �سدق �لنبي »�سلى �لله عليه و�سلم«(، كتبه الدكتور/  

�سالح بكري حممد.
�ل�ساعر  ديو�ن  يف  �حلجاجية  )�لآليات  بعنوان:  الثامن  البحث   
عبداملنعم  رباب  االأ�ستاذة/  كتبته  �لعبا�سي(،  �سعيد  حممد  �ل�سود�ين 

حممد اأحمد عبدالعليم.
البحث التا�سع بعنوان: )�لختالف �لنحوي باختالف �لقر�ء�ت(   

كتبه الدكتور/ عبدالله عو�ض الله اإدري�ض الطاهر.
البحث العا�سر، بعنوان: )�لتاأمني �لجتماعي للعمال ودوره يف   
�لفقه �لإ�سالمي و�لقانون(، كتبه  �لتكافل �لجتماعي يف  دعم مبد�أ 

الدكتور/ علي ح�سني اجليالين ح�سني.
البحث احلادي ع�سر بعنوان: )رعاية حقوق �مل�سلمني يف �سوء   
الدكتور/  كتبه  حتليلية«(،  مو�سوعية  »در��سة  �ملر�سلني  �سيد  �سنة 

حممد يو�سف املهدي علي )املغربي(.
على  و�أثرها  �لتلفزيون  )بر�مج  بعنوان:  ع�سر  الثاين  البحث   
�لبناء �لجتماعي »در��سة تطبيقية على برنامج بيتنا بالتلفزيون 

�لقومي(، كتبته الدكتورة/ اأ�سماء عبدالله علي حممد احل�سن.
بناء  لأجل  �لعدلية  )�لدبلوما�سية  بعنوان:  ع�سر  الثالث  البحث   

�ل�سلم �لدويل(، كتبه الدكتور/ مبارك علوي حممد لزمن.

د.   
د.   
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�لجتماعية يف  �لأزمات  )معاجلة  بعنوان:  ع�سر  الرابع  البحث   
ح�سن  الدكتور/  االأ�ستاذ  كتبه  منوذجًا«(،  »�حل�سد  �لإ�سالمي  �لفكر 

عبدالله حمدالنيل والدكتور/ عبدال�سمد علي عبدال�سمد.
�لدولية  �ملنازعات  )ت�سوية  بعنوان:  ع�سر  اخلام�ض  البحث   

بالو�سائل �ل�سلمية( كتبته الدكتورة/ منى حممد عو�ض يو�سف.
-298[ �لإخ�سيدي  )كافور  بعنوان:  ع�سر  ال�ساد�ض  البحث   
�سالح  اآدم  مو�سى  ال�سنز�سي  الدكتور/  كتبه  903-967م[(،  357هـ/ 
والدكتور/ حممد امل�سطفى اأحمد مكي والدكتور/ عبداملاجد حممد �سالح 

اأحمد.

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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اإلحلاد؛ أسبابه ومعتقداته وآثاره وموقف اإلسالم منه
د. اإ�صم�عيل �صديق عثم�ن اإ�صم�عيل•

ملخـــــ�ص
االإ�سالم  وموقف  واآثاره  ومعتقداته  اأ�سبابه  بعنوان:)االإحلاد،  البحث  جاء   
منه( وقد �سعى الباحث يف هذه الدرا�سة لتو�سيح املفاهيم االإحلادية التي جعلت هذا 
الفكر ينت�سر يف وطننا االإ�سالمي والعربي، وتتجلى اأهمية هذه الدرا�سة يف ت�سليط 
املعتقدات واالأفكار  العام  واأهم  املفهوم  ال�سوء على ظاهرة االإحلاد والوقوف على 
التي يتبناها املالحدة، ومعرفة اأ�سباب هذه الظاهرة وخطورتها على اجليل اجلديد 
وتق�سي  االإ�سالمية،  االأمة  ال�سيما  االأمم جمعيها  �ستدمر  والتي  القادمة؛  واالجيال 
الدين.  مبادئ  وتهدم  وجل  عّز  بالله  واالإميان  الفطري  ال�سليم  االعتقاد  روح  على 
ظاهرة  حلقيقة  مدركَا  ليكون  امل�سلم  ال�سباب  تب�سري  يف  البحث  اأهداف  وتتمثل 
الظاهرة  هذه  ومعاجلة  واثاره  و�سماته  االإحلاد  بظاهرة  املجتمع  االحلاد.وتعريف 
والوقاية منها، اتبع الباحث املنهج الو�سفي التحليلي من خالل ا�سلوبي االإ�ستقراء 
واالإ�ستنباط للو�سول ملراميه. ولعل من اأهم ما تو�سلت اليه الدرا�سة اأن احلياة يف 
املوجود  الأن  وجودها،  من  حكمة  وال  لها  غاية  ال  حا�سل،  حت�سيل  املالحدة  نظر 
حم�ض �سدفة ، فاحلياة جمرد تطور غري واع واإّنا اأجرته  الظروف والطبيعة، واأن 
االإحلاد يقطع �سلة االإن�سان باالآخرة، فال يبقي له منظور لهذه الدنيا غري املتعة واللذة 

ال�سهوانية اخلال�سة.
واأنه لي�ض هناك من العالقات التي حتكم ت�سرف امللحدين  يف احلياة غري عالقات 
املنافع املادية وامل�سالح ال�سخ�سية، واأن االإميان بالله احلق هو الدافع لتحقيق احلياة 

الرا�سدة املطمئنة التي نعي�سها يف كنف املوىل عّز وجّل �سبحانه .
�لكلمات �ملفتاحية: االإحلاد، املعتقدات، وجود الله، العقل االإن�ساين، االإ�سالم.

ال�سودان. بحري،  جامعة  الإن�سانية،  العلوم  كلية  الأديان،  مقارنة  ق�سم  م�سارك،  اأ�ستاذ  	•

�لبحث رقم )1(
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Abstract
 The research came under the title: (Atheism: Its Causes, 
Beliefs, Effects, and Islam’s Position on It). In this study, the 
researcher sought to clarify the atheistic concepts that made this 
thought spread in our Islamic and Arab homeland. The importance 
of this study is manifested in shedding light on the phenomenon of 
atheism and identifying the general concept and the most important 
beliefs and ideas adopted by atheists, and knowing the causes of 
this phenomenon and its danger to the new and future generations. 
Which will destroy all nations, especially the Islamic nation, 
and destroy the spirit of sound, innate belief and faith in God 
Almighty and destroy the principles of religion. . The objectives 
of the research are to enlighten Muslim youth to be aware of the 
reality of the phenomenon of atheism. And to introduce society 
to the phenomenon of atheism, its features and effects, and to 
treat and prevent this phenomenon. The researcher followed the 
descriptive analytical approach through the methods of induction 
and deduction to reach his goals.
	 Perhaps	one	of	the	most	important	findings	of	the	study	is	
that life, in the eyes of atheists, is an outcome, with no purpose 
or wisdom from its existence, because what exists is purely a 
coincidence. The world is pure pleasure and sensual pleasure.
And that there are no relationships that govern the behavior of 
atheists	in	life	other	than	those	of	material	benefits	and	personal	
interests, and that belief in the true God is the motive for achieving 
the	reassuring	adult	life	that	we	live	in	the	confines	of	the	Almighty	
God, Glory be to Him.
Keywords:
 Atheism, beliefs, the existence of God, the human mind, 
Islam.
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مقدمة
الكني�سة  رجال  فهب  جديدة  حقائق  العلماء  اكت�سف  النه�سة  ع�سر  بداية   
على  وحكم  بالزندقة،  العلماء  فو�سفوا  العلم  اأمام  الباطلة  معتقداتهم  عن  للدفاع 
اإىل  النا�ض  اإجته  هنا  الكني�سة،ومن  الإراء  ملخالفتهم  بالنار  واحلرق  بالقتل  بع�سهم 
االميان بالعلم املادي كاإله جديد يحقق لهم القوة والرخاء والرفاهية، مما جعل النا�ض 
بالغيب.ومن هنا برزت  اإىل االميان  تنادي  الدين  وكل عقيدة  الكني�سة و  يكرهون 
التي كانت  املختلفة  العامل  باقي دول  اإىل  انتقلت  بعد ذلك  العاملي،ثم  االإحلاد  موجة 
حتت �سيطرت االإ�ستعمار، ثم جاءت املوجة الثانية التي  �ساعدت يف انت�سار االإحلاد 
وظهور املذاهب االإقت�سادية االإحلادية م�سبوغة بال�سبغة العقائدية، ي�سعى الباحث 
يف هذه الدرا�سة لتو�سيح املفاهيم االإحلادية التي جعلت هذا الفكر ينت�سر يف وطننا 
االإ�سالمي والعربي، والوقوف على ق�سية االإحلاد من حيث املفهوم واملاهية،وتاريخها 
واملعتقدات  االأفكار  اأهم  على  والتعرف  احلا�سر،  ع�سرنا  فى  وتطورها  ون�ساأتها 
اخلا�سة بامللحدين واأ�سباب االإحلاد وم�سكالته واالآثار املرتتبة عليه وموقف االإ�سالم 

منه، وكيفية معاجلة هذه الظاهرة.
من اأهم اأ�سباب اختيار مو�سوع البحث: تنامي ظهور االإحلاد يف جمتمعنا   
اال�سالمي والعربي خا�سة بني �سباب يف ريعان العمر الذين ال يعرفون لهذه الظاهرة 
اأ�ساًل وال منهجًا. وقد ان�ساقوا نحو ما ي�سمى باحلرية والفكر والعقل وامتالت �سبكة 
املعلومات بهذه االأفكار الهدامة، واجلري وراء الرفاهية وا�سباع الرغبات وال�سهوات 

املادية التي تخلو من القيم الروحية يف الع�سر احلايل.
تتجلى اأهمية هذه الدرا�سة يف ت�سليط ال�سوء على ظاهرة االحلاد والوقوف   
على املفهوم العام  واأهم املعتقدات واالفكار التي يتبناها املالحدة. ومعرفة اأ�سباب 
هذه الظاهرة وخطورتها على اجليل اجلديد واالجيال القادمة؛ و التي �ستدمر االأمم 
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جمعيها ال�سيما االأمة االإ�سالمية، وتق�سي على روح االعتقاد ال�سليم الفطري واالميان 
بالله عّز وجل وتهدم مبادئ الدين.

�أهد�ف �لبحث:
تناول املفهوم العام لظاهرة االحلاد، درا�سة بع�ض اأفكار ومعتقدات امللحدين،   
وحماية املتجمع من التماهي مع ثقافة الغرب. وتبيني اأنه ال تعار�ض مع العلم والدين 
املبني على االأ�س�ض واملبادئ الفا�سلة.وتب�سري ال�سباب امل�سلم ليكون مدركًا حلقيقة 
هذه  ومعاجلة  واثاره  و�سماته  االحلاد  بظاهرة  املجتمع  االحلاد.وتعريف  ظاهرة 

الظاهرة والوقاية منها. 
منهج �لبحث:

االإ�ستقراء  ا�سلوبي  خالل  من  التحليلي  الو�سفي  املنهج  الباحث  �سيتبع    
واالإ�ستنباط للو�سول ملراميه.

هيكل �لبحث:
املبحث االأول: مفهوم �لإحلاد وتعريفاته.

املبحث الثاين: �لإحلاد ؛ �أهم معتقد�ته و�أفكاره وعالقته بالعقل.
املبحث الثالث: �آثار �لإحلاد �لدينية و�لفكرية و�لإجتماعية.

املبحث الرابع: موقف �لإ�سالم من �لإحلاد وعالج ظاهرته و�لوقاية منها.
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املبحث االأول
مفهوم �لإحلاد وتعريفاته

�ول ً:  �لأحلاد يف �للغة و�لإ�سطالح:
ال�سق  واللحد  حلد)1(،  الثالثي  الفعل  من  م�ستق  العربية  اللغة  يف  االإحلاد   
اإيل  و�سط  عن  اأميل  قد  اأنه  امليت  مو�سع  القرب  جانب  يف  االأر�ض  يف  يكون  الذي 
للميت. واللحد حفره  له حلدًا  عمل  واأحلده:  يلحد حلدًا،  القرب  وقيل: حلد  جانبه، 
االأديان  بجميع  والكفر  املر�سوم  الطريق  عن  امليل  حلد  من   :)Atheism( االإحلاد 
العدول  هو  االإحلاد  وقيل)4(  والعدول)3(  امليل  الر�ساالت)2(واالإحلاد  واإنكار جميع 
الذي يحفر يف و�سطه غري  ال�سريح  االإ�ستقامة واالإنحراف عنها، وهو خالف  عن 
اللحد املحفور يف عر�سه وهو امللحود)5( ويالحظ اأن املعاجم احلديثة ا�ستعملت كلمة 
اإحلاد وف�سرتها باأنها الكفر)6( فلذا جند ال�سيوعيني يعرفون االإحلاد بالتعريف الثاين 
اإله واحلياة مادة()7( واخلال�سة اأن التعريف العام لالإحلاد  "االإحلاد " عبارة )اأن ال 
يعني امليل والعدول عن الطريق القومي، فهذا يعني اأن كل ترك للدين هجر الأحكامه 
هو اإحلاد، وي�سمل كل اأنواع الكفر وال�سرك بالله تعاىل، وامليل واحليدة عن اأوامره 
واأحكامه جّل وعال، والتعدي على نواهيه. وهذا املعنى هو الذي جاء يف كتاب الله 

تعاىل يف قوله جّل �ساأنه: }وَمَنْ يُِردْ فِيهِ بِِإلْحَادٍ بُِظلٍْم{ ]�حلج  :25[)8(.
�أما �إ�سطالحًا: فقد عّرفه الباحثون بتعريفات كثرية متقاربة حول الغر�ض   
املبدئ منه الذي هو العدول عن احلق واالإ�ستقامة، ومن هذه التعريفات: هو العدول 

 )1(   حممد بن مكرم بن على، �أبو �لف�سل، جمال �لدين �بن منظور �لأن�ساري �لرويفعى �لإفريقى )�ملتوفى: 711هـ(.
حممد بن ر�و�ص قلعجي ، معجم �لفقهاء ، د�ر �لنفائ�ص ط2 )1408هـ ، 1988م( 87/1.   )2( 

�سعدي �أبو حبيب ، �لقامو�ص �فقهي ، د�ر �لفكر دم�سق ، ط 2 ، 1408هـ ، 1988م 1/ 328.   )3( 
�أبو �حل�سن علي بن �إ�سماعيل بن �سيده �ملر�سي )�ملتوفى: 458هـ( �بن �سيده ، �ملخ�س�ص ، د�ر �حياء �لرت�ث بريوت لبنان ، ط1 ، 1417هـ،    )4( 

1996م  ، 87/2.
�مل�سدر �ل�سابق ـ 87/2.   )5( 

كارل مارك�ص ـ بوؤ�ص �لفل�سفة ـ ترجمة حممد م�ستجري م�سطفى ـ ط 4 �لتنوير للن�سر ، بريوت لبنان )بدون تاريخ ( �سـ 112.   )6( 
حممود عبد �حلكيم عثمان ، جهود �ملفكرين �ملحدثني يف مقاومة �لفكر �لإحلادي ، مكتبة �ملعارف ، �لريا�ص ، �ل�سعودية ، )بدون تاريخ ( �ص 21.    )7( 

�بو �لقا�سم حممود بن عمرو بن �أحمد، �لزخم�سري جار �لله )�ملتوفى: 538هـ( ـ �لك�ساف عن حقائق غو�م�ص �لتنزيل ، ط3 )1407هـ( د�ر    )8( 
�لكتاب �لعربي ، بريوت ، 2 / 132.
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عن احلق املدخل فيه و اأنه: )هو الذي اأمال مذهبه عن االأديان كلها مل ميله عن دين 
اإيل دين()1( االإحلاد مذهب هو فل�سفي يقوم على فكرة عدمية اأ�سا�سها اإنكار وجود 
الله اخلالق �سبحانه وتعاىل، فيدعي امللحدون باأّن الكون وجد بال خالق، واأّن املادة 
اأزلّية اأبدّية، وهي اخلالق واملخلوق يف نف�ض الوقت ومما ال �سك فيه اأّن كثريًا من دول 
العامل العربي وال�سرقي تعاين من نزعة اإحلادّية عارمة ج�سدتها ال�سيوعية املنهارة 

والعلمانية املخادعة)2(.
ثانيًا: �لإحلاد يف �لفكر �لغربي: 

الكفر  اأو  االإنكار  اأي  اإله،  بدون  ومعناها   )Atheiotes( باليونانية  االإحلاد   
بوجود اإله، وباالإجنليزية )Atheism( هو مذهب يتمثل يف نفي كل ت�سور لوجود 
اإله و تنفي كل ت�سخي�ض لالإله)3( وي�سري القامو�ض التاريخي للغة الفرن�سية )روبري 
الكلبري( اإىل اأن كلمة "ملحد" ظهرت يف الفرن�سية يف القرن ال�ساد�ض ع�سر وماأخوذة 
يف اليونانية )اآثيو�ض( اأي الذي ال يوؤمن بالله. وهي موجودة يف الالتينية منذ القرن 
الثاين وا�ستقر معناها منذ القرن الرابع ويرجع ا�ستخدام الكلمة ك�سفة اإىل رب�سليوه 
1680م ومنذ ذلك الوقت واملعنى ال يتغري)4(، يعود  دار�سو الفل�سفة القدمية )اليونانية( 
بظاهرة االإحلاد اإىل الفيل�سوف اليوناين )دميوقرايط�ض االإبديري()5()حوايل 460 
ـ 370 ق. م(. الذي اأرجع تولد العوامل وموتها اإيل ال�سرورة، دون اأن يخلقها اإله. 
وقد و�سف كارل مارك�ض )1818م،1883م( دميوقرايط�ض باأنه اأول عقل مو�سوعي 
بني اليونانيني.  وقال عنه لينني.)1870م، 1924م(: اإنه اأملع دعاة املادية يف العامل 
اأ�سبح االإحلاد مذهبًا فل�سفيًا، وبلغ ذروته  القدمي، وعرب تطور احل�سارة الغربية  
اأحزاب وحكومات  على  التي هيمنت  والتاريخية،  ـ مباديتها اجلدلية  املارك�سية  يف 

�بو عبد �لله حممد بن عمر بن �حل�سن بن �حل�سني �لتيمي �لر�زي )�ملتوفى: 606هـ(، مفاتيح �لغيب  ، ط 3 1420هـ ، ـ 3\635.   )1( 
مانع بن حماد �جلهني ، �ملو�سوعة �ملي�سرة لالأديان، ط 4 ، 1420هـ ، د�ر �لندوة �لعاملية لل�سباب �لإ�سالمي ، 2\8030.   )2( 

 )3(  Julia Dideir Dictionnaire. De la philosophie Librarie Larouss، paris.p 24.25.
زينب عبد�لعزيز،�لإحلاد �أ�سبابه و�ل�سفحة �ل�سود�ء للكني�سة، د�ر�لكتاب �لعربي،دم�سق، �لقاهرة ط1 ، 2004م،�ص 8.   )4( 

فيل�سوف يوناين يف �لع�سور �لقدمية �أول من حارب �لآلهة و�أنكر وجود �لإله ويعتربه �لفال�سفة يف �لع�سر �حلديث من �ملحررين للفكر    )5( 
وحرية �لإعتقاد ـ روزنتال ويودين ـ �ملو�سوعة �لفل�سفية ـ �سـ 213.
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وجمتمعات ومثلت اأكرب ظواهر االإحلاد يف التاريخ االإن�ساين، وال �سك اأن االإحلاد 
اأن فهم املد االإحلادي الذي  اأجل  اأوروبي يف املقام االأول، لذلك من  املعا�سر منتج 

يعاي�سه ويت�سدي له، ينبغي اأن ندر�ض ن�ساأة االإحلاد املعا�سر واأ�سوله.
يتبنى الفكر االإحلادي املعا�سر مفاهيم تتلخ�ض يف االآتي:   

�سانع،  اإيل  احلاجة  دون  ع�سوائية  االأحداث  نتيجة  تلقائيًا،  الكون  ن�ساأة   
الفرق بني احلياة واملوت  وظهور احلياة ذاتيًا من املادة عن طريق قانون الطبيعة، 
فرق فيزيائي �سيتو�سل اإليه العلم يومًا ما، االإن�سان لي�ض اإال ج�سد مادي يفنى متامًا 
اإله.  لوجود  �سبق اليحتاج  ما  اإلهية، وكل  للروح كنفخة  لي�ض هناك وجود  باملوت، 
وهي النظرية املادية التي تبنى على اأ�سا�ض عدمية اخلالق �سبحانه.وهذا مما يدلل اأن 
االإحلاد ونظرياته تقوم على اأ�سا�ض عقدي يتمرد على االأديان واملعتقدات، وخلق ما 

ي�سمى الدين عندهم، كما يعتربوا ظهور الدين اإنا كان من فعل االأنبياء.
ومما �سجع النا�ض على الكفر بالله، واالنطالق نحو االإحلاد الكامل هو اقرتان   
القوة املادية باالإحلاد، لذلك اأن االإحلاد اأ�سبح �سببًا للقوة والعلم يف نظرهم وق�سية 
يف  املادي  والتطور  ال�سناعية  والقوة  العلم  وجهل.وانت�سر  تخلف  اأ�سبحت  الدين 
احلياة، واأ�سبح له اآثار ظاهرة يف احلياة، ون�سرت الرفاهية والرخاء حيث ان�سرف 

النا�ض من معتقداتهم واآمنوا بالعلم واملادة اإلهًا جديدًا.
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املبحث الثاين
�لإحلاد؛ �أهم معتقد�ته و�أفكاره وعالقته بالعقل

�أوًل:معتقد�ت �مللحدين:
االإحلاد متجرد من كل �سيء مقد�ض وي�سعى للتخل�ض من كل قيمة تتجاوز   
احلديث  يف  تعاىل  قال  اجلمادات،  وتقدي�ض  املاديات،  تاأليه  واإىل  املادي،  العامل 
عن  فاأجتالتهم  ال�سياطني  اأتتهم  واإنهم  كلهم  حنفاء  عبادي  خلقت  )اإين  القد�سي: 
دينهم()1( فالتوحيد وعبادة الله كانت �سابقة على التعدد و�سناعة االآلهة الوثنية)2(. 
يذهب )ال�سرت كرويل( Aleister Crowley - وهو موؤ�س�ض العديد من اجلمعيات 
واملحافل املا�سونية عرب العامل، وفيل�سوف �سهري - اإىل القول  " اأفعل ما حتب هذا 
غايته  االإن�سان،  مادي حلياة  اإحلادي  املقولة حتليل  ")3(. وهذه  القوانني  اأ�سل  هو 

غياب املرجعية الدينية وغياب التعويل على اأية قيمة.
ولعل اأهم االأفكار واملعتقدات التي يدين بها الفكر االإحلادي تلك التي يغلب   
امللحدين  واأن  االإلهية،  والوحدة  ال�سليمة،  الفطرة  على  والرتد  النزعة  جانب  عليها 
يقولون  عما  الله  تعاىل  �سبحانه،  امل�سور  الكون  املدبرلهذا  اخلالق  وجود  ينكرون 
علوًا كبريا. واأن الكون وجد �سدفه وينتهي كما بداأ، كما ال توجد حياة بعد املوت. 

واأن املادة اأزلية اأبدية وهي اخلالق  واملخلوق يف الوقت نف�سه)4(.
النظرية الغائية للكون واملفاهيم تعيق تقدم العلم، كما اأنهم ينكرون معجزات   
االأنبياء، الأن تلك املعجزات ال يقبلها العلم، ومن العجيب اأنهم يقبلون معجزات الطفرة 
واملثل  بالقيم  يوؤمنون  ال  اأنهم  كما  واخليال.  العبث  اإال  �سند  بال  وهي  الداروينية 
اإيل  االأخالقية والعدل واحلق، واالأهداف ال�سامية وال بالروح واجلمال. وينظرون 
عندهم.   مرفو�ض  وهي  اجلرائم  بكرثة  لالآمال  خمّيبة  حقبة  كان  اأنه  نظرة  التاريخ 

�سحيح م�سلم حديث رقم 5109 .   )1( 
 )2(  Andrew lang: the making og religion .. New York 1968.

.wiki\ Aleister – crowley www موقع �نرتنيت   )3( 
مانع بن حماد �جلهينى ـ �ملو�سوعة �ملي�سرةـ م�سدر�سابق 2\805.   )4( 
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واالإن�سان مادة تنطبق عليها قوانني الطبيعة التي اكت�سفتها العلوم، واحلاجات هي 
التي حتدد االأفكار، ولي�ست االأفكار هي التي حتدد احلاجات. فجميع نظرياتهم اأثبت 

العلماء اأنها حدث وخياالت واأوهام �سخ�سية ال �سلة لها بالعلم.
كانت املادية بدعة القرن املا�سي، وكان الزعم ال�سائد اأنه ال وجود اإال للمادة،   
واأن وراء املادة عدم حم�ض، واأن املادة ال تفنى وال  ت�ستحدث، واأن الدين بعد هذا 
كله اأم�سى ال مكان له !! ثم م�ست احلقائق العلمية تك�سف عن وجهها فاإذا مقرارات 

املا�سي تن�سف من اأ�سولها)1(.
ثانيًا:عالقة �لعقل بامللحدين:

له  له وتعظيمًا وتف�سياًل  والتفكري تكرميًا  بالعقل  االإن�سان وميزه  الله  خلق   
على �سائر خملوقاته، عن احل�سن يرفعه قال: ملا خلق الله العقل قال له: اأقبل ثم قال 
له اأدبر قال: ما خلقت خلقًا اأحب اإيّل منك بك اآخذ وبك اأعطي)2(. جند اأن اأداة )عقل( 

يف اللغة وردت بعدة معاين اأهمها: 
اأ�سل  "عقل" العني والقاف والالم  ابن فار�ض  احل�ض قال  �ملعنى �لأول:   
واحد منقا�ض مطرد، يدل على عظمة  حبي�سة يف ال�سيء اأو ما تهارب احلب�سة. ومن 

ذلك العقل وهو احلاب�ض عن ذميم الفعل)3(.
العقل  قال اخلليل)4(  نقي�ض اجلهل وهو احلاب�ض،  العقل  �لثاين:  �ملعنى   
نقي�ض اجلهل يقال عقل يعقل عقاًل اإذا عرف ما كان يجهله قبل، اأوانزجر عما كان 
يفعله، وقوم عقالء وجمعه عقول ورجل عاقل، وعاقلون ورجل عقول اإذا كان ح�سن 

الفهم وافر العقل.
�ملعنى �لثالث: احلجر والنهي " العقل احلجر والنهي �سد احلمق واجلمع   
عقول ويف احلديث عن عمرو بن العا�ض قال:  " تلك عقول كاَدها بارئها اأي اأرادها 

حممد�لغز�يل ـ قذ�ئف �حلق، طبعة د�ر�لأرقم،  دم�سق )1411هـ، 1991م( �ص 209.   )1( 
�أبوعبد�لله �أحمد بن حممدبن حنبل  )241هـ( ـ �لزهد ـ د�ر�لكتب �لعلمية ـ بريوت ـ لبنان ط 1 )1420هـ، 1999م( . �ص 259.   )2( 

�بن فار�ص �أبو�حل�سني �أحمد ـمقايي�ص �للغة ـ د�ر�لفكر . �لطبعة )1399هـ، 1979م( ج 4 �ص 69.   )3( 
�خلليل بن �أحمد�لفر�هيدي )718هـ( ـ معجم �لأدباء ـد�ر�لعرب بريوت،ط 11 )1414هـ، 1993م( .ج 11 \72- 77.   )4( 
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ب�سوء، عقل يعقل عقاًل ومعقواًل)1(.
 ِّ اْلربرِ برِ ا�َض  النَّ )اأََتاأُْمُروَن  تعاىل:  قوله  والنهي(  )احلجر  الثالث  املعنى  فمن   
ما  قبح  وتفهمون  تفقهون  ُلوَن(.افال  اأََفاَلَتْعقرِ َتاَب  اْلكرِ َتْتُلوَن  َواأَْنُتم  اأَْنُف�َسُكْم  َوَتْن�َسْوَن 
تاأتون به من مع�سيتكم ربكم التي تاأمرون النا�ض بخالفها، وتنهونهم عن ركوبها 
الله وطاعته، واتباع حممد  الذي عليكم من حق  اأن  تعلمون  واأنتم  واأنتم راكبوها، 
�سل اللهعليه و�سلم واالإميان به ومبا جاء به)2( وبهذا فاإن مفهوم العقل يف القراآن 
ياأخذ مناحي متعددة جمملها ت�سري اإىل اأنه اأداة العلم واملعرفة والتمييز بني االأ�سياء، 
القراآن  اإىل ما رود يف  املهالك وامل�سار.وبالنظر  الوقوع يف  واحل�ض واحلجر عن 
الكرمي من مادة "العقل" جند اأنها وردت "49" مرة معظمها ب�سيغة امل�سارع ففعل 
" تعقلون" تكرر "24" مرة وفعل  " يعقلون " تكرر "22" مرة وفعل " عقل" و " 
ل"  جاء كل واحٍد منها مرة واحدة ومل يرد لفظ العقل معرفًا )3(وقد عرف العلماء  َعقرِ
بال  له  اإدراك  ال  العقل  الأن  الروح،  هو  العقل  يجعل  بع�سها  كثرية  بتعريفات  العقل 
روح، وبع�سهم يجعله هو القلب، وبع�سهم يجعله هو االإن�سان الأن ما مييز االإن�سان 
عن غريه هو العقل، وبع�سهم يجعله غريزة تعرف بها العلوم،وبع�سهم يجعله ذات 
العلوم يقول ابن تيمية يف تعريفه ملعنى العقل: "علوم �سرورية يفرق بها بني املجنون 
الذي رفع القلم منه وبني العقل الذي جرى عليه القلم فهو مناط التكليف" )4(الغريزة 

التي يعقل بها االإن�سان. 
�أدلة �مللحدين �لعقلية:

اأدلة امللحدين على اأنكار وجود اخلالق �سبحانه تنح�سر يف حماوالت اإبهام   
�سغار العقول وقليلي املعرفة، باأن ما ال ت�ساهد ذاته هو غري موجود، وجتاهلوا االأدلة 
العلمية التي اأثبتت بكل قطعي عجز الو�سائل االإن�سانية، عن التو�سل اإىل االإح�سا�ض 

�بن منظورـل�سان �لعربـ )711هـ( د�ر�سادرـ بريوت لبنانـ ط 3 )1414هـ( ج 11\ 458.   )1( 
�لطربيـ جامع �لبيان يف تاأويل �لقر�آن . ت)310هـ( ـموؤ�س�سة�لر�سالة بريوت لبنانـ ط 1 )1420هـ، 2000م( ج 1\ 464.   )2( 

يو�سف �لقر�ساوي - �لعقل و�لعلم يف �لقر�آن ـ موؤ�س�سة �لر�سالة بريوت،ط 1 )1422هـ، 2001م( �ص 13.   )3( 
�بن تيمية ـ درء �لتعار�ص �لعقل و�لنقل ـ �لنا�سر جامعة �لإمام حممد بن �سعودـال�سعوديةـط 2 )1411هـ، 19991م(ج1\89.   )4( 
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مبوجودات كونية كثرية، يثبتها العقل، وال ت�ستطيع و�سائل العلم االإن�سانية املادية 
اأن تنقيها، بل االأمر بالن�سبة اإليها يعتمد على براهني العقل ودالئله االإ�ستنتاجية)1( 
العلماء  كبار  ا�ستطاع  بل  قوية،  حجة  على  يقم  مل  �سبحانه  اخلالق  لله  اإنكارهم  اإن 
الله: ما  ال�سافعي رحمه  الذي ال ريب فيه و�سئل  العقلي  بالدليل  اأن يفندوا حجتهم 
وطبعها  وريحها  ولونها  طعمها  التوت،  ورقة  فقال:  ؟   ال�سانع  وجود  على  الدليل 
واحد عندكم ؟ قالوا: نعم. قال: فتاأكلها دودة القز و االبري�سم و والنحل يخرج منها 
الذي  فمن  امل�سك،  منها  فيخرج  الظباء  وياأكل  البعر،  منها  فيخرج  وال�ساة  الع�سل 
على  وا�سلموا  ذلك  منه  الطبع واحد؟.فا�ستح�سنوا  اأن  مع  االإ�سياء كذلك  جعل هذه 
اإن  وقولهم  عّز وجّل  املاديني وجود اخلالق  ينفي  �سبعة ع�سر.  يديه، وكان عددهم 
املادة االأوىل للكون التي هي عدمية احلياة، واالإح�سا�ض واالإدراك والفكر قد ارتقت 
بالتطور الذاتي، حتى ن�ساأت احلياة، التي هي اأكمل واأرقى من مادة الكون االأوىل. 
ثم ن�ساأت بعد ذلك يف احلياة االإح�سا�سات الراقية حتى م�ستوى الفكر ووعى ما يف 
الكون عن طريقة. وبذلك ا�ستطاعت املادة اأن تعي ذاتها، متمثاُل يف ذلك يف اجلهاز 
املنهج  يرف�سها  املقولة  وهذه  الدماغ)2(  وهو  الذاتي،  بالتطور  اأبدعته  الذي  الراقي 

العلمي والرباهان العقلية وامل�سادفة.
�أزلية �ملادة:

ويزعم املاديون اأزلية  مادة الكون واأنها هي اخلالق واملخلوق، وهذا الزعم   
ماهو  باأن  تلخي�سه  فيمكن  العقلي  الربهان  اأما  والعلمية.  العقلية  بالدالئل  مرفو�ض 
اأزيل هو واجب الوجود عقاًل لذاته، وما هو واجب الوجود لذاته الميكن اأن يكون 
هذا  كان  �سواء  الوجوب  نقي�ض  واالإمكان  اإمكان،  الغري  قابلية  الأن  للتغري:  قاباًل 
الوجوب وجوب وجود اأو وجوب عدم، والنق�سان ال يجمتمعان يف �سيء واحد بحال 

عبد�لرحمن حنبكة ـكو��سف زيوف يف �ملذ�هب �لفكرية �ملعا�سرة ـط 2 )1412هـ،1991م( �ص 540.   )1( 
عبد�لرحمن حنبكة ـ كو��سف زيوف ، �مل�سدر�ل�سابقـ �ص 540.   )2( 
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من االأحوال، وهذا مناق�ض لالأزلية)1(وملا كانت �سفات املوجود مالزمة با�ستمرار 
الذات،  ي�ستلزم حدوث  للذات  التي هي مالزمة  ال�سفات  فاإن احلدوث يف  �سفاته، 
وهذا احلدوث مناق�ض الأ�سل اأداء اأزلية الكون الذي هو مالزم للتغري وامل�ساهدة)2( 
من  طائفة  عنها  عرب  فقد  االإن�سانية  الو�سائل  على  تعتمد  التي  العلمية  الدالئل  واأما 
اإىل العدم،  اأن الكون �سائر  العلمية  اأثبتوا عن طريق الدالئل  علماء الطبيعة، الذين 
اإدورد لوثر كي�سيل)3(  اأزليًا. يقول:  اأن يكون  العد ال ميكن  اإىل  واأن ما هو �سائر 
اأ�ساف البحث العلمي خالل ال�سنوات االأخرية اأدلة جديدة على وجود الله زيادة عل 
االأدلة الفل�سفية التقليدية. ونحن ال نق�سد من ذلك اأن االأدلة اجلديدة الزمة اأو ال غني 
اأن ينظر  اإن�سان ي�ستطيع  اأي  القدمية ما يكفي الإقناع  عنها، فقد كان من االثباتات 
اإىل املو�سوع نظرة جمردة على اأو التحييز. واأنا بو�سفى ممن يوؤمنون بالله اأرحب 
بهذه االأدلة اجلديدة. ل�سببني: فهي اأواًل تزيد معرفتي باآيات الله و�سوحًا. وهي ثانيًا: 
ت�ساعد على ك�سف الغطاء عن اأعني كثري من �سرحاء ي�سلموا بوجود الله)4( فالله هو 
عن  �سيء  يخرج  ولي�ض  �سيء،  كل  وخالق  واملعيد  واملبدء  والظاهر  واالأول  اخلالق 
تقديره وتدبريه خلق اخللق واأفعالهم وقدر اأرزاقهم واآجالهم يهدي من ي�ساء برحمته 

وي�سل من ي�ساء بحكمته.
نظرية �لإنفجار �لعظيم:

عندما بداأ هذا الكون، اأي عندما كان عمره واحد من عدة باليني جزء من   
اأجزاء الثانية ! كان ذلك قبل 15 بليون �سنة تقريبًاـ  كما يقول اأ�سحاب النظريةـ  وكان 
حجم مادته قريبًا من ال�سفر، ثم انفجرت هذه املادة امل�سغوطة، وتبددت اأجزاوؤها يف 
�سورة اإ�سعاع ثم بداأ يربد فتكّون منه بالتدريج كوننا؛ لهذا �سميت النظرية )بنظرية 
االإنفجار العظيم( اأما االإنفجار العظيم فقد اأدى اإىل تكّون ال تبدد يف االإ�سعاع الذي 

�مل�سدر�ل�سابقـ 543.   )1( 
�مل�سدر�ل�سابق �ص 543 .   )2( 

�أدورد لوثركي�سيل �أخ�سائي علم �حليو�ن  جامعة كالفورنيا ـ �أمريكا. ) �نظر: كتاب يتجلى يف ع�سر�لعلم ( �ص 32.   )3( 
تاأليف نخبة من �لعلماء �لأمريكيني ـالله يتجلى يف ع�سر�لعلم ـ ترجمه �لدمرد��سـ عبد�ملجيد �سرحانـ د�ر�لقلم ،بريوتـ �ص32.   )4( 
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ظهر اأواًل تكونت املادة، ومنها تكونت املجرات، ثم النجوم ثم االأفالك مبا فيها من 
احلدث  هذا  لنا  بنّي  وتعاىل  �سبحانه  فالله  احلياة)1(  فيها  ن�ساأت  التي  هذه  اأر�سنا 
َّذِينَ َكَفرُوا َأنَّ السَّمَاوَاتِ وَاْلَرْضَ َكانََتا  العظيم يف كتابه الكرمي قال تعاىل: }َأوَلَمْ يَرَ ال
رَتًْقا َفَفَتْقنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءُِكّل شَيْء حَيّ َأَفلَيُؤْمِنُونَ{، اأي كان اجلميع مت�ساًل 
بع�سه ببع�ض، متال�سق مرتاكم بع�سه فوق بع�ض، يف اإبتداأ االأمر ففتق هذه عن هذه.
فجعل ال�سموات، وف�سل بني �سماء الدنيا واالأر�ض بالهواء فاأمطرت ال�سماء واأنبت 
اأي  يُؤْمِنُونَ{  َأَفلَ   

ٍّ
ِكّل شَيْءٍ حَي الْمَاء  مِنَ  }وَجَعَلْنَا  عّز وجّل:  قال  ولهذا  االأر�ض، 

وهم ي�ساهدون املخلوقات حتدث �سيئًا ف�سيئًا عيانًا، وذلك دليل على وجود ال�سانع 
الدارويني،  التطور  �سائعًا عن  الذي �سار  الفهم  امللحدون  يتبنى  املختار)2(  الفاعل 
فالكون عندهم قد ن�ساأ من العدم تقائيًا، اأو اأنه قدمي اأزيل ال بداية له، ثم تطور حتى 
املادة  بث احلياة يف  والع�سوائية  ال�سدفة  تولت  بعدها  لن�ساأة احلياة.  �سار جاهزًا 
االإن�سان.  اإىل  وتنويعها حتى و�سلنا  احلية  الكائنات  تطوير  تولت  ثم  احلية،  غرية 
ويرى امللحد الدور ال اإله خالق يف هذا ال�سيناريو، بل ال حاجة اإىل القول لوجود اإله 
باملرة !)3( قال عّز وجّل: }َأمْ خُلُِقوا مِن َغيْر شَيْء َأم هُمُ الَْخالُِقونَ{، وقال �سبحانه: 

}َأمْ لَهُمْ إِلَه َغيْر اللَّه سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشِْرُكونَ{.
الله واإعتبار  اإنكار وجود  اأ�سا�ض مذهبه تقوم على  اإن فكرة مارك�ض وهي   
املادة اأزلية اأبدية، وهي كل �سيء يف الوجود، وتف�سري حركة املادة وتغرياتها ي�سمى 
)باملادية اجلدلية( وهي فكرة اقتب�سها مارك�ض من الفيل�سوف املثايل )هيجل( من اأن 
�سنة اخلالق جتري يف اخللق وفق النظام اجلديل، وزعم مارك�ض اأن االإن�سان هو 
الذي �سنع فكرة الرب اخلالق)4(، اأما فريدرك نيت�سه فمن اأبرز اأفكاره الفل�سفية اأنه  
اعترب العقل عاجزًا عن اإدراك حقيقة الوجود فاألغى مبادئ الفكر، واأدعى اأنها لي�ض 

�مل�سدر�ل�سابق نف�سه ـ�ص 88.   )1( 
�بن كثري)�ملتوفى: 774هـ(ـ تف�سري�لقر�آن �لعظيم،  د�رطيبة للن�سرـط2 )1420هـ، 1999م( ج 5\ 339.   )2( 

عمرو�سريف كيف بد�أ �لكونـ ط 1 مكتبة �ل�سروق �لدولية ـ �لقاهرة )1433هـ 2013م( ـ �ص 21 - 22.   )3( 
عبد�لرحمن حنبكة ـ كو��سف ،م�سدر�سابق ـ�ص 464.   )4( 
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�سوى اأوهام واإن كانت �سرورية حلياة النا�ض، لكنها ال تعربعن احلقيقة، وزعم اأن 
الن�سوء  مذهب  التطور وهو  عقل، وذهب مبذهب  بدون  ي�سري  احلياة  ما يف  معظم 
واالرتقاء، وزعم كل �سنف يخلق �سنفًا واالإن�سان هو ال�سوبرمان، ويقول عن املوت 
هذا  خلق  عنده  االإن�سانية  من  فالغاية  يعنينا،  ال  املوت  وبعد  �سيء  املوت  بعد  لي�ض 
ال  اأننا  مبا  قائاًل:  امللحد  فيتحذلق  الفل�سفة  امللحدين  اأ�سول  االأعلى)1(ومن  االإن�سان 
نرى الله، اإذا هو غري موجود ! وهذه مكابرة للعقل واحل�ض، الأننا لو اعتمدنا قاعدته 
التجريبي من  العلم  اأ�س�ض  �ست�سقط جميع  فاإنه  به،  يتبجح  الذي  العلمي  املجال  يف 
اأ�سلها االأحالم وحقيقة اجلاذبية اإلخ... فال ي�ستطيع ملحد اإنكار هذه االأ�سياء، مع 
عجز ح�سه وعقله عن معرفة كنهها)2(  والعلماء مل يروا اجلاذبية وال االإلكرتون وال 
راأو النرتون وال الطبيعة املوجبة لل�سوء، و�سل�سلة طويلة من احلقائق العلمية، لذلك  
فعدم روؤيتنا لله تبارك وتعاىل لي�ض دلياًل على عدم وجوده يكفينا فقط النظر بعقولنا 
االإن�سان هذا  واأولها  والتفكر يف خملوقاته،  �سبحانه  الدالة على وجوده  االآثار  يف 
ال�سنع اأو اخللق البديع. يقول العلماء عن )قانون ال�سببية( هذا القانون يقول: اإن 
ال�سبب  طبيعته  يحمل يف  ال  " الأنه  �سيء  من غري  " اليحدث  )املمكنات(  من  �سيئًا 

الكاف لوجوده، فال ي�ستطيع اأن مينح غريه �سيئًا ال ميكنه هو)3(.

�مل�سدر�ل�سابقـ   �ص )468 - 469(.   )1( 
�سالح بن عبد�لعزيز ـ �لأحلادو�سائله وخطره ـم�سدر�سابقـ �ص 43.   )2( 

.) knowingallah.com(. معرفة �لله )عمر�سليمان �لأ�سقرـ �لأدلةعلى وجود�لله موقع �لكرتوين(   )3( 
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املبحث الثالث
�آثار �لإحلاد �لدينية و�لفكرية و�لإجتماعية 

�أوًل:�لآثار �لدينية لالإحلاد: 
�سعت الدول ال�سيوعية لتدمري الدين االإ�سالمي والهوية العربية، من خالل   
العقائديني  ال�سوفيت  كبار  و�سعها  التي  االإ�سرتاكية،  اإىل  االإ�سالمي  الدين  حتويل 
ال�سيطرة  اأو  عقائديًا،  مارك�سيًا  تف�سريًا  الدين  تف�سري  يف  �سواء  االأديان.  ملحاربة 
واملعاهد،  والوزارات،  اجلامعات،  من  الدين  ت�سخري رجال  اأو  الدينية  املراكز  على 
اأو الدعوة مل�سايرة الدين للحياة والعلم، لبث الوعي  وامل�ساجد للدعوة لالإ�سرتاكية، 
املادي وا�سعاف الوعي الروحي ! وقد ف�سلوا يف ذلك فبعد خم�سني عامًا من فر�ض 
االإ�سالمي متاأججًا  الدين  ال�سوفيتي، ما نزال جند  املارك�سية على م�سلمي االحتاد 
التحويل  وبعد  ينطفئ)1(  مل  لكنه  اخلفاء  يف  كان  واإن  هناك،  امل�سلمني  نفو�ض  يف 
" العلم  االإ�سرتاكي وحماولة بل�سفة االإ�سالم يف االإحتاد ال�سوفيتي، جند اأن جملة 
" نحن يف االإحتاد  " ال�سوفيتية تقول يف عدد االأول من يناير )1964م(:  والدين 
ال�سوفيتي نواجه حتديات داخلية يف املناطق االإ�سالمية. واملعبود يف ال�سيوعية اأو 
 " مادة  والكون  اإله  " ال  باأفواهم:  هم  بت�سريحهم  قطعًا  الله  لي�ض  فهو  االإ�سرتاكية 
اأو  احلزب  اأو  الدولة  هو  اأو  املادة.  هو  عندهم  االإله  يكون  وقد  خالق.  بال  اأي 
 " الله)2( وقد كتبت جملة �سوفيتية  لي�ض  اأي حال  الزعيم ولكنه على  اأو هو  النظام 
كومن�ست" يف عددها ال�سادر اأول يناير )1964م( يف هذا املو�سوع ما يظهر فيه 
حقيقة االإحلاد ونظريتهم لالأديان " �ستظل العقيدة االإ�سرتاكية يف نزاع مع العقيدة 
الدينية، ولن ي�ستقر التحويل االإ�سرتاكي ال�سحيح اإال ب�سيادة االإ�سرتاكية على الدين 

وهذا ملخ�ض نظريتهم عن الدين: 
�سالح �لدين �ملنجد ـ بل�سفة �ألإ�سالم ـ م�سدر�سابقـ �ص 102.   )1( 

حممد قطب ـ مذ�هب فكرية معا�سرة ،ط 7 )1413هـ، 1993م( د�ر�ل�سروق �لقاهرة ـ�ص 440.   )2( 
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1. ال بد من قهر الدين حتى ي�سود التحويل االإ�سرتاكي.
2. ميكن مهادنة الدين. واإظهاراالهتمام به، ملرحلة موؤقتة.

3. ال بد من تنقيح االأديان اأي اظهارها باملظهر االإ�سرتاكي.
4. ال بد من هدم املنظمات الدينية. واال�سراف عليها.

الدينية يف  الربامج  واإعداد  والعربية  االإفريقية  للدول  البعثات  اأر�سلت  كما   
االأجهزة االإعالمية، اإن هذه العناية بالدين تهدف اإىل ن�سر االإ�سرتاكية)1(. وهناك اآثار 

ونتائج ملمو�سة لالحلاد نتج عنها:
1.  ابعاد الدين عن احلياة.

الق�ساء على القيم والروحية.  .2
حماربة الدعاة اإىل الدين واملب�سرين به.  .3

الق�ساء على اأي رباط يربط املجتمع االإ�سالمي والعربي.  .4
اغراق املجتمع العربي واالإ�سالمي  يف ال�سهوات وامللزات.  .5

على  وال�سيطرة  بالدين  االرتباط  عن  واالإ�سالمية  العربية  االأمة  �سباب  ابعاد   .6
عقولهم بثقافة العلم واملادة.

بث روح العداء بني اأبناء االأمة العربية واالإ�سالمية.  .7
اإزكاء النعرات والقبلية بني الدول العربية واالإ�سالمية.  .8

احلروب الطاحنة بني االأ�سقاء العرب وامل�سلمني.  .9
كرثة اجلرائم والتعدي على االأخرين.  .10

ن�سبة االإنتحار يف بلدان امل�سلمني والعرب.  .11
اإغت�ساب االأموال واالأعرا�ض.  .12

النف�سية  واالإ�سطرابات  واالإنتحار  واجلنون  القلق  اأمرا�ض  ن�سبة  ازدياد    .13
والع�سبية، وهي يف زيادة م�ستمرة.

�سالح �لدين �ملنجد ـ بل�سفة �ألإ�سالم ـ م�سدر�سابقـ �ص 18- 19.   )1( 
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اإليه  والرجوع  الله  النف�ض هو ذكر  لطماأنينة  امل�سدر احلقيقي  اأن  وال ريب   
َّذِينَ َآمَنُوا وََتْطمَئِنّ ُقُلوبُهُمْ بِذِْكِر اللَّهِ َأَلبِذِْكر اللَّهِ  واالإت�سال به. قال املوىل عّز وجّل: }ال

َتْطمَئِنّ الُْقُلوبُ{ ]�لرعد: 28[. 
ثانيًا:�لآثار �لفكرية و�لإجتماعية:

انت�سر االإحلاد يف الع�سر احلديث و�سكل ظاهرة بني املفكرين واملثقفني يف   
)نحن يف  امللحد:  الغرب  اإىل معرفة  الدين ودعا  فبع�سهم هاجم  االإ�سالمية،  الدول 
بهم  اأمنوا  مبلحدين  م�سرت�سدين  االأديان  من  تكون  ما  اأبعد  حرة  ثقافة  اإىل  حاجة 
كمارك�ض وفرويد وبوحي ما�سونيته. وجند اأن املادية واالإحلاد قد تغلغال يف الدول 
االإ�سالمية والعربية، واأثرا ب�سكل كبري ويظهر ذلك يف كتابات حممد ح�سني هيكل 
رئي�ض حترير جريدة ال�سيا�سةـ  الذي انكر االإ�سراء واملعراج باجل�سد وكان ينظر اإىل 
االأمر من منظار مادي)1( واأبرز االإجتاهات التي �ساهمت يف ظهور الفكر االإحلادي 
اإىل  االإجتاه  هذا  اأ�سحاب  ودعا  االإ�سالمية،  الرابطة  عن  بدياًل  القومية  الرابطة  اأو 
كما  العبادة)2(  اأو  امل�سجد  يتعدى  ال  بحيث  املجتمع  حياة  يف  الدين  دور  تقلي�ض 
العقدين  ويف  االأمم.  ون�سوء  احل�سارات  قيام  يف  الدين  دور  القومية  دعاة  اأنكر 
اإىل  الالديني  التوجه  عدوى  انتقلت  الع�سرين  امليالدي  القرن  من  والثاين   االأول 
االأهلية،  امل�سرية  اجلامعة  اإن�ساء  عند  وخا�سة  م�سر  ففي  والعرب،  امل�سلمني  اأبناء 
الرابطة  على  و�سخريته  االإقليمية  بنزعته  عرف  الذي  ال�سيد  لطفى  اأحمد  وظهور 
االإ�سالمية ودعوته اإىل الفرعونية، كما خ�سع لتاأثري دور كامي و�سبن�سر واأوغ�ست  
كومت)3( كما كان للمارك�سية واملا�سونية دور يف دعم التوجه االإحلادي يف م�سر 
وتركيا وظهور م�سطفى كمال اأتاتورك الذي األغي اخلالفة العثمانية االإ�سالمية عام 
)1924م(، وا�ستبدل الد�ستور العثماين القائم على االإ�سالم بد�ستور مدين بحت.

حممد نبيل ،�لإ�سالم يت�سدى للغرب �مللحد ـ د�ر�لقلم �سوريا دم�سقـ ط1 )2010م( ،�ص 7.   )1( 
عدنان حممد زرزور ـ جذور�لفكر�لقومي و�لعلمانيـ �ملكتب �لإ�سالمي بريوت لبنانـ ط 3)1999م( ،�ص 42.   )2( 

�خلريحممدعبد�لقادرـالإ�سالم و�لغرب ـد�ر�جليل ـبريوت لبنانـ ط 1 )1991م( .   )3( 
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اإذن هذا  ما فعلته املا�سونية باخلالفة العثمانية االإ�سالمية، وكانت ترغب اأن حتول 
االأمة بكاملها اإىل دولة اإحلادية، لهذا فقد ن�سب م�سطفى كمال اأتاتورك نف�سه اإلهًا من 
دون الله، ي�سرع لالأمة كما ي�ساء، فلفق قانونًا يتكون اأكرثه من القانون ال�سوي�سري 
واالإيطايل، واأكمل من عنده ويقول:)نحن ال نريد �سرعًا فيه قال وقالوا ولكن نريد 
تركيا يف  املا�سونية وقعت  الد�سائ�ض واملوؤامرات  قلنا ونقول()1( وبهذه  فيه  �سرعًا 
�سبكة اليهود، واأ�سبحت لي�ست دولة حكومية دينية بل دولة م�سادة للدين كاحلكومة 
البل�سفية، وقد تبني اأن النه�سة العلمية  التي بداأت يف ال�سرق االإ�سالمي يف القرن 
تاأثروا  الذين  بع�ض  اإعتناق  ب�سبب  االإحلاد  موجة  �سريان  ت�سبب يف  ع�سر  التا�سع 
على  تتلمذ  الذي  ـ 1908م(  اأمني )1968م  قا�سم  كما جاء  املادي)2(  الغربي  بالفكر 
يد حممد عبده، ودعا اإىل حترير املراأة، واإىل التف�سخ واإىل التمرد واخلروج على 
طاعة الزوج وامل�ساركة يف كافة جماالت العمل، دون النظر اإىل ما ينا�سب املراأة يف 
الغربي يف تف�سخه  امل�سلم، ويلحق باملجتمع  العمل، وبف�ساد االأ�سرة واملجتمع  هذا 
واإحلاده. كما اعتقد هو وغريه بوحدة الوجود واآمنوا بالن�سوء الذاتي واال�سطفاء 
الطبيعي وبقاء االأ�سلح كما اآمنوا بالتطور من كائنات دنيا اإىل اأخرى اأف�سل واأرقى، 
حتى انتهى االأمر بظهور االإن�سان على اأعلى درجات التطور، كما اأنكروا قدرة الله 
على اخللق واالإبداع وطالبوا باإعادة النظر يف الت�سريع االإ�سالمي، واإدخال العلوم 
الع�سرية والفكر الغربي االإحلادي)3( فهوؤالء الذين تاأثروا بح�سارة الغرب وتنكبوا 
يف  �سالتهم  فوجدوا  الله  من  هدى  بغري  اأهواءهم  واتبعوا  امل�ستقيم،  ال�سراط  عن 

ح�سارة م�سوهة ال تعرف للحق �سبياًل.
ومن الن�ساء الالتي تاأثرن فكريًا واإجتماعيًا بالتيار املادي االإحلادي، نوال   
ولي�ض  للما�سي  ينتمي  الدين  وباأن  للتاريخ،  املارك�سي  التق�سيم  وتبنت  ال�سعداوي 

�سكيب �أر�سالن ـ نقلة�إىل �لعربية عجاج نوه�سـ حا�سر�لعامل �لإ�سالميـ د�ر�لفكرم1 ج 1 ـط 1 )1973م( . �ص 343 .   )1( 
�مل�سدر �ل�سابق نف�سه ـ �سـ 343 .   )2( 

حممد نبيل �لن�سو�ئيـ �لإ�سالم يت�سدى للغرب �مللحد ـ م�سدر�سابقـ �ص 79.   )3( 
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للحا�سر اأو امل�ستقبل، وبال�سرورة يعد اأداة قهر، وتقول اأن الدين �سناعة اإن�سانية، 
الكال�سيكية والي�سارية  الغربي مبدار�سه  االإجتماع  تاريخي وهي روؤية علم  ومنتج 
اأنها ن�ساأت يف ع�سور قدمية يحكمها النظام  على حٍد �سواء، وتتحدث عن االإديان 
العبودي)1( ويبدو اأن املجتمع االإ�سالمي العربي كان قد تاأثر بالو�سعية التي �ساغها 
اأوغ�ست كونت)2(  وكذا اإعتبار كل معرفة ال تاأتي عن طريق احل�ض لي�ست يقينية، 
من  كثري  اإحلاد  اإىل  ذلك  اأدى  وقد  الطبيعة،  وراء  وما  كالدين  احلقائق  ذلك  ومن 
املتعلمني يف الدول االإ�سالمية وخا�سة م�سر فقد مت الرتويج لهذه االأفكار عن طريق 
اجلامعات مثل زكي جنيب حممود، الذي اأخذ من فكرة الو�سعية املنطقية التي تعترب 
اإمتداد لو�سعية اأوغ�ست كونت واعتنق اأفكارها ودافع عنها لهذا جنده يقول: وقد 
لبث كاتب هذه ال�سفحات اأمدًا من حياته طوياًل ي�سلك نف�سه يف زمرة املوؤمنني بالعلم 
اجلديد وحده وم�ستغنيًا عن كل موروث قدمي.)3( فالعقالنية التي يدعوا اإليها زكي 
جنيب حممود مادية، الأنه يف درا�ساته للرتاث مع ذلك املفهوم العقالين اأنحرف عن 
مفهوم االإ�سالم اجلامع والذي ا�ستمد مادته من الفل�سفات اليوناين االإحلادية، كما 
اأن مفهومه لالألوهية مفهوم ناق�ض. وجند دائمًا يف املجتمع االإ�سالمي تيارات كثرية 
نادت بالفكر االإحلادي املادي مثل فوؤاد زكريا الذي يرى اأن اأوربا قد وجدت احلل 
االأمثل مل�سكلة الدين يف حياتهاـ باإزالته واإق�سائه من ميادين احلياة كلها ـ اأما نحن 
ما نزال ننتظر من يتمتع باجلراأة الكافية ويقدم على حلها)4( ومن جانب اآخر جند اأن 
التغريب قد اأثر يف الفكر العربي واالإ�سالمي يف كتابات مفكريه، كما قاموا بدورهم 
اأدمغة ال�سباب االإ�سالمي والعربي، من خالل ن�سر الفكر والثقافة واملعرفة.  بغ�سل 
وقد ترك االإحلاد املعا�سر يف حياة االإن�سان اآثاره الوا�سح يف �سلوك االإن�سان ويف 

اأخالق االأمم وخا�سة االإ�سالمية والعربية ونظام االإجتماع. 
حممد نبيل �لن�سو�ئيـ �لإ�سالم يت�سدى للغرب �مللحد ـ م�سدر�سابقـ �ص 79.   )1( 

كونت �أوغ�ست )1798مـ 1857م( ،فيل�سوف فرن�سي، - )1818مـ 1824م( ـاملو�سوعة�لفل�سفيةـ م�سدر�سابقـ �ص 397.   )2( 
زكي جنيب حممود ـوجهة نظرـ �ملكتبة �لإجنلوم�سرية ط )1967م( ، د�ر�جليلـ �ص 5.   )3( 

زكريا فوؤ�د ـحو�رمع جريدة �لثورة �لدم�سقية �لعددـ )6775(.   )4( 
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نفو�ض  االإحلاد يف  يخلقه  الذي  النف�سي  القلق  االإجتماعية  االآثار  هذه  ومن   
كل  داخل  اأن  وذلك  النف�سي  وال�سراع  واال�سطراب  واحلرية  القلق  وهو  االأفراد، 
؟  ؟ ومن خلقنا  ملاذا خلقنا  تتلجلج يف �سدره:  واأ�سئلة  تلح عليه،  اإن�سان منا فطرة 
اإىل اأين ت�سري؟)1( واإذا كانت احلياة، و�سغلها ال�ساغل ي�سرف االإن�سان اأحيانًا عن 
االإمعان يف جواب هذه االإ�سئلة، والبحث عن �سر هذه احلياة والكون فاإن االإن�سان 
ي�سطدم كثريًا مبواقف  وهزات حتمله حماًل على التفكري يف هذا ال�سوؤال، فاالأمرا�ض 
والكوارث، وفقد بع�ض االأهل واالأحبة، وامل�سائب التي ت�سيب االإن�سان وال بد تفر�ض 
على االإن�سان اأن يفكر يف م�سريه وم�ستقبله.  وملا كان االإحلاد عقيدة جهالنية الأنه ال 
يقوم على افرتا�ض عدم وجود اإله ـ فاإنه ال يقدم �سيئًا، يخرج هذا االإن�سان من احلرية 

والقلق واالإلتبا�ض ويبقى لغز احلياة حمريًا لالإن�سان.
ومن االآثار اأي�سا على املجتمع العربي االأنانية الفردية، كانت النتيجة احلتمية   
للقلق النف�سي واخلوف من االأيام هي اأجتاه االإن�سان نحو الفردية واالأنانية، ونعني هنا 
باالأنانية اأجتاه االإن�سان خلدمة م�ساحله اخلا�سة وعدم التفكري يف االأخرين، فالدين 
الذي يحث االإن�سان على بذلك املعروف للغري واالإح�سان اإىل الّنا�ض ابتغاء مر�ساة 
الله.)2( لذا اأخرجوا اإن�سانًا جديدًا ال يفكر اإال يف نف�سه، واحلر�ض على ا�سباع رغباته 
ونزواته اخلا�سة، وجند اأن االأمم تقدمت ونحن ال نزال ال نربح مكاننا، �سغلوا اأمتنا 
باالألتفات حول املظاهر و�سرفونا من الغاية التي من اأجلها خقلنا. وكذلك من االآثار 
االإجتماعية فقدان الوازع والنزوع اإىل االإجرام، الأن االإحلاد ال يربي ال�سمري، وال 
فاإن  االأر�ض  واأعماله، يف هذه  يراقب ت�سرفاته  قادر  اإله قوي  االإن�سان من  يخوف 
الظلم  عن  يردعه  الذي  الوازع  فقد  قد  االإح�سا�ض،  عدمي  القلب  غليظ  ين�ساأ  امللحد 

وياأمره باالإح�سان والرحمة.
عبد�لرحمن عبد�خلالق ـ �لإحلاد ـم�سدر�سابقـ �ص 18.   )1( 

عبد�لرحمن عبد�خلالق ـ �لإحلاد ـ �مل�سدر�ل�سابقـ �ص 20 - 210.   )2( 
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املبحث الرابع
موقف �لدين �لإ�سالمي من �لإحلاد وعالج ظاهرته

نظرة �لإ�سالم لالإحلاد: 
ومن  الباطل،  اإىل  احلق  على  االإنحراف  هو  �سابقًا  عرفنا  كما  االإحلاد  اإن   
الهدى اإىل ال�سالل، ومن االإ�ستقامة اإىل االإعوجاج، ومن االأديان اإىل ال�سرك والكفر 
َّذِين يُلْحِدُون فِي َآيَاتِنَا َليَْخَفوْنَ عََليْنَا{ فاأ�سبح االإحلاد  واملادية.  قال تعاىل: }إِنّ ال
مثل تقليد ملو�سات غربية، وكثري من ال�سباب ال يتورع اإىل ال�سدح باإعالن اإحلاده 
اإدانة  الهو�ض  به بع�سهم على بع�ض، ويف اعرتافهم بهذا  جهارًا نهارًا، بل يتباهى 
لهم، ودليل على جهلهم باملعنى احلقيقي لكلمة اإحلاد. اإن ظاهرة االإحلاد اأخذت يف 
الغرب �سكاًل ممنهجًا ومنظمًا وقد اأ�سبحت اليوم علمية منظمة لتفتيت ع�سد "االأمة 
االإ�سالمية ". اإن امللحدين ال يعرتفون بدين وال وجود الله، ولي�ض على قدر من الثقافة 
والعلم والدين والفكر، واإنا هم �سطحّيون يف اأفكارهم، واالإحلاد مر�ض يحتاج اإىل 
معاجلة من خالل احلوار مع ال�سباب املثقف)1( مل يكن غريبًا اأن ي�سارك االإحلاد يف 
بناء ال�سرح االإ�سالمي على مدى تاريخه.والبد اأن نيز بني االإحلاد الغربي احلديث 
الذي عرب عنه نيت�سه حني قال: " لقد مات الله " واالإحلاد اليوناين القدمي الذي يقول: 
" اإن االآلهة املقيمني يف املكان املقد�ض قد ماتوا ". واالإحلاد العربي الذي يقول: "لقد 
ماتت النبوة واالأنبياء "، واالإحلاد كان البد اأن ي�سدر عن روح العربية، وما ت�سعه 
هذه الروح من �سلة يف تدينها اخلا�ض، بني الله وبني العبد، فاإنها كانت تنظر اإىل 
هذه ال�سلة على اأنها �سلة اأفرتاق ويعد كامل فقد و�سطت بينهما الكلمة، كلمة الله، 
وكلمة الله ال ترد عنه مبا�سرة لوجود الهوة الهائلة بني العبد والله، بل الو�سيط وهو 
النبي �سل الله عليه و�سلم. لهذا كان االأنبياء هم الذين يلعبون اأخطر دور يف احلياة 
الدينية عند الروح العربية، قام التدين على فكرة النبوة، فاجته املالحدة اإىل رف�ض 

�أحمد �لطيب �أمام �لأزهر�ل�سريفـ لقاءعلى موقع �لنهار�للبنانيـ على �لأنرتنيت �أبريل 2019م .   )1( 
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االأخرى  احل�سارات  يف  االإحلاد  بينما  االألوهية،  وتركوا  واالأنبياء،  النبوة  فكرة 
كان يتجه مبا�سرة اإىل الله. ال فارق يف الواقع يف النتيجة النهائية بني كل املوقفني 
الأن كالهما �سيوؤدى يف النهاية اإىل اإنكار الدين، فباإنكار االإله عند اليوناين ينتفي 
التدين، وباإنكار االإله الال متناهي عند الغرب ينتفي الدين، وباإنكار النبوة واالأنبياء 

عند العرب تزول االأديان)1(.
�لأحكام �ملتعلقة بالإحلاد: 

اأ�سباب  لها  امل�سلم، وهي ظاهرة  املجتمع  الغريبة على  الظواهر  االإحلاد من   
متعددة من اأهمها، االإنفتاح الثقايف واالإعالمي على املجتمعات امللحدة، من ما �سبب 
�سعف الوازع الديني لدى طوائف املجتمع امل�سلم والغربة التي يعي�سها امل�سلمون 
عن دينهم، فتالقي هذه ال�سبهات �سعفًا يف بع�ض النفو�ض، فت�ساب بع�ض العقول 
يف املجتمعات امل�سلمة باإفكار امللحدين. واالإحلاد يف ال�سريعة يق�سد به الطعن يف 
الدين واخلروج عنه. ومن االإحلاد اأن يطعن اأحد يف دين الله تعاىل، واأن ي�سك فيه مع 
اإنه قد ينتمي. ا�سمًا اإىل االإ�سالم، اأو التاأويل يف �سرورات الدين، كاأن يقول ال�سالة 
لي�ست واجبة  اأو اأنها ال ي�سرتط ت�سلى كما ُي�سلي امل�سلمني، اأو اأن احلجاب لي�ض 

فري�سة، اأو اأن الربا لي�ض حمرمًا ونحو هذا. 
والعالقة بني امللحد والزنديق واملنافق والدهري، اإن امللحد اأو�سع فرق الكفر   
حدًا، وهو اأعمهم جميعًا، فهو الكافر مطلقًا، �سواء تقدمه اإ�سالمه اأم ال، اأظهر كفره 

اأم اأخفاه، فامللحد ي�سمل كل اأو�ساف ال�سابقني.
حكم �مللحد: 

فيطعن  ذميًا  يكون  وقد  اأ�سله،  م�سركًا يف  كان  اإن  امل�سرك  ياأخذ حكم  قد   
بالد  يف  عليه  كان  الذي  عهده  بذلك  فينتق�ض  اأوالن�سرانية  اليهودية  من  دينه  يف 
يف  يكون  وقد  اأحكامهم،  ياأخذ  وال  الذمة  اأهل  من  اإحلاده  بعد  يُعد  ومل  امل�سلمني، 

�أحمد �لطيب �أمام �لأزهر�ل�سريفـ لقاءعلى موقع �لنهار�للبناين على �لأنرتنيت �أبريل 2019م.   )1( 
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االأ�سل م�سلمًا فيلحد فياأخذ حكم الردة اأو الزندقة. ومن كان م�سلمًا واأحلد فيجل�ض 
معه اأهل العلم، ويناق�سونه يف ال�سبهات التي جعلته يعتنق اأفكار االإحلاد، ويبني له 
وجه ال�سواب واخلطاأ ويتلطف معه يف احلديث حتى يرده اإىل عقله ور�سده، ويرجع 
وخال�سة  اأخرى)1(.  مرة  ال�سهادتني  بنطق  ياأمر  ورجع  تاب  فاإن  تعاىل،  الله  لدين 
القول اأن االإحلاد من اأعظم الكفر ال�سريح الذي ال �سبهة فيه، وذلك لعدم اإقرارهم 

بوجود اخلالق �سبحانه، كما اأعظم من ال�سرك بالله تعاىل.
�أ�سباب ظهور �لإحلاد يف �ملجتمع �لإ�سالمي:

بالتوحيد  ويقر  باالإ�سالم،  يتم�سك  مازال  االإ�سالمي  العامل  اأن  من  بالرغم   
ويوؤمن بالبعث واجلنة والنار، اإال اأن موجة االإحلاد حتوم عليه من كل جانب، وت�سكك 

اأبناءه يف دينهم وعقيدتهم)2(.
اإن ال�سعوب التي حافظت على هويتها ودافعت عن عقيدتها ال ي�ستطيع اأي   
تيار اأن يخرتق هويتها االإ�سالمية الأنها تقوم على اأ�س�ض وثوابت را�سخة كاجلبال. 
اأن �سهولة و�سول  العقدي، ال �سك  الوازع  اأ�سحابها عنها و�سعف  اإذا غفل  ولكن 
التيارات الهدامة لقلوب �سباب االأمة وتهيمن  على اأفكارهم وما يتطلعون اإليه حينئذ 

ي�سبحوا اأتباع الأهوائهم ال اإىل هويتهم. 
العربي  املجتمع  الظاهرة يف  هذه  انت�سار  �ساعدت يف  التي  االأ�سباب  ومن   

واالإ�سالمي تتخل�ض يف االآتي: 
االإ�سالمية  الرتبية  اأي  االإ�سالم  واآداب  قيم  يعرف  ال  بيت  يف  التن�ساأة   .1

ال�سحيحة.
الكتب العلمية واملعرفية التي يد�ض فيها هذه االأفكار.  .2

تغلب ال�سهوات على قلب املرء فرتيه امل�سلحة يف اإباحتها.   .3
م�سعود �سربيـ مقال يف �لإحلاد ـ موقع ��سالم �إونالين 24 يناير 2016ـم.   )1( 

عبد�لرحمن عبد�خلالق ـ �أ�سباب �لطاهرة وطرق عالجها ـ م�سدر�سابقـ �سـ 2.   )2( 
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انفتاح العامل الف�سائي و�سبكة االإنرتنت وما يبث فيها من �سهوات و�سبهات.   .4
اخلطاب الديني املوجه الذي ال يخدم اإال فئة بعينها من اأجل م�سالح ذاتية.  .5

اأنظمة احلكم وما �سببته للنا�ض من فنت يف دينهم فبع�سهم يروج لالإحلاد ويقيم املوؤ�س�سات   .6
التعليمية واالأن�سطة التي تبثه بني النا�سئة، واأخرى تدعى اأنها تعتني بالدين. 

دور الن�سر وما تبثه من روايات اإحلادية وجتارب منحرفة وكتب فكرية وفل�سفة   .7
ت�سادم توابت االإ�سالم.

اإ�سكاليات احل�سارة واأزمة الهوية ال�سائدة بني ال�سباب مع عدم وجود املحا�سن   .8
الرتبوية املقنعة التي حتوي الفكر واالإميان اإ�سافة  اإىل ال�سلوك.

به، واإعالنه  االإ�سالمي، وكذلك املجاهرة  العامل  املنظمة يف  اإن حركات االإحلاد   
والعربي،  االإ�سالمي  العامل  وبداأ  ع�سر،  التا�سع  القرن  منت�سف  بعد  ن�ساأت  املالأ،  على 
يت�سل بالعامل الغربي عن طريق اإر�ساليات الدرا�سة، اأو التدريب، وت�سبب ذلك يف رجوع 
جمموعة من الطالب املتاأثرين بالفكر الغربي االأوربي املادي، الذي كان يقوم على اأ�سا�ض 

تعظيم علوم الطبيعة ورفع �ساأن العقل، وكذلك تنحية الدين وال�سرع على حكم احلياة.
يف بداية االأمر مل تكن ثم دعوة �سريحة لالإحلاد اأو الردة واإنا كانت هناك   
دعوات للتحرر اأو التغريب وفتح املجال للعقل وحماكمة بع�ض الن�سو�ض ال�سرعية 
دعوات  ظهرت  حينها  الّنا�ض،  بني  التغريب  موجة  وانت�سار  احل�ض،  اأو  العقل  اإىل 

�سريحة لالإحلاد وفتح باب الردة.
وم�سر  تركيا  مثل  وعربية  اإ�سالمية  بلدان  عدة  يف  ذلك  بعد  ظهرت  ثم   
قادوا  العربي  العامل  االإحلاد يف  رواد يف  هناك  وكان  وتون�ض،  والعراق  و�سوريا 
احلملة ال�سر�سة حيث نبذوا الدين جانبًا وا�ستبدلوا به االإحلاد اأو الالدينية، واعملوا 
معاول الهدم والتخريب يف االإخالق والدين، يعار�ض العلم والواقع. ويحرم االإبداع 

ويدعو اإىل التقوقع)1(.
و�ئل رم�سان ـ ظاهرة �لإحلاد يف جمتمعاتنا �لعربية و�لإ�سالمي ـ �سـ 2.   )1( 
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ثالثًا:ظاهرة �لإحلاد وعالجها:
�أوًل:�لدعوة �إىل توحيد �لله وتاأهيل �لأئمة و�لدعاة:  

وليقول:  الرَّحِيمُ{  الرَّحْمَنُ  هُو  إِلَّ  إِلَه  َل  وَاحِدٌ  إِلَهٌ  }وَإِلَهُُكمْ  تعاىل:  يقول   
}ُقْل هُو اللَّهُ َأحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِد وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَُكنْ لَهُ ُكُفوًا َأحَد{ ولعل هذا كل ما 
يجب معرفته واإعتقاده عن التوحيد واالإ�سالم. اإذًا مفهوم التوحيد يف االإ�سالم هو 
االإعتقاد باأن الله تعاىل واحد يف عالقة االإن�سان، وجميع املخلوقات  بربها، فالله هو 
املالك واحلاكم واملهيمن احلقيقي، وهو الوحيد الذي يجب يعبد، الأن  العبادة ال جتب 
اإال اإليه. والتوحيد يعني االإميان باأن الله ال اإله اإال الله، اأي ال خالق اإال الله وال كامل 
اإال الله فهو القادر املالك والذي بيده كل �سيء، والتوحيد يعني توجيه الطاعة اإىل الله 
�سبحانه، واي�سًا معنى طلب االإ�ستعانة والدعاء من الله وحده، كما يعني اإثبات كل 

�سفة كمال لله �سبحانه، ونفي كل �سفة نق�ض عنه عّز وجّل وحده ال �سريك له)1(.
الكتاب  يف  والدالئل  الرباهني  عليه  واأقيمت  تقريره،  ورد  اأ�سل  اأعظم  اإن   
على  االأ�سول  اأعظم  االأ�سل  وهذا  العبادة،  توحيد  هو  النبوية،  وال�سنة  العزيز 
الله  خلق  التي  الغاية  فهو  االإن�سانية  ل�سالح  واألزمها  واأف�سلها،  واأكملها  االإطالق، 
الأجلها العباد، قال تعاىل: }وَمَاخََلْقتُ الِْجنّ وَاْلِنْسَ إِلَّ لِيَعْبُدُوِن{ فهذا اأول الدين 
واآخره، وظاهره وباطنه، وهو حقيقة دين االإ�سالم الذي ال يقبل الله من �سواه.وقال 
يُْقبََل مِنْهُ{ وعن اأبي هريرة ر�سي الله عنه  يَبَْتِغ َغيْر اْلِسْلَِم دِينًا َفَلن  تعاىل: }وَمَن 
قال: ر�سول الله �سل الله عليه و�سلم: " اأمرت اأن اأقاتل النا�ض حتى ي�سهدوا اأن ال 
اإال بحقها  اإال الله واأين ر�سول الله، فاذا قالوها ع�سموا مني دماءهم واأموالهم  اإله 

وح�سابهم على الله")2(. 
ولنعالج ظاهرة االإحلاد ال بد من التعريف ال�سحيح باالإ�سالم والدعوة اإليه   
باحلكمة واملوعظة احل�سنة وكذلك اإخال�ض العبودية لله تعاىل، باأن ننخلع من ربقة 

عمر�سليمان �لأ�سقر ـ �لعقيدة يف �لله ـ م�سدر�سابقـ 255/1.   )1( 
م�سلم رقم �حلديث 21 ،باب �أمربقتال �لنا�ص حتى يقولو� ل �إله �إل�لله . 25/1.   )2( 
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العبودية من كل ما �سواه.وقد اأر�سل الله تعاىل ر�سله واأنزل كتبه من اأجل اأن يقول 
النا�ض اأو العباد بتوحيده ويكفروا بكل معبود �سواه، وحتى تتحقق )ال اإله اإال الله( 
مبنية على اأ�سليني هما: النفي واالإثبات؛ فمعنى النفي: خلع جميع اأنواع املعبودات 
غري الله تعاىل يف جميع اأنواع العبادة كائنة ما كانت.ومعنى االإثبات: هو اإفراده،-

جّل وعالـ بجميع اأنواع العبادة على الَوْجه الذي يعبد به)1(.
�لرد و�لت�سدي ل�سبهات �لإحلاد:

عند الرد على املالحدة ونق�ض �سبهاتهم البد من احلكمة ومراعاة امل�سلحة،   
االإميان  هو  االإحلاد  من  اخلال�ض  طريق  اأن  اإىل  ت�سري  الكرمي  القراآن  ون�سو�ض 
بوجود الله تعاىل  يقول عّز وجّل: }وَمَن يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ َقلْبَهُ وَاللَّهُ بُِكّل شَيْءٍعَلِيمٌ{ 
]�لتغابن: 11[، واالإميان الذي نعنيه هنا لي�ض جمرد اإعالن املرء بل�سانه اأنه موؤمن، فما 

وجّل:  عّز  املوىل  قال  قلوبهم.  توؤمن  ومل  باأفواههم  اآمنا  قالوا  الذين  املنافقني  اأكرث 
َّذِينَ  وَال اللَّهَ  يَُخادِعُونَ   * بِمُؤْمِنِنيَ  وَمَاهُمْ  اْلَخِِر  وَبِالْيَوِْم  بِاللَّهِ  َآمَنَّا  يَُقوُل  مَن  النَّاِس  }وَمِنَ 
االإن�سان  قيام  ولي�ض جمرد  ]�لبقرة: 9-8[،  وَمَايَشْعُرُونَ{  َأنُْفسَهُمْ  إِلَّ  وَمَايَْخدَعُونَ  َآمَنُوا 
اأن يقوم بها املوؤمنون، وقلوبهم خراب من اخلري وال�سالح  باأعمال و�سعائر اعتيد 

واالأر�ض واالإخال�ض لله تعاىل. 
هدف الر�سالة االإ�سالمية هو اإخال�ض الدين وتوحيده وعبادته وكذلك العمل   
االإحلادية  للنف�سية  ال�سالح  البديل  بحق  هي  التي  الطاهرة  الطيبة  خلرياالإن�سانية 
كان  اإذا  االأر�ض)2(  ظهر  على  واالأجرام  واالأنانية  القلق  تي�ض  التي  املدمرة  اخلبيثة 
االإقرار باالإميان بالله هو الفطرة التي فطر الله عليها عبادة، فاإن االإحلاد غا�سية طارئة 
بها عن موكب  تخلفوا  بل  الفطرة،  ومقت�سى  اخللقة  اأ�سل  عن  اأ�سحابها  بها  خرج 
العقالء وا�ستباحوا بها االإ�سرت�سال مع االأهواء وال�سهوات، بال حريجة من دين اأو 
اإنه اإحلاد بطن وفرج، ولي�ض  خلق، حتى قال بع�ض املفكرين وا�سفًا هذا االإحلاد: 

حممد�لأمني �ل�سنقيطيـ �لإ�سالم دليل كامل )1305هـ، 1393هـ( ��سد�ر�ت �لرئا�سة �لعامة للبحوث �لعلمية و�لإفتاءـال�سعوديةـ�سـ 6.   )1( 
عبد�لرحمن عبد�خلالق ـ �لإحلاد��سباب هذه �لظاهرة وطرق عالجها - �سـ 38.   )2( 
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اإحلاد فكر وعقل)1( فهوؤالء املالحدة ما عاثوا يف االأر�ض ف�سادًا اإال واأهل احلق قد 
�ساركوا يف ذلك بتق�سريهم وتخاذلهم عن ت�سديهم لهم وتعريتهم لباطلهم.

�لردود �لنظرية على �لإحلاد:
زعم املالحدة اأن الكون وجد �سدفه وزعم بع�سهم اأن الطبيعة خلقته وهي   
مزاعم واهنة وباطلة لي�ض لها اأ�سل تقوم عليه وال اأ�ض ت�ستند اليه من عقل وال منطق  
فوجب حت�سني �سباب امل�سلمني من اأفكارهم وخا�سة املراهقني منهم الذين هم يف 
مقتبل العمر، ويف ريعان ال�سباب اأهل االأفئدة الفطرية الطاهرة الربئة واالإهتمام بهم 
لدح�ض �سبهات املالحدة، واملالحدة الذين ال يوؤمنون ب�سيء حم�سو�ض - اأي اأدركته 
حوا�سهم -  يكذبهم واقعهم املادي الذي يعي�سون فيه، فهم مثاًل يوؤمنون باجلاذبية 
راأوا  بل  يروه  ومل  بالعقل  ويوؤمنون  اآثارها،  راأوا  بل  ي�ساهدوها،  ومل  وقوانينها 
اآثاره، يوؤمنون باملغناطي�سية، وقد �ساهدوا اجنذاب احلديد اإىل دونه روؤية اجلاذب، 
ويوؤمنون بوجود االإلكرتون والنويرتون ومل ي�ساهدوا اإلكرتونا وال نويرتونا، واقع 
اأمرهم يدل على اأنهم اآمنوا باأ�سياء مل تدركها حوا�سهم، ولكن اآثارها هي التي دلتهم 
عليها وهم  فيها على يقني ال يخالطه �سك، وهذا يعنى بو�سوح اأن كثريًا من حقائق 
الوجود يوؤمن بها هوؤالء الإح�سا�سهم باآثارها دون اإح�سا�سهم بها ذاتها)2( قال تعاىل: 
نُْفسُ وَلََقدْ جَاءَ هُمْ مِنْ ربِِّهمُ الُْهدَى{]�لنجم: 23[، فالكافر  نّ وَمَاَتهْوَى اْلَ }إِن يَتَِّبعُونَ إِلَّ الظَّ
ال ميلك يقنيًا يف نفي وجود الله ووحدانيته، ويف ر�ساالته وال ميلك اإال الظن واإال فمن 
ميلك دلياًل واحدًا على اأن حممدًا وحا�ساه  �سل الله عليه و�سلم كاذب، واأنه عا�ض 
طيلة عمره ياأمر النا�ض بالباطل ويوهمهم اأن هناك جنة ولي�ض االأمر كذلك، ويوههم 
اأن هناك نارًا ولي�ض هذا �سحيح، واأنه�سل الله عليه و�سلم جاهد وعانى وحتمل يف 

�سبيل ق�سية باطلة ال يوؤمن بها()3(.
�مل�سدر�ل�سابقـ �سـ 38.   )1( 

�سعيدحوى �لله جال جالله ـ )بدون تاريخ( �سـ 9.   )2( 
عبد�لرحمن عبد�خلالق - �لإحلادـم�سدر�سابق - �سـ 39.   )3( 
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منوذج �لرد �لعملي:
بديهي اأن  الرد ال يكون كالمًا على كل حال، بل يف كثري من االأحوال يكون   
فعاًل فاالإ�سالم والتوحيد نظام عملي وعبادي واعتقادي واإثبات احلق يف االإ�سالم، 
ال يكون جمرد الكالم فمن قال مثاًل اأن االإ�سالم يعنى التخلق ويحارب العلم املادي 
العلم، وبذلك تبطل  القوة، واأن يتعلموا هذا  اأن ميتلك امل�سلمون  الرد الطبيعي  كان 
ال�سبه، ومن قال اأن االإ�سالم العلمي هو الواقع، وهكذا ي�سبح احلق حقًا والباطل 
باطاًل)1( وهكذا يكون الرد على �سبهات االإحلاد كالمًا يف مقابل الكالم وعماًل يف 
التوحيد  على  فيجب  وانحالاًل  انحرافًا وجنا�سة  االإحلاد  اأفرز  فاإذا  االأعمال،  مقابل 
اأن يخلق ظهرًا وعفافًا وا�ستقامة، واإذا كان االإحلاد يعنى الظلم فاإن التوحيد يعنى 
العدل ولن نفهم العدل اإال اإذا كان واقعًا. واإذا كان اإال�سالم كما نعتقد وهو كذلك هو 
الفالح احلقيقي يف الدنيا، وال قول �ساحلًا حلياة النا�ض فقط، هذا االإ�سالم يجب 
اإذا  وهكذا  وهنالك)2(  هنا  بها  ن�سرخ  كالمية  ق�سية  ولي�ض  مطبقًا  واقعًا  يكون  اأن 
ا�ستطاع امل�سلمون اأن ميلكوا لكل �سبه جوابًا واأن يكون اجلواب كما يرى النا�ض ال 
كما ي�سمعون فقط، ولكي نق�سى على ظاهرة االإحلاد فالو�سائل ملواجهته كثرية، ولن 
تنمو قذارة االإحلاد اإال من تق�سري ح�سل بوجه اأو باآخر من ذوي امل�سئولية الرتبوية 
والعلمية والدعوية ؛ كاالأ�سرة، واملدر�سة، واجلامعة، واالإعالم واملوجني والدعاة )3(  
كما اأن ا�ست�سعار طالب العلم والدعاة واملوجهني لهذه امل�سئولية �سوؤدي اإن �ساء الله 
اإىل ن�ساط واجتهاد يف الوقوف اأمام املد االإحلادي، والله عّز وجّل اأخربنا اأن الكفار 
ولو عظم كيدهم واهن و�سعيف، قال تعاىل:  }َذلِكمْ وَأن اللَّه مُوهِنُ َكيْد الَْكافِِرين{ 

]�لأنقال: 18[.

معهد �لدر��سات �لإ�سالمية ـ �لإحلاد �آ�سبابه �آثاره وعالجه.   )1( 
عبد�لرحمن عبد�خلالقـ �لإحلاد �أ�سباب هذه �لظاهرة وعالجها ـ�سـ 38.   )2( 

�سالح بن عبد�لعزيزـ �لإحلاد و�سائله ـ م�سدر �سابق ـ �سـ 67.   )3( 
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خامتـــــة
هذه الظاهرة – االإحلاد - يكاد يجمع االعرتاف باأنها اأثرت ب�سكل اأو اآخر   
انعكا�ساتها على كل جوانب  لها  الع�سور وكانت  الب�سرية عرب  يف كل احل�سارات 
احلياة. وقد كان لبع�ض التيارات الفكرية اأغرا�سا من وراء الرتويج لفكرها املادي 
االإحلادي، وهو فكر بداهة ال ينزع اإىل القلق وحب الذات وتزكية ما يتبناه فقط بل 
اأدى اإىل انعدام التوازن واأو�سك اأن يق�سي على اآدمية االإن�سان فقد �سخم االإحلاد 
على  اجلن�سي  واجلانب  الروحي،  اجلانب  ح�ساب  على  احلياة  من  املادي  اجلانب 
ح�ساب اجلانب اخللقي، وحاول منظروه �سياغة اإن�سان جديد اأقرب منه للحيوان، 
فاالإحلاد اأثر  يف كل املجتمعات مبا فيها املجتمعات االإ�سالمية، وقد ظهر من ت�سدى 
اأ�سهر من اأحلدوا يف بالدنا االإ�سالمية كم�سطفى حممود، فباأن زيف  له حتى من 
و�سحالة علم من تبناه، ومل يتاأخر الكثري من العلماء عن حماربة تلك االأفكار الهدامة، 
وا�ستهجان دعواها حتى من بع�ض فال�سفة الغرب من ذوي الباع الكبري يف الفكر 

والعلم ـ 
عليه فقد تبني للباحث من خالل هذه الدرا�سة اأمور جديرة بالذكر يف هذا   

املقام... اأهمها:
احلياة يف نظر املالحدة حت�سيل حا�سل، ال غاية لها وال حكمة من وجودها،   /1
اأجرته   واإّنا  واع  غري  تطور  جمرد  فاحلياة  �سدفة،  حم�ض  املوجود  الأن 

الظروف والطبيعة.
خلف االإحلاد يف نفو�ض الّنا�ض واالأفراد القلق واحلرية واال�سطراب وال�سراع   /2

النف�سي.
وتطورًا  للوجود  تف�سري  عن  يبحثون  املالحدة  وال�سرق  الغرب  علماء  الزال   /3

وت�سرفًا، حتى يومنا هذا.
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االإحلاد يقطع �سلة االإن�سان باالآخرة، فال يبقي له منظور لهذه الدنيا غري املتعة   /4
واللذة ال�سهوانية اخلال�سة.

والنزعة  الروحي  والفراغ  والتوهان  النفعية  االأنانية  الفردية  النزعة  ظهور   /5
املادية، وانفالت ال�سهوات يف املجتمعات االإحلادية.

مع انت�سار االإحلاد كثقافة عاملية برز االنتحار كظاهرة عاملية حا�سرة بقوة يف   /6
املجتمعات، ب�سبب فقدان الهوية.

يكّون االإحلاد جياًل ال يعرف من العالقات التي حتكم ت�سرفه يف احلياة غري   /7
عالقات املنافع املادية وامل�سالح ال�سخ�سية.

االإميان بالله احلق هو الدافع لتحقيق احلياة الرا�سدة املطمئنة التي نعي�سها   /8
يف كنف املوىل عّز وجّل �سبحانه.
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�مل�سادر و�ملر�جع
القراآن الكرمي.  /1

ابن كثري  اإ�سماعيل بن عمربن كثري القر�سي الب�سري، تف�سري القراآن العظيم،   /2
دارطيبة للن�سر 1999م.

ابن القيم  حممد بن اأبي بكر بن اأيوب بن �سعد �سم�ض الدين، التف�سري القيم،ـ   /3
دار مكتبة الهالل بريوت ـ )1401هـ(.

الطربي،جامع  جعفر  اأبو  كثري  بن  يزيد  بن  جرير  بن  حممد  الطربي   /4
البيان،الر�سالة لبنان  )1420هـ، 2000م(.

�سيد قطب، يف ظالل القراآن، دار ال�سروق، القاهرة ـ )1412هـ(.  /5
الزخم�سري اأبو القا�سم حممود بن عمر بن اأحمد ـ اأ�سا�ض البالغة ـ دار الكتب     /6

العلمية بريوت لبنان 1989م.
ابن فار�ض اأحمد بن فار�ض بن زكريا القزوين الرازي، معجم مقايي�ض اللغة،   /7

دار الفكر 1979م.
ابن منظور ل�سان العرب،ـ دار �سادر، بريوت لبنان 1414هـ.  /8

البخاري حممد بن اإ�سماعيل، �سحيح البخاري، دار طوق النجاة 1422هـ.  /9
اأبو احل�سن م�سلم بن احلجاج الق�سريي الن�سابوريـ  �سحيح م�سلمـ  دار اإحياء   /10

الرتاث ـ بريوت )1407هـ(.
ابن تيمية تقي الدين اأحمد بن عبد احليم ابن تيمية،بغية املرتاد، مكتبة العلوم   /11

املدينة املنورة ـ 1415هـ.
بريوت  الفارابي،  دار  �سلوم  التوفيق  اعداد  الطبيعة،  ديالكتيك  اجنلز،   /12

1976م.
اأنتوين فلو، لي�ض هناك اإله، ترجمة �سالح الف�سلي، الكويت 1436هـ.  /13
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اأبو حامد العزايل ـ اإحياء علوم الدين ـ دار املعرفة بريوت 1987م.  /14
بدون  الهالل  دار  ـ  عو�ض  رم�سي�ض  ترجمة  ـ  والعلم  الدين  ـ  برتراندرا�سل   /15

تاريخ.
ال�سعودية  ـ  فهد  امللك  مكتبة  ـ  اخلالق  ووجود  الفيزياء  ـ  اإدري�ض  �سيخ  جعفر   /16

2001هـ.
دم�سق  دار  بيدال�ض،ـ  خالد  ترجمة  الدياليكتيكية،  املادية  ا�ستالني،  جوزيف   /17

بدون تاريخ.
ت�سارلز داروين، اأ�سل االأنواع، ترجمة جمدي املليجي، 2004م.  /18

روبرت خمي�ض غايل، خرافة التطور، ترجمة فداء يا�سر اجلندي، دار الوعي   /19
1437هـ.

رونتال ويودين، املو�سوعة الفل�سفية،ترجمة �سمري كرم بريوت بدون تاريخ.  /20
رم�سي�ض عو�ض، االإحلاد يف الغرب،�سينا للن�سر القاهرة 1997م.  /21

زينب عبد العزيز،االإحلاد وال�سفحة ال�سوداء، دار الكتاب 2004م.  /22
عمر �سليمان االأ�سقر، العقيدة يف الله، دار النفائ�ض االأردن 1419هـ.  /23

عمرو �سريف،ـ وهم االإحلاد، جملة االأزهر عدد نوفمرب 1435هـ.  /24
غالغي ـ خرافة التطور ـ ترجمة فداء اجلندي ـ دار الوعي ـ 1438هـ.  /25

عبد الرحمن حنبكة، �سراع مع املالحدة، دار القلم دم�سق ـ 1412هـ.  /26
ال�سعودية  االأفتاء  دار  ـ  الظاهرة  اأ�سباب  االإحلاد  ـ  عبداخلالق  الرحمن  عبد   /27

1404هـ.
عبد الرحمن حنبكة،كوا�سف زيوف املذاهب الفكرية ـ 1412هـ.  /28

القاهرة  ال�سرقية  الدار  الله،  وجود  العقليةعلى  الرباهني  احلفني،  املنعم  عبد   /29
1410هـ. 
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فتح الرحمن اأحمد، االإميان بالله واجلدل ال�سيوعي، ال�سعودية ـ 1404هـ.  /30
عمرو �سريف،كيف بداأ اخللق، مكتبة ال�سروق الدولية 1422هـ.  /31

الريا�ض  ـ  االإحلادي  الفكر  مقاومة  املفكرين يف  حممود عبد احلكيم، جهود   /32
)بدون تاريخ(.

دارالقلم  الدمردا�ض،  ترجمة  العلم،  ع�سر  يف  يتجلى  الله  كلوفر،ـ  جون   /33
بريوت.

ن�سري هاين يحيي، نق�ض االإحلاد، املوؤ�س�سة اجلامعية بريوت 2000م.  /34
القاهرة  الكتب  اإحياء  دار  الله،  حب  حممود  االإعتقاد،  اإرادة  جمي�ض،  وليم   /35

1949م.
الر�سالة  مكتبة  االإ�سالم  ظفر  ترجمة  يتحدى،  االإ�سالم  خان،  الدين  وحدي   /36

1974م.
37/  حممداالأمني ال�سنقيطي - االإ�سالم دليل كامل )1305هـ، 1393هـ( ا�سدارات 

الرئا�سة العامة للبحوث العلمية واالإفتاء ال�سعوديةـ
اأحمد الطيب اأمام االأزهرال�سريف لقاء على موقع النهاراللبناين على االأنرتنيت   /38

اأبريل 2019
عدنان حممد زرزور، جذورالفكر القومي والعلماين املكتب االإ�سالمي بريوت   /39

لبنان ط 3)1999م(.
كارل مارك�ض، بوؤ�ض الفل�سفة، ترجمة حممد م�ستجري م�سطفى ـ ط 4 التنوير   /40

للن�سر، بريوت لبنان )بدون تاريخ(.
الفكر  مقاومة  يف  املحدثني  املفكرين  جهود  عثمان،  احلكيم  عبد  حممود   /41

االإحلادي، مكتبة املعارف، الريا�ض، ال�سعودية، )بدون تاريخ(.
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الطرق الواضحات يف عمل املناسخات لإلمام أبي عبد اهلل حممد بن حممد »حتقيق ودراسة وتعليق«
د. ف�يز بن مرزوق ال�صلمي•

ملخــــ�ص
البحث  يهدف   ، املنا�سخات  عمل  يف  الوا�سحات  الطرق  البحث  تناول   
على  التعرف  وكذلك   ، املنا�سخات   عمل  يف  الوا�سحات  الطرق  على  التعرف  اإىل 
اأبي عبد الله حممد بن حممد ال�سهري بعرفة االأرموي ال�ساحلي،  األفها  الكتب التي 
من  قليل  فن  فهو  ؛  ون�سرها  الفن  هذا  كتب  من  التحقيق  البحث يف  اأهمية  وتتمثل 
يتقنه، واحلاجة ما�سة الإحياء تراثه؛ لريى طالب العلم وغريهم مدى اهتمام علمائنا 
-رحمهم الله- به، وابتكارهم مل�سائله وطرق عملها. اتبع الباحث املنهج اال�ستقرائي 
التحليلي ، ومن اأهم النتائج التي تو�سل اإليها البحث  كان الأبي عبد الله حممد بن 
حممد ال�سهري بعرفة االأرموي ال�ساحلي . ومن اأهم التو�سيات االهتمام بدرا�سة علم 

الفرائ�ض  والتحقيق يف اأبوابه ومباحثه.

كلية ال�سريعة  - جامعة اأم القرى - اململكة العربية ال�سعودية. 	•

�لبحث رقم )2(
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Abstract
 The research dealt with the clear ways in making copies. 
The research aims to identify the clear ways in making copies, as 
well as to identify the books written by Abi Abdullah Muhammad 
bin Muhammad, the famous Arafa Al-Armawi Al-Salihi, and the 
importance of the research is to investigate and publish the books 
of this art;  It is an art that few master, and there is an urgent need to 
revive its heritage;  So that students of science and others can see 
the extent to which our scholars - may God have mercy on them 
have mercy on them - pay attention to it, and to invent its issues 
and ways of working.  The researcher followed the inductive-
analytical	approach,	and	one	of	the	most	important	findings	of	the	
research was that of Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad, 
the famous Arafa al-Armawi al-Salihi.  One of the most important 
recommendations is to pay attention to the study of religious duties 
and to investigate its chapters and investigations.
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مقدمــــــة
احل�ساب  ليوم  ليجمعهم  الفناء،  اخللق  على  كتب  بالبقاء،  املتفرد  لله  احلمد   
واجلزاء، فيجزي الذين اأ�ساوؤا مبا عملوا، ويجزي الذين اأح�سنوا باحل�سنى، وال�سالة 
وال�سالم على نبيه امل�سطفى، �سالة و�سالما دائمني اأبديني ما جتدد اإرث واندر�ض اأثر 

حتى يرث الله الورى، وعلى اآله و�سحبه ومن اقتفى.
اأما بعد:  

فقد اأفرد اأهل العلم كتاب الفرائ�ض يف موؤلفات م�ستقلة، مع اأنه اأحد اأبواب الفقه التي   
اأدرجها الفقهاء يف كتبهم مابني م�سهب وخمت�سر،ومن ثم �سنفوا فيه امل�سنفات، ونظموا 
اأو�سع  ومن  عامرة،  مكتبة  الفرائ�ض  علم  مكتبة  غدت  حتى  وال�سروحات؛  املنظومات  فيه 
اإذ اإن تراثها زاخر بنفائ�ض املخطوطات‘ التي حقق كثري منها كر�سائل  املكتبات الفقهية؛ 

علمية يف اجلامعات االأكادميية، وما زالت هناك نفائ�ض ت�ستحق التحقيق واالإخراج.
ومع اأن علم الفرائ�ض علم يكاد يكون حمدودا اإال اأن اأهل الفقه فتقوا منه علوما   
اأهمية  اأن  اإال  اأدت بهم الأن يفردوها مبوؤلفات م�ستقلة، واإنها واإن كانت �سغرية احلجم 
اأبواب املنا�سخات  اإفرادهم  اإليها اقت�ست ذلك، ومن تلك املباحث  تلك املباحث واحلاجة 
والعول  والوالء  امل�ّسكل  واخلنثى  االأرحام  وذوي  والهدمى  والغرقى  واحلمل  واملفقود 

وغريها.
عنيت  التي  املخطوطات  تلك  اأحد  حتقيقه  ب�سدد  نحن  الذي  هذا  وخمطوطنا   
الدرا�سة  املنا�سخات خا�سة، كما يظهر جليا من عنوانه، وكما �ساأبني يف ق�سم  باأبواب 
عند الكالم عنه. وكتب هذا الفن قليلة جدا، وهو فن غاية من غايات الفرائ�ض، به جتتمع 
م�سائل الورثة املتعاقبني موتا يف م�ساألة واحدة بجامعة واحدة، يحتاج عمقا ح�سابيا لدى 
الفر�سي ميكنه من ذلك؛لذا جند اأن اأكرث من اأفرده من اأهل العلم هم علماء ا�ستهروا بعلم 

احل�ساب والتاأليف فيه)1(.
كالإمام �بن �لهائم، و�سبط �ملارديني، و�بن عرفة �لأرموي، و�بن �لفر�سي، وغريهم.   )1( 
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ومن املوؤكد اأنه قد األفت موؤلفات يف فن املنا�سخات قبل موؤَلفنا وبعده، ومن اأهم   
ما األف فيه كتاب )�سباك املنا�سخات( لالإمام اأحمد بن حممد بن عماد املعروف بابن الهائم 
باأنه مل  فيه  املنا�سخات، وقد �سرح  )ت 815هـ( - مطبوع-،وهو كتاب عمدة يف عمل 

ي�سبقه اأحد لتدوين هذه الطريقة مع اأنها م�ستهرة)1(. 
الهائم  ابن  الله- جتنب ما يف كتاب  االإمام االأرموي - رحمه  اأراد موؤلفنا  وقد   
ذلك  -كما  ومثال  وعبارة  اأ�سلوب  باأ�سهل  املنا�سخات  عمل  طريقة  وتو�سيح  ع�سر،  من 
يف مقدمة هذا املخطوط-. ومع ذلك جتد �سيئا من تلك ال�سعوبة التي ت�ستلزم التاأين يف 

القراءة والفهم، وحتتاج لتعلمها عن طريق احل�سور والدر�ض والكتابة والرقم. 
وخمطوطه هذا مع كرثة ن�سخه اإال اأنه مل يحقق بعد، فعزمت على حتقيقه ون�سره،   

�سائال املوىل الكرمي التوفيق يف ذلك وال�سداد، وعليه اأتوكل، وبه اأبتدي.
واإنه وبعد النظر يف املخطوط وتاأمله ات�سح اأنه ينطوي على ثالثة مباحث: اأحدها:   

طريقة عمل املنا�سخات. والثاين: يف القرياط وق�سمته. والثالث: يف ق�سمة الرتكة.
فاجتزاأت منه املبحث االأول الأحققه يف هذه الوريقات، وهذا املبحث هو املبحث   
الله-  باإذن   - و�ساأقوم يف بحث الحق  به،  اأجله وعنونه  من  الكتاب  املوؤلف  ر�سم  الذي 

باإمتام بقية مباحث املخطوط.
وقد جمعت خم�ض ن�سخ للمخطوط - �سياأتي بيانها- احتاجت جهدا كبريا يف   
التحقيق؛ الختالف الن�سخ اختالفا كبريا فيما هو من الب�ساطة مبكان من العبارات مما 
ال يوؤثر على املعنى العام اإال قليال، وذلك يف ظني ال�سرت�سال الن�ساخ يف الن�سخ وحفظهم 
تارة يف  ويقدم  اأخرى،  اأحيانا  وينق�ض  اأحيانا  اأحدهم  فيزيد  املنا�سخات،  عمل  لطريقة 
الكالم ويوؤخر تارة اأخرى، ظنا من كل منهم اأن ما فعله اأمت للكالم. ومن اختالف الن�سخ 
لتاأمل ومقارنة مع �سابقه والحقه عند االإثبات مع عدم تاأثريه  الذي يحتاج يف كل مرة 
والياء  للخطاب  فالتاء  والتاء،  الياء  امل�سارعة بني  املعنى االختالف يف حرف  كثريا يف 

�سباك �ملنا�سخات: �ص 73 .   )1( 
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ال�سياق، وقد زاد ذلك �سعوبة  للمجهول ح�سب و�سع  البناء  للغائب ،واأحيانا ترد على 
اقرتان هذا االختالف باالأرقام احل�سابية واجلمع وال�سرب والق�سمة واملقابلة واجلداول 
واخلطوط والورثة يف كل م�ساألة. ولتدارك ذلك كله و�سبطه �سبطا يحقق غاية املوؤلف من 

تاأليفه اعتمدت يف التحقيق على طريقة الن�ض املختار. 
م�سكلة �لبحث :

الله حممد بن  اأبي عبد  الرئي�سي ما هو دور  ال�سوؤال  البحث يف  تتمثل م�سكلة   
حممد ال�سهري بعرفة االأرموي ال�ساحلي ال�سافعي يف الفقه ، الفق.

�أهد�ف �لبحث :
التعرف على الطرق الوا�سحات يف عمل املنا�سخات  /1

التعرف على الكتب التي األفها اأبي عبد الله حممد بن حممد ال�سهري بعرفة االأرموي   /2
ال�ساحلي ال�سافعي .

�أهمية �لبحث :
وقد بدا يل اأن حتقيق كتب هذا الفن ون�سرها من االأهمية مبكان؛فهو فن قليل   
من يتقنه، واحلاجة ما�سة الإحياء تراثه؛ لريى طالب العلم وغريهم مدى اهتمام علمائنا 

-رحمهم الله- به، وابتكارهم مل�سائله وطرق عملها.
منهجية �لبحث :

ا�ستخدم الباحث املنهج اال�ستقرائي التحليلي .  
تنظيم �لبحث:

وق�سم  والتمهيد،  املقدمة،  معامل:  اأربعة  من  تتكون  لتحقيقه  خطة  �سنعت  ثم   
الدرا�سة، وق�سم التحقيق، وتف�سيلها كالتايل:

ال�سابقة،  اأهمية املو�سوع، واأ�سباب اختياره، والدرا�سات  �أول: �ملقدمة: ذكرت فيها 
و�سعوبات البحث، ومنهجه، واخلطة.
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ثانيا: �لتمهيد: وهو للتعريف مب�سطلحات البحث وما يتعلق بها. وفيه ثالثة مباحث:
املبحث االأول: التعريف بعلم الفرائ�ض. 

املبحث الثاين: التعريف باملنا�سخات.
املبحث الثالث: التعريف بعلم احل�ساب.

ثالثا: ق�سم �لدر��سة: وهو للتعريف باملوؤلف وكتابه. وفيه مبحثان:
املبحث االأول: التعريف باملوؤلف. وفيه اأربعة مطالب:

املطلب االأول: ا�سمه ون�سبه ومولده.  
املطلب الثاين: مذهبه وثناء اأهل العلم عليه.  

املطلب الثالث: موؤلفاته.  
املطلب الرابع: وفاته.  

املبحث الثاين: التعريف باملخطوط.وفيه �ستة مطالب:
املطلب االأول: عنوانه ون�سبته ملوؤلفه.  

املطلب الثاين: �سبب تاأليفه.  
املطلب الثالث: قيمته العلمية.  

املطلب الرابع: مزايا املخطوط واملاآخذ عليه.  
املطلب اخلام�ض: ن�سخ املخطوط،وناذج م�سورة من املخطوط.  

املطلب ال�ساد�ض: منهج التحقيق،   
ر�بعًا: �لن�ص �ملحقق: وهو الق�سم اخلا�ض بعمل املنا�سخات من املخطوط. وفيه ف�سل 
املوؤلف طريقة عمل املنا�سخات على احلالة الثالثة مبتال واحد فيه عدد من املوتى املتعاقبني 
تفنن يف اإيداع هذا املثال جميع الطرق التي يتم بها النظر بني ال�سهام واأ�سول امل�سائل 

الإخراج اجلامعة.
ثم ختمت ذلك بفهر�ض امل�سادر واملراجع، وفهر�ض املو�سوعات.  

والله اأ�ساأل اأن ينفع به طالب العلم واأهله، واأن يغفر ملوؤلفه ويجعله يف موازين ح�سناته.
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التمهيد
�لتعريف مب�سطلحات �لبحث وما يتعلق بها

املبحث  االأول
�لتعريف بعلم �لفر�ئ�ص وف�سله

املطلب االأول
�لتعريف بعلم �لفر�ئ�ص

�سبق بيان اأن علم الفرائ�ض اأحد كتب الفقه املعروفة، واأ�سبح علما م�ستقال عنه   
ذو موؤلفات خا�سة قدميًا وحديثًا، والعجب اأنه ومع انح�سار م�سائله اإال اأن احلاجة تدعو 

يف كل زمان للتاأليف فيه اأو يف بع�ض اأبوابه.
والفرائ�ض يف اللغة: جمع فري�سة، م�ستقة من الفر�ض، ويطلق على معان عدة،   
منها: الواجب، والقطع، والتقدير، والبيان)1(. و�سرتى اأن جميع هذه املعاين ذات �سلة 

باملعنى اال�سطالحي. 
اأما يف اال�سطالح فقد تنوعت عبارات فقهاء املذاهب يف حده:  

فعند احلنفية: �سهام مقدرة بدليل مقطوع به)2(.  
وعند املالكية: بيان من يرث، ومن ال يرث، ومقدار ما لكل وارث)3(.  

وعند ال�سافعية واحلنابلة: م�سائل ق�سمة املواريث)4(.  
وجميع التعريفات تن�ض على الق�سمة اخلا�سة باملرياث وال يوجد اأي تاأثري من   
اختالف عبارات هذه التعريفات على علم الفرائ�ض. والتعريف الذي اأختاره هو تعريف 
ابن الفر�سي، وهو : العلم الذي يعرف به اأحوال الورثة، وكيفية مرياثهم من الرتكة)5(.

�نظر: خمتار �ل�سحاح ) �ص 237 (، ل�سان �لعرب)202/2(، �مل�سباح �ملنري )�ص 243(.   )1( 
�لختيار لتعليل �ملختار)84/5(، رد �ملحتار على �لدر �ملختار)758/6(.   )2( 

�ل�سرح �لكبري للدردير)456/4(. وينظر: منح �جلليل �سرح خمت�سر خليل)594/9(.   )3( 
مغني �ملحتاج )4/4(، ك�ساف �لقناع )402/4(.   )4( 

�لعذب �لفائ�ص �سرح عمدة �لفار�ص )12/1(..   )5( 
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املطلب الثاين
ف�سل علم �لفر�ئ�ص

يكفي هذا العلم ف�سال اأن الله - �سبحانه وتعاىل- اخت�ض به وببيانه، فلم يرتك   
ذلك لنبي مر�سل وال مللك مقرب، فاأنزل بيانه يف كتابه قراآنًا يتلى اإىل يوم الدين)1(.

علم  اأول  اأنه  واأخرب  تعلمه،  على  وحث  ف�سله،  و�سلم-  عليه  الله  -�سلى  النبي  بني  وقد 
يرفع من االأر�ض، ففي حديث َعْبد اللهرِ ْبنرِ َم�ْسُعوٍد–ر�سي الله عنه- َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل اللهرِ 
ا�َض،  ُموُه النَّ ْلَم َوَعلِّ ا�َض، َوَتَعلَُّموا اْلعرِ ُموُه النَّ -�سلى الله عليه و�سلم-: "َتَعلَُّموا اْلُقْراآَن َوَعلِّ
َف  ى َيْخَتلرِ ْلَم �َسَيْنُق�ُض َحتَّ ا�َض، َفاإرِينِّ اْمُروؤٌ َمْقُبو�ٌض، َواإرِنَّ اْلعرِ �َض َوَعلُِّموَها النَّ َوَتَعلَُّموا اْلَفَرائرِ
و ْبنرِ  هرِ ْبنرِ َعْمررِ ُل َبْيَنُهَما")2(، ويف حديث َعْبدرِ اللَّ َدانرِ َمْن َيْف�سرِ ةرِ َفاَل َيجرِ ي�سَ ْثَنانرِ يفرِ اْلَفررِ االرِ
َوَما  َثاَلَثٌة،  ْلُم  "اْلعرِ َقاَل:  َم  َو�َسلَّ َعَلْيهرِ  اللُه  لَّى  هرِ �سَ اللَّ َر�ُسوَل  اأَنَّ  الله عنه-  –ر�سي  اْلَعا�ضرِ

َلٌة")3(.  ٌة َعادرِ ي�سَ ْو َفررِ َمٌة، اأَ ٌة َقائرِ َكَمٌة، اأَْو �ُسنَّ ل: اآَيٌة حُمْ َك َفُهَو َف�سْ َوى َذلرِ �سرِ
واأفر�ض هذه االأمة زيد بن ثابت -ر�سي الله عنه- كما اأخرب بذلك النبي -�سلى   
الله عليه و�سلم-)4(، وممن ا�ستهر من ال�سحابة بالفرائ�ض اأمري املوؤمنني عمر بن اخلطاب 
وعلي بن اأبي طالب وعبد الله بن م�سعود وعبد الله بن عبا�ض وغريهم -ر�سي الله عنهم 
اأجمعني-. وقد حثوا على تعلمه وتعليمه، ومن ذلك قول عمر-ر�سي الله عنه-: "تعّلموا 

وهي  ثالث �آيات يف �سورة �لن�ساء،    )1( 
َكِر ِمْثُل َحظِّ �ْلأُْنَثَينْيِ َفاإِْن ُكنَّ ِن�َساًء َفْوَق �ْثَنَتنْيِ َفَلُهنَّ ُثلَُثا َما َتَرَك َو�إِْن َكاَنْت َو�ِحَدًة َفَلَها  يُكُم �للَُّه يِف �أَْوَلِدُكْم ِللذَّ �لأوىل: قوله تعاىل:)ُيو�سِ  
ُد�ُص  ِه �ل�سُّ لُُث َفاإِْن َكاَن َلُه �إِْخَوٌة َفاِلأُمِّ ِه �لثُّ ا َتَرَك �إِْن َكاَن َلُه َوَلٌد َفاإِْن مَلْ َيُكْن َلُه َوَلٌد َوَوِرَثُه �أََبَو�ُه َفاِلأُمِّ ُد�ُص ِمَّ ُف َوِلأََبَوْيِه ِلُكلِّ َو�ِحٍد ِمْنُهَما �ل�سُّ �لنِّ�سْ

ًة ِمَن �للَِّه �إِنَّ �للََّه َكاَن َعِليًما َحِكيًما( �لآية )11(. ُهْم �أَْقَرُب َلُكْم َنْفًعا َفِري�سَ يُّ ْبَناوؤُُكْم َل َتْدُروَن �أَ ي ِبَها �أَْو َدْيٍن �آَباوؤُُكْم َو�أَ ٍة ُيو�سِ يَّ ِمْن َبْعِد َو�سِ
نَي ِبَها �أَْو  ٍة ُيو�سِ يَّ ا َتَرْكَن ِمْن َبْعِد َو�سِ ُبُع ِمَّ ُف َما َتَرَك �أَْزَو�ُجُكْم �إِْن مَلْ َيُكْن َلُهنَّ َوَلٌد َفاإِْن َكاَن َلُهنَّ َوَلٌد َفَلُكُم �لرُّ و�لثانية: قوله تعاىل: )َوَلُكْم ِن�سْ  
وَن ِبَها �أَْو َدْيٍن َو�إِْن َكاَن َرُجٌل ُيوَرُث  ٍة ُتو�سُ يَّ ا َتَرْكُتْم ِمْن َبْعِد َو�سِ ا َتَرْكُتْم �إِْن مَلْ َيُكْن َلُكْم َوَلٌد َفاإِْن َكاَن َلُكْم َوَلٌد َفَلُهنَّ �لثُُّمُن ِمَّ ُبُع ِمَّ َدْيٍن َوَلُهنَّ �لرُّ
ْو َدْيٍن َغرْيَ  ى ِبَها �أَ ٍة ُيو�سَ يَّ لُِث ِمْن َبْعِد َو�سِ ْن َكاُنو� �أَْكَثَ ِمْن َذِلَك َفُهْم �ُسَرَكاُء يِف �لثُّ ُد�ُص َفاإِ ْو �أُْخٌت َفِلُكلِّ َو�ِحٍد ِمْنُهَما �ل�سُّ َكاَلَلًة �أَِو �ْمَر�أٌَة َوَلُه �أٌَخ �أَ

ًة ِمَن �للَِّه َو�للَُّه َعِليٌم َحِليٌم( �لآية )12(. يَّ ارٍّ َو�سِ ُم�سَ
ُف َما َتَرَك َوُهَو َيِرُثَها �إِْن مَلْ َيُكْن َلَها  و�لثالثة: قوله تعاىل:  )َي�ْسَتْفُتوَنَك ُقِل �للَُّه ُيْفِتيُكْم يِف �لَْكاَلَلِة �إِِن �ْمُروؤٌ َهَلَك َلْي�َص َلُه َوَلٌد َوَلُه �أُْخٌت َفَلَها ِن�سْ  
لُّو� َو�للَُّه ِبُكلِّ �َسْيٍء  ُ �للَُّه َلُكْم �أَْن َت�سِ َكِر ِمْثُل َحظِّ �ْلأُْنَثَينْيِ ُيَبنيِّ ا َتَرَك َو�إِْن َكاُنو� �إِْخَوًة ِرَجاًل َوِن�َساًء َفِللذَّ لَُثاِن ِمَّ َوَلٌد َفاإِْن َكاَنَتا �ْثَنَتنْيِ َفَلُهَما �لثُّ

َعِليٌم( �لآية )176(.
"هذ�حديث فيه ��سطر�ب"،  �أخرجه �لرتمذي يف �سننه )598/3(،كتاب �لفر�ئ�ص، باب ما جاء يف تعليم �لفر�ئ�ص، برقم )2091(.وقال:    )2( 

و�أخرجه �لن�سائي �أي�سًا يف �ل�سنن �لكربى  )67/6(، كتاب �لفر�ئ�ص، باب �لأمر بتعليم �لفر�ئ�ص، برقم )6271-6272(، و�للفظ له.
رو�ه �أبو د�ود يف �سننه )119/3(،كتاب �لفر�ئ�ص، باب ما جاء يف تعليم �لفر�ئ�ص، برقم )2885( ، و�بن ماجه يف �ملقدمة )21/1(، باب    )3( 

�جتناب �لر�أي و�لقيا�ص، برقم )54(.
كما يف حديث �أن�ص–ر�سي �لله عنه- : " �أفر�سكم زيد" ، و�حلديث رو�ه �لرتمذي يف �سننه )664/5(، كتاب �ملناقب، باب مناقب معاذ بن    )4( 

جبل وزيد بن ثابت ، برقم )3790(، و�لن�سائي يف �سننه )363/7(، كتاب �ملناقب، باب زيد بن ثابت، برقم )8287(.
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الفرائ�ض والّلحن وال�ّسنن كما تعّلمون القراآن")1(. وقول ابن م�سعود -ر�سي الله عنه-: 
دينكم")2(. من  فاإنه  واحلج؛  والطالق،  الفرائ�ض،  "تعّلموا 

واأخذه عنهم التابعون، وفيهم بداأ التاأليف فيه، ثم مل يخل مذهب فقهي من مذاهب   
االأمة اإال وله غاية العناية بالفرائ�ض تاأليفا و�سرحا ونظما. حتى اأن بع�سهم اأفرد اأبوابا 

منه بالتاأليف كما �سبق ذكره)3(. 
بق�سمة  فتعلقه  احل�ساب،  علم  اأهل  عناية  كان حمل  اأنه  العلم  هذا  به  ومما متيز   
االأمر  بادئ  ي�ستلزم عمليات ح�سابية كانت يف  واأن�سبائهم  الورثة  �سهام  وبيان  الرتكة 
حتل بالطرق احل�سابية ال�سهلة، حتى انتبه احل�سابون للتطويل املوجود يف بع�ض م�سائله 
امل�سائل  عمل  بها  يتم  للح�ساب  طرقا  فابتكروا  وغريها،  واملنا�سخات  احلمل  كم�سائل 
الكثرية يف م�ساألة واحدة بجامعة واحدة، تنق�سم على جميع �سهام الورثة، فيعرف كل 

منهم ن�سيبه منها، ومن ثم يتم توزيع املال دفعة واحدة دون احلاجة لتكرار امل�سائل.

�أخرجه �لد�رمي يف �ل�سنن  )1885/4(، كتاب �لفر�ئ�ص ، باب يف تعليم �لفر�ئ�ص  برقم )2892(، و�لبيهقي يف �ل�سنن  )344/6(، كتاب    )1( 
�لفر�ئ�ص ، باب �حلث على تعليم �لفر�ئ�ص.

�أخرجه �لد�رمي يف �ل�سنن  )1888/4(، يف كتاب �لفر�ئ�ص، باب يف تعليم �لفر�ئ�ص  برقم )2898(، و�لبيهقي يف �ل�سنن )345/6(، كتاب    )2( 
�لفر�ئ�ص، باب �حلث على تعليم �لفر�ئ�ص.

�ص .................   )3( 
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املبحث الثاين
�لتعريف بعلم �ملنا�سخات

املطلب االأول
تعريف �ملنا�سخات

�ملنا�سخات:
النقل والتبديل واالإزالة. يقال:  الن�سخ، ويطلق على  جمع منا�سخة، مفاعلة من   
ن�سخة  اإىل  نقلته  اأي:  ن�سخا،  الكتاب  ون�سخت  اأزالته،  اأي:  الظل،  ال�سم�ض  ن�سخت 

اأخرى)1(.
وقد تنوعت عبارات الفقهاء يف املعنى اال�سطالحي للمنا�سخات:  

فعند احلنفية: اأن ينتقل ن�سيب بع�ض الورثة قبل الق�سمة اإىل من يرث منه)2(.  
وعند املالكية: اأن ميوت اإن�سان فال تنق�سم تركته حتى ميوت بع�ض ورثته)3(.  

وعند ال�سافعية واحلنابلة: اأن ميوت اأحد الورثة قبل ق�سمة الرتكة)4(.  
وكما ترى فاإن املنا�سخات هي م�سائل تتعلق بق�سمة الرتكة يف حال تويف بع�ض   
الورثة قبل ق�سمتها، فنحتاج يف الق�سمة لعدة م�سائل، لكل ميت م�ساألة، ويف هذه احلالة 
تكون امل�سائل بعدد املوتى، وهذا تطويل غري مرغوب فيه عند الفر�سيني؛ ولهذا جمعوا 
تلك امل�سائل يف م�ساألة واحدة �سموها باملنا�سخة، وجعلوها من جامعة واحدة، تالحظ يف 
نهايتها اأن املال تنا�سخته االأيدي وتناقلته حتى و�سل الآخر وارث، وقد زالت عنه كل يد 

توفيت قبل ق�سمة الرتكة)5(.

�نظر: مقايي�ص �للغة )424/5(، ل�سان �لعرب )3/ 61(، �مل�سباح �ملنري )�ص 310( )مادة )ن�سخ(.   )1( 
حا�سية �بن عابدين 6 / 801.   )2( 

�لقو�نني �لفقهية �ص 263، و�نظر: �ل�سرح �ل�سغري للدردير)703/4(.   )3( 
�نظر:مغني �ملحتاج )4 / 62(، ك�ساف �لقناع )417/10(.   )4( 

وهذ� �سبب ت�سميتها باملنا�سخات.�نظر: �ل�سرح �لكبري للدردير)479/4(، �ملغني)197/6(، ك�ساف �لقناع )443/4(.   )5( 
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املطلب الثاين
�أحو�ل �ملنا�سخات

للمنا�سخات ثالثة اأحوال م�سهورة، بيانها خمت�سرة كالتايل:  
�حلالة �لأوىل: اأن يكون ورثة امليت الثاين هم بقية ورثة امليت االأول ومل يختلف اإرثهم 
منه. مثل: اأن ميوت عن ثالثة اإخوة ذكور ثم ميوت اأحد الثالثة بعد ذلك قبل ق�سمة الرتكة، 
وال وارث له غري ورثة امليت االأول، ويف هذه احلالة نعترب املتوفى الثاين كاأن مل يكن، 

وتق�سم الرتكة على االأحياء.
�حلالة �لثانية: اأن يكون ورثة كل ميت ال يرثون غريه. كميت عن ابنني تويف كل منهما 
عن ابن وبنت. فورثة كل ابن ال يرثون غريه؛ الأن اأخاه الذي ورث معه من امليت االأول 

حمجوب بابنه.
اأحد ورثة امليت الثاين ومن بعده هم بقية ورثة امليت االأول  اأن يكون  �حلالة �لثالثة: 

واختلف اإرثهم منه، �سواء ورث معهم غريهم اأم ال)1(. 
وهذه احلالة هي التي اأوردها موؤلفنا يف خمطوطه هذا، وقام ب�سرح طريقة عملها   

باملقال واملثال، بل و�سرح املثال �سرحا وافيا.
املطلب الثالث

�أهم �ملوؤلفات يف �ملنا�سخات
اأنها ا�ستملت  اإال  تنوعت املوؤلفات يف هذا الفن كما يف كل فن، واإنها ومع قلتها   
حتى على النظم فيه. وقد حر�ست على جمعها، وبيان املخطوط منها واملطبوع ح�سب ما 
اطلعت عليه من فهار�ض ومواقع حا�سوبية. ورتبتها يف هذا املطلب ح�سب حروف الهجاء:

�أوًل: �لكتب:
عمل  يف  عرفه  ابن  طريقة  )حترير  العمل  بطريق  املنا�سخات  يف  ال�سباك   

املنا�سخات(،ملحمد بن حممد الورغمي ابن عرفة )ت803هـ()2(.
�نظر: �ملب�سوط )55/30(، �ل�سرح �لكبري للدردير) 4/ 479 (، حتفة �ملحتاج ) 436/6(، ك�ساف �لقناع)443/4 (.   )1( 

خمطوط، منه ن�سخة يف مركز �مللك في�سل للبحوث و�لدر��سات �ل�سالمية، �لريا�ص، رقم) 40867(.   )2( 
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�سباك املنا�سخات، الأبي العبا�ض اأحمد بن حممد بن عماد، املعروف بابن الهائم   
)ت815هـ()1(.

الطرق الوا�سحات يف عمل املنا�سخات، لزين الدين اأبي الوفاء عرفة بن حممد   
الفر�سي االأرموي ال�سافعي )ت 930 هـ()2(.

االغتباط ب�سرح االحتياط، ملحمد بن حممود العمري ال�سافعي ) ت 1006هـ()3(.
ري )كان حّيًا  م�ساألة يف املنا�سخات، لزين العابدين بن �سري الدين بن اأحمد الدُّ  

1033هـ()4(.
اجلواهر املهمة يف املنا�سخات والق�سمة، الأبي الربكات، حممد بن حممد حبي�ض   

بن عامر الدجلموين الوفائي املالكي الفر�سي )ت بعد �سنة 1054هـ()5(.
النهر ال�سغري )جدول يف املنا�سخات يف الفرائ�ض(، الأبي الربكات، حممد بن   

حممد حبي�ض بن عامر الدجلموين الوفائي املالكي الفر�سي )ت بعد �سنة 1054هـ()6(.
عمل  يف  امل�سرقات  )احلدود  املنا�سخات  اأعمال  يف  امل�سرقات  البدور   

املنا�سخات(،لعلي بن عبد القادر النبتيتي الفر�سي املوؤقت )ت 1065هـ()7(.
ال�سامي  احل�سن  بن  للح�سني  واحل�ساب،  املنا�سخات  علم  اإىل  االألباب  معرج   

الهتاري )ت 1130هـ()8(.
جداول املنا�سخات، ل�سم�ض الدين، اأبي حامد حممد بن حممد بن حممد بن اأحمد   

احل�سيني الدمياطي ابن امليت، البديري )ت 1140هـ()9(.

وهو مطبوع بتحقيق: يو�سف بن �سليمان �لعا�سم، ن�سرته د�ر �مليمان، �لريا�ص، ط1، 1432هـ.   )1( 
وهو حمل �لتحقيق.   )2( 

حققه فالح عبد �لر�سول حمودي، جملة كلية د�ر �لعلوم، �لقاهرة، ع 96- �أكتوبر 2016م.   )3( 
خمطوط، منه ن�سخة يف مكتبة �خلز�نة �حلمدية يف جامع �لزيتونة، تون�ص، رقم )3277(.   )4( 

خمطوط، منه ن�سخة يف �لأزهرية، برقم )1431( 133816.   )5( 
خمطوط، منه ن�سخة يف �لأزهرية، برقم)1137( 95544.   )6( 

حقق يف كلية �لعلوم �لإ�سالمية باجلامعة �لعر�قية )ر�سالة ماج�ستري -غري من�سور-(، ومنه ن�سخة خطية يف د�ر �لكتب �مل�سرية بالقاهرة     )7( 
برقم )ب-22621(.

خمطوط، منه ن�سخة باملكتبة �ملحمودية، �ملدينة �ملنورة، رقم )2707/3(.   )8( 
خمطوط، منه ن�سخة يف �لأزهرية، برقم )1427( 133812.   )9( 
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بن  حممد  بن  حممد  حامد،  الأبي  اجلامعة،  املنا�سخات  عمل  يف  الالمعة  الدرر   
حممد بن اأحمد البديري احل�سيني الدمياطي )ت 1140هـ()1(.

ال�سلة اأو العائدة يف طريقة عمل املنا�سخات بجامعة واحدة، لعبد احلي بن اأحمد   
بن حممد ابن العماد )ت 1089هـ()2(.

منتهى االإرادات جلدول املنا�سخات،حل�سني بن حممد املحلي ال�سافعي امل�سري   
)ت 1170 هـ()3(.

فيو�ض امللك الدائم على �سباك العالمة ابن الهائم،  الأبي احل�سن، علي بن عبد   
الرب بن علي الونائي ال�سافعي )ت1212()4(.

ات يف ت�سحيح امل�سائل وعمل املنا�سخات، الأبي الف�سل اأحمد بن  ريِّ ال�سهب النَّ  
حممد بن م�سطفى ) كان حّيًا 1213هـ()5(.

ويدي )ت1246هـ()6(. املنا�سخات، ملحمد اأمني بن علي بن حممد �سعيد ال�سُّ  
اإي�ساح امل�سكالت يف فروع املنا�سخات،  ملحمد العزيزي ال�سافعي الزهار )من   

اأهل القرن الثالث ع�سر الهجري()7(.
�سرح املقرية يف ق�سمة الرتكة وعمل املنا�سخات، لعبد امللك بن عبد الوهاب بن   

�سالح الفتني )ت 1308هـ()8(.
خال�سة املخت�سرات يف علم الفرائ�ض واملنا�سخات، ملحمد بن حممد البيومي   

الدمنهوري )ت 1335هـ()9(.

حققه د/ �أحمد حممد عايد �جلهني باجلامعة �لإ�سالمية باملدينة �ملنورة، وهو غري من�سور.   )1( 
حققه نا�سر بن �سعود �ل�سالمة، ون�سر يف جملة �لعدل، �ملجلد �لثالث، �لعدد 10/ 1422هـ.   )2( 

حققه �لباحث حمزة يعقوب، ر�سالة ماج�ستري، �جلامعة �لإ�سالمية، �ملدينة �ملنورة، 1440 هـ(.غري من�سور(.   )3( 
خمطوط، منه ن�سخة يف �لأزهرية، برقم )504( 23147.   )4( 

خمطوط، منه ن�سخة باملكتبه �ملركزية، �لريا�ص، رقم) 2/3393 (جماميع. )خز�نة �لرت�ث(.   )5( 
خمطوط،منه ن�سخة �سمن جمموعة يف مكتبة �لأوقاف ببغد�د، رقم 7398.   )6( 

خمطوط، منه ن�سخة يف �لأزهرية، برقم )1340( 131505.   )7( 
خمطوط، منه ن�سخة يف �لأزهرية، برقم)633( 50432.   )8( 

طبع باملطبعة �لمريية بالقاهرة �سنة 1898هـ.   )9( 



جملة ت�أ�صيل العلوم {48}

الرحة امل�ساعدة على حت�سيل الفائدة يف املنا�سخات من جامعة واحدة وغري ذلك   
من االأمور الزائدة، ملحمد بن حممد بن ابراهيم العلمي )ت 1373هـ()1(.

الزبد املهمة يف اجلدول والق�سمة، ملحمد بن اأحمد بن حممد بن اأحمد الكركي   
ال�سافعي)2(.

الر�سيدي  الفتاح  عبد  بن  ملحمد  املنا�سخات:  عمل  يف  الطالعة  ال�سم�ض   
املوؤقت)3(.

ثانيا: �ملنظومات:
نظم الدر املنثور يف عمل املنا�سخات بال�سحيح والك�سور:ل�سرف الدين، اأحمد   

بن مو�سى بن عبد الغفار املالكي )ت 940 هـ()4(.
رفع االرتباك عن الناظر يف ال�سباك: الأحمد بن اأحمد بن اإ�سماعيل احللواين )ت   

1308هـ()5(.

خمطوط، منه ن�سخة يف �خلز�نهالعلميهال�سبيحية، �ملغرب، برقم )1/491(.   )1( 
خمطوط، منه ن�سخة يف �لأزهرية، برقم )1159( 95566.   )2( 

خمطوط، منه ن�سخة يف �لأزهرية، برقم:)1468( 133853.   )3( 
خمطوط،منه ن�سخة يف �لأزهرية برقم )83( 4351.   )4( 

طبع طبعة قدمية  عام 1911هـ، ومنه ن�سخة خطية بالأزهرية، برقم)289( 8797.   )5( 
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املبحث الثالث
�لتعريف بعلم �حل�ساب و�أهميته

املطلب االأول
تعريف علم �حل�ساب

�حل�ساب يف �للغة: العّد واالإح�ساء)1(.
من  العددية  املجهوالت  ا�ستخراج  اإىل  بها  يتو�سل  باأ�سول  علم  �ل�سطالح:  ويف 

املعلومات العددية)2(.
امل�سائل وت�سحيحها، ومعرفة  تاأ�سيل  الفرائ�ض: معرفة  باحل�ساب يف  واملراد   

ق�سمة الرتكة بني الورثة)3(.
املطلب الثاين

�أهميته
وهي مما ال يخفى على عاقل، وقد قررها الله جل جالله يف كتابه، وبنى جملة من   
اأحكام ال�سريعة على احل�ساب، فكان تعلم احل�ساب لزاما على كل مكلف، ومل يكن ذلك اإال 
بعد اأن جعل احل�ساب اأ�سا�سا من اأ�سا�سات العي�ض يف هذه الدنيا، ال ي�ستغني عنه اأحد، 
فعاقب الليل والنهار، واأنزل امليزان، فبالليل والنهار يح�سب النا�ض اأعمارهم ومواقيتهم 
}وجعلنا الليل والنهار آيتني فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضل من ربكم 
ولتعلموا عدد السنني واحلساب{ ]�لإ�سر�ء: 12[، وبامليزان يح�سبون مقادير معا�سهم، ويقوم 
العدل وينقطع الظلم }وأقيموا الوزن بالقسط ول ختسروا امليزان{ ووعد النا�ض مبيزان 
احل�ساب الذي ال يغادر �سغرية وال كبرية اإال اأح�ساها }ونضع املوازين القسط ليوم القيامة 
فل تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا هبا وكفى بنا حاسبني{ ]�لأنبياء: 47[، 

فاحل�ساب به ي�ستقيم حال النا�ض يف الدنيا وبه يعرفون جزاءهم يف االآخرة.
�نظر: مقايي�ص �للغة 59/2، ل�سان �لعرب311/1، �لقامو�ص �ملحيط 74/1.   )1( 

�نظر: معجم مقاليد �لعلوم يف �حلدود و�لر�سوم �ص 152، ك�ساف ��سطالحات �لفنون 58/1.   )2( 
�نظر: �سرح �لرحبيةللمارديني �ص113 ، �لعذب �لفائ�ص 158/1.   )3( 
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وقد ربط الله جملة من اأحكام �سرعه باحل�ساب وجعل تعلمه واجبا ملن تعلقت به   
ال�سوم واحلج واحلي�ض وكح�ساب  له كح�ساب مواقيت  ما هو واجب  فمنها  االأحكام، 
للنا�ض  ما هو واجب  منها، ومنها  يخرج  ما  الزكاة ومقدار  اأن�سباء  الكفارات وح�ساب 

كمقادير الديات وفرو�ض املرياث.
ولقد كان القراآن الكرمي ملهما للعقول مبعرفة �سناعة قواعد احل�ساب الب�سيطة   
واملعقدة ولذا برع زمرة من علماء امل�سلمني فيه وت�سدروا املراتب العليا يف العلوم املبنية 
عليه كعلم الفلك وعلم امل�ساحة والقيا�ض. وما علم احل�ساب يف الفرائ�ض اإال اأحد �سواهد 
تلك الرباعة التي �سنعها احل�سابون امل�سلمون موؤ�س�سني على قواعدها القراآنية الب�سيطة 
املتمثلة يف فرو�ض الن�سف والربع والثمن وال�سد�ض والثلث والثلثني  واملنتهية باإي�سال 
كل وارث ن�سيبه وعدد �سهامه من املرياث اأيا كانت م�ساألته، فن�ساأت عندنا قواعد ح�سابية 
مطولة وخمت�سرة ال�ستخراج اأ�سل امل�ساألة وم�سحها، وقواعد ال�ستخراج جامعتها عند 
تعدد املورثني يف م�سائل املنا�سخات، اأو اختالف اإرثهم عند تغري حال الوارث ما بني 

حياة وموت اأو ذكورة واأنوثة كاحلمل واملفقود والغرقى والهدمى واخلنثى.
واإن الناظر يف تق�سيم االإرث اأيا كان عقارا اأو نقدا واإن كان ملما مبعرفة الوارث   
من غريه ون�سيب ما لكل ال ميكنه تق�سيم االإرث ذلك اإال بعد معرفة اأ�سا�سات احل�ساب 
والقواعد احل�سابية اخلا�سة بكل نوع من امل�سائل  وطريقة العمل. فاحل�ساب اأ�سا�ض ال 
ميكن بدونه ق�سمة املرياث النقدي وال ميكن بدونه تعديل الق�سمة يف املرياث العقاري وال 

ميكن بدونه اإخراج الو�سايا والديون من الرتكة.
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ثالثًا: ق�سم الدرا�سة
املبحث االأول

�لتعريف باملوؤلف
للموؤلف ترجمة خمت�سرة جدا يف كتب الرتاجم اإال اأن الثناء الذي حظي به يف فن   
هذا املخطوط ومعرفته التامة بعلم احل�ساب، وكونه مرجعا فيه يدلك على ما له من مكانة 
علمية ا�ستحقت بع�ض كتبه -ومنها هذا املخطوط- اأن تكون مرجعا ملن بعده ي�ستند عليه 

كما �ساأبني عند درا�سة املخطوط. 
املطلب االأول

��سمه ون�سبه ومولده
بعرفة  ال�سهري  ي،  عرِ افرِ ال�سَّ ي  َم�ْسقرِ الدِّ ين  الدَّ زين  االأُْرَموي،  د  مَّ حُمَ بن  حممد  هو   

االأرموي. �سرحت بهذا اال�سمجميع ن�سخ املخطوط، وبه ذكر يف كتب الرتاجم)1(.
عدم  اإىل  يرجع  ذلك  ولعل  اأجده؛  فلم  مولده  تاريخ  حت�سيل  يف  اجتهدت  وقد   

االهتمام بتاريخ الوالدة للعلماء، وخا�سة ممن ولد يف اأ�سرة غري علمية.
املطلب الثاين

�سيوخه وثناء �أهل �لعلم عليه
مل توثق كتب الرتاجم من �سيوخه �سوى ال�سيخ �سم�ض الدين حممد بن حممد   

الرملي ال�سهري بابن الفقرية، وال�سيخ العالمة الزاهد �سهاب الدين بن ر�سالن الرملي.
وهو من علماء ال�سافعية امل�سهورين واملتمكنني من علم الفرائ�ض واحل�ساب. قال   
عنه االإمام الغزي:"ال�سيخ العالمة املحقق الفر�سي احلي�سوب، كان خبريًا بعلم الفرائ�ض 

واحل�ساب، وكان يعرف ذلك معرفة تامة، وله فيه �سهرة كلية")2(.
الهائم،  ابن  االإمام  على  املجيد  وثناوؤه  ال�سديد  اإعجابه  موؤلفاته  لقاريء  ويظهر   

واقتفاوؤه اأثره يف هذا العلم.
�ملكنون  �إي�ساح   ،)663/1( للبغد�دي  �لعارفني  هدية   ،)261/1( للغزي  �لعا�سرة،  �ملائة  �أعيان  يف  �ل�سائرة  �لكو�كب  يف:  ترجمته  �نظر    )1( 

للبغد�دي )84/2(، �لأعال م للزركلي)225/4(..
�لكو�كب �ل�سائرة )261/1(.   )2( 
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املطلب الثالث
موؤلفاته

والفرائ�ض،  باحل�ساب  مرتبط  جميعها  عديدة،  موؤلفات  الله-  –رحمه  للموؤلف   
وهذا يوؤيد ما اأثنى عليه به الغزي -رحمه الله-. ومما ذكر له من موؤلفات ما يلي:

- الطرق الوا�سحات يف عمل املنا�سخات، وهو مو�سوع حتقيق هذا البحث.
- حا�سية على نزهة النظار يف قلم الغبار، خمطوط يف الظاهرية برقم  )8815(.

- �سرح منظومة فتح الوهاب يف احل�ساب، للزمزمي.
- حا�سية على اللمع البن الهائم، خمطوط يف الظاهرية برقم )7577(.

املطلب الرابع
وفاته

كانت وفاته –رحمه الله- يوم االأحد احلادي ع�سر من �سهر �سوال �سنة ثالثني   
وت�سعمائة للهجرة)1(.

�نظر: �ملرجع �ل�سابق، هدية �لعارفني)663/1( ، �لأعالم )225/4(.   )1( 
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املبحث الثاين
�لتعريف باملخطوط

املطلب االأول
عنو�نه ون�سبته ملوؤلفه

"و�سميته:  فقال:  املقدمة  يف  هذه  ر�سالته  با�سم  الله-  –رحمه  املوؤلف  �سرح   
بالطرق الوا�سحات يف عمل املنا�سخات، والله الكرمي اأعتمد، وعليه توكلت، واأرجوه اأن 

ينفع به، واأن يجعله خال�سًا لوجهه الكرمي، اإنه جواد رحيم".
كما ذكرهذا العنوان من ترجم له �سمن موؤلفاته، كالغزي يف الكواكب ال�سائرة)1(،   

واإ�سماعيل البغدادي يف اإي�ساح املكنون)2(، والزركلي يف االأعالم)3(.
وقد �سذت اإحدى الن�سخ وهي الن�سخة التي رمزت لها بـ )د(، وهي ن�سخة املكتبة   
عند  اأبدلها  العنوان، وكذلك  )علم( يف  بكلمة  )عمل(  كلمة  النا�سخ  اأبدل  البديرية، حيث 
ن�ض املوؤلف على اال�سم يف باطنها، وا�سرتكت معها الن�سخة التي رمزت لها بـ)ن( ن�سخة 
مكتبة قونية، وهذا واإن كان له وجهه اإال اأن ال�سحيح ما اأجمعت عليه بقية الن�سخ، وما 
ذكر يف كتب الرتاجم؛ اإذ اإن الق�سد من الر�سالة بيان كيفية عمل املنا�سخات، اأي: طريقة 
حلها، واأما علم املنا�سخات في�ستمل على اأكرث من ذلك كتعريفها، واأحوالها، وطرق حل 

كل حالة.
املطلب الثاين
�سبب تاأليفه

تاأليفها  �سبب  اأن  هذه  ر�سالته  مقدمة  املوؤلف يف  يبني  املوؤلفني  من  كثري  كعادة   
هو: �سوؤال بع�ض من وجبت عليه اإجابته اأن يوؤلف يف هذ الفن تاأليفا ي�سهل طريقة عمل 
املنا�سخات ويو�سحها غاية االإي�ساح،فا�ستجاب لذلك، خا�سة واأنه كانت لديه الرغبة يف 

.)261/1(   )1( 
.)84/4(   )2( 

.)225/4(   )3( 
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بعدما ظهر  فيه  بالتاأليف  الهائم-  ابن  الفن -االإمام  الرا�سخني يف هذا  اأثر �سيخ  اقتفاء 
بعد  االإرادة  له  فاجتمعت  الهائم،  ابن  كتاب  فهم  يف  املبتدئني  على  الع�سر  من  �سيء  له 
الطلب يف اأن يوؤلف موؤلفا يف طريقة عمل املنا�سخات يو�سحها غاية االإي�ساح بالربهان 

والدليل.
اآخرين  اأمرين  املنا�سخاتبيان  عمل  طريقة  بيان  بعد  هذا  موؤلفه  من  ق�سد  وقد   

متعلقني باحل�ساب الفر�سي هما من االأهمية مبكان:
�أحدهما: يف طريق ا�ستخراج �سهم القرياط وحله اإىل اأ�سالعه التي تركب منها، وق�سمة 
اأن�سباء الورثة قراريط، وامتحان ذلك بجمع االأربعة وع�سرين قرياطا. وهو مق�سد نفي�ض 

ودقيق قل من كتب فيه، وقد ا�ستهرت هذه الر�سالة به اأكرث من �سهرتها بعنوانها. 
اأو  اأو �سحيحا وك�سرا،  اإذا كانت  نقدا �سحيحا،  و�لأمر �لثاين: وهو ق�سمة الرتكة 
كانت جزءا م�ساعا من عقار ونحوه. وهو اأي�سا مبحث نفي�ض، خا�سة واأنه جمع فيه بني 

ق�سمة القرياط والنقد.
املطلب الثالث

قيمته �لعلمية
مما �سبق ذكره عن املوؤلف -رحمه الله- يت�سح مدى ت�سلعه ور�سوخه يف ق�سمة   
م�سائل الفرائ�ض وما يتعلق بها من ح�ساب، وخا�سة امل�سائل التي حتتاج ملعرفة طرائق 
باملنا�سخات، وق�سمة القرياط والعقار، والنقد والك�سور، وقد  املتعلقة  العميقة  احل�ساب 
لقبه كما راأيت الغزي )باحلي�سوب(؛ ولهذا فاإن كتابه هذا قد اأ�ساد به حممد بن حممود 
العمري ال�سافعي يف ر�سالته امل�سماة: )االغتباط يف �سرح االحتياط(، واأثنى عليه، ونقل 

عنه بالن�ض نقال �سريحا فيما يتعلق بالقرياط، واأنه مل يوؤلف مثله فيه)1(.

�لغتباط يف �سرح �لحتياط بحث من�سور يف جملة مد�د �لأد�ب، �لعدد �لثاين ع�سر)�ص 289،228(.   )1( 
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املطلب الرابع
مز�يا �لكتاب و�ملاآخذ عليه

املخطوط عمدة يف طريقة حل م�سائل املنا�سخات على احلالة الثالثة، فيه تف�سيل   
باملقابلة  وانتهاء  اجلدول،  لعمل  الت�سطري  طريقة  من  بدءا  العمل،  دقيق جلميع خطوات 
واجلمع الأن�سباء الورثة مع اجلامعة؛ ملعرفة �سحة العمل من عدمه، وقد ركز عليه كثريا، 
وكرره يف نهاية م�ساألة كل ميت؛ اإذ ب�سحة اجلمع واملقابلة نعرف �سحة العمل، والتي 
ينبني عليها بعد ذلك �سحة م�سائل املوتى التي تليها جميعا، ووجود خطاأ يف ن�سيب اأي 
وارث ميكن معرفته من خالل اجلمع واملقابلة،واإذا وقع يلزم منه اإعادة النظر يف العمل 

حتى ي�سح.
كما اأن االإمام االأرموي -رحمه الله- زان موؤلفه هذا باأن اأدرج فيه طريق ا�ستخراج   
�سهم القرياط، وحله اإىل اأ�سالعه التي تركب منها، وكيفية تق�سيمه على الورثة، وجامعة 

امل�ساألة، كما �سبق الكالم عنه يف �سبب تاأليفه، وبيان مدى نفا�سته.
اأو  نقدية  اأ�سكالها  بجميع  الورثة  بني  الرتكة  ق�سمة  طريقة  ببيان  ختمه  اإنه  ثم   

عقارية، وهذان املبحثان �سياأتي لهما مزيد بيان عند حتقيق اجلزء اخلا�ض بهما.
املنا�سخة  عمل  لبيان  و�سعه  الذي  املثال  جعل  اأن  هذا  موؤلفه  يف  فطانته  ومن   
مثاال للمباحث الثالثة جميعا، وهذا اأدعى للفهم من قبل طالب العلم، واأدق يف الت�سور، 

واأ�سرع للقبول.
اإال  اأنه �سيبني طريقة عمل املنا�سخات ومع ذلك مل يذكر  وقد ن�ض املوؤلف على   
احلالة الثالثة، وهي اإذا كان ورثة امليت الثاين ومن بعده هم بقية ورثة امليت االأول مع 
ثالثة  املنا�سخات  اأن  مع  يختلف،  مل  اأو  اإرثهم  اختلف  غريهم  معهم  اأو  اإرثهم  اختالف 
اأق�سام، وهذا ال يعيب املخطوط؛ لكون طريقة عمل احلالة الثالثة من املنا�سخات �ساحلة 

لعمل جميع احلاالت.   
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املطلب اخلام�ض
ن�سخ �ملخطوط

بعد التق�سي والبحث وجرد ما وقفت عليه من فهار�ض املخطوطات، و�سوؤال اأهل   
الر�سالة. تف�سيلها  –تعاىل- احل�سول على خم�ض ن�سخ خطية لهذه  الله  اخلربة، ي�ّسر 

وبيانها فيما يلي:
�لن�سخة �لأوىل: ورمزت لها بـاحلرف )ز(.

عدد   ،5227 جماميع[   205[ االأزهر،برقم  مكتبة  خمطوطات  ن�سخة   
ع�سر،  لوحاتها  عدد  تقريبًا،  �سطر  كل  يف  كلمة   12 الكلمات  وعدد  االأ�سطر21�سطرًا، 
اخلمي�ض  نهار  وتاريخها:  مو�سى،  بن  علي  بن  يحيى  ونا�سخها  معتاد،  ن�سخ  وخطها 

املبارك، ثامن �سهر �سفر اخلري، من �سهور �سنة 980هـ.
�لن�سخة �لثانية: ورمزت لها باحلرف )ظ(:

االأ�سطر25  عدد  جمموع،  �سمن   ]8815[ برقم  الظاهرية،  خمطوطات  ن�سخة   
ن�سخ  وخطها  �ست،  ولوحاتها  تقريبًا،  �سطر  كل  يف  كلمة   14 الكلمات  وعدد  �سطرًا، 
ال�سريف، �سنة 1003هـ.  اأواخر �سهر رم�سان  معتاد، وتاريخها: ن�سف نهار االثنني، 

وهي ن�سخة مقابلة على االأ�سل.
�لن�سخة �لثالثة: ورمزت لها باحلرف )ط(:

ن�سخة مركز امللك في�سل للبحوث والدرا�سات اال�سالمية، برقم ] ب 16442[، عدد   
االأ�سطر  19�سطرًا، وعدد الكلمات15كلمة يف كل �سطر تقريبًا. ولوحاتها ثمان، وخطها ن�سخ 

معتاد، وتاريخها: نهار اجلمعة، حادي ع�سر �سهر املحرم احلرام، افتتاح عام 1035هـ. 
�لن�سخة �لر�بعة: ورمزت لها باحلرف )د(:

وعدد  �سطرًا،   17 االأ�سطر   عدد   ،]599[ برقم  البديرية،  خمطوطات  ن�سخة   
معتاد،  ن�سخ  وخطها  ع�سر،  ثالث  لوحاتها  تقريبًا،  �سطر  كل  يف  كلمات   8 الكلمات: 

وتاريخها: �سنة 1106هـ. 
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�لن�سخة �خلام�سة: ورمزت لها بالرمز )ن(:
ن�سخة خمطوطات مكتبة قونية، برقم ]5922[، عدد االأ�سطر  23 �سطرًا، وعدد   
ونا�سخها  معتاد،  ن�سخ  �ست، وخطها  لوحاتها  تقريبًا،  �سطر  الكلمات: 16كلمة يف كل 

خليل بن اإبراهيم، وتاريخها: �سنة 1265هـ.
املطلب ال�ساد�ض
منهج �لتحقيق

اعتمدت يف اإخراج الن�ض على طريقة الن�ض املختار، وقد و�سحت �سبب ذلك   
يف املقدمة، كما التزمت خطة حتقيق الرتاث املعتمدة لدى كلية ال�سريعة بجامعة اأم القرى 

والتي من اأهم بنودها ما يلي:
عزو االآيات القراآنية وتخريج االأحاديث النبوية.  -

ترجمة االأعالم والتعريف بهم.  -
بيان امل�سطلحات اللغوية وال�سرعية.  -

عزو االأقوال الفقهية اإن وجدت.  -
اإثبات الفروقات بني الن�سخ املخطوطة. مع تركبع�ض الفروق التي لي�ض لها تاأثري يف   -

املعنى.
اعتماد كتابة االأرقام باحلروف مع اأن بع�ض الن�سخ اعتمدت االأرقام احل�سابية، وقد   -
اعتمدت احلروف على  ن�سخة ممن  اإذ مل تخل  الن�سخ يف ذلك؛  قليل بني  وقع خلل 

اإثبات بع�ض االأرقام والعك�ض بالعك�ض اأي�سًا.
و�سع االأرقام املكتوبة باحلروف بني قو�سني عاديني.  -

و�سع اجلمل ال�ساقطة بني معقوفتني هكذا ][.  -
و�سع عالمات الرتقيم املعروفة يف اأماكنها من الن�ض ح�سب ما ظهر يل.  -

اعتماد تن�سيق الن�ض وتق�سيمه اإىل مقاطع، كل منها ذو بداية خا�سة، حتمل غالبًا   -
البدء مبعنى جديد يكمل املعنى الذي قبله. 
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مناذج م�سورة من �ملخطوط
ن�سخة مكتبة �لأزهر )ز(
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ن�سخة خمطوطات �لظاهرية )ظ(
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ن�سخة مركز �مللك في�سل )ط(
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ن�سخة خمطوطات �لبديرية )د(
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ن�سخة خمطوطات قونية )ن(
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�لن�ص �ملحقق
ب�سم الله الرحمن الرحيم)1( 

ملتنا)2(،  دالئل  منابر  على  فرتقينا  ب�سريعتنا،  ال�سرائع  ن�سخ  الذي  لله  احلمد   
باأو�سح تبيان واأعظم برهان الأدلتنا، اأحمده اأن بنّي لنا الطريق الوا�سحة للمعاد، واأ�سكره 
على ق�سمته املر�سية بني العباد، واأ�سهد اأن ال اإله اإال الله وحده ال �سريك له �سهادة اأدخرها 
العظمى  بال�سفاعة  اأن �سيدنا)3( حممدًا عبده ور�سوله املخ�سو�ض  التناد، واأ�سهد  ليوم 
يوم يفر املرء من الوالد واالأوالد، �سلى الله و�سلم)4( عليه وعلى اآله واأ�سحابه واأزواجه 

الذين هم خريته من العباد... وبعد:
ملا كان الق�سد من علم الفرائ�ض واحل�ساب عمل املنا�سخات)5(؛ اإذ هي الثمرة   
املق�سودة منها)6(، وقد اأو�سحه ال�سيخ االإمام واحلرب الهمام الذي هو باأمر الله ور�سوله 
قائماأحمد بن حممد بن الهائم)7(،يف جدول و�سماه:)قلم)8( املنرب()9(؛ لتح�سل به الفائدة 
يف )ظ( �لزيادة �لتالية بعد �لب�سملة: "و�سلى �لله على �سيدنا حممد وعلى �آله و�سحبه و�سلم. قال �لإمام �لعامل �أبو �لربكات عرفة �لأرموي    )1( 
�ل�سافعي –رحمه �لله تعاىل- �آمني". وهي قطعا زيادة من �لنا�سخ لعدم ذكرها يف �أي من �لن�سخ �لأخرى، �إل �أن فيها فائدة جوهرية وهي 

تاأكيد ن�سبة �ملخطوط ملوؤلفه.
ول �سك �أن �لب�سملة هنا من كالم �ملوؤلف كما جرت عادة �ملوؤلفني تربكا با�سم �لله تعاىل، و�متثال لأمر �لنبي �سلى �لله عليه و�سلم. وبعدها   
"�حلمدلة" يف بع�ص �لن�سخ كن�سخة )ط( زيادة لفظ: )رب ي�سر يا كرمي( و�لظاهر �أنه من كالم �لن�ساخ؛ �إذ يثنون به بعد �لب�سملة  وقبل 

��ست�سعار� منهم ملا �سيقومون به، في�ساألون �لله �لإعانة عليه.
�إدر�ج �ملوؤلف هذه �جلملة )فرتقينا على منابر دلئل ملتنا( يف مقدمته كان لهدف �نطوت عليه نف�سه كما يظهر لك عند قر�ءة �ملخطوط؛    )2( 
لعالقته �لقوية ب�سباك �بن �لهائم �لذي �سياأتي ذكره، و�مل�سمى )قلم �ملنرب(،و�سرتى يف �ص ... تعليل �ملوؤلف لهذه �لت�سمية يف قوله: "وهكذ� 

كل ميت يرتقى درجة بعد درجة ولهذ� �سمى: )قلم �ملنرب(...". فانظره تعرف منا�سبة عبارة �ملقدمة ملا يق�سد �ملوؤلف من تاأليفه.
�سقطت )و�سلم( من ز، ط.   )3( 

يف د، ن: تعاىل. وتاأخرت يف ظ حتى نهاية �لكالم.   )4( 
�سبق يف ق�سم �لدر��سة �ص ... بيان جميع هذه �مل�سطلحات.   )5( 

�أي�سره لق�سمة  �أما �حل�ساب فاأمر تبعي للفر�ئ�ص يكفي منه  �إي�سال �حلقوق لأ�سحابها يف �ملري�ث.  ثمرة علم �لفر�ئ�ص و�لق�سد منه هو:    )6( 
�لرتكة. وقد جعل �ملوؤلف عمل �ملنا�سخات ق�سد� من علمي �لفر�ئ�ص و�حل�ساب؛ لأن بهما جمتمعني ت�سل �حلقوق للورثة �ملتعاقينب باأق�سر 

طريق. وهذ� ما ق�سد ليبانه يف هذ� �ملوؤلف. �نظر: رد �ملحتار )758/6(،�لعذب �لفائ�ص )12/1(.
هو �سهاب �لدين �أبو �لعبا�ص �أحمد بن حممد بن عماد �لدين بن علي �مل�سري ثم �ملقد�سي، �مل�سهور بابن �لهائم، ولد �سنة )753هـ( �سكن    )7( 
�لقاهرة، و�سمع من �لتقي بن حامت، و�جلمال �لأميوطي، و�لعر�قي، حّتى فاق �لأقر�ن،�نتهت �إليه �لرئا�سة يف �حل�ساب و�لفر�ئ�ص، ورحل 
�إليه �لّنا�ص من �لآفاق.ومن تالميذه: �بن حجر �لع�سقالين، وحممد بن مقدم �لب�ساطي، و�لتقي �ل�سنقدي، وغريهم. له موؤلفات منها: غاية 
�ل�سول يف �لإقر�ر باملجهول، و�سباك �ملنا�سخات، و�لتحفة �لقد�سية يف �خت�سار �لرحبية، وكفاية �حلفاظ، و�لف�سول �ملهمة يف علم مري�ث 

�لأمة. تويف �سنة )815 هـ(. �نظر: �لأن�ص �جلليل )2/ 456(، �سذر�ت �لذهب )7/ 109(، �ل�سوء �لالمع )2/ 157(.
يف ن )قدم( وهو خالف ما يف �لن�سخ �لأخرى. وقد حاولت �لتدقيق يف �خلط لعله نق�ص يف طول �لالم ونحو ذلك �إل �أن �لنا�سخ �أ�سر على    )8( 
هذه �لت�سمية؛حيث كررها بنف�ص �لر�سم عند ورودها مرة �أخرى كما �سياأتي لحقا. وفيه وجاهة؛ لأن جدول �ملنا�سخات كما �سرتى عند ر�سمه 
يكون على �سكل درج �ملنرب، ودرج �ملنرب هو ما يرتقى عليه �ساعده درجة بعد درجة حتى ي�سل ملكان وقوفه �أو جلو�سه، ومكان �لرتقي �لذي 

هو �لدرج هو مكان و�سع �لقدم فهو قدم �ملنرب، �أو ت�ستطيع �أن تقول �إن مو�سع �لقدم �ملذكور متد من �سفله نحو �لأمام كقدم �لإن�سان.
�لعنو�ن �لذي ��ستهر به موؤلف �بن �لهائم �لذي يق�سده �ملوؤلف هو )�سباك �ملنا�سخات( وبه طبع، ويعرف �أي�سا بـ)�سباك �بن �لهائم �أو جدول    )9( 
�بن �لهائم( ومل ي�سم �بن �لهائم كتابه هذ� بقلم �ملنرب. ومل �أجد هذه �لت�سمية لغري �ملوؤلف، وقد ذكر حمقق كتاب �سباك �ملنا�سخات �أن �لأرموي 

�سماه بـ)قلم �ملنرب(. �نظر: �سباك �ملنا�سخات لبن �لهائم )�ص33(.
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اأثره  اأقفوا  اأن  فاأحببت)3(  املبتدي)2(،  على  ع�سر  حت�سيله  يف  لكن  وحترر)1(؛ 
واأقتدي)4( بعد اأن �ساألني بع�ض من وجبت علّي اإجابته وال ميكنني خمالفته اأن اأو�سحه 
واأن  قاطع؛  ودليل  �ساطع،  بربهان  االإف�ساح،  نهاية)6(  عنه  واأف�سح  االإي�ساح)5(،  غاية 
اأ�سيف اإىل ذلك طريق ا�ستخراج �سهم القرياط)7( وحله اإىل اأ�سالعه التي تركب منها، 
قرياطًا)9(،  وع�سرين  االأربعة  بجمع)8(  ذلك  قراريط،وامتحان  الورثة  اأن�سباء  وق�سمة 
ف�سرعت يف ذلك بعد اأن ا�ستخرت الله فيه، ثم اأ�سفت اإىل ذلك ق�سمة الرتكة اإذا كانت)10( 
و�سميته  ونحوه،  عقار  من  م�ساعا  جزءا  كانت  اأو  وك�سرا،  �سحيحا  اأو  �سحيحًا،  نقدًا 
بـــ)الطرق الوا�سحات يف عمل)11( املنا�سخات(. وعلى الله)12( الكرمي اعتمدت)13(، وعليه 

توكلت، واأرجو اأن ينفع به، واأن يجعله خال�سا لوجهه الكرمي، اإنه جواد رحيم)14(.
بع�سهم  مات  تركته حتى  تق�سم  ومل  ومرياثًا)15(،  ورثة  وترك  �سخ�ض  مات  اإذا  قلت: 
اأو  اإرثهم،  االأول فقط لكن اختلف  الثاين هم ورثة  وخلف)16( ورثة، فتارة تكون ورثة 
اأو�سحته يف مثال واحد)17(، وكررت بع�ض  اأو غريهم فقط، وقد  بع�سهم مع غريهم، 

يف ن: وتتقدر.   )1( 
قر�أت )�سباك �بن �لهائم( ومل يظهر يل �لع�سر �لذي حتدث عنه �ملوؤلف، ولعله يق�سد �إجمال �بن �لهائم لطريقة حل �ملنا�سخة وعدم تف�سيل    )2( 
جميع �خلطو�ت كما ف�سلها �ملوؤلف،و�أ�ساف لها �جلمع و�ملقابلة؛ وذلك لأن �بن �لهائم كتبه للعارف بالفر�ئ�ص. وهو يف �لأ�سل جزء من 
كتابه: )�سرح كفاية �حلفاظ( �أفرده منه. و�بن �لهائم �سرب مثال و�حد� يف �سباكه من ميت وورثته ، ثم جعله على م�سائل م�ستقلة يف كل 
م�ساألة منها فر�ص ميتا و�حد� من �سمن �لورثة مع �مليت �لأول ورثته بقية ورثة �مليت �لأول، و�أ�ساف لهم يف بع�سها ورثة جدد�، فتكون 
�ملنا�سخة من ميتني فقط وخم�سة جد�ول. ثم �أعقب ذلك بذكر م�ساألة جديدة فيها ثالثة �أمو�ت، وبني طريقة عملها مع �إ�سارة ب�سيطة ل�سرورة 

�جلمع و�ملقابلة.
يف ط: فاأردت. ويف ن: فاأجبت. وهو خطاأ.   )3( 

يف ظ، د: وبه �أقتدي.   )4( 
وهذ� من لطافة �أهل �لعلم �أن يجيبو� من له حق عليهم �إذ� طلب منهم مثل ذلك ما فيه ن�سر للعلم ونفع لطالبه.   )5( 

يف ن: غاية.   )6( 
)�لقري�ط( معيار يف �لوزن ويف �لقيا�ص، �ختلفت مقاديره باختالف �لأزمنة، وهو �ليوم يف �لوزن �أربع قمحات، ويف وزن �لذهب خا�سة    )7( 
ثالث قمحات، ويف �لقيا�ص جزء من �أربعة وع�سرين، وهو من �لفد�ن ي�ساوي خم�سة و�سبعني ومائة مرت. و�لذي يق�سده �ملوؤلف هنا قري�ط 

�لقيا�ص. �ملعجم �لو�سيط )727/2(، ومعجم لغة �لفقهاء )373(.
يف ن: بجميع.   )8( 

ومع �أن �ملوؤلف ��ستهر بكونه فر�سيا حي�سوبا �إل �أن ذلك مل مينعه من �لعرت�ف بف�سل �بن �لهائم و�سبقه يف ذلك، ورغبته يف �قتفاء �أثره    )9( 
م�ستنري� باأحد كتبه. وهذ� تو��سع �أهل �لعلم �لذي به �رتفعو� وكمل بع�سهم بع�سا.

 )10(  يف ن: كان.
 )11(  يف ن، د: علم. و�سبق ذكر �خلالف عند �لكالم على  ��سم �ملخطوطفي ق�سم �لدر��سة.

 )12(  يف ز، ط: و�لله. بدون لفظ )على(.
 )13(  يف ز، ن: �أعتمد.

 )14(  يف ظ: كرمي.
 )15(  يف عبارة �ملوؤلف هذه �إ�سارة �إىل �أركان �ملري�ث �لثالثة، وهي: �ملورث و�لو�رث و�لرتكة.

 )16(  يف د: وترك. ويف ن: فرتك.
 )17(  �سقطت )و�حد( من ظ.
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اأمثلته ح�سبما)1( وقع)2(.
وتخط  واحد،  بعد)4(  واحدًا  قائم  �سطر  يف  االأول)3(  امليت  ورثة  يكتب  اأن  فطريقته: 
اإىل جهة ي�سارك، ثم بني كل وارثني  الورثة خًطا م�سقيمًا)5( من جهة ميينك  اأعلى  على 
الورثة، ثم خطًا مع  اأول  الورثة خطًا كذلك، ثم خطًا مع)6(  اأ�سفل  خًطا كذلك، ثم حتت 
اآخر)7( الورثة، ثم �سحح امل�ساألة و�سع ن�سيب كل وارث)8( باإزائه)9(، وعلى اأعلى ذلك 
العدد الذي �سحت منه امل�ساألة، واأدر على امل�سحح)10( دائرة كالقبة)11(، وانزل بخط مع 
ثم  ال�سطرجن)13(،  بيوت  مثل  بيوت  يف  واالأن�سباء  الورثة  ]فت�سري  االأن�سباء   )12( اآخررِ

اجمع االأن�سباء[)14( وقابل احلا�سل بامل�سحح، فاإن �سح واإال فراجع العمل.
ثم اكتب للميت)15(الثاين من الورثة بعد ن�سيبه باإزاء ا�سمه من االأوىل )مات(   
اأو ما يدل عليه)16(، ثم اكتب ورثته من االأوىل اإن كانوا)17( كاًل باإزاء ا�سمه بعد ن�سيبه 
]فانزل بخط حتت اجلدول مت�سل  فقط  كانوا غريهم  واإن  االأوىل كما �سرتاه)18(،  من 

يف ن: حيثما.   )1( 
�أي يف �ملثال. فمرة يكتفي ببقية ورثة �مليت �لأول ورثة للميت �لثاين حيث �ختلف �إرثهم كما يف �مليت �لثاين من �ملثال، ومرة ي�سيف لهم    )2( 
غريهم معهم كما يف ورثة �مليت �لثالث من �ملثال، ومرة غريهم فقط ول يرث �مليت �لثاين من ورثة �مليت �لأول �أحد كما يف ورثة �مليت 
�خلام�ص من �ملثال. وهذه �لأمثلة ل ذكر فيها للحالة �لأوىل من �ملنا�سخات و�لتي مت بيانها يف �لدر��سة، وعندما ل يرث �لورثة �إل ميتهم  
فهذه هي �حلالة �لثانية، وطريقة عملها خمتلفة عما ذكره �ملوؤلف، �إل �أنه �إذ� كان يف �مل�ساألة بع�ص �ملوتى ورثته يرثون غريه �أو يختلف �إرثهم 
من �مليت �لثاين، وموتى ورثتهم ل يرثون غريهم، فطريقة عملها هي طريقة عمل �حلالة �لثالثة من �ملنا�سخات، وهي �لطريقة �لتي �سرحها 

�ملوؤلف مبثاله �ملذكور.
�سقطت)�لأول( من: ن، د، ط. و�لعبارة يف: ن ، د: تكتب �لورثة.   )3( 

يف ن، د: حتت.   )4( 
يف ز، ط: م�ستويا.   )5( 

يف ن، د: من.   )6( 
يف ز، ن، د: �آخرها. و�سقط لفظ: �لورثة.   )7( 

�سقطت )و�رث( من ز، ط.   )8( 
�لإز�ء: �ملحاذ�ة و�ملقابلة. �نظر: ل�سان �لعرب )32/14(.   )9( 

 )10(  �مل�سحح، ويقال: �مل�سح. وهو: �لعدد �لذي نتج عن عمل ت�سحيح �لنك�سار. و�لت�سحيح يف �للغة: تفعيل من �ل�سحة �سد �ل�سقم، و�سححت 
�حل�ساب ت�سحيحا: �ذ� كان �سقيما فاأ�سلحت خطاأه.

ويف ��سطالح �لفر�سيني: هو حت�سيل �أقل عدد ينق�سم على روؤو�ص �لورثة بال ك�سر. وي�سمى هذ� �لعدد )م�سح �لفري�سة( �أو �سحيح �مل�ساألة.   
�نظر:�لتعريفات )�ص 61(، �لعذب �لفائ�ص)159/1(.

 )11(  من �أجل متييزه و�سهولة �لو�سول �إليه �أثناء عمل جد�ول م�سائل �لورثة �لتالني، و�لتي تعتمد �جلامعة فيها على �لنظر بني �أ�سلها وهذ� 
�مل�سحح.

 )12(  يف د: �أجز�ء.
ْطَرنـْج )بفتح �ل�سني وك�سرها، و�لك�سر�أجود . �نظر: ل�سان �لعرب)308/2(. لعبة معروف، وهو )�ل�َسّ   )13( 

 )14(  ما بني �ملعقوفتني �ساقط من ظ، ن، د.
�ملثبت من ن. ويف ز: �مليت. و�سقطت من بقية �لن�سخ.   )15( 

 )16(  قد جرت �لعادة حديثا بكتابة حرف )ت( بدل )مات( �أمام �لو�رث يف م�سائل �ملنا�سخاتدللة على موته.
 )17(  يف ز، ط: تقدمي يف �لعبارة وتاأخري: �إن كانو� من �لأوىل.

 )18(  يف �جلدول �لتايل �ص .......�لذي �سري�سمه �ملوؤلف لبيان طريقة عمل �ملنا�سخاتتطبيقيا،عند ق�سمة م�ساألة �مليت �لثاين.
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كانوا  واإن  االأوىل؛  من  يرثوا  مل  الذين  بعدد  بيوتًا  وقطعه[)1(  االأعلى  اجلدول  بخطوط 
بع�سهم مع غريهم فاكتب الذين من االأوىل باإزاء اأ�سمائهم بحيث يكون كل واحد حتت 
اأو فوقه وحتته حيث)2( يجب)3(،  واحد يف اجلدول الذي فيه ا�سم امليت فوقه اأو حتته 
منه  �سحت  الذي  و�سع  باإزائه،  وارث)4(  كل  ن�سيب  واأثبت  الثانية،  امل�ساألة  �سحح  ثم 
امل�ساألة الثانية على اأعلى)5( ذلك، واأدر عليه قبة، وانزل باخلط بعد االأن�سباء فيحدث)6( 
جدوال رابعا، ثم اجمع االأن�سباء وقابل به امل�سحح، ثم انظر بني ن�سيب امليت من االأوىل 
وم�ساألته، فاإما اأن ينق�سم)7( اأو يوافق)8( اأو يباين)9(، فاإن انق�سم)10( فذاك، واإن وافق 
فا�سرب وفق امل�ساألة الثانية يف م�سحح االأوىل واإال كلها فيها)11(، واأثبت ما ح�سل على 
جدول خام�ض)12(، ثم اأثبت وفق الثانية اإن وافقت واإال كلها فوق م�سحح االأوىل -وهو 
الذي)13(  �سرب فيها- ووفق ن�سيب امليت اأو كله فوق م�ساألته على القبة، ثم من له �سيء 
الثانية  من  �سيء  له  ومن  فوقها-[)14(  ما  -وهو  فيها  ]�سرب  فيما  ي�سرب  االأوىل  من 
ي�سرب فيما فوقها وهو وفق �سهام امليت اأو كلها، واأثبت ن�سيب كل باإزائه ]يف اجلدول 

�جلملة �لتي بني �ملعقوفتني خمتلفة يف جميع �لن�سخ. وقد قمت بال�سطفاء منها �لعبارت �لتي ي�ستقيم بها �لكالم.   )1( 
يف ز، ط: بحيث.   )2( 

يف ن: جتد. ويف د: يجد.   )3( 
يف ظ : منها. ويف د: منهما. و�سقطت من ز، ط.   )4( 
يف ظ، ن، د: �أعاله. و�سقط ��سم �لإ�سارة بعدها.   )5( 

يف ز: فتحدث.   )6( 
وذلك يف حالتي �ملماثلة و�ملد�خلة.   )7( 

و�ملماثلة: �أن يت�ساوى �لعد�ين �أو �لأعد�د يف �ملقد�ر، مثل: ثالثة وثالثة؛ �سميت بذلك للتماثل بني �لأعد�د يف �ملقد�ر، ويكتفى باأ�سل م�ساألة   
�مليت، ويكون هو �جلامعة.

و�ملد�خلة: �أن ينق�سم �أكرب �لعددين على �أ�سغرهما بال ك�سر، مثل: �ثنني و�ستة، �سميت بذلك لدخول �أ�سغر �لعددين يف �أكربهما، و�لعمل فيها   
ك�سابقتها، و�أكرب �لعددين هنا هو ن�سيب �مليت من �مل�ساألة �لتي ورث فيها و�أ�سغرهما هو �أ�سل م�ساألته. �نظر: �لفر�ئ�ص لعبد �لكرمي �لالحم 

) �ص 106( �لعذب �لفائ�ص)153/1(.
�ملو�فقة: �أن يتفق �لعدد�ن بجزء من �لأجز�ء، ول ينق�سم �أكربهما على �أ�سغرهما �إل بك�سر، مثل: �أربعة و�ستة، وثمانية وع�سرة.�سميت بذلك    )8( 
لوجود عدد يتفقان يف �لق�سمة عليه، فناأخذ وفق م�سحح م�ساألة �مليت ون�سربه يف م�سحح م�ساألة �مليت �لذي قبله، و�حلا�سل هو �جلامعة. 

�نظر: �ملر�جع �ل�سابقة.
�ملباينة: �أل يتفق �لعدد�ن فاأكث بجزء من �لأجز�ء بل يختلفان، مثل: ثمانية وثالثة، وكل عددين متو�ليني غري �لو�حد، و�لثنني، �سميت    )9( 
�ملر�جع  �نظر:  �جلامعة.  هو  و�حلا�سل  قبله،  �لذي  �مليت  م�ساألة  م�سحح  يف  �لثانية  �مل�ساألة  م�سحح  فن�سرب  �لأعد�د.  بني  للتباين  بذلك 

�ل�سابقة.
 )10(  يف ظ: �نق�سمت. و�سقط ��سم �لإ�سارة �لتايل منها ومن ن ود. وبعدها يف �لن�سخ �لثالث زيادة مفيدة خمتلفة �لعبارة، �أثبت منها ما جاء 
يف ظ: )فاإن �نق�سمت فانقل م�سحح �مل�ساألة �لأوىل �إىل �أعلى �جلامعة للم�ساألتني �أو للم�سائل، وجزء �سهم �لأوىل حينئذ و�حد، وجزء �سهم 

�لثانية ما يخرج من ق�سمة ن�سيب ميتها من �لأوىل عليها(.
�إذ� مل ينق�سم ومل يو�فق وكانت مباينة.   )11( 

 )12(  وهذ� �جلدول هو جدول �جلامعة للم�ساألتني كما �سيذكره �أدناه.
 )13(  يف ظ، ن، د: ما.

 )14(  ما بني �ملعقوفتني يف ز، ن، د: ي�سرب فيما فوقها وهو ما �سرب فيها.
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اخلام�ض[)1( ومن له �سيء منها)2( جمع له ذلك باإزائه حتى ينتهي)3(، ثم اجمع احلا�سل 
]وقابل به)4(، وطريقه: اأن جتمع اآحاد اأن�سباء الورثة واحدا بعد واحد حتى تنتهي[)5(، 
ذلك  عن  اأونق�ض  زاد  ]فاإن  بعدتها،  اآحاد  معك  فيجتمع  امل�ساألةاآحادا  م�سحح  كان  فاإن 
فاأعده جتد ال�سواب[)6(، واإن كان اآحادا مع غريها فتجمع اآحادا بعدة االآحاد، وما زاد 
عن ذلك فانزل به ]اإن كان ع�سرة اأو ع�سرات[)7( ب�سورة االآحاد حتت ع�سرات االأن�سباء، 
ثم اجمع اجلميع كاأنه اآحاد، ثم قابل احلا�سل مبا)8( فوقه كاأنهما اآحاد، وما زاد فانزل 
به ب�سورة االآحاد حتت املئني واجمعه اإليها، وقابل احلا�سل مبا فوقه كاأنهما اآحاد ]وما 
زاد فانزل به[)9( حتت االألوف واجمعه اإليها)10(، وهكذا حتى تنتهي، فاإن ف�سل)11( اآحاد 
وع�سرة اأو ع�سرات يف اآخر املنازل ف�سع االآحاد فوق املنزلة املجموع حتتها والع�سرة اأو 
الع�سرات بعدها، ]اأو ع�سرة اأو ع�سرات فقط ف�سفر على املنزلة و�سع الع�سرات بعدها[

)13( .)12(

اكتب ورثته من  ثم  ا�سمه،  باإزاء  بعد ن�سيبه  له )مات(  فاكتب  ثالث  اإن مات  ثم   
اأجانب عن  الورثة  ]فاإن كان  ا�سمه]بعد ن�سيبه[)15(،  باإزاء  قبلها، كل)14(   التي  امل�ساألة 

ما بني �ملعقوفتني �ساقط من: ظ، ن، د.   )1( 
يف ظ، د: منهما.   )2( 

يف ز: تنتهي.   )3( 
حا�سل  مقابلة  هنا  و�ملر�د   .)713/2( �لو�سيط  �نظر:�ملعجم  بالكتاب.  �لكتاب  قابل  يقال:  عار�سه.  بال�سيء  و�ل�سيء  بوجهه،  لقيه  قابله:    )4( 

�جلمع مب�سحح �مل�ساألة ملعرفة مطابقته له من عدمها.
ما بني �ملعقوفتني �ساقط من ظ، ن، د.   )5( 
ما بني �ملعقوفتني �ساقط من ظ، ن، د.   )6( 
ما بني �ملعقوفتني �ساقط من ظ، ن، د.   )7( 

يف ز، ط: باحلا�سل ملا.   )8( 
يف ز، ط: و�نزل مبا ح�سل.   )9( 

 )10(  يف ز زيادة هنا: وقابل باحلا�سل ملا فوقه.
 )11(  يف ن: ح�سل.

�لن�سخ وتخلله �سقط يف بع�سها. و�ملثبت كامال من  ظ، وجزء منه من ز، ط. ويف ن: ف�سع �سفر�  �ملعقوفتني خمتلف يف جميع   )12(  ما بني 
حتتها.... ويف د: ف�سع �سفر� على �ملنزلة..... وبع�سه �ساقط منها. وهذ� يثبت �سعوبة �لن�سخ على �لن�ساخ مع �لفهم �لتام لكل من له �إملام 

ب�سيط مب�سائل �حل�ساب لطريقة �جلمع �ملعهودة هذه.
 )13(  جميع هذ� �لكالم بد�أ من قوله: "وطريقه: �أن جتمع �آحاد �أن�سباء �لورثة ..." هو يف بيان طريقة جمع �لأرقام يف �حل�ساب، وهي طريقة 
بد�ئية يعرفها �ل�سغار و�لكبار، ول حتتاج لكل هذ� �لتعقيد من �لكالم، �إل �أن �سرح �لو��سحات �أحيانا بالطرق �لكتابية يوؤدي ملا ر�أيت من 

�سعوبة فهمه، وتنازع �لن�ساخ يف طريقة كتبه. وهو بال�سرح مي�سور وب�سيط ويف غاية �لفهم.
جميع هذ� �لكالم بد�أ من قوله: "وطريقه: �أن جتمع �آحاد �أن�سباء �لورثة ..." هو يف بيان طريقة جمع �لأرقام يف �حل�ساب، وهي طريقة   
بد�ئية يعرفها �ل�سغار و�لكبار، ول حتتاج لكل هذ� �لتعقيد من �لكالم، �إل �أن �سرح �لو��سحات �أحيانا بالطرق �لكتابية يوؤدي ملا ر�أيت من 

�سعوبة فهمه، وتنازع �لن�ساخ يف طريقة كتبه. وهو بال�سرح مي�سور وب�سيط ويف غاية �لفهم.
 )14(  �سقطت )كل( من: ظ، ن، د.

 )15(  ما بني �ملعقوفتني �ساقط من ط.
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الورثة،  بعدد  �سرتاه  كما  اخلام�ض  باجلدول  مت�سل  بجدول  فانزل  االأول[)1(  الورثة 
و�سحح امل�ساألة، واأثبت ن�سيب كل باإزائه، والذي �سحت منه على اأعاله، واأدر عليه قبة، 

وقابل به كما عرفت)2(، ثم انظر بني ن�سيب امليت والذي �سحت منه م�ساألته كما تقدم.
واعلم اأن لكل ميتني)3( خم�سة)4( جداول: واحد لورثة االأول، وثاين الأن�سبائهم،   

وثالث لورثة الثاين، ورابع الأن�سبائهم، وخام�ض للجامعة.
الأن�سبائهم،  وواحد  لورثته،  واحد  جداول:  ثالثة  ]اإىل  يحتاج  ثالث  مات  فاإذا   

وثالث للجامعة[)5(، وعلى اأعاله ما �سحت منه جميع امل�سائل.
ثم اإذا مات رابع يحتاج اإىل ثالثة جداول –اأي�سا-، وهكذا لكل)6( ميت ترتقى)7(   
درجة بعد درجة؛ ولهذا ي�سمى)8(: )قلم)9( املنرب(، و�سماه بع�ض امل�سايخ)10(  "ال�سباك"؛ 

الأنه ي�سري كـ )ال�سباك()11(.)12(
مثاله:)13(

مات عن زوجة وثالثة)14( بنني وبنتني منها، ثم ماتت بنت عن املذكورين، ثم مات   
ابن عن اأمه وابنني، ثم ماتت الزوجة عن اأوالدها، ثم ماتت البنت الباقية عن ابن وزوج، ثم 

مات اأحد االبنني من االأوىل عن اأخيه وزوجه، فار�سم جدوال كما يف ال�سفحة)15(.
ما بني �ملعقوفتني يف ز، ط: فاإن كان �لو�رث �أجنبيا. ويف ن، د: فاإن كان �لورثة غري �لورثة �لأوىل. و�ملثبت من ظ.   )1( 

�أي كما �سبق و�أن بني لك يف �مليت �لثاين.   )2( 
يف د: �مل�ساألتني.   )3( 

�ملثبت من )ط(، ويف بقية �لن�سخ بال تاء مربوطة )خم�ص(.   )4( 
ما بني �ملعقوفتني يف ز، ط: جلدول لورثته وجدول لأن�سبائهم وثالث جتمع فيه �جلامعة. وما �أثبته منا�سب للكالم بعده.   )5( 

يف ز، ط: كل.   )6( 
يف ز، ط: يرتقى.   )7( 

يف ز، ط: ت�سمى. ويف ط: �سمي. و�ملثبت من ن، د. و�سبق �لكالم عن ت�سميته بـ)قلم �ملنرب( يف �لهام�ص .   )8( 
يف ن: قدم. وقد تقدم �لتعليق عليه يف حا�سية.   )9( 

 )10(  جمع �َسْيخ: ويق�سد به ُذو �ملكانة من علم �أَو ف�سل �أَو ريا�سة . �نظر: �ملعجم �لو�سيط )502/1( .
�ملر�د بال�سباك هنا �جلدول، وهو خطوط م�ستقيمة طول وعر�سا بقدر �أعد�د �لورثة. منتهى �لإر�د�ت  للمحلي )ل2/ب(.   )11( 

 )12(  مل يتبني يل من هوؤلء �مل�سايخ �لذين �سمو� جدول �بن �لهائم بال�سباك. و�بن �لهائم نف�سه مل يذكر هذه �لت�سمية، ولكنها هي �لعنو�ن �ملرقوم 
على بع�ص ن�سخ �لكتاب كما ذكر حمققه. ثم �إن حمققه مل يناق�ص هذه �لت�سمية �إل يف حدود �لعناوين �ملرقومة على �ملخطوطات، ومل يتطرق 

ملن �سماه بذلك. وقد �سماه �لإمام �حل�سني بن حممد �ملحلي يف �سرحه له بـ)جدول �ملنا�سخات(. �ملرجع �ل�سابق.
 )13(  هذ� هو �ملثال �لذي �أحال عليه �سابقا بقوله: "وقد �أو�سحته يف مثال و�حد..." وقوله: "كما �سرت�ه". ويف هذ� �ملثال �ست م�سائل فر�سية؛ �إذ 
فيه �ستة �أمو�ت لكل منهم ورثة �أحيانا ل يرثون غريه، و�أحيانا كلهم بقية ورثة �مليت قبله مع �ختالف �إرثهم، و�أحيانا منهم ومنهم. كما ذكر 

�ملوؤلف يف �أول �سرح عمل م�سائل �ملنا�سخات.
�ملثبت من ظ، ويف جميع �لن�سخ بال تاء مربوطة )ثالث(..   )14( 

يف بع�ص �لن�سخ جاء �جلدول يف هذ� �ملو�سع بعد هذه �لعبارة كما يف ن�سخة )ز،ظ(، ويف بع�سها بعد �نتهاء عمل م�ساألة �ملنا�سخة كاملة كما يف ن�سخة)ط(،    )15( 
ويف بع�سها مت تق�سيمه ح�سب م�سائل �ملوتى و�أثبت لكل ميت يف م�ساألته باإز�ئه يف �لهام�ص كما يف �لن�سخة )د(،ومل ير�سم يف ن�سخة )ن(. وقد ر�سمته يف هذ� 
�ملو�سع كما يف ن�سخة )ز،ظ( حيث �إنه �مل�سار �إليه بقوله: "هكذ�". ومن ر�سمه �آخر� �أو �أول  ومل ير�سمه يف هذ� �ملو�سع لعل ذلك لأنه يحتاج �سفحة كاملة مبفرده، 
و�لنا�سخ عند بلوغه هذ� �ملو�سع يكون قد �بتد�أ �سفحة بجزء من �لكالم �ل�سابق �أو �نت�سف فيها �أو كاد ي�سل �آخرها، ولهذ� فاإنه يف�سل �ل�ستمر�ر يف �لن�سخ لأن 

�مل�ساحة �ملتاحة ل تكفي ر�سم �جلدول، ول ميكن �أن تبقى فارغة ل�سياع جزء ورقة بدون فائدة؛ ولئال ت�ستغل باإ�سافة من قبل بع�ص �لن�ساخ لحقا.
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فامل�ساألة االأوىل)1(  من )ثمانية()2(  وت�سح من )اأربعة و�ستني( للزوجة )ثمانية(   
ولكل ابن )اأربعة ع�سر( ولكل بنت )�سبعة(. ف�سع ن�سيب كل باإزائه كما تراه)3(، و�سع 
وال�ستني(.  ب)االأربعة  املجتمع  وقابل  واجمع  قبة)4(،  عليه  واأدر  اأعاله،  على  امل�سحح 
البنيني  من  كل  )اأربعة(  اإىل  ثم  االأخرى  )�سبعة(  اإىل  البنتني  اإحدى  فاجمع)5()�سبعة( 
)اأربعة(  مثل  فـ)اأربعة(  وثالثون()7(  )اأربعة  يح�سل)6(  الزوجة  )ثمانية(  اإىل  ثم  الثالثة 
واجمعها  الع�سرات)10(  حتت  )الثالثة()9(  ب�سورة  ب)الثالثني(  انزل  ثم  امل�سحح)8(، 
مثل  )�ستون([)12(  وهي  )�ستة(  اآحاد[)11(]يجتمع  كاأنها  ]الثالثة  البنيني  ع�سرات  اإىل 
امل�سحح)13(، ثم اكتب اإزاء ا�سم البنت )ماتت()14( بعد ن�سيبها اأو ما يدل عليه، وكل ابن 
وهي م�ساألة �مليت �لأول، وفيها مات كما هو مذكور عن زوجة وثالثة بنني وبنتني. فاأ�سل �مل�ساألة ثمانية، للزوجة �لثمن وهو �سهم و�حد،    )1( 
�إذ ل تنق�سم �سهامهم على عدد روؤو�سهم -وهي ثمانية-، وبني  �نك�سار  �لأنثيني وهو �سبعة �سهام، وفيها  للذكر مثل حظ  و�لباقي لالأولد 

�ل�سهام وعدد �لروؤو�ص مباينة، فن�سرب عدد �لروؤو�ص يف �أ�سل �مل�ساألة، فت�سح كما ذكر �ملوؤلف من �أربعة و�ستني.
�ختلفت جميع �لن�سخ يف كتابة �لأرقام ومل تثبت �أي منها على طريقة و�حدة يف �جلميع. فهناك من رقم �لأرقام كتابة باحلروف يف �لأغلب    )2( 
ورقمها يف مو��سع قليلة �أرقاما كما هي، وهناك عك�سه فكتبها �أرقاما وجاء بها يف مو��سع قليلة مكتوبة باحلروف. و�ملوؤدى و�حد؛ �إذ ل 
خالف يف �لأرقام من حيث هي، ووقع �سيء نادر يف بع�سها وهو خطاأ �أكيد من �لنا�سخ؛ لأنه ل يجوز غري رقم معني يف كل خانة يعرفه 
�لفر�سي �بتد�ء وت�سحيحا وتاأ�سيال وجامعة ون�سيبا.  وقد �عتمدت طريقة كتابة �لأرقام باحلروف �إل �أين و�سعتها بني قو�سني متييز� 

لها، و�كتفيت بالقو�ص �لثاين عن �لفا�سلة �لتي بعده فيما لو ��ستدعاها �لكالم؛ لوقوع �لف�سل به و�نتباه �لقاريء لذلك  عند حدوثه.
يف ز زيادة: �أعاله. وهذ� يدل على �أن �جلدول جاء به �ملوؤلف يف مو�سعه من �لكالم. ونبه هنا على �سرورة روؤية ذلك يف �جلدول؛ لأن �لأ�سل    )3( 
يف حل م�سائل �لفر�ئ�ص هو �إفر�د كل و�رث يف �سطر م�ستقل �سو�ء كان منفرد� يف ��ستحقاق �لفر�ص �أو �لتع�سيب �أو م�سرتكا مع غريه فيهما، 
فاملق�سود هو معرفة كل و�رث �سهامه من �لرتكة. و�أكرب ما تكون �حلاجة لذلك يف م�سائل �ملنا�سخات؛ لأنه و�إن ��سرتك �لإخوة مثال يف �ملري�ث 
لكل و�حد منهما ن�سفه �إل �أن لكل و�حد منهما ورثة رمبا ل يرثونه �إل هو مع �ختالف �إرث بع�ص من يف �مل�ساألة على فر�ص �إرثهم منه لختالف 
�سفته عنهم. فنحتاج مل�ساألة مفردة لكل ميت بعد �مليت �لأول �سمن �جلدول، ول يكون ذلك �إل �إذ� كان �مليت م�ستقال ب�سطر فيه جمموع ن�سيبه من 

�مل�سائل قبله، وهو �لذي يق�سم فيما بعد على ورثته من �سمن �جلامعة �لكربى. وهو كما �سنع �ملوؤلف يف �جلدول مع ورثة كل ميت يف �مل�ساألة.
و�لفائدة من �إد�رة قبة على ذلك ليتمايز عن غريه ما �سبقه، ويعرف باأنه هو �لرقم �ل�سحيح �لذي �جتمعت حتته جميع �سهام �لورثة من    )4( 
غري �نك�سار، فال يلتب�ص بغريه من �أرقام تو�سع بجو�ره قبال وبعد� يف �لأعلى كاأ�سل �مل�ساألة �ملنك�سر، �أو �أ�سلها غري �لعائل، �أو �ملنقو�ص 

بالرد، وما �إىل ذلك، في�سل �إليه �لفر�سي �سريعا عند حاجته لإ�ستخر�ج �جلامعة، ومعرفة جزء �سهم �مل�ساألة، وغري ذلك.
ثم  �أول  �لآحاد  فيجمع  عدمه،  من  للجمع  مطابقته  ملعرفة  �مل�ساألة؛  �أ�سل  مع  و�ملقابلة  �جلمع  طريقة  من  �سابقا  ذكره  ما  هنا  �ملوؤلف  يطبق    )5( 

�لع�سر�ت كما هو مو�سح ومذكور.
يف ز، ط، ظ زيادة: على.   )6( 

�لأربعة و�لثالثون هي ناجت جمع �لآحاد فقط، و�سيتمم عملية �جلمع تاليا بجمع �لع�سر�ت ليطابق مع �أ�سل �مل�ساألة �لذي هو �أربعة و�ستون.   )7( 
م�سحح �مل�ساألة هو �أربعة و�ستون كما عرفت، وقد جنحت �ملقابلة يف �أول خطوة منها عند جمع �لآحاد حيث نتج عندنا رقم �أربعة وثالثني، وهذه    )8( 
�لأربعة فيه يف خانة �لآحاد مطابقة لالأربعة �لتي يف خانة �لآحاد من م�سحح �مل�ساألة.  و�سينقل باقي ناجت �جلمع وهو ع�سر�ت ومقد�ره ثالثون 

ليجمعه مع ع�سر�ت �لأن�سباء، ول يوجد من له �أن�سباء يف خانة �لع�سر�ت �سوى �لأبناء، ولكل منهم ع�سرة مع �أربعة �لآحاد كما ر�أيت.
يف ن: �لثالثني.   )9( 

 )10(  كما �سبق، فهذه �لثالثون هي �لع�سر�ت من ناجت �جلمع �ل�سابق لالآحاد �لذي هو �أربعة وثالثون. وقد تعلمنا يف مبادئ �جلمع �أن مو�سع 
�لع�سر�ت �لز�ئدة من ناجت �لآحاد يكون فوق �لع�سر�ت فرنفعها فوقها وجنمعها معها مبتدئني بها بخالف ما ذكر �ملوؤلف حيث �إنه يرى و�سع 
�لع�سر�ت �لز�ئدة من ناجت �لآحاد حتت �لع�سر�ت ثم يجمع �لع�سر�ت ويلحقها بها يف �جلمع، و�ملوؤدى و�حد، و�خلالف يف �ملو�سع من حيث 

�ل�سكل هل هو يف �لأعلى �أو �لأ�سفل؟ ل يقدم ول يغري يف نتيجة �جلمع.
 )11(  ما بني �ملعقوفتني �ساقط من ظ، ن، د.

 )12(  ما بني �ملعقوفتني يف ن: جمتمعا وهي �أربعة و�ستون.
 )13(  وبهذ� يكون قد متم �ملطابقة، وظهرت �سحت �مل�سحح.

 )14(  و�لبنت كما ذكر يف �ملثال هي �مليت �لثاين. وورثتها هنا هم بقية ورثة �مليت �لأول مع �ختالف �إرثهم. �إذ �ختلفت قر�بة كل منهم من �مليت 
�لثاين -وهو �لبنت- عن قر�بته من �مليت �لأول، فالزوجة �سارت �أما، و�لبن �سار �أخا، و�لبنت �سارت �أختا؛ فاختلف �إرثهم �سرعًا.
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اأُمًا)1(،  ثم �سحح امل�ساألة الثانية)2(، وهي من  بعد ن�سيبه اأخا، والبنت اأختا، والزوجة 
)�ستة( وت�سح من )اثنني واأربعني( فاأثبتها يف قبة بعد الورثة، واأثبت ن�سيب كل باإزائه، 

واجمع وقابل كما تقدم.
بال�سبع)6(،  امليت من االأوىل)5( جتد موافقة  انظر بني)3( احلا�سل)4( ون�سيب  ثم   
فا�سرب �سبع الثانية وهو )�ستة( يف م�سحح االأوىل يبلغ )ثالثمائة واأربعة وثمانني( و�سعها 
على جدول خام�ض ]وت�سمى هذه اجلامعة[)7(، ثم �سع )ال�ستة( وفق)8( الثانية على قبة االأوىل 
ووفق ن�سيب امليتة)9( وهو )واحد()10( على قبة الثانية، ثم من له �سيء من االأوىل ي�سرب 
فوقها)11(،  الذي  )الواحد(  ي�سرب يف  الثانية  من  �سيء  له  ومن  فوقها،  التي  )ال�ستة(  يف 
فا�سرب للزوجة )الثمانية()12( يف )ال�ستة( التي فوقها تبلغ )ثمانية واأربعني(، ون�سيبها من 
الثانية يف )الواحد( يكن)13()�سبعة(، واجمع)14( ذلك يكن  )خم�سة وخم�سني( فاأثبتها باإزائها 
كتابة درجة قر�بة �لورثة من �لأوىل باإز�ء �أ�سمائهم يف �جلدول �إذ� كانو� يرثون من �مليت �لثاين �سروري جد�؛ �إذ يجب تو�سيح درجة    )1( 
قر�بة �لو�رث من �مليت يف كل م�ساألة من م�سائل �ملنا�سخة �إذ� كان و�رثا جديد� �أو من ورثة �مل�سائل �لتي قبلها؛ لأنه ل ميكن معرفة فر�سه 

�إل مبعرفة درجة قر�بته، ويهمل ذكر درجة �لقر�بة �إذ� مل يكن و�رثا يف �مل�ساألة حتى ولو كان قريبا.
�أ�سل �مل�ساألة �لثانية: �ستة. لالأم �ل�سد�ص وهو �سهم و�حد. و�لباقي لالإخوة �لثالثة و�لأخت -للذكر مثل حظ �لأنثيني- وهو خم�سة �سهام،    )2( 
وهي غري منق�سمة على عدد روؤو�سهم، فعدد روؤو�سهم �سبعة، وبني عدد �لروؤو�ص و�ل�سهام مباينة، فنثبت عدد �لروؤو�ص وهو �سبعة، ون�سربه 
يف �أ�سل �مل�ساألة وهي �ل�ستة، فيخرج �مل�سحح وهو �ثنان و�أربعون،-كما ذكر �ملوؤلف- وهذ� �مل�سحح هو �لرقم �لذي ت�سح منه جميع �سهام 

�لورثة لتنق�سم عليهم من غري ك�سر. للزوجة �سبعة، ولكل �بن ع�سرة، وللبنت خم�سة.
يف ز، ط: يف.   )3( 

وهو م�سحح �مل�ساألة �لثانية، وهو �ثنان و�أربعون.   )4( 
وهو �سبعة.   )5( 

�إذ كال �لعددين يقبل �لق�سمة على �سبعة. فناأخذ �سبع �لإثنني و�لأربعني م�سحح �مل�ساألة �لثانية وهو �ستة كما ذكر -وهو وفقها-  ون�سربه يف    )6( 
م�سحح �مل�ساألة �لأوىل. وتعارف �لفر�سيون على ت�سميته بجزء �سهم �مل�ساألة.

ما بني �ملعقوفتني �ساقط من ز، ط.   )7( 
يف ظ: فق. ويف ن: وهو وفق.   )8( 

يف ظ، ن، د: �مليت.   )9( 
 )10(  حيث �ملو�فقة بال�سبع، ون�سيب �مليتة من م�ساألتها �سبعة، و�سبع �ل�سبعة و�حد.

 )11(  ي�سمى كل من �لعددين �ملثبتني فوق �لقبة جزء �سهم �مل�ساألة. فال�ستة جزء �سهم �مل�ساألة �لأوىل، و�لو�حد جزء �سهم �مل�ساألة �لثانية. و�ملوؤلف 
مل يتطرق ل�سبب معاقبة �لرقمني �للذين هما وفقا ن�سيب �مليتة من �مل�ساألة �لأوىل و�أ�سل م�ساألتها �لثانية، و�إمنا جرى على ما عليه �لعادة 
يف �ل�سرح و�لإفهام بني �لفر�سيني ولي�ص بني �أهل �حل�ساب. ولو �أدرك �ملتعلم �سبب مبادلة هذين �لرقمني بهذه �لطريقة لز�ده ذلك حبور�. 
ونحن هنا ننظر بني �أ�سل م�ساألة �مليت �لثاين ون�سيبه من �لتي قبلها من �أجل �أن ن�ستخرج �لرقم �لذي ي�سرب يف �أ�سل �مل�ساألة �لأوىل،وهو 
�إما �أن يكون وفق �أ�سل �مل�ساألة �لثانية ،�أو يكون كامل �أ�سلها، ثم ن�سربه يف �أ�سل �مل�ساألة �لأوىل، فيخرج لنا �لرقم �لذي يقبل �لنق�سام على 
جميع �ل�سهام بال ك�سر-ل ز�ئد� ول ناق�سا-، وي�سمى �جلامعة كما بني �ملوؤلف. وهذ� �لرقم �مل�سروب فيه ي�سمى جزء �سهم �مل�ساألة �لأوىل كما 
�سبق يف �أول �لهام�ص، ثم �إنا ن�سرب ن�سيب كل ميت يف �مل�ساألة �لأوىل فيما �سربنا فيه �أ�سلها -ومنهم �مليت- ون�سعه باإز�ئه يف �جلامعة 
�إن كان حيا وهي �سهامه منها، و�أما �مليت فاإنا بعد �أن ن�سرب �سهامه من �مل�ساألة �لأوىل فيما �سربنا فيه �أ�سلها، نقوم بق�سمة �حلا�سل على 
�أ�سل م�ساألته ثم ما ح�سل ن�سعه باأعلى م�ساألته، وي�سمى جزء �سهمها،ون�سرب فيه �سهام ورثته يخرج ن�سيب كل منهم من �جلامعه ون�سعه 
باإز�ئه. و�ستالحظ �أن جزء �سهم هذه �مل�ساألة هو وفق ن�سيب �مليت �إن كانت مو�فقة، �أو كامل �لن�سيب �إن كانت مباينة؛ ولهذ� فاإن �لفر�سيني 
يخت�سرون ذلك بقولهم �سع حا�سل �لنظر مو�فقة �أو مباينة من �أ�سل �مل�ساألة �لثانية على �لأوىل، وحا�سله من ن�سيب �مليت على �لثانية، 

و��سرب �سهام كل من يف �مل�ساألة يف �ملثبت فوقها.
 )12(  يف ط، ن، د: ثمانية �لزوجة.

 )13(  يف ز: وهي.
 )14(  يف ظ، د،ط: �جمع. ويف ن:جميع.
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على  فيما  االأوىل)1(  من  ابن  كل  ن�سيب  ا�سرب  ثم  امل�سحح،  حتت  اخلام�ض  اجلدول  يف 
قبتها يكن )اأربعة وثمانني( ومن الثانية له )ع�سرة( يف )الواحد( اجمع له)2( ذلك يكن )اأربعة 
وت�سعني( ]وللبنت ن�سف ذلك )�سبعة واأربعون[)3(()4( كما تراه)5(، و�سع ن�سيب كل باإزائه 

يف اجلدول اخلام�ض، وت�سمى هذه اجلامعة، وقد مت العمل)6(.
)اثني  من  وت�سح  )�ستة(  من  فامل�ساألة  وابنني،  اأمه  عن  البنني)7(  اأحد  مات  ثم   
وانزل  ن�سيبها)9(،  بعد  االأم  وا�سم  ن�سيبه،  باإزاء  بعد اجلامعة  )مات(  فاكتب  ع�سر()8( 
يف اجلدول حتت الورثة -خوف االلتبا�ض- واأثبت ا�سم االبنني يف بيتني، فتحدث جدوال 
الذي �سحت  اأعاله  باإزائه، فتحدث جدوال �سابعا، وعلى  �ساد�سًا)10(، �سع ن�سيب كل 
منه امل�ساألة)11(، ثم انظر بني ن�سيب امليت وم�ساألته جتد موافقة بالن�سف)12(، فا�سرب 
ن�سف الثانية وهو )�ستة( يف م�سحح اجلامعة يبلغ ذلك )األفني وثالثمائة واأربعة( �سعه 
)ال�ستة( وهي  ثم �سع  -اأي�سا-[)14(  ]وي�سمى اجلامعة  تراه)13(  كما  ثامن  على جدول 
واأربعون(  )�سبعة  وهو  امليت  ن�سيب  ووفق)16(  االأوىل،  اجلامعة  فوق  امل�ساألة)15(  وفق 

وهو �أربعة ع�سر. في�سرب يف �ستة، وهي جزء �سهمها �لذي على قبتها -كما مر �سابقا- يكون �أربعة وثمانني.   )1( 
�سقطت )له( من: ز، ط.   )2( 

ما بني �ملعقوفتني يف د: وللبنت يف ذلك يكن �سبعة و�أربعني.   )3( 
فن�سيبها من �لأوىل �سبعة �إذ� �سربت يف جزء �سهمها �لذي على قبتها وهو �ل�ستة يكون �ثنني و�أربعني، ولها من �لثانية خم�سة �إذ� �سربت    )4( 

يف جزء �سهمها �لذي على قبتها وهو و�حد يكون خم�سة. �جمع ذلك يكن �سبعة و�أربعني.
�أي يف �جلدول.   )5( 

فات على �ملوؤلف هنا ذكر �جلمع و�ملقابلة مع حر�سه على �لتنبيه عليها عند ق�سمة �سهام كل جامعة.   )6( 
وهذ� هو �مليت �لثالث. وم�ساألته هي �مل�ساألة �لثالثة.   )7( 

�أ�سل �مل�ساألة �ستة، لالأم �ل�سد�ص وهو �سهم و�حد، و�لباقي لالبنني، وهو خم�سة �أ�سهم، وهو غري منق�سم على عدد روؤو�سهم، وبينهما مباينة،    )8( 
فنثبت عدد �لروؤو�ص، وهو �ثنان، ون�سربه يف �أ�سلها �ل�ستة، فيكون �مل�سحح �ثني ع�سر. لالأم �ثنان، ولكل �بن خم�سة.

�أي �كتب �إز�ء ��سم �لأم يف �جلدول درجة قر�بتها، وهو )�أم(.   )9( 
وتق�سيمه  �جلدول،  �إطالة  من  فالبد  توريثهم،  يجب  للميت  جدد  ورثة  لوجود  �خلام�ص  �جلدول  من  �أكث  ينزل  �ل�ساد�ص  �جلدول  �أن  �أي    )10( 
بخطوط �أفقية م�ستقيمة على عددهم. ومل يحتج �إطالة �جلدول �لثالث وما بعده يف �مل�ساألة �لثانية؛ لأن ورثة �مليت �لثاين هم بقية ورثة 
باإز�ء �لورثة �لذين ل يرثون، وذلك هو  �أ�سماء �لورثة �جلدد يف �خلانات �لفارغة  �إرثهم فقط، ول ي�سلح و�سع  �مليت �لأول مع �ختالف 

�للتبا�ص �لذي ق�سده �ملوؤلف.
 )11(  �سقطت )�مل�ساألة( من: ز، ن، ط.

 )12(  ون�سيبه من �جلامعة �ل�سابقة �أربعة وت�سعون ، و�أ�سل م�ساألته �ثنا ع�سر، وبينهما مو�فقة يف �لن�سف، فن�سف �أ�سل م�ساألته �ستة، ون�سف 
و�أربعة  ثالثمائة  هي  �لتي  �ل�سابقة  �جلامعة  فوق  ون�سعه  �ستة،  وهو  م�ساألته  �أ�سل  وفق  فنثبت  و�أربعون،  �سبعة  �جلامعة  من  ن�سيبه 
وثمانون، وي�سمى جزء �سهمها، ثم ن�سربه فيها يح�سل ما ذكره �ملوؤلف، وهو �ألفان وثالثمائة و�أربعة، ون�سع وفق ن�سيب �مليت وهو �سبعة 
و�أربعون فوق م�ساألته -كما �سيذكر- وهذ� �لرقم هو ناجت �سرب ن�سيبه من �جلامعة )94( يف جزء �سهمها وهو)6( فيح�سل )564( نق�سمها 

على �أ�سل م�ساألته )12( يح�سل �سبعة و�أربعون، وهي وفق ن�سيبه �لذي ذكره �ملوؤلف. وقد �سبق تو�سيح ذلك مف�سال ب�سببه يف هام�ص.
 )13(  يف ظ: ر�أيته. وما �أثبته منا�سب ملا �سبق ذكره. ولفظ )ر�أيته( �أي�سا منا�سب؛ لأنه �سرحه لك �سابقا باإ�سارته ملو�سعه من �جلدول.

 )14(  ما بني �ملعقوفتني �ساقط من ز.
 )15(  يف ز، ط: �لثانية.
 )16(  يف ز، ط: وفوق.
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فوق امل�ساألة، ثم ا�سرب ن�سيب االأم من اجلامعة  وهو )خم�سة وخم�سون( يف )ال�ستة()1( 
يبلغ )ثالثمائة وثالثني( ثم ن�سيبها من الثانية وهو )اثنان( يف وفق الن�سيب يكن )اأربعة 
وت�سعني(]اجمع ذلك يكن[)2()اأربعمائة واأربعة وع�سرين( �سعه يف اجلدول الثامن، ثم 
ا�سرب ن�سيب كل ابن)3( يف )ال�ستة()4( تبلغ )خم�سمائة واأربعة و�ستني( وا�سرب)5( 
الثانية �سيء)6(، ثم ا�سرب  لهم من  يبلغ )مائتني واثنني وثمانني( ولي�ض  البنت  ن�سيب 
ن�سيب كل من االبنني من امل�ساألة االأخرية)7( وهو )خم�سة( يف وفق الن�سيب وهو )�سبعة 
واأربعون(يبلغ )مائتني وخم�سة وثالثني( ف�سع ن�سيب كل باإزائه يف اجلامعة، ثم اجمع 
وقابل كما عرفت، فاجمع االآحاد �ساعدا يح�سل )اأربعة وع�سرون(]فاالأربعة مثل االأربعة، 
وانزل بالع�سرين ب�سورة االثنني كاأنهما)8( اآحاد حتت الع�سرات، واجمعها اإىل ما فوقها 
ب�سورة االآحاد ويح�سل ثالثون، واالآحاد جتد �سفرًا)9(، فانزل بالثالثني ب�سورة االآحاد 
حتت املئني، واجمعها اإليها يح�سل ثالثة وع�سرون، وهي مثلما على اأعاله)10(، وقد مت 

العمل[)11(.
اأوالدها)13(، فاأثبت ا�سم كل بعد ن�سيبه من اجلامعة  ثم ماتت الزوجة)12( عن   
الثانية)14(، واأثبت ن�سيب كل باإزائه)15(، وعلى اأعاله ما �سحت منه امل�ساألة، وهو )خم�سة( 
كما مر �سابقا، ي�سرب ن�سيب كل و�رث من �جلامعة يف جزء �سهمها �لذي على �أعالها، ون�سيب كل و�رث من �مل�ساألة يف جزء �سهمها -�أي�سا-    )1( 

�لذي على �أعالها، ويجمع مع ن�سيبه من �جلامعة �إن كان و�رثا فيها، ويو�سع باإز�ء ��سمه يف �جلامعة �جلديدة.
ما بني �ملعقوفتني يف ز، ن، د: و�ملجموع يف �جلامعة �لثانية. و�ملثبت مت�سق مع �لكالم.   )2( 

وهو �أربعة وت�سعون.   )3( 
يف ز، ن، د: وفق �مل�ساألة.   )4( 

�سقطت )��سرب(من جميع �لن�سخ عد�: ن. وهي يف �جلميع: ون�سيب �لبنت.   )5( 
لأنهم �إخوة �مليت، وهم حمجوبون باأبنائه. فلي�ص لهم �إل ما ورثو� من �سبقهم، �إل �أن تعديل �أن�سبائهم وفق �جلامعة �جلديدة يف �جلدول    )6( 

�لثامن لزم كما ر�أيت، لدخول ورثة جدد، وتغري �أن�سبة ورثة �سابقني.
�لذين هم �أبناء �مليت �لثالث.   )7( 

هذه �للفظة )كاأنهما( هكذ� يف جميع �لن�سخ بالتثنية. و�ملرتجح عندي �أنها بالإفر�د )كاأنها(. ويف د: �ختلفت �لعبارة كما ترى يف �لهام�ص....    )8( 
و��ستقامت.

ويثبت هذ� �ل�سفر يف خانة �لع�سر�ت، ثم ينزل بالثالثني ب�سورة �لثالثة يف خانة �ملئات.   )9( 
�أي رقم )2304( �لذي هو على �أعلى �جلدول �لثامن، وهو خمرج �جلامعة �لذي ح�سله �سابقا نتيجة �سرب وفق م�ساألة �مليت �لثالث يف    )10( 

�جلامعة قبله يف �جلدول �خلام�ص.
�آحاد، ويح�سل 30 ف�سع �سفر�، و�نزل  كاأنهما   )11(  ما بني �ملعقوفتني يف د كالتايل: ف�سع �لأربعة و�نزل بالثنني حتت �لع�سرين و�جمعهما 

بالثالثة حتت �ملئني، و�جمعهما كاأنهما �آحاد ف�سعها بعينها يح�سل 23، وهو مثلما على �أعاله، وقد مت �لعمل.
 )12(  وهي �مليت �لر�بع يف �مل�ساألة.

 )13(  وبقي منهم �بنان وبنت فقط. و�أما �أبناء �بنها �ملتوفى قبلها وهو �مليت �لثالث يف �مل�ساألة فال يرثون منها �سيئا لأنهم حمجوبون بالأبناء.
�أي �كتب �إز�ء كل ذكر: �بن، و�إز�ء �لأنثى: بنت. فقد تغريت �سفتهم يف م�ساألة �مليت �لثاين ومل يرثو� يف م�ساألة �مليت �لثالث.   )14( 

 )15(  و�مل�ساألة من خم�سة، من عدد روؤو�سهم للذكرمثل حظ �لأنثني، لكل �بن �ثنان وللبنت و�حد.
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اجلامعة)3(التي  يف  )اخلم�سة(  وهي  الثانية  امل�ساألة  فا�سرب  امليتة)1(،)2(  ن�سيب  تباين 
قبلها تبلغ )اأحد ع�سر األفا وخم�سمائة وع�سرين(، فاأثبتها على جدول)4( ثم ا�سرب ن�سيب 
كل من االأوىل يف )خم�سة( ]ون�سيبه من الثانية يف �سهام مورثه)5( يبلغ ن�سيب كل ابن 
بعد �سربه يف الثانية)6([)7()األفني وثمانائة وع�سرين( ون�سيبه من الثانية وهو )اثنان( 
يف �سهام مورثه يبلغ )ثمانائة وثمانية واأربعني(، وجمموع ذلك )ثالثة اآالف و�ستمائة 
وثمانية و�ستون(،ون�سيب البنت منها يبلغ بعد ال�سرب )األفا وثمانائة واأربعة وثالثني(
)8(، ون�سيب كل من االبنني)9( من التي قبلها يبلغ بعد �سربه يف )خم�سة( )األف ومائة 

وخم�سة و�سبعون( ولي�ض لهما من الثانية)10( �سيء، ثم اجمع  وقابل كما عرفت.
الثاين غري  االأوىل)11( عن زوج وابن - ]فهذه ورثة  الباقية من  البنت  ثم ماتت   
ورثة االأول)12([)13( فانزل باجلدول واأثبت ا�سم الورثة يف بيتني)14(، ون�سيب كل باإزائه، 

يف ظ، د،ط: �مليت.   )1( 
كما �سبق. ومن �أجل ��ستخر�ج �جلامعة هنا يتم �لنظر بني ن�سيب �مليت من �جلامعة �لتي قبل م�ساألته و�أ�سل م�ساألته، فاإما �أن يباين �أو    )2( 
يو�فق، وهنا وقعت مباينة بينهما على خالف م�ساألة �مليتني �لثاين و�لثالث و�لتي كانت متو�فقة، فن�سرب كامل �أ�سل م�ساألة �مليت �لر�بع 
وهو خم�سة يف �جلامعة �لتي قبله وهي )2304( و�لتي ��ستحق منها �سهامه،فتح�سل عندنا �جلامعة �جلديدة �لتي تنق�سم على م�ساألته 

وجميع �مل�سائل قبله وهي )11520( ن�سعها �أعلى جدول جديد.
�سقطت من ز، ط.   )3( 

وهو �جلدول �حلادي ع�سر يف �مل�ساألة.   )4( 
مل يو�سح هنا كما و�سح من قبل عند حدوث مو�فقة بني �أ�سل م�ساألة �مليت �جلديد ون�سيبه من �جلامعة قبله وبعد �سرب �جلامعة يف وفق    )5( 
�أ�سل �مل�ساألة من �أنه يجب و�سع هذ� �لوفق على �أعلى �جلامعة وو�سع وفق ن�سيب �مليت على �أعلى م�ساألته، ثم ن�سرب ن�سيب كل م�ستحق 
�أن  �إذ يجب يف حالة �ملباينة بعد  �أعاله، ونثبته له يف �جلامعة �جلديدة. بل �خت�سره جد� وهو مثله؛  يف �جلامعة و�مل�ساألة يف ما على 
ن�سرب �أ�سل م�ساألة �مليت �جلديد يف �جلامعة قبله �أن نثبت ذلك �لأ�سل على �أعلى �جلامعة ونثبت ن�سيب �مليت �ملباين من �جلامعة على �أعلى 
م�ساألته، ون�سرب ن�سيب كل م�ستحق يف �جلامعة و�مل�ساألة فيما على �أعاله ونثبته له يف �جلامعة كما �سبق تو�سيحه يف �لهام�ص......... 
�ص ........ و�حلقيقة �أنه وكما مر �أن �لذي يثبت هو فقط �أ�سل م�ساألة �مليت �ملباين على �أعلى �جلامعة، فاإذ� ما �سربنا ن�سيب �مليت من 

�جلامعة فيما على �أعالها نق�سمه مرة �أخرى على �أ�سل م�ساألته فيح�سل نف�ص �لرقم،وهو�لذي ن�سرب فيه �سهام وكل و�رث يف م�ساألته.
يق�سد: ن�سيب كل �بن من �جلامعة �لثانية. و�إل فاإنها تعترب يف �لعمل �مل�ساألة �لأوىل، لأنه يعترب يف كل مرة �أن م�ساألة �مليت �جلديد هي    )6( 
�مل�ساألة �لثانية كما ذكر ويذكر بعده بكلمتني. ون�سيبه من �جلامعة �لثانية )564( م�سروبا يف )5( يح�سل )2820(، ثم ي�سرب ن�سيبه من 

�لثانية فيما على �أعالها وهو ن�سيب مورثهم �ملباين وقدره )424( يح�سل )848( و�ملجموع) 3668( يو�سع باإز�ئه يف �جلامعة.
ما بني �ملعقوفتني �ساقط من ظ، د. ومكانه يف ظ: تبلغ. ويف د: يف �جلامعة تبلغ.   )7( 

فهي على �لن�سف. ن�سيبها من �جلامعة )282( م�سروبا يف )5( يح�سل )1410(، ون�سيبها و�حد من م�ساألة �مليت �لر�بع ي�سرب فيفيما على    )8( 
�أعالها وهو )424( يح�سل) 424(، وجمموع ذلك )1834(.

يف ز: �لثنني.   )9( 
 )10(  يف ز، ن، د: هذه.

 )11(  وهذه �لبنت هي �مليت �خلام�ص يف �مل�ساألة، وهي �لبنت �لباقية من ورثة �مل�ساألة �لأوىل يف هذه �ملنا�سخة ورثة �مليت �لأول.
بالكلية. وقد �سبق �أن �أحدث يف �مل�ساألة للميت �لثالث ورثة غري ورثة من قبله وهم �بناه �إل �أنه كان يوجد معهم من يرثه من قبله وهو �أمه،    )12( 
ومل يحدث للميت �لثاين و�لر�بع ورثة جدد، بل بقية ورثة �مليت �لأول. و�لطريقة و�حدة غري خمتلفة �إل يف حالة و�حدة وهي �إذ� كان ورثة 
كل ميت من �لأوىل ل يرثون غريه، وهي �مل�ساألة �لثانية من م�سائل �ملنا�سخات، ولها جامعة و�حدة بخالف هذه �مل�ساألة،و�لتي فيها بعد كل 

ميت جامعة. وقد �سبق بيان ذلك يف �لدر��سة.
 )13(  ما بني �ملعقوفتني �ساقط من ظ، ن، د.

 )14(  كما �سنعت مع �بني �مليت �لثالث.



{75}العـدد اخل�م�س  والع�صـرون - �صفر  1444هـ / �صبتمرب  2022م

موافقة  والن�سيب)2(  امل�ساألة  وبني  )اأربعة()1(  وهو  امل�ساألة  منه  �سحت  ما  اأعاله  وعلى 
األفا واأربعني(  الثانية يف اجلامعة قبلها تبلغ )ثالثة وع�سرين  بالن�سف، فا�سرب ن�سف 
فاأثبتها على جدول بعد امل�ساألة)3(، وعلى امل�ساألة)4( وفق الن�سيب وذلك )ت�سعمائة و�سبعة 
ع�سر(، و�سع وفق الثانية )اثنان( على اجلامعة التي قبلها كما راأيت)5(. ثم ا�سرب ن�سيب 
كل وارث من االأوىل يف )االثنني( واأثبته يف اجلدول احلادث بعد امل�ساألة. ولي�ض الأحدهم 
من الثانية �سيء، وا�سرب ن�سيب كل من الزوج واالبن يف وفق الن�سيب يح�سل للزوج 
)ت�سعمائة و�سبعة ع�سر( ولالبن )األفان و�سبعمائة وواحد وخم�سون( ثم اجمع وقابل)6(.

)اأربعة()7(   من  هي  وزوجة،  اأخيه  عن  االأوىل  امل�ساألة  من  االبنني  اأحد  مات  ثم   
وثالثون(،  واأربعة  وثمانائة  )األف  بالق�سمة  ويخرج  منق�سم)8(]عليها  امليت  ون�سيب 
االأخ يخرج )خم�سة  ثالثة  فيه  ا�سرب  ثم  باإزائها،  ثم �سعه  الزوجة،  �سهم  فيه  فا�سرب 
اآالف وخم�سمائة واثنني( اجمعه اإىل ن�سيبه يبلغ[)9( اثني ع�سر األفا وثمانائة وثمانية 
وثالثني، ثم انقل ن�سيب كل وارث بغري �سرب اإىل اجلدول احلادث، وقد مت العمل كما 

راأيت.]والله تعاىل اأعلم[)10(.
�مل�ساألة من �أربعة، للزوج �لربع وهو �سهم و�حد، و�لباقي لالبن وهو ثالثة �أ�سهم. ول حتتاج لت�سحيح، فاأ�سلها م�سحها.   )1( 

�أي بني �أ�سل هذه �مل�ساألة م�ساألة �مليت �خلام�ص ون�سيبه من �جلامعة قبله.   )2( 
وهو �جلدول �لر�بع ع�سر.   )3( 

يف ز: �أعاله.   )4( 
�سابقا يف �جلدول. و�ملو�فقة فيها بالن�سف مثل �ملو�فقة يف م�ساألة �مليت �لثالث. ون�سف �لأربعة �لتي هي �أ�سل هذه �مل�ساألة �ثنان ي�سرب    )5( 
يف �جلامعة قبله و�لتي هي )11520( يح�سل )23040( وهو �جلامعة. ويو�سع �لوفق وهو �لثنان على �أعلى �جلامعة �ل�سابقة لي�سرب 
فيه كل ن�سيب فيها كما �سبق بيانه، وي�سمى جزء �سهمها، فاإن كان حيا �أخذه من �جلامعة م�سموما له ن�سيبه من �مل�ساألة �حلالية �إن كان له 
منها �سيء، و�إن كان ميتا ق�سم على �أ�سل م�ساألته، فيخرج جزء �سهمها وهو وفقها �لذي ذكره �ملوؤلف، وهو )917( ي�سرب فيه ن�سيب كل 

و�رث فيها، وياأخذه من �جلامعة م�سموما لن�سيبه من �لتي قبله �إن كان له منها �سيء.
وهو مطابق للجامعة. لكل �أخ من �لأخوين من �جلامعة قبله)7336( ، ولكل �بن �أخ وهما �ثنان من �مل�ساألة قبله )2350( وللزوج )917(،    )6( 

ولبنه )2751(. و�ملجموع )23040(.
�مل�ساألة من �أربعة، للزوجة �لربع وهو�سهم و�حد، ولالأخ �لباقي وهو ثالثة �أ�سهم.   )7( 

�لثاين  �مليت  م�ساألة  متو�فقة وهي  م�سائل  �ل�سابقة  �مل�سائل  ذكر يف  �أن  بعد  منق�سمة،  م�ساألة  �إدر�ج  �ملنا�سخة هذه  م�ساألة  �ملوؤلف يف  عمد    )8( 
و�لثالث و�خلام�ص وم�ساألة متابينة وهي م�ساألة �مليت �لر�بع، وو�سح طريقة �لعمل يف كل، وطريقة ��ستخر�ج �جلامعة. �إل �أنه يف هذه 
�مل�ساألة مل يو�سح �سيئا عن �جلامعة. و�مل�ساألة �ملنق�سمة هي: �مل�ساألة �لتي ينق�سم ن�سيب �مليت فيها من �جلامعة �ل�سابقة على �أ�سل م�ساألته 
كما هو هنا، فن�سيب �مليت )7336( منق�سم على �أ�سل م�ساألته �لأربعة، ولهذ� فاإنها ت�سح ما �سحت منه �جلامعة �ل�سابقة، في�ساف جدول 
جديد وهو هنا �ل�سابع ع�سر، ويكتب �أعاله ما �سحت منه �جلامعة �ل�سابقة وهو) 23040( ثم ينقل ن�سيب كل منها �إليه وي�سم لن�سيبه 
من م�ساألة �مليت �إن كان له �سيء فيها، ثم يق�سم ن�سيب �مليت من �جلامعة على �أ�سل م�ساألته، وما نتج يكون جزء �سهمها وهو هنا )1834( 
ي�سرب فيه ن�سيب �لورثة فيها، ويو�سع �حلا�سل باإز�ئهم يف �جلامعة، وي�سم �إليه ن�سيبه من �جلامعة قبلها �إن كان له منها �سيء. وكما 

ذكره �ملوؤلف.
ما بني �ملعقوفتني يف ظ، ط: على م�ساألته، فللزوجة ربع ن�سيب �مليت وهو )1834( �سعها باإز�ء �لزوجة و�سف �لباقي �إىل ن�سيب �لبن من    )9( 

�لأوىل تبلغ �جلملة.
 )10(  ما بني �ملعقوفتني �ساقط من ظ.
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�لنتائج:
ومن اأهم النتائج التي تو�سل اإليها البحث  كان الأبي عبد الله حممد بن حممد   

ال�سهري بعرفة االأرموي ال�ساحلي . 
�لتو�سيات:

اأبوابه  يف  والتحقيق  الفرائ�ض   علم  بدرا�سة  االهتمام  التو�سيات  اأهم  ومن   
ومباحثه . 
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�مل�سادر و�ملر�جع
القراآن الكرمي.  .1

)ت  احلنفي  املو�سلي  مودود  بن  حممود  بن  الله  املختار:عبد  لتعليل  االختيار   .2
بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  الرحمن،  عبد  حممد  اللطيف  عبد  683هـ(،حتقيق: 

الطبعة الثالثة، 1426 هـ - 2005 م.
االأعالم: خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فار�ض الزركلي الدم�سقي )ت   .3

1396هـ(، دار العلم للماليني، الطبعة اخلام�سة ع�سر- مايو 2002 م.
االإغتباط يف �سرح االإحتياط: حممد بن حممود بن عبد احلق ال�سافعي، حتقيق:   .4

حممد عبد الله، جملة مداد االآداب، العدد الثاين ع�سر.
الرحمن  عبد  بن  حممد  بن  الرحمن  عبد  واخلليل:  القد�ض  اجلليلتاريخ  االأن�ض   .5
مكتبة  نباتة،  املجيد  عبد  يون�ض  عدنان  حتقيق:  928هـ(،  احلنبلي،)ت:  العليمي 

دندي�ض، عمان، د. ت.
اإي�ساح املكنون يف الذيل على ك�سف الظنون: اإ�سماعيل بن حممد اأمني بن مري   .6
 – بريوت  العربي،  الرتاث  اإحياء  دار  1399هـ(،  )ت  البغدادي  الباباين  �سليم 

لبنان.
الهيتمي  حجر  بن  علي  بن  حممد  بن  اأحمد  املنهاج:  �سرح  يف  املحتاج  حتفة   .7

)ت973هـ(،دار اإحياءالرتاث العربي - بريوت، بدون طبعة وبدون تاريخ.
دار  )ت 816هـ(،  ال�سريف اجلرجاين  الزين  علي  بن  بن حممد  علي  التعريفات:   .8

الكتب العلمية، بريوت، الطبعة االأوىل 1403هـ -1983م.
حا�سية الد�سوقي على ال�سرح الكبري، املوؤلف: حممد بن اأحمد بن عرفة الد�سوقي   .9

املالكي )ت 1230هـ(، النا�سر: دار الفكر، ط د.
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خزانة الرتاث، قام باإ�سداره مركز امللك في�سل للبحوث والدرا�سات االإ�سالمية،   .10
الريا�ض.

عبد  بن  عمر  بن  اأمني  عابدين(: حممد  ابن  املختار)حا�سية  الدر  على  املحتار  رد   .11
بريوت،  الفكر،  دار  النا�سر:  1252هـ(،  )ت  احلنفي  الدم�سقي  عابدين  العزيز 

الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م.
�سنن ابن ماجه:اأبو عبد الله حممد بن يزيد القزويني )ت 273هـ(، حتقيق: �سعيب   .12

االأرنوؤوط، دار الر�سالة العاملية، الطبعة االأوىل، 1430 هـ - 2009 م.
عمرو  بن  �سداد  بن  ب�سري  بن  اإ�سحاق  بن  االأ�سعث  بن  داود:�سليمان  اأبي  �سنن   .13
�ْستاين )ت 275هـ(، حتقيق:حممد حميي الدين عبد احلميد، املكتبة  جرِ االأزدي ال�سِّ

الع�سرية، بريوت.
ال�سحاك الرتمذي )ت  �سنن الرتمذي:حممد بن عي�سى بن �َسْورة بن مو�سى بن   .14
الطبعة  بريوت،  االإ�سالمي،  الغرب  دار  معروف،  عواد  ب�سار  279هـ(،حتقيق: 

االأوىل 1998 م.
�سنن الدارمي:عبد الله بن عبد الرحمن بن الف�سل بن َبهرام بن عبد ال�سمد الدارمي   .15
والتوزيع،  للن�سر  املغني  دار  الداراين،  اأ�سد  �سليم  )ت 255هـ(، حتقيق: ح�سني 

اململكة العربية ال�سعودية، الطبعة االأوىل، 1412 هـ.
�سنن الن�سائي الكربى: اأحمد بن �سعيب بن علي اخلرا�ساين الن�سائي )ت 303هـ(،   .16
حققه وخرج اأحاديثه: ح�سن عبد املنعم �سلبي، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، الطبعة 

االأوىل، 1421 هـ.
)ت  الهائم  بابن  املعروف  املقد�سي  عماد  بن  حممد  بن  اأحمد  املنا�سخات:  �سباك   .17
الريا�ض،  امليمان،  دار  العا�سم،  �سليمان  بن  يو�سف  وحتقيق:  815هـ(،درا�سة 

الطبعة االأوىل،1432هـ-2011م.
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ابن  اأحمد بن حممد  املوؤلف: عبد احلي بن  اأخبار من ذهب،  الذهب يف  �سذرات   .18
العماد الَعكري احلنبلي )ت 1089هـ(، حققه: حممود االأرناوؤوط، خرج اأحاديثه: 

عبد القادر االأرناوؤوط، دار ابن كثري، دم�سق ، الطبعة االأوىل، 1406 هـ. 
ال�سهري  الدم�سقي  الغزال  اأحمد  بن  حممد  بن  حممد  الدين  بدر  الرحبية:  �سرح   .19
دم�سق،  القلم،  دار  البغا،  ديب  م�سطفى  حتقيق:  912هـ(،  )ت  املارديني  ب�سبط 

الطبعة الثامنة 1419هـ.
ال�سوء الالمع الأهل القرن التا�سع: �سم�ض الدين اأبو اخلري حممد بن عبد الرحمن   .20
بن حممد بن اأبي بكر بن عثمان بن حممد ال�سخاوي )ت 902هـ(، من�سورات دار 

مكتبة احلياة – بريوت.
الفكر  الفر�سي، دار  الله  اإبراهيم بن عبد  الفار�ض:  الفائ�ض �سرح عمدة  العذب   .21

العربي، الطبعة الثانية.
االإ�سالمية  ال�سئون  1438هـ(،وزارة  )ت  الالحم  حممد  بن  الكرمي  عبد  الفرائ�ض:   .22

واالأوقاف والدعوة واالإر�ساد، اململكة العربية ال�سعودية، الطبعة: االأوىل، 1421هـ.
الطبعة  العلمية،  ال�سفا  �سقيفة  ال�سريف،دار  االأزهر  مكتبة  خمطوطات  فهر�ض   .23

االأوىل، 1437هـ/ 2016م.
)ت  الفريوزاآبادى  يعقوب  بن  حممد  طاهر  اأبو  الدين  املحيط:جمد  القامو�ض   .24
حممد  باإ�سراف:  الر�سالة،  موؤ�س�سة  يف  الرتاث  حتقيق  مكتب  حتقيق:  817هـ(، 
نعيم العرق�ُسو�سي، موؤ�س�سة الر�سالة للطباعة والن�سر والتوزيع، بريوت، الطبعة 

الثامنة، 1426 هـ /2005 م.
الفر�سي  اخلربي  اإبراهيم  بن  الله  عبد  الفرائ�ض:  علم  يف  التلخي�ض  كتاب   .25
املدينة  احلكم،  العلوم  مكتبة  الفريدي،  فنخري  بن  نا�سر  حتقيق:  )ت476هـ(، 

املنورة.
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ك�ساف ا�سطالحات الفنون والعلوم: حممد بن علي ابن القا�سي حممد حامد بن   .26
حمّمد �سابر الفاروقي احلنفي التهانوي )ت بعد 1158هـ(،حتقيق: علي دحروج، 

مكتبة لبنان نا�سرون، بريوت، الطبعة االأوىل - 1996م.
ك�ساف القناع عن منت االإقناع: من�سور بن يون�ض بن اإدري�ض البهوتى)ت1051هـ(،   .27

طبعة خا�سة وزارة العدل، ال�سعودية، الطبعة االأوىل 1421هـ.
جلبي  كاتب  الله  عبد  بن  م�سطفى  والفنون:  الكتب  اأ�سامي  عن  الظنون  ك�سف   .28
اأو احلاج خليفة)ت 1067هـ(، مكتبة  با�سم حاجي خليفة  امل�سهور  الق�سطنطيني 

املثنى، بغداد.
)ت  الغزي  بن حممد  الدين حممد  العا�سرة: جنم  املئة  باأعيان  ال�سائرة  الكواكب   .29
الطبعة  لبنان،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  املن�سور،  خليل  حتقيق:  1061هـ(، 

االأوىل، 1418هـ. 
منظور  ابن  على  بن  مكرم  بن  حممد  الدين  جمال  الف�سل،  اأبو  العرب:  ل�سان   .30
االأن�ساري الرويفعىاالإفريقى )ت 711هـ(، دار �سادر، بريوت، الطبعة الثالثة - 

1414 هـ.
483هـ(،  )ت  ال�سرخ�سي  �سهل  اأبي  بن  حممد  بكر  اأبو  الدين  �سم�ض  املب�سوط:   .31
درا�سة وحتقيق: خليل حمي الدين املي�ض، دار الفكر للطباعة والن�سر والتوزيع، 

بريوت، الطبعة االأوىل، 1421هـ/ 2000م.
خمتار ال�سحاحزين الدين اأبو عبد الله حممد بن اأبي بكر بن عبد القادر احلنفي   .32
بريوت،  الع�سرية،  املكتبة  حممد،  ال�سيخ  يو�سف  حتقيق:  666هـ(،  )ت  الرازي 

الطبعة اخلام�سة، 1420هـ / 1999م.
امل�سباح املنري يف غريب ال�سرح الكبري: اأحمد بن حممد بن علي الفيومي ) ت نحو   .33

770هـ(، املكتبة العلمية، بريوت.
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املعجم الو�سيط:املعجم الو�سيط: اإبراهيم م�سطفى وجماعه، دار الدعوة. ط2.   .34
النفائ�ض  دار  قنيبي،  �سادق  وحامد   - قلعجي  روا�ض  الفقهاء:حممد  لغة  معجم   .35

للطباعة والن�سر والتوزيع، الطبعة الثانية، 1408 هـ - 1988 م.
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االأوىل، 1415هـ / 1994م
بالراغب  املعروف  حممد  بن  احل�سني  القا�سم  اأبو  القراآن:  غريب  يف  املفردات   .38
الدار  القلم،  دار  الداودي،  عدنان  �سفوان  حتقيق:  502هـ(  )ت  االأ�سفهانى 

ال�سامية– دم�سق، بريوت، الطبعة االأوىل - 1412 هـ.
مقايي�ض اللغة:اأحمد بن فار�ض بن زكريا القزويني الرازي )ت 395هـ(، حتقيق:   .39

عبد ال�سالم حممد هارون، دار الفكر، الطبعة االأوىل 1399هـ / 1979م.
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1299هـ(، دار الفكر، بريوت، ط.د، 1409هـ/1989م.
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العربي بريوت – لبنان.
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نـــوازل اجلنتـــوري فـــي مسائـــل البيـــوع
اأ. ت�لــــــــــــــوم حمنــــــــــــــــة•

ملخـــــــــ�ص
لقد اهتم علماء ال�سريعة االإ�سالمية باخلطط ال�سرعية، ومن اأهمها خطة االإفتاء، واإن   
بها  اهتم  التي  العلمية  املباحث  اأهم  يعد من  ال�سرعية  والفتاوى  االفقهية  النوازل  مو�سوع 
الفقهاء، فقد اعتنوا بها يف كل ع�سر، وحر�سوا على جمعها وتدوينها وتاأليفها، ومنهم عبد 
الرحمن اجلنتوري، حيث األف كتابا �سماه نوازل اجلنتوري، فكانت له به ب�سمة تاريخية. 
تهدف هذه الدرا�سة اإىل جتلية واحدة من اأهم االأعمال النفي�سة التي تزخر بها منطقة توات 
العامرة، وهو خمطوط نوازل اجلنتوري الذي يجمع العديد من امل�سائل الفقهية مع اأجوبتها 
التي نعمل على تاأديتها اأداء �سادقا يعك�ض رغبة م�سنفه، وبحثنا هذا يف نوازل اجلنتوري 
يف م�سائل البيوع. اتبعت الدرا�سة املنهج الو�سفي كما مييل اأحيانا اإىل املنهج اال�ستقرائي 
اإذا اقت�سى االأمر ذلك ملا يف املخطوط من كرثة امل�سادر، واأ�سماء االأعالم مما يتطلب القيام 
بعملية ا�ستقراء �ساملة لتلك املعطيات. تو�سلت الدرا�سة اإىل اأن الفرتة املمتدة بني القرنني 
�سهدت  حيث  توات،  الإقليم  املتميزة  الفرتات  من  ع�سر  والثاين  الهجري،  ع�سر  احلادي 
يكن جمرد  اجلنتوري مل  واأن  يومنا،  اإىل  االأجيال  يتوارثه  اأثرها  ظل  كبرية  علمية  نه�سة 
ناقل لالأقوال، بل كان ينقل وينقد يف اآن واحد، كما اأنه يعتمد  على اأمهات الكتب يف الفقه 

املالكي، وا�ستدالله باالأقوال امل�سهورة، اأو املعتمدة يف املذهب املالكي. 
اإذ تعد  تو�سي الدرا�سة باأن يهتم الباحثون باملخطوطات التي تزخر بها املناطق التواتية، 
مادة مهمة لهم، وخروجها من ظلمات الن�سيان التي تعر�سها لال�سمحالل مما يتطلب جهدا، 
فالبد من ت�سافر اجلهود ال�ستخراج اأهم منتوج فقهي اأ�سويل مقا�سدي قبل فوات االأوان، 
اأن يبقى حبي�ض رفوف اخلزائن تاأكله  حتى يرى النور وي�سل اإىل مراد موؤلفيه، بدال من 

االأر�سة، وتتلفه عوامل الزمن.
اليمينة. العربية  اجلمهورية   - باحث  	•

�لبحث رقم )3(
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Abstract
 Islamic Sharia scholars have been interested in legal 
plans, the most important of which is the fatwa plan.  He called 
it Nawazil al-Genturi, and it had a historical imprint.  This study 
aims to clarify one of the most important precious works that 
abound in the region of Touat Al-Amra, which is the manuscript 
of Nawazil al-Jintouri, which combines many jurisprudential 
issues with their answers that we are working to perform in an 
honest	performance	that	reflects	the	desire	of	his	compiler.	 	The	
study followed the descriptive approach, as it sometimes tends 
to the inductive approach if necessary, due to the large number 
of	sources	 in	 the	manuscript,	and	 the	names	of	 the	flags,	which	
requires a comprehensive induction process for those data.  The 
study concluded that the period between the eleventh Hijri centuries 
and the twelfth centuries was one of the distinct periods of the 
province	of	Touat,	where	it	witnessed	a	great	scientific	renaissance	
whose impact has been passed down from generations to this day, 
and that Al-Gentouri was not just a transmitter of words, but was 
transmitted and criticized at the same time.  It relies on the mothers 
of books in the Maliki jurisprudence, and inferred it with famous 
sayings, or approved in the Maliki school of thought.  The study 
recommends that researchers pay attention to the manuscripts that 
abound in Al-Tawatia regions, as it is an important material for 
them, and its exit from the darkness of oblivion that exposes it 
to	decay,	which	requires	effort.		Instead	of	being	confined	to	the	
shelves	of	cupboards,	the	floor	will	eat	it,	and	be	destroyed	by	the	
factors of time.
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مقدمــــة
لقد قي�ض املوىل لل�سريعة رجااًل عرب التاريخ كل اأدى دوره ح�سب ع�سره،   
ومقت�سيات م�سره، فكان لهم اهتمـــــــامًا بليغًا لتف�سيــــر ن�سو�ض وحيهـــــا، ف�سرحوا، 
و�سرحوا  املبهــــــم،  فاأو�سحوا  امل�سكالت،  من  اأمكنهـــــم  ما  واأزالــــــوا  وا�ستنبطوا، 
الغــــريب، وقعدوا القواعد، واأ�سلوا االأ�سول، ووقفوا على روحها، وبينوا مقا�سدها، 
من  مكنهم  ما  االجتهـــــــــادية،  ومناهجهــــــم  اال�ستنباطية،  ال�سلف  بطرق  متم�سكني 
ال�سيطرة على احليــــاة العلمية يف كثري من االأقاليم، وال�سمود اأمام متغريات الع�سور، 
وم�ستجدات الدهور. مما يدل على ذلك قول �ساحب الر�سالة: "ولي�ست تنزل باأحد 

يف الدنيا نازلة اإال ويف كتاب الله الدليل على �سبيل الهدى فيها")1(.
ال  ومقا�سده  الت�سريع،  اأ�سول  بني  يبحثون  الذين  الهدى  اأئمة  هم  هوؤالء   
)عليه  قوله:  ذلك  قدوتـــــهم يف  الدــيــن  حللهـــــــــا يف  اإيجاد  عن  مع�سلة  اأي  تعجزهم 

ال�سالة وال�سالم( » من يرد الله به خريا يفقه يف الدين«)2(.
�أهمية �لبحث:

تظهر اأهمية هذا املو�سوع من حيث انه نافع لعامة امل�سلمني ملا فيه من تو�سيح  1ـ 
اأمور العبادات، واملعامالت مما يهمهم من اأمور دينهم من بيع، و�سراء، وق�ساء، 

و�سهادات اإىل غري ذلك من االأمور التي اأوجبها الله تبارك وتعاىل عليهم.
تبيان اأهمية كتب النوازل يف اإثراء الدرا�سات الفقهية االإ�سالمية، وخا�سة يف  2ـ 

الفقه املالكي باعتباره املذهب الرائد يف الغرب العربي.
�أ�سباب �لبحث:

الباحثني  ومتكني  املخطوطة،  املهمة  امل�سادر  عن  الغبار  نف�ض  يف  امل�ساهمة  1ـ 
الدار�سني من االطالع عليها، واال�ستفادة منها.

مما جعلني اأهتم بتحقيق املخطوطات كوين ممن كانت مراحله الدرا�سية جلها  2ـ 
يف منطقة توات، وهي املنطقة التي حظيت بكم هائل من هذا الرتاث ما جعلني 

حممد بن �إدري�ص �أبو عبد �لله �ل�سافعي، �لر�سالة، حتقيق: �أحمد حممد �ساكر،  �لقاهرة ـ 1358 هـ ـ 1939 م، ج 1، �ص20.   )1( 
�لدين، رقم 71، ج1،  �لله به خري� يفقه يف  �لعلم 35، باب من يرد  �أولها، كتاب  �لبخاري يف �سحيحه عن معاوية يف مو��سع منه  رو�ه    )2( 

�ص216.
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اأ�سعى اإىل نف�ض الغبار عن ذلك املوروث، ونقل اأجزائه، ومكوناته، من �سيق 
املكتبات، واخلزائن اخلا�سة اإىل رحاب االآفاق الوا�سعة.

منهج �لبحث:
التكيف  حاولت  و�سفيا  منهجا  كان  الدرا�سة  هذه  يف  اتبعته  الذي  املنهج   
بوا�سطته مبا وقع بني يدي من مادة، كما اأميل اأحيانا اإىل املنهج اال�ستقرائي حني 
يقت�سي مني االأمر ذلك الأن النوازل تتيح كما هائال من اأ�سماء االأعالم، واالأماكن، 

وامل�سنفات مما يتطلب القيام بعملية ا�ستقراء �ساملة لتلك املعطيات.
هيكل �لبحث:

اقت�ست �سيغت البحث اأن يكون يف مقدمة، ثالثة مباحث، وخامتة، النحو االآتي:  
مقدمة: وفيها اأ�سباب البحث، واأهدافه، ومنهجه.

�ملبحث �لأول: �لتعرف باملوؤلف، وفيه مطلبان
املطلب االأول: حياته �ل�سخ�سية ��سمه، ن�سبه، ومولده، ووفاته.

املطلب الثاين: حياته �لعلمية �سيوخه، وتالميذه، وف�سائله، وثناء �لعلماء 
عليه، و�آثاره �لعلمية.

�ملبحث �لثاين: �لتعرف بالكتابة، ويف ثالثة مطالب
املطلب االأول: �لتعرف بالكتاب ��سمه، ون�سبته للموؤلف.

املطلب الثاين: مو�رده وم�سادره.
املطلب الثالث: ميز�ته وماآخذه.

�ملبحث �لثالث:نو�زل �جلنتوري يف م�سائل �لبيوع، وفيه خم�سة مطالب
املطلب االأول:م�ساألة بيع �لقا�سي على �ليتامى.

املطلب الثاين: م�ساألة �سمان �ل�سيارفة.
املطلب الثالث: م�ساألة بيع �لو�سي.

املطلب الربع: م�ساألة دفع �لوظيف للعرب.
املطلب اخلام�ض:م�ساألة تق�سيم مياه �لفقارة.

خامتة: وفيها اأهم نتائج البحث.
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املبحث االأول
�لتعرف باملوؤلف، وفيه مطلبان

املطلب االأول
 حياته �ل�سخ�سية ��سمه، ن�سبه، ومولده، ووفاته.

�أوًل: ��سمه ون�سبه:
بن  الرحمن  عبد  بن  اإبراهيم  اإ�سحاق  اأبي  بن  الرحمن  عبد  الكامل  وا�سمه   
حممد بن علي االإن�ساحلي)1( ومن عائلة معروفة بالعلم وال�سالح واملحافظة تنحدر 

من ق�سر تطاف)2(.
ثانيًا: مولده ووفاته:

)1100هـ،  �سنتي  بني  اجلنتوري  الرحمن  عبد  ولد  مولده:   
و1110هـ/1689م1699م()3(، بق�سر اأجنتور.

وفاته: �سعدت روح ال�سيخ عبد الرحمن اجلنتوري اإىل باريها، "يف يوم   
االثنني خم�سة اأيام خلت من �سهر جمادي االأول عام �ستني ومائة واألف، و�سنه على 
ما قيل نيف وخم�سون عامًا")4(. ومت دفنه يف املدر�سة التي در�ض فيها حياته داعيًا 

اإىل الله تعاىل مبنطقة اآجنتور.
تويف ال�شيـــخ فيها عن قــــريب ••	باأهون من جمادي بغري لب�س  
بيــــــــــوم عا�شـــــــــر منـــــــه بعـــــــــام ••	مــــن ال�شتني يف حتقيق حد�س  
ويف ذا العامل قد غارت عيــون ••	ك�شويف وجنتـــــوري ذي يحــ�س  

�شقـى اهلل ثــــراهــــــم كــــل وبـــل ••	من الرحمـــــات يف مــــزن واأو�س)5(  

عبد �لرحمن �جلنتوري ، نو�زل �جلنتوري، �ص01.  مرجع �سابق.   )1( 
تطاف من ق�سور بلدية تام�ست ، تقع على م�سافة 60 كم جنوب �أدر�ر.   )2( 

مل تتعر�ص �مل�سادر مليالده بذكر �سنة معينة ، ولكن ح�سب ما ذكرته عن وفاته يتم �لتعرف على تاريخ ميالده، 1160هـ / 1147 م، و�أنه عا�ص    )3( 
نيفا وخم�سني �سنة . ينظر : عبد �لرحمن �جلنتوري، نو�زل �جلنتوري، �ص 02.

عبد �لرحمن �جلنتوري، نو�زل �جلنتوري، ن�سخة)ك( �لأ�سل، �ص02، مرجع �سابق.   )4( 
�سيف �لله بن �أب، �لرحلة �إىل قرب �لو�لد، �ص66، مرجع �سابق.   )5( 
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املطلب الثاين
 �سيوخه، وتالميذه، وف�سائله، وثناء �لعلماء عليه، و�آثاره �لعلمية

�أوًل: �سيوخه:
اأخذ اجلنتوري عن عدد من ال�سيوخ منهم:  

ال�سيخ اأبو عبد الله حممد البليدي الغرناطي)1(: اأجاز ال�سيخ اجلنتوري اإجازة   01
عامة، وخا�سة يف الفقه، واملوطاأ. 

ال�سيخ اأبو اإ�سحاق اإبراهيم بن عبد الرحمن: والد ال�سيخ اأبي زيد عبد الرحمن   02
يف  االأول  �سيخه  ويعد  العلوم،  مبادئ  يديه  على  تلقى  الذي  وهو  اجلنتوري، 
ابتداء الطلب، فحفظ القراآن الكرمي عليه، وبع�ض املتون يف الفقه كاالأخ�سري، 
وابن عا�سر والر�سالة، كما اأخذ عنه بع�سا من خمت�سر العالمة خليل، باالإ�سافة 
اإىل علوم العربية، وملا اأتقن تلك الفنون واآن�ض منه والده ر�سدًا دفع به اإىل در�ض 

ابن اأخيه عبد العايل بن اأحمد اجلنتوري)2(.
وم�سلم  والبخاري  املوطاأ،  يف  اأجازه  فقد  النفراوي:  حممد  بن  �سامل  ال�سيخ   03
وال�سنن االأربعة، وال�سمائل واألفية العراقي، و�سرية ابن �سيد النا�ض، وتف�سري 

البي�ساوي واملواهب اللدنية، واألفية ابن مالك)3(. 
ثانيًا: تالميذه: 

تتلمذ على يد ال�سيخ اجلنتوري عدد من التالميذ منهم:  
عبد الرحمن بن عمر التنالين: هو اأبو زيد عبد الرحمن بن عمر بن معروف بن   .1
يو�سف التنالين التواتي ولد �سنة 1121هـ/ 1709م، ينحدر من عائلة ا�ستهرت 
بالعلم، واملعرفة ابتداأ درا�سته يف الزاوية التي اأن�ساأها عم والده ال�سيــــــــخ اأحمد 
�لبليدي: هو �أبو عبد �لله حممد بن حممد �لأندل�سي �ل�سهري بالبليدي، ولد �سنة 1016ه، �أحلق �لأ�ساغر بالأكابر، �أخذ عن حممد �لزرقاين،    )1( 
�لباقي  عبد  على  �سرح  تاآليفه:  من  �ل�سادق،  عبد  بن  وعلي  و�ل�سعيدي،  �لدرديري،  �ل�سيخ  مثل  �أئمة  وعنه  وغريهما،  �لنفر�وي،  و�أحمد 

�لزرقاين، تويف 1176ه. ينظر: حممد خملوف، �سجرة �لنور �لزكية، �ص339، مرجع �سابق.
عبد �لرحمن �جلنتوري، نو�زل �جلنتوري، �ص01، مرجع �سابق.   )2( 

�بن مالك: جمال �لدين حممد بن عبد �لله، �بن مالك، 672/600 هـ، �أحد �لئمة يف علوم �لعربية، ولد يف جيان بالندل�ص،  و�نتقل �إىل دم�سق    )3( 
فتويف فيها، �أ�سهر كتبه: �للفية، يف �لنحو، وله ت�سهيل �لفو�ئد. ينظر: خري �لدين �لزركلي، �لأعالم، ج6، �ص233. مرجع �سابق.
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فحفظ  مبكر،  �سن  يف  الكتاب  دخل  حيث  بتنـــــــالن،  الونقــــايل  يو�سف  بن 
القراآن الكرمي على عادة اأقرانه على يد ال�سيخ اأبي حف�ض عمر بن عبد القادر 

التنالين.
حممد بن اأحمد بن عبد العزيز الفرعوين)1( امل�سعدي اجلراري: الذي اأعاد جمع   .2
من�سب  �سغل  والذي  وفاته،  بعد  اأيدينا(  بني  )التي  اجلنتوري  نوازل  وترتيب 
كان  اأنه  امل�سعدي  ذكر  وقد  الزمن،  من  فرتى  تيكورارين  منطقة  يف  الق�ساء 
مع  ومراجعاته  مرا�سالته،  على  مطلعا  �سيخه  جمال�ض  ح�سور  على  حري�سا 

�سيوخ توات، واأنه بحثها مع بع�سهم م�سافهة ولي�ض اخلرب كالعيان)2(.
موالي حممد عبد الرحمن: ابن احلاج حل�سن بن موالي اأحمد موؤ�س�ض زاوية   

اآجنتور)3(.
ثالثًا: ف�سائله ومناقبه:

ومن االأخالق التي يتميز بها ال�سيخ عبد الرحمن اجلنتوري اأي�سا الزهد عن   
الدنيا، والعفة والنزاهة، وقول احلق وال�سرب على عواقبه، والتـــــــــي ال يقف اأمامها 
اإال املخل�سني ال�سادقني يف نياتهم، فقد ال�سيخ عاملًا عاماًل �ساحلًا متوا�سعـــــــًا زاهدًا 
اإال  اأحد  ال مياريه  �ستى  علوم  من  فنون  م�ساركًا يف  جدليًا  دراكًا  مناظرًا  حمققـــــًا 
جلمه، من�سفــــــًا قــــــواًل للحق ال تاأخـــــذه يف الله لومة الئم، زاهدًا يف الدنيا مل ياأخذ 
منها اإال قدر معي�سة نف�سه، وما يكفـــــي عياله زاهدًا مبا يف اأيدي النا�ض، وقد اأغلق 
با�ستغنــــــائه  فقـــــــد �سده  الطمع من جميع ما جاء من قبل املخلوق،  على نف�سه باب 
مبواله، وقد األقى الله حمبته يف قلوب اخلا�سة، والعامة اإال من طم�ض الله ب�سريته 

منهم")4(. 
خام�سًا: ثناء �لعلماء عليه:

ن�سبة �إىل ق�سر فرعون، �أو م�سعد �لو�قع يف �لناحية �ل�سمالية ملدينة تيميمون.   )1( 
�سيف �لله بن �أب، �ص67، مرجع �سابق.   )2( 

بليل ر�سيد، ق�سور قور�رة و�أوليائها �ل�ساحلون، �ص68. مرجع �سابق.   )3( 
عبد �لرحمن �جلنتوري، نو�زل �جلنتوري، �ص01، مرجع �سابق.   )4( 
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ورغم وجود علماء كثريين يف فرتته يف القرن12ه، اإال اأن ال�سبـــــــق واالأف�سلية   
يف ال�سدارة كانت لل�سيخ عبد الرحمن اجلنتوري، وباخل�سو�ض عندما فقدت املنطقة 
اأحد رموزها يف العلم ال�سيخ اأبي حف�ض عمر بن عبد القادر التنالين �سنة 1152هـ/ 
1739م، فا�ستــــــلم بعده امل�سعل، والريا�سة يف العلم باملناطق التواتية، وياأتـــــــي هــــذا 
يف و�سف البكري بن عبد الكرمي بن البكري حينما يقول: " العلــــم العامل الــــورع 
البــــركة اإمام اأهل ع�ســــره علمــــا، وعبـــادة و�سيـد االأوان، العلم الفرد الذي مل ت�سمـــع 
مبثله يف اأبناء جن�ســه اأذن، ومل تر عني من يدانيه، الذي يراقب الله تعاىل يف �سره 

وجهره، ال�سيد احلاج عبد الرحمن بن احلاج اإبراهيم اجلنتوري")1(. 
�ساد�سًا: �آثاره و�إ�سهاماته:

ياأبى ال�سيخ عبد الرحمن اجلنتوري اإال اأن يقـــــــف موقفـــــــًا حادًا، و�سديــــدًا   
اخل�سوع  وعدم  واجلور  باجلهالة،  اإتهمهـــــــــــم  حيث  وع�سره،  زمنه،  ق�ساة  نحو 
للحـــــــق، والرجـوع اإليه ناكرًا منهم بع�ض ما يتعلق بحكمهــــــــــم على ق�سايا م�سريية 
واإن  منهم،  �سدر  عنما  يرجعون  ال  كانوا  اإذ  ال�سرعية  االأحكام  يف  هو  ما  بغيــر 
وكان   " التنالين:  عمر  بن  الرحمن  عبد  تلميذه  يقول  وعرفــــــوه  احلــــــــــق،  راأوا 
�سديد النكري على ق�ساة الع�سر يف هذه البالد، وهم حمققون بذلك ل�سدة جهلهم 
اأحكامهم، حتى  فــــي كثري من  ال�سريعة  ال�سرية و تغيريهــــم  وجورهم، وخمالفتهم 
�سار عوام غري بالدهم ممن يرد عليها، من اأهـــــــل �سجلما�سة وغيـــــرها ممــــن جال�ض 
ق�ســاة بلده ينكــــر ذلك عليهم ويقــول: �سريعتنا تخالف �سريعتكم، جهاًل منهم وما 
يدريهم اأن ال�سريعة ال تتخالف، واإنها يخالفها من يتعاطاها")2(. ولعل هوؤالء الق�ساة 
عبد  ال�سيخ  ا�ست�سهاد  ت�سبب يف  ووظائفهم مما  الالئقة مبقامهم،  الغري  واأحوالهم 
الرحمن اجلنتـــــــوري يف كثيــــــر من ر�سائلــــــه املوجهــــة للق�ساة بالدعــــــاء املن�سوب 

�لبكري بن عبد �لكرمي بن �لبكري ، �إعالم �لإخو�ن باأخبار بع�ص �ل�سادة �لأعيان ، خمطوط باخلز�نة  �لبكرية ، �ص16.   )1( 
عبد �لرحمن بن عمر �لتنالين، �ص123، مرجع �سابق.   )2( 
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لل�سيخ �سالح اأبي زكريا �سالح حيث قال: "اللهم العن ال�سيعة ومغرّيي ال�سريعة")1(
اجلنتوري  الرحمن  عبد  ال�سيخ  واأعابها  يتقبلها،  مل  التي  املمار�سات  �سمن  ومن 
على ق�ساة القــــــــــورار باالأخ�ض، وعلى توات باالأعم حر�سهم على جمع االأمــــــــوال 
مـــــــــن املتقا�سني، واأخذهم منها اأكرث مما ي�ستحقون، اإذ لي�ض لهم منها ما يزيد على 
موؤونتهــــــم مــــن نفقــــــــة، ومركوب، والق�ساة اإذا اأ�سرفوا اإتخذوا الكنوز من ق�سائهم 

يقول االإمام ال�سافعي: "من ويل الق�ساء ومل يفتقر فهو �سارق")2(.
ومن اآثاره تاأليف يف الت�ســـــوف يف اأحـــــوال اأربـــاب القوب: ذكره تلميذه   

حممد بن عبد العزيز امل�سعدي يف املخطوطة النوازل)3(، والتي بني اأيدينا.
اأب  بن  الله  �سيف  ال�سيخ  اإليه  اأ�سار  قد  الكون:  م�ساألة  يف  كالم  يف  رجز   
اأربعة و�ستني  نحــو  �ســــرح يف  عليه  وله  العلم،  ذلك  اأحد يف  ي�سبقه  "مل  قوله:  عند 
بالقالب الرباعي، بي�ض له حممد بن اأب املزمري من امل�سودة، واأ�سلح فيه موا�سع 

مبوافقته")4(.
�ســـــرح علـــــى خمت�سر خليـــل: مبتداأ �سرحـــــه من خطبــــة الكتاب اإىل كتاب   
النكـــــاح، وهــــــــو عبارة عن توجيــــــه كـــــــالم املوؤلف خليل يقول تلميذه حممد بن عبد 

العزيز امل�سعدي: " وذلك عهدي به حني راأيته يف امل�سودة")5(.

عبد �لرحمن �جلنتوري، رحول بيع �أ�سول �لهاربني يف �ملغارم، �ص11.   )1( 
عبد �لرحمن �جلنتوري، نو�زل �جلنتوري، �ص82، مرجع �سابق.   )2( 

عبد �لرحمن �جلنتوري، نو�زل �جلنتوري، ن�سخة)م(، �ص01، مرجع �سابق.   )3( 
�سيف �لله بن �أب، �ص67، مرجع �سابق.   )4( 

عبد �لرحمن �جلنتوري، نو�زل �جلنتوري، ن�سخة)ك( �لأ�سل، �ص02، مرجع �سابق.   )5( 
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املبحث الثاين
�لتعرف بالكتابة، ويف ثالثة مطالب

املطلب االأول
�لتعرف بالكتاب، ون�سبته للموؤلف

�أوًل: ��سمه:
قال �ساحب كتاب من تاريخ توات اأبحاث وتراث: "جاء يف عدد من امل�سادر   
واملراجع اأن اأول من جمع نوازل ت�سم جمموعة من امل�سائل النازلة يف اإقليم توات، 

هو ال�سيخ �سيــــــدي عبد الرحمن بن اإبراهيم اجلنتوري")1(.
ثانيًا: ن�سبته للموؤلف:

اأنهـا لل�سيخ اأبي  من خــــــالل ما يتبيــــــن للمطالع يف اأول ورقـــــــة ملخطوطـــــة   
زيـــــد عبد الرحمن اجلنتـوري حيث اأن الورقة االأوىل مذكور فيها بعبارات �سريحة 
ن�سبتها اإليه جاء فيها:"لل�سيخ الكامل الفقيه العالمة ال�سالح النحريـري االأبــــــــر اأبي 
زيد عبد الرحمن بن اإ�سحاق بن اإبراهيم بـــــن عبد الرحمن بن عمر بن علي االإن�ساحلي 
اجلنتوري ثم اجلراري )رحمه الله تعاىل ور�سي عنه( وقد�ض روحه يف اجلنة")2(.

املطلب الثاين
 مو�رده وم�سادره

اأودع فيها ال�سيخ عبد الرحمن  اإن م�سادر نوازل اجلنتوري متنوعة، فقد   
املتقدمني،  املذهب  اأعالم  عن  �سدر  ما  باملو�سوع  املت�سلة  النقول  من  اجلنتوري 

واملتاأخرين وكثريا ما ي�سرح باأ�سماء الكتب، فنذكر منها:
املدونة الكربى، لالإمام �سحنون بن �سعيد التنوخي القريواين. ت 240هـ.  01

خمت�سر العالمة خليل، خلليل بن ا�سحاق اجلندي املالكي. ت 776هـ.  02
لر�سالة، الأبي حممد عبد الله بن اأبي زيد القريواين. ت 386هـ.  03

عبدالرحمن  بن  حممد  عبدالله  الأبي  خليل،  خمت�سر  ل�سرح  اجلليل  مواهب    04
�أحمد �أبا �ل�سايف جعفري، من تاريخ تو�ت �أبحاث وتر�ث، �ص136، مرجع �سابق.   )1( 

عبد �لرحمن �جلنتوري، نو�زل �جلنتوري، ورقة 01.   )2( 
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احلطاب. ت 954هـ.
�سرح الزرقاين ملخت�سر خليل، لعبد الباقي بن يو�سف الزرقاين. ت 1099هـ.  05
التاج واالإكليل ملخت�سر خليل، الأبي عبد الله حممد بن يو�سف املواق. ت897هـ.  06

املطلب الثالث
 ميز�ته وماآخذه

�أوًل: ميز�ته: 
دومًا يرجع الف�سل ملن �سهر يف جمع هذه امل�سائل، وتدوينها وهو حممد   
بن اأحمد بن عبد العزيز امل�سعــــــدي، حيــــــث حفظ لنــــــا فـــــي التـــــراث الـــــــذي كاد اأن 
يندثر، وي�سمحل لوال اأهمية طلبة العلم، واحلر�ض على احلفاظ على جواهره، وعلى 

جمع ما تناثر منه.
مبنزلة  هي  توات،  علماء  من  امل�سائل  اأو  النوازل  هذه  على  االأجوبة  وتعد   
ال�سرعية يف  االأحكام  تقريــر  فـي  التطبيقي  املنهج  يتبني من خاللهـا  فقهية  مدونات 

امل�سائل التـي تعـر�ض عليهم.
التاريخية،  االأحداث  لبع�ض  �سملـــــه  علــــى  الكتــــاب  اأهميــــة  تكمــــن  كمــــا   
واالإجتماعية يف اإقليم توات، واأو�ســــح مثــــال علــــى ذلك مــــا يتعلــــق بتاريخ الفقـــارة، 
واأحكام اخلما�ض با�ستنباط االحكام ال�سرعية، واإيجاد احللول لتلك الق�سايا، وفق 

االأدلة ال�سرعية ومقا�سدها والقواعد االأ�سولية. 
ثانيًا: ما يوؤ�خذ عليه:

يطول النف�ض يف بع�ض امل�سائل بذكر حيثياتها، واإيراد االأقوال فيها مما ي�ستت   -
ذهن القارئ لكرثة التو�سع فيها، كما جاء يف م�ساألة الغرمي يف باب نوازل الفل�ض، 

والغرمي)1(، وغريهــــــــا من املوا�سع مما يجعله يخرج تارة عن املق�سود.
التكرار ويعترب وجوده يف جل الكتاب اإال النادر منه.  -

رد  من  يتطلب  ملا  الباحث  كاهل  على  العباأ  ي�سبب  مما  بالنقل،  الت�سريح  عدم   -
الن�سو�ض اإىل مظانها. 

عبد �لرحمن �جلنتوري، نو�زل �جلنتوري، �ص165. م�سدر �سابق.   )1( 
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املبحث الثالث
�لن�ص �ملحقق

املطلب االأول
م�ساألة بيع �لقا�سي على �ليتامى

و�سئل: )رحمه الله تعاىل( اإذا باع القا�سي على اليتيم عقاره، اأو غريه، اأو   
ذكــــــر  اأو  ال�ســــــراء،  عليه، وال موجبات  البيع  يبني موجبات  له كذلك، ومل  ا�سرتى 
جاء  ثم  بغالء،  له  ا�سرتى  اأو  بغنب،  عليه  باع  اأو  البع�ض،  وترك  ال�ســـــروط،  بع�ض 
من بعده من الق�ساة، ونظر يف ذلك هل ينق�ض ما فعله من غري موجب من �سروط 

واأ�سباب، اأم ال ؟
على  حممول  غريه  وعلى  اليتيم،  علــــى  الزمــــان  هذا  ق�ساة  حكـــم  وهل   

ال�سواب، اأو غري ال�سواب؟ اأجب لنا، فلكم االأجر.
من  غريه  اأو  اليتيم،  على  ال�ســـــراء  اأو  البيــــع،  من  للقا�سي  فالبد  فاأجاب:   
املوجبات ب�سروط واأ�سباب، والت�سويق، وملكه ملا يبيــــع، وال�ســـــداد يف الثمـــــــن يف 
املبيـــــع عليه، اأو ال�سراء له وعدم الفاء زايد، وثبت عنده يتمه واإهماله من غري اأب، وال 
و�سي من قبل اأب، وت�سمية �سهود الدين و�سهود ال�سراء له والبيع عليه، واإال نق�ض 
واإهماله")1(  يتمه  بثبوت  " وباع  قول خليل:  عند  قال احلطاب:  بال خالف  احلكم 
فاأن حكمه  الرتكـــــة، وغيــــــــــرها،  البيع من  ثبوت موجبات  قبل  القا�سي  واإذا حكم 
ينق�ض، ويرد وال مي�سي، واإذا باع بغنب اأو اإ�ستـــــــــراء بغالء مبـــــا ال يتغابن النا�ض 
مبثله، فمردود حتى ير�سد اليتيم، اأو يقــــــــــدم الغائب وي�سكت �سنة بعد الر�سد، اأو 
فمحمول  ذكرتـــــــــم،  الذي  الق�ساة  واأما حكم  لهما،  فاإنه مي�سي وال كالم  القــــــدوم 
علـــــى ال�سواب حتى يثبت خالفه، والغالب عليهم اجلور، واحليف لي�سوا مب�سهورين 
بالعــــــداوة، بل اأنهــــــــم م�ستورون احلــــــال الأنهم متهمون باأخذ الر�سوة، وامليل واإن 
خليل بن �إ�سحاق �ملالكي، خمت�سر �لعالمة خليل، �سححه وعلق وو�سع ترجمة �لعالمة خليل �ل�سيخ �أحمد ن�سر،  د�ر �لفكر، ط: �لأخرية،    )1( 

�سنة 1401ه / 1981 م، �ص205 .
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مل يثبت ذلك عليهم بالبينة، اأو االإقرار فعلى هذا ال ي�ســـح حكمهم اإال بت�سميـــة �سهود 
الدين، وال يكفي قولهم ثبت عندي كذا، اأو �سح اأو ح�سر، واإال نق�ض حكمـــــه، واأما 
امل�سهـــــور بالعدالة، فاإن حكمه مي�ســــــي على اليتيم)1(، والغائب كمـــــا ن�ض علـــى ذلك 
قوالن")2(  ال�سهود  باأ�سماء  ت�سريحه  "ويف  احلجر،  باب  فـي  املخت�ســـــر  �ســــــراح 
نقــــــــ�ض  واإال  �سراحه،  قاله  نق�ض")3(  واإال  ال�سهود  "و�سمى  الق�ساء  باب  ويف 
احلـــــكم، وا�ستـــــــاأنف اإال اأن يكـــــون القـــــا�سي م�سهـــــــــورا بالعـــــــدالة، فال ينق�ض كما 
ال�سهود  الغائب املذكور يف ت�سميــــــة  يفيده اجلزيري)4(، وابن فرحون)5(. ومثــــــل 
ال�سغيــر، وهذا فيه كفاية ملن اأن�سف، واحلق اأحق اأن يتبع، والله يهدي مـــــن ي�ساء 
اإىل �سراط م�ستقيم، وبالله تعاىل التوفيق ال رب غريه، وال�سالم، والله تعاىل اأعلم. 

املطلب الثاين
م�ساألة �سمان �ل�سيارفة

و�سئل: بع�ض علمـــــــاء املغربرعاكم الله)6( باجلــــــواب عن نازلــة �ســـــاب ذي   -
عدة، ورد على بع�ض اليهود ال�سيارفة ميده)7( بنقرة)8( م�سوغة يريد بيعها، فتكلم 
معه، وتعاقد معه على ال�سرف، ثم اأنه خدعه، باأن قال: له اأذهب لتاأتــــي فقـــــام، فلمـــــا 
ناء ال�ســـــاب، ورجع اأنكره اليهودي يف امل�سوغات املتــــــروكة عنــــده اإنكـــارًا كليًا، 
يـــــريد الكيل عليـــــها، بثمن تلك النقرة، وال�سيارفة  ومـــع ال�ساب ثالثــــة مـــــن االإبل 
يدعيه؟  فيما  م�سدقًا  امل�سلم  ال�ســاب  ترون  فهل  وتعديهــــــم،  غمتهــــــم،  يخفــــــــاكم  ال 

يف )م(: ز�د )و�لغائب وغريهما و�إن مل يذكر �سهود �لدين على �ليتيم(.   )1( 
خليل بن �إ�سحاق �ملالكي، خمت�سر خليل، �ص 205. مرجع �سابق.   )2( 
خليل بن �إ�سحاق �ملالكي، خمت�سر خليل، �ص 263. مرجع �سابق.   )3( 

�جلزيري: هو �أبو �حل�سن علي بن يحي بن �لقا�سم �ل�سنهاجي نزل �جلزيرة �خل�سر�ء فن�سب �إليها در�ص بها �لفقه وعقد �ل�سروط وويل    )4( 
�لق�ساء، له يف �ل�سروط خمت�سر �سماه �ملق�سد �ملحمود يف تلخي�ص �لعقود، ت585هـ. ينظر: حممد خملوف، �سجرة �لنور، �ص158. مرجع 

�سابق.
�أخذ عن و�لده وعمه و�لإمام �بن عرفة  �ملدينة وعاملها،  �إ�سحاق �ملدين قا�سي  �أبو  �ل�سيخ علي بن فرحون  �إبر�هيم �بن  �بن فرحون: هو    )5( 
و�بن مرزوق �جلد وجماعة، وعنه �بنه �أبو �ليمن وغريه له �سرح على �ملخت�سر �لفرعي لبن �حلاجب وتب�سرة �حلكام يف �أ�سول �لأق�سية 
ومناهج �لأحكام و�لديباج �ملذهب يف �أعيان علماء �ملذهب ومقدمة يف ��سطالح �بن �حلاجب وغريها، ت799هـ. ينظر: حممد خملوف، 

�سجرة �لنور �ص222. مرجع �سابق.
يف )م(: )تف�سلو� رحمكم �لله بل رعاكم(.   )6( 

يف )م(: )بيده نقرة(.   )7( 
ِبيَكُة و�جلمع ِنقاٌر. ينظر: �بن منظور، ل�سان  ْقَرُة �ل�سَّ ْقَرُة من �لذهب و�لف�سة �لِقْطَعُة �ملُذ�َبُة وقيل هو ما �ُسِبَك جمتمعًا منها و�لنُّ �لنقرة: و�لنُّ   )8( 

�لعرب، ج05، �ص227. م�سدر �سابق.
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يحلف، ويقب�ض متاعه؟ من اليهودي لكونه ممن يعرف بالتعدي؟ والغ�ض، وال يكلف 
بالبينة على دعواه اأم ال؟ اأجيبوا جوابًا �سافيًا، فلكم من الله االأجر اجلزيل، وال�سالم 

عليكم، واحلمد لله.
فاأجاب: والله املوفق مبنه لل�ســواب اأن ال�ساب م�سدق، ويحلف ويقبــــــــ�ض   
االأمانـــة، وهو  التعــــــدي، وعــــــدم  ال�سيارفة حممولون على  اليهودي الأن  متاعه من 
ال�سيخ  نقل  الفجور")1(، فقد  اأحدثوا من  بقدر ما  اأق�سية  للنا�ض  " حتدث  باب  من 
اأثناء الكالم على احليازة، من املخت�سر اآخر باب ال�سهادات من فتيا  املواق)2( فـي 
لل�سيــــــخ �سيوخه احلفــــــــــارة، " العادة اأال يرتك اأحد ماله عند غريه مدة طويلة فكيف 
بالتعدي فيغلب احلكم يف حقه،  اإن من عرف  الفقهاء:  قــــال  بكافر مع م�سلم وقـــــد 
وكذلك يف هذا يحلف امل�سلم اأَنه عليـــــه من ذاك احلـق وي�سقط حق اليهودي، وعرف 
عيا�ض بالقا�سي �سبطــــون اأَول مــــن اأَدخــــل االأَنــــدل�ض املوطاأَ �ســرط اإن ويل الق�ساء 
يحيى:  بن  ليحيى  قيـــل  البينَة.  اجلانب  وكلــف  يدعـــي  ما  اجلانب  يد  من  يخرج  اأن 
هــــو وجه الق�ســـاء؟ قال: نعم فيمن عرف بالظلم")3(، انتهى كـــــــالم ال�سيخ املـــــــواق، 
و�ســــورة امل�سئلة التــــي اأ�سار لها بقـــوله: وكذلك يف هذا يحلف امل�سلم اأنه خل�سه من 
ذلك احلق، وي�سقـــــــط احلـق اليهودي اأن اليهودي له على امل�سلم دين ثابت، وادعى 
امل�سلم اأنه خل�سه منه، واأنكره اليهودي، وال بينة للم�سلم، فاإن امل�سلم يحلف ويرباأ، 
وي�سقط حق اليهودي الأنهم حممولون على التعدي، واالإنكار، وهذا يزيل االإ�سكال، 

ويو�سح املقال يف نازلة ال�سوؤال، وكفى به حجة، وال�سالم.

�أبو �حل�سن علي بن عبد�لله بن حممد �لأندل�سي، تاريخ ق�ساة �لأندل�ص، حتقيق: جلنة �إحياء �لرت�ث �لعربي، د�ر�لآفاق �جلديدة،  بريوت،    )1( 
لبنانط5، �سنة 1403هـ / 1983م، �ص107.

�ملو�ق : هو حممد بن يو�سف �أبو عبد �لله �لعبدو�سي �لغرناطي �ل�سهري باملو�ق �ملحقق �لنظار، �أخذ عن جلة كاأبي �لقا�سم بن �سر�ج و حممد    )2( 
بن عا�سم و �ملنتوري، وعنه �أخذ �ل�سيخ �لدقون و�أبو �حل�سن �لزقاق، من ت�سانيفه:�لتاج و�لإكليل �سرح خمت�سر خليل، ت897هـ. ينظر: 

تو�سيح �لديباج �ص221،�سجرة �لنور �ص262،نيل �لبتهاج، ج2، �ص127.
�لكتب  د�ر  �لتاج و�لإكليل ملخت�سر خليل،  �ملالكي،  �ملو�ق  �لله  �أبو عبد  �لغرناطي،  �لعبدري  بن يو�سف  �لقا�سم  �أبي  بن  بن يو�سف  حممد    )3( 

�لعلمية، ط1، �سنة 1416هـ/ 1994م،ج8، �ص.
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املطلب الثالث
م�ساألة حكم بيع �لو�سي

على  ملقدم  اأ�سوال  فباعت  اأيتام،  لها  و�سية  عن  تعاىل(  الله  )رحمه  و�سئل:   
االأيتام املذكورين مع اأن التقدمي وقع باأمرها، وموافقة القا�سي لها عليه بعد اأن عزلت 
مقدما اآخر على املذكوريــــــن، وذكـــــــر ال�سهيد)1( وثيقة البيع، اأنها باعت ذلك مل�سالح 
االأيتـام، وا�سرتاه مقدم عليهم، واأنه دفع الثمن بيد الو�سية، واأنه �سدادًا)2( يف ذلك 
من غري بينة �سهدت على م�سروف قيمة املبيع ال يف نفقة، وال يف جهاز، وال فيما 
هو اأعود نفعا لالأيتام، ثم ملا كان االأمر هكذا قام االأيتام، ونكروا ال�سداد، بـل اأنكروا 
القيمة، وادعوا اأنه ما نفع)3( عليهم �سيئا من ذلك ال من قبل القا�سي، وال من قبل 
الو�سي، وال من قبل الناظر، هل �ساداتنــا اليتامى لهم رجوع يف اأ�سلهم، اأو على 
قيمتــه هل لهم الرجـوع على البائــــع، اأو على امل�ستـري لكون البائــــع و�سية عليهـم، 
البيع  وافــــق  القا�سي  اأن  باالإ�سهاد، واحلالــــة  ماأمــوران  مقـــدم، وهمـــــــا  وامل�ستـري 

بعد وقوعــــه، وقال فيه: ثبت لدينــا موجبه، فوافْقته هل ذلك �سحيح؟ اأو ال؟
فاأجاب: وبعد فالبيع املو�سوف باحلالة امل�سار اإليها ما�ض، وال قيام فيه حتى   
يثبت ببينة عادلـــــــــــة اأنه غري �سداد، فحينئذ يكون لهم القيام ال بالظن، والدعوى، فال 
ينبغي القيام يف مثل هذا الواقـــــــــــع على اإذن الو�سي، واملقدم، ومراجعة القا�سي 
اإذا الو�سي بنف�سه له ال�سراء من مال يتيمه بوا�سطــــة قا�ض، واأنه اإذا ا�ستـــرى بـــــــدون 
اأم�ساه علــى املن�سو�ض،  فـــاإن رءاه �سدادا  وا�سطـــــة قا�ض، فاإن القا�ســــي يتعقبه، 
فاإذا كـــان االأمر هكـــــذا، فال ينبغــــي التفتي�ض يف اأمر م�سى، وتقادم، واأعلم القا�سي 
"مـــــن  قاعـــــدة:  وعلــــى  عنـــــده،  ال�ســـــَداد  لثبــــوت  فاأم�ســـــاه  عليه،)4(  عــــمل  بــــــاإذن 

يف )م(: )�ل�سهود(.   )1( 
دُّ �إِغالق �خَلَلِل. ينظر: �بن منظور، ل�سان �لعرب، ج3، �ص207. مرجع �سابق. �ل�سد�د: �ل�سَّ   )2( 

يف )م(: )دفع(..   )3( 
يف )م(: )باأنه حمل �إليه(.   )4( 
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فعــــل فعال لو رفع اإىل احلاكم مل يزد عليه")1(، فاإنــــه مي�ســـي علـــى اأحد قولني فكيف 
اأو جْور  ال�سداد،  بالبينة عدم  التفتي�ض يف هذا حتى يظهر  ينبغي  اأم�ساه، فال  مبا 
القا�ســــــي، اأو غلطـه، وجوره)2( عن �سبيل الق�سد، اأو جماهال باالأمور الق�سوية هذا 

ما عندنا، والله اأعلم، وال�سالم.
املطلب الرابع

م�ساألة حكم دفع �لوظيف للعرب
اأهل  الله تعاىل( عن رجل ا�سرتى االأجنة يف قرية، وكانوا  و�سئل: )رحمه   -
القرية يوؤدون عليه وظيف العرب)3( من ال�ســــادر، والـــوارد، وكان يقرب ال�ســـــراء 
نحو: �سنة، فطلبه رب القرية بدفع ما واجب اأجنته، فاأبى، فقطع عرجونا من البلح 
العرب،  بع�ض  عليــــــه  ف�سلط  املذكور،  املانع  فقام  ينوبه،  ما  حل�ساب  للعرب  يدفعه 
الظلم،  الثمر، فتمادى على ذلك  اأ�ســــوله نحو: ثالثني حمال من  لـــــــه جميع  فقطـــــع 
والبعث، وادعـــــى اأن عادة املرابطني اإذا ا�ستـــــروا اأ�ســــوال يف البلد ال يعطون �سيئا 
من ذلك الوظيف، وال يلزمهم، فا�ستمر على ذلك البغ�ض، وقلة االإح�سان مدة حياته 
اإىل اأن توفى للقاء الله تعاىل، فقام وكيل، ورثته، ومتادي على فعل موروثه من الظلم، 
ومنع احلق اإىل االآن، وقام اأرباب البلدة املذكــــــورة، وطلبوه ما ادعى على مـــــوروثه 
من الوظيــــف، فاأبـــى، وانف من ذلك حتى كربت العداوة بينهما، وعلم بها القريب، 
والبعيد، ف�سلط العرب اأي�سا على اأهل القرية املذكورة قهرا، ونهبا حتى اأخرجوهم 
من بلدهم خائفني على اأنف�سهم، ومالهم، والوكيل املذكور هو الذي ت�سبب يف ذلك 
من عداء العرب عليه هل �ساداتنا حفظكم الله تعاىل، واأدام عزكم لالإ�سالم هل لرب 
القرية املذكورة الرجوع؟ فهل ي�سدق يف مرتوكــــه مبــــا اأدوه من الوظــــائف عنـــه يف 
حياته، وعلى ورثته بعد موته، واإذا قلتم بالرجوع فهل ي�ســــدق رب القرية مبا دفعــــه 

�سم�ص �لدين بن حممد �حلطاب، مو�هب �جلليل يف �سرح خمت�سر خليل، ج5، �ص88. مرجع �سابق.   )1( 
يف )م(: )وخروجه(.   )2( 

يف )م(: )�لعربي(.   )3( 
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عنه بالبينة ال�سحيحــــة؟ اأو اليميــــــن فقط، واإذا قلتــــم باالأول هـــــــل ال بد اأن تكــــون 
من غري اأهــــــل الوظيــــــف، فال ي�سهــــــدون الأنف�سهـــم؟ اأو ي�سهدون الأنف�سهــــــم؟ وذلــــك 
والطرق،  االأنهار،  فـــــــي  لبعــــ�ض  بع�سهم  اجلمـــــاعة  ك�سهادة  منهــــــم  اإال  يعـــــرف  ال 
كذا  بلغ  مثقالهم  اأن  مع ميينهم  ولكن  على �سالل،  تتفق  ال  اجلماعة  الأن  ونحوهما 
يف لوحهم، واإذا قلتم اأي�سا بالرجوع وادعى الورثـــــــة اأنكم ح�سرتـــــم حني الق�سمة 
العداوة،  بال�سكوت مع احل�سور، وعدم اخلوف، وعدم  الق�سمة تهدم احلقوق  الأن 

وحا�سل الكالم هل لهم ما ذكر اأم ال؟
العـــرب  اأكــــره  وال�سلطـــــان  للم�ستــــــري،  الزم  فالوظيـــــف  وبعد  فاأجاب:   
على قطع الثمر فهما �سيان يف ال�سمـــــان، واإن لــــــم يكن مكرها، فاملبا�سر ي�سمن، 
والرجوع يف مرتوك امليت بعد، وال�سكوت عذر قد فات، وبعــــذر ال يفــــوت، والبــــد 
من البينة ال�سحيحة فيما دفع، وميني الق�ساء ثابتة اأي�سا، والبد من ثبوت اخلوف، 
اأثبت كفــــــى، والغـــــائب علــى حجته، وكذلك املغري، ونحوه، واملدعى دفعه عن  فاإن 
القــــــرية التـــي فيهـــــا وظيفة مــــن مالـــــه، اأو بجاهــــه له مقـــال اإن اأثبت اأنـــه �سرفــه الأجل 
القطع  يعـــذر منه عامــــــــل، وفيما قرب، فالبد من  الفا�ســــي فيمـــا  القرية، وال�سماع 
لل�سماع فيما �سهد  اأحياء، فال حاجة  القطع الأن �سهوده  باأن ما كان كذا فالبد من 
ماله، فرتك  اأو  اأو جاهه،  بيده،  نف�ض، ومال  ا�ستخـــــــــــال�ض  قدر على  معاينة، ومن 
�سمن قاله خليل: وغريه، واإذا كــــــان يتكلـــــم بل�سانه، ومل يقــدر على ذلك، فال �سيء 
عليه، والوظيف الذي هو العلف، والطعام، وما خف كثوب يلزم دفعه لظالــــم طلبه 
اإذا كان يقاتل عليه اإن مل يعط، وال يجوز قتاله على ما خف هذا مذهب مــالك، ولذلك 
الزم، واأما ما كرث، فال يلزم اأحد الأن املقتل عليه جائز، ومن �ساء �سبـــــــــر، وامل�سيبــــة 
منه نعم اإن كان العطاء �سببا للنجات مال اأحد، فله حكم الفـــــــداء، ومن كان ي�ستمنــع 
ماله من يد الظـــامل بال �سيء، اأو باأقل، فله مقال بخالف ما خف مما ال يجوز القتــــال 
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عليــــه، فاإنه يلزم كل واحد �سواء قدر على الدفع اأوال، واإن دفع عن ال�سلف بجاهه، 
اأو ماله، فله مقال يف ذلك كما مر، وهذا ما تي�سر، وفيـــــه ملــــن تاأملــــه كفاية الأنه مــــع 
اإىل حملها،  واحتياجها  مع كرثتها،  ال�ســوؤال  ف�ســــول  علــــى جميع،  نبه  اخت�ساره 

والله تعاىل اأعلم، وال�سالم.
املطلب اخلام�ض

م�ساألة تق�سم مياه �لفقارة
كبيـــــــــر،  اأحدهمــــا  زمامات)2(  لها  فقارة)1(  عن  تعاىل(  الله  )رحمه  و�سئل:   
وفـــــــي اجلملة مئة وثمانني منها يف �ساقية)3( اإح�سان اثنني واأربعني ُثمنــــًا غري ثلث، 
وغيــــر قرط)4(، ويف �ساقيــة اأوالد علي�ستة واأربعني ُثمنًا وقراطني، وفــــــي �ساقية حممد 
بن احلـــــاج اأحمـــــد ت�سعة ع�سر ُثمنـــــًا غيــــــر قرطني، ويف �ساقية اأوالد يو�سف ثالثة 
ع�سر ُثمنًا ون�سف، وفـي �ساقية اأوالد دح�ستني ُثمنًا غيـــــــر خم�سة قراريط، وكل من 
ال�سواقي املذكورة بزمام تفريقها، ثم ملا كتبوا زمام اأوالد دح، وزاد على جملتها يف 
تفريقها �سبعة اأثمان غري ثلث، ووقـــع هذا فــــــي عام خم�سة واأربعني، والزمام الــــــذي 
قبل تاريخه تلف لكون الزيادة ما اطلع عليها اإال يف عام �سبعة وخم�سيـــــــن، ومل يدر 
االآن، وقــــــــــــع الغلط يف جملة الفقارة حني وقع تقييد زمامها، اأو وقع يف ال�ساقيـــــة 
التـــــي زاد املـــــاء فــــي تفريقهـــــا االآن، فــــــــاأرباب ال�ساقية يطلبون كمال عدة الزمام، 
واأرباب الفقارة يدعــــــون ال�سحة بتقييد الكبري واأنه ال حق لهم الأحد، هل �ساداتنا 
ال�ساهدين)5( الأن  اأو  لها؟  اأو يغرم ذلك احل�سابني  الفقــــــــارة؟  يرجع ذلك على جملة 
�لفقارة: فقرت �لبئر �إذ� حفرتها ل�ستخر�ج مائها، و�لفقري �لآبار �ملجتمعة �لثالث. ينظر: �بن منظور، ل�سان �لعرب، ج05، �ص60، مرجع    )1( 

�سابق.
�لزمام: كتاب تقيد فيه عدة �لفقارة �إجمال ون�سيب كل مالك، و�أ�سماوؤهم، وهو كتاب معترب ل يو�سع �إل عند �أمني، ول يكتب فيه، ول ميحى    )2( 
منه �إل بح�سرة �جلماعة، ويعرف بجريدة �لفقارة. ينظر: �أحمد �أبا �ل�سايف جعفري، �للهجة �لتو�تية �جلز�ئرية معجمها بالغتها �أمثالها 

حكمها وعيون �أ�سعارها، �سدر هذ� �لكتاب يف �إطار برنامج �لدعم لوز�رة �لثقافة، من�سور�ت �حل�سارة، ط2014، �ص361.
�ل�ساقية: وهي �ملمر �ملائي �لذي مير بو��سطته �ملاء. ينظر: �أحمد �أبا �ل�سايف جعفري، �للهجة �لتو�تية �جلز�ئرية، �ص361. مرجع �سابق.   )3( 

�أبا �ل�سايف جعفري،  �أربعة وع�سرين قري�ط يعادل �ملاجل. ينظر: �أحمد  �لقري�ط: هو هو جزء من �أربعة وع�سرين جزء من �ملاجل، فكل    )4( 
�للهجة �لتو�تية �جلز�ئرية، �ص363. مرجع نف�سه.

�ل�ساهد: هو �ل�سخ�ص �ملكلف مبر�قبة عملية �لكيل كما توكل �إليه مهمة كتابة �لزمام، رجل ثقة قد يكون �لإمام، �أو غريه. ينظر: �أحمد �أبا    )5( 
�ل�سايف جعفري، �للهجة �لتو�تية �جلز�ئرية، �ص361. مرجع �سابق.
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يختـــــ�ض  نزلت  مبــــــن  امل�سيبة  اأم  احلال؟  كيف  اأم  بالبينة،  اإال  يكتبون  ال  ال�سهود 
بخ�سارتـه اأهل ال�ساقية خا�سة الأنهم فرطوا، اأجيبوا لنا فلكم االأجر والثواب. 

فاأجاب وبعد: فاإذا علم اأن لكـــــل اأحــــــد من ال�سركــــاء كذا وكذا حبــــة،)1( اأو   
عودًا)2( يف اأ�سل الفقارة، وكانت نهاية الفقــــــــارة معلومة العدد من حبوباأو اأعواد، 
فيها  عرف  ما  �ساقية  كل  يف  ويردون  احل�ساب،  يرجعون  بل  الغلط  ي�سر  فــــــــــــال 
الأربابهـــــــا، وال غرم على احل�سابني الأنهم غلطوا يف احل�ساب، واأ�سل ما لكل معلوم، 
فمن اأخذ ال�سائـــط)3(رده، وعلى اأرباب الفقارة بيانه، اأو ق�سم ماء الفقارة على قدر 
نهاية العدد املعلوم من وفاء اأو ك�سر، نعم اإذا اتهم احل�سابون بقيام قرينة توليج)4( 
اإذا  اأغرموا  اإن قامت بينة واإال فال، واإنا  ماء بع�ض لبع�ض، فعليهم الغرم ال �سيما 
قامت بينة، اأو قرينة الأنهم انفقوا على رب املاء مائه واأعطوه لغريه، واإن مل تقم بينة اأو 
قرينة، فاحل�ّساب اأمني، وال غرم على االأمني، واإن كان فاأجرة كاحلار�ض ولو حماميًا، 

والله اأعلم وال�سالم.

�حلبة: وحدة قيا�ص للماء وتق�سم �إىل 24 قري�ط، و�حلبة �لو�حدة تعطي 40 لرت� يف �لدقيقة، ينظر: مو�ساوي عربية، �لفقارة مبنطقة تو�ت    )1( 
و�أثرها يف حياة �ملجتمع در��سة تاريخية �أثرية، �ص240.

�لأعو�د: هي �لوحدة �لثانية للقيا�ص، وحتتوي على 24 قري�طا. ينظر: �أحمد �أبا �ل�سايف جعفري، �للهجة �لتو�تية �جلز�ئرية، �ص363.    )2( 
مرجع �سابق.

�ل�سائط: ويقال: �ساط �ل�سمن ي�سيط �إِذ� ن�سج حتى يحرتق ينظر: �بن منظور، ل�سان �لعرب، ج7، �ص339. مرجع �سابق.   )3( 
�لتوليج: �لولوج �لدخول، ولج �لبيت ولوجا وجلة، ينظر: �بن منظور، ل�سان �لعرب، �ص399. مرجع �سابق.   )4( 
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خاتـمــــة
نهاية هذه  اإىل  الو�سول  اإمداده، وعونه، وتوفيقه، وبه كان  لله على  احلمد   
الوقفات، وختامًا لهذا البحث اأود اأن اأقف على ثلة من النتائج التي مت الو�سول اإليها، 
ثانيًا، والقائمني  العلم  اأواًل، ولزمالئنا من طلبة  التي تهمنا  التو�سيات  وعلى بع�ض 

على البحث العلمي ثالثًا.
�لنتائج:

الدقة العالية التي متيز بها ال�سيخ اجلنتوري عند نقله للن�سو�ض، وهذا مما يدل   -1
على قوة �سبطه، واأمانته العلمية.

اعتماده على اأمهات الكتب يف الفقه املالكي، وا�ستدالله باالأقوال امل�سهورة، اأو   -2
املعتمدة يف املذهب املالكي.

مل يكن ال�سيخ جمرد ناقل لالأقوال، بل كان ينقل وينقد يف اآن واحد، حيث كان   -3
يجري مناظرات، ويكتب الردود على اأقوال بع�ض علماء ع�سره، ويديل براأيه 

يف امل�سائل، وخا�سة ما يرى فيها خمالفة لالأ�سول ومقا�سد ال�سريعة.
�لتو�سيات:

اإن الرتاث املخطوطي الذي تزخر به املناطق التواتية، يعد مادة مهمة للباحثني،   01
يتطلب جهدا،  التي تعر�سها لال�سمحالل مما  الن�سيان  وخروجها من ظلمات 
فالبد من ت�سافر اجلهود ال�ستخراج اأهم منتوج فقهي اأ�سويل مقا�سدي قبل 
فوات االأوان، حتى يرى النور وي�سل اإىل مراد موؤلفيه، بدال من اأن يبقى حبي�ض 

رفوف اخلزائن تاأكله االأر�سة، وتتلفه عوامل الزمن.
اإن املوقع اال�سرتاتيجي الذي كانت حتتله مناطق توات مما جعلها ممرا للقوافل   02
د ثقافات،  التجارية، كما كانت مق�سدا لركب احلجيج، مكنها من التوا�سل بعرِ
فجدير بالباحثني ت�سليط ال�سوء على هذا اجلانب ملا فيه من تراث الزال مدفونا، 

ومل يزل عنه ال�سباب.
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�مل�سادر و�ملر�جع
الكرمي. القراآن  	•

اأبو عبدالله البخاري، اجلامع امل�سند ال�سحيح املخت�سر، حتقيق: حممد زهري   .1
بن نا�سر النا�سر، دار طوق النجاة، ط1، �سنة1422هـ.

اأحمد اأبا ال�سايف جعفري، اللهجة التواتية اجلزائرية معجمها بالغتها اأمثالها   .2
لوزارة  الدعم  برنامج  اإطار  الكتاب يف  هذا  اأ�سعارها، �سدر  حكمها وعيون 

الثقافة، من�سورات احل�سارة، ط2014.
االأندل�ض،  ق�ساة  تاريخ  االأندل�سي،  حممد  بن  عبدالله  بن  علي  احل�سن  اأبو   .3
حتقيق: جلنة اإحياء الرتاث العربي، داراالآفاق اجلديدة، بريوت، لبنان، ط5، 

�سنة 1403هـ / 1983م.
اأحمد بابا التنبكتي، نيل االإبتهاج بتطريز الديباج، طرابل�ض، من�سورات كلية   .4

الدعوة االإ�سالمية.
اأبحاث يف الرتاث، من�سورات  اأبا ال�سايف جعفري، من تاريخ توات،  اأحمد   .5

احل�سارة بئر التوتة اجلزائر، ط1 �سنة 2011م.
ال�سفوي  املاأثور  يف  ال�ساحلون  واأولياوؤها  قورارا  ق�سور  ر�سيد،  بليل   .6
واملناقب واالأخبار املحلية، ترجمة: عبد احلميد بورايو، اجلزائر، من�سورات 
التاريخ وعلم االإن�سان والتاريخ،  املركز الوطني للبحوث يف ع�سور ما قبل 

2008م.
ال�سادة  بع�ض  باأخبار  االإخوان  اإعالم  البكري،  بن  الكرمي  عبد  بن  البكري   .7

االأعيان، خمطوط باخلزانة البكرية، متنطيط، اأدرار.
�سنة  ط3،  بريوت،  �سادر،  دار  العرب،  ل�سان  منظور،  ابن  الدين  جمال   .8

1414هـ.
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خري الدين الزركلي، االأعالم، دار العلم للماليني، ط15، �سنة 2002م.  .9
خليل بن اإ�سحاق املالكي، خمت�سر العالمة خليل، �سححه وعلق وو�سع ترجمة   .10
االأخرية، �سنة 1401هـ /  الفكر، ط:  اأحمد ن�سر، دار  ال�سيخ  العالمة خليل 

1981 م.
والية  متطيط،  البكرية،  اخلزية  الوالد،  قرب  اإىل  الرحلة  اأب،  بن  الله  �سيف   .11

اأدرار.
�سم�ض الدين بن حممد احلطاب، مواهب اجلليل يف �سرح خمت�سر خليل، دار   .12

الفكر، ط3، �سنة 1412هـ/ 1992م.
عبد الرحمن اجلنتوري، نوازل اجلنتوري، خزينة موالي عبد الكرمي حمدي،   .13

اأوالد �سعيد، تيميمون.
حممد بن اإدري�ض اأبوعبدالله ال�سافعي، الر�سالة، حتقيق: اأحمد حممد �ساكر،   .14

القاهرة 1358 هـ/ 1939 م.
القاهرة،  املالكية،  الزكية يف طبقات  النور  حممد بن حممد خملوف، �سجرة   .15

املطبعة ال�سلفية، �سنة1930م.
عبد الرحمن اجلنتوري، ر�سالة حول بيع اأ�سول الهاربني يف املغارم، خزينة   .16

ال�سيخ عبد الله البلبايل، كو�سام، اأدرار.
عبد الرحمن التنالين، فهر�سة ال�سيوخ، حتقيق: بعثمان عبد الرحمن، مذكرة   .17
لنيل املاج�ستري يف التاريخ احلديث، اإ�سراف: اأد حممد بن معمر، كلية االآداب 

واللغات والعلوم االإن�سانية، جامعة ب�سار، 2009/2008م. 
درا�سة  املجتمع  حياة  يف  واأثرها  توات  مبنطقة  الفقارة  عربية،  مو�ساوي   .18

تاريخية اأثرية.
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حممد بن يو�سف بن اأبي القا�سم بن يو�سف العبدري الغرناطي، اأبو عبد الله   .19
املواق املالكي، التاج واالإكليل ملخت�سر خليل، دار الكتب العلمية، ط1، �سنة 

1416هـ/ 1994م.
يحي بن عمر الفرايف، تو�سيح الديباج وحلية االبتهاج، حتقيق: الدكتور علي   .20

عمر، النا�سر، مكتبة الثقافة الدينية، ط، 1، 1425هـ/ 2004م. 
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استحسانات واجتهادات خمالفة يف الدعوة وإبطاهلا من القرآن الكريم
د. عبيد بن علي بن عبيدي الزبيدي

ق�سم �لدر��سات �لإ�سالمية، �لكلية �جلامعية بالقنفذة ، جامعة �أم �لقرى، مكة �ملكرمة، �ململكة �لعربية �ل�سعودية
eezubaydi@uqu.edu.sa :لربيد �للكرتوين�

جامعة �أم �لقرى

ملخــــ�ص
يتلخ�ض هذا البحث يف بيان االآيات التي اأبطلت ما اأُدخل يف الدعوة من ا�ستح�سانات   
واجتهادات خمالفة ملنهج الدعوة اإىل الله تعاىل منهج الكتاب وال�سنة بفهم ال�سلف ال�سالح.

القول  واالجتهادات:  اال�ستح�سانات  تلك  اأبطلت  التي  االآيات  من  بع�سًا  البحث  تناول  وقد 
والتخويف،  بالقوة  اأو  وال�سدة  بالغلظة  والدعوة  علم،  بال  والدعوة  الدعوة،  وجوب  بعدم 
البحث  وانتهى  االأقارب،  دون  االأباعد  دعوة  ثم  والغرائب،  اخليالية  بالق�س�ض  والدعوة 
به  النا�ض  واإقناع  الإي�سال احلق  �سبياًل  اتخاذه  الدعوة وعدم  املذموم يف  اجلدال  باإبطال 
والذي  املدعوين  الدعوة وخا�سة على  ال�سيئة على  واآثاره  ال�سلبية  بنتائجه  االكرتاث  دون 
االآيات  ذكر  الباحث  تناول  كما  الدعوة.  ومت�سلقي  بها جماهيل  يعرف  �سمة  اليوم  اأ�سبح 
امل�ستمد من  للدعوة  القومي  املنهج  اأبطلت هذه اال�ستح�سانات واالجتهادات يف �سوء  التي 
واملتاأخرين؛  املتقدمني  من  العلم  اأهل  كالم  من  وال�سواهد  االآثار  ذكر  مع  وال�سنة  الكتاب 
اال�ستح�سانات  هذه  درا�سة  واإن  تعاىل.  الله  اإىل  الدعوة  يف  ال�سحيح  املنهج  لبيان  وذلك 
واالجتهادات املخالفة يف الدعوة الإبطالها وتقومي اأ�سحابها له من االأهمية البالغة يف معرفة 
املنهج ال�سحيح للدعوة، وبذلك فمثل هذه الدرا�سات هي مبثابة اخلط االأول يف الدفاع عن 
الدعوة ومنهجها واملحافظة عليها من الزيادة فيها اأو اإدخال ما لي�ض منها؛ وكي ال تكون 
الذي  لها هي االأ�سل واملرجع  اال�ستح�سانات واالجتهادات املخالفة والتي ال �سند �سرعي 

يبنى عليه منهج الدعوة.
�لكلمات �ملفتاحية:

اال�ستح�سانات، االجتهادات، املخالفة يف الدعوة، القراآن الكرمي.  

�لبحث رقم )4(
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Abstract
 This research is summarized in the statement of the verses that 
invalidate what is included in the call to applause and jurisprudence 
in line with the approach to calling to God Almighty, the approach 
of the Book and the Sunnah with the understanding of the righteous 
predecessors. He was called to be harsh and harsh and to call with 
stories, expensive and strange things, then to call the distant without 
relatives, and the research ended with invalidating the blameworthy in 
the	call	to	take	it	as	a	way	to	take	it	that	you	can	find	in	this	regard.
The researcher mentioned the verses that invalidated these approvals 
and jurisprudence in the light of the correct approach to da’wah 
derived from the Qur’an and the Sunnah, with mentioning the effects 
and evidence from the words of the scholars from the previous and 
later ones.  In order to clarify the correct approach in calling to God 
Almighty.	The	study	of	these	studies	is	the	first	study	in	the	defense	
of the call, its approach, and its preservation, a relationship from it, 
a message from it, and a message from it.  And so that the opposing 
approvals and grandmothers are not witnessing, for which there is no 
legal basis and reference, upon which the da’wah approach is built.
Keywords:
 Approvals, jurisprudence, violation of the invitation, the Noble 
Qur’an.
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مقدمــــــــة
احلمد لله رب العاملني وال�سالة وال�سالم على ر�سول الله وعلى اآله و�سحبه   

ومن وااله.
اأما بعد...   

بنف�سه،  وجل  عز  الله  توالها  قد  منزلتها  وعلو  مكانتها  لعظيم  الدعوة  فاإن   
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 
على  �سننًا  الدعوة  �سن يف  من  هناك  ولكن  كان،  من  كائنًا  ينق�ض  اأو  فيه  يزيد  اأن 
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 وتع�سبوا لها بل وحاربوا دونها كل من 
عار�سهم اأو اأراد اأن يبني لهم ما خالفوا به 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.
واإن هذا املو�سوع الذي اأقدم له بهذه املقدمة يتناول بيان باالآيات التي اأبطلت   
اأُدخل يف الدعوة من ا�ستح�سانات واجتهادات خمالفة ال �سند �سرعي لها، ومل  ما 
اأقف 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 للمنهج ال�سحيح، واملتاأمل يف وقتنا احلا�سر يجد اأنه كلما ا�ستح�سن قومًا 
طريقة يف الدعوة �ساروا عليها واتخذوها منهجًا يدعون اإليه دون عر�ض وتقومي، 
على  وبعثًا  واملخالفات  التجاوزات  من  لكثري  منعًا  املو�سوع؛  هذا  اأهمية  يوؤكد  مما 
االأخذ باملنهج ال�سحيح يف الدعوة، وقد ق�سمت هذا البحث املوجز اإىل مقدمة ومتهيد 

و�ستة مباحث، وذلك على النحو االآتي:
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متهيد.
املبحث االأول: �لأمر بالدعوة �إىل �لله.

املبحث الثاين: بيان �أن �لدعوة ل تكون �إل بالعلم.
املبحث الثالث: �لأمر بالدعوة �إىل �لله باحلكمة و�ملوعظة �حل�سنة.

املبحث الرابع: بيان م�سروعية �لدعوة �إىل �لله بالق�س�ص و�لأمثال.
املبحث اخلام�ض: �لأمر بدعوة �لأقارب.

املبحث ال�ساد�ض: �لنهي عن �جلد�ل.
خامتة.

�ملر�جع.
�سائاًل املوىل القدير اأن يجعل هذا العمَل خال�سًا لوجهه الكرمي، واأن ينفع به   
كاتبه وقارئه، و�سلى الله و�سلم على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني. واحلمد 

لله رب العاملني.
م�سكلة �لبحث:

بعد االطالع على نتائج الدرا�سات امل�سحية، والتحليل اجليد لنتائج الرتاث   
العلمي والدرا�سات ال�سابقة اخلا�سة مبجال البحث، اأمكن التو�سل اإىل اأن امل�سكلة 
البحثية تتحدد هنا يف التعرف على اال�ستح�سانات واالجتهادات والتي تكون خمالفة 
الدالئل  باإظهار  الدرا�سة  االلتزام يف هذه  الدعوة، مع  واأحكام  االإ�سالمية  لل�سريعة 
الدين،  توىل  الذي  هو  تعاىل  الله  الإن  الكرمي،  القراآن  من  املو�سوع  بهذا  اخلا�سة 
واختار ر�سولنا الكرمي يف تبليغ الدعوة، فهي مكتملة فالكمال لله عز وجل فقط ال 
ترغب الدعوة يف اأي ا�ستح�سانات اأو اجتهادات �سخ�سية، فمنذ قدمي االأزمان ُوجدت 
ا�ستح�سانات يف اأمور الدعوة ومل ينزلها الله عز وجل ولكن مع االأخذ يف االعتبار 
اأنها تزايدت يف وقتنا احلايل نظًرا ل�سعف الوازع الديني وكرثة االجتهادات واالآراء 
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ال�سخ�سية يف الدعوة 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.
وبناء على هذا املنطلق ميكن حتديد م�سكلة الدرا�سة من خالل طرح ت�ساوؤل   
رئي�سي وهو " ماهي اال�ستح�سانات واالجتهادات املخالفة للدعوة؟" وبناء على هذا 

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

اال�ستح�سانات؟ هذه  يف  الدين  ماحكم  	•
ال�سنة؟ اأو  القراآنية  باالأدلة  عليها  الرد  ميكن  كيف  	•

بدعة؟ وتعترب  موجودة  تكن  مل  اأنها  الرغم  على  انت�سارها  اأ�سباب  ماهي  	•
على  واحلفاظ  االجتهادات  من  النا�ض  عقول  حماية  يتم  التي  ماالطريقة  	•

الدعوة؟
�أهمية �لبحث:

على  التعرف  يف  اأهميته  تتبلور  كبرية  اأهمية  العلمي  البحث  هذا  مُيثل   
االجتهادات واال�ستح�سانات املخالفة للدعوة واإظهار االأدلة وابطالها بالقراآن الكرمي، 
اإىل  التو�سل  طريق  عن  بحثية  واإ�سافة  العلمي  املجال  يف  اأهمية  البحث  مُيثل  فقد 
املجال،  يف  الباحثني  تفيد  مبتكرة  زوايا  من  املو�سوع  وتناول  جديدة  معلومات 
عالوة على االأهمية من الناحية التطبيقية ملواجهة هوؤالء االأ�سخا�ض وحماية الدعوة 

والدين.
�أهد�ف �لبحث:

يهدف البحث العلمي اإىل حتقيق عدة اأهداف تتمثل يف:  
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للدعوة. خمالفة  ادخلوها  التي  اال�ستح�سانات  على  التعرف  	•
االجتهادات. لهذه  عليها  اال�ستناد  مت  التي  املراجع  على  التعرف  	•
الكرمي. القراآن  على  ا�ستناًدا  اال�ستح�سانات  يف  اخلطاأ  تو�سيح  	•

اخلاطئة. االأفكار  الإي�ساح  اتباعه  يجب  الذي  املنهج  على  التعرف  	•
عنه. والدفاع  الدين  حلماية  اتباعها  يجب  التي  االأ�ساليب  على  التعرف  	•

عقول  وحماية  الظاهرة  هذه  على  للق�ساء  تو�سياته  العلمي  البحث  تقدمي  	•
النا�ض.

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

الواقع الفعلي.
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متهيـــــــد
ال �سك اأن الدعوة من اأعظم اأنواع العبادات فال ي�سح فيها االبتداع واالحداث   
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   
غري  اأو  العقول،  ا�ستدراكات  اأو  الب�سرية،  اال�ستح�سانات  من  �سيء  فيها  يكون  اأن 

ذلك، مهما ح�ُسنت نية الفاعل ما دام اأنه بدعة")1(.  
الكتابة واحلديث عن هذا املو�سوع نورد  اإىل  اأن ندلف  املنا�سب قبل  ومن   
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 
اإليهم، وهذا  الَعالمة على عزوها  العلم يف كتبهم، فهذا  اأهل  ن�ض على بدعيتها من 
النوع هو االأكرث، واالآخر: بدع مل اأجد من ن�ض على بدعيتها ولكن ال�سنة اأو القواعد 
العزو، ومرجع هذه  عليه خلوه من  الدليل  فهذا  ببدعيتها،  االأ�سولية حتكم  العلمية 

البدع اإىل اأمور:
�لأول: اأحاديث �سعيفة ال يجوز االحتجاج بها وال ن�سبتها اإىل النبي �سلى الله عليه 
و�سلم، ومثل هذا ال يجوز العمل به عندنا على ما بينته يف مقدمة "�سفة �سالة النبي 

�سلى الله عليه و�سلم" وهو مذهب جماعة من اأهل العلم كابن تيمية وغريه.
اأمرها على بع�ض الفقهاء فبنوا  اأو ال اأ�سل لها، خفي  �لثاين: اأحاديث مو�سوعة، 

عليها اأحكاًما هي من �سميم البدع وحمدثات االأمور.
�لثالث: اجتهادات وا�ستح�سانات �سدرت من بع�ض الفقهاء خا�سة املتاأخرين منهم، 
امل�سلمات، حتى �سارت  االأمور  �ساقوها م�ساق  بل  دليل �سرعي،  باأي  يدعموها  مل 
�سنن تتبع، وال يخفي على املتب�سر يف دينه اأن ذلك مما ال ي�سوغ اتباعه اإذ ال �سرع 

�إعانة �مل�ستفيد، د. �سالح �لفوز�ن، موؤ�س�سة �لر�سالة، �لريا�ص، ط:3، 1423هـ. )61/1(.   )1( 
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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.
�لر�بع: عادات وخرافات ال يدل عليها �سرع وال ي�سهد لها عقل، واإن عمل بها بع�ض 
اجلهال واتخذوها �سرعة لهم، ومل يعمدوا من يوؤيدهم ولو يف بع�ض ذلك ممن يدعي 
العلم ويتزيا بزيهم، ثم ليعلم اأن هذه البدع لي�ست خطورتها يف ن�سبة واحدة، بل هي 
على درجات بع�سها �سرك وكفر �سريح وبع�سها دون ذلك، ولكن يجب اأن نعلم اأن 
اأ�سغر بدعة ياأتي الرجل بها يف الدين هي حمرمة بعد تبني كونها بدعة، فلي�ض يف 
البدع -كما يتوهم البع�ض- ما هو يف رتبة املكروه فقط، كيف ور�سول الله �سلى 
الله عليه و�سلم يقول: ))كل بدعة �ساللة وكل �ساللة يف النار(()1(. اأي �ساحبها، 
وقد حقق هذا اأمت حتقيق االإمام ال�ساطبي يف كتابه العظيم االعت�سام ولذلك فاأمر 
اإال طائفة من  اأكرث النا�ض يف غفلة عنه، وال يعرف ذلك  البدعة خطري جًدا واليزال 

اأهل العلم)2(.
�سرعي  �سند  ال  واجتهادات  ا�ستح�سانات  من  الدعوة  يف  اأُدخل  ولهذافما   
ما كان موافقًا  ي�سرع، وبالتايل  فيه ونتاأمل؛ منعًا الحداث ما مل  ننظر  اأن  لهفالبد 
لدعوة النبي �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 �لإمام �أحمد، كتاب: م�سند �ل�ساميني، باب: حديث �لعربا�ص بن �سارية عن �لنبي -�سلى �لله عليه و�سلم-، رقم �حلديث: )17146(،ج    )1( 
28، �ص:375، و�سنن �أبي د�ود، كتاب: �ل�سنة، باب: يف لزوم �ل�سنة، رقم �حلديث: )4607(،  5/ 12، و�سنن �لرتمذي، كتاب: �لعلم عن 
ر�سول �لله ، باب: �لأخذ بال�سنة و�جتناب �لبدع، رقم �حلديث: )2676(،  4/ 408، وقال �لألباين: حديث �سحيح. �نظر: �إرو�ء �لغليل 
يف تخريج �أحاديث منار �ل�سبيل، �لألباين، �ملكتب �لإ�سالمي، بريوت، �لطبعة �لثانية، 1405هـ،ج 8، �ص:150، و�نظر: �سحيح �لرتغيب 

و�لرتهيب، �لألباين، 10/1.
�نظر: منا�سك �حلج و�لعمرة، نا�سر �لدين �لألباين، د�ر �ملعارف، ط: 1، بدون �سنة �لطبع، �ص:44-43.   )2( 
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املبحث االأول
�لأمر بالدعوة �إىل �لله 

قال تعاىل:}وَلَْتُكن مِّنُكمْ ُأمٌَّة يَدْعُونَ إِلَى الَْخيِْر وَيَْأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَِن   
الْمُنَكِر وَُأوْلَـئِكَ هُمُ الْمُْفلِحُون{ ]�آل عمر�ن: 104[.

الفالح،  اأراد  ملن  اإليه  بالدعوة  الله عز وجل  من  اأمر  الكرمية  االآية  يف هذه   
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 
تاأوياًل  ال�سرعية  الن�سو�ض  بع�ض  يتاأول  كمن  امل�ساألة،  هذه  يف  املحدثة  واالآراء 
خاطئًا ويفهمها فهمًا جمانبًا لل�سواب واحلق، ومن املعلوم اأن الن�سو�ض ال�سريحة 

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

بِمَن َضلَّ عَن سَِبيلِهِ وَهُوَ َأعَْلمُ بِالْمُهَْتدِين{ ]�لنحل: 125[.
 ،]87 ]�لق�س�ص:  الْمُشِْركِني{  مِنَ  َتُكونَنَّ  وََل  رَبِّكَ  إِلَى  }وَادْعُ  تعاىل:  قال  ومنها   
ومنها قوله �سبحانه: }ُقْل هَـذِهِ سَِبيلِي َأدْعُو إِلَى اللّهِ عََلى بَصِريَةٍ َأنَْا وَمَِن اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ 
اللّهِ وَمَا َأنَْا مِنَ الْمُشِْركِني{ ]يو�سف: 108[، فبني �سبحانه: اأن اأتباع الر�سول )�سلى الله 
عليه و�سلم( هم الدعاة اإىل الله، وهم اأهل الب�سائر، والواجب -كما هو معلوم- هو 

�نظر: تف�سري �لقر�آن �لعظيم، �بن كثري، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، ط1، 1419هـ، 78/2.   )1( 



جملة ت�أ�صيل العلوم {116}

اتباعه وال�سري على منهاجه عليه ال�سالة وال�سالم، كما قال تعاىل: }لََقدْ َكانَ لَُكمْ 
مَن َكانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الخِرَ وََذَكرَ اللَّهَ َكثِريًا{ ]�لأحز�ب: 21[، 

ِّ
فِي رَسُوِل اللَّهِ ُأسْوَةٌ حَسَنٌَة ل

و�سرح العلماء باأن الدعوة 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 
، واإذا مل يقم اأهل االإقليم اأو اأهل القطر املعني  الباقني �سنة موؤكدة وعماًل �ساحلًا جلياًلً
عموم  اإىل  بالنظر  اأما  الواجب،  تركوا  الأنهم  عاما؛  االإثم  �سار  التمام  على  بالدعوة 
البالد، فالواجب اأن يوجد طائفة منت�سبة تقوم 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(.
بن  عمرو  بن  عبدالله  فعن  وجوبها  على  تدل  والتي  ال�سنة  من  االأدلة  ومن   
ي ولو  العا�ض ر�سي الله عنه قال: قال ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم: ))بلُِّغوا عنِّ
اأ مقعده من  ًدا َفْليَتَبوَّ ُثوا عن بني اإ�سرائيل وال حرج، ومن كذب عليَّ متعمِّ اآية، وحدِّ

النار(()3(.
يوؤول فهم بع�ض  الله واجبة واأن من  اإىل  الدعوة  اأن  لنا  ومما �سبق يت�سح   
اأخطاأ  فقد  القا�سر  فهمه  اإىل  بها  يتعلق  وما  حكمها  بيان  يف  الواردة  الن�سو�ض 

واأحدث قواًل خمالفًا لل�سواب.
ن�سرت يف جملة �لدعوة يف �لعدد )1469( بتاريخ 1415/6/28 هـ. )جمموع فتاوى ومقالت �ل�سيخ �بن باز 8/408(.   )1( 

جمموع �لفتاوى، �بن تيمية، حتقيق: �بن قا�سم، جممع �مللك فهد لطباعة �مل�سحف �ل�سريف، �ملدينة �ملنورة، بدون رقم �لطبعة، 1416هـ،    )2( 
.166/15

بن زهري  �لبخاري، حتقيق: حممد حممد  و�أيامه،  عليه و�سلم و�سننه  �لله  �لله �سلى  ر�سول  �أمور  من  �ملخت�سر  �ل�سحيح  �مل�سند  �جلامع    )3( 
�لنا�سر، د�ر طوق �لنجاة، بريوت، ط: �لأوىل، 1422هـ، كتاب: �أحاديث �لأنبياء، باب: ما ذكر عن بني �إ�سر�ئيل، رقم �حلديث:)3461(، 

.170/4
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املبحث الثاين
بيان �أن �لدعوة ل تكون �إل بالعلم 

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

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

اإليه واأال يدعو اإال على علم اإن 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 اأدعو اإىل تركه، ويف اأ�سلوب الدعوة وحال املدعوين، و�سلوك الطريق 

ال�سحيح يف 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(. وقال اأي�سًا: "واأما الدعوة بال 
علم فاإنها دعوة على جهل والدعوة على جهل �سررها اأكرب من نفعهما؛ الأن هذا الداعية 

قد ن�سب نف�سه موجهًا ومر�سدًا، فاإذا كان جاهاًل فاإنه يكون بذلك �سااًل م�ساًل ")3(.
-:"قاعدة  الله  – رحمه  الوهاب  عبد  بن  حممد  ال�سيخ  الدعوة  اإمام  وقال   
ال�سالل: القول على الله بال علم")4(. 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 �سالحًا لك فجند الله هم الغالبون باحلجة و الل�سان كما اأنهم 
الغالبون بال�سيف و ال�سنان و اإنا اخلوف على املوحد الذي ي�سلك الطريق و لي�ض 

معه �سالح")5(.
�لب�سرية يف �لدعوة �إىل �لله، عزيز فرحان �لعنزي، تقدمي: �سالح �آل �ل�سيخ، د�ر �لإمام مالك، �أبو ظبي، ط: �لأوىل، 1426هـ، �ص: 13.   )1( 

�سرح ريا�ص �ل�ساحلني، �بن عثيمني، د�ر �لوطن، �لريا�ص، بدون رقم �لطبعة، 1426هـ، 348/2.   )2( 
ز�د �لد�عية �إىل �لله، �بن عثيمني، د�ر �لثقة، مكة �ملكرمة، ط: �لأوىل، 1412هـ، �ص: 11.   )3( 

م�سائل �جلاهلية، حممد بن عبد �لوهاب، د�ر طويق، �لريا�ص، ط: �لثانية، بدون �سنة �لطبع، �ص:351.   )4( 
�لبد�ية و�لنهاية، �بن كثري، د�ر �لفكر،  بريوت، 1407ه، 40/14.   )5( 
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املبحث الثالث
�لأمر بالدعوة �إىل �لله باحلكمة و�ملوعظة �حل�سنة

َّتِي  قال تعاىل: }ادْعُ إِلِى سَِبيِل رَبِّكَ بِالْحِْكمَةِ وَالْمَوْعَِظةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِال  
هِيَ َأحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ َأعَْلمُ بِمَن َضلَّ عَن سَِبيلِهِ وَهُوَ َأعَْلمُ بِالْمُهَْتدِين{]�لنحل: 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 
باملهاترة  وال  وال�سوء  بالغلظة  وال  واحلمق  باجلهالة  تكون  ال  الدعوة  واأن  وعلمه، 
اإن  اأفرادًا؛ حيث  اأو  كانوا  الدعوة جماعة  اإىل  ينت�سب  يفعله كثري ممن  واملراء،كما 

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

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

بح�سب مراتب اخللق:
امل�ستجيب القابل الذكي الذي ال يعاند احلق وال ياأباه يدعى بطريق احلكمة.  .1

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

املعاند اجلاحد يجادل بالتي هي اأح�سن")2(.  .3
الواردة  االأ�ساليب  منهجًا يف دعوته م�ستخدمًا  االآية  يتخذ هذه  فمن  ولهذا   
له  – حتققت  الله عليه و�سلم  الله تعاىل وكان يدعو ر�سوله - �سلى  اأمر  فيها كما 
تي�سري �لكرمي �لرحمن يف تف�سري كالم �ملنان، �ل�سعدي، حتقيق: عبد �لرحمن �للويحق، موؤ�س�سة �لر�سالة، بريوت، ط: �لأوىل، 1420هـ،    )1( 

�ص: 452.
�نظر: مفتاح د�ر �ل�سعادة ومن�سور ولية �لعلم و�لإر�دة، �بن قيم �جلوزية، د�ر �لكتب �لعاملية، بريوت، بدون رقم �لطبعة، بدون �سنة �لطبع،    )2( 

�ص: 153.
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اأ�ساليب  التي كان يرجوها وفق منهج قومي، وبذلك ي�سلم من ا�ستح�سان  االأهداف 
دعوية ت�سر به وبدعوته.

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

النا�ض بالقوة والقتل والتخويف والكراهية.
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املبحث الرابع
بيان م�سروعية �لدعوة �إىل �لله بالق�س�ص و�لأمثال 

َفمََثُلهُ  هَوَاهُ  وَاتَّبَعَ  اَلرِْض  إِلَى  َأخَْلدَ  وَلَـكِنَّهُ  بِهَا  لَرََفعْنَاهُ  شِْئنَا  تعاىل:}وَلَوْ  قال   
بُواْ بِآيَاتِنَا َفاْقصُِص  َّذِينَ َكذَّ لِكَ مََثُل الَْقوِْم ال َكمََثِل الَْكلِْب إِن َتحْمِْل عََليْهِ يَلْهَثْ َأوْ َتْترُْكهُ يَلْهَث ذَّ

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

الق�سا�ض ممن تو�سع يف ذكرها، ولو كان ذلك بق�سد ا�ستمالة املدعو.
ا�ُض الأن الغالب منهم االت�ساع  قال ابن اجلوزي - رحمه الله -: " ُذم الُق�سَّ  
ّط فيما يورده، ورمبا اعتمد على  �ضرِ دون ذكر العلم املفيد، ثم غالُبهم ُيَخلرِ بذكر الَق�سَ

ما اأكرثه حمال")1(.
الق�س�ض واالأمثال عن اخلياالت والغرائب، واكتفى  وبالتايل متى خرجت   
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.
منه  ي�ستفاد  القراآن  يف  االأمثال  "�سرب  الله-:  –رحمه  القيم  ابن  يقول   
اأمور كثرية: التذكري، والوعظ، واحلث، والزجر، واالعتبار... وتاأتي اأمثال القراآن 
الثواب والعقاب، وعلى  م�ستملة على بيان تفاوت االأجر، وعلى املدح والذم، وعلى 

تفخيم االأمر وحتقريه")2(.

�نظر: تلبي�ص �إبلي�ص، �بن �جلوزي، د�ر �لفكر، بريوت، ط: �لأوىل، 1421هـ، �ص: 111.   )1( 
�لربهان يف علوم �لقر�آن: �لإمام بدر �لدين حممد بن عبد�لله �لزرك�سي 1 /487، حتقيق: حممد �أبو �لف�سل �إبر�هيم، د�ر �ملعرفة، بريوت،    )2( 

ط:بدون، 1391هـ1972م.
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النبوية باالأمثال التي يقرب بها املعنى، ويثبت يف نف�ض  كما زخرت ال�سنة   
املدعو، كقوله - �سلى الله عليه و�سلم -: ))مثل املوؤمن كمثل اخلامة من الزرع، من 
اأ بالبالء، والفاجر كاالأرزة �سماء معتدلة؛  حيث اأتتها الريح كفاأتها، فاإذا اعتدلت تَكفَّ

حتى يق�سمها الله اإذا �ساء(()1(. 
الله  اأمر  جاءه  حيث  املوؤمن  "اأن  مبينًا:  املثل  �سرب  جاء  احلديث  هذا  يف   
اإن�ساع له، فاإن وقع له خري فرح به و�سكر، واإن وقع مكروه �سرب ورجا فيه اخلري 
واالأجر، فاإذا اندفع عنه اعتدل �ساكرًا، والكافر ال يتفقده الله باختياره، بل يح�سل 
له التي�سري يف 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(.

 )1(   �أخرجه �لبخاري يف �سحيحه، كتاب: �ملر�سى و�لطب، باب: ما جاء يف كفارة �ملر�ص، رقم �حلديث)5664(.
�نظر: فتح �لباري �سرح �سحيح �لبخاري، �بن حجر �لع�سقالين، حتقيق: حممد فوؤ�د عبد �لباقي، د�ر �ملعرفة، بريوت، بدون رقم �لطبعة    )2( 

و�سنة �لن�سر، 10 /107.
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املبحث اخلام�ض
�لأمر بدعوة �لأقارب

قال تعاىل:}وََأنذِرْ عَشِريََتكَ اَلْقرَبنِي{]�ل�سعر�ء: 214[.  
اأمر من الله تعاىل لنبيه حممد �سلى الله عليه و�سلم  يف هذه االآية الكرمية   
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 
والراأفة  العطف  من  للقريب  القريب  ياأخذ  ما  ياأخذه  ال  واأن  االمتناع،  لالأبعدين يف 

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   
اإىل  فينتقل  له  اال�ستجابة  وعدم  االمتناع  منهم  يجد  حيث  واأهله  اأقاربه  دعوة  عليه 
دعوة غريهم وهذا اإن اأقام عليهم احلجة وحاول معهم فال باأ�ض، ومن ال�سواهد على 

ذلك دعوة نوح 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 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.
�نظر: فتح �لباري، �بن حجر �لع�سقالين، 503/8.   )1( 

تف�سري �لقر�آن �لعظيم، �بن كثري، 280/4.   )2( 
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املبحث ال�ساد�ض
�لنهي عن �جلد�ل

مِنْهُمْ  َظَلمُوا  َّذِينَ  ال إِلَّ  َأحْسَنُ  َّتِي هِيَ  بِال إِلَّ  الْكَِتاِب  َأهَْل  ُتجَادُِلوا  }وََل  تعاىل:  قال   
َّذِي ُأنِزَل إِلَيْنَا وَُأنِزَل إِلَيُْكمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُُكمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُون{]�لعنكبوت: 46[. وَُقوُلوا آمَنَّا بِال

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

ل�سورة الدعوة خ�سو�سًا واالإ�سالم عمومًا والكراهية والعداء بني الداعي واملدعو. 
يقول ال�سافعي –رحمه الله-: "ما ناظرت اأحًدا قطُّ فاأحببت اأن ُيخطئ، وما   
كلمت اأحدًا قطُّ واأنا اأبايل اأن يبني الله احلق على ل�ساين اأو على ل�سانه، وما اأوردت 
ُته، وال كابرين اأحد على  احلق واحلجة على اأحد فقبلها مني اإال هبته، وانعقدت حمبَّ
احلق ودفع 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(.
جميع  يف  واجلدال  املراء  ترك  على  و�سلم  عليه  الله  �سلى  النبي  حثَّ  وقد   
ا(()2(،  قًّ راَء، واإْن كان حُمرِ َن تَرك املرِ ةرِ ملرِ االأحوال، فقال: ))اأنا زعيٌم بَبْيٍت يف َرَب�ضرِ اجَلنَّ

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

�نظر: حلية �لأولياء وطبقات �لأ�سفياء، �أبو نعيم �لأ�سبهاين، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، بدون رقم �لطبعة، 1409هـ، 117/9.   )1( 
رو�ه �أبو د�وود يف �ل�سنن، رقم �حلديث: )4800(، حتقيق: حممد حميي �لدين عبد �حلميد، �ملكتبة �لع�سرية، �سيد�، بريوت 253/4، وقال    )2( 

�لألباين: حديث ح�سن.
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ال�سباب 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، اإال اأن يكون ذلك الزلل مما 

يحاذر ا�ستقراره عند ال�سامعني، فينبههم على 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(.

�لي�ساح، �بن �جلوزي، حتقيق: حممود بن حممد �ل�سيد �لدغيم، مكتبة مدبويل، ط: �لأوىل، 1415هـ، �ص.   )1( 
�نظر: �لرد على �ملنطقيني، �بن تيمية، د�ر �ملعرفة، بريوت، يدون رقم �لطبعة،بدون �سنة �لطبع، 468.   )2( 
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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  على  واملجد،  الثناء  اأهل  فهو  كله،  اخلري  عليه  واأثني  تعاىل  الله  فاأحمد   
املخت�سر،وقد كان من  البحث  باإنهاء هذا  القيام  على  واأر�سد،  واأعان  وفق و�سدد، 

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

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

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

اإن الدعوة بالق�س�ض واالأمثال الواردة يف القراآن و�سحيح ال�سنة واالأثار فيها   -4
كفاية وقنية عن الدعوة بالغرائب واخلياالت.

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

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

تو�سيات �لبحث:
يف �سوء النتائج التي مت التو�سل اإليها:  

الوازع  لتقوية  م�ستمرة  ب�سفة  ندوات  عمل  ب�سرورة  العلمي  البحث  يو�سي  	•
اإىل  حتتاج  ال  باأنها  الدعوة  �سورة  ت�سحيح  ا  واأي�سً النا�ض،  لدى  الديني 

ا�ستح�سانات.
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معلومات  اأي  الأخذ  فيها  موثوق  م�سادر  اإىل  التقرب  ب�سرورة  البحث  يو�سي  	•
دينية.

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

الظاهرة يف  هذه  انت�سار  بخطر  التوعية  ثقافة  ادخال  ب�سرورة  البحث  يو�سي  	•
الدعوةواالأخذ باملنهج ال�سحيح.
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�مل�سادر و�ملر�جع
الكرمي. القراآن  	•

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

الر�سالة.  ط3.موؤ�س�سة  امل�ستفيد.  اإعانة  )1423هـ(.  �سالح.  الفوزان،  	•
الريا�ض.

بريوت. الفكر،  دار  والنهاية.  البداية  )1407هـ(.  كثري.  ابن  	•
الف�سل  اأبو  حممد  حتقيق:  القراآن،  علوم  يف  )د.ت(.الربهان  الزرك�سي.  	•

اإبراهيم.دار املعرفة، بريوت.
تقدمي:  ط1.  الله.  اإىل  الدعوة  يف  )1526هـ(الب�سرية  فرحان.  عزيز  العنزي،  	•

�سالح اآل ال�سيخ. دار االإمام مالك.اأبو ظبي، ط: االأوىل، 1426هـ.
ابن كثري. )1419هـ(. تف�سري القراآن العظيم. ط1. دار الكتب العلمية. بريوت. 	•

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

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

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

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

الكتب العلمية. بريوت.



جملة ت�أ�صيل العلوم {128}

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

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  )1426هـ(.�سرح  عثيمني.  ابن  	•

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

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

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

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

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

العلم واالإرادة،ط 1. دار الكتب العاملية. بريوت.
املعارف. دار  ط1،  والعمرة.  احلج  منا�سك  )د.ت(.  الدين.  نا�سر  االألباين،  	•
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الفوائد الدعوية احلقة املستنبطة من فتح مكة »دراسة وصفية حتليلية«
د. يو�صف حممد النور ح�مد• 

�مللخــــــ�ص
تناول البحث فتح مكة الذي من اأعظم الفتوح يف التاريخ االإ�سالمي ، يهدف   
وذلك  مكة  فتح  اإىل  اأدت  التي  االأ�سباب  يف  تتوفر  التي  الفوائد  اإبراز  اإىل  البحث 
لال�ستفادة منها واالعتبار بها  ، اعتمد الباحث على املنهج الو�سفي، هذا بجانب املنهج 
وال�سواهد  الن�سو�ض  وعزو  االأ�سلي  م�سدره  من  الن�ض  وايراد  اأحيانًا،  التحليلي 
كم والفوائد واالأحكام من  اإىل م�سادرها االأ�سلية .، ومن اأهم النتائج ا�ستنباط احلرِ
اأحداث ال�سرية النبوية وفتح مكة املكرمة ، جمع ما تفرق من ا�ستنباطات يف كتب 
ال�سرية امل�سهورة اخلا�ض بفتح مكة . ذكر ما جاء من فوائد يف بع�ض كتب �سروح 
احلديث حول اأحداث فتح مكة . فتح مكة كان فتحًا لالإ�سالم بدخول النا�ض يف دين 
اأهم التو�سيات احتمال قلة اأدب غري امل�سلمني يف التطاول على  اأفواجًا . ومن  الله 
االإ�سالم وردهم ردًا جمياًل للم�سلحة العامة . على امل�سلم ا�ستحباب التفاوؤل دائمًا . 
على االإمام اأو االأمري اإذا ما طلب منه الن�سريف حالة نق�ض العهد ال يرف�ض مادام فيه 

م�سلحة امل�سلمني.

الأ�ستاذ امل�سارك بكلية الرتبية - جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم - ال�سودان. 	•

�لبحث رقم )5(
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Abstract
 The conquest of Makkah is considered one of the greatest 
conquests in Islamic history, which encouraged the researcher 
to	trace	this	conquest	and	extract	the	benefits	from	it,	from	the	
beginning of preparation for this conquest until its completion. 
The	reasons	that	led	to	this	conquest,	and	the	benefits	followed	
from the beginning of the journey of the Prophet, peace and 
blessings be upon him, and his honorable companions heading 
towards Mecca, and how the secret of this journey, which is 
useful in surprising the enemy, was concealed, until entering 
Mecca.
And	all	of	this	benefits	came	in	perfect	harmony	that	shows	
to the honorable reader the greatness of the leaders of Islam, 
and how they were planning for such invasions. Likewise, 
the	benefit	came	from	the	patience	of	the	Prophet,	peace	and	
blessings of God be upon him, and his companions to the 
harm of the enemy while not being exposed to those who did 
not	sin	on	the	path	of	their	path,	and	the	benefits	also	came	in	
the forgiveness when they were able, when the Prophet, peace 
be upon him, pardoned the people of Mecca after they had all 
become prisoners to him.
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مقدمــــــــــــــة
ونعوذ  اإليه،  ونتوب  ون�ستهديه  ون�ستغفره  ون�ستعينه  نحمده  لله  احلمد  اإن   
بالله من �سرور اأنف�سنا و�سيئات اأعمالنا، واأ�سهد اأن ال اإله اإال الله وحده ال �سريك له، 

واأ�سهد اأن حممدًا عبده ور�سوله.
باأعماله  لنا  ترجم  نبيًا،  ر�سواًل  الله  عبد  بن  لنا حممد  بعث  الذي  لله  احلمد   
واأفعاله واأقواله واأخالقه منهج االإ�سالم تطبيقًا وتفعياًل، واأعطانا املثالية يف العبادات 
واملعامالت واالأخالق يف البيت وامل�سجد ومع االأ�سدقاء واالأقارب واالأعداء. فن�سر 
الله تعاىل به هذا الدين القومي، حتى و�سل م�سارق االأر�ض ومغاربها، ودخل النا�ض 
يف دين الله اأفواجًا، من عرب وعجم، بل و�سربوا اأكباد االإبل يف حياته حتى راأوه 
واآمنوا به. وقد عني علماء هذه االأمة بت�سجيل �سريته العطرة يف تفا�سيلها الدقيقة 
َدت لها اجلل�سات  حتى و�سلت لنا كما كان عليه ال�سالة وال�سالم يف احلقيقة، وُعقرِ
اإليه  يحتاج  ما  �سريته   ت�سمنت  ولقد  املختلفة.  العلم  دور  يف  العلمية  واملناق�سات 
االإن�سان يف دار معاده ومعا�سه، وت�سمنت من الفوائد والدرو�ض والعظات والعرب 
املبارك،  الهدي  من  يحتاجه  ما  جيل  كل  لتعطي  واإنها  الكتب،  اأ�سفار  عن  تغني  ما 
الذي ينري له طريق م�سريته العلمية والدعوية والرتبوية واالأ�سرية واالجتماعية، ويف 
اآدابه اخلا�سة واأخالقه العامة، ويف مهنته ومدر�سته وجامعته وحميط اأ�سدقائه ومع 

زوجته واأبنائه.  
واإن درا�سة ال�سرية بعمق من التفكري ل�سرب غور ما فيها من فوائد مكنونه   
لعمل دائم ال تنقطع غزارة فوائده، فروافد ال�سرية النبوية تتعدد يف �سعب احلياة 
الهمم  فت�سحد  امل�ستقيم.  والطريق  احلق  اإىل  ال�سائرين  اأفئدة  بها  لتغذي  املختلفة 
وتعلوا باخُلُلق وترفع الذكر ويتو�سع بها الذهن، وتزكوا بها االأنف�ض، وتتعطر بها 
الطباع ال�سليمة، وتن�سلح بها املفاهيم الفا�سدة، وحتيا بها القلوب امليتة، ويتو�سع 
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بها االأفق، ويتزين بها االأدب، فقد تغذى بها العلماء فاأنار الله بها اأفئدتهم وعقولهم، 
وانقدح على اخلري فكرهم، وورثوا �سريته وعلمه، فاأورثهم الله حمبة خلقه، فتدافع 

النا�ض عليهم يتعلمون من علمهم، ويهتدون بفقههم. 
وملا اأن يف ال�سرية النبوية العطرة من الفوائد ماال يح�سيه ويقتفيه العلماء،   
ويحده الباحثون، راأيت اأن اأدر�ض �سريته وا�ستجلي منها ما يوفقني الله تعاىل اإليه 

من الفوائد والعرب والدرو�ض، لي�ستفيد منها من يوفقه الله تعاىل اإىل هذا البحث. 
واإن منهجي يف هذه الدرا�سة يقوم على اأن ال�سرية النبوية قد حظيت باهتمام   
العلماء، ف�سنفوا فيها االأ�سفار، وحققوا م�سادرها يف م�سنفات عديدة، وبينوا ما 
�سح منها وما �سعف من الروايات، وبنًي بع�سهم اختالف الروايات للحدث الواحد، 
فقد ا�ستفدت من ذلك اجلهد العظيم، واكتفيت بالن�ض الواحد اإذا تعددت الروايات. 
اإذا  الن�ض  اأحلل هذا  ثم  االأ�سلي كما هو،  الن�ض من م�سدره  اإيراد  واجتهدت يف 

احتاج اإىل ذلك مع بيان فوائده وتطبيقاته. 
      وبالتايل مل اأكرث من ذكر الروايات، بقدر ما اأنظر يف الرواية من فوائد وعرب 
ومواعظ، فاأ�ستجليها واأقدمها مبا يتوافق مع حاجات اليوم ُبغية الربط بني ال�سرية 
ومل  االأزمان،  ح�سب  متقاربة  �سور  يف  تتجدد  التي  االأمة  اأبناء  وحاجات  النبوية 
واالأحكام  ال�سمائل  من  النبوية  ال�سرية  وتفا�سيل  دقائق  كل  البحث  هذا  ي�ستوعب 
وغريها، بل هو قطف متدرج بحيث يجد القارئ املالمح العامة لل�سرية النبوية العطرة 
التي اعتاد اأن يقراأها يف كتب ال�سرية. ومما قمت به عزو الن�سو�ض وال�سواهد اإىل 
م�سادرها االأ�سلية، وكذلك عزو االآيات القراآنية اإىل مكانها من امل�سحف ال�سريف، 

واالأحاديث النبوية اإىل م�سادرها من كتب ال�سنة. 
�أ�سباب �ختيار �ملو�سوع:

ك�سف وبيان الفوائد التي ت�ستفيد منها االأمة االإ�سالمية من فتح مكة.  
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�لأهد�ف �لبحث:
يهدف البحث اإىل اإبراز الفوائد التي تتوفر يف االأ�سباب التي اأدت اإىل فتح   

مكة وذلك لال�ستفادة منها واالعتبار بها 
�أهمية �لبحث:

  تكمن اأهمية البحث يف تو�سيح الفوائد التي �ساحبت فتح مكة مما يقينا يف 
زمننا احلا�سر من اأخالق ومعامالت طيبة مع االآخرين.

منهجية �لبحث:
ا�ستخدم الباحث املنهج اال�ستقرائي التحليلي.  

منهج �لبحث:
اعتمد الباحث على املنهج الو�سفي، هذا بجانب املنهج التحليلي اأحيانًا، وايراد   

الن�ض من م�سدره االأ�سلي وعزو الن�سو�ض وال�سواهد اإىل م�سادرها االأ�سلية.
تنظيم �لبحث:

ا�ستمل البحث على مقدمة وخم�سة مباحث وخامتة.  
املبحث االأول: مفهوم �لفو�ئد يف �للغة و�ل�سطالح.

�أوًل: مفهوم �لفو�ئد لغة.   
ثانيًا: مفهوم �لفو�ئد ��سطالحًا.

املبحث الثاين: مكة �ملكرمة – مكانتها، �أهميتها، وف�سلها.
املبحث الثالث: �لفو�ئد �مل�ستنبطة من �أ�سباب فتح مكة.

املبحث الرابع: �لفو�ئد �مل�ستنبطة من م�سرية �لنبي )�سلى �لله عليه و�سلم( 
يف رم�سان. 

املبحث اخلام�ض: �لفو�ئد �مل�ستنبطة من كيفية دخول مكة و�إمتام �لفتح.
خامتة: وبها النتائج والتو�سيات. 

ثبت بامل�سادر واملراجع. 
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املبحث االأول
 مفهوم �لفو�ئد

 �لفائدة:
ما اأفاد الله تعاىل العبد من خري ي�ستفيده وي�ستحدثه، وجمعها فوائد.   

يقال اإنهما ليتفايدان باملال بينهما: اأي يفيد كل واحد منهما �ساحبه. والنا�ض   
يقولون: هما يتفاودان العلم: اأي يفيد كل واحد منهما االآخر. 

والفائدة ما ا�ستفدت من علم اأو مال، تقول منه: فادت له فائدة. اأفدت املال:   
اأي اأعطيته غريي. واأفدته: ا�ستفدته. وفاد املال نف�سه لفالن: يفيد اإذا ثبت له مال. 

واال�سم الفائدة. ويف حديث ابن عبا�ض ر�سي الله عنهما يف الرجل ي�ستفيد   
املال بطريق الربح اأو غريه، قال: يزكيه يوم ي�ستفيده: اأي يوم ميلكه. 

وهذا لعله مذهب له، واإال فال قائل به من الفقهاء اإال اأن يكون للرجل مال قد   
حال عليه احلول، وا�ستفاد قبل وجوب الزكاة فيه مااًل، في�سيفه اإليه ويجعل حولهما 

واحدًا ويزكي اجلميع. وهو مذهب اأبي حنيفة وغريه)1(. 
ونقول فادت لفالن فائدة فيدًا: ح�سلت له هذه الفائدة. واملال لفالن: ثبت له،   

وفالن: تبخرت 
اأي اكت�سبه  اأو علمًا:  اأفاد منه مااًل  اأو مااًل: اكت�سبه، يقال:  اأفاد فالن علمًا   

اإياه. 
وتفايدا باملال اأو العلم: اأفاد كل واحد منهما �ساحبه. والفائدة: ما ي�ستفاد   

من علم اأو مال اأي ربح املال يف زمن حمدد ب�سعر حمدد وت�سمى فوائد)2(. 
هذه  له  ح�سلت  اأي  فائدة:  له  وفادت  ذهب.  وقيل  ثبت  له:  املال  فيدًا:  فاد   

الفائدة. واأفاد اإفادة: الرجل، علمًا اأو مااًل: اأعطاه اإياه)3(. 
ل�سان �لعرب / �بن منظور ، )3498/6(.   )1( 

�ملعجم �لو�سيط / جممع �للغة �لعربية ، )714/2( .   )2( 
�ملنجد / معلوف ، �ص427 .   )3( 
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وا�ستفاد منه علمًا اأو مااًل: اأخذ منه واكت�سبه. وتفايد القوم باملال: اأفاد كل   
واحد منهما �ساحبه. والفائدة: الزيادة حت�سل لالإن�سان)1(. 

ومن هذه التعاريف اللغوية ال�سابقة الذكر، نخل�ض اإىل اأن الفائدة وجمعها   
فوائد. هي ما ي�ستفيد منه االإن�سان يف حياته من زيادة يف العلم اأو املال ينتفع به. 

�ملنجد / معلوف ، مرجع �سابق ، �ص428 .   )1( 



جملة ت�أ�صيل العلوم {136}

املبحث الثاين
مكة �ملكرمة مكانتها، �أهميتها، وف�سلها

مكة املكرمة هي بلد الله احلرام لها عدة اأ�سماء جاءت يف القراآن الكرمي منها:   
القرى، والقرية، واأم رحم،  االأمني، والبلدة، واأم  مكة وبكة، والبلد احلرام، والبلد 
والبا�سة، واحلاطمة – حتطم من ي�ستخف بها – والنا�سة – تن�سهم: اأي تخرجهم 

اخراجًا اإذا اأغ�سموا وظلموا)1(. 
والكوثي:  والن�سا�سة،  واملقد�سة،  قطام،  مثل  اأي�سًا: �سالح  اأ�سماءها  ومن   

وهي ا�سم ملكان يف مكة)2(. 
وملكة مكانة عظيمة يف نفو�ض امل�سلمني الأن فيها اأول بيت و�سع للنا�ض من   
اأجل العبادة. ويرجع تاريخ عمارتها اإىل عهد �سيدنا اإبراهيم عليه ال�سالم و�سيدنا 
الله عليه  اإ�سماعيل عليه ال�سالم. وعظمت مكانتها و�سرفت مبولد امل�سطفى )�سلى 
و�سلم( ون�ساأته فيها، وفيها كان مبعثه )�سلى الله عليه و�سلم( ومنها خرجت دعوة 
األف  مبائة  فيه  ال�سالة  تعد  الذي  احلرام  امل�سجد  وبها  الدنيا.  عمت  حتى  االإ�سالم 
ال�سالم، وبئر زمزم، ودار  عليه  اإبراهيم  مقام  االآثار  فيما �سواه. وفيها من  �سالة 
االأرقم، وغار حراء، وغار ثور، وجبلي ال�سفا واملروة، وفيها عرفة ومنى واملزدلفة 

وال يتم احلج اإال بها)3(. 
ولذا تعترب مكة من اأف�سل بقاع االأر�ض من جهة م�ساعفة ثواب ال�سلوات   
وكذلك احتوائها على البيت العتيق وجاء ذكرها بذلك يف القراآن الكرمي)4(. }إِنَّ 
لْعَالَمِنيَ * فِيهِ آيَاتٌ بَيِّـنَاتٌ مََّقامُ إِبْرَاهِيمَ 

ِّ
َة مُبَارَكًا وَهُدًى ل َأوََّل بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاِس لَلَّذِي بِبَكَّ

وَمَن دَخََلهُ َكانَ آمِنًا وَلِلّهِ عََلى النَّاِس حِجُّ الْبَيْتِ مَِن اسَْتَطاعَ إِلَيْهِ سَِبيلً وَمَن َكَفرَ َفِإنَّ اهلل 

نهاية �لأرب يف فنون �لأدب / �سهاب �لدين �أحمد بن عبد �لوهاب �لنويري ، ط1 ، ج1 ، د�ر �لكتب ، �لقاهرة ، )297/1( .   )1( 
معجم ما ��ستعجم من �أ�سماء �لبالد و�ملو��سع / �لطربي ، �أبو �لعبا�ص حمب �لدين ، حتقيق جمال طلبة ، ط1 ، 1998م ، د�ر �لكتب �لعلمية،    )2( 

بريوت ، �ص733 .
�ملحلى بالآثار / �بن حزم �لأندل�سي ، علي بن �أحمد ، حتقيق عبد �لغفار �سليمان ، ط1 ، د�ر �لكتب �لعلمية ، بريوت ، )325/5(.   )3( 

مكانة مكة �ملكرمة / عبد �لرحمن بودرع ، ط1 ، 2010م ، مطبعة �خلليج �لعربي ، �لريا�ص ، �ص28.   )4( 
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َغنِيٌّ عَِن الْعَالَمِنيَ{ ]�آل عمر�ن: 96-97[، }وَإِْذ َقاَل إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَْل هَـََذا بََلدًا آمِنًا وَارُْزْق 
عُهُ َقلِيلً ُثمَّ َأْضَطرُّهُ إِلَى 

ِّ
َأهَْلهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللّهِ وَالْيَوِْم الخِِر َقاَل وَمَن َكَفرَ َفُأمَت

عََذاِب النَّاِر وَبِْئسَ الْمَصِريُ{ ]�لبقرة: 126[.
وطبيعة  بجبالها  مكة  جالله  جل  الله  حمى  اإذ  عجيبة،  كونية  ظاهرة  وملكة   
فيها  تكرث  اجلبلية  االأرا�سي  اأغلب  اأن  واملعروف  والزالزل،  الرباكني  من  تكوينها 
الرباكني والزالزل، ومل ن�سمع يومًا اأن مبكة كان هناك بركان اأو زلزال رغم كرثة 
�سرة  فهي  الكربى،  الكونية  االأحداث  من  مكة  حمى  وجل  عز  الله  وكذلك  جبالها، 
االأر�ض، واأول ما برد من ق�سرتها، واأر�سخ مكان فيها، و�سخور جبالها من اأقوى 

ال�سخور واأ�سلبها)1(. 
كما اأن من ف�سلها دعا لها �سيدنا اإبراهيم عليه ال�سالم ربه اأن يجعل هذا البلد   
اآمن منهم بالله واليوم االآخر، ومن مل يوؤمن  اأهله من الثمرات من  اآمنًا، واأن يرزق 
اإىل حني. }وَإِْذ َقاَل إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَْل هَـََذا بََلدًا آمِنًا وَارُْزْق َأهَْلهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللّهِ 

عُهُ َقلِيلً ُثمَّ َأْضَطرُّهُ إِلَى عََذاِب النَّاِر وَبِْئسَ الْمَصِريُ{ ]�لبقرة: 126[.
ِّ
وَالْيَوِْم الخِِر َقاَل وَمَن َكَفرَ َفُأمَت

مكة املكرمة تعترب اأحب اأر�ض الله اإىل الله تعاىل، اإذ قال يف ذلك ر�سول الله   
)�سلى الله عليه و�سلم( وهو مهاجر من مكة اإىل املدينة املنورة خماطبًا مكة: )والله اإنك 

خلري اأر�ض الله واأحب اأر�ض الله اإىل الله، ولوال اأين اأُخرجت منك ما خرجت()2(. 
وهي اأحب اأر�ض الله اإىل ر�سول الله )�سلى الله عليه و�سلم(، عن ابن عبا�ض   
ر�سي الله عنهما قال: قال ر�سول الله )�سلى الله عليه و�سلم( عن مكة عند الهجرة: 
)ما اأطيبك من بلد، واأحبك اإيّل، ولوال اأن قومي اأخرجوين منك ما �سكنت غريك()3(. 
وحّرم الله مكة بحرمته: وكن ذلك منذ بدء اخلليقة وقبل بناء �سيدنا اإبراهيم   
الله عليه و�سلم( يوم فتح مكة:  الله )�سلى  للكعبة)4(. فقد قال ر�سول  ال�سالم  عليه 

مكة �ملكرمة منبع �لعلم و�حل�سارة / عبد �لله �سالح حبابي و�آخرين ، ط1 ، 2006م ، د�ر زهرة �ل�سرق ، �لقاهرة ، �ص26.   )1( 
�سحيح �لبخاري ، حديث رقم )6372( .   )2( 

�سنن �لرتمزي ، وهو حديث �سحيح ، رقم )3926(.   )3( 
ذكرى من مكة �ملكرمة / خالد حممد حامد ، ط1 ، 2005م ، د�ر �ملاأمون للرت�ث ، دم�سق ، �ص8 .   )4( 
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)اإن هذا البلد حّرمه الله يوم خلق ال�سموات واالأر�ض، فهو حرام بحرمة الله اإىل يوم 
القيامة، ال يع�سد �سوكه – اأي ال يقطع �سجره – وال ينفر �سيده – اأي ال يقام من 
ظله، وينزل مكانه – وال يلتقط لقطته اإال من عرفها – اأي من وجد �سيئًا ذا قيمة فال 
ياأخذه اإال لتعريفه، وال ي�سح له امتالكه –وال ُيخلى خالها – اأي ال يقطع ح�سي�سها 
َّمَا ُأمِرْتُ َأنْ َأعْبُدَ رَبَّ  لو كان رطبًا()1(. وقد ورد حترميها يف القراآن الكرمي. }إِن

َّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ ُكلُّ شَيْءٍ وَُأمِرْتُ َأنْ َأُكونَ مِنَ الْمُسْلِمِنيَ{ ]�لنمل: 91[. هَذِهِ الْبَلْدَةِ ال
الله عنها  مكة املكرمة ال يدخلها امل�سيخ الدجال: عن ال�سيدة عائ�سة ر�سي   

قالت: قال النبي )�سلى الله عليه و�سلم(: )ال يدخل الدجال مكة وال املدينة()2(. 
الْمُشِْرُكونَ  َّمَا  إِن آمَنُواْ  َّذِينَ  ال َأيُّهَا  }يَا  دخولها.  الكفار  على  املكرمة حرام  مكة   
نَجَسٌ َفلَ يَْقرَبُواْ الْمَسِْجدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِِهمْ هَـَذا وَإِنْ خِْفُتمْ عَيَْلًة َفسَوْفَ يُْغنِيُكمُ اللّهُ مِن 

َفْضلِهِ إِن شَاء إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ{ ]�لتوبة: 28[. ويكفي مكة املكرمة فخرًا اأن: 
بها ولد ر�سول الله )�سلى الله عليه و�سلم(.   -

بها بيت الله احلرام، الذي هو قبلة اأهل االأر�ض.   -
اأق�سم الله عز وجل بها يف القراآن الكرمي.   -

اأوجب الله على كل قادر االإتيان اإليها للحج والعمرة.   -
من  متجردين  رءو�سهم  كا�سفوا  وهم  عباده  على  دخولها  وجل  عز  الله  اأوجب   -

لبا�ض اأهل الدنيا. 
جعل الله الو�سول اإليها والطواف ببيتها مكفرًا ملا �سلف من الذنوب)3(.   -

�سحيح م�سلم ، حديث رقم )1353( .   )1( 
م�سند �لإمام �أحمد بن حنبل ، حديث رقم )26047( ، وهو حديث �سحيح .   )2( 

�أخبار مكة يف قدمي �لع�سر وحديثه / عبد �مللك عبد �لله ، ط1 ، �لنه�سة �حلديثة ، مكة �ملكرمة ، �ص132 .   )3( 
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املبحث الثالث
�لفو�ئد �مل�ستنبطة من �أ�سباب فتح مكة 

ملا كان من �سلح احلديبية بني ر�سول الله )�سلى الله عليه و�سلم( وبني قري�ض،   
كان فيما �سرطوا لر�سول الله )�سلى الله عليه و�سلم( و�سرط لهم: اأنه من اأحب من 
القبائل االأخرى اأن يدخل يف عهد ر�سول الله )�سلى الله عليه و�سلم( فله ذلك، ومن 
اأراد اأن يدخل يف عهد قري�ض فله ذلك، فدخلت خزاعة يف عهد ر�سول الله )�سلى الله 

عليه و�سلم(، ودخلت بنو بكر يف عهد قري�ض. 
ي�سيبوا من  اأن  واأرادوا  بكر  بني  الديل من  بنو  اغتنمها  الهدنة  كانت  فلما   
خزاعة منهم ثاأرًا باأول النفر الذين اأ�سابوا منهم ببني االأ�سود بن رزن. فخرج نوفل 
 – – ماًء لهم  بن معاوية الديلي يف بني الديل، حتى بيت خزاعة وهم على الوتري 
فاأ�سابوا منهم رجاًل وجتاوزوا)1(. واقتتلوا ورفدت قري�ض بني بكر بال�سالح، وقاتل 

معهم من قري�ض نفر م�ستخفني بالليل)2(. 
لذا يعترب هذا العمل من قري�ض نق�سًا للعهد مع النبي )�سلى الله عليه و�سلم(   
فا�ستحقوا اأن يهاجمهم النبي )�سلى الله عليه و�سلم( لريد اعتدائهم على اأحالفه من 

بني خزاعة، وكان فتح الله عليه كبري حيث كانت تلك احلادثة بداية لفتح مكة)3(. 
وي�ستفاد من ذلك اأن اأهل العهد اإذا حاربوا من هم يف ذمة االإمام وجواره   
ومل  بذلك  ر�سوا  اإذا  ومبا�سريهم  ردئهم  بذلك،  لهم  حربًا  جميعًا  �ساروا  وعهده 

ينكروه)4(. 
ثم خرج بديل بن ورقاء يف نفر من خزاعة حتى قدموا على النبي )�سلى الله   
عليه و�سلم( باملدينة املنورة، فاأخربوه مبا اأ�سيب منهم، ومبظاهرة قري�ض بني بكر 

جتاوزو� : يعنى �نحاز كل منهم �إىل قبيلته.   )1( 
تهذيب �سرية �بن ه�سام / عبد �ل�سالم حممد هرون ، ط6 ، 1989م ، مكتبة �ل�سنة ، �لقاهرة ، �ص231 .   )2( 

�لرو�ص �لأنف يف تف�سري �ل�سرية �لنبوية لبن ه�سام / �أبو �لقا�سم �ل�سهيلي ، حتقيق جمدي بن من�سور ، ط1 ، 2009م ، د�ر �لكتب �لعلمية،    )3( 
�لقاهرة ، )183/2( .

ز�د �ملعاد يف هدي خري �لعباد / �بن �لقيم �جلوزية ، حممد بن �أبي بكر ، حتقيق �سعيب �لأرناوؤوط ، ط1 ، 1418هـ ، موؤ�س�سة �لر�سالة ،    )4( 
�لقاهرة ، )420/3(.
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عليهم)1(. 
ويف جواب ر�سول الله )�سلى الله عليه و�سلم( لعمرو بن �سامل اخلزاعي ما   
االإ�سالم يحرتم  يوؤكده منهج  امليثاق، وذلك مبا  ُن�سرة احلليف على من خان  يفيد 
هذا  كان  لو  فكيف  ت�ستحق.  ما  والن�سرة  احلق  من  ويعطيها  واالأحالف،  املواثيق 

احللف مع جماعة م�سلمة ؟ لكان ذلك اأدعى.
     قال ابن القيم رحمه الله: اأن اأهل العهد اإذا حاربوا من هم يف ذمة االإمام وجواره 

وعهده �ساروا حربًا له بذلك، ومل يبق بينهم وبينه عهد)2(. 
ومل يغز ر�سول الله )�سلى الله عليه و�سلم( قري�سًا حتى بعث اإليهم �سمرة   
يخريهم بني اإحدى ثالث: اأن يودوا قتلى خزاعة، وبني اأن يرباأوا من حلف بني بكر، 
اأو ينبذ اإليهم على �سواء. فاأتاهم �سمرة فخريهم، فقال قرظة بن عمرو: ال نودي وال 
نرباأ، ولكننا ننبذ اإليه على �سواء. فان�سرف �سمرة بذلك، فاأر�سلت قري�ض اأبا �سفيان 

بن حرب ي�ساأل النبي )�سلى الله عليه و�سلم( يف جتديد العهد)3(. 
وي�ستفاد من هذا اأن االإمام يخري من نق�ض العهد وامليثاق مبا يراه منا�سبًا،   
ويحقق م�سلحة امل�سلمني. كما ي�ستفاد منه اأي�سًا اأن الدولة امل�سلمة ال تقبل بال�سيم 
وال تركن لالعتداء، وهي حني يلتزم بالعهد ال تتهاون مع من ينق�سه، فاإذا ُعرف ذلك 
منها توقف اأعداوؤها عن عدوانهم، واطماأن اأتباعها ورعاياها وحلفاوؤها اإليها فكانوا 

معها ولفدوها باملهج واالأرواح الأنها تدافع عنهم وتعمل على حمايتهم)4(. 
خافت قري�ض فانطلق اأبو �سفيان بن حرب زعيمها حتى قدم املدينة املنورة   
على ر�سول الله )�سلى الله عليه و�سلم(، فدخل على ابنته اأم حبيبة بنت اأبي �سفيان، 
اأم املوؤمنني ر�سي الله عنها واأر�ساها، فلما ذهب ليجل�ض على فرا�ض النبي )�سلى 
الله عليه و�سلم( طوته عنه، فقال: يا بنية، ما اأدري اأرغبت بي عن هذا الفرا�ض، اأم 

�ل�سرية �لنبوية / �بن ه�سام ، )37-31/4( .   )1( 
ز�د �ملعاد يف هدي خري �لعباد / �بن �لقيم ، �ملرجع �ل�سابق ، )421/3(.   )2( 

�سحيح �لبخاري من فتح �لباري ، )6/8(.   )3( 
بدر �لتمام يف �سرية خري �لأنام / علي بن عمر و�آخر ، ط1 ، 2015م ، د�ر �بن حزم ، بريوت ، �ص391.   )4( 
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رغبت به عني ؟ قالت: بل هو فرا�ض ر�سول الله )�سلى الله عليه و�سلم( واأنت رجل 
م�سرك جن�ض، ومل اأحب اأن جتل�ض على فرا�ض ر�سول الله )�سلى الله عليه و�سلم(. 

قال: والله لقد اأ�سابك يا بنية بعدي �سر)1(. 
والفائدة هنا من هذا الفعل من اأم املوؤمنني اأم حبيبة ر�سي الله عنها ليدل على   
مدى الوالء واحلب لر�سول الله )�سلى الله عليه و�سلم( وتقدميه على الوالد، و�سون 

فرا�سه عن اأن يجل�ض عليه والدها اأبو �سفيان وهو م�سرك. 
وفيه اأي�سًا من الفائدة للن�ساء عمومًا ودر�ض مهم، الأن من حق الرجال على   

الن�ساء اأال يوطئن فر�سهم اأحدًا يكرهونه. 
فقد �سانت رملة ر�سي الله عنها فرا�ض زوجها ر�سول الله )�سلى الله عليه   

و�سلم( عن جمرد اجللو�ض، و�سون الفرا�ض عما �سواه اأوىل. 
وبهذا ال�سلوك التطبيق ال�سرعي ملنهج االإ�سالم، وفيه اختالف اأحكام النا�ض   

باختالف املقايي�ض املتاأثرة بنوع الدين)2(. 
ثم خرج اأبو �سفيان حتى اأتى ر�سول الله )�سلى الله عليه و�سلم( فكلمه فلم   
يرد عليه �سيئًا، ثم ذهب اإىل اأبي بكر ال�سديق ر�سي الله عنه فكلمه اأن يكلم له ر�سول 
الله )�سلى الله عليه و�سلم( فقال: ما اأنا بفاعل ! وهنا اإن االإمام وغريه اإذا �سئل ماال 

يجوز بذله اأو ال يحب ف�سكت عن بذله مل يكن �سكوته بذاًل له. 
ثم اأتى عمر بن اخلطاب ر�سي الله عنه فكلمه فقال: اأاأ�سفع لكم اإىل ر�سول   
الله )�سلى الله عليه و�سلم( فوالله لو مل اأجد اإال الذر)3( جلاهدتكم به. ثم خرج فدخل 
على علّي بن اأبي طالب ر�سي الله عنه وعنده فاطمة بنت حممد )�سلى الله عليه و�سلم( 
ور�سي الله عنها، وعندها احل�سن بن علي غالم يدب بني يديها، فقال يا علي: اإنك 
اأم�ض القوم بي رحمًا، واإين قد جئت يف حاجة فال اأرجعن كما جئت خائبًا، فا�سفع 

�ل�سرية �لنبوية / �بن ه�سام ، �ملرجع �ل�سابق ، )38/4(.   )1( 
�لفو�ئد �ل�سنية من �ل�سرية �لنبوية / خالد بن حامد �حلازمي ، ط1 ، 2006م ، د�ر �لزمان ، �ملدينة �ملنورة ، �ص466.   )2( 

�لذر : �سغار �لنمل .   )3( 
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يل اإىل ر�سول الله )�سلى الله عليه و�سلم(. فقال: ويحك يا اأبا �سفيان، والله لقد عزم 
اأن نكلمه فيه. فالتفت اإىل  اأمر ما ن�ستطيع  ر�سول الله )�سلى الله عليه و�سلم( على 
فاطمة فقال: يا ابنة حممد، هل لك اأن تاأمري ُبنيك هذا فيجري بني النا�ض، فيكون �سيد 
العرب اإىل اآخر الدهر ؟ قالت: والله ما بلغ ُبنّي ذاك. اأن يجري بني النا�ض، وما يجري 

اأحد على ر�سول الله )�سلى الله عليه و�سلم()1(.
وهنا متثلت الفائدة يف وحدة ال�سف امل�سلم جلية يف موقف اأبي بكر وعمر   
وعلي وفاطمة ر�سي الله عنهم اأجمعني، لعلمهم باأن النبي )�سلى الله عليه و�سلم( اإذا 
عزم على اأمر فلن يرتاجع عنه حتقيقًا لقوله تعاىل: }َفِبمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ 
واْ مِنْ حَوْلِكَ َفاعْفُ عَنْهُمْ وَاسَْتْغفِرْ لَهُمْ وَشَاِورْهُمْ فِي اَلمِْر  ُكنتَ َفّظًا َغلِيَظ الَْقلِْب َلنَفضُّ
لِنيَ{ ]�آل عمر�ن: 159[، والأن نق�ض قري�ض 

ِّ
ْل عََلى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمَُتوَك َفِإَذا عَزَمْتَ َفَتوَكَّ

للعهد يجب اأال مير دون جزاء. 
العامل  امل�سلمون  فتح  املر�سو�ض  كالبنيان  املتما�سك  ال�سف  هذا  ومبثل   
كله، ولن يرجع لهم عزهم وجمدهم اإال بالتزامهم باالإ�سالم منهجًا وعقيدًة و�سلوكًا، 
وباحتاد ال�سف امل�سلم حتى تكون قلوب امل�سلمني على قلب واحد، وما ذلك على الله 

بعزيز)2(. 
قال اأبو �سفيان لعلي بن اأبي طالب: يا اأبا احل�سن، اإين اأرى االأمور قد ا�ستدت   
علّي فان�سحني. قال: والله ما اأعلم لك �سيئًا يغني عنك �سيئًا، ولكنك �سيد بني كنانة، 
فقم فاأجر بني النا�ض، ثم اأحلق باأر�سك. قال: اأو ترى ذلك مغنيًا عني �سيئًا ؟ قال: ال 

والله ما اأظن، ولكني ال اأجد لك غري ذلك. 
فقام اأبو �سفيان يف امل�سجد فقال: اأيها النا�ض، اإين قد اأجرت بني النا�ض. ثم   
ركب بعريه وانطلق. فاأخرب قري�سًا بذلك فقالوا له: فهل اأجاز ذلك حممد ؟ قال: ال. 

بدر �لتمام يف �سرية خري �لأنام / علي بن عمر و�آخر ، �ملرجع �ل�سابق ، �ص393.   )1( 
نور �لنرب��ص على �سرية �بن �سيد �لنا�ص / �بن �لعجمي ، �أبو �لوفاء برهان �لدين �إبر�هيم بن حممد ، ط1 ، 2014م ، د�ر �لنو�در ، دم�سق ،    )2( 

.)243/2(
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قالوا: ويلك ! والله اإن زاد الرجل على اأن لعب بك)1(. 
الله عليه و�سلم( ما يدل  الله )�سلى  اأ�سحاب ر�سول  يف هذه االإجابات من   
على �سدقهم يف احلديث، وعدم جماملتهم الأقربائهم من الكفار. واحرتامهم الإرادة 
اأبو  اأجله  من  جاء  الذي  االأمر  هذا  يخاطبوه يف  فلم  و�سلم(  عليه  الله  )�سلى  النبي 
�سفيان، وجند هناك من الفوائد اأن ر�سول الكفار ال ُيقتل، فاإن اأبا �سفيان ممن جرى 

عليه حكم انتقا�ض العهد ومل يقتله ر�سول الله )�سلى الله عليه و�سلم()2(. 

�ل�سرية �لنبوية / �بن ه�سام ، �ملرجع �ل�سابق ، )39/4(.   )1( 
ز�د �ملعاد يف هدي خري �لعباد / �بن �لقيم ، �ملرجع �ل�سابق ، )422/3( .   )2( 
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املبحث الرابع
�لفو�ئد �مل�ستنبطة من م�سرية �لنبي )�سلى �لله عليه و�سلم( للفتح يف 

رم�سان 
يجهزوه،  اأن  اأهله  واأمر  باجلهاز،  و�سلم(  عليه  الله  )�سلى  الله  ر�سول  اأمر   
فدخل اأبو بكر ال�سديق ر�سي الله عنه على ابنته عائ�سة اأم املوؤمنني ر�سي الله عنها 
وهي حترك بع�ض جهاز النبي )�سلى الله عليه و�سلم(، فقال: اأي بنية، اأاأمركم ر�سول 
الله )�سلى الله عليه و�سلم( اأن جتهزوه ؟ قالت: نعم، فتجهز. قال: فاأين ترينه يريد ؟ 

قالت: ال والله ما اأدري)1(. 
)�سلى  الله  ر�سول  ل�سر  عنها  الله  عائ�سة ر�سي  ال�سيدة  كتمان  فائدة،  هنا   
الله عليه و�سلم(، يعترب نوذج حي للمراأة امل�سلمة التي يجب اأن حتفظ �سر زوجها، 

ال�سيما اإذا كان يتعلق باأمر عام من اأمور امل�سلمني. 
مكة،  اإىل  �سائر  اأنه  النا�ض  اأعلم  عليه و�سلم(  الله  )�سلى  الله  اأن ر�سول  ثم   
واأمرهم باجلد والتهيوؤ، وقال )�سلى الله عليه و�سلم(: )اللهم خذ العيون واالأخبار 

عن قري�ض حتى نبغتها يف بالدها()2(. 
وتفيد هذه الرواية اأن لويل االأمر اأن يباغت العدو الذي نق�ض امليثاق والعهد.   
ولل�سرية دور كبري يف ح�سم املعارك، ومباغتة العدو، ولذلك حر�ض النبي )�سلى الله 

عليه و�سلم( على اخفاء اخلرب عن قري�ض. 
والقائد الناجح هو الذي يوازن بني ال�سرية واجلهرية يف اخلطط الع�سكرية   

التي يعدها لن�سرة دينه. 
وي�سعى اأعداء االإ�سالم اإىل معرفة ما يريد العاملون لالإ�سالم القيام به لي�سعوا   

لهم اخلطط ال�سرية ل�سرب االإ�سالم وامل�سلمني يف عقر دارهم)3(. 
�لرحيق �ملختوم / �سفي �لرحمن �ملباركفوري ، ط1 ، 2013م ، د�ر �ل�سالم ، �لقاهرة ، �ص312.   )1( 

�ل�سرية �لنبوية / �بن ه�سام ، �ملرجع �ل�سابق ، )40/4(.   )2( 
�لفو�ئد �ل�سنية من �ل�سرية �لنبوية / خالد بن حامد �حلازمي ، �ملرجع �ل�سابق ، �ص468.   )3( 
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وملا ك�سف ر�سول الله )�سلى الله عليه و�سلم( وجهته للم�سري – اأي يريد مكة   
– كتب حاطب بن اأبي بلتعة كتابًا اإىل قري�ض يخربهم بالذي اأجمع عليه ر�سول الله 
)�سلى الله عليه و�سلم( من االأمر يف ال�سري اإليهم. ثم اأعطاه امراأة، وجعل لها ُجعاًل 
على اأن تبلغه قري�سًا، فاأتى اخلرب اإىل ر�سول الله )�سلى الله عليه و�سلم( من ال�سماء، 
فبعث علي بن اأبي طالب والزبري بن العوام واملقداد بن عمرو اإىل مكان ي�سمى رو�سة 

خاخ)1(. وقال لهم جتدون هناك ظعينة)2(. ومعها كتاب فخذوه منها. 
فا�ستنزالها   – اأحمد  اأبي  بني  خليقة   – باخلليقة  اأدركاها  حتى  فانطلقا   
فالتم�سا يف رحلها فلم يجدا �سيئًا، فقال لها علي بن اأبي طالب ر�سي الله عنه: اإين 
اأحلف بالله ما كذب ر�سول الله )�سلى الله عليه و�سلم( وال كذبنا، ولتخرجن لنا هذا 

الكتاب اأو لنك�سفنك)3(. فاأخرجته من عقا�سها اأي �سعرها. 
وامل�سلحة  للحاجة  وتك�سيفها  كلها  املراأة  جتريد  جواز  يف  فائدة  هنا  جند   
العامة، واإذا جاز جتريدها حلاجتها اإىل ذلك فتجريدها مل�سلحة االإ�سالم وامل�سلمني 

اأوىل)4(. 
وجمهور  االأربعة  االأئمة  كل  عليه  الذي  احلق  اأخرى،  فائدة  هناك  واأي�سًا   
العلماء والباحثني اأنه ال يجوز تعذيب املتهم الذي مل يثبت عليه اجلرمية ببينة �سرعية 

كافية حماًل له على االإقرار، فاملتهم برئ مامل تثبت جرميته. 
واأما قيا�ض تعذيب املتهم على تهديد علي بن اأبي طالب ر�سي الله عنه للمراأة   

بك�سفها فال ي�سح ل�سببني: 
الأن املراأة مل تكن متهمة بل كانت جرميتها ثابته نزل الوحي باالإخبار عنها.   -1

للتفتي�ض عن الكتاب كاأمر التعذيب واحلب�ض فالفرق بينهما  اإلقاء الثياب  لي�ض   -2
مو�سع بني مكة و�ملدينة ، �سحيح م�سلم ب�سرح �لنووي ، )55/16(.   )1( 

�أبي �سيفي  بن  لعمر�ن  �سارة مولة  �ملر�أة  ، و��سم هذه  فيه  لأنها تكون  بها �جلارية  ، و�سميت  �لهودج  و�أ�سلها   ، : هي �جلارية  �لظعينة    )2( 
�لقر�سي. �سحيح م�سلم ب�سرح �لنووي ، )55/16( .

بدر �لتمام يف �سرية خري �لأنام / علي بن عمر و�آخر ، �ملرجع �ل�سابق ، �ص395 .   )3( 
ز�د �ملعاد يف هدي خري �لعباد / �بن �لقيم ، �ملرجع �ل�سابق ، )423/3(.   )4( 
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كبري ووا�سح)1(. 
من  مبكة  اأنا�ض  – اإىل  بلتعة  اأبي  بن  حاطب  من  هو  فاإذا  باخلطاب  فجيء   

امل�سركني – يخربهم ببع�ض اأمر ر�سول الله )�سلى الله عليه و�سلم(. 
ويف هذا معجزة ظاهرة لر�سول الله )�سلى الله عليه و�سلم(، وفيه هتك اأ�ستار   
اجلوا�سي�ض بقراءة كتبهم، �سواء كان رجاًل اأو امراأة، وفيه هتك �سرت املف�سدة اإذا 

كان فيه م�سلحة، اأو كان يف ال�سرت مف�سدة. 
ويف تعامله )�سلى الله عليه و�سلم( مع الق�سية در�ض تربوي واإداري وُخلقي   
كما يت�سح من لن�ض: )..... فقال ر�سول الله )�سلى الله عليه و�سلم(: يا حاطب ما 
هذا ؟ قال: يا ر�سول الله ال تعجل عّلي ! اإين كنت امرءًا مل�سقًا يف قري�ض – اأي 
قربات  لهم  املهاجرين  من  معك  من  وكل  اأ�سرافها،  من  اأكن  – ومل  لقري�ض  حليفًا 
يف مكة حتمي اأهليهم واأموالهم اإال اأنا، فاأحببت اأن تكون يل يدًا عليهم يحمون بها 

قرابتي، ومل اأفعله ارتدادًا عن ديني، وال حبًا يف قري�ض....()2(. 
ويف هذا احلديث املنهجية اخُلُلقية والرتبوية واالإدارية االإ�سالمية يف التعامل   
مع هذا املوقف، ففيه ال�سوؤال عن علة ال�سنيع، وتقدميه على احلكم، وعدم الت�سرع 

يف تف�سري احلدث، وفيه طيب املعاملة منه )�سلى الله عليه و�سلم(. 
وذلك ما فكر فيه حاطب وهو خطاأ، الأن امل�سركني مل يذكروا يف عداوتهم   
لالإ�سالم وامل�سلمني رحمًا وال اأهاًل، فما ينبغي اأن نبقي لهم ودًا وقد خا�سمناهم يف 

ذات الله، واأخذنا العهد اأن نبذل يف حربهم اأنف�سنا واأموالنا)3(. 
ويف حتليل حاطب ر�سي الله عنه ملا قام به، بيان ملا يحدث للنف�ض الب�سرية،   
وما يعرت�سها، ويقابل ذلك املنهج االإ�سالمي الذي يتعامل معها وفق طبيعتها، وال 
يجردها مما قد يعرت�سها ويعرتيها، بل ين�سفها حتى يف اأحلك الظروف واأ�سعب 

�ل�سرية �لنبوية يف �سوء �مل�سادر �لأ�سلية / حممد �سعيد رم�سان �لبوطي ، ط6 ، 2012م ، د�ر �ل�سالم ، �لقاهرة ، �ص400.   )1( 
�سحيح �لبخاري ، )147/3( ، حديث رقم 4274.   )2( 

فقه �ل�سرية / حممد �لغز�يل ، ط7 ، 1998م ، د�ر �لقلم ، دم�سق ، �ص375.   )3( 
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املواقف، كما يتبني من جواب ر�سول الله )�سلى الله عليه و�سلم(: ).... فقال ر�سول 
الله عنه: دعني  اإنه قد �سدقكم. فقال عمر ر�سي  اأما  الله عليه و�سلم(:  الله )�سلى 
اأ�سرب عنقه يا ر�سول الله هذا منافق. فقال )�سلى الله عليه و�سلم( لعمر وما يدريك 
لعل الله اطلع على اأهل بدر فقال: اعملوا ما �سئتم فقد غفرت لكم. وحاطب هذا من 

اأهل بدر()1(. 
وهذا يبني منزلة اأهل بدر يف االإ�سالم، وفيه در�ض وفائدة للدعاة اإىل الله اأن   
يحفظوا الأ�سحاب احل�سنات والف�سائل ال�سابقني يف الدعوة مكانتهم واأال يتطاولون 
كتمانها  من  امل�سلمني  على  �سرر  ال  التي  وهفواتهم  زالتهم  ين�سروا  ال  واأن  عليهم. 

و�سرتها)2(.
وقد اأنزل الله تعاىل يف �ساأن حاطب هذه االآيات من �سورة املمتحنة. }يَا   
َّذِينَ آمَنُوا َل َتتَّخُِذوا عَدُوِّي وَعَدُوَُّكمْ َأوْلِيَاء ُتلُْقونَ إِلَيِْهم بِالْمَوَدَّةِ وََقدْ َكَفرُوا بِمَا جَاءُكم  َأيُّهَا ال
مِّنَ الْحَقِّ يُْخِرجُونَ الرَّسُوَل وَإِيَّاُكمْ َأن ُتؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبُِّكمْ إِن ُكنُتمْ خَرَجُْتمْ ِجهَادًا فِي سَِبيلِي 
مِنُكمْ  يَْفعَلْهُ  وَمَن  َأعَْلنُتمْ  وَمَا  َأخَْفيُْتمْ  بِمَا  َأعَْلمُ  وََأنَا  بِالْمَوَدَّةِ  إِلَيِْهم  ُتسِرُّونَ  مَرَْضاتِي  وَابْتَِغاء 
َفَقدْ َضلَّ سَوَاء السَِّبيِل * إِن يَْثَقُفوُكمْ يَُكوُنوا لَُكمْ َأعْدَاء وَيَبْسُُطوا إِلَيُْكمْ َأيْدِيَهُمْ وََألْسِنََتهُم 
بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ َتْكُفرُونَ * لَن َتنَفعَُكمْ َأرْحَامُُكمْ وََل َأوَْلدُُكمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَْفصُِل بَيْنَُكمْ وَاللَّهُ 
َّا  َّذِينَ مَعَهُ إِْذ َقاُلوا لَِقوْمِِهمْ إِن بِمَا َتعْمَُلونَ بَصِريٌ * َقدْ َكانَتْ لَُكمْ ُأسْوَةٌ حَسَنٌَة فِي إِبْرَاهِيمَ وَال
بُرَاء مِنُكمْ وَمِمَّا َتعْبُدُونَ مِن دُوِن اللَّهِ َكَفرْنَا بُِكمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَُكمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَْغَضاء َأبَدًا 
بِيهِ َلَسَْتْغفِرَنَّ لَكَ وَمَا َأمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ  حَتَّى ُتؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّ َقوَْل إِبْرَاهِيمَ لَِ

لْنَا وَإِلَيْكَ َأنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِريُ{ ]�ملمتحنة: 4-1[. رَّبَّنَا عََليْكَ َتوَكَّ
فالفائدة هنا اأن هذه االآيات نزلت �سريحة تاأمر امل�سلمني اأن يجعلوا والءهم   
لله وحده واأن يقيموا عالقاتهم مع النا�ض اأيًا كانوا على اأ�سا�ض ما يقت�سيه والءهم 
لهذا الدين احلنيف واالإخال�ض له، ال على اأ�سا�ض االأهل والع�سرية اأو م�سلحة املال 

�سحيح م�سلم ب�سرح �لنووي ، )55/16(.   )1( 
�ل�سرية �لنبوية يف �سوء �مل�سادر �لأ�سلية / حممد �سعيد رم�سان �لبوطي ، �ملرجع �ل�سابق ، �ص401.   )2( 
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احلق  يبيع  اأن  يهمه  ال  والع�سرية  االأهل  اأ�سا�ض  على  والءه  اأقام  من  الأن  والدنيا، 
بالباطل اأو يجعل الدين غالفًا لالأماين الدنيوية احلقرية، ومبثل هذه االأ�سناف تاأخر 
موؤامراتهم ود�سائ�سهم  االإ�سالم يف  اأعداء  ت�سرت  االأ�سناف  امل�سلمون، ومبثل هذه 

�سد االإ�سالم)1(. 
وم�سى ر�سول الله )�سلى الله عليه و�سلم( يف �سفره اإىل مكة املكرمة يف   
اإذا كانوا بالكديد  اأ�سحابه لع�سر م�سني من �سهر رم�سان، حتى  اآالف من  ع�سرة 
– مكان بني ع�سفان واأمج – دعا ر�سول الله )�سلى الله عليه و�سلم( باإناء من ماء، 

ف�سرب نهارًا لرياه النا�ض، فاأفطر حتى قدم مكة. 
وهنا جند فائدة عظيمة توؤكد اأهمية االإعالم والتوجيه بالقدوة، فاإن تاأثريها   

اأبلغ، وهو االأ�سلوب الذي يركز عليه املنهج االإ�سالمي. 
ومن الفوائد اأي�سًا اأنه يجوز للم�سافر الفطر، حيث �سافر النبي )�سلى الله   
اإذا  بالفطر  ياأمرهم  ال�سحابة، وكان  واأفطر وخرّي  عليه و�سلم( يف رم�سان ف�سام 

دنوا من عدوهم ليتقووا على قتاله)2(. 
ثم م�سى ر�سول الله )�سلى الله عليه و�سلم( يف ع�سرة اآالف من امل�سلمني   
حتى نزل مر الظهران، وقد ُعميت االأخبار عن قري�ض لدعاء النبي )�سلى الله عليه 
و�سلم( ربه بحجب االأخبار عن قري�ض، فلم ياأتي قري�ض خرب عن النبي )�سلى الله عليه 
و�سلم( وال يدرون ما هو فاعل حتى نزل مر الظهران، وهو مكان قريب من مكة)3(. 
واالإغارة  العهد.  نق�سوا  اإذا  املعاهدين  مباغتة  جواز  هي  هذا  يف  والفائدة   

عليهم واأال يعلمهم مب�سريه اإليهم. 

�ل�سرية �لنبوية على �سوء �مل�سادر �لأ�سلية / �لبوطي ، �ملرجع �ل�سابق ، �ص403.   )1( 
ز�د �ملعاد يف هدي خري �لعباد / �بن �لقيم ، �ملرجع �ل�سابق ، )53/2(.   )2( 

بدر �لتمام يف �سرية خري �لأنام / علي بن عمر و�آخر ، �ملرجع �ل�سابق ، �ص399.   )3( 
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املبحث اخلام�ض
�لفو�ئد �مل�ستنبطة من كيفية دخول مكة و�إمتام �لفتح 

علمنا اأن النبي )�سلى الله عليه و�سلم( نزل مبر الظهران بالقرب من مكة،   
ولي�ض لقري�ض خرب بقدومه )�سلى الله عليه و�سلم( اإليهم، فاأمر النبي )�سلى الله عليه 
و�سلم( اجلنود كٍل ي�سعل له نارًا لوحده، فاأ�سعلت ع�سرة األف نار اأ�ساءت الوادي 
كله، و�سادف اأن خرج اأبو �سفيان بن حرب زعيم قري�ض وحكيم بن حزام وبديل بن 
ورقاء، يتح�س�سون االأخبار، وقد كان العبا�ض بن عبد املطلب ر�سي الله عنه عم النبي 
)�سلى الله عليه و�سلم( قد خرج مهاجرًا مع اأوالده من مكة اإىل املدينة، فلقي النبي 
املدينة  اإىل  ال�سري  يوا�سلون  اأبناءه  فرتك  الطريق،  ببع�ض  و�سلم(  عليه  الله  )�سلى 

ورجع هو مع النبي )�سلى الله عليه و�سلم(. 
فاأقبل اأبو �سفيان و�سحبه ي�سريون حتى اأتوا مر الظهران، فاإذا هم بنريان   
بن  بديل  فقال  عرفة،  نريان  لكاأنا  ؟  هذه  ما  �سفيان  اأبو  فقال  عرفة،  نريان  كاأنها 
ورقاء: نريان بني عمرو، ويق�سد بهم خزاعة. فقال ابو �سفيان: بني عمرو اأقل من 

ذلك. 
وقيل اأن العبا�ض بن عبد املطلب خرج يف نف�ض الوقت على بغلة النبي )�سلى   
الله عليه و�سلم( يبحث عن اأحد من اهل مكة ليحذرهم بعدم التعر�ض للنبي )�سلى 
اأبو �سفيان فعرفة،  الله عليه و�سلم( والتزام دورهم. ويف هذه االأثناء �سمع �سوت 
فناداه يا اأبا حنظلة – وهذه كنية ابو �سفيان – ف�سمعه ابو �سفيان فعرفه فقال يا اأبا 
الربيع – وهذه كنية العبا�ض – فالتقيا، فقال له العبا�ض هذا ابن اأخي حممد ر�سول 
الله )�سلى الله عليه و�سلم( اآتيكم بجي�ض ال قبل لكم به لذلك اأن�سحكم اأال تتعر�سوا 
له، ون�سيحة خا�سة لك يا اأبا �سفيان اأن تذهب معي اإىل ر�سول الله )�سلى الله عليه 
و�سلم( وت�سلم، فقبل اأبو �سفيان هذه الن�سيحة وذهب مع العبا�ض اإىل ر�سول الله 



جملة ت�أ�صيل العلوم {150}

)�سلى الله عليه و�سلم( فا�سلم بعد ذلك)1(. 
والفائدة هنا بيان اأهمية اأثر اإظهار قوة امل�سلمني اأمام الكفار، ملا حتدثه من اأثر   
فاعل يف قلوب االأعداء، وتغر�ض الهيبة واملهابة يف نفو�سهم للم�سلمني، وفيه اأهمية 

اتخاذ احلرا�سة املتحركة، واأن من قب�ض عليه من االأعداء ُيبلغ به ويل االأمر)2(. 
يقال اأن العبا�ض بن عبد املطلب ر�سي الله عنه اأ�سلم وكتم اإ�سالمه عن قومه،   
و�سار يكتب لر�سول الله )�سلى الله عليه و�سلم( باالأخبار ثم هاجر قبل الفتح بقليل. 
وكان امل�سلمون يتقوون به مبكة وكن يحب اأن يقدم على ر�سول الله )�سلى الله عليه 
و�سلم( فكتب اإليه ر�سول الله )�سلى الله عليه و�سلم( )اإن مقامك مبكة خري()3(. فلذلك 
الله عليه و�سلم( يوم بدر: )من لقى منكم العبا�ض فال يقتله  الله )�سلى  قال ر�سول 
فاإنه اإنا اأخرج كارهًا()4(. فعلى الرغم من وجوب الهجرة فاإن النبي )�سلى الله عليه 
انتهت هذه  اإذا  وامل�سلمني حتى  االإ�سالم  مل�سلحة  بالبقاء مبكة  للعبا�ض  اأذن  و�سلم( 

امل�سلحة حلق العبا�ض ر�سي الله عنه بالنبي )�سلى الله عليه و�سلم( قبل فتح مكة. 
وهنا فائدة تدل على اأن على امل�سلم اأن يلتزم مبا ياأمره به ويل االأمر، واإن   
خالف ما يحب، مادام ذلك يف م�سلحة االإ�سالم وامل�سلمني، ولي�ض فيه مع�سية لله 
تعاىل. وقد كان يف قدوم هوؤالء النفر خري للم�سلمني، حيث اأ�سلم ابو �سفيان، فدخل 

بديل وحكيم على ر�سول الله )�سلى الله عليه و�سلم( فا�سلما)5(.
وملا اأ�سلم اأبو �سفيان قال العبا�ض للنبي )�سلى الله عليه و�سلم(: يا ر�سول   
الله ! اإن اأبا �سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له �سيئًا، فقال النبي )�سلى الله عليه 
و�سلم(: من دخل دار اأبو �سفيان فهو اآمن، ومن دخل امل�سجد فهو اآمن، ومن اأغلق 

دونه بابه فهو اآمن)6(. 
�ل�سرية �لنبوية / �بن ه�سام ، �ملرجع �ل�سابق ، )39/4(.   )1( 

�لفو�ئد �ل�سنية يف �ل�سرية �لنبوية / خالد بن حامد �حلازمي ، �ملرجع �ل�سابق ، �ص472 .   )2( 
�ل�ستيعاب يف معرفة �لأ�سحاب / �بن عبد �لرب �لقرطبي ، يو�سف بن عبد �لله ، ط1 ، 1412هـ ، د�ر �لكتب �لعلمية ، دم�سق ، )244/1(.   )3( 
�مل�ستدرك على �ل�سحيحني / �حلاكم �لني�سابوري ، حممد بن عبد �لله ، ط1 ، 19990م ، د�ر �لكتب �لعلمية ، دم�سق ، حديث رقم 4988.   )4( 

فتح �لباري من �سحيح �لبخاري / �بن حجر �لع�سقالين ، )7/8(.   )5( 
�ل�سرية �لنبوية / �بن ه�سام ، �ملرجع �ل�سابق ، )46/4(.   )6( 
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ويف هذا االقرتاح من العبا�ض ر�سي الله عنه وقبوله من النبي )�سلى الله   
عليه و�سلم( ما يدل على اأهمية مراعات اجلوانب النف�سية، وخ�سائ�ض وطبائع الب�سر 
و�سلم(  عليه  الله  )�سلى  الر�سول  اأن  يتوقع  �سفيان  اأبو  كان  لقد  اخلري.  يف جمال 
�سي�سرب عنقه، وي�ستاأ�سل قري�ض عن بكرة اأبيها ل�سدة ما كانوا يعادونه ويحاربونه 

ويوؤذونه، لكن الرحمة املهداة مل يكن 
يريد ذلك فقد كان يف خ�سم االأذى وال�سدة يدعو لقومه ويقول: )اللهم اأهد   
قومي فاإنهم ال يعلمون()1(. ولذا اأخذ النبي )�سلى الله عليه و�سلم( يحاور اأبا �سفيان 
ويدعوه لالإ�سالم فتعجب من حلمه وكرمه و�سلته لرحمه )�سلى الله عليه و�سلم( حتى 

فداه باأبيه واأمه بعد اأن كان عدوه اللدود وانتهى به االأمر لالإ�سالم)2(. 
؟  بالتهديد  اإال  ياأت  اإ�سالم مل  قيمة  ما  ال�سوؤال:  هذا  بعد  تاأتي  هنا  والفائدة   
واجلواب: اأن املطلوب من الكافر يف الدنيا هو االإ�سالم بقلبه ول�سانه وكيانه لدين الله 
تعاىل فيخ�سع لتوحيد الله عز وجل ويذعن لنبوة حممد )�سلى الله عليه و�سلم( وكل 
ما جاء من عند الله تعاىل، اأما االإميان فريبو بعد ذلك يف قلبه مع ا�ستمرار مت�سكه 
َّمْ ُتؤْمِنُوا وَلَكِن ُقوُلوا َأسَْلمْنَا وَلَمَّا  ل باالإ�سالم وخ�سوعه له)3(. }َقالَتِ اْلَعْرَابُ آمَنَّا ُقل 
يَدْخُِل اْلمِيَانُ فِي ُقُلوبُِكمْ وَإِن ُتطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ َل يَلِْتُكم مِّنْ َأعْمَالُِكمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ َغُفورٌ 

رَّحِيمٌ{ ]�حلجر�ت: 14[.
الب�سرية،  النف�ض  يف  خبريًا  و�سلم(  عليه  الله  )�سلى  الله  ر�سول  كان  لقد   
و�سلم(  عليه  الله  )�سلى  كان  كما  لقلبه،  تاأليفًا  غريه  على  ميزة  �سفيان  اأبا  فاأعطى 
اأ�ستاذًا يف احلرب النف�سية، حيث اأعطى ابو �سفيان انطباعًا عن قوة امل�سلمني ليعود 
اإىل قومه ويحذرهم من مواجهة النبي )�سلى الله عليه و�سلم( وقتاله ويكون ر�سول 
�سالم لقومه، وذلك حني قال للعبا�ض اأحب�سه مب�سيق بالوادي عند خطم اجلبل)4(. 

رو�ه �لبيهقي يف �سعب �لإميان ، حديث رقم 1375.   )1( 
�لرحيق �ملختوم / �سفي �لرحمن �ملباركفوري ، �ملرجع �ل�سابق ، �ص344.   )2( 

�ل�سرية �لنبوية يف �سوء �مل�سادر �لأ�سلية / �لبوطي ، �ملرجع �ل�سابق ، �ص403.   )3( 
خطم �جلبل : �أي �أنف يخرج منه ي�سيق به �لطريق.   )4( 
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حتى متر به جنود الله فرياها. 
املتاحة  الو�سائل  ا�ستخدام  يف  االإ�سالم  ح�سارة  على  تدل  هنا  والفائدة   
اإبراز  باأب�سط التكاليف الب�سرية واملادية مع  اإىل الغر�ض املن�سود  الكفيلة للو�سول 

القوة الع�سكرية وال�سيا�سية دعمًا لذلك الهدف)1(. 
     ومما يالحظ من له اأدنى خربة يف احلروب كرثة ا�ستخدام هذا االأ�سلوب – اأي 
احلرب النف�سية – من قبل دول كربى معا�سرة �سد من يخالفها، بل يف الغالب عدوانًا 
وظلمًا على االآخرين. اإال اأن ما يلفت النظر هنا هو �سبق االإ�سالم يف ا�ستخدامها، لكن 

الإخراج النا�ض من عبادة العباد اإىل عبادة رب العباد. 
ومن هنا نقول اأن االإ�سالم لي�ض منهج تخلف، بل هو منهج للتقدم والتح�سر،   

ولكن العيب يف تفريط االأتباع)2(. 
– اأي  عنه: فخرجت حتى حب�سته  الله  املطلب ر�سي  عبد  بن  العبا�ض  قال   
اأبو �سفيان – مب�سيق الوادي حيث اأمرين ر�سول الله )�سلى الله عليه و�سلم( اأن 
اأحب�سه. ومرت القبائل على راياتها كلما مرت قبيلة قال: يا عبا�ض من هذه ؟ فاأقول: 
�ُسليم. فيقول ما يل ول�ُسليم. ثم متر القبيلة االأخرى في�ساأل، حتى مر به ر�سول الله 
)�سلى الله عليه و�سلم( يف كتيبته اخل�سراء، وفيها املهاجرين واالأن�سار ر�سي الله 
عنهم اأجمعني، ال ُيرى منهم اإال احلدق من احلديد، فقال: �سبحان الله يا عبا�ض ومن 
هوؤالء ؟ قلت: هذا ر�سول الله )�سلى الله عليه و�سلم( يف املهاجرين واالأن�سار. قال: 
بل وال طاقة ! والله يا اأبا الف�سل لقد اأ�سبح ملك ابن اأخيك الغداة  ما الأحد بهوؤالء قرِ
عظيمًا !! قلت: يا اأبا �سفيان اإنها النبوة. قال: نعم اإذن. قلت: النجاء اإىل قومك اأي 

االإ�سراع اإىل قومك)3(.

�ل�سرية �لنبوية درو�ص وعرب / م�سطفى �ل�سباعي ، ط12 ، 2014م ، د�ر �ل�سالم ، �لقاهرة ، �ص176.   )1( 
ز�د �ملعاد يف هدي خري �لعباد / �بن �لقيم ، �ملرجع �ل�سابق ، )428/3(.   )2( 

�ل�سرية �لنبوية / �بن ه�سام ، �ملرجع �ل�سابق ، )48/4(.   )3( 
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اإنها النبوة حقًا، فالنبي )�سلى الله عليه و�سلم( مل يخرج من مكة ويهاجر   
منها ومل يقاتل قري�سًا وغريها من العرب الأنه يريد امللك واجلاه وال�سلطان واإحياء 
التخلي عن  امللك واملال واجلاه مقابل  الع�سبية والقومية، فقد عر�ست عليه قري�ض 
دعوته فرف�ض، وجاءت هذه الكلمة على ل�سان العبا�ض )اإنها النبوة( لتعطي عنوانًا 
لف�سول حياة النبي العظيم )�سلى الله عليه و�سلم( وتكون ردًا على كل من يتوهم 

خالف ذلك اإىل قيام ال�ساعة. 
ثم �سدرت التوجيهات النبوية الكرمية لقادة النبي )�سلى الله عليه و�سلم(   
للتحرك ناحية مكة. وقد دخل النبي )�سلى الله عليه و�سلم( مكة عام الفتح من اأعلى 
مكة، من كداء)1(. واأمر النبي )�سلى الله عليه و�سلم( اأ�سحابه اأال يقتلوا اأحدًا اإال من 

قاتلهم. 
اأذاخر راأى البارقة  الله عليه و�سلم( على ثنية  الله )�سلى  فلما ظهر ر�سول   

فقال: )اأمل اأنه عن القتال ؟ فقيل: خالد قوتل فقاتل. فقال: ق�ساء الله خري()2(. 
القتال  الله عليه و�سلم( عن  النبي )�سلى  ويف هذا داللة وا�سحة على نهي   

مامل يقاتلهم اأحد. 
ومن الفوائد التطبيق العملي للعفو عند املقدرة، كما هو معهود منه )�سلى الله   
عليه و�سلم( فيقدم الأمته النموذج التطبيقي يف ذلك، الذي حتتاجه االأمة يف معاملتها 
مع بع�سها البع�ض، ومد �سلطان العفو لالآخرين، حتى يدركوا رحمة االإ�سالم و�سمو 

اأخالقه، التي تندفع بها النفو�ض للدخول يف دين الله تعاىل. 
ومن الفوائد اأن مكارم االأخالق العفو وال�سفح عند املقدرة، واأن ال يرغب   
امل�سلم عن العامل ويزهد فيه، بل يجله ويرغب فيه، فلئن توفى ر�سول الله )�سلى الله 
عليه و�سلم( فاإن العلماء هم ورثة االأنبياء. وفيه الفخر والعبودية لله تعاىل واإعالنها. 

�سحيح �لبخاري من فتح �لباري / �بن حجر �لع�سقالين ، )151/3( حديث رقم 4291 .   )1( 
�لطبقات �لكربى / �بن �سعد ، )136/2(.   )2( 
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كما ي�ستفاد من ذلك اأي�سًا اأن ال يفتنت املرء بالعامل، فينزله منزلة الربوبية اأو   
االألوهية. 

ومن فوائد ذلك اأن العامل يدفع ما قد يدور يف اأذهان االآخرين من مفاهيم   
وتوقعات غري �سحيحة. وفيه اأثر الرتبية النبوية، واأن من اأراد اخلري يف غري م�سلك 

ومنهج الرتبية االإ�سالمية فقد بحث يف املجهول الذي نهايته الظالم)1(. 
يف  تعاىل  لله  مطلقة  عبودية  دائمًا،  امل�سلمني  حال  يكون  اأن  يجب  وهكذا   
�ساأن  من  ولي�ض  والقوة،  ال�سعف  وعند  وال�سدة،  الرخاء  يف  وال�سراء،  ال�سراء 
فاإذا  اليوم،  نراه  كما  والكرب  امل�سيبة  حال  بالذل  يتظاهروا  اأن  اإطالقًا  امل�سلمني 
فرحوا اأ�سكرتهم الفرحة واأ�سكرهم الطغيان عن كل �سيء، ومروا من جنب اأومر الله 
ر م�سهم.  تعاىل واأحكامه �ساهني الهني كاأن مل يدعوهم ومل يتذللوا له يف ك�سف �سُ

�ل�سرية �لنبوية يف �سوء �مل�سادر �لأ�سلية / �لبوطي ، �ملرجع �ل�سابق ، �ص405.   )1( 
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خامتـــــــــة 
فله احلمد على  ال�سغري،  العمل  باإمتام هذا  نعمة  اأمت من  ما  لله على  احلمد   
اأجره، وال يبعدنا عن نبيه، وال عن دفء ظالله،  اأن ال يحرمنا  اآالئه، واأ�ساأله تعاىل 
وبرد العي�ض يف رحابه، فلقد كانت اأيامًا طيبة، وحلظات قيمه مع خامت الر�سل )�سلى 

الله عليه و�سلم(. 
وكم متنيت اأن يطول بي املقام يف هذه ال�ساحات الزكية لالإغرتاف منها، ونقل   
ما اأغرتف من منابع ال�سرية النبوية وفتح مكة خا�سة اإىل قلمي ال�سعيف ليخرجها 
من جديد حممله مب�ساعر االإكبار والتقدير، منغم�سة يف بحر االنبهار الكبري، الب�سة 
الذي  البحث  ال�سخ�سي، لكن حجم  اأ�سلوبي اخلا�ض، مغمو�سة يف قامو�سي  رداء 
اأردته اأن يكون عليه يكتفي بهذا القدر، فهذا البحث لي�ض تاأريخًا اأو تدوينًا الأحداث، 
وانتقاء  املواقف  التنقل عرب  اأو  االيجاز،  لذلك ال �سري من  فوائد،  ا�ستنباط  بل هو 

بع�سها دون بع�ض. 
ال�سرية  اأنوار  من  اقتب�ست  الذي  بال�سياء  عامرة  النف�ض  تبقى  ذلك  ومع   
النبوية ولو مل نذكر كل اأحداثها هنا، فما اأعظم ما تنعم به النف�ض من فخر واإميان يف 
ظالل فتح مكة، لقد اتفق عليه ال�سحابة الأنهم قّدروا االأمور بظواهرها، ومل يطلقوا 
مفتاح  مي�سكون  اإنا  اأنهم  لعلموا  فعلوا  ولو  وراءها،  فيما  التفكر  جمال  الأنف�سهم 
الفتح بتوقيعهم العهد، لقد �سار الفتح ميدانًا كبريًا النت�سار الدعوة، اإذ اأ�سبح خريًا 
رون ال�سعائر  على امل�ست�سعفني يف مكة، فاأمن النا�ض بع�سهم بع�سًا، و�ساروا ُيظهرِ
ويتحدثون عن االإ�سالم حتى اإنه كما ُيروى: )مل ُيّكلم اأحد باالإ�سالم يعقل �سيئًا اإال 
دخل فيه، ولقد دخل يف تينك ال�سنتني مثل من كان يف االإ�سالم قبل ذلك اأو اأكرث(. 
وكان ذلك �سببًا يف ت�سارع كثري من اأهلها اإىل االإ�سالم، فلم يقاوموه عند الدخول 

لفتحها. 
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االجتــــاه الفكــــري السنـــي واخللفــــاء الراشديــــن
اأ. ه�دي بن ق�عد بن ه�دي احلربدي•

�مللخـــــ�ص
يهدف  الفكرية،  احلركة  يف  ودوره  ي  نِّ ال�سُّ الفكري  االجتاه  البحث  تناول   
اأي�سًا  ويتناول  وا�سطالًحا،  واجلماعة"لغًة  ة  نَّ "ال�سُّ م�سطلح  التعريف  اإىل  البحث 
ُج البحث على بيان  ي، ثم ُيّعرِّ نِّ ظهور ون�ساأة التحوالت التي َمرَّ بها االجتاه الفكري ال�سُّ
ة واجلماعة من اخللفاء ، اتبع الباحث املنهج الو�سفي التاريخي،   نَّ موقف اأهل ال�سُّ
ة واجلماعة بهذا  نَّ ومن اأهم النتائج التي تو�سل اإليها الباحث: �سبب ت�سمية اأهل ال�سُّ
اال�سم، يظهر مما تقدم ذكره يف هذا البحث، اأنهم �سموا بذلك الإتباعهم اآثار النبي 
وعماًل،  قواًل،  وباطًنا،  ظاهًرا  بها  االأخذ  على  واالجتماع  و�سلم(  عليه  الله  )�سلى 
واعتقادًا، واإتباع �سبيل ال�سابقني االأولني من املهاجرين واالأن�سار. كذلك يظهر جليًا 
ة واجلماعة من اخللفاء الرا�سدين، فقد كان موقف اإعزاز واإجالل،  نَّ موقف اأهل ال�سُّ
م�ساألة  وجود  رغم  وهذا  الله،  اإىل  قربة  حبهم  من  وجعلوا  منازلهم،  اأنزلوهم  وقد 
خالفية بني عثمان وعليٍّ ڤ. ومن اأهم التو�سيات : االقتداء باخللفاء الرا�سدين ، كذلك 

مناه�سة االجتاهات الفكرية املنحرفة .
كلمات مفتاحية:

ة ــــ اجلماعة ــــ اخللفاء الرا�سدين.  نَّ االجتاه ــــ الفكري ــــ ال�سُّ  

ال�سعودية. العربية  اململكة   - �سعود  امللك  جامعة   - االآداب   كلية   - التاريخ  ق�سم   - دكتوراة  طالب  	•

�لبحث رقم )6(
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Abstract
 The research dealt with the Sunni intellectual trend and 
its role in the intellectual movement. The research aims to 
define	 the	 term	 «Sunnah	 and	 the	 Community»	 in	 language	
and idiomatically, and also deals with the emergence and 
emergence of the transformations that the Sunni intellectual 
trend has undergone.  And one of the most important results 
that the researcher reached: The reason for naming Ahl al-
Sunnah wal-Jamaa’ah with this name. It appears from the 
foregoing in this research that they named it because of their 
following the traces of the Prophet, peace be upon him, and 
meeting to adopt it outwardly and inwardly, in word, deed, 
and	 belief,	 and	 following	 the	 path	 of	 the	 first	 predecessors	
from  Emigrants and Ansar.  The position of Ahl al-Sunnah 
wa al-Jama`ah towards the Rightly-Guided Caliphs is also 
evident, as it was the position of pride and veneration, and 
they brought them down their homes, and made their love 
a closeness to God, despite the existence of a controversial 
issue between Uthman and Ali.  Among the most important 
recommendations: following the example of the Rightly 
Guided Caliphs, as well as combating deviant intellectual 
trends.
Keywords: 
 The intellectual trend, the Sunnah, the community, the 
Rightly Guided Caliphs.
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مقدمـــــة
حمًدا لله �سبحانه و�سكًرا له على نعمه واآالئه التي ال تعد وال حت�سى، و�سالًة   
و�سالًما على خامت اأنبيائه النبي االأمي �سيد االأولني واالآخرين نبينا حممد وعلى اآله 

و�سحبه اأف�سل �سالة واأمت ت�سليم.
ثم اأما بعد...  

االإ�سالمي احلنيف،  بالدين  عليه و�سلم(  الله  )�سلى  الر�سول حممد  َل  اأُْر�سرِ  
ا،ولكن بعد وفاته  د بني امل�سلمني وكانوا كالبنيان املر�سو�ض ي�سد بع�سه بع�سً فوحَّ
ا ظهرت  الله عليه و�سلم(، حدثت ق�سية �سيا�سية جديدة على العرب، واأي�سً )�سلى 
الفنت، يف نهاية ع�سر اخللفاء  الرا�سدين، وقد ت�سكلت امليول الفكرية بعد تلك  الفرتة، 
وكان لكل تيار فكري منهجه  ومنطلقه الفكري، وم�ساألة اخلالفة كانت من اأبرز تلك 
ا مما  املو�سوعات التي كان لكل تيار فكري موقف منها. وبطبيعة احلال وا�ستخال�سً
�سبق، كان لزاًما اأن يتميز الذين اتبعوا املنهج النبوي عن غريهم، ولهذا ال�سبب مت 

ة واجلماعة عليهم. نَّ اإطالق م�سطلح اأهل ال�سُّ
�أهد�ف �لبحث:

وا�سطالًحا،  واجلماعة"لغًة  ة  نَّ "ال�سُّ م�سطلح  التعريف  اإىل  البحث  يهدف   
ُج  ي، ثم ُيّعرِّ نِّ ا ظهور ون�ساأةالتحوالت التي َمرَّ بها االجتاه الفكري ال�سُّ ويتناول اأي�سً

ة واجلماعة من اخللفاء. نَّ البحث على بيان موقف اأهل ال�سُّ
منهجية �لبحث:

اتبع الباحث  هو املنهج الو�سفي التاريخي.   
تنظيم �لبحث:

مت تق�سيم البحث اإىل �سبعة مباحث:  
 املبحث االأول: مفهوم �لجتاه �لفكري.



جملة ت�أ�صيل العلوم {162}

املبحث الثاين: �لتعريف بالجتاه �ل�سني
املبحث الثالث: ن�ساأة وحتولت �ملذهب �ل�سني

املبحث الرابع: موقف �أهل �ل�سنة من تن�سيب �لإمام
املبحث اخلام�ض: هل عني �لر�سول �سلى �لله عليه و�سلم خليفة من بعده

و�آل  �لر��سدين  �خللفاء  بيم  �لجتماعية  �لعالقات  يبني  ال�ساد�ض:  املبحث 
�لبيت )ر�سي �لله عنهم(.

املبحث ال�سابع: موقف �أ�سحاب هذ� �لجتاه من �خللفاء �لر��سدين )ر�سي 
�لله عنهم(.

خامتة.
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املبحث االأول
مفهوم �لجتاه �لفكري

�سام، كان لها دوٌر مف�سلي يف اإحداث  مّر ع�سر اخلالفة الرا�سدة باأحداث جرِ  
حتّوالت جذرية كانت من االأ�سباب املبا�سرة يف ن�ساأة االجتاهات الفكرية وتعّددها، 
ومنذ ذلك العهد بداأ علماء امل�سلمني ُيوؤّلفون يف االجتاهات الفكرية، وُيبّينون كثرًيا 

من تفا�سيلها، وطبيعة ن�ساأتها، وما قامت عليه من روؤى. 
�لجتاهات:

جمع، مفرده: اجتاه، وُيطلق وُيراد به: "الق�سد واالتباع"، وت�سّمنت اآيات   
القراآن الكرمي بع�ض دالالت االجتاه وهو: الوجه، من ذلك ما ورد يف قوله تعاىل: 
 ،]43 لِلدِّيِن{]�لروم:  وَجْهَكَ  }َفَأقِمْ  تعاىل:  وقوله   ،]79 وَجِْهيَ{]�لأنعام:  }وَجَّهْتُ 

وقيل: الوجه هو املق�سد واملذهب)1(.
�لفكرية:

كر ُيطلق وُيراد به اإعمال العقل يف التفّكر والتاأمل، والفكرية مفرد وهو  الفرِ  
مة، وكان  ا�سم موؤنث)2(، وقد ورد ا�ستعمال هذه امل�سطلح يف ع�سور اإ�سالمية متقدِّ
االألفاظ، ومن  بالفكرية)3(، ويكرث اقرتانها بغريها من  ُي�سّمون  الب�سرة  الزّهاد يف 

ذلك: املذاهب الفكرية)4(، واحلركة الفكرية)5(.
اأما "االجتاهات الفكرية" فلها تعريفات ا�سطالحية معا�سرة متعددة، منها   
واأعمالهم  اأفكارهم  تعك�ض  الذين  والُكّتاب  والفنانني  الفال�سفة  من  "جمموعة  اأنها: 

واأ�ساليبهم اأ�ساًل م�سرتكًا، اأو تاأثريًا، اأو اعتقادًا")6(.

�ل�سمني �حللبي، عمدة �حلفاظ يف تف�سري �أ�سرف �لألفاظ، 4: 287.   )1( 
�جلوهري، تاج �للغة و�سحاح �لعربية، 2: 783؛ عبد �حلميد، مب�ساعدة فريق عمل، معجم �للغة �لعربية �ملعا�سرة، 3: 1734.   )2( 

�بن تيمية، جمموع �لفتاوى، 10: 368.   )3( 
�بن جماعة، �إي�ساح �لدليل يف قطع حجج �أهل �لتعطيل، 56.   )4( 

�بن خلدون، ديو�ن �ملبتد�أ و�خلرب يف تاريخ �لعرب و�لرببر ومن عا�سرهم من ذوي �ل�ساأن �لأكرب، 1: 123.   )5( 
عبد�حلميد، معجم �للغة �لعربية �ملعا�سرة، 3: 1734.   )6( 
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ت�سم  التي  الفكرية  املدر�سة  اأو  املذهب،  اأو  "االجّتاه،  باأنها:  ا  اأي�سً ف  وُتعرَّ  
ينطلقون  ومنطلقات  فيها،  يتفقون  اأ�سوٌل  جتمعهم  الذين  االأ�سخا�ض  من  العديد 
يت�سابهون  فهم  متماثلني؛  يكونوا  اأن  دون  وذلك  حتقيقها،  يرومون  وغايات  منها، 
اأولويات الق�سايا واملهام، ويف درجات ميادين  يف املناهج، ويتمايزون يف ترتيب 

االإ�سالح والدرا�سة، ويف االأ�سلوب، وم�ستوى اخلطاب، ونوع اجلمهور")1(. 
واملباحث،  والنظرات،  واالأفكار،  االآراء،  "جمموعة  باأنها:  كذلك  فت  وُعرِّ  
التي ت�سيع يف عمل فكري، ب�سورة اأو�سح من غريها، وتكون غالبة على �سواها، 
ال�سخ�ض  تاأثر بها  التي  الثقافة  اأو فكرة كلية تعك�ض ب�سدق  اإطار نظري  ويحكمها 

وتلّون بها")2(.

�أ�سود، �لجتاهات �ملعا�سرة يف در��سة �ل�سنة �لنبوية يف م�سر و�ل�سام، 25.   )1( 
بانافع، "�جتاهات كتابة �ل�سرية �لنبوية يف �لعر�ق خالل �لقرن �لر�بع ع�سر �لهجري"، 179.   )2( 
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املبحث الثاين
�لجتاه �ل�سني

ي اأهمية ق�سوى  نِّ اإن املطالع لالأحداث التاريخية يجد اأن لالجتاه الفكري ال�سُّ  
بالن�سبة لتطور الفكر االإ�سالمي عرب القرون االإ�سالمية املتعاقبة، وتتمثل تلك االأهمية 
يف التاأليف والتدري�ض؛ وبناء على ذلك ظهر عدد من العلماء يف تخ�س�سات عديدة، 
ة، وملاذا  نَّ ومن هذا املنطلق تربز بع�ض االأ�سئلة البد لها من اإجابات: َمن هم اأهل ال�سُّ
�سموا بهذا اال�سم؟ ومتى اأطلق عليهم هذا اال�سم؟ وماموقفهم من اخلالفة الرا�سدة؟

ة، واجلماعة، وب�سط العلماء يف تعريفهما. نَّ هو عبارة عن مفردتني: ال�سُّ  
العلماء  ب�سط  وقد  واجلماعة،  ة  نَّ ال�سُّ مفردتني:  اإىل  امل�سطلح  هذا  وينق�سم   

القول يف تعريفهما.
ة: تاأتي مبعاٍن عديدة، ومنها املعاين: نَّ ال�سُّ  

اأن ر�سول  الطريقة، واالقتداء، واالبتداع:ومنه ما جاء يف احلديث ال�سريف،  1ــــ 
َها  برِ َل  َفُعمرِ َح�َسَنةً  ًة  �ُسنَّ �ْساَلم رِ ااْلإرِ �َسنَّ يفرِ  قال:»َمنْ  عليه و�سلم(  الله  )�سلى  الله 
�َسْيٌء. َوَمْن �َسّن  مْ  هرِ ُجوررِ اأُ نْ  َيْنُق�ُض مرِ َها، َواَل  برِ َل  اأَْجر َمْن َعمرِ ْثلُ  َلُه مرِ بَ  َبْعَدُه ُكترِ
َواَل  َها،  برِ لَ  َعمرِ َمنْ  ْزر رِ ورِ ْثُل  مرِ َعَلْيه رِ َب  ُكترِ َبْعَدهُ  َها  برِ َل  َفُعمرِ َئًة  �َسيِّ ًة  �ُسنَّ ااْلإرِ�ْساَلمرِ  َيفرِ 
ةرِ يف هذا  نَّ يٌّ اأن نالحظ ورود ثالثة معاٍن لل�سُّ ْم �َسْيٌء«)1(، وَحررِ هرِ ْن اأَْوَزاررِ مرِ َيْنُق�سُ

احلديث:
�ملعنى �لأول: الطريقة يف قوله )�سلى الله عليه و�سلم(: »َمْن �َسنَّ يفرِ االإرِ�ْسالمرِ   

ًة َح�َسَنًة«. �ُسنَّ
َها  َل برِ و�ملعنى �لثاين: االقتداء وجاء يف قوله )�سلى الله عليه و�سلم(: »َفُعمرِ  

َبْعَدُه«.

م�سلم، �ل�سحيح، �ص356 ـــــ 357، ح 2351.   )1( 
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و�ملعنى �لثالث واالأخري: البدعة، وجاء هذا املعنى يف قوله )�سلى الله عليه   
َئًة«. ًة �َسيِّ و�سلم(: »َوَمْن �َسنَّ يفرِ ااْلإرِ�ْساَلمرِ �ُسنَّ

اللَّهِ  لِسُنَّةِ  َتِجدَ  وَلَن  َقبُْل  مِن  خََلوْا  َّذِينَ  ال فِي  اللَّهِ  }سُنََّة  تعاىل:  الله  قال  البيان:  2ــــ 
َتبْدِيلً{ ]�لأحز�ب: 62[، ن�سب "�سنة" على اإرادة الفعل، اأي: �سنن الله ذلك مبعنى 

بينه)1(.
َتِجدُ  وََل  مِن رُّسُلِنَا  َقبَْلكَ  َأرْسَلْنَا  َقدْ  مَن  }سُنََّة  تعاىل:  الله  قال  الثابتة:  العادة  3ـــ  
لِسُنَّتِنَا َتحِْويلً{ ]�لإ�سر�ء: 77[، ومعناه: اأن ما اأجرى الله تعاىل به العادة مل يتهياأ 

الأحد اأن يقلب تلك العادة، فهي ثابتة)2(.
ة على كل ما اأ�سيف اإىل  نَّ ة يف العلوم ال�سرعية: يتم اإطالق م�سطلح ال�سُّ نَّ ال�سُّ 4ـــ  
ر�سول الله )�سلى الله عليه و�سلم( من قول، اأو فعل، اأو تقرير، اإذن فهي مرادفة 
احلديث مبا  من خ�ض  عند  منه  اأعم  اأي�سا  وهي  االأ�سول،  علماء  عند  للحديث 

اأ�سيف اإىل ر�سول الله )�سلى الله عليه و�سلم( من قول فقط)3(.
ال�سريعة: تظهر لفظة ال�سريعة مبعنى اأ�سمل من املعاين ال�سابقة؛ فهي ت�ستمل  5 ـــ  
مِْر َفاتَِّبعْهَا وََل  على الدين و�سرائعه، فقال تعاىل:}ُثمَّ جَعَلْنَاَك عََلى شَِريعَةٍ مِّنَ اْلَ
ة؛ الأنه ي�سنّت بطريقة من قبله  نَّ َّذِينَ َل يَعَْلمُونَ{ ]�جلاثية: 18[، وهي ال�سُّ َتتَِّبعْ َأهْوَاء ال

من االأنبياء )عليهم ال�سالم()4(.
ا مبعان عديدة، ومنها: وبالن�سبة ملا يتعلق بلفظة اجلماعة فاإنها تاأتي اأي�سً  

�جلماعة يف �للغة: تدل لفظة اجلماعة على االجتماع، واالجتماع �سد التفرق،  1ـــ 
واالإجماع: هو االتفاق على اأمر من االأمور، وهو اأي�سا االجتماع على احلق، 
ْرَقُة َعَذاٌب«)5(، ويتم  وعدم التفرق؛ فقد اأتى يف احلديث: »اجَلَماَعُة َرْحَمٌة َوالفرِ

�بن منظور، ل�سان �لعرب، ج13، �ص 225.   )1( 
�لر�زي، تف�سري �لر�زي، ج21، �ص381.   )2( 

طاهر �جلز�ئري، توجيه �لنظر �إىل �أ�سول �لأثر، ج1، �ص40.   )3( 
�ملاوردي، �لنكت و�لعيون تف�سري �ملاوردي، ج5، �ص264.   )4( 

�لألباين، �سل�سلة �لأحاديث �ل�سحيحة و�سيء من فقهها وفو�ئدها، ج2، �ص 272، ح667.   )5( 
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ا على طائفة من  اإطالق لفظة اجلماعة على العدد الكبري من النا�ض، وتطلق اأي�سً
النا�ض يجمعهم غر�ض واحد، مثل: ال�سالة يف امل�سجد تعترب جماعة، وميكن 

ا على غري النا�ض، فقيل: جماعة ال�سجر، وجماعة النبات)1(. اإطالقها اأي�سً
اجلماعة تطلق على ال�سحابة )ر�سي الله عنهم(: الأنهم الذين �سيدوا عماد الدين،  2ـــــ 
اأ�ساًل، وقد ميكن فيمن  الذين ال يجتمعون على �ساللة  اأوتاده، وهم  واأر�سوا 
ا اأئمة الهدى،  �سواهم ذلك)2(، اأي االإخالل باأ�سل من اأ�سول الدين، وهم اأي�سً
واأهل العلم، ويدخل معهم كل من كان اإماًما للهدى، وعالـًما، ولهذا االأمر جند 
وَسَطًا  ُأمًَّة  }وََكَذلِكَ جَعَلْنَاُكمْ  تعاىل:  قوله  "باب  قال يف �سحيحه:  البخاري 
َّتِي ُكنتَ  َتُكوُنواْ شُهَدَاء عََلى النَّاِس وَيَُكونَ الرَّسُوُل عََليُْكمْ شَِهيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبَْلَة ال

ِّ
ل

َّذِينَ  عََليْهَا إِلَّ لِنَعَْلمَ مَن يَتَِّبعُ الرَّسُوَل مِمَّن يَنَقلِبُ عََلى عَقِبَيْهِ وَإِن َكانَتْ لََكِبريَةً إِلَّ عََلى ال
َهدَى اللّهُ وَمَا َكانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إمِيَانَُكمْ إِنَّ اللّهَ بِالنَّاِس لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ{ ]�لبقرة: 143[، وما 

اأمر ر�سول الله )�سلى الله عليه و�سلم( بلزوم اجلماعة، وهم اأهل العلم")3(.
ويتم اإطالق م�سطلح اجلماعة على اأهل احلل والعقد: وقد اأ�سار العلماء اإىل هذا  3ــــ 
املعنى فقالوا: هم اأهل احلل والعقد يف كل ع�سر)4(، واأهل احلل والعقد هم: 
والة االأمر، والعلماء، واأعيان املجتمع من اأ�سحاب الراأي املعترب، فاإذا اجتمعوا 

على اأمر وجب متابعتهم، وعدم اخلروج عليهم.
ة واجلماعة(، يظهر اأن  نَّ وعلى ما تقدم من معان لهاتني املفردتني )اأهل ال�سُّ  
ة واجلماعة ال يكاد يخرج عن تبك املعاين، ويتبني اأي�سا اأنهم  نَّ تعريف م�سطلح ال�سُّ
"�سموا بذلك النت�سابهم ل�سنة النبي )�سلى الله عليه و�سلم(، واالجتماع على االأخذ 

بها ظاهًرا، وباطًنا، ويف القول، والعمل، واالعتقاد")5(.
�بن �سيده، �ملحكم و�ملحيط �لأعظم، ج1، �ص347.   )1( 

�ل�ساطبي، �لعت�سام، ج2، �ص772.   )2( 
�لبخاري، �ل�سحيح، �ص1328.   )3( 

�لآمدي، �لإحكام يف �أ�سول �لأحكام، ج1، �ص196.   )4( 
نَّة و�جلماعة مفهومها، خ�سائ�سها، خ�سائ�ص �أهلها، �ص16 ـــــ17. �حلمد، عقيدة �أهل �ل�سُّ   )5( 
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ة قد تنازعته جميع الفرق واملذاهب  نَّ وجتدر االإ�سارة هنا اإىل اأن م�سطلح ال�سُّ  
الفقهية والكالمية، فكل فرقة اأو مذهب يطلقه على نف�سه، ولكن بعد البحث واملدار�سة 
يظهر اأن هذا امل�سطلح يطلق من منطلقني: عام وخا�ض، فالعام مقابل التبعية يدخل 
ة واجلماعة  نَّ فيه الكثري من الفرق، واأما اخلا�ض فيدخل فيه اأهل االتباع، وهم اأهل ال�سُّ

املعرفني)1(. 

مو�سى، ن�ساأة �لأ�سعرية وتطورها، �ص15.   )1( 
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املبحث الثالث
�لن�ساأة و�لتحولت

ة  نَّ ال�سُّ اأهل  ون�ساأة  الت�سمية،  ن�ساأة  بني  فرق  وجود  ذلك  من  ون�ستخل�ض   
الله عنهم(، وكل من �سلك  ة واجلماعة هم"ال�سحابة )ر�سي  نَّ ال�سُّ فاأهل  واجلماعة، 
نهجهم من خيار التابعني -رحمة الله عليهم-، ثم اأ�سحاب احلديث، ومن اتبعهم من 

الفقهاء جياًل فجياًل اإىل يومنا هذا")1(.
بنزول  مقرتًنا  كان  واجلماعة  ة  نَّ ال�سُّ اأهل  مذهب  اأن  يظهر  ذلك  على  وبناًء   
ة واجلماعة مذهب قدمي معروفقبل  نَّ الوحي، ولذلك قال ابن تيمية: "ومذهب  اأهل ال�سُّ
اأن يخلق الله اأبا حنيفة، ومالًكا وال�سافعي واأحمد، فاإنه مذهب ال�سحابة الذين تلقوه 

ة واجلماعة")2(. نَّ عن نبيهم، ومن خالف ذلك كان مبتدًعا عند اأهل ال�سُّ
متقدمة  ة واجلماعة  نَّ ال�سُّ اأهل  ن�ساأة  اأن  يتبني  �سبق ذكره  ما  اإىل  وا�ستناًدا   
الفرق،  وتعدد  بعد ظهور  اإاّل  يظهر  امل�سطلح مل  هذا  اإن  الت�سمية؛ حيث  ن�ساأة  على 
ة ما مييزهم عن غريهم؛ فتم اإطالق هذا امل�سطلح  نَّ ومن  البديهي اأن يكون الأهل ال�سُّ
ة؛ الأنه �سرب يف املحنة،  نَّ ر االإمام اأحمد بن حنبل باإمامة اأهل ال�سُّ عليهم، وقد ا�ْسُتهرِ
اأن متبًعا لل�سنة ؛ وبطبيعة احلال يتبادر اإىل الذهن  اأو يبتدع قواًل، بلك  ومل ينفرد 
�سوؤاٌل: هل هذا امل�سطلح موجوٌد قبل االإمام اأحمد بن حنبل، واإجابته هي: نعم هذا  
امل�سطلح وجَد يف الع�سر االإ�سالمي املبكر، فهذا ابن عبا�ض )ر�سي الله عنه( يف�سر 
بَعْدَ  َأْكَفرُْتم  وُجُوهُهُمْ  اسْوَدَّتْ  َّذِينَ  ال َفَأمَّا  وُجُوهٌ  وََتسْوَدُّ  وُجُوهٌ  َتبْيَضُّ  }يَوْمَ  تعاىل:  قوله 
اأهل  ]�آل عمر�ن: 106[، فيقول: تبي�ض وجوه  َتْكُفرُونَ{  ُكنُْتمْ  بِمَا  الْعََذابَ  إمِيَانُِكمْ َفُذوُقواْ 
ة واجلماعة، وت�سود وجوه اأهل البدع وال�ساللة)3(، مما يعد دلياًل وا�سًحا على  نَّ ال�سُّ
اأن هذا امل�سطلح غري حمدث؛ الأن ابن عبا�ض )ر�سي الله عنهما( ترجمان القراآن)4(، 

�بن حزم، �لف�سل يف �مللل و�لأهو�ء و�لنحل، ج2، �ص90.   )1( 
نَّة �لنبوية يف نق�ص كالم �ل�سيعة �لقدرية، ج2، �ص601. �بن تيمية، منهاج �ل�سُّ   )2( 

�بن �أبي حامت، تف�سري �لقر�آن �لعظيم، ج3، �ص729.   )3( 
�حلاكم، �مل�ستدرك على �ل�سحيحني، ج3، �ص618 ، ح 6291، قال �حلاكم: حديث �سحيح على �سرط �ل�سيخني، ومل يخرجاه.   )4( 
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ي نتيجة  نِّ ومن البديهي اأن ابن حنبل ميثل نقطة حتول مهمة يف تاريخ املذهب ال�سُّ
ة واجلماعة. نَّ ق عليه اإمام اأهل ال�سُّ ملواقفه العظيمة، وبناء على ذلك اأُطلرِ

م�سطلحًا  يعد  ة  نَّ ال�سُّ م�سطلح  اأن  التاريخية  امل�سنفات  مطالعة  من  ويظهر   
ا  دينّيًا، ويتبني اأي�سًا اأنه مرَّ مبراحل عديدة، ففي الع�سر االإ�سالمي املبكر كان عامًّ
يدخل فيه جميع امل�سلمني، ولكن يف اأواخر الع�سر الرا�سدي؛ ونتيجة للفنت اأ�سبح 
اخللفاء  و�سنة  و�سلم(،  عليه  الله  )�سلى  الر�سول  �سنة  َبع  اتَّ من  على  ويطلق  ا  خا�سًّ
الوحيني:  على  اعتماده  ال�سني  املذهب  �سمات  اأبرز  ومن  َبعهم،  اتَّ ومن  الرا�سدين، 
ة النبوية، يف اأ�سوله وفروعه، مع اجتهاد العلماء وقيا�سهم يف  نَّ القراآن الكرمي، وال�سُّ

بع�ض م�سائلهم؛ ولهذا جند االختالف بينهم يف امل�سائل الفرعية.
وعلى �سعيد اآخر يتبني من مطالعة االأحداث التاريخية اأن من املراحل التي   
مرت بها املناظرات هي اأنها بداأت بهدف اإقناع الفرق االأخرى ب�سحة املعتقد، وبداأت 
عبا�ض  ابن  فهذا  عنهم(،  الله  )ر�سي  الرا�سدين  اخللفاء  ع�سر  يف  املناظرات  تلك 
االإمام، ومن جهة  يناظر اخلوارج)1( يف م�ساألة خروجهم على  الله عنهما(  )ر�سي 
ا)2( فرجع عن القدر، وناظر علي  اأخرى روي اأن احل�سن )ر�سي الله عنه( ناظر قدريًّ
بن اأبي طالب )ر�سي الله عنه( رجاًل من القدرية، وناظر عبد الله بن م�سعود )ر�سي 
الله عنه( يزيد بن عمرية)3( يف االإميان)4(، وبطبيعة احلال ا�ستمرت تلك املناظراتفي 

الع�سور الالحقة، حتى ع�سرنا احلا�سر.
واجلدير بالذكر اأنه اإبان تلك الظروف الواقعة يف ع�سر اخلالفة الرا�سدة،   
التي  االأحداث  من  �سيا�سية  مواقف  اتخذت  وقد  االأخرى،  الفرق  لظهور  ونتيجة 
ا ميثل جماعة  نِّ اجتاًها �سيا�سيًّ ع�سفت بامل�سلمني يف ذلك الوقت، اأ�سبح املذهب ال�سُّ
�خلو�رج: عرفهم ر�سول �لله )�سلى �لله عليه و�سلم( باأنهم: قوٌم يقروؤون �لقر�آن ل يجاوز حناجرهم، ميرقون من �لدين مروق �ل�سهم من    )1( 

�لرمية، يقتلون �أهل �لإ�سالم ويدعون �أهل �لأوثان، لئن �أنا �أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. �لبخاري، �ل�سحيح، �ص611، ح3344.
�لقدرية: هم �لذين يزعمون �أن كل عبٍد خالٌق لفعله، ول يرون �لكفر و�ملعا�سي بتقدير �لله تعاىل. �جلرجاين، �لتعريفات، �ص174.   )2( 

يزيد بن عمرية: �لزبيدي، �لكلبى، �ل�سامي، روى عن: معاذ بن جبل، وقدم �لكوفة ف�سمع من: �بن م�سعود، روى عنه: �أبو �إدري�ص �خلولين،    )3( 
و�سهر بن حو�سب، و�أبو قالبة. �بن �أبي حامت، �جلرح و�لتعديل، ج9، 364.

�لغز�يل، قو�عد �لعقائد، �ص96 ــــ97.   )4( 
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اإىل  االإ�سارة  املنا�سب  من  ولعل  ا،  دينيًّ مذهًبا  كونه  عن  ف�ساًل  ذلك  له  التابعني  من 
العوامل الرئي�سة التي �ساهمت يف ن�سوء الفكر ال�سيا�سي ال�سني، وميكن اإجمالها 

يف ثالثة عوامل هي:
عالقة الفقهاء باخلالفة االأموية )41 ــــ132هـــ/661 ــــ750م( والعبا�سية.  -1

وعالقة الفقهاء بحركات املعار�سة من اخلوارج، وال�سيعة.  -2
يف  �سائدة  كانت  �سيا�سية  اأفكاًرا  مثلوا  الذين  بالكتاب  ا  اأي�سً الفقهاء  وعالقة   -3

املنطقة قبل جميء االإ�سالم)1(.
االجتاهات  مع  وال�سراع  اجلدال  ا�ستمرارية  اإىل  هنا  االإ�سارة  وجتدر   
االجتاهات،  تلك  مع  العالقة  تكوين  املبا�سر يف  اأثره  له  كان  االأخرى، مما  الفكرية 
ةيرى اأن تلك االجتاهات خمالفة ملا جاء به االإ�سالم احلنيف، واأنه  نَّ فمذهب اأهل ال�سُّ
هو من ميثل �سورة االإ�سالم ال�سحيح دون غريه من املذاهب اأو االجتاهات الفكرية، 
"اأ�سحاب  هم  ة  نَّ ال�سُّ اأهل  اأن  يرى  البغدادي)2( حيث  القاهر  عبد  ذلك يف  ويت�سح 
الدين القومي وال�سراط امل�ستقيم، ثبتهم الله تعاىل بالقول الثابت يف احلياة الدنيا 

ويف االآخرة")3(.

نَّة، فرتة �لتكوين: من بد�يته حتى �لثلث �لأول من �لقرن �لر�بع �لهجري، �ص83. �سوي، تطور �لفكر �ل�سيا�سي عند �أهل �ل�سُّ   )1( 
عبد �لقاهر �لبغد�دي: �بن طاهر بن حممد �لتميمي، �أبو من�سور، برز يف �لفقه و�أ�سوله و�لفر�ئ�ص و�حل�ساب وعلم �لكالم. ��ستهر ��سمه    )2( 

وبعد �سيته وحمل عنه �لعلم �أكث �أهل خر��سان، وتويف �سنة 429هــــ. �ل�سبكي، طبقات �ل�سافعية �لكربى، ج5، �ص136 ــــ145.
عبد �لقاهر �لبغد�دي، �لفرق بني �لفرق وبيان �لفرقة �لناجية، �ص303.   )3( 
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املبحث الرابع
موقف �أهل �ل�سنة من تن�سيب �لإمام

ولهذا  املعني،  يف  بينهما  فرق  ال  مرتادفتني  كلمتني  واالإمامُة  اخلالفُة  تعد   
فابن خلدون جمع بني امل�سطلحني يف تعريفه بقوله: "نيابة عن �ساحب ال�ّسريعة يف 
حفظ الّدين و�سيا�سة الّدنيا، به ت�سّمى خالفة واإمامة والقائم به خليفة واإماًما، فاأّما 
االإمامة  يقال:  به؛ ولهذا  اّتباعه واالقتداء  الة يف  ال�سّ باإمام  فت�سبيها  اإماًما  ت�سميته 
باإطالق  خليفة  فيقال:  اأّمته،  يف  الّنبّي  يخلف  فلكونه  خليفة  ت�سميته  واأّما  الكربى، 
وخليفة ر�سول الله")1(، من اأجل ذلك تغدو اخلالفُة اأو االإمامُة م�سطلحًا مييل اإليه 
كل اجتاه فكري، وهي من اأهم املبادئ التي قامت عليها االجتاهات الفكرية املخالفة 
الدرا�سة موقف كل اجتاه من هذا االأمر، ولذلك  ال�سني، و�ستبني  الفكري  لالجتاه 
تقف الدرا�سة على ا�ستخدام امل�سطلحني عند بيان االجتاهات الفكرية، وكل اجتاه 
له منطلق ينطلق منه، ومرتكز يرتكز عليه يف عقيدته، ويرى كل اجتاه فكري اأنه هو 

ال�سحيح، ومن يخالفه الراأي من االجتاهات الفكرية االأخرى فهو �سال م�سل.
وُيعدُّ تن�سيب االإمام اأو اخلليفة لالأمة االإ�سالمية عند االجتاه ال�سني واجبًا   
اأو  و�سرورًة حتميًة، لكن العلماء اختلفوا يف �سبب وجوبها، هل الوجوب بالعقل، 
بالعقل ملا يف طباع  اأنها جتب  يوؤكد  االأول  اإىل قولني:  ال�سرع؟ وانق�سموا يف ذلك 
العقالء من الت�سليم لزعيم مينعهم من التظامل، ويف�سل بينهم يف التنازع والتخا�سم، 
ولوال الوالة لكانوا يف فو�سى مهملني، وهمًجا م�ساعني، واأما القول الثاين: فريى 
اأنها وجبت بال�سرع دون العقل؛ الأن االإمام يقوم باأمور �سرعية قدكان جموًزا يف 
العقل اأن ال يرد التعبد بها، فلم يكن العقل موجبا لها، واإنا اأوجب العقل اأن مينع كل 
واحد نف�سه من العقالء عن التظامل والتقاطع، وياأخذ مبقت�سى العدل يف التنا�سف 
اإىل  االأمور  بتفوي�ض  ال�سرع  جاء  ولكن  غريه،  بعقل  ال  بعقله  فيتدبر  والتوا�سل، 

�بن خلدون، تاريخ �بن خلدون، 1: 239.   )1( 
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وليه يف الدين، ففر�ض علينا طاعة اأويل االأمر فينا، وهم االأئمة املتاآّمرون علينا)1(،  
وي�سرتط يف اخلليفة اأن يكون "م�سلًما، وحًرا، وذكًرا، وبالًغا، قادًرا ]وهذا متفق 
ا، وال ي�سرتط كونه ها�سمًيا علوًيا، ــــ اأي: من  عليه عندهم، واختلفوا يف كونه[ قر�سيًّ
اأوالد علي كما قال به بع�ض ال�سيعة ــــ، مع�سوًما كما قالت االإمامية، واالإ�سماعيلية، 
ويكره تقليد الفا�سق، ويعزل بالف�سق اإال لفتنة، ويجب اأن يدعى له بال�سالح، وت�سح 
االإمامة باأحد اأمور ثالثة:اختيار اأهل احلل والعقد، والوراثة )االإمامة بالعهد(، والغلبة 

والقهر لل�سرورة، بال مبايعة اأهل احلل والعقد" )2(.
وقد اأدى اختلف علماء اأهل ال�سنة يف �سبب احلكم بوجوب االإمامة عقال كان   
اأو �سرعا، اإىل اختالفهم اأي�سا يف ت�سنيف االإمامة علميا، هل هي تندرج حتت علم 
العقيدة،  اأنها تدر�ض يف فروع  البع�ض  فاأكد  الفقه؟  اأبواب  اأنها باب من  اأم  العقيدة 
حيث بيان قدر اخلالقة ووجوب طاعة ويل االأمر وعدم اخلروج عليه، ومن ذلك قول 
اإقامة احلج واجلهاد،  ال�سنة[  اأهل  ]اأي  الوا�سطية:" ويرون  العقيدة  تيمية يف  ابن 
واجلمع، واالأعياد،0 مع االأمراء- اأبراًرا  كانوا اأو فجاًرا..." )3(، وهذا ما اأكده االإمام 
الطحاوي يف عقيدته قائاًل:" وال نرى اخلروج على اأئّمتنا وُوالة اأُمورنا، واإن جاروا، 
عّزوجّل  الله  يًدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة  ننزع  عليهم، وال  ندعوا  وال 
فري�سة، ما مل ياأمروا مبع�سية، وندعوا لهم بال�سالح واملعافاة")4(. وممن عدها من 
اأبواب الفقه االإمام املاوردي الذي اأفرد يف م�سنفه )احلاوي الكبري( مبحًثا كاماًل 
عن االأحكام ال�سلطانية قائاًل:" وملا كانت االأحكام ال�سلطانية بوالة االأمور اأحق، وكان 
والتدبري،  بال�سيا�سة  ت�ساغلهم  مع  ت�سفحها  يقطعهم عن  االأحكام  بجميع  امتزاجها 
اأفردت لها كتاًبا")5( واملالحظ اأن مبحث اخلالفة ي�سح درا�سته عقيدًة وفقًها، لكنه 

�ملاوردي، �لأحكام �ل�سلطانية، 15 ـــ16.   )1( 
َحْيِلّي، �لِفْقُه �لإ�سالميُّ و�أدلَُّتُه، 2: 1192. �لزُّ   )2( 

�بن تيمية، �لعقيدة �لو��سطية، 129.   )3( 
�بن �أبي �لعز �حلنفي، �سرح �لعقيدة �لطحاوية،2: 540.   )4( 

�ملاوردي، �لأحكام �ل�سلطانية، 12.   )5( 
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يف العقيدة يجيء موجًزا، اأما يف الفقه فياأتي مبحث اخلالفة مف�ساًل، وال�ساهد على 
لدى  والدرا�سة  بالت�سنيف  املبحث  هذا  اأفرد  قد  اأنه  كما  والفقه،  العقيدة  كتب  ذلك 
بع�ض علماء اأهل ال�سنة؛ منهم: - االأحكام ال�سلطانية: الأبي يعلى حممد بن احل�سني 
َلم: الإمام احلرمني عبد امللك بن عبد الله اجلويني،  الفراء، وغياث االأمم يف التياث الظُّ
وال�سيا�سة ال�سرعية يف اإ�سالح الراعي والرعية:ل�سيخ االإ�سالم اأحمد بن عبد احلليم 

بن تيمية.
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املبحث اخلام�ض
هل عني �لر�سول )�سلى �لله عليه و�سلم( خليفة

يتبادر اإىل االأذهان �سوؤال مهم عن اخلالفة واخللفاء )ر�سي الله عنهم(، اأال   
وهو هل عنيَّ ر�سول الله )�سلى الله عليه و�سلم( اأو غريه اأحًدا من اخللفاء الرا�سدين 
م�سادر  تناولتها  التي  الق�سايا  من  ال�سوؤال  فهذا  باخلالفة؟  عنهم(  الله  )ر�سي 
الفكرية من  الفكرية، وقد تفاوت موقف االجتاهات  الدرا�سة وتنازعتها االجتاهات 
هذه الق�سية؛ فمنهم من يرى تعيني ر�سول الله )�سلى الله عليه و�سلم( خلليفة بعينه 
ومنهم من نفى ذلك، ولهذا ال�سبب تعددت امل�سارب واالجتاهات الفكرية حيال تلك 
ي بعدم االنحياز خلليفة معني، فهما يران اأن ر�سول الله  نِّ الق�سية، متيز موقف ال�سُّ
�سلى الله عليه و�سلم مل ُيعنّي خليفة بعينه، و�سوف حتاول الدرا�سة اأن تعطي اإملاحة 

خمت�سرة عن كيفية تويل كل خليفة من اخللفاء الرا�سدين )ر�سي الله عنهم(.
�أوًل: خالفة �أبي بكر )ر�سي �لله عنه(:

ميثل ر�سول الله )�سلى الله عليه و�سلم( �سورة القائد امللهم جلميع امل�سلمني   
في�ستمدون منه قوتهم االإميانية، ومل يكن امل�سلمون يرون اأو يت�سورون غري ذلك، 
ولهذا ال�سبب كان لوفاته )�سلى الله عليه و�سلم( االأثر االأعظم يف املجتمع االإ�سالمي، 
بالن�سبة  فكري  اجتاه  لكل  االآراء  اختلفت  وقد  ال�سيا�سي،  للتحول  لبنة  ذلك  وكان 
لق�سية ا�ستخالف ر�سول الله )�سلى الله عليه و�سلم( الأحد ال�سحابة، فمنهم من يرى 
اأنه مل ي�ستخلف اأحًدا، ومنهم من يرى اأن هناك خليفة، وهذه الق�سية من الق�سايا 
التي جتاذبتها االجتاهات الفكرية، ويتفاوت موقفها منها؛ فمنهم من يرى ا�ستخالف 
ر�سول الله )�سلى الله عليه و�سلم( خلليفة بعينه ومنهم من نفى ذلك، ولهذا ال�سبب 
تعددت امل�سارب حيال تلك الق�سية، واأثرت تاأثريا جلًيا يف االأحداث ال�سيا�سية التي 
الزال يرتدد �سداها حتى هذا اليوم، فاأهل ال�سنة يذهبون اإىل اأن النبي )�سلى الله 
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عليه و�سلم(، ومل ي�ستخلف اأحًدا من بعده)1(، ويدل على ذلك اجتماع االأن�سار يف 
الر�سول  با�ستخالف  علم  لهم  كان  لو  الأنهم  االأمر؛  لبحث  �ساعدة)2(؛  بني  �سقيفة 
)�سلى الله عليه و�سلم( الأحد لبايعوه، ولن ير�سوا بغريه خليفة، ومت مناق�سة االأمر، 
مل ت�ستغرق وقًتا طوياًل، واإذ اأ�سار اأحد الباحثني اإىل اأنها مل ت�ستغرق ن�سف �ساعة 
اأهميته  من  الرغم  على  احلدث  وهذا  البخاري)4(،  رواية  على  بناء  ظاهرها)3(؛  يف 

ال�سيا�سية؛ اإال اأنه انتقل بي�سر و�سهولة.
ثانًيا: خالفة عمر بن �خلطاب )ر�سي �لله عنه(:

اأثارت ق�سية خالفة عمر )ر�سي الله عنه( حفيظة االجتاهات الفكرية، وتعد   
ا ق�سية  هذه الق�سية من املو�سوعات التي لها اأهمية كربى يف تاريخ اخلالفة، واأي�سً
الق�سية،  الفكرية من هذه  تفاوت موقف االجتاهات  وقد  لعمر  بكر  اأبي  ا�ستخالف 
تلك  القادمة  ال�سطور  يف  نتناول  اجتاهه،و�سوف  يتوافق  ما  اإىل  ذهب  اجتاه  فكل 
الق�سية التي باتت حمط اأنظار جميع االجتاهات الفكرية جتاه هذا املو�سوع، وذهب 
ال�سنة اإىل ا�ستخالف اأبي بكر )ر�سي الله عنه( لعمر بن اخلطاب )ر�سي الله عنه( 
عندما �سعر بدنو اأجله، بعد م�ساورة ال�سحابة )ر�سي الله عنهم(؛ فكان االتفاق عليه، 
وهناك رواية لطلحة )ر�سي الله عنه(  تذكر �سدة عمر)5(؛ ولكن هذه الرواية �سعيفة 

االإ�سناد)6(.
ثالًثا: خالفة عثمان بن عفان )ر�سي �لله عنه(:

فقد  الرا�سدة بتحوالت عديدة يف طريقة اال�ستخالف،  امتاز نظام اخلالفة   
بكر  اأبي  ا�ستخالف  اختلفت طريقة  اإذ  لكل خليفة عن غريه،  البيعة  اختلفت طريقة 

�ل�سال، �أثر �لو�سع يف رو�ية �لتاريخ وتف�سريه.. مناذج من ع�سر �خلالفة �لر��سدة، 219.   )1( 
�ل�سمال  �لأن�سار، وهي بجو�ر ب�ساعة يف  �ملنورة، وهي ظلة كانو� يجل�سون حتتها، وبنو �ساعدة حّي من  �سقيفة بني �ساعدة: باملدينة    )2( 

�ب، �ملعامل �لأثرية يف �ل�سنة و�ل�سرية،141. �لغربي من �مل�سجد �لنبوي، وفيها حديقة. �حلموي، معجم �لبلد�ن، 3: 228؛ م �ُسرَّ
�خلمي�ص، حقبة من �لتاريخ، 27.   )3( 

�لبخاري، �ل�سحيح، 668، 1238، ح : 3668، 6830.   )4( 
�لطربي، تاريخ �لر�سل و�مللوك، 3: 433.   )5( 

�لألباين، �إرو�ء �لغليل يف تخريج �أحاديث منار �ل�سبيل، 6: 80، ح: 1642.   )6( 
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)ر�سي الله عنه( عن طريقة ا�ستخالف عمر )ر�سي الله عنه(، اأما ما يتعلق بخالفة 
عثمان بن عفان فقد كانت لبيعته اأ�سلوب ونظام اآخر، وقد تفاوت موقف االجتاهات 
الفكرية من هذه الق�سية، فجعل عمر )ر�سي الله عنه( اخلالفة يف �ستة من ال�سحابة 
عوف،  بن  وعبدالرحمن  طالب،  اأبي  بن  وعلي  عفان،  بن  عثمان  وهم:  طعنه،  بعد 
الله عنه(،  اأبي وقا�ض )ر�سي  الله، و�سعد بن  العوام، وطلحة بن عبيد  والزبري بن 
ويكون عبدالله بن عمر معهم، ولي�ض له يف االأمر �سيء )ر�سي الله عنه(، وتعّددت 
نية، وال�سواب ما ورد يف �سحيح البخاري فتمت بيعة  الروايات يف امل�سادر ال�سُّ

عثمان )ر�سي الله عنه()1(.
ر�بًعا: خالفة علي بن �أبي طالب )ر�سي �لله عنه(:

وناق�ستها  الدرا�سة،  م�سادر  �سردتها  التي  الق�سايا  من  اخلالفة  هذه  تعد   
اأن  ترى  فكرية  اجتاهات  فهناك  الق�سايا،  من  غريها  من  اأكرث  الفكرية  االجتاهات 
عليه  الله  الله )�سلى  بعد ر�سول  االأمر  عنه( هو اخلليفة و�ساحب  الله  ا )ر�سي  عليًّ
و�سلم(، ومن جهة اأخرى هناك اجتاهات فكرية ترى خالف ذلك، لذلك فمن البديهي 
موؤيد ومعار�ض،  بني  الفكرية  االجتاهات  اهتمامات  على  الق�سية  ت�ستحوذ هذه  اأن 
اإىل علّي )ر�سي  النا�ض  اأتى  الله عنه(،  ُا�ست�سهد عثمان )ر�سي  ملا  اأنه  ال�سنة  يذكر 
الله عنه(، وعر�سوا عليه اخلالفة فرف�سها، وقال: "اأكون وزًيرا لكم خرًيا من اأمري 
ـــــ  ا يف اخلالفة مل يرف�سها  له حًقّ اأن  الله عنه( يعلم  عليكم" ــــ لو كان علي )ر�سي 
ا"، وخرج اإىل امل�سجد؛ فبايعه  فاأبى النا�ض عليه، فقال لهم: "اإن بيعتي ال تكون �سرًّ

النا�ض)2(.
�إذ عمر )ر�سي �لله عنه( �أ�سار �إىل هوؤلء �ل�ستة، وذكر �سبب وجود �بن عمر معهم )ر�سي �لله عنه( كهيئة �لتعزية له، ثم وّجه عمر �لن�سح    )1( 
�لله  �أمركم �إىل ثالثة منكم"، فتنازل �لزبري لعلي )ر�سي  "�جعلو�  لهم، فلما ُدفن )ر�سي �لله عنه( �جتمعو�، فقال عبد �لرحمن بن عوف: 
عنهما(، وتنازل طلحة لعثمان، وتنازل �سعد لعبد �لرحمن )ر�سي �لله عنه(؛ فقال عبد �لرحمن )ر�سي �لله عنه(: "�أيكما ترّب�أ من هذ� �لأمر، 
، و�لله علّي �أل �آلو عن �أف�سلكم؟"  فنجعله �إليه"، ف�سكت عثمان وعلي )ر�سي �لله عنهما( فقال عبد�لرحمن )ر�سي �لله عنه(: "�أفتجعلونه �إيلَّ
قال: "نعم"، ثم �أخذ منهما �مليثاق على مبايعة من يتم تر�سيحه، وقام عبد�لرحمن بن عوف )ر�سي �لله عنه( مبا ي�سبه �لنتخابات، �إن �سح 
"�رفع يدك، يا عثمان" فبايعه، فبايع له علي، وولج �أهل �لد�ر  �لتعبري، فلم يجد �أحًد� يختلف على تقدمي عثمان )ر�سي �لله عنه(؛ فقال: 

فبايعوه )ر�سي �لله عنه(. �لبخاري، �ل�سحيح، 674، 1305، ح:3700، 7207.
�بن حنبل، ف�سائل �ل�سحابة، 2: 573، ح : 969.   )2( 
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خام�ًسا:خالفة �حل�سن بن علي )ر�سي �لله عنهما(:
عندما ميعن النظر جيًدا يف ق�سية خالفة احل�سن بن عليٍّ ڤ جند اأنها احتوت   
الكثري من اجلدل والنقا�ض واالأخذ والرد بالن�سبة لالجتاهات الفكرية، ال�سيما تنازله 
ملعاوية عن اخلالفة، وبهذا التنازل متت اخلالفة الرا�سدة ثالثني عاما، وكان لتنازله 
ويذكر   معار�ض،  وبني  التنازل،  لهذا  موؤيد  بني  الفكرية  لدىاالجتاهات  �سدى  هذا 
االجتاه ال�سني اأنه ملا ُطعن علي )ر�سي الله عنه( جاءه النا�ض ال�ستخالف ابنه احل�سن 
)ر�سي الله عنه(، فقال لهم: "ال اآمركم، وال اأنهاكم، اأنتم اأب�سر؛ ولكن اأدعكم كما 
ترككم الر�سول )�سلى الله عليه و�سلم(، فاإن يرد الله بكم خرًيا يجمعكم على خريكم، 
علي  وفاة  و�سلم(".وبعد  عليه  الله  )�سلى  الله  بعد ر�سول  على خريكم  كما جمعكم 

)ر�سي الله عنه( ُبويع للح�سن بن علي )ر�سي الله عنهما( باخلالفة)1(.
املبحث ال�ساد�ض

�لعالقات �لجتماعية
عندما نعن النظر يف العالقات االجتماعية جند انق�سامها اإىل نوعني: االأول   
حب ووئام، والثاين عداء وكره، واجلدير بالذكر هنا اأن اخللفاء الرا�سدين )ر�سي 
الله عنهم( كانت لهم عالقات اجتماعية مع اآل بيت ر�سول الله )�سلى الله عليه و�سلم(، 
اإذ متثلت تلك العالقات االجتماعية التي ن�ساأت بني اآل بيت ر�سول الله )�سلى الله عليه 
و�سلم( واخللفاء الثالثة )ر�سي الله عنهم( عالقات م�ساهرة، ف�ساًل عن عالقة احلاكم 
باملحكوم، وقد تناولت االجتاهات الفكرية تلك العالقات من منظورها الفكري الذي 
تتبّناه، ويف هذا املبحث حتاول الدرا�سة الوقوف على اأبرز تلك الق�سايا، وبحثها، 
والّتعّرف على نوع العالقة القائمة بينهم )ر�سي الله عنهم( من خالل تلك االجتاهات 
البيت  الثالثة، واآل  اإبراز تلك العالقة بني اخللفاء  الدرا�سة  الفكرية، و�سوف حتول 

)ر�سي الله عنهم(.
�بن كثري، �لبد�ية و�لنهاية، 11: 15، 131.   )1( 
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�أوًل: عائ�سة وحف�سة )ر�سي �لله عنهن( زوجتا �لر�سول )�سلى �لله عليه و�سلم(:
كان من �سمن العالقات االجتماعية بني اخللفاء الرا�سدين واآل بيت ر�سول   
الله )�سلى الله عليه و�سلم( اإبان هذه الفرتة هي زواجهما ڤ من ر�سول الله )�سلى 
يٍّ )ر�سي الله عنه(، واالجتاه ال�سني  الله عليه و�سلم(، والبيت النبوي، وعالقتهما بعلرِ
يقر كما يف م�سادره املتواترة  اأن عائ�سة بنت اأبي بكر )ر�سي الله عنهما(، وحف�سة 
بنت عمر )ر�سي الله عنهما( زوجتا الر�سول )�سلى الله عليه و�سلم( يف الدنيا، وهن 
اأزواجه يف اجلنة، وهذه عالقة م�ساهرة، وحب متبادل بني الر�سول )�سلى الله عليه 

و�سلم( واأبي بكر وعمر )ر�سي الله عنهما( )1(.
ثانًيا: زو�ج بنات �لر�سول )�سلى �لله عليه و�سلم(:

من الق�سايا التي اهتمت بها االجتاهات الفكرية ق�سية زواج بنات ر�سول   
الله )�سلى الله عليه و�سلم( من عثمان بن عفان وعلي ابن اأبي طالب ڤ وقد تنوعت 
اآراء االجتاهات الفكرية حيال ق�سية زواج بنات ر�سول الله )�سلى الله عليه و�سلم( 
ون�سبهن )ر�سي الله عنهن( اإىل ر�سول الله )�سلى الله عليه و�سلم(، فتزّوج اخلليفتني 
عثمان بن عفان وعلي بن اأبي طالب )ر�سي الله عنهما( من بنات الر�سول )�سلى الله 
كاآفة  بني  عليه  فمتفق  عنهما(  الله  )ر�سي  فاطمة  من  علي  زواج  فاأما  و�سلم(،  عليه 
االجتاهات الفكرية، بينما زواج عثمان من رقية ثم من اأم كلثوم )ر�سي الله عنهم( 
ي  يرون هذا الزواج منقبة لعثمان )ر�سي الله  نِّ فكان لالجتاه ال�سيعي اآراء فيه؛ فال�سُّ
عنه(، اإذ مل ُيعرف اأحد جمع بني بنتي نبي غريه )ر�سي الله عنه(، فقد تزّوج رقية، 

ثم- بعد وفاتها- تزّوج باأم كلثوم )ر�سي الله عنها(؛ لذا ُلّقب بذي النورين.
ثالًثا:عمر �سهر علي )ر�سي �لله عنهما(:

مما ال �سك فيه اأن ق�سية م�ساهرة عمر بن اخلطاب )ر�سي الله عنه( لعلي   
بن اأبي طالب )ر�سي الله عنه( يف الزواج من ابنته اأم كلثوم، وكيفية امل�ساهرة من 

�لبخاري، �ل�سحيح، 446 ــ 447، ح: 2468؛ �لألباين، �سحيح �جلامع �ل�سغري وزياد�ته، 1: 525، ح: 2704.   )1( 
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الق�سايا التي تناولتها االجتاهات الفكرية، وكانت مثار جدل فكري بني تلك االجتاهات، 
وقد حتدثت يف هذا املو�سوع امل�سادر العلمية املختلفة بني موؤكٍد لذلك الزواج وبني 
ناٍف له، في�سري م�سادر االجتاه ال�سني اإىل اأن عمر بن اخلطاب )ر�سي الله عنه( تزّوج 

باأم كلثوم بنت علي )ر�سي الله عنهما(، ابنة فاطمة )ر�سي الله عنها( )1(.
ر�بًعا:عالقة علي بن �أبي طالب باخللفاء )ر�سي �لله عنهم(:

الرا�سدين  باخللفاء  عنه(  الله  )ر�سي  طالب  اأبي  بن  علي  عالقة  ق�سية  تعد   
)ر�سي الله عنهم(، من الق�سايا التي ناق�ستها االجتاهات الفكرية، فتلك الق�سية تبني 
حجم العالقة املتبادلة بني اخللفاء الثالثة )ر�سي الله عنهم(، واأ�سحى كل اجتاه فكري 
يربز تلك الق�سية وفق توجهه الفكري؛ ولهذا ال�سبب زخرت م�سنفات االجتاهات 
بتو�سيح وبيان هذه العالقة، ودور علي بن اأبي طالب )ر�سي الله عنه( اإّباَن خالفتهم، 
فامل�سنفات ال�سنية تبني مدى العالقة  بينهم، فهي عالقة وّد وتقدير وتف�سيل، وقد 

اأعانهم و�ساعدهم يف القيام باأعباء الدولة االإ�سالمية، والدفاع عنهم)2(.
خام�ًسا: عالقة فاطمة باأبي بكر )ر�سي �لله عنهما(:

بالبحث  وتناولتها  الفكرية  االجتاهات  ناق�ستها  التي  املهمة  الق�سايا  من   
والتمحي�ض عالقة فاطمة باأبي بكر ڤ وقد تناولتها امل�سادر باجتاهات عديدة واآراء 
�ستى، وذلك من خالل اأمرين هما: مرياثها من ر�سول الله )�سلى الله عليه و�سلم( 
َبلرِ اأبي بكر )ر�سي  الذي طالبت به اأبي بكر )ر�سي الله عنه(، وال�سالة عليها ڤ من قرِ
الله عنه(، واأخذ كل اجتاه فكري يف�سر تلك العالقة وفق ما ذهبت اإليه م�سادره، وما 
يعتقد �سحته، فاأ�سبح هناك العديد من االآراء حيال تلك الق�سية، وورد يف �سحيح 
البخاري رواية- اعتمدت عليها االجتاهات الفكرية املختلفة- اأن فاطمة اأتت اأبا بكر 
عنه(  الله  بكر )ر�سي  اأبو  فاأخربها  َفدك)3(،  تطلب مرياثها من  الله عنهما(  )ر�سي 

�بن كثري، �لبد�ية و�لنهاية، 10: 48.   )1( 
�لبخاري، �ل�سحيح، 669، ح3671؛ �لطربي؛ تاريخ �لر�سل و�مللوك، 3: 379، 481؛ �بن كثري، �لبد�ية و�لنهاية، 10: 286.   )2( 

فدك: قرية باحلجاز، �أفاءها �لله على ر�سوله )�سلى �لله عليه و�سلم( يف �سنة �سبع �سلًحا، وهي �سرقي خيرب على و�ٍد يذهب �سيله م�سرًقا    )3( 
�إىل و�دي �لرمة، ُتعرف �ليوم باحلائط. �حلموي، معجم �لبلد�ن، 4: 238؛ �لبالدي، معجم �ملعامل �جلغر�فية يف �ل�سرية �لنبوية، 235.



{181}العـدد اخل�م�س  والع�صـرون - �صفر  1444هـ / �صبتمرب  2022م

بحديث الر�سول )�سلى الله عليه و�سلم( اأنه ال ُيوّرث وما ترك فهو �سدقة)1(.
وحاول العلماء والباحثون درا�سة هذا احلديث، وحماولة توجيهه، واأ�سار   
"مل تكّلمه"  لفظة  "فوجدت" ُمدرجة يف احلديث، واأما  لفظة  اأن  اإىل  الباحثني  اأحد 
فتحتمل معنيني، االأول: اأي هجرته، والثاين: اأي مل تكلمه يف املال، وهذا الظن بها 
ڤ. وحتتمل لفظة "هجرته" معنني: االأول: الهجر املعروف وهو حُمّرم، وال ُيظّن ذلك 
منها، والثاين: والذي قال به العلماء هجر االنقبا�ض عن لقائه، واالجتماع به، وهذا 
له وجهة نظر؛ الن�سغالها بحزنها، ثم مر�سها، ومما يدّل على عدم هجرها زيارة اأبي 
بكر )ر�سي الله عنه( لها يف مر�سها. وتعني لفظة "مل ُيوؤذن بها اأبا بكر" - والله 
البخاري  اأما  �سعد،  ابن  عند  كذا  عليها،  امل�سلني  اأمَّ  علم  فلما  ُيبّلغ،  مل  اأنه  واأعلم- 
اإًذا فاخلالف على  الذي �سّلى عليها،  الله عنه( هو  ا )ر�سي  عليًّ اأن  وم�سلم فرييان 
من اأمَّ امل�سلني، وال تدّل رواية البخاري وم�سلم على عدم ح�سور اأبي بكر  ال�سالة، 
فهذا - والله اأعلم- يدّل على اأن اأبا بكر �سلى عليها ڤ. �سواء اأكان اإماًما اأم ماأموًما، 

وهذا هو التوجيه االأقرب لل�سحة؛ ملا ُعلم عنهم )ر�سي الله عنهم( من �سريهم)2(.

�لبخاري، �ل�سحيح، 766، ح4240.   )1( 
�لبخاري،  24؛   :8 1990م(،  1410هـ/  �لعلمية،  �لكتب  د�ر  )بريوت:  �لقادر  عبد  حممد  حتقيق:  �لكربى،  �لطبقات  �سعد،  بن  حممد    )2( 
حممد  عثمان  618؛   :7 243؛  ــ   242  :6 �لباري،  فتح  حجر،  �بن  ح:4580؛   ،679 ــ   677 �ل�سحيح،  م�سلم،  ح:4240؛   ،766 �ل�سحيح، 
https://m.youtube.com/ 2009م،  �أبريل   6 �سفا،  قناة  �لقلب،  �إىل  �لقلب  من  برنامج  خ�سر،  �أ�سامة  قابله  �خلمي�ص، 

.watch?v=NnQ4688gVYY
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املبحث ال�سابع
نَّة و�جلماعة من �خللفاء �لر��سدين )ر�سي �لله عنهم( موقف �أهل �ل�سُّ

ة يعتقدون يف اأن اأف�سل اخللق  نَّ ت�سري الروايات التاريخية اإىل اأن اأهل ال�سُّ  
بعد االأنبياء هم ال�سحابة )ر�سي الله عنهم(، واأف�سل ال�سحابة هم اخللفاء الرا�سدون 
)ر�سي الله عنهم(، واأف�سل اخللفاء الرا�سدين هما اأبو بكر وعمر ڤ، وقد اختلفوا يف 
املفا�سلة بني عثمان وعلي ڤ، وقد ذكر ذلك ابن عمر )ر�سي الله عنهما(، قائاًل: )كنا 
نخري بني النا�ض يف زمن النبي )�سلى الله عليه و�سلم( فنخري اأبا بكر، ثم عمر بن 
اخلطاب، ثم عثمان بن عفان )ر�سي الله عنه()1(، واجلدير بالذكر اأن علًيا )ر�سي الله 
عنه( كان يف�سل اأبا بكر، وعمر ڤ،فعن حممد بن احلنفية، قال: قلت الأبي: اأي النا�ض 
خري بعد ر�سول الله )�سلى الله عليه و�سلم(؟ قال: اأبو بكر )ر�سي الله عنه(، قلت: ثم 
َمن؟ قال: ثم عمر )ر�سي الله عنه(، وخ�سيت اأن يقول عثمان، قلت: ثم اأنت؟ قال: )ما 

اأنا اإاّل رجل من امل�سلمني()2(.
َم عليَّ بن اأبي طالب  ويف هذا االإطار قال ابن تيمية رحمه الله يف حكم من َقدَّ  
ة على: تقدمي عثمان )ر�سي الله عنه(،  نَّ على عثمان بن عفان ڤ: "ا�ستقر اأمر اأهل ال�سُّ
ي�سلل  التي  االأ�سول  من  لي�ست  امل�ساألة  هذه  كانت  واإن  عنه(،  الله  )ر�سي  علي  ثم 
ة، لكن امل�ساألة التي ي�سلل املخالف فيها: م�ساألة  نَّ املخالف فيها عند جمهور اأهل ال�سُّ
اخلالفة، وذلك باأنهم يوؤمنون: باأن اخلليفة بعد ر�سول الله )�سلى الله عليه و�سلم(: 
اأبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي )ر�سي الله عنهما(، ومن طعن يف خالفة اأحد 

من هوؤالء االأئمة؛ فهو اأ�سل من حمار اأهله")3(.
"واحلا�سل  تيمية:  ابن  كالم  على  معلًقا  الفوزان  يقول  اأخرى  زاوية  ومن   
يف م�ساألة تقدمي عليٍّ على غريه من اخللفاء الثالثة )ر�سي الله عنهم(: من قدمه يف 

�لبخاري، �ل�سحيح، �ص 666، ح3655.   )1( 
�لبخاري، �ل�سحيح، �ص669، ح3671.   )2( 

�بن تيمية، �لعقيدة �لو��سطية، �ص117 - 118.   )3( 
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اخلالفة فهو �سال باالتفاق، ومن قدمه يف الف�سيلة على اأبي بكر وعمرڤ فهو �سال 
ا، ومن قدمه على عثمان )ر�سي الله عنه( يف الف�سيلة فال ي�سلل، واإن كان هذا  اأي�سً

خالَف الراجح")1(.
ة واجلماعة من اخللفاء الرا�سدين  نَّ ا موقف اأهل ال�سُّ ونتيجة ملا تقدم يظهر جليًّ  
لُّوَنُهم وينزلونهم منازلهم )ر�سي الله عنهم(، ويتقربون  )ر�سي الله عنهم(، حيث ُيجرِ
اإىل الله مبحبتهم )ر�سي الله عنهم(، وي�سهدون باأف�سليتهم بح�سب توليهم اخلالفة، 
وهذا على الرغم من امل�ساألةاخلالفية امل�سهورة بني اخلليفتني عثمان وعليٍّ )ر�سي الله 

عنهما(.

�لفوز�ن، �سرح �لعقيدة �لو��سطية ل�سيخ �لإ�سالم �بن تيمية، �ص93.   )1( 
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خامتــــــة
ت الدرا�سة اإىل: وبعد هذا العر�ض ال�سابق، َخُل�سَ  

تقدم ذكره يف هذا  يظهر مما  اال�سم،  بهذا  ة واجلماعة  نَّ ال�سُّ اأهل  ت�سمية  �سبب  ــــــ 
البحث،اأنهم �سموا بذلك الإتباعهم اآثار النبي )�سلى الله عليه و�سلم( واالجتماع 
على االأخذ بها ظاهًرا وباطًنا، قواًل، وعماًل، واعتقاًدا، واإتباع �سبيل ال�سابقني 

االأولني من املهاجرين واالأن�سار.
ة اإرِّبان هذا القرن، واأخذت  نَّ تنازعت االجتاهات الفكرية وجميع الفرق م�سطلح ال�سُّ ـــــــ 
يطلق  امل�سطلح  هذا  ذكره؛فاإن  �سبق  ملا  وا�ستنادا  نف�سها،  على  ُتطلقه  فرقة  كل 
مبعنيني: املعنى العام، واملعنى اخلا�ض؛ اأواًل: املعنى العام، ويطلق مقاباًل لالجتاه 
الفكري ال�سيعي، وعليه يدخل الكثري من الفرق املذهبية، ثانًيا: املعنى اخلا�ض، 

ة واجلماعة املعروفون.   نَّ وي�سمل بهذا املعنى اأهل االإتباع، وهم اأهل ال�سُّ
ة واجلماعة على ن�ساأة الت�سمية نف�سها، حيث اإن هذا امل�سطلح  نَّ تقدمت ن�ساأة اأهل ال�سُّ ـــــــــ 
الفكري مل يظهر اإال بعد ظهور الفرق وتعددها، وكان من االأهمية مبكان وجود ما 

ة عن غريهم من املبتدعة؛ فتم اإطالق ذلك "اللفظ"عليهم. نَّ مييز اأهل ال�سُّ
ي واالأ�سل الذي انحرفت عنه بقية التيارات الفكرية، ونتيجة  نِّ اإن التيار الفكري ال�سُّ ـــــــ 
لظهور امليول الفكرية املعار�سة له ن�ساأت املناظرات،وقد كانت تلك املناظرات نقطة 
حتول يف نو وتقدم االجتاه الفكري ال�سني، وهدفت تلك املناظرات اإىل اإقناع 
يف  املناظرات  تلك  الفكري،وبداأت  معتقده  ب�سحة  االأخرى  الفكرية  االجتاهات 

ع�سر اخللفاء الرا�سدين )ر�سي الله عنهم(.
ة واجلماعة من اخللفاء الرا�سدين، فقد كان موقف  نَّ ويظهر جليا موقف اأهل ال�سُّ ـــــــــ 
اإعزاز واإجالل، وقد اأنزلوهم منازلهم، وجعلوا من حبهم قربة اإىل الله، وهذا رغم 

وجود م�ساألة خالفية بني عثمان وعليٍّ )ر�سي الله عنهما(.
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ومن النتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة احلب والتقدير بني اخللفاء الرا�سدين  ـــــ 
واآل البيت )ر�سي الله عنهم(.

�لتو�سيات: 
1/ االقتداء باخللفاء الرا�سدين.

2/ مناه�سة االجتاهات الفكرية املنحرفة.
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اأ�سول  يف  631هـ(.االإحكام  )املتوفى:  الثعلبي  علي  اأبي  بن  علي  االآمدي،   .2
االأحكام، حتقيق: عبد الرزاق عفيفي، بريوت/ دم�سق: املكتب االإ�سالمي.

البخاري: حممد بن اإ�سماعيل بن اإبراهيم اجلعفي )املتوفى: 256ه(.ال�سحيح،   .3
�سبط الن�ض: حممود حممد حممود ح�سن ن�سار، بريوت: دار الكتب العلمية،  

ط7،1434ه/ 2013م.
)املتوفى: 728هـ(. احلليم  عبد  بن  اأحمد  العبا�ض  اأبو  الدين  تقي  تيمية:  ابن   .4
اأهل  ال�ساعة  قيام  اإىل  املن�سورة  الناجية  الفرقة  اعتقاد  الوا�سطية:  العقيدة 
ة واجلماعة، حتقيق: اأ�سرف بن عبد املق�سود، الريا�ض: اأ�سواء ال�سلف،  نَّ ال�سُّ

الطبعة الثانية 1420هـ / 1999م.
فهد  امللك  جممع  املدينة:  حممد.  بن  الرحمن  عبد  حتقيق:  الفتاوى.  جمموع   .5

لطباعة امل�سحف ال�سريف، 1416هـ/1995م.
ر�ساد  القدرية، حتقيق: حممد  ال�سيعة  نق�ض كالم  النبوية يف  ة  نَّ ال�سُّ منهاج   .6
�سامل، الريا�ض: جامعة االإمام حممد بن �سعود االإ�سالمية، ط1، 1406هـ / 

1986م.
و�سع  816هـ(.التعريفات،  )املتوفى:  علي  بن  حممد  بن  علي  اجلرجاين:   .7
حوا�سيه وفهار�سه: حممد ال�سود، بريوت: دار الكتب العلمية، ط2 1424هـ / 

2002م.
حجج  قطع  يف  الدليل  733هـ(.اإي�ساح  )ت:  اإبراهيم  بن  حممد  جماعة،  ابن   .8
للطباعة والن�سر،  ال�سالم  التعطيل. حتقيق: وهبي �سليمان. م�سر: دار  اأهل 

1410هـ/1990م.
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و�سحاح  اللغة  تاج  393هـ(.ال�سحاح  )ت:  حماد  بن  اإ�سماعيل  اجلوهري،   .9
للماليني،  العلم  دار  بريوت:  ط4.  الغفور،  عبد  اأحمد  حتقيق:  العربية. 

1407هـ /1987م.
ابن اأبي حامت: عبد الرحمن بن حممد بن اإدري�ض التميمي )املتوفى: 327هـ(ـ   .10
تف�سري القراآن العظيم، حتقيق: اأ�سعد حممد الطيب، اململكة العربية ال�سعودية: 

مكتبة نزار م�سطفى الباز، ط3، 1419هـ.
اجلرح والتعديل، حتقيق: م�سطي عبدالقادر عطا، بريوت: دار الكتب العلمية،   .11

ط2، 2010م.
ابن حجر،اأحمد بن علي )ت: 852هـ(. فتح الباري �سرح �سحيح البخاري.   .12

الريا�ض: دار ال�سالم، 1421هـــــ/2000م.
)املتوفى:  الظاهري  االأندل�سي  حزم  بن  �سعيد  بن  اأحمد  بن  علي  حزم:  ابن   .13

456هـ(.الف�سل يف امللل واالأهواء والنحل، القاهرة: مكتبة اخلاجني، د، ت.
احلموي، ياقوت بن عبد الله )ت: 626هـ(.معجم البلدان. بريوت: دار �سادر،   .14

1397هــ /1977م.
ابن حنبل، اأحمد بن حنبل )ت: 241هـ(. ف�سائل ال�سحابة. حتقيق: و�سي الله   .15

حممد عبا�ض. بريوت: موؤ�س�سة الر�سالة، 1403هــ/1983م.
املبتداأ واخلرب يف  )ت: 808هـ(.ديوان  بن حممد  الرحمن  عبد  خلدون،  ابن   .16
تاريخ العرب والرببر ومن عا�سرهم من ذوي ال�ساأن االأكرب. حتقيق: خليل 
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1429هـــ/2008م.
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استدالل إمام احلرمني اجلويين باملعجزة على صدق النيب »صلى اهلل عليه وسلم« 
د. �صالح بكري حممد•

ملخــــ�ص 
تناول الباحث  ا�ستدالل اإمام احلرمني اجلويني باملعجزة على �سدق النبي   
�سلى الله عليه و�سلم. يهدف البحث اإىل بيان ما �سلكه اإمام احلرمني اجلويني رحمه 
عن  متحدثًا  و�سلم  عليه  الله  �سلى  النبي  �سدق  على  باملعجزة  اال�ستدالل  يف  الله 
مفهوم املعجزة و�سروطها واأوجه دالالتها ، كذلك تفريق اإمام احلرمني بني املعجزة 
والكرامة . اتبع الباحث املنهج اال�ستقرائي التحليلي ومن اأهم النتائج التي تو�سل 
اإليها الباحث: املعجزة عند اإمام احلرمني اجلويني دليل على �سدق النبي �سلى الله 
النبي  اإمام احلرمني اجلويني داللة املعجزة على �سدق  عليه و�سلم. كذلك ال يعترب 
�سلى الله عليه و�سلم من قبيل الداللة العقلية.الكرامة ال تبطل املعجزة يف مذهب اإمام 
احلرمني اجلويني ، ومن اأهم التو�سيات اأو�سي باملزيد من الدرا�سات املخت�سة يف 

هذا اجلانب.

اأ�ستاذ  ........... 	•

�لبحث رقم )7(



جملة ت�أ�صيل العلوم {194}

Abstract
  The researcher dealt with the inference of Imam al-Haramayn 
al-Juwayni by the miracle of the truthfulness of the Prophet, may 
God bless him and grant him peace.  The research aims to clarify 
what Imam al-Haramayn al-Juwayni, may God have mercy on 
him, used to infer by miracle the truthfulness of the Prophet, may 
God bless him and grant him peace, speaking about the concept 
of a miracle and its conditions and aspects of its implications, as 
well as the distinction of Imam al-Haramayn between miracle and 
dignity.  The researcher followed the inductive-analytical approach, 
and one of the most important results reached by the researcher: 
The miracle of Imam al-Haramayn al-Juwayni is evidence of the 
sincerity of the Prophet, may God bless him and grant him peace.  
Likewise, Imam al-Haramayn al-Juwayni does not consider the 
miracle’s indication of the truthfulness of the Prophet, may God 
bless him and grant him peace, as a mental indication.
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مقدمــــــــة
�سدقهم  على  الدالة  باملعجزات  واأيدهم  الر�سل  اأر�سل  وتعاىل  �سبحانه  الله   
واأنهم مر�سلون من عنده ولكل ر�سول معجزه تنا�سب ع�سره وما عليه اأهل زمانه 
ك�سيدنا عي�سى الذي ا�ستهر قومه بالطب واحلكمة فكانت معجزته اأنه يكمه االأبر�ض 
التي  الع�سا  بال�سحر فكانت معجزاته  ويحيي املوتى. و�سيدنا مو�سى ا�ستهر قومه 
ت�سري حية وما اإىل  ذلك. واإما �سيدنا حممد فلما كان العرب اآهل بالغة و�سعر وبيان 
ياأتوا  بان  العرب  به  الله �سبحانه وتعاىل  الذي حتدى  الكرمي  القران  كانت معجزته 

مبثله فعجزوا عن ذلك.
�سبحانه  فالله  اأمامها  وانهزامه  قدرته  وعدم  االإن�سان  عجز  هي  فاملعجزة   
وتعاىل هو القادر و املعجز املوؤيد لهم. لكي حت�سل املعجزة ال بد من توافر �سروط 
وهناك فرق بني املعجزة والكرامة �سنتناول ذلك بالتف�سيل خالل هذا البحث ف�سال 
التوفيق  اأ�سال  فالله �سبحانه  النا�ض.  عليه  اعتاد  الطبيعة وما  لقوانني  عن خمالفتها 

وال�سداد.



جملة ت�أ�صيل العلوم {196}

املبحث االأول
خطة �لبحث

م�سكلة �لبحث:
اإىل بيان ما �سلكه اإمام احلرمني اجلويني رحمه الله يف اال�ستدالل باملعجزة   
على �سدق النبي �سلى الله عليه و�سلم متحدثًا عن مفهوم املعجزة و�سروطها واأوجه 

دالالتها.
�أهد�ف �لبحث:

يهدف البحث اإىل:  
اإمام احلرمني اجلويني رحمه الله يف اال�ستدالل باملعجزة  اإىل بيان ما �سلكه   /1
على �سدق النبي �سلى الله عليه و�سلم متحدثًا عن مفهوم املعجزة و�سروطها 

واأوجه دالالتها.
تفريق اإمام احلرمني بني املعجزة والكرامة.  /2

منهج �لبحث:
اتبع الباحث املنهج اال�ستقرائي التحليلي.  

تنظيم �لبحث:
مت تق�سيم البحث اإىل الباحث  

املبحث االأول: خطة �لبحث
املبحث الثاين: ن�ساأته و�أطو�ر حياته 

املبحث الثالث: �سيوخه وتالميذه
�إمام �حلرمني باملعجزة وحدها على �سدق �لنبي  الرابع: ��ستدلل  املبحث 

�سلى �لله عليه و�سلم
خامتة.
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املبحث الثاين
ن�ساأته و�أطو�ر حياته

��سمه ون�سبه: 
كتب  بع�ض  جاء يف  هكذا  اجلويني،  يو�سف  بن  الله  عبد  بن  امللك  عبد  هو   

الرتاجم)1(.
وابن  البغدادي  فيذكر  يو�سف،  بعد  اأجداده  ذكر  املوؤرخني  بع�ض  ويزيد   
خلكان والذهبيوابن كثري اأن ا�سمه عبد امللك بن عبد الله بن يو�سف بن عبد الله بن 

يو�سف بن حممد بن حيويه اجلويني)2(. 
واأ�سقط ال�سبكي ذكر جده يو�سف بن عبد الله، واأ�ساف جدًا اأخريًاهو عبد   
الله بن حيويه ف�ساق ن�سبه، ولكنه ذكر اال�سم �سحيحًا، عندما ترجم الأبيه اإذ قال: هو 

عبد الله بن يو�سف بن عبد الله بن يو�سف بن حممد بن حيوية)3(. 
ن�سبته: 

وي�سيف  فيقال اجلويني)4(.  اإىل جوين  بن�سبته  له  ترجم  بع�سمن  ويكتفي   
االآخرون ن�سبة اأخرى فيقال اجلويني الني�سابوري)5(. اأما ن�سبته اإىل ني�سابور فالأنه 

عا�ض فيها كما تذكر الكتب التي ترجمت له.
اأما ن�سبته اإىل جوين فرتى الدكتورة فوقية اأن هذه الن�سبة جاءته بالوراثة   
عن والده الذي عا�ض يف جوين، يف حني اأن اإمام احلرمني مل يذكر اأنه ولد اأو اأقام 

اأو تويف فيها)6(.

دمية �لق�سر وع�سرة �أهل �لع�سر، لأبي �حل�سن �لباخرزي، ت �سنة 467، ج2، �ص247-246.   )1( 
�نظر ذيل تاريخ بغد�د، للحافظ حمب �لدين �ملعروف بابن �لنجار، ت643،ج1، �ص85، ووفيات �لأعيان و�أنباء �أبناء �لزمان، لأبي �لعبا�ص    )2( 

�سم�ص �لدين بن خلكان، ت681هـ، ج2، �ص341، �سري �أعالم �لنبالء للذهبي، ج11، �ص506.
طبقات �ل�سافعية، م�سدر �سابق، ج5، �ص73.   )3( 

�نظر دمية �لق�سر، ج2، �ص245-246، �لأن�ساب لل�سمعاين،ج3، �ص358. وفيات �لأعيان،ج2، �ص341.   )4( 
تبني كذب �ملفرتي، �ص278، �سري �أعالم �لنبالء،ج11،�ص506. طبقات �ل�سافعية لل�سبكي،ج5، �ص165.   )5( 

�جلويني �إمام �حلرمني، دكتورة فوقية، �ص13.   )6( 
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كنيته ولقبه:
ويكنى باأبي املعايل)1(  وهي كنية تدل على ارتفاع قدره ومنزلته، وا�سهر   
بلقب اإمام احلرمني، ذكر ذلك كل من ترجم له. و�سبب ذلك اأنه جاور مبكة اأربع �سنني 

وباملدينة يدر�ض ويفتي ويجمع طرق املذهب)2(. 
اإمامًا  الأنه كان  باإمام احلرمني  اأنه" اإنا عرف  الله احل�سيني  ويذكر هداية   
الله عليه و�سلم وقدم  الر�سول �سلى  املدينة زائرا قرب  مبكة حني جماورته، ودخل 

القوم فاأقام هناك نحو ع�سرة اأيام)3(. 
و�لده: والده هو حممد عبد الله بن يو�سف اجلويني كان يلقب بركن االإ�سالم،   

واأ�سله من العرب اإذ كان يقول:" نحن من العرب من قرية يقال لها �سني�ض)4(. 
كانت له معرفة تامة بالفقه واالأ�سول والنحو والتف�سري، تفقه على اأبي يعقوب   

االأيبوري)5(. 
ارحتل اإىل مرو قا�سدًا القفال املروزي)6(.   

ومن ثناء العلماء عليه قول اأبي عثمان ال�سابوين:" لو كان ال�سيخ اأبو حممد   
من بني اإ�سرائيل لنقلت اإلينا �سمائله والأفتخروا به". 

ذي  يف  تويف  املخت�سر،  وخمت�سر  والتذكرة،  التب�سرة  ت�سانيفه:"  من   
القعدة من �سنة ثمان وثالثني واأربعمائة. 

مولده: 
ع�سرة  ت�سع  �سنة  حمرم  من  ع�سر  الثامن  يف  احلرمني  اإمام  ولد   

واأربعمائة)7(.
وفيات �لأعيان، ج2، �ص341.   )1( 
وفيات �لأعيان، ج2، �ص341.   )2( 

طبقات �ل�سافعية، �أبي بكر هد�ية �لله �حل�سيني، ت1014هـ، �ص176.   )3( 
قبيلة م�سهورة من طيء منها كثري من �لعلماء و�ل�سعر�ء، �للباب يف تهذيب �لأن�ساب، عز �لدين بن �لأثري �جلزري، ج2، �ص144.   )4( 

يو�سف بن حممد �ل�سيخ �لأيبوري من م�ساهري �لعلماء، طبقات �ل�سافعية �لكربى، ج2،�ص363-362.   )5( 
�أبو �لطيب �ل�سعلوكي، �إمام �أهل ني�سابور  ت 387هـ.   )6( 

تبني كذب �ملفرتى، �ص285، وفيات �لأعيان،ج1،�ص342، �سري �أعالم �لنبالء، ج11، �ص506.   )7( 
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ومل تذكر كتب الرتاجم اأين ولد اإمام احلرمني، ولعله ولد يف ني�سابور الأن   
كتب الرتاجم ذكرت رجوع والده اإىل ني�سابور �سنة407هـ وقعد للتدري�ض فيها ومل 

يذكر اأنه رحل عنها حتى مولد اإمام احلرمني يف عام 419هـ.
ن�ساأته:

ن�ساأ اإمام احلرمني يف حجر والديه ال�ساحلني، وقد ذكر بع�ض املوؤرخني اأن   
والده اأو�سى اأمه اأال ير�سعه اأحد بعد اأن و�سعته)1(.

ومل تذكر كتب الرتاجم عن فرتة �سباه �سيئا. وكل الذي ندريه اأن اأباه كان   
حري�سًا على تن�سئته تن�سئة �ساحلة، فمن البديهي اأن يهتم بتعليمه منذ نعومة اأظفاره 

وال �سيما اأنه كان يلمح فيه النجابة واالإقبال.
طلبه للعلم:

والده،  على  بالتفقه  وذلك  الباكر،  �سباه  يف  العلم  طلب  احلرمني  اإمام  بداأ   
م�سنفاته  جميع  على  واأتى  والده  فقه  فدر�ض  االإ�سالم-  بركن  يلقب-  كان  والذي 
فقلبها ظهرًا لبطن وت�سرف فيها، وهذا يدل على اأن اإمام احلرمني اأقبل عليه �سغريًا 
الأنه مل يكن بلغ احلادية ع�سرة من عمره حني وفاة �سيخه. وقد بقي اإمام احلرمني 
طالبًا للعلم جمدًا يف حت�سيله طوال حياته حتى بعد اأن اأ�سبح عاملًا يدر�ض ويفتي، 
فلم مينعه ان�سغاله بالتدري�ض من طلب العلم واحلر�ض عليه، فكان يخرج اإىل مدر�سة 
البيهقي ليدر�ض االأ�سول واأ�سول الفقه على االأ�ستاذ االإمام اأبي القا�سم االإ�سكايف 

االإ�سفراييني)2(.
ومل يقت�سر اإمام احلرمني يف طلب العلم على �سيوخه الذين تلقى عنهم بل   
كان مقبال على اال�ستفادة من كل من لقيهم من العلماء خالل رحلته من ني�سابور اإىل 

احلرمني ال�سريفني)3(. 
وفيات �لأعيان، ج2،�ص242.   )1( 

تبني كذب �ملفرتى، �ص279-280، وفيات �لأعيان،ج2، �ص341.   )2( 
طبقات �ل�سافعية �لكربى، �ل�سبكي،ج7، �ص161.   )3( 
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جمل�سه للتدري�ص:
اإذ ذاك  �سنة 483هـ وعمره  والده  بعد وفاة  للتدري�ض  اإمام احلرمني  جل�ض   
دون الع�سرين)1( وقد اأجل�سه االأئمة للتدري�ض مكان والده ملكانته العلمية بينهم)2(. 

وكان يح�سر در�سه االأكابر واجلمع العظيم وكان يقعد بني ثالثمائة من الطلبة)3(.
وفاته: 

اأجمعت كتب الرتاجم على اأن وفاته كانت �سنة 478هـ. ومل يح�سل خالف   
يف ليلة وفاته فكل من ذكر ليلة وفاته ذكر اأنها ليلة االأربعاء، تويف – رحمة الله- وقد 

بلغ ت�سعًا وخم�سني �سنة. وقد جزع النا�ض لوفاته جزعًا �سديدًا مل يعهد مثله.

تبني كذب �ملفرتى، �ص279.   )1( 
�مل�سدر �ل�سابق، �ص279.   )2( 

�سري �أعالم �لنبالء، �لذهبي، ج11، �ص507.   )3( 
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املبحث الثالث
�سيوخه وتالميذه

تبني لنا فيما �سبق اأن طلب اإمام احلرمني للعلم كان مبكرا منذ �سباه فاأول   
من تلقى على يديه العلم اأبوه اأبو حممد �ساحب التب�سرة والتذكرة)1(.

وكما تتلمذ يف �سباه عل اأبي بكر اأحمد بن حممد االأ�سبهاين فقد �سمع منه   
احلديث كما يقول ال�سمعاين وابن االأثري)2(. 

كما �سمع احلديث يف بغداد من اأبي حممد اجلوهري)3(.   
ويذكر ابن ع�ساكر والذهبي اأن من �سيوخه:   

اأحمد بن عبد الله بن اأحمد اأبو نعيم االأ�سفهاين. ولد يف رجب �سنة �ست وثالثني   -1
وثالثمائة باأ�سفهان قال عنه ال�سبكي:)... اأحد االأعالم الذين جمع الله لهم بني 
العلو يف الرواية والنهاية يف الدراية(. قال ابن املف�سل احلافظ: مل ي�سنف مثل 

كتابه حلية االأولياء.
قال ابن النجار: هو تاج املحدثني واأحد اأعالم الدين له كتاب معرفة ال�سحابه   

وكتاب دالئل النبوة وكتاب ف�سائل ال�سحابة. 
وت�سعون  اأربع  وله  واأربعمائة  ثالثني  �سنة  املحرم  من  الع�سرين  يف  تويف   

�سنة)4(. 
حممد بن عبد العزيز بن عبد امللك بن حممد اأبو عبد الرحمن النيلي)5(. وهو اأحد   -2
اأئمة خرا�سان، كان فقيها �ساحلا زاهدا وله ديوان �سعر. روى عنه اإ�سماعيل 
وثالثني  �ست  �سنة  وغريهما،  املوؤذن  امللك  عبد  بن  واأحمد  الغافر،  عبد  بن 

واأربعمائة)6(.
تبني كذب �ملفرتى، �ص279.   )1( 

�لأن�ساب، ج3، �ص359.   )2( 
�ملنتظم، ج9،�ص18.   )3( 

طبقات �ل�سافعية �لكربى، ج4، �ص18.   )4( 
�لنيلي ن�سبة �إىل �لنيل وهي بلدة على �لفر�ت بني بغد�د و�لكوفة.   )5( 

طبقات �ل�سبكي، ج4، �ص178.   )6( 
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عبد اجلبار بن علي بن حممد املعروف باالإ�سكايف. قال عبد الغفار: �سيخ جليل   -3
االأ�سعري،  اأ�سحاب  الفقهاء واملتكلمني من  الع�سر وروؤو�ض  اأفا�سل  كبري من 
مع  الفتوى  يف  والقدم  والتدري�ض  النظر  يف  الل�سان  له  البيهقي،  دويرة  اإمام 
لزوم طريقة ال�سلف من الزهد والفقر والورع، قراأ عليه اإمام احلرمني االأ�سول 
من �سفر  والع�سرين  الثامن  االأثنني  يوم  عاملًا وتويف  عا�ض  بطريقته،  وتخرج 

�سنة 452هـ)1(. 
تالميذه:

ذكرنا اأن اإمام احلرمني اجلويني ت�سدى للتدري�ض وكان يح�سر در�سه 300   
فقيه ومن اأبرز تالميذه: 

على  ثم  ال�سرير  اإبراهيم  اأبي  على  تفقه  اخلوايف،  املظفر  حممد  بن  اأحمد   /1
ليله  يذاكره  واأخ�ساء طالبه  اأ�سحابه  فكان من عظماء  اإمام احلرمني والزمه، 
ونهاره وي�سامره عالنية كان دينًا نا�سكًا مل تعرف له هنة، تويف بطو�ض �سنة 

500هـ)2(. 
اإ�سماعيل بن اأحمد بن علي الني�سابوري اأبو �سعد بن اأبي �سالح املوؤذن)3(. اإمام   /2
من االأئمة ولد �سنة اإحدى وخم�سني واأربعمائة، تفقه على اإمام احلرمني واأبي 
املظفر ال�سمعاين و�سمع اأباه واأبا القا�سم الق�سريي. قال ابن ال�سمعاين: كان ذا 
راأي وعقل وتدبري وف�سل وافر وعلم غزير، تويف ليلة عيد الفطر �سنة552هـ. 

حممد بن حممد بن اأحمد الطو�سي اأبو حامد الغزايل. حجة االإ�سالم ولد بطو�ض   /3
�سنة خم�سني واأربعمائة، قدم ني�سابور والزم اإمام احلرمني وجد واجتهد حتى 

برع يف املذهب واخلالف واجلدل واملنطق، وقراأ احلكمة والفل�سفة.

تبني كذب �ملفرتي، �ص265، �لطبقات لل�سبكيج5، �ص99.   )1( 
تبني �ملفرتى، �ص288، �لطبقات لل�سبكي، ج1، �ص63.   )2( 

طبقات �ل�سافعية �لكربى،ج7، �ص45-44.   )3( 
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يقول ال�سبكي: " كان ر�سي الله عنه �سديد الذكاء �سديد النظر عجيب الفطرة،   
الدين،  اإحياء علوم  له  الغزايل بحر مغدق،  اإمام احلرمني ي�سفه ويقول  وكان 
تويف  االأ�سول.  حتقيقات  من  واملنخول  االعتقاد  يف  واالقت�ساد  واالأربعون 

بطو�ض يوم االأثنني رابع ع�سر جمادي االآخرة �سنة 505هـ)1(.
ثقافته:

كان اإمام احلرمني اجلويني وا�سع الثقافة غزير العلم يف جوانب متعددة من   
املعرفة. 

1. ثقافته يف علم �لكالم: 
يف  األفًا  خم�سني  قراأت  نف�سه:"  عن  يقول  كمتكلم  احلرمني  اإمام  ا�ستهر   
خم�سني األفًا، وركبت البحر اخل�سم وغ�ست يف الذي نهى اأهل االإ�سالم عنه)ويق�سد 
علم الكالم( كل ذلك يف طلب احلق ")2(. ويقول ال�سبكي عنه:)وال ي�سك ذو خربة اأنه 

اأعلم اأهل االأر�ض بالكالم()3(.
2. ثقافته يف �أ�سول �لفقه:

كما برز اإمام احلرمني ونبغ يف اأ�سول الفقه التي در�سها على اأبي القا�سم   
يقول عن  بل  ال�سيخ  على  يدر�ض  يكتفي مبا  يكن  واإمام احلرمني مل  االإ�سفراييني، 
معدودة  اأجزاء  االأ�سول  يف  القا�سم  اأبا  االأ�ستاذ"  يعني  عليه  علقت  )كنت  نف�سه: 

وطالعت يف نف�سي مائة جملدة()4(.
وكتابه الربهان يف اأ�سول الفقه دليل وا�سح على بروزه يف اأ�سول الفقه.  

3. ثقافته يف �حلديث �ل�سريف:
جاء  اإذ  له،  و�سماعه  احلديث  احلرمني  اإمام  درا�سة  الرتاجم  كتب  ذكرت   
اأبي �سعد بن علي وكان يعتمد تلك  يف التبني )... ولقد �سمع �سنن الدار قطني من 

�لبد�ية و�لنهاية، لبن كثري، ج12، �ص191-174.   )1( 
�سري �أعالم �لنبالء، �لذهبي، ج11،�ص705.   )2( 

طبقات �ل�سافعية، �ل�سبكي، ج5،�ص185.   )3( 
تبني كذب �ملفرتى، �ص279.   )4( 
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االأحاديث يف م�سائل اخلالف ويذكر اجلرح والتعديل منها يف الرواة..(. واأي�سًا 
�سعد  واأبي  ح�سان  اأبي  ال�سيخ  مثل  م�سايخ  من  �سباه  يف  الكثري  احلديث  )�سمع 

الن�سروي، ومن�سور بن رام�ض وجمع له كتب االأربعني...)1((.
وجاء يف االأن�ساب)�سمع احلديث اأي اإمام احلرمني" من اأبي بكر اأحمد بن   

حممد بن احلارث االأ�سبهاين التميمي، وكان قليل الرواية للحديث()2(.
4. ثقافته �للغوية و�لأدبية:

كان اإمام احلرمني عاملا باللغة واالأدب حتى اأ�سبح ينعت بكونه اأديبًا، يقول   
الف�سيح  البليغ  املتكلم  االأ�سويل  النظاري  االإ�سالم..  �سيخ  االإمام  ال�سبكي:)هو 

االأديب...()3(.  
يف  الذهب  كتاب)اإك�سري  درا�سة  على  اإقباله  الرتاجم  كتب  حتكي  كما   
�سناعة االأدب( على �سيخه املجا�سعي النحوي و�سن اإمام احلرمني اآنذاك قد جاوز 

اخلم�سني. 
وكان اإمام احلرمني �ساعرا يقول ال�سعر ذكر عنه ذلك اأبو احل�سن الباخرذي   

اإذ يقول:"... وله �سعر ال يكاد يبديه واأرجو اأن ي�سيفه قبلي اإىل �سوالف اأياديه()4(. 
ومما ن�سب اإليه من ال�سعر ما ذكره ال�سبكي يف طبقاته. ويذكر عماد احلنبلي   

اأن من �سعره: 
نهايـــة اإقـــــدام العقــــــول عقــــــــــال ••	وغاية �شعي العاملني �شالل 
واأرواحنا يف وح�شة من ج�شومنا ••	وحا�شل دنيانا اأذى ووبـــال

موؤلفاته:
العقيدة  الله- فقد كتب يف كل فن، فكتب يف  وب�سبب غزارة علمه- رحمه   

وكتب يف اأ�سول الفقه ويف الفقه والتف�سري.
�ملرجع �ل�سابق،�ص285.   )1( 
�لأن�ساب، ج3، �ص358.   )2( 

طبقات �ل�سافعية،ج2،�ص247.   )3( 
دمية �لق�سر، ج2، �ص247.   )4( 
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ولقد ورد ذكر موؤلفاته الكثرية يف كتبه الطبقات والرتاجم والفهار�ض القدمية   
واحلديثة وكذلك يف فهار�ض املكتبات املتعددة. 

و�سوف نعر�ض الإنتاجه العلمي ح�سب املو�سوعات فيما يلي:   
علم �لكالم: 

االإر�ساد اإىل قواطع االأدلة يف اأول االعتقاد.   /1
ال�سامل يف اأ�سول الدين.   /2

العقيدة النظامية وهي مقدمة لكتابة الر�سالة النظامية وقد طبعت م�ستقلة.   /3
م�سائل االإمام عبد احلق ال�سقلي واأجوبتها لالإمام اأبي املعايل.   /4

ملع االأدلة يف قواعد  عقائد اأهل ال�سنة واجلماعة وقد يذكر هذا الكتاب با�سم   /5
ر�سالة التوحيد، ور�سالة يف اأ�سول الدين. 

ر�سالة يف اإثبات اال�ستواء والفوقية.   /6
يف �لأديان:

�سفاء العليل يف بيان ما وقع يف التوراة واالإجنيل من التبديل.  /1
�أ�سول �لفقه:

الربهان يف اأ�سول الفقه قام بتحقيقه د. عبد العظيم الديب ويقع يف جملدين.   /1
التلخي�ض، ويذكره بع�ض املرتجمني الإمام احلرمني با�سم )خمت�سر التقريب   /2

واالإر�ساد(. 
من  وهما  العمري  اأحمد  و�سبري  النيبايل  الله  عبد  الطالبان  بتحقيقه  قام  وقد   

اجلامعة االإ�سالمية باملدينة املنورة. 
التحفة يف اأ�سول الفقه ذكرته كتب الرتاجم ولكنه مفقود.  /3

كتاب املجتهدين.   /4
مدارك العقول.   /5
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ر�سالة يف التقليد واالجتهاد.   /6
الورقات يف اأ�سول الفقه.  /7

�لفقه:
نهاية املطلب يف دراية املذاهب.   /1

مناظرة يف االجتهاد يف القبلة. وردت بن�سها يف الطبقات لل�سبكي.  /2
مناظرة يف زواج البكر.   /3

تلخي�ض نهاية املطلب.   /4
ر�سالة يف الفقه.   /5

يف �خلالف:
مغيث اخللق يف اإتباع االأحق طبع با�سم)مغيث اخللق يف ترجيح القول احلق(.   /1

االأ�ساليب يف اخلالفيات.   /2
الدرة امل�سيئة فيها وقع من خالف بني ال�سافعية واحلنفية، ويرى الدكتور عبد   /3

العظيم الديب اأنه لي�ض لالإمام  الأن موؤلفه حنفي ينت�سر لالأحناف دائمًا. 
يف �جلدل

الكافية يف اجلدل مطبوع حققته الدكتورة فوقية ح�سني حممود.    /1
موؤلفات متفرقة: 

له تف�سري للقراآن الكرمي مل يعرث عليه.   /1
ديوان اخلطب.   /2

غنية امل�سرت�سدين مل يعرث عليه.   /3
الغباب مل يعرث عليه.   /4
النف�ض مل يعرث عليه.   /5
العمد مل يعرث عليه.   /6
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ترتيب موؤلفاته �لكالمية و�لأ�سولية:
ملا كانت درا�ستنا ملنهج اإمام احلرمني يف اإثبات العقائد �ستقت�سي بال�سرورة   
عر�ض تطور اآرائه املنهجية يف كتبه املتعلقة بهذا املو�سوع، فاإننا نحاول هنا ترتيب 
هذه الكتب ح�سب تاأليف اإمام احلرمني لها، االأمر الذي يعيننا على معرفة تطور اآرائه 

املنهجية ح�سب ورودها وا�ستعمالها يف الكتب املذكورة. 
وميكن تق�سيم هذه الكتب اإىل جمموعتني: ت�سم املجموعة االأوىل كتب:   

التلخي�ض ال�سامل واالإر�ساد. جاء تاأليف االإر�ساد وال�سامل بعد التلخي�ض وقد   /1
دل على ذلك قوله:)ومما اتفقوا على وجوبه اإحباط الطاعات بالف�سوق وقبول 
التوبة اإىل غري ذلك مما ا�سق�سيناه يف ال�سامل()1(. فهذا الن�ض يدل على اأن 

ال�سامل قبل االإر�ساد. 
الثانية: النظامية، والغياثي، والربهان والدليل على ترتيبها  وت�سم املجموعة   /2
على هذا النحواأن اإمام احلرمني ذكر النظامية يف الغياثي وذكر الغياثي يف 
الربهان. جاء يف الغياثي)قد تقدم الكتاب النظامي حمتويا على العجب العجاب 

ومنطويا على لباب االألباب()2(. 
اأما ترتيب املجموعتني فالذي يظهر  اأن املجموعة االأوىل �سابقة يف التاأليف   

على املجموعة الثانية والدليل على ذلك: 
اأنه اأثبت االإجماع يف كتاب التلخي�ض م�ستداًل على ثبوته بقوله تعاىل: }وَمَن  �أوًل: 
َّى وَُنصْلِهِ جَهَنَّمَ  هِ مَا َتوَل

ِّ
يُشَاقِِق الرَّسُوَل مِن بَعْدِ مَا َتبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَِّبعْ َغيْرَ سَِبيِل الْمُؤْمِنِنيَ ُنوَل

وَسَاءتْ مَصِريًا{ ]�لن�ساء: 115[)3(.

�لإر�ساد، �ص289.   )1( 
�لغياثي، �ص7.   )2( 

�لتلخي�ص لإمام �حلرمني ، من �أول كتاب �لإجماع، �ص10.   )3( 
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ثم عاد يف الغياثي والربهان لينتقد اال�ستدالل االإجماع باالآية املذكورة باأن   
داللتها عليه ظنية. 

اإىل  ي�سر  ومل  التلخي�ض)1(  يف  االإجماع  اأثبت  اأنه  اإىل  االإر�ساد  يف  اأ�سار  ثانيًا: 
الغياثي والربهان االأمر الذي يدل على تاأخرهما عن التلخي�ض واالإرر�ساد.

من املرجح اأن املجموعة االأوىل األفت يف اأول حياته العلمية قبل هجرته اإىل  ثالثًا: 
مكة، اإذ يدل منهجه يف تاأليفها على متابعته للمذهب االأ�سعري وتاأثره مبن �سبقه يف 
عر�ض م�سائل علم الكالم وانتهاجه منهج التاأويل يف اأول حياته كما هو وا�سح يف 

الكتب املذكورة. 
اأما املجموعة الثانية فمن املوؤكد اأن النظامي والغياثي كتبا بعد عودته من مكة   
وقيامه بالتدري�ض يف املدر�سة النظامية. حيث يدل على ذلك ن�سبته الكتاب االأول اإىل 

نظام امللك وكذلك تقدميه الكتاب الثاين اإليه اأي�سًا. 
�أخالقه ومكانته �لعلمية:

�أخالقه وميز�ته: 
القلب  برقة  و�سف  كما  الله،  مبراقبة  احلرمني  اإمام  الرتاجم  كتب  و�سفت   
ورهافة احل�ض، خا�سة اإذا �سرع يف حكاية االأحوال وخا�ض يف علوم ال�سوفية )2( 
وقد ذكر تقي الدين املكي اأن اإمام احلرمني قد)رزق مع �سعة علمه تو�سعًا يف العبادة 

مل يعهد من غريه- رحمه الله تعاىل-()3(.

�لإر�ساد،�ص417.   )1( 
تبني كتاب �ملفرتى، �ص248.   )2( 

�لعقد �لثمني، ج5،�ص508.   )3( 
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املبحث الرابع
��ستدلل �إمام �حلرمني باملعجزة وحدها على

�سدق �لنبي )�سلى �لله عليه و�سلم(
��ستدلله باملعجزة على �سدق �لنبي �سلى �لله عليه و�سلم: 

يرى اإمام احلرمني اأن املعجزة طريق اإىل اإثبات �سدق النبي دعوى النبوة،   
اإذ جاء يف الربهان اإثباتًا لذلك:)واملدرك الثاين: هو املر�سد اإىل ثبوت كالم �سدق 
انخراقًا  بالعادات  وارتباطها  املعجزات  م�سلكه  فاإن  فيه  العقل  يتمح�ض  ال  وهذا 

وا�ستمرارًا)1(. 
على  املعجزة  داللة  يف  احلرمني  اإمام  منهج  ن�سرح  �سوف  املقام  هذا  ويف   

�سدق النبي بعد اأن نذكر حقيقتها و�سروط �سحتها على ذلك. 
مفهوم �ملعجزة:

ز يف  املعجزة يف اللغة ماأخوذة من العجز، وهو نقي�ض القدرة ونفيها، واملُعجرِ  
يَدت الهاء للمبالغة )2(؛ فاملعنى االأول  ز يف غريه وهو الله، وزرِ احلقيقة هو فاعل املُعجرِ
للمعجزة هو اإثبات عجز االإن�سان ونفي قدرته واإثبات قدرة الله ونفي عجزه. املعجزة 
هو  الله  وكاأن  النبي،  �سدق  مثل  اآخر  هدف  لها  ولي�ض  اأ�سا�ًسا  الله  من  املعنى  بهذا 
ى معجزة النبي اإال  الذي يف حاجة اإىل �سدق األوهيته وت�سديق النا�ض له، فال ُت�سمَّ
ا يعجز عن االإتيان  يت كذلك الأن من لي�ض نبيًّ ز حقيقة، و�ُسمِّ جماًزا الأن الله هو املُعجرِ
ره الله على النبي، ولكن يظل فاعل املعجز هو الله، وهو القادر على اإظهار  مبا ُيظهرِ
ز على النبي كدليل على �سدق نبوته، وعلى من لي�ض بنبي كدليل على قدرة الله.  املُعجرِ
رها على النبي كدليل على قدرة الله، ففي هذه احلالة  وملا كانت املعجزات من الله ُيظهرِ
قد ال تكون دلياًل على �سدق النبي، بل جمرد دليل على قدرة الله القادرة على اإظهار 
ز على النبي وعلى من لي�ض بنبيواحلقيقة اأنه ملاذا تكون املعجزة من العجز، عجز  املُعجرِ

�لربهان، �ص147.   )1( 
�لنظامية،�ص5.   )2( 
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االإن�سان وقدرة الله؟ هل هذا احرتام لالإن�سان وتعظيم لله اأم اأنه تعظيم لله على ح�ساب 
االإن�سان؟ وهل تثبت قدرة الله باإثبات عجز االإن�سان، وهل عجز االإن�سان �سرط الإثبات 
اأو الإثبات قدرة االأ�سد  اإثبات عجز النملة  قدرة الله؟ وهل نحتاج الإثبات قدرة الفيل 
ن اإثبات قدرة االإن�سان وقدرة الله يف  اإثبات عجز الفاأر، تعاىل الله عما ي�سفون؟ اأال مُيكرِ
نف�ض الوقت؟ اإن اإثبات قدرة الله لي�ض تعظيًما له ما دامت على ح�ساب قدرة االإن�سان، 
واإن قدرة الله اأعظم من اأن تثبت بعجز االإن�سان. فاإذا كان هدف املعجزة اإثبات قدرة 
ُمطَلقة فوق قدرة االإن�سان املحدودة، فهذا لي�ض غاية الوحي، بل اإن غاية الوحي عك�ض 
غاية  ُمطَلقة.  قدرة  قادر  االإن�سان  واأن  االإن�سان،  فوق  قدرة  ال  اأن  اإثبات  متاًما،  ذلك 
الوحي رف�ض قوى الطبيعة وال�سيطرة وقوى الطغاة العاتية وقوى البخت وامل�سادفة 
وكل القوى غري العاقلة. اإذا كانت الغاية من املعجزة اإثبات قدرة ُمطَلقة، فهذه ال حتتاج 
اإىل اإثبات. اإذا كانت الغاية منها اإثبات عجز االإن�سان اأمام القدرة املُطَلقة فهو كاإثبات 
اأن الفيل قادر على �سحق النملة، كما اأن ذلك مو�سوع قد �سبق اإثباته يف التوحيد 
يف  ُمتكافَئني  والله  االإن�سان  ع  ُيو�سَ وكيف  واحلياة.  والقدرة  العلم  ال�سفات،  يف 
ر العالقة بينهما عك�سية ولي�ست طردية؟ اإن االأَوىل عند  االإثبات والنفي؟ وكيف ُت�سوَّ
اإثبات قدرة الله اإثبات قدرة االإن�سان، فالعالقة بينهما عالقة الوعي اخلال�ض بالوعي 
، فكالهما وعي خال�ض واخلالف فقط  ، عالقة االإن�سان الكامل باالإن�سان املتعنيِّ املتعنيِّ
يف درجة التعني، كما اأن اإثبات عجز االإن�سان حطة يف �ساأنه وجتويز العبث والظلم 
به بالتكليف؟ واإذا كان الله قد خلق  على الله. فكيف يخلق الله اإن�ساًنا عاجًزا ثم ُيطالرِ
االإن�سان على �سورته ومثاله، فاالأوىل اأن يخلق الله القادر االإن�سان قادًرا، ولو كان 

االإن�سان عاجًزا َلكان الله عاجًزا مثله، تعاىل الله عما ي�سفون. 
املعجزة كدليل على  ز دور  ُيربرِ ثانًيا  معًنى  االأول  املعنى  ُيزاد على هذا  وقد   
بل  الله،  قدرة  بدايتها  لي�ض  هدفها  ويجعل  املعجزة،  من  الغاية  وهو  النبي،  �سدق 
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ل تعريفه  نهايتها الداللة على �سدق النبي. وهو تعريف لل�سيء بعلته الغائية يف ُمقابرِ
كما �سبق بالعلة الفاعلة؛ لذلك يتم البحث يف هذا املعنى عن املعجزات الدالة على نبوة 
االأنبياء، ويف �سفاتها اليقينية، وداللتها، واخت�سا�ض االأنبياء بها، وما يجوز فيها 
اأن  التي يجب  اأحواله  به من غريه يف  املبعوث وما يتعني  وما ال يجوز، ويف �سفة 
اإليها، وكيف  يكون عليها، كما يتم البحث فيمن تظهر املعجزة عليه، وحاجة النبي 
ُي�ستَدل بها على �سدقه، ويف معجزات كل نبي حتى اإعجاز القراآن يف اآخر مرحلة 

يف الوحي وختم النبوة)1(. 
ح خرًقا لقوانني الطبيعة واأمًرا  وقد ُيزاد معًنى ثالث على املعجزة عندما ُت�سبرِ  
على خالف العادة، وهنا يكون معناها لي�ض بالعلة الفاعلة وهو الله اأو بالعلة الغائية 
خالف  على  طبيعية  كظاهرة  اأي  املادية؛  بالعلة  بل  النبي،  �سدق  على  الداللة  وهي 
االإتيان  على  الب�سر  حتدي  التحدي؛  بها  وُي�ساحرِ الطبيعة  لقوانني  �سة  ُمناقرِ العادة، 
مبثلها اأو على معار�ستها ومنع وقوعها؛ وبالتايل اإعالن االإن�سان عجزه عن املعار�سة 
ن خرق قوانني الطبيعة؟ األي�ست �سنن  وعلى االإتيان مبثلها)2(. وال�سوؤال االآن: هل مُيكرِ
التحدي  فائدة  وما  وت�سخريها؟  اإدراكها  لالإن�سان  ن  مُيكرِ حتى  وثابتة  دائمة  الكون 
اإن التحدي ال يكون �سحيًحا قائًما على تكافوؤ الفر�ض  مقروًنا مع عدم املعار�سة؟ 
اإال اإذا كان مقروًنا بالقدرة على املعار�سة. هل عدم املعار�سة ف�سيلة؟ وهل النموذج 
االأ�سمى لفعل االإن�سان هو الت�سليم بالعجز واالإذعان؟ األي�ست ماأ�ساة امل�سلمني اليوم 
ى  يف االإذعان لقوى القهر واال�ست�سالم للطغيان وعجزهم عن املعار�سة؟ ولقد حتدَّ
ًدا،  ًرا يف الدنيا واأ�سبح كل �سيء جمنَّ ال�سيطان من قبل واأ�سبح التحدي عاماًل موؤثِّ

االأنبياء والر�سل، وال�سرائع، والعقول، ملواجهة حتدي ال�سيطان. 
املعجزة عند اإمام احلرمني من حيث اللغة:)... ماأخوذة لفظًا من العجز، وهي عبارة 
العجز،  التحقيق خالق  املعجز على  فاإن  التو�سع واال�ستعارة والتجوز،  �سائعة على 

�ملو�قف ، �ص339.   )1( 
�لنبو�ت، �ص8-7.   )2( 
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و�سلم.  عليه  الله  �سلى  النبي  معار�سة  عن  يعجزون  ال  بهم  التحدي  يتعلق  والذين 
عجز  اأي�سًا  يت�سور  فال  الب�سر،  مقدورات  قبيل  من  خارجة  كانت  اإن  املعجزة  فاإن 
معار�سته،  عن  عجزوا  فلو  عنه،  املعجوز  يقارن  العجز  فاإن  باملعجزات،  املتحدين 
لوجدت املعار�سة �سرورة، والعجز مقرتن بها، فاملعنى باالإعجاز االإنباء على امتناع 
املعار�سة من تعر�ض لوجود العجز الذي هو �سد القوة. ثم يف ت�سمية االآية معجزة 
بها،  تعاىل هو معجز اخلالئق  والله  اإليها،  االإعجاز  اإ�سناد  اأي�سًا وهو  اآخرا  جتوز 

ولكنها �سميت معجزة لكونها �سببًا يف ظهور املعار�سة على اخلالئق)1(.  
�ملعجزة ��سطالحًا عند �إمام �حلرمني: 

اأن املعجزة تكون فعال لله �سبحانه وتعاىل: خارقا للعادة ظاهرا على ح�سب   
�سوؤال مدعي النبوة مع حتقيق امتناع وقوعه يف االعتياد من غريه اإذا كان يبغي 

معار�سة)2(.
)ب( �سروطها

ن ا�ستنباط �سروط املعجزة من جملة تعريفاتها ال�سابقة؛ فمن �سروطها  ومُيكرِ  
اأن تكون من فعل الله اأو ما يقوم مقامه، واأن تكون خارقة للعادة دون اأن يكون ذلك 
عي النبوة حتى  يف مقدور النبي، واأن تتعذر معار�ستها، واأن تكون ظاهرة على ُمدَّ
ًبا لها، واإال تكون متقدمة على  تكون دلياًل عليها، واأال يكون ما ادعاه واأظهره مكذِّ
الدعوى بل مقارنة لها، فالت�سديق قبل الدعوى غري مقبول واأن يتم ذلك يف زمن 
اأو االكتفاء  التحدي بها  ا  اأي�سً اأو بعد املوت، وُي�سرَتط  اأو بعده  التكليف قبل زواله 
اأن تكون من  ل بالتعريفات االأوىل ومناق�سة لها، مثل  بقرينة. وبع�ض ال�سروط ُتخرِ
فعل الله اأو ما يقوم مقامه، ولي�ض هناك من يقوم مقام الله اأو يقدر على املعجزات 
االختالف  الدعوة وعدم  مع  التطابق  واأن  »املَالك«،  اأو  الر�سول  ذلك  �سواه مبا يف 
معها ال يكون مبجرد تطاُبق القول مع املعجزة، بل مبقيا�ض اآخر لل�سدق، مثل تطاُبق 

�لإر�ساد، �ص308.   )1( 
�لربهان، /�ص148، فقرة 64.   )2( 
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القول مع العقل اأو املعجزة مع الواقع، وكثري من املعجزات تتم قبل التكليف للنبي، 
بل وقبل والدته كما هو معروف يف الب�سارة، وبعد مماته يف الظواهر الطبيعية مثل 
َفت املعجزات بنهاية التكليف اأو باملوت فالكرامات  الرعد والربق �ساعة املوت.واإن توقَّ

م�ستمرة بعد املوت، وقد ُيقال اإنها قبل البعثة اأو بعدها كرامة واأثناء البعثة معجزة.
ال�سرط  ا  اأي�سً وهو  ز،  للُمعجرِ الفاعل  هو  الله  للمعجزة،  االأول  املعنى  ومن   
االأول  املعجزة؛  من  نوَعني  بني  القدماء  ز  اأو غريه. مييِّ الفاعل  هو  يكون  اأن  االأول، 
ما ال يقدر على جن�سها غريه، مثل اإحياء االأموات، واإبراء االأكمه واالأبر�ض، وقلب 
الع�سا حية، وفلق البحر، واإم�ساك املاء يف الهواء، وت�سقيق القمر، واإنطاق احل�سى، 
واإخراج املاء من بني االأ�سابع؛ والثاين خلق الله اخرتاًعا وك�سًبا ل�ساحب املعجزة، 
يف  البعيدة  امل�سافة  وقطع  ال�سماء،  اإىل  وال�سعود  الطفر  على  االإن�سان  اأقدار  مثل 
ال�ساعة الق�سرية، واإطالق ل�سان االأعجمي بالعربية مما ال جتري به العادة. فمقيا�ض 
الت�سنيف ما يدخل حتت قدرة الله وما يدخل حتت قدرة العباد، اأو حدوث فعل غري 
يكون  احلالَتني  كلتا  مثله. ويف  فعل  عن  معتاد  ب�سيء  الفاعل  وتعجيز  مثله،  معتاد 
مقيا�ض الت�سنيف القدرة االإلهية والعجز االإن�ساين، اأو على اأكرث تقدير القدرة االإلهية 
واالكت�ساب االإن�ساين، وعند احلكماء املعجزة ثالثة اأنواع: ترك وفعل وقول. الرتك 
فتق  مثل  النبي،  من  اإال  ياأتي  ال  والفعل  العادة،  التحدث بخالف  االإم�ساك عن  مثل 
احلكماء  ر  ويف�سِّ بامل�ستقبل.  والتنبوؤ  بالغيب  اإخباًرا  والقول  البحر،  �سق  اأو  اجلبل 
ا؛ فالرتك هو اجنذاب النف�ض اإىل عامل القد�ض وا�ستغالها عن  املعجزة تف�سرًيا نف�سيًّ
البدن، زهًدا يف العامل، وقدوة للغري، وهو معروف عند اأ�سحاب الر�ساالت وكبار 
النف�ض اخلال�سة  العامل؛ فاملعجزة تعبري عن قدرة  القواد والزعماء يف موقفهم من 
على االإتيان مبا ال ت�ستطيعه النف�ض قبل ال�سفاء، قدرتها على املعرفة واال�ستك�ساف، 
يف حني اأن ال�سويف يقرن النظر بالعمل يف املعجزات ويجمع بني معجزات املتكلِّمني 
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العملية ومعجزات احلكماء النظرية.
اأما �سروط املعجزة عند اجلويني فهي على النحو التايل:

اأن تكون فعاًل لله تعاىل، فال يجوز اأن تكون املعجزة �سفة قدمية، ال اخت�سا�ض   
لل�سفة القدمية ببع�ض املتحدين دون بع�ض ولو كانت ال�سفة القدمية معجزة، لكان 
قوله  منزلة  نازل  تعاىل  الله  اأفعال  فعل  املعجزة  واإنا  تعاىل معجزًا،  الباري  وجود 

ملدعي النبوة �سدقت)1(.   
اأن تكون خارقة للعادة، اإذ لو كانت عامة معتادة ي�ستوي فيها الباري والفاجر،   
وال�سالح والطالح، واملدعي النبوة احلق بها واملفرتي بدعواها، ملا يقدر معجزًا متيزًا 

وتن�سي�سًا على ال�سادق)2(. 
اأن تتعلق بت�سديق دعوة من ظهرت على يده. 

وهذا ال�سرط يقت�سي ثالثة اأمور:   
)اأن يتحدى النبي باملعجزة وتظهر على اأفق دعواه، فلو ظهرت من �سخ�ض  �لأول: 

وهو �سامت فال تعد معجزة. 
ويكفي يف التحدي اأن يقول: اآية �سدقي اأن يحي الله هذا امليت، ولي�ض من �سروط 
ربط  التحدي  من  الغر�ض  فاإن  مبثلها  اأحد  ياأتي  وال  اآيتي  هذه  يقول:  اأن  املتحدي 

الدعوة باملعجزة، وذلك يح�سل دون اأن يقول وال ياأتي اأحد مبثلها()3(. 
�لثاين: ال تتقدم املعجزة على الدعوة، فلو ظهرت اآية اأواًل وانق�ست، فقال قائل: )اأنا 
النبي والذي م�سى كانت معجزتي فال يكرتث به، اإذ ال تعلق ملا اأنق�سى من دعواه()4(.  
واإذا كان اإمام احلرمني ال يجيز تقدم املعجزة على دعوة النبوة فهل يجيز   
اأال  على  املعجزة  لظهور  معينًا  وقتًا  حدد  اإذا  ذلك  يجيز  اأنه  الواقع  عنها؟  تاأخريها 

يكلفهم بالتكاليف ال�سرعية. 
�لإر�ساد، �ص308.   )1( 
�لإر�ساد، �ص309.   )2( 

�ملرجع �ل�سابق، �ص313.   )3( 
�لإر�ساد، �ص313.   )4( 
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جاء يف االإر�ساد)فاإن قيل هل يجوز ا�ستيخار املعجزة عن دعوة النبوة؟ قلنا:   
اإن تاأخرت وطابقت الدعوة كانت اآية، وذلك مثل اأن يقول النبي: اأية �سدقي انحراق 
العادة بكذا وكذا وقت ال�سبح، فاإذا وقع ذلك كما  وعد وكان خارقًا للعادة كان اأية.  
فاإن قيل  لو كان مدعى النبوة �ستظهر اآيتي بعد موتي بوقت �سربه، فاإذا وقع   
ما قاله بعد الوفاة على ح�سب دعواه، كان ذلك خارقًا للعادة. فالوجه عندي يف ذلك 
اأن تقول: اإن كلف النا�ض التزام ال�سرع ناجازًا واالآية موقوفة، فقد كلفهم �سططًا، 
بكر  اأبو  والقا�سي  االآية �سح،  بوقت ظهور  التزامها  االأحكام وعلى  واإن ن�ض على 

ر�سي الله عنه مع ما �سححته، وال رد ملنعه واحلق اأحق اأن يتبع)1(. 
اأن  اأية �سدقي  النبوة فيقول:  اأن يدعي مدعي  للنبي، مثل  �لثالث: ال تظهر مكذبة 
ينطق الله يدي، فاإذا اأنطقها تعاىل بتكذيبه اأي قالت اليد ناطقة:" كذاب مفرت"، فهذه  
ال تكون معجزة، وهناك �سورة اأخرى خالف فيها القا�سي وهي لو قال اأيتي اأن يحيي 

الله هذا امليت فاأحياه، فقام امليت واأنكر موته وكذبه وقال اأحياين الله الأف�سحه. 
اأما اجلويني فيقرق بني ال�سورتني حيث يعترب ال�سورة االأوىل غري معجزة،   

دون تكذيب خارق للعادة. 
واأما ال�سورة الثانية: فاإن تكذيب امليت اإذا حيي لي�ض بخارق واإنا اخلارق   
اإياي تكذيب  اإحياوؤه وتكذيبه  االآية  اإنا  اأن يقول  اإحياوؤه ويف ذلك يقول:" وللنبي 

�سائر الكفرة")2(.  
يرى اإمام احلرمني اأنه اإذا توافرت هذه ال�سروط يف املعجزة دلت على �سدق   

احلي. فما وجه داللتها على ذلك؟
دللة �ملعجزة: 

ال يعترب اإمام احلرمني داللة املعجزة على �سدق النبي من قبيل الداللة عقلية،   
اإذ الدليل العقلي ال يتخلف عن املدلول، واملعجزة يف نظره قد خلف عن الداللة على 

�لإر�ساد �ص315.   )1( 

�لإر�ساد �ص315.   )2( 
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�سدق النبي حيث توجد اخلوارق غري مقرتنة بدعوى النبوة، فال يكون لها داللة على 
�سيء. 

النبي،  �سدق  على  تدل  ال  املعجزة  اإن   ...( ذلك:  يف  احلرمني  اإمام  يقول   
ب�سبب داللة االأدلة العقلية على مدلوالتها، فاإن الدليل العقلي يتعلق مبدلوله، وال يقدر 
باملثال يف  لي�ض كذلك �سبيل معجزات، وبيان ذلك  العقل وقوعه غري دال عليه  يف 
الوجهني اأن احلدوث كما دل على املحدث، مل يت�سور وقوعه غري دال عليه، وانقالب 
الع�سا حية، لو وقع يديه من فعل الله عز وجل من غري دعوى نبي، ملا كان دااًل على 

�سدق مدع ففد خرجت املعجزات عن م�ساهاة دالالت العقول()1(.
واإذا كان اإمام احلرمني ال يعترب املعجزة داللة عقلية، فاإنه يعترب هذه الداللة   
من باب الت�سديق العملي القائم مقام الت�سديق القويل ملدعي النبوة يف دعواه هذه. 
ويف ذلك يقول:)فاإن قيل: فما وجه داللتها اإذا قلنا هذا مما كرث فيه حيط من   
ال يح�سن علم هذا الباب، واملر�سي عندنا اأن املعجزة تدل على ال�سدق من حيث تنزل 
منزلة الت�سديق بالقول، وغر�سنا يتبني بفر�ض مثال، فنقول: اإذا ت�سدر ملك للنا�ض 
وت�سدر لتلج عليه رعيته، واحتفل النا�ض واحت�سدوا، وقد اأرهق النا�ض �سغل �ساغل، 
فلما اأخذ كل جمل�سه وترتب النا�ض على مراتبهم انت�سب واحد من خوا�ض امللك، 
واأنا ر�سول  واأظلكم خطب ج�سيم،  اأمر عظيم،  بكم  االأ�سهاد قد حل  وقال: معا�سر 
امللك اإليكم، وموؤمتنه لديكم ورقيبه عليكم ودعواي هذه مبراأى من امللك وم�سمع، فاإن 
كنت اأيها امللك �سادقا يف دعواي فخالف عادتك وجانب �سجيتك وانت�سب يف �سدر 
بهوك ثم اأقعد ففعل امللك ذلك على وفق ما اأدعاه ومطابقة هواه، فيتيقن احلا�سرون 
امل�سرح  القول  منزلة  منه  ال�سادر  الفعل  وينزل  اإياه  امللك  ت�سديق  ال�سرورة  على 
بالت�سديق()2(. ويف هذا املثال يتبني لنا اأن ح�سول املعرفة ب�سدق النبي باملعجزة 

�سروري عند اإمام احلرمني. 
�ملرجع �ل�سابق، �ص324.   )1( 

�لإر�ساد، �ص325.   )2( 
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ظهور �لكر�مة ل يبطل دللة �ملعجزة:
وداللتها،  و�سروطها  املعجزة  يف  اجلويني  مذهب  �سبق  مما  لنا   يت�سح   
وقبل اأن نتعرف على راأيه يف الفرق بني املعجزة والكرامة وبيانه لكون الكرامة ال 
داللة املعجزة، ال بد اأن نعرف  الفرق بني الكرامة واملعجزة ثم مذهب اإمام احلرمني 

اجلويني  يف الكرامات. 
تظهر املعجزات على اأيدي ال�ساحلني واالأولياء ظهوَرها على اأيدي االأنبياء،   
ها  ُت�سادُّ قد  بل  نبوتهم،  ت  ُتثبرِ ال  فهي  ذلك  ومع  كرامات،  ى  ُت�سمَّ احلالة  هذه  ويف 
اأفعال اأخرى جترُّ اإىل اإ�سقاط ال�سرائع واإبطال التكاليف، وتوؤدي اإىل تعدي احلدود 
واإيقاف االأحكام)1(. اأما الوالية فتعني العامة فعل االأوامر واجتناب النواهي، وهي 
نوعان؛ الوالية العامة وهي مكت�َسبة باإرادة االإن�سان وجماهداته، والوالية اخلا�سة 
دليل  ال  خال�سة  ذاتية  املحفوظ،  اللوح  وروؤية  اللدين  كالعلم  الربانية  العطايا  وهي 
اأيدي  على  ا  اأي�سً املعجزات  تظهر  كما  �سدقها)2(  من  التيقن  بوا�سطته  ن  مُيكرِ عليها 
�ض لالإن�سان  اخلادعات لالأعداء، مثل ال�سياطني التي تت�سكل يف �سور ماألوفة لُتو�سورِ
وتخدعه، ويف هذه احلالة ال تكون املعجزات خا�سة باالأنبياء وحدهم، بل بال�ساحلني 
واالأولياء واالأعداء، وي�ستحيل بعدها معرفة هل هي دليل على النبوة اأم على الوالية 
اأم على العداوة، وهل هي دليل على ال�سدق اأم ت�ساوى فيها ال�سدق والكذب، النبي 
�ض ظهور املعجزات على االأولياء بالكرامات، وتبقى املعجزات  واملتنبي؛ لذلك قد ُتخ�سَّ
الأ�سباب  وتع�سري  اخلري  الأ�سباب  تي�سري  والكرامة  لالأولياء)3(  والكرامات  لالأنبياء، 
الداخلية،  ال�سعور  الأفعال  االإن�سانية  احلرية  مل�ساألة  جديد  من  عود  وهذا  ال�سر)4(، 
الوراء  اإىل  ورجوع  العدل،  مكت�َسبات  اأحد  من  نيل  هما  الكرامة  اأو  املعجزة  وكاأن 
ا  اإيجابيًّ الله  ل  تدخُّ اأي  والعون؛  والطاعة  التوفيق  وكاأنها  الوالية  ر  ُتف�سَّ جديد.  من 

�لنظامية، �جلويني، ج5، �ص71.   )1( 
�حل�سون، �ص60.   )2( 
�ملو�قف، �ص370.   )3( 
�لنهاية، �ص497.   )4( 
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يف اأفعال ال�سعور الداخلية يف حرية االأفعال، اأو تعبرًيا عن الواجبات العقلية مثل 
ع حدوث �سيء  ال�سالح واللطف، فالوالية ق�ساء للحاجة وتفريج للكرب. الوالية توقُّ
اأنها  مع  والية  اأنها  االإن�سان  ي�سعر  بالفعل  بعد حدوثه  ثم  اإليه،  احلاجة  ل�سدة  نظًرا 
حة واالنتظار طوياًل َلكانت حادثة  �سدة احلاجة بعد انق�سائها، ولو مل تكن احلاجة ُملرِ

عادية.
ومع ذلك هناك فروق بني املعجزة والكرامة. تظهر املعجزة على يد النبي بينما تظهر 
الكرامة على الويل، فالفرق بني املعجزة والكرامة هو الفرق بني النبي والويل اأو بني 
ق باملعجزة �سدق بالوالية، ومن اآمن باالأنبياء اآمن باالأولياء،  النبوة والوالية، ومن �سدَّ
ع النبي على م�ستوى الويل، والنبوة على م�ستوى الوالية، واملعجزة  ولكن كيف ُيو�سَ
على م�ستوى الكرامة؟ األي�ض ذلك حطة من النبوة ورفًعا للكرامة؟ واإذا كانت املعجزة 
غاية  اأن  دينية يف حني  املعجزة  فغاية  لق�ساء احلاجة؛  الكرامة  فاإن  النبي  لت�سديق 
الكرامة عملية، واإذا كانت الغاية من املعجزة دينية، اأي االإميان بالله، فاإن الغاية من 
الكرامة اأخالقية، اأي التقوى والعمل ال�سالح، واإذا كان �ساحب املعجزة مع�سوًما، 
فاإن �ساحب الوالية لي�ض كذلك)1( واإذا كانت املعجزة من فعل الله اأكرث من فعل النبي، 
فاإن الكرامة من فعل الويل اأكرث من فعل الله اأو النبي، وقد يكون للكرامة بهذا املعنى 
ت قدرته على التاأثري النف�سي،  ميزة على املعجزة، وهي اأنها من فعل االإن�سان، وُتثبرِ
وكيف اأن الرتكيز على ال�سعور يخلق مو�سوعه، �سواٌء حقيقة اأو جمرد اإيحاء بذلك 

لالآخرين؛ لذلك تقع املعجزة �سرورة بينما تقع الكرامة �سرورة اأو اختياًرا)2(. 
واإذا كانت املعجزة يراها كل اإن�سان، فاإن الكرامة ال يراها اإال الويل. روؤية   
املعجزة عامة لكل النا�ض بينما روؤية الكرامة خا�سة للويل ولالأولياء. فائدة املعجزة 
وقت  كل  يف  تقع  املعجزة  كانت  واإذا  خا�سة  الكرامة  فائدة  اأن  حني  يف  عامة  اإذن 
يريده النبي، فاإن الكرامة تقع يف وقت خم�سو�ض يريده الله، ومع ذلك املعجزات 

�لأ�سول، �ص175-147.   )1( 
�لإر�ساد، �ص317-316.   )2( 
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قبل البعثة كرامات؛ الأن املعجزات دليل على �سدق النبوة، والبعثة مل تكن قد بداأت 
قوا النبي، فاإن  بعد)1(. واإذا كان االإعالن عن املعجزة واجًبا حتى يراها النا�ض وي�سدِّ
كتمان الكرامة �سروري. املعجزة تتطلب املعار�سة والتحدي، وبالتايل االإعالن عنها 
ع الله عليها  �سروري، يف حني اأن الكرامة لي�ست كذلك، فتظل طي الكتمان، وقد ُيطلرِ
�سني)2(، ولكن ما فائدة الكتمان؟ وكيف يعرف النا�ض الكرامة ما  بع�ض عباده املُخلرِ
والر�سا  بالذات،  والفرح  بالنف�ض،  الثقة  اإال  الكرامة  غاية  تتعدى  دامت جمهولة، ال 

عليها، وبث الطماأنينة فيها، واإدخال ال�سعادة عليها.
مذهب �إمام �حلرمني يف �لكر�مة:

اجلويني يجيز انحراق العادة لالأولياء كرامة، وهو بهذا يخالف املعتزلة...   
االأ�ستاذ اأبا اإ�سحاق ر�سي الله عنه  اإذ يقول:)فالذي �سار اإليه اأهل... جواز انحراق 
ا�سحاق  اأبو  فاالأ�ستاذ  ذلك،  منع  على  املعتزلة  واأطبقت  االأولياء،  حق  يف  العادات 
ر�سي الله عنه مييل اإىل قيب من مذاهبهم()3(. كما ي�ستدل اإمام احلرمني على وقوع 
الكرامة بال�سمع اأي�سا. حيث يقول: )ا�ستدل مثبتو الكرامات مبا ال �سبيل اإىل درئه 
اإىل  �سبيل  ال  االآيات  من  لهم  وما جرى  الكهف  اأ�سحاب  فاإن  ال�سمع،  موا�سع  من 
جحده، وكذلك خ�ست مرمي عليها ال�سالم ب�سروب من االآيات، زكريا �سلوات الله 
عليه ي�سادف عندها فاكهة ال�ستاء يف ال�سيف وفاكهة ال�سيف يف ال�ستاء، ويقول 
متعجبًا: اأنى لك هذا! وت�ساقط عليها الرطب اجلني، اإىل غري ذلك من اآياتها، وجرى 
من االآيات يف مولد الر�سول �سلى الله عليه و�سلم ما ال ينكره منتم اإىل االإ�سالم، 

وكان ذلك قبل النبوة واالنبعاث)4(.
النبي  اأن  االإبطال  للمعجزة، ووجه  اإبطااًل  اإثباتها  اأن يف  الكرامة  نفاة  يرى   
اأحدهم  من  وقوعها  فاإذا جاز  الدعوة،  اأهل  باملعجزة  يتحدى  و�سلم  عليه  الله  �سلى 

�ملو�قف، �ص340-339.   )1( 
�لف�سل،ج5،�ص80.   )2( 

�ملرجع نف�سه، �ص316.   )3( 

�ملرجع نف�سه، �ص318.   )4( 
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انتفى التحدي وبالتايل تبطل املعجزة. 
ويعترب اإمام احلرمني هذه ال�سبه من باب التمويه، الأن املعجزة تتكرر وقوعًا   
من نبي بعد نبي، فوقوعها من النبي الالحق ال تبطل دعوى النبي ال�سابق، وال تبطل 
دعوى النبي املتاأخر اأي�سًا. اأي اأن اإمام احلرمني يرى اأن وقوع الكرامة من الويل 

كوقوعها متكررة من االأنبياء. 
ثم اأجاب اإمام احلرمني عن هذه ال�سبه بقوله)وهذا متويه ال حت�سيل له، اإذ   
ال خالف يف اأن ال�سيء الواحد من خوارق العوائد يجوز اأن يكون معجزة لنبي بعد 

نبي، ثم ال يكون ظهوره ثانيًا مكذبا ملن حتدى به اأواًل(.
فاإن اأجاب نفاة الكرامة عن ذلك باأن:)النبي يقيد دعواه يف خطاب من حتداه ويقول: 

ال ياأتي اأحد مبثل ذلك اإال من يدعي النبوة �سادقًا يف دعواه(. 
فاإن اإمام احلرمني يرد عليهم باأنه:)اإن �ساغ تقييد الدعوى مبا ذكرمتوه، فال   
ميتنع اأي�سًا اأن يقول النبي ال ياأتي مبثل ذلك متنبئ وال خمرتق مفرت، وال من يروم 

تكذيبي، وتخرج الكرامات عن هذه اجلهات ولي�ض تقييد اأوىل من تقييد)1(.
والواقع اأن اإمام احلرمني ال يرى يف الكرامة ما يبطل  داللة املعجزة.   

وبهذا تثبت روؤية اإمام احلرمني ل�سدق النبي �سلى الله عليه و�سلم اأن مدركه   
املعجزة فقط. واأن املعجزة هي الدليل الوحيد على �سدق النبي ولي�ض باالإمكان اإقامة 

دليل على �سدق  النبي غريها.

�لإر�ساد، �ص318.   )1( 
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خامتـــــة
يف ختام هذا البحث اإجمال الأهم النتائج التي تو�سل اإليها الباحث:   

عليه  الله  �سلى  النبي  �سدق  على  دليل  اجلويني  احلرمني  اإمام  عند  املعجزة   /1
و�سلم. 

ال يعترب اإمام احلرمني اجلويني داللة املعجزة على �سدق النبي �سلى الله عليه   /2
و�سلم من قبيل الداللة العقلية.

الكرامة ال تبطل املعجزة يف مذهب اإمام احلرمني اجلويني.  /3
�لتو�سيات:

اأو�سي باملزيد من الدرا�سات املخت�سة يف هذا اجلانب.  
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اآلليات احلجاجية يف ديوان الشاعر السوداني حممد سعيد العباسي
اأ. رب�ب عبداملنعم حممد اأحمد عبدالعليم• 

ملخـــــ�ص 
التحول  معناها  يف  تعني  والتي  التداولية  النظرية  حماور  اأهم  احلجاج  يعد   
النا�ض( ، واحلجاج  اإىل اأخرى قال تعاىل : )تلك االأيام نداولها بني  واالنتقال من حال 
اأبرز اآلية لغوية يتحقق من خاللها االإقناع قال عز من    قائل )قل اأحتاجوننا يف الله وهو 
ربنا وربكم ( و قال : )وجادلهم بالتي هي اأح�سن( و قال : ) خلق االن�سان فاإذا هو خ�سيم 
اإىل  اخل�سم  ا�ستدراج  على  كلها  الف�ساحة  "مدار    : ذلك  يف  االأثري  بن  ويقول  مبني( 
االإذعان والت�سليم " ، هدفت الدرا�سة اىل درا�سة االآليات احلجاجية يف الديوان ، وابراز 
اجلوانب احلجاجية فيه ، كما هدفت لالإفادة من املناهج الل�سانية اللغوية احلديثة يف درا�سة 
اال�ستقرائي  املنهج  الدرا�سة  اتبعت   ، العبا�سي  ديوان  ميثلها  والتي  العربية  الن�سو�ض 
ا�ستخدام   من  العبا�سي  اأكرث    : اأهمها  نتائج  عدة  اىل  الدرا�سة  تو�سلت   ، اال�ستنباطي 
الروابط احلجاجية وكان اكرثها الرابط احلجاجي "حتى"  و"بل "و "لكن" و "الواو" 
و"ثم"  وكذلك العوامل احلجاجية "ما اإال" و"ال اإال" و"اإنا" ، وقد �سكل التوكيد ركنًا 
اأ�سا�سيًا يف البناء احلجاجي ومنه التوكيد ب"اإن – اأن" ، والتوكيد بالتكرار والتكرار 
اإن و�سع يف موا�سعه كان مدعاة للف�ساحة والبيان.تو�سي الدرا�سة بتناول مو�سوع 
االآليات احلجاجية وتطبيقه على �سور قراآنية ، واأحاديث نبوية ، و دواوين �سعرية باآليات 
و و�سائل حديثة يوفرها املنهج التداويل ، ويك�سف من خاللها عن قيم الن�ض املختلفة . 
تقرتح الدرا�سة اإجراء مثل هذه الدرا�سات يف االدب ال�سوداين ومقاربته مبناهج حديثة 
اللغوية  للمقايي�ض  اأ�سحابه  اأ�ساليب  للك�سف عن مدى ا�ستجابة  كالتداولية مثاًل ، وذلك 

احلديثة ، ومن اأجل تاأ�سي�ض در�ض تداويل عربي.

اأ�ستاذ م�ساعد ق�سم اللغة العربية - كلية الرتبية احل�ساحي�سا  - جامعة اجلزيرة - ال�سودان. 	•

�لبحث رقم )8(
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Abstract
 The pilgrims are the most important axes of the deliberative 
theory, which in its meaning means the transformation and the 
transition from one situation to another. The Almighty said: 
(Those days we alternate between people), and the pilgrims are the 
most prominent linguistic mechanism through which persuasion 
is achieved. (And he argued with them in a way that is better) 
and he said: (Human was created, so he is a clear opponent) and 
Ibn Al-Atheer says in that: “The whole course of eloquence is to 
lure the opponent into submission and submission.” The study 
aimed to study the argumentative mechanisms in the Diwan, and 
to	highlight	the	argumentative	aspects	in	it.	It	also	aimed	to	benefit	
from the modern linguistic methods in studying the Arabic texts 
represented by the Abbasid Diwan. But” and “waw” and “then” as 
well as the predicative factors “no but” and “no but” and “but.” The 
emphasis was a basic pillar in the predicate construction, including 
the	affirmation	with	“in	–	that,”	and	the	emphasis	by	repetition	and	
repetition if placed in His positions were a cause for eloquence 
and eloquence  . The study recommends addressing the subject 
of argumentative mechanisms and applying it to Qur’anic surahs, 
prophetic hadiths, and poetry collections with modern mechanisms 
and means provided by the deliberative approach, through which 
it reveals the different values of the text. The study suggests 
conducting such studies in Sudanese literature and approaching it 
with modern methods such as pragmatics, for example, in order to 
reveal the extent to which the methods of its companions respond 
to modern linguistic standards, and in order to establish an Arabic 
pragmatic lesson.
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مقدمـــــــة
تعترب اللغة و�سيلة االإن�سان للتوا�سل مع حميطه فهي االأداة التي يتوا�سل بها   
مع غريه، ولكنه قد يتعر�ض ملواقف عديدة يعر�ض من خاللها اأفكاره ويكون جمربًا 
على الدفاع عنها لي�ض باللغة فقط ولكن با�ستعمال جمموعة من احلجج والرباهني، 
ق�سد التاأثري يف املتلقي واإقناعه، ويدخل هذا �سمن ما ي�سمى باحلجاج الذي يعد من 
اأهم املباحث التداولية يف الدرا�سات الل�سانية احلديثة، وقد حظي باهتمام الباحثني 

قدميًا وحديثًا.
واإذا عدنا اإىل الن�ض االأدبي ميكننا القول اأنه خطاب حجاجي فهو يخاطب   

م�ستويات خمتلفة، فهذه �سمة اأ�سا�سية من �سمات اخلطاب احلجاجي.
�أ�سباب �ختيار �ملو�سوع:

اأما االأ�سباب التي دعتني الختيار هذا املو�سوع فهي:  
�أوًل: ان احلجاج من املو�سوعات التي مل تنل حظها من الدرا�سة مع اأهميته.

املتكلم يف  اليها  يلجاأ  التي  اللغوية  الو�سائل  اأهم  من  احلجاجية  االآليات  اأن  ثانيًا: 
توجيه خطابه.

عنه،لذا  �ساأنًا  اليقل  فهو  القدمي  العربي  لل�سعر  امتداد  العبا�سي  �سعر  ُيعد  ثالثًا: 
كان جديرًا اأن يقارب مبناهج حديثة كالتداولية مثاًل من خالل اأهم حماورها وهو 

احلجاج.
�أهمية �لبحث:

تاأتي اأهمية هذا البحث باإعتبار اأن احلجاج اأبرز اآلية لغوية يتحقق من خاللها   
االإقناع الذي ميكن ال�سخ�ض من حتقيق بع�ض االهداف احلجاجية.

�أهد�ف �لبحث:
باآليات، و و�سائل حديثة يوفرها املنهج  اللغوي العربي  �أوًل: الرجوع اىل الرتاث 
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التداويل، ويك�سف من خاللها عن قيم الّن�ض املختلفة.
الل�سانية  النظريات  يف  �سعراءنا  بذلها  التي  اجلهود  من  جوانب  اكت�ساف  ثانيًا: 

احلديثة وتثبيت جهودهم فيها.
ثالثًا: اإثبات احتواء الرتاث ال�سوداين على افكار ومباحث ذات توجهات تداولية ومن 

ثم تكون التداولية مدخاًل من مداخل فهم هذا الرتاث العظيم واآداة من ادوات قراءته.
منهج �لبحث:

اتبعت الدرا�سة املنهج اال�ستقرائي و اال�ستنباطي التحليلي الذي يقوم على   
اال�ستقراء والتحليل الر�سد.

م�سكلة �لبحث:
والبحث انطلق من ا�سكاليتني متمثلتني يف:  -

التداوليون  اعتمدها  التي  واملفاهيم  نف�سها  اال�س�ض  �سعراءنا  اعتمد  هل   -
املعا�سرون يف درا�سة اللغة؟

واإذا �سح ذلك – فماهي االآليات احلجاجية التي تتيح لنا الك�سف عن االأبعاد   -
التداولية يف الديوان؟

لالآليات  وتعريف  مقدمة  على  البحث  ا�ستقام  ال�سوؤالني  هذين  عن  ولالإجابة   
والروابط  وال�سالمل احلجاجية تتلوها خامتة.

�أوًل: �لآليات �حلجاجية:
العوامل احلجاجية من اأهم الو�سائل اللغوية التي يلجاأ اإليها املتكّلم يف توجيه   
خطابه نحو وجهة حجاجية ما؛ الإقناع متلقيه بالنتيجة التي يروم حتقيقها،  فالعوامل 
اخلطاب،  داخل  الواحد  للقول  احلجاجية  االإمكانات  تقلي�ض  على  تعمل  احلجاجية 
وتزيد من طاقته احلجاجية يف التوجه نحو نتيجة ما، وهي من اأهم املفاهيم الرئي�سة 

يف النظرية احلجاجية التي ت�ساعد املتلقي يف الك�سف عن معنى الّن�ض)1(.
علي �لتبعان، �حلجاج و�حلقيقة و�لتاأويل، بحث يف �لأ�سكال و�ل�سرت�تيجيات ، د�ر �لكتاب �جلديدة، بريوت،ط 1، �ص 2010م.   )1( 
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عن  للتعبري  و�سيلة  لي�ست  فهي  احلجاج،  و�سائل  اأهم  من  اللغة  تعترب  لذا   
املقا�سد واالأغرا�ض فقط، بل هي و�سيلة للحجاج واالإقناع اأي�سًا، فاللغة هي احلجة 

والربهان  على �سحة ما يدعي ووثاقة ما يتاأول.
فنظرية احلجاج يف اللغة هي اأ�سا�سًا تقوم على االإهتمام )بالو�سائل اللغوية   
توجيه خطابه  بق�سد  وذلك  املتكلم،  عليها  يتعرف  التي  الطبيعية  اللغات  وباإمكانات 
الفكرة  من  تنطلق  اإنها  ثم  االأهداف احلجاجية،  بع�ض  ما، متكنه من حتقيق  وجهة 

ال�سائعة التي موؤادها اأننا)نتكلم عامة بق�سد التاأثري()1(.
فاللغة و�سيلة للتاأثري واالإقناع الأن )مو�سوع احلجاج يف اللغة هو بيان ما   
يجعل  معناه  عن  ينف�سل  ال  اأ�سا�سيًا  مكونًا  قوة حجاجية متثل  من  القول  يت�سمنه 

املتكلم يف اللحظة التي يتكلم فيها يوجه قوله وجهة حجاجية ما()2(.
حيث  ومن  احلجاجية،  قوتها  حيث  من  متفاوتة  احلجج  اأن  املالحظ  ومن   
واحدة،  نتيجة  تخدم  احلجج  اأن  اإىل  اإ�سافة  اال�ستداللية،)3(    االإقناعية  اإمكاناتها 
ولكنها تختلف من حيث القوة، ورمبا يرجع ذلك اإىل الكفاءة اللغوية، وقدرة املحاجج 

يف ا�ستغالله وتوظيفه لالآليات اللغوية يف اخلطاب.
ولذا ميكن القول اأن اللغة عند العبا�سي فيها من املعطيات واالآليات ما جعل   
منها خطابًا حجاجيًا، فهي ت�سيب الكثري من العنا�سر اللغوية مثل الكلمات والرتاكيب 
الك�سف عن  اإىل  تقودنا  العبا�سي  عند  االأدبي  الن�ض  معاين ودالالت  فاحلديث عن 
البعد اللغوي عنده وقيمته احلجاجية ودوره يف التاأثري واالإقناع وحمل متلقي هذا 
اخلطاب على الت�سليم واالإقتناع مبا يطرح من ق�سايا واأراء، وهذا ما �سنتوقف عنده 

من خالل بع�ض االأمثلة التطبيقية)4(.
�أبو بكر �لعز�وي، �للغة و�حلجاج، منتديات �سور �لأزبكية، ط 1، 2006م، �لد�ر �لبي�ساء، �ص 8.   )1( 

 ، �ليوم، جامعة �لآد�ب و�لعلوم �لإن�سانية ،كلية �لآد�ب منوبه  �إىل  �أر�سطو  �لتقاليد �لغربية من  �أهم نظريات �حلجاج يف  �لريفي،  ه�سام    )2( 
تون�ص، �ص 352.

�أبو بكر �لعز�وي، �للغة و�حلجاج، �ص 88.   )3( 
ينظر، عبد�لله �سولة، �حلجاج يف �لقر�آن من خالل �أهم خ�سائ�سه �لأ�سلوبية، د�ر �لفار�بي،بريوت، لبنان،ط 1، 2001م،�ص 40.   )4( 
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ثانيًا: �لرو�بط �حلجاجية:
اإن احلديث عن الروابط احلجاجية يقودنا اإىل الوقوف على القيمة احلجاجية   
لها، فهي لي�ست و�سيلة للربط فقط، بقدر ما لها من قيمة حجاجية، فهي دليل قاطع 

على اأن احلجاج موؤ�سر له يف بنية اللغة نف�سها)1(.
املدرجة  والروابط  الأن(  ذلك،  مع،  لكن،  بل،  )حتى،  للحجج  املدرجة  الروابط   اأ. 

للنتائج )اإذن، لهذا، وبالتايل(.
الروابط التي تدرج حججًا قوية )حتى، بل، لكن، ال �سيما(.  ب. 

روابط التعار�ض احلجاجي )بل، لكن، مع ذلك...( وروابط الت�ساوق احلجاجي   ج. 
)حتى، ال �سيما()2(.

ثالثاُ: �ل�سالمل �حلجاجي:
عالقة  فهو  احلجج  ترتيب  على  يقوم  �سابقًا  ذكرنا  كما  احلجاجي  ال�سلم   

ترتيبية للحجج ميكن اأن نرمز لها كاالآتى: ن )نتيجة(  واأ، ب،ج، حجج)3(.
فال�سلم احلجاجي هو فئة حجاجية موجهة.  

فاملق�سود بال�سلم احلجاجي هو جمموعتة من احلجج املرتبة عموديًا يكون   
اللغة  عن  وباحلديث  دلياًل.  منه  اأقوى  يعلوه  الذي  القول  ال�سلم،  يف  قول  كل  فيها 
والعوامل احلجاجية  الروابط  على عدد كبري من  اأنها حتتوي  القول  العربية ميكن 
االأدوات:  قيمتها احلجاجية، ومن بني هذه  على  باالإحالة  اإال  تعريفها  التي ال ميكن 

لكن، بل، حتى، اأدوات العطف،...()4(.
بتطبيق درا�ستنا  ف�سنقوم  الديوان  ال�سالمل احلجاجية يف  فيما يخ�ض  اأما   
لها على االأمثلة اخلا�سة بالروابط احلجاجية وذلك يف حماولة منا الإظهار الدور املهم 

للروابط احلجاجية يف ال�سالمل احلجاجية.
ينظر: �أبو بكر �لعز�وي، �للغة و�حلجاج، �ص 26.   )1( 

�لعبا�سي، �لديو�ن ، �ص 390.   )2( 
�أبو بكر �لعز�وي، �للغة و�حلجاج، �ص 20.   )3( 

�ملرجع نف�سه،�ص 26.   )4( 
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و�ساعرنا )العبا�سي( ي�ستخدم هذه االآليات احلجاجية حني يرغب يف تثبيت   
احلكم يف نف�ض املخاطب وتقويته، ولقد ورد يف الديوان عدد من الروابط:

1. �لرو�بط �حلجاجي )حّتى(:
واحلجج  القوية،  للحجج  واملدرجة  حجاجيًا  املت�ساوقة  الروابط  من  وهي   
اأّنها  اأي  واحدة،  حجاجية  فئة  اإىل  تنتمي  اأن  ينبغي  الرابط  هذا  بوا�سطة  املربوطة 
تخدم نتيجة واحدة، واحلجة التي ترد بعد هذا الرابط تكون هي االأقوى، لذلك فاإّن 

القول املتمثل على االأداة )حّتى( ال يقبل االإبطال والتعرا�ض احلجاجي)1(.
�ملثال �لأول: يقول العبا�سي)2(:  
َغايٍة اأ�ْسَمى  ي  َوهرِ ُعَاَدَة  ال�سَّ وا  َظنَّ

مْظهَرًا اأَو  ّزة   َوبرِ ُي�ُســـاُد  ــــــــــــــرًا  َق�سْ
ا�ْسَبهُوا ى  َحتَّ االأْطَماُع  َقَادتُهْم 

الُقرَى َناررِ  ْن  مرِ واجَلْزُل  َدا  الفرِ َكْب�َض 
اُه اأْوررِ َماُد  الرَّ اأْخَفى  اإْن  واجَلْمــــــُر 

َدَرى َوَما  َبى  ال�سِّ َكفَّ  هرِ  برِ يُت  �َسقرِ
ْلَوَرى  لرِ اأْبَرَز  نُي  حرِ اأْحَمــــــــــَد  َواللهرِ 

َمرًا ُم�سْ ــــِّرًا  �سرِ َكاَن  َما  ْيَبةرِ  غرِ ْن   مرِ
فنجد اأن احلجة التي �سبقت الرابط احلجاجي )حتى( مل تختلف عن احلجة   
بني  ربط  )حتى(  فالرابط  القوة،  من حيث  تدريجيًا  ترتيبًا  رتبت  واإنا  بعدها  التي 
اأ�سبهوا كب�ض  حجتني االأوىل )قادتهم االأطماع( اأي الطمع �ساقهم، واحلجة الثانية 
الفدا، لهما التوجه احلجاجي نف�سه نحو النتيجة نف�سها يف البيت الثالث ت�سبيههم 
بال�سبي الذي يحرتق باجلمر عند ما يخفيه الرماد فالنتيجة واحدة للطمع واحرتاق 
له  كف ال�سبي هي ال�سقاء من غري دراية لل�سبي ال�سغري والذي يطمع فيما لي�ض 

ينظر �أبو بكر �لعز�وي، �للغة و�حلجاج، �ص 73.   )1( 
�لعبا�سي، �لديو�ن، ق�سيدة ذكريات، �ص 28.   )2( 
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وميكن التمثيل لذلك بال�سلم احلجاجي االآتي:
الهالك وال�سقاء النتيجة )ن(   

ظن ال�سعادة اأنها ق�سد اأو بزة اأو مظهر احلجة )1(   
قادتهم االأطماع احلجة )2(   

عدم درايتهم ب�سقاءهم احلجة )3(   
فكل هذه احلجج التي وردت قبل حتى اأو بعدها كلها تخدم النتيجة: اأن نهاية   

الطمع ال�سقاء.
ويقول كذلك يف مو�سع اآخر)1()2(:  

َباُب َعاَد يل َلْيَت ال�سَّ
ٌكربرِ ُب والرِ َبْعدرِ املَ�َسيرِ
طرِ ى  اأَرى اأْيَن حَمْ َحتَّ
فِّ الّقْدررِ ْن كرِ الّرْحلرِ مرِ

يف البيت اأعاله جند اأن احلجة التي �سبقت الرابط احلجاجي )حتى( مل تختلف   
عن احلجة التي بعده واإنا رتبت ترتيبًا تدريجيًا من حيث القوة، وهنا يت�سح اأن الرابط 
)حتى( ربط بني تلك احلجج وكلها تخدم نتيجة واحدة وهي املتمثلة يف قوله )بعد امل�سيب 

والكرب( اأي اأين يحط به القدر، وميكن متثيل ذلك بال�سلم احلجاجي االآتي:
ال�سيب والكرب النتيجة )ن(   

متنى عودة ال�سباب بعد الكرب احلجة )1(   
روؤية املكان الذي يعفه فيه القدر احلجة )2(   

ومثال اآخر:  
ى ْهررِ َحتَّ َثاترِ الدَّ ادرِ َمْدَنا حَلَ َقْد �سَ

اإْحَتَماال اَق  َو�سَ َنا  برِ عًا  ررِ َاقرِ  �سَ
�لعبا�سي ، �لديو�ن ، مليط ، �ص37.    )1( 

�لعبا�سي ، �لديو�ن، ق�سيدة �ملوؤمتر... �ملوؤمتر،�ص 51.   )2( 
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اهًا َوزَدنَّ اإالَّ  اخُلُطوُب  َدَهْتَنا  َمَا 
ااَل �سَ واتَّ ُكْم  برِ حرِ برِ امًا  اْعَت�سَ  

فال�ساعر هنا ي�سري اإىل �سمودهم جتاه م�سائب الدهر وانها كلما اأ�سابتهم   
مل تزدهم اإال اعت�سام وات�سال، فنجد احلجة االأوىل التي �سبقت الرابط احلجاجي 
)حتى( هي �سمودهم، واأنه �ساق احلال بهم ذرعًا واحتماال واأنهم عند امل�سائب يزيد 

اعت�سامهم وات�سالهم وميكن متثيل تلك احلجج بال�سلم احلجاجي االآتي:
اإن امل�سائب تزيدهم اعت�سام وات�سال النتيجة )ن(:   

اأنهم �سامدون عند احلوادث احلجة االأوىل    
�سامدون حتى اإذا �ساق بهم احلال ذرعًا احلجة الثانية   

و�سامدون حتى اإذ �ساق بهم احتماال احلجة الثالثة   
قبل  وردت  التي  احلجج  هذه  كل  )حتى( يف  الرابط  تتجلى حجاجية  فهنا   
ال  واإنها  امل�سائب  عند  �سامون  اأنهم  النتيجة:  تخدم  كلها  فكانت  بعده  اأو  الرابط 

تزيدهم اإال اعت�سامًا وات�سااًل.
لها  اأن  نرى  )حتى(  احلجاجي  الرابط  حول  ال�سابقة  االأمثلة  من  واملالحظ   
دورًا مهمًا يف ترتيب العنا�سر امل�سكلة للبنية احلجاجية من جمع وربط بني احلجج 

التي تخدم نتيجة واحدة.
فالرابط احلجاجي )حتى( ورد كثريًا يف ديوان العبا�سي يف موا�سع خمتلفة   
وكان يفيد يف كل املوا�سع الربط بني احلجج وترتيبها، كما اأنه يربط احلجج التي 

تنتمي اإىل فئة حجاجية واحدة.       
اأنه احلجاجي جاء يف الديوان  وخال�سة القول فيما يتعلق بالرابط )حتى(   
عدد )27( مرة، فكان له دور مهم يف ترتيب العنا�سر امل�سكلة للبنية احلجاجية وربط 

احلجج مع بع�سها حتى ت�سل اإىل نتيجة واحدة.
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الروابط  من  اأ�سبح  حيث  والتاأكيد،  احلجاج  يف  دور  له  ماجعل  وهذا   
احلجاجية املهمة مما دفع العلماء واللغويون اإىل االهتمام بدرا�سته.

2. �لر�بط �حلجاجي )لكن(:
يفيد هذا الرابط اال�ستدراك وي�ستعمل مثل )بل( )للحجاج واالإبطال( وهي   
تعرب دائمًا عن معنى التعار�ض والتنايف بني ما قبلها وما بعدها، واملتكلم ي�ستدرك 

بها بعد نفي اأو نهي)1(. 
وتوجيه  اال�ستدراك  لعك�ض  )لكن(  احلجاجي  الرابط  ي�ستعمل  واملتكلم   
تكون  بعدها  تاأتي  التي  واحلجة  قبلها،  قيل  ما  على  اعتمادًا  �سيتلوها،  ملا  احلجاج 

اأقوى من التي قبلها)2(.
املعنى  يف  والتغاير  ما،  بوجه  ومتغايريني  متنافيني  بني  اإاّل  )لكن(  تقع  وال   

مبنزلته يف اللفظ)3(.
�ملثال �لأول: يقول العبا�سي)4(:  

لرِ راأَْيَك واحَلَجا مَلْ اآترِ اأْجَهُل َف�سْ   
رًا قًا َوَمذكَّ َلَكـــــْن اأَْتيُتَك ُم�ْسفرِ      

بعده،  وما  )لكن(  الرابط  قبل  ما  بني  حجاجيًا  تعار�سًا  هناك  اأن  نالحظ   
بعدها،  وما  قبلها  ما  بني  والتنايف  التعار�ض  معنى  عن  تعرب  وقلنا  �سبق  كما  فهي 
وقد ا�ستعملت يف هذا املثال لعك�ض اال�ستدراك، فاحلجة االأوىل )مَلْ اآت( وهي قبل 
الرابط )لكن( ا�ستدركها بالرابط احلجاجي )لكن( اأتيتك )تناق�ض( والنتيجة )م�سفقًا 
ومذكرًا(، وميكن تو�سيح هذا التنايف والتعار�ض احلجاجي بني احلجتني من خالل 

ال�سلم احلجاجي االتي:
�أبو بكر �لعز�وي، �للغة و�حلجاج، �ص60.   )1( 

ينظر �ل�سهري، ��سرت�تيجيات �خلطاب، �ص 511.   )2( 
�ملر�دي �حل�سن بن قا�سم، �جلني �لد�ين يف حروف �ملعاين، حتقيق، فخر �لدين قباين، وحممد ندمي فا�سل، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت،    )3( 

لبنان، ط 1، 2005 ، �ص 616.
�لعبا�سي، �لديو�ن، ق�سيدة ذكريات، �ص 26.   )4( 



{233}العـدد اخل�م�س  والع�صـرون - �صفر  1444هـ / �صبتمرب  2022م

م�سفقًا ومذكرا النتيجة )ن(    
مَلْ اآت احلجة االأوىل    

لكن الرابط     
اآتيتك اجلجة الثانية    

)م�سفقًا  االإتيان  هي  التي  النتيجة)ن(  تخدم  اآت(،  )مَلْ  هي   )1( احلجة   
ومذكرًا(.

�ملثال �لثاين)1(: 
ٍل َراررِ َجاهرِ اإ�سْ َفَلَو َكاَن َمَا ْيبُدو برِ   

ٍد َراررِ َجاحرِ ـــــْن َباإ�سْ ي لكرِ مَلَا راْبنرِ      
فقد اأفاد هذا الرابط احلجاجي )لكن(، يف ال�سطر االأول من البيت تعار�سًا   
هو  واإنا  باإ�سرار جاهل  يكن  له مل  بداأ  ما  اأن  فاالأوىل هي:  حجاجيًا بني حجتني: 
باإ�سرار جاحد وهذه احلجة تخدم  النتيجة )ن(، هي عدم ريبته اأي )�سكه( فيما بداأ 

له وميكن تو�سيح هذا التعار�ض احلجاجي بني احلجتني يف ال�سكل التايل:
عدم الريب وال�سك )وملا راأبني( النتيجة )ن(    

باإ�سرار جاهل احلجة االأوىل     
لكن الرابط      

باإ�سرار جاحد احلجة الثانية    
�ملثال �لر�بع:

يقول العبا�سي يف ق�سيدة يوم التعليم)2(:  
يًة َيا َح�ْسَنَها َلو َحَوْت اأْمنًا َوَعافرِ   

ها َقْد َحَوْت َحْتفًا واإْحَداقًا َلُكنَّ      
�لعبا�سي، �لديو�ن، ق�سيدة من معاقدي، �ص 44.   )1( 

�لعبا�سي ، �لديو�ن، ق�سيدة يوم �لتعليم، �ص 69.   )2( 
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يوجد تعار�ض حجاجي بني ما قبل الرابط احلجاجي )لكن( وما بعده مكون   
من عالقتني حجاجيتني متعار�ستني هما:

- عالقة احلجة االأوىل وهي )لو حوت(، تخدم النتيجة )ن( وهي )اأمنًا وعافية(.
- عالقة احلجة الثانية وهي )حتفًا واإحداقا(، تخدم النتيجة امل�سادة )ال ـ ن( وهي 

االأمن والعافية اأمنًا وعافية( وميكن اأن نو�سح ذلك من خالل التايل:
حتفًا واإحداقًا اأمنًا وعافية       

       ن             ال  ن
          لكن

       ح1              ح2
  )لو حوت(           قد حوت

�ملثال �لثامن:
يقول العبا�سي)1(:  

َنا َرْنا باأْنُفــــــــــــــــ�سرِ ى َلَبادرِ َوَلْو ُتفدَّ   
ُنونرِ َوَلكْن َما َوَجْدَناَها َرْيَب املرِ      

نالحظ اأي�سًا يف هذا املثال تعار�سًا حججيًا بني ما قبل الرابط احلجاجي)لكن(   
وما بعده يحيل اإىل معنى التعار�ض والتنايف مكون من عالقتني حجاجتني متعار�سني 

هما:
عالقة احلجة "اأ" وهي لو "ُتفدي"، تخدم النتيجة "ن" وهي "لبادرنا".   -

عالقة احلجة )ب( وهي )ريب املنون( تخدم النتيجة امل�سادة )ال – ن( وهي )ما   -
وجدناها(، وميكن اأن نو�سح ذلك من خالل املخطط:

�لعبا�سي، �لديو�ن ، ق�سيدة رثاء �أبي،�ص 145.   )1( 



{235}العـدد اخل�م�س  والع�صـرون - �صفر  1444هـ / �صبتمرب  2022م

           ن                ما وجدناها    لبادرنا       ال – ن

        لكن
      ح اأ          ح ب

)ريب املنون( )لو ُتفدى(       
ورد  اأنه  الديوان  يف  )لكن(  احلجاجي  بالرابط  يتعلق  فما  القول  وخال�سة   
منها  خمتلفة  معاين  واأفاد  الديوان  يف  خمتلفة  موا�سع  يف  مرة  ع�سر(  )ثالثة 
احلجاجية  القيمة  اأن  القول  وميكن  والتناق�ض،واال�ستدراك  والتنايف  التعار�ض 
للرابط احلجاجي )لكن( تتجه دومًا نحو توجيه اخلطاب حجاجيًا نحو النتيجة )ن( 

التي هي حمور العالقة احلجاجية.
3. �لر�بط �حلجاجي)بل(:

كما �سبق ذكره هي اأداة ربط ت�ستعمل لالإبطال واحلجاج، وهي من االأدوات   
التي تكمن حجاجيتها يف اأن املر�سل يرتب بها احلجج يف ال�سلم، مبا ميكن ت�سميته 

باحلجج املتعا�سكة، وذلك باأن بع�سها منفي وبع�سها مثبت)1(، ولها حاالن:
اأن يقع بعدها مفرد، فاإن تقدمها اأمر اأو اإيجاب، فاإنه يجعل ما قبلها كامل�سكوت   -
ملا  �سده  وجعل  االأول  حكم  لتقرير  يكون  فاإنها  نهي  اأو  نفي  تقدمها  واإن  عنه، 

بعده.
واأما اإذا وقع بعد )بل( جملة فيكون معنى االإ�سراب: اإما االإبطال، واإما االنتقال   -

من غر�ض اإىل غر�ض.
ولذا فاإن املتكلم حني يتلفظ بقولني من نط )اأ( و)ب( ي�ستلزم اأمرين:  

اأن املتكلم يقدم )اأ( و)ب( باعتبارهما حجتني، احلجة االأوىل موجهة نحو نتيجة   .1
معينة )ن( واحلجة الثانية موجهة نحو النتيجة امل�سادة لها، اأي )ال – ن(.

ينظر: �ل�سهري، ��سرت�تيجيات �خلطاب،�ص 514.   )1( 
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اأن املتكلم يقدم احلجة الثانية باعتبارها احلجة االأقوى، وباعتبارها توجه القول   .2
اأو اخلطاب برمته)1(.

وجند حجاجيتها يف قول العبا�سي:  
�ملثال �لأول)2(: 

َما َنْحُن َياأُْجوُج بْل َقْوٌم ذُوو اأرِْرٍب
اترِ َوَل�ْسَنا َقْوَم اإْف�َساٍد َ احلرِ يفرِ ال�سَّ

حني  يف  ياأجوُج(  نحن  )ما  نفي:  جملة  بد  ورد  هنا  )بل(  اجلاجي  فالرابط   
اأرب( فكانت قد تو�سطت حجتني مقيمة  التي تلتها مثبتة: قوم )ذوو  وردت احلجة 
الثانية  احلجة  وبني  منفية  وكانت  �سبقتها  التي  االأوىل  احلجة  بني  حجاجية  عالقة 
التي تلتها وكانت مثبتة، بينما النتيجة التي يت�سمنها هذا القول هي )اأنهم �ساحلني 
الثانية  احلجة  اأن  اإال  النتيجة  تخدمان  احلجتني  كلتا  فكانت  اإف�ساد(  بقوم  ولي�سوا 

اأقوى من احلجة االأوىل وميكن تو�سيح ذلك عن طريق ال�سلم احلجاجي االآتي:
اأنهم �ساحلني ولي�سوا بقوم اإف�ساد النتيجة )ن(    

ما نحن ياأجوج احلجة االأوىل    
بل الرابط      

قوٌم ذوو اأرب احلجة الثانية    
�ملثال �لثاين: 

وجند اأي�سًا مثااًل اآخر للرابط احلجاجي )بل( يف قول العبا�سي)3(:  
ٌذ يفرِ ذا املََّقامرِ اأََنا َعائرِ   

ــــــــــــــــْر ــــــــــٍذ َبْل ْمَفتقرِ َواَلئرِ     
ْيَخنْيرِ اأْحَمُد الإَجاَدةرِ ال�سَّ   

َجَدُتها)4(( َعْمُر )وابْن برِ     
�أبو بكر �لعز�وي، �حلجاج و�للغة،�ص 58.   )1( 
�لعبا�سي، �لديو�ن، ق�سيدة مليط ،�ص 38.   )2( 

�لعبا�سي، �لديو�ن ، ق�سيدة و�دي هور، �ص 54.   )3( 
�بن بجدتها : �لبجدة �لأ�سل و�ل�سحر�ء، ويقال �بن بدتها : للعامل بال�سيء ، �لإجادة: �لتقان ، �أحمد: يعني به �ملعري، وعمر: يعني به �خليام.   )4( 
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نالحظ يف هذا املثال اأي�سًا اأن الرابط احلجاجي)بل( قد اأقام عالقة حجاجية   
مركبة من عالقتني حجاجيينت:

الرابط )بل( )الئذ(،  التي �سبقت  الثانية  )اأنا عائٌذ( واحلجة  االأوىل  - عالقة احلجة 
والنتيجة طلب االإجادة الإجادة ال�سيخني  )االإتقان(.

- عالقة  حجاجية ثانية ت�سري يف اإجتاه احلجة امل�سادة، اأي بني احلجة القوية التي 
وهي  ال�سابقة  للنتيجة  امل�سادة  والنتيجة  )مفتقر(  )بل(  احلجاجي  الرابط  بعد  هي 

)طلب االإجادة(.
فاحلجة )االأوىل( اأقوى من الثانية كما نالحظ اأن كال احلججتني نتيجتهما   

�سمنية،وميكن تو�سيح ذلك يف املخطط  االآتي:
لطلب االإجادة مفتقر         ن         ال – ن  

        بل
    ح1           ح2

)عائد(          )الئذ(   
ومن خالل وقوفناعلى الرابط احلجاجي )بل( جند اأنه ورد يف الديوان عدد   
)�ستة مرات( يف  موا�سع خمتلفة واأفاد معان خمتلفة، وكان يربط دائمًا بني حجتني 
متعار�ستني تكون التي بعده اأقوى من التي قبله، وكل حجة منهما حتيل اإىل نتيجة.

4. �لر�بط �حلجاجي )�لو�و(:
جمرّد  على  دورها  يقت�سر  ال  اإذ  احلجاجية  الروابط  اأهم  من  )الواو(  تعد   
لتحقيق  ببع�ض  بع�سها  احلجج  تقوية  على  تعمل  بل  فح�سب  احلجج  بني  اجلمع 
النتيجة املرجوة، وهي من الروابط احلجاجية املدعّمة للحجج املت�ساوقة اأو امل�ساندة 
)التي تخدم نتيجة واحدة( وهي من اأدوات العطف التي وظفها العبا�سي يف �سعره ملا 
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لها من دور مهم يف ترتيب احلجج وو�سلها بع�سها ببع�ض، حيث اأن كل حجة منها 
تقوى التي تليها.

يقول العبا�سي)1(:  
�ملثال �لأول:

االأْرَبــــــــــَع َكار  واأدَّ ي  ــــــــابرِ �سَ التَّ َخلِّ 
االأدمع ُحمَر  يَك  ما�سرِ َعَلى  وا�ْسُكْب 

تًا رّبَك خْمبرِ ى واْرَجْع لرِ ــــــــدِّ َوَدعرِ ال�سَّ
ٍع ــــــــرِّ َت�سَ و  ــــــــٍع  َتَخ�سَّ برِ َله  ــــــــاأ  واجْلَ

ُه فاإنَّ َجَنيـْـــــــــــــــــــــــَت  ا  َّ ممرِ وُتْب  واْقَلْع 
املَْقَلُع ُذُنوبرِ  َعْن  َفُح  َوَي�سْ َيْعُفو 

ْرَتــــــــَجى املرِ وُهُو  يَك  ُي�ْســــــــــــــــقرِ ُه  وَلَعلَّ
ُع ُمرْترِ لرِ  َف�سْ َكاأْ�ضرِ  برِ اخُلُطوبرِ  ْنَد  عرِ

هرِ َخــــــــــــــــْلقرِ برِ االإَلهرِ  ُكــــــــُم  حرِ ــــــــَلْن  َوتاأُمَّ
ٍع ُمَودِّ رَّ  �سرِ اَع  اإْبدرِ َها  برِ واأُنْظــــــــــــــــُر 

�َســــــــــــــــاُدوا االأىل  نةرِ  الَفــــــــَرَاعرِ اأْيَن 
ُتّبَع ْع�َسَر  مرِ ْثَل  مرِ بادوا  ثموَد  وقوُم 

احلجج  من  عدد  بني  جمع  االأبيات  هذه  يف  )الواو(  احلجاجي  فالرابط   
املت�ساوقة، كما قام برتتيبها لتحقيق النتيجة املرجوة، اإنها اإن مل يعملوا خماطبة مبا 
قال لهم م�سريهم يكون كم�سري الفراعنة وقوم ثمود ومع�سر تبع فالنتيجة واحدة 

هي الهالك.
وميكن متثيل احلجج الواردة يف تلك االأبيات وفق ال�سلم احلجاجي االآتي:  

�لعبا�سي، �لديو�ن، ق�سيدة عرب �لأيام، �ص 199.   )1( 
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احلجة )1( واأ�سكب على ما�سيك    
احلجة )2( وارجع لربك     
احلجة )3( واأجلاأ اإليه     
احلجة )4( وت�سرع     
احلجة )5( واأقلع وتب     
احلجة )6( ولعله ي�سقيك وهو املرجتى   
احلجة )7( وتاأملت حكم االآله    
احلجة )8( وانظر بها     
احلجة )ن( اإن مل تفعلوا ما �سبق ف�سيكون   

م�سريكم الهالك كما هلك  
الفراعنة وقم ثمود ومع�سر تبع    

واملالحظ اأن احلجج يف االأبيات ال�سابقة جاءت مت�سقة ومرتابطة، وكل حجة   
اإن مل  تقرير هالكهم  النتيجة وهي  اإىل  للو�سول  )الواو(  بف�سل  بعدها  التي  تقوى 

يعملوا بن�سحه.
وخال�سة القول فاإن الروابط احلجاجية تعمل على �سبط العالقات احلجاجية   
جناح  ي�سمن  باللغة  االحتجاج  على  االعتماد  اإن  وتنظيمها.  والنتائج  احلجج  بني 

اخلطاب وي�ستجلى معاين الن�سو�ض ويجعلها قريبة من فهم املتلقي.
5. �لر�بط �حلجاجي )ثم(:

ذهب الزخم�سري يف حتليله لهذا الرابط )ثم( اإىل اأنه يعود اإىل معنني: االأول:   
اال�ستبعاد اإذا كان ما قبلها من االأحداث واالأفعال مهيئًا لعدم ح�سول ما بعدها، اأي 
جن�ض  من  االأمرين  اأن  مبعنى  االأمرين:  بني  البعد  بيان  والثاين:  الوقوع،  م�ستبعد 
قبلها)1(،  واأبلغ مما  هذا اجلن�ض  مرتبة يف  اأعلى  )ثم(  الرابط  بعد  ما  ولكن  واحد، 

ينظر حممد ح�سني �أبو مو�سى، �لبالغة �لقر�آنية يف تف�سري �لزخم�سري، و�أثرها  يف �لدر��سات �لبالغية،د�ر �لفكر �لعربي، د.ط، د.ت، �ص 239.   )1( 
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واملعنى الثاين هو املق�سود يف احلجاج، بحيث ت�سبح احلجة التي بعد الرابط )ثم( 
اأقوى يف الداللة على احلجاج من احلجة التي قبلها ومثال ذلك قول العبا�سي)1(:

�ملثال �لأول:
ُوا ُكْم ُثمَّ �َسريِّ ُهودرِ ْن جرِ وا مرِ درِ وحِّ

اَقــــــــــــــــُة ُنُفو�ضرِ اإىل الُعاَل َتوَّ برِ
جهودكم  توحيد  بعد  ثم  جهودكم،  وحدوا  هما:  حجتني  اأعاله  البيت  ت�سمن   
العال،  نيلهم  على  للداللة  وتاأثريًا  اإقناعًا  اأقوى  الثانية  احلجة  فكانت  العالء  اإىل  �سريوا 
وهذه هي النتيجة املق�سودة، فقد اأ�ساف الرابط احلجاجي )ثم( قيمة حجاجية جعلت من 

احلجة الثانية اأكرث قوة واأكرث تاأثريًا على املتلقي، وميكن ت�سور هذه احلجج كاالآتي:
ينل العال ن        

ح2      �سريوا   
          ثم

حذ        وحدوا من جهودكم   
�ملثال �لثاين:

جاء يف نف�ض الق�سيدة قول ال�ساعر)2(:  
ُعوا اأمْركم فاأْحَكُم َكلَّ اأْجمرِ   

ْنُهْم الَراي ُثمَّ اأَعَمُل �َساَقُه مرِ      
ت�سمن البيت ال�سابق حجتني هما: اأجمعوا اأمركم، ثم اأعملوا، فجاءت احلجة   
الثانية اأكرث اأقناعًا، وهذه هي النتيجة املق�سودة، فقد اأ�ساف الرابط احلجاجي )ثم( 
قيمة حجاجية جعلت من احلجة الثانية اأكرث قوة وميكن متثيل ذلك بال�سلم احلجاجي 

االآتي:
�لعبا�سي، �لديو�ن، ق�سيدة �أ�سمعينا يا جنان،�ص 67.   )1( 
�لعبا�سي، �لديو�ن، ق�سيدة �أ�سمعينا يا جنان،�ص 66.   )2( 
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جودة العمل واإتقانه ن        
            ح2              اأعملوا

ثم      

ح1          اأجمعوا اأمركم   
3. �لعو�مل �حلجاجية:

وهي ال تربط بني متغريات حجاجية )اأي بني حجة ونتيجة اأو بني جمموعة   
حجج( ولكنها تقوم بح�سر وتقييد االإمكانات احلجاجية التي تكون لقول ما، وت�سم 
اأدوات من قبيل: رمبا، تقريبًا، قلياًل، كثريًا، ما، اإال، ال، اإال، وجل اأدوات الق�سر)1(. 
مع االإ�سارة اإىل اأن االختالف يف ا�ستعمال هذه العوامل يعود للمقامات وال�سياقات 

املختلفة، فقد ي�سلح عامل يف مقام وال ي�سلح يف مقام اآخر)2(.
ومن العوامل احلجاجية الواردة يف ديوان العبا�سي جند:  

1. �لعامل �حلجاجي)ل ـ �إل(:
التي ترتتب فيها احلجج ح�سب درجتها احلجاجية يف  وهو من الرتاكيب   
وهو  االنخفا�ض،  نحو  واحدة  وجهة  القول  يوجه  عامل  فهو  واحد،  حجاجي  �سّلم 
ما ي�ستثمره عادة الإقناع املر�سل اإليه)3(. وهذا النوع من العوامل يعمل على ق�سر 
ال�سيء وح�سره ب�ساحبه دون غريه، في�سيف بهذا قوة حجاجية تزيد من قوة الكالم 
وطاقته يف توجيه النتيجة)4(. اأي اأن دور هذه العوامل ال ميكن يف الربط بني احلجة 

والنتيجة، بل يف احل�سر.
وميكن متثيله وفق املخطط التايل:  

�أبو بكر �لعز�وي، �للغة و�حلجاج، �ص 27.   )1( 
ينظر: �جلرجاين، دلئل �لإعجاز، �ص 329.   )2( 

�ل�سهري، ��سرت�تيجيات �خلطاب، �ص 519 ، 520.   )3( 
ينظر: عايد جدوع حنون، �لعو�مل �حلجاجية يف �يات �لأحكام، جملة �أوروك،:كلية �لرتبية للعلوم �لإن�سانية ،جامعة �ملتنبي ، �ملجلد 9،    )4( 

�ملودع 2016، �ص 15.
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اأداة اإ�ستثناء )اإال( اأداة نفي )ال(    
حجة )ح( نتيجة )ن(    

ومثال ذلك قول العبا�سي)1(:  
و�سرُت ال اأرت�سى اإاّل العالء اأبدًا   

ما قد لقيُت من التبـــريح يكفيني      
اإال ال        

ا�ستثناء نفي        

العال ارت�سى        
فال�ساعر هنا وظف اأداة النفي )ال( مع اال�ستثناء ب)اإال( للداللة على اخبار   
طلب  يف  منح�سر  ر�ساه  اأي  العال  غري  يرت�سىي  ال  اأ�سبح  باأنه  واإقناعه  خماطبه 

العال، فنجد اأن كلمة العال �سكلت حجة للنتيجة: )اأرت�سى(.
مثال �آخر: يقول العبا�سي يف ق�سيدته ذكرى حبيب)2(:  

مًا ي ُكْنُت َدائرِ نرِ وال َذْنَب اإال اأنَّ   
ي ْم َوْحدرِ هرِ ُع َعْن اآثاررِ اأ�ْسالفرِ اأَفاررِ      

ما يت�سح من هذا البيت اأن العبا�سي يف عملية توا�سلية مع املخاطب وميكن   
تو�سيح ذلك من خالل اجلدول االآتي:

احلجةاأداة اال�ستثناءالنتيجةاأداة النفي
اأنني كنت دائمًا اأقارع عن االأ�سالفاإال ذنبال

تدعيمًا  اأفاد  )اإاّل(  االأداة  بعد  الوارد  اال�ستثناء  اأن  اأعاله  البيت  يف  جند   
للحجة.

�لعبا�سي، �لديو�ن، ق�سيدة عهد جريون،�ص 81.   )1( 
�لعبا�سي، �لديو�ن ، ق�سيدة ذكرى حبيب ، �ص 86.   )2( 
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وجند ال�ساعر يف مو�سع اآخر)1(:  
ي َخَطررِ َواَل َترَى الَعنْيَ اإالَّ ُكلَّ ذرِ   

بًا ُزونًا وُمْكَتئرِ َيُحفُّ َنْع�َسَك حَمْ      
احلجةاأداة اال�ستثناءالنتيجةاأداة النفي

كل ذي خطراإال ترىال
على  للداللة  ب)اإاّل(  اال�ستثناء  مع  )ال(  النفي  اأداة  ا�ستخدم  هنا  فالعبا�سي   
اإقناع املتكلم باأن روؤية العني تنح�سر يف كل ذي خطر يحمل نع�سك حزين ومكتئب، 

ح�سر، "حمزون، مكتئب".
ويف ذات الق�سيدة يقول)2(:  

هرِ     درِ َما َقاَل "ال" َقْط اإال يفرِ َت�َسهُّ   
تنَيْ اأََبا ل املَْعنرِ كرِ ى َلَكاَن لرِ َحتَّ       

جند البيت اعاله يحتوي على على العامل احلجاجي "ال – اإال" وكذلك الرابط   
"حتى" مما اك�سب البيت قوة وجزالة يف الرتكيب واملعنى فالعبا�سي ا�ستخدم "ال" 
"اداة النفي" مع اال�ستثناء ب"اإال" القناع املتكلم واخباره بكرم ال�سيد عبدالرحمن 
املهدي فجاء النفي مع اال�ستثناء للداللة على الكرم واأن املرثي مل يقل "ال" اإال عند 

الت�سهد. 
2. �لر�بط �حلجاجي )ما ـ �إل(:

وهو من العوامل التي توجه القول وجهة واحدة نحو االإنخفا�ض)3(، ويكون   
ا�ستعماله الأمر ينكره املتلقي وي�سك فيه، فاإذا راأيت �سخ�سًا من بعيد وقلت: ما هو 
اإال زيد، مل تقله اإال و�ساحبك يتوهم اأنه لي�ض يزيد، اإن�سان اآخر، ويجد يف االإنكار اأن 

يكون زيدًا)4(.
�لعبا�سي، �لديو�ن، ق�سيدة مرثية �لإمام �ل�سيد عبد�لرحمن �ملهدي،�ص 156.   )1( 

�لعبا�سي، �لديو�ن،  �ص 257.   )2( 
�مل�سدر �ل�سابق ، �ص158.   )3( 

�ل�سهري، ��سرت�تيجيات �خلطاب، �ص 52.   )4( 
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وخا�سة  احل�سر  اأ�سلوب  من  يخلو  ال  العبا�سي  ديوان  اأن  فيه  �سك  ال  وما   
طريقة النفي واال�ستثناء بالعامل )ما ـ اإال( فمثاًل:

يقول العبا�سي)1(:  
ُعوُب َلُه ٌح َوَما �َسَعي ال�سُّ َفَما الُفاَلَ   

َيقةرِ اإالَّ �َسعُي  اأْفَراُد َلَدى احَلقرِ      
يرى حقيقة  فاملخاطب  املخاطب،  اأنكره  ما  ا�ستعمل يف  اإال(  ـ  )ما  بـ  فالنفي   
التاأكيد  خالل  من  حجاجية  قوة  الق�سر  فاأ�ساف  االأفراد،  �سعي  غري  يف  الفالح 

والتنبيه على اأن الفالح و�سعي ال�سعوب له يكون ب�سعي االأفراد.
ويقول كذلك)2(:  

ْلَت اإالَّ ْزُق اإْن َتاأَمَّ َما ُهْو الرِّ   
كاأ�َض َما ُيْروَى َوْلَقمة ُبٍر      

جند يف هذا البيت اأن الق�سر اأ�ساف قوة حجاجية، وقد عمل الق�سر على   
تقلي�ض االإمكانات احلجاية وتوجيه املخاطب نحو نتيجة م�سمرة وهي: اأن الرزق هو 

)كاأ�ض يروى ولقمة بر(.
ويقول يف مو�سع اآخر)3(:  

لي ي اإاّل َغْيَهُب َو�ْسَيَنجرِ َوَما هرِ   
ُد ُح�ْسنرِ املََقا�سرِ َمَتى اْقرَتَن املَ�ْسَعى برِ      

فنجده  املخاطب  مع  توا�سلية  عملية  العبا�سي يف  اأن  اأعاله جند  البيت  يف   
يجلى  امل�سعى  اقرتان  اأن  على  للداللة  )اإال(  بـ  االإ�ستثناء  مع  النفي)ما(  اأداة  وظف 
الظالم، وبهذا جنده يقنع يف خماطبه ويعمل على ح�سر اإجنالء الظالم يكون فقط 

باقرتان ال�سعي بح�سن املقا�سد.
�جلرجاين،  دلئل �لإعجاز ، �ص 332.   )1( 

�لعبا�سي، �لديو�ن، ق�سيدة مليط ، �ص 38.   )2( 
�مل�سدر �ل�سابق، ق�سيدة، ذكرى �أيام �ل�سباب، �ص 40.   )3( 
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اإال(. يف  ـ  وفيما يلي تقوم الباحثة بح�سر وحتليل ما تبقى من العامل )ما   
جدول:

ٍة مَّ رْب وُكن ذا هرِ وا�سْ   
ما فاز اإال من �سرب)1(      

احلجةاأداة اال�ستثناءالنتيجةاأداة النفي
من �سرباإاّلفازما

ويقول:  
َيغ لَلْغر�ض االأ�ْسَمى �َسمِّ �سعرًا  ما �سرِ   

َعاُر احَلَمـــــــــــــــــــاَقة)2( واإالَّ َفُقْل �سرِ      
احلجةاأداة اال�ستثناءالنتيجةاأداة النفي

�سعار احلماقةاإاّل�سيغما
3. �لعامل �حلجاجي )�إمنا(:

لقد ذهب اجلرجاين اإىل اأن العامل احلجاجي )اإنا( ياأتي اإثباتًا ملا يذكر بعده   
ونفيًا ملا  �سواه)3(. فهي جتئ خلري ال يجهله املخاطب وال يدفع �سحته، اأو ملا ينزل 

هذه املنزلة)4(. وتكمن حجاجيتها يف اأنها تفيد الق�سر احلقيقي)5(. 
مما �سبق يت�سح اأن دور هذا العامل يقت�سر على احلجاج ال على االإخبار   

فالعامل احلجاجي )اإنا( يزيد يف القوة احلجاجية للملفوظ الوارد بعده.
ومن االأمثلة الواردة يف الديوان قول العبا�سي:  

ما �ساقهم حب اإليك واإنا   
را)6( ْهمرِ الأْمررِ َدبِّ ئَ برِ ُروَا َوجرِ َح�سرِ      

�لعبا�سي، �لديو�ن، ق�سيدة من معاقدي، �ص 46.   )1( 

�لعبا�سي، �لديو�ن ، ق�سيدة و�دي هور، �ص 56.   )2( 
�مل�سدر نف�سه، ق�سيدة ��سمعينا يا جنان، �ص 67.   )3( 

�جلرجاين، دلئل �لإعجاز ، �ص 328.   )4( 
ينظر: يو�سف بن �سعدة، �لبنية �حلجاجية للخطاب بني فنية �لإيقاع ون�سية �لإيقاع يف كتاب )هد�ية �حليارى( لبن �لقيم، ر�سالة ماج�ستري،    )5( 

كلية �لآد�ب و�للغات و�لفنون، جامعة �جللفة، �جلز�ئر، 2016م – 2017م، �ص 89.
�لعبا�سي، �لديو�ن، ق�سيدة ذكريات ، �ص 27.   )6( 
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يف البيت اأعاله جند اأن العامل احلجاجي )اإنا( اأثبت ملخاطبه اأنهم مل ي�سقهم   
اإليك احلب واإنا ح�سروا وجئ بهم الأمر ُمدبر، وهنا تكمن القيمة احلجاجية للعامل، 
امل�ستعمر،)فاإنا(  قبل  من  اأمر حماك ومدبر  هناك  اأن  اإىل  تنبيه خماطبه  يريد  فهو 
اأن هذا الرهط املنتظم  بدخولها على امللفوظ وجهته نحو نتيجة �سيقة حمددة، هي 
ببابه لي�ض حبًا فيه واإنا هي عيون امل�ستعمر اأر�سلوه له، ويحث خماطبه ويحمل فيه 

على االإقناع بهذا التوجيه واحلذر منهم، كما جنده يف مو�سع اآخر يقول)1(:
ْدُر ٌل َلَنا الَوُرودرِ وال�سَّ ْنُهْم َقائرِ اإْن َقاَل مرِ   

ا  َنْحَن َوُهْم َعَلى �َسَفٍر َعْم فاإنَّ ُقوُلوا: نرِ      
يف البيت اأعاله جند اأن ال�ساعر قد ق�سر ال�سفر عليه وعلى خماطبيه، فالعامل   
القيمة احلجاجية  تكمن  اأن جميعهم على �سفر، وهنا  الإثبات  )اإنا( جاء  احلجاجي 

للعامل وتربز حجاجيته.
مثال اآخر)2(:  

ا َ ادرِ واإنَّ الَعبرِ ُف برِ َمايلرِ اأخوَّ   
قرِ اَل املَْخُلوقرِ ي اإىل اخَلالَّ اأْمررِ      

اأعاله يف �سياق حوار بينه وبني نف�سه، فرناه ي�ساأل نف�سه ملاذا  جاء البيت   
اخلوف واالأمر بيد اخلالق ولي�ض بيد املخلوق. فنجده ينفي اخلوف عن نف�سه الأن 
االأمر بيد الله وحده فقد عمل العامل احلجاجي )اإنا( على ق�سر االأمر كله على الله 

ال �سواه،  وبالتايل ال داعي للخوف.
الديوان  اأنه ورد يف  )اإنا(  بالعامل احلجاجي  يتعلق  القول فيما  وخال�سة   
عدد )�سبعة( مرات يف موا�سع خمتلفة واأفاد يف كلها الق�سر واحل�سر، وجاء اإثباتًا 

ملا يذكر بعده ونفيًا ملا �سواه.
�لعبا�سي، �لديو�ن، ق�سيدة ، �ملوؤمتر ..�ملوؤمتر، �ص 50.   )1( 

�لعبا�سي، �لديو�ن ، ق�سيدة �آلم و�آمال،�ص 106.   )2( 
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2. �أ�سلوب �لتوكيد:
وحديثًا  قدميًا  اللغويون  در�سها  التي  البالغية  النحوية  االأ�ساليب  من  هو   
حماولني يف ذلك ربطها بال�سياق، وهذا ما جعل منه قيمة حجاجية كربى، فكانت له 

عديد من املظاهر منها: التوكيد باالأداة، والتوكيد بالتكرار، وغريها.
مل يكن اأ�سلوب التوكيد من كالم العرب لونًا من األوان الزينة، اأو �سكاًل من   
اأ�سكال احل�سو الذي يرهق الن�ض مبا ال فائدة منه وال جدوى، واإنا هو ركن من 
اأركان البناء اللغوي والبياين الذي ذخرت به الن�سو�ض العربية، وي�ستعمل برتتيب 
درجاته لغويًا عند اإنتاج اخلطاب اإىل ثالث درجات من التوكيد طبقًا لثالثة �سياقات 

كما ي�سنفها ال�سكاكي)1(:
اأ . اخلرب االبتدائي.  
ب . اخلرب الطلبي.  

ت . اخلرب االإنكاري.  
اإذ ال ي�ستعمل املر�سل يف اخلرب االإبتدائي اأي نوع من اأنواع التوكيد، الأن   
املر�سل  اأن  يعلمه  ما  لذلك  يكفي  اإذ  �سابق،  حكم  اأي  من  الذهن  خايل  اإليه  املر�سل 
واثق من �سدق  خطابه. اأما اخلرب الطلبي فيلقى اخلرب اإىل املر�سل اإليه موؤكدًا باأداة 
واحدة. ويف اخلرب االإنكاري ي�ستعمل اأكرث من اأداة ليثبت �سدقه حيث يت�سور اأن 

املر�سل اإليه يكون منكرًا)2(.
فاملتكلم ال يوؤكد كالمه اإال ذا كان املخاطب يف حاجة اإىل ذلك، وياأتي مبوؤكد   
واحد اإن كان املخاطب مرتددًا يف ت�سديق ما يقال اأو ظن ذلك منه، يف حني ياأتي 
باأكرث من موؤكد وقد ي�سفع ذلك بالق�سم اإن كان املخاطب منكرًا ما ي�سمع كل االإنكار 

اأو ظن منه ذلك.
�نظر: �ل�سكاكي، مفتاح �لعلوم،�ص 170 -171.   )1( 

�نظر: �ل�سهري، ��سرت�تيجيات �خلطاب،�ص 524.   )2( 



جملة ت�أ�صيل العلوم {248}

وُيعد التوكيد من االأ�ساليب البالغية، وقد عرفه بن العلوي بقوله: )اإن التاأكيد   
ال�سبهات  ال�سكوك، واإماطة  اأمره، وفائدته واإزالة  النف�ض وتقوية  ال�سيء يف  متكني 

عما اأنت ب�سدده، وهو دقيق املاأخذ كثري الفوائد()1(.
التاأثري على اخل�سوم، وهذا ما  اأهم االأ�ساليب يف  التوكيد من  ُعّد  ومن ثم   

يجعلهم يتيقنون بعد ال�سك، ويوؤمنون بعد اجلحود واالإنكار.
اعتباره  ميكن  ا�ستداليل  �سياق  �سمن  عمومًا  التوكيد  اأ�سلوب  يندرج  كما   
التوكيد  و�سائل  واإن  بها  الت�سليم  املخاطب  من  املتكلم  يريد  نتيجة  اإىل  تقود  حجة 

الداخلة على اجلملة اال�سمية واجلملة الفعلية كثرية)2(.
1. �لتوكيد ب"�أن –�إن":

التوكيد  الديوان  يف  بدرا�ستها  الباحثة  تقوم  التي  التوكيد  اأ�ساليب  ومن   
باالأداة )اإن ـ اأن(.

اجلملة  على  تدخالن  اللتان  اأن(   - )اإّن  ا�ستعمال  من  العبا�سي  اأكرث  فقد   
من  بعدها  اجلملة  واأ�سمية  باأن  اخلربية  اجلملة  تاأكيد  الأن  اأخباره،  لتاأكيد  اال�سمية 
�ساأنهما تثبيت املعنى وتقويته يف النف�ض الراف�سة له، لذلك جنده اأكرث من ا�ستعمالها 
خا�سة يف اخلرب االإنكاري، )اأن – اإن( كالهما حرف م�سبه بالفعل يدخل على اجلملة 
االأ�سمية  فتن�سب االأول وي�سمى ا�سمها وترفع الثاين وي�سمى خربها)3(، وهما من 

اأكرث اأدوات التوكيد ا�ستعمااًل لقيمتها احلجاجية.
ناذج من الديوان: يقول العبا�سي يف ق�سيدته يوم التعليم:  

لقًا ترِ ُنوررِ الَعْلُم ْموؤَ ُعوَب برِ اإن ال�سَّ   
ْلمرِ َخَفاقًا)4(  َواءرِ العرِ َت لرِ �َساَرْت وحَتْ      
�بن �لعلوي، �لطر�ز �ملت�سمن لأٍ�سر�ر �لبالغة وعلوم حقائق �لإعجاز، د�ر �لكتب �لعلمية، 1982م،  بريوت، ج 2، �ص 176.   )1( 

عبد�لله �سولة، �حلجاج يف �لقر�آن من خالل �أهم خ�سائ�سه �لأ�سلوبية، �ص253.   )2( 
عبايدية �سورية، �لقيمة �حلجاجية لأ�سلوب �لتوكيد يف �خلطاب �لقر�آين، در��سة تطبيقية، ر�سالة ماج�ستري ، كلية �لآد�ب و�للغات، جامعة    )3( 

�حلاج �خل�سر، باتنه ، �جلز�ئر، 2012م،- 2013م ، �ص77.
�لعبا�سي، �لديون، يوم �لتعليم، �ص 69.   )4( 
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يخربنا العبا�سي باأن ال�سعوب ال تتقدم اإال بف�سل العلم، فجاء اخلرب موؤكدًا   
باإن ومما زاده تاأكيد واإقناعًا هو جمئ ظرف املكان بعدها )حتت(، فزاد الكالم تاأكيدًا 

واقعية، حيث ال تقدم اإال بالعلم.
وقال اأي�سًا:  

ٌم فاأْجَعُلوا اأبدًا اإْن الّتَحّزّب �سرِ   
َهذا ال�سٌم ترياقًا)1(  ْنُكْم لرِ َيا َقْوُم مرِ      

بـ)اإّن(  اأن التحزب �سم فجاء كالمه موؤكدًا  ال�ساعر  اأعاله يخربنا  البيت  يف   
ومما زاد تاأكيده جمئ فعل االأمر بعدها )اأجعلوا( وكذلك حرف النداء)يا( فنجد جمئ 

هذين االأ�سلوبني زاد من تاأكيد اخلرب وتقوية حجته وكالمه.
وقال اأي�سًا:  

ها ّى َطرَائقرِ َيا�َسَة يفرِ �َستَّ اإن ال�سَّ   
ي َواَل �َساقَا اهرِ ما َرَقاينرِ َلْوُنها الزَّ      

الحًا َلَدى االأْقـوى َباَتْت �سرِ   
ى واأْغالقـــًا)2(  ْعفرِ هرِ ال�سَ ْبقًا َت�ُسدَّ برِ ررِ      

يف البيتني ال�سابقني يوؤكد ال�ساعر على اأن ال�سيا�سة مل تعجبه وال يريدها،   
فهي واقع زائف لي�ض له اأهداف وا�سحة غري ا�ستغالل االأقوياء ك�سالح ي�ستخدمونه 
�سد ال�سعفاء، ويف احلجاج تكون )اإن( مقدمًا لتدعيم الذي ت�سبقه النتيجة فاالأداة 
)اإن( ت�سكل حجاجًا تنازليًا ينطلق من النتيجة ليقدم بعدها الدعيم، وميكن متثيل ذلك 

وفق املخطط االآتي:
ال�سيا�سة اإن   النتيجة     

باتت �سالحًا     ما راقه زيف ال�سيا�سة  
�لعبا�سي ،�لديو�ن ،يوم �لتعليم،�ص71.   )1( 
�لعبا�سي ،�لديو�ن ،يوم �لتعليم،�ص71.   )2( 
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وقال اأي�سًا)1(:  
يرِ اُم ُعْدَنا اإىَل الذَّ واإْن  َعاَدْت االأيَّ   

ْن ُح�ْســــــــــــــــــنرِ الَرَعايٍة والٌوٌد اأَلْفَناُه مرِ      
ْنُد َوْحـــــــــــــــــَدُه ْنَد اللهرِ َيا هرِ واإالَّ َفعرِ   

ْعُد ْح�ضرِ وال�سَّ ُع النَّ ي َطالرِ ررِ يُر جَتْ َمَقادرِ      
يق�سد ال�ساعر باأن يخرب هند مبا مل تكن تعلمه وما حدث له ب�سببها طالبًا   
منها العطف، واأنه اأن مل يجد ما يتمناه اأن الله وحده بيده املقادير طالبًا منه اأن يبدل 
ا�ستخدامه  تاأكيده  وزاد  بـ)اأن(  موؤكدًا  كالمه  فجاء  ال�سعادة  اإىل  النح�ض  من  حاله 
للنداء )يا هند( واملنادي الذي ف�سل بني ا�سم اجلاللة اأدى اإىل تقوية احلكم واقناع 

خماطبه. وميكن متثيل ذلك وفق االآتي:
النتيجة       اإن          التدعيم  

اإن مل يكن كذلك فتلك            عادت – عدنا حل�سن الرعاية والود  
مقادير الله  

وقال اأي�سًا)2(:  
يَق َطررِ ـــــــلَّو  �سرِ ـــــــَباَد  العرِ اإنَّ  ُرّب! 

جدًا الَغَواَيــــــــــــــة  وا  دُّ ا�ْستــــَـمرِ احَلقِّ 
ني ُم�ْســـــــَتكرِ ــــــــــــــزُ  َعاجرِ  : اْثَنانرِ َوُهْم 

َتْعـــــــَدى احلـُـــــــــــــُقوقرِ  َعَلى  وقوّي 
يٍب َقـــــــررِ َفُكلَّ  الَهَوَى  اأَطاُعوا  َقْد 

َكْيدَا واجَلــــــــــــــــــــاُر  ْيبرِ  للَقررِ ُمْعَمررِ 
رّب َوُكْن  َواَك،  �سرِ اإىَل  كلَنا  ترِ اَل 

�َســــــــــــــْعدًا َح�َض  النَّ ل  واأْبدرِ نًا  ُمْعـــــــيرِ
�لعبا�سي، �لديو�ن، ذكرى حبيب،�ص 87.   )1( 

�مل�سدر �ل�سابق، ق�سيدة �سنار بني �لقدمي و�حلديث، �ص 34.   )2( 
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َطْي�ٍض فرِ  َطائرِ برِ ُوُمّر  ًل  َفَعجرِ اأْو 
َحدَا احَلــــــــــــــال  َذا  لرِ ْع  َو�سَ اَيا  للرَبَ

يف االأبيات ال�سابقة جند اأن ال�ساعر يعرب عن غ�سبه ملا اأ�سبح يفعله للعباد،   
التوكيد  با�ستخدامه حرف  كالمه  واأكد  حالهم  ي�سلح  باأنه  بالدعاء  ربه  اإىل  وتوجه 
)اإن( لتثبيت املعنى، وجاء كالمه موؤكدًا اأكرث با�ستعماله للنداء يف البيت االأول )رّب( 
قيمة  فتلك  )فعجل(  االأخري  البيت  يف  واالأمر  تكلنا(  )ال  الرابع  البيت  يف  والنهي 
حجاجية اأخرى، فاالأداة )اإن( كانت ت�سكل حجاًج تنازليًا ينطلق من النتيجة ليقدم 

بعدها التدعيم وميكن متثيل ذلك وفقا ملخطط االآتي:
التدعيم النتيجة             اإن   

�سلوا الطريق– ا�ستمدوا  اأبدل حالهم من النح�ض اإىل ال�سعد         
والغواية اأطاعوا الهوى اأو عجل لهم و�سع حد لهذا احلال      )اأن(   

تكون  اأنها  )اإّن(  احلجاجي  بالعامل  يتعلق  فيما  �سبق  مما  القول  وخال�سة   
يف  ا�ستخدامها   من  اأكرث  قد  ال�ساعر  واأن  النتيجة،  ت�سببقه  الذي  لتدعيم  مقدمة 
الديوان فقد وردت عدد )100( مرة يف موا�سع خمتلفة فكانت اأكرث اأدوات التوكيد 
ورودًا يف الديوان، واأن التوكيد بهما قد �سكل ركنًا اأ�سا�سيًا يف البناء احلجاجي، 
اإذ اأدى دورًا مهما يف الك�سف عن مواقفها، واأظهر الطاقة احلجاجية لها من خالل 
اللغة احلوارية. وال تكاد تخلو ق�سيدة يف الديوان من ا�ستخدام اأداتي التوكيد )اإن 

احلجاجية. لقيمتها  وذلك  – اأن(، 
2.�لتوكيد بالتكر�ر:

التكرار هو اإعادة اللفظ االأول بعينه، وهو اأي�سًا تكرير اللفظ املراد توكيده   
اأ�سكال  من  �سكل  كذلك  اأو مبرادفه)1(. وهو  التغيري  بع�ض  فيه  ي�سر  – وال  بعينه 
اأو �سبيه  اأو جود مرادف له  اإعادة عن�سر معجمي،  التما�سك املعجمي الذي يتطلب 

هادي نهر، �لرت�كيب �للغوية يف �للغة �لعربية ، در��سة و�سفية تطبيقية، كلية �لآد�ب و�للغات، جامعة �مل�ستن�سرية، �ص 107.   )1( 
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مرادفه حيث يتمثل يف تكرار اللفظ اأو عدد من االألفاظ يف بداية كل جملة من جمل 
اأن التكرار يعد من العوامل التي ت�ساعد على التما�سك  الن�ض ق�سد التاأكيد)1(.اأي 
من  والتكرار  احلجاجي،  دوره  على  يوؤكد  ما  وهذا  الن�ض،  ثنايا  بني  والتنا�سق 
اأبعاد  الكت�ساف  مهمة  و�سيلة  فهو  االأدبي،  اخلطاب  معاجلة  يف  االأ�سا�سية  املفاهيم 
حد  عند  تتوقف  ال  الظاهرة  هذه  ودرا�سة  االأدبية،  التداوليات  يف  االأدبية  الواقعة 
ر�سد تواترها اخلطابي، بل يعني املحلل باإبرز اأدبية الظاهرة يف �سوء جدلية الثابت 
والك�سف  واالإف�ساح  لالإفهام  و�سيلة  كونها  حيث  من  االأدبية  ووظيفتها  واملتحول، 

والتاأكيد والتقرير واالإثبات)2(.
وعرفه نعمان بوقرة بقوله: )التكرار عن�سر من عنا�سر االت�ساق املعجمي،   
فقاعدة  الل�سانية،  العالقات  بني  ت�سل  التي  الروابط  من  �سارول  ح�سب  يعد  وهو 
التكرار اخلطابية تتطلب اال�ستمرارية يف الكالم، بحيث يتوا�سل احلديث عن ال�سيء 
نف�سه باملحافظة على الو�سف االأول اأو يتغري ذلك الو�سف ويتقدم التكرار لتوكيد 
احلجة واالإي�ساح()3(. وتكرار الكلمة اأو ال�سوت –خ�سو�سًا يف الثقافة ال�سفاهية 
حيث ن�ساأت ظاهرة التكرار، وهذا التكرار يحدث نوعًا من التاأثري القوي عند املتلقي، 

وهو تكرار يجعل احلرف والكلمة ي�ستقران يف اأعماقه)4(.
ظاهرة التكرار تناولتها درا�سات ل�سانية كثرية، وكان لكل درا�سة تق�سيمها   
اخلا�ض الأنواع التكرار، وهذا يتوقف على اعتبارات عدة منها ما هو خا�سع لذوق 
�ساحبها، ومنها ما يفر�سه اخلطاب املدرو�ض نف�سه، وقد احتوى ديوان العبا�سي 
على عدة اأنواع من التكرار منها ما هو )تام، جزئي، تكرار اللفظ باختالف املعنى(، 
تو�سح  يلي  وفيما  الديوان،  ق�سائد  معظم  يف  وا�سح  وب�سكل  جليًا  ذلك  برز  وقد 
الباحثة �سواهد لكل نوع ثم بعد ذلك تقوم بتو�سيحها يف جدول يو�سح املوا�سع 

التي ورد فيها التكرار.
ينظر: �أحمد عفيفي، نحو �لن�ص )�جتاه يف �لدر�ص �لنحوي( مكتبة زهر�ء دم�سق ، �لقاهرة، م�سر، ط 1، 2001م، �ص 106.   )1( 

بوقرة نعمان، �لتحليل �لل�ساين للخطاب �ل�سعري،�ص 122.   )2( 
بوقرة نعمان ، �مل�سطلحات �لأ�سا�سية يف ل�سانيات �لن�ص وحتليل �خلطاب ، �ص 10.   )3( 

د. �سيد خ�سر، �لتكر�ر �لإيقاعي يف �للغة �لعربية ، د�ر �لهدى للكتاب بيال ، كفر �ل�سيخ، ط 1، 1418هـ  - 1998م، �ص 7.   )4( 
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�ملثال �لأول:
يقول العبا�سي يف ق�سيدته ر�سائل ال�سفا)1(:  

يبرِ َبَها َر َفَكْم لالأدرِ �سْ َرَعى اللُه  مرِ   
يٌة ْن َعْي�سةرِ َرا�سرِ )2( مرِ َثمَّ   

َر َحياُكو ُذو اجَلاَللرِ �سْ َبَنى  مرِ   
يةرِ هرِ الَزاكرِ َياترِ ُعُرفرِ حَتَ برِ   

َقنيرِ املُ�ْسررِ َر  وبرِ �سْ ْلُتْم  مرِ َحمرِ   
يةرِ َها الَعالرِ �َسَالةرِ )3( اآدابرِ ررِ   

َوم الَرَجاَء َلَنا ي اليَّ َر هرِ �سْ َفمرِ   
يةرِ ع احَلانرِ َوَهي املَْر�سرِ   
لِّى   َفَيا رْحًمُة اللهرِ حرِ   

ية)4(  ي ُعْثَمانرِ َيح الَزَناترِ ررِ َر �سَ �سْ رِ مبرِ   
لـ)م�سر( فهو تكرار يعرب  ال�ساعر  لنا تكرار  ال�سابقة يتبني  بالنظر لالأبيات   
عن حب ال�ساعر لها وحماولة اإقناع ال�سوانيني بالوحدة مع م�سر فنجده كررها عدد 
خم�سة مرات يف ق�سيدة واحدة، تكرار تام وهو عدد يعرب عن اعتماد ال�ساعر على 

هذه الو�سيلة االإقناعية )التكرار(.
�ملثال �لثاين:

ي اقرِ َيدرِ ال�ّسَندرِ الرَّ ن ال�سَّ َندرِ برِ َيدرِ ال�سَّ بال�سَّ   
ّز ُمرَقاها)5(  �َسَماَء َفَخاٍر عرِ   

)ال�سيد – ال�سيد – ال�سند  -ال�سند( تكرار تام.   
�لعبا�سي، �لديو�ن، ق�سيدة ر�سائل �ل�سفا ، �ص 59.   )1( 

ثمَّ ، بفتح �ملعجمة ...هناك.   )2( 
فيه تلميح �إىل جملة �لر�سالة �لغر�ء.   )3( 

�لزناتي: هو �ملرحوم �لأ�ستاذ �ل�سيخ عثمان زناتي ، كان �أ�ستاذ �للغة �لعربية باملد�ر�ص �حلربية )�سابقا( ومن �ل�سعر�ء �ملجيدين .   )4( 
�لعبا�سي، �لديو�ن ق�سيدة رثاء �أبي ،�ص 143.   )5( 



جملة ت�أ�صيل العلوم {254}

�ملثال �لثالث:
رًا َكْم َقَدْمُت ُموؤُخرِ   

مًا)1(  ْت ُمَقدَّ واأخرَّ   
)قدمت  - مقدما – اأخرت – موؤخرًا( تكرار جزئي.   

�ملثال �لر�بع:
َهَرُهْم ّهــــــــــــــــــــــــــــــادرِ ُمظرِ اأئمٌة َمظهُر الزُّ   

ُهم ــــــــــررِ ْنيــــــــــا َوَمو�سرِ ريُهَم طــــــــــلَّق الدَّ فقرِ   
ى ماآثرهْم �سَ فرِ اأن حَتْ َجّلْت عن الَو�سْ   

رهم)2(   ــــــــــنرِ َقْد َدّلْت ظواهرِ على البَواطرِ   
التكرار  االإقناعية  الو�سيلة  ا�ستخدم  ال�ساعر  اأن  جند  ال�سابقني  البيتني  يف   

– ظواهرهم( – مظهرهم  )مظهر  قوله  اال�ستقاق" يف  "تكرار 
كما جند ا�ستخدام ال�ساعر الأ�سلوب التكرار بنوعه تكرار الرتادف يف قوله:  

يدرِ ريرِ  البرِ ي الَعْي�ضرِ َيا �َسمرِ َحادرِ   
َيَن وقَت الُهُجودرِ ي�ُض ال�َساررِ َيا  اأنرِ      

جند كلمة )�سمري – اأني�ض( تكرار ترادف.  
كما جند ا�ستخدامه للتكرار ال�سريف يف قوله يف ق�سيدته عرو�ض الرمال.  

ي ىٍ َوْتذَكاررِ ْت َوْجدرِ وى اأُكرَثَ يى النَّ اأررِ   
ي نْي اأَْوطاينرِ واأْوَطاررِ َوَباَعَدْت برِ      

ُرَها ائرِ ي َعْن ُكْرهرِ َم�سَ واأْلَزَمــــــــــنرِ   
ْن َداررِ اإىل دار ــــــــــلرِ مرِ حُّ َ َهَذا الرتَّ      

جند ا�ستخدامه للكلمات )اأوطان – اأوطار – دار( تكرار �سريف.  
�لعبا�سي، �لديو�ن، و�دي �لربدة،�ص 98.   )1( 

�لعبا�سي، �لديو�ن، تخمي�ص ق�سيدة �سيدي �أبي مدين �لغوث،�ص 221.   )2( 
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اأعاله كان حتليل لبع�ض االأمثلة للتكرار الذي ورد يف الديوان باأنواعه كما   
يت�سح اأن جل الق�سائد بالديوان حتتوي على عن�سر التكرار فما من ق�سيدة اإال وجد 
فيها نوع من اأنواع التكرار على االأقل مرتني، وهذا ما جعل له دورًا يف حتقيق التاأكيد 
واحلجاج، وهذا ما جعل العبا�سي ي�ستخدم التكرار يف ق�سائده لتاأكيد وتو�سيح 
اأفكاره فنجد اأن اأكرث العنا�سر املكررة كلمة )م�سر( وهي كما ذكرنا اأنها كانت متثل 
حيث  معها  بوحدتهم  ال�سودانيني  اإقناع  حماواًل  تكرارها  ويف  ل�ساعرنا  ثانرِ  وطن 
الكنانة  اأمر  ـ  الكنانة  باأر�ض  تام، وجاءت  الديوان عدد )25( مرة تكرار  جاءت يف 
بنو الكنانة 3 مرات تكرار ترادف، كما جند تكرار لفظة العلم كثريًا يف حماولة منه 
الإقناع �سعبه ب�سرورة العلم والتعليم مفردًا له ق�سيدة يوم التعليم موؤكدًا فيها على 
دوره يف نه�سة االأمة، وجند كذلك تكرار كلمة النيل حيث وردت بعدد 8 مرات يف 
موا�سع خمتلفة كان ي�ستخدمها يف خطابه الأبناء �سعبه واأبناء م�سر، كما جند اأي�سًا 
ا�ستخدامه لـ)هند( كثريًا فكررها يف اأكرث من مو�سع وقد كان تكرارها يف خطاب 
لـ)�سلمى( كذلك حيث  ا�ستخدامه  )هند(، وجند  با�سم  يوجهه ملحبوبته ويكنى عنها 
ال�سوفية وا�سحة يف  النزعة  االآخرين جند  التكرارين  )3( مرات، يف  وردت عدد 
الدينية  فالرتبية  بهما عن حمبوبته  ي�ستعري  ا�سمني كان  ـ �سلمى(  لـ)هند  ا�ستخدامه 
التلميح وحرمانه من  والبيت ال�سويف كان يحتم عليه ا�ستخدام هذا االأ�سلوب من 

ذكر اال�سم مما جعله ي�ستخدم يف ذلك تكرار االأ�سماء امل�ستعارة تلذذًا بذكرها.
فقد و�سل جمموع التكرار  يف ديوان العبا�سي اإىل )160( تكرارًا، وهو   
عدد يعرب عن اعتماد ال�ساعر على هذه الو�سيلة االإقناعية، يف ما ذكره )حممد العبد( 
ا�سنادًا لراأي امل�ست�سرفة )باربرا جون�ستون كوت�ض(. التي راأت اأن خطاب احلجاج 
العربي يعتمد يف االإقناع على العر�ض اللغوي للدعاوي احلجاجية بتكريرها و�سياغتها 
هي  اال�سرتاتيجية  وهذه  متكررة،  بنائية  نغمية  اإيقاعات  واإلبا�سها  موازية،  �سياغة 

ا�سرتاتيجية االإقناع بالتكرير)1(.
حممد �لعبد، �لن�ص و�خلطاب و�لت�سال ، �لأكادميية �حلديثة للكتاب �جلامعي، �لقاهرة، م�سر،ط 1، 2005م،�ص 233.   )1( 
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خامتة
احلمد وال�سكر لله وحده الذي اأوجدنا ومتعنا بال�سحة والعافية وهو الذي   
هدانا اإىل ال�سراط امل�ستقيم واإىل العلم والتعليم، وال�سالة وال�سالم على حممد وعلى 

اآله و�سحبه اأجمعني.
تناولت الباحثة يف درا�سة هذا البحث "االآليات احلجاحية من خالل ديوان   
العبا�سي"، انطلق هذا البحث من افرتا�سات م�سبقة دارت يف جمملها حول اإمكانية 
�سعيد  حممد  ل�ساحبه  العبا�سي  ديوان  اتخذ  وقد  �سعري  لن�ض  التداويل  التحليل 
العبا�سي ف�ساء تطبيقيًا، وقد تاأ�س�ض هذا اخليار كذلك على اعتبار تداويل انطلق من 
تركيز التداولية على الكالم بو�سفه فعاًل فكان الت�سور ان الن�سو�ض ال�سعرية التي 

�سمنها الديوان ت�سكل   اآليات لغوية حجاجية كثرية. 
ويف ختام هذه الدرا�سة ميكن اأن ن�سجل النتائج التالية:  

اإن العبا�سي مل ي�ستعمل اللغة ا�ستعماال قائمًا على توليد جمل وتراكيب خا�سعة   .1
الأن�ساق لغوية فقط بل اإن جتربته ال�سعرية لها �سماتها التداولية.

ي�ستخدم العبا�سي التوكيد عن ق�سد لتقوية كالمه وتثبيته ليدفع الظن والغفلة   .2
عن ال�سامع.  

يوظف العبا�سي التكرار الذي يرتبط بجوهر النظرية احلجاجية، ويوظفه ليلفت   .3
انتباه املتلقي، وياأخذ بيده نحو االإذعان والت�سليم باحلقائق.

�لتو�سيات:
واأحاديث  قراآنية،  �سور  على  احلجاجية  االآليات  بتطبيق  الدرا�سة  تو�سي   
نبوية، ودواوين �سعرية؛ وذلك من خالل اال�ستعانة باآليات وو�سائل حديثة يوفرها 

املنهج التداويل.
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�ملقرتحات:
تقرتح الباحثة ا�ستقراء وتتبع مواطن احلجاج يف الن�سو�ض االأدبية للك�سف   
الن�ض. ويف االخري ال  الك�سف عن  املتلقي يف  ت�ساعد  االبعاد احلجاجية النها  عن 
ازعم اين قد احطت بدقائق املو�سوع الأنه مت�سعب، ولكني حاولت جاهدة اأن امل�ض 
بع�سًا منه حماولة االقرتاب من جوهره، لنرتك االآليات االخرى الأبحاث اأ�سمل تكون 

قادرة على االحاطة بها.
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االختــــــالف النحـــــــوي باختــــــالف القــــــراءات
د. عبد اهلل عو�س اهلل اإدري�س الط�هر•

ملخــــــ�ص
تهدف الدرا�سة اىل تتبع اال�سماء الواردة يف �سورة البقرة والتي اختلفت   
االختالف  ومعرفه    ، متواترها  عليه  يف  عما جاءت  القراءات  �سواذ   روايتها يف 
النحوي الختالف هذه القراءات ، وذلك بدرا�سة هذه اال�سماء من الناحية االعرابية 
يف كل حاالت الرفع والن�سب واجلر ، وبع�ض  احلاالت االخرى كالتعريف  والتنكري 
املنهج  الدرا�سة  واتبع  حيث   ، املعنى  على  ذلك  اثر  وتو�سيح    ، وعدمه  وال�سرف 
البحث اىل  ان االختالف االعرابي   الو�سفي خل�ض  التحليلي  اال�ستقرائي واملنهج 
بني متواتر القراءات التي رواها  اجلمهور والقراءات ال�ساذة لبع�ض القراء ال اثر له 
يف اختالف املعنى ، ومل يوؤد تعددا فيه االيف ا�سماء قليله من �سورة البقرة والتي 
ال�ساذة ،  املتواترة والقراءات  القراءات  املقارنة بني   الدرا�سة  لهذه  اخرتتها ميدانا 
التي رويت يف االفعال واحلروف واجلمل ،  ال�سواذ  فهى درا�سة تدور فقط حول 
اأهم  املثال واالأنوذج ومن  لي�ست درا�سة احاطه و�سمول واإنا الأخذ  بالطبع  وهى 

التو�سيات درا�سة لغات العرب.

اأ�ستاذ احلديث وعلومه امل�ساعد بالكلية اجلامعية مبحافظة القنفذة فرع جامعة اأم القرى- ال�سعودية.  	•

�لبحث رقم )9(
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Abstract
 The study aims at following the nouns that were mention 
in Albaghara soura, and which were in different ways in the odd 
readings-different from which was mentioned recurrent, besides 
the grammatical (syntax) difference resulting from these readings. 
This was done through the study of parsing (analysis) in subjective 
and	objective	cases	and	other	cases	like	defining	and	undefining	
cases	as	well	as	convention	and	non-convention	and	the	influence	of	
that on meaning. The researcher used the inductive method and the 
descriptive analytical method. The research has come to the result 
that the parsing difference between the recurrent readings (quira>at) 
which were retold by the majority and the odd readings (reciting) 
of some reciters has no effect on the difference of meaning. Much 
of the dissimilarity in the ways of reciting is explained that it is the 
dialects of tribes. The most important recommendations (that the 
researcher has com to) is the attention to the Arabic language and 
the reciting ways and the study of these reciting ways according to 
the methods of the reciters (qura`a).
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مقدمــــــــة
احلمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ومل يجعل له عوجا قيما... وال�سالة   

وال�سالم على نبي الرحمة حممد - �سلى الله عليه و�سلم ت�سليمًا... اما بعد.
ال�سك يف انَّ العرب ابان البعثة املحمدية كانوا امة امية، ال تقرا وال تكتب، اال اّن   
عددا قليال منهم كان قد تعلم الكتابة، وال جدال كذلك يف اّن لهجاتهم كانت خمتلفة، وملا 
جاء اال�ستالم كان من معتنقيه الكاتبون وغري الكاتبني، كما اعتنقه الكبار وال�سغار، 
هوؤالء  على  تعاىل  الله  فر�ض  فلو  القر�سيني.  والقري�سيون وغري  وال�سيوخ،  وال�سباب 
ال  تكيفا مبا  لكان  يعدونها،  ال  ب�سورة واحدة،  كافة  القران  كلمات  يقروا  ان  جميعا، 

يطاف، والعجز كثري منهم ان يتحول عن لهجته التي ن�سا عليها اىل لهجة اخرى.
ولذا فقد اذن الله تعاىل ان يقرا افراد كل قبيله كما اعتادت ال�سنتهم، فبنو   
متيم يهمزون، والقري�سيون ال يهمزون، واهل احلجاز يفتحون اول امل�سارع يف 
مثل )ن�ستعني( وبع�ض القبائل يك�سره، وهكذا يف ال�سور املختلفة ح�سب اختالف 

اللهجات.
على ان تعدد هذه ال�سور الراجعة اىل اللهجات، مل يوؤد تناق�سا يف االحكام   

او املعاين التي اراد الله بيانها للنا�ض.
القراءات  باختالف  النحوي  االختالف  البحث:  عنوان  يكون  ان  واخرتت   

)درا�سة و�سفية تطبيقية(.
م�سكلة �لبحث:

- ما القراءات ؟ وما اختالفها؟
- ما االختالف النحوي؟

- ما القراءات ال�ساذة؟
- ما املتواتر من القراءات؟

- ما اثر اختالف االعراب على املعنى؟
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�أهد�ف �لبحث:
يحاول البحث حتقيق االهداف االتية:  

1/ معرفة املراد من االختالف النحوي باختالف القراءات.
2/ معرفة اثر االختالف النحوي باختالف القراءات على املعنى.

�أهمية �لبحث:
تكمن اهمية البحث يف انه تاأ�سيل علمي ولغوي ملدى تاأثري االختالف النحوي   

باختالف القراءات يف �سورة البقرة واثر ذلك على املعنى.
منهج �لبحث:

اراء  الو�سفي، وذلك بب�سط  التحليلي  املنهج اال�ستقرائي  البحث على  يقوم   
النحاة وا�سحاب القراءات، وبيان اختالف االعراب باختالف القراءات وتاأثري ذلك 

على املعنى.
هيكل �لبحث:

اقت�ست طبيعة البحث ان يكون من اربعة مباحث ومطالب ت�سبقها مقدمة وقد   
ا�ستملت على م�سكلة البحث واهدافه، واهميته ومنهج البحث، وتعقبها خامتة حتتوي 

على اهم النتائج والفهار�ض.
وكانت على النحو التايل:  

مقدمة
املبحث االأول: �لقر�ء�ت �ل�ساذة.

املطلب االأول: القراءات قبل حدود الر�سم العثماين ومعنى ال�سذوذ.
املطلب الثاين: انواع القراءات ال�ساذة ومواقف النحويني منها، واال�س�ض التي اعتمد 

عليها القراء.
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املبحث الثاين: �لختالف �لنحوي يف �ل�سمًاًًًء �ملرفوعة.
املطلب االأول: ما جاء من�سوبًا من اال�سماء املرفوعة

املطلب الثاين: ما ورد يف �سواذ القراءات من�سوبًا وهو مرفوع
املطلب الثالث: ما جاء يف �سواذ القراءات من�سوبًا وجمرورًا وهو مرفوع.

املطلب الرابع: ما جاء يف �سوذ القراءات مرفوعًا بالواو
املبحث الثالث: �ل�سمًاًًًء �ملن�سوبة.

املطلب االأول: ما �سّذ النه روى مرفوعًا وهو يف متواتر القراءات من�سوب
املطلب الثاين: ما �سّذ النه روى جمرورًا وهو من�سوب يف القراءة املتواترة

املطلب الثالث: ما �سّذ النه روى مرفوعًا وجمرورًا وهو من�سوب
املطلب الرابع: ما �سّذ النه روي معرفة
املبحث الرابع: �ل�سمًاًًًء �ملجرورة.

املطلب االأول: ما روى مرفوعًا يف �سواذ القراءات وهو يف متواترها جمرور
املطلب الثاين: ما روى من�سوبًا يف �سواذ القراءات وهو جمرور يف متواترها

املطلب الثالث: ما روى معرفة يف �سواذ القراءات وهو يف متواترها نكرة
خامتة: ) �لنتائج و�لتو�سيات(.

�مل�سادر و�ملر�جع.
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املبحث االأول
 �لقر�ء�ت �ل�ساذة 

املطلب االأول
 �لقر�ء�ت قبل حدود �لر�سم �لعثماين ومعنى �ل�سذوذ

كانت القراءات املتواترة قبل حدوث الر�سم العثماين – كثريه بدون ح�سر،   
فقد كانت للقراءة ال�سحيحة قبل توحيد الر�سم �سرطان:

�أحدهما: ان تكون القراءة وفق احدى اللهجات العربية.  
و�لخر: ان يتلقاهم اجلمع الغفري من النبي �سلى الله عليه و�سلم مبا�سره،   
اومن �سحابي تلقاها منه، فلما توحد ر�سم امل�سحف يف �سدر خالفه عثمان ر�سى 
الر�سم مع احد امل�ساحف  القراءة متفقه يف  ثالث هو ان تكون  الله عنه جد �سرط 
العثمانية، فان مل توافق واحدا منها عدة قراءة �ساذه)1( ولقد ا�ستقر االمر منذ قرون 
على اعتبار ماوراء القراءات الع�سر من ال�سواذ التي ال يتلى القران بها يف ال�سالة 

او خارجها.
وقد اتفق جمهور العلماء على جواز تدوين القراءات ال�ساذة وتعلمها وتعليمها   
واالحتجاج بها يف ميادين الدرا�سات اللغوية، واال�ستعانة بها –حتى �سح �سندها 
يف  دلياًل  اتخاذها  على  الفقه  ائمه  يتفق  ومل  املتواترة،  القراءة  من  املراد  بيان  يف 
اأبو حنيفة رحمه الله وا�سحاب املذهب االبا�سي  جمال االحكام الفقهية، بني ذهب 

اىل جواز اال�ستبدال بالفقهية، وراوا انها مبنزلة خرب الواحد العدل)2( 
ال�ساذة  بالقراءة  اال�ستدالل  عدم  الله  رحمه  ال�سافعي  االإمام  مذهب  وظاهر   
يف االحكام ال�سرعية،فلي�ست عنده مبنزلة خرب الواحد العدل، الأن اإجماع ال�سحابة 
مل  ولذا  قرانًا)3(  لي�ست  اأنها  على  دليل  العثمانيه،  امل�ساحف  يف  كتابتها  عدم  على 

�لقر�ء�ت �ل�ساذة وتوجيهها يف لغة �لعرب – عبد�لفتاح �لقا�سي- د�ر �حياء �لكتب �لعربية – �لقاهرة بدون ت �ص6.   )1( 
فتح �لقدير، �ل�سوكاين – د�ر �ملعرفة، بدون 2!72، و�لتقان يف علوم �لقر�ن – جالل �لدين �ل�سيوطي، طبعه بريوت 1973م، 1!82.   )2( 

�لتقان يف علوم �لقر�ن، �ل�سيوطي1!82.   )3( 
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يوجب تتابع ال�سوم يف كفارة اليمني، وذهب اىل عدم االحتجاج بها ابن احلاجب 
من املالكية)1(.

�ل�سذوذ يف �للغة و�ل�سطالح:
)ال�سذوذ( يف ل�سان العرب: م�سدر  الفعل �سذ- ي�سذ بك�سر ال�سني و�سمها   
القوم  كانوا يف  من  النا�ض(  و)�سذاذ  اجلمهور.  عن  االنفراد  ومعناه  امل�سارع  يف 
ولي�سوا من قبائلهم)2( وقد ا�ستعار علماء الدرا�سات اللغوية فاطلقوا كلمه )ال�ساذ( 

على ما خالف القاعدة العامة يف الباب الواحد.
القراءات  وراء  ما  كل  بها  وو�سفوا  اي�سا،  القراءات  علماء  ا�ستعارها  وقد   
الع�سر من قراءات)3( �سواء اكانت القراءة م�سنده ل�سحابي اأم لغريه، وبالغ بع�سهم 
فقال )ال�ساذ( ما وراء القراءات ال�سبع، والقول االأول هو امل�سهور ال�سحيح وعليه 

جمهور علماء القراءات والفقه. وهى 
املطلب الثاين

 �نو�ع �لقر�ء�ت �ل�ساذة ومو�قف �لنحويني منها، و�ل�س�ص �لتي �عتمد 
عليها �لقر�ء

�لقر�ء�ت �ل�ساذة ثالثة �نو�ع:
القراءة ال�ساذة امل�سهورة، وهى القراءة التي وافقت العربية والر�سم،  �لنوع �لأول: 

و�سح �سندها، ولكنه مل يبلغ درجه التواتر)4(.
�لنوع �لثاين:  قراءة االحاد- وحتتها ق�سمان:

الق�سم االأول: كل قراءة وافقت العربية وخالفت الر�سم �سواء �سح �سندها او   
مل ي�سح)5(.

�مل�سدر �ل�سابق.   )1( 
ل�سان �لعرب، �بن منظور، �لقاهرة،و�ل�سحاح يف �للغة و�لعلوم، �جلوهري، بريوت 1975م، وتاج على �لقامو�ص، �لزبيدي بريوت )�سذ(.   )2( 

�لقر�ء�ت �ل�ساذة، عبد �لفتاح �لقا�سي �ص6.   )3( 
�مل�سدر �ل�سابق.   )4( 

�لتقان، �ل�سيوطي 1!264.   )5( 
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هذا واما القراءة التي تخالف العربية بكل لهجاتها، فال تو�سف بانها قراءة-   
بل تعترب حزبا من حزوب الو�سع واالختالف.

�لنوع �لثالث:  القراءة املدرجة، وهذا النوع من �سواذ القراءات هو الذى زيد يف 
االآية على وجه التف�سري)1(، اال اأن و�سف هذا النوع بانه قراءة غري �سحيح ونا هو 

�سرب من التف�سري.
مو�قف �لنحويني من �لقر�ء�ت:

من   – والقراء  القراءات  اذا  النحويني  مواقف  يف  نبحث  ونحن  لنا  البد   
الوقوف على اال�س�ض واال�سول التي ي�ستند اليها كُل من اهل ال�سناعتني فال �سك 
النحو من  لنا موقف اهل  املنهجني يتجلى  اّن لكل جمال منهجه، ومن وقوفنا على 

القراءات القراآنية وقرائها.)2(
�ل�س�ص �لتي �عتمدها �لقر�ء: 

اعتمد القراء يف منهجم على ا�سا�سني مهمني هما:   
�سحة �لنقل و�سالمته:

حيث التزم القراء بتوثيق راوية القراءة و�سبطها ودقة �سندها عن النبي �سلى   
الله عليه و�سلم واعتمدوا على تعديل الرواة، فكان لكل قارئ �سيوخه الذين رووا عن 
�سيوخ لهم وهكذا حتى يت�سل �سند القراءة بالنبي �سلى الله عليه و�سلم وتعد �سحة 

ال�سند يف القراءة �سرطا مهما للقراءة فعندئٍذ ال يجوز اأن يردها اد وال ينكرها.
الذي هو ركن من اركان اال�سول  بالقيا�ض  القراء ال يعنون  وهذا ما جعل   
النحوية، فروي عن االمام علي ر�سي الله عنه: )اإن ر�سول الله يامركم اأن تقروؤوا 
كما علمتم()3(، وجاء يف )النرث(: )والرواية اذا ثبتت عنهم مل يردها قيا�ض عربية وال 

ق�سّو لغة الّن القراءة �سنة متبعة()4(
فتح �لقدير، �ل�سوكاين 1!396، و�لتقان �ل�سيوطي 1!364.   )1( 

�لبانة عن معاين �لقر�ء�ت، مكي بن �بي طالب، حتقيق: حمي �لدين رم�سان، دم�سق �ص 1978، �ص18.   )2( 
كتاب �ل�سبعة يف �لقر�ء�ت، �بن جماهد، حتقيق: د. �سوقي �سيف د�ر �ملعارف م�سر 1972، �ص47.   )3( 

�لن�سر يف �لقر�ء�ت 1/ 11-10.   )4( 
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طريقة �لد�ء: 
كان ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم �سديد الدقة يف تثبيت ن�سو�ض الوحي   
ي�سمع اىل كيفية �سبطهم  ثم  يعلمهم قراءة ن�سو�سه  ال�سحابة... فكان  ال�سن  على 
هذه الن�سو�ض )1(، ف�سمعوه منه )حرفًا حرفًا مل يهملوا حركًة وال �سكونًا وال اثباتًا 
وال حذفًا()2(، ف�سال عن ا�سرافه وعنايته �سلى الله عليه و�سلم بكتابة ما كان ينزل 

عليه من القران)3(. 
وكان الر�سول �سلى الله عليه و�سلم يطلب من ا�سحابه اأن يقروا عليه، روي   
عن ابن م�سعود ر�سي الله عنه ان قال: )قال يل النبي �سلى الله عليه و�سلم اقرا علّي، 

قلت يا ر�سول الله اقرا عليك وعليك انزل قال: نعم، فقرات �سورة الن�ساء()4(
وهكذا كان القراء يعنون مبا يتلقون عن �سيوخهم من دون تاثر ببيئاتهم وال   
بالظواهر اللغوية او اللهجات املحلية، فكان ابن كثري – مثال – يحقق الهمزة يف 

قراءته)5( على الرغم من اأن احلجازيني كانوا مييلون اىل ت�سهىلها. )6(
ثانيًا: ��س�ص �لنحويني ومنهجهم: 

على الرغم من انبثاق الدر�ض النحوي جاء بدافع احلفاظ على القران الكرمي   
)7(  يف اال�سالم اعتمد النحويون على ا�سول غري  عن دخول االقوام غري العربية 
ا�سول القراء يف الدرا�سات اللغوية والنحوية وهما ال�سماع والقيا�ض حيث مل يكتف 
علماء العربية بالرحالت اىل بوادي نحد واحلجار وتهامة واخذ اللغة عنهم و�سماعها 
ال�سماع من ا�سا�ض معتمد  ياتي بعد  الذي  القيا�ض  املنبع اال�سا�سي ها، ثم  لكونهم 
ا�سحاق  ابي  بن  عبدالله  مثل  االوائل  العلماء  عند  الذي عرف  اللغوي  القيا�ض  فمنه 

احل�سرمي الذي كان يو�سف بانه �سديد التجرد للقيا�ض.)8(
�لنحويون و�لقر�ء�ت �لقر�آنية )بحث( يف جملة �آد�ب �مل�ستن�سرية �لعدد )15( �سنة 1987، د.زهري غازي �ص 106.   )1( 

�لن�سر يف �لقر�ء�ت 6/1.   )2( 
تاريخ �لقر�ن، د. عبد�ل�سبور �ساهني، د�ر �لقلم، �لقاهرة 1966 �ص53 وما بعدها.   )3( 

�سحيح م�سلم بن �حلجاج �لق�سريي، د�ر �جلبل بريوت، )د.ت( 196-195/2.   )4( 
�لتي�سري يف �لقر�ء�ت �ل�سبع، �بو عمر �لد�ين، ت�سحيح: �وتو برنزل ��ستانبول، 1930 م، �ص 32/ 33.   )5( 

�ل�سابق نف�سه، 42 – 43.   )6( 
تاريخ �ل�سعوب �ل�سالمية، كارل بروكلمان، ترجمة، بنية فار�ص، د�ر �لعلم للماليني، بريوت، 1924 م، 26/2.   )7( 

�خبار �لنحويني �لب�سريني، �ل�سري�يف، حتقيق: د. حممد �بر�هيم �لبنا، �لقاهرة، 1985 م، �ص 20.   )8( 
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املبحث الثاين
�لختالف �لنحوي يف �ل�سمًاًًًء �ملرفوعة 

متواتر  مرفوعة يف  رويت  ا�سمًاًًًً،  ع�سر  )15( خم�سة  املبحث  هذا  ورد يف   
القراءات واختلفت فيها �سواذ القراءات مع متواترها، وتنوعت �سور �سذوذها.

 ، ء املرفوعة ما جاء من�سوبا وذلك يف )12( اثنى ع�سر ا�سمًاًًًً فمن هذه اال�سمًاًًً  
ومنها ما جاء يف ال�سواذ جمرورًا، وذلك يف ا�سم واحد، ومنها ما اختلفت فيه عالمه 
الرفع فجاء يف متواتر القراءات  مرفوعا بال�سمة، ويف �ساذها مرفوعًا بالواو، وذلك 
ء املرفوعة  يف ا�سم واحد اي�سًا، واحلكم هنا ب�سذوذ الرفع بغري ال�سمة يف هذا اال�سمًاًًً

جميعها، مبنى على فقدان ال�سند املتواتر فيها نذكر بع�سها بالتف�سيل االآتي:
املطلب االأول

ما جاء من�سوبا من �ل�سمًاًًًء �ملرفوعة
ورد منها )12( اثنى ع�سر ا�سمًاًًً نذكر منها:  

1/ )غ�ساوة(:
من قوله تعاىل: }وعلى ابصارهم غشاوة{ ]�لبقرة: 7[، قرا اجلمهور )غ�ساوة(   

بالرفع وقرئت )غ�ساوة( بالن�سب، ويفتح العني وك�سرها، و)غ�سوة( اي�سًا.
القرطبي  وروى  الحد)1(  ا�سنادها  دون  االأوليتني  القراءتني  الزخم�سري  روى 
)غ�ساوة( بالن�سب والك�سر العنني اىل املف�سل عن عا�سم)2(، وا�سنده )غ�سوة( اىل 

�سفيان وابى رجا)3(.
اأن )غ�ساوة( مبتداأ موؤخر، وخربه  املتواترة على  القراءة  الرفع يف  ويوجه   
انه  ال�ساذة على  القراءات  الن�سب يف  )على اب�سارهم( والواو باال�ستئناف ويوجه 
الفعل  او )غ�سوة( وملا كان  اب�سارهم غ�ساوة(  بفعل حمذوف والتقرير )جعل على 

�لك�ساف، �لزخم�سري 1!35.   )1( 
�جلامع لأحكام �لقر�ن،�لقرطبي 1!191.   )2( 

�سو�ذ �لقر�ن ر�سى �لدين �بي عبد�لله �لكرماين �ص2.   )3( 
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وامتنع  ال�سابقة  اجلملة  على  العطف  وجب  )الغ�ساوة(  على  يت�سلط  ال  عامل  )ختم( 
الن�سب على  املعيه من باب )علقتها تبنا وماء باردًا( الن الفعل )علف( ال يت�سلط على 
)ماء باردًا( لذا وجب التقرير باإ�سمار فعل )و�سقيتها ماء باردًا( او )اعطيتها تبنا 

وماء باردًا( ليت�سلط العامل )اعطى( على )تبا وماء(.
جاء مثله قوله قول عبدالله بن الز بعرى)1( :  

متقلدا �سيفا ورحما ياليت زوجك قد عدا     
ال�ساهد فيه )متقلدا �سيفا ورحمًا(  فان الرمح ال يقلد لذا كان التقرير: وحاماًل   

رحمًا.
وال فرق يف املعنى بني ما تواتر و�سذ من القراءات يف )على اب�سار الكافرين   
الله وبديع  الكونية من داللة على وجود  لالآيات  بينهم وبني ادراك ما  اغطيه حتول 

�سنعه(.
2/ )َخْوٌف(: 

)البقرة  َيْحَزُنوَن(  ُهْم  َوال  ْم  َعَلْيهرِ َخْوٌف  ُهَداَي َفال  َع  َتبرِ من قوله تعاىل:)َفَمن   
38(، يف )فال خوٌف( قراءتان متواترتان )2(: 

�حد�هما: )فال خوَف( بفتح الفاء غري منونة، وهى قراءة )يعقوب(.  
و�لثانية: )فال خوٌف( بالرفع والتنوين، وهى قراءة الباقني.  

ويف هذا الرتكيب قراءة �ساذة.  
)فال خوُف( بالرفع وحذف التنوين، وهى قراءة ابن حمي�سن)3(   

يف  ال  احلركات،  فرق  ال�ساذة،  والقراءة  املتواترتني  القراءتني  بني  والفرق   
املتواترة  القراءة  اَن  اال  الثالث،  القراءات  نافية يف  املعنى، الَن )ال(  الر�سم وال يف 
االأوىل جاءت على ان )ال( عمل )اَن(، وجاءت يف القراءة املتواترة الثانية على ان )ال( 

�جلامع لأحكام �لقر�آن، �لقرطبي 1!191.   )1( 
�حتاف ف�سال �لب�سر، �لبنا �ص134 و�لبحر �ملحيط.   )2( 

�ل�سابق نف�ص �ل�سفحات.   )3( 
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ملغاة ال عمل لها، وما بعدها مبتداأ وخرب. 
اأما القراءة ال�ساذة فتوجه على ان )ال( عاملة عمل )لي�ض( و)خوف( ا�سمها   
لينة  او  اال�ستعمال،  لكرثة  تخفيفا  )خوف(  من  التنوين  وحذف  خربها،  و)عليهم( 

دخول )ال( عليه، والتقدير: فال خوف عليهم. 
النهم  تنوين،  بغري  عليكم(  )�سالُم  العرب:  بع�ض  عن  االخف�ض  حكى  وقد   

يريدون )ال�سالُم عليكم()1(
بني  فرق  وال   )2( مكروه  ح�سول  لتوقع  ا�ست�سعارهم  هنا:  اخلوف  ومعنى   
القراءات الثالث يف املعنى، اْذ هو: َمْن اتبع هدى الله يف الدنيا ال يتوقع مكروها يف 

االخرة. 
3/)ِحًطٌة(: 

ْر َلُكْم َخَطاَياُكْم( )البقرة 58( قرا اجلمهور  ْغفرِ ٌة نَّ طَّ من قوله تعاىل:َ)ُقوُلوا حرِ  
بالن�سب، ون�سبت  بالرفع. ورويت فيها قراءة �ساذة:)وقولوا حطًة(  َطٌة(  )وقولوا حرِ

البن ابى عبلة )3(
تقديره  حمذوف،  ملبتداأ  خرب  )حطٌة(  ان  على  القراءات  متواتر  يف  والرفع   

)امرنا(، والن�سب يف �سواذ القراءات على اَن )حطًة( مفعول مطلق، والتقدير )اأحطط 
عنا ذنوبنا حطًة( )4( 

كقول  والدوام  الثبوت  معنى  تغري  الرفع  قراءة  اَن  القراءتني،  بني  والفرق   
ال�ساعر: )�سرٌب جميل( يف احدى روايتني للبيت: 

�سرٌب جميل فكالنا مبتلى �سكا اىل جملي طول ال�ُسرى    
ويف الرواية االخرى )�سربا جميال()5(   

�لبحر �ملحيط �بو حيان 1ظ/170.   )1( 
�مل�سدر �ل�سابق نف�ص �ل�سفحة.   )2( 

�سو�ذ �لقر�ن، �لكرماين �ص 25-و�حلجه يف �لقر�ء�ت �ل�سبع �بن خالويه ،حتقيق،عبد�لعال �سامل مكرم ط بريوت1979م �ص 5.   )3( 
�جلامع لأحكام �لقر�ن �لقرطبي 410/1.   )4( 

�لبحر �ملحيط ،�بو حيان 222/1.   )5( 
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وُتفيد قراءة )حطًة( بالن�سب حدوث ذلك م�ستقبال، الَن فعل امل�سدر هنا )ا�سربا(   
واالمر م�ستقبلي الزمان.واملعنيون يف االآية بقوله تعاىل )وقولوا حطْة..( هم بنو ا�سرائيل، 

وقد ع�سوا امر ربهم وبدلوا ما امروا بقوله فقالوا )حنطة( فعذبهم الله بقولهم. 
4/)ُم�سدٌق(: 

َا َمَعُهْم( وقوله تعاىل:  ٌق ملِّ دِّ ندرِ الّلهرِ ُم�سَ ْن عرِ َتاٌب مِّ من قوله تعاىل:)َومَلَّا َجاءُهْم كرِ  
َا َمَعُهْم( )البقرة 101/89(  ٌق ملِّ دِّ ندرِ الّلهرِ ُم�سَ ْن عرِ َتاٌب مِّ )َومَلَّا َجاءُهْم كرِ

قرا اجلمهور )م�سدٌق( يف االآيتني بالرفع.   
االأوىل  االآية  يف  ا�سندها  )م�سدقًا(  بالن�سب  القراءات  �سواذ  يف  وروى   
فن�سبها  االلو�سي  وزاد   ،)1( عنه  الله  ر�سى  كعب  بن  ابى  اىل  وااللو�سي  القرطبي 
قراءة البن ابى وعبلة)2(، بينما ن�سب اأبو حيان قراءة املن�سب يف االآية الثانية البن 

ابى عبلة )3(. 
ويوجه الرفع يف قراءة اجلمهور على اَن )م�سدٌق( �سفٌة ثانيٌة لكل من )كتاب(   

و )ر�سول( يف االآيتني، و)من عند الله( �سفة اوىل يف االآيتني اي�سًا. 
حال  )م�سدقا(  ان  على  االآيتني  يف  ال�ساذة  القراءة  يف  الن�سب  ويوجه   
النكرة ولكنها تخ�س�سا  نكرتان وال يجئ احلال من  فهما  )كتاب( و )ر�سول(  من 
منهما  احلال  جميء  فجاز   )4( كاملعرفة  منهما  كل  ف�سار  الله(  عند  )من  بالو�سف 

بالتخ�سي�ض. 
و�سف  بال  اي   )5( �سرط  بال  النكرة  من  احلال  جميء  �سيبويه  اجاز  وقد   
)م�سدق(  معنى  يف  االعرابي  لالختالف  اثر  وال  التخ�سي�ض،  وتفيد  ا�سافة  وال 
الق�سيدة  وا�سا�ض  مبدى  يخالف  للتوراة ال  الذى جاء م�سدقا  فالكتاب  االآيتني  يف 

�جلامع لأحكام �لقر�آن �لقرطبي 26/2 وروح �ملعاين �للو�سي 320/1.   )1( 
روح �ملعاين �للو�سي 320/1.   )2( 

�لبحر �ملحيط ،�بو حيان 1/ 325.   )3( 
حا�سية �ل�سبان 174/2.   )4( 

�لكتاب ،�سيبويه حتقيق عبد �ل�سالم هارون 113/2.   )5( 
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التوراة  من  معهم  ملا  م�سدقا  جاء  الذى  والر�سول  الكرمي،  القران  وهى  اال�سالمية 
هو النبي حممد �سلى الله عليه و�سلم وهذا يفهم من قراءة الرفع كما يفهم اي�سا من 

قراءة الن�سب. 
 :) 5/)�حلقُّ

من قوله تعاىل: }الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ َفل َتُكونَنَّ مِنَ الْمُمَْتِرينَ{ ]�لبقرة: 147[.   
قرا اجلمهور)احلُق من ربك( بالرفع ورويت يف �سواذ القراءات )احلق من   
ربك( بالن�سب، ون�سبت قراءة الن�سب هذه لالإمام على ر�سى الله عنه وزيد بن على، 

وعمر بن عبيد )1(
والذى �سوغ رفع )احلق( يف القراءة املتواترة، كونه مبتداأ، وخربه )من ربك(   
او متملقة، ويجوز ان يكون )احلق( خربا ملبتداأ حمذوف، والتقدير: هو احلق من 
ربك، ويكون ال�سمري عائدا على احلق املكتوم، وعلى هذا االعراب فاجلار واملجرور 

يف )من ربك( متعلق مبحذوف، وهو احلال من احلق. 
وللن�سب يف القراءة ال�ساذة توجيهات:   

)اعلم  او  احلق(  )الزم  والتقدير:  حمذوف  لفعل  معموال  )احلق(  يكون  ان  �لأول: 
احلق(. 

�لثاين: ان يكون )احلَق( بدال من احلق املكتوم والتقدير: يكتمون احلق من ربك. 
ال�سابقة يف قوله  للفعل )يعلمون( يف اخر االية  ان يكون )احلَق( معموال  �لثالث: 

تعاىل: }لَيَْكُتمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعَْلمُونَ{ ]�لبقرة: 146[. 
يف  )ال(  ال�سمري  مو�سع  يف  و�سع  قد  الظاهر  يكون  االعراب  هذا  وعلى   
الله  �سلى  النبي  عليه  الذى  احلق  هو  هنا  واملعهود  للعهد،  تكون  ان  اما  )احلق( 
من  ال  الله  من  كان  ما  احلق  املعنى:  ويكون  للجن�ض،  )ال(  تكون  وقد  و�سلم،  عليه 

غريه)2(.
�لبحر �ملحيط ،.�بو حيان 436/1و فتح �لقدير ، �ل�سوكاين 154/1و روح �ملعاين ،�للو�سي 14/2.   )1( 

�لبحر �ملحيط ،�بو حيان 436/1وروح �ملعاين �للو�سي 13/2 وجممع �لبيان ،�لطرب�سي 230/1.   )2( 
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والفرق يف املعنى النا�سئ من االختالف االعرابي لكلمة )احلق( رفعا ون�سبا   
�سئيل جدا، فالقراءتان متفقتان يف ان احلق املذكور يف االآية هو من الله تعاىل.

املطلب الثاين
ما ورد يف �سو�ذ �لقر�ء�ت من�سوبًا وهو مرفوع

ورد يف �سورة البقرة ا�سم واحد فقط مروى يف �سواذ القراءات من�سوبا   
وهو مرفوع هو: 

1/)��سُد(: 
َجاَرةرِ او ا�َسدُّ َق�ْسَوًة(البقرة74 قرا اجلمهور )ا�سٌد  من قوله تعاىل)فهي َكاحْلرِ  
)ا�سَد(وُن�سبت  بفتح دال  ق�سوة(  ا�سُد  قراءة �ساذة:)او  بالرفع، ورويت يف  ق�سوة( 

الأبى َحَيوة)1(واالعم�ض)2( 
والذي �سوغ رفع )ا�سد( يف القراءة املتواترة انها معطوفة على الكاف من   
)كاحلجارة( والكاف هنا ا�سم مبعنى )مثل( وهو خرب للمبتداأ )هي( ويجوز ان تكون 

الكاف حرف ت�سبيه، واجلار واملجرور متعلق مبحذوف خرب املبتداأ. 
اما م�سوغ فتح دال )ا�سَد( يف القراءة ال�ساذة الأنها معطوفة على )احلجارة(   
فيها  ويغلب  للو�سفية  ال�سرف  من  الأنها ممنوعة  الك�سرة  عن  نيابة  بالفتحة  وجرت 

وزن الفعل. 
بالرفع،  )ا�سُد(  املتواترة  القراءتني  بني  اختالف  فال  املعنى  حيث  من  اما   
اْذ هما معا ت�سفان قلوب بنى ا�سرائيل، او قلوب ورثة  وال�ساذة )ا�سَد( بالن�سب، 
قتيلهم الذى ذكرت ق�سته �سورة البقرة بانها مثل احلجارة يف ال�سالبة واليب�ض، بل 

هي ا�سد �سالبة من احلجارة )3(.
و )او( يف االآية يف قوله تعاىل: )او ا�سد( يجوز ان تكون مبعنى )بل( كما   

�جلامع لأحكام �لقر�ن، �لقرطبي 291/2.   )1( 
�بو حيان ،�لبحر �ملحيط 38/2 و �جلامع لأحكام �لقر�آن �لقرطبي 2،291.   )2( 

�لبحر �ملحيط ،�بو حيان 38/2،و �سو�ذ �لقر�ن ، �لكرماين �ص 12.   )3( 
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يف قول ال�ساعر )1( 
بدت مثل قرن ال�سم�ض يف رونق ال�سحى *** و�سورتها، او انت يف الَعنْيرِ املُح

اي )بل انت( 
او كفورًا(  )اثمًا  تعاىل:  قوله  الواو، كما يف  )او( مبعنى  ان تكون  ويجوز   

)�سورة االن�سان 24( وكقول جرير يف احدى روايتني )2(
كما اتى ربه مو�سى على قدر جاء اخلالفة او كانت له قدرا    

ق�سوة(.  ا�سد  او  احلجارة  مثل  )فهي  فاملعنى  وعليه  قدرا(  له  )وكانت  اأي:   
ولكن املعنى االقرب لــ )او( يف هذه االآية ان تكون مبعنى )بل( اي )بل ا�سد( ملا جاء 
يف االآية نف�سها من مقارنة هذه القلوب باحلجارة التي تنفجر منها االنهار والينابيع 

اعلم.  – والله 
املطلب الثالث

ما جاء يف �سو�ذ �لقر�ء�ت من�سوبًا وجمرور� وهو مرفوع
جاء يف �سورة البقرة ا�سم واحد روى يف �سواذ القراءات برواية الن�سب   

واجلر وهو مرفوع وذلك: 
)بديع(: 

يُع ال�سموات واالر�ض( )البقرة 117( قرا اجلمهور )بديُع  من قوله تعاىل:)َبدرِ  
قراءة  وا�سندت  وجره  )بديَع(  بن�سب  ال�سواذ  يف  وقرئ  )بديع(  برفع  ال�سموات( 
الن�سب املن�سور)3( اما قراءة اجلر قفد راها الزخم�سري وابوحيان وااللو�سي دون 

ا�سناد)4(، وا�سندها ابن خالويه ل�سالح بن احمد )5( 
وتوجه قراءة الرفع على ان )بديُع( خرب ملبتداأ حمذوف، والتقدير: هو بديُع   

�جلامع لأحكام �لقر�آن ، �لقرطبي ، 297/2.   )1( 
�حتاف ف�سالء �لب�سر ، �لبناء �ص 154.   )2( 
�حتاف ف�سالء �لب�سر ،�لبناء �ص154.   )3( 

�جلامع لأحكام �لقر�ن ، �لقرطبي 297/2.   )4( 
�سو�ذ �لقر�آن �لكرماين �ص7.   )5( 
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ال�سموات. 
وتوجه القراءتان ال�ساذتان على ان الن�سب على املدح، اما اجلر فعلى البدل   
َخَذ الّلُه َوَلدا �ُسْبَحاَنُه َبل  من ال�سمري يف )له( من االآية ال�سابقة قوله تعاىل: )َوَقاُلوا اتَّ

ُتوَن( )البقرة116()1(  ُه َقانرِ ُه َما يفرِ ال�سموات َواالْر�ضرِ ُكلٌّ لَّ لَّ
ومعنى )بديع( ان الله تعاىل مبدع وخالق ال�سموات واالر�ض على غري مثال   

�سابق. 
وال فرق يف املعنى بني القراءة املتواتر بالرفع )بديُع( والقراءتني ال�ساذتني   

 .) بالن�سب )بديَع( وباجلر )بديعرِ
املطلب الرابع

ما جاء يف �سو�ذ �لقر�ء�ت مرفوعًا بالو�و
اي�سًا ورد ا�سم واحد يف �سورة البقرة مروى يف �سواذ القراءات مرفوعا   

بالواو هو:
)�ل�سياطنُي(: 

نُي َعَلى ُمْلكرِ �ُسَلْيَماَن( )البقرة102(  َياطرِ َبُعوا َما َتْتُلوا ال�سَّ من قوله تعاىل:)َواتَّ  
قرا اجلمهور )ال�سياطنُي( مرفوعا بال�سمة كعالمة ا�سلية للرفع. 

تنوب  كما  فرعية،  بالواو، كعالمة  )ال�سياطون( مرفوعا  ال�سواذ  وقرئ يف   
ء ال�ستة وقرا بها  احلروف عن حركات االعراب اال�سلية، مت�سابهة باعراب اال�سمًاًًً

احل�سن الب�سرى)2( وال�سحاك)3(
ونقل ابو حيان ان اال�سمعي قد التم�ض ولهذه القراءة خمرجًا فقال:   

)اأن من قرا بها قا�سها على قول العرب )فالن حوله ب�ساتون()4(اي )ب�ساتني(   
مثل )�سياطني( على رايها اّن بع�ض ال�سلف من املتقدمني قد ا�سقط هذه القراءة من 

فتح �لقدير، �ل�سوكاين 100/1.   )1( 
�جلامع لأحكام �لقر�آن ،�لقرطبي 462/1 -464.   )2( 

�مل�سدر �ل�سابق نف�ص �ل�سفحات.   )3( 
مغنى �للبيب، �بن ه�سام، �لقاهرة، حتقيق: حممد حمى �لدين عبد �حلميد،د�ر �ملعارف،�لقاهرة 63/1.   )4( 
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كونها قراءة من القراءات ال�ساذة بانواعها الثالثة التي ا�سرنا اليها يف مقدمة البحث، 
وذلك ان �سرط اعتبارها قراءة ان تكون الكلمة املقروء بها متفقة مع اللغة متنا ونحوا 
و�سرفا، فان مل تكن كذلك، و�سفت باخلطا، اما و�سف ال�سذوذ فياتي القراءة اما 

من جهة ال�سند، او من جهة الر�سم او من اجلهتني معا )1(. 
فالقراءة ال�ساذة تلتقى مع القراءة املتواترة يف و�سف �سحة اللغة بفروعها   
املختلفة، وتنفرد القراءة املتواترة بتوافر �سرطني اخرين فيها، تواتر ال�سند وموافقة 

الر�سم العثماين)2(. 
ينقل عمن يحتج بكالمهم من  )�سياطون( مل  )�سيطان( على  ًجًمع  وملا كان   
بخطئها  القول  اىل  ذهب  وممن  بها،  قرا  من  وخطئ  القراءة،  هذه  انكرت  العرب، 
بحثى  فزعم  اليه،  ذهبوا  فيما  �سواب  على  انهم  وال�سحيح   )3( وثعلب  العكربي 
جتمع  زالت  ما  او  كانت  عربية  قبيلة  ان  يفيد  عربى  ن�ض  على  اقف  مل  املتوا�سل 

)�سيطان( على )�سياطون(. 
بقوله  بها، واكتفي  قرا  َمْن  اللغة وخطا  املتقدمني من ذكر هذه  ولقد وجدت مبعنى 

)وال�سحيح ان هذا حل�سن فاح�ض( )4(.

�لك�ساف / �لزخم�سري 307/1و �لبحر �ملحيط ،  �بو حيان 364/1ورح �ملعاين –�للو�سي 368/1.   )1( 
�مل�سادر �ل�سابقة نف�ص �ل�سفحات.   )2( 

�حلجة يف �لقر�ء�ت �ل�سبع- �بن خالويه �ص9.   )3( 
�لزخم�سري �لك�ساف 307/1،و�لبحر �ملحيط �بو حيان 364/1،وروح �ملعاين �للو�سي 368/1.   )4( 
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املبحث الثالث
 �ل�سمًاًًًء �ملن�سوبة

متواتر  يف  رويت  ا�سمًاًًً،  ع�سر  احدى   )11( البقرة  �سورة  يف  ورد  لقد   
القراءات من�سوبة، اما بالفتحة، واما بالياء، وقد اختلفت نواحي ال�سذوذ فيها على 

النحو االتي:
املطلب االأول

ما �سذ لأنه روى مرفوعًا وهو يف متو�تر �لقر�ء�ت من�سوب
ورد يف �سورة البقرة )7( �سبعة ا�سمًاًًًء مروية يف �سواذ القراءات بالرفع   

وهى يف متواتر القراءات بالن�سب، نذكر من ذلك:
1/)م�سدقًا(: 

مَا مَعَهُمْ{ ]�لبقرة: 91[، قرا اجلمهور )هو 
ِّ
من قوله تعاىل: َ}هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقا ل  

احلُق م�سدقا( على انه حال من احلق. ويف �سواذ القراءات: )هو احلًق م�سدٌق( قرا 
بها ابن ابى عبلة)1( 

والرفع يف القراءة ال�ساذة على انه خرب بعد خرب املبتدا )هو( وال اختالف   
بني القراءتني يف املعنى، فقد دلتا معا على ان القران متفٌق مع التوراة التي انزلت 
على مو�سى يف الدعوة اىل االميان بالله وافراده بالعبادة، وهذا ا�سا�ض كل االديان 

ال�سماوية. 
2/)كبريًة(: 

َّذِينَ هَدَى اللّهُ{ ]�لبقرة: 143[، قرا  من قوله تعاىل: }وَان َكانَتْ لََكِبريَةً ال عََلى ال  
اجلمهور )لكبريًة( بالن�سب، ويف قراءة �ساذة )لكبريٌة( بالرفع ون�سبت هذه القراءة 

ال�ساذة اىل اليزيدي)2(واليماين)3(.
�حلجه يف �لقر�ء�ت �ل�سبع،�بن خالويه �ص8.   )1( 

�لبحر �ملحيط، �بو حيان 326/1.   )2( 
�مل�سدر �ل�سابق.   )3( 
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ويوجه الن�سب يف القراءة املتواترة على ان )كبرية( خرب )كان( و )ان( هي   
املخففة من الثقيلة، واالم يف )لكبرية( هي الالم الفارقة. 

ويوجه الرفع يف القراءة ال�ساذة والذي اختاره اليزيدي واليماين على ان   
)كبريٌة(بالرفع خرب ملبتداأ حمذوف، والتقدير )لهى كبريٌة( )1( واحلديث هنا يف هذه 
االآية عن القبلة متحوليها من بيت املقد�ض اىل الكعبة، واملراد بكربها... والله اعلم 
م�ستقها مثقلها على النف�ض اال من هداهم الله، فانهم تقبلوا امر حتويل القبلة من بيت 
املقد�ض اىل امل�سجد احلرام بر�سا واإدغان، ومن ال�سحابة ر�سى الله عنهم َمن بلغة 
امر التحويل وهو يف ال�سالة فتحول فياأتينها واكمل ال�سالة وهو متجه اىل القبلة 

اجلديدة)2(
املطلب الثاين

ما �سذ لأنه روى جمرورً� وهو من�سوب يف �لقر�ءة �ملتو�ترة
ورد يف �سورة البقرة ا�سم واحد يف �سواذ القراءات جمرورا، وهو من�سوب   
يف القراءة املتواترة، وبنى احلكم فيها بال�سذوذ وذلك لفقدان ال�سند املتواتر وخمالفة 

الر�سم، واال�سم هو:
1/)خري�(: 

قرا   ،]158 ]�لبقرة:  عَلِيمٌ{  شَاكِرٌ  اللّهَ  َفانَّ  خَيْرا  َتَطوَّعَ  }وَمَن  تعاىل:  قوله  من   
اجلمهور )خريا( بالن�سب، وتواترت قراءة )خريا( يف هذا املو�سع من�سوبة، و�سذت 

قراءة ابن م�سعود )ومن تطوع بخري()3( 
وال فرق يف املعنى بني القراءتني، فاخلري املراد هنا ي�سح ان يكون الزيادة   
يف ا�سواط ال�سعي بني ال�سفا واملروة، بان ياأتي ال�ساعي ب�سوط ثامن او تا�سع... 
}انَ الصفا واملروة من شعائر اهلل، فمن حج البيت او اعتمر فل جناح  الن اول االآية: 

�لتقان ، �ل�سيوطي 264/1و�لختالف بني �لقر�ء�ت، �لبيلي �ص311.   )1( 
فتح �لقدير، �ل�سوكاين 1/ 369و�لتقان ،�ل�سيوطي264/1.   )2( 

�لبحر �ملحيط ، �بو حيان 326/1.   )3( 
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الزيادة،  هذه  الله  �سكر  تا�سعا...  او  ثامنا  �سوطا  زاد  فمن  هبما{  يطوف  ان  عليه 
و�سكر الله للعبد عبارة عن اثباته على الطاقة )1(

او املعنى من �سعى بني ال�سفا واملروة تطوعا يف حجة تطوع، اويف عمرة تطوع، 
العبادات)2( فكل ذلك خري يفعله  التطوع يف �سائر  ويجوز ان يكون املراد باخلري 

املوؤمن من قبل نف�سه دون ان يوجبه الله تعاىل عليه. 
املطلب الثالث

ما �سذ لأنه روى مرفوعًا وجمرورً� وهو من�سوب
و  مرفوعا  القراءات  �سواذ  يف  واحد  ا�سم  اي�سا  البقرة  �سورة  يف  ورد   
عليها  واحلكم  املتواترة  القراءة  ى  املتواترة  القراءة  يف  من�سوب  وهو  جمرورا، 

بال�سذوذ اي�سا لفقدان ال�سند خمالفة الر�سم واال�سم هو:
)بعو�سة(: 

َفوَْقهَا{  َفمَا  بَعُوَضًة  مَّا  مََثل  يَْضِربَ  يَسَْتحِْيي ان  اللَّهَ ل  }انَّ  من قوله تعاىل:   
]�لبقرة: 26[، قرا اجلمهور )بعو�سًة( بالن�سب – وفيها قراءتان �ساذتان: 

)بعو�سٌة( بالرفع ون�سبت هذه القراءة لل�سحاك وابراهيم بن ابى عبلة، وروؤية   
بن العجاج وقطرب )3( 

وابى  ومورق،  فايد،  بن  لعمرو  القراءة  هذه  ون�سبت  باجلر  و)بعو�سٍة(   
نهيك)4( 

لـــ  والن�سب يف قراءة اجلمهور على ان )بعو�سًة( بدل من )مثال( او �سفه   
)ما(، والرفع يف القراءة ال�ساذة على ان )بعو�سٌة( خرب ملبتداأ حمذوف، والتقدير: 
)هو بعو�سٌة( واجلملة من املبتداأ واخلرب �سله )ما( مبعنى )الذي( وهذا على مذهب 

�مل�سدر �ل�سابق و�لختالف بني �لقر�ء�ت ،�حمد �لبيلي ، د�ر �جليل بريوت �ص311.   )1( 
�سو�ذ �لقر�ن ، �لكرماين �ص28.   )2( 

�حلجه يف �لقر�ء�ت �ل�سبع ،�بن خالويه �ص10 و�لك�ساف ، �لزخم�سري ،198/1.   )3( 
�سو�ذ �لقر�ن ،�لكرماين �ص33.   )4( 
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الكوفيني الذين ال ي�سرتطون يف حذف ال�سمري العائد طول ال�سلة)1( 
واجلر يف القراءة ال�ساذة الثانية على ان )بعو�سٍة( جمرور باالإ�سافة لظرف   
حمذوف تقديره )بني( وحذف امل�ساف وابقاء عمله يف بع�ض احلاالت مما ورد يف 

بع�ض الن�سو�ض العربية من ذلك قول ال�ساعر)2(: 
وناٍر توقُد بالليل نارا ؟ اكَل امرئ حت�سبني امراأ    

وال اثر لالختالف االعرابي بني القراءات الواردة، واملتواترة ن�سبا، وال�ساذة   
رفعا وجرا، من حيث املعنى فجميها يدل على ان الله تعاىل مثال، وكذلك ما فوقها يف 

الكرب، وما دونها يف ال�سفر. 
املطلب الرابع

 ما �سد لأنه روى معرفة
�سواذ  يف  معرفة  روى  الأنه  �ساٌذ  واحد  ا�سٌم  البقرة  �سورة  يف  ورد  اي�سا   
القراءات، وهو يف متواترة القراءات نكرة، واحلكم عليه بال�سذوذ اي�سا الأنه فاقد 

لل�سند وخمالفة الر�سم، واال�سم هو:
 )و�سية(: 

َّذِينَ يَُتوَفَّوْنَ مِنُكمْ وَيََذرُونَ اْزوَاجا وَصِيًَّة لزواجهم مََّتاعا  من قوله تعاىل: }وَال  
اىل الْحَوِْل َغيْرَ اخْرَاٍج{ ]�لبقرة: 24[ فيها قراءتان متواترتان:)3( 

�لأوىل: )و�سيًة( بالن�سب، وقرا بها من االئمة الع�سرة، ابو عمرو بن العالء،   
وعا�سم، وابن عامر.

�لثانية: )و�سيٌة( بالرفع، وقرا بها الباقون من االئمة الع�سرة.   
)ُكتب  واأي�سًا:  عنه،  الله  ر�سى  م�سعود  ابن  عن  رويت  �ساذة  قراءة  وفيها   
عليكم الو�سيُة ال زواجكم()4(، وال فرق يف املعنى بني القراءتني املتواترتني، والقراءة 

�لبحر �ملحيط ، �بو حيان ،425/1.   )1( 
فتح �لقدير ، �ل�سوكاين 151/1.   )2( 

كتاب �مل�ساحف لبن �بى د�ود: ن�سر وحتقيق: �آرثر جفري ، �لقاهرة 1936 �ص57 ،و�سو�ذ �لقر�ن ، �لكرماين ، �ص57.   )3( 
تف�سري �بن كثري 200/1.   )4( 
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�سدر  م�سروعا يف  كان  ما  تناولت  قراءتها  فاالآية مبختلف  )و�سية(  ال�ساذة حول 
اال�سالم من ان املتويف عنها زوجها تعتد عاما كامال، وُينفق عليها من مرياث زوجها 
وع�سر  ا�سهر  اربعة  زوجها  عن  املتويف  عدة  ف�سارت  قد....،  واحلكمان  املتويف، 
َّذِينَ يَُتوَفَّوْنَ مِنُكمْ وَيََذرُونَ اْزوَاجا يََترَبَّصْنَ بأنفسهن ارْبَعََة اشْهٍُر  ليال، لقوله تعاىل: }وَال

وَعَشْرا{ ]�لبقرة: 234[. 
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املبحث الرابع
 �ل�سماء �ملجرورة

القراءات  متواتر  يف  رويت  ا�سماء   )6( �سته  البقرة  �سورة  يف  وردت   
املتواترة،  القراءات  ال�سواذ بخالف ما هي عليه يف  جمرورة، وجاءت روايتها يف 

فجاء االختالف على النحو التايل: 
املطلب االأول

ما روى مرفوعًا يف �سو�ذ �لقر�ء�ت وهو يف متو�ترها جمرور
ورد يف �سورة البقرة ثالثة ا�سماء قرئت يف �سواذ القراءات بالرفع، و�سحت   

قراءتها يف القراءات املتواترة باجلر، واال�سماء هي: 
1/)ِقَتاٍل(: 

قرا   ،]217 ]�لبقرة:  فِيهِ{  قَِتاٍل  الْحَرَاِم  الشَّهِْر  عَِن  }يَسْاُلونَكَ  تعاىل:  قوله  من   
اجلمهور )قتاٍل فيه( باجلر، وفيها قراءة �ساذة )قتاٌل فيه( بالرفع، ون�سبها القرطبي 

لالأعرج )1(، بينما رواها ابو حيان دون ان يعزوها الحد)2(.
ووجه اجلر يف القراءة املتواترة ان )قتاٍل( بدل ا�ستمال من )ال�سهر احلرام(  

رـِ )عن(. املجرور بـ
ووجه الرفع يف القراءة ال�ساذة، كون )قتاٌل( مبتداأ وخربه حمذوف والتقدير:   
ان  ويجوز  احلرام(،  )ال�سهر  من  البدل  مو�سع  يف  اال�ستفهام  وجملة  قتاٌل(  )افيه 

يكون )قتاٌل( مرفوعا با�سم فاعل، والتقدير: اأجائٌز قتاٌل فيه ؟)3( 
وال فرق يف املعنى بني القراءتني، املتواترة باجلر، وال�ساذة بالرفع، فكلتاهما   

�سوؤال عن جواز القتال يف ال�سهر احلرام. 
2/)�مل�سركني(: 

�مل�سدر �ل�سابق.   )1( 
�لبحر �ملحيط ،�بو حيان 123/1.   )2( 

�سو�ذ �لقر�ن ، �لكرماين26.   )3( 
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يُنَزََّل  ان  الْمُشِْركِنيَ  وَل  الْكَِتاِب  اهِْل  مِنْ  َكَفرُوا  َّذِينَ  ال يَوَدُّ  }مَّا  تعاىل:  قوله  من   
عََليُْكم مِّنْ خَيٍْر مِّن رَّبُِّكمْ{ ]�لبقرة: 105[، قرا اجلمهور )وال امل�سركني( باجلر، ورويت 

بقراءة �ساذة يف �سواذ القراءات )وال امل�سركون( بالرفع ُن�سبت البن ابى عبلة)1( 
ويت�سح �سبب جر )امل�سركني( يف القراءة املتواترة حيث عطف )امل�سركني(   

على )اهل الكتاب( املجرور بــ )من( 
القراءات فيوجه على ان  الكلمة نف�سها يف �سواذ  به  الرفع الذى رويت  اأما   
)امل�سركون( معطوف على )الذين( املرفوع – مبنى على ال�سكون يف حمل رفع الأنه 
فاعل )يوُد()2(، وال خالف يف املعنى بني القراءتني املتواترة باجلر، وال�ساذة بالرفع 
اْذ هو يف كلتا القراءتني: ال يحب الكافرون من اهل الكتاب، وامل�سركون، ان ينزل 

على نبيكم حممد �سلى الله عليه و�سلم �سيئا من القران ملا فيه من اخلري لكم)3(.
3/ )�ملغفرة(: 

قرا   ،]221 ]�لبقرة:  بإذنه{  وَالْمَْغفِرَةِ  الْجَنَّةِ  اىل  يَدْعُوَ  }وَاللّهُ  تعاىل:  قوله  من   
( باجلر، عطفا على )املجرور( بــ )اىل( واملعنى على قراءة اجلمهور  اجلمهور )واملغفرةرِ
باجلر، ان الله تعاىل يدعو عباده لطاعته اعتقادا وعمال، وان هذه الطاعة �ستف�سى 

بهم اىل غفران ذنوبهم وخلودهم يف اجلنة.
باإذنه( بالرفع، وُن�سبت  ورويت يف �سواذ القراءات بقراءة �ساذة )واملغفرة   

لالأعم�ض واحل�سن الب�سرى )4(.
وتوجيه الرفع يف هذه القراءة ال�ساذة ان )املغفرُة( مبتداأ، واخلرب )باإذنه(   
الله  ان  ال�ساذة:  القراءة  هذه  على  واملعنى  باإذنه(،  )تنال  تقديره:  مبحذوف  متعلق 
يدعو اىل اجلنة ومغفرُته ُتنال باإذنه واملعنيان �سحيحان، فالله تعاىل يدعو يف قرانه 

�لبحر �ملحيط، بوحيان 122/1.   )1( 
�سرح �ل�سموين بحا�سية �ل�سبان 272/2.   )2( 

�حتاف ف�سالء �لب�سر �لبناء �ص159.   )3( 
�حلجه يف �لقر�ء�ت �بن خالويه �ص15.   )4( 
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وعلى ل�سان ر�سوله، واملكلفني اىل فعل ما يكون �سببا يف مغفرته، وهى ال ُتنال اال 
باإذنه ور�ساه. 

املطلب الثاين
ما روى من�سوبًا يف �سو�ذ �لقر�ء�ت وهو جمرور يف متو�ترها

ورد يف �سورة البقرة ا�سمان، رويت قراءتهما يف �سواذ القراءات بالن�سب،   
وهما يف متواتر القراءات باجلر، وهما:

1/)�سبعة(: 
َّمْ يَِجدْ َفصِيَامُ َثلَثةِ ايَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اَذا رَجَعُْتمْ{  من قوله تعاىل: }مَن ل  
]�لبقرة: 196[، قرا اجلمهور )�سبعٍة( باجلر، عطفا على )ثالثة( الواقعة م�ساف اليه من 

�سيام، ورويت قراءتها يف �سواذ القراءات )و�سبعًة( بالن�سب، وُن�سبت هذه القراءة 
ال�ساذة لزيد بن على )1( و ابن ابى عبلة)2(، وتوجيه هذه القراءة على النحو التايل:

اأن يكون العطف هنا على حمل )ثالثة ايام( فكانه قيل: ف�سياٌم ثالثَة اياٍم،   
مَسَْغبَة{  ذِي  يَوْمٍ  فِي  اْطعَامٌ  }او  تعاىل:  قوله  يف  كما  )�سيام(  للم�سدر  اعماال 

]�لبلد:14[. 

حيث اأعمل امل�سدر )اإطعام( وهذا ما ا�سار اليه الزخم�سري)3(، بينما رجح   
ابو حيان ما ا�سار اليه اخلويف وابن عطية اىل ان ن�سب )�سبعًة( على ا�سمار فعل، 
والتقدير: )فلي�سوموا او ف�سوموا �سبعَة( وذهب ما رجحه وذهب اإليه القرطبي)4(.

ولعل ال�سبب لرتجيح ابى حيان ما ذهب اليه اخلويف وابن عطية على ما ذهب   
اإليه الزخم�سري، ان توجيه الزخم�سري يقت�سى ان ينظر اىل )ثالثة( املجرور باعتبار 
)ثالثة(  ون�سب  )�سيام(  بتنوين  ايام(  ثالثَة  )ف�سياُم  يكون  ان  ميكن  الرتكيب  ان 
( باالإ�سافة اىل  ولكن �سورة الرتكيب يف التالوة غري ذلك، بل جاءت على جر )ثالثةرِ

�لبحر �ملحيط،�بو حيان 235-234/1.   )1( 
فتح �لقدير �ل�سوكاين 92/1.   )2( 

�حتاف ف�سالء �لب�سر، �لبناء �ص138-137.   )3( 
�حلجه يف �لقر�ء�ت �بن خالويه �ص6،و�سو�ذ �لقر�ء�ت �لكرماين 26.   )4( 
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)�سيام(،  اما توجيه ن�سب )�سبعَة( على تقدير: )فلي�سوموا( او )ف�سوموا �سبعَة( 
كما نقله ابو حيان )1(، )وهو التخريج الذى ال ينبغي ان يدل عنه(.

والقراءة  )�سبعٍة(  باجلر  املتواترة  القراءتني،  بني  املعنى،  يف  اختالف  وال   
فاقد  املتمتع  على  يجب  هو:  اْذ  املعنى  توؤدى  فكلتاهما  بالن�سب،  )�سبعًة(  ال�ساذة 
الهدى، ان ي�سوم بدال منه ع�سرة ايام ثالثة منها يف ايام احلج قبل رجوعه البلدة، 

و�سبعة بعد رجوعه اليه. 
2/)�ل�سالة(: 

 ،]238 ]�لبقرة:  الْوُسَْطى{  والصَّلةِ  الصََّلوَاتِ  عََلى  }حَافُِظوا  تعاىل:  قوله  من   
قرا اجلمهور يف متواتر القراءات )وال�سالةرِ الو�سطى( بجر ال�سالة، الأنها معطوفة 
ال�سالة  على  باملحافظة  االمر  ان  القراءة  هذه  وتفيد  ال�سلوات(  )على  على جمرور 
الو�سطى اوكد من االمر باملحافظة على �سائر ال�سلوات، حيث جاء االمر بها مرتني، 
مرة ب�سيغة العموم يف )ال�سلوات( لدخولها فيها، ومرة بالتخ�سي�ض لعطفها عليها 
بالواو، مما يدل على ان االمر باملحافظة على غريها، فالواو اذا جاءت خم�س�سة دلت 

على ف�سل ما تخ�س�سه.)2( 
بن�سب  الو�سطى(  )وال�سالَة  �ساذة  بقراءة  القراءات  �سواذ  يف  ورويت   
ال�سالة، وا�سندت هذه القراءة اىل ام املوؤمنني عائ�سة ر�سى الله عنها، وقرا بها ابو 

جعفر الوا�سطي و احللواين.)3(
لل�سالة  ان  ُيفيد  امر  وهو  االخت�سا�ض،  على  القراءة  هذه  يف  والن�سب   

املتواترة  القراءة  توؤديه  الذى  املعنى  وهو  ال�سلوات،  �سائر  على  مزية  الو�سطى 
اأي�سًا)4(.

�جلامع لأحكام �لقر�ن �لقرطبي 429/1 وروح �ملعاين �للو�سي 275/1.   )1( 
�لبحر �ملحيط، �بو حيان 234/1.   )2( 

�جلامع لأحكام �لقر�ن، �لقرطبي 44/1.   )3( 
�لبحر �ملحيط، �بوحيان،145/2.   )4( 
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باجلر،   ) )وال�سالةرِ املتواترة  القراءتني  بني  اي�سا  املعنى  يف  اختالف  وال   
والقراءة ال�ساذة )وال�سالَة( بالن�سب، فاملعنى واحد فيها. 

املطلب الثالث
 ما روى معرفة يف �سو�ذ �لقر�ء�ت وهو يف متو�ترها نكرة 

ورد يف القران كلمة واحدة اي�سا قرئ معرفة يف القراءات ال�ساذة بينما جاء   
نكرة يف متواترها، وهى:

1/)حياٍة(: 
قرا   ،]96 ]�لبقرة:  حَيَاةٍ{  عََلى  النَّاِس  أحْرَصَ  َّهُمْ  }وَلََتِجدَن تعاىل:  قوله  من   

اجلمهور )على حياة( بالتنكري يف )حياة(.
وُن�سبت  بالتعريف،  )على احلياة(  �ساذة  قراءة  القراءات  ورويت يف �سواذ   
هذه القراءة ال�ساذة الأبى بن كعب ر�سى الله عنه)1(، والالم يف )ولتجدنهم( واقع يف 
جواب ق�سم حمذوف، واخلطاب للنبي �سلى الله عليه و�سلم، و�سمري جماعة الذكور 
الغائبني يعود على اليهود)2(، وكانوا احر�ض النا�ض على احقر حياة واقل لبث، وهى 
احلياة الدنيا، لعلمهم انهم يف من اخلا�سرين، لكفرهم بالقران وخامت النبيني �سلى 

الله عليه و�سلم )3(.
 ) )احلياةرِ و�ساذها  بالتنكري،  )حياٍة(  يف  القراءات  متواتر  بني  والفرق   
بالتعريف، اْذ ان التنكري ُيفيد حر�ض اليهود على اية حياة كيفما كانت، فال يهمهم 

ان تكون حياة عزيزة او حياة ذليلة )4(.
اما حر�ض االن�سان على احلياة فامر م�سروع غري مذموم، الن اخل�سوع   
لذا  احلياة،  يكون يف حال  انا  نواهيه،  واجتناب  اوامره  بامتثال  تعاىل،  الله  اىل 

فالتعريف يف القراءة ال�ساذة ال يفيد ما يقيده التنكري يف القراءة املتواترة)5(. 
�لبحر �ملحيط، �بو حيان 145/2.   )1( 

�سو�ذ �لقر�ن، �لكرماين �ص30.   )2( 
�جلامع لأحكام �لقر�ن، �لقرطبي 61/2.   )3( 

�لبحر �ملحيط، �بو حيان 240/1.   )4( 
�حلجه يف �لقر�ء�ت �ل�سبع،�بن خالويه �ص 13،و�سو�ذ �لقر�ن، �لكرماين �ص39.   )5( 
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خامتـــــة
وال�سالة  اليه،  هدانا  ان  لوال  لنهتدي  كنا  وما  لهذا  هدانا  الذى  لله  احلمد   

وال�سالم على معلم الب�سرية االأوىل �سيدنا حممد �سلى الله عليه و�سلم. 
يف ختام هذه الدرا�سة االختالف النحوي باختالف والقراءات، حيث تناولت   
متواتر  رويت يف  التي  اال�سماء  من  واملجرورات  واملن�سوبات  املرفوعات  الدرا�سة 

القراءات بحالة، ورويت يف �ساذها بحالة اخرى. 
فمن اال�سماء املرفوعة ما جاء من�سوبا وهذا النوع اكرث احلاالت ورودا يف   
�سورة البقرة )12( اثنا ع�سر ا�سمًاًًً، ومنها ما جاء يف ال�سواذ جمرورا وهو قليل 
يتجاوز  قليل جدا مل  كذلك  من�سوبا وجمرورا، وهو  ومنها  واحد،  ا�سم  جدا، يف 
اال�سم الواحد، ومنها ما اختلفت فيه عالقة الرفع فجاء يف متواتر القراءات مرفوعا 

بال�سمة، ويف �ساذها مرفوعا بالواو، وذلك يف ا�سم واحد اي�سًا. 
البقرة  �سورة  يف  ورد  حيث  املن�سوبة،  اال�سمًاًًًء  وهو  الثاين  النوع  وجاء   
)11( احد ع�سر ا�سمًاًًً، رويت يف متواتر القراءات من�سوبة، اما بالفتحة واما بالياء، 
وقد اختلفت نواحي ال�سذوذ فيها، فمنها ما �سذ الأنه روى مرفوعا، وكان هذا اكرث 
االنواع، حيث ورد يف �سبعة ا�سمًاًًًء، ومنها ما �سذ الأنه روى جمرورا وهو قليل جدا، 
واحد  ا�سم  كال�سابق  وهو  مرفوعا وجمرورا  روى  الأنه  �سذ  ما  ومنها  واحد،  ا�سم 
اي�سا، ومنها ما �سذ الأنه روى معرفة، وهو يف متواتر القراءات نكرة، وهو اي�سا 

ا�سم واحد، ومنها ما �سذ الأنه روى بغري تنوين، وهو قيل جدا ا�سم واحد اي�سًا. 
بينما جاء النوع الثالث واالخري اال�سمًاًًًء املجرورة، وهو اقل االنواع انت�سارا   
يف �سورة البقرة، حيث ورد يف )6( �سته ا�سماء فقط، رويت يف متواتر القراءات 
املتواترة،  القراءات  ال�سواذ بخالف ما هي عليه يف  جمرورة، وجاءت روايتها يف 
فمنها ثالثة ا�سمًاًًًء جاءت مرفوعة، وا�سمًاًًًن جاءا من�سوبني، ومنها ا�سم واحد جاء 

مقرتنا بــ )ال(. 
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الدرا�سة  هذه  يف  الواردة  ال�سواذ  ء  اال�سمًاًًً جميع  بان  القول  وميكن  هذا   
ت�سرتك اما يف فقدان ال�سند املتواتر، او خمالفة الر�سم العثماين. 

ويتبني اي�سا ان االختالف االعرابي بني متواتر القراءات و�ساذها مل يوؤد   
)اهبطوا  تعاىل  قوله  و  االختالف  ويكون  ي�سريه،  كلمات  االيف  املعنى،  يف  تعددا 

ر( بدون تنوين، وقوله تعاىل )على حياة( بالتنكري و )على احلياة( بالتعريف.  م�سَ
للحرف  مقابال  عاما،  �سورة  بكل  االعرابي  االختالف  اعتبار  ميكن  اي�سا   

الرابع من االحرف ال�سبعة، ف�سال عن ذلك ميكن ادراج   كذلك:
 �لنتائج:

اإن كثريا من اخلالف يف القراءات انا يوجه بانه لغات لقبائل.  /1
اإن كثريا من اخلالفات يف االعراب او التاأويل كان من املمكن ح�سمها بالرجوع   /2
اىل املعني فاأحيانًا يكون املعني االقوى ال�سق بكتاب الله – تعاىل – واحيانا 
يراد بذلك التو�سع باملعنى فتكون 3/ االأوجه املحتملة كلها مطلوبة وال جتريح 

بني قراءة اخرى او بني راي اخر.
خالف  هو  القراء  او  القراءات  وا�سحاب  النحويني  بني  اخلالف  ان  ات�سح   

منهجي انعك�ض على احكام كل من الفريقني.
مل يتقيد القراء اإىل ما يحيط بهم يف بيئاتهم يخ�سعوا القراءة اىل ما يحيط بهم   /4

يف بيئاتهم من ظواهر لغوية او لهجات حملية.
كان منهج القراء اأكرث دقة وا�سلم يف نقل اللغة وروايتها، اذ كانت متثل واقع   /5

لغة العرب.
�لتو�سيات:

االهتمام بدرا�سة لغات العرب.  /1
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التأمني االجتماعي للعمال ودوره يف دعم مبدأ التكافل االجتماعي يف الفقه اإلسالمي والقانون
د. علي ح�صني اجليالين ح�صني•

ملخـــــــــ�ص
يعمل  نظام  التاأمينات االجتماعية يف احلقيقة هي  الدرا�سةاأن  اأهمية  جاءت   
على حتقيق االأمن االقت�سادي للعمال يف حالة تعر�سهم الأحد املخاطر االجتماعية، 
كما اأن هذا النظام مرتبط بتحقيق اأهداف ياأتي يف مقدمتها قيم التكافل االجتماعي 
وما يعنيه من تراحم وترابط بني جميع اأفراد املجتمع �سعيًا لتوفري االأمن االإن�ساين 
و�سبل العي�ض الكرمي. هدفت هذه الدرا�سة اإىل التعريف مبفهوم التاأمني والتكافل 
االجتماعي، بيان دور التاأمني االجتماعي يف دعم التكافل داخل املجتمع. انتهجت 
عدة  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت  املقارن.  واملنهج  التحليلي،  اال�ستقرائي  املنهج  الدرا�سة 
نتائج وتو�سيات، اأهم النتائج هي اإن كال من التاأمني واالجتماعي والتكافل االجتماعي 
يهدفان اإىل حتقيق غاية واحدة، واإن كانت هذه الغاية اأكرث �سمواًل يف نظام التكافل 
االجتماعي من حيث االأ�سخا�ض واحلاجات واجلوانب، ويختلفان يف الو�سيلة لهذا 
الهدف، والتاأمني االجتماعي ي�ساهم ب�سورة كبرية يف دعم قيم التكافل يف املجتمع. 
التاأمني االجتماعي يف  اأموال  التو�سيات ب�سرورة اال�ستفادة من  اأهم  بينما جاءت 
اجلوانب اال�ستثمارية- من دون اإخالل مببداأ ا�ستغالل التاأمني االجتماعي- ولذلك 
لدعم التنمية االجتماعية وامل�سروعات ت�ساهم يف النه�سة االقت�سادية وتعود فائدتها 

على العمال واملجتمع ككل.
�لكلمات �ملفتاحية:

التنمية  االجتماعي،  ال�سلم  االجتماعي،  التكافل  االجتماعي،  التاأمني   
االقت�سادية، ا�سرتاكات التاأمني. 

– ال�سودان. اجلزيرة  جامعة  القانون-  كلية   - م�سارك  اأ�ستاذ  	•
 

�لبحث رقم )10(
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Abstract
 The importance of the study is that social insurance is, in 
fact, a system that works to achieve economic security for workers 
in the event that they are exposed to one of the social risks, and 
that this system is linked to achieving goals, foremost of which 
are the values of social solidarity and what it means in terms of 
compassion and cohesion between all members of society in order 
to provide human security and livelihoods. Generous. This study 
aimed to introduce the concept of insurance and social solidarity, 
and to clarify the role of social insurance in supporting solidarity 
within society. The study followed the inductive analytical 
approach and the comparative approach. The study reached 
several results and recommendations, the most important results 
are that both insurance, social and social solidarity aim to achieve 
one goal, although this goal is more comprehensive in the social 
solidarity system in terms of people, needs and aspects, and they 
differ in the means for this goal, and social insurance contributes 
significantly	In	supporting	the	values	of	solidarity	in	society.	While	
the most important recommendations came about the necessity of 
making use of social insurance funds in the investment aspects 
- without prejudice to the principle of utilizing social insurance 
- and therefore to support social development and projects that 
contribute	 to	 the	economic	 renaissance	and	benefit	workers	 and	
society as a whole.
Key words:
 Social insurance, social solidarity, social peace, economic 
development, insurance contributions.
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مقدمــــــــــة
جلاأ التفكري الب�سري اإىل التاأمني االجتماعي حلل بع�ض م�ساكله االقت�سادية،   
اطمئنان  االقت�سادي، وهو  باالأمن  الوقت احلا�سر  ت�سميته يف  ملا ميكن ويكرث  اأو 
الفرد اإىل اأنه �سيجد ما يعينه على حتمل م�ساق احلياة املالية اإذا انقطع مورد رزقه 
للحرمان هو  يتعر�ض  اأو حكمًا، فال  اأنخف�ض دخله حقيقًة  اأو  االأ�سباب،  ل�سبب من 

واأفراد اأ�سرته التي يعيلها.
ة، اأي بهدف  ظهرت فكرة التاأمينات االجتماعية يف بداية االأمر كفكرة طائفيَّ  
مد نوع معني من االأمان اإىل طائفة معينة من طوائف املجتمع، وهي طائفة العمال، اإالَّ 
اأنَّ هذه الفكرة �سرعان ما تطورت تطورًا كبريًا وتلقفتها املواثيق واالإعالنات الدولية 
ها حق لطبقة  اأنَّ اإليها االآن ال على  واالتفاقيات الدولية بالن�ض عليها، واأ�سبح ينظر 
ها حق لكل فرد من اأفراد املجتمع، اأي اأ�سبح  معينة من طبقات املجتمع، ولكن على اأنَّ
ه حق من حقوق  ينظر للحق يف التاأمني االجتماعي اأو يف االأمان االجتماعي على اأنَّ
االإن�سان. هذا التطور الذي حلق بفكرة التاأمني االجتماعي كان له بحق اآثار كبرية على 
اجتاهات الت�سريعات، حيث ترجمته يف الت�سريعات الداخلية التي و�سعت كثريًا من 
نطاق التاأمينات االجتماعية بهدف مد مظلتها اإىل جميع اأفراد ال�سعب تاأكيدًا العتبار 
هذا احلق حقًا من حقوق االإن�سان، هذا التو�سع الذي ظهر من ناحيتني، االأوىل هي 
منه،  امل�ستفيدين  االأ�سخا�ض  حيث  من  االجتماعية  التاأمينات  تطبيق  نطاق  تو�سيع 
والثانية هي تو�سيع نطاق التاأمينات االجتماعية من حيث مدى ما متنحه لالأفراد من 

حماية تاأمينية.
اإىل  االإن�سان  فحاجة  والفكرة،  الن�ساأة  قدمية  االجتماعي  التكافل  وفكرة   
بطبيعتها  فالب�سرية  التكافل،  جوهر  ت�سكل  الفرد،  اإىل  املجتمع  وحاجة  جمتمعه، 
تبحث دومًا عن كل ما يكفل لها االأمن االجتماعي ويوؤمنها �سد املخاطر االجتماعية 
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مفهوم  التكافل  اإن  كما  واخلوف.  والقلق  احلاجة  من  ويحررها  القدر،  ومفاجاآت 
اجتماعي روحي يرتبط مبقا�سد الدين، ويلت�سق باأهدافه وغاياته ال�سامية، ولذلك 
اعتنى به االإ�سالم احلنيف عناية بالغة، بل جعله جزءًا اأ�سياًل من قوام املجتمع امل�سلم 
حتقيق  اإىل  تنتهي  كرمية،  غايات  اإىل  يهدف  الأنه  والروحية،  املادية  قوته  واأ�سا�ض 

الرعاية االقت�سادية واالجتماعية واالأخالقية جلميع اأبناء املجتمع.
�أهمية �لدر��سة:

نظام  هي  احلقيقة  يف  االجتماعية  التاأمينات  اأن  يف  الدرا�سة  اأهمية  تكمن   
املخاطر  الأحد  تعر�سهم  حالة  يف  للعمال  االقت�سادي  االأمن  حتقيق  على  يعمل 
التطور  م�ستوى  عك�ض  االجتماعية  للحماية  الوطنية  فاملنظومة  وعليه  االجتماعية، 
االجتماعي واالقت�سادي، مبا ي�سمن حتقيق حماية للعمال ولعائالتهم، كما اأن هذا 
النظام مرتبط بتحقيق اأهداف ياأتي يف مقدمتها قيم التكافل االجتماعي وما يعنيه من 
تراحم وترابط بني جميع اأفراد املجتمع �سعيًا لتوفري االأمن االإن�ساين و�سبل العي�ض 

الكرمي.
�أهد�ف �لدر��سة:

تهدف الدرا�سة اإىل:  
1/ التعريف مبفهوم التاأمني االجتماعي ون�ساأته واأهدافه.

2/ التعريف مفهوم التكافل االجتماعي واأهميته.
3/ بيان دور التاأمني االجتماعي يف دعم التكافل داخل املجتمع.

منـهج �لدر��سة:
واملنهج  التحليلي،  االإ�ستقرائى  واملنهج  الو�سفي،  املنهج  الباحث  ينتهج   

املقارن.
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م�سكلة �لدر��سة:
ميكن �سياغة م�سكلة الدرا�سة يف االإجابة على االأ�سئلة التالية:  

1/ ما هو مفهوم التاأمني االجتماعي ون�ساأته واأهدافه؟
2/ ما هو مفهوم التكافل االجتماعي واأهميته يف املجتمع؟

3/ ما مدى تاأثري نظام التاأمني االجتماعي يف دعم مبداأ التكافل يف املجتمع؟
هيكلة �لدر��سة:

املبحث االأول: مفهوم �لتاأمني �لجتماعي.
املبحث الثاين: مفهوم �لتكافل �لجتماعي.

املبحث الثالث: �أثر قو�عد �لتاأمني �لجتماعي يف دعم �لتكافل د�خل �ملجتمع. 
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املبحث االأول
 مفهوم �لتاأمني �لجتماعي

املطلب االأول
تعريف �لتاأمني �لجتماعي

من   معني  لتاأمني حد  الدولة  به  تقوم  )نظام  باأنه:  االجتماعي  التاأمني  يعرف   
تدفع حل�ساب  التي  الفردية  اال�سرتاكات  مقابل  االأفراد،  اأو جلميع  لبع�ض،  العي�ض 
امل�ستفيدين- من قبلهم ومن قبل اأ�سحاب العمل والدولة اأي�سًا يف بع�ض االأحيان- 
العمل،  واإ�سابات  وال�سيخوخة،  والعجز  كاملر�ض،  واحلاجة  العوز  حالة  يف  وذلك 

والوالدة والوفاة، وغريها من الطوارئ التي تعّر�ض االإن�سان اإىل احلاجة()1(.
وُيعّرف باأنه: )نظام يقت�سر على فئات معينة لغر�ض حماية هذه الفئات اإذا ما   

عجزت من التك�سب، ويكون ب�سورة اإلزامية لهذه الفئات()2(.
وكما ُعّرفه البع�ض باأنه: )و�سيلة تتخذها احلكومة لتحقيق ال�سمان االجتماعي،   
اإعانات  على  ويح�سلون  والعدد،  املقدار  حمددة  ا�سرتاكات  االأفراد  يدفع  ومبقت�ساه 

نقدية وخدمات اأدت اإىل تقليل القدرة على الك�سب اأو زيادة امل�سروفات()3(.
وكما ُيعّرف باأنه: ) التاأمني الذي تقوم به احلكومات لرعاية م�سالح مواطنيها   
البدنية  فاإذا تعر�ست قواهم  العي�ض،  الذين يعتمدون على قوة عملهم يف  العاملني، 
فرتة  هذا اخلطر طوال  على حتمل  لهم  معينًا  االجتماعي  التاأمني  كان  اخلطر،  اإىل 

تعر�سهم له()4(.
ويعرف باأنه: )جمموعة من الو�سائل التي يهدف اإىل تعوي�ض اأفراد املجتمع-   

اأو بع�ض منهم- عن نتائج خماطر معينة، تو�سف باأنها خماطر اجتماعية()5(.
د. �سادق مهدي �ل�سعيد ، �ل�سمان �لجتماعي وتطبيقه يف �لعر�ق در��سة مقارنة، د�ر �لفكر �لعربي، �لقاهرة، 1957م، �ص20.   )1( 

د. �أبي �لف�سل هاين بن فتحي �ل�سكندري، �لتاأمني �أنو�عه �ملعا�سرة، د�ر �لع�سماء، دم�سق، 2009م، �ص50.   )2( 
د. حممد مبارك حتجري، �ل�سمان �لجتماعي، د�ر �إلهنا للطباعة و�لن�سر، �لقاهرة، 1956م، �ص72.   )3( 

�أبو �ملجد حرك،  من �أجل تاأمني �إ�سالمي معا�سر، د�ر �لهدى للن�سر و�لتوزيع، �لقاهرة، �لطبعة �لأوىل، 1993م، �ص26.   )4( 
حممد ح�سن قا�سم، قانون �لتاأمني �لجتماعي، د�ر �جلامعة �جلديدة للن�سر، �لإ�سكندرية، 2003م، �ص7.   )5( 
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يعني  اقت�سادي  اجتماعي ذو طابع  نظام  باأنه:  ال�سيا�سي  القامو�ض  وعّرفه   
قيام الدولة بتوفري حد اأدين ملعي�سة طوائف من املوطنني تعر�ض حياتهم لل�سياع ما 
مل تبادر الدولة اإىل م�ساعدتهم على اأ�سا�ض ت�سريعات تكفل لهم هذه امل�ساعدة باعتبار 
التاأمني االجتماعي  التي يطبق عادة فيها نظام  اأنها حق ال منحة، وت�سمل احلاالت 
املر�ض والبطالة واالإ�سابة والعجز وال�سيخوخة، فيمنح العامل العاجز عن الك�سب 
معا�سًا يتنا�سب مع االأجر االأ�سلي ي�سرف من �سندوق التاأمينات االجتماعية الذي 

ي�سرتك يف متويله العامل و�ساحب العمل واحلكومة بن�سب خمتلفة()1(.
وترى منظمة العمل الدولية اأن مفهوم التاأمني االجتماعي: )عبارة تدل اأواًل   
على احلماية التي يكفلها املجتمع الأفراده بف�سل جمموعة من التدابري العامة، وت�سن 
�سد املخاطر االقت�سادية واالجتماعية والتي يحتمل اأن يقع فيها هوالء االأفراد ل�سبب 
ما، ك�سياع اأو نق�ض ح�سا�ض يف الدخل املر�سي الوالدة، اإ�سابات عمل واأمرا�ض 
الطبي  العالج  �سبق  ما  اإىل  وي�ساف  الوفاة،  ال�سيخوخة،  العجز،  البطالة،  مهنية، 

ومنح اإعانات للعائالت ذوي االأطفال()2(.
تطلق كثريًا من م�سطلحات التاأمني االجتماعي، وال�سمان االجتماعي، على   
ها مرتادفات ملعنى واحد، اإالَّ اأنَّ ا�ستخدامها على هذا النحو يحمل يف طياته اخللط  اأنَّ
الوا�سح يف كل معنى من هذه املعاين، فالتاأمني االجتماعي و�سيلة من بني و�سائل 
متعددة ميكن بها الو�سول اإىل حتقيق االأمان االجتماعي، الذي هو هدف كل دولة 
ت�سعى جاهدة اإىل حتقيقه ملواطنيها، يف حني اأنَّ ال�سمان االجتماعي يجمع يف طياته 
ة، والتي تهدف يف النهاية اإىل  جمموعة من الو�سائل التي تتحلى باحلماية القانونيَّ

حتقيق االأمان االجتماعي)3(.

د. �أحمد عطية �لله، �لقامو�ص �ل�سيا�سي، د�ر �لنه�سة �مل�سرية، �لقاهرة، �لطبعة �لثالثة، 1968م، �ص257.   )1( 
د. جميلة بر�هيمي، �ل�سمان �لجتماعي، جملة �ملر�سد، �لعدد )6(، 1997م، �ص33.   )2( 

د. يو�سف �إليا�ص ، �لوجيز يف قانون �لعمل و�ل�سمان �لجتماعي، بغد�د �لطبعة �لأوىل، )1984م(، �ص202 .   )3( 
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ة  القانونيَّ القواعد  جمموعة  عن  عبارة  االجتماعي  ال�سمان  فاإن  هذا  وعلى   
مواجهة  يف  لالأفراد  االجتماعي  االأمان  لتحقيق  اإلزامية  و�سيلة  بها  تنظم  التي 
اأو  تقاعدية  رواتب  على  بح�سولهم  القانون  دها  يحدَّ والتي  االجتماعية،  املخاطر 
معا�سات وم�ساعدات اجتماعية يف مقابل اال�سرتاكات التي يدفعها اأ�سحاب العمل 

والعمال)1(.
ونرى اأن التاأمني االجتماعي هو نظام قائم بنف�سه �سواء اتخذته الدولة منفردًا   
اأو مع غريه من االأنظمة، كامل�ساعدات االجتماعية لتحقيق ال�سمان االجتماعي جلميع 
الدخل  اأ�سحاب  بني  الدولة متيز  دامت  ما  ا�ستقالليته  يفقد  اإن  من غري  املواطنني، 
الدولة  وتوجب  التمييز،  هذا  يوجد  مل  اإذا  اأما  االجتماعي،  ال�سمان  يف  وغريهم 

للجميع حقوقًا مت�ساوية فال يكون ذلك النظام تاأمينًا اجتماعيًا بل كفالة اجتماعية.
املطلب الثاين

ن�ساأة وهدف �لتاأمني �لجتماعي 
وقد اأ�سبح التاأمني االجتماعي يف التاريخ املعا�سر نظامًا قانونيًا موؤ�س�سيًا،   
ة ونطاق تطبيقه، واملخاطر التي يغطيها  ة واالإداريَّ ة واملاليَّ ة والفنيَّ يت�سمن نظمه القانونيَّ
ومموليه، وامل�ستفيدين من املزايا التي يقدمها، ومل يكن كذلك يف املا�سي، واإن كانت 
الفكرة قدمية قدم املجتمع الب�سري، ولكنها تطورت عرب مراحل تاريخية متالحقة، 
اأ�سهمت فيه  النظام �سائد يف الوقت احلا�سر  اإىل  الفكرة وترجمتها  اأنَّ تبلور  غري 
بق�سط وافر الظروف احلرجة التي جنمت عن الثورة ال�سناعية يف اأوروبا، والكفاح 
االأ�سطوري للنقابات العمالية التي تعمل على حتقق االأمان االقت�سادي واالجتماعي 
املنا�سرة  االجتماعية  املدار�ض  الكفاح  ذلك  و�ساند  التحقيق،  واجب  هدفًا  للعمال 

للفئات ذات املراكز االقت�سادية ال�سعيفة، وياأتي يف مقدمتها العمال االأجراء)2(.
د. رم�سان �أبو �ل�سعود، �سرح قانون �لعمل، �لد�ر �جلامعية للطباعة و�لن�سر، بريوت، )1983م(، �ص286 .   )1( 

د. حممد عثمان خلف �لله، قانون �لتاأمينات �لجتماعية �ل�سود�ين يف �سوء معايري �لعمل �لعربية و�لدولية، جامعة �لنيلني، كلية �لقانون،    )2( 
�ص2.



{303}العـدد اخل�م�س  والع�صـرون - �صفر  1444هـ / �صبتمرب  2022م

التي  االأخطار  تفادى  دائمًا  ويحاول  االأمان،  اإىل  بطبعه  االإن�سان  وي�سعى   
يتعر�ض لها، والتي تهدده، �سواًء يف حياته املادية كالعجز وال�سيخوخة والوفاة، اأو 
فيما يتعلق بحياته املعنوية والروحية، وخا�سة �سعوره بالبوؤ�ض واحلاجة، وما يثقل 
كاهله من اأعباء، مما يدفعه دائمًا اإىل اتخاذ اأي و�سيلة حلماية نف�سه من هذه االأخطار 

للو�سول اإىل االأمان االجتماعي)1(.
وجد يف م�سر على ورقة من اأوراق الربدي ما يثبت وجود جمعيات كانت   
املدينة-  ن�ساأة  مع  قامت-  روما  ويف  اأع�سائها،  اأحد  وفاة  عند  معينة  مبالغ  تدفع 
جمعيات للم�ساعدات التبادلية، وكان اأقدمها )جمعية املعهد الروماين(، وهي احتاد 
ي�سم عامة النا�ض، وكانت توفر تكاليف اجلنازة يف حالة وفاة اأحد اأع�سائها، عن 
طريق اال�سرتاكات التاأمينية، ويف العراق- يف زمن حمورابي- كانت هناك بع�ض 
عند  خا�سة  الأبنائها،  املعونة  تقدم  واملهنية  اخلريية  التعاونية  العونية  املوؤ�س�سات 
القدمية،  الع�سور  منذ  والرومان  واليونان  ال�سني  يف  ومثلها  واالقت�ساء،  احلاجة 

تتكون اأموالها من ا�سرتاكات االأع�ساء وعطاءات املح�سنني)2(.
يرجع ظهور م�سطلح التاأمني االجتماعي الأول مرة كتنظيم قانوين موؤ�س�سي   
اإىل القانون الذي اأقرتحه الرئي�ض االأمريكي "فرانكلني روزفلت" واأجازه الكونغر�ض 
يف اأغ�سط�ض )1935م(، واأ�ستمل على: تاأمني البطالة وتاأمني ال�سيخوخة، وذلك اإثر 
ناعي االأمريكي، و�سعف القوة ال�سرائية للعمل نتيجة  تف�سي البطالة يف املجتمع ال�سِّ
ناعي لل�سركات، وانهيار البنوك واأ�سواق االأوراق املالية  لتوقف، وتاأثر الن�ساط ال�سِّ

)1929م()3(. �سنة  الطاحنة  االقت�سادية  االأزمة  اإثر   ،" "البور�سة 
كما اإنَّ تفاقم االأزمة العمالية، وتخلف االأنظمة القائمة عن معاجلتها، وازدياد   
االجتماعي،  التاأمني  نظام  هو  جديد  نظام  ظهور  اإىل  اأدى  العمايل،  القطاع  نفوذ 

د. حممد عبد �لله �لظاهر، مكافاأة �خلدمة بني قانون �لعمل وقانون �ل�سمان �لجتماعي، مرجع �سابق، �ص79 .   )1( 
زهدي بن �سريف يكن، �سرح قانون �ملوجبات و�لعقود مع مقارنته بال�سر�ئع �لإ�سالمية و�لرومانية و�لقو�نني �حلديثة، د�ر �لثقافة، بريوت،    )2( 

�لطبعة �لأوىل، 1970م، ج15، �ص17.
د. حممد عثمان خلف �لله، قانون �لتاأمينات �لجتماعية �ل�سود�ين يف �سوء معايري �لعمل �لعربية و�لدولية، مرجع �سابق، �ص2.   )3( 
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د االأنواع التي يغطيها  ر حقوقًا للعمال عند تعر�سهم لبع�ض املخاطر، وحدَّ الذي قرَّ
ن عليهم ترتيب امل�ساعدة)1(. واحلاالت التي ي�ستحق فيها املوؤَمَّ

اأهمية كبرية حلياة االأفراد، وللدور  التاأمني االجتماعي من  ونظرًا ملا ميثله   
اخلطري الذي يلعبه يف تنفيذ ال�سيا�سة االجتماعية للدولة، كان ال بد لهذه االأخرية 
من  مبا�سرة،  غري  وب�سورة  املهم،  املرفق  هذا  اإدارة  على  االإ�سراف  تتوىل  اأن  من 
اأجل احلفاظ على ما تتمتع به املوؤ�س�سة التي ت�سرف على تنفيذ وحتقيق الغايات من 

ال�سمان االجتماعي)2(.
اإال  اإجباريًا  وجعله  االجتماعي  التاأمني  لفر�ض  احلكومات  تدخل  يكن  ومل   
اعرتافًا باأهمية نظام التاأمني يف حل امل�ساكل االجتماعية املتعلقة بفقد الرجل لدخله، 
حال  يف  له  املوؤمن  لورثه  معا�سات  اأو  معينة  مبالغ  دفع  ي�سمن  التاأمني  فاإن  ولهذا 

الوفاة)3(.
املالية،  االأرباح  اإىل حتقيق  له وتطبقه، وال تهدف  ت�سرع  التي  والدولة هي   
�ساأن التاأمني التجاري، وهذا ال يعنى اأن الدولة لي�ست لها م�سلحة اأخرى يف قيامه، 
القيد  وهذا  واالجتماعية،  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  الناحية  من  ح�سن  مردود  له  اإذ 
يخرج التاأمني الذي متار�سه كثري من ال�سركات التجارية- ولو كانت مملوكة للدولة- 
الأن  التجاري،  التاأمني  به  يقوم  العمل مما  واأ�سرار  واالإ�سابات،  للمر�ض  كالتاأمني 
الق�سد منه حتقيق االأرباح املالية، فال يعترب تاأمينًا اجتماعيًا بل هو تاأمني جتاري له 
نف�ض حكمه، فالدولة ت�سرف عليه وغالبًا فت�سن له ت�سريعًا خا�سًا به، ويتم تطبيقه- يف 
الغالب- عن طريق هيئة عامة تابعة لها مبا�سرة، وقلياًل عن طريق بع�ض املوؤ�س�سات 

املت�سلة ات�سااًل وثيقًا باملزمن عليهم.

د. �إبر�هيم ح�سني �لع�سل، �لعمل و�لق�سايا �لعمالية، مرجع �سابق، �ص135 .   )1( 
د. حممد عبد �لله �لظاهر، مكافاأة �خلدمة بني قانون �لعمل وقانون �ل�سمان �لجتماعي، مرجع �سابق، �ص81 .   )2( 

د. �ل�سيد عبد� ملطلب عبده، مبادئ �لتاأمني، د�ر �لكتاب �جلامعي، �لقاهرة، 1981م، �ص60.   )3( 
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ا يف ال�سودان فقد كانت البوادر ل�سمول العمال بنظام للتاأمني االجتماعي  اأمَّ  
نواة اأو �سورة بدائية للتاأمينات االجتماعية، وقد جت�سد ذلك يف تقرير " نظام مكافاأة 
اخلدمة "، و " االإجازة املر�سية مدفوعة االأجر "، ثم " تقرير م�سئولية املخدم عن 
اإ�سابة العمل التي تلحق بالعامل"، على اأ�سا�ض نظرية  " حتمل تبعة املخاطر"، دون 
القانوين  اأو تق�سريه، وااللتزام  املخدم  اإثبات خطاأ  العامل عبء  اإىل حتميل  حاجة 
وب�سببه،  العمل  اأثناء  به  تلحق  التي  االإ�سابة  عن  العامل  بتعوي�ض  املخدم  على 
للتاأمينات  نظام  اإن�ساء  فكرة  لبعث  العمل  امل�سئولني مب�سلحة  توا�سلت جهود  ولقد 
التي و�سعت خططها  العربية  العمل  اإىل منظمة  ال�سودان، فاجتهوا  االجتماعية يف 
وبراجمها للعمل على ت�سميم نظام للتاأمينات االجتماعية لدى كافة الدول االأع�ساء 
وكان من اأولها ال�سودان، حيث اأوفدت املنظمة باالتفاق والتن�سيق مع وزارة اخلدمة 
اأعد  م�سريًا  خبريًا  العمل"  "م�سلحة  لها  تتبع  التي  االإداري،  واالإ�سالح  العامة 
للقانون  املنفذة  واللوائح  بالنظم  و�ساحبه  االجتماعية  التاأمينات  لقانون  م�سروعًا 
ة لالأجهزة التي �سوف ت�سطلع بتنفيذ امل�سروع )1(. فكان قانون  والهياكل التنظيميَّ
التاأمينات االجتماعية ل�سنة )1974م(، ثم تلي ذلك �سدور قانون التاأمني االجتماعي 

ل�سنة 1991م، اأخريًا �سدر قانون املعا�سات والتاأمينات االجتماعية ل�سنة 2016م.

د. حممد عثمان خلف �لله، قانون �لتاأمينات �لجتماعية �ل�سود�ين يف �سوء معايري �لعمل �لعربية و�لدولية، مرجع �سابق، �ص10 .   )1( 
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املبحث الثاين
 مفهوم �لتكافل �لجتماعي

املطلب االأول
تعريف �لتكافل �لجتماعي

يعرف التكافل االجتماعي باأنه: هو اأن يت�سامن اأبناء املجتمع ويت�ساندوا يف   
ما يبنهم �سواء اأكانوا اأفرادًا اأو جماعات، حكامًا اأو حمكومني على اتخاذ مواقف 

اإيجابية كرعاية االأيتام ون�سر العلم، وغري ذلك بدافع من �سعور وجداين عميق)1(.
وذاته،  الفرد  بني  تكافل  من  واأ�سكاله،  �سوره  كل  يف  االجتماعي  التكافل   
وبني الفرد واأ�سرته القريبة، وبني الفرد واجلماعة، وبني االأمة واالأمم، وبني اجليل 
اجلماعة  وبني  وجماعة،  الفرد  بني  التكافل  نطاق  ويف  اأي�سًا،  املتعاقبة  واالأجيال 
والفرد االأمة م�سئولة عن حماية ال�سعفاء فيها ورعاية م�ساحلهم، وتقاتل عنهم عند 
اللزوم، وهي م�سئولة عن فقرائها ومعوزيها فرتزقهم مبا فيه الكفاية من الزكاة، ومن 
القادرين اإذا مل ت�سد الزكاة عوز املحتاجني، والتكافل االجتماعي ثالث االأ�س�ض التي 
تقوم عليها العدالة االجتماعية، واأولها التحرر الوجداين، وثانيها امل�ساواة االإن�سانية 

الكاملة)2(.
بع�ض يف  بع�سهم مع  النا�ض  يعي�ض  اأن  يعنى:  االجتماعي  التكافل  اأن  كما   
حالة تعا�سد وترابط بني الفرد واجلماعة وبني كل اإن�سان مع اأخيه االإن�سان، بحيث 
يرق غنيهم لفقريهم، ويرحم كبريهم �سغريهم، ويحرتم �سغريهم كبريهم، ويعول 
ويوقر  ال�سال،  الر�سيد  يهدى  وان  جائحهم،  حاجة  وي�سد  مري�سهم،  �سحيحهم 
اجلاهل العامل، ويعلم العامل اجلاهل، واأن تنظم اأمور حياتهم واأموالهم فتوجه اإىل 
ما فيه خريهم، واأن ي�سري الفرد يف كفالة جمتمعه فيقوم له املجتمع مبا يلزم عند 
اقت�ساء احلال ذلك، وبذلك ت�سبح كل القوى االإن�سانية يف املجتمع متالقية مت�سامنة 

�أحمد عبده عو�ص، �لتكافل �لجتماعي يف �لإ�سالم، �سركة �لفا للن�سر و�لإنتاج �لفني، �لطبعة �لأوىل، 2008م، �ص18.   )1( 
�سيد قطب، �لعد�لة �لجتماعية يف �لإ�سالم، بريوت، �لطبعة �ل�سابعة، 1967م، 76-62.   )2( 
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يف املحافظة على م�سالح الفرد)1(.
اآحاد  يكون  اأن  اللفظي:   معناه  يف  االجتماعي  التكافل  اأن  البع�ض  ويرى   
ال�سعب يف كفالة جماعتهم، واأن يكون كل قادر، اأو ذي �سلطان، كفياًل يف جمتمعه 
ميده باخلري، واأن تكون القوى االإن�سانية يف املجتمع متالقية يف املحافظة على م�سالح 
االجتماعي  البناء  عن  االأ�سرار  دفع  على  املحافظة  يف  ثم  االأ�سرار،  ودفع  االآحاد 

واإقامته على اأ�س�ض �سليمة )2(.
اأفراده وجماعته،  باأن التكافل يعني ت�ساند املجتمع،  يف حني يراه البع�ض   
بحيث ال تطغي م�سلحة الفرد على م�سلحة اجلماعة، وال تذوب م�سلحة الفرد يف 
م�سلحة اجلماعة، فيعي�ض االأفراد يف كفالة اجلماعة، كما تكون اجلماعة متالقية يف 
م�سالح االآحاد ورفع ال�سرر عنهم(، واأن الت�سامن االجتماعي بني امل�سلمني يقوم 
على دعامتني: ت�سامن اأدبي وت�سامن مادي، والت�سامن االأدبي يقوم على قوة تعرف 
اخلري والف�سيلة وتدعو اإليه، وقوة ت�ستمع وتتقبل بقلوب مطمئنة، وهاتان القوتان 
وتفريج  املجتمع،  حاجة  �سد  اأ�سا�سه  املادي  والت�سامن  واجلماعية،  التعاون  روح 

كرب املكروبني، واملعونة يف حتقيق امل�سالح العامة التي يعم خريها االأفراد()3(.
االأفراد،  بني  متبادلة  م�سئولية  هو  االجتماعي  التكافل  اأن  نقرر  اأن  وميكن   
اأو اجلماعات، اأو الفئات يف املجتمع ل�سد حاجة املحتاجني منهم، والتنا�سر بينهم، 

والإقامة امل�سالح امل�سرتكة والدفاع عنها.
املطلب الثاين

�أهمية �لتكافل �لجتماعي و�سوره
اأ�سل  يف  مت�ساوين  جميعًا  النا�ض  يكون  اأن  يوجب  االجتماعي  التكافل   
له  النتائج واالأعمال مبقدارها، فذو الكفاية  اأن تكون  احلقوق والواجبات، ويوجب 

د. عبد �لعال �أحمد عبد �لعال، �لتكافل �لجتماعي يف �لإ�سالم، �ل�سركة �لعربية للن�سر و�لتوزيع، 1997م، �ص13.   )1( 
حممد �أبو زهرة، �لتكافل �لجتماعي يف �لإ�سالم،  د�ر �لفكر �لعربي، �لقاهرة 1991م، �ص7.   )2( 

عبد �لعزيز �خلياط، �ملجتمع �ملتكافل يف �لإ�سالم، موؤ�س�سة �لر�سالة، بريوت، 1972م، �ص75-74.   )3( 
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من الثمرات مبقدار كفايته، وذو الكفاية املحدودة يكون له مبقدارها من غري جتاوز 
للحد وال �سطط، ويوجب �سد حاجة املحتاجني ممن ال ي�ستطيعون القيام بعمل ي�سد 
عجز العاجزين، ويهيئ العمل للقادرين ويربي الن�ضء تربية تظهر القوى واملواهب، 
فالذين يخرجون اإىل احلياة، وقد فقدوا االإباء الذين يعولونهم ويرعونهم، فاإن التكافل 
يوجب متهدهم ليكونوا لبنات قوية يف بناء اجلماعة، واإن الذين يعجزون بعد القدرة 

من العاملني، على املجتمع اأن ي�سهل لهم احلياة وفاء ما قدموا من خدمات)1(.
الفردية  احلياة  جماالت  كل  يف  اأهمية  له  االجتماعي  والت�سامن  والتكافل   
يرى  واآخر  االجتماعي،  للتكافل  جمال  فهو  بغريه  عالقة  له  ما  فكل  واملجمعية، 
والكفائية  واجلنائية  والدفاعية  وال�سيا�سية  والعلمية  االأدبية  النواحي  جماله  اأنه 
اأن جماله م�سالح  واالقت�سادية واالأخالقية واحل�سارية واملعي�سية، وغريهم يرون 
االإفراد وامل�سالح العامة باإقامتها واملحافظة عليها والدفاع عنها، واآخرون يرون اأن 
جماله النواحي املادية واملعنوية- االأدبية- وغريهم يرون اأن جماله اجلوانب املعي�سية 

اأي املادية)2(.
ونظام التكافل يف االإ�سالم نظام كامل، ونظام بكل ما حتمله هذه الكلمة من   
اأنواعًا  معني، فلقد و�سع االإ�سالم اأمثل نظام للتكافل وال�سمان االجتماعي، و�سن 

كثرية من هذا التكافل وهذا ال�سمان)3(.
ن�سو�ض  يف  االجتماعي  والت�سامن  التكافل  ملبداأ  االإ�سالم  اإعالن  ويتجلى   
كثرية من القراآن وال�سنة، ن�سوق منها على �سبيل املثال قوله تعاىل: }إمنا املؤمنني 
أخوة{ ]�حلجر�ت: 10[، وقوله تعاىل: }املؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض{]�لتوبة: 71[، 
وهذه الن�سو�ض ال�سريفة هي غي�ض من في�ض الهدى النابع من اأ�سل كرمي، فالله 

حممد �أبو زهرة، �لتكافل �لجتماعي يف �لإ�سالم،  د�ر �لفكر �لعربي، �لقاهرة 1991م، �ص7.   )1( 
1994م،  �لأوىل،  �لطبعة  بريوت/  �لنفائ�ص،  د�ر  �لإ�سالمية،  �ل�سريعة  �سوء  يف  �لجتماعي  �لتاأمني  حممود،  �آل  حممود  �للطيف  عبد  د.    )2( 

�ص86.
�سعيد عبد �ل�سالم حبيب، �لتكافل و�ل�سمان �لجتماعي يف �لإ�سالم، �ملجل�ص �لأعلى لل�سئون �لإ�سالمية، �لقاهرة، �سل�سلة كتب �إ�سالمية،    )3( 

�لعدد )32(، 1963م، �ص11.
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�سبحانه وتعاىل هو الذي يقرر ابتداًء اأ�سل ذلك التكافل ال�سامل.
واأبرز �سورة للتكافل االجتماعي تلك التي اأر�سي قواعدها ر�سول الب�سرية   
�سلى الله عليه و�سلم يف كتابه لتنظيم العالقة بني املهاجرين واالأن�سار وبني اليهود، 
بعدما هاجر عليه ال�سالة وال�سالم اإىل املدينة واأقام دولة االإ�سالم االأوىل فيها، وقد 
جاء يف ذلك الكتاب من اأنواع التكافل االجتماعي اأن الر�سول �سلى الله عليه و�سلم: 
) اإن املوؤمنني ال يرتكون مفرجًا بينهم اأن يعطوه باملعروف يف فداء اأو عقل()1(، وهذا 
تكافل اجتماعي بني جميع املوؤمنني على اختلف فئاتهم الإعطاء املثقل بالدين وبنفقة 
)امل�سلمون  عليه و�سلم:  الله  نفقة عياله. وقوله �سلى  دينه ويكفيه  يق�سي  ما  العيال 
من  على  يد  وهم  اأق�ساهم،  عليهم  ويجرب  اأدناهم،  بذمتهم  ي�سعي  دماوؤهم،  تتكافاأ 
�سواهم، يرد م�سدهم على م�سعفهم، وم�سرعهم على قاعدهم، ال يقتل موؤمن بكافر، 
ومنا�سرة  ملواالة  املوؤمنني  بني  اجتماعي  تكافل  وهذا  عهده()2(،  يف  عهد  ذو  وال 

بع�سهم بع�سًا.؟؟
الن�سر  له  فاإن  اليهود  من  تبعنا  من  )واأنه  و�سلم:  عليه  الله  �سلى  وقوله   
اجتماعي بني �سكان  تكافل  عليهم()3(، وهذا  واالأ�سوة، غري مظلومني وال منا�سرين 
القوي  ون�سرة  العامة،  والواجبات  احلقوق،  يف  للم�ساواة  واليهود  امل�سلمني  من  املدينة 
لل�سعيف، وقوله عليه ال�سالة وال�سالم: )املوؤمن للموؤمن كالبنيان ي�سد بع�سه بع�سًا()4(.

وقد ت�سمنت وثيقة املدينة تكافاًل اجتماعيًا بني املوؤمنني لتحمل الديات، وفك   
االأ�سرى، واإعطاء املثقل بالدين واملثقل بنفقة العيال، ورد الظامل واملعنوي واملف�سد، 
والنا�سر والتعاون على رد الظامل، وتكافاًل اجتماعًا بني املوؤمنني واليهود للم�ساواة 

والتنا�سر والبذل والدفاع عن املدينة وعن �سكانها والنا�سح بينهم.

�بن ه�سام، �ل�سرية �لنبوية، م�سطفي �لبابي �حللبي و�أولده، �لقاهرة، �لطبعة �لثانية، 1955م، ج1، �ص502.   )1( 
حممد نا�سر �للباين، �سحيح �جلامع �ل�سغري وزياد�ته، �ملكتب �لإ�سالمي، بريوت، �لطبعة �لثانية، 1986م، برقم )6707(.   )2( 

�بن ه�سام، �ل�سرية �لنبوية، م�سطفي �لبابي �حللبي و�أولده، �لقاهرة، �لطبعة �لثانية، 1955م، ج1، �ص503.   )3( 
حممد نا�سر �للباين، �سحيح �جلامع �ل�سغري وزياد�ته، �ملكتب �لإ�سالمي، بريوت، �لطبعة �لثانية، 1986م، برقم )6654(.   )4( 
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التكافل يف االإ�سالم ال يقف عند حدود املال،  واإنا هو تكافل �سامل يف كل   
عالقات احلياة االأخرى، فاالإ�سالم مثاًل يوجب على العامل اأن يعلم اجلاهل، ومن ثم ال 
ي�سن العامل بعلمه على النا�ض، اأو يكتم ما اأدركه من اأ�سرار ال�سريعة والكون، لكي 

ينفرد بالرئا�سة العلمية اأو التميز العلمي)1(.
املطلب الثالث

�أثر قو�عد �لتاأمني �لجتماعي يف دعم �لتكافل د�خل �ملجتمع
الهدف االأ�سا�سي من قيام التاأمني االجتماعي وتطبيقه الق�ساء على احلاجة   
و�سد باب اأبواب الفقر الذي يهدد اأ�سحاب الدخل واأ�سرهم عندما ينقطع اأو ينخف�ض 
حكمًا، ويعتمد يف حتقيق هذا الهدف على تكوين راأ�ض مال ي�سرف منه عند قيام 
اأو  العجز،  اأو  ال�سيخوخة،  ب�سبب  العمل  عن  كاالنقطاع  للعون،  املوجبة  االأ�سباب 

املر�ض، اأو البطالة، اأو زيادة اأفراد االأ�سرة، اأو طروء نفقات مالية كبرية)2(.
االقت�سادية،  التنمية  اأ�سا�سي يف حتقيق  التكافل االجتماعي عامل  ويعترب   
املوارد  ا�ستمرارية  معادلة  خالل  من  ذالها،  حد  يف  االقت�سادية  ال�سيا�سة  يف  بل 
يبقى  اأن  ال  �سكل عملي،  اأن يرتجم يف  ال�سعور  لهذا  بد  لها، وال  العادل  والتوزيع 
جمرد �سعارات من اأجل حتقيق اأهدافه، وحماية الطبقات الفقرية داخل املجتمع من 
االأخطار التي ميكن اأن يتعر�سون لها، لذلك اأ�سحت االإ�سالحات يف جمال ال�سمان 
االجتماعي حتمية بالنظر اإىل التحديات العديدة التي تواجهها كل الدول، هذا ما دفع 
تبني  يواجهها من خالل  التي  العراقيل  ملواجهة  اإىل م�ساعفة اجلهود  القطاع  هذا 
اأنظمة واآليات حديثة وع�سرية تعمل على تب�سيط وت�سهيل االإجراءات للح�سول على 

االأداءات وحت�سينها يف مقدمتها اآلية التعاقد)3(.
�سعيد عبد �ل�سالم حبيب، �لتكافل و�ل�سمان �لجتماعي يف �لإ�سالم، �ملجل�ص �لأعلى لل�سئون �لإ�سالمية، �لقاهرة، �سل�سلة كتب �إ�سالمية،    )1( 

�لعدد )32(، 1963م، �ص13.
1994م،  �لأوىل،  �لطبعة  بريوت/  �لنفائ�ص،  د�ر  �لإ�سالمية،  �ل�سريعة  �سوء  يف  �لجتماعي  �لتاأمني  حممود،  �آل  حممود  �للطيف  عبد  د.    )2( 

�ص119.
د. بلحايف فاطمة، �لنظام �لتعاقدي كلية لتحقيق �لنوعية يف قانون �لتاأمينات �لجتماعية، جملة �لعمل و�لت�سغيل، �لعدد �لر�بع، جو�ن    )3( 

2017م، �ص100.
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وبعقد مقارنة بني نظام التاأمني االجتماعي والتكافل االجتماعي جند العديد من   
اأوجه ال�سبه، فرنى اأنهما يتفقان يف اأن كاًل منهما يوؤدي اإىل �سد حاجة لبع�ض اأفراد 
املجتمع، واأنهما عامالن من عوامل االأمان االقت�سادي واالجتماعي وال�سيا�سي، اأما 
اأوجه االختالف بينهما فتتمثل يف اأن التاأمني االجتماعي نظام قانوين ُيحكم وُينفذ 
من  ينبع  اأخالقي  اإمياين  نظام  فهو  االجتماعي  التكافل  اأما  حمدد،  بقانون  وُيطبق 
التاأمني  اأن  كما  واجتاهات،  قيم  من  وجدانه  يف  ي�ستقر  ما  على  بناء  الفرد،  داخل 
اأما  االإن�ساء،  اختيار يف  ي�سملهم من غري  ُيطبق على من  اإجباري  نظام  االجتماعي 
التكافل االجتماعي فهو نظام اختياري ذاتي يعتمد على الروابط وال�سالت بني االأفراد 
يف املجتمع، باالإ�سافة اإىل اأن التكافل االجتماعي اأ�سعل من التاأمني االجتماعي الأنه 
اأ�سحاب  العاملني من  يغطى �سوى  فاإنه ال  التاأمني  اأما  املجتمع،  اأفراد  يغطي جميع 
حمددة،  االجتماعي  التامني  وجهة  عنهم،  وامل�ستحقني  الكا�سب  واأ�سحاب  االأجور 
فهي موؤ�س�سة اأو هبة عامة غالبًا، يلجاأ اإليها املوؤمن عليه، اأو امل�ستحق عليه، ليح�سل 
على ما ي�ستحقه، اأما التكافل االجتماعي فجهة غري حمددة وهو �سائع بني اجلميع، 
كما اأن مردود التاأمني االجتماعي ال يح�سل اإال باالن�سمام اإليه باعتباره نظامًا ماليًا 
قانونيًا، اأما مردود التكافل االجتماعي فاإنه ال ي�سرط للح�سول عليه �سبق اال�سرتاك 

فيه، اإذ اأ�سا�سه التعاون والتربع عند احلاجة.
وبناء على ذلك ال بد حني يخ�سع ال�سخ�ض لقانون التاأمينات االجتماعية، اأنَّ تتوافر 
لديه �سفة العامل، وتتوافر هذه ال�سفة اإذا كانت هناك عالقة تبعية تربطه ب�ساحب 
ة، كما ينبغي اأن يح�سل العامل على اأجر مقابل  ة القانونيَّ العمل، والعربة هنا بالتبعيَّ

قيامه باأداء العمل، باالإ�سافة اإىل �سروط، وانتظام عالقة العمل)1(.
تتميز نظم التاأمينات االجتماعية باختالف طبيعة العالقة بني العامل و�ساحب   
العمل، كاأجراء الدولة وموظفيها من جهة واأجراء وموظفي القطاع اخلا�ض من جهة 

د. �حل�سن حممد حممد �سباق، �لو�سيط يف �سرح �أحكام قانون �لعمل �جلديد و�لتاأمينات �لجتماعية، مرجع �سابق، �ص403.   )1( 
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اأخرى، وقد يكون التمييز عائدًا لطبيعة العمل نف�سه كالع�سكريني واملدنيني وعمال 
راعة، اأو يكون تبعًا النتظام العمل فهناك  جارة اأو الزِّ ناعة اأو التِّ املناجم وعمال ال�سِّ
العمل امل�ستدمي واملنتظم، وهناك العمل املوؤقت العر�سي اأو املو�سمي اأو املحدد املدة، 
�ساحب  مع  املتعاقد  العامل  فهناك  عميله،  اأو  لعمله  بالن�سبة  العامل  لو�سع  تبعًا  اأو 
ة كاالأطباء  العمل وحتت اإ�سرافه، وهناك امل�ستغلون حل�سابهم فهم اأ�سحاب املهن احلرَّ
كالنجارين  ال�سخ�سية  احلرف  اأ�سحاب  وهناك  وغريهم،  واملحامني  واملهند�سني 

واخلياطني وغريهم.
مراحل  من  مرحلة  هي  فال�سيخوخة  ال�سيخوخة،  �سد  للتاأمني  �سبة  بالنَّ ا  اأمَّ  
" �سن  التاأمني االجتماعي  املوؤمن عليه �سنًا معينًا يطلق عليه يف  ببلوغ  تبداأ  العمر 
العمر  يف  ال�سخ�ض  تقدم  اأن  فيه  �سك  ال  ا  وممَّ ال�سيخوخة،  �سن  اأو   " التقاعد 
ال�سن  ويثبت  ال�ستني،  �سن  بلوغ  هي  اآخر  ومبعنى  العمل.  على  قدرته  ي�سعف 
بو�سائل متعددة منها تقدمي �سهادة ميالد اأو اأي م�ستخرج ر�سمي من �سجل املواليد، 

اأو بحكم ق�سائي، اأو ما ي�سمى بتقدير العمر)1(.
البد من بحث ال�سروط الالزم توافرها يف العامل لكي ي�ستفيد من التاأمينات   
ال  الفئات  بع�ض  منهم  العمل  لقانون  اخلا�سعني  العمال  اأنَّ  جند  حيث  االجتماعية، 
ويف  العمل،  لقانون  خ�سوعهم  من  بالرغم  االجتماعي،  التاأمني  لقانون  تخ�سع 
املقابل هناك عمال ال يخ�سعون لقانون العمل، ومع ذلك يخ�سعون لقانون التاأمني 

االجتماعي)2(.
ه  ه اإذا كان العامل يعمل يف اأكرث من جهة، فاإنَّ ويجب االأخذ يف االعتبار اأنَّ  
�سبة له، بل يقت�سر ا�سرتاك العامل يف التاأمينات على  ال يجوز اأن يتعدد التاأمني بالنَّ
العمل  االأ�سلي، كما اأنَّ االأجر هو االأ�سا�ض ل�سحاب ا�سرتاكات التاأمينات، وهو االأجر 

د. رم�سان �أبو �ل�سعود، �سرح قانون �لعمل، مرجع �سابق، �ص195 .   )1( 
د. �حل�سن حممد حممد �سباق، �لو�سيط يف �سرح �أحكام قانون �لعمل �جلديد و�لتاأمينات �لجتماعية، مرجع �سابق، �ص413.   )2( 
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امل�ستحق للعامل)1(.
ونرى اأن التعاون يف التاأمني االجتماعي بو�سوح، ففيه تعاون بني املمولني   
فيخفف العبء عن اجلميع، وفيه تعاون بني املوؤمن عليهم اإذا ا�سرتكوا يف متويله، 
اإذ ي�سرتك كل منهم بقدر دخله الأنه حم�سوب بن�سبة من االأجر غالبًا من غري اعتبار 
لنوع اخلطر وج�سامته وتكاليفه، حقًا ال توجد نية م�سرتكة لدى املوؤمن عليهم اأو لدى 
املمولني عمومًا للتعاون، ولكنه تعاون مفرو�ض عليهم وال ي�ستطيع اأي منهم اأن يحدد 
مبلغ التاأمني ومدته- كما يف التاأمني التجاري- فاالأمر فيه للقانون الذي يوّحد املزايا 

بني جميع املوؤمن عليهم.
ومن الباحثني من يرى املعا�ض كفالة اجتماعية)2(، فالدولة تقدمها للعاملني   
يف خدمتها، من خالل اأنظمة املعا�سات احلكومية، ولغريهم، من خالل اأنظمة التامني 
االجتماعي، واحلق اأن املعا�ض يكون من الكفالة االجتماعية يف اأنظمة التاأمني اململوؤة 
اإيرادها  من الدولة بانفراد باعتبارها �ساحبة �سلطة ال باعتبارها �ساحبة عمل من 
باال�سرتاك مع  اأو  بانفراد  العمل  اأ�سحاب  املمولة من  اأو املخ�س�سة، وكذلك  العامة 
الدولة، اأما االأنظمة املمولة من املوؤمن عليهم فهو من التكافل االجتماعي، وهذه النظرة 
مل  الكفالة  اأو  التكافل  هذه  اأن  على  تكافل،  اأو  كفالة  اإما  فهي  البدالت  على  تنطبق 
يبنيا على اأ�سا�ض احلاجة القائمة املتيقنة، وغنما على اأ�سا�ض احلاجة املظنونة، وقد 
جعل انقطاع الدخل الأي �سبب من االأ�سباب عالمة عليها، وال جند ما مينعه �سرعًا، 
الأن ال�سريعة االإ�سالمية، قد تقيم الظن مقام اليقني، كما يف رخ�سة الق�سر لل�سفر 
الواقف  ي�سعه  الذي  بال�سرط  يكون  ما  اأ�سبه  والأنه  املر�ض،  زيادة  خلوف  والتيمم 
اأن يكون كافيني للعي�ض الكرمي  اأو البدل  اأن ُيراعي يف املعا�ض  خرييًا، لكن ينبغي 

للُمعال حلقيق الكفالة والتكافل)3(.
د. ح�سام �لأهو�ين، �سرح قانون �لعمل ، مرجع �سابق، �ص20.   )1( 

غريب �جلمال، �لتاأمني �لتجاري و�لبديل �لإ�سالمي، د�ر �لعت�سام، �لقاهرة، 1979م، �ص117.   )2( 
د. عبد�للطليف حممود �آل حممود، �لتاأمني �لجتماعي يف �سوء �ل�سريعة �لإ�سالمية، د�ر �لنفائ�ص، بريوت/ �لطبعة �لأوىل، 1994م، �ص381.   )3( 
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ال�سريعة  موقف  نطاق  يف  ياأتي  االإ�سالم  يف  االجتماعية  امل�سئولية  عن  واحلديث 
االإ�سالمية والفكر االإ�سالمي من حاجات االأفراد الدنيوية، وذلك ال�سمان االجتماعي 
اأفراد املجتمع من غري ا�سرتاك �سابق،  املن االقت�سادي جلميع  الذي يعني حتقيق 
في�سمل امل�سئولية الذاتية وامل�سئولية االأ�سرية وامل�سئولية االجتماعية بق�سميها الكفالة 

والتكافل االجتماعيني.
م�سئولية الدولة عن الكفالة االجتماعية فاإنها تظهر يف ن�سو�ض ال�سريعة االإ�سالمية 
واأقوال مفكري االإ�سالم، فالر�سول �سلى الله عليه و�سلم يحمل اأمام امل�سلمني، ومن 
من  عيال  م�سئولية  يحمله  كما  تعاىل،  الله  اأمام  رعّيته  عن  امل�سئولية  اأمورهم،  يلي 
مات ولديه من يقوم به، بل اإنه يتكفل ب�سداد الدين عن الغارم الذي مات ولي�ض يف 
تركته ما ي�سد دينه، فاإن ابن عمر ر�سي الله عنهما قال: قال ر�سول الله �سلى الله 
عليه و�سلم: )كلكم راٍع وكللكم م�سئول عن رعّيته، االإمام راٍع م�سئول عن رعيته، 
والرجل راٍع يف اأهله وهو م�سئول عن رعيته، والرجل راٍع يف اأهله وهو م�سئول 
احلديث  فهذا  رعيتها()1(،  عن  وم�سئولة  بيت زوجها  راعية يف  واملراأة  رعيته،  عن 
الله تعاىل عما  اأمام  دال على م�سئولية االإمام- باعتباره رئي�سًا للدولة وقائدًا لها- 
ملن  االجتماعية  الكفالة  ت�سمل  عامة  امل�سئولية  وهذه  والعباد،  البالد  من  ا�سرتعاه 
حاجتهم،  ي�سد  ما  اأالن-  العامة  اخلزانة  املال-  بيت  يف  كان  اإن  واليته،  حتت  هم 
الكفالة  اأمور  األزم  من  امل�سرد، وهي  ويوؤوي  العاري،  اجلائع، وعري  في�سد جوعة 
االجتماعية، اإذ دل احلديث على اأن كل من كان حتت نظرة �سيء فهو مطالب بالعدل 

فيه، والقيام مب�ساحله يف دينه ودنياه ومتعلقاته)2(.
وعن اأبي هريرة اأن النبي �سلى الله عليه و�سلم قال: ما من موؤمن اإال واأنا   
من  باملؤمنني  أوىل  }النيب  �سئتم:  اإن  اقروؤوا  واالآخرة،  الدنيا  يف  به  النا�ض  اأوىل 
رقم  حديث  باب11،  �جلمعة،  كتاب  1380هـ،  �لقاهرة،  ومكتبنها،  �ل�سلفية  �ملطبعة  �لع�سقالين،  �سرح  معه  �ل�سحيح،  �جلامع  �لبخاري،    )1( 

..)893(
�لنووي، �سرح �سحيح م�سلم، �ملطبعة �مل�سرية ومكتبتها، �لقاهرة، ج12، �ص213.   )2( 



{315}العـدد اخل�م�س  والع�صـرون - �صفر  1444هـ / �صبتمرب  2022م

أنفسهم{ ]�لأحز�ب: 6[، )فامّيا موؤمن ترك مااًل فلريثه ع�سبته من كانوا، ومن ترك دينًا 
الله عليه  النبي �سلى  اأن  فاأنا مواله()1(، فاحلديثان داالن على  فلياأتيني  اأو �سياعًا 
و�سلم باعتباره رئي�سًا وقائدًا للدولة االإ�سالمية، م�سئول عن كفالة اأهل البيت وعياله 
اجتماعيًا اإذا مل يكن لهم ما يقوم بهم، بل اإن م�سئوليته عليه ال�سالة وال�سالم بهذا 
االعتبار ال تقف عند االلتزام بهذه الكفالة بل تتعدى اإىل �سداد دينه، وبذلك بعدما 
فتح الله عليه الفتوح وجاء الفيء وكرث املال، كما اأخرب بذلك اأبو هريرة ر�سي الله 
عنه حيث يقول: اأن ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم كان يوؤتي الرجل املتوقي عليه 
ث اأنه ترك لدينه وفاء �سلى عليه، واإال  الدين في�ساأل: هل ترك لدينه ق�ساء؟ فاإن حدِّ
اأوىل  )اأنا  قال:  الفتوح  عليه  الله  فتح  قلما  �ساحبكم(.  على  )�سلوا  للم�سلمني:  قال 
باملوؤمنني من اأنف�سهم، فمن تويف من املوؤمنني فرتك دينًا فعلّي ق�ساوؤه، ومن ترك مااًل 

فلورثته()2(.
اأهل  جتاه  والدولة  االأغنياء  م�سئولية  تعني  االجتماعية  الكفالة  كانت  واإذا   
احلاجة، فاإن التكافل االجتماعي يعني م�سئولية االأفراد بع�سهم جتاه بع�ض، فيبذل 
كل فرد ما ي�ستطيع حني تتحقق الكفاية للمحتاج، وقد دعا الله تعاىل املوؤمنني اإىل هذا 
التعاون بني االأفراد �سبحانه وتعاىل: }وتعاونوا على الرب والتقوى{ ]�ملائدة: 2[، والرب 
كلمة جامعة لكل �سفحات اخلري)3(، وهذه االآية دعوة اإىل اخللق اأجمعني للتعاون على 

ما ينفعهم، ومن ذلك �سد حاجة املحتاجني.
وجوب  النبوية،  باإر�ساداته  يبنّي،  فاإنه  و�سلم  عليه  الله  �سلى  الر�سول  اأما   
التكافل وف�سله وعمومه واختالفه باختالف االأحوال، كما يبنّي بع�ض وجوه التكافل 
الله بن عمر  االأ�سري، ومن �سد حاجة املحتاجني. فعن عبد  اإطعام اجلائع، وفك  من 
�لبخاري، �جلامع �ل�سحيح، معه �سرح �لع�سقالين، �ملطبعة �ل�سلفية ومكتبنها، �لقاهرة، 1380هـ، كتاب �ل�ستقر��ص، باب 11، حديث رقم    )1( 

.)2399(
رقم  حديث   ،5 باب  �لكفالة،  كتاب  1380هـ،  �لقاهرة،  ومكتبنها،  �ل�سلفية  �ملطبعة  �لع�سقالين،  �سرح  معه  �ل�سحيح،  �جلامع  �لبخاري،    )2( 

.)2298(
جممع �للغة �لعربية- �لقاهرة، معجم �ألفاظ �لقر�آن �لكرمي، �لهيئة �مل�سرية �لعامة للتاأليف و�لن�سر، �لقاهرة، �لطبعة �لثانية، 1970م، ج1، �ص94.   )3( 
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ر�سي الله عنهما اأن ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم قال: امل�سلم اأخ امل�سلم ال يظلمه 
وال ي�سلمه، ومن كان يف حاجة اأخيه كان الله يف حاجته، ومن فّرج عن م�سلم كربة 
فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن �سرت م�سلمًا �سرته الله يوم القيامة(
)1(، ومعني ال ي�سلمه ال يرتكه مع من يوؤذيه وال فيما يوؤذيه، وهذا احلديث دال على 

اأن واجب االأخوة بني امل�سلمني اأال يدع امل�سلم اأخاه يف حالة يتاأذي بها، وهذا العموم 
�سامل لوجوب التكافل االجتماعي لدرء ما يحل باأحدهم من جوع اأو عري اأو عراء.

وعن النعمان بن ب�سري ر�سي الله عنه قال: قال ر�سول الله �سلى الله عليه   
اإذا  الواحد  اجل�سد  كمثل  وتعاطفهم  وتراحمهم  هم  توادِّ يف  املوؤمنني  مثل  و�سلم: 
اأ�ستكي منه ع�سو تداعى له �سائر اجل�سد بال�سهر واحلمى()2(، وغريها من االأحاديث 

التي دعا فيها اإىل وجوه التكافل االجتماعي.؟؟
واأجاز معظم الفقهاء املعا�سرين التاأمني االجتماعية)3(  لعدة اأ�سباب اأهمها   
اأن هذه التاأمينات مما تفتقر فيه مف�سدة الغرر واجلهالة ملعار�ستها امل�سلحة الراجحة 
بالدولة  املواطنني  من  جدًا  عري�ض  قطاع  ا�ستفادة  يو�سحها  والتي  بها،  االأخذ  يف 
والن�ساء  الق�سر  االأطفال  من  الورثة  اأو  حياتهم،  اأثناء  الك�سب  عن  العجز  �سن  يف 
يف حالة الوفاة، كما اأن الدولة تقوم باإلزام املوظفني بهذا النظام التعاوين، وتديره 
وتنظمه لغري غر�ض الك�سب من ورائه، بدليل م�ساركتها يف دفع االأق�ساط- يف بع�ض 
الدول- واإجبارها اأ�سحاب العمل على التاأمني على العاملني لديهم، فالهدف الوا�سح 
املوظفني والعمال،  املواطنني من  االأرباح بل خدمة  لي�ض حتقيق  التاأمينات  من هذه 
وهذا واجب على الدولة، كما لها احلق يف التدخل لتنظيمه، باالإ�سافة اإىل اأن االأدلة 
رقم  �حلديث   ،3 باب  �ملظامل،  كتاب  1380هـ،  �لقاهرة،  ومكتبنها،  �ل�سلفية  �ملطبعة  �لع�سقالين،  �سرح  معه  �ل�سحيح،  �جلامع  �لبخاري،    )1( 

.)2442(
�ملوؤمنني  تر�حم  باب  و�لآد�ب،  و�ل�سلة  �لرب  كتاب  �لقاهرة،  ومكتبتها،  �مل�سرية  �ملطبعة  �لنووي،  �لإمام  �سرح  مع  م�سلم  �سحيح  م�سلم،    )2( 

وتعاطفهم وتعا�سهم.
و�فقت على �لتاأمينات �لجتماعية موؤمتر�ت عدة، منها موؤمتر جممع �لبحوث �لإ�سالمية �لثاين 1965م، و�ملوؤمتر �لثالث 1966م، و�ملوؤمتر    )3( 
�ل�سابع 1972. على �لرغم من حتفظ بع�ص �لباحثني على �لتاأمينات �لجتماعية بالنظر �إىل �سبهة �لربا يف دفع �لأق�ساط، �لأمر �لذي مل 

نخ�ص فيه يف �سياغ �حلديث عن دوره يف دعم مبد�أ �لتكافل.
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تنظمه كنوع من كفالة للعاملني يف خدمتها من اجل توفري االأمن لهم عند افتقادهم له، 
�سواء عند ال�سيخوخة اأو العجز عن الك�سب اأو املوت، وت�ستفيد الدولة من االأق�ساط 
املجمعة يف اإن�ساء امل�سروعات العامة التي تعود بالفائدة والنفع على املواطنني جميعًا، 

وهذا من حقها، بل من واجبها جتاه رعاياها، وال حمذور �سرعي يف ذلك)1(.
يف حني يرى بع�ض الفقهاء اأن هذا النظام لي�ض فيه حرج �سرعي على اأ�سحاب   
العمال اأو العمال، ولكن احلرج يقع على احلكومة وحدها يف حالة ا�ستثمار ح�سيلة 
اال�سرتاكات يف جماالت ال تتفق مع اأحكام ومبادئ ال�سريعة االإ�سالمية، ويجب على 
احلكومة اأن تفرق بني االأغنياء والفقراء عند �سداد املعا�ض اأو غريه من االمتيازات، 
وتاأخذ يف احل�سبان تكلفة احلاجات االأ�سلية التي يحتاجها االإن�سان، وال تعتمد على 

اأجر اأو طول املدة عند ح�ساب املعا�سات)2(.
يف  م�سروعة  الفقر  على  والق�ساء  االقت�سادي  االأمن  حتقيق  كان  واإذا   
االإ�سالم، فاإن اإعادة توزيع الدخل بني امل�سمولني بالتاأمني االجتماعي اإن مل يكن من 
طريق م�سروع فذلك من االأمور اجلائزة �سرعًا، ولقد عمل االإ�سالم على اإعادة توزيع 
الرثوة مبا فر�ض من زكاة على االأغنياء، والتي يتم توزيعها على م�ستحقيها وهم من 

املحتاجني يف املجتمع)3(.
بالرغم من الت�سليم باأن التكافل االجتماعي املنبعث من النف�ض ابتداء اأجدى   
على املجتمع من تكافل بقوة القانون من غري اعتماد على االإميان وال�سمري الديني، 
اأما ما يتعمد على  الأن ما يبني على القانون قد يوجد يف النف�ض ما يربر خمالفته، 
ال�سمري الديني اأواًل، ثم على القانون ثانيًا فاإن املوؤمن يطيعه على اأنه اأمر من الله الذي 
يعلم ال�سر واأخفى، والذي يعلم خائنة العني وما تخفى ال�سدور واأن ذلك ال ي�سوغ له 

الهروب من االأحكام املقررة بحكم القانون)4(. 
�أبو �ملجد حرك،  من �أجل تاأمني �إ�سالمي معا�سر، د�ر �لهدى للن�سر و�لتوزيع، �لقاهرة، �لطبعة �لأوىل، 1993م، �ص119-118.   )1( 

د. ح�سني �سحاتة، نظم �لتاأمني �ملعا�سرة يف ميز�ن �ل�سريعة �لإ�سالمية، د�ر �لن�سر للجامعات، �لقاهرة، �لطبعة �لأوىل، 2005م، �ص27.   )2( 
د. عبد�للطليف حممود �آل حممود، �لتاأمني �لجتماعي يف �سوء �ل�سريعة �لإ�سالمية، د�ر �لنفائ�ص، بريوت/ �لطبعة �لأوىل، 1994م، �ص338.   )3( 

حممد �أبو زهرة، �لتكافل �لجتماعي يف �لإ�سالم،  د�ر �لفكر �لعربي، �لقاهرة 1991م، �ص13.   )4( 
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يرى علماء ال�سريعة االإ�سالمية عمومًا، وال�سيا�سة ال�سرعية على اخل�سو�ض،   
اأن اإمامة امل�سلمني ورئا�ستهم اإمامة عامة للدين بحرا�سته وللدنيا باإقامتها على الوجه 
االأف�سل للم�سلمني، فم�سئولية احلاكم اأو الدولة يف ال�سريعة االإ�سالمية متعددة، دينية 
يذكر  كما  الدنيا-  و�سالح  وق�سائية)1(.  ومالية  واقت�سادية  واجتماعية  و�سيا�سية 
املاوردي- على وجه العموم باأمور �ستة، دين متبع، و�سلطان قاهر، وعدل �سامل، 
واأمن عام، وخ�سب دار، واأمل ف�سيح، وعلى وجه اخل�سو�ض- اأي �سالح حال كل 
اإن�سان على حدة- بثالثة اأمور، نف�ض مطيعة اإىل ر�سدها، واألفة جامعة، ومادة كافية، 
ولبا�ض  االإن�سان من طعام و�سراب  ملعي�سة  الالزم  املال  اأي  الكافية-  املادة  فتحقيق 
و�سكن وما يجري جمراها- من متطلبات �سالح دنيا االإن�سان، فهي لوازم حياته من 
غريها ال تدوم له حياة بل وال ي�ستقيم له دين)2(، ومن وظائف الدولة حتقيق الكفاية 

للنا�ض الذين ي�ستظلون بظلها)3(.
ولقد و�سع الر�سول �سلى الله عليه و�سلم د�ستورًا عاداًل كرميًا يف معاملة   
العمال ورعايتهم والعناية وال�سهر على م�ساحلهم والتكافل معهم بكل الطرق التي 
تدفعهم اإىل العمل باإخال�ض ودقة بل طلب م�ساعدتهم فيما ي�سق عليهم بقدر امل�ستطاع 
اأيًا كانت منزلتهم يف خمتلف طبقاتهم دون ا�ستعالء وال تعاظم عليهم، وقررت تعاليم 
للعامل على الدولة واملجتمع احلق يف تاأمني معي�سته وكرامته عند العجز  االإ�سالم 
واملر�ض وال�سيخوخة، كما �سمنت له حق حماية اأ�سرته بعد وفاته اإن مات من غري 

ثروة، واأن ل�سعاف الذرية من اأبناء العمال وغريهم حقًا يف مال الدولة)4(.
مرتبة  اإىل  التكافل  باأخالق  يرتفع  و�سلم  عليه  الله  �سلى  الله  ر�سول  وكان   
الوجوب واالإلزام، وذلك الوجوب الذي نراه كاماًل وا�سحًا ال لب�ض فيه يف فري�سة 
عبد �مللك �جلويني، غياث �لأمم يف �لتياث �لظلم، حتقيق د. فوؤ�د عبد �ملنعم، و د. م�سطفي حلمي، د�ر �لدعوة للطبع و�لن�سر، و�لتوزيع،    )1( 

1979م، �ص135-135 // �إبن خلدون، �ملقدمة، د�ر �ل�سعب، �لقاهرة، �ص171.
�ملاوردي، �أدب �لدنيا و�لدين، �سرح وحتقيق: حممد كرمي ر�جح، د�ر �أقر�أ، بريوت، �لطبعة �لأوىل، 1981م، 223-146.   )2( 

حممد �ملبارك، تدخل �لدولة يف �لإ�سالم ويف �لبالد �لإ�سالمية، �ملوؤمتر �لعاملي �لأول لالقت�ساد �لإ�سالمي، جامعة �مللك عبد �لعزيز، جدة،، 106.   )3( 
د. عبد�لعال �أحمد عبد �لعال، �لتكافل �لجتماعي يف �لإ�سالم، �ل�سركة �لعربية للن�سر و�لتوزيع، 1997م، �ص217-213.   )4( 
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الزكاة، وهي اأعظم اأركان التكافل االجتماعي يف االإ�سالم، ومورده الرئي�سي الذي 
ال ين�سب)1(.

ونرى اأنَّ نظام التاأمني االجتماعي اأ�سبح االآن واقعًا ملمو�سًا، حيث اأخذت   
ه تطور تطورًا كبريًا،  به معظم الت�سريعات يف العامل، وبرغم حداثة هذا القانون اإالَّ اأنَّ
هذه  قت  حقَّ وقد  االجتماعي،  التاأمني  تنفيذ  يتم  خاللها  من  التي  الهيئات  واأُن�ساأت 
الهيئات جناحًا م�سهوًد، والتاأمني االجتماعي �سار من اأبرز احلقوق املالية للعامل، 
التاأمني االجتماعي  اأنَّ  العامل، حيث  التي تغطى فرتة مهمة من حياة  هذه احلقوق 
يكون ا�ستحقاقه يف حالة االأخطار، مثل العجز وال�سيخوخة الوفاة واالإ�سابة وغريها 
من االأخطار، فمثل هذه االأخطار جديرة باأن تو�سع لها ح�ساباتها اخلا�سة، بحيث 
ت�سرف مبالغ التاأمني االجتماعي على م�ستحقيها يف وقت العوز واحلاجة لت�ساهم 

يف حل م�سكالتهم.
اإىل  يهدفان  االجتماعي  والتكافل  واالجتماعي  التاأمني  من  كال  اأن  والقول   
حتقيق غاية واحدة، واإن كانت هذه الغاية اأكرث �سمواًل يف نظام التكافل االجتماعي من 
حيث االأ�سخا�ض واحلاجات واجلوانب، فاإن ما يقال عن اختالف بينهما هو الو�سيلة 
التي ينتهجها كال النظامني لتحقيق هذه الغاية، فالتاأمني يفر�ض بقانون وقواعد ملزمة 
عليه  متليه  مبا  الفرد  اإميان  يرجع  اأخالقي  اأ�سا�ض  من  فينبع  التكافل  اأما  الأطرافه، 
عقيدته، واإن كانا نري- يف بع�ض االأحيان- يرتقي هذا االأ�سا�ض اإىل درجة االإلزام 
كما دلت عليه ن�سو�ض الكتاب وال�سنة، ولكن تبقي احلقائق الكامنة يف ذلك اأن نظام 

التاأمني االجتماعي ي�ساهم ب�سورة كبرية يف دعم قيم التكافل يف املجتمع. 
ه ن�ض على تطبيق قانون املعا�سات والتاأمينات  ا يف القانون ال�سوداين فاإنَّ اأمَّ  

االجتماعي ل�سنة 2016م، من حيث االأ�سخا�ض يف املادة )4( منه:
تطبق اأحكام هذا القانون على:   

�أبو �ملجد حرك،  من �أجل تاأمني �إ�سالمي معا�سر، د�ر �لهدى للن�سر و�لتوزيع، �لقاهرة، �لطبعة �لأوىل، 1993م، �ص97.   )1( 
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العامل لدى القطاع العام واخلا�ض واحلكومي، اأ/ 
العامل لدى �ساحب العمل الذي ي�ستخدم عاماًل واحد فاأكرث. ب/ 

ال�سودانيني العاملني باخلارج اختياريًا ح�سبما حتدده اللوائح اخلا�سة بذلك، ج/ 
احلرفيني واملهنيني. د/ 

العامل االأجنبي مع مراعاة اأحكام االتفاقيات الدولية واالإقليمية والثنائية()1(. هـ/ 
كما جند اأنَّ هذه املادة بجانب اإيرادها لهذه الفئات التي يجب اأن يطبق عليها   

القانون، قد اأوردت ا�ستثناء بع�ض الفئات من تطبيق اأحكام هذا القانون .
ل�سنة  االجتماعي  والتاأمينات  املعا�سات  قانون  من   )5( املادة  ن�ست  كما   
القانون  هذا  )يطبق  االآتي:  بن�سها  االجتماعي، وذلك  التاأمني  اإلزامية  على  2016م 
احلكومي  بالقطاع  والعاملني  لديهم  والعاملني  العمل  اأ�سحاب  جميع  على  اإلزاميًا 

والقطاع اخلا�ض()2(.
نري اأنه بهذا الن�ض يكون القانون قد فر�ض اإلزام على كل اأ�سحاب االأعمال   
الذين ي�ستخدمون عمااًل ممن تطبق عليهم اأحكام التاأمني االجتماعي، كما األزم احلكومة، 
باأن يقوما بالت�سجيل لدي ال�سندوق الوطني للمعا�سات والتاأمينات االجتماعية، و�سداد 

اال�سرتاكات، واال�ستقطاع من العاملني اخلا�سعني الأحكام هذا القانون.
ونرى اأنه بجانب كل ذلك فقد ن�ض القانون على اأحكام كيفية حت�سيل هذه   
واإدارته  والتاأمينات االجتماعية  للمعا�سات  الوطني  ال�سندوق  اال�سرتاكات وتنظيم 
التاأمني  منافع  عليها  ي�ستحق  التي  واالأخطار  اإدارته،  جمل�ض  وت�سكيل  وميزانيه 
التي  املختلفة  االأحكام  من  ذلك  وغري  دفعها،  وكيفية  ح�سابها،  وطرق  االجتماعي، 
تنظيم املعا�سات والتاأمينات االجتماعي من كافة جوانب التي ت�سمن للعامل احل�سول 
رة لهم من خالل هذا القانون، والتي من �ساأنها اأن توفر  على كل اال�ستحقاقات املقرَّ
العامل  لها  يتعر�ض  قد  التي  املحددة  واالإن�سانية  املهنية  املخاطر  للعامل من  التاأمني 

اأثناء ممار�سته للعمل.
قانون �ملعا�سات و�لتاأمينات �لجتماعية ل�سنة 2016، �ملادة )4(.   )1( 
قانون �ملعا�سات و�لتاأمينات �لجتماعية ل�سنة 2016، �ملادة )5(.   )2( 
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 خامتـــــة
وت�سمل النتائج والتو�سيات:  

�لنتائج:
مع  اأو  منفردًا  الدولة  اتخذته  �سواء  بنف�سه  قائم  نظام  االجتماعي هو  التاأمني   /1
االأ�سا�ض  ويهدف يف  اأو غريها،  االجتماعية  كامل�ساعدات  االأنظمة،  من  غريه 
اإىل حتقيق ال�سمان االجتماعي جلميع املواطنني، وبالتايل امل�ساهمة يف االأمن 

االجتماعي.
حتقيق  اإىل  تهدف  ال  وتطبقه،  االجتماعي  للتاأمني  ُت�سّرع  عندما  الدولة   اأن   /2
االأرباح املالية، وهذا ال يعنى اأن الدولة لي�ست لها م�سلحة اأخرى يف قيامه، اإذ 
له مردود ح�سن من الناحية ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية، وهذا القيد 
يخرج التاأمني الذي متار�سه كثري من ال�سركات التجارية- ولو كانت مملوكة 

للدولة- كالتاأمني للمر�ض واالإ�سابات، واأ�سرار العمل.
التكافل االجتماعي هو م�سئولية متبادلة بني االأفراد، اأو اجلماعات، اأو الفئات   /3
امل�سالح  والإقامة  بينهم،  والتنا�سر  منهم،  املحتاجني  ل�سد حاجة  املجتمع  يف 

امل�سرتكة والدفاع عنها، وهو يقوم على اأ�سا�ض اأخالقي.
الكلمة من  نظام كامل، ونظام بكل ما حتمله هذه  االإ�سالم  التكافل يف  نظام   /4
للتكافل وال�سمان االجتماعي، و�سن  نظام  اأمثل  االإ�سالم  فلقد و�سع  معني، 
اأنواعًا كثرية من هذا التكافل وهذا ال�سمان، ويظهر ذلك يف كثري من ن�سو�ض 

القراآن الكرمي وال�سنة النبوية، كما طبقه املجتمع امل�سلم يف حياته.
منهما  كاًل  اأن  يف  يتفقان  االجتماعي  والتكافل  االجتماعي  التاأمني  نظام  اإن   /5
يوؤدي اإىل �سد حاجة لبع�ض اأفراد املجتمع، واأنهما عامالن من عوامل االأمان 
االقت�سادي واالجتماعي وال�سيا�سي، اأما اأوجه االختالف بينهما فتتمثل يف 
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اأما  بقانون حمدد،  وُيطبق  وُينفذ  ُيحكم  قانوين  نظام  االجتماعي  التاأمني  اأن 
التكافل االجتماعي فهو نظام اإمياين اأخالقي ينبع من داخل الفرد، بناء على 

ما ي�ستقر يف وجدانه من قيم واجتاهات.
اإن كال من التاأمني واالجتماعي والتكافل االجتماعي يهدفان اإىل حتقيق غاية   /6
التكافل االجتماعي من  نظام  اأكرث �سمواًل يف  الغاية  واإن كانت هذه  واحدة، 
حيث االأ�سخا�ض واحلاجات واجلوانب، ويختلفان يف الو�سيلة لهذا الهدف، 
والتاأمني االجتماعي ي�ساهم ب�سورة كبرية يف دعم قيم التكافل يف املجتمع. 

�لتو�سيات:
�سرورة دعم فكرة ا�ستقاللية اجلهاز القائم على التاأمني االجتماعي املن�سو�ض   /1
عليها يف معظم الت�سريعات، وعدم تدخل ال�سلطة التنفيذية الذي قد يخل بفكرة 

التاأمني اأو الت�سرف يف اأمواله.
�سرورة اال�ستفادة من اأموال التاأمني االجتماعي يف اجلوانب اال�ستثمارية-   /2
التنمية  لدعم  ولذلك  االجتماعي-  التاأمني  ا�ستغالل  مببداأ  اإخالل  دون  من 
االجتماعية وامل�سروعات ت�ساهم يف النه�سة االقت�سادية وتعود فائدتها على 

العمال واملجتمع ككل.
التجارب  التي حققتها  املزايا  نقل  اإىل  الوطني-  امل�سرع  جانب  من  ال�سعي-   /3
االأخرى يف العديد من البلدان، من اأنظمة التامني التكافلي والتعاوين، وذلك 
املجتمع ككل،  داخل  والتعاون  والتكافل  الت�سامن  دعم  منها يف  لال�ستفادة 

وفئة العمال على وجه اخل�سو�ض.
ال�سعي من جانب امل�سرع اإىل و�سع اأطر قانونية اإىل نظام التكافل االجتماعي   /4
وذلك وتطبيقها ب�سورة تتما�سي مع متطلبات هذا النظام وم�ساهمته يف دعم 

ال�سلم واالأمن االجتماعيني.
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 �مل�سادر و�ملر�جع
الكرمي. القراآن  	•

�أوًل: كتب �لتف�سري:
امل�سرية  الهيئة  الكرمي،  القراآن  األفاظ  معجم  القاهرة،  العربية-  اللغة  جممع   /1

العامة للتاأليف والن�سر، القاهرة، الطبعة الثانية، 1970م.
ثانيًا: كتب �ل�سنة �لنبوية:

ابن ه�سام، ال�سرية النبوية، م�سطفي البابي احللبي واأوالده، القاهرة، الطبعة   /2
الثانية، 1955م.

البخاري، اجلامع ال�سحيح، معه �سرح الع�سقالين، املطبعة ال�سلفية ومكتبنها،   /3
القاهرة، 1380هـ.

حممد نا�سر االلباين، �سحيح اجلامع ال�سغري وزياداته، املكتب االإ�سالمي،   /4
بريوت، الطبعة الثانية، 1986م.

ومكتبتها،  امل�سرية  املطبعة  النووي،  االإمام  �سرح  مع  م�سلم  �سحيح  م�سلم،   /5
القاهرة.

النووي، �سرح �سحيح م�سلم، املطبعة امل�سرية ومكتبتها، القاهرة.  /6
ثالثًا: كتب �لفقه �لإ�سالمي:

اإبن خلدون، املقدمة، دار ال�سعب، القاهرة.  /7
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رعاية حقوق املسلمني  يف ضوء سنة سيد املرسلني »دراسة موضوعية حتليلية«
د. حممد يو�صف املهدي علي )املغربي( •

ملخـــــــــ�ص
تناول البحث رعاية حقوق امل�سلمني يف �سوء �سنة �سيد املر�سلني ، وتتمثل   
املحبة  على  جميعًا  امل�سلمني  يحث  احلنيف  االإ�سالمي  ديننا  اإن  يف  البحث  اأهمية 
والتعاون على الرب والتقوى، وتهدف هذه الدرا�سة اإىل اإبراز قيم االإ�سالم ال�سمحة 
من خالل تو�سيح احلقوق التي �سرعها الله تعاىل للم�سلم ، و اأمر بحفظها و�سيانتها. 
ا�ستخدم الباحث املنهج اال�ستقرائي التحليلي، ومن اأهم النتائج: النتائج : اإن اأوثق 
اأن حتب يف الله وتبغ�ض يف الله، حقوق امل�سلم على امل�سلم كثرية،  عرى االإ�سالم 
واجب  هو  ما  ومنها  اأثم،  تركه  فلو  اأحد،  كل  على  يجب  عيني،  واجب  هو  ما  منها 
كفائي، اإذا قام به البع�ض �سقط اإثمه عن الباقني، ومنها ما هو م�ستحب غري واجب، 
وال ياأثم امل�سلم برتكه.ومن اأهم التو�سيات : االلتزام بالكتاب وال�سنة لتحقيق احلب 

والبغ�ض يف الله . وتطبيق حقوق االآخرين .

ال�سودان.  - الإ�سالمية  درمان  اأم  جامعة   - الدين  اأ�سول  كلية   - وعلومه  احلديث  يف  م�سارك  اأ�ستاذ  	•

�لبحث رقم )11(
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Abstract
 The research dealt with caring for the rights of Muslims in 
the light of the Sunnah of the Master of the Messengers, and the 
importance of the research is that our true Islamic religion urges 
all Muslims to love and cooperate in righteousness and piety.  and 
its maintenance.  The researcher used the inductive-analytical 
method, and among the most important results: Results: The 
strongest bonds of Islam are to love for God and hate for God, the 
rights of a Muslim over a Muslim are many, including what is an 
in-kind duty.  , If some do it, the sin of the rest is waived, including 
what is desirable and not obligatory, and the Muslim does not sin 
by leaving it.  and enforce the rights of others.
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مقدمــــــة
قيوم  له  �سريك  ال  وحده  الله  اإال  اإله  ال  اأن  واأ�سهد  العاملني،  رب  لله  احلمد   
ال�سماوات  واالأر�سني، وال�سالة وال�سالم على ر�سول الله، �سيدنا ونبينا حممد واآلة 

و�سحبه ومن وااله، وبعد ...
فاإن مراعاة حقوق امل�سلمني وتعظيم حرماتهم والتودد اإليهم خلق الفاهمني   
الذين  وهم  القيامة  يوم  احل�سنات  �سياع  ويخ�سون  ربهم  يخ�سون  الذين  الواعني 
يرفعون قواعد جمتمع الف�سيلة وال�سعادة واالأمن والريادة ويح�سنونه بقلعة االأخالق 
فهم  بالرحمة،  والتوا�سي  بال�سرب  والتوا�سي  باحلق  التوا�سي  وبح�سن  الفا�سلة 
اأو  كرب  بال  يت�ساورون  الكافرين،  على  اأعزة  املوؤمنني  على  اأذلة  بينهم  فيما  رحماء 
من  على  يد  اأدناهم.وهم  بذمتهم  وي�سعى  دماوؤهم  تتكافاأ  �سخ�سي،  لراأي  انت�سار 
�سواهم، ودماوؤهم بينهم حرام وكذلك اأعرا�سهم واأموالهم، مثلهم كمثل البنيان ي�سد 
بع�سه بع�سًا يف متا�سكهم، واإح�سا�سهم واحد كاأنا نبع من قلب واحد له النب�ض 
له �سائر  اإذا ا�ستكى منه ع�سو تداعى  واالإح�سا�ض نف�سه، وبذلك �ساروا كاجل�سد 
�سبحانه  قوله  فلك  ويدورون يف  بع�سًا  بع�سهم  وال�سهر، يحرتم  باحلمى  االأع�ساء 

وتعاىل:  }وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِني{ ]�حِلجر:88[.
بينهم، ويعني  فيما  والرفق  التوا�سع  عمليًا يف  �سلوكًا  لديهم  االآية  فترتجم   

بع�سهم بع�سًا يف الرب والتقوى.
واملجتمع امل�سلم بناء و�سرح �ساهق يتكون من لبنات وهذه اللبنات اأفراده   
وال يبلغ هذا البنيان ارتفاعه وعلوه اإال برتابط تلك اللبنات مبادة احلب واملنا�سرة 
اأفراد  لبنات  االأ�سياء تزيد من متا�سك  واملعونة واملعا�سدة وتعظيم احلرمات وهذه 

املجتمع.



جملة ت�أ�صيل العلوم {330}

�أهمية �لدر��سة:
على  والتعاون  املحبة  على  جميعًا  امل�سلمني  يحث  احلنيف  االإ�سالمي  ديننا  اإن   
الرب والتقوى، وهذا ما �سار عليه نبينا- �سلى الله عليه و�سلم- حيث حر�ض على جمع 
ال�سمل وتوحيد ال�سف واإزالة ما يف النفو�ض من غلٍّ وحقد، كما واأر�سد- عليه ال�سالة 
ويقويها،  ويدعمها  وي�سونها،  ة  االأخوَّ تلك  يحفظ  اأن  �ساأنه  من  ما  كل  اإىل  وال�سالم- 
ويجعلها توؤدي ر�سالتها املطلوبة، وحتقق غايتها املن�سودة من املودة والتكافل والت�سامن 
والتعاون على اخلري بني امل�سلم واأخيه امل�سلم، فاأ�سبح اأعداء االأم�ض اإخوة اليوم، وحتول 
َّفَ بَيْنَ ُقُلوبِِهمْ لَوْ َأنَفْقتَ مَا فِي  الغلُّ واحلقد اإىل حمبة واألفة واأخوة كما قال تعاىل: }وََأل

َّهُ عَِزيزٌ حَكِيم{ ]�لأنفال:63[. َّفَ بَيْنَهُمْ إِن ََّفتْ بَيْنَ ُقُلوبِِهمْ وَلَـكِنَّ اللّهَ َأل اَلرِْض جَمِيعًا مَّا َأل
  وقد اأو�سى ديننا االإ�سالمي احلنيف امل�سلم باأخيه امل�سلم خريًا، يف كثري 
واأخرى  فردية  كثرية،  حقوقًا  له  واأوجب  النبوية،  واالأحاديث  القراآنية  االآيات  من 

اجتماعية.
م�سكلة و�أ�سئلة �لدر��سة:

حتاول الدرا�سة اأن جتيب على الت�ساوؤالت التالية:  
هل حقوق امل�سلم منح�سرة يف بع�ض الروايات الواردة ؟وكيف يجمع بني   
روايتي  بني  يجمع  وكيف  بعدد؟  املقيدة  وبني  احلقوق  اإثبات  يف  املطلقة  الروايات 

اخلم�ض وال�ست؟ وهل هذه احلقوق فردية اأم اجتماعية؟
منهج �لدر��سة:

املنهج املتبع يف حيثيات هذه الدرا�سة،هو اال�ستقرائي التحليلي.  
�أهد�ف �لدر��سة:

تهدف هذه الدرا�سة اإىل اإبراز قيم االإ�سالم ال�سمحة من خالل تو�سيح احلقوق   
التي �سرعها الله تعاىل للم�سلم، و اأمر بحفظها و�سيانتها. و نهى عن انتهاكها. �سواء 

كانت هذه احلقوق خا�سة بامل�سلم نف�سه، اأو يف عالقة امل�سلم باأخيه.
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مفاهيم �لبحث وم�سطلحاته:
�حَلّق لغة: الّن�سيب الواجب للفرد اأو اجلماعة. واجلمع: ُحقوق. وحقوق   

ُقها. املعجم الو�سيط)1(. الله: ما يجب علينا َلُه.وحقوُق الّدار: َمَرافرِ
واأَْظَهَر  و�سلم،  عليه  الله  �سلى  حممد  �سيدنا  بر�سالة  َق  َدّ �سَ َمْن  �ملُ�ْسِلُم:   

اخل�سوع والقبول لها. املعجم الو�سيط)2(.
الدرا�سة  اأهداف  ولتحقيق  املو�سوع  هذا  متناولة  الورقة  هذه  جاءت  ولقد   
�سلكت فيها التق�سيم التايل: مقدمة  هي هذه وفيها،م�سكلة واأ�سئلة البحث، واأ�سباب 

اختيار مو�سوع البحث واأهدافه، واملنهج املتبع. ومفاهيم البحث وم�سطلحاته. 
اأربعة مباحث،وخامتة  للمقدمة، خمططا حوى  باالإ�سافة  الورقة  كما �سمت   
ذكرت فيها اأهم نتائج البحث وتو�سياته، وفهر�سا للم�سادر واملراجع، على النحو 

التايل:
املبحث االأول: �لأخوة بني �مل�سلمني.

املبحث الثاين: �لأدلة �ل�سرعية على حقوق �مل�سلم.
املبحث الثالث: �جلمع بني �لرو�يات ومفهوم �لعدد يف �حلقوق.

املبحث الرابع: �ل�سرح و�لتحليل.
خامتة، وت�ستمل على اأهم نتائج البحث وتو�سياته.

�مل�سادر و�ملر�جع.

�ملعجم �لو�سيط، �ملوؤلف: جممع �للغة �لعربية بالقاهرة ،)�إبر�هيم م�سطفى / �أحمد �لزيات / حامد عبد �لقادر / حممد �لنجار( ،�لنا�سر: د�ر    )1( 
�لدعوة �ص  )188(.

�مل�سدر �ل�سابق نف�سه، �ص: ) 446(.   )2( 
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املبحث االأول
 قيمة �لأخوة بني �مل�سلمني

مما �سرعه الله تعاىل اأن عقد بني امل�سلمني اأخوة لها حقوًقا وواجبات و�سنًنا   
َّمَا  }إِن تعاىل:  قوله  يف  ووا�سحة  بينة  هذه  امل�سلمني  بني  واالأخوة  وم�ستحبات؛ 

الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ َفَأصْلِحُوا بَيْنَ َأخَوَيُْكمْ وَاتَُّقوا اللَّهَ لَعَلَُّكمْ ُترْحَمُون{]�حُلُجر�ت:10[.
فبعد ت�سريع االإ�سالم لكل احلقوق، اأوجب على كل م�سلم احلفاظ عليها من   
امل�سا�ض وال�سياع. واعترب الكل م�سئول عن رعاية هذه احلقوق. حر�ض ر�سـول الّله 
�سلى الله عليه و�سّلم  على اإقامة روابط املحبة بني امل�سلم واأخيه ليوطد عالقة امل�سلمني 
بع�سهم ببع�ض، ويقوي روابط االأخوة واملحبة بينهم، فاأمر باأداء حقوق امل�سلم، وهي 
كثرية، وقد اأر�سدنا الر�سول �سلى الله عليه و�سّلم اإىل اأ�سياء غالية يف قيمتها �سهلة 
يف اأدائها. فكل من ر�سي بدين االإ�سالم دينا وجب عليه التزام هذا العقد واأداء ما 
اأنَّ  املوؤمنني.  عباده  على  بها  الله  مَنّ  عظيمة  نعمة  الدينية  االأخوة  وهذه  ي�ستوجبه. 
يظلم  فال  لها،  يكره  ما  له  ويكره  لنف�سه،  يحبُّ  ما  لغريه  يحبَّ  اأن  االأخوة  مقت�سى 
غريه باأن يعتدي عليه، اأو يلحق اأيَّ �سرر به، وال يخذله عند حاجته اإىل ن�سرته وهو 
ثه بحديث هو كاذب فيه، وال يحقره باأن ي�ستهني به  قادر على اأن ين�سره، وال يحدِّ

وي�ست�سغره)1(.

فتح �لقوي �ملتني يف �سرح �لأربعني وتتمة �خلم�سني للنووي و�بن رجب رحمهما �لله ،�ملوؤلف: عبد �ملح�سن بن حمد بن عبد �ملح�سن بن عبد    )1( 
�لله بن حمد �لعباد �لبدر ،�لنا�سر: د�ر �بن �لقيم، �لدمام �ململكة �لعربية �ل�سعودية ،�لطبعة: �لأوىل، 1424هـ/2003م ، )�ص: 119(.
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املبحث الثاين
 �لأدلة �ل�سرعية على حقوق �مل�سلم

تعددت الن�سو�ض الدالة على حقوق  امل�سلمني وتنوعت يف كتاب الله تعاىل   
و�سنة ر�سوله �سلى الله عليه و�سلم، فمن ذلك:

�أول: من �لقر�آن �لكرمي:
قال تعاىل: }وَاعْبُدُواْ اللّهَ وََل ُتشِْرُكواْ بِهِ شَيًْئا وَبِالْوَالِدَيِْن إِحْسَانًا وَبِذِي الُْقرْبَى   
وَالْيََتامَى وَالْمَسَاكِنيِ وَالْجَاِر ذِي الُْقرْبَى وَالْجَاِر الْجُنُِب وَالصَّاحِِب بِاجَلنِب وَابِْن السَِّبيِل 

وَمَا مََلَكتْ َأيْمَاُنُكمْ إِنَّ اللّهَ َل يُحِبُّ مَن َكانَ مُْخَتاًل َفُخورًا{]�لن�ساء:36[.
وقال تعاىل: }وََتعَاوَُنواْ عََلى الرْبِّ وَالتَّْقوَى وََل َتعَاوَُنواْ عََلى الِثِْم وَالْعُدْوَاِن وَاتَُّقواْ   

اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعَِقاب{]�ملائدة:2[.
ثانيا: من �ل�سنة �لنبوية �ل�سريفة:

�حلديث �لأول:
زرِ  َنائرِ َباُع اجْلَ ّ ي�ضرِ َواترِ َياَدُة امْلَررِ اَلمرِ َوعرِ مرِ َخْم�ٌض: َرُدّ ال�َسّ مرِ َعَلى امْلُ�ْسلرِ )َحُقّ امْلُ�ْسلرِ  

.) �ضرِ يُت اْلَعاطرِ ْعَوةرِ َوَت�ْسمرِ َواإرَِجاَبُة الَدّ
�لتخريج:

 . زرِ َنائرِ َباعرِ اجْلَ اتِّ برِ ااْلأَْمررِ  َباُب  ُز   َنائرِ َتاٌب: اجْلَ خرجه البخاري يف �سحيحه   كرِ  
 ، يِّ ااْلأَْوَزاعرِ َعنرِ  �َسَلَمَة،  ي  اأَبرِ ْبُن  َعْمُرو  َثَنا  َحدَّ ٌد،  مَّ َثَنا حُمَ َحدَّ احلديث رقم 1240 قال 
ُه  َي اللَّ اأََبا ُهَرْيَرَة َر�سرِ برِ اأَنَّ  يُد ْبُن امْلُ�َسيَّ ينرِ �َسعرِ َهاٍب، َقاَل: اأَْخرَبَ ينرِ اْبُن �سرِ َقاَل: اأَْخرَبَ

َم َيُقوُل: "..�حلديث.  ُه َعَلْيهرِ َو�َسلَّ لَّى اللَّ هرِ �سَ ْعُت َر�ُسوَل اللَّ َعْنُه َقاَل: �َسمرِ
مرِ َردُّ  ْلُم�ْسلرِ مرِ لرِ ْن َحقِّ امْلُ�ْسلرِ اَلُم.  َباٌب: مرِ َتاٌب ال�سَّ وخرجه  م�سلم   يف �سحيحه كرِ  

. احلديث رقم 2162 عن اأبي هريرة ر�سي الله عنه. اَلمرِ ال�سَّ
 . ي�ضرِ َياَدةرِ امْلَررِ .   باٌب: َما َجاَء يفرِ عرِ زرِ َنائرِ َتاُب اجْلَ وخرجه  ابن ماجه يف �سننه  كرِ  

احلديث رقم 1435 عن اأبي هريرة ر�سي الله عنه.
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�حلديث �لثاين:
ْم  ّ يَتُه َف�َسلرِ : َقاَل )اإرَِذا َلقرِ هرِ يَل َما ُهَنّ َيا َر�ُسوَل الَلّ ( قرِ ٌتّ مرِ �سرِ مرِ َعَلى امْلُ�ْسلرِ )َحُقّ امْلُ�ْسلرِ  
َذا  ْتُه َواإرِ ّ َه َف�سمرِ َد الَلّ ْح َلُه َواإرَِذا َعَط�َض َفَحمرِ َحَك َفاْن�سَ ْبُه َواإرَِذا ا�ْسَتْن�سَ جرِ َعَلْيهرِ َواإرَِذا َدَعاَك َفاأَ

ْعُه(. برِ َذا َماَت َفاَتّ �َض َفُعْدُه َواإرِ َمررِ
�لتخريج:

مرِ  ْلُم�ْسلرِ مرِ لرِ ْن َحقِّ امْلُ�ْسلرِ اَلُم.   َباٌب: مرِ َتاٌب  ال�سَّ خرجه االإمام م�سلم يف �سحيحه كرِ  
. احلديث رقم 2162 عن اأبي هريرة ر�سي الله عنه. اَلمرِ َردُّ ال�سَّ

َم   ُه َعَلْيهرِ َو�َسلَّ لَّى اللَّ هرِ �سَ وخرجه الرتمذي يف �سننه،اأَْبَواُب ااْلأََدبرِ َعْن َر�ُسولرِ اللَّ  
، احلديث رقم 2736 عن علي ر�سي الله عنه. �ضرِ يترِ اْلَعاطرِ َباٌب: َما َجاَء يفرِ َت�ْسمرِ

�حلديث �لثالث:
يبُه اإرَِذا َدَعاُه،  َيُه ، َوُيجرِ َذا َلقرِ ّم َعَلْيهرِ اإرِ : ُي�َسلرِ امْلَْعُروفرِ ّت برِ م �سرِ مرِ َعَلى امْلُ�ْسلرِ ْلُم�ْسلرِ )لرِ  
ّب  ُيحرِ َما  َلُه  ّب  َوُيحرِ  ، َماَت  اإرَِذا  َجَناَزته  َوَيْتَبع  �َض  َمررِ اإرَِذا  َوَيُعودُه  َعَط�َض  اإرَِذا  تُه  ّ َوُي�َسمرِ

.) هرِ َنْف�سرِ لرِ
�لتخريج:

انظر التخريج ال�سابق.   
�حلديث �لر�بع:

ي َيُرّد  هرِ ، َوْلَيُقْل: َعَلى ُكّل َحال ، َوْلَيُقْل اَلّذرِ َلّ ْمد لرِ َحدُكْم َفْلَيُقْل: احْلَ   )اإرَِذا َعَط�َض اأَ
ح َبالُكْم(. لرِ يُكْم الَلّه َوُي�سْ َعَلْيهرِ َيْرَحمك الَلّه ، َوْلَيُقْل ُهَو: َيْهدرِ

�لتخريج:
ُت.  َتاٌب: ااْلأََدُب   َباُب اإرَِذا َعَط�َض َكْيَف ُي�َسمَّ خرجه البخاري يف �سحيحه،  كرِ  

احلديث رقم 6224،عن اأبي هريرة ر�سي الله عنه.



{335}العـدد اخل�م�س  والع�صـرون - �صفر  1444هـ / �صبتمرب  2022م

يترِ  َت�ْسمرِ يفرِ  َجاَء  َما  َباٌب:   ، ااْلأََدبرِ َتابرِ  كرِ �سننه،اأَْوُل  يف  داود   اأبو  وخرجه   
، احلديث رقم 5033، عن اأبي هريرة ر�سي الله عنه. �ضرِ اْلَعاطرِ

َعَلْيهرِ  ُه  اللَّ لَّى  �سَ هرِ  اللَّ َر�ُسولرِ  َعْن  ااْلأََدبرِ  اأَْبَواُب  �سننه،  يف  الرتمذي  وخرجه   
اأبي  عن  رقم 2747،  َثاوؤَُب، احلديث  التَّ َوَيْكَرُه  اْلُعَطا�َض  بُّ  ُيحرِ َه  اللَّ اإرِنَّ  َباٌب:  َم،  َو�َسلَّ

هريرة ر�سي الله عنه.
، احلديث  �ضرِ يُت اْلَعاطرِ ، َباٌب: َت�ْسمرِ َتاُب ااْلأََدبرِ وخرجه ابن ماجه يف �سننه، كرِ  

رقم 3715، عن علي ر�سي الله عنه.
�حلديث �خلام�ص:

�َسْبٍع،  برِ َم  َو�َسلَّ َعَلْيهرِ  ُه  اللَّ لَّى  �سَ هرِ  اللَّ َر�ُسوُل  )اأََمَرَنا  َقاَل:  ٍب  َعازرِ ْبنرِ  اءرِ  اْلرَبَ َعنرِ   
، َواإرَِجاَبةرِ  �ضرِ يترِ اْلَعاطرِ ، َوَت�ْسمرِ َناَزةرِ َباعرِ اجْلرِ ، َواتِّ ي�ضرِ َياَدةرِ امْلَررِ عرِ َوَنَهاَنا َعْن �َسْبٍع: اأََمَرَنا برِ
 ، َهبرِ يمرِ الذَّ ، َوَنَهاَنا َعْن َخَواترِ مرِ ، َواإرِْبَراررِ امْلُْق�سرِ ررِ امْلَْظُلومرِ ، َوَن�سْ اَلمرِ ي، َواإرِْف�َساءرِ ال�سَّ اعرِ الدَّ
ُلْب�ضرِ  َوَعْن   ، يِّ َواْلَق�سِّ ررِ  امْلََياثرِ َوَعنرِ  ةرِ -  �سَّ اْلفرِ َيةرِ  اآنرِ َقاَل:  اأَْو  ةرِ -  �سَّ اْلفرِ ْربرِ يفرِ  َوَعنرِ ال�سُّ

.) قرِ يَباجرِ َوااْلإرِ�ْسَترْبَ يررِ َوالدِّ ررِ احْلَ
�لتخريج:

 . ةرِ �سَّ َيةرِ اْلفرِ َبُة، َباُب اآنرِ َتاٌب: ااْلأَ�ْسررِ خرجه البخاري يف ال�سحيح، كرِ  
احلديث رقم 5635.  

ْعَمالرِ  مُي ا�ْسترِ ررِ يَنُة   َباٌب: حَتْ َبا�ُض َوالزِّ َتاٌب: اللِّ وخرجه  م�سلم يفرِ �سحيحه، كرِ  
، احلديث رقم 2066، عن الرباء بن عازب ر�سي الله عنه. ةرِ �سَّ َهبرِ َواْلفرِ اإرَِناءرِ الذَّ
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املبحث الثالث
�جلمع بني �لرو�يات ومفهوم �لعدد يف �حلقوق

جاء عد احلقوق يف هذه الرواية خم�ض، ويف حديث اآخر �ست »حقُّ امْلُ�ْسلمرِ   
مرِ �ست« فزاد �سلى الله عليه و�سلم واحًدا، وكال احلديثني العدد فيه اإنا  َعَلى امْلُ�ْسلرِ
هو للتعليل، والتقريب، و�سحن االأذهان لالإح�ساء والعد ولي�ض للح�سر، مبعنى اأنه ال 
تنح�سر حقوق امل�سلمني فيما بينهم على هذه االأمور اخلم�سة اإنا هي اأو�سع من ذلك 
فينبغي اأن يعلم اأن اأ�سول احلقوق التي تكون بني امل�سلمني يف التعامل العام، ويف 
احلقوق التي تثبت لكل م�سلم بًرا كان اأو فاجًرا هي هذه احلقوق ال�ستة. فكون املعدود 
خم�سا اأو �ستا ال منافاة بينهما، وذلك اأّن ذْكر اخلم�ض يف مقام من املقامات -اإن كان 
ذلك قد �سبطه الرواة- ال ينايف اأن ثّمة حقوقًا اأخرى زائدة على ذلك ذكرها النبي 
)�سلى الله عليه و�سلم( يف مقام اآخر، تقول: حق فالن عليك كذا وكذا، ثم تقول يف 
مقام اآخر: حقه عليك كذا وكذا، فاأنت مل تق�سد اال�ستيعاب يف كالمك االأول، واإنا 
ذكرت جملة من احلقوق، وهذا كثري يف االأحاديث النبوية، تارة يذكر النبي )�سلى 
الله عليه و�سلم( اأمورًا معدودة اأربعة اأو خم�سة اأ�سياء اأو نحو ذلك، كقوله )�سلى الله 
عليه و�سلم( مثاًل:)ُف�سلت على االأنبياء ب�ست..()1(، ويف بع�سها:)اأعطيت خم�ًسا مل 

يعطهن اأحد قبلي()2(.
ابن  قال احلافظ  االأقل،  فيها  التي ذكر  الرواية  يتنافى مع  ال  الزيادة  فذكُر   
اأعلم بالزيادة  اأوال باخلم�ض ثم  اأعلم  حجر: مفهوم العدد لي�ض بحجة وقيل بل كان 
باملخاطبني  الالئق  املقام فذكر يف كل مو�سع  وقيل بل االختالف يف ذلك بح�سب 

وقيل اأريد باحل�سر املبالغة لتاأكيد اأمر اخلم�ض املذكورة)3(.

اَلِة ، �حلديث رقم  523 ، عن �أبي هريرة ر�سي �لله عنه. وخرجه  �لرتمذي يف �ل�سنن،   ُع �ل�سَّ خرجه م�سلم يف �ل�سحيح، ِكَتاٌب : �مْلَ�َساِجُد َوَمَو��سِ   )1( 
لَّى �للَُّه َعَلْيِه َو�َسلََّم.  ، َباٌب : َما َجاَء يِف �لَْغِنيَمِة ، �حلديث رقم  1553، عن �أبي هريرة ر�سي  �لله عنه. رَيِ َعْن َر�ُسوِل �للَِّه �سَ �أَْبَو�ُب �ل�سِّ

ِبيِّ : " ُجِعَلْت يِل �ْلأَْر�ُص َم�ْسِجًد� َوَطُهوًر� ". �حلديث رقم 438 عن جابر بن عبد�لله  اَلُة  ، َباُب َقْوِل �لنَّ خرجه �لبخاري يف �سحيحه ، ِكَتاٌب  : �ل�سَّ   )2( 
اَلِة ،�حلديث رقم 521، عن جابر بن عبد�لله ر�سي �لله عنه. ُع �ل�سَّ ر�سي �لله عنه. وخرجه م�سلم يِف �ل�سحيح،  ِكَتاٌب : �مْلَ�َساِجُد َوَمَو��سِ

فتح �لباري لبن حجر )10/ 337(.   )3( 
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وقوله �سلى الله عليه و�سلم: خم�ض و�ست ذكر العدد �سلى الله عليه و�سلم،   
والقاعدة اأن املعدود اإذا كان موؤنًثا فالعدد مذكر، وكذلك العك�ض اأي يخالف العدد 
املعدود يف التذكري والتاأنيث، لكن هذا مما يعفى عنه وال يالحظ فيما اإذا مل يذكر 
مرِ  امْلُ�ْسلرِ َعَلى  امْلُ�ْسلمرِ  »حقُّ  قال:  بل  العدد  بعد  ا  ن�سً املعدود  يذكر  مل  وهنا  املعدود، 
خم�ٌض«، ومل يقل: خم�ض حقوق واإال لكان مقت�سى ذلك على جريان ل�سان العرب اأن 
يقول: خم�سة حقوق لكن ملا مل يذكر املعدود كان ذلك دلياًل على اأن االأمر ي�سري يف 

التاأنيث والتذكري.
اأو �ست خ�سال)1( واالأمر يف هذا  ال�سراح يذكرون خم�ض خ�سال  واأكرث   

قريب.

مرقاة �ملفاتيح �سرح م�سكاة �مل�سابيح ،�ملوؤلف: علي بن )�سلطان( حممد، �أبو �حل�سن نور �لدين �ملال �لهروي �لقاري )�ملتوفى: 1014هـ(    )1( 
،�لنا�سر: د�ر �لفكر، بريوت - لبنان - �لطبعة: �لأوىل، 1422هـ - 2002م )3/ 1120( بت�سرف.
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املبحث الرابع
�ل�سرح و�لتحليل

واإال  الثبوت  به  املق�سود  هنا  والوجوب  الواجب،  الثابت  ال�سيء  هو  احلق   
فحكم هذه االأ�سياء املذكورة يف احلديث يدور بني الفر�ض على االأعيان، وبني فر�ض 
الكفاية، وبني املندوب امل�ستحب امل�سنون، فلي�ض اجلميع على مرتبة واحدة بل من 
حيث احلكم الفقهي منها ما هو فر�ض عني يجب على كل اأحد، ومنها ما هو فر�ض 
كفاية يجب على عموم اأهل االإ�سالم اإذا قام به من يكفي �سقط الطلب عن الباقيني، 

ومنها ما هو م�سنون مندوب اإليه.)1(
1/�إف�ساء �ل�سالم �سعار �ملحبة:

اإن ال�سالم هو �سعار االأخوة واملحبة بني اأفراد املجتمع امل�سلم، لذلك فقد َحثَّ   
الله عليه و�سلم - على ن�سر هذه الر�سالة االأخوية بني امل�سلمني، باأن  نبينا - �سلى 
ُي�َسلِّم كٌل منهم على اأخيه امل�سلم، كما ذكرت ذلك االأحاديث ال�سحيحة ومنها: - قال- 
�سلى الله عليه و�سلم-: »ال تدخلوا اجلنة حتى توؤمنوا، وال توؤمنوا حتى حتابوا، اأََواَل 

اأَُدلُُّكم على �سيء اإذا فعلتموه حتاببتم؟ اأف�سوا ال�سالم بينكم«)2(. 
االإ�سالم خري؟ قال:  »اأي  َل:  �ُسئرِ الله عليه و�سلم - عندما  - وقوله - �سلى   

عم الطعام، وتقراأ ال�سالم على َمن َعَرْفَت وَمن مل تعرف«)3(. ُتطرِ

فتح �لباري لبن حجر )10/ 603( بت�سرف.   )1( 
َة �إِلَّ �مْلُوؤِْمُنوَن، �حلديث رقم 54،  عن �أبي هريرة ر�سي �لله عنه.  نَّ مَياُن  ،  َباٌب : َل َيْدُخُل �جْلَ خرجه م�سلم يف �سحيحه ،  ِكَتاٌب : �ْلإِ   )2( 

اَلِم ، �حلديث رقم 5193، عن �أبي هريرة ر�سي �لله عنه. وخرجه �أبو د�ود يف �سننه ، �أَْوُل ِكَتاِب �ْلأََدِب  ، َباٌب : يِف �إِْف�َساِء �ل�سَّ  
اَلِم ،�حلديث  لَّى �للَُّه َعَلْيِه َو�َسلََّم  ،  َباٌب : َما َجاَء يِف �إِْف�َساِء �ل�سَّ وخرجه �لرتمذي يف �ل�سنن ،  �أَْبَو�ُب �ِل�ْسِتْئَذ�ِن َو�ْلآَد�ِب َعْن َر�ُسوِل �للَِّه �سَ  

رقم 2688، عن �أبي هريرة ر�سي �لله عنه. 
َمُة  ، َباٌب : يِف �ْلإِمَياِن ،�حلديث رقم 68،  عن �أبي هريرة ر�سي �لله عنه. وخرجه �بن ماجه يف �ل�سنن ، �مْلَُقدِّ  

َي �للَُّه َعْنُه. �حلديث رقم 9084. ِبي ُهَرْيَرَة َر�سِ وخرجه �أحمد يف م�سنده، ُم�ْسَنُد �أَ  
َعاِم ِمَن �ْلإِ�ْساَلِم. �حلديث رقم 12، عن عبد �لله بن عمرو ر�سي �لله عنهما.  خرجه �لبخاري يف �ل�سحيح ، ِكَتاٌب : �ْلإِمَياُن  ،  َباٌب : �إِْطَعاُم �لطَّ   )3( 

�ْساَلِمُ ، �حلديث رقم 39،  عن عبد�لله بن عمرو  ر�سي �لله عنهما.  ِل �ْلإِ مَياُن  ،  َباٌب : َبَياُن َتَفا�سُ وخرجه م�سلم يِف �ل�سحيح ،  ِكَتاٌب : �ْلإِ  
اَلِم ، �حلديث رقم 5194،  عن عبد�لله بن عمرو ر�سي �لله عنهما.  َدِب  ، َباٌب : يِف �إِْف�َساِء �ل�سَّ وخرجه  �أبو د�ود يف �ل�سنن،  �أَْوُل ِكَتاِب �ْلأَ  
وخرجه  �لن�سائي يف �ل�سنن ، ِكَتاُب �ْلإِمَياِن َو�َسَر�ِئِعِه  ، �أَيُّ �ْلإِ�ْساَلِم َخرْيٌ ؟ �حلديث رقم 5000 ، عن عبد�لله بن عمرو ر�سي �لله عنهما.   

َعاِم ،�حلديث رقم 3253،عن عبد�لله بن عمرو ر�سي �لله عنهما.  وخرجه �بن ماجه يف �ل�سنن ،  ِكَتاُب �ْلأَْطِعَمِة  ، َباٌب : �إِْطَعاِم �لطَّ  
وخرجه �أحمد يف م�سنده،  ُم�ْسَنُد َعْبِد �للَِّه ْبِن َعْمٍرو. �حلديث رقم 6581.  
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اأف�ُسوا ال�سالم،  النا�ض  اأيها  اأي�سًا: »يا  الله عليه و�سلم -  - وقوله - �سلى   
ُلوا االأرحام()1(. موا الطعام، َو�سرِ واأَْطعرِ

ثمر�ت �إلقاء �ل�سالم ورده:
اإّن الإلقاءرِ ال�ّسالمرِ ورّده ثمراٌت كثرية يلتم�سها امل�سلُم يف دنياه واآخرته، نذكُر   

منها ما ياأتي:)2(
�لّثمرة �لأوىل: اأّنه �سبٌب يف انت�ساررِ املحبة واملوّدةرِ بني الّنا�ض، وال �سّك اأن   

حَبّ امل�سلمني لبع�سهم البع�ض جزٌء ال يتجزاأَ من اإميانهم وعقيدتهم الّرا�سخة التي 
يبتغوَن منها اأن تو�سلهم اإىل اجلّنة -باإذن الله-، اإذ ورَد هذا �سراحًة يف �سحيح 
َة  ال�ّسنة النبوّية ال�ّسريفة، اإذ قال ر�سول الله -�سّلى الله عليه و�سّلم-: )ال َتْدُخُلوَن اجَلَنّ
وا، اأَوال اأُدُلُّكْم عَلى �سيٍء اإذا َفَعْلُتُموُه حَتاَبْبُتْم؟  ى حَتاُبّ ُنوا حَتّ ُنوا، وال ُتوؤْمرِ ى ُتوؤْمرِ حَتّ

الَم بْيَنُكْم(.)3(  اأْف�ُسوا ال�َسّ
، اإذ ينطوي على  �لّثمرة �لثانية: اإف�ساء ال�سالم ورّده من حما�سنرِ االإ�سالمرِ  
، وال�ّسالمَة من االأذى، ونوايا ال�ّسررِ التي قد ي�سمرها  معاٍن عميقة من اإعالنرِ االأمانرِ

بع�ض الّنا�ض. 
اإّنه يدعو اإىل التاآلف والّتقارب، ونبذ الفرقة واملُخا�سمة.  �لّثمرة �لثالثة:   

اإذا دعاك فاأجبه احلّق. 
2/ عيادة �ملري�ص:

عيادة املري�ض لقد جعل االإ�سالم زيارة املري�ض حقًا للم�سلم على اأخيه امل�سلم،   
القلوب،  بني  توؤلف  املري�ض  زيارة  اأن  املعلوم  ومن  اإخوانه،  جتاه  به  يقوم  وواجبًا 
لَّى �للَُّه َعَلْيِه َو�َسلََّم.  ، َباٌب ،�حلديث رقم 2485، عن  َقاِئِق َو�لَْوَرِع َعْن َر�ُسوِل �للَِّه �سَ َفِة �لِْقَياَمِة َو�لرَّ خرجه �لرتمذي يف �ل�سنن ،  �أَْبَو�ُب �سِ   )1( 

عبد �لله بن �سالم ر�سي �لله عنه.
ِحيٌح. وقال �لرتمذي: َهَذ� َحِديٌث �سَ  

ُة ِفيَها.  ، َباٌب : َما َجاَء يِف ِقَياِم �للَّْيِل. �حلديث رقم 1334، عن عبد�لله بن �سالم  نَّ اَلِة َو�ل�سُّ وخرجه �بن ماجه يف �ل�سنن ، ِكَتاٌب : �إَِقاَمُة �ل�سَّ  
ر�سي �لله عنه.

اَلِة �للَّْيِل. �حلديث رقم 1501،  عن عبد�لله بن �سالم ر�سي �لله عنه.  ُل �سَ اَلِة.  ،  َباٌب : َف�سْ وخرجه �لد�رمي يف �ل�سنن ، ِكَتاُب �ل�سَّ  
اِر  ، َحِديُث َعْبِد �للَِّه ْبِن �َساَلٍم. �حلديث رقم 23784. وخرجه �أحمد يف م�سنده ، ُم�ْسَنُد �ْلأَْن�سَ  

بهجة قلوب �لأبر�ر وقرة عيون �لأخيار، �أ بو عبد �لرحمن �ل�سعدي )�لطبعة �لر�بعة( )1423هـ(،، �ململكة �لعربية �ل�سعودية: وز�رة �ل�سئون    )2( 
�لإ�سالمية و�لأوقاف و�لدعوة و�لإر�ساد، �سفحة 71-72. بت�سّرف.

�سبق تخريجه.   )3( 
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وترتك اأثرًا طيبًا يف النفو�ض، وتزرع املحبة بني امل�سلمني، فقد جاء يف احلديث عن 
اأبي هريرة- ر�سي الله عنه- قال: قال ر�سول الله- �سلى الله عليه و�سلم-: »َمْن َعاَد 
َن  اأَْت مرِ َوَتَبوَّ �َساَك،  ْبَت َوَطاَب مَمْ باأَْن طرِ ُمَناٍد:  َناَداُه   ، اللهرِ َلُه يفرِ  خًا  اأَ َزاَر  اأَْو  ي�سًا،  َمررِ

اًل«)1(. ةرِ َمْنزرِ نَّ اجْلَ
وي�ستحب ملن عاد مري�سًا اأن يطمئنه ويبعث فيه االأمل، ويدعو له مبا ثبت عن   
النبي- �سلى الله عليه و�سلم-، كما جاء يف احلديث ال�سريف عن عائ�سة- ر�سي الله 
عنها- اأن النبي- �سلى الله عليه و�سلم- كان يُعوُد بع�ض اأهله مي�سح بيده الُيمنى 
فاَء اإال �سفاوؤُك،  ايف ال �سرِ ، اأنت ال�سَّ ا�ض، اأذهب الباأ�َض، وا�سفرِ ويقول: »اللُهمَّ َربَّ النَّ

فاًء ال ُيغادُر �َسَقَمًا«)2(. �سرِ
كما يجب على الزائر اأن ُيراعي حال املري�ض يف الزيارة، واأن يختار الوقت   

املنا�سب لها)3(.
3/ت�سييع �جلنازة:

اتباع اجلنائز اإنَّ من حق امل�سلم على اأخيه امل�سلم اتباع جنازته، وال�سالة   
َد اجلنازَة  عليها، والدعاء له بالرحمة واملغفرة لقوله- �سلى الله عليه و�سلم: »َمْن �سهرِ
وما  قيل:  رياَطان،  قرِ َفَلُه  ُتْدَفَن  حتى  �َسهدها  ومن  قرياط،  فله  عليها  لَّي  ُي�سَ حتى 

ثُل اجلبلني العظيمني«)4(.  القرياطان؟ قال: مرِ
كما ي�ستحب الدعاء للميت، ملا جاء يف احلديث عن عوف بن مالك- ر�سي الله   
هرِ  ْن ُدَعائرِ ْظُت مرِ - �سلى الله عليه و�سلم- َعَلى َجَناَزٍة َفَحفرِ لَّى َر�ُسوُل اللَّهرِ عنه- قال: »�سَ
لَّى �للَُّه َعَلْيِه َو�َسلََّم.  ،  َباٌب : َما َجاَء يِف ِزَياَرِة �ْلإِْخَو�ِن. �حلديث رقم 2008،   َلِة َعْن َر�ُسوِل �للَِّه �سَ خرجه �لرتمذي يف �سننه ، �أَْبَو�ُب �لرِْبِّ َو�ل�سِّ   )1( 

عن �أبي هريرة ر�سي �لله عنه.
ا. �حلديث رقم 1443،  عن �أبي هريرة ر�سي �لله عنه.  َناِئِز.  ، باٌب : َما َجاَء يِف َثَو�ِب َمْن َعاَد َمِري�سً وخرجه �بن ماجه يف �ل�سنن ، ِكَتاُب �جْلَ  

َي �للَُّه َعْنُه. �حلديث رقم 8536. ِبي ُهَرْيَرَة َر�سِ وخرجه �أحمد يف م�سنده ، ُم�ْسَنُد �أَ  
لَّى �للَُّه َعَلْيِه َو�َسلََّم، �حلديث رقم 5743،  عن عائ�سة ر�سي �لله عنها. ِبيِّ �سَ .  ،  َباُب ُرْقَيِة �لنَّ بِّ خرجه �لبخاري يف �ل�سحيح ،  ِكَتاُب �لطِّ   )2( 

اَلُم.  ،َباٌب : ��ْسِتْحَباُب ُرْقَيِة �مْلَِري�ِص ، �حلديث رقم 2191،  عن عائ�سة ر�سي �لله عنها. وخرجه م�سلم يف �ل�سحيح ،ِكَتاٌب : �ل�سَّ  
�ل�سئون  �ل�سعودية: وز�رة  �لعربية  �لله )1418هـ(، )�لطبعة �لأوىل(، �ململكة  �آل جار  �لله  ، عبد  �لدين �لإ�سالمي وحقيقته ومز�ياه  كمال    )3( 

�لإ�سالمية و�لأوقاف و�لدعوة و�لإر�ساد، �سفحة 79/2،. بت�سّرف.
َناِئُز  | َباُب َمِن �ْنَتَظَر َحتَّى ُتْدَفَن. �حلديث رقم 1325،  عن �أبي هريرة ر�سي �لله عنه. خرجه �لبخاري يف �ل�سحيح ، ِكَتاٌب : �جْلَ   )4( 

َباِعَها. �حلديث رقم 945،  عن �أبي هريرة ر�سي �لله عنه. َناَزِة َو�تِّ اَلِة َعَلى �جْلَ ُل �ل�سَّ َناِئُز.  ، َباٌب : َف�سْ وخرجه م�سلم يف �ل�سحيح ، ِكَتاٌب : �جْلَ  
لَّى َعَلى ِجَناَزٍة ، �حلديث رقم 1994،  عن �أبي هريرة ر�سي �لله عنه.  َناِئِز  | َباٌب : َثَو�ُب َمْن �سَ وخرجه �لن�سائي يف �سننه �سنن ، ِكَتاُب �جْلَ  

َي �للَُّه َعْنُه. �حلديث  رقم 7188. ِبي ُهَرْيَرَة َر�سِ وخرجه  �أحمد يف م�سنده، ُم�ْسَنُد �أَ  
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ْع ُمْدَخَلهُ،  ُنُزَلُه َوَو�سِّ ْم  َواأَْكررِ َعْنُه،  هرِ َواْعُف  َلُه َواْرَحْمُه، َوَعافرِ ْر  ُهمَّ اْغفرِ َيُقوُل: »اللَّ َوُهَو 
 ، َن�ضرِ ْن الدَّ ْوَب االأَْبَي�َض مرِ ْيَت الثَّ َطاَيا َكَما َنقَّ ْن اخْلَ هرِ مرِ ، َوَنقِّ درِ ْلجرِ َواْلرَبَ امْلَاءرِ َوالثَّ ْلُه برِ َواْغ�سرِ
ْلُه  ، َواأَْدخرِ هرِ ْن َزْوجرِ ا مرِ ، َوَزْوًجا َخرْيً هرِ ْن اأَْهلرِ ا مرِ ، َواأَْهاًل َخرْيً هرِ ْن َداررِ ًا مرِ ْلُه َداًرا َخرْيً َواأَْبدرِ
َك  ْيُت اأَْن اأَُكوَن اأََنا َذلرِ نَّ ى مَتَ «. َقاَل َحتَّ اررِ ْن َعَذابرِ النَّ ْن َعَذابرِ اْلَقرْبرِ اأَْو مرِ ْذُه مرِ َة، َواأَعرِ نَّ اجْلَ

َت«)1(. امْلَيِّ
مات  اإذا  اأي  فاتبعه(  مات  )واإذا  اأي�سا  كفاية  ففر�ض  اجلنازة  ت�سييع  واأما   
فاتبع جنازته حتى ت�سلي عليه، فاإن �سحبته اإىل الدفن كان اأوىل، حلديث اأبي هريرة 
فله قرياط،  ي�سلي  �سهد اجلنازة حتى  ))من  الله:  قال ر�سول  قال:  عنه  الله  ر�سي 
ومن �سهد حتى تدفن كان له قرياطان((. قيل: وما القرياطان؟ قال: )مثل اجلبلني 

العظيمني()2(. 
4/ تقوية �لأو��سر باإجابة �لدعوة:

لقد حر�ض ر�سولنا - �سلى الله عليه و�سلم - على تقوية اأوا�سر العالقة بني   
كما جاء يف  امل�سلم،  اأخيه  لدعوة  امل�سلم  اإجابة  ومنها  املجاالت،  �ستى  امل�سلمني يف 

احلديث ال�سريف: »اإذا دعا اأََحُدُكم اأخاه َفْلُيجب، ُعْر�سًا كان اأو نحوه« )3(.
الوليمة  اإىل  اأحدكم  َي  ُدعرِ »اإذا  اأي�سًا:  و�سلم-  عليه  الله  �سلى   - وقوله   
لعذر  اإال  اإجابتها  وجوب  على  فاجلمهور  عر�ض  وليمة  اإىل  كانت  فاإن  فْلَياأتها«)4(. 

�سرعي. اأما اإن كانت لغري وليمة العر�ض فاجلمهور على اأنها م�ستحبة.)5(  

اَلِة. �حلديث رقم 963.  ِت يِف �ل�سَّ َعاُء ِلْلَميِّ َناِئُز.  ،  َباٌب : �لدُّ خرجه م�سلم يف �سحيحه ، ِكَتاٌب : �جْلَ   )1( 
ِد ، �حلديث رقم 62.  اِء �لرَْبَ وُء مِبَ َهاَرِة  ، َباٌب : �لُْو�سُ وخرجه �لن�سائي يف �سننه ، ِكَتاُب �لطَّ  

َناَزِة. �حلديث رقم 1500.  اَلِة َعَلى �جْلِ َعاِء يِف �ل�سَّ َناِئِز.  ، باٌب : َما َجاَء يِف �لدُّ وخرجه �بن ماجه يف �ل�سنن ، ِكَتاُب �جْلَ  
اِريِّ ، �حلديث رقم 23975. اِر  ، َحِديُث َعْوِف ْبِن َماِلٍك �ْلأَ�ْسَجِعيِّ �ْلأَْن�سَ وخرجه �أحمد يف م�سنده ، ُم�ْسَنُد �ْلأَْن�سَ  

�سبق تخريجه.   )2( 
�ِعي �إِىَل َدْعَوٍة ، �حلديث رقم 1429،  عن عبد�لله بن عمر ر�سي �لله عنهما.  َكاُح.  ، َباٌب : �ْلأَْمُر ِباإَِجاَبِة �لدَّ خرجه م�سلم يِف �سحيحه ، ِكَتاٌب : �لنِّ   )3( 

ْعَوِة ، �حلديث رقم 3738،  عن �بن عمر ر�سي �لله عنهما. ُل ِكَتاِب �ْلأَْطِعَمِة  ،  َباٌب : َما َجاَء يِف �إَِجاَبِة �لدَّ وخرجه �أبو د�ود يف �ل�سنن ، �أَوَّ  
ْعَوِة. �حلديث رقم 5173،  عن �بن عمر ر�سي �لله عنهما.  َكاِح  ، َباُب َحقِّ �إَِجاَبِة �لَْوِليَمِة َو�لدَّ خرجه �لبخاري يِف �ل�سحيح ، ِكَتاُب �لنِّ   )4( 

�ِعي �إِىَل َدْعَوٍة. �حلديث رقم 1429،  عن �بن عمر  ر�سي �لله عنهما.  َكاُح.  ، َباٌب : �ْلأَْمُر ِباإَِجاَبِة �لدَّ وخرجه م�سلم يف �ل�سحيح ، ِكَتاٌب : �لنِّ  
ْعَوِة ، �حلديث رقم 3736 ، عن �بن عمر ر�سي �لله عنهما. ُل ِكَتاِب �ْلأَْطِعَمِة  ، َباٌب : َما َجاَء يِف �إَِجاَبِة �لدَّ وخرجه �أبو د�ود يف �ل�سنن ، �أَوَّ  

�سرح �لنووي على م�سلم )9/ 234(.   )5( 
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َن  مواطرِ يف  املعنى  هذا  على  و�سّلم-  عليه  الله  -�سّلى  الله  ر�سول  اأكد  وقد   
، ومنها قوله -عليه ال�ّسالم-: )من دعاكْم فاأجيبوُه()1(. اأخرى غري هذا احلديثرِ

فاإْن  ْب،  َفْلُيجرِ َحُدُكْم،  اأَ َي  ُدعرِ )اإرَِذا  الله عليه و�سّلم-:  واأي�سًا يف قوله -�سّلى   
ًرا، َفْلَيْطَعْم()2(. ، واإْن كاَن ُمْفطرِ ّ لرِ كان �سائًما َفْلُي�سَ

5/ ت�سميت �لعاط�ص:
ته اإذا عط�ض، كما جاء يف احلديث  ومن حق امل�سلم على اأخيه امل�سلم، اأن ي�سمِّ  
عن اأبي هريرة - ر�سي الله عنه، عن النبي- �سلى الله عليه و�سلم- قال: »اإذا َعَط�َض 
اأََحدُكم فليقل: احلمُد لله، فاإذا قال احلمُد لله، قال له اأخوه: َيْرَحُمَك الله، فاإذا قيل له: 

ح بالكم«،)3(.  يرحمك الله، فليُقل: يهديُكُم الله وُي�سلرِ
واأما ت�سميت العاط�ض فقد اختلف يف حكمه، على النحو التايل:  

ْنَد ال�سافعية. يُت �سنة عرِ �ْسمرِ َهَذا الَتّ  
ويف قول للحنابلة وعند احلنفية  هو واجب. وقال املالكية، وهو املذهب عند   
احلنابلة بوجوبه على الكفاية. ونقل عن البيان اأن االأ�سهر اأنه فر�ض عني، حلديث " 
االأخوة  الله)4(. تكتمل �سورة  له: يرحمك  يقول  اأن  كان حقا على كل م�سلم �سمعه 
االإ�سالمية عندما يرد عليه العاط�ض بقوله: يهديكم الله وي�سلح بالكم. واأظهر االأقوال 
اأنه واجب على من �سمع حمد العاط�ض لله ؛ ملا جاء عن النبي �سلى الله عليه و�سلم 
الله فحق على كل  التثاوؤب، فاإذا عط�ض فحمد  الله يحب العطا�ض ويكره  قائل: )اإن 
ُي�سّمت،  ال  فاإنه  تعاىل  الّله  يحمد  ومل  َعَط�َض  اإذا  واأما  ي�سمته()5(.  اأن  �سمعه  م�سلم 
وكذا لو حمد الّله تعاىل ومل ي�سمعه االإرِن�سان ال ي�سّمته.ولكنه اإذا مل يحمد الله اأ�ساًل 

َكاِة  ، َباٌب : َعِطيُة َمْن �َساأََل ِباللَِّه ، �حلديث رقم 1672،  عن عبد�لله بن عمر ر�سي �لله عنهما. خرجه �أبو د�ود يف �ل�سنن ، ِكَتاُب �لزَّ   )1( 
  وخرجه �أحمد يف م�سنده ، ُم�ْسَنُد َعْبِد �للَِّه ْبِن ُعَمَر ، �حلديث رقم 5365.

�ِعي �إِىَل َدْعَوٍة. �حلديث رقم 1431،  عن �أبي هريرة ر�سي �لله عنه.  َكاُح.  ، َباٌب : �ْلأَْمُر ِباإَِجاَبِة �لدَّ خرجه م�سلم يف �ل�سحيح ، ِكَتاٌب : �لنِّ   )2( 
اِئِم ُيْدَعى �إِىَل َوِليَمٍة ، �حلديث رقم 2460،  عن �أبي هريرة ر�سي �لله عنه. ْوُم  ، َباٌب : يِف �ل�سَّ وخرجه �أبو د�ود يف �ل�سنن ، ِكَتاٌب : �ل�سَّ  

ْعَوَة، �حلديث رقم 780،  عن  اِئِم �لدَّ لَّى �للَُّه َعَلْيِه َو�َسلََّم  ،  َباٌب : �إَِجاَبُة �ل�سَّ ْوِم َعْن َر�ُسوِل �للَِّه �سَ وخرجه �لرتمذي يف �ل�سنن ، �أَْبَو�ُب �ل�سَّ  
�أبي هريرة ر�سي �لله عنه.

�سبق تخريجه.   )3( 
"�ملو�سوعة �لفقهية" )22/4(.   )4( 

�سبق تخريجه .   )5( 
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ا�ستحب ملن عنده اأن يذكره احلمد، كما ذكر ذلك النووي)1(. واأما اإذا عط�ض اليهودي 
اأو الن�سراين، اأو ما �سابههما، فال يدعو له بالرحمة، واإنا يدعو له بالهداية، حلديث 
اأبي مو�سى االأ�سعري قال: كانت اليهود يتعاط�سون عند النبي �سلى الله عليه و�سّلم 

رجاء اأن يقول: يرحمكم الله، فكان يقول: )يهديكم الله، وي�سلح بالكم()2(.
6/�إ�سد�ء �لن�سيحة �ل�سادقة:

ومن حقوق امل�سلم على اأخيه امل�سلم، بذل الن�سيحة واإ�سداوؤها له فيما ينفعه   
احل�سنة  باملوعظة  وذلك  واأخراه،  حياته  يف  وي�سعده  ودنياه،  دينه  يف  وي�سلحه 
وحّب  امل�سلم  الأخيك  حمبتك  على  تدل  ها  الأنَّ اأح�سن،  هي  بالتي  واالإر�ساد  والدعوة 
اخلري له، عماًل بقول النبي - �سلى الله عليه و�سلم - يف حديثه ال�سحيح عن متيم 
ين الن�سيحة، قلنا: ملن؟ قال: لله، ولكتابه، ولر�سوله،  الداري - ر�سي الله عنه -: »الدِّ

والأئمة امل�سلمني، وعامتهم«)3(.
هذا حديث عظيم ال�ساأن وعليه مدار االإ�سالم، وهو من اأفراد م�سلم، ولي�ض   
لتميم الداري يف �سحيح البخاري عن النبي �سلى الله عليه و�سلم �سيء، وال له يف 
م�سلم عنه غري هذا احلديث. قال االإمام اأبو �سليمان اخلطابي رحمه الله: الن�سيحة 
كلمة جامعة معناها حيازة احلظ للمن�سوح له. قال: ويقال: هو من وجيز االأ�سماء، 
وخمت�سر الكالم، ولي�ض يف كالم العرب كلمة مفردة ي�ستوفى بها العبارة عن معنى 
الدنيا  خلري  اأجمع  كلمة  العرب  كالم  يف  لي�ض  الفالح:  يف  قالوا  كما  الكلمة.  هذه 
خاطه.  اإذا  ثوبه  الرجل  ن�سح  من  ماأخوذة  الن�سيحة  وقيل:  قال:  منه.  واالآخرة 
ف�سبهوا فعل النا�سح فيما يتحراه من �سالح املن�سوح له مبا ي�سده من خلل الثوب. 

�سرح �لنووي على م�سلم )18/ 120(.   )1( 
لَّى �للَُّه َعَلْيِه َو�َسلََّم  ، َباٌب : َما َجاَء َكْيَف ُي�َسَمُت �لَْعاِط�ِص ، �حلديث رقم 2739،عن  خرجه �لرتمذي يف �سننه ،�أَْبَو�ُب �ْلأََدِب َعْن َر�ُسوِل �للَِّه �سَ   )2( 
�أَِبي  نَي. ، َحِديُث  ُل ُم�ْسَنِد �لُْكوِفيِّ �أَوَّ �أبي مو�سى �لأ�سعري ر�سي �لله عنه. وقال عنه �لرتمذي :ح�سن �سحيح، وخرجه �أحمد يف �مل�سند  ، 

�ْسَعِريِّ ر�سي �لله عنه. �حلديث رقم 19586. ُمو�َسى �ْلأَ
يَحُة ".  يُن �لنَّ�سِ ِبيِّ : " �لدِّ خرجه �لبخاري يِف �ل�سحيح ، ِكَتاٌب : �ْلإِمَياُن  ، َباُب َقْوِل �لنَّ   )3( 

يَحُة ،�حلديث رقم 55.  يَن �لنَّ�سِ مَياُن  ، َباٌب : َبَياُن �أَنَّ �لدِّ وخرجه م�سلم يف �ل�سحيح ، ِكَتاٌب : �ْلإِ  
يَحِة ، �حلديث رقم 4944. وخرجه �أبو د�ود يف �سننه ، �أَْوُل ِكَتاِب �ْلأََدِب  ،  َباٌب : يِف �لنَّ�سِ  

يَحُة ِلاْلإَِماِم ، �حلديث رقم 4197.  وخرجه �لن�سائي يف �ل�سنن ، ِكَتاُب �لَْبْيَعِة  ، �لنَّ�سِ  
�ِريِّ ،�حلديث رقم 16940. يٍم �لدَّ نَي  ، َحِديُث مَتِ اِميِّ وخرجه �أحمد يف �مل�سند ، ُم�ْسَنُد �ل�سَّ  
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قال: وقيل: اإنها ماأخوذة من ن�سحت الع�سل اإذا �سفيته من ال�سمع، �سبهوا تخلي�ض 
الدين  عماد  احلديث:  ومعنى  قال:  اخللط.  من  الع�سل  بتخلي�ض  الغ�ض  من  القول 
وقوامه الن�سيحة. كقوله: احلج عرفة اأي عماده ومعظمه عرفة. واأما تف�سري الن�سيحة 
واأنواعها فقد ذكر اخلطابي وغريه من العلماء فيها كالما نفي�سا اأنا اأ�سم بع�سه اإىل 
به،  االإميان  اإىل  فمعناها من�سرف  تعاىل  لله  الن�سيحة  اأما  قالوا:  بع�ض خمت�سرا. 
ونفي ال�سريك عنه، وترك االإحلاد يف �سفاته وو�سفه ب�سفات الكمال واجلالل كلها، 
النقائ�ض، والقيام بطاعته، واجتناب مع�سيته،  وتنزيهه �سبحانه وتعاىل من جميع 
واحلب فيه، والبغ�ض فيه، ومواالة من اأطاعه، ومعاداة من ع�ساه، وجهاد من كفر به، 
واالعرتاف بنعمته، و�سكره عليها، واالإخال�ض يف جميع االأمور، والدعاء اإىل جميع 
اأمكن منهم  اأو من  االأو�ساف املذكورة، واحلث عليها، والتلطف يف جميع النا�ض، 
عليها. قال اخلطابي رحمه الله: وحقيقة هذه االإ�سافة راجعة اإىل العبد يف ن�سحه 
�سبحانه وتعاىل  لكتابه  الن�سيحة  واأما  النا�سح.  ن�سح  تعاىل غني عن  فالله  نف�سه، 
فاالإميان باأنه كالم الله تعاىل وتنزيله، ال ي�سبهه �سيء من كالم اخللق، وال يقدر على 
مثله اأحد من اخللق، ثم تعظيمه وتالوته حق تالوته، وحت�سينها واخل�سوع عندها، 
واإقامة حروفه يف التالوة، والذب عنه لتاأويل املحرفني وتعر�ض الطاعنني، والت�سديق 
مبا فيه، والوقوف مع اأحكامه، وتفهم علومه واأمثاله، واالعتبار مبواعظه، والتفكر 
ملت�سابهه، والبحث عن عمومه وخ�سو�سه  يف عجائبه، والعمل مبحكمه، والت�سليم 
اإليه واإىل ما ذكرنا من ن�سيحته.  واأما  ونا�سخه ومن�سوخه، ون�سر علومه، والدعاء 
الن�سيحة لر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم فت�سديقه على الر�سالة، واالإميان بجميع ما 
جاء به، وطاعته يف اأمره ونهيه، ون�سرته حيا وميتا، ومعاداة من عاداه، ومواالة من 
وااله، واإعظام حقه، وتوقريه، واإحياء طريقته و�سنته، وبث دعوته، ون�سر �سريعته، 
ونفي التهمة عنها، وا�ستثارة علومها، والتفقه يف معانيها، والدعاء اإليها، والتلطف 
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عن  واالإم�ساك  قراءتها،  عند  والتاأدب  واإجاللها،  واإعظامها،  وتعليمها،  تعلمها  يف 
والتاأدب  باأخالقه،  والتخلق  اإليها،  النت�سابهم  اأهلها  واإجالل  علم،  بغري  فيها  الكالم 
باآدابه، وحمبة اأهل بيته واأ�سحابه، وجمانبة من ابتدع يف �سنته، اأو تعر�ض الأحد من 
اأ�سحابه، ونحو ذلك.    واأما الن�سيحة الأئمة امل�سلمني فمعاونتهم على احلق، وطاعتهم 
ومل  عنه  غفلوا  مبا  واإعالمهم  ولطف،  برفق  وتذكريهم  وتنبيههم  به،  واأمرهم  فيه، 
لطاعتهم.  النا�ض  قلوب  وتاألف  عليهم،  اخلروج  وترك  امل�سلمني،  حقوق  من  يبلغهم 
قال اخلطابي رحمه الله: ومن الن�سيحة لهم ال�سالة خلفهم، واجلهاد معهم، واأداء 
ال�سدقات اإليهم، وترك اخلروج بال�سيف عليهم اإذا ظهر منهم حيف اأو �سوء ع�سرة، 
واأن ال يغروا بالثناء الكاذب عليهم، واأن يدعى لهم بال�سالح. وهذا كله على اأن املراد 
الواليات.  اأ�سحاب  من  امل�سلمني  باأمور  يقوم  ممن  وغريهم  اخللفاء  امل�سلمني  باأئمة 
وهذا هو امل�سهور. وحكاه اأي�سا اخلطابي. ثم قال: وقد يتاأول ذلك على االأئمة الذين 
هم علماء الدين، واأن من ن�سيحتهم قبول ما رووه، وتقليدهم يف االأحكام، واإح�سان 
الظن بهم.    واأما ن�سيحة عامة امل�سلمني وهم من عدا والة االأمر فاإر�سادهم مل�ساحلهم 
يف اآخرتهم ودنياهم، وكف االأذى عنهم فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم، ويعينهم عليه 
بالقول والفعل، و�سرت عوراتهم، و�سد خالتهم، ودفع امل�سار عنهم، وجلب املنافع 
لهم، واأمرهم باملعروف، ونهيهم عن املنكر برفق واإخال�ض، وال�سفقة عليهم، وتوقري 
وح�سدهم،  غ�سهم  وترك  احل�سنة،  باملوعظة  وتخولهم  �سغريهم،  ورحمة  كبريهم، 
املكروه،  من  لنف�سه  يكره  ما  لهم  ويكره  من اخلري،  لنف�سه  يحب  ما  لهم  يحب  واأن 
والذب عن اأموالهم واأعرا�سهم، وغري ذلك من اأحوالهم بالقول والفعل، وحثهم على 
التخلق بجميع ما ذكرناه من اأنواع الن�سيحة، وتن�سيط همهم اإىل الطاعات. وقد كان 
يف ال�سلف ر�سي الله عنهم من تبلغ به الن�سيحة اإىل االإ�سرار بدنياه. والله اأعلم. 

 هذا اآخر ما تلخ�ض يف تف�سري الن�سيحة. 
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خامتـــــة
بني  االأخوة  معنى  و�سلم-  عليه  الله  �سلى  الكرمي-  ر�سولنا  ُيَعّمق  وهكذا   
امل�سلمني، وي�سعها مو�سع التطبيق العملي، فينت�سر احلب والوئام بينهم، فامل�سلم 
للم�سلم كالبنيان ي�سد بع�سه بع�سًا، وامل�سلمون دائمًا كاجل�سد الواحد يف ال�سراء 
وال�سراء، ومن املعلوم اأن احلياة الكرمية ال تكون اإال يف ظل التعاليم القراآنية وال�سنة 
النبوية ال�سريفة، عندئذ تعي�ض الب�سرية حياة اخلري وال�سعادة قال تعاىل: }َفمَِن اتَّبَعَ 

هُدَايَ َفلَ يَضِلُّ وََل يَشَْقى{]طه:123[. ومن اأهم النتائج التي تو�سل اإليها الباحث:
�لنتائج:

اإن اأوثق عرى االإ�سالم اأن حتب يف الله وتبغ�ض يف الله.   /1
حقوق امل�سلم على امل�سلم كثرية، منها ما هو واجب عيني، يجب على كل اأحد،   /2
اإثمه عن  �سقط  البع�ض  به  قام  اإذا  كفائي،  ما هو واجب  ومنها  اأثم،  تركه  فلو 

الباقني، ومنها ما هو م�ستحب غري واجب، وال ياأثم امل�سلم برتكه.
�لتو�سيات:

االلتزام بالكتاب وال�سنة لتحقيق احلب والبغ�ض يف الله.  /1
تطبيق حقوق االآخرين.  /2
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�مل�سادر و�ملر�جع
اإر�ساد ال�ساري ل�سرح �سحيح البخاري،املوؤلف: اأحمد بن حممد بن اأبى بكر   /1
بن عبد امللك الق�سطالين القتيبي امل�سري، اأبو العبا�ض، �سهاب الدين )املتوفى: 

923هـ(،النا�سر: املطبعة الكربى االأمريية، م�سر،الطبعة: ال�سابعة، 1323هـ.
ال�سرعية واملنح املرعية،املوؤلف: حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج،  االآداب   /2
اأبو عبد الله، �سم�ض الدين املقد�سي الرامينى ثم ال�ساحلي احلنبلي )املتوفى: 

763هـ(.
�لنا�سر: عامل �لكتب:

االأخالق االإ�سالمية واأ�س�سها( يف بيان حقوق امل�سلمني بع�سهم على بع�ض،   /3
االأ�ستاذ عبد الرحمن ح�سن حبنكة.

اأ بو عبد الرحمن ال�سعدي )الطبعة  بهجة قلوب االأبرار وقرة عيون االأخيار،   /4
االإ�سالمية  ال�سئون  وزارة  ال�سعودية:  العربية  اململكة  )1423هـ(،،  الرابعة( 

واالأوقاف والدعوة واالإر�ساد، �سفحة 72-71. 
اأبو العال حممد عبد الرحمن  حتفة االأحوذي ب�سرح جامع الرتمذي،املوؤلف:   /5
بن عبد الرحيم املباركفورى )املتوفى: 1353هـ(،النا�سر: دار الكتب العلمية 

– بريوت.
اجلامع الكبري - �سنن الرتمذي،املوؤلف: حممد بن عي�سى بن �َسْورة بن مو�سى بن   /6
ال�سحاك، الرتمذي، اأبو عي�سى )املتوفى: 279هـ(،املحقق: ب�سار عواد معروف.

النا�سر: دار الغرب االإ�سالمي – بريوت، �سنة الن�سر: 1998 م.
7/  اجلامع امل�سند ال�سحيح املخت�سر من اأمور ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم 
عبدالله  اأبو  اإ�سماعيل  بن  حممد  البخاري،املوؤلف:  �سحيح   = واأيامه  و�سننه 

البخاري اجلعفي.
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املحقق: حممد زهري بن نا�سر النا�سر،النا�سر: دار طوق النجاة )م�سورة عن   
ال�سلطانية باإ�سافة ترقيم حممد فوؤاد عبد الباقي(،الطبعة: االأوىل، 1422هـ.

دليل الفاحلني لطرق ريا�ض ال�ساحلني،املوؤلف: حممد علي بن حممد بن عالن   /8
بن اإبراهيم البكري ال�سديقي ال�سافعي )املتوفى: 1057هـ(،اعتنى بها: خليل 
 – بريوت  والتوزيع،  والن�سر  للطباعة  املعرفة  دار  �سيحا،النا�سر:  ماأمون 

لبنان،الطبعة: الرابعة، 1425 هـ - 2004 م.
9/  �سنن ابن ماجه،املوؤلف: ابن ماجه اأبو عبد الله حممد بن يزيد القزويني، وماجه 
ا�سم اأبيه يزيد )املتوفى: 273هـ(،حتقيق: حممد فوؤاد عبد الباقي،النا�سر: دار 

اإحياء الكتب العربية - في�سل عي�سى البابي احللبي.
10/  �سنن اأبي داود،املوؤلف: اأبو داود �سليمان بن االأ�سعث بن اإ�سحاق بن ب�سري بن 
�ْستاين )املتوفى: 275هـ(،املحقق: حممد حميي  جرِ �سداد بن عمرو االأزدي ال�سِّ

الدين عبد احلميد،النا�سر: املكتبة الع�سرية، �سيدا – بريوت.
اأحمد  بن  اأبو حممد حممود  البخاري،املوؤلف:  �سرح �سحيح  القاري  عمدة    /11
بن مو�سى بن اأحمد بن ح�سني الغيتابى احلنفى بدر الدين العينى )املتوفى: 

855هـ( النا�سر: دار اإحياء الرتاث العربي – بريوت.
12/  فتح الباري �سرح �سحيح البخاري،املوؤلف: اأحمد بن علي بن حجر اأبو الف�سل 
الع�سقالين ال�سافعي،النا�سر: دار املعرفة - بريوت، 1379،رقم كتبه واأبوابه 
واأحاديثه: حممد فوؤاد عبد الباقي،قام باإخراجه و�سححه واأ�سرف على طبعه: 

حمب الدين اخلطيب.
رجب  وابن  للنووي  اخلم�سني  وتتمة  االأربعني  �سرح  يف  املتني  القوي  فتح   /13

رحمهما الله.
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)1418هـ(،  الله  جار  اآل  الله  عبد  ومزاياه،  وحقيقته  االإ�سالمي  الدين  كمال   /14
االإ�سالمية  ال�سئون  وزارة  ال�سعودية:  العربية  اململكة  االأوىل(،  )الطبعة 
واالأوقاف والدعوة واالإر�ساد، املوؤلف: عبد املح�سن بن حمد بن عبد املح�سن 
بن عبد الله بن حمد العباد البدر،النا�سر: دار ابن القيم، الدمام اململكة العربية 

ال�سعودية،الطبعة: االأوىل، 1424هـ/2003م.
املجتبى من ال�سنن = ال�سنن ال�سغرى للن�سائي،املوؤلف: اأبو عبد الرحمن اأحمد   /15
عبد  303هـ(،حتقيق:  )املتوفى:  الن�سائي  اخلرا�ساين،  علي  بن  �سعيب  بن 
الفتاح اأبو غدة، النا�سر: مكتب املطبوعات االإ�سالمية – حلب،الطبعة: الثانية، 

.1986 – 1406
حممد،  )�سلطان(  بن  علي  امل�سابيح،املوؤلف:  م�سكاة  �سرح  املفاتيح  مرقاة   /16
اأبو احل�سن نور الدين املال الهروي القاري )املتوفى: 1014هـ(،النا�سر: دار 

الفكر، بريوت – لبنان،الطبعة: االأوىل، 1422هـ - 2002م.
الله اأحمد بن حممد بن حنبل  اأبو عبد  م�سند االإمام اأحمد بن حنبل،املوؤلف:   /17
 - االأرنوؤوط  �سعيب  241هـ(،املحقق:  )املتوفى:  ال�سيباين  اأ�سد  بن  هالل  بن 
عادل مر�سد، واآخرون، اإ�سراف: د عبد الله بن عبد املح�سن الرتكي،النا�سر: 

موؤ�س�سة الر�سالة،الطبعة: االأوىل، 1421 هـ - 2001 م.
م�سند الدارمي املعروف بـ )�سنن الدارمي(،املوؤلف: اأبو حممد عبد الله بن عبد   /18 
ال�سمرقندي  التميمي  الدارمي،  ال�سمد  عبد  بن  َبهرام  بن  الف�سل  بن  الرحمن 
)املتوفى: 255هـ(، حتقيق: ح�سني �سليم اأ�سد الداراين،النا�سر: دار املغني للن�سر 

والتوزيع، اململكة العربية ال�سعودية،الطبعة: االأوىل، 1412 هـ - 2000م.
امل�سند ال�سحيح املخت�سر بنقل العدل عن العدل اإىل ر�سول الله �سلى الله عليه   /19
و�سلم املوؤلف: م�سلم بن احلجاج اأبو احل�سن الق�سريي الني�سابوري )املتوفى: 
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261هـ(،املحقق: حممد فوؤاد عبد الباقي،النا�سر: دار اإحياء الرتاث العربي – 
بريوت.

بالقاهرة،)اإبراهيم م�سطفى /  العربية  اللغة  املوؤلف: جممع  الو�سيط،  املعجم   /20
اأحمد الزيات / حامد عبد القادر / حممد النجار(،النا�سر: دار الدعوة.

املنهاج �سرح �سحيح م�سلم بن احلجاج،املوؤلف: اأبو زكريا حميي الدين يحيى   /21
 - العربي  الرتاث  اإحياء  دار  676هـ(،النا�سر:  )املتوفى:  النووي  �سرف  بن 

بريوت
الطبعة: الثانية، 1392.

املو�سوعة الفقهية الكويتية، �سادر عن: وزارة االأوقاف وال�سئون االإ�سالمية   /22
– الكويت.

)املتوفى:  املدين  االأ�سبحي  عامر  بن  مالك  بن  اأن�ض  بن  مالك  املوطاأ،املوؤلف:   /23
179هـ(،املحقق: حممد م�سطفى االأعظمي،النا�سر: موؤ�س�سة زايد بن �سلطان 
اآل نهيان لالأعمال اخلريية واالإن�سانية - اأبو ظبي – االإمارات،الطبعة: االأوىل، 

1425 هـ - 2004 م.
نيل االأوطار،املوؤلف: حممد بن علي بن حممد بن عبد الله ال�سوكاين اليمني   /24
)املتوفى: 1250هـ(، حتقيق: ع�سام الدين ال�سبابطي،النا�سر: دار احلديث، 

م�سر، الطبعة: االأوىل، 1413هـ - 1993م.



{351}العـدد اخل�م�س  والع�صـرون - �صفر  1444هـ / �صبتمرب  2022م

فاعلية برامج التلفزيون و أثرها يف البناء االجتماعي
بالتطبيق على برنامج بيتنا يف التلفزيون القومي »دراسة  وصفية َتْطبيقيَّة مسحية«

د. اأ�صم�ء عبداهلل علي حممد احل�صن•

ملخــــ�ص
تناولت الدرا�سة فاعلية برامج التلفزيون و اأثرها يف البناء االجتماعي بالتطبيق   
و  امل�سحي  الو�سفي  املنهج  الباحثة  ا�ستخدمت  القومي.  التلفزيون  بيتنا يف  برنامج  على 
ا�ستخدمت   ، االح�سائي  التحليل  الجراء  و   ، اال�ستبانة  و  املالحة  البيانات  جمع  اأدوات 
التعرف على  البحث ايل  )SPSS(. هدف  للعلوم االجتماعية  الربنامج االح�سائي  الباحثة 
ماهية البناء االجتماعي ، و معرفة الدور الذي يقوم به برنامج بيتنا يف البناء االجتماعي مع 
الرتكيز على دور التلفزيون يف ن�سر الوعي و اال�سهام يف غر�ض قيم الروابط االجتماعية. 
القومي  التلفزيون  بيتنا يف  برنامج  فقرات  اأن  اهمها:   ، نتائج  عدة  اىل  الباحثة  تو�سلت 
حتث  للربنامج  االجتماعية  الفقرات  اأن  و  االجتماعي  بنائه  و  املجتمع  متا�سك  على  تعمل 
الفقرات االقت�سادية يف  اأي�سا  ، و  االأقارب  التوا�سل االجتماعي و �سلة االأرحام و  على 
الربنامج تر�سد امل�ساهدين اىل زيادة االنتاج و رفع م�ستواهم املعي�سي. تو�سلت الباحثة 
اىل عدد من التو�سيات و من اأهمها: ا�سراك اأكربعدد من الباحثني و العلماء و ا�ست�سافتهم 
لتوعية املجتمع للحفاظ على متا�سكه و بنائه االجتماعي ، و كذلك اأن تركز اال�سرتاتيجيات 
االعالمية للتلفزيون القومي على زيادة و تنوع الربامج االجتماعية التي ت�سيف للمجتمع 

�سلوكا و تعاونا لي�سبح جمتمعا متما�سكا و قويا.

اأ�ستاذ م�ساعد  - جامعة �سنار - ال�سودان. 	•

�لبحث رقم )12(
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Abstract
 The study dealt with the effectiveness of the television 
programs and their impact on social construction by applying 
Baytna Program on Sudan National Television. The researcher 
used the descriptive survey method. The observation and 
questionnaire were used as tools to collect data. To carry out the 
statistical analysis, the researcher used the Statistical Program for 
Social Sciences (SPSS). The study aimed to identify the nature of 
the social structure; to focus on the role of television in spreading 
awareness and contributing to social construction; and to recognize 
the role played by the Baytna Program in social construction. The 
researcher reached several results, the most important of which 
were: the sections of Baytna Program on the national television 
worked on the solidarity of society and its social construction, 
and that the social programs of the Baytna program encouraged 
social communication and the connection of relatives, and also 
the economic sections of the program guided audience to increase 
production and raise their standard of living. The researcher reached 
a number of recommendations, the most important of which were: 
involving the largest number of researchers and scholars and 
hosting them to direct the community to maintain its consolidation 
and social bond, as well as focusing the media strategies of the 
national television on increasing and diversifying social programs 
that add to the community performance and cooperation to become 
a interrelated and strong commun.
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مقدمــــــة
مبا اأن التلفزيون هو احد و�سائل االإعالم املهمة والوا�سعة االنت�سار، وقد اأ�سبحت   
تفوق  واملتطورة   املختلفة  االإعالم  و�سائل  عرب  املقدمة  االإعالمية  املادة  انت�سار  �سرعت 
وثقافات  تتلقاه من ر�سائل  واأ�سرع مبا  اأكرث  املجتمعات  التغيري يف  اخليال، مما جعل 
للفائدة وتعمل  اإن املجتمعات االأكرث حظا يف التعليم ت�سخر هذه الر�سائل  متنوعة جند 

على تطوير نف�سها فت�سبح جمتمعات منتجة ومتما�سكة وم�ستمرة دومَا اإىل  االأف�سل.  
اجلماهري  اأذهان  يف  ترتبط  اأنها  اإذ  خا�سة  جاذبية  لها  التلفزيون  برامج  اإن   
بالرتفيه واالإمتاع باالإ�سافة اإىل ما تقدمه من األوان االإعالم والتثقيف وهي خدمات يومية 
اأن حتدث  وبذلك ميكن  فرتة  اأطول  ذهنه  والبقاء يف  الفرد  ت�ستطيع مالحقة  ومتجددة 

تاأثريًا كبريًا يف حياة الفرد .
م�سكلة �لبحث :

�سنار مبتابعة  اهتمام جمهور والية  بامل�سكلة من خالل  الباحثة   اإح�سا�ض  جاء   
التلفزيون القومي وخا�سة برنامج بيتنا الذي تقدم فيه فقرات خمتلفة ومتنوعة   برامج 
تريد اأن تقف الباحثة  على مدى اإ�سهام هذا الربنامج يف البناء االجتماعي بوالية �سنار؟

ت�ساوؤلت �لدر��سة :  
ما مدي م�ساهد ة اجلمهور لربامج التلفزيون ؟   /1

هل  ي�سهم برنامج بيتنا بفقراته املختلفة يف توطيد العالقات االجتماعية ؟  /2
هل برنامج بيتنا بفقراته يزيد من الوعي واالإدراك عند املجتمع ويعمل علي متا�سك   /3

االأ�سرة ؟
هل الفقرات الرتبوية التي يقدمها الربنامج ت�ساعد  االآباء يف تربية االأبناء وجتعل   /4

بذلك املجتمع متما�سك وواعي ومنتج يف خمتلف املجاالت ؟ 
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�أهد�ف �لدر��سة : 
البناء  يف  براجمه  عرب  واالإ�سهام  الوعي  ن�سر  يف  التلفزيون  دور  علي  الوقوف   /1

االجتماعي ملجتمع والية �سنار .
الوقوف علي برنامج بيتنا بالتلفزيون القومي .  /2

معرفة اإ�سهام برنامج بيتنا يف البناء االجتماعي ملجتمع والية �سنار  .  /3
احل�سول علي نتائج علمية ت�سهم وت�سيف يف اإعداد ر�سالة اإعالمية مثلى ي�ستفيد   /4

منها املجتمع .
�ملنهج و�أدو�ت �لدر��سة :

ا�ستخدمت الباحثة يف هذه الدرا�سة املنهج الو�سفي امل�سحي ،كما ا�ستخدمت   
الباحثة ادوات جمع البيانات املالحظة واال�ستبيان .

جمتمع �لبحث :
االإطار املكاين: والية �سنار )عينة من م�ساهدي التلفزيون القومي بوالية �سنار(.  

االإطار الزماين :  الفرتة من يناير 2013 م حتي دي�سمرب 2015م(.  
�ملفاهيم و�مل�سطلحات :

فاعلية : يقال فعالية وفاعلية وجمعها الفعال وهذا باعتبار اأنها و�سف لكل ما هو فاعل 
وكون ال�سيء فاعاًل وتقول �ساب يت�سف بالفاعلية ودواء ال فاعلية له ،و الفاعلية التاأثري 
وتقول فعلى مبعني اأثر تاأثريًا وبهذا فاعلية يف اللغة يق�سد بها قوة التاأثري وا�سطالحا 

يق�سد بها التاأثري الفَعال وغالبًا ما يكون مرغوب)1(.  
برنامج: وهو ما ين�سر يف االإذاعة والتلفزيون وي�ستخدم لالإ�سارة اإىل ال�سكل  الفني 
اأو  يوميًا  ثابتة  حمدده  مواعيد  يف  ويقدم  ثابتة  اأ�سماء  وله  زمنية  م�ساحه  ي�سمل  الذي 

اأ�سبوعيًا اأو �سهريًا ليعر�ض مادة من املواد الفنية و الثقافية و العلمية....األخ)2(.  
حميو.   )1( 
حميو.   )2( 
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�لتلفزيون : و�سيلة من و�سائل االت�سال تعتمد على ال�سوت وال�سورة يف اآن واحد ومن 
ثم فقد جمعت بني خوا�ض االإذاعة  امل�سموعة وخوا�ض التلفزيون امل�سموعة واملرئية.   

�لبناء �لجتماعي : هو النموذج امل�ستمر للتنظيم الداخلي جلماعة ما اأي انه يت�سمن 
ناحية واملوجود  بع�ض من  بع�سهم مع  اأفراد اجلماعة  بني  املوجودة  العالقات  جمموعة 

بينهما وبني جماعة اأخرى من ناحية ثانية. 
بني  تربط  التي  املتبادلة  العالقات  اإىل  الوا�سع  باملعني  البناء  مفهوم  وي�سري   

جمموعة من االأجزاء لي�سكال كاًل متما�سكًا. .
�أوًل: ماهية �لرب�مج  �لتلفزيونية:

الربامج هي تلك االأ�سكال التي تر�سلها و�سائل االأعالم اإىل اجلمهور باختالف   
م�ستوياتهم العلمية والإخبارهم باالأحداث ، وغر�ض قيم املجتمع وعاداته ،واإثراء ثقافتهم  
حالتهم  ب�سط  على  مل�ساعدتهم  عنهم   والرتفية  احلياة  مع  التكيف  على  ي�ساعدهم   مما 

املزاجية ل�سد حاجاتهم واإ�سباع رغباتهم)1(. 
اإعالمهم  بهدف  م�ساهديه  اإىل  التلفزيون  يبثها  التي  االأناط   هي  فالربامج   
باالأحداث التي جتري حولهم والتي مت�ض م�ساحلهم ،وترثي ثقافاتهم، وترفه عنهم كل 
العلمية  االأبحاث  نتاج  على  وقائمة  املعامل  وا�سحة  واإ�سرتاتيجية  �سيا�سة  اإطار  هذا يف 
وكلمة برامج �سواء اإن كانت اإذاعية اأو تلفزيونية الأتخرج عن كونها بث مواد وم�سامني 
برامج  اأي�سًا  تعني  كما  وامل�ساهدين  وامل�ستمعني  اجلماهري  فئات  خمتلف  اإىل  متنوعة 

حمددة اإىل جمهور حمدد من قبل اإذاعة اأو تلفزيون حمدد)2(.
وتنق�سم الربامج التلفزيونية اإىل عدة اأق�سام نذكر منها :  

�لأخبار و�لرب�مج �ل�سيا�سية :
لالأمور  واإدراكهم  اجلمهور  وعي  يف  تاأثريًا  الربامج  اأنواع  اأكرث  من  وهي   
والدول  اجلغرافية  منطقتهم  اأو  جمتمعهم  يف  واالأحداث  املهمة  واالأخبار  ال�سيا�سية 

حميو.   )1( 

حميو.   )2( 
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املجاورة لهم ويهتم قطاع كبري من جمهور التلفزيون مبتابعة االأخبار والربامج االإخبارية 
حتى يكون على علم ووعي تام مبا يجري من حولهم يف اإطار وطنهم والدول االأخرى 

على اختالفها.
�لرب�مج �حلو�رية :

اأحاديث  من  الكالمية  املادة  على  وترتكز  لتلفزيون  يبثها  الربامج  من  نوع  هي   
اقت�سادية  مو�سوعات  بني  ب�سدة  وتتباين  مو�سوعاته  وتتنوع  ومناق�سات  وحوار 

و�سيا�سية واجتماعية وثقافية واإن�سانية ومن اأ�سكالها ما ياأتي)1(: 
1/ �حلو�ر �أو �ملقابلة :

تعد برامج احلوار واملقابلة من اأجنح الربامج فاملقابلة فن وله هدف حمدد ويحتاج   
اإىل معد متمر�ض يف هذا ال�سكل من الربامج واملقابلة لها عدة اأنواع اأما احل�سول على 

معلومة اأو الوقوف على راأي اأو عر�سا ل�سخ�سية .
2/ �لرب�مج �لت�سجيلية :

وهذا ال�سكل يعتمد على مقدم الربامج وعلى الفيلم فاملذيع يقوم بربط مو�سوع   
اأجل حتقيق الوحدة املو�سوعية يف الربنامج فاإذا حتققت  االأفالم يبع�سها البع�ض من 
الوحدة املو�سوعية ينجح الربنامج يف حتقيق هدفه وتتلخ�ض مهمة املعد التلفزيوين يف 
هذه الربامج على عملية انتقاء االأفالم وفقا ملو�سوع احللقة ، ومن جماعة العمل املخرج 
واملعد ومقدم الربنامج ، باالإ�سافة اإىل اأنة يقع على املعد ترتيب االأفالم واإعداد ال�سرائح 

الالزمة لها وكتابة فقرات الربط بني االأفالم)2(.  
3/ �لندو�ت و�ملناق�سات :

من  وهي  املختلفة  النظر  ووجهات  االآراء  تبادل  اإىل  تهدف  التي  الربامج  وهي   
املوا�سيع  تناق�ض وتتناول  الأنها    يقبل اجلمهور عليها  التي  التلفزيونية  الربامج  اأجنح 
والق�سايا التي تكون مو�سع جدل واختالف يف وجهات النظر بني االأفراد واجلماعات.

حميو.   )1( 

حميو.   )2( 
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الندوة حول  امل�ساركني يف  اجتماع  اإىل  ي�سري  تعبري  �مل�ستديرة: وهو  �ملائدة   /1
مائدة داخل االإ�ستديو يتبادلون ووجهات النظر والراأي يف املو�سوع املطروح من 

خالل اأ�سئلة يوجهها اإليهم مدير الندوة)1(.
�ملناظرة : وهو املناق�سة الثنائية عادة حول مو�سوع ميثله طرفني من االإطراف   /2
يلتقي الطرفان وجها لوجه يف  يحمل كل منهما راأي ووجهة نظر خمتلفة ، وقد 
�سا�سة  على  االأخر  ويري  بلده  اأو  مبكتبة  منهما  كل  يكون  اأو  االأ�ستوديو  داخل 

التلفزيون عرب االأقمار ال�سناعية)2(. 
�لندو�ت �جلماهريية : املق�سود بها ذلك النوع من برامج املناق�سات والندوات   /3
ميكن  الندوات  هذه  ،ومثل  امل�ستمعني  اأو  امل�ساهدين  من  جمهور  يح�سرها  التي 
انعقادها داخل اال�ستوديوهات املنا�سبة لذلك ، اأما بالن�سبة مل�ساركة اجلمهور يف 
هذه الندوة فاالأمر خمتلف متاما فقد يكون وجود اجلمهور ملجرد التواجد ومتابعة 
املناق�سات  يف  اجلمهور  ي�سرتك  اأخرى  حاالت  ويف  فقط،  واملناق�سات  احلوار 
بالفعل ويتم ذلك عن طريق توجيه االأ�سئلة وبامل�ساركة بالتعليق واإبداء الراأي يف 

ما يقال اأو اإ�سافة اإىل ما قيل بالفعل)3(.  
4/ بر�مج �لأ�سرة :

بالت�سلية  تتعلق  برامج  لالأ�سرة  يقدم   التلفزيون  اأن   ايل  االأ�سرة  برامج  تعود   
يف  ال�سائدة  االجتاهات  وتدعيم  ن�سر  على  يعمل  اأنة  كما  واالأخبار  والثقافة  والرتويح 
احلياة  على  دخلت  التي  التعقيدات  ظل  يف  االإن�سان  عن  ،والرتويح  اجلمهور  اأو�ساط 

املعا�سرة.
بر�مج �لأطفال : تاأتي برامج االأطفال على راأ�ض الربامج التي جتذب االأطفال  �أ- 
اأحداث ،ومن ثم ميكن  نحوها فيقبلون على م�ساهدتها ومتابعة ما يدور بها من 

حميو.   )1( 

حميو.   )2( 

حميو.   )3( 
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،هذا  لديهم  احلميدة  واالجتاهات  القيم  لغر�ض  هائلة  تربوية  بيئة  لهم  ت�سنع  اأن 
ويري بع�ض علماء االجتماع اأن لهذه الربامج دورا بارزا يف جمال تن�سئة الطفل 

ورعايته اجتماعيًا)1(.  
امل�سل�سالت  وهنالك  واالإر�ساد  التوعية  برامج  وهي   : �لتثقيفية  �لرب�مج  ب- 

والدراما)2(.
ثالثًا: مفهوم �لبناء �لجتماعي:

والبد من االإ�سارة اإىل اأن ا�ستعمال هذه املفردة مل يظهر  من بنات  اأفكار علماء   
االجتماع ،بل كانت ت�ستعمل يف جمال القواعد اللغوية وعلم الت�سريح يف نهاية القرن 
ب�سكل  اأع�ساء مرتابطة  املتكون من  البدين  االإن�سان  اإىل هيكل  ال�سابع ع�سر واالإ�سارة 
منتظم متلك املرونة احلركية ثم ا�ستعملت بعد ذلك من قبل علماء االأحياء يف القرن الثامن 
ع�سر اأمثال هربرت �سبن�سر واأ�سحاب املظهر الطبيعي )الذي ينكر اأن للحادثة اأو لل�سك 
قاموا  (اإذ  الظواهر  لتعلىل جميع  العلمية موؤهلة  النوامي�ض  واأن   ، للطبيعة  معني خارق 
مبقارنة ج�سم االإن�سان باملجتمع االإن�ساين ومالحظة اأجزاء الكل وكيفية ارتباط بع�سها 

ببع�ض)3(.
�لبناء �لإجتماعي عند ر�د كيلف بر�ون:

يرى راد كليف براون اأن كلمة بناء ت�سري بال�سورة اإىل وجود نوع من التن�سيق   
هذا  "بناء"وعلى  ن�سميه  الذي  الكل  تكوين  يف  تدخل  التي  "االأجزاء"  بني  والرتتيب 
االأ�سا�ض يكون للمقطوعة املو�سيقية" بناء "وللجملة "بناء "وللبناية اأي�سا "بناء "وذلك 
الن ثمة عالقات وروابط معينة تقوم بني هذه "االأجزاء "التي توؤلف الكل وجتعل منه بناء 
متما�سكا ومتمايزا . ومبقت�سي هذا الفهم تكون "الوحدات اجلزئية "الداخلة يف تكوين" 
الذين يحتل كل منهم مركزا  اأع�ساء املجتمع  "اأي  "االأ�سخا�ض  "هي  البناء االجتماعي 

حميو.   )1( 

حميو.   )2( 

حميو.   )3( 
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معينا يوؤدي دورًا حمددًا يف احلياة االجتماعية .
وهذه نقطة جوهرية يف نظرية براون الن االإن�سان كمفرد ال يعترب جزءًا مكونًا   
يف البناء فاملهم هنا هم اأع�ساء املجتمع من حيث هم اأ�سخا�ض ولي�ض من حيث هم اأفراد  
كل  اإىل  ننظر  اأن  فيمكننا  ال�سدد   هذا  يف  هامة  تفرقة  والفرد  ال�سخ�ض  بني  والتفرقة 
اإن�سان يعي�ض يف املجتمع من ناحيتني : من حيث هو فرد ومن حيث هو �سخ�ض فهو 
كفرد عبارة عن كائن ع�سوي بيولوجي اأي جمموعة هائلة من اجلزئيات التي تنتظم يف 
بناء مركب جتري يف داخلة مادام حيا .اأما االإن�سان ك�سخ�ض فاأنة عبارة عن جمموعة 
من العالقات االجتماعية فهو مواطن اأب زوج ميار�ض مهنة معينة وهو ع�سو يف نقابة 
اأو دائرة انتخابية  _وميكننا اأن نالحظ اإىل كال من هذه االأو�ساف ت�سري اإىل عالقة 

اجتماعية حمددة اأو اإىل مكان معني يف البناء االجتماعي)1(. 
وهذا بال�سرورة معناه اإدخال نظام القيم باعتباره عامال هاما يف توجيه اأفعال   
النا�ض والتحكم يف عالقات بع�سهم ببع�ض اأذا البد ننظر اإىل البناء االجتماعي لي�ض على 
اأنه ن�سق من العالقات واأنواع الروابط املوجودة بني النا�ض واأفعالهم فح�سب بل واأي�سا 
اأو مظهرًا هامًا  البناء االجتماعي جزءا  اأنه ميكن اعتبار  ،اأي  املعايري  اأنه ن�سق من  على 
ندرك  اأن  ال�سروري  الن�سق كله ومن  ليولف ذلك  .ولكنه  القيم  بن�سق  ت�سميته  ملا ميكن 
اأن توقعات النا�ض عن حتقيق هذه املعاير ترتبط بن�سق املعايري اخللقية واإن كان ميكن 

متيزها عنه)2(. 
ومهما يكن من �سي فاأن مفهوم البناء االجتماعي يت�سمن وجود مبداأين اأ�سا�سيني   

ومتكاملني .
�ملبد�أ �لأول: هو مبداأ اال�ستمرار يف الزمن وي�سدق ذلك على اجلماعات وعلى العالقات 
اأجيال  لعدة  التي حتتفظ  الكبرية  .فاجلماعات  االجتماعي  البناء  توؤلف  التي  االجتماعية 
ووحدات  ببع�ض  بع�سها  عالقاتها  ونط  الداخلية  تق�سيماتها  ونظام  وهيكلها  بكيانها 
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بنائية يف نظر كل علماء االجتماع واالإنرث بيولوجية  بغري ا�ستثناء وذلك بعك�ض الزمر 
البناء  من  اإخراجها  على  العلماء  معظم  يتفق  التي  الزوال  ال�سريعة  املوؤقتة  االجتماعية 
االجتماعي .واملثل تعترب العالقات الدائمة التي تقوم بني هذه اجلماعات عالقات بنائية 
وتعرب عن مواقف بنائية بعك�ض العالقات التي تقوم بني االأفراد والتي ميكن و�سفها باأنها 
الثنائية جزءا يف  العالقات  يعترب  بروان  كليف  راد  اأن  فح�سب.ومع  اجتماعية  عالقات 

البناء االجتماعي)1(. 
اجلماعات  بني  بال�سرورة  تقوم  التي  امل�ستمرة  الثابتة  العالقات  اأن  هو  �لثاين:  �ملبد�أ 
املتما�سكة التي ينق�سم اإليها املجتمع تتخذ �سكل اأن�ساق ونظم تلعب دورا هاما يف احلياة 
القربة  عالقات  �ساأن  هو  كما  معينة  اجتماعية  وظيفة  توؤدي  اآخر  مبعني  اأو  االجتماعية 
والعالقات ال�سيا�سية والعالقات االقت�سادية ،وهذا معناه اأن الدرا�سات البنائية ال ميكن 
اأن تقف عند حد االهتمام بالظواهر االجتماعية من حيث هي كذلك ،واإنا البد لها من اأن 

تدر�ض النظم واالأن�ساق التي تتاألف بدورها من ظواهر وعالقات م�سخ�سة.
ر�بعًا: �أن�ساق �لبناء �لجتماعي:

املتنوعة  االإن�سان  حاآجات  على  الهيكلي  الن�سق  ينبني  )الن�سق(:  الكيان  ن�سوء   
واملتكاثرة، منها احلياتية )البايو لوجيه( والنف�سية واالجتماعية والثقافية واالقت�سادية 
القدرة  وب�سبب  االجتماعية.  احلياة  ونو  تطور  مع   وتتفاقم  تزداد  اإذ  وال�سيا�سية، 
ومنا�سط   جهود   بتوافر  ،بل  مبفردة  اإ�سباعها  ي�ستطيع  ال  فاأنة  االإن�سان  عند  املحدودة 
يتم    ،لكي  اجتماعية  ومعايري  قواعد   ح�سب  منظم  ب�سكل  األالإفراد  االآدميني  من  العديد 
هذه  اإن  بل  فح�سب،  هذا  .لي�ض  احلاجات  تلك  اإ�سباع  اأجل  من  وا�ستثمارها  توظيفها 
احلاجات تولد –فيما بعد –حاجات اأخرى تتطلب ا�ستحداث تنظيمات كيانيه اأو)ن�سقيه( 
اأو يتبناها اأحد فروع الكيان ويحولها اإىل اهداف اأوىل له  وهذا ي�ستدعي اإقامة �سبكة 
من االآدميني )ا�سطحاب احلاجة االجتماعية(  تخ�سع ملجموعة معايري وقواعد تنظيمية. 
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واإزاء هذا اال�ستدعاء تن�ساأ اجلماعة االجتماعية التي تتحول موؤخرا اإىل تنظيم ومن ثم 
األكياين الذي يغذي وين�سط الكيان  اإىل موؤ�س�سة وبعد ن�سجها تنتقل اإىل طوار الفرع 

الهيكلي   للمجتمع)1(.
2/ �لن�سق �لقت�سادي :

الن�سق االقت�سادي هو جمموع الو�سائل التي يوظفها االإن�سان يف ا�ستخال�ض   
موارده املحدودة وتخ�سي�سها الإر�ساء رغباته االأحمدودة ،وت�سمل هذه الو�سائل عمليات 
االإنتاج والتوزيع واال�ستهالك لكافة ال�سلع واخلدمات ال�سرورية لتلبية خمتلف احلاآجات 
االإن�سانية . رغبات االإن�سان ال حدود لها وحاآجاته املادية ال تنتهي ، وهي متعددة ومتنوعة 
،ويف اأحيان كثرية مت�ساربة ي�سعب التوافق فيما بينها ،وال�سبيل الوحيد لق�ساء هذه 
احلاجات ، التي تنمو وتتعاظم مع ا�ستمرار التطور التقني واحل�ساري ،هو ما جتود به  
ثروات البيئة الطبيعية على االإن�سان من موارد والتي مهما بدت لنا كميتها وفرية تبقي 

حمدودة ال ميكن  لها اأن تفي بكل احلاآجات لكل النا�ض يف كل االأوقات)2(.  
3/ �لن�سق �ل�سبط �لجتماعي �لقانوين:

القانون واملجتمع �سنوان متالزمان ، فلقد ظهر مع ظهور املجتمعات واحل�سارات   
،فالقانون ظاهرة اجتماعية لها تاريخها وما�سيها يف الفكر ال�سيا�سي واالجتماعي .فلقد 

ن�ساأ ة الدولة كمجتمع �سيا�سي منظم ومن�سبط .
وال�سك اأن البدايات االأويل للقانون هي بدايات ح�سارية تتزامن اأ�سال مع ظهور   

اأو تكوين "جمتمعات " حيث انبثقت ال�سور االأوىل الأ�سكال الت�سريع)3(.  
4/ �لن�سق �ل�سيا�سي :

وذلك  الدولة  حكم  من  �سكل  وهو  ال�سيا�سي  النظام  هو  ال�سيا�سي  الن�سق   
باعتماد مفهوم معني لل�سيادة واملبادئ التي ي�ستلهمها احلكم والتمايزات والعالقات بني 
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احلاكمني واملحكومني وبني خمتلف ال�سلطات العامة وميكن تعريفية اأي�سا باأنة جمموعة 
جمهوري  ليربايل  دميقراطي  نظام  اجتماعي  النظام  داخل  ال�سيا�سية  املوؤ�س�سات  من 

ا�ستبدادي.....الخ.
خام�سًا:�أثر �لإ�سالم يف �لبناء �لجتماعي:

لقد راأينا  اأن املجتمعات احلديثة جمتمعات مركبة اأي تتكون من جماعات اجتماعية   
خمتلفة ، فهناك جماعة الرجال وجماعة الن�ساء وجماعة ال�سباب وجماعة االأطفال ، وهناك 
وجماعة  االأطباء  وجماعة  املهند�سني،  جماعة  فهناك  املهنة  اأ�سا�ض  على  انق�سمت  جماعة 
املدر�سني ،و جماعة االأطباء وجماعة الطالب وجماعة العمال وغريها وهنالك جماعات تقوم 
على اأ�سا�ض اأنواع اأخرى من العالقات .وعلى ما راأينا اأي�سا اأن كال من هذه اجلماعات لها 
معايريها التي تختلف من جماعة الخرى . ذلك يعني اأن املجتمعات احلديثة ال ي�سودها 
جمموعة واحدة من املعايري ، بل عدة جمموعات من املعايري بعدد اجلماعات على ما راأينا 
يف الفقرات ال�سابقة ،وقد تت�سارب م�سالح هذه اجلماعات في�ستد ال�سراع بني معايري 
كل جماعة واأخرى فتعترب كل جماعة من اجلماعات االجتماعية اجلماعة االأخرى جماعة 
خارجية ، مثل ما يحدث بني العمال واأ�سحاب روؤو�ض االأموال يف املجتمعات الغربية فكل 
جماعة من هاتني اجلماعتني تعترب نف�سها جماعة داخلية واالأخرى جماعة خارجية ، فمثال 
اجلماعات  بني  وهكذا  العمال  ونقابات  احتادات  يقابل  االأعمال  اأ�سحاب  احتادات  نري 
املختلفة وهذا يوؤدي بدوره اإىل حدة ال�سراع بني اجلماعات االجتماعية داخل املجتمع 

مما يهدد املجتمع بالتفكك واالنهيار)1(.  
االجتماعية  العالقات  ينظم  الذي  االأ�سا�سي  املعيار  يعترب  االإ�سالمي  الدين  ففي   
َّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ َفَأصْلِحُوا بَيْنَ َأخَوَيُْكمْ وَاتَُّقوا اللَّهَ لَعَلَُّكمْ  بني اأع�ساء املجتمع وهو معيار }إِن

ُترْحَمُونَ{ ]�حلجر�ت: 10[.
فهو يجعل من امل�سلمني جماعة واحدة ، فال جماعة داخلية ، وجماعة خارجية   
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اأ�سلوب   يرتفع  واحدة  داخلية  جماعة  ولكنهم  بينهم  ال�سراع  ويقع  معايريهم  تختلف 
م�ستوي  وهو  اأال  االجتماعي   الود  من  م�ستوي  اأعلى  اإىل  بينهم  االجتماعية  العالقات  
االأخوة ، ويختم العليم اخلبري هذه االآية بقوله تعاىل: }لَعَلَُّكمْ ُترْحَمُونَ{ اأي اإذا كان 
الله بامل�سلمني  متنا�سية طرديا   ذلك املعيار هو معياركم تعمكم الرحمة ، وتكون رحمة 
مع تطبيقهم هذا املعيار اأي كلما ا�ستدت اأوا�سر االإخوة بينهم زادت رحمته بهم ،واإذا 
وهنت هذه االأخوة قلت رحمته اأو يوهن العالقة االجتماعية التي ر�سمتها االآية االأويل ، 
ومن ثم فهي تقطع الطريق على كل ما من �ساأنه اأن يحدث ال�سراع بني اجلماعات } يَا 
سَاء عَسَى َأن يَُكنَّ 

ِّ
َّذِينَ آمَنُوا َل يَسَْخرْ َقومٌ مِّن َقوْمٍ عَسَى َأن يَُكوُنوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وََل نِسَاء مِّن ن َأيُّهَا ال

َّمْ يَُتبْ  لَْقاِب بِْئسَ الِسْمُ الُْفسُوُق بَعْدَ اْلمِيَاِن وَمَن ل خَيْرًا مِّنْهُنَّ وََل َتلْمِزُوا َأنُفسَُكمْ وََل َتنَابَزُوا بِاْلَ
نِّ إِثْمٌ وََل َتجَسَّسُوا  نِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّ َّذِينَ آمَنُوا اجَْتنِبُوا َكثِريًا مِّنَ الظَّ الِمُونَ* يَا َأيُّهَا ال َفُأوْلَئِكَ هُمُ الظَّ
وََل يَْغَتب بَّعُْضُكم بَعْضًا َأيُحِبُّ َأحَدُُكمْ َأن يَْأُكَل لَحْمَ َأخِيهِ مَيْتًا َفَكِرهُْتمُوهُ وَاتَُّقوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ َتوَّابٌ 

رَّحِيمٌ { ]�حلجر�ت: 12-11[ .
�ساد�سًا: ن�ساأة تلفزيون �ل�سود�ين �لقومي تطوره : 

عام  نهاية  يف  جتريبي  وب�سكل  مرة  الأول  الدنيا  علي  القومي  التلفزيون   اأطل   
اال�ستعمار حيث  وطاأة  ترزح حتت  االإفريقية  الدول  من  العديد  كانت  وقت  1962م يف 
بداأ البث التافزيوين ملدينة اخلرطوم بجهاز قوة ار�سالة 600واط ومل تكن هنالك اجهزة 
ت�سجيل لل�سورة بل ظل االإر�سال علي الهواء مبا�سرة وكان تلفزيون ال�سودان هو الثاين 

بعد تلفزيون جمهورية م�سر علي امل�ستوي العربي واالإفريقي)1(. 
افتتح التلفزيون ر�سميا يف نوفمرب 1963م  وظل البث علي الهواء مبا�سرة حتي   

عام 1968حميث ادخل نظام الت�سجيل االلكرتوين )الفيديوتيب(.
لقد مر تلفزيون ال�سودان خالل م�سريته الطويلة بفرتتني من االزدهار ف�سلت   
بينهما فرتة من االنح�سار والرتاجع بلغت اأوجها خالل فرتة عقد الثمانينيات وكان اإبان 
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فرتة االزدهار االأويل يعتمد يف تغطيته للرقعة اجلغرافية املاأهولة بال�سكان يف ال�سودان 
علي �سبكة املايكروويف واالأقمار ال�سناعية التابعة للموؤ�س�سة العامة للموا�سالت ال�سلكية 
والال�سلكية ، بينما اعتمد التلفزيون خالل فرتة النه�سة الثانية علي التغطية عن طريق 

االأقمار ال�سناعية واملحطات االأر�سية اململوكة له. 
�سبكة  اأن�سئت  حيث  ال�سبعينيات  فرتة  يف  كانت  للتلفزيون  االأويل  الطفرة   
وجمموعة  اخلرطوم  جنوبي  ال�سناعية  االأقمار  حمطة  والال�سلكية  ال�سلكية  املوا�سالت 
ال�سودان  مدن  من  مبجموعة  �سغرية  اإر�سال  واأجهزة  ال�سغرية  االأر�سية  املحطات  من 

املختلفة.
الطفرة الكربى للتلفزيون ال�سوداين كانت يف 1995موحتي 1999م اإبان حقبة   
االإنقاذ الوطني حيث مت ا�ستجالب عدد 17 كامريا للت�سوير اخلارجي وجهازي اإر�سال 
ماركت )طوم�سون( قوة كل منه 5 كيلو واط  كما مت دعم وحدة املونتاج ب�سراء وحدتي 
مونتاج كاملتني .بعدها انطلقت ر�سالة التلفزيون التي عربت عنها االإ�سرتاتيجية القومية 
ال�ساملة )1992-2002م( ، وتوال فتح حمطات االأقمار ال�سناعية فكانت اأم درمان 1، 
وبن�ساء هذه املحطة ا�ستطاع التلفزيون نقل براجمه اأيل خارج احلدود ، ويف بداية العام 
1998م كانت هنالك خطوة اأخري يف جمال التطور التكنولوجي حيث مت تو�سيع نطاق 
اأوربا  لتغطية  بريد4(  )هوت  )يوتل�سات(  من  العاملة  )عرب�سات(  حزمة  عرب  عامليا  البث 
احلجم  �سغرية  باأطباق  يلتقط  ال�سوداين  التلفزيون  اإر�سال  واأ�سبح   يقيا  افر  و�سمال 
و�ساحب ذلك ادخال اجهزة االإ�ساءة اجلديدة لكل اال�ستديو هات ومثلت طفرة كربي يف 
الديكور والفوا�سل و�سائر  ال�سوت وتطوير  اأجهزة  التلفزيونية وكذلك حتديث  التقنية 
الرقمية حيث مت  التقنية  اإدخال  بقوة يف  ال�سروع  ال�سا�سة وتال ذلك  عنا�سر جماليات 
التقنية الرقمية بالكامل  اإىل  التلفزيون ا�ستديو )على �سمو(  حتويل اكرب ا�ستوديوهات 
مع اإدخال اأجهزة املونتاج الالخطي  واأجهزة خالط ال�سورة  ولقد الزم هذا التطور تطور 
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يف اخلطط الرباجمية والعمل االداري والتدريب الفني لكل القطاعات بالتلفزيون)1(.
يف عام 1962م قدم اإىل اخلرطوم من نريوبي �سابط بريطاين متقاعد كان يعمل   
يف ال�سابق قائدا للقيادة ال�سرقية من قوات دفاع ال�سودان اأ�سمة )�سري قاي كامبل( ونزل 
�سيفَا على وزارة اال�ستعالمات والعمل التي كان وزيرها اآنذاك اللواء حممد طلعت فريد 
والذي كان يف املا�سي �سابطَا يف القيادة ال�سرقية حتت اإمرة العقيد" كامبل "ومل يكن 
�سبب الزيارة معروفَا للعاملني يف الوزارة التي يديرها االأ�ستاذ "حممد ب�سري فوراوي 
"...وبعد الزيارة االأوىل التى قام بها الزائر اإىل مكتب الوزير ات�سح اأنه يعمل مع �سركة 
امل�سهورة واأنها تقوم �سمن  اللندنية  التاميز  التي متتلك جريدة  "الربيطانية  "توم�سون 
ا�ستثماراتها اخلارجية باإدارة حمطة تلفزيون جتاري يف نريوبي واأن ال�سري قاي  كامبل  

هو امل�سرف على امل�سروع)2(.  
�لت�سور �لعام لربنامج بيتنا:

�لفكرة: 
تعليمي  ثقايف  خدمي  اأُ�سري  برنامج  اأنة  على  االأ�سا�سية  الربنامج  فكرة  تقوم   
الهواء  على   ، م�ساًء  اخلام�سة  وحتى  ظهرا  الثالثة  ال�ساعة  من  اجلمعة   عدا  يوميَا  يبث 
مبا�سرة  ،املو�سوعات التي تطرح هي املو�سوعات التي تهم اأفراد االأ�سرة مبا�سرة وتوؤثر 
اأحد  النقا�ض كل يوم  اإدارة  فيهم ويتناق�سون حولها يف حياتهم اليومية ، ويتبادل يف 
ليقدم خال�سة  اأو احلياة   العلوم واجلامعات  اأحد خرباء  وي�ست�ساف   ، املجتمع  خرباء 
يف  اال�ست�سارات  يقدمون  قانونني  اأي�سا  وي�ست�ساف   ، تخ�س�سه  جمال  يف  املعلومات 
الق�سايا ذات  املعامالت والطالق وغريها من  االآ�سرة كاملرياث وفقه  التي تهم  املجاالت 

البعد االجتماعي.
�لأهد�ف)3(:

حميو.   )1( 

حميو.   )2( 

حميو.   )3( 
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خماطبة ق�سايا االأ�سرة ، واملطالبة برفع م�ستوي اخلدمات ، والتنبيه اإىل املخاطر   
التي تواجه االأ�سرة و�سبل الوقاية منها واملهددات يف املدر�سة واجلامعة والبيت والنادي 
لتجاهل  ال�سالبة  بالنتائج  التعريف   ، التلفاز واالنرتنت   واحلقل واالإفراط يف م�ساهدة 
االحتياجات  لذوي  والعون  الدعم  تقدمي  يف  الدولة  بجهود  التعريف   ، الأبنائهم  االإباء 
التي  االأهداف  من  وغريها  والطفل  واالأ�سرة  املراأة  حماية  يف  الدولة  .وجهود  اخلا�سة 

ت�سهم يف دعم املجتمع ومتا�سك بنائه االجتماعي.
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عر�ص و حتليل بيانات �لإ�ستبانة وتف�سريها
جدول رقم )1(

يو�سح �خل�سائ�ص و�ل�سمات �ل�سخ�سية لأفر�د عينة �لدر��سة.

�لتكر�ر �مل�ستوى�ملتغري�ت 
�لن�سبة 
�ملئوية 

�ملجموع 
�لقيم �ملفقودة 

.
ل يوجد150%7751.3�لذكور�لنوع  %7348.7�لإناث

�لفئة �لعمرية
    27 - 1829%19.3

1446 37 – 2851%34.0
47 -3847%31.3

11.3%4717 �سنة فما فوق

�مل�ستوى �لتعليمي 
22.0%33دون �لثانوي

1482 44.7%67ثانوي
28.0%42جامعي 

4.0%6فوق �جلامعي

�ملهنة 
12.7%19طالب

1482 21.3%32�أ�ستاذ
40.0%60موظف
24.7%37�أخرى 

�حلالة �لجتماعية
54.7%82متزوج 

1491 34.7%52�أعزب 
3.3%5�أرمل 
6.7%10مطلق
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جدول رقم )2(
�ختبار )مربع كاآي( ملعرفة �لعالقة بني )�لنوع ،�لعمر ،�مل�ستوى �لتعليمي(

)n=150( عند

وع
�لن

مي 
علي

�لت
ى 

تو
مل�س

�
هنة

 �مل
/

وي
ثان

ن �ل
دو

وي
ثان

عي
جام

عي
جلام

�   
ق    

فو
وع

جم
كا2�مل

لية
تما

لح
ة �

قيم
�ل

اج
تنت

ل�س
�

ذكر
42006طالب

37.7
3a.00 مل�ستوى� توجد عالقة بني 

�لتعليمي و�ملهنة للذكور
099018�أ�ستاذ

3247034موظف
726217�أخرى

�أنثى
1102013طالب

52.1
3b.00 مل�ستوى� توجد عالقة بني 

�لتعليمي و�ملهنة لالإناث
085013�أ�ستاذ

01510025موظف
853420�أخرى

حتليل �لبيانات �ملو�سوعية يف �ل�ستبيان
 جدول )3(

يو�سح �أكث �لرب�مج م�ساهدة يف تلفزيون �ل�سود�ن �لقومي

�لفقرة
�لن�سبة �ملئوية / �لتكر�ر

�لو�سط 
�حل�سابي

�لنحر�ف 
�ملعياري رية

خبا
�إ

مية
علي

ت

عية
تما

�ج

هية
رفي

ت

يف  ت�ساهدها  �لتي  �لرب�مج  �أكث 
تلفزيون �ل�سود�ن �لقومي

21308412
2.59180.83383 14.020.056.08.0

يتبني من اجلدول اأعاله اأكرث الربامج التي ي�ساهدها املبحوثون يف التلفزيون   
ال�سودان القومي  هي الربامج االجتماعية اإذ بلغت ن�سبة م�ساهدتها 56.0% واأن الربامج 
الرتفيهية هي اأقل ن�سبة م�ساهدة اإذ بلغت ن�سبتها 8.0% ويف هذا اجلدول قيمة مفقودة 
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االجتماعية  الربامج  م�ساهدة  على  يركزون  املبحوثني  اغلب  اأن  يوؤكد  2%وهذا  متثل 
واال�ستفادة منها يف الق�سايا التي يتم تناولها يف حياتهم اليومية .

جدول رقم )4(
يو�سح ما �لدو�فع �لتي ت�ساهد بها �لتلفزيون

�لفقرة

�لن�سبة �ملئوية / �لتكر�ر

�لو�سط 
�حل�سابي

�لنحر�ف 
�ملعياري لية

ت�س
�ل

ات
وم

ملعل
ب �

ك�س

رفة
�ملع

م و
علي

�لت

بها  ت�ساهد  �لتي  �لدو�فع  ما 
�لتلفزيون؟

405555
2.10000.79216 26.736.736.7

من اجلدول اأعاله  يت�سح اأن الذين ي�ساهدون التلفزيون بدوافع ك�سب املعلومات   
تبلغ 36.7% واإذا اأ�سفنا اليها ن�سبة الذين ي�ساهدون التلفزيون بدوافع التعليم واملعرفة 
والتي تبلغ ن�سبتها 39.7% ت�سبح ن�سبة الذين ي�ساهدون التلفزيون بغري دوافع الت�سلية 
تبلغ 73.4% وهذا يوؤكد اأن اغلب املبحوثني يركزون على الربامج التي تقدم املعلومات 

واملعرفة بغر�ض التعلم .
جدول رقم )5(

يو�سح مدى م�ساهدة �ملبحوثني للتلفزيون مع �لأ�سرة

�لفقرة
�لو�سط �لن�سبة �ملئوية / �لتكر�ر

�حل�سابي
�لنحر�ف 

�ملعياري مـــــًا
د�ئ

انـًا
حي

�أ

ــدً�
بــــــ

�أ

319425ت�ساهد �لتلفزيون مع �لأ�سرة
1.96000.61174 20.762.716.7

التلفزيون يف معية االأ�سرة من  الذين ي�ساهدون  اأن ن�سبة  من اجلدول يت�سح    
املبحوثني بلغت ن�سبة 20.7% واإذا اأ�سفنا اليها ن�سبة الذين ي�ساهدون التلفزيون اأحيانًا 
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مع االأ�سرة والتي بلغت 62.7% ت�سبح الن�سبة 83.4% وهذا يدل على اأن اأكرث املبحوثني 
ي�ساهدون التلفزيون مع االأ�سرة وهذا يزيد الرتابط االأ�سري وتبادل وجهات النظر فيما 

يقدم من برامج عرب التلفزيون ال�سودان القومي .
جدول رقم )6(

يو�سح هل تناق�ص �لرب�مج �لتي ت�ساهدها مع �لأ�سرة

�لفقرة
�لو�سط �لن�سبة �ملئوية / �لتكر�ر

�حل�سابي
�لنحر�ف 

�ملعياري مـــــًا
د�ئ

انـًا
حي

�أ

ــدً�
بــــــ

�أ

مع  ت�ساهد  �لتي  �لرب�مج  تناق�ص 
�لأ�سرة

229335
2.08670.61236 14.762.023.3

اأن ن�سبة الذين يناق�سون ما ي�ساهدون  من برامج   من اجلدول  اأعاله  نالحظ   
يناق�سون ما ي�ساهدون   الذين   اليها ن�سبة  مع االأ�سرة دائما بلغت 14.7% واذا ا�سفنا 
الن�سبة 76.7% وهذا ي�سري ايل  اأحياتا مع اال�سرة والبالغة 62.0% ت�سبح  من برامج 
اأن اغلب املبحوثني يناق�سون ماي�ساهدون  مع اأ�سرهم ويف هذا اإيجابية وا�سحة بغر�ض 

تبادل االفكار ووجهات النظر فيما ي�ساهدون من برامج.
جدول رقم )7(

يو�سح هل تلبي بر�مج �لتلفزيون رغبات كل �مل�ساهدين

�لفقرة
�لو�سط �لن�سبة �ملئوية / �لتكر�ر

�حل�سابي
�لنحر�ف 

�ملعياري مـــــًا
د�ئ

انـًا
حي

�أ

ــدً�
بــــــ

�أ

كل  رغبات  �لتلفزيون  بر�مج  تلبي 
�مل�ساهدين

3110712
1.87330.52196 20.771.38.0

رغبات  تلبي  التلفزيون  برامج  اأن  يرون  الذين  ن�سبة  اأن  اجلدول  من  ويت�سح   
يرون  الذين  ن�سبة   اإليها  اأ�سفنا  واإذا  و  بلغت %71.3  املبحوثني  اأحيانا من  امل�ساهدين 
اأنها دائما تلبي رغبات امل�ساهدين والبالغة 20.7% ت�سبح ن�سبة الذين يرون اأن برامج 
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التلفزيون تلبي رغبات امل�ساهدين من املبحوثني بلغت 92% ويف هذا موؤ�سر ي�سري اإىل اأن 
مت�سي اأدارة الربامج يف التلفزيون القومي يف اال�ستمرار يف برجمتها وجتويدها حتي 

ي�ستطيع التلفزيون القومي يف املحافظة على جمهوره وم�ساهديه.
جدول رقم )8(

يو�سح برنامج بيتنا �لذي يقدم عرب تلفزيون �ل�سود�ن �لقومي
يعمل على متا�سك �لأ�سرة

�لفقرة
�لو�سط �لن�سبة �ملئوية / �لتكر�ر

�حل�سابي
�لنحر�ف 

�ملعياري مـــــًا
د�ئ

انـًا
حي

�أ

ــدً�
بــــــ

�أ

تلفزيون  عرب  يقدم  �لذي  بيتنا  برنامج 
�ل�سود�ن �لقومي يعمل على متا�سك �لأ�سرة.

63843
1.60000.53092 42.056.02.0

نالحظ اأي�سا اأن  اجلدول ي�سري اإىل اأن ن�سبة 56% من املبحوثني يجمعون على   
اأن برنامج بيتنا يعمل على متا�سك االأ�سرة اأحيانا واإذا قمنا باإ�سافة  ن�سبة الذين يجمعون  
الن�سبة  .ت�سبح   %42 والبالغة  االأ�سرة  متا�سك  على  يعمل  دائما  بيتنا  برنامج  اأن  على 
بينهما 98% وهذا يوؤكد  على �سرورة ا�ستمرارية برنامج بيتنا يف اخلارطة الرباجمية 

يف تلفزيون  ال�سودان القومي الأهميته يف متا�سك االأ�سرة وترابطها .
جدول رقم )9(

يو�سح �لأ�سرة ت�ستفيد من �لفقر�ت �لتي يقدمها برنامج بيتنا يف تربية �لأبناء

�لفقرة
�لو�سط �لن�سبة �ملئوية / �لتكر�ر

�حل�سابي
�لنحر�ف 

�ملعياري مـــــًا
د�ئ

انـًا
حي

�أ

ــدً�
بــــــ

�أ

يقدمها  �لتي  �لفقر�ت  من  ت�ستفيد  �لأ�سرة 
برنامج بيتنا يف تربية �لأبناء.

72735
1.55330.56208 48.048.73.3

االأ�سرة  اأن  على  يجمعون  املبحوثني  من   %48.7 اأن  اأعاله  اجلدول  من  يت�سح   
ت�ستفيد من الفقرات التي يقدمها برنامج بيتنا يف جمال تربية االأبناء اأحيانَا واأن ن�سبة 
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الذين يجمعون على اأن الفقرات التي يقدمها برنامج بيتنا يف جمال تربية االأبناء ت�ستفيد 
الذين  ن�سبة  ت�سبح  بع�سهما  اإىل  الن�سبتني  48.%وباإ�سافة  بلغت  دائمًا  االأ�سرة  منها 
يجمعون على اأن الفقرات التي يقدمها برنامج بيتنا يف جمال تربية االأبناء  تبلغ %96.7 
االأ�سر على  اإىل م�ساعدة  يهدف  اجتماعي هادف  بيتنا كربنامج  برنامج  اأن  يوؤكد  وهذا 

تربية اأبنائهم تربية �سحيحة لي�سبحوا اأفراد �ساحلني يف املجتمع .
جدول رقم )10(

يو�سح �لأ�سرة ت�ستفيد من �لفقر�ت �لتي يقدمها برنامج بيتنا
يف جمال �لتوعية و�ل�ست�سار�ت �لقانونية

�لفقرة
�لو�سط �لن�سبة �ملئوية / �لتكر�ر

�حل�سابي
�لنحر�ف 

�ملعياري مـــــًا
د�ئ

انـًا
حي

�أ

ــدً�
بــــــ

�أ

�لتي  �لفقر�ت  من  ت�ستفيد  �لأ�سرة 
�لتوعية  جمال  يف  بيتنا  برنامج  يقدمها 

و�ل�ست�سار�ت �لقانونية.

63798
1.63330.58409 42.052.75.3

التي  القانونية  الفقرات  اأن  يوؤكدون   %.42 ن�سبة  اأن  جند  اأعاله  اجلدول  من   
يقدمها برنامج بيتنا يف جمال اال�ست�سارات القانونية  دائماً تعمل على التوعية القانونية 
من  ت�ستفيد  االأ�سر  اأن  يرون  ن�سبة 52.%  واأن   ، النا�ض يف حياتهم   اإليها  يحتاج  التي 
الن�سبة  اأن  لبع�سهما جند  الن�سبتني  باإ�سافة  واأي�سا  اأحيانًا  القانونية  اال�ست�سارات  هذه 

اأ�سبحت 94% وهذا يوؤكد اأن برنامج بيتنا يعمل على توعية االأ�سر وتثقيفهم قانونيًا.
جدول رقم )11(

يو�سح �لفقر�ت �ل�سيا�سية �لتي تقدم عرب برنامج بيتنا تزيد �لوعي و�لإدر�ك عند �ملجتمع

�لفقرة
�لو�سط �لن�سبة �ملئوية / �لتكر�ر

�حل�سابي
�لنحر�ف 

�ملعياري مـــــًا
د�ئ

انـًا
حي

�أ

ــدً�
بــــــ

�أ

برنامج  عرب  تقدم  �لتي  �ل�سيا�سية  �لفقر�ت 
بيتنا تزيد �لوعي و�لإدر�ك عند �ملجتمع .

598110
1.67330.59637 39.354.06.7
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من اجلدول  ال�سابق جند اأن ن�سبة 39% من املبحوثني اأجمعوا  على اأن فقرات   
برنامج بيتنا املقدمة يف جمال التوعية ال�سيا�سية تعمل دائمًا على رفع الوعي واالإدراك 
ال�سيا�سي واأن ن�سبة 54% من املبحوثني يجمعون على اأن الفقرات ال�سيا�سية التي تقدم 
عرب برنامج بيتنا تعمل على رفع الوعي واالإدراك ال�سيا�سي اأحيانًا واأن ن�سبة  %16.7 
يرون اأن  الفقرات التي  يقدمها برنامج بيتنا ال تعمل على رفع الوعي واالإدراك ال�سيا�سي  
وباإ�سافة الن�سبتني ال�سابقتني جند اأن الذين يوؤكدون على اأن برنامج بيتنا يعمل على رفع 
الوعي واالإدراك ال�سيا�سي لدى املبحوثني ت�سبح ن�سبتهم 93.% وهذا يجعل عدد كبري 

من امل�ساهدين يتابعون ويهتمون  وي�ساركون يف احلياة ال�سيا�سية يف البالد .
جدول رقم )12(

يو�سح برنامج بيتنا بفقر�ته �لجتماعية يحث على �لتو��سل �لجتماعي 
و�سلة �لأرحام و�لأقارب

�لفقرة
�لو�سط �لن�سبة �ملئوية / �لتكر�ر

�حل�سابي
�لنحر�ف 

�ملعياري مـــــًا
د�ئ

انـًا
حي

�أ

ــدً�
بــــــ

�أ

يحث  �لجتماعية  بفقر�ته  بيتنا  برنامج 
�لأرحام  و�سلة  �لجتماعي  �لتو��سل  على 

و�لأقارب .

60873
1.62000.52673 40.058.02.0

الفقرات  اأن  على  اأفادوا  املبحوثني  من  ن�سبة 40 %  اأن  اأعاله جند  من اجلدول   
االجتماعية التي يقدمها برنامج بيتنا حتث النا�ض على التوا�سل االجتماعي و�سلة االأقارب 
واالأرحام دائما  واأن ن�سبة 58% من املبحوثني يجمعون على اأن الفقرات االجتماعية التي 
االأرحام  االجتماعي و�سلة  التوا�سل  على  امل�ساهدين  اأحيانا حتث  بيتنا  برنامج  يقدمها 
وباإ�سافة الن�سبتني اإىل بع�سهما نح�سل على ن�سبة 98.% يجمعون على اأن برنامج بيتنا 
يحث امل�ساهدين على التوا�سل االجتماعي و�سلة االأرحام  وهذا يوؤكد اأن برنامج بيتنا 
املودة  اأوا�سر  مد  على  وتعمل  املجتمع  حتفظ  التي  االإ�سالمية  القيم  غر�ض  اإىل  يهدف 

والتوا�سل مما يقود اإىل متا�سك املجتمع وبنائه االجتماعي .
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جدول رقم )13(
يو�سح �لفقر�ت �لتي تقدم يف برنامج بيتنا يف �ملجال �لقت�سادي ومعا�ص 

�لنا�ص تعمل على �لتوعية �لقت�سادية وزيادة �لإنتاج

�لفقرة
�لو�سط �لن�سبة �ملئوية / �لتكر�ر

�حل�سابي
�لنحر�ف 

�ملعياري مـــــًا
د�ئ

انـًا
حي

�أ

ــدً�
بــــــ

�أ

يف  بيتنا  برنامج  يف  تقدم  �لتي  �لفقر�ت 
�ملجال �لقت�سادي ومعا�ص �لنا�ص تعمل على 

�لتوعية �لقت�سادية وزيادة �لإنتاج .

548010
1.69440.59459 36.053.36.7

يت�سح من اجلدول اأعاله اأن ن�سبة 53.3% من اإفراد العينة املبحوثة اأجابوا باأن   
الفقرات التي يقدمها برنامج بيتنا يف املجال االقت�سادي ومعا�ض النا�ض تعمل على رفع 
الوعي االقت�سادي االقت�سادي وزيادة االإنتاج اأحيانا . وهذا اأن يوؤكد برنامج بيتنا يهدف 

اإىل التوعية االقت�سادية وحث امل�ساهدين على زيادة االإنتاج لرفع م�ستواهم املعي�سي .
جدول رقم )14(

يو�سح هل تعرف �أحدً� غري �سلوكه �إيجابيا نتيجة م�ساهدة فقر�ت
برنامج بيتنا �ملقدم عرب �لتلفزيون �لقومي

�لفقرة
�لو�سط �لن�سبة �ملئوية / �لتكر�ر

�حل�سابي
�لنحر�ف 

�ملعياري مـــــًا
د�ئ

انـًا
حي

�أ

ــدً�
بــــــ

�أ

هل تعرف �أحد� غري �سلوكه �يجابيا نتيجة 
عرب   �ملقدم  بيتنا  برنامج  فقر�ت  م�ساهدة 

تلفزيون �ل�سود�ن �لقومي .

306455
2.16780.73891 20.042.736.7

من اجلدول  اأعاله اأن ن�سبة  42.7% من املبحوثني  اأجابوا اأنهم  اأحيانا يعرفون    
يقدمه  الذي  بيتنا  برنامج  لفقرات  م�ساهدتهم  بف�سل  ايجابيا  �سلوكهم  اأ�سخا�ض غريوا 
تلفزيون ال�سودان القومي واأن ن�سبة 20%  من املبحوثني اأكدوا معرفتهم باأ�سخا�ض غريوا 
اإىل  الن�سبتني  وباإ�سافة  بيتنا  برنامج  لفقرات  م�ساهدتهم  بف�سل  االأف�سل  اىل  �سلوكهم 
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بع�سهما ت�سبح الن�سبة 62.7%تغريوا نحو االأف�سل بف�سل م�ساهدتهم لفقرات برنامج 
بيتنا وهذا يوؤكد على �سرورة ا�ستمرار هذا الربنامج ليحقق االأهداف االجتماعية املرجوة 

منه يف توجيه �سلوك امل�ساهدين نحو االأف�سل ويعملوا على بناء املجتمع ومتا�سكه.
جدول0رقم )15(

يو�سح �لفقر�ت �لجتماعية �لتي تقدم عرب برنامج بيتنا يف تلفزيون 
�ل�سود�ن �لقومي تعمل على ��ستقر�ر �ملجتمع

�لفقرة
�لو�سط �لن�سبة �ملئوية / �لتكر�ر

�حل�سابي
�لنحر�ف 

�ملعياري مـــــًا
د�ئ

انـًا
حي

�أ

ــدً�
بــــــ

�أ

�لفقر�ت �لجتماعية �لتي تقدم عرب برنامج 
على  تعمل  �لقومي  بالتلفزيون  بيتنا 

��ستقر�ر �ملجتمع .

431025
1.74670.50748 28.768.03.3

واأي�سا ي�سري اجلدول اأعاله اإىل اأن ن�سبة 68% من املبحوثني اأكدوا على اأن فقرات   
برنامج بيتنا التي  يقدمها تعمل اأحيانًا على متا�سك وا�ستقرار املجتمع واأن ن�سبة %28.7 
من املبحوثني يجمعون على اأن برنامج بيتنا دائمًا يعمل على متا�سك املجتمع وا�ستقراره 
وباإ�سافة الن�سبتني لبع�سهما جند اأن ن�سبة 96.7% يجمعون على اأن برنامج بيتنا يعمل 
على ا�ستقرار املجتمع ومتا�سكه وهذا اأي�سا يوكد �سرورة ا�ستمرارية برنامج بيتنا يف 
اخلارطة الرباجمية يف تلفزيون ال�سودان القومي لكي يتحقق املزيد من ا�ستقرار املجتمع 
ومتا�سكه ال�سيما واأن التحديات ا لتي باتت تهدد املجتمعات وتعمل على تفكك ن�سيجها 

االجتماعي كثرية .
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�لنتائج و�لتو�سيات
�أول �لنتائج

اأن الغالبية ي�ساهدون التلفاز بغر�ض التعلم وك�سب املعرفة مما يدل على اأن الو�سائط   -1
االإعالمية باتت اأحدى م�سادر املعرفة ونقل املعلومات العلمية واالجتماعية وغريها من 
�سروب العلم واملعرفة على م�ستوي العامل مما يزيد من اأهميتها وارتباط النا�ض بها.

اأن الغالبية ي�ساهدون التلفزيون يف معية االأ�سرة وهذا يقوي االرتباط بني اأفراد   -2
وي�ستطيع  برامج  من  يقدم  ما  يف  النظر  وجهات  يتبادلون  ويجعلهم  االأ�سرة 
االأبوين توجيه اأبنائهم اإىل الربامج الهادفة ذات القيم واملبادئ التي ت�ساعدهم يف 

ت�سكيل 
االأ�سرة تزيد من  اأي�سا يجعل  اأ�سرهم وهذا  الربنامج مع  ي�ساهدون   الغالبية  اآن   -3
وعي اإفرادها ولفت انتباههم اليم تابعت الربامج ذات االأهداف وامل�سامني والقيم 

النبيلة مما ميكنهم با لقيام باأدوار عظيمة جتاه املجتمع .
اأن برامج التلفزيون تلبي رغبات امل�ساهدين وهذا ي�سري اإىل اأن اخلارطة الرباجميه   -4

للتلفزيون و�سعت باإ�سرتاتيجية جيدة ملبية لكثري من رغبات امل�ساهدين .
5- اأن الفقرات التي يقدمها برنامج بيتنا يف تلفزيون ال�سودان القومي تعمل على متا�سك 
االأ�سرة وبناوؤها االجتماعي ونعلم اأن االأ�سرة هي النواة االأويل والبنية االأ�سا�سية 
ترابطه  من  ويزيد  باأثرة  املجتمع  متا�سك  على  يعمل  متا�سكها  فاأن  املجتمع  يف 

االجتماعي .
تربية  ت�ساعد يف  بيتنا  برنامج  يقدمها  الفقرات   اأن  ترى  املبحوثة  العينة  غالبية  اأن   -6

االأبناء تربية �سحيحة  وهذا يدل على البعد االجتماعي الرتبوي لهذا الربنامج .
7-  اأن االأ�سرة ت�ستفيد من اال�ست�سارات القانونية التي يقدمها برنامج بيتنا يف تلفزيون 
احلقوق  يف  ا�ست�سارات  احللقات  من  بع�ض  تناولت  حيث  القومي  ال�سودان 
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الزوجية واملرياث والطالق وغريها من الق�سايا املتعلقة باالأ�سرة واملجتمع، وهذه 
اتخاذ  يف  تعينه  قانونية  ودراية  وعي  على  امل�ساهد  جتعل  مفيدة  اال�ست�سارات 

قرارات �سائبة يف مراحل حياته املختلفة .
ن�سبة عالية  من املبحوثني اأجمعوا على اأن الفقرات ال�سيا�سية التي يقدمها برنامج   -8
وجتعل  ال�سيا�سي  الوعي  زيادة  على  تعمل  بالبالد  ال�سيا�سة  ق�سايا  عن  بيتنا 

امل�ساهدين يتابعون باهتمام احلراك ال�سيا�سي وينخرطون يف امل�ساركة العامة .
اأن الفقرات التي يتناولها برنامج بيتنا عن �سرورة التوا�سل االجتماعي وزيارة   -9
القيم  غر�ض  على  يعمل  التلفزيون   اأن  علي  يدل  وهذا  االأرحام  و�سلة  االأقارب 
االإ�سالمية التي حتفظ املجتمع ومتد ج�سور املحبة واالإخاء والتوا�سل مما يقود 

اإىل متا�سك املجتمع وبنائه.
االإقت�سادية  التوعية  على  تعمل  بيتنا  برنامج  يقدمها  التي  االإقت�سادية  الفقرات   -10

وزيادة االإنتاج .
والتوعية جتعل  ال�سلوك  توجية  بيتنا يف جمال  برنامج  املقدمة عرب  الفقرات  اأن   -11

كثري من امل�ساهدين يغريوا من �سلوكهم ايجابيا .
من  كثري  �سلوك  وتغري  االجتماعي  التغري  اإىل  يقود  اأن  ميكن  بيتنا  برامج  اأن   -12
امل�ساهدين اإىل االإيجابية من خالل فقراته املميزة يف جوانب التوجيه واالإر�ساد 
ال�سلوكي بوا�سطة العلماء واالأ�ساتذة الذين تتم ا�ست�سافتهم يف حلقات الربنامج 
وهذا حمفز يجعل الربنامج ي�ستمر ويتطور لي�سبح اأحد ركائز التي يعتمد عليها 

يف التعليم والرتبية يف املجتمع .
ن�سبة كبرية من املبحوثني  اأجمعوا على اأن برنامج بيتنا بفقراته املختلفة يعمل على   -13

متا�سك املجتمع ويحفظ ا�ستقراره وبنائه االجتماعي .
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 ثانيًا : �لتو�سيات:
وتنوع  زيادة  على  القومي  ال�سودان  تلفزيون  االإعالمية  االإ�سرتاتيجية  ُتركز  اأن   /1
الربامج االجتماعية التي تهدف اإىل توعية املجتمع وتثقيفه حتى ي�ستطيع مواجهة 
كل التحديات التي تهدد التما�سك والن�سيج االجتماعي وتعيقه من التطور امل�ستمر 

.
لن�سبة  وذلك  القومي  ال�سودان  تلفزيون  يف  بيتنا  برنامج  زمن  زيادة  �سرورة   /2
امل�ساهدة العالية التي يتمتع بها هذا الربنامج وللفائدة الكبرية التي يجنيها املجتمع 

من فقراته املتنوعة .
املجاالت  �ستي  يف  القانونية  اال�ست�سارات  تقدمي  يف  بيتنا  برنامج  ي�ستمر  اإن   /3

وخا�سة جمال االأ�سرة والطفل واملجتمع .
�سرورة اإ�سراك اكرب عدد من العلماء والباحثني واملهتمني بق�سايا املجتمع يف فقرات   /4

برنامج بيتنا لال�ستفادة من علمهم ونتائج بحوثهم يف رفع الوعي للمجتمع.
تو�سي الدرا�سة تركيز االأ�سر ب�سورة اكرب على م�ساهدة الربامج التي ي�ساهدها   /5
اأبنائهم ومناق�ستهم فيما ي�ساهدون وي�ستخل�سون معهم االأهداف التي يرمي لها 

الربنامج وتوظيفها يف مراحل حياتهم اليومية .
تو�سي الدرا�سة االهتمام بالتدريب امل�ستمر للكادر االإعالمي العامل يف التلفزيون   /6

ب�سوره عامة وكوادر برنامج بيتنا ب�سورة متخ�س�سة .
مبا اأن التلفزيون اأ�سبح من اأكرث الو�سائط االإعالمية انت�سارا ومتابعة ) خل�سائ�سه   /7
املعلومة تو�سي الدرا�سة بالتخطيط يف كل برامج التلفزيون لغر�ض القيم الفا�سلة 
اإىل  ترمي  التي  واملقدرات  الطاقات  كل  تفعيل  اإىل  املجتمع  تقود  التي  واملفاهيم 
التطور والبناء والتنظيم اجليد الذي يجعل اأفراد املجتمع اأكرث تفاعال وانفعاال يف 

البناء والتنمية االجتماعية .
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�مل�سادر و�ملر�جع  
�أوًل: �مل�سادر :

القران الكرمي.  /1
ثانيًا: �ملعاجم:

كرم �سلبي ، معجم امل�سطلحات االأعجمية )عربي ، اإجنليزي ( ط2 )بريوت ، دار   /2
اجليل ، 1994م(.

ثالثًا: �ملر�جع �لعربية:
اأحمد بدر، االت�سال باجلماهري والدعاية الدولية )الكويت، دار القلم، ط1، 1974م(   /3

�ض108. 
ط  للطباعة،  غريب  ،دار  )القاهرة  االجتماعي  البناء   ، حجازي  فواد  حمد   /4

1،1979م(.
)القاهرة،  التلفزيون،  معهد  مذكرات   ، اأحمد  عبا�ض  نور  حممد  لبيب،  �سعد   /5

1972م(. 
عبد اخلالق حممد عفيفي ،نحو خريطة اجتماعية اإعالمية للطفل امل�سري )القاهرة:   /6

ندوة حق الطفل يف اإعالم ر�سيد   وزارة ال�سئون االجتماعية 1994م (.
�سهري جاد ، و�سامية اأحمد على ، الربامج الثقافية يف الراديو والتلفزيون )القاهرة   /7

،دار الفجر للن�سر والتوزيع ،  ط1 ، 1999م(.
على حممد �سمو ، االت�سال االأ�سا�سيات واملهارات ، )اخلرطوم ، 2006م (.  /8

اإذاعات  اإحتاد   ، ،) دم�سق  واملناق�سات  الندوات  برامج   ، الدائم عمر ح�سن  عبد   /9
الدول العربية ،1995م(.

 ، النه�سة  دار   : )القاهرة  النف�سي  والطب  النف�ض  علم  ،معجم  احلميد  عبد  جابر   /11
1990م( �ض108.
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12/ فوزيه فهيم ، التلفزيون فن �سل�سة اإقراء ،) القاهرة دار املعارف ، 1981م( .
ال�سروق ، ط1،  الراديو )،جدة ،دار  الربامج يف  املذيع وفن تقدمي   ، 13/ كرم �سلبي 

1986م(.
14/ معن خليل عمر ، البناء االجتماعي اأن�ساقه ونظمه )عمان ، دار الفكر ال�سروق للن�سر 

والتوزيع ،ط1 ، 1996م(.
العربي،  الفكر  دار  )القاهرة،  التلفزيون  فنون  اإىل  املدخل  عو�ض،  حممد   /15

ط1،1980م(.
ر�بعًا: �أور�ق غري من�سورة:

ال�سودان ،اخلرطوم 2000، االأ�ستاذة �سامية �سيد معت�سم،  ن�سرة عن تلفزيون   /16
منتج برنامج بيتنا، التلفزيون القومي، الت�سور العام لربنامج بيتنا، )2015م(.
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الدبلوماسيـــة العدليــة ألجل بناء السلــم الدولـي
د. مب�رك علوي حممد لزمن•	

ملخـــــ�ص
يهدف هذا البحث اإىل اإظهار اأثر الدبلوما�سية العدلية على حقل بناء ال�سالم،   
واال�ستعانة بنهج الدبلوما�سية العدلية على م�سعى اإر�ساء ال�سالم امل�ستدام ، وكذلك 
وفق  العمل  تتمركز حول  روؤية  طرح  من خالل  الهيمنة  دبلوما�سية  تدارك خماطر 
الباحث  ا�ستخدم   ، االأممي  والتعاي�ض  ال�سالم  بناء  الأجل  الدويل  املجتمع  مقاربة 
املنهج اال�ستقرئي والتحليلي، وتو�سلت الدرا�سة اإىل عدة نتائج اأهمها: هنالك اإهمال 
ة . لذلك قلة القنوات الف�سائية ت�سهم يف تاأكيد  دويل ويف العامل العربي للدبلوما�سَيّ
مفهوم الدبلوما�سية. و�سعف قاعدة امل�ساركة واحلوار بني الدول يف تطوير مفهوم 
الدبلوما�سية. وهنالك �سعف يف اأداء ال�سفراء والدبلوما�سيني . وتو�سي الدرا�سة 
ة كمحور مهم يف  باأنه البد للمجتمع الدويل والعامل العربي كي ينه�ض بالدبلوما�سَيّ
ال�سيا�سة اخلارجية . كذلك فتح قنوات ف�سائية ت�سهم يف تاأكيد مفهوم الدبلوما�سية، 
وتو�سيع قائدة امل�ساركة احلوار بني الدول االإ�سالمية يف تطوير مفهوم الدبلوما�سية. 

على ال�سفراء والدبلوما�سيني اأن يكونوا اأ�سحاب ر�سالة لدولهم.
�لكلمات �ملفتاحية:

الدبلوما�سية، العدالة الدولية، امل�سوؤولية الدولية لبناء ال�سالم.  

الدويل. القانون  ا�ستاذ   - ال�سرطة  اأكادميية  يف  م�سارك  اأ�ستاذ  	•

�لبحث رقم )13(
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Abstract
  This research aims to show the impact of justice diplomacy 
on	the	field	of	peacebuilding,	and	the	use	of	the	approach	of	
justice diplomacy on the endeavor of establishing sustainable 
peace, as well as redressing the dangers of hegemony diplomacy 
by presenting a vision centered on working according to the 
approach of the international community for peace building and 
international coexistence. The researcher used the inductive 
and analytical approach  The study reached several results, 
the most important of which are: There is international and 
Arab neglect of diplomacy.  Therefore, the lack of satellite 
channels	contributes	to	confirming	the	concept	of	diplomacy.		
And the weak base of participation and dialogue between 
countries in developing the concept of diplomacy.  There is a 
weakness in the performance of ambassadors and diplomats.  
The study recommends that the international community and 
the Arab world must advance diplomacy as an important axis 
in foreign policy.  As well as the opening of satellite channels 
that	contribute	 to	confirming	 the	concept	of	diplomacy,	and	
expanding the dialogue leader among Islamic countries in 
developing the concept of diplomacy.  Ambassadors and 
diplomats should have a message for their countries.
Keywords:
 Diplomacy, international justice, international 
responsibility for peacebuilding
.
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مقدمــــــة
�سياق  يف  اخلارجية  ال�سيا�سة  ج�سور  عرب  املفاو�سات  وفن  الدبلوما�سية   
ح�سن اخلطاب والتعاون اخلالق بعيدًا عن دبلوما�سية الهيمنة والتي نا�سف لظهورها 

مبظهر القوة موؤخرًا.
والدبلوما�سية االإ�سالمية �ساربة جذورها يف عمق التاريخ و�سفحات القراآن   
الكرمي، والقانون الدبلوما�سي من اأقدم نظم القانون الدويل  وتنطلق الدبلوما�سية 
تعطي  دومًا  النبوية  والدبلوما�سية  بينها،  ال�سالم  يف  الرغبة  خالل  من  االأمم  بني 
االأولوية لل�سالم قبل احلرب وان فر�ست غايتها ال�سالم واإر�ساء معامل العدل واخلري 

لالإن�سانية والتي ي�سح ت�سميتها بدبلوما�سية العدالة.
وميكن القول اإن الدولة االإ�سالمية االأوىل قد �سبقت الدول املعا�سرة يف هذا   
املجال من حيث تكرمي الر�سل و�سون املعاهدات واحلماية الدبلوما�سية وبناء تلك 
واملعاهدات  ال�سماوية،  ال�سرائع  اإليها  اإ�سارت  التي  املبادئ  على  قائم  الدبلوما�سية 
ينه�ض  كي  العربي  والعامل  الدويل  للمجتمع  وغريها.والبد  العاملية  واالإعالنات 
هذا  يف  للمجد  للعودة  اخلارجية  ال�سيا�سة  يف  مهم  كمحور  العدلية  بالدبلوما�سية 
العامل، والتحرر من الهيمنة واأطماعها بدبلوما�سية احلكمة املمزوجة باملنعة والعدالة 

وال�سالم للب�سرية. 
واأن اأف�سل ما تفعله احلكومات هويل تويل �سيا�سية عدم التدخل يف ال�سوؤون   

الداخلية واحلياد االإيجابي والتعاون الدويل لبناء ال�سالم. 
م�سكلة �لبحث:

ميكن  كيف  وهي  التالية  االإ�سكالية  على  االإجابة  �سنحاول  املقام  هذا  يف   
اال�ستعانة بنهج الدبلوما�سية العدلية وتتفرع منه االأ�سئلة االآتية:

تتمثل م�سكلة البحث يف االأ�سئلة االآتية:  
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ة العدلية ؟  هل هنالك اإهمال دويل ويف العامل العربي للدبلوما�سَيّ  /1
ما هو دور القنوات الف�سائية يف تاأكيد مفهوم الدبلوما�سية العدلية ؟  /2

مفهوم  تطوير  يف  الدول  بني  واحلوار  امل�ساركة  قاعدة  يف  �سعف  هنالك  هل   /3
الدبلوما�سية العدلية ؟

هل هنالك �سعف يف اأداء ال�سفراء والدبلوما�سيني ؟  /4
فر�سيات �لدر��سة:

على �سوء االأ�سئلة تتمثل فر�سيات الدرا�سة يف:  
ة.  هنالك اإهمال دويل ويف العامل العربي للدبلوما�سَيّ  /1

قلة القنوات الف�سائية ت�سهم يف تاأكيد مفهوم الدبلوما�سية.  /2
هنالك �سعف قاعدة امل�ساركة واحلوار بني الدول يف تطوير مفهوم الدبلوما�سية.  /3

هنالك �سعف يف اأداء ال�سفراء والدبلوما�سيني.  /4
�أهد�ف �لبحث:

بنهج  واال�ستعانة  ال�سالم،  بناء  على حقل  العدلية  الدبلوما�سية  اأثر  اإظهار  اإىل   /1
الدبلوما�سية العدلية على م�سعى اإر�ساء ال�سالم امل�ستدام. 

تدارك خماطر دبلوما�سية الهيمنة من خالل طرح روؤية تتمركز حول العمل وفق   /2
مقاربة املجتمع الدويل الأجل بناء ال�سالم والتعاي�ض االأممي.

منهجية �لدر��سة:
اعتمد الدرا�سة على املنهج التاريخي والو�سفي والتحليلي واال�ستقرائي.  

تنظيم �لبحث:
ينق�سم البحث اإىل ثالثة مباحث:  

املبحث االأول: مفهوم �لدبلوما�سية ون�ساأتها.
املبحث الثاين:  ن�ساأة �لدبلوما�سية.

املبحث الثالث: �حل�سانة و�لمتياز�ت �لدبلوما�سية.
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املبحث االأول
مفهوم �لدبلوما�سية ون�ساأتها

1- مفهوم �لدبلوما�سية:
يعد الدبلوما�سية: كلمة من اأ�سل يوناين، وكان يق�سد بها يف اللغة اليونانية   
ال�سيا�سيني، وهي  الروؤ�ساء  املطوية مرتني وال�سادرة من  الر�سمية  الوثيقة  القدمية 
ودية  عالقات  قيام  لت�سهيل  العام  الدويل  القانون  اأ�سخا�ض  ي�سلكها  التي  الطريقة 

و�سلمية بينها)1(.
ف كذلك باأنها فن املفاو�سات، وهي فن وعلم اإدارة ال�سوؤون اخلارجية،  وُتعَرّ  
على  فيعتمد  الفن  واأما  باالطالع،  فُيكت�سب  العلم  اأما  املفاو�سات،  علم  وتعني 

املواهب)2(.
ة باأنها اإدارة العالقات  ف الّدبلوما�سَيّ ويف قامو�ض اأك�سفورد االإجنليزي ُيعَرّ  
ف باأنها القدرة على تويل اإدارة العالقات الر�سمية بني الدول والدفاع  الدولية)3(.وُتعَرّ

عن امل�سالح احليوية املتنوعة لل�سعوب )4(.
ة باأنها: ال�سيا�سة اخلارجية الدولية يف �سياق  وميكن اأن نعرف الّدبلوما�سَيّ  

ح�سن اخلطاب والتفاو�ض اخلالق لبناء ال�سالم والتعاون ال�سامل.
ومما �سبق يت�سح باأن الدبلوما�سية فن وعلم ولياقة ومواهب وحوار وقدرة على   

التفاو�ض لبناء ج�سر العالقات ال�سلمية الدولية وموؤخرًا ظهرت مبظهر هيمنة القوة.
ومعامله  ونظرياته  اأ�س�سه  له  متكاماًل  م�سطلحًا  الدبلوما�سي  العمل  غدا  ثم   
وامتيازاته واأحكامه الدولية املتعارف عليها، والتي يق�سد بها يف النهاية اإتقان فن 
اإدارة العالقات بني الدول وتوثيقها وتنميتها نحو االأف�سل يف زمن ال�سلم، وف�ض 

املنازعات ونحوها)5(.
�لقانون �لدويل �لعام، د. علي �سادق �أبو هيف، �ص458، مكتبة �ملعارف ، 1972م، �لإ�سكندرية.   )1( 

�لقانون �لدبلوما�سي، علي �سادق �أبو هيف، 27، مكتبة �ملعارف 1975م �لإ�سكندرية.   )2( 
�لدبلوما�سية �حلديثة، د. �سموحي فوق �لعادة، �ص2، د�ر �ليقظة �لعربية، 1973م، دم�سق.   )3( 

�لدبلوما�سية �لقدمية و�ملعا�سرة، د. علي عبد �لقوي �لغفاري، �ص20-12،د�ر �لأو�ئل للن�سرو�لتوزيع،2002م، دم�سق.   )4( 
بو �سلطان،حممد)1999م(. مبادئ �لقانون �لدويل �لعام. د�ر�لغرب للن�سر،�جلز�ئر،ط1 ج2 �ص11.   )5( 
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اأما كلمة ال�سفارة فم�ستقه من الفعل"�سفر" وتعني و�سح وانك�سف وارحتل،   
�سفر  وم�سدرها  اأ�سلح،  اأي  القوم  بني  �سفر  ويقال  �سفر،  اإىل  �سفري  كلمة  ويعود 
�سفرًا  ال�سيء  و�سفر  �سفري،  ونحوه  للوكيل  وقيل  وفتحها،  ال�سني  بك�سر  و�سفارة 
اأي اأو�سحه وك�سفه، فال�سفري مبعنى قطع امل�سافة واخلروج للرتحال، ويقال �سفر 
التي كانت حتتوي  تلك  الرجل �سفرًا فهو �سافر مثل راكب و�ساحب)1(. وال�سيما 
على اتفاقيات ومعاهدات مع قبائل وجماعات اأجنبية اأخرى. ويف القرنني اخلام�ض 
ع�سر وال�سابع ع�سر امليالد يني ا�ستخدمت م�سطلح الدبلوما�سية لت�سري اإىل فن اإدارة 

وتوجيه العالقات الدولية يف بناء املفاو�سات)2(.
��سطالحًا:

الدبلوما�سية عبارة عن عملية �سيا�سية ت�ستخدمها الدولة يف تنفيذ �سيا�ستها   
اخلارجية بالتعاون مع الدول يف اإدارة عالقتها �سمن املنظومة الدولية. ويري اآخرون 
باأنها:"عملية التمثيل والتفاو�ض التي جتري بني الدول يف م�سمار اإدارتها لعالقتها 
الدولية")3(. وقد اأ�سار معجم اك�سفورد باأن للدبلوما�سية عدة تعريفات منها:"اأنها 
اإدارة العالقات الدولية بوا�سطة ال�سفراء واملبعوثني وهي علم وفن". وعّرفها)ف�سل 
زكي( على اأنها:"علم وفن وتنظيم العالقات الدولية التي ميار�سها املبعوثني واملمثلني 

الدبلوما�سيني من خالل املفاو�سات")4(.
2- ن�ساأة �لدبلوما�سية:

بني  العالقات  تنظم  كانت  العربية  الدبلوما�سية  مالمح  وجد  العرب  تاريخ   
ويكفي  بها،  حتيط  التي  الدول  ومع  العربية  اجلزيرة  اإطار  يف  واململكات  القبائل 

الرجوع اإىل ُحكم ملكة دولة �سباأ اليمنية وتعاملها مع النبي �سليمان.

�بن �سيد �لنا�ص)بدون تاريخ(. عيون �لأثر،طبعة �ملعرفة، بريوت،ط 2�ص259.   )1( 
ح�سني، عدنان �ل�سيد)2003م(. نظرية �لعالقات �لدولية، د�ر �أمو�ج، بريوت،ط3 �ص125.   )2( 

�ل�سنقيطي،�سيد حممد)1994م(.م�سدر �سابق،�ص29.   )3( 
حممد، فا�سل زكي)1973م(.�لدبلوما�سية بني �لنظرية و�لتطبيق ، مطبعة �سفيق،بغد�د ،ط3 .   )4( 
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القدامى �ساربة جذورها يف عمق  اليمانيني  عند  وال�سورى  والدبلوما�سية   
الله  نبي  بني  دار  الذي  التفاو�ض  الكرمي من خالل  القراآن  التاريخ، ويف �سفحات 
َّهُ بِسِْم اللَّهِ الرَّحْمَِن الرَّحِيِم{ ]�لنمل: 30[. َّهُ مِن سَُليْمَانَ وَإِن �سليمان، وملكة دولة �سباأ اليمنية  }إِن

الذي اأدار الو�ساطة ب�سدق القول وح�سن اخلطاب " الهدهد"، واأثمر احلوار   
ة فريدة لو ال اأننا وجدناها يف القراآن لقال اأحدهم ذلك ن�سٌج من  بينهما بدبلوما�سَيّ
اخليال من خالل روح املبادرة من "طائر الهدهد" ومعرفته اأن ال�سجود لله وحده، ثم 
اإثبات ما يدعيه، ثم اإبالغ الدعوة بالعودة اإىل االإ�سالم والتفاو�ض بني الطرفني الذي 
كان �سببًا يف دخول هذه امللكة االإ�سالم، واإقامة عالقات من الوّد والبناء احل�ساري 

والفكري وال�سيا�سي. }َألَّ َتعُْلوا عََليَّ وَأُْتونِي مُسْلِمِنيَ{ ]�لنمل: 31[.
ال�سورى يف  امللكة ذلك االأمر على جمل�سها وقادة جي�سها واتباع  وعر�ض   
ذلك وقبول الدخول يف االإ�سالم، والله يخربنا على ل�سان ملكة �سباأ }قِيَل لَهَا ادْخُلِي 
َّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن َقوَاِريرَ َقالَتْ رَبِّ  الصَّرْحَ َفَلمَّا رََأتْهُ حَسِبَْتهُ ُلجًَّة وََكشََفتْ عَن سَاَقيْهَا َقاَل إِن

ي َظَلمْتُ نَْفسِي وََأسَْلمْتُ مَعَ سَُليْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِنيَ{ ]�لنمل: 44[.
ِّ
إِن

ة بني االأمم من خالل الرغبة يف ال�سالم بينها. والقانون  وتنطلق الّدبلوما�سَيّ  
الدبلوما�سي ُيَعدُّ اأقدم ُنُظم القانون الدويل. وكانت املدن االإيطالية ويف مقدمتها مدينة 
َذت فكرة التبادل الّدبلوما�سي، وحذت  البندقية اأو "فيني�سيا" من اأوائل املدن التي َنَفّ
حذوها فرن�سا، وعدد اآخر من الدول االأوربية، ومت تبادل املبعوثني الدبلوما�سيني)1(، 

لني لها.  نت "فيني�سيا" تاجرين من رعاياها مقيمني يف لندن كُمَمثِّ وقد َعيَّ
فرن�سي�ض  باأن  البع�ض  �سفارات مقيمة، ويذكر  فتح  انت�سرت فكرة  وبعدها   
و�ساهم  الّدبلوما�سي)2(،  اجلهاز  ي�سبه  ما  ابتكر  َمن  اأول  هو  فرن�سا،  ملك  االأول 
الّدبلوما�سي، و�سبق  اأكرث من م�ساهمتهم يف النطاق  الرومان يف ال�ساأن القانوين 

�لقانون �لدويل �لعام، �سادق علي �أبو هيف، �ص535، و�لدبلوما�سية �لقدمية و�ملعا�سرة، د. علي �لغفاري،�ص25، مرجع �سابق.   )1( 
�لنظرية و�ملمار�سة �لدبلوما�سية، حممود خلف، �ص27، 1989م، �ملغرب.   )2( 
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االأجانب  على  يطبق  كان  الذي  ال�سعوب  قانون  يف  وم�ساهمتهم  للرومان  االإ�سارة 
والرومان، والقانون املدين الذي كان يطبق فقط على الرومان.

وبعد حروب الثالثني عام االأوربية كان من نتائجها معاهدة و�ستفاليا1948م   
التي ظهرت فيها مالمح الدبلوما�سية من خالل اإقرار مبداأ امل�ساواة يف ال�سيادة بني 
الدول، ومبداأ توازن القوى واإقامة املوؤمترات الدولية ولالهتمام الدويل بالدبلوما�سية، 
منها موؤمتر فيينا 1815م حتى احلرب االأوىل 1914م التي و�سعت قواعد للعالقات 
القانون  لتقنني  االأمم  ع�سبة  عهد  يف  املطلوب  النجاح  تلق  مل  ولكن  الدبلوما�سية، 
فيينا  اتفاقية  وتوقيع  املتحدة  االأمم  وظهور  الثانية  العاملية  احلرب  وبعد  القن�سلي، 
للعالقات الدبلوما�سية 1961/4/18م والعالقات القن�سلية لعام 1963م اأقر موؤمتر 

االأمم املتحدة للعالقات القن�سلية اتفاقية فينا للعالقات القن�سلية )1(.
�لدبلوما�سية �لنبوية و�خلالفة �لر��سدة:

نبيًا، وتلك  الله  يبعثه  اأن  قبل  االأمني  بال�سادق  عليه و�سلم  الله  �سمي �سلى   
الدبلوما�سي والقائد الذكي املحنك، فقد  النبوة ويجيدها  اأهم خ�سال  اخل�سال من 
اختلفت القبائل العربية قبل االإ�سالم على من يت�سرف بو�سع احلجر االأ�سود لي�سعها 
يف مكانها، وقد احتكموا اإىل اأول من يدخل عليهم )بيت الله املعظم(، فكان �سلى 
الله عليه و�سلم، وحكم باأن يو�سع احلجر االأ�سود يف رداء، وياأخذ كل زعيم قبيلة 
بطرف من الرداء ليحملوها، ثم ي�ستلمها بيده ال�سريفة؛ لي�سعها يف مكانها �سلى الله 
عليه و�سلم، وقد و�سع املبادئ والقوانني الدبلوما�سية، التي مل َيحد عنها اأ�سحابه 
واأمته من بعده، منها احرتام الر�سل حني تعر�ض لالإ�ساءات من �سفري دولة اأجنبية، 
اأنك مبعوٌث الأمرت بقتلك"، كذلك موفدو م�سيلمة الكذاب  قابل ذلك بالقول: " لوال 
النبي حممد،  اإىل  " جاء ر�سوال م�سيلمة  النبوة، عن ابن م�سعود قال:  عى  اَدّ الذي 
الله"، فقال  اأن م�سيلمة ر�سول  الله؟ فقاال: ن�سهد  اأين ر�سول  اأت�سهدان  فقال لهما: 

�لدبلوما�سية و�لقن�سلية عدنان �لبكري �ص200، د�ر �ل�سرع، 1985م، �لكويت.   )1( 
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ُتقتل ل�سربُت  الُر�سل ال  اأَنّ  "لوال  اآمنت بالّله ور�سوله  الله عليه و�سلم:  النبي �سلى 
عنقيكما". 

ة  اأ�سلوب الر�سول �سلى الله عليه و�سلم، وتلك كانت الّدبلوما�سَيّ ذلكم كان   
�ُسل اأو عند ا�ستقباله مبعوثي الدول االأخرى. وعلى  التي اتبعها، �سواًء عند اإيفاده الرُّ
عك�ض ذلك فاإن بع�ض الدول االأجنبية كانت تعامل مبعوثي الر�سول �سلى الله عليه 
و�سلم معاملة �سيئة فعلى �سبيل املثال، مزق ملك الفر�ض خطاب الر�سول �سلى الله 
ن املبعوث من الفرار. اأما مبعوث الر�سول اإىل احلاكم الروماين  عليه و�سلم، وقد متَكّ
الدولة  معاملة  عن  كليًا  تختلف  املعامالت  وهذه  ُقتل،  فقد  العراق  يف  بالب�سرة 
واالأمان،  احل�سانة  لهم  رت  وَفّ التي  االأجنبية،  الدول  ومبعوثي  �ُسل  للَرّ االإ�سالمية 
اأو يف عهد  الله عليه و�سلم،  �سواء يف عهد موؤ�س�ض الدولة االإ�سالمية حممد �سلى 

اخللفاء الرا�سدين)1(.
اأمراء  �سائر  اإىل  امُلر�َسلة  الر�سول  ر�سائل  يف  احلكمة  �سيا�سة  جتَلّت  وقد   
معظم  وا�ستهَلّ  االإ�سالم،  يف  دخولهم  اإىل  دعوته  ت�سمنت  التي  االأجنبية،  الدول 
ر�سائله بقول الله تعاىل: }ُقْل يَا َأهَْل الْكَِتاِب َتعَالَوْاْ إِلَى َكَلمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَُكمْ َألَّ نَعْبُدَ 
َّوْاْ َفُقوُلواْ اشْهَدُواْ  إِلَّ اللّهَ وََل ُنشِْرَك بِهِ شَيْئًا وََل يَتَّخَِذ بَعُْضنَا بَعْضًا َأرْبَابًا مِّن دُوِن اللّهِ َفِإن َتوَل

َّا مُسْلِمُونَ{ ]�آل عمر�ن: 64[. بَِأن
وقد اأورد لنا ابن ه�سام واأهل ال�سري واملغازي ر�سائله �سلى الله عليه و�سلم   
اإىل زعماء العامل، وزعماء القبائل املجاورة ملعرفة كيفية تخاطبه مع النا�ض لرت�سيخ 
اأ�سل عالقة امل�سلمني مع غريهم "ال�سلم والدبلوما�سية"، وخري �ساهد على دبلوما�سية 
النبي �سلى الله عليه و�سلم مع ملوك واأمراء وقادة العامل حني اأر�سل اإليهم ال�سفراء 
بالر�سائل وكانت حتمل كل معاين اجلودة يف اللياقة والر�سانة واللباقة والدعوة اإىل 
الله �سبحانه وتعاىل، ومل يغفل األقابهم ورتبهم، ويعظم النا�ض وهو العظيم، ويبداأ: 

�لدبلوما�سية �لقدمية و�ملعا�سرة، د. علي عبد�لقوي �لغفاري، �ص38، مرجع �سابق.   )1( 
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ب�سم الله، وي�سع ا�سمه الكرمي، وال�سالم على من اتبع الهدى من حممد ر�سول الله 
اإىل عظيم الروم واإىل عظيم فار�ض واإىل النجا�سي عظيم ال�ساأن واإىل املقوق�ض عظيم 
عليه و�سلم  الله  العامل حينئذ)1(، و�سنكتفي بخطابه �سلى  قادة  القبط وغريهم من 
اإىل النجا�سي كونها حتمل نف�ض املعنى لبقية زعماء العامل، وقادة القبائل املجاورة 

)الدعوة اإىل االإ�سالم وكلمة �سواء(.
ب�سم الله الرحمن الرحيم

من حممد ر�سول الله اإىل النجا�سي عظيم ال�ساأن
اإال  اإله  ال  الذي  الله  اإليك  اأحمد  فاإين  بعد،  اأما  الهدى،  اتبع  من  على  �سالم   
هو، امللك، القدو�ض، ال�سالم، املوؤمن، املهيمن. واأ�سهد اأن عي�سى بن مرمي روح الّله، 
وكلمته اإىل مرمي البتول الطيبة املح�سنة، فحملت بعي�سى من روحه ونفخه، كما خلق 
اآدم بيده، واإين اأدعوك اإىل الّله وحده، ال �سريك له، واملواالة على طاعته، واأن تتبعني، 
. وقد بَلّغُت،  وتوقن بالذي جاءين، فاإين ر�سول الله، واإين اأدعوك اإىل الله عَزّ وَجَلّ
ون�سحُت، فاقبلوا ن�سيحتي. وال�سالم على َمن اتبع الهدى. فو�سعه بني عينيه، ونزل 
من على �سريره اإىل االأر�ض، فاأ�سلم على يد جعفر بن اأبي طالب ر�سي الله عنهما بعد 
اإقناع النجا�سي مببادئ االإ�سالم، وعندما تويف النجا�سي �سنة ت�سع  ن من  اأن متَكّ

للهجرة، نعاه النبي حممد �سلى الله عليه و�سلم، و�سلى عليه �سالة الغائب)2(.
وكذاك �سار اخللفاء الرا�سدون دائمًا يف اإعطاء االأولوية لل�سالم والدبلوما�سية   
يف االأزمات عرب التفاو�ض واحلوار واالإقناع لل�سالم، قبل خو�ض احلرب، واإعالنها 
يف حالة ال�سرورة الق�سوى الأجل الدفاع عن النف�ض، والدين واإر�ساء معامل العدل 
راية  حمل  يف  واأولهم  االأنبياء  بعد  اأعظمهم  مقدمتهم  احلق)3(،ويف  كلمة  واإعالء 
اخلالفة "اأبوبكر ال�سديق"  ر�سي الله عنه، وحتمله مل�سوؤولية حترير �سعوب االأر�ض 
مطابع  �ص99،  لزمن،  علوي  مبارك  د.  ركن  عقيد  �ل�سالم(  �سناعة  يف  )�جلودة  �لأمنية  �ملنظومة  و��سرت�تيجية  �ل�ساملة  �جلودة  �إد�رة    )1( 

�لها�سمية، 2019م، ح�سرموت.
�لنظرية �لدبلوما�سية، د. عطا حممد �سالح، �ص191، ط1، 1992م، ليبيا.   )2( 

�إد�رة �لأزمات يف ظل �ملتغري�ت �لأمنية، عقيد ركن د . مبارك علوي لزمن، �ص 71، مطابع �لها�سمية، ح�سرموت.   )3( 
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من الظلم، وحتمله نقل ر�سالة التوحيد اخلامتة التي جاء بها ر�سول الله �سلى الله 
عليه و�سلم اإىل تلك ال�سعوب، فاتبع ال�سبل ال�سلمية، فاأعلنوا احلرب على ر�سول الله 
ق ك�سرى الفر�ض ر�سالة الر�سول �سلى الله عليه و�سلم، اأما  �سلى الله عليه و�سلم، فمزَّ
اإمرباطور الروم هرقل فقد حارب االإ�سالم رغم اإميانه ب�سدق النبوة، واأمر �سرحبيل 
بن  احلارث  بقتل  البلقاء  يف  الروم  الإمرباطور  ن�سرانيًا  واليًا  كان  الذي  الغ�ساين 
عمري االأزدي ر�سي الله عنه الذي كان ر�سول ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم اإىل 
اأن الر�سل ال تقتل، اعتقل هذا ال�سحابي  ملك الغ�سا�سنة يف ُب�سرى، وعلى الرغم 
و�سربت عنقه، وهو موثق اليدين قبل اأن ت�سل الر�سالة التي كان يحملها اإىل ملك 
ُب�سرى الن�سراين، وبعد ذلك قاد اإمرباطور الروم هرقل بنف�سه جي�سًا جرارًا من " 
200" األف من جنود الروم، واأتباعهم الغ�سا�سنة وذلك لقتال �سرية �سغرية مكونة 
من 3 اآالف مقاتل اأر�سلها الر�سول �سلى الله عليه و�سلم ملعاقبة قاتل ر�سوله، لذلك 
فقد كان ملوك الروم والفر�ض هم من بداأوا احلرب على امل�سلمني، ولي�ض العك�ض كما 
اإي�سال دعوة التوحيد اإىل �سعوب االأر�ض  اأرادوا فقط   يعتقد البع�ض، فامل�سلمون 
�سلميًا يف مدار عدم االإكراه يف الدين اإال اأن كثريًا من ملوك تلك ال�سعوب اأخذوا على 
عاتقهم منع و�سول تلك الر�سالة العاملية اإىل �سعوبهم باأي حال من االأحوال ملا متثلة 

تلك الدعوة من خطر على عرو�سهم. 
لذلك قرر اأبوبكر ال�سديق ر�سي الله عنه بعد موت الر�سول �سلى الله عليه   
اأنوف  اإليهم رغم  امل�ست�سعفه ويو�سل ر�سالة احلق  ال�سعوب  تلك  اأن يحرر  و�سلم، 
جيو�ض  مقاتلة  على  ال�سديق  فاأقدم  البداية،  منذ  االإ�سالم  حاربوا  الذين  ملوكهم 
اإمرباطوريتني يف نف�ض الوقت، فدك ال�سديق ر�سي الله عنه ح�سون ك�سرى على 
اجلبهة ال�سرقية بجي�ض حتت قيادة البطل االأ�سطوري خالد بن الوليد ر�سي الله عنه، 
اأبي  و�سرب جحافل قي�سر الروم على اجلبهة الغربية بجي�ض حتت قيادة العمالق 
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عبيدة عامر بن اجلراح ر�سي الله عنه، وماهي اإال �سنوات من اإعالن اأبي بكر احلرب 
على اأعظم اإمرباطورتني عرفهما التاريخ يف وقت متزامن، حتى ا�ستطاع امل�سلمون 
اأن  قبل  االأبد،  اإىل  الفار�سية" من على وجه اخلريطة  " اإمرباطورية �سا�سان  اإزالة 
ينهوا بعد ذلك بعدة بقرون اإمرباطورية ظاملة امتدت األف عام ا�سمها " االإمرباطوية 

الرومانية البيزنطية")1(.
وقد كان ال�سبب يف اإر�سال اجليو�ض بدء العدوان والرتاجع عن االتفاقيات   
عة معهم، فاأعد اخلليفة جيو�ض االإ�سالم لفتح هذه البلدان ون�سر االإ�سالم فيها،  املوَقّ
وتوالت االنت�سارات يف عهد احلليفة الثاين عمر بن اخلطاب ر�سي الله عنهما حتى 
مت فتح بيت املقد�ض عام 15ه، ومَتّ اإبرام معاهدة �سلح بني اخلليفة عمر بن اخلطاب 
ر�سي الله عنه، واأعيان بيت املقد�ض)2(، و�سبق عر�ض هذه الوثيقة املهمة كمرجع من 
مراجع القانون الدويل االإ�سالمي، وبعد اأن توىل عثمان بن عفان اخلالفة بعد وفاة 
عمر بن اخلطاب ر�سي الله عنهما. خ�س�ض عثمان بن عفان ر�سي الله عنه مبالغ 

معينة من بيت املال ال�ستقبال الر�سل االأجانب وتغطية نفقات اإقامتهم. 
وعلى الرغم من التطور الذي ي�سهده القانون الدويل يف الوقت احلا�سر اإال   
اأن الدولة ال تتحمل نفقات اإقامة البعثات االأجنبية يف بلدها، ويف عهد عثمان بن عفان 
ر�سي الله عنه اأن�سئ اأول اأ�سطول بحري عربي اإ�سالمي والذي يدل على اأن له القدرة 
على الو�سول اإىل اأية منطقة من مناطق االنفتاح اجلديد لالإ�سالم على العامل. وبذلك 

اأ�سبح االإ�سالم دينًا عامليًا.
وقد جهز عثمان ر�سي الله عنه حملة بنف�سه لغزو الروم �سنة )32(هـ، وغزا   
اأر�ض الروم بنف�سه �سنة )33(هـ، وقام بجمع القراآن، ثم ا�ستلم اخلالفة بطل االإ�سالم، 
اإنه ابن عم الر�سول �سلى الله عليه و�سلم وزوج  ابنته فاطمة ر�سي الله عنها، واأخو 

مائة من عظماء �أمة �لإ�سالم غريو� جمرى �لتاريخ، د. جهاد �لرتباين، �ص15-16، د�ر �لتقوى، ط72، 2017م، �سرب� �خليمة.   )1( 
�لدبلوما�سية �ملعا�سرة و�لقدمية �ل�سفري د. علي عبد �لقوي �لغفاري، �ص53، مرجع �سابق.   )2( 
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�سيدا  واأبو احل�سن واحل�سني  "حمزة"،  ال�سهداء  �سيد  اأبي طالب، وعمه  بن  جعفر 
�سباب اأهل اجلنة، ورابع اخللفاء الرا�سدين ومن املب�سرين باجلنة، وبطل خيرب قال 
ايَة َرُجاًل َيفَتُح الّله َعَلى  هرِ الَرّ ني َهذرِ عنه �سلى الله عليه و�سلم يف هذا املوقف: "الأُعطرِ
الّلُه َوَر�ُسوُلُه"، وممن بايعوا بيعة الر�سوان حتت  ُه  َبّ َوُيحرِ الّلَه َوَر�ُسوَلُه،  بُّ  َيَديه، ُيحرِ
ووزير  للخالفة،  الفاروق  ر�سحهم  الذين  ال�سورى  اأ�سحاب  ال�ستة  واأحد  ال�سجرة، 
للخلفاء الثالثة ر�سي الله عنهم جميًعا، اإنه تلميذ بيت النبوة، اإنه اأعظم اأبطال التاريخ 
اأبي  بن  علي  اجلليل  ال�سحابي  البليغ،  املفوه  واالأديب  الفقيه،  االإمام  اإنه  االإن�ساين 
طالب ر�سي الله عنه)1(، ومما يثبته التاريخ اأن عليًا هو وا�سع علم النحو. وتعد اللغة 
التعبري ب�سكل دقيق،  القدرة على  الكالم ملك  الدبلوما�سية. فمن ملك  اأهم مقومات 
ومن  به،  يرغب  ماال  اإىل  األفاظهم  ت�سوقه  وال  االأكمل.  الوجه  على  املطلوب  واأو�سل 
كتاب له اإىل بع�ض عماله: " فالب�ض لهم جلبابًا من اللني وت�سوبه بطرف من ال�سدة. 
وداول لهم بني القوة والراأفة.وامزج لهم بني التقريب واالإدناء واالإبعاد واالإق�ساء، 
اأن  ذلك  دبلوما�سي.  كل  بها  يتحلى  اأن  يجب  التي  الدبلوما�سية  القواعد  هذه  وتعد 

الغلظة والق�سوة واحتقار االآخرين تتنافى مع مهمة امل�سوؤول اأو الدبلوما�سي. 
وهكذا ميكن القول، اإن دبلوما�سية اخللفاء كانت تهدف قدر امل�ستطاع اإىل   
طريق  عن  الدبلوما�سية،  والطرق  احلوار  باأ�سلوب  واال�ستعانة  بعيدًا،  احلرب  دفع 
معظم  يف  ال�سلح  وعقد  والتحالفات،  االتفاقيات،  اإبرام  اإىل  الهادفة  املفاو�سات 
بَِهيمَُة  بِالْعُُقودِ ُأحِلَّتْ لَُكم  َأوُْفواْ  َّذِينَ آمَنُواْ  َأيُّهَا ال االأوقات، والوفاء بها وعدم الغدر }يَا 

ي الصَّيْدِ وََأنُتمْ حُرُمٌ إِنَّ اللّهَ يَحُْكمُ مَا يُِريدُ{ ]�ملائدة: 1[.
ِّ
اَلنْعَاِم إِلَّ مَا يُْتَلى عََليُْكمْ َغيْرَ مُحِل

3- �لعالقات �لدبلوما�سية يف عهد �لدولة �لأموية:
قامت الدولة االأموية عام 40ه.661م على يد موؤ�س�سها معاوية بن اأبي �سفيان   
الذي نقل اخلالفة اإىل دم�سق بعد اأن كانت اأيام الر�سول واخللفاء الثالثة يف املدينة، 

مائة من عظماء �أمة �لإ�سالم غريو� جمرى �لتاريخ، جهاد �لرتباين، �ص 272، مرجع �سابق.   )1( 
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معاوية  جد  اإىل  ن�سبة  ت�سميتها  وتعود  الرابع(،  )اخلليفة  علي  االإمام  خالفة  ويف 
االأكرب، اأمية بن عبد �سم�ض و�سميت بالدولة االأموية وكما هو معروف الدور البارز 
دماء امل�سلمني  لرِ اأبي طالب بعد تنازله عن اخلالفة ملعاوية �سونًا  للح�سن بن علي بن 
ر�سي الله عنهما جميعًا)1(، تنازل خام�ض اخللفاء عن اخلالفة يف دبلوما�سية نادرة 
لي�ض لها نظري يف التاريخ حاكم دولة عظيمة البطل االإ�سالمي العظيم خام�ض اخللفاء 

الرا�سدين، احل�سن بن علي بن اأبي طالب ر�سي الله عنه.
وحتى  غربًا،  االأفريقية  القارة  يف  تون�ض  من  اأرا�سيها  الدولة  هذه  ومتتد   
قزوين  وبحر  واأرمينيا  جورجيا  ومن  �سرقًا،  االآ�سيوية  القارة  قلب  يف  اأفغان�ستان 

�سمااًل، حتى بالد النوبة وبالد اليمن واملحيط الهندي جنوبًا.
قام هذا احلاكم بعمل عجيب من النادر اأن يتكرر يف تاريخ االإن�سانية، لقد   
قام بالتنازل عن كر�سي احلكم لهذه الدولة العظيمة الأجل هدف نبيل، وهو اإحالل 
ال�سالم يف ربوع دولته، وهذا احلاكم الذي تنباأ له ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم 
عليه و�سلم يخطب  الله  الله �سلى  عنه، كان ر�سول  الله  بن علي ر�سي  اإنه احل�سن 
على املنرب، وعلى جنبه طفل �سغري، تظهر على ق�سمات وجهه مالمح ت�سبه اإىل حد 
كبري مالمح وجه ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم كان يقبل على النا�ض مرة، وعلى 
فئتني عظيمتني  به  ي�سلح  الله  ولعل  �سيد،  هذا  ابني  "اإن  ويقول:  مرة،  الطفل  ذلك 
من امل�سلمني")2(؛ ولذلك فاإنه بعد ا�ست�سهاد اأمري املوؤمنني علي ر�سي الله عنه، قال 
ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم: "وطلب اأهل العراق اأن يكون هو اخلليفة، ا�سرتط 

عليهم احل�سن ر�سي الله عنه �سرطًا ذكيًا مبيتًا لل�سالم وال�سلح". 
من  ويحاربوا  ي�سامله،  من  ي�ساملوا  اأن  هو  ال�سرط  ذلك  اخلالفة،  توليه  قبل   
يحاربه، فبايع احل�سن اأهل العراق على بيعتني، ولي�ض بيعة واحدة فقط، بايعهم على 

�لدبلوما�سية �لقدمية و�ملعا�سرة ،�ل�سفري �لدكتور. علي �لغفاري، �ص57، مرجع �سابق.   )1( 
�سحيح �لبخاري، )4686(.   )2( 
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االإمارة، وبايعهم على اأن يدخلوا فيما دخل فيه وير�سوا مبا ر�سي)1(�سلمًا وحربًا، 
يف  ال�سالبي  علي  الدكتور  واأ�سار  حاربت،  من  وحتاربون  �ساملت،  من  ت�ساملون 
كتابه: �سرية اأمري املوؤمنني- خام�ض اخللفاء الرا�سدين- احل�سن بن علي ر�سي الله 
عنه: ماقام به احل�سن، " واأدخل احل�سن ر�سي الله عنه ب�سرطه يف عقلية العراقيني 
على احلرب.فهو  اإرادة  فيه  ولي�ض  والعطاء،  واالأخذ  للنقا�ض  قابل  ال�سلم  باأن خيار 
ي�ستمل عليهما معًا، واإن كان يوحي بال�سلم، وهذا دليل على عبقريته وح�سن قيادته، 
االإ�سالم  م�سلحة  كانت  ملا  للخالفة  تقدم  عنه  الله  ر�سي  اأنه  كما  باالأمور،  ومعرفته 

وامل�سلمني يف ذلك".
علي  بن  احل�سن  املوؤمنني  اأمري  بتنازل  الكربى  الفتنة  انتهت �سفحة  وبذلك   
ر�سي الله عنه باخلالفة ملعاوية بن اأبي �سفيان ر�سي الله عنه، وتوحدت اأمة االإ�سالم 
من جديد بف�سل الله، ثم بف�سل البطل االإ�سالمي العظيم احل�سن بن علي ر�سي بن 

اأبي طالب ر�سي الله عنهما لت�سدق فيه نبوءة ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم )2(.
راعرِ  لحرِ االإمامرِ احَل�َسن ر�سي الله عنه َملَحٌظ مهٌم باإنهاءرِ معَركةرِ ال�سِّ ويف �سُ  
ناُزلرِ  ة الَتّ َدَه االإمام احَل�َسن ر�سي الله عنه)3( يف ُخَطبرِ فيما بني امل�سلمني، وهو ما َق�سَ
َيَة  ُمعاورِ واإنَّ  َنا،  ررِ باآخرِ ماَءُكم  درِ وَحقَن  نا،  لرِ باأَوّ اللَه هداكم  اإَنّ  النا�ُض،  ها  "اأُيّ ه:  قولرِ يف 

.)4(" ماء املُ�سلمني وَطلبًا ملا عند اللهرِ درِ ناَزَعني اأمرًا اأنا اأحُقّ به، واإيَنّ َتركُتُه َحقنًا لرِ
مائة من عظماء �مل�سلمني غريو� جمرى �لتاريخ، جهاد �لرتباين، �ص284-288، مرجع �سابق.   )1( 

رمبا كان يتطلع �خلليفة �خلام�ص" �حل�سن بن علي" ر�سي �لله عنه ب�سغف ل�سرف �إيقاف �حلرب بني �لفئتني �لعظيمتني، وحتقيق نبوءة    )2( 
جده �لنبي �سلى �لله عليه و�سلم و�لدليل �أورده �أهل �ل�سري و�ملغازي باأن عظيمنا �حل�سن قد حاول �إقناع �أمري �ملوؤمنني �لعظيم علي ر�سي 
�لله عنه برتك حرب �سفني ولكن عليا ً كان لديه بيعة وهو �خلليفة وبالتايل لزومًا على و�يل �ل�سام معاوية �أن يعلن �لولء و�لبيعة و�إعالن 
�لطاعة وهنا مل يفارق �حلق �لإمام علي يف ذلك ومعاوية معرتف باأمري �ملوؤمنني و�أحقيته باخلالفة و��سرتط فقط �لق�سا�ص من قتلة عثمان 
بن عفان قبل �لبيعة. ويرى �أمري �ملوؤمنني علي تاأخري �لق�سا�ص حتى تد�ر �لعجلة �لأمنية وتهدئة �ملوقف ومن ثم �سيتم �لق�سا�ص من قتلة 
�خلليفة �لثالث عثمان وكال �لطرفني مت�سك باجتهاده ليق�سي �لله �أمرً� كان مفعوًل وعندما يقول  "�لنبي " عظيمتني تعني عظمة يف �لقدر 
و�لإجالل وكذلك بقاءهما يف د�ئرة �لف�سل و�لإميان و�لقدر و�لإجالل ول ي�سوغ ملخلوق باأن يتجر�أ عليهم  كما فعل غز�ة �لتاريخ ولكن قد 
يتبادر �إىل �لذهن �أيهما كانت على �حلق نقول و�لله �مل�ستعان كالهما على �حلق ولكن قد ح�سل �لتجاوز يف ذلك من قارب �حلق و�يل �ل�سام 
معاوية ر�سي �لله عنه وعن �أ�سحاب ر�سول �لله جميعًا  ويف �حلقيقة نحن �أقل من تهمة علي ومعاوية وهما يف �لثغور ولهما �لف�سل يف 
ن�سر �لإ�سالم يف قار�ت �لعامل  ولكن وجب هذ� �لإي�ساح  لأن �لبع�ص يتطاول على بع�ص عظماء �لأمة وقاهرين �جلبابرة ، و�لفاحتني يف 

م�سارق �لأر�ص ومغاربها و�ملهم هنا عدم �لنتقا�ص من قدرهم �أو �لتطاول على �أ�سحاب �لنبي �سلى �لله عليه و�سلم.
�أبي بكر �لعدين، �بن علي �بن م�سهور، �ص185، مركز �لإبد�ع  لل�سيخ  �لأ�س�ص و�ملنطلقات يف حتليل وتف�سيل غو�م�ص فقه �لتحولت،    )3( 

�لثقايف للدر��سات، 2012م، عدن.

�أ�سد �لغابة، �بن �لأثري، ج1،261.   )4( 
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وتلك نطلق عليها دبلوما�سية احلكمة من عظماء االأمة التي �سدرت باأحرف ال   
متحوها ال�سنني من �سيد �سبابها يف الدارين.

وبلغت الدبلوما�سية درجة من التقدم يف الدولة االأموية مواكبة للع�سور التي   
مرت بها حيث خ�سعت لقواعد دقيقة وتنظيم يف االأ�سول واملبادئ. واأثر انتقال مركز 
الدولة العربية االإ�سالمية من احلجاز اإىل بالد ال�سام يف تطور املمار�سة الدبلوما�سية 
من خالل قربها من مركز الثقل الدويل بيزنطة عا�سمة الروم. وقد حاول اخلليفة 
اخلليفة  ا�ستقبال  خالل  من  ذلك  الدبلوما�سية،يت�سح  االأ�ساليب  ا�ستخدام  معاوية 
معاوية لر�سول البيزنطيني )يوحنا( الذي و�سل اإىل دم�سق بعد ح�سار الق�سطنطينية 

الذي ا�ستمَرّ �سبع �سنوات. 
اإىل  الرامية  امل�سوؤولية  م�ستوى  مع  تتنا�سب  خربة  ذا  املبعوث  كان  وحيث   
اأجرى  فقد  والبيزنطيني،  االأموية  الدولة  بني  للخالفات  حدٍّ  وو�سع  النزاع،  تهدئة 
مفاو�سات اأ�سفرت عن عقد �سلح مّدته ثالثون عامًا جت�سيدًا لرغبة معاوية بن اأبي 
النا�ض،  ودِّ  وك�سب  احلوار)1(،  طريق  عن  االآخرين  مع  اخلالفات  حل  يف  �سفيان 
ومن اأ�سهر القواعد الدبلوما�سية التي و�سعها معاوية والتي ال يزال معمواًل بها يف 
التعامل الدبلوما�سي لالأمثال الدبلوما�سية، ما يطلق عليه بـ"  �سعرة معاوية ". حيث 
قال:"لو اأن بيني وبني النا�ض �سعرة ما انقطعت، اإذا اأرخوها �سددتها، واإن�سدوها 
كبريًا  تطورًا  الدبلوما�سية  العالقات  تطورت  االأموية  الدولة  عهد  ويف   ،" اأرخيتها 
نظرًا الت�ساع م�ساحة الدولة وا�ستمرار الدعوة االإ�سالمية واحلروب. ومتدد حدود 
الدولة من املحيط الهادي اإىل املحيط االأطل�سي، واالحتكاك ب�سعوب اأخرى والتعاي�ض 
معها �سواء املقيمة بداخل الدولة )من دخل االإ�سالم( ومن)دفع اجلزية(،ومع �سعوب 
اخلالفة  عهد  يف  التجارة  وتطورت  االإ�سالمية،  الدولة  اأطراف  على  املقيمة  الدول 
العاملي وتطور  النطاق  اإىل  العربية  الدبلوما�سية  اآفاق  ات�ساع  اإىل  اأدى  االأموية مما 

الدواوين وازدياد عددها مثل ديوان الر�سائل واخلامت والربيد واخلراج.
�لّدبلوما�سية �لقدمية و�ملعا�سرة، �ل�سفري �لدكتور علي عبد�لقوي �لغفاري، �ص58، مرجع �سابق.   )1( 
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الدول  اإىل  بهم  يبعثون  الذين  ر�سلهم  يو�سون  االأموية  الدولة  خلفاء  وكان   
االأجنبية بعدم التدخل يف ال�سوؤون الداخلية لتلك الدول. واحرتام �سيادتها ونظامها 
ال�سيا�سي وعدم االت�سال باالأ�سخا�ض الذين ترتابهم تلك الدولة واحرتام االأمويني 
قدرة  لهم  ممن  اختيارالر�سل  على  االأموية  الدولة  خلفاء  واعتمد  االأجانب.  الر�سل 
فائقة يف ميدان الدبلوما�سية وا�ستمرار العالقات التجارية مع اأعداء الدولة االأموية 
بالر�سائل الدبلوما�سية حتى اأ�سبحت الر�سائل الدبلوما�سية �سناعة يتخ�س�ض بها 
من يجيدها، وامتاز االأمويون باأ�سلوب دبلوما�سي خا�ض ال�ستقبال الر�سل االأجانب، 

وهذا يدل على هيبة وعظمة الدولة االأموية للعالقات الدبلوما�سية.
االأخرى،  بالدول  االأندل�ض  يف  الثانية  االأموية  الدولة  بعالقات  يتعلق  وفيما   
عا�سمة  يزور  ملن  اال�ستقبال  مرا�سم  اإقامة  على  فيها  واخللفاء  االأمراء  اعتاد  فقد 
الدولة. وقد بلغت ال�سفارات واملرا�سالت واملعاهدات بني عا�سمة الدولة قرطبة، وبني 
راغب  الدكتور  وي�سف  النا�سر)1(،  عبدالرحمن  عهد  يف  قمتها  الن�سرانية  الدولة 
ال�سرجاين يف كتابه " ق�سة القد�ض" مظاهر العظمة احل�سارية التي ظهرت متجلية 
باأبهى �سورها يف عهد النا�سر، ون�سر النا�سر لدين الله العدل يف اأرجاء اخلالفة 
الدولة  كنف  اليهودي يف  بجانب  يعي�ض  الن�سراين  فكان  االأندل�ض،  االإ�سالمية يف 
يف  وُبني  قرطبة،  يف  للعي�ض  امل�سطهدون  والن�سارى  اليهود  فتوافد  االإ�سالمية، 
قرطبة ثالثة اآالف م�سجد، منها جامع قرطبة اأكرب جامع يف العامل يف وقتها، فكانت 
قرطبة كاجلوهرة امل�سيئة يف خمتلف امليادين والعلوم، واأطلق على النا�سر لدين الله 

اأعظم ملوك اأوربا يف القرون الو�سطى.
واأهم �سفارة كانت للخليفة النا�سر لدين الله هي �سفارة اإمرباطورية اأملانيا   

زعيم  الن�سرانية عام 344هـ-955م )2(.
�لدبلوما�سية �لقدمية و�ملعا�سرة، �ل�سفري �لدكتور. علي �لغفاري، �ص61، مرجع �سابق.   )1( 

ين فودة، �ص116،د�ر �لفكر �لعربي،1961م، �لقاهرة. �لنظم �لدبلوما�سية، عز�لَدّ   )2( 
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4- ويف عهد �لدولة �لعبا�سية:
       قامت اخلالفة العبا�سية 132ه-750م على يد اأبي العبا�ض عبدالله حممد بن علي 
بن عبدالله بن عبا�ض ر�سي الله عنهما،وو�سلت الدولة العربية االإ�سالمية اأوجها يف 
عهدها العبا�سي، ولقد انتقلت الدولة من دم�سق اإىل بغداد، وظهورها كاأكرب دولة يف 
العامل اآنذاك، وكانت عا�سمتها ملتقى للوفود وال�سفارات من خمتلف بقاع االأر�ض، 
اأبرز مظاهر تطورالعالقات  باالإ�سافة مل�ساركة عنا�سر غري عربية يف احلكم. ومن 
الدولية يف الدولة العبا�سيةا�ستحداث من�سب الوزارة، وهو م�سطلح عربي ا�ستدعته 
الظروف والرغبة نحو املركزية يف زمن اخللفاء العبا�سيني االأوائل يعينه اخلليفة يف 

تدبري اأمور الدولة �سيا�سيًا واإداريًا وتقدمي امل�سورة ومتابعة تنفيذ اأوامر اخلليفة. 
واالإدارية  ال�سيا�سية  االجتاهات  تطور  مع  الوزارة  مهمة  تطورت  وقد   
من  الدبلوما�سية  العالقات  متابعة  مهمة  ويعترب  وقوتهم.  العبا�سيني  اخللفاء  ونزعة 
بالعالقات  اخلا�سة  الدواوين  العبا�سيون  وطور  الوزارة.  ملن�سب  االأ�سا�سية  املهام 
اخلارجية، واهتموابتنظيم عالقات �سليمة وت�سوية املنازعات النا�سئة واإقامة عالقات 
طريق  عدوةعن  اأو  كانت  �سديقة  لها  املعا�سرة  الدول  مع  ودبلوما�سية  �سيا�سية 
ال�سفارات والبعثات ال�سيا�سية، كما تر�سخت اأعراف وتقاليد عند ا�ستقبال ال�سفراء 

وا�ست�سافتهم وتوديعهم ومتتعهم باحل�سانات واالمتيازات الدبلوما�سية.
العديد من  العبا�سية  الدولة  الدولية فقد ظهرت يف عهد  العالقات  وتطورت   
تناولت  مو�سوعات  ف�سدرت  الدولية.  العالقات  باإدارة  اخلا�سة  العلمية  املوؤلفات 
ذلك  اأبرز  ومن  متطور.  باأ�سلوب حديث  جاءت  اخلارجية،  وال�سيا�سة  الدبلوما�سية 
واالأمم  واالأن�ساب  والفتوح  والوقائع  واحلرب(  )ال�سالم  واملغازي  ال�سري  كتب 
واالأديان والرتاجم والطبقات واخلطط،وعرف العبا�سيون نظام املرا�سيم وا�ستقبال 

الر�سل واالحتفاء بهم عهد الدولة العبا�سية، وات�سمت بالعاملية ل�سمولها العامل.
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فقد حكم هارون الر�سيد اإمرباطورية امتدت من ال�سني اإىل الغرب، واأعاد   
الروم،  مع  جهاده  ويدعم  ليوا�سل  وحيويته،  ن�ساطه  االإ�سالمي  االأ�سطول  اإىل 
وي�سيطر على املالحة يف البحر املتو�سط، فاأقام دارًا ل�سناعة ال�سفن، وعاد امل�سلمون 
لهم،  قاعدة  البيزنطية، ففتحوا بع�ض اجلزر، واتخذوها  االإمرباطورية  اإىل مقارعة 
الهدنة وامل�ساحلة فعقدت  اإىل  الروم  الر�سيد ا�سطرت  ومع تعاظم اخلالفة يف ظل 
االإمرباطورة اإيريني اإمرباطورة البيزنطيني �سلحًا مع الر�سيد مقابل دفع اجلزية له 

�سنة 181هـ-797م)1(.
وتوىل احلكم )نقفور( يف �سنة186هـ-802م بعد االنقالب على االإمرباطورة   
اإىل  كتابًا  فاأر�سل  العبا�سية،  والدولة  بيزطة  بني  كانت  التي  الهدنة  ونق�ض  وقتلها، 
اإياها  متهمًا  )اإيريني(  االإمرباطورة  اأخذه من  ما  يعيد  اأن  منه  الر�سيد طلب  هارون 
بال�سعف واخلذالن، ولي�ض اأمام اخلليفة �سوى اإرجاع االأموال التي قدمتها للخليفة. 
وعندما قراأ هارون الر�سيد كتاب اإمرباطور بيزنطة اجلديد رَدّ عليه بغ�سب، وكتب 

الرَدّ االآتي:
"من هارون اأمري املوؤمنني اإىل نقفور كلب الروم، قراأُت كتابَك، واجلواب ما   

تراه، ال ما ت�سمعه وال�سالم".
بجي�ض  الرومان  دار  عقر  نحو  بنف�سه  امل�سلم  العربي  ال�سقر  هذا  فانطلق   
اإله اإال الله حممد ر�سول الله، وو�سل اإىل اآ�سيا  ماعرفت االأر�ض مثله حتت لواء ال 
وك�سر كربياءه،  االإمرباطور،  على  معركة  وانت�سر يف  احلالية(،  )تركيا  ال�سغرى 

واأرغمه على عقد ال�سلح، ودفع اجلزية من جديد)2(.
والقوة  ال�سماوية  العدالة  بني  املمزوجة  الدبلوما�سية  جدوى  نلحظ  وهنا   

الرادعة، وي�سح ت�سميتها دبلوما�سية العدالة.
مائة من عظماء �مل�سلمني غريو� جمرى �لتاريخ، د. جهاد �لرتباين، �ص591، مرجع �سابق.   )1( 

�لدبلوما�سية �لقدمية و�ملعا�سرة، �ل�سفري �لدكتور. علي �لغفاري، �ص65، مرجع �سابق.   )2( 
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التي  العبا�سية  الدولة  تاريخ  زاهر يف  لع�سر  بداية  الر�سيد  كان حكم  وقد   
اأبهر النا�ض، و�سميت بغداد يف  دامت خم�سه قرون، ارتقت فيه العلوم، واملجد ما 

عهد الر�سيد مدينة ال�سالم وقبلة طالب العلم من جميع اأنحاء العامل)1(.
تخافها  االأجنبية  الدول  وكانت  اجلانب  مهيبة  الدولية  العالقات  وكانت   
َد ع�سره، وواحد زمانه، وكان الع�سر الذهبي  ُعَدّ الر�سيد �سيِّ ها، كما  وتخطب وَدّ

للدولة العبا�سية)2(.
الدويل،  القانون  جمال  يف  الكثري  قدمت  العبا�سية  الدولة  القوالإن  وميكن   
جانبوا  الغربيني  الدويل  القانون  فقهاء  ولكن  املعا�سرة  الدول  فاقت  ة  والّدبلوما�سَيّ
االإن�ساف، وجتاهلوا ماحققته ال�سريعة االإ�سالمية من قواعد دولية يف اإقامة عالقات 
على  قائمة  دبلوما�سية  قواعد  وو�سع  واحلق،  والعدل  امل�ساواة  على  قائمة  دولية 
ت فرتة خم�سة قرون واأربعة وع�سرين  االأخالق والف�سيلة واالإن�سانية والتي ا�ستمَرّ
عامًا وانتهت الدولة العبا�سية بعد �سقوط اخلالفة العبا�سية بغداد بيد املغول 656هـ-

1258م.  
5- قيام �خلالفة �لإ�سالمية �لأخرية وفتح �لق�سطنطينية: 

العثمانيني"  "اأبو  احلقيقي  واملوؤ�س�ض  عثمان  اآل  �سالطني  اأ�س�سها  والتي   
الغازي اأرطغرل، وقد اأورد املوؤرخ �سامي بن عبدالله املغلوب يف اأطل�ض تاريخ الدولة 
العثمانية: "عندما و�سل بفر�سانه االأربعمائة اأرطغرل مل�ساعدة ال�سالجقة الروم يف 
حروبهم �سد البيزنطيني، كان قد مهد الو�سع لالإمرباطورية العثمانية" يف منطقة 
فانت�سر  امل�سلمني،  ال�سالجقة من  لن�سرة  اأرطغرل مع فر�سانه  "اإرزينجان" وتقدم 
على البيزنطيني، وان�سمت له كثري من القبائل الرتكية، وكان له هدف بعيد املدى، 

وهو اإنهاء االإمرباطورية الظاملة، وخا�ض معارك عديدة �سد الظاملني.
مائة من عظماء �أمة �لإ�سالم غريو� جمرى �لتاريخ، د. جهاد �لرتباين، �ص601، مرجع �سابق.   )1( 

�أ�سول �لعالقات �لدولية يف فقه �لإمام حممد بن �حل�سن �ل�سيباين، د. عثمان جمعة �سمريية، �ص50، د�ر �ملعايل، ط1، 1999م، �لأردن.   )2( 
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وعادت الفتوحات على اأيدي العثمانيني يف القرن اخلام�ض ع�سر، وال�سلطان   
الفاحت �ساحب ب�سارة ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم يف الق�سطنطينية، وحفيده 
حتى  العثمانيني  اأحفادهم  وبقية  القانوين  �سليمان  وابنه  االأول  �سليمان  القاطع 
للدولة   34 ال�سلطان  وهو  لل�سهاينة،  فل�سطني  بيع  رف�ض  الذي  الثاين  احلميد  عبد 
اإىل  النفي  ثم  االإجباري 1909م،  تنازله  العثمانية، توىل احلكم عام 1876م حتى 

البلقان )اليونان( دامت مدة حكمه 33 عاًما.
العجم من  القرم وبالد  ، فتحت بالد  الُفتوحاترِ ية رمز  الُعثمانرِ وَلُة  الَدّ وظَلّت   
والفرن�سية  االإيطالية  ال�سواحل  وغزت  املجر،  وفتحت  متردهم،  بعد  فار�ض  اأر�ض 
وبحر  الهندي  املحيط  مياه  يف  الربتغاليني  القانوين  ال�سلطان  وطارد  واالإ�سبانية، 
العرب وخليج عدن، ومت طرد الربتغاليني واإيقافهم بعيدًا عن املمالك االإ�سالمية)1(، 
اأ�سماء عظماء  هوؤالء جميعًا كانوا على قومية الرتك امل�سلمة، وال يت�سع املقال لذكر 
الرتك الذين ظهروا يف اأمة االإ�سالم، ويعترب موؤ�س�سها االأول اأرطغرل، وعلى الرغم 
مما رافق الدولة العثمانية االإ�سالمية من �سلبيات اإال اأنها دولة �سنية عظيمة، دافعت 
عن االإ�سالم وامل�سلمني اأكرث من اأربعمائة عام كخالفة اإ�سالمية اأجمع على �سحتها 
َك  َذلرِ اجَلي�ُض  عَم  َوَلنرِ رُيَها،  اأمرِ رُي  االأمرِ عَم  َفَلنرِ ُة  نَيّ يرِ الُق�سطنطرِ :")َلُتفَتَحَنّ  امل�سلمني.  علماء 

اجَلي�ُض(" )2(.
ونال هذا ال�سرف ال�سلطان حممد الفاحت العثماين، وقد حاول خلفاء االأمويني   
)�سذرات  كتاب  الفاحت، ويف  ونالها  مرة  ع�سر  اإحدى  من  اأكرث  فتحها  والعبا�سيني 
الله  " من بيت رفع  باأنهم:  اأ�سار  العماد احلنبلي  اأخبار من ذهب( البن  الذهب يف 
على قواعده ف�سطا�ض ال�سلطنة االإ�سالمية، ومن قوم اأبرز الله تعاىل لهم ما ادخره 
من اال�ستيالء على املدائن االإميانية، رفعوا عماد االإ�سالم، واأعلنوا منارته، وتوا�سوا 

باتباع ال�سنة املطهرة، وعرفوا لل�سرع ال�سريف مقداره".
�لدولة �لعثمانية عو�مل �لنهو�ص و�أ�سباب �ل�سقوط، د. علي �ل�سالبي، �ص266-260.   )1( 

م�سند �لإمام �أحمد، )18957(، �ملعجم �لكبري، �لطرب�ين، ج2، �ص38، )1216(..   )2( 
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احلقيقي  املوؤ�س�ض  مبنزلة  يعدُّ  الذي  1281م  عام  الله  رحمه  اأرطغرل  رحيل  فبعد   
لها، ت�سلم ابنه عثمان القيادة من بعده، وبداأ عثمان بتو�سيع اإمارته من جهة الغرب 
على ح�ساب الرومان، فقاد بنف�سه عدة معارك انت�سر من خاللها على البيزنطيني، 
ف�سر به �سلطان �سالجقة الروم و�سمح له ب�سرب العملة، ومتكن عثمان بن اأرطغرل 
دولة  انهيار  وبعد  القارة،  اأرا�سي جديدة يف  لينتزع  الدردنيل،  م�سيق  عبور  من 
الروم على يد املغول، ودخول االأنا�سول يف حالة من الفراغ والتفكك ال�سيا�سي، 
�سارع عثمان اإىل اإعالن دولته عام 687هـ-1299م، ليكون ذلك التاريخ هو التاريخ 

الر�سمي لتاأ�سي�ض دولته العثمانية.
وذكر لنا )املوؤرخ الدكتور علي ال�سالبي يف كتابه الدولة العثمانية( موؤ�س�ض   
" لقد كانت �سخ�سية عثمان متزنة وخالبة  االإمرباطورية العثمانية الغازي عثمان: 
ب�سبب اإميانه العظيم بالله واليوم االآخر، ولذلك مل تطغ قوته على عدالته، وال �سلطانه 
اآ�سيا  الله وعونه يف  لتاأييد  واأ�سبح م�ستحقًا  توا�سعه،  على رحمته، وال غناه على 

ال�سغرى )تركيا(؛ ولذلك فتح الله عليه بالتوفيق وحتقيق ما تطلع اإليه".
واأهم عوامل نهو�ض العثمانيني:  

- نظام ع�سكري ميتلك عقيدة قتالية ممزوجة باالإميان.
- وحدة ال�سف والهدف واملذهب.

- اجلاذبية االإميانية وال�سجاعة، والعدل، واالإخال�ض، والتجرد.
- الوفاء: و�سدة االهتمام بالوفاء بالعهود)1(.

- اإر�ساء العدالة. من اأقوال "عثمان اأرطغرل: اإذا واجهتك يف احلكم مع�سلة فاتخذ 
اأطاعك باالإعزاز، واأنعم على اجلنود، ونحُن مل نقم  العلماء، واأحط من  من م�سورة 
احلروب ل�سهوة احلكم اأو ال�سيطرة، فنحن باالإ�سالم نحيا ونوت، اأو�سيك بعلماء 

االأمة اأدم رعايتهم واأنزل على م�سورتهم")2(.
�لدولة �لعثمانية عو�مل �لنهو�ص و�أ�سباب �ل�سقوط، د علي �ل�سالبي، �ص45-75، 2001م، د�ر �لتوزيع و�لن�سر �لإ�سالمية، بور �سعيد.   )1( 

مائة من عظماء �أمة �لإ�سالم غريو� جمرى �لتاريخ، د. جهاد �لرتباين، �ص319-330، مرجع �سابق.   )2( 
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وال�سكك احلديدية  العمران  ن�ساط  زيادة  على  عمل  عبداحلميد  ال�سلطان  عهد  ويف 
واإن�ساء خط احلجاز وال�سام، واأن�ساأ اجلامعة االإ�سالمية للم �سعث العامل االإ�سالمي 
وازدهار خمتلف العلوم والعالقات الدبلوما�سية والتعامل القن�سلي ومنح االمتيازات 
واحلقوق فوق العادة للدول الغربية ومواطنيها املقيمني يف االإمرباطورية العثمانية 
من قبل اآل عثمان يف بداية الن�سف الثاين من القرن اخلام�ض ع�سر، اذ كان منح 
االمتيازات الدبلوما�سية لالأجانب عن م�سدر قوة حني كانت الدولة العثمانية يف اأوج 
جمدها و�سطوتها، ولكنها ا�ستغلت يف وقت الحق للتدخل يف ال�سوؤون االإمرباطورية 

ونخر ج�سمها من الداخل حتى غدت �سببًا رئي�سيًا من اأ�سباب انهيارها)1(.
ويف عام 1897م عر�ض هرتزل موؤ�س�ض الدولة ال�سهيونية على ال�سلطان عبد   
احلميد اإن�ساء الوطن القومي لليهود يف فل�سطني، وتعهد بت�سديد كافة ديون الدولة 
ان�سحوا  الوثيقة:  بن�ض  عليه  ورد  ال�سلطان  فرف�ض  لل�سلطان،  كبري  مبلغ  وتقدمي 
اأن  اأ�ستطيع  ال  فاإين  املو�سوع،  هذا  يف  جدية  خطوات  يتخذ  باأال  هرتزل  الدكتور 
اأتخلى عن �سرب واحد من اأر�ض فل�سطني، فهي لي�ست ملك مييني للبيع، بل ملك االأمة 
االإ�سالمية، ولقد جاهد �سعبي يف �سبيل هذه االأر�ض ورواها بدمه... اإين ال اأ�ستطيع 

املوافقة على ت�سريح اأج�سادنا، ونحن على قيد احلياة. ال�سلطان.  
وواجه ال�سيا�سة االأوربية واليهودية بثبات وحزم حتى تنازله 1909م ق�سرًا القائم   
على اخلداع واحلبكة اليهودية، ودخلت تركيا اإىل جانب اأملانيا يف احلرب العاملية، وكانت 

الهزمية 1919م، ور�سخت حلكم احللفاء بقيادة بريطانيا مهند�سة اال�ستعمار)2(.
على  امل�ساعدة  والتجزئة  الغثائية  مرحلة  توالت  االأخرية  اخلالفة  وبانتهاء   
ثم  االأمم،  ع�سبة  مظلة  حتت  الدويل  التوازن  با�سم  متعددة  مب�سميات  اال�ستعمار 
منظمة االأمم املتحدة ودبلوما�سية القطب الواحد لقيادة جمل�ض االأمن الدويل لتنفيذ 

ال�سيا�سة الدبلوما�سية املهيمنة على هذه االأمة.
�لعالقات �لدبلوما�سية و�لقن�سلية، د. عدنان �لبكري، �ص70،71، د�ر �ل�سرع ، 1985م، �لكويت.   )1( 

�لأ�س�ص و�ملنطلقات يف حتليل وتف�سيل فقه �لتحولت، لل�سيخ �أبي بكر �لعدين �بن علي �مل�سهور، �ص216-227، مرجع �سابق.   )2( 



جملة ت�أ�صيل العلوم {404}

وحتى اأحداث احلادي ع�سر من �سبتمرب 2001م والتي مت ا�ستغاللها لتدمري   
كثري من املقدرات الب�سرية واملادية واحتالل العراق عام 2003م، واإ�سعال حروب 
بالوكالة يف عدد من الدول العربية وظهور دبلوما�سية هيمنة القوة: من لي�ض معنا 
فهو �سدنا، تلك املقولة التي اأعلنها الرئي�ض االأمريكي ال�سابق "بو�ض" قبل االحتالل 

االأمريكي للعراق. 
كذلك حروب معلنة وغري معلنة �سد العامل االإ�سالمي؛ الأجل ال�سيطرة، ونهب   
ت�سميتها  ي�سح  التي  ولتمرير  العاملي،  االقت�سادي  النظام  على  ال�سيطرة  املوارد، 
دبلوما�سية االبتزاز فاإن ذلك يحتاج اإىل احلرب الدائمة، وتدخالت ع�سكرية متعاقبة 
باأ�سماء خارجة عن الب�سرية بال قيم وال اأخالق)1(، وال�سيا�سة يف ع�سرنا االآن لي�ست 

م�ساألة عواطف، واإنا هي حقائق قوة)2(.
ثالثا:�حل�سانة و�لمتياز�ت �لدبلوما�سية:

ت�ساعد يف  بروتوكولية ومرا�سيميه  مهام  بتنفيذ  يقوم  الدبلوما�سي  ال�سلك   
الوقت ذاته على تزويد اأع�ساء ال�سلك باملعلومات حول جوانب ال�سيا�سة اخلارجية 
والداخلية املعتمدين لديها واإقامة االت�ساالت بني الدبلوما�سيني والدوائر احلكومية، 
ويرتاأ�ض ال�سلك الدبلوما�سي عميد ال�سلك وهو اأقدمهم، وحتدد االأقدمية بح�سب تاريخ 
الو�سول، وعميد ال�سلك يقوم باأدوار مهمة، منها اطالع ال�سفراء اجلدد على العادات 
والتقاليد الوطنية، وينظر يف اخلالفات بني اأع�ساء ال�سلك الدبلوما�سي وخا�سة فيما 
يتعلق باملرا�سيم ال�سائدة، وال يجوز لعميد الأي من ال�سلك ككل وعميدة التدخل يف 

ال�سوؤون الداخلية للدولة املعتمدين لديها اأو ممار�سة ال�سغط عليها.
االأوىل"مع  "41" الفقرة  املادة  الدبلوما�سية  للعالقات  فينا  اتفاقية  مبوجب   
احرتام  بها  يتمتعون  الذين  االأ�سخا�ض  على  واحل�سانات،  باملزايا  امل�سا�ض  عدم 
قوانني ولوائح الدولة املعتمدين لديها، وعليهم كذلك واجب عدم التدخل يف ال�سوؤون 

�إد�رة �لأزمات �لأمنية يف ظل �ملتغري�ت �لدولية، عقيد ركن د. مبارك علوي لزمن،�ص95-97، مطابع �لها�سمية، 2020م، ح�سرموت.   )1( 
حرب �أكتوبر عند مفرتق طرق، �لربوف�سور �ملرحوم حممد ح�سنني هيكل،�ص179،ط8، 1990م، بريوت.   )2( 
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الداخلية لتلك الدولة )1(، فاأ�سخا�سهم ُم�سانة ال يخ�سعون اإىل توقيف اأو حجز اإال 
يف حالة القيام بجرم خطري )2(،وجاء يف الفقرة الثالثة من نف�ض املادة: ال ُت�ستعمل 
مباين البعثة يف اأعرا�ض تتنافى مع اأعمال البعثة التي ُذكرت يف هذه االتفاقية، اأو 
مع قواعد القانون الدويل العام، اأو مع االتفاقيات اخلا�سة القائمة بني الدول املعتمدة 
تتبع  التي  املباين وملحقاتها  �ساملة جميع  البعثه  لديها)3(، ومباين  املعتمد  والدولة 
البعثة  مباين  ا�ستعمال  عدم  االتفاقية  وا�سرتطت  البعثة،  رئي�ض  منزل  منها  البعثة، 

الأغرا�ض تتنافى مع اأعمال البعثة. ومبوجب هذه االتفاقية املادة 22 ".
يف  احلق  لديها  املعتمد  احلكومة  مُلَمّثلي  ولي�ض  باحلرمة.  البعثة  مباين  "تتمتع  �أ- 
الدولة  عاتق  البعثة". ويقع على  رئي�ض  ذلك  اإذا وافق على  اإال  البعثة  دخول مباين 

توفري حماية كافية لل�سفارة وملحقاتها.
ب- على الدولة املعتمد لديها التزام خا�ض باتخاذ كافة الو�سائل الالزمة ملنع اقتحام، 

اأو االإ�سرار مبباين البعثة من اال�سطراب، اأو من احلّط من كرامتها.
ج- ال يجوز اأن تكون مباين البعثة ومفرو�ساتها اأو كل ما يوجد فيها من اأ�سياء اأو 
كافة و�سائل النقل عر�سة لال�ستيالء اأو التفتي�ض اأو احلجز اأو الأي اإجراء تنفيذي.  

وال ح�سانة يف اجلرائم اخلطرة، وت�سقط احل�سانة الدبلوما�سية اإذا ارتكب   
املثال يف مطلع  �سبيل  على  لديها،  املعتمد  الدولة  اأر�ض  داخل  الدبلوما�سي جرمية 
الثمانينات قام بع�ض اأع�ساء �سفارة جمهورية العراق ال�سقيق باغتيال الجئ عراقي 
اأ�ستاًذا يف جامعة عدن،  ال�سعبية )�سابقًا( يعمل  الدميقراطية  اليمن  لدى جمهورية 
ومت ت�سفيته بعد اأن حاولوا اختطافه فوق �سيارة ال�سفارة، ومل يتمكنوا من ذلك مما 
جعلهم يردونه قتياًل يف اأحد �سوارع عدن "املن�سورة "، والذوا بالفرار اإىل داخل 
ال�سفارة )خور مك�سر(، ومت مطالبة ال�سلطات العراقية بت�سليم اجلناة للعدالة ولكن 

�تفاقية فينا للعالقات �لدبلوما�سية، �ملادة 41، �لفقرة �لأوىل.   )1( 
�لدبلوما�سية �لقدمية و�ملعا�سرة، �ل�سفري �لدكتور علي �لغفاري، �ص155، مرجع �سابق.   )2( 

�تفاقية فينا للعالقات �لدبلوما�سية 1961م، �ملادة41، �لفقرة �لثالثة.   )3( 
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النائب  ال�سفارة مبوافقة  اقتحام  قرار  ال�سلطات حينئذ  اتخذت  هنا  ا�ستجابة،  دون 
العام ورئي�ض اجلمهورية ال�سابق علي نا�سر، واأخذ اجلناة لتقول العدالة كلمتها.   

اأما ق�سية ت�سفية ال�سحفي جمال خا�سقجي فاإنها تختلف حني مت ت�سفيته   
اأرا�سي  وال�سفارة  تركيا  يف  تاريخ2018/10/2م  ال�سعودية  ال�سفارة  داخل 
�سعودية، ورف�ست اململكة حماكمة اجلناة اأمام املحاكم الرتكية كون اجلرمية وقعت 
النائب  بوا�سطة  علنيًا  املحاكمة  واإعالن  اجلناة  مبحاكمة  و�سارعت  اأرا�سيها،  على 

العامومت االإعالن عن اإعدام خم�سه من اجلناة ال�سعوديني واحلكم ب�سجن اآخرين. 
تف�سري  وطريقة  فيينا  اتفاقية  مو�سوع  حول  التنازع   عند  هنا  ونلحظ   
ن�سو�سها حال االختالف ي�سح اللجوء اإىل حمكمة العدل الدولية، وذلك ما ن�ست 
عليه املادة االأوىل من الربوتوكول امل�سار اإليه: " تقع املنازعات التي تن�ساأ عن تف�سري 
اأو تطبيق االتفاقية �سمن الوالية االإلزامية ملحكمة العدل الدولية، ويجوز تبعًا لذلك 

الربتوكول")1(. هذا  يف  طرف  اأي  من  طلب  على  بناًء  املحكمة  على  – عر�سه 
وال يجوز القب�ض على القنا�سل اأو حجزهم، وعلى الدولة امل�ستقلة معاملتهم   
اأ�سخا�سهم  على  اعتداء  اأي  مبنع  االأمنية  التدابري  تتخذ  واأن  الالزم،  باالحرتام 
وحرياتهم وكرامتهم. وال يجوز توقيفهم اأو اعتقالهم اإال اإذا ارتكبوا جناية خطرية، 
وبناء على قرار ال�سلطة الق�سائية املخت�سة)2(، ويخ�سع القنا�سل للق�ساء االإقليمي 
املدين واجلنائي للدولة امل�ستقلة غري اأن العمل يجري على اإعفائهم من الق�ساء املدين 
واجلنائي عدا اجلرائم الكبرية)3(، وبح�سب املادة 42 من اتفاقية فيينا لعام1963م: 
اإال  التنازل عن ح�سانته  للقن�سل  القن�سلية)4(، وال يجوز  الرباءة  احلق يف �سحب 
مبوافقة دولته)5(. وعند القب�ض يتم اإخطار الدولة املوفدة للقن�سل، وال يجوز م�ساألة 

�لربتوكول �لختياري �ملتعلق بالت�سوية �لإلز�مية للمنازعات، �ملادة �لأوىل، �لفقرة "�أ".   )1( 
�لقانون �لدويل �لعام، عبد�لوهاب �سم�سان، �ص231، د�ر جامعة عدن للطباعة و�لن�سر، 2010م، عدن.   )2( 

�لقانون �لدبلوما�سي، علي �سادق �أبو هيف، �ص304، مرجع �سابق.   )3( 
�تفاقية فينا لعام 1963م، �ملادة 42.   )4( 
�تفاقية فينا لعام 1963م، �ملادة 49.   )5( 
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القن�سل عن االأعمال الر�سمية التي يقوم  بها اأثناء ممار�سته الأعمال الوظيفة)1(.
الثورة  اإثر  على  1979/11/4م  يف  االإيرانيني  الطالب  من  جمموعة  قام   
االإ�سالمية يف اإيران باقتحام ال�سفارة االأمريكية يف اإيران، واال�ستيالء على جميع 
من  معظمهم  اأمريكي،  مواطن  خم�سني  واحتجاز  فيها،  التي  واملحفوظات  الوثائق 

ال�سفارة والقن�سلية االأمريكية كرهائن ملدة 444 يومًا.
ال�سلطات  اأن  اإىل  الق�سية  تنظر  التي كانت  الدولية  العدل  واأ�سارت حمكمة   
تدرك  كانت  وقت  يف  الدولية  اللتزاماتها  اال�ستجابة  يف  كليًا  ف�سلت  قد  االإيرانية 
التزاماتها ح�سب االتفاقيات الدولية ال�سارية التخاذ خطوات منا�سبة حلماية �سفارة 
اعتداء  اأي  من  والقن�سلية  الدبلوما�سية  بعثتها  واأفراد  االأمريكية  املتحدة  الواليات 
وانتهاك حلرمتها و�سمان �سالمة االأ�سخا�ض االآخرين املتواجدين فيها وعلى علم تام 
باحلاجة امللحة للعمل من جانبها لال�ستجابة لدعوات اال�ستغاثة املوجهة اإليها من جانب 
ت�سرفها وجعلها  املو�سوعة حتت  الو�سائل  ا�ستخدام  واإمكانية  االأمريكية  ال�سفارة 
قادرة على اأداء التزاماتها، وقالت املحكمة: " كان يرتتب على اإيران باعتبارها دولة 
م�ستقلة التزامات تق�سي باتخاذ خطوات منا�سبة ل�سمان حماية �سفارة وقن�سليات 
الواليات املتحدة االأمريكية طاقمهم وحمفوظاتهم وو�سائل ات�ساالتهم وحرية حركة 

اأفرادهم)2(. 
البعثة  ووثائق  املحفوظات  املحفوظات"  حرمة  اإىل   "24" املادة  وت�سري   
حرمتها يف كل وقت، واأينما كانت")3(. ومبوجب املادة 28، من امل�سروع اخلا�ض 
بالر�سول الدبلوما�سي واحلقيبة الدبلوما�سية. "وي�ستثنى من ذلك التفتي�ض املبا�سر 

اأو عن طريق االأجهزة االإلكرتونية اأو طرق تكتيكية اأخرى")4(.

�لقانون �لدبلوما�سي، علي �سادق �أبو هيف، �س�ص312، مرجع �سابق.   )1( 
مبادئ �لقانون �لدويل �لعام، د. طالب ر�سيد ،  �ص252، 2009م، �لعر�ق.   )2( 

�تفاقية فينا للعالقات �لدبلوما�سية، 1961م، �ملادة 24.   )3( 
�تفاقية مبعوثي �لدول يف عالقاتها مع �ملنظمات �لدولية، 1975م، �لذي �أقرته جلنة �لقانون �لدويل، 1989م.   )4( 
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مت يف 1985/7/5م اختطاف وزير نيجريي �سابق يف لندن وو�سعه يف   
�سندوق؛ لنقله جوًا اإىل نيجرييا، وقد اعرت�ست ال�سلطات الربيطانية ال�سخ�ض الذي 
ال�سلطات  اكت�سفت  ال�سندوق  فتح  دبلوما�سًيا، وعند  بكونه موظفًا  يرافقه، ويدعي 
الربيطانية حماولة اختطاف الوزير ال�سابق، وقد ا�ستغلت ال�سلطات الربيطانية ذريعة 
عدم ختم ال�سندوق بختم ال�سفارة حجة قوية لفتحه وعدم اعتباره حقيبة دبلوما�سية، 
وعقب هذه احلادثة اأ�سار وزير اخلارجية الربيطانية اأن ال�سندوق قد مت فتحه لورود 
�سكوك بوجود �سخ�ض ما، و�سواء اعترب ال�سندوق حقيبة دبلوما�سية، اأو ال ينطبق 
عليه حق التفتي�ض " عند اعتبار ال�سندوق حقيبة دبلوما�سية يجب ينظر االعتبار كليًا 

واجب حماية و�سيانة االإن�سان".
احلقيبة  فتح  جواز  عدم  مبداأ  على  العربية  الدول  من  عدد  حتفظت  وقد   
فتح  يف  احلق  التحفظ"   " ويعني  وال�سعودية،  والكويت  ليبيا  منها  الدبلوما�سية 
مكانها  اإىل  اإعادتها  يتم  الرف�ض  حال  ويف  للبعثة،  ر�سمي  ممثل  بح�سور  احلقيبة 

االأ�سلي)1(.
الربيطانية،  ال�سلطات  بها  قامت  التي  ال�سليمة  القانونية  االإجراءات  ونلحظ   
وكذلك ما قامت به ال�سلطات اليمنية من مبداأ ال ح�سانة ملجرم انطالقًا من الكرامة 
وال�سرائع  الدولية  املواثيق  مبوجب  العدالة  مبادئ  وتر�سيخ  لالإن�سان  املتاأ�سلة 
ال�سماوية، وما يفهم من كلمات اتفاقية فيينا حق احلماية عدا " اجلرائم اخلطرة" 
اإما حق التحفظ قد اأ�سرنا اإليه �سابقًا بانه يخرج بع�ض الدول من خمالفة قانونها اأو 

مبادئ عقيدتها. 
يحق لرئي�ض البعثة القن�سلية رفع علم بالده على مقّر �سكنه وعمله وو�سائل   
التي يوجد  الدولة  القن�سلي حرمة خا�سة من طرف  املَمّثل  الر�سمية، وملقر  تنقالته 
املبعوث  بها  يتمتع  التي  املطلقة  احل�سانة  مب�ستوى  لي�ست  ح�سانته  ولكَنّ  بها، 

مبادئ �لقانون �لدويل �لعام، د. طالب ر�سيد ، �ص253 ، مرجع �سابق.   )1( 
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اإال مبوافقة  ال�سكن  دار  اأو  القن�سلية  البعثة  مقّرات  يجوز دخول  الدبلوما�سي، وال 
وفقًا  الدولة  حدود  عبور  وكذلك  القن�سلية،  البعثة  اأو  ة  الدبلوما�سَيّ البعثة  رئي�ض 
لالأنظمة الداخلية للدولة فيما يخ�ض التفتي�ض يف املطارات واملوانئ البحرية، وللبعثة 
احلرية الكاملة يف ممار�سة ات�ساالتهم باجلهات ذات العالقة بالعمل القن�سلي وفق 
املعمول به والعالقات الثنائية، وما تكفلت به االتفاقية الدبلوما�سية)1(، من امتيازات 

ة بدون عوائق )2(. اأمر �سروري ملبا�سرة الوظيفة الدبلوما�سَيّ
وامل�سالح امل�سرتكة جعلت املمثل الدبلوما�سي يبا�سر وظيفته على اإقليم الدولة   
املعتمدة، يجب اأن يعترب كما لو كان مل يرتك قط اإقليم دولته، وكذلك جراء التعامل 

باملثل)3(.
ومبوجب اتفاقية فيينا 1961م، تلتزم الدولة املعتمد لديها يف حال ن�سوب   
نزاع م�سلح اأن حترتم وحتمي دار البعثة واأموالها وحمفوظاتها، واأن مُتنح الت�سهيالت 
الالزمة لتمكني االأجانب ممن يتمتعون باالمتيازات واحل�سانات واأفراد اأ�سرهم من 

مغادرة اإقليمها يف اأقرب وقت ممكن وتوفري و�سائل النقل ال�سرورية لذلك)4(.

�لدبلوما�سية �لقدمية و�ملعا�سرة، �ل�سفري علي �لغفاري، �ص 155، مرجع �سابق.   )1( 
�ل�سري و�لقانون �لدويل، عبد�لو�حد عزيز �لزند�ين، �ص218،مكتبة �جليل، 1992م، �سنعاء.   )2( 

�لقانون �لدويل �لعام، عبد�لوهاب �سم�سان، �ص209، مرجع �سابق.   )3( 
ة لعام 1961م، �ملادة 45-44. بلوما�سَيّ �تفاقية فيينا  للعالقات �لَدّ   )4( 
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خامتـــــــــة
الإر�ساء  بها  واال�ستعانة  العدلية  الدبلوما�سية  مبنهج  التعريف  بحمدالله  مت   

قواعد ال�سلم الدويل، وقد تو�سل الباحث لعدة نتائج وتو�سيات جاءت كما يلي:
�لنتائج:

ة العدلية.  هنالك اإهمال دويل ويف العامل العربي للدبلوما�سَيّ  /1
قلة القنوات الف�سائية ت�سعف مفهوم الدبلوما�سية العدلية.  /2

الدبلوما�سية  مفهوم  تطوير  يف  الدول  بني  واحلوار  امل�ساركة  قاعدة  �سعف   /3
العدلية.

هنالك �سعف يف اأداء ال�سفراء والدبلوما�سيني.  /4
�لتو�سيات:

ة  العدلية كمحور  البد للمجتمع الدويل والعامل العربي كي ينه�ض بالدبلوما�سَيّ  /1
مهم يف ال�سيا�سة اخلارجية. 

فتح قنوات ف�سائية ت�سهم يف تاأكيد مفهوم الدبلوما�سية العدلية.  /2
مفهوم  تطوير  يف  االإ�سالمية  الدول  بني  احلوار  امل�ساركة  قائدة  تو�سيع   /3

الدبلوما�سية العدلية.
على ال�سفراء والدبلوما�سيني اأن يكونوا اأ�سحاب ر�سالة لدولهم.  /4
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معاجلة األزمات االجتماعيَّة يف الفكر اإلسالمي »احلسد منوذجاً«
اأ.د. ح�صن عبد اهلّل حمد الّنيل•/ د. عبد ال�صمد علي عبد ال�صمد••	 

ملخـــــ�ص
جاء االإ�سالم �ساماًل بتعاليمه ال�ّسمحة �ساحلًا لكل زمان ومكان مهما تباينت   
احلياة  نواحي  خمتلف  يف  واأحكام  نظم  على  وا�ستمل  ع�سورهم  وتوالّت  بيئاتهم، 
لتنظيم عالقة الفرد بخالقه وعالقته باملجتمع االإ�سالمي وا�ستمل الفقه على اأحكام ونظم 
ال توجد يف غريه من الّديانات ال�ّسابقة. وقد بات اختيارنا ملو�سوع  البحث )معاجلة 
الق�سايا  ببع�ض  االإ�سالمي احل�سد نوذًجا( م�ستبطنًا  الفكر  ة يف  االجتماعيَّ االأزمات 
االأكرث �سيوعًا بني الّنا�ض يف الوقت احلا�سر،نبعت م�سكلة البحث اأن احل�سد بني الّنا�ض 
ة، جاء الهدف من  بات مقلًقا مما نتج عنه عدم الهدوء وال�ّسكينة يف املجتمعات االإ�سالميَّ
ة  ه ال يتنا�سب مع الوحدة االإ�سالميَّ هذا البحث معاجلات االأزمات االجتماعية احل�سد فاإنَّ
املرتقبة، واتبع الباحثان املنهج العلمي اال�ستقرائي، واملنهج الّتحليلي، ومن اأهم الّنتائج 
الّتي تو�سل لها البحثان اأن احل�سد ال ياأتي باخلري اإطالًقا فكل اآفات املجتمع منه من 

رب والّرياء وغريها ناجتة عنه. ل والكرِ ق�سوة للقلب وقلة يف االإميان، واآفة احلقد والغرِ

ة. الإ�سالميَّ العلوم  ق�سم  بية،  الرترّ كُلية  قابو�س)ُعمان(،  لطان  ال�سرّ جامعة  	•
ة. الإ�سالميَّ والبحوث  العلوم  معهد  والترّكنولوجيا،  للعلوم  ودان  ال�سرّ جامعة  	••

�لبحث رقم )14(
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Abstract
 Islam came comprehensive with its tolerant teachings, valid 
for every time and place, no matter how different their environments 
were, and their eras passed, and it included systems and provisions in 
various aspects of life to regulate the individual’s relationship with his 
Creator and his relationship with the Islamic society. Jurisprudence 
included provisions and systems that are not found in other previous 
religions. Our choice of the topic of research (the treatment of social 
crises in Islamic thought, envy as a model) has become intrinsic to 
some of the most common issues among people at the present time. 
Treatments of social crises are not commensurate with the expected 
Islamic	 unity,	 and	 the	 researchers	 followed	 the	 inductive	 scientific	
method, and the analytical method, and one of the most important 
results reached by the two research is that envy does not bring good at 
all. resulting from it.
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املبحث االأول
مقدمــــــــــة

االإن�سان مع �سغره و�سعفه وعجزه وكونه حيوانًا يحتوي على روح تبطن   
اآمال ال نهاية لها، واأفكار غري حمدودة، ونف�ض  ميواًل ال ح�سر لها، ويحتوي على 
جتمع الّنوازع املردية، وامليول املري�سة مع قوى ال حدود لها، وغرائز عجيبة؛ لكن 
تاأتي العديد من االإ�سارات والّتعبريات يف ال�ّسنة الّتي تدعو اإىل الّتخلي عن مثل هذه 
امليول الّتي تن�ساأ نتيجة العناد واحل�سد والّنفاق والكراهية، والقيم املنخف�سة الّتي 
�ساأنها الّتاأثري يف عمل امل�سلم؛ ال من جهة عدم قبول الّله تعاىل لعمله فقط، ولكن من 
ا انتفى االإخال�ض عن  جهة تدين قيمته وت�سببه يف انحطاط امل�سلمني كذلك؛ اإًذا كلمَّ
العمل تعر�ض �ساحبه لالإحباط والبطالن املوؤدي اإىل االن�سالخ عن الّدين ال�سحيح.
ال ميكن العي�ض ب�سالم ووئام يف جمتمع اإال باملحافظة على الّتوازن القائم   
الّتوازن هو رحمة  االأغنياء والفقراء، واأ�سا�ض هذا  اأي بني  بني اخلوا�ض والعوام، 
اخلوا�ض و�سفقتهم على العوام، واإطاعة العوام واحرتامهم للخوا�ض فالكلمة االأوىل 
احلقد  اإىل  العوام  الّثانية  الكلمة  ودفعت  والف�ساد،  الظلم  اإىل  اخلوا�ض  �ساقت  قد 
واحل�سد ف�سلبت الب�سرية الّراحة واالأمان لع�سور خلت كما هو يف هذا الع�سر)1(. 

م�سكلة �لبحث:
كثرية  وعقائدية  اجتماعية  م�سكالت  من  عامة  ب�سفة  املجتمعات  تعاين   
ومتعددة توؤثر على الرتابط االجتماعي ب�سورة كبرية ومن اأهم هذه امل�سكالت هي 
احل�سد الذي يعني متني زوال النعمة من االآخرين . وملا كان هذا االأمر بهذه اخلطورة 
قد ا�ست�سعر الباحثان اأهمية هذا املو�سوع ومن اإيجاد حلول لهذه امل�سكلة وتتمثل 
م�سكلة البحث يف ال�سوؤال الرئي�ض ما هو احل�سد واآثاره على املجتمع االإ�سالمي ؟ 

وتتفرع منه االأ�سئلة االآتية:
حميو.   )1( 
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1/ ما ظاهرة احل�سد التي انت�سرت يف العامل االإ�سالمي ؟
2/ ما اأ �سباب ظاهرة احل�سد  ؟

3/ ما االأ�سباب التي ترتتب على ظاهرة احل�سد ؟
4/ ما احللول لهذه امل�سكلة وفقًا للت�سور االإ�سالمي ؟

�أهد�ف �لبحث:
هدف هذا البحث اإىل تناول ظاهرة اجتماعية خطرية تهدد املجتمع االإ�سالمي   
لها  جذرية  حلول  اقرتاح  ثم  ومظاهرها  اأ�سبابها  متناواًل  احل�سد  ظاهرة  وهي  اأال 

م�ستمدة من تعاليم الدين االإ�سالمي احلنيف .
�أهمية �لبحث:

تنبع اأهمية هذا البحث لتناوله مو�سوع يف غاية اخلطورة   /1
اإيجاد حلول ومقرتحات حلل البحث .  /2

اإظهار قدرة الفكر االإ�سالمي وحلوله لهذه امل�سكالت .  /3
منهجية �لبحث:

اتبع الباحثان املنهج العلمي اال�ستقرائي، واملنهج الّتحليلي .  
هيكل �لبحث:

مت تق�سيم البحث اإىل ثالثة مطالب:  
املبحث االأول: خطة �لبحث .

املبحث الثاين: �حل�سد وينق�سم �إىل:
املطلب االأول: �أق�سام �حل�سد ومفا�سده

املطلب الثاين: عالج �حل�سد 
خامتة 

�لنتائج و�لتو�سيات
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املبحث الثاين
املطلب االأول

�حل�سد �أ�سامه ومفا�سده وعالماته وعالجه
ا  اأمَّ بلهيبه،  املح�سود حيث يحرق �ساحبه  للحا�سد من  اإيالمًا  اأ�سد  احل�سد   

املح�سود فال مي�سه من احل�سد �سئ، اأو يت�سرر طفيفًا.
بحال ترد احلا�سدين بغيظهم ... وتطرف عنا عني كل رقيب)1(.  

قال ابن اجلوزي: االإن�سان جمبول على حب الرّتفع على جن�سه، واإنا يتوجه   
قال:  املح�سود،  لذم  ينت�سب  اأو  القدر  على  الّت�سخط  مبقت�سى  عمل  من  اإىل  الّذم 

وينبغي اأن يكره ذلك من نف�سه)2(.
ا يتعّدى ذلك فيكره  واالإن�سان اإْن كان ح�سي�سًا ال يقف عند اإنكار اجلميل، اإنَّ  
والّتعايل  الّنف�ض  حب  على  جمبول  االإن�سان  الأن  ذلك  عليه،  ويحقد  اإليه  اأح�سن  َمْن 
والغطر�سة، فاإذا ما راأى َمْن اأح�سن اإليه كرهه؛ الأنه يدكُّ فيه كربياء نف�سه، وَيحدُّ من 
تعاليه.ومن هنا قالوا: »اتق �سرَّ من اأح�سنت اإليه« ملاذا؟ الأنه يخَزى �ساعة يراك، وهو 

يريد اأْن يتعاىل، ووجودك يك�سر عنده هذا الّتعايل.
العزة  رب  فاعله  كان  لو  حتى  ُينَكر  قد  اجلميل  اأن  على  نف�سك  ْن  وطِّ اإذن:   

�سبحانه، فال يحزنك اأْن ُينَكر جميلك اأنت.)3(.
الّله تعاىل نهى عنه وحرمه يف كتابه على  العظام؛ الأنَّ  الّذنوب  احل�سد من   
َل اللّهُ بِهِ بَعَْضُكمْ عََلى بَعٍْض{ ]�لن�ساء:  ل�سان ر�سوله فقال عز وجل: }وَل َتَتمَنَّوْا مَا َفضَّ
32[، وقال تعاىل: }َأمْ يَحْسُدُونَ النّاسَ عََلى مَا آَتاهُمُ اللّهُ مِنْ َفْضلِهِ{ ]�لن�ساء: 56[، َعنرِ 

ا�َسُدوا، َواَل َتَداَبُروا،  َم: »اَل حَتَ لَّى الّلُه َعَلْيهرِ َو�َسلَّ ٍك، َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل الّلهرِ �سَ اأََن�ضرِ ْبنرِ َمالرِ

�لّثعالبي، يتيمة �لّدهر، ج/1، �ص17.   )1( 
�لختيار�ت �لفقهية ل�سيخ �لإ�سالم �بن تيمية لدى تالميذه، �سامي بن حممد بن جاد �لّله، د�ر عامل �لفو�ئد للن�سر و�لّتوزيع، مكة �ملكرمة -    )2( 

�ململكة �لعربية �ل�ّسعودية - �لّطبعة: �لأوىل، 1435هـ، ج/2، 1119.
حممد متويل �ل�ّسعر�وي، تف�سري �ل�ّسعر�وي، �خلو�طر، �لّنا�سر: مطابع �أخبار �ليوم، 1997م، ج/16، 10019.   )3( 
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ٍم اأَْن َيْهُجَر اأََخاُه َفْوَق َثاَلٍث«)1(. احل�سد هو اأن  ُ�ْسلرِ لُّ ملرِ َباَد الّلهرِ اإرِْخَواًنا، َواَل َيحرِ َوُكوُنوا عرِ
الّرجل يكره روؤية الّنعمة يف بع�ض االأ�سياء على االآخرين ويتمنى نقلها اإليه.

ة هي والغرية، فاإذا مل يكن العمل خال�سًا لله  احل�سد اأخطر جهة من االأنانيَّ  
وحده فاإن احل�سد يتدخل فيف�سد العمل، وترك دواعي احل�سد واملناف�سة واالأحا�سي�ض 

ه من العزة والكرامة.  الّنف�سية الّتافهة، وترك ما يت�سور خطاأ اأنَّ
فمن  كذلك  االأمر  كان  لو  احل�سد؟  تتلقى  الّنا�ض  كل  هل  الّنا�ض:  يف  احل�سد  كرثة 
ا يعني اأن  احلا�سد؟ اإذن: فقوله احلق: }َأمْ يَحْسُدُونَ النّاس...{ ]�لن�ساء: 54[، اإنَّ
هناك اأنا�سًا حا�سدين، واآخرين حم�سودين، وال تكون كلمة »الّنا�ض« عامة �ساملة لكل 

االأفراد اإال يف حالة احلكم العام.
قال: عمر بن اخلطاب ر�سي الّله عنه ما من اأحد عليه من الّله نعمة اإال وله   

عليها حا�سد، ولو كان الّرجل اأقوم من القدح لقال قائل لوال)2(.
ه اأنعم على  ه �ساخط على ربه معرت�ض عليه، الأنَّ اإن ح�سد احلا�سد يدل على اأنَّ  
املح�سود مبا اأنعم، والّله ال ي�سريه �سخط ال�ّساخطني، وال يحّول جمارى نعمته ح�سد 

احلا�سدين، فهو يخت�ّض من ي�ساء برحمته متى �ساء، وهو ذو الف�سل العظيم.
احل�سد مر�ض قلبي، وعلة من العلل الّتي تف�سد القلب، وهو يْذهب نقاء قلب   
املوؤمن اإىل اإخوانه امل�سلمني، فهذا االإن�سان احل�سود يتمنى اأن تختفي الّنعمة عنهم، 
�سواء و�سلت اإليه اأم ال، فهذا احل�سود ال يحب الإخوته ما يحب لنف�سه، واإال فلماذا 
يح�سدهم؟! فهذا يدل على خلل يف عمل القلب الواجب عليه حمبة اخلري للم�سلمني، 
الّداء الع�سال غري القابل لل�سفاء  واأما ا�ستحكام قوة احل�سد يف الّنفو�ض فهذا هو 
ياأكل االأخ�سر والياب�ض ويفرق الكلمة ويجعل امل�سلمني �سيعًا واأحزابًا متباغ�سة، هذا 
العامل متمم لعامل الع�سبية البغي�سة، الّتي ابتليت بها العديد من الّنفو�ض والقلوب 
�أبو بكر �لبيهقي، �سعب �لإميان، مكتبة �لّر�سد للن�سر و�لّتوزيع بالّريا�ص بالّتعاون مع �لّد�ر �ل�ّسلفية ببومباي بالهند، ط/1، 1423هـ/2003م،    )1( 

ج/13، 474.
و�آخرون،  حجي  حممد  حققه:  �مل�ستخرجة،  مل�سائل  و�لّتعليل  و�لّتوجيه  و�ل�ّسرح  و�لّتح�سيل  �لبيان  ر�سد،  بن  �أحمد  بن  حممد  �لقرطبي،    )2( 

�لّنا�سر: د�ر �لغرب �لإ�سالمي، بريوت لبنان، �لّطبعة: �لّثانية، 1408هـ/1988م.
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احلق  قبول  عن  املمقوت  واال�ستكبار  الّتام  الّنفور  هوؤالء  لدى  اأوجد  حيث  الغافلة؛ 
وجتاوز اخلالفات الّتي حت�سل بني الّنا�ض، وهو عاطفة �سائدة، ت�سيطر على القلب 
والعمل، فقال تعاىل مبينًا ات�سافهم به: }وَدَّ َكثِريٌ مِنْ َأهِْل الْكَِتاِب لَوْ يَرُدُّونَُكمْ مِنْ بَعْدِ 
الْحَقُّ َفاعُْفوا وَاصَْفحُوا حَتَّى  لَهُمُ  َتبَيَّنَ  مَا  بَعْدِ  َأنُْفسِِهمْ مِنْ  ارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ  ُكفَّ إمِيَانُِكمْ 

 شَيْءٍ َقدِيرٌ{]�لبقرة: 109[.
ِّ
يَْأتِيَ اللّهُ بَِأمِْرهِ إِنَّ اللّهَ عََلى ُكل

فروح احلا�سد موؤذية للمح�سود اأذى بّينا، ولهذا اأمر الّله �سبحانه ر�سوله اأن   
ي�ستعيذ به من �سره. وتاأثري احلا�سد يف اأذى املح�سود اأمر ال ينكره اإال من هو خارج 

عن حقيقته االإن�سانية.
ما  وثاين  الّله،  خلق  الّله يف  لقدر  رّده  هو:  احلا�سد  فيه  يقع  اأول خطاأ  اإن   
ي�سيبه اأنه قبل اأن ينال املح�سود ب�سّر منه؛ فقلبه يحرتق حقدًا. ولذلك قالوا: احل�سد 
هو الّذنب اأو اجلرمية الّتي ت�سبقها عقوبتها؛ الأن كل جرمية تتاأخر عقوبتها عنها اإال 
احل�سد، فقبل اأن يرتكب احلا�سد احل�سد تناله العقوبة؛ الأن احلقد يحرق لبه ورمبا 
قال قائل: وما ذنب املح�سود؟ . . ونقول: اإن الّله جعل يف بع�ض خلقه داء ي�سيب 

الّنا�ض، واحل�سد ي�سيبهم يف نعمهم ويف عافيتهم)1(.
�حلقد و�حل�سد ثغرتان يف �لقلب:

ال يوجد مر�ض يكون �سببًا لرد احلق من اأول وهلة بعد معرفته اأ�سد من احل�سد،   
فهو داء ع�سال اإذا ا�ستحكم يف القلب مال به عن الق�سد واأوقعه يف املهالك.

قال ابن تيمية رحمه الّله: "فالبخل واحل�سد مر�ض يوجب بغ�ض الّنف�ض ملا   
ينفعها، بل وحبها ملا ي�سرها، ولهذا يقرن احل�سد باحلقد والغ�سب")2(.

ال�ّسجود  اإبلي�ض  الّله به، حيث رف�ض  الّدافع الأول ذنب ُع�سي  واحل�سد هو   
رْبًا اأن ي�سجد ملن  الآدم ح�سدًا له على ما اأواله الّله من الكرامة ب�سجود املالئكة له، وكرِ

يرى نف�سه اأف�سل منه.
تف�سري �ل�ّسعر�وي، �خلو�طر، ج/4، 2323.   )1( 

�بن تيمية، جمموع �لفتاوى،ج/10، �ص112.   )2( 



جملة ت�أ�صيل العلوم {420}

وقد كانت اأمهات املعا�سي الكبار الّدافع اإليها احل�سد، فقد ق�ض الّله علينا ما   
كان من اإبلي�ض، وما كان من بني اإ�سرائيل وتكذيبهم لنبيهم عليه ال�سالة وال�ّسالم، 

بل وعداوته وعداوة اأتباعه، واأن الّدافع لذلك هو احل�سد.
ارًا حَسَدًا  قال تعاىل: }وَدَّ َكثِريٌ مِّنْ َأهِْل الْكَِتاِب لَوْ يَرُدُّونَُكم مِّن بَعْدِ إمِيَانُِكمْ ُكفَّ  

مِّنْ عِندِ َأنُفسِِهم مِّن بَعْدِ مَا َتبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ{]�لبقرة: 109[.
كما ق�ض علينا اأول حادث قتل بني بني اآدم، وقد كان الّدافع اإليه احل�سد،   
به ثالثة: احلر�ض، والكرب، واحل�سد، فاحلر�ض  الّله  اأول ذنب ع�سي  قيل  "ولهذا 
من اآدم، والكرب من اإبلي�ض، واحل�سد من قابيل حيث قتل هابيل". فاأ�سول املعا�سي 

ترجع اإىل: �سهوة، اأو كرب، اأو ح�سد:
يورث  اجتماعي  مر�ض  اأي�سًا  فهو  احلا�سد،  بدين  م�سر  ه  اأنَّ كما  واحل�سد   
اأثره االجتماعي  اأ�سار اإىل  اأفراد املجتمع امل�سلم، ويحمل على البغي،  البغ�ساء بني 
الّر�سول �سلى الّله عليه و�سلم بقوله: " ال تباغ�سوا، وال حتا�سدوا، وال تدابروا، وال 
تقاطعوا، وكونوا عباد الّله اإخوانًا،)1( وال يحل مل�سلم اأن يهجر اأخاه فوق ثالث)2("، 

ويف رواية: "وكونوا عباد الّله اإخوانًا كما اأمركم الّله")3(.
اإن �سرت  هم  اأنَّ اأمركم الّله" دليل على  "وكونوا عباد الّله اإخوانًا كما  قوله:   
فيهم هذه االأدواء، مل يكونوا اإخوانًا كما اأمرهم الّله، مما يدل على اأثرها يف هدم اأو 

ة. اإ�سعاف االأخوة االإميانيَّ
فاأعوذ بالّله من احلا�سد الّذي ال ينال من املجال�ّض اإال مذمة وذاًل، وال ينال   
من املالئكة اإال لعنة وبغ�سًا، وال ينال من اخللق اإال جزعًا وغمًا، وال ينال عند الّنزع 
اإال �سدة وهواُل، وال ينال عند املوقف اإال ف�سيحة ونكااًل. واأفو�ض اأمري اإىل الّلطيف 

اخلبري، اإنه نعم املوىل ونعم الّن�سري.
متفق عليه و�لّلفظ مل�سلم،و�أخرجه �لبخاري،  يف كتاب �لأدب، باب ما ينهى عن �لّتحا�سد و�لّتد�بر، حديث رقم )6065(،ج/10، �ص481.    )1( 

و�أخرجه م�سلم، كتاب �لرب و�ل�سلة و�لآد�ب، باب حترمي �لّتحا�سد و�لّتباغ�ص و�لّتد�بر حديث)2559(، ج/4، �ص1983.
�أخرجه م�سلم، كتاب �لرب و�ل�سلة و�لآد�ب، باب حترمي �لّتحا�سد و�لّتباغ�ص و�لّتد�بر حديث)2559(، ج/4، �ص1983.   )2( 

�لإمام مالك، �ملوطاأ،ج/2، �ص907.   )3( 
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فالظلم والبغي الّناجت عن احلقد واحل�سد عند الفقراء وخا�سة االأقوياء منهم،   
هو مر�ض يقابل ال�ّسح واحلر�ض على املال الّذي يقوم يف قلوب االأغنياء، فيحملهم على 
اإم�ساك حقوق املال والظلم يف حت�سيله واإنفاقه، لذلك جمع الّر�سول �سلى الّله عليه 
و�سلم بينهما فقال: " اتقوا الظلم، فاإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا ال�ّسح، فاإن 

ال�ّسح اأهلك من كان قبلكم، حملهم على اأن �سفكوا دماءهم وا�ستحلوا حمارمهم")1(.
داء  وهو  الغني،  و�سح  الفقري،  وح�سد  حقد  االأمرين:  هذين  عن  وينتج   
اجتماعي خبيث مبثابة ال�ّسرطان الّذي يفتك باالأبدان، اأال وهو تغري القلوب وتنافرها 

وتباغ�سها، مما يوؤدي اإىل ت�سلط وتاآمر بع�ض امل�سلمني على بع�ض.
وقد ا�ستغل احلاقدون على االإ�سالم املرتب�سون باأهله، وجود هذا الّداء بني   
اأفراد املجتمع امل�سلم قدميًا وحديثًا اأ�سواأ ا�ستغالل لن�سر املبادئ الهدامة واالأفكار 
اخلبيثة، والّتفريق بني امل�سلمني، ولعل اآخرها الفكر ال�ّسيوعي الّذي يقوم على ت�سليط 
الفقراء على االأغنياء م�ستثريًا كوامن احل�سد والبغ�ساء املنت�سرة بني امل�سلمني، ب�سبب 
واإم�ساك  االأغنياء،  و�سح  اجلهل،  وانت�سار  االإميان  و�سعف  الّله،  منهج  عن  البعد 

الّزكاة... ونحو ذلك.
القلب  قالع  يف  ثغرات  ي�سكالن  عنه  يتفرع  وما  احل�سد  اأن  يت�سح  وبهذا   
اأمرا�ض  اإىل  اأي�سًا  وتوؤدي  والّدين،  الّنا�ض  الإف�ساد  ال�ّسياطني  دعوات  منها  تنطلق 
اجتماعية اأخرى مثل الّتباغ�ض والّتنازع والبغي، توؤدي اإىل انهيارات يف ح�سون 
املجتمع امل�سلم، وتك�سف عن ظهورهم لعدوهم، قال تعاىل: }وََأطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ 

وَل َتنَاَزعُوا َفَتْفشَُلوا وََتْذهَبَ ِرحيُُكمْ وَاصِْبرُوا إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِِرينَ{]�لأنفال: 46[.
كاد �حل�سد �أن ي�سبق �لقدر: 

كاد احل�سد يف قلب احلا�سد اأن يغلب القدر فال يرى اأن الّنعمة الّتي ح�سد   
ا �سارت اإليه بق�ساء الّله وقدره عن اأبي هريرة كل بني اآدم ح�سودبع�ض  عليها اإنَّ

�أخرجه �لإمام م�سلم، حديث رقم )2578(، ج/8، �ص18.   )1( 
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يتكلم  ما مل  ي�سر حا�سدًا ح�سده  االآخرين وال  من  موهبة يف احل�سد  اأكرث  الّنا�ض 
بالّل�سان اأو يعمل باليد)1(. واأن هناك اعرتا�سًا على قدر الّله عز وجل وق�سائه واإال 
فمن الّذي اأنعم على هذا الّرجل الّله عز وجل فاإذا كرهت ذلك فقد كرهت ق�ساء الّله 
وقدره ومعلوم اأن االإن�سان اإذا كره ق�ساء الّله وقدره فاإنه على خطر يف دينه اأنه �سر 
احل�سد الأنه يريد اأن يزاحم رب االأرباب جل وعال يف تدبريه وتقديره، ومن مفا�سد 
احل�سد اأنه كلما اأنعم الّله على عباده نعمة تهب نار احل�سد يف قلبه، وهو دائم احلزن 
الأن نعم الّله على العباد ال حت�سى وهو رجل خبيث كلما اأنعم الّله على عبده نعمة غلى 
ذلك احل�سد يف قلبه حتى يحرقه، ومن عيوبه مينع الّرجل من متابعة االأ�سياء املفيدة 
اأ�سبه  ه دائم الّتفكري يف كيف جاء هذا الّرجل مال كيف جاءه علم كيف... وما  الأنَّ
ذلك فتجده دائًما متح�سرا منطوًيا على نف�سه لي�ض له هم اإال تتبع نعم الّله على العبيد 
اخلري  حتب  ال  �سيقة  �سريرة  نف�ض  عن  ينبئ  اأنه  احل�سد  مفا�سد  ومن  وتغميطهم، 
ه ال  اأنَّ ا  اأنانية تريد اأن يكون لها كل �سيء، ومن مفا�سد احل�سد اأي�سً فت�سبح نف�سًا 
اأبًدا مهما عملت ومهما كرهت ومهما  ميكن اأن يغري �سيئا مما ق�ساه الّله عز وجل 

�سعيت الإخوانك يف اإزالة نعم الّله عليهم فاإنك ال ت�ستطيع �سيًئا.
فاإذا وجدت يف قلبك ح�سدًا على امل�سلمني جماعات اأو اأفرادًا فاعلم اأن يف   
واعلم  احل�سد،  هذا  من  قلبك  فطهر  بالّله،  والعياذ  اليهود  خ�سال  من  خ�سلة  قلبك 
الّله  ف�سل  على  تعرت�ض  فال  الّله  من  ف�سل  هو  ا  اإنَّ فيه غريك  الّذي  هذا اخلري  اأن 
ف�سله  الّله من  اآتاهم  ما  على  الّنا�ض  يح�سدون  اأم  تعاىل:  قال  الّله:  تقدير  تكره  وال 
ارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ  وقال عنهم: }وَدَّ َكثِريٌ مِنْ َأهِْل الْكَِتاِب لَوْ يَرُدُّونَُكمْ مِنْ بَعْدِ إمِيَانُِكمْ ُكفَّ
 
ِّ
َأنُْفسِِهمْ مِنْ بَعْدِ مَا َتبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، َفاعُْفوا وَاصَْفحُوا حَتَّى يَْأتِيَ اللّهُ بَِأمِْرهِ، إِنَّ اللّهَ عََلى ُكل

شَيْءٍ َقدِيرٌ{]�لبقرة: 109[.

�أخرجه �لقي�سر�نى فى تذكرة �حلفاظ،ج/3، �ص1042، وقال: غريب منكر.   )1( 
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و�ساد  الّنا�ض،  بني  الكراهية  دبت  االآخرة،  وكرهوا  الّدنيا  الّنا�ض  اأحب  ملا   
احلقد والغل وحب الّذات، وانت�سر احل�سد، فاأ�سبح الواحد يبحث عن و�سيلة يوؤذي 
ه يخاف من عقاب الّنا�ض، وال يخاف من عقاب الّله، فال  بها االآخر دون اأن يعرف الأنَّ
ا �سارت له بقدر الّله وق�سائه، فال تزول عنه اإال  يرى اأن الّنعمة الّتي ح�سده عليها اإنَّ
بق�ساء الّله وقدره، وغر�ض احلا�سد ومراده و�سهوته زوال نعمة املح�سود. اأال ترى 
اإىل ما روي عن ر�سول الّله �سلى الّله عليه و�سلم: »ما من موؤمن اإال وفيه ح�سد، ثم 
قال: » فذهاب ح�سده اأن ال يبغي اأخاه غائلة «)1(، فاأخرب اأن احلا�سد يعمل يف اإزالة 
الّنعمة من املح�سود، ولو حتقق معرفته بالقدر مل يح�سده، ولرجع اإىل الّله تعاىل يف 

اال�ست�سالم له، واالنقياد حلكمه، ور�سي بقدره الّذي يعلم اأنه ال يرده اأحد.
�حل�سد ق�سمان:

الّردّية ويتولد من اجتماع  اأحد العوار�ض  اإن احل�سد  الّرازي:  اأبوبكر  قال   
البخل وال�ّسره يف الّنف�ض. واملتكلمون يف اإ�سالح االأخالق ي�سمون ال�ّسرير َمن يلتّذ 
وه ومل َي�سووؤه،  ُ طباعًا َم�سارَّ تقع بالّنا�ض ويكره ما وقع مبوافقتهم واإن كانوا مل َيرترِ
كما اأنهم ي�سمون اخلري َمن اأحّب والّتّذ ما وقع بوفاق الّنا�ض ونفعهم. واحل�سد �سّر 
ا ال يحب وال يرى اأن ينيل اأحدًا �سيئًا مما ميلكه ويحويه،  من البخل الأن البخيل اإنَّ
واحل�سود يحب اأن ال ينال اأحد خرًي بّتًة ولو مما ال ميلكه، وهو داء من اأدواء الّنف�ض 
ر�سم  من  له  �سيجد  فاأنه  احل�سد،  العاقل  يتاأمل  اأن  به  يدفع  لها. ومما  االأذى  عظيم 
ا وقع بوفاق َمن مل َيرْته ومل  ال�ّسرير حظًا وافرًا اإذ كان احل�سود ُير�سم باأنه كاره ملرِ
ير م�ستحق للمقت من البارئ ومن الّنا�ض.  ير، ال�ّسرَّ ْئ به. وهذا �سطٌر من حّد ال�ّسرَّ ُي�سرِ
ُل على الكل املريُد  اأما من البارئ فالأنه م�ساّد له يف اإرادته اإذ هو عّز ا�سمه املف�سَّ
املكروه  اأحب وقوع  َمن  فاإن  لهم،  ُمبغ�ض ظامل  فالأنه  الّنا�ض  واأما من  للكل.  اخلرَي 
ه  ْ ن مل َيرترِ باإن�سان ما اأو مل يحب و�سول خري اإليه مبغ�ض له. فاإن كان هذا االإن�سان مّمّ
�لكالباذي، �أبو بكر حممد بن �أبي �إ�سحاق، بحر �لفو�ئد �مل�سهور مبعاين �لأخبار، �ملحقق: حممد ح�سن حممد ح�سن �إ�سماعيل - �أحمد فريد    )1( 

�ملزيدي، �لّنا�سر: د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت  لبنان، �لّطبعة: �لأوىل، 1420هـ/1999م، ج/1، �ص56.
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ْئ به فاإنه مع ذلك ظامل له)1(. ومل ُي�سرِ
الّنعمة عن �ساحبها  فاحلقيقي متني زوال  ق�سمان: حقيقي وجمازي  وهو   
وهذا حرام باإجماع االأمة مع الّن�سو�ض ال�سحيحة واأما املجازي فهو الغبطة وهو 
اأن يتمنى مثل الّنعمة الّتى على غريه من غري زوالها عن �ساحبها فاإن كانت من اأمور 

الّدنيا كانت مباحة واإن كانت طاعة فهي م�ستحبة. 
قال االإمام الّنووي رحمه الّله: يف كتابه ريا�ض ال�ساحلني يف باب ف�سل العلم تعلًما 
وتعليًما لله يف االأحاديث الواردة يف ف�سل العلم �سبق حديث معاوية ر�سي الّله عنه 

من يرد الّله به خريا يفقهه يف الّدين)2(.
الّله عليه و�سلم  الّنبي �سلى  اأن  الّله عنه  ابن م�سعود ر�سي  ثم ذكر حديث   
قال:"ال ح�سد اإال يف اثنتني")3(احل�سد يطلق ويراد به احل�سد املحرم الّذي هو من 
كبائر الّذنوب، هو اأن يكره االإن�سان ما اأنعمه الّله على غريه جتد اإن�سانًا عنده مال 
فتكره تقول: ليت الّله ما رزقه، لديه علمًا تكرهه وتتمنى اأن ال يبارك الّله يف علمه، 
عنده اأوالد �ساحلون تكره ذلك وتتمنى اأن ليت الّله مل يرزقه، وهلم جرا هذا الّنوع 

من احل�سد من اخلطايا الكربى.
اأبو العبا�ض عن ابن االأعرابي قال: احَل�ْسَدُل: الُقَراُد، قال: ومنه اأُخذ احل�سد   

ُر الَقْلب كما َيْق�سر الُقراد اجللد فيمت�ض دمه)4(. الأنه َيْق�سرِ
يغبط  الّنا�ض  احل�سد؛  من  االأوىل  الّدرجة  وهي  الغبطة  الّثاين:  الّنوع  اأما   
الّله كذا  اأعطاه  الّله فالن  الّنعم يقول: ما �ساء  الّله من  اآتاهم  بع�سهم بع�سًا على ما 
عليه  الّله  الّنبي �سلى  الّله عنه، عن  ابن م�سعود ر�سي  الّله كذا حديث  اأعطاه  فالن 
و�سلم قال:" ال ح�سد اإال يف اثنتني: رجل اآتاه الّله ماال ف�سلطه على هلكته يف احلق، 
�لّر�زي، �أبو بكر، حممد بن زكريا، ر�سائل فل�سفية، حتقيق: جلنة �إحياء �لرّت�ث �لعربي يف د�ر �لآفاق �جلديدة، �لّنا�سر: د�ر �لآفاق �جلديدة،    )1( 

بريوت �لّطبعة: �خلام�سة، 1402 هـ - 1982 م، ج/1، �ص48.
�لّنووي، ريا�ص �ل�ساحلني، �ملحقق : ماهر يا�سني �لفحل، ج/2، �ص117.   )2( 

�أخرجه �لبخاري، يف باب �إنفاق �ملال فى حقه، حديث رقم)1409(، ج/5، �ص361.   )3( 
�لأزهري �لهروي، حممد بن �أحمد، تهذيب �لّلغة، �ملحقق: حممد عو�ص مرعب، �لّنا�سر: د�ر �إحياء �لرّت�ث �لعربي بريوت، �لّطبعة: �لأوىل،    )4( 

2001م، ج/4، �ص164.
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ورجل اآتاه الّله حكمة فهو يق�سي بها ويعلمها")1(الغبطة احلقيقية الّتي يغبط عليها 
االإن�سان �سيئان:

�لأول: فهو رجل اآتاه الّله ماال ف�سلطه على هلكته يف احلق يعني �سار يبذل   
ماله فيما ير�سي الّله عز وجل، وال يبذله يف حرام، وال يبذله يف لغو، واإنا يبذله 
اإنفاقه يف وجوه الرب واملعروف  الّله على هلكته يعني على  الّله. �سلطه  فيما ير�سي 
واالإنفاق يف �سبيل الّله هذا ممن يغبط. ونحن ال نغبط من عنده مال كثريلكنه بخيل 
ال يفيده ماله بل نتح�سر له، ونقول هذا الفقري كيف ميكن اأن يجيب على ح�ساب يوم 
القيامة على هذه االأموال من اأين ح�سل عليها وكيف ت�سرف فيها؟وال نغبط اإن�سانا 
نغبطه على هذا بل نقول هذا  امل�سرات نحن ال  الّله ماال ف�سلطه على هلكته يف  اآتاه 

مفرط، واإذا جتاوز احلد فيما ينفق نقول هذا م�سرف، والّله ال يحب امل�سرفني.
�أما �لّثاين: العلم الّنافع وهو املراد بقوله: رجل اآتاه الّله احلكمة فهو يق�ض   
بها، واحلكمة اإذا تتبعَتها يف مواردها يف الّن�سو�ض اأحيانًا تاأتي ويراد بها الّنبوة، 
ابن  حديث  من  احلديث  هذا  بنحو  جاء  اأنه  وذلك  القراآن،  بها  ويراد  تاأتي  واأحيانًا 
عمر ر�سي عنهما يف ال�سحيحني عن الّنبي �سلى الّله عليه و�سلم: "ال ح�سد اإال يف 
الّنهار")2(  الّليل واآناء  اآناء  به  القراآن فهو يقوم  الّله  اآتاه  الّذي  الّرجل  اثنتني، فذكر 
عََليْكَ  اللّهُ  }وََأنْزََل  القراآن  مع  ُذكرت  اإذا  ال�سيما  ال�ّسنة  بها  ويراد  تاأتي  واأحيانًا 
واأ�سلها يف  الّدين،  الفقه يف  تاأتي مبعنى  واأحيانًا  ]�لبقرة: 113[،  وَالْحِْكمََة{  الْكَِتابَ 
كالم العرب من املنع وتدور مواردها على ذلك؛ ولذلك يقال: هي االإ�سابة يف القول 
والّراأي والعمل، االإ�سابة، ولذلك هي �سفة متنع �ساحبها من ال�ّسطط واخلطل يف 
ال�سواب،  وجه  على  واقعة  واأفعاله  واأقواله  اآراوؤه  فتكون  والعمل،  والقول  الّراأي، 
ومدار ذلك جميعًا يرتبط بالعلم فحينما يقول الّنبي�سلى الّله عليه و�سلم: ورجل اآتاه 

�أخرجه �لبخاري، يف باب �غتباط �ساحب �لقر�آن، حديث رقم)5025(، ج/17، �ص24.   )1( 
�آناء �لّليل و�لّنهار ، حديث رقم)7528(،  �آتاه �لّله �لقر�آن فهو يقوم به  �أخرجه �لبخاري، يف باب قول �لّنبى�سلى �لّله عليه و�سلم » رجل    )2( 

ج/24، �ص403.
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الّله حكمة فهو يق�سي بها ويعلمها، ويعلمها هذا العلم اإذا من الّله على اإن�سان بعلم 
ف�سار يق�سي به بني الّنا�ض �سواء كان قا�سيا اأو غري قا�سي وكذلك يق�سي به يف 
نف�سه وعلى نف�سه ويعلم الّنا�ض فهذا هو الغبطة الأن العلم هو اأنفع �سيء اأنفع من املال 
اأنفع لالإن�سان من االأعمال ال�ساحلة العلم الأنه اإذا مات وانتفع الّنا�ض بعلمه جرى ذلك 
عليه اإىل يوم القيامة كل ما انتفع به اأي اإن�سان من الّنا�ض فله اأجر العلم كل ما اأنفقت 
منه وعلمته ازداد ولهذا من اأقوى ما يثبت العلم ويبقي حفظه اأن يعلمه االإن�سان غريه 
الأن الّله يف عون العبد ما كان العبد يف عون اأخيه فاإذا علمت غريك علمك الّله واإذا 

علمت غريك ثبت العلم يف نف�سك.
مفا�سد �حل�سد:

واعلم اأن يف احل�سد مفا�سد كثرية منها:  
منهم  الّله  جعل  عباده  واأخ�ض  واأخبثهم  الّله  خلق  �سر  لليهود،  م�سابه  ه  اإنَّ  
 مِّن َذلِكَ مَُثوبًَة 

ٍّ
القردة واخلنازير وعبدت الّطاغوت، قال تعاىل: }ُقْل هَْل ُأنَبُِّئُكم بِشَر

َّعَنَهُ اللّهُ وََغضِبَ عََليْهِ وَجَعََل مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالَْخنَاِزيرَ وَعَبَدَ الّطاُغوتَ ُأولَئِكَ  عِندَ اللّهِ مَن ل
شَرٌّ مََّكانًا وََأَضلُّ عَن سَوَاءِ السِّبيِل{]�ملائدة: 60[، ويف هذه االآية دليل على خبث نف�سهم 

احلا�سدة. 
العائن،  درجة  اإىل  ي�سل  اأن  اإىل  باالإن�سان  يرتقى  رمبا  ه  اأنَّ مفا�سده  ومن   
اإذا راأى ما يعجبه انطلقت من هذه  اأن نف�سه �سريرة حا�سدة حاقدة  اأ�سله  والعائن 
الّنف�ض اخلبيثة مثل ال�ّسهام حتى ي�سيب بالعني، فاالإن�سان اإذا ح�سد و�سار فيه نوع 
الّنا�ض  يوؤذون  الّذين  العيون  اأهل  من  يكون  حتى  االأمر  به  يرتقى  فاإنه  احل�سد  من 
باأعينهم قال ابن القيم: العني �سهام تخرج من نف�ض احلا�سد والعائن نحو املح�سود 
واملعني ت�سيبه تارة وتخطئه تارة، فاإن �سادفته مك�سوفًا ال وقاية عليه، اأثرت فيه وال 

بد، واإن �سادفته حذرًا �ساكي ال�ّسالح ال منفذ فيه لل�سهام مل توؤثر فيه)1(.
�بن قيم �جلوزية، حممد بن �أبي بكر بن �أيوب، ز�د �ملعاد يف هدي خري �لعباد، �لّنا�سر: موؤ�س�سة �لّر�سالة، بريوت - مكتبة �ملنار �لإ�سالمية،    )1( 

�لكويت، �لّطبعة: �ل�ّسابعة و�لع�سرون ، 1415هـ /1994م، ج/4، �ص154.
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وال يقت�سر اأثر العني على الب�سر بل يقع على اجلماد واحليوانات كذلك، وال   
�سك اأن العائن عليه من الوبال والّنقمة بقدر ما �سر العباد اإن �سرهم باأموالهم فعليه 
اأهل العلم اإىل ت�سمني  اأو مبجتمعهم ولهذا ذهب كثري من  باأبدانهم  اأو  اإثم  من ذلك 
العائن)1( كل ما اأتلف يعني اإذا نحت اأحًدا واأتلف �سيًئا من ماله اأو اأوالده اأو غريهم 
يتوب  اأن  اإال  يحب�ض  اأن  يجب  ه  فاإنَّ بذلك  ا�ستهر  من  اإن  قالوا  هم  اأنَّ كما  ي�سمن  ه  فاإنَّ

ه يوؤذي الّنا�ض وي�سرهم فيحب�ض كفا ل�سره. يحب�ض اتقاء �سره الأنَّ
ه يوؤدي اإىل تفرق امل�سلمني الأن احلا�سد مكروه عند  ومن مفا�سد احل�سد اأنَّ  
جتده  لنف�سه  يحبه  ما  الإخوانه  يحب  الّذي  القلب  الّطيب  واالإن�سان  مبغ�ض  الّنا�ض 
حمبوبًا من الّنا�ض الكل يحبه ولهذا دائما نقول والّله فالن هذا طيب ما يف قلبه ح�سد 

وفالن رجل خبيث ح�سود وحقود. 
بع�ض  على  بع�سهم  وبغي  امل�سلمني  بني  الفرقة  ا�ستحكام  مفا�سده  ومن   
وظهور العداوة والبغ�ساء، وغري ذلك من املفا�سد الّتي ال يعلمها اإال الّله. ويف الّتاريخ 
االإ�سالمي اأمثلة كثرية على مدى ال�سرر الّذي حلق بوحدة االأمة االإ�سالمية من جراء 
احل�سد قدميًا وحديثًا، فقد ورد عن بع�ض العلماء اأن ما ح�سل بني ربيعة وم�سر يف 
ا كان نا�سئًا عن احل�سد مل�سر؛ ملكان الّنبوة  الّزمن القدمي من العداوة واحلروب اإنَّ
اأحدهما  لكان  ثائران  اثنان  "لو خرج  يذكر عنه:  فيما  املاأمون  قال  فيهم، ومن هنا 
"كذاب ربيعة خري من �سادق  ال�ّسخيفة:  الع�سبية  اأهل  من ربيعة")2(، وتقدم قول 

م�سر")3(.
وبهذا نعرف حكمة الّنبي �سلى الّله عليه و�سلم حيث قال ال حتا�سدوا اأي ال   
يح�سد بع�سكم بع�سا فاإن قال قائل رمبا يجد االإن�سان يف نف�سه اأنه يحب اأن يتقدم 
على غريه يف اخلري فهل هذا من احل�سد فاجلواب اأن ذلك لي�ض من احل�سد بل هذا من 

�لعثيمني، حممد بن �سالح بن حممد، �سرح ريا�ص �ل�ساحلني، ج/1، �ص269.   )1( 
�لّنا�سر: د�ر �لآفاق  �لّناجية،  �لّتميمي �لأ�سفر�ييني، �لفرق بني �لفرق وبيان �لفرقة  �لّله �لبغد�دي  عبد �لقاهر بن طاهر بن حممد بن عبد    )2( 

�جلديدة – بريوت، �لّطبعة: �لّثانية، 1977م، �ص301.
جالل �لّدين �ل�ّسيوطي،جالل �لّدين �ل�ّسيوطي، ج/3، �ص360.   )3( 
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الّتناف�ض يف اخلريات قال الّله تعاىل: }لِمِْثِل هََذا َفلْيَعْمَِل الْعَامُِلونَ{ ]�ل�سافات: 61[، وقال تعاىل: 
}خَِتامُهُ مِسْكٌ وَفِي َذلِكَ َفلْيََتنَاَفِس الْمَُتنَافِسُونَ{ ]�ملطففني: 26[، فاإذا اأحب االإن�سان اأن 
يتقدم على غريه يف اخلري فهذا لي�ض من احل�سد يف �سيء احل�سد اأن يكره اخلري 

لغريه واعلم اأن للح�سد عالمات)1(.
عالمات �حل�سد:

مال  للرجل  كان  اإذا  االآخرين.  ف�سائل  اإخفاء  دائمًا  اأن احلا�سد يحب  منها   
ينفقه يف �سبيل ال�سدقات وبناء امل�ساجد واإ�سالح الّطرق، و�سراء الكتب، ويوقفه 
على طالب العلم، وغري ذلك فتجد هذا الّرجل احل�سود اإذا حتدث الّنا�ض على هذا 
الّذي يحب  اأن عنده ح�سدًا الأن  املح�سن ي�سكت وكاأنه مل ي�سمع �سيئًا. هذا ال �سك 
باإن�ساف  اأهل اخلري  اإذا تكلم عن  الّرجل  فاإذا راأيت  للغري  اخلري يحب ن�سر اخلري 
واأثنى عليهم وقال هذا فيه خري وهذا حم�سن وهذا كرمي فهذا يدل على طيب قلبه 

و�سالمته من احل�سد.
نعمة  الّله على عبده  اأنعم  كلما  بالّله  والعياذ  القلب  اإن احل�سد جمرة يف  ثم   
احرتق هذا القلب حيث اأنعم الّله تعاىل على عباده فتجده دائما يف نكد ودائما يف 

قلق.
عانرِ يف قْلبرِ  وهو من اأعمال القلب، وقد قال �سلى الّله عليه و�سلم: "ال َيجَتمرِ  
عبٍد: االإمياُن واحل�َسُد"، فال يت�سور خلو القلب من احل�سد مع وجود اآثاره ودالئله 
على اجلوارح، كما ال ي�ستطيع اأحد اأن يدعي اأن فالنا ح�سود مع عجزه عن االإتيان 
بدليل ظاهر من عمله. وقد اأخربنا الّله تعاىل عن اأخوة يو�سف وما �سنعوا باأخيهم 
قلوبهم  خلو  مع  هذا  منهم  ي�سدر  اأن  املحال  ومن  اأبيه،  من  مكانته  على  له  ح�سدا 
القلب اجلازمة،  ا هي تنفيذ وحتقيق الإرادة  اإنَّ اأعمال اجلوارح  اإن  اإذ  من احل�سد، 
فوجودها يف احلالة ال�ّسوية - اأي حالة عدم االإكراه ونحوه - يقطع بوجود اأ�سلها 

�لعثيمني، حممد بن �سالح بن حممد، �سرح ريا�ص �ل�ساحلني، ج/1، �ص269.   )1( 
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القلبي. وهذا بخالف اتهام املنافقني لل�سحابة ر�سي الّله عنهم، الّذي اأخرب الّله عنه 
بقوله: }َفسَيَُقوُلونَ بَْل َتحْسُدُونَنَا{ ]�لفتح: 15[، الأنَّ املنافقني ادعوا اأن مانع املوؤمنني 
من ا�ست�سحابهم اإياهم اإىل املغامن هو احل�سد، وهي تهمة مل ياأتوا عليها بدليل اإال 
املنع نف�سه، والّله تعاىل اأمر املوؤمنني اأن يقولوا لهم: }لَنْ َتتَِّبعُونَا َكَذلُِكمْ َقاَل اللّهُ مِنْ 
َقبُْل{ ]�لفتح: 15[، فهذا �سبب املنع، فاإذا اتهمهم اأولئك بعد هذا باحل�سد مل يكن لهذا 

االتهام موقع.
داء كامن يف الّنف�ض، ويرى احلا�سد املح�سود قد ف�سل عليه، واأوتي ما مل   
اإبلي�ض من  اأتباعه، وهل منع  اأن ينقاد له ويكون من  يوؤَت نظريه، فال يدعه احل�سد 
ال�ّسجود الآدم اإال احل�سد؟! فاإنه ملا راآه قد ف�سل عليه ورفع فوقه؛ غ�ض بريقهواختار 
من  اليهود  منع  الّذي  هو  الّداء  وهذا  املالئكة.  بني  كان  اأن  بعد  االإميان  على  الكفر 
االإميان بعي�سى ابن مرمي، وقد علموا علًما ال �سك فيه اأنه ر�سول الّله جاء بالبينات 
اأن اختاروا الكفر على االإميان، واأطبقوا عليه، وهم  والهدى، فحملهم احل�سد على 
اأمة فيهم االأحبار والعلماء والّزّهاد، والق�ساة وامللوك واالأمراء، هذا وقد جاء امل�سيح 
بحكم الّتوراة ومل ياأت ب�سريعة تخالفها ومل يقاتلهم واإنا اأتى بتحليل بع�ض ما حرم 
الّتوراة، ومع هذا فاختاروا  ل�سريعة  عليهم تخفيفًا ورحمة واإح�سانًا، وجاء مكّماًل 
كلهم الكفر على االإميان. فكيف يكون حالهم مع نبّي جاء ب�سريعة م�ستقلة نا�سخة 
من  لهم  وخمرجًا  ف�سائحهم،  على  ومناديًا  بقبائحهم،  لهم  مبكتًا  ال�ّسرائع،  جلميع 
ديارهم، وقد قاتلوه وحاربوه وهو يف ذلك كله ين�سر عليهم ويظفر بهم، ويعلو هو 
واأ�سحابه، وهم معه دائمًا يف �سفاك؟ فكيف ال ميلك احل�سد والبغي قلوبهم؟ واأين 
تقع حالهم معه من حالهم مع امل�سيح، وقد اأطبقوا على الكفر به من بعد ما تبني لهم 

الهدى، وهذا ال�ّسبب وحده كاف يف رد احلق.
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راأيت  متى  مطردة.  قاعدة  هذه  ح�ساده،  كرث  نعمة  يف  �سخ�ض  ظهر  كلما   
�سخ�ض يف نعمة فاعلم اأن احل�سد اأمامه.

احل�سد ظلم، واإنا عد احل�سد ظلما، الأن الظلم معناه املعاملة الّتي تبعد عن   
قد  والظامل واحلا�سد  الغري  الّنعمة عن  معناه متنى زوال  احلق وجتافيه. واحل�سد 
جانب كل منهما احلق فيما �سنع، واحلا�سد لن يناله نفع من زوال نعمة املح�سود، 
كما اأنه لن يناله �سر من بقائها، وما دام االأمر كذلك فاحلا�سد ظامل للمح�سود بتمني 

زوال الّنعمة و�سدق ال�ّساعر يف قوله:
واأظلم خلق اهللهّ من بات حا�شدا ••	ملن بات يف نعمائه يتقلب

فاليهود قد كفروا مبا اأنزل الّله، من اأجل ح�سدهم للنبي �سلى الّله عليه و�سلم   
على الّنبوة والأنه مل يكن منهم وكان من العرب، وكراهية الأن ينزل الّله الوحى على 
من ي�سطفيه للر�سالة من غريهم، فعدم اإميانهم مبا عرفوه وارتقبوه �سببه اأنانيتهم 
البغي�سة، واأثرتهم الّذميمة الّتي حملتهم على اأن يح�سدوا الّنا�ض على ما اآتاهم الّله 
من ف�سله، واأن يتوهموا اأن الّنبوة مق�سورة عليهم، فلي�ض لله- تعاىل- يف زعمهم- 
اأن ينزعها من ذرية اإ�سحاق ليجعلها يف ذرية اإ�سماعيل عليهما ال�ّسالم. ومل ي�سرح- 
�سبحانه- باأن املح�سود هو الّنبي �سلى الّله عليه و�سلم لعلم ذلك من �سياق االآيات 
الكرمية وللتنبيه على اأن احل�سد يف ذاته مذموم كيفما كان حال املح�سود. ثم بني- 
�سبحانه- بعد ذلك ما اآل اإليه اأمرهم من خ�سران مبني فقال تعاىل: }َفبَآؤُواْ بَِغَضٍب 
عََلى َغَضٍب وَلِلَْكافِِرينَ عََذابٌ مُِّهنيٌ{ ]�لبقرة: 90[، فرجعوا من اأجل كفرهم وح�سدهم 
ا�ستحقوه  قد  كانوا  اآخر  غ�سب  اإىل  م�سموم  بغ�سب  و�سلم  عليه  الّله  �سلى  للنبي 

ب�سبب كفرهم بعي�سى- عليه ال�ّسالم- وب�سبب حتريفهم للكلم عن موا�سعه.
�حل�سد هو �لّذنب �أو �جلرمية �لّتي ت�سبقها عقوبتها:

كل جرمية تتاأخر عقوبتها عنها اإال احل�سد، فقبل اأن يرتكب احلا�سد احل�سد   
تناله العقوبة؛ الأن احلقد يحرق لبه ورمبا قال قائل: وما ذنب املح�سود؟.. ونقول: 
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اإن الّله جعل يف بع�ض خلقه داء ي�سيب الّنا�ض، واحل�سد ي�سيبهم يف نعمهم ويف 
عافيتهم.

ويف احل�سد اأنك جمعت بني خ�سار الّدنيا بح�سدك له على نعمته وكونه معذبًا   
باحل�سد وخ�سارة االآخرة ؛ الأنك ن�سرته باإهداء ح�سناتك اإليه اأو طرح �سيئاته عليك 
اإىل خبث ح�سدك جهل حماقتك، ورمبا كان  ف�سرت �سديقه وعدو نف�سك فجمعت 
لها  اأتاح  ن�سر ف�سيلة طويت  الّله  اأراد  واإذا  انت�سار ف�سله كما قيل  ذلك منك �سبب 
ف�سلك  اأبطلت  فيه  ذكرته  اأنك مبا  الّنف�ض  وتزكية  املباهاة  ق�سد  ل�سان ح�سود ويف 
عند الّله واأنت ل�ست على ثقة من اعتقاد الّنا�ض فيك بل رمبا مقتوك اإذا عرفوك بثلب 
االأعرا�ض وقبح االأغرا�ض فقد بعت ما عند الّله يقينا مبا عند املخلوق العاجز وهما، 
ويف اال�ستهزاء اأنك اإذا اأخزيت غريك عند الّنا�ض فقد اأخزيت نف�سك عند الّله، و�ستان 
البواعث ظاهر مما تقرر فال حاجة لالإطالة به.احل�سد وهو  بقية  بينهما، وعالج  ما 
حرام ومعناه تاأمل القلب بنعمة الّله على عباده ومتنى زوالها عن املنعم عليه فاإن متنى 

مثلها لنف�سه.
املطلب الثاين

عالج �حل�سد
�لإميان خمّل�ص من �حلقد و�حل�سد:

اإن احلقد واحل�سد -كغريها من اأمرا�ض القلوب- انحرافات يف �سحة القلب   
تغذيه،  الّتي  ال�ّسر  مادة  بقطع  يكون  وعالجها  اجلاهلية،  �سرور  من  لتغذية  نتيجة 

وامداده ب�سدها من مادة اخلري وال�سالح.
قال ابن تيمية رحمه الّله: "... فهكذا اأمرا�ض القلب يحتاج فيها اإىل حفظ   
اإعادتها -اإن عر�ض له املر�ض- دومًا، وال�سحة حتفظ باملثل،  ال�سحة ابتداء واإىل 
واملر�ض يزول بال�سد. ف�سحة القلب حتفظ با�ستعمال اأمثال، وهو يراعي االأخالق 
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رابطة  وي�سد  احلب،  ينمي  الّذي  الّنظيف  الّتعامل  مبداأ  على  يقوم  حيث  الفا�سلة، 
وَالّتْقوَى وَل  الِْبرِّ  }وََتعَاوَُنوا عََلى  تعاىل:  قوله  اأفراده، على حد  ة بني  االإميانيَّ االأخوة 

َتعَاوَُنوا عََلى الِثِْم وَالْعُدْوَاِن{ ]�ملائدة: 2[)1(.
وبهذا يقطع االإ�سالم جذور املعامالت الباعثة على احل�سد واحلقد والبغ�ساء   
والغرر،  والغدر  واخلداع،  والغ�ض  الكذب  فيمنع  واالجتماعي،  اخللقي  والف�ساد 
ويحرم االجتار بالفاح�سة والّرذيلة واملتع ال�ّسيئة، وامل�سكرات واملخدرات، وي�سدد 
والك�ساد  واالحتكار  الفقراء  وا�ستغالل  الغنب  من  عنه  ينتج  ملا  الّربا  حترمي  يف 

االقت�سادي.
الّله تعاىل  الّتاأثري يف عمل امل�سلم، ال من جهة عدم قبول  احل�سد من �ساأنه   
ا  لعمله فقط، ولكن من جهة تدين قيمته وت�سببه يف انحطاط امل�سلمني كذلك؛ اإذ كلمَّ
انتفى االإخال�ض عن العمل تعر�ض �ساحبه لالإحباط والبطالن املوؤدي اإىل االن�سالخ 

عن الّدين ال�سحيح.
اأهميته و�سبل حتقيقه  الّتخلق باالإخال�ض، مبعرفة  اإىل  اأحوج امل�سلمني  فما   
الّدائمة  واملجاهدة  – بالرّتبية  املطاف  نهاية  يف   - املرء  لي�سل  وموانعه،  وبواعثه 
الّذين  اأولئك  الّله جل جالله،  اإىل  ال�ّسائرين  منزلة  اإىل  وال�ّسيطان،  والهوى  للنف�ض 
يقولون ما قاله الّر�سول }ُقْل إِنَّ صَلَتِي وَُنسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِنيَ * 

َل شَِريكَ لَهُ وَبَِذلِكَ ُأمِرْتُ وََأنَا َأوَُّل الْمُسْلِمِنيَ{ ]�لأنعام: 163-162[. 
كلمات �بن �لقيم يف �لّدللة على ذلك حني يقول:

ففي القلب �سعث، ال يلمه اإال االإقبال على الّله. وفيه وح�سة، ال يزيلها اإال االأن�ض   
به يف خلوته. وفيه حزن ال يذهبه اإال ال�ّسرور مبعرفته و�سدق معاملته.وفيه قلق ال 
ي�سكنه اإال االجتماع عليه، والفرار منه اإليه. وفيه نريان ح�سرات: ال يطفئها اإال الّر�سا 
باأمره ونهيه وق�سائه، ومعانقة ال�سرب على ذلك اإىل وقت لقائه.وفيه طلب �سديد: ال 
�بن تيمية �حلر�ين، جمموع �لفتاوى، �ملحقق : �أنور �لباز - عامر �جلز�ر، �لّنا�سر : د�ر �لوفاء، �لّطبعة : �لّثالّثة ، 1426ه/2005م، ج/10،    )1( 

�ص145.
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يقف دون اأن يكون هو وحده مطلوبه.وفيه فاقة: ال ي�سدها اإال حمبته، واالإنابة اإليه، 
ودوام ذكره، و�سدق االإخال�ض له. ولو اأعطي الّدنيا وما فيها مل ت�سد تلك الفاقة منه 

ا هو يف االإميان")1(. اأبدا.."اإن اأ�سفى لذة واأنقى �سعادة حلياتي هذه، اإنَّ
 �لغبطة و�حل�سد:

ه قال: »ال ح�سد اإال يف اثنني؛ رجل  وروي عن ابن م�سعود ر�سي الّله عنه اأنَّ  
اآتاه الّله ماال فهو ينفقه يف طاعة الّله، ورجل اآتاه الّله علما فهو يعلمه الّنا�ض ويق�سي 
ه ا�ستثناء من الّتحرمي  به«)2( احلديث بظاهره دليل على اإباحة احل�سد يف هذين؛ الأنَّ
اإباحة، قال �سيخ االإ�سالم: ولي�ض االأمر كما يقت�سيه ظاهر احلديث، واحل�سد حرام 
اأن  لالإن�سان  ينبغي  ال  احلديث؛  معنى  ا  واإنَّ غريهما،  يف  حرام  هو  كما  هذين  يف 
ا يح�سد يف هذين ال لكون احل�سد فيهما مباًحا، بل ملعنى  يح�سد غريه، ولو ح�سد اإنَّ
ا يح�سد غريه عادة لنعمة يراها عليه، فيتمناها لنف�سه، وما عدا  اآخر اأن االإن�سان اإنَّ
الّله، والّنعمة ما يكون ماآله  الّدنيا لي�ض بنعمة؛ الأن ماآل ذلك �سخط  اأمور  هذين من 
ثم بع�ض  ما �سواهما،  الّنعمة دون  فهما  الّله  ماآلهما ر�سا  تعاىل، وهذان  الّله  ر�سا 
م�سايخنا قالوا: احل�سد املذموم اأن يرى على غريه نعمة، فيتمنى زوال تلك الّنعمة عن 
ا لو متناها لنف�سه فذلك ال ي�سمى ح�سًدا، بل ي�سمى  ذلك الغري، وكينونتها لنف�سه، اأمَّ
يكون حراًما  لنف�سه  بعينها  الّنعمة  تلك  لو متنى  يقول:  االإ�سالم  �سيخ  غبطة، وكان 
}وََل  تعاىل:  الّله  قول  فيه  واالأ�سل  الغري،  ذلك  عن  الّزوال  ه مبعنى  الأنَّ ومذموًما؛ 
َل اللّهُ بِهِ بَعَْضُكمْ عََلى بَعٍْض{ ]�لن�ساء: 32[،)3( وعن ابن م�سعود ر�سي الّله  َتَتمَنَّوْا مَا َفضَّ
عنه قال: ال اأح�سد اإال يف اثنني رجل اأتاه الّله ماال فهو ينفقه يف طاعة الّله ورجل اأتاه 
الّله علما فهو يعلمه ويق�سي به ومعناه احل�سد ي�سر اإال يف االثنني فيكون يف ذلك 
�بن قيم �جلوزية، مد�رج �ل�ّسالكني بني منازل �إياك نعبد و�إياك ن�ستعني، �ملحقق: حممد �ملعت�سم بالّله �لبغد�دي، �لّنا�سر: د�ر �لكتاب �لعربي    )1( 

�ص156. ج/3،  ه/1996م،   1416 �لّثالّثة،  �لّطبعة:  – بريوت، 
�أخرجه �لبخاري، يف باب �إنفاق �ملال فى حقه، حديث رقم)1409(، ج/5، �ص361.   )2( 

�بن َماَزَة �لبخاري �حلنفي �أبو �ملعايل برهان �لّدين حممود، �ملحيط �لربهاين يف �لفقه �لّنعماين فقه �لإمام �أبي حنيفة ر�سي �لّله عنه،    )3( 
�ملحقق: عبد �لكرمي �سامي �جلندي �لّنا�سر: د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت – لبنان، �لّطبعة: �لأوىل، 1424 هـ /2004 م. ج/5، �ص383.
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اإال فيما ا�ستثناه فهو حممود يف ذلك وهذا  اأن احل�سد مذموم ي�سر احلا�سد  بيان 
لي�ض بح�سد يف احلقيقة بل هو غبطة والغبطة حممودة فمعنى احل�سد هو اأن يتمنى 
احلا�سد اأن تذهب نعمة املح�سود عنه ويتكلف لذلك ومعنى الغبطة اأن يتمنى لنف�سه 
مثل ذلك من غري اأن يتكلف ويتمنى ذهاب ذلك عنه وهذا يف اأمر الّدنيا غري مذموم 
ففي اأمر الّدين اأوىل اأن يكون حمموًدا والّذي ينفق ماله يف طاعة الّله تعاىل يكت�سب 
والّثواب  الّدنيا  يف  املحمدة  يكت�سب  باحلق  به  ويق�سي  يعلم  والّذي  بدنياه  االآخرة 
يف االآخرة فمن يتمنى لنف�سه مثل ذلك يكون حمموًدا على هذا املعنى فاأما احل�سد 
اأن يتكلف لذهاب ذلك عنه  الواحد فهو  لق�ساء  املذموم فهو ما قيل احلا�سد جاحد 
ويعتقد اأن تلك نعمة يف غري مو�سعها واإليه اأ�سار ر�سول الّله �سلى الّله عليه و�سلم 
يف قوله "ال ينجو اأحدكم من احل�سد والظن والّطرية" قيل وما املخل�ض من ذلك فقال 
�سلى الّله عليه و�سلم "اإذا ح�سدت فال تبغ" اأي ال تتكلف الإزالة الّنعمة عن املنعم عليه 

ترجع")1(. فال  نظرت  واإذا  حتقق  فال  ظننت  "واإذا 

�ل�ّسرخ�سي، �سم�ص �لّدين �أبو بكر حممد بن �أبي �سهل، �ملب�سوط لل�سرخ�سي، در��سة وحتقيق:خليل حمي �لّدين �ملي�ص، �لّنا�سر:د�ر �لفكر    )1( 
للطباعة و�لّن�سر و�لّتوزيع، بريوت، لبنان، �لّطبعة �لأوىل، 1421هـ/2000م، ج/16، �ص144.
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خامتـــــة
�لّنتائج:

احل�سد هو اخلطيئة االأوىل التي ع�سى بها الّله.  .1
من�سوؤها  االأخرى  الرذائل  وكل  والفتنة،  والرياء  والبغ�ساء  والعداوة  احل�سد   .2

االختالط باخلالئق.
ال�سخ�ض الذي يح�سد هو الذي يحب اأن ياأخذ وي�سلب الّنعم من غريه.  .3

القراآنية  االآيات  باإتباع  اإال  عالجه  يتم  لكن  اإ�سكايل،  نف�سي  مر�ض  احل�سد   .4
واأحاديث ال�سنة النبوية، وقد و�سف احلكماء اأنواًعا خمتلفة من ال�سفاء ف�سلتها 

كتب ال�ّسنة وكتب الفقه الّنف�سي.
عداوة احل�سد اأ�سرمت نريانها يف قلب احل�سود قبل املح�سود فيجب اأن يعترب   .5

بذلك من ياأكل احل�سد قلبه.
اإنَّ احل�سد من اآفات املجتمع التي تق�سي على وحدته، وتقو�ض هيكله الت�سامني،   .6

واليوم نحن باأم�ض احلاجة اإىل الوحدة والت�سامن.
االإميان بالق�ساء والقدر يبطل رذيلة احل�سد.  .7

ها من عاّلم الغيوب ال ير�سلها  من�ساأ احل�سد الّتغافل عن الّنعم،وهو ال يدري اأنَّ  .8
ا ينالها مب�سيئة العليم  اإال حلكمة، فمن و�سائل العالج تلقني الّنا�سئ اأن الّنعم اإنَّ

احلكيم.
احل�سد �سد االإرِ�سالم فاالإ�سالم َيجّمع وال ُيفّرق، واحل�سد ُيفرق وال َيجمع اأبًدا   .9

.
والغرور  واجل�سع  احلقد  مثل  احل�سد،  عن  ناجتة  القلب  واآفات  عيوب  جميع   .10

والنفاق وق�سوة القلب وغريها.
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�لتو�سيات:
اإدراج  مو�سوع احل�سد �سمن مناهج الرتبية والتعليم .   .1

اأن يركز اخلطباء امل�ساجد على مو�سوع احل�سد وبيان خطورته على املجتمع.  .2
اإىل  توؤدي  االأبناء  بني  التفرقة  الأن  امل�ساواة  على  توم  تربية  االأبناء  يربى  اأن   .3

احل�سد.
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تسوية املنازعات الدولية بالوسائل السلمية
د. منى حممد عو�س  يو�صف •	

ملخـــــ�ص
اإن الو�سائل ال�سليمة لت�سوية النزاعات الدولية كانت ومازالت هى احلل االأمثل،   
ال�سموات  الدول ما دامت  النزاعات بني  ياأتي يوم ما، وتنتهي  اأن  اأنه اليت�سور  وذلك 
واالأر�ض وذلك الأن امل�سالح الدولية وغلبة االأقوى هي ال�سائدة فى عاملنا اليوم ف�ساًل 
عن �سعف الت�سامن الدويل ااّل اذا كان مل�سلحة. لذا فاإن هذه الو�سائل تعترب مفاتيح 
لرفع اخل�سومات والناأي بها عن درك احلروب وذلك اذا ما مت تطبيقها بغر�ض ت�سوية 
الدرا�سة اىل عدد من  تو�سلت من خالل هذه  وقد  امل�سالح.  تغليب  بعيدًا عن  النزاع 
النتائج ومن اأهمها: بالرغم من الن�ض فى ميثاق االمم املتحدة - والذى �سادقت عليه 
بالو�سائل  ابتداًء  النزاعات  ت�سوية  وجوب  على   - يذكر  اليكاد  با�ستثناء  العامل  دول 
االأمن  بقرارات جمل�ض  ا�سطدم  النزاعات  بع�ض  فى  العملي  التطبيق  اأن  ااّل  ال�سلمية، 
التى اأوقفت العمل بها.  ال ميكن الت�سليم باأن و�سائل ت�سوية النزاعات توؤدي دومًا اىل 
التو�سيات:   اأهم  ومن  اخلا�سة.  م�ساحلها  على  الدول  انعطاف  ظل  فى  نهائية  حلول 
ا�ست�سحاب و�سائل ت�سوية النزاعات الدولية فى النزاعات القبلية الداخلية خا�سة فى 
الدول التي تتعدد فيها االأعراق والثقافات واالأديان. وتدري�ض مقرر النزاعات الدولية 
الطالب  تاأهيل  اأجل  من  مفاهيمية  اأ�س�ض  و�سع  اأجل  من  العليا  الدرا�سات  مرحلة  فى 

الدارة االأزمات الدولية.

ال�سعودية.  - القرى  اأم  – جامعة  والأنظمة  الق�سائية  الدرا�سات  كلية  م�سارك،  ا�ستاذ  	•

�لبحث رقم )15(
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Abstract
 Peaceful settlements of the international disputes were and still 
the best solution, because no one can imagine that the disputes between 
countries would end whenever the earth and skies exist, because the 
international interest and the dominance of the strongest prevails, as 
well as the weekness of the international cooperation unless for it’s 
interest. So these means are considered as keys to end disputes and 
keep them away from wars when applying them for the purpose of 
disputes settlement away from interest’s preference. This study reaches 
the following important results: Despite the text of the United Nations 
Charter	that	-	the	countries	of	the	world	have	ratified	with	little	or	no	
exception - on the necessity of settlement disputes through peaceful 
means, but practical applications in some disputes crashed with the 
resolutions of Security Council that stop working with it. It cannot 
be taken for granted that means of dispute settlement always lead to 
final	solutions	since	countries	keep	their	private	interests.	Important	
Recommendations: Accompanying the means of international dispute 
settlement in the tribal local disputes particularly in the countries 
which have various races, cultures and religions. Teaching the course 
of the international disputes in the stage of post graduate in order 
to	put	bases	for	concepts	for	qualifiying	the	students	to	manage	the	
international disputes.
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مقدمـــــة
ون�ستغفره  و�سلطانه  وعظمته  وعزته  وكماله  بجالله  يليق  حمدًا  لله  احلمد   
ون�ستهديه ونتوب اليه. وال�سالة وال�سالم على املبعوث رحمة للعاملني �سيدنا حممد 

وعلى اآله و�سحبه اأجمعني، وبعد.
تتعدد اأنواع النزاعات الدولية، منها ماهو ذو طبيعة �سيا�سية، ومنها ماهو   
العام.  الدويل  القانون  لقواعد  خمالف  عمل  عن  نتج  ما  ومنها  قانونية،  طبيعة  ذو 
ومما ال�سك فيه اأن النزاعات الدولية قد تتطور حتي ت�سل ايل مرحلة اعالن احلرب 
ولذلك تاأتي اأهمية اتباع الو�سائل ال�سلمية للحد من ت�سعيد النزاع والتوجه به نحو 
منحى ايجابي عن طريق ايجاد حلول ترت�سيها االأطراف املتنازعة وتعيد االأمور اىل 

ن�سابها قدر امل�ستطاع.
وتعترب الو�سائل ال�سلمية من امل�سائل التى ا�ستقرت فى الفقه الدويل اأاّل اأنها   
من حيث التطبيق العملي ال ميكن الت�سليم باأنها نهائية فى ف�ض النزاعات، والواقع 
الدويل اليوم خري �ساهد على ذلك، وقد وردت هذه الو�سائل فى عدد من املعاهدات 
املاده )33( والتى تن�ض على  الدولية واالقليمية ومن ذلك ميثاق االمم املتحدة فى 
واالأمن  ال�ّسلم  حفظ  ُيعر�ض  اأن  ا�ستمراره  �ساأن  من  نزاع  اأى  اأطراف  على  )يجب 
الدوىل للخطر اأن يلتم�سو حله بادئ ذي بدء بطريق املفاو�سة والتحقيق والو�ساطة 
يقع  التى  ال�سلمية  الو�سائل  من  اأو غريها  الق�سائية  والت�سوية  والتحكيم  والتوفيق 
عليها اختيارها(. وبالتاىل فان الو�سائل امل�سار اليها اأعاله لي�ست على �سبيل احل�سر 

وللدول احلق فى ابتداع اأى اأ�ساليب اخرى توؤدي اىل الهدف املن�سود.
م�سكلة �لبحث:

فاإن  وبالتاىل  املتنازعة  للدول  القانونية  املراكز  تتباين  قد  اأنه  به  املُ�ّسلم  من   
ل�ساحلها،  املوقف  من  اال�ستفاده  وحتاول  اخلا�سة  م�ساحلها  على  تنعطف  الدول 
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اأقوى.  قانوين  مركز  من  لها  اتيح  مبا  ال�سيا�سية  ال�سغوط  بعد  ت�ستخدم  ورمبا 
لها  يف  مل  اذا  م�سكلة  املتاحه  الو�سائل  من  و�سيله  على  االتفاق  بالتايل  وي�سبح 
مبطالبها اخلا�سة، وبالتايل يعترب االتفاق على الو�سيلة املنا�سبة فى حد ذاته خطوة 

مبدئية نحو ف�ض النزاع.
��سئلة �لبحث:

يتمثل ال�سوؤال الرئي�ض للبحث عن اأنواع الو�سائل ال�سلمية لت�سوية املنازعات   
الدولية. وتتفرع عنه االأ�سئلة االآتية:

ماهي الطرق الدبلوما�سية لت�سوية املنازعات الدولية.  .1
ماهي الطرق ال�سيا�سية لت�سوية املنازعات الدولية.  .2

ماهي الطرق ذات الطبيعة املختلطة لت�سوية املنازعات الدولية.  .3
ماهو دور التحكيم الدوىل فى ت�سوية املنازعات الدولية.  .4
ماهو دور الق�ساء الدوىل فى ت�سوية املنازعات الدولية.  .5

ماهي اآليات ت�سوية املنازعات الدولية فى الفقة اال�سالمي.  .6
منهج �لبحث:

الآراء  ا�ستنادًا  التحليلي  الو�سفي  املنهج  اتباع  البحث  هذا  طبيعة  اقت�ست   
عليها  الدالة  االحكام  ا�ستنباط  ثم  ومن  الدولية  واملن�سورات  الدوىل  القانون  فقهاء 
واملقارنه مع ما جاء فى الفقة اال�سالمي من و�سائل لت�سوية النزاعات الدولية. وقد 
دلفت اىل الو�سائل مبا�سرة دون التف�سيل فى ماهية عنوان البحث باعتبارها داله 

عليه.
هيكل �لبحث:

ي�ستمل البحث على ملخ�ض ومقدمة وثالثة مباحث، حتت كل مبحث عدد من   
املطالب على النحو االآتى:_
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�ملنازعات  لت�سوية  و�ل�سيا�سية  �لدبلوما�سية  �لطرق  �لأول:  �ملبحث 
�لدولية.

املطلب االول: �ملفاو�سة.
املطلب الثانى: الو�ساطة و�مل�ساعى �حلميدة.

املطلب الثالث: ت�سوية �لنز�ع عن طريق �ملنظمات �لقليمية.
�ملبحث �لثانى: �لطرق �ملختلطة لت�سوية �ملنازعات �لدولية.

املطلب االأول: �لتحقيق.

املطلب الثانى: �لتوفيق.
�ملبحث �لثالث: �لطرق �لق�سائية لت�سوية �ملنازعات �لدولية.

املطلب االأول: �لتحكيم �لدويل.
املطلب الثانى: الأحكام �لق�سائية.

خامتة: وحتتوي على اأهم النتائج والتو�سيات.
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املبحث االأول
�لطرق �لدبلوما�سية و�ل�سيا�سية لت�سوية �ملنازعات �لدولية

املطلب االأول
 �ملفاو�ســـــــــــــــــة   

اإليه  �سرّيه  اأي  اإليه:  االأمر  فو�ض  فتقول  فو�ض:  من  اللغة:  يف  املفاو�سة   
وجعله احلاكم فيه. وفاو�سه يف اأمره اأي جاراه. وتفاو�سوا احلديث: اخذوا فيه. 
اأي�سًا:  تعني  واملفاو�سة  بع�سا.  بع�سهم  فيه  فاو�ض  اأي  االأمر  القوم يف  وتفاو�ض 
امل�ساواة وامل�ساركة، وهي مفاعلة من التفوي�ض كاأن كل واحد منهما رّد ماعنده اىل 
�ساحبه)1( ومنه قوله تعاىل: }وَُأَفوِّضُ َأمِْري إِلَى اهللِ إِنَّ اهلَل بَصِريٌ بِالعِبَادِ{]غافر: 44[، 

اأي: اأتركه واأتوكل عليه.
 )Negotiation( اأما يف ظل القانون الدويل العام فقد ظلت عبارة مفاو�سات  
ال�سابع  القرن  منت�سف  حتى  الدول  بني  ال�سلمي  التعامل  عن  للتعبري  ت�ستعمل 
باأنها  االآن  حتى  البع�ض  يعرفها  التي  الدبلوما�سية  عبارة  حملها  حلت  حيث  ع�سر، 
الدولية  العالقات  اإدارة  اأنها  على  املعا�سرة  الدبلوما�سية  وتعرف  املفاو�سات.  فن 
بالتفاو�ض)2(. واملفاو�سات هي عبارة عن م�ساورات ومباحثات جتري بني دولتني 
اأو اأكرث، بق�سد ت�سوية خالف اأو نزاع قائم بينهما بطريقة ودية ومبا�سرة. وبالتايل 
فهي ت�سكل جزًء ال يتجزاأ من عملية �سنع القرار الوطني يف الدولة. وتاأتي الت�سوية 
وتعبريًا عن  املتنازعة  الدول  القرار يف  بني �سناع  لالت�ساالت  انعكا�سًا  نزاع  الأي 
وتعترب  االأطراف)3(.  جلميع  ومفيدة  ودية  بطريقة  النزاع  حل  باإمكان  اقتناعهم 
االأخرى  ال�سلمية  الت�سوية  و�سائل  اإىل  للجوء  اأ�سا�سيًا  متطلبًا  عادة  املفاو�سات 
ي�سكل  اأن  )قبل  بقولها:  ذلك  الدويل  للعدل  الدائمة  املحكمة  اأقرت  وقد  للمنازعات. 

ل�سان �لعرب �بن منظور، موؤ�س�سة �لتاريخ �لعربى، بريوت، لبنان، �لطبعة �لثانية، 1412ه/1993م، ج10 �ص 349-348.   )1( 
ت�سوية �لنز�عات �لدولية �سلميًا، د.�سالح يحي �ل�ساعري �لنا�سر، مكتبة مدبويل 2006م، )د.ط(، �ص 28.   )2( 

�لقانون �لدويل �لعام د.حممد �ملجذوب، من�سور�ت �حللبي �حلقوقية، �لطبعة �خلام�سة، 2004م، �ص499.   )3( 
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النزاع مو�سوعًا الإجراء قانوين فاإن مو�سوعه يجب اأن يحدد على نحو وا�سح عن 
طريق املفاو�سات الدبلوما�سية()1(.

كما قد ين�ض يف بع�ض املعاهدات الدولية �سراحة على اإتباع هذه الو�سيلة   
الدبلوما�سية ويجعل منها �سرطا اأ�سا�سيًا البد من توافره قبل اللجوء اإىل التحكيم اأو 

اإىل الق�ساء الدويل)2(.
وتبداأ عملية التفاو�ض عادة نتيجة ملالحظة دولة ما وجود نزاع. االأمر الذي   
يقت�سي دعوة دولة اأخرى اإىل الدخول يف املفاو�سات بغر�ض ت�سويته. وال�سروع 
يف عملية التفاو�ض م�سروط بقبول الدولة االأخرى هذه الدعوة)3(. فاإذا قبلت الدول 
املتنازعة اللجوء اإىل اأ�سلوب املفاو�سات، وجب عليها عندئذ اأن تنخرط فيها على نحو 
ايجابي وبح�سن نية بغية التو�سل اإىل ت�سوية من�سفة ومبكرة ملنازعاتها. كما يجب 
عليها االمتناع عن ممار�سة اأي ت�سرف يكون من �ساأنه اأن يوؤدي اإىل تغيري م�سار 
العدل  ذكرت حمكمة  ال�سياق  هذا  واخلطر)4(. ويف  لل�سبهة  ويعر�سها  املفاو�سات 
الدولية ب�ساأن ق�سية اجلرف القاري لبحر ال�سمال ما يلي: )يخ�سع االأطراف اللتزام 
الدخول يف مفاو�سات بهدف التو�سل اإىل اتفاق ولي�ض جمرد االنخراط يف عملية 
يف  معني  الأ�سلوب  التلقائي  للتطبيق  م�سبقًا  �سرطًا  باعتبارها  للمفاو�سات،  �سكلية 
تعيني احلدود يف حالة عدم وجود اتفاق. ويخ�سع االأطراف اللتزام يفر�ض عليها 

اتخاذ �سلوك يكون من �ساأنه جعل املفاو�سات جمدية()5(.
ويف بداية املفاو�سات يقوم كل طرف بعر�ض موقفه من جوهر النزاع طارحًا   
حججه واأ�سانيده. ثم يجري البحث عن االأر�سية امل�سرتكة التي ت�سلح منطلقًا الإيجاد 

دليل ت�سوية �ملنازعات بني �لدول بالو�سائل �ل�سلمية، مكتب �ل�سوؤون �لقانونية و�سعبة �لتدوين، �لأمم �ملتحدة، نيويورك، 1993م، �ص9.   )1( 
مبادئ �لقانون �لدويل �لعام د.عبد �لعزيز حممد �سرحان، د�ر �لنه�سة �لعربية، �لقاهرة، 1980م، )ب.ط(، �ص509.   )2( 

دليل ت�سوية �ملنازعات بني �لدول، مرجع �سابق، �ص11.   )3( 
كثريً� ما تدخل �لوعود و�ل�سغوط كعو�مل للتاأثري يف �أطر�ف �ملفاو�سة، وقد تاأخذ �لوعود �سكل م�ساعد�ت �قت�سادية �أو دعم ع�سكري، وقد    )4( 
ترقى �إىل نوع من �لتهديد باإحلاق �ل�سرر بالطرف �لآخر كما حدث �أن ��ستخدمت �لوليات �ملتحدة هذ� �لأ�سلوب يف مفاو�ساتها مع فيتنام 
�إيقاف �حلرب �لتي كانت وباًل على و��سنطن . كما  �أثناء �ملفاو�سات �إىل �سن غار�ت وح�سية بق�سد �لتو�سل �إىل  �ل�سمالية عندما عمدت 
��ستخدمت �إ�سر�ئيل هذ� �لأ�سلوب �أي�سا بعد �جتياح لبنان يف �لعام1982 م خالل �ملفاو�سات �لتي كان يجريها �ملبعوث �لأمريكي )فيليب 

حبيب( من �أجل �ن�سحاب منظمة �لتحرير �لفل�سطينية من بريوت. ) �لقانون �لدويل �لعام د.حممد �ملجذوب، مرجع �سابق، �ص500(.
دليل ت�سوية �ملنازعات �لدولية، مرجع �سابق، �ص20.   )5( 
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نوع من التقارب اأو التفاهم املتبادل، وقد يرافق ذلك حماوالت لتعديل املوقف يف 
بع�ض النقاط بق�سد ت�سهيل املفاو�سات وحتقيق م�سالح الطرفني)1(.

�سك  الإ�سدار  باالأطراف  عادة  توؤدي  فاإنها  بالنجاح،  املفاو�سات  تكللت  اإذا   
يعك�ض �سروط االتفاق الذي مت التو�سل اإليه. وقد متثل الوثيقة اتفاقًا �ساماًل، اأو تكون 
على �سكل بيان م�سرتك اأو بالغ ر�سمي. وقد يكون اإ�سدار مذكرة اأو اإعالن يحدد 
اخلطوط العري�سة لالتفاق �سابقًا لو�سع اتفاق اأكرث تف�سياًل. واإذا ف�سلت املفاو�سات 
باإ�سدار  تقوم  اأو  م�سمى،  غري  الأجل  املفاو�سات  عملية  اإرجاء  االأطراف  تختار  فقد 
بالغ ي�سجل ف�سل املفاو�سات. واإذا كان النزاع ب�ساأن تف�سري وتطبيق معاهدة فاإن 

ف�سل املفاو�سات قد يوؤدي اإىل اإنهاء املعاهدة من جانب اأحد االأطراف()2(.
ويف هذا املقام يثور الت�ساوؤل حول مدى التوافق بني االأحكام العامة لل�سريعة   
وبني  �سلميًا،  الدولية  املنازعات  لف�ض  كو�سيلة  للتفاو�ض  اللجوء  ب�ساأن  االإ�سالمية 

القواعد واالأعراف الدولية امل�ستقرة بهذا ال�ساأن يف نطاق العالقات الدولية.
م�سمونها  يف   - تختلف  ال  وجذورًا  اأ�سواًل  لها  جتد  املفاو�سات  اأن  جند   
وجوهرها - عما يفرت�سه املدلول اال�سطالحي للتفاو�ض يف الواقع الدويل. ومن 
ذلك قوله عّز وجل: }وََل َتعْمَُلونَ مِنْ عَمٍَل إِلَّ ُكنَّا عََليُْكمْ شُهُودًا إِْذ ُتفِيُضونَ فِيهِ{]يون�ص: 61[. 
وقوله: }هُوَ َأعَْلمُ بِمَا ُتفِيُضونَ فِيهِ َكَفى بِهِ شَِهيدًا بَيْنِي وَبَيْنَُكمْ{ ]�لأحقاف: 8[،   
وهكذا فاإن الفعل فو�ض واأفا�ض يعنيان- بني اأمور اأخرى- املجاراة واخلو�ض يف 

احلديث بغية التو�سل اإىل حل معني. وهذا هو جوهر اآية املفاو�سات.
وجند اأن بع�ض فقهاء امل�سلمني قد ا�ستخدم كلمة )مفاو�سات(، ومن ذلك ما   
جاء يف الف�سل الذي اأفرده االإمام الغزايل)3( يف كتابه اإحياء علوم الدين متحدثًا فيه 

�لقانون �لدويل �لعام د.حممد �ملجذوب، مرجع �سابق، �ص500.   )1( 
دليل ت�سوية �ملنازعات �لدولية، مرجع �سابق، �ص24.   )2( 

�أبو حامد حجة �لإ�سالم حممد بن حممد بن حممد بن �أحمد �لطو�سي �ل�سافعي �ساحب �لت�سانيف و�لذكاء �ملفرط. لزم �إمام �حلرمني وتوىل    )3( 
�ل�سعادة  �لنظر وكيمياء  �لدين و�لأربعني و�لق�سطا�ص وحمك  كاإحياء علوم  �لكتب  و�ألف  و�أخذ عنه خلق كثري.  بغد�د  بنظامية  �لتدري�ص 
و�لو�سيط يف �لفقه و�مل�ست�سفى يف �لأ�سول و�لوجيز يف �لفقه و�لقت�ساد يف �لعتقاد تويف �سنة 505هـ وعمره 55�سنة �نظر:) �سري �أعالم 

�لنبالء 322/19، دول �لإ�سالم للذهبي، حتقيق حممد فهيم �سلتوت وحممد م�سطفى طبعة �لقاهرة 1974م ،224/2(.
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عن املناظرات ومبّينًا التلبي�ض يف ت�سبيه املناظرات مب�ساورات ال�سحابة ومفاو�سات 
اأن حترير حمل  من  االأ�سوليني  األ�سنة  على  التي جرت  القاعدة  وكذلك  ال�سلف)1(. 

النزاع يوؤدي اإىل ح�سن االقتناع جند فيها اإ�سارة وا�سحة اإىل املفاو�سات)2(.
الدولية يف  املفاو�سات  مار�سوا  قد  امل�سلمني  اأن  العملية جند  الناحية  ومن   
اأحوال كثرية منذ عهد الر�سول )�سلى الله عليه و�سلم(، ويف الع�سور التي تلته ومن 
ذلك ما مت يف معاهدة احلديبية من تبادل الر�سل واملفاو�سني بينه )�سلى الله عليه 
و�سلم( وبني م�سركي مكة اإىل اأن مت االتفاق على عقد تلك املعاهدة. وقد ذكر االإمام 
ال�سيباين)3( خرب �سلح احلديبية مع اأهل مكة وما جرى فيه من مفاو�سات واأمور 
تدل على مقدار ما كان عند القوم من �سدة احلذر م�ستعملني اأ�سلوب التاأجيل واالأخذ 
والرد، وعملوا على اأن يجتنبوا يف العقد كل ما من �ساأنه اأن يكون �سابقة اأو يكون 
حجة تف�سيل فريق على فريق. وقد ت�سامح النبي )�سلى الله عليه و�سلم( كثريًا يف 
و�سع �سيغة العقد)4(. وقال: )�سلى الله عليه و�سلم( )ال تدعوين قري�ض اليوم اإىل 
خطه ي�ساألوين فيها �سلة الرحم اإال اأعطيتهم اإياها()5(. واأي�سًا ما مت فى معركة بدر 
الكربى يف ال�سنة الثانية من الهجرة)6(، ويف حروب امل�سلمني �سد الفر�ض يف بالد ما 
وراء النهر اإبان اخلالفة الرا�سدة، وما مت يف هذه الوقائع من مفاو�سات م�سنية بني 
امل�سلمني وغريهم من اأجل االتفاق على تبادل االأ�سرى وفدائهم اأو اإطالق �سراحهم)7(، 
والتباحث حول �سروط ال�سلح اأو الهدنة اأو اإقرار دعائم ال�سلم وتوطيده. وكل ذلك 

�إحياء علوم �لدين �لإمام �أبي حامد حممد بن حممد �لغز�يل، عامل �لكتب، دم�سق، )د.ت(، )د.ط(، ج1 �ص38.   )1( 
�لطبعة  �لقاهرة،  �لعربية،  �لنه�سة  د�ر  �أبو�لوفا،  د.�أحمد  �لإ�سالم،  �سريعة  يف  �لدولية  و�لعالقات  �لدويل  �لقانون  بقو�عد  �لإعالم  كتاب    )2( 

�لأوىل، 1421هـ/2001م ج9 �ص221.
حممد بن �حل�سن �ل�سيباين ولد بو��سط ون�ساأ بالكوفة وعا�ص ببغد�د. تفقه على يد �أبي حنيفة ولزم مالكًا و�نتهت �إليه رئا�سة �لفقه يف    )3( 
�لعلم،  د�ر  �أبي حامت،  �لرجال:322، �جلرح و�لتعديل لبن  �أ�سماء  �لكمال يف ترتيب  �نظر: ) خال�سة تهذيب  �لعر�ق. تويف �سنة 182هـ 

بريوت226/7، �سري �أعالم �لنبالء9 /303(.
�سرح �ل�سري �لكبري، �لإمام حممد بن �حل�سن �ل�سيباين، مطبعة �سركة �لعالنات �ل�سرقية، 1971م، )د.ط(، ج2 �ص463-461.   )4( 

�أخرجه �لبخاري يف �سحيحه كتاب �ل�سروط، باب �ل�سروط يف �جلهاد و�مل�ساحلة مع �أهل �حلرب، برقم 2731، ج10/�ص77، )�سحيح    )5( 
�لبخارى، �ملكتبة �ل�سلفية، �لقاهرة، )د.ت(، )د.ط((.

�نظر �ل�سرية �لنبوية لأبى حممد عبد �مللك بن ه�سام، د�ر �لثقوي للن�سر و�لتوزيع، �سرب �خليمة، 2004م، ج2 �ص150-145.   )6( 
�لعالقات �لدولية بني �لأ�سول �لإ�سالمية وبني خربة �لتاريخ �لإ�سالمي، د. �أحمد عبد �لوني�ص �ستا، مركز �لبحوث و�لدر��سات �ل�سيا�سية،    )7( 

طبعة �أوىل 2000م ، �ص387.
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يتم عرب اإر�سال الر�سل وتلقي ال�سفراء)1(، وقد قال )�سلى الله عليه و�سلم(: )جاهدوا 
امل�سركني باأموالكم واأنف�سكم واأل�سنتكم()2(، ومعلوم اأن اجلهاد بالل�سان اإنا يكون 

باحلجة والربهان وهذا من خ�سائ�ض املفاو�سات الدولية.
التي  الو�سيلة  ارتباط  حيث  من  التفاو�سية  بالعملية  يخت�ض  فيما  واأخريًا   
ي�ستخدمها املفاو�ض امل�سلم يف تفاو�سه مع الغري بالغاية من هذا التفاو�ض، فاإنه اإذا 
كانت اعتبارات امل�سلحة وال�سيا�سة ال�سرعية تق�سي باأن يكون للمفاو�ض امل�سلم حرية 
العملية  وطبيعة  يتفق  مبا  مفاو�ساته  ي�ستخدمها يف  التي  للو�سائل  بالن�سبة  احلركة 
التفاو�سية يف ذاتها، فاإن هذه احلرية مقيدة بوجوب اأن تكون تلك الو�سائل يف نطاق 
ما هو جائز ومباح �سرعًا)3(. ف�ساًل عن اأن حتديد �سبل واإجراءات حتقيق امل�سلحة 

ينبغي اأن يتم من خالل الت�ساور امل�ستمر بني احلاكم امل�سلم والفريق املفاو�ض.
ونخل�ض مما �سبق اإىل اأن اأهمية املفاو�سات كو�سيلة من الو�سائل ال�سلمية   
لف�ض النزاعات تتمثل يف تبادل احلوار واملجادلة واالإقناع العقلي. ويقدم كل طرف 
بني  التوفيق  الفريقان  يحاول  وبعدها  املعرو�سة،  للم�ساألة  وت�سوراته  مقرتحاته 
امل�سالح املتعار�سة للدول يف جو من التفاهم واالحرتام املتبادل، ويف اإطار حتقيق 
العديد من اأهداف العالقات الدولية. االأمر الذي يتطلب تنازالت متبادلة ومتوازنة من 

الطرفني دون اأن مت�ض القيم االأ�سا�سية وامل�سالح العليا للدول.
املطلب الثاين

�لو�ساطة و�مل�ساعي �حلميـــــــدة 
الو�ساطة يف اللغة: َو�َسَط و�سطًا وو�ُسوطًا. وو�سط ال�سيء ا�سم ملا بني طرفيه   
وهو منه وبع�ض مما ي�ساف اإليه. ويف التنزيل قوله تعاىل: }وََكَذلِكَ جَعَلْنَاُكمْ ُأمًَّة 
وَسًَطا{]�لبقرة: 143[. والو�سط من ال�سيء خياره وخري االأمور اأو�ساطها. والوا�سطة 

كتاب �لإعالم د. �أحمد �أبو �لوفا، مرجع �سابق، ج9 �ص237.   )1( 
�أخرجه �أبود�وود يف �سننه، كتاب �جلهاد، باب كر�هية ترك �لغزو برقم2506، عن �أن�ص، ج7/�ص181.   )2( 

�لعالقات �لدولية بني �لأ�سول �لإ�سالمية وبني خربه �لتاريخ �لإ�سالمي د.�أحمد عبد�لوني�ص �ستا، مرجع �سابق، �ص 393.   )3( 
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رة يف و�سطها. ويقال هو يف وا�سطة قومه اأي: و�سيط فيهم. وقد تاأتي  يف القالدة الدُّ
الو�ساطة مبعنى الو�سيلة)1(.

االأ�ساليب  من   )Mediation( الو�ساطة  تعترب  الدويل  القانون  ظل  يف  اأما   
بني  ليوفق  ثالث  طرف  فيها  يتدخل  الدولية.  املنازعات  لت�سوية  امل�سهورة  ال�سلمية 
ويقوم  بينهم،  القائمة  اخلالفات  حل  اإىل  وليدعوهم  املتنازعة  االأطراف  ادعاءات 

بتقدمي مقرتحاته اخلا�سة الهادفة اإىل حل توفيقي مقبول على نحو متبادل)2(. 
والتوترات،  العدائية  االأعمال  تخفيف  اإىل  تهدف  باأنها  الو�ساطة  وتتميز   
وحتقيق حل ودي للنزاع من خالل عملية �سيا�سية ت�سيطر عليها االأطراف. وقد تهدف 
اأحيانًا اإىل حتقيق حل موؤقت، مثل تنفيذ وقف اإطالق النار حني يكون القتال قد بداأ. 
اأو و�سع حل دائم والت�سدي بذلك ملعاجلة اأ�سا�ض النزاع. بيد اأن كل ذلك يعتمد على 
ما اإذا كان النزاع نف�سه ميثل لالأطراف م�ساألة ت�ستجيب للت�سوية ال�سيا�سية، اأو اأنه 
ي�ستمل على مطالبات م�سادة قانونية ال يتي�سر حل تعقيداتها، اإاّل عن طريق و�سيلة 

اأخرى)3(. 
ومبا اأن الو�سيط يعد م�ساركًا ن�سطًا يف املفاو�سات التي تقوم بني االأطراف   
املتنازعة، فاإنه بالتايل يتمتع بحقوق وا�سعة، وعليه اأن يتقيد بالتزامات معينة. فهو 
ي�ستطيع من خالل املفاو�سات اأن يقرتح تعديل مطالب االأطراف املتنازعة، ويتقدم 
مبقرتحات بديلة تهدف اإىل تقريب وجهات النظر بني االأطراف املتنازعة. وهذا يتطلب 
ملواقفهم  متفهم  الو�سيط  باأن  قناعتهم  عن  تنم  تامة  بثقة  النزاع  اأطراف  ي�سعر  اأن 
ويتحلى بالكفاءة املطلوبة لتنفيذ و�ساطته اإزاء ذلك النزاع، بعيدًا عن امليل اأو التحيز 
الأي طرف منهم)4(. فاإذا جنحت الو�ساطة فاإنها قد تتوج باتفاق يوقع وي�سدق عليه 
من قبل الو�سيط، اأو االأطراف املعنية اأو بتبادل الر�سائل اأو االإعالن، اأو اأي �سيغة 

معجم منت �للغة، �ل�سيخ �أحمد ر�سا، من�سور�ت د�ر مكتبة �حلياة، بريوت، لبنان 1377هـ/1958م، )د.ط(، ج5 �ص 753-752.   )1( 
دليل ت�سوية �ملنازعات بني �لدول، مرجع �سابق، �ص49.   )2( 

�ملرجع �ل�سابق، �ص51-50.   )3( 
ت�سوية �لنز�عات �لدولية �سلميًا، د.�سالح يحي �ل�ساعري، مكتبة مدبويل، 2006م، )د.ط(، �ص60-58.   )4( 
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يكون من �ساأنها التو�سل اإىل ت�سوية النزاع. اأما اإذا ف�سلت الو�ساطة فاإن هذا قد يدفع 
االأطراف اإىل البحث عن و�سيلة اأخرى. وذلك الأن املقرتحات املقدمة من الو�سيط وكل 
االأطراف  عليها  توافق  مل  ما  االإلزامية  بالقوة  تتمتع  ال  اإليها  يتو�سل  التي  النتائج 

املتنازعة)1(.
 ،)Good Office( ويقرتب من مفهوم الو�ساطة ما ي�سمى بامل�ساعي احلميدة  
وهذه واإن مل يرد الن�ض عليها يف امليثاق �سراحة باعتبارها من بني الو�سائل ال�سلمية 
 )33( للمادة  ال�سمني  التف�سري  اإطار  يف  تلقائيًا  تدخل  اأنها  اإاّل  النزاعات،  لت�سوية 
الو�سائل  من  اأو غريها  عبارة  الو�سائل  تلك  تعداد  بعد  اأ�سافت  الذكر حيث  �سالفة 

ال�سلمية التي يقع عليها اختيارها(.
وامل�ساعي احلميدة اأو ما ي�سمى اأحيانًا باخلدمات الودية، هي امل�سعى الذي   
تقوم به مبدئيًا دولة اأو عدة دول لدي دولتني اأو اأكرث بق�سد تقريب وجهات النظر 
واإيجاد اأر�سية م�سرتكة بينهما، متكنها من ال�سروع يف املفاو�سات اأو ا�ستئنافها 

للو�سول اإىل ت�سوية الق�سية العالقة وت�سفيتها)2(.
واإذا كانت كل من امل�ساعي احلميدة والو�ساطة، تهدفان اإىل منع ن�سوب حرب   
اأو و�سع حد حلرب قائمة بني دولتني، اإاّل اأنهما تختلفان يف دور الطرف الثالث. ففي 
حالة امل�ساعي احلميدة يكتفي هذا الطرف بخلق الظروف املالئمة ملفاو�سات مبا�سرة، 
اإما مب�ساعدة االأطراف على حتديد نقاط اخلالف، اإو باإقامة الظروف املادية للقاء. اأما 
الو�ساطة فتفرت�ض تدخاًل اأكرث فاعلية، ويقرتح الو�سيط قاعدة االتفاق ويبذل جهودًا 

ليجعله مقبواًل من االأطراف)3(.
يف  كويالر(  دي  برييز  )خافري  املتحدة  لالأمم  ال�سابق  العام  االأمني  وذكر   
تعليقه على اأهمية امل�ساعي احلميدة: )اأن االإقناع اإذا كان ناجحًا فاإنه ي�سكل �سالحًا 

�ملرجع �ل�سابق، �ص59.   )1( 
قانون �لعالقات �لدولية، د.�أحمد �سرحال، �ملوؤ�س�سة �جلامعية للدر��سات و�لن�سر، بريوت، لبنان، �لطبعة �لثانية، 1993م، �ص 438.   )2( 

�لقانون �لدويل �لعام، �إ�سماعيل �لغز�ل، �ملوؤ�س�سة �جلامعية للدر��سات و�لن�سر، بريوت، لبنان، 1986م، �ص174.   )3( 
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اأكرث م�ساء من ال�سغط، الأنه يجعل الطرف املقتنع حليفًا للحل. فاإذا اأردت اأن تكون 
احلل  �سرورة  وتو�سح  احلل.  ف�سيلة  على  تربهن  اأن  فعليك  االإقناع،  من  متمكنًا 
الو�سط وتقنع الطرف املعني اأن االتفاق اليوم هو اأكرث فائدة له من ن�سر م�سكوك فيه 

غدًا)1(.
مار�سوا  قد  االأوائل  امل�سلمني  اأن  فنجد  االإ�سالمية،  ال�سريعة  نطاق  يف  اأما   
الو�ساطة وامل�ساعي احلميدة كو�سائل �سلمية حلل النزاعات ولتجنب ن�سوب القتال، 
االأوىل من  ال�سنة  الدالة على ذلك ما حدث يف  االأمثلة  اإىل احلرب. ومن  اللجوء  اأو 
الهجرة خالل )�سرية حمزة بن عبد املطلب( حيث اعرت�ست عريًا لقري�ض جاءت من 
بينهم جمدي بن عمرو)2(،  للقتال. فم�سى  فالتقوا حتى ا�سطفوا  ال�سام تريد مكة، 
وي�سيف الواقدي)3(: )فلم يزل مي�سي اإىل هوؤالء واإىل هوؤالء حتى ان�سرف القوم، 
وان�سرف حمزة راجعًا اإىل املدينة يف اأ�سحابه. وتوجه اأبوجهل يف عريه واأ�سحابه 
اإىل مكة ومل يكن بينهم قتال. فلما رجع حمزة اإىل الر�سول )�سلى الله عليه و�سلم( 
خربه مبا حجز بينهم جمدي واأنهم راأوا منه ن�سفه لهم)4( فقال: )اإنه ما علمت ميمون 

النقيبة مبارك االأمر اأو قال ر�سيد االأمر()5(.
الفرق  بني  الو�سيط  بدور  يقوم  من  موا�سفات  بع�ض  احلادثة  هذه  وتبنّي   

املتنازعة وهي: 
اأنه وجد القبول من الفريقني فقد كان جمدي بن عمرو )حليفًا للفريقني(.  /1

اأن يقدم احللول ويحاول اأن يقرب بني وجهات النظر املختلفة. ويت�سح ذلك من   /2
قول الواقدي. )فلم يزل مي�سي اإىل هوؤالء وهوؤالء حتى ان�سرف القوم(.

دليل ت�سوية �ملنازعات �لدولية، مرجع �سابق، �ص43.   )1( 
مل �أقف له على ترجمة، و�إمنا ذكره �لع�سامي يف معر�ص هذه �لق�سة يف كتابه �سمط �لنجوم �لعو�يل يف �أنباء �لأو�ئل و�لتو�يل، مكتبة    )2( 

�لور�ق، )د.ت(، )د،ط(، �ص246.
�أبو عبد �لله حممد بن عمرو بن و�قد �ل�سهمي �لأ�سلمي �ملدين �لو�قدي ولد باملدينة وكان تاجر حنطة و�ساعت ثروته فانتقل �إىل �لعر�ق    )3( 
وتويف بها. له م�سنفات عديدة منها: �ملغازي �لنبوية، وفتح �إفريقية وفتح �لعجم وفتح م�سر وتف�سري �لقر�آن و�أخبار مكة وتاريخ �لفقهاء 

وغريها. )�لأعالم، خري�لدين �لزركلي، د�ر �لعلم للماليني، بريوت، لبنان، �لطبعة �ل�سابعة، 1986م، ج6/�ص311(.
�نظر كتاب �ملغازي حممد بن عمر بن و�قد، عامل �لكتب، بريوت 1405هـ/1984م، ج1 �ص10-9.   )4( 

ذكره �لع�سامي يف �سمط �لنجوم، مرجع �سابق، �ص246.   )5( 
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اأن ال ينحاز اإىل فريق دون االآخر، فتجد بالتايل و�ساطته القبول ويظهر ذلك يف   /3
قول حمزة للم�سطفى )�سلى الله عليه و�سلم(، اأنهم راأوا منه ن�سفه لهم.

وقد تاأتي الو�ساطة مب�سمى ال�سفاعة لقوله )�سلى الله عليه و�سلم(: )اأف�سل   
تفك  ال�سفاعة  قال:  الل�سان؟  �سدقة  وما  الله  ر�سول  يا  قيل  الل�سان  �سدقة  ال�سدقة 
بها االأ�سري وحتقن الدم وجتر بها املعروف اإىل اأخيك وتدفع عنه كريهته()1(. ويف 
احلديث ماال يخفى من اإ�سارات وا�سحة اإىل ال�سفاعة كو�سيلة ملعاجلة حالة اأ�سرى 
احلرب ووقف اإطالق النار الذي به حتقن الدماء مما يوؤدي ذلك اإىل دفع املكاره عن 

االآخرين.
وقد تاأتي الو�ساطة يف معنى ال�سلح الذي هو اإنهاء للخ�سومة وقطع للمنازعة.   
لقوله عز وجل: }وَإِنْ َطائَِفَتاِن مِنَ امُلؤْمِنِنيَ اْقَتَتُلوا َفَأصْلِحُوا بَيْنَهُمَا َفِإنْ بََغتْ إحدَاهُما 
َّتِي َتبْغِي حَتَّى َتفِيءَ إِلَى َأمِْر اهللِ َفِإنْ َفاءَتْ َفَأصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالعَدِْل  عََلى اُلخْرَى َفَقاتُِلوا ال
وََأْقسُِطوا إِنَّ اهلَل يُحِبُّ امُلْقسِطِنيَ{]�حلجر�ت: 9[. وال�سلح �سرعًا هو: )معاقدة يتو�سل 
بها اإىل موافقة بني خمتلفني( اأي: متخا�سمني)2(. وقد جاء يف ك�ساف القناع )ال يقع 
ال�سلح يف الغالب اإاّل عن انحطاط رتبة اإىل ما دونها على �سبيل املداراة لبلوغ بع�ض 
الغر�ض اإىل الو�سول اإىل بع�ض احلق. وهو من اأكرب العقود فائدة ملا فيه من قطع 
النزاع وال�سقاق()3(. اإاّل اأننا جند اأي�سًا اأن ال�سلح يف ال�سريعة االإ�سالمية من�سبط 
بني  )ال�سلح جائز  عليه و�سلم(:  الله  لقوله )�سلى  اأحكام احلالل واحلرام  مبراعاة 
امل�سلمني اإال �سلحًا حرم حالاًل اأو اأحل حرامًا()4(. فاإذا كان االأمر على هذا النحو 
بني امل�سلمني بع�سهم البع�ض، فمن باب اأوىل االنت�سار الأحكام ال�سريعة االإ�سالمية 

يف النزاعات بني امل�سلمني مع غريهم من امللل االأخرى.
�أخرجه �لبيهقي يف �سعب �لإميان، برقم 7682 حتقيق حممد �ل�سعيد زغلول، د�ر�لكتب �لعلمية، بريوت، طبعة �أوىل1410هـ، ج6/�ص 124.   )1( 

ك�ساف �لقناع عن منت �لإقناع من�سور بن يون�ص بن �إدري�ص �لبهوتي، د�ر �لفكر، بريوت، 1402ه/1982م، )د.ط(، ج3 �ص390.   )2( 
�ملرجع �ل�سابق، ج3 �ص391-390.   )3( 

�أخرجه �أبو د�وود يف �سننه، كتاب �ل�سلح، باب يف �ل�سلح، برقم3569عن �أبي هريرة ج3/�ص466. )�سنن �أبى د�وود، د�ر �لفكر، بريوت،    )4( 
طبعة �ويل، 1420ه/2001م(.
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االأمر  ملا عليه  اإ�سارات فقط  ال�سريعة، والتي هي  املقتطفات  تلك  وبا�ستقراء   
فيما يتعلق بالو�ساطة وامل�ساعي احلميدة يف ال�سريعة االإ�سالمية. جند اأنه ال م�ساحة 
يف اال�سطالح، اإذ اأن كل تلك املفردات التي تزخر بها اللغة وا�سطلح على معانيها 
واملعاهدات  الدويل  القانون  وثائق  يف  اليوم  املتداول  املعنى  ذات  توؤدي  الفقهاء 
الدولية. باالإ�سافة اإىل معاين اأخرى تت�سمنها تلك املفردات بيد اأنها تخرج عن نطاق 

هذا البحث.
املطلب الثالث

ت�سوية �لنز�ع عن طريق �ملنظمات �لإقليمية
املنظمات االإقليمية اأو الوكاالت هي تلك التي تن�ساأ مبعاهدات اإقليمية متعددة   
الأداء  وذلك  دولية،  قانونية  ب�سخ�سيه  تتمتع  دائمة  موؤ�س�سة  �سورة  يف  االأطراف 
املنازعات. ومن  ت�سوية  ذلك  واالأمن مبا يف  ال�سلم  ميدان حفظ  اأو�سع يف  وظائف 
اأمثلة الوكاالت االإقليمية جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة االأفريقية. وقد اأ�سارت 
 Regional( من ميثاق االأمم املتحدة اإىل الوكاالت واملنظمات االإقليمية )املادة )33
organizations()1( بو�سفها اإحدى الو�سائل ال�سلمية التي ينبغي للدول االأطراف 

و�سعها �سمن خيارات طرق ف�ض النزاع. وف�ساًل عن ذلك فقد تناولها امليثاق يف 
الف�سل الثامن ويف املادة )52( على نحو اأكرث حتديدًا بقدر ما يتعلق االأمر بت�سوية 

النزاعات �سلميًا. والتي تن�ض على اأنه:
لي�ض يف هذا امليثاق ما يحول دون قيام تنظيمات اأو وكاالت اإقليمية تعالج من   /1
االإقليمي �ساحلًا  العمل  يكون  ما  الدويل  ال�سلم واالأمن  املتعلقة بحفظ  االأمور 
فيها ومنا�سبًا ما دامت هذه التنظيمات اأو الوكاالت االإقليمية ون�ساطها متالئمة 

مع مقا�سد  االأمم املتحدة ومبادئها.

دليل ت�سوية �لنز�عات �لدولية، مرجع �سابق، �ص106.   )1( 
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يبذل اأع�ساء االأمم املتحدة الداخلون يف مثل هذه التنظيمات، اأو الذين تتاألف   /2
عن  املحلية  للمنازعات  ال�سلمي  احلل  لتدبري  جهدهم  كل  الوكاالت  تلك  منهم 
طريق هذه التنظيمات االإقليمية اأو بوا�سطة هذه الوكاالت وذلك قبل عر�سها 

على جمل�ض االأمن. 
على جمل�ض االأمن اأن ي�سجع على اال�ستكثار من احلل ال�سلمي لهذه املنازعات   /3
االإقليمية  الوكاالت  تلك  بوا�سطة  اأو  االإقليمية  التنظيمات  هذه  بطريق  املحلية 

بطلب من الدول التي يعنيها االأمر اأو باالإحالة عليها من جانب جمل�ض االأمن.
ال تعطل هذه املادة بحال من االأحوال تطبيق املادتني )34( و)35( من امليثاق.  /4

ونظرًا ملا هدف اإليه امليثاق من اأن يكون ملنظمة االأمم املتحدة ال�سلطان الوا�سع   
ال�سامل يف م�سائل احلرب وال�سلم. فقد راأى اأن يدمج يف نظام االأمن اجلماعي الذي 
امل�ستقبل والتي  تن�ساأ يف  التي  اأو  االإقليمية،  التنظيمات  تلك  اأ�س�ض عاملية  اأقيم على 
من �ساأنها اأن تعاون الهيئة على حتقيق مقا�سدها دون اأن ت�سعف من �سلطانها)1(. 
ويف احلقيقة اأن ما ي�ساعد على تطور العمل االإقليمي يف اإطار املنظمات االإقليمية هو 
وجود روابط متعلقة بالدين واللغة واالأ�سل واالأفكار واملعتقدات واملا�سي التاريخي 
واحلا�سر امل�سرتك. وهذه الروابط من �ساأنها تقوية العالقات؛ الأنها تخلق نوعًا من 
التوا�سل عند االإنخراط يف التنظيمات الدولية.مما يك�سب املنظمة االإقليمية املقدرة 
اأف�سل من املنظمة العاملية)2(.  اإليها ب�سكل  على التعبري عن حاجات الدول املن�سمة 
وتتناول الوكاالت والتنظيمات االإقليمية معظم و�سائل الت�سوية ال�سلمية للمنازعات 
املدرجة يف املادة )33( من امليثاق. وتقدم الطرق التقنية للجوء اإىل ا�ستخدام هذه 
الو�سائل، اأو عن طريق تكليف هيئات دائمة باخت�سا�سات معينة لهذا الغر�ض. وفيما 
يتعلق باآلية ف�ض النزاعات يف هذه املنظمات، جند اأن �سكوكها التاأ�سي�سية تت�سمن 

�لأحكام �لعامة يف قانون �لأمم،  د.حممد طلعت �لغنيمي، من�ساأة �ملعارف �ل�سكندرية، 1971م، )ب.ط(، �ص808-807.   )1( 
مبادئ �لعالقات �لدولية، �أ.د.�سعد حقي توفيق، د�ر و�ئل للن�سر و�لتوزيع، �لطبعة �لثانية، 2004م، �ص381- 382.   )2( 
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بنود تتعلق بالت�سوية ال�سلمية للمنازعات النا�سئة عن تف�سري اأو تطبيق اأحكامها)1(.
اإطار املبداأ املذكور حول دوراملنظمات االإقليمية يف ت�سوية املنازعات  ويف   
ومن الناحية العملية، وعلى �سبيل املثال فيما يتعلق بجامعة الدول العربية جند هذا 

املبداأ قد طبق يف حاالت كثرية اأبرزها:
جمل�ض  اإىل  لبنان  تقدمت  حيث  1958م  عام  لبنان  باأزمة  اخلا�سة  احلالة   /1
يف  املتحدة  العربية  االإمارات  بها  تقوم  التي  التدخل  اأعمال  �سد  ب�سكوى  اجلامعة 
االأزمة  اللبنانية عر�ض هذه  الرغم من حماوالت احلكومة  الداخلية. وعلى  �سوؤونها 
على االأمم املتحدة، اإاّل اأن هذه االأخرية قد ا�ستجابت للرغبة التي اأبدتها بع�ض الدول 

االأع�ساء من �سرورة التعامل مع االأزمة يف اإطار جامعة الدول العربية.
وهو  ) 1961م- 1963م(  – الكويتي  العراقي  بال�سراع  اخلا�سة  احلالة   /2
الكويت،  دولة  با�ستقالل  االعرتاف  العراق  رف�ض  اأعقاب  يف  ن�ساأ  الذي  النزاع 
– ولي�ض  العربية  الدول  جامعة  كانت  اأي�سًا  .فهنا  اأرا�سيه  اإىل  ب�سمها  ومطالبته 
منظمة االأمم املتحدة – هي التي قدر لها اأن تقوم بالدور الرئي�ض يف احتواء النزاع. 
وجنحت يف اإر�سال قوات عربية للف�سل بني الطرفني املتنازعني، واإقناع دولة الكويت 
باملبادرة اإىل طلب ان�سحاب القوات االأجنبية )الربيطانية( التي كانت قد ا�ستقدمتها 

اإىل اأرا�سيها)2(.
ومن ناحية اخري جند عدم التجاوب من جمل�ض االأمن فى الطلب املقدم من   
جمل�ض جامعة الدول العربية فى ق�سية )لوكربي( ب�ساأن جتنب اتخاذ اي اجراءات 
ق�سرية �سد ليبيا واإعطاء الفر�سة ملحكمة العدل الدولية وللجنة جامعة الدول العربية 
من �أمثلة ذلك جند �أن �ملادة )5( من ميثاق جامعة �لدول �لعربية متنح جمل�ص �جلامعة �لذي يتاألف من  مثلني عن جميع �لدول �لأع�ساء    )1( 
فيها دورً� حتكيميًا، ومتى ما طلبت �لدول �ملتنازعة �إىل جمل�ص �جلامعة ت�سوية �لنز�ع فاإن قر�ر �ملجل�ص يكون نافذً� وملزمًا مع مر�عاة �أن 
�لدول �لتي ن�ساأ بينها �لنز�ع =ل ت�سرتك يف مد�ولت وقر�ر�ت �ملجل�ص. و�أي�سًا و�سعت �ملادة )19( من ميثاق منظمة �لوحدة �لإفريقية مبد�أ 
ت�سوية �ملنازعات بالو�سائل �ل�سلمية وق�ست باإن�ساء جلنة و�ساطة وتوفيق وحتكيم يكون تاأليفها و�سروط عملها حمددة بربتوكول م�ستقل 

يعترب جزًء متممًا للميثاق. )�نظر دليل ت�سوية �ملنازعات �لدولية، مرجع �سابق، �ص108- 111(.
مقال بعنو�ن: �ملنظمات �لدولية و�لتطور�ت �لر�هنة يف �لنظام �لدويل، د.�سادق حمرو�ص، جملة �ل�سيا�سة �لدولية، �كتوبر 1995م، �لعدد    )2( 

122، �ص886.
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التي �سكلت من وزراء خارجية م�سر وليبيا و�سوريا واملغرب وموريتانيا واالأمني 
املعنية  باالأطراف  والعاجلة  الالزمة  االت�ساالت  كافة  الإجراء  العربية،  للجامعة  العام 
واالأمم املتحدة، بهدف اإيجاد حل لالأزمة وفق اأحكام امليثاق ومبادئ القانون الدويل. 
ولكن جمل�ض االأمن كان قد تهياأ بالفعل الإ�سدار قراره رقم )748( املت�سمن للعقوبات 
�سد ليبيا يوم 1992/3/31م. بعد اأ�سبوع واحد من اإبالغ موقف اجلامعة العربية 
اإليه. وردت اللجنة على قرار العقوبات عقب اجتماع مطول و�سدر بيان با�سم االأمني 

العام للجامعة العربية جاء فيه:
اإن قرار العقوبات �سد ليبيا ال يتيح الفر�سة الكافية ملزيد من التحرك من اأجل   /1
حتقيق الت�سوية الدبلوما�سية التي اتفق عليها االأمينان العامان للجامعة العربية 

واالأمم املتحدة .
التاأكيد من جديد على جتاوب ليبيا ومرونتها جتاه كافة املبادرات الرامية اإىل   /2
حل االأزمة ويف اإطار ال�سرعية ومبادئ القانون الدويل. واإعالن ليبيا اإدانتها 

لالإرهاب بكافة �سوره.
اجلامعة  جمل�ض  بقرارات  االأمن  جمل�ض  اهتمام  لعدم  االأ�سف  عن  االإعراب   /3

العربية)1(.
الوحدة  ومنظمة  العربية  الدول  جامعة  قبل  من  الت�سامن  حملة  بلغت  وقد   
االأفريقية وحركة عدم االنحياز ومنظمة املوؤمتر االإ�سالمي ذروتها يف موؤمتر القمة 
العربي الذي انعقد يف القاهرة يف يونيو 1996م. وجاء البيان اخلتامي معربًا عن 
القلق البالغ اإزاء االأ�سرار الب�سرية واملادية التي حلقت بال�سعب الليبي من االإجراءات 
هذه  م�ساعي وجهود  مع  االأمن  واأن عدم جتاوب جمل�ض  عليه.  املفرو�سة  الق�سرية 
ال�سعب  معاناة  من  االأزمة و�ساعف  اىل حل  الو�سول  من  كثريًا  اأخر  قد  املنظمات 
الليبي . وقد جاء يف ختام البيان اأن ا�ستمرار هذه العقوبات من �ساأنه اأن يدفع الدول 

ق�سايا عربية يف �لقانون �لدويل �ملعا�سر، د.فتح �لرحمن عبد �لله �ل�سيخ، �لقاهرة، �لطبعة �لويل، 1996م، �ص 210-209.   )1( 
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العربية اىل النظر يف الو�سائل املمكنة لتجنب ال�سعب الليبي مزيدًا من االأ�سرار)1(.
اأنه بالرغم مما انطوى عليه هذا البيان يف خامتته من تهديد وا�سح  وجند   
من قبل املوؤمترين باتخاذ و�سائل ترفع هذه العقوبات، وبرغم كل هذا اجلهد العربي 
وهذا  قراراته.  يف  يعدل  مل  االأمن  جمل�ض  اأن  اإاّل  امل�سرتك،  واالإفريقي  واالإ�سالمي 
هو املاأزق الذي وجد فيه العرب اأنف�سهم بان�سمامهم ايل هيئة ت�سدر فيها قراراتها 

املتعلقة باأمر ال�سلم واحلرب باأغلبية مو�سوفة هي الدول العظمى.
اأنواعها وتباين  اأن املنظمات الدولية على اختالف  وبا�ستقراء ما�سبق جند   
مبا  املعا�سر  الدويل  التنظيم  ظل  يف  اأ�سا�سية  دعامات  متثل  اأ�سحت  قد  مهامها، 

تعك�سه من حقيقة االأو�ساع القائمة بني اأع�ساء اجلماعة الدولية.

�ملرجع �ل�سابق، �ص 211.   )1( 
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املبحث الثاين
�لطرق �ملختلطة بت�سوية �ملنازعات �لدولية

املطلب االأول
�لتحقيـــق 

التحقيق لغة: من حقَّ حقًا وحقوقًا: �سار حقًا وثبت. وحقق ال�سيء اإذا اأثبته   
واأوجبه، و�سار عنده حقًا ال ي�سك فيه، بل هو منه على يقني)1(.

الو�سائل  اأحد  يعترب  الدويل  القانون  ظل  يف   )Inspection( والتحقيق   
الراأي  بينها خالفات يف  تثور  عندما  الدول  اإليه  وتلجاأ  املنازعات  لت�سوية  ال�سلمية 
حول نقاط تتعلق بتكييف وقائع معينة؛ اإذا ف�سل يف �سحتها اأمكن بعد ذلك ت�سوية 
حتقيق  جلان  ت�سكيل  اإىل  النزاع  اأطراف  يعمد  الغاية  هذه  ولتحقيق  النزاع)2(. 
ويحددون مبوجب اتفاق خا�ض �سالحياتها. وتكون مهمة جلنة التحقيق ا�ستق�ساء 
احلقائق عن طريق اال�ستماع اإىل اأطراف النزاع، وفح�ض اأقوال ال�سهود ومناق�سة 
بق�سد  ذلك  وكل  املواقع)3(.  وزيارة  وامل�ستندات  الوثائق  وا�ستعرا�ض  اخلرباء 
اندالع  اإىل  واأدت  التي حدثت  االنتهاكات  ت�ساعد على حتديد  التي  املعلومات  جمع 
النزاع)4(، دون اأن يكون ذلك م�سفوعًا باإبداء مالحظات ميكن اأن توؤثر يف حتديد 
الطرف الذي تقع عليه م�سئولية قيام النزاع، بل تكون مهمة اللجنة قا�سرة على جمع 
اإما   ، فيقررا  �سوئها  على  يت�سرفا  كي  الطرفني  ت�سرف  حتت  وو�سعها  احلقائق 
الدخول يف مفاو�سات مبا�سرة بق�سد حل النزاع اأو عر�سه على التحكيم الدويل 
اأو على حمكمة دولية)5(. وميتاز التحقيق ب�سفة اجلمع بني اخل�سائ�ض الدبلوما�سية 

معجم منت �للغة �ل�سيخ �أحمد ر�سا، مرجع �سابق، ج2 �ص132.   )1( 
ت�سوية �لنز�عات �لدولية �سلميا د. �سالح يحي �ل�ساعري، مرجع �سابق، �ص63 .   )2( 

من �أمثلة ذلك فرق �لتفتي�ص �لتي �أر�سلت بعد حرب �خلليج �إىل �لعر�ق يف �لفرتة ما بني 1991- 1997م من قبل �لوكالة �لدولية للطاقة    )3( 
�لذرية ��ستنادً� �إىل �ل�سمانات �ملن�سو�ص عليها يف نظامها �لأ�سا�ص وتنفيذً� لقر�ر جمل�ص �لأمن رقم )687( �ل�سادر يف 3 �بريل 1991م 
�لذي ين�ص على ت�سكيل جلنة خا�سة تقوم على �لفور باأعمال تفتي�ص يف �ملوقع على قدر�ت �لعر�ق �لبيولوجية و�لكيميائية وما يتعلق منها 

بالقذ�ئف ��ستنادً� �إىل ت�سريحات �لعر�ق. )�ملرجع �ل�سابق، �ص68(.
�لقانون �لدويل �لعام، د.حممد �ملجذوب، مرجع �سابق، �ص686.   )4( 

مبادئ �لقانون �لدويل �لعام، د.عبد �لعزيز حممد �سرحان، مرجع �سابق، �ص511- 512.   )5( 
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والتقنيات الق�سائية لتزويد االأطراف بتقرير حمايد ي�سهل على �سوئه البحث عن حل 
ي�ستند على وقائع �سحيحة وثابتة)1(.

جلان  ت�سكيل  دائمًا  ي�ستدعي  ال  قد  االأمر  فاإن  اإليه،  االإ�سارة  جتدر  ومما   
للتحقيق، بل من املمكن اأن يقوم باإجرائه �سخ�ض واحد فقط تاأن�ض اإليه الدول. كاأن 
بتعيني  املتحدة  لالأمم  العام  االأمني  مبفاحتة  بينها  فيما  باالتفاق  املعنية  الدول  تقوم 

ممثل عنه للتحقيق يف وقائع ما)2(. 
وتعترب اتفاقيتي الهاي للت�سوية ال�سلمية للمنازعات الدولية لعامي 1899م-   
ثم  التحقيق على نحو �سامل)3(.  التي نظمت و�سيلة  االأوىل  1907م من االتفاقيات 
تطور بعد ذلك نظام التحقيق من اأجل اإبرام بع�ض االتفاقيات الدولية املتعددة االأطراف 
وذلك يف الفرتة بني عامي 1913م – 1915م  حيث مت اإبرام �سل�سلة من املعاهدات 
الثنائية بني الواليات املتحدة االأمريكية وبع�ض الدول االآ�سيوية واالأوربية يزيد عددها 
على ثالثني دولة وعرفت مبعاهدات )بريان()4(. ويف عام 1967م اعتمدت اجلمعية 
باأ�سماء خرباء  اإعداد �سجل  العام  االأمني  اإىل  فيه  قرارًا طلبت  املتحدة  لالأمم  العامة 
يف ميدان القانون الدويل وامليادين االأخرى، ميكن للدول االأطراف يف اأي نزاع اأن 
ت�ستعني بهم باالتفاق فيما بينها يف ا�ستق�ساء الوقائع املتعلقة بالنزاع. وطلبت اإىل 
الدول االأع�ساء تر�سيح عدد من رعاياها اأق�ساه خم�سة اأ�سخا�ض الإدراج اأ�سمائهم 

يف تلك القائمة)5(.
ت�سوية �لنز�عات �لدولية �سلميا، د.�سالح يحي �ل�ساعري، مرجع �سابق، �ص65.   )1( 

�إعالنًا �عتمدته �جلمعية �لعامة يف دورتها  �ساغت �للجنة �خلا�سة �ملعنية بتطوير مهمة تق�سي �حلقائق �لذي ت�سطلع به �لأمم �ملتحدة    )2( 
�لأمن  ملجل�ص  �ملتاحة  �حلقائق  تق�سي  و�سائل  ��ستخد�م  تعزيز  �إىل  �لإعالن  ويرمي  1988م.  �لعام  يف  جاءت  �لتي  و�لأربعني  �ل�ساد�سة 
و�جلمعية �لعامة و�لأمني �لعام لأد�ء وظائفهم �ملت�سلة ب�سون �ل�سلم و�لأمن �لدوليني. وقد ��ستخدمت تعابري �لتحري و�لتحقيق وتق�سي 
�حلقائق و�ل�ستق�ساء لتعرب جميعها عن ذلك �لنمط من �لإجر�ء �لذي قد تطلبه �لأطر�ف يف نز�ع دويل لإقامة جلنة حتقيق دولية. )دليل 

ت�سوية �ملنازعات �لدولية، مرجع �سابق، �ص30(.
�ل�سرف ول �مل�سالح �حليوية  �أنه: )يف �ملنازعات ذ�ت �لطابع �لدويل �لتي ل مت�ص  �ملادة )9( من �تفاقية لهاي عام 1907م على  ن�ست    )3( 
�لنا�سئة عن �ختالف يف �لر�أي حول نقاط تتعلق بالو�قع. فاإن �لدول �ملتعاقدة ترى من �ملالئم و �ملرغوب فيه، �أن على �لأطر�ف �لتي تعذر 
عليها �لتفاق بالو�سائل �لدبلوما�سية، �أن تقوم بقدر ما ت�سمح به �لظروف باإن�ساء جلنة دولية للتحقيق. بغر�ص ت�سهيل �لتو�سل �إىل حل 

لهذه �ملنازعات عن طريق تو�سيح �لوقائع من خالل ��ستق�ساء حمايد يحكمه �ل�سمري. ) �ملرجع �ل�سابق، �ص28(.
�لدبلوما�سية  �إحالة كل نز�ع ل يتي�سر حله بالطرق  �لذي دعا �يل عقدها وكانت تن�ص على  �لفرن�سي )بريان(  ن�سبة �يل وزير �خلارجية    )4( 

و�ملفاو�سات على جلنة حتقيق خا�سة )قانون �لعالقات �لدولية، د.�أحمد �سرحان. مرجع �سابق، �ص445(.
دليل ت�سو�سة �ملنازعات �لدولية، مرجع �سابق، �ص29.   )5( 
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اإاّل  االإلزامية،  بال�سفة  املبداأ  حيث  من  تتمتع  ال  التحقيق  جلان  كانت  واإذا   
اأن هناك اجتاهًا مغايرًا يف بع�ض االتفاقات الدولية اجلماعية. ومن ذلك ما ن�ست 
لعام 1982م، والتي تخول  البحار  لقانون  املتحدة  اتفاقية االأمم  املادة)5( من  عليه 
االأطراف املتعاقدة الطلب اإىل حمكمة حتكيم خا�سة اإجراء حتقيق للتثبت من بع�ض 
الوقائع التي ت�سببت يف ن�سوؤ نزاع حول تف�سري اأو تطبيق اأحكام االتفاقية. وتوؤكد 
الفقرة الثانية من املادة اأن نتائج التحقيق التي تنتهي اإليها املحكمة، تعترب ثابتة وباتة 

مامل يتفق االأطراف على خالف ذلك)1(.
ممثلي  من  لكل  ن�سخة  منه  ت�سلم  تقرير  بتحرير  التحقيق  خال�سة  وتتمثل   
الطرفني يف جل�سة علنية. ويتناول هذا التقرير �سرد الوقائع املطلوب التحقيق فيها، 
وبيان ما ظهر للجنة ب�ساأنها. من غري اأن يت�سمن اأي حكم بامل�سئولية نحو اأي طرف. 
الو�سيلة  اللجنة  اأن ي�ستخل�سا من تقرير  النزاع كامل احلرية يف  بل يرتك لطريف 

التي ميكن اللجوء اإليها لف�ض النزاع)2(.
ويت�سح مما �سبق اأن التحقيق ال يعترب و�سيلة نهائية لف�ض النزاع، بل هو و�سيلة   
ا�ستك�سافية لبواعث واأ�سباب النزاع، ومقدمة الختيار الو�سيلة االأن�سب من بني الو�سائل 

االأخرى �سواء كانت دبلوما�سية كاملفاو�سات اأو ق�سائية كالتحكيم والق�ساء الدويل.
املطلب الثاين
�لتوفيق  

�لتوفيق لغة: الَوفُق. وكل �سيء مت�سق متفق على تيفاق واحد، فهو وفق.   
ومنه املوافقة يف)معنى( امل�سادفة واالتفاق)3(. والتوافق االتفاق والتظاهر. وتوافقا 
تقاربا واجتمعا على اأمر واحد وافق كل �ساحبه. وا�ستوفق الله: �ساأله التوفيق. واإنه 
مل�ستوفق له باحلجة: اإذا اأ�ساب فيها .وجاءوا وفقًا اأي: متوافقني. والوفاق م�سدر 

�لقانون �لدويل �لعام، د.حممد �ملجذوب، مرجع �سابق، �ص687 – 688.   )1( 
�لعالقات �ل�سيا�سية �لدولية و��سرت�تيجية �د�رة �لزمات، د. ثامر كامل حممد �خلزرجي، د�ر جمدلوي، �لطبعة �لويل، 1425هـ/2005م،    )2( 

�ص260.
معجم كتاب �لعني، �أبو عبد �لرحمن بن �خلليل بن �أحمد �لفر�هيدي، د�ر �لر�سيد للن�سر، �لعر�ق، 1981م، )د.ط(، ج5 �ص226.   )3( 
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كاملوافقة ومنه قوله تعاىل: }جزَاءً ِوَفاقًا{]�لنباأ: 26[. اأي وافق العمل)1(.
اأما التوفيق )Conciliation( يف ظل التنظيم الدويل، يق�سد به حل النزاع   
اإىل  نزاعهم  اإخ�ساع  االأطراف على  يتفق  لهيئة حمايدة)2(، حيث  اأحالته  عن طريق 
اإجراء ت�سوية �سلمية تكفل لكل منهم من جهة تفهمًا اأف�سل لق�سية االآخر، عن طريق 
النزاع. ويزودهم من جهة  بتحقيق وتقييم مو�سوعيني جلميع جوانب  اال�سطالع 
للمطالبات  ق�سائي  ال  وتقييم  للتفاو�ض،  ر�سمي  غري  ثالث  طرف  بجهاز  اأخرى 
�سروط  حتديد  فر�سة  ذلك  يف  مبا  االآخر،  اإزاء  الأحدهم  القانونية  وغري  القانونية، 
حل ميكن اأن يجد القبول من جانبهم. فهو بالتايل اإجراء للت�سوية ال�سلمية يجمع بني 

عنا�سر التحقيق والو�ساطة معًا)3(.
يف  االأوىل  اأن  التوفيق،  وطريقة  التحقيق  طريقة  بني  اجلوهري  والفرق   
النزاع دون  اأ�سباب  ملعرفة  الوقائع  بالتدقيق يف  القيام  تقت�سر على جمرد  االأ�سل 
يت�سمن ف�ساًل عن درا�سة جوانب  التوفيق  اأن  باقرتاح حل معني. يف حني  التقدم 
النزاع �سالحية اقرتاح احلل املنا�سب)4(. ومن جهة اأخرى جند اأن جلان التوفيق 
ت�سبه من حيث مهمتها هيئات التحكيم والق�ساء، اإاّل اأنها تختلف عنها من حيث �سفة 
القرار الذي تتخذه. فقرار جلنة التوفيق لي�ست له اأي �سفة اإلزامية وللدول �ساحبة 
ال�ساأن اأن تاأخذ به اأو ترف�سه. بينما يلزم قرار التحكيم اأوحكم الق�ساء يلزم اأطراف 

النزاع ويتعني عليهم تنفيذه يف كل جزئياته)5(. 
النزاع،  اأطراف  والتوفيق كما قد يكون اختياريًا معلقًا على موافقة جميع   
بحيث يعترب منتهيًا اإذا  مل تقبل الدعوة ال�ستخدامه، اأو مل يتفق االأطراف على ذلك. 
اإاّل اأنه قد يتم الن�ض اأحيانًا على التوفيق االإلزامي. واالإلزامية يف هذه احلالة تتعلق 

معجم منت �للغة، �ل�سيخ �أحمد ر�سا، مرجع �سابق، ج5 �ص789 – 790.   )1( 
مبادئ �لعالقات �لدولية، �أ.د.�سعد حقي توفيق، مرجع �سابق، �ص367.   )2( 

دليل ت�سوية �ملنازعات �لدولية، مرجع �سابق، �ص55.   )3( 
�لقانون �لدويل �لعام، د.حممد �ملجذوب، مرجع �سابق، �ص 689.   )4( 

�لقانون �لدويل �لعام د.علي �سادق �أبوهيف، من�ساأة �ملعارف �ل�سكندرية، )د.ت(، )د.ط(، �ص 646.   )5( 
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اأنه ميكن الأي من الطرفني عر�ض النزاع على جلنة  اإليه ال بنتائجه، مبعنى  باللجوء 
التوفيق لتقدمي اقرتاحات حول كيفية ت�سويته، حتى لو رف�ض الطرف الثاين ذلك)1(. 
ولكن تظل احللول املقرتحة جمرد تو�سيات ال تتمتع بالطابع االإلزامي. وذلك �سواء 
فيما يتعلق باحلقائق والوقائع التي يت�سمنها، اأو فيما يتعلق باالعتبارات القانونية 

التي توؤ�س�ض جلنة التوفيق عليها تقريرها)2(.
وحتى تتم عملية التوفيق يف حياد تام، يتم تعيني عدد وترى من املوفقني   
اأي اأن تكون اللجنة من خم�سة اأع�ساء عادة واأحيانًا من ثالثة اأع�ساء. وتبعًا لذلك 
فاإن لكل طرف يف النزاع اأن يعني موفق واحد من ثالثة اأع�ساء اأو اثنني من خم�سة 
تبعًا للحالة. وعادة يجري تعيني املوفق الثالث اأواخلام�ض الذي ي�سمى يف كثري من 
االأحوال رئي�سًا بقرار م�سرتك من طريف النزاع)3(. ومما جتدراالإ�سارة اإليه اأن جميع 
املعاهدات التي تن�سئ التوفيق باعتباره اإجراًء يقوم به طرف ثالث، تت�سمن اأحكاما 
مينح للجنة مبوجبها حق اال�ستماع اإىل االأطراف ودرا�سة ادعاءاتهم واعرتا�ساتهم، 
وو�سع مقرتحات لتحقيق حل ودي، اأو لفت انتباه اأطراف النزاع اإىل اأي تدابري ميكن 
اأن ت�سهل التو�سل اإىل ت�سوية ودية. كما متنح اأحكام اأخرى اأطراف النزاع احلق 
يف اأن ميثلوا اأمام اللجنة بوكالء وحمامني وخرباء يعينون من قبلهم، بينما تقت�سي 
التي تي�سر عملها. وتق�سي بع�ض  بالوثائق الالزمة واملعلومات  اللجنة  منهم تزويد 

املعاهدات اإاّل جتري اأعمال اللجنة علنًا مامل يتفق االأطراف على خالف ذلك)4(.
وتهدف جلنة التحقيق من كل تلك االإجراءات اإىل ت�سوية تعار�ض امل�سالح، خالفًا   
للمنازعات القانونية القابلة للحل على اأ�سا�ض تطبيق القواعد القانونية. وذلك مبا تقدمه 

من تقرير اإىل االأطراف املعنية، مت�سمنًا اقرتاحات وا�سحة بغية اإجراءات الت�سوية)5(.
دليل ت�سوية �لنز�عات �لدولية �سلميا، د.�سالح يحي �ل�ساعري، مرجع �سابق، �ص 70.   )1( 

مبادئ �لقانون �لدويل �لعام د.عبد �لعزيز حممد �سرحان، مرجع �سابق، �ص 513.   )2( 
دليل ت�سوية �لنز�عات �لدولية �سلميًا، د.�سالح يحي �ل�ساعري، مرجع �سابق، �ص60.   )3( 

�ملادة )10( من �تفاقية جنيف لعام1907م، و�ملادة )11( من �لتفاقية �لأوربية لعام 1957م )�ملرجع �ل�سابق، �ص 63 – 64(.   )4( 
�لقانون �لدويل �لعام، �سارل رو�سو، ترجمة �سكر �لله خليفة وعبد �ملح�سن �سعد، �لد�ر �لهلية للن�سر و�لتوزيع، بريوت، 1987م، )ب.ط(، �ص 293.   )5( 
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ومت�سيًا مع وظيفة التوفيق باعتباره اأ�سلوبًا يرمي اإىل حتقيق ت�سوية ودية   
للنزاع املحال اإليه، باالإ�سافة اإىل توفري ال�سلة الالزمة بني االإجراءات الق�سائية وغري 
زمنية  ا�سرتطت حدود  قد  املعاهدات  من  الكثري  اأن  االقت�ساء. جند  لدى  الق�سائية 
ينبغي للجنة التوفيق اأن تنتهي خاللها من عملها. وتعترب فرتة �ستة اأ�سهر هي الفرتة 
اأما االآن فاأ�سبحت فرتة اثني  ال�سائعة يف املعاهدات املتعددة االأطراف فيما �سبق. 
لقانون  فينا  باتفاقية  متاأثرة  املعاهدات  التي حتددها  التوفيق  مدة  هي  �سهرًا  ع�سر 

املعاهدات لعام 1969م)1(.
وبا�ستقراء ما�سبق جند اأن موافقة اأطراف النزاع على الت�سوية ال�سلمية عرب   
التوفيق، تعني موافقتهم على �سرعية تدخل طرف ثالث والتزامهم بال�سماح له بالتاأثري 
على النزاع. وعلى هذا االأخري اأن ي�سع يف اعتباره اأنه مهما كانت احلجة التي انبنى 
اأنه يظل غري ملزم الأطراف النزاع. وعليه ال يكون التوفيق حاًل  اإاّل  عليها التقرير، 
نهائيًا الأ�سباب النزاع يف جميع حاالته، بل قد يكون متهيدًا للحل النهائي الذي يتجه 

اإليه اأطراف النزاع يف حالة رف�سها لالقرتاحات املقدمة من اللجنة التوفيقية .

مبا �أن باإمكان جلنة �لتوفيق �أن تنهي �أعمالها قبل �لقيد �لزمني �ملقرر، و�أن متدد عملها �إىل ما بعد ذلك �حلد مبو�فقة �لأطر�ف. فمن �ملهم �أن    )1( 
يتقرر متى ميكن �أن يقال �أن �لعملية قد �نتهت. ما يفتح �لطريق �إذ� مل يتو�سل �إىل ت�سوية، �إىل �لو�سائل �لأخرى لت�سوية �لنز�ع مبوجب 

�ملعاهدة. )دليل ت�سوية �ملنازعات، مرجع �سابق، �ص64(.
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املبحث الثالث
�لطرق �لق�سائية لت�سوية �ملنازعات �لدولية

املطلب االأول
�لتحكيم �لدويل 

�ض  مه يف االأمر وال�سئ اأي: جعله حكمًا وفوَّ �لتحكيم يف �للغة: م�سدر حكَّ  
مه يف  احلكم اإليه. ويقال حكمنا فالنًا فيما بيننا اأي: اأجزنا حكمه فيما بيننا. وحكَّ
مُت مبعنى  اأجاز فيه حكمه)1(.  والعرب تقول َحكمُت واأحَكمُت وحكًّ االأمر فاحتكم 
منعت ورددت. ومن هذا قيل للحاكم بني النا�ض حاكم، الأنه مينع الظامل من الظلم. 
الدابة.  اللجام الأنها ترد  واأ�سل احلكومة رد الرجل عن الظلم، ومنه �سميت َحَكمُة 
ويقال حكمت فالنًا اأي: اأطلقت يده فيما ي�ساء)2(. قال تعاىل: }َفلَ وَرَبِّكَ َل يُؤْمِنُونَ 
مُوَك فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ{]�لن�ساء: 65[. واحلكم: الق�ساء واجلمع اأحكام، ويقال 

ِّ
حَتَّى يُحَك

حاكمته اإىل احلاكم اأي: خا�سمته اإليه ودعوته حلكمه)3(.
اأما التحكيم )Arbitration( يف ظل التنظيم الدويل فقد عرفته املادة )37(   
من اتفاقية جنيف 1907م واخلا�سة بت�سوية املنازعات الدولية �سلميًا باأنه:)ت�سوية 
املنازعات بني الدول بوا�سطة ق�ساة تختارهم على اأ�سا�ض احرتام القانون، واللجوء 

اإىل التحكيم ي�ستتبع التزامًا بالر�سوخ بح�سن نية للقرار ال�سادر ...(.
التي  اخل�سائ�ض  اإحدى  هي  ملزمة  قرارات  اتخاذ  �سلطة  بالتايل  وتعترب   
ي�سرتك فيها التحكيم مع اأ�سلوب الت�سوية الق�سائية عن طريق املحاكم الدولية التي 
هو  كما  اال�ستئناف  تقبل  وال  نهائية،  فهي  ملزمة  كونها  عن  ف�ساًل  اأحكامها  تكون 
احلال يف حمكمة العدل الدولية)4(. وال يجوز طلب اإعادة النظر يف القرار، اإاّل يف 

ل�سان �لعرب لبن منظور، مرجع �سابق، ج3 �ص270 – 271.   )1( 
تهذيب �للغة، لأبي من�سور حممد بن �أحمد �لأزهري �ملوؤ�س�سة �مل�سرية �لعامة للتاأليف و�لأنباء و�لن�سر 1964م، )د.ط(، ج4 �ص 111 –    )2( 

.113
�لقامو�ص �ملحيط، حمي �لدين حممد بن يعقوب �لفريو�آبادي، د�ر �لعني، بريوت، لبنان، )ب.ت(، )ب.ط(، ج4 �ص98.   )3( 

دليل ت�سوية �ملنازعات �لدولية، مرجع �سابق، �ص 68.   )4( 
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حالة واحدة فقط هي حدوث ظروف كان من �ساأنها لو كانت معلومة لدى املحكمني 
قبل �سدور احلكم، اأن جتعل احلكم ي�سدر ب�سكل اآخر، ولكنه ي�سرتط اأن ين�ض على 
ذلك يف اتفاق االإحالة اإىل التحكيم)1(، ويتخذ اتفاق التحكيم عدة اأ�سكال اأو اأدوات 

قانونية على النحو التايل:
�أوًل: اأن االتفاقية قد ال تكون خا�سة بالتحكيم، ولكن ين�ض اأحد اأحكامها على ذلك 

وي�سمى �سرط التحكيم)2(.
نزاعات  عدة  اأو  معني،  نزاع  ملعاجلة  االتفاقية  ملحق  اأو  االتفاقية  تفرد  اأن  ثانيًا: 

م�ستقبلية. 
ثالثًا: اأن تتفق عدة دول، اأو منظمة كاجلامعة العربية يف اتفاقية خا�سة اأو �سمن 

اتفاقية عامة على اإحالة نزاعاتها اإىل التحكيم)3(. 
والتحكيم يكون اإجباريًا اإذا كان االتفاق على التحكيم �سابقًا على ن�سوؤ النزاع   
ويكون اختياريًا اإذا كان االتفاق الحقًا للنزاع ونتيجة له)4(. وهو باعتباره اإجراءًا 
يقوم به طرف ثالث، ميكن اأن ميار�سه �سخ�ض واحد يعينه اأطراف النزاع بو�سفه 
املحكم الوحيد، اأو جمموعة اأ�سخا�ض معينني ي�سكلون حمكمة حتكيم. وتق�سي معظم 
اأو  باإن�ساء حماكم حتكيم تتاألف من عدد فردي من املحكمني ثالثة  املعاهدات عادة 
خم�سة ثم يكون لكل طرف يف النزاع احلق  يف تعيني اإما واحد من املحكمني الثالثة 
اأو اثنني من املحكمني اخلم�سة ح�سب احلالة. ويعني املحكم الثالث اأو اخلام�ض الذي 
النزاع. وحني  اأطراف  اأن يعني رئي�سًا عادة، عن طريق قرار م�سرتك تتخذه  يغلب 
تثور �سعوبات يف تعيني هذا الع�سو مما يوؤدي اإىل منع ا�ستكمال تكوين املحكمة 
اأو  ثالثة  اإىل دولة  التعيني يف هذه احلالة  النزاع عن حق  اأطراف  تتنازل  اأن  ميكن 

�لقانون �لدويل �لعام، �سارل رو�سو، مرجع �سابق، �ص 305.   )1( 
�سرط �لتحكيم: هو ن�ص يف �ملعاهدة يق�سي بالت�سوية عن طريق �لتحكيم جلميع �ملنازعات، �أو جزء منها و�لتي تظهر فيما يتعلق بتف�سري    )2( 
�أو تطبيق �ملعاهدة. ولغر�ص �إخ�ساع �لنز�ع للتحكيم مبوجب �سرط حتكيمي فاإن على �لأطر�ف �أن يعقدو� عادة �تفاق خا�ص )م�سارطة 
�لتحكيم( وهذه تعالج �جلو�نب �لبنيوية ملحكمة �لتحكيم �ملن�ساة من حيث �لتكوين وحجم �لتعيينات وطريقتها وملء �ل�سو�غر، وتعيني 

وكالء �أطر�ف �لنز�ع و�مل�سائل و�لتي ينبغي للمحكمة �أن تقررها وما �إىل ذلك ..... ) دليل ت�سوية �ملنازعات �ص72(.
ت�سوية �لنز�عات �لدولية �سلميا، د.�سالح يحي �ل�ساعري، مرجع �سابق، �ص77.   )3( 

�لقانون �لدويل �ملعا�سر، د.عبد �لكرمي علو�ن، د�ر �لثقافة للن�سر و�لتوزيع طبعة �أوىل 2006م، �ص202.   )4( 
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�سخ�سية بارزة)1(.
اأما فيما يتعلق بقرار التحكيم، فهو ي�سدر باالأغلبية ويحتوي على االأ�سباب،   
ويذكر فيه اأ�سماء املحكمني، ويوقع عليه رئي�ض الهيئة واأمني ال�سر الذي يقوم مبهمة 
كاتب اجلل�سة. ويتلى القرار يف جل�سة علنية بعد النداء على اخل�سوم)2(. وتق�سي 
من  االأخرية  املرحلة  وتتمثل  احلكم)3(.  تف�سري  باإمكانية  التحكيم  اتفاقات  بع�ض 
التحكيم يف تنفيذ حكم التحكيم. وبالرغم من اإلزامية قرارات التحكيم، اإاّل اأنها ال 
التنفيذ ل�سدق نوايا الدول املتقا�سية. وبالتايل  بالقوة، واإنا يرتك  التنفيذ  حتتمل 

فهي قرارات غري نافذة)4(.
اأما التحكيم يف ال�سريعة االإ�سالمية فهو حمل بحث مطول اأفا�ض فيه الفقهاء من   
)تولية  ال�سريعة:  فقهاء  ا�سطالح  فهو يف  واأحكامه وجماالته.  وم�سروعيته  تعريفه  حيث 
بهذا  وهو  االآخر()5(  قبول  مع  عليه  الدال  اللفظ  وركنه  بينهما  يحكم  حاكمًا  اخل�سمني 
التعريف يتميز بطبيعته الر�سائية، الأنه ي�ستند اأ�سا�سًا اإىل اإرادة اخل�سوم ويهدف اإىل حل 
وت�سوية النزاع. وقد جاء يف التنزيل: }فابعثوا حَكمًا من أهله وحكمًا منْ أهْلِها إِنْ يُِريدَا 
مُوَك 

ِّ
يُحَك يُؤْمِنُونَ حَتَّى  َل  }َفلَ وَرَبِّكَ  ]�لن�ساء: 35[، وقوله تعاىل:  بَيْنَهُمَا{  اهلُل  ِق 

ِّ
يُوَف إِصْلَحًا 

مُوا َتسْلِيمًا{]�لن�ساء: 65[.
ِّ
فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ُثمَّ َل يَِجدُوا فِي َأنُْفسِِهمْ حَرَجًا مِمَّا َقَضيْتَ وَيُسَل

واإذا كانت ق�سية )االلباما()6( ت�سكل �سبقًا يف تاريخ التحكيم يف ظل القانون   
الدويل، فح�سبنا هنا اأن ن�سري اإىل �سبق ال�سريعة االإ�سالمية يف هذا املجال. ومن ذلك 

دليل ت�سوية �لنز�عات �لدولية، مرجع �سابق، �ص 73 – 74.   )1( 
�لقانون �لدويل �لعام، د.حممد �ملجذوب، مرجع �سابق، �ص 710.   )2( 

تق�سي �ملادة )82 ( من �تفاقية لهاي لعام 1907 بالخت�سا�ص �لعام ملحكمة �لتحكيم بتف�سري �حلكم �لذي �أ�سدرته ) دليل ت�سوية �لنز�عات،    )3( 
مرجع �سابق، �ص82 (.

�لقانون �لدويل �لعام د. �سارل رو�سو، مرجع �سابق، �ص312.   )4( 
�لبحر �لر�ئق �سرح كنز �لدقائق، �بن جنيم �حلنفي، د�ر �ملعرفة، بريوت، �لطبعة �لثانية ج7 �ص 24.   )5( 

�أثناء حرب �لنف�سال �لأمريكية كانت �جنلرت� تقدم �مل�ساعدة �سرً� لوليات �جلنوب و�ل�سماح لها ببناء  �أنه  تتلخ�ص وقائع هذه �لق�سية    )6( 
ت�سليمها  بعد  ثم خرجت  ليفربول،  بنيت يف  �ل�سفن وقد  �إحدى هذه  )�للباما(  �لأعمال �حلربية. وكانت  ت�ستعملها يف  كانت  �لتي  �ل�سفن 
تعتدي على مر�كب وليات �ل�سمال فاغرقت عددً� منها، و�سببت لهذه �لوليات �أ�سر�رً� كبرية. فلما �نتهت �حلرب بانت�سار وليات �ل�سمال 
طالبت �جنلرت� بتعوي�سها عن هذه =�لأ�سر�ر على �أ�سا�ص �أن موقف هذه �لدولة كان خمالفًا لأ�سول �حلياد. ونازعت �جنلرت� يف �أحقية طلب 
�لوليات �ملتحدة، ومل توؤد �ملفاو�سات �إىل حل. ومت �لتفاق على عر�ص �لنز�ع على �لتحكيم يف معاهدة �أبرمت يف و��سنطن عام 1871م. 
وتكونت جلنة خما�سية �جتمعت يف جنيف عام 1872م و�أ�سدرت قر�رها يف �سالح �لوليات �ملتحدة و�ألزمت �جنلرت� بدفع �لتعوي�ص 

�ملالئم )�لقانون �لدويل �ملعا�سر، د.عبد �لكرمي علو�ن، مرجع �سابق، �ص204(.
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و�سلم(   عليه  الله  )�سلى  النبي  اأبرمها  مكتوبة  معاهدة  اأول  التحكيم يف  على  الن�ض 
يف املدينة املنورة مع اليهود والتي جاء فيها: )واأنه ما كان بني اأهل هذه ال�سحيفة 
من حدث اأو ا�ستجار يخاف ف�ساده؛ فاإن مرده اإىل الله واإىل حممد )�سلى الله عليه 
و�سلم(  . وهذا يدل على املوافقة على جعل النبي )�سلى الله عليه و�سلم( حكمًا بالن�سبة 
اأن النبي  اأو تطبيق املعاهدة املذكورة)1(. ومن املعلوم  الأي خالف نا�سئ عن تف�سري 
)�سلى الله عليه و�سلم(  قد مار�ض التحكيم قبل الر�سالة حني حكمه اأهل مكة، وكان 
عمره اآنذاك خم�سة وثالثني عامًا بعد انهيار جزء من الكعبة، يف حل النزاع اخلا�ض 
اأن يفوز  اأهل املدينة يريد  مبن ي�سع احلجر االأ�سود يف مكانه. وكان كل فريق من 
بذلك ال�سرف. وبحكمته )�سلى الله عليه و�سلم( املعهودة اأخذ ثوبًا واأتى به اإىل الركن 
وو�سع عليه احلجر وطلب من كل قبيلة اأن تاأخذ بناحية من الثوب، ثم رفعوه جميعًا 
حتى بلغوا مو�سعه، ثم اأخذه وو�سعه بيديه ثم بنى عليه)2(. وقبول روؤ�ساء القبائل 
بتحكيم النبي )�سلى الله عليه و�سلم( يدل على ثقتهم بعدالته، و اإاّل كانوا قد رف�سوه، 
على  امل�سهورة  االأمثلة  من  واأي�سًا  حكمه.  ي�سدر  اأن  قبل  جائز  املحكم  رف�ض  الأن 
التحكيم يف االإ�سالم عندما قدم وفد ن�سارى جنران على املدينة، واجتمعت االأديان 
الثالثة وجرت ملحمة كالمية بني امل�سلمني والن�سارى واليهود. وت�ساور الن�سارى 
ثم اأعلنوا اأنهم يرجعون اإىل دينهم لكنهم طلبوا من النبي )�سلى الله عليه و�سلم( اأن 
يبعث معهم رجاًل يحكم بينهم يف اأ�سياء اختلفوا فيها واأنهم ير�سون بهذا احلكم)3( 

فقال النبي )�سلى الله عليه و�سلم(: )ائتوين الع�سية ابعث معكم القوي االأمني()4(.  
اأن  على  يدلنا  وهذا  اجلراح)5(.  بن  عبيدة  اأبو  معهم  اأر�سل  عادوا  وعندما   
للم�سلم  اأن  بل  فح�سب،  امل�سلمني  بني  النزاع  لت�سوية  لي�ض  االإ�سالم  يف  التحكيم 

كتاب �لإعالم د. �أحمد �أبو �لوفا، مرجع �سابق، ج9 �ص 86.   )1( 
�ل�سرية �لنبوية �بن ه�سام، مرجع �سابق، ج1 �ص 98 – 100.   )2( 

�ملرجع �ل�سابق ج2 �ص 132.   )3( 
ذكره �بن ع�ساكر يف تاريخ دم�سق، تاريخ دم�سق لبن ع�ساكر، حتقيق علي �سريي، د�ر �لفكر، بريوت، طبعة �أوىل1419هـ، ج25/�ص 462.   )4( 

�أبو عبيدة عامر بن �جلر�ح وقيل ��سمه عبد �لله �ل�سحابي �مل�سهور �لقر�سي ،�سهد بدرً� ومابعدها هاجر �لهجرة �لثانية �إىل �حلب�سة وهو    )5( 
�أحد �ملب�سرين باجلنة، و�أبلى يف �لإ�سالم بالًء ح�سنًا، وخ�ص باأمني �لأمة. تويف بالطاعون �سنة 18يف عمو��ص بالأردن. )�ل�ستيعاب يف 

معرفة �لأ�سحاب، �أبو عمر بن عبد �لرب �لنمريي، د�ر �لفكر، )د.ت(، )د.ط(، ج2/�ص48(.
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على  بناًء  ذلك  ويتم  امل�سلمني،  بني غري  التي حت�سل  املنازعات  يكون حكمًا يف  اأن 
طلبهم.

املطلب الثاين
�لأحكام �لق�سائية 

، اإذا  اًء فهو قا�ضٍ ى َيق�سي َق�سَ �لق�ساء يف �للغة: هو احلكم ويقال َق�سَ  
حكم وف�سل. وق�ساء ال�سئ: اإحكامه واإم�ساوؤه والفراغ منه. ومنه الق�ساء املقرون 
سَبْعَ  }َفَقَضاهُنَّ  تعاىل:  لقوله  اخللق  وبالق�ساء:  التقدير.  بالقدر:  واملراد  بالقدر. 
قوله  كما يف  والتقدير  وال�سنع  العمل  ياأتي مبعنى  والق�ساء  سَمَوَاتٍ{]ف�سلت: 12[. 
تعاىل: }َفاْقِض مَا َأنْتَ َقاٍض{]طه: 72[. ومنه الق�ساء للف�سل يف احلكم كما يف قوله 
اأي   ،]14 بَيْنَهُمْ{]�ل�سورى:  لَُقضِيَ  مُسَمًّى  َأجٍَل  إِلَى  رَبِّكَ  مِنْ  سَبََقتْ  َكلِمٌَة  }وَلَوَْل  تعاىل: 
لف�سل احلكم بينهم)1(. ويقال ا�ستق�سى فالنًا اأي: طلب اإليه اأن يق�سيه. وتقا�ساه 
: �سريع الق�ساء، يكون من ق�ساء احلكومة ومن ق�ساء  الدين: قب�سه. ورجل ق�سيُّ
ال�سيء  انقطاع  اإىل  كلها  ترجع  �سروب  على  اللغة  يف  ق�سى  اأن  وجند  الدين)2(. 

ومتامه.
اأما احلكم الق�سائي الدويل )International Judical Remedy( فيق�سد   
حمكمة  اأو  موؤقتة،  دولية  حمكمة  من  قرار  �سورة  يف  ال�سادر  القانوين  العمل  به 
موؤ�س�سة ب�سورة دائمة، مت�سمنًا جميع العنا�سر اجلوهرية للوظيفة الق�سائية. اأي 
اأنه قرار مبني اأو موؤ�س�ض على اأ�سباب قانونية، فا�ساًل يف نزاع ما، وملزم لالأطراف 
يف الدعوى، بات ونهائي، �سادر عن هيئة م�ستقلة عن االأطراف يف النزاع. على اإثر 

اإجراءات ح�سورية كفلت فيها جميع حقوق الدفاع وامل�ساواة بني اخل�سوم)3(.

ل�سان �لعرب �بن منظور، مرجع �سابق، ج11 �ص 209- 210.   )1( 
�لقامو�ص �ملحيط �لفريوز�آبادي، مرجع �سابق، ج4 �ص 379.   )2( 

تنفيذ �أحكام �لق�ساء �لدويل د.علي �إبر�هيم، د�ر �لنه�سة �لعربية، �لقاهرة، )د.ت(، )د،ط(، �ص 13.   )3( 
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هيئة  اإىل  اللجوء  يتم  الق�سائية  والت�سوية  التحكيم  من  كل  يف  اأنه  وجند   
ق�سائية م�ستقلة للتو�سل اإىل قرارات ملزمة على النحو الذي �سبق ذكره يف املطلب 
ال�سابق. اإاّل اأن حماكم التحكيم تت�سم على نحو اأ�سا�سي بطابع خم�س�ض من ق�ساة 
القواعد  بتعيني  يقومون  النزاع.  اأطراف  جانب  من  متكافئ  اأ�سا�ض  على  خمتارين 
االإجرائية والقانون الذي يطبق على الق�سية املطروحة. وعلى العك�ض من ذلك فاإن 
جاء  دائمة  ق�سائية  اأجهزة  متثل  اأنها  اإذ  �سلفًا،  قائمة  حماكم  هي  الدولية  املحاكم 
تكوينها واخت�سا�سها الق�سائي وقواعدها االإجرائية بقرار م�سبق اأوجبته معاهداتها 
التاأ�سي�سية)1(. وتعترب حمكمة العدل الدولية الهيئة الق�سائية الرئي�سة لالأمم املتحدة. 
وتعتمد املحكمة مبداأ الوالية االختيارية، مبعنى اأنها ال تنظر يف اأي ق�سية اإاّل مبوجب 
اتفاق يعقده الطرفان لهذه الغاية. اأي على اأ�سا�ض �سرط التحكيم اأو عن طريق بند 
ترا�سي يق�سي باإحالة النزاع اإىل املحكمة، باتفاق م�سرتك اأو من جانب واحد)2(. 
وهناك اأي�سًا اأ�سلوب الت�سريح االختياري بقبول االخت�سا�ض االإلزامي للمحكمة من 
قبل الدول االأطراف فيها جتاه اأي دولة اأخرى تر�سى بنف�ض التعهد. ولكن غالبًا ما 
تكون ت�ساريح القبول بهذه الوالية االإلزامية مرفقة ببع�ض التحفظات اأو م�سروطة 
فعالية  يقلل كثريًا من  .وهذا مما  باملثل، ومقيدة مبدة زمنية حمددة  التعامل  مببداأ 

املحكمة يف الف�سل يف املنازعات الدولية)3(.
بعمل  القيام  يف  تتلخ�ض  اأنواعه،  اختالف  على  الدويل  الق�ساء  وظيفة  اإن   
للدول  القانونية  والت�سرفات  املواقف  تطابق  عدم  اأو  تطابق  من  التاأكد  هو  قانوين 
مع القواعد املو�سوعية للقانون، اأو مع ال�سرعية املو�سوعية املتمثلة يف بناء القانون 

الدويل مبختلف امل�سادر املعرتف بها يف املجتمع الدويل.
وترفع الق�سايا اإىل املحكمة باإحدى طريقتني:  

دليل ت�سوية �ملنازعات، مرجع �سابق، �ص 83.   )1( 
�لقانون �لدويل �لعام د.�سارل رو�سو، مرجع �سابق، �ص322.   )2( 

�نظر �ملادة )6/36( من �لنظام �لأ�سا�ص ملحكمة �لعدل �لدولية.   )3( 
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باإعالن االتفاق اخلا�ض بني االأطراف املتنازعة باللجوء للمحكمة.  /1
اأو بطلب كتابي ير�سل اإىل م�سجل املحكمة يف حالة ما اإذا كان اللجوء مبنيًا   /2

على ت�سريحات بقبول الوالية اجلربية للمحكمة.
ملو�سوع  حتديدًا  الطلب،  اأو  االتفاق  يت�سمن  اأن  يجب  احلالتني  كلتا  ويف   
النزاع وبيانًا لالأطراف املتنازعة. ويقوم امل�سجل باإعالن هذا الطلب فورًا اإىل ذوي 

ال�ساأن، ويخطر به كذلك اأع�ساء االأمم املتحدة على يد االأمني العام)1(.
قد يعقد اتفاق خا�ض بني االأطراف على اأ�سا�ض خم�س�ض بعد ن�سوؤ النزاع   
القائمة،  الدولية  املعاهدات  يف  الواردة  املنازعات  بت�سوية  املتعلقة  لالأحكام  وفقًا 
والنافذة بني االأطراف. ولدي تقدمي الطلب قد تلتم�ض االأطراف وفقًا الأحكام االتفاق 
ذي ال�سلة، رفع الق�سية اإىل غرفة خا�سة تتاألف من عدد حمدود من اأع�ساء املحكمة 
املعنية)2(. واأثناء نظر املحكمة للدعوى قد تعرت�سها بع�ض العقبات ومن هذه العقبات 

ما يلي:
طلب  على  بناًء  املحكمة  اأمام  الدعوى  حتريك  مت  اإذا  الدفوع  وتقدم  الدفوع:   /1
فردي من اإحدى الدول. واأهم هذه الدفوع هو الدفع بعدم القبول والدفع بعدم 
االخت�سا�ض. كما اأنه ميكن ت�سدر هذه الدفوع ولو حتركت الدعوى باتفاق، 
مثل اأن يت�سمن �سك االتفاق �سروطًا ومواعيد يرتتب عليها البطالن وال تكون 

قد روعيت)3(.
تدخل الغري: وذلك اإذا راأت اإحدى الدول كان لها م�سلحة ذات �سفة قانونية   /2
يف  والبت  بالتدخل  طلبًا.  تقدم  اأن  لها  جاز  الق�سية،  يف  احلكم  فيها  يوؤثر 
التدخل  طلب  يحتوي  اأن  ويجب  املحكمة)4(.  اإىل  فيه  االأمر  يرجع  الطلب  هذا 

�نظر �ملادة )40( من �لنظام �لأ�سا�ص للمحكمة.   )1( 
يعترب �للجوء �يل غرفة خم�س�سة يف حمكمة �لعدل �لدولية ظاهرة حديثة �إىل حد ما، ومثال ذلك غرفة �لإجر�ء�ت �لعاجلة )�ملادة 29 من    )2( 
�لنظام �لأ�سا�ص( و�لغرف �ملخ�س�سة يف حمكمة �لعدل �لدولية )�ملادة 2/26( وغرفة منازعات قاع �لبحار )�ملادة 178 من �تفاقية �لأمم 

�ملتحدة لقانون �لبحار لعام 1982م( )دليل ت�سوية �ملنازعات �لدولية، �ص95(.
ولية حمكمة �لعدل �لدولية يف ت�سوية �ملنازعات، د.مفتاح عمر دربا�ص، �لد�ر �جلماهريية للن�سر، طبعة �أوىل، 1999م �ص144.   )3( 

�نظر �ملادة )62( من �لنظام �لأ�سا�ص للمحكمة.   )4( 
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القانونية  االأ�سباب  وعر�ض  فيها،  التدخل  يراد  التي  الرئي�سة  املنازعة  بيان 
قبل  الطلب  هذا  يقدم  اأن  ويجب  م�ستندات.  حافظة  مع  للتدخل  واملو�سوعية 

افتتاح االإجراءات ال�سفوية. 
احلكم  �سدور  قبل  اخل�سومة  اإنهاء  يف  احلق  النزاع  الأطرف  الدعوى:  ترك   /3
فيها، وذلك  باتفاقهما على ترك الدعوى.وت�سدر املحكمة قرار ت�سجل فيه هذه 
الواقعة وللمدعي يف حالة الطلب الفردي اأن يرتك الدعوى ويرتتب على ذلك 

اإنهاء اخل�سومة اأي�سًا دون احلكم يف مو�سوعها)1(.
يف  ال�سري  عدم  عليه  يرتتب  ال  النزاع  طريف  اأحد  غياب  اإن  الغيابي:  احلكم   /4
اأن تتحقق من  اأن ت�سدر حكمًا غيابيًا  للمحكمة  اأنه لكي ميكن  الدعوى، على 

االآتي:
�أوًل: اأن يطلب الطرف االآخر �سدور حكم يف غيبة الطرف الذي مل يح�سر.

ثانيًا: اأن يتاأكد للمحكمة اإنها خمت�سة بنظر الدعوى طبقًا للقانون.
ثالثًا:  اأن تكون �سكليات الدعوى قد روعيت يف احلدود املر�سومة لها قانونًا

ر�بعًا: اأن تكون الطلبات على اأ�سا�ض �سحيح من حيث الواقع والقانون)2(.
ومما جتدر اال�سارة اليه ان حكم املحكمة يكون نهائيا غري قابل لال�ستئناف.   
وعند النزاع يف معناه اأو يف مدلوله تقوم املحكمة بتف�سريه بناء على طلب اأي طرف 
من اأطرافه، وال يقبل التما�ض اإعادة النظر يف احلكم، اإاّل ب�سبب تك�سف واقعة حا�سمة 
يف الدعوى كان يجهلها عند �سدور احلكم كل من املحكمة والطرف الذي يلتم�ض 
اإعادة النظر يف احلكم. ب�سرتط اأاّل يكون جهل الطرف املذكور نا�سئًا عن اإهمال منه. 
على اأن يتم تقدمي طلب االلتما�ض خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ اكت�ساف الواقعة. اإاّل 

اأنه ال ميكن قبول الطعن بعد م�سي ع�سر �سنوات على احلكم)3(. 
ولية حمكمة �لعدل �لدولية يف ت�سوية �ملنازعات، مفتاح دربا�ص، مرجع �سابق، �ص 146.   )1( 

�أنظر �ملادة )53( من �لنظام �لأ�سا�ص للمحكمة.   )2( 
�نظر �ملو�د )60(، )61( من �لنظام �لأ�سا�ص  للمحكمة.   )3( 
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اأما عن الق�ساء يف االإ�سالم يقول ابن ابي الدم)1(: )فهو تلو النبوة، وخلق   
و�سالمه  الله  �سلوات  ر�سله  وابتعث  بال�سرائع،  االأخذ  وكلفهم  اخللق  تعاىل  الله 
عليهم ق�ساة ليحكموا بينهم()2(قال تعاىل: }َكانَ النَّاسُ ُأمًَّة وَاحِدَةً َفبَعَثَ اهلُل النَِّبيِّنيَ 
مُبَشِِّرينَ وَمُنْذِِرينَ وََأنْزََل مَعَهُمُ الكَِتابَ بِاحَلقِّ لِيَحُْكمَ بَيْنَ النَّاِس فِيمَا اخَْتَلُفوا فِيهِ{]�لبقرة: 
213[، وقال تعاىل: }وََأنْزَلْنَا إِلَيْكَ الكَِتابَ بِاحَلقِّ مُصَدًِّقا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكَِتاِب وَمُهَيْمِنًا 

من  )ما  و�سلم(:  عليه  الله  )�سلى  وقال   .]48 اهلُل{]�ملائدة:  َأنْزََل  بِمَا  بَيْنَهُمْ  َفاحُْكمْ  عََليْهِ 
خان  فاإن  ويوفقانه  وير�سدانه  ي�سددانه  ملكني  به  تعاىل  الله  وكل  اإال  يحكم  رجل 
تركاه وعرجا اإىل ال�سماء()3(، وي�سيف ابن اأبي الدم قائاًل: )اأن القيام بالق�ساء بني 
امل�سلمني واالنت�سار للمظلومني وقطع اخل�سومة النا�سئة بني املتخا�سمني من اأركان 
الدين وهو اأهم من الفرو�ض املنعوتة بالكفاية فاإذا قام به ال�سالح له �سقط الفر�ض فيه 
عن الباقني واإن امتنع كل ال�ساحلني له اأثموا()4(. وقد كان )�سلى الله عليه و�سلم( 
اأول من توىل الق�ساء يف دولة امل�سلمني باملدينة، وعندما ات�سعت االأم�سار من جراء 
الفتوحات االإ�سالمية اأر�سل الق�ساة ليقيموا �سرع الله ويحكموا بني عباده مبا اأنزل. 
ولعل اأهم ما مييز الق�ساء يف االإ�سالم اأن اأحكامه لي�ست الزمة فح�سب، بل هي نافذة 

يف حق من �سدرت يف مواجهته من غري تاأخري وال اإبطاء.

�أبو �إ�سحاق �إبر�هيم بن عبد �لله بن عبد �ملنعم �لقا�سي �ل�سافعي �حلموي ولد بحماة �سنة583هـ، له �لعديد من �مل�سنفات وتويف بحماة    )1( 
�سنة642ه )�لأعالم، �لزركلي، مرجع �سابق، ج1/�ص49(.

كتاب �أدب �لق�ساة، للقا�سي �سهاب �لدين �أبي �إ�سحاق �إبر�هيم بن عبد �لله، د�ر �لفكر دم�سق، �سوريا، �لطبعة �لثانية 1402 هـ/ 1982م،    )2( 
�ص57.

�آباد  �لبيهقي، د�ئرة �ملعارف �لنظامية، حيدر  �لبيهقي يف �سننه �لكربى ج2/�ص229. )�ل�سنن �لكربي، �بو بكر �حمد بن ح�سني  �أخرجه    )3( 
�لدكن، طبعة �ويل، �لهند، 1344هـ(.

�أدب �لق�ساء، للقا�سي �سهاب �لدين �أبي �إ�سحاق، مرجع �سابق، �ص84.   )4( 
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خامتــــــة
احلمد لله الذى بنعمته تتم ال�ساحلات، وال�سالة وال�سالم على خامت االأنبياء   

واملر�سلني �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.
خل�ست الدرا�سة اىل النتائج والتو�سيات االآتية:  

�لنتائج:
تتعدد اأوجه النزاعات الدولية، فهى لي�ست ذات طبيعة واحده وتبعًا لذلك تتعدد   .1

اأ�ساليب الت�سوية وف�ض النزاع.
و�سائل ت�سوية النزاعات الدولية جاءت على �سبيل املثال ولي�ض احل�سر، مما   .2

يجعل املجال مفتوحًا ال�ستحداث و�سائل اأخرى.
الو�سائل  هذه  اتباع  وجوب  على  املتحدة  االمم  ميثاق  فى  الن�ض  من  بالرغم   .3
فى بداية كل نزاع ااّل انها قد ت�سطدم عند التطبيق بالواقع العملى املتمثل فى 

قرارات جمل�ض االمن الدوىل التى توقف العمل بها.
نهائية فى ظل  النزاعات توؤدى اىل حلول  باأن و�سائل ت�سوية  الت�سليم  الميكن   .4

انعطاف الدول على م�ساحلها اخلا�سة.
اليها  �سبقت  قد  بالدولية  املو�سوفة  ال�سلمية  الو�سائل  اأن  الدرا�سات  اأثبتت   .5

ال�سريعة اال�سالمية ن�سًا وتطبيقًا.
�لتو�سيات:

القبيلية  النزاعات  ف�ض  فى  الدولية  املنازعات  ت�سوية  و�سائل  ا�ست�سحاب   .1
الداخلية، خا�سة فى الدول التى تتعدد فيها االأعراف والثقافات واالأديان.

و�سع  اأجل  من  العليا  الدرا�سات  مرحلة  فى  الدولية  املنازعات  مقرر  تدري�ض   .2
اأ�س�ض مفاهيمية لتاأهيل طالب املرحلة الدارة االأزمات الدولية.

تعزيز دور املنظمات االقليمية كجامعة الدول العربية والوحدة االأفريقية فى ايجاد   .3
و�سائل متنوعة لف�ض املنازعات ولل�سمود اأمام التحديات الدولية العاملية.
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�مل�سادر و�ملر�جع
القراآن الكرمي.  .1

املعارف  من�ساأة  الغنيمي،  طلعت  د.حممد  االأمم،   قانون  يف  العامة  االأحكام   .2
اال�سكندرية، 1971م، )ب.ط(.

الكتب،  عامل  الغزايل،  حممد  بن  حممد  حامد  اأبي  االإمام  الدين  علوم  اإحياء   .3
دم�سق، )د.ت(، )د.ط(، ج1.

اال�ستيعاب يف معرفة االأ�سحاب، اأبو عمر بن عبد الرب النمريي، دار الفكر،   .4
)د.ت(، )د.ط(، ج2.

الطبعة  لبنان،  بريوت،  للماليني،  العلم  دار  الزركلي،  الدين  خري  االأعالم،   .5
ال�سابعة، 1986م، ج6.

بريوت،  املعرفة،  دار  احلنفي،  جنيم  ابن  الدقائق،  كنز  �سرح  الرائق  البحر   .6
الطبعة الثانية ج7.

�سنن البيهقي، حتقيق حممد ال�سعيد زغلول، دار الكتب العلمية، بريوت، طبعة   .7
اأوىل1410هـ، ج6.

طبعة  بريوت،  الفكر،  دار  �سريي،  علي  حتقيق  ع�ساكر،  البن  دم�سق  تاريخ   .8
اأوىل1419هـ، ج25.

مدبويل،  مكتبة  ال�ساعري،  يحي  د.�سالح  �سلميًا،  الدولية  النزاعات  ت�سوية   .9
2006م، )د.ط(.

القاهرة،  العربية،  النه�سة  اإبراهيم، دار  اأحكام الق�ساء الدويل د.علي  تنفيذ   .10
)د.ت(، )د،ط(.

تهذيب اللغة، الأبي من�سور حممد بن اأحمد االأزهري املوؤ�س�سة امل�سرية العامة   .11
للتاأليف واالأنباء والن�سر 1964م، )د.ط(، ج4 .
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خال�سة تهذيب الكمال يف ترتيب اأ�سماء الرجال:322، اجلرح والتعديل البن   .12
اأبي حامت، دار العلم، بريوت226/7، �سري اأعالم النبالء9 /303(.

دليل ت�سوية املنازعات بني الدول بالو�سائل ال�سلمية، مكتب ال�سوؤون القانونية   .13
و�سعبة التدوين، االأمم املتحدة، نيويورك، 1993م.

النظامية،  املعارف  البيهقي، دائرة  بكر احمد بن ح�سني  ابو  الكربي،  ال�سنن   .14
حيدر اآباد الدكن، طبعة اويل، الهند، 1344ه.

فهيم  حممد  حتقيق  للذهبي،  االإ�سالم  دول   ،322/19 النبالء  اأعالم  �سري   .15
�سلتوت وحممد م�سطفى طبعة القاهرة 1974م ،224/2.

�سركة  مطبعة  ال�سيباين،  احل�سن  بن  حممد  االإمام  الكبري،  ال�سري  �سرح   .16
االعالنات ال�سرقية، 1971م، )د.ط(، ج2.

�سحيح البخارى، املكتبة ال�سلفية، القاهرة، )د.ت(، )د.ط(.  .17
العالقات ال�سيا�سية الدولية وا�سرتاتيجية ادارة االزمات، د. ثامر كامل حممد   .18

اخلزرجي، دار جمدالوي، الطبعة االويل، 1425ه/2005م.
العني،  دار  الفريواآبادي،  يعقوب  بن  حممد  الدين  حمي  املحيط،  القامو�ض   .19

بريوت، لبنان، )ب.ت(، )ب.ط(، ج4.
اال�سكندرية،  املعارف  من�ساأة  اأبوهيف،  �سادق  د.علي  العام  الدويل  القانون   .20

)د.ت(، )د.ط(.
القانون الدويل العام د.حممد املجذوب، من�سورات احللبي احلقوقية، الطبعة   .21

اخلام�سة، 2004م.
للدرا�سات  اجلامعية  املوؤ�س�سة  الغزال،  اإ�سماعيل  العام،  الدويل  القانون   .22

والن�سر، بريوت، لبنان، 1986م.
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الله خليفة وعبد املح�سن  العام، �سارل رو�سو، ترجمة �سكر  الدويل  القانون   .23
�سعد، الدار االهلية للن�سر والتوزيع، بريوت، 1987م، )ب.ط(.

للن�سر والتوزيع  الثقافة  القانون الدويل املعا�سر، د.عبد الكرمي علوان، دار   .24
طبعة اأوىل 2006م.

للدرا�سات  اجلامعية  املوؤ�س�سة  �سرحال،  د.اأحمد  الدولية،  العالقات  قانون   .25
والن�سر، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية، 1993م.

ال�سيخ،  الله  الرحمن عبد  املعا�سر، د.فتح  الدويل  القانون  ق�سايا عربية يف   .26
القاهرة، الطبعة االويل، 1996م.

كتاب اأدب الق�ساة، للقا�سي �سهاب الدين اأبي اإ�سحاق اإبراهيم بن عبد الله،   .27
دار الفكر دم�سق، �سوريا، الطبعة الثانية 1402 هـ/ 1982م.

�سريعة  يف  الدولية  والعالقات  الدويل  القانون  بقواعد  االإعالم  كتاب   .28
االأوىل،  الطبعة  القاهرة،  العربية،  النه�سة  دار  اأبوالوفا،  د.اأحمد  االإ�سالم، 

1421هـ/2001م ج9.
�سنن اأبى داوود، دار الفكر، بريوت، طبعة اويل، 1420ه/2001م.  .29

البهوتي، دار  اإدري�ض  القناع عن منت االإقناع من�سور بن يون�ض بن  ك�ساف   .30
الفكر، بريوت، 1402ه/1982م، )د.ط(.

الطبعة  لبنان،  بريوت،  العربى،  التاريخ  موؤ�س�سة  منظور،  ابن  العرب  ل�سان   .31
الثانية، 1412ه/1993م، ج10.

اأ.د.�سعد حقي توفيق، دار وائل للن�سر والتوزيع،  مبادئ العالقات الدولية،   .32
الطبعة الثانية، 2004م.

النه�سة  دار  �سرحان،  حممد  العزيز  د.عبد  العام  الدويل  القانون  مبادئ   .33
العربية، القاهرة، 1980م، )ب.ط(.
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دار  الفراهيدي،  اأحمد  بن  اخلليل  بن  الرحمن  عبد  اأبو  العني،  كتاب  معجم   .34
الر�سيد للن�سر، العراق، 1981م، )د.ط(، ج5.

اأحمد ر�سا، من�سورات دار مكتبة احلياة، بريوت،  ال�سيخ  اللغة،  معجم منت   .35
لبنان 1377هـ/1958م، )د.ط(، ج5 �ض.

الدويل،  النظام  يف  الراهنة  والتطورات  الدولية  املنظمات  بعنوان:  مقال   .36
د.�سادق حمرو�ض، جملة ال�سيا�سة الدولية، اكتوبر 1995م، العدد 122.

والية حمكمة العدل الدولية يف ت�سوية املنازعات، د.مفتاح عمر دربا�ض، الدار   .37
اجلماهريية للن�سر، طبعة اأوىل، 1999م.
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كافــــــــــــور األخشيــــــــــدي )298-357هـ/903-967م(
د. ال�صنو�صي مو�صى اآدم �ص�لح•/ د. حممد امل�صطفى اأحمد مكي••/ د. عبدامل�جد حممد �ص�لح اأحمد•••

ملخـــــــــ�ص
هدفت الدرا�سة اإىل التعرف على كافور االأخ�سيدي، اإ�سمه ون�ساأته و�سطوع   
وبني  بينه  كان  وما  واألقابه  واأخالقه  �سفاته  ثم  ومن   ، احلكم  اإىل  وو�سوله  جنمه 
املتنبي واآثاره واإجنازاته ووفاته. ومن اأهم النتائج التي تو�سلت اإليها هذه الدرا�سة، 
من  وا�سحًا، وخرج  بينهما  وبداأ اجلفاء  كافور،  على  اأظهر �سخطه  قد  اأنوجور  اأن 
الف�سطاط اإىل الرملة، وذلك ا�ستعدادًا للت�سدي لطموح كافور وعزله من منا�سبه، 
وا�ستعادة ال�سلطة، فتدخلت اأّم اأنوجور يف االأمر، بعد اأن �سعرت باأن ابنها ال ي�ستطيع 
اأن كافور اتهم بد�ض ال�سم الأبي  التغلب على كافور، وخ�سيت عليه من بط�سه. كما 
احل�سن علي بن االأخ�سيد كما فعل مع اأخيه اأبوالقا�سم اأنوجور من قبل. كما اأن اإمارة 
كافور على م�سر كانت اثنتني وع�سرين �سنة، منها �سنتان واأربعة اأ�سهر ا�ستقل فيها 
بامللك. وحر�ض كافور على اأن يكون بالطه ملتقى العلماء واالأدباء وال�سعراء الذين 

توافدوا عليه من جميع االأنحاء.

ال�سودان.  - ال�سالم  جامعة   - الأ�سا�س(  )مرحلة  الرتبية  كلية   - م�سارك  اأ�ستاذ  	•

ال�سودان.  - ال�سالم  جامعة   - الأ�سا�س(  )مرحلة  الرتبية  كلية   - م�سارك  اأ�ستاذ  	••
ال�سودان.  - العلوم  وتاأ�سيل  الكرمي  القراآن  جامعة   - الرتبية  كلية   - م�ساعد  اأ�ستاذ  	•••
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Abstract
 The study aimed to identify Kafur Al-Akhshidi, his name, his 
originate, his brighten and his access of governability, and from then 
his attributes, morals, titles, what was between him and Al-Motanbbi, 
his effects, achievements and his death. One of the most important 
findings	 is	 that	Anogur	has	shown	his	worth	against	Kafur,	and	 the	
estrangement between them has begun to become clear. He left Fustat 
to Ramle to be ready to confort Kafur ambition, removing him from 
his situation, and restoring power. So, Anogur’s mother intervened  in 
the matter after she felt that her son could not overcome Kafur, she 
afraid of him from his brutality just as Kafur was accused of poisoning 
Abu-al-Hasan Ali ibn Al-Akhshid as he had done with his brother 
Abu-Al-Qasim Anogor before. The Kafur’s Emirate over Egypt lasted 
twenty-two years, including two years and four months as a tenure. 
Kafur was keen to make balata as a meeting point of scholars, writers, 
and	poets	who	flocked	to	from	all	a	round.
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مقدمـــــة
هو االأ�ستاذ اأبو امل�سك كافور بن عبدالله االأخ�سيدي، اخلادم االأ�سود اخل�سي،   
ع�سر  باثني  وبيع  �سنة  ع�سرة  اأربع  وعمره  )312هـ/ 917م(  عام  م�سر  اإىل  جلب 
دينارًا، ا�سرتاه �سيده االأخ�سيد بثمانية ع�سر دينارًا من م�سر ورّباه وقّربه واأعتقه ثم 
رّقاه فاأ�سبح من كبار قّواده، وملا مات االأخ�سيد، اأقام كافور اإبني االأخ�سيد الواحد 
ال�سعراء وتقراأ عنده  باأمور م�سر بعد وفاتهما، وكان يدين  بعد االآخر، ثم ا�ستقل 
كل ليلة ال�سري واأخبار الدول، وكان له حّجاب ميتنع عن االأمراء، وكان كرميًا ذكّيًا، 
العراق ويخدعهم  العبا�ض يف  املغرب وبني  املعز �ساحب  اأن يجمع ر�سا  ا�ستطاع 
اأن  اأبو الف�سل جعفر ابن الفرات مهتمًا باالأدب والعلم، وقيل  جميعًا، وكان وزيره 
املوّلدين  غري  الروم،  من  واألفني  الرتك،  الغلمان  من  و�سبعون  األفًا  احتوى  بالطه 
وال�سودانيني وكان جمموعهم اأربعة اآالف غالم، وكانت له اجلواري املغنيات. وقد 
تويف �سنة )357هـ/ 967م( وكانت اإمرته على م�سر اإثنتني وع�سرين �سنة، وا�ستقل 
بامللك �سنتان واأربعة اأ�سهر. وقد مدحه ال�سعراء ومنهم املتنبي، ثم غ�سب عليه كافور 

فهجاه ورحل عنه.
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املبحث االأول
خطة �لبحث

�أهد�ف �لدر��سة:
اإلقاء ال�سوء على �سخ�سية تاريخية �سابتها كثري من ال�سبابية والتحريف،   

وو�سع لبنة يف بناء �سرح "اإحياء الرتاث االإ�سالمي" .
�أهمية �لدر��سة: 

هنالك بواعث عديدة دفعت الباحثني لدرا�سة هذا املو�سوع اأهمها:  
اإبراز الدور الذي قام به كافور مع اإبني االأخ�سيد اأبوالقا�سم اأنوجور واأبواحل�سن   -1

علي وحجبهما واغت�ساب �سلطتهما وا�ستقالله باأمور م�سر بعد وفاتهما.
ال�سعراء وبذل  تقريب  االأدبية، من  به يف جانب احلياة  قام  الذي  الدور  اإبراز   -2

العطايا والهبات لهم، واهتمامه باأخبار و�سري االأمم املا�سية . 
�سبب �إختيار مو�سوع �لدر��سة:

التاريخية يف خمتلف جوانبها  ال�سخ�سية  وا�سحة عن هذه  تقدمي �سورة   
ال�سيا�سية واالإقت�سادية واالإجتماعية والثقافية.

نطاق �لدر��سة:
م�سر  اإىل  و�سوله  من  بدءًا  التاريخية  ال�سخ�سية  هذه  فرتة  الدرا�سة  تتناول   
حتى وفاته. اأما زمانها فينح�سر يف الفرتة املمتدة من )298-357هـ/903-967م(.

منهج �لدر��سة:
اعتمد الباحثون على املنهج التاريخي الو�سفي والتحليلي الذي يقوم على   
جمع الروايات التاريخية من م�سادرها املتنوعة ودرا�ستها وا�ستخدامها يف معاجلة 

مو�سوع البحث .
تنظيم �لدر��سة:

ق�سم البحث اإىل ثالثة مباحث املبحث االأول وهو خطة البحث واملبحث الثاين   
كافور االإخ�سيدي واملبحث الثالث �خلامتة.
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املبحث الثاين
كافور �لأخ�سيدي 

كان كافور يف مطلع حياته مملوكًا• ب�سيطًا، وعبدًا خ�سّيًا•• اأ�سود الب�سرة،   
وكان دميمًا، بدينًا ثقياًل، ورجاله م�سوهتان، اإ�سرتاه حممد بن طغج االأخ�سيدي ونال 
ثقته، وكان يكنى )اأبا امل�سك•••( وقد جلب اإىل م�سر مع عبيد اآخرين �سودانيني، 
وبيع لتاجر من جتار الزيت وقيل لرجل من اأ�سحاب ال�سيع يف م�سر ا�سمه حممد بن 
ها�سم، ثم بيع لرجل يدعى حممود بن وهب بن عبا�ض، فا�سرتاه منه طغج االأخ�سيدي 
بثمانية ع�سر دينارًا فرّباه واأعتقه، وارتفعت منزلته عند االأخ�سيد ملا كان ميتاز به من 
اإليه حممد بن طغج برتبية ولديه  الذكاء واالإخال�ض، ف�سار من كبار قواده، وعهد 
اأبي القا�سم اأنوجور واأبي احل�سن علي ثم واّله االأخ�سيد قيادة جي�سه لقتال �سيف 

الدولة احلمداين �ساحب حلب، اإثر ا�ستيالئه على دم�سق.
وقد عّول امل�سري اإىل الرملة لغزو م�سر، فحاربه كافور واحل�سن بن عبيدالله   
بن طغج اأخي حممد بن طغج االأخ�سيد، وانت�سرا على �سيف الدولة احلمداين اإنت�سارًا 
حا�سمًا بالقرب من )مرج عذرا( بجوار دم�سق، ودخل اجلي�ض امل�سري مدينة حلب، 
اأواخر  يف  بها  عقدت  التي  ال�سروط  بنف�ض  ال�سلح  معاهدة  الفريقني  بني  وعقدت 
اأيام االأخ�سيد، ما عدا اجلزية فقد وقف دفعها، وح�سل كافور على موافقة اخلليفة 
العبا�سي على تولية االأمري ال�سغري على م�سر وال�سام وعلى املدينتني املقد�ستني مكة 
واملدينة املنورة، كما �سم فيما بعد كل بالد �سورية، حتى مدينتي حلب وطر�سو�ض، 
�ململوك : تعني يف دللتها �للغوية " من ميتلك بق�سد �لرتبية و�لإنتفاع " �أنظر: كرية، جنوى كمال)دكتورة( �جلو�ري و�لغلمان يف م�سر  	• 

يف �لع�سرين �لفاطمي و�لأيوبي)358-948هـ/969-1250م( مطبعة زهر�ء �ل�سرق، �لقاهرة،2007م، �ص57.
نف�سه  �ملرجع  كرية،  �أنظر:  و�ل�سبيان،  �لن�ساء  �أخالق  بني  جتمع  و�أخالقه  به  مّثل  �إن�سان  فهو  �إمر�أة،  ول  رجاًل  لي�ص  �أنه  �خل�سي:  	••

و�ل�سفحة.
�أبو �مل�سك: �أطلقت هذه �لكنية من قبيل �لتلميح و�مل�ساكلة ، لأن �مل�سك �أ�سود �للون ، وكان كافور كذلك. وكثريً� ما ي�ستعمل �لعرب ذلك . قال  	•••

عنرتة �لعب�سي :
فاإن �أك �أ�سودً� فامل�سك لوين       وما ل�سو�د جلــــدي من دو�ء   
ولكن تبعد �لفح�ساء عنــــــي       كبعد �لأر�ص من جَو �ل�سماء   

نعم. �لدعابة �إمنا هي يف �إطالق لفظ كافور عليه ، لأن �لكافور �أبي�ص وكان هو �أ�سود �للون.. �أنظر : تاريخ �لدولة �لفاطمية يف �ملغرب ،   
م�سر ، �سورية وبالد �لعرب،للدكتور ح�سن �بر�هيم ح�سن ، مكتبة �لنه�سة �مل�سرية ، �لقاهرة ، ط4 ، 1981م ، �ص 122
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وبذلك عظم �ساأن كافور، وزادت �سهرته، وا�ستطاع اأن يقب�ض على زمام احلكم، من 
غري اأن تكون له �سلطة ت�سريعية،، وكان كافور وقت وفاة االأخ�سيد بال�سام، فاأ�سرع 

بالعودة اإىل م�سر)1(. 
و�سول كافور حلكم م�سر: 

القا�سم  اأبي  اإبنه  اإىل  باحلكم  عهد  وفاته،  بقرب  االأخ�سيد  اأح�ّض  وحينما   
كان  حيث  دم�سق  يف  االأخ�سيد  ومات  عليه،  الو�ساية  كافور  يتوىّل  واأن  اأنوجور 
احلكم  اأنوجور  اإبنه  وتوىّل  �سنة،   11 حوايل  حكم  اأن  بعد  احلمدانيني،  يحارب 
العبا�سي)333- بالله  امل�ستكفي  واأقر اخلليفة  وكان يف اخلام�سة ع�سر من عمره، 

334هـ/915-916م( توليته وو�ساية كافور عليه)2(. 
واحلاكم  ال�سلطة  �ساحب  واأ�سبح  اأنوجور،  على  الو�ساية  كافور  توىّل  وقد   
احلقيقي مل�سر، واتخذ كافور لقب "االأ�ستاذ" فقد كان اأ�ستاذًا لولدي االأخ�سيد، وذكر 
اإ�سمه يف اخلطبة، ودعي له على املنابر يف م�سر والبالد التابعة لها، واأتيح له مبا اأغدقه 

من العطايا والهبات اأن يكت�سب حمبة القّواد واجلند وكبار املوظفني امل�سريني)3(.
العداء بني  بيد كافور، وبداأ  النفوذ كله  اأنوجور كان قد وجد  وعندما �سّب   
– وهم مماليك االأ�سرة  اإىل فريقني:  االأخ�سيدية  التلميذ واأ�ستاذه، وانق�سم اجلند 
االأخ�سيدية واأن�سارها، والكافورية – وهم اأن�سار كافور الذين رّقاهم اإىل املنا�سب 
العالية يف الدولة، ومع ذلك فقد ظل كافور على ماهو عليه، ي�سرف الإبن �سيده راتبًا 

قّدره املقريزي باأربعمائة األف دينار يف ال�سنة)4(.  
طقو�ص ، حممد �سهيل "دكتور" تاريخ �لطولونيني و�لأخ�سيديني و�حلمد�نيني ، د�ر �لنفائ�ص ، بريوت ، لبنانـ ، ط 1 ،  2008م ، ، �ص180-    )1(
181.و�إبن كثري، �أبي �لفد�ء �حلافظ بن كثري �لدم�سقي )ت774هـ/1372م( �لبد�ية و�لنهاية، دقق �أ�سوله وحققه دكتور �أحمد �أبي ملحم 
ودكتور علي جنيب عطوي و�لأ�ستاذ فوؤ�د �ل�سيد و�لأ�ستاذ مهدي نا�سر�لدين و�لأ�ستاذ علي عبد�ل�ساتر، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، لبنان، 
للكتاب،�لقاهرة، 1989م،  �لعامة  �مل�سرية  ،�لهيئة  �لطولونيني  عهد  �إ�سماعيل)دكتورة( م�سر يف  ، �ص266. وكا�سف،�سيدة  ج1، 1977م 

�ص165.
�خلربوطلي ، علي ح�سني )دكتور( م�سر �لعربية �لإ�سالمية ،  مكتبة �لأجنلو �مل�سرية، �لقاهرة، دت،  �ص95.   )2( 

�بن خلكان ، �أبي �لعبا�ص �سم�ص �لدين �أحمد �إبر�هيم بن �أبي بكر �ل�سافعي، )ت 681هـ/1282م( وفيات �لأعيان و�أنبا �أبناء �لزمان ،ج1، د�ر    )3( 
�سادر، بريوت، لبنان، 1977م ، �ص546.

تقي �لدين �أحمد بن علي ) ت 845هـ/ 1441م ( �ملو�عظ و�لإعتبار يف ذكر�خلطط و�لآثار ، مطبعة بولق ، �لقاهرة ، 1270هـ ، ج 1، �ص    )4( 
27، وطقو�ص ، تاريخ �لطولونيني و�لإخ�سيديني و�حلمد�نيني ،  �ملرجع �ل�سابق ، �ص178.
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وبداأ اأنوجور يتخذ خطوات عملية ال�سرتداد �سلطته امل�سلوبة، فاأراد اخلروج   
اإىل ال�سام �سنة   )343هـ/954م( ورمبا كان يرمي بذلك اإىل اإعداد جي�ض يزحف به 
على م�سر للتخل�ض من كافور بحد ال�سيف، ولكن اأم اأنوجور �سعت اإىل م�ساحلتهما 
خوفًا على ولدها من بط�ض كافور، فت�ساحلا. وظل اأنوجور م�سلوب ال�سلطة، ال ميلك 
من االأمر �سيئًا، حتى مات �سنة)349ه/ 960م(، فحملت جثته اإىل بيت املقد�ض ودفن 
كراهة  فاإن  اأنوجور،  موت  اإىل  �سعى  باأنه  كافورًا  بع�سهم  ويتهم  اأبيه.  من  بالقرب 
اأنوجور لهذا املغت�سب كانت غري خافية، وقد دّبر له كافور املكائد واحليل للتخل�ض 
منه، ولذا يقال اإن كافورًا �سقاه ال�سم. على اأنه من ال�سعب اأن نقبل هذه التهمة على 
طولون  بن  اأحمد  ذكر  عندما  وذلك  اخللق،  وكرم  بالعفة  كافور  عرف  فقد  عاّلتها، 
يف جمل�ض كافور باأنه اأح�سى من قتل اأو مات يف حب�سه، فكانوا ثمانية ع�سر األفًا، 
فا�ستعاذ كافور بالله من هذا االأمر ورفع يديه يدعوا الله اأن يجعل اأ�سعافهم يف ديوان 
اإح�سانه و�سالته. على اأنه من اجلائز اأن كافورًا  ملا عرف بنية اأنوجور راأى اأن يعّجل 
بقتله، حر�سًا على حياته واإبقاءًا على مركزه، واإذا اأخذنا بهذا االإحتمال، فمن اجلائز 
اأن يكون كافور قد انتحل طيبة القلب �سيا�سة منه الجتذاب قلوب النا�ض اإليه)1(.                                                                                                           
وال �سك اأن كافورًا كان م�سغوفًا باالإمارة، ولوعًا بال�سلطة، فاإنه ملا توىل اأبو   
احل�سن علي بن االأخ�سيد احلكم بعد اأخيه اأنوجور، ظل كافور يبا�سر االأمور بنف�سه، 
على الرغم من اأن الوايل اجلديد كان عمره 23 �سنة، واأقره اخلليفة املطيع بالله على 
حكم م�سر وال�سام واحلجاز، وا�ستمر كافور حمتفظًا بالنفوذ وال�سلطة، وحجر على 
اإبن االأخ�سيد ومنعه من لقاء رعاياه، وظّل حمجورًا عليه واأ�سريًا يف ق�سره، ال عمل 
له اإال ال�سالة والّلهو، وعنّي له كافور كما عنّي الأخيه من قبل اأربعمائة األف دينار يف 
كل �سنة وبقي اأبو احل�سن على ذلك اإىل اأن  مات �سنة ) 355هـ / 966م( بالعّلة التي 

مات بها اأخوه من قبل)2(.
�بن �سعيد ، علي بن مو�سى بن �سعيد �ملغربي ) ت 685هـ /1286م ( �ملغرب يف حلى �ملغرب ، حتقيق زكي حممد ح�سن و�سيدة �إ�سماعيل    )1( 

كا�سف و�سوقي �سيف ، جامعة فوؤ�د �لأول ، �لقاهرة ، 1953م ، �ص 46- 49.
�خلربوطلي ، م�سر �لعربية �لإ�سالمية ، مرجع �سبق ذكره ، �ص 96.   )2( 
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ومن ثم كان الوارث للعر�ض ولد �سغري يدعى اأحمد بن  اأبي احل�سن علي،   
فحال كافور دون تعيينه بحجة اأنه غري �سالح للحكم ل�سغر �سنه، وبقيت م�سر بغري 
اأمري حوايل �سهر، ويف املحرم �سنة ) 355هـ/966م( اأخرج كافور كتابًا من اخلليفة 
العبا�سي بتقليده والية م�سر، واأظهر اخللع التي و�سلت اإليه من اخلليفة، فنودي به 
واليًا على م�سر وما يليها من البالد، فلم يغرّي لقبه "االأ�ستاذ" ودعي له بعد اخلليفة 
 10( اأ�سهر  واأربعة  �سنتني  زهاء  االأخ�سيدية  احلكومة  راأ�ض  على  وظل  املنابر،  على 
�سفر �سنة 355هـ–20 جمادى االأوىل �سنة 357م( وي�سف املوؤرخون عهده باأنه كان 
عهدًا اأ�سودًا، توالت فيه امل�سائب على م�سر، وتعر�ست بالد ال�سام لغارات القرامطة 
الذين نهبوها وقب�سوا على قافلة م�سرية كبرية حتتوي على ع�سرين األف جمل، كانت 
ذاهبة اإىل مكة الأداء فري�سة احلج �سنة )355هـ/966م( ووقعت مب�سر زالزل مرّوعة 
و�سّبت نريان هائلة دّمرت حوايل 1700 منزل من منازل الف�سطاط، واأغار ملك النوبة 
على م�سر فجاأة وعاث ف�سادًا يف البالد الواقعة بني ال�سالل االأول واإخميم، فاأحرق 
اأ�سد هذه االأهوال انخفا�ض  اأموالهم، وكان  اأهلها بال�سيف ونهب  بع�ض املدن وقتل 
ماء النيل، ففي اأواخر عهد الدولة االأخ�سيدية انخف�ض النيل انخفا�سًا دام ت�سع �سنني 
)351-360هـ/962-971م(، وبقي حتى اأيام الفاطميني، وقد قا�ست البالد االأمّرين 
مما اأ�سابها من القحط والوباء، وا�ستّد الغالء، وندر وجود القمح، وف�سا املوت بحالة 
عجز معها النا�ض عن تكفني املوتى ودفنهم، وقد ذكر بع�ض املوؤرخني اأن عدد املوتى 
بلغ �ستمائة األف، واأنه كان يلقى بجثثهم يف النيل لكرثتها، وقد تبع انخفا�ض النيل 
وعّم  املحا�سيل  فنهبت  واالأوبئة،  املجاعات  وانت�سار  احلكومية،  االأعمال  ا�سطراب 

ال�سلب والنهب، حتى اإن كافورًا مل ي�ستطع اأن يدفع اأرزاق اجلند)1(.
وعندما وقع ذلك الزلزال العظيم مب�سر، خاف النا�ض وهربوا اإىل اجلبال،   
ودخل حممد بن عا�سم ال�ساعر على كافور وهو يف موكبه، فاأن�سده ق�سيدة عظيمة 

ح�سن ، ح�سن �بر�هيم "دكتور" تاريخ �لدولة �لفاطمية يف �ملغرب  وم�سر و�سورية وبالد �لعرب ، مرجع �سابق ،  �ص124.   )1( 
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منها هذا البيت:
ما زلزلت م�شر من خوف يراد بها  ••		لكنها رق�شت من عدله طرباً

فلما �سمع كافور ذلك اأجازه على هذه الق�سيدة باألف دينار . وكان كافور   
وكان  ندماء،  وله  ال�سري،  ليلة  كل  عنده يف  تقراأ  وكانت  ويجيزهم،  ال�سعراء  يدين 
ما  وال�سود  الروم  الغلمان  من  وله  مغنيات،  جوار  وله  حَجاب،  وله  احلرمة،  عظيم 
جيد  ذكيًا،  فطنًا  بال�سيا�سة،  والهبات، خبريًا  اخللع  كثري  وكان  الو�سف،  يتجاوز 

العقل داهية)1(.
اأنه كان جال�سًا بني حا�سيته يف يوم عيد، فدخلت عليه طائفة  له  ومما وقع   
من التكرور وهم يرق�سون ومعهم طبل وطنبور وي�سيحون، فلما رق�سوا بني يديه 
من  �ساعة  كل  يف  كتفيه  يحّرك  ف�سار  ا�ستدرك،  اأنه  ثم  كتفيه  وحّرك  منهم  طرب 
الليل والنهار، دفعًا ملا قد جتّره هذه احلركة من نقد النا�ض و�سخريتهم به، حتى ال 
يعتقدوا اأنه اإنا فعل ذلك من اأجل هذا الطبل اأو الطنبور حتى مات، وقال: هذا مر�ض 

يعرتيني)2(.
وا�ستطاع كافور اأن يبقي على النظام الذي �ساد م�سر منذ عهد االأخ�سيد،   
االأخ�سيد يف  اإىل حّد كبري يف ك�سب ر�سا مواله  له �سخ�سية قوية، فوفق  وكانت 
ال�سابق، االأمر الذي جعله ي�سل اإىل هذه الدرجة واملكانة ال�سامية، وقد بذل جهده يف 
االإحتفاظ بهذه املكانة، فتمّتعت البالد ب�سيئ كثري من الرفاهية، حتى اإننا ال ن�سمع 
يف ذلك العهد تذمرًا اأو �سخطًا من جانب امل�سريني مما يدّل على اأنه كان حمبوبًا لدى 

رعيته)3(.

�إبن �إيا�ص ، حممد بن �حمد �حلنفي �مل�سري ، "ت 930هـ  / 1523م" �ملختار من بد�ئع �لزهور يف وقائع �لدهور ، مطابع �ل�سعب ، �لقاهرة    )1( 
،  1960م ، �ص33. و�أبو �ملحا�سن ، جمال �لدين يو�سف بن تغري بردي )ت 874هـ/1469م( �لنجوم �لز�هرة يف ملوك م�سر و�لقاهرة ، 

ج4 ، �ملوؤ�س�سة �مل�سرية �لعامة للتاأليف و�لرتجمة، �لقاهرة، 1972م ،�ص 6 .
�بن �إيا�ص ، �مل�سدر �ل�سابق ، �ص32. وكرية، جنوى كمال )دكتورة( �جلو�ري و�لغلمان يف م�سر، يف �لع�سرين �لفاطمي و�لأيوبي )358-   )2( 

648هـ/969-1250م( مكتبة زهر�ء �ل�سرق،�لقاهرة، 2007م، �ص134.
ح�سن ، تاريخ �لدولة �لفاطمية يف م�سر ، مرجع �سابق ، �ص125.   )3( 
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وبالتايل فاإن عهد كافور مل يخل من ح�سنات، فقد ظهرت يف عهده نه�سة   
اأدبية وعلمية، فظهر عدد من الفقهاء واالأدباء واملوؤلفني وال�سعراء، كان من اأبرزهم 
�سيبويه  با�سم  املعروف  مو�سى  بن  حممد  وتلميذه  احلّداد  بن  بكر  اأبي  القا�سي 

امل�سري واأبي عمر الكندي واحل�سن بن زوالق)1(. 
�ملتنبي وكافور �لأخ�سيدي: 

من ال�سعراء الذين مدحوه اأبي الطيب املتنبي اأحمد بن احل�سني اأ�سهر �سعراء   
ع�سره، فارق �سيف الدولة احلمداين مغا�سبًا وق�سد م�سر، واأقام بها اأربع �سنوات، 
وامتدح كافورًا باأح�سن املدائح طمعًا يف اأن يوّليه بع�ض اأعمال م�سر، فخلع كافور 
عليه واأنزله يف داره، وعنّي جماعة خلدمته، وحمل عليه كثريًا من املال، ولكنه مل يوّله 
عماًل من االأعمال معتذرًا باأنه ال ي�ستطيع اأن يويّل رجاًل يّدعي النبوة، فانقلب مدح 
اأبي الطيب هجاء، كما اأ�سرف يف مدحه من قبل، ويكفي اأن ق�سائد املتنبي يف مدح 

كافور قد خّلدت ذكره باأكرث مما خّلدته اأعماله بكثري)2(.
ومما قاله املتنبي يف مدح كافور:  

مدحــه �شئت  اإذا  كافور  واأخالق 
واكــتب  علي  على  اأ�شاأ  مل  واإن 

وراءه اأهـــاًل  الإن�شان  ترك  اإذا 
يتـــــغرب  فما  كافوراً  م  وميهّ

وحكمــة راأياً  الأحالم  ميالأ  فتى   
ويغــ�شب  ير�شى  اأحياناهّ  ونادرة 

ه اإذا �شربت يف احلرب بال�شيف كفهّ
يـــ�شرب  بالكف  ال�شيف  اأن  تبينت 

�لعدوي ، �بر�هيم �حمد "دكتور" �لتاريخ �لإ�سالمي �آفاقه �ل�سيا�سية و�أبعاده �حل�سارية ، مكتبة �لأجنلو� �مل�سرية ، �لقاهرة ، 1976م ،    )1( 
�ص340- 341.

�لعامة  �مل�سرية  �ملوؤ�س�سة   ، ج2   ، �لأدب  فنون  يف  �لأرب  نهاية   ، 1333م(   / 733هـ  )ت   ، �لوهاب  عبد  بن  �حمد  �لدين  �سهاب   ، �لنويري    )2( 
�لتاريخ من  �أحمد )م�ست�سار( حقوق �لإن�سان عرب  �لقاهرة ، 1980م ، �ص 306.وخ�سر، حممد   ، للتاأليف و�لرتجمة  و�لطباعة و�لن�سر  
و�لن�سر،  و�لطباعة  للتجارة  �لطوبجي  موؤ�س�سة  �لأوربي،  و�لتاريخ  �لإ�سالمي  بالتاريخ  مرورً�  �حلديث  �لع�سر  �إىل  �لفرعوين  �لع�سر 

�لقاهرة،2010م، �ص328.
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كثـــرة الليث  على  عطاياه  تزيد 
فتنـــ�شب  ال�شحاب  اأمواه  وتبيت 

اأبا امل�شك هل يف الكاأ�س ف�شل اأناله
فاأين اأغنى منذ حني وتـــ�شرب)1(.

الدالّية  ق�سيدته  نظم  منا�سب،  من  فيه  يطمع  كان  ما  املتنبي  ينل  مل  وملا   
امل�سهورة التي هجا فيها كافور ومطلعها: 

عـــيد يا  عدت  حال  باأية  عيد 
جتديد فيك  لأمر  اأم  م�شى  مبا 

الأيدي وجودهم الرجال من  جود 
اجلود ول  كانوا  فال  الل�شان  من 

معه والع�شا  اإل  العبد  ت�شرتي  ل 
كـــيد  منا  لأجنا�س  العبيد  اإن 

مكرمة املخ�شي  الأ�شود  علهّم  من 
ال�شــيد اأباوؤه  اأم  البي�س  اأقوامه 

منفتق البطن  وكاء  رحو  كل  من 
معـدود الن�شاء  ول  الرجال  يف  ل 

�شـيده ال�شوء  عبد  اغتال  اأكلما 
متهـــيد م�شر  يف  فله  خانه  اأو 

بها الآبقني  اإمام  اخل�شي  �شار 
معـــبود والعبد  م�شتعبد  فاحلرهّ 

باخ �شاــلح  احلر  لي�س  العبد 
مـــولود اخلز  ثياب  يف  اأنه  لو 

زمن اإىل  اأحيا  اأح�شبني  كنت  ما 
ي�شيئ بي فيه كلب وهو حممود)2(

عطا �لله ، خ�سر �حمد "دكتور" �حلياة �لفكرية يف م�سر يف �لع�سر �لفاطمي ، د�ر �لفكر �لعربي ، �لقاهرة ، 1998م ، �ص24 – 25.   )1( 
�لثعالبي ، �أبي من�سور عبد �مللك �لثعالبي �لني�سابوري )ت 429هـ / 1037م(، يتيمة �لدهر يف حما�سن �أهل �لع�سر ، ج1 ، �سرح وحتقيق    )2( 

�لدكتور مفيد حممد قمجة ، د�ر �لكتب �لعلمية ، بريوت ، لبنان ، ط1 ، 1403هـ / 1983م ، �ص66.
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ويقال اأن املتنبي هرب من م�سر يف نف�ض الليلة خوفًا من بط�ض كافور، وقد   
اأبي  روى  وقد  واالأ�سراف،  والوجوه  العلماء  باأقدار  عارفًا  الهمة  عايل  كافور  كان 
جعفر م�سلم بن عبد الله بن طاهر ال�سريف العلوي، اأنه بينما كان كافور راكبًا يف 
موكبه يومًا اإذ �سقط �سوطه فناوله ال�سريف اإياه فقّبل كافور يده، وقال له: " نعيت 
اإيَل نف�سي "  فما بعد اأن ناولني ولد ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم �سوطي غاية 
يت�سرف لها، ويف رواية اأخرى " اأن كافورًا رَد على ال�سريف بقوله: اأيها ال�سريف 
هذا، وكاد  بي  يفعل  يبلغني حتى  الزمان  اأن  ما ظننت  الغاية،  بلوغ  من  بالله  اأعوذ 
يبكي. فلما بلغ كافور داره اأمر بالبغال لرت�سل اإىل ال�سريف، فحملت من العطايا ما 

يربو ثمنها على خم�سة ع�سر األف دينار")1(.  
�سفات كافور:

واأن عددًا من  العربية واالأدب والعلم،  وقد كان كافور مثقفًا، وله نظر يف   
الله  عبد  بن  اإبراهيم  اإ�سحاق  اأبي  خدمته  يف  كان  وممن  له،  عمل  العلماء  اأفا�سل 
�سباحًا  يجل�ض  وكان  القتال،  فنون  يف  بارعًا  كان  وقد  الزجاج،  �ساحب  النحوي 
وم�ساءًا لق�ساء حوائج النا�ض، ويتهّجد وميّرغ وجهه �ساجدًا ويقول: )اللهم ال ت�سّلط 
علّي خملوقًا( وكان كافور ي�ستمع يف الليل اإىل تاريخ الدولتني االأموية والعبا�سية، 

واإىل ق�سائد ال�سعراء والغناء)2(.
كما كان كافور عجبًا يف العقل وال�سجاعة، وا�ستهر بكثري من �سفات الزعامة   
التي اأهلته لتبّوء مركز ال�سدارة يف االإمارة على الرغم من اأ�سله الو�سيع، من هذه 
ال�سفات: معرفته بطبائع النا�ض واأ�ساليب معاملتهم، وا�سطناع احللم حينًا واإظهار 
الغ�سب حينًا اآخر، والتوفيق بني االآراء املختلفة، وقدرته على ا�ستقطاب النا�ض، كما 
اأنه خبريًا بال�سيا�سة، فطنًا، ذكّيًا، جّيد العقل، داهية، وكان كافور يحتفظ ب�سداقة 
املعز  يهادن  ال�سيعي، كما كان  الفاطمي  ال�سّني واخلليفة  العبا�سي  كل من اخلليفة 

ح�سن ، تاريخ �لدولة �لفاطمية ، مرجع �سبق ذكره، �ص127.   )1( 
عطا �لله ، خ�سر �أحمد)دكتور(�حلياة �لفكرية يف م�سر يف �لع�سر �لفاطمي ، د�ر �لفكر �لعربي، �لقاهرة، 1998م ، �ص27.   )2( 
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�ساحب املغرب  ويظهر ميله اإليه، وكذا يذعن بالطاعة لبني العبا�ض، ويداري ويخادع 
هوؤالء وهوؤالء)1( . 

حاول املعز لدين الله الفاطمي يف عهد كافور فتح م�سر، وكان قد اأخفق يف   
كافور  اإليه  فبعث  اإىل واحات م�سر،  املعز  واملن�سور، وو�سل  والقائم  املهدي  ذلك 
جي�سًا �سّده عن م�سر ولكن هذه احلملة واإن ف�سلت ع�سكريًا اإال اأنها جنحت يف ن�سر 
الفاطميني، ولكنه مل  الدعاة  اإ�ستقبال  اأح�سن كافور  فقد  الفاطمي،  ال�سيعي  املذهب 

ي�سمح بانت�سار املذهب ال�سيعي على نطاق وا�سع)2(.
وفاة كافور �لأخ�سيدي:

تويف كافور مب�سر يف �سهر جمادى االأوىل �سنة ) 357هـ/967م(، وعا�ض   
فيها  اإ�ستقل  �سنة،  وع�سرين  ثالثًا  م�سر  على  اإمارته  وكانت  �سنة.  و�ستني  ب�سعًا 
باحلكم ملدة عامني واأربعة اأ�سهر، خطب له فيها على منابر م�سر وال�سام واحلجاز 
والثغور، مثل طر�سو�ض وامل�سي�سة وغريهما، وحمل تابوته اإىل القد�ض فدفن به، 

وكتب على قربه:
منفرداً كافور  يا  قربك  مابال 

ح�شح املرت بعد الع�شكر الًلجب بال�شً
وقد الرجال  اآحاد  قربك  يدو�س 

كانت اأ�شود ال�شرى تخ�شاك يف الكتب
واأي�سًا ق�سيدة:  

�شنعت ما  الأيام  غري  اإىل  انظر 
فنيت وما  كانوا  بها  اأنا�شاً  اأفنت 

دولتهم اأيام  �شحكت  دنياهم 
وبكت)3( لهم  ناحت  فنيت  اإذا  حتى 

�أبو �ملحا�سن ، �لنجوم �لز�هرة ، م�سدر �سابق ، ج4 ، �ص6. وطقو�ص، تاريخ �لطولونيني و�لأخ�سيديني و�حلمد�نيني، مرجع �سبق ذكره،    )1( 
�ص 181.

�سيديو ، ل.�أ، تاريخ �لعرب �لعام ، نقله �إىل �لعربية عادل زعيرت ، د�ر �لعامل �لعربي ، ط1 ، 1431هـ / 2010م ، �ص 244.   )2( 
�لفقي ، ع�سام �لدين عبد �لروؤوف ، "دكتور" معامل تاريخ �ل�سالم ، مكتبة �لفالح ، �لكويت ط1 ، 1410هـ / 1990م ، �ص258.   )3( 
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االأخ�سيد  بن  علي  بن  اأحمد  الفوار�ض  اأبا  اجلند  اإختار  كافور  وفاة  وبعد   
حاكمًا مل�سر، وكان طفاًل يف احلادية ع�سر من عمره، ولذا عنّي اجلند احل�سن بن 
على  وقب�ض  بال�سلطة،  فا�ستبد احل�سن  عليه،  ال�سام و�سيًا  بن طغج وايل  عبيدالله 
الوزير جعفر بن الف�سل بن الفرات• و�سجنه و�ساءت �سيا�سته، فا�سطره امل�سريون 
ف�ساءت  الوزارة،  اإىل  الفرات  بن  الف�سل  بن  ال�سام، وعاد جعفر  ناحية  الفرار  اإىل 

االأحوال يف عهده، وانت�سر القحط والغالء والفو�سى)1(.

جعفر بن �لف�سل بن �لفر�ت )وزير كافور( �ملعروف بابن حنز�بة كانت له د�ر لالأفاعي و�حلّيات و�لعقارب، لها قّيم وحاو من �حلو�ة ومعه  	•
م�ستخدمون. �أنظر: �سوقي �سيف )دكتور(، ع�سر �لدول و�لمار�ت، د�ر �ملعارف، �لقاهرة،ط4،1990م، �ص 48.

�لفقي ، �ملرجع �ل�سابق ، نف�ص �ل�سفحة .   )1( 
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خامتـــــة
اأنوجور)334- القا�سم  اأبي  االأخ�سيد،  ولدي  دون  باالأمور  كافور  ا�ستبد   
ومع  )349-355هـ/960-966م(،  علي  احل�سن  واأبي  349هـ/916-960م( 
-334( العهد  ذلك  يف  قامت  التي  الثورات  على  يق�سي  اأن  كافور  ا�ستطاع  ذلك 

355هـ/916-966م(، كماانت�سر على احلمدانيني يف ال�سام.
�سنة  يف  البالد  من  يليها  وما  م�سر  بحكم  ي�ستقل  كافور  يكد  ومل   
)355هـ/966م(، حتى اأخذ املعز لدين الله الفاطمي يعد العدة لفتح م�سر، و�ساعده 
على ذلك ما �ساد هذه البالد من االإ�سطراب، فانق�سم اجلند على اأنف�سهم اإىل فريقني: 
فريق االأخ�سيدية الذين ينا�سرون بيت االأخ�سيد، وفريق الكافورية الذين يت�سيعون 
جي�سًا  اإليه  كافور  فجهز  الواحات،  اإىل  املغرب  من  ع�سكره  املعز  فاأر�سل  لكافور، 
اأخرجوا الع�سكر وقتلوا منهم، كما اجتاحت املجاعة م�سر، وطمع القرامطة يف بالد 
اأدرك كافور  ال�سام، فهاجموها مرتني يف �سنتي )353و357هـ/964-967( وقد 
قبل موته )يف جمادى االأوىل �سنة 357هـ/967( ما اأ�ساب البالد من نكبات، فقد 
ا�ستد الغالء وف�سا املوت يف النا�ض، حتى عجزوا عن تكفينهم ومواراتهم، واأرجف 
مب�سري القرامطة اإىل ال�سام، وبدت غلمانه تتنكر له، لعدم دفع رواتبهم، وطمع اأحد 
اأمراء النوبة يف م�سر اجلنوبية فغزاها، حتى و�سل اإىل اإخميم ومل يجد من يقف يف 

وجهه، وعاد اإىل بالده حمماًل باالأ�سالب والغنائم.
وقد ا�ستمرت هذه احلالة ال�سيئة بعد وفاة كافور، وا�سطربت اأحوال م�سر   
ال�سيا�سية، فلم يكن اخلليفة العبا�سي املطيع بالله )334-363ه/916-973( من القوة 
بحيث ي�ستطيع من يويل على م�سر من ي�ساء، لذلك اجتمع رجال البالط االأخ�سيدي 
الختيار �سخ�ض تتفق ميوله مع م�ساربهم، فوقع االإختيار على اأبي الفوار�ض اأحمد 
بن علي االأخ�سيد، ومل يكن قد جتاوز احلادية ع�سر من عمره، وجعل احل�سن بن 

عبيدالله بن طغج ويل عهده وخليفته.
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�لنتائج: 
اأن اأنوجور قد اأظهر �سخطه على كافور، وبداأ اجلفاء بينهما وا�سحًا، وخرج   -1
كافور وعزله من  لطموح  للت�سدي  ا�ستعدادًا  الرملة، وذلك  اإىل  الف�سطاط  من 
منا�سبه، وا�ستعادة ال�سلطة، فتدخلت اأّم اأنوجور يف االأمر، بعد اأن �سعرت باأن 

ابنها ال ي�ستطيع التغلب على كافور، وخ�سيت عليه من بط�سه.
كما اأن كافور اتهم بد�ض ال�سم لعلي بن االأخ�سيد كما فعل مع اأخيه اأنوجور من   -2

قبل. 
كما اأن اإمارة كافور على م�سر كانت اثنتني وع�سرين �سنة، منها �سنتان واأربعة   -3

اأ�سهر ا�ستقل فيها بامللك. 
وبعد وفاة االأخ�سيد اأ�سحت مقاليد االأمور كلها بيده، وظّل احلاكم املطلق يف   -4
البالد حتى وفاة علي بن االأخ�سيد، حيث اآل احلكم اإليه بفعل �سغر �سن اأحمد 

بن علي بن االأخ�سيد.
الذين  وال�سعراء  واالأدباء  العلماء  ملتقى  بالطه  يكون  اأن  على  كافور  وحر�ض   -5

توافدوا عليه من جميع االأنحاء.
وكان كافور خبريًا بال�سيا�سة، فطنًا، ذكّيًا، وكان بارعًا يف فنون القتال.  -6
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