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 اإلسالميةحبوث وقضااي يف الفكر اإلسالمي واملؤسسات 

يف خضم التسارع احلضاري واالنفتاح العاملي اليوَم؛ ال بُدَّ للفكر اإلسالمي من أن خيوض 
يف قضااي التنمية ومعوِّقاهتا؛ ليصوغ املستقبل اإلسالمي وفق االهتمامات احليوية للمسلمني، 
ه ويف مقدمتها اإلدارة والتعليم والصحة واالقتصاد؛ ذلك أن التنمية الشاملة يف هذ

تقرتن بوعي املسلمني مكانتهم احلضارية اليت لطاملا  -ومؤسَّساهتا  -االهتمامات احليوية 
أتثَّرت حباهلم بني سائر األمم وتردُّدها بني القوة والضعف يف خالل العصور، مما يلزم معه 

عاهتم لن تتحقق إال هبم ما دامت ضماانا لتقدُّم جمتم -أي التنمية الشاملة  -توعيتهم إىل أهنا 
وملستقبل أوالدهم، وال ُيكتفى يف هذا ابلفتاوى الفقهية واخلطب الدينية اليت تكاد تكون 
ا من ذي قبُل، وال  قاصرة يف جماهلا عن مناقشة القضااي التنموية اليت أضحت أشدَّ تعقيدا

شها سيما يف ظلِّّ أبرز وسائل العوملة؛ أي الفضاء الرقمي؛ وإمنا ينبغي هلذه القضااي أن يُناق
فكٌر إسالميٌّ انقٌد حصيٌف؛ يسرب أغوارها تدقيقاا وحتقيقاا، ويقف على متعلقاهتا وتبعاهتا؛ 
ليخلص إىل صوغ أُطُرها النظرية اإلسالمية، وإحالة توصياته على املؤسَّسات اإلسالمية 
املعنيَّة هبا أو اليت ترعاها؛ ذا ما استهدفه املؤمتر "حبوث وقضااي يف الفكر اإلسالمي 

املؤسسات اإلسالمية"؛ الذي رعته كلية معارف الوحي اإلسالمي والعلوم اإلنسانية يف و 
 .٢٠١٧؟/؟/ -اجلامعة اإلسالمية العاملية يف ماليزاي؛ ما بني ؟/؟ 

وهذا الكتاب بني أيدينا جيمع أحد عشر حبثاا ُعرضت يف أثناء املؤمتر؛ أعدَّها 
ها رئيس اللجنة العلمية للمؤمتر األستاذ أساتذة خمتصُّون من عدة جامعات، وقد استهلَّ 

"حنو جتديد الفكر اإلسالمي وتطوير ببحثه املعنون:  حممد أبو الليث اخلري آابديالدكتور 
، ويضح من عنوانه أنه يبحث يف إعادة التمكني للفكر اإلسالمي، ولكن من املفاهيم"

 خالل انسجامه مع مستجدات عصران احلايل.
اث ما للعامل األخالقي من أثر يف التنمية الشاملة، فقد ومل يغب عن هذه األحب

"أخالقيات العمل اإلسالمية ودورها يف ترسيخ الثقة واالرتقاء تناول هذا حبثان؛ أحدمها: 



"تقنية ، واآلخر: شهر حبيبة، والدكتورة عائشة صفراين؛ للدكتورة ابألداء املؤسسي"
 .حممد زكي خضر، واألستاذ الدكتور زكي أكرم حممد؛ للدكتور املعلومات وأخالق املهنة"

ويف اجملال اخلدمي ومكانته يف القضااي التنموية جند حبثني أيضاا؛ أحدمها للدكتور 
"دور اجلمعيات اخلريية يف تنمية ؛ عنوانه: بدر حممد العازمي، والدكتور بدر حممد العليوي

منال أمحد ، واآلخر للباحثة أمنوذًجا"الفرد واجملتمع املسلم؛ مجعية النجاة اخلريية الكويتية 
"دور املساجد يف خدمة ؛ عنوانه: حممد أبو الليث اخلري آابدي، واألستاذ الدكتور اجلبة

 .اجملتمع املسلم من منظور القرآن والسنة؛ دراسة موضوعية حتليلية"
: ولدينا كذلك حبثان يعنيان ابلعالقة بني الشريعة وبعض اجملاالت التنموية؛ أحدمها

، واآلخر: هشام بن سعيد أزهر؛ للدكتور "استثمار مقاصد الشريعة يف الواقع السياسي"
 .منرية بنت عواد املريطب؛ لألستاذة الدكتورة "العالقة بني الفقه والطب"

مث أربعة أحباث كلٌّ منها منفرد يف اببه؛ أوهلا يقنن للتعامل مع املستجدات؛ عنوانه: 
، حممد شكيب القامسي؛ للدكتور والقضااي املستجدة""ضوابط التعامل مع النوازل 

"دعوى تناقض القرآن واثنيها يرفض دعوى وقوع التعارض يف القرآن الكرمي؛ عنوانه: 
، واثلثها يتعلق ابلتمويل حممد إبراهيم الشربيين صقر؛ للدكتور الكرمي والرد عليها"
؛ ية على التنمية االجتماعية""أثر مبادئ التمويل يف البنوك اإلسالماإلسالمي؛ عنوانه: 

"اختالل ، ورابعها ينظر يف السرية النبوية وحملِّّها من االستشراق؛ عنوانه: نعيم حنكللباحث 
 .عبد الصمد شيخ؛ للدكتور منهج املستشرق وليم ميور يف كتابة السرية النبوية"

الق الردى، ويهدينا أخرياا؛ نسأل هللا أن ُيسدِّد ُخطاان، ويُنوِّر بصائران، وجُينِّّبنا مز 
سواء السبيل يف القول والعمل، وال حول وال قوة إال ابهلل، إليه املرجع واملآب، عليه توكلنا 

 يف كلِّّ حني.
 

 األستاذة الدكتورة رمحة بنت أمحد احلاج عثمان
 انئب مدير اجلامعة اإلسالمية العاملية يف ماليزاي

 البحث العلمي واالبتكارلشؤون 

 ز



 مقدمة

 تقدمي األستاذ الدكتور حممد أبو الليث اخلري آابدي، رئيس اللجنة العلمية للمؤمتر

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيد األنبياء واملرسلني، وعلى آله وأصحابه 
 أمجعني، ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين.

وبعد! فإن هذا العصر الذي حنن فيه هو عصر خطري ورهيب جدا لإلسالم 
واملسلمني، حيث تكالبت األمم عليهما تكالب األكلة على القصعة، مصداقا ملا تنبأ به 

يوشك أن تداعى عليكم األمم من كل أفق كما تداعى األكلة »يف قوله:  نبينا املعصوم 
أنتم يومئذ كثري، ولكن »قال: قلنا: اي رسول هللا! أمِّنج قلٍة بنا يومئذ؟ قال: «. على قصعتها

، «تكونون غثاءا كغثاء السيل، وينتزع املهابة من قلوب عدوكم، وجيعل يف قلوبكم الوهن
«حب الدنيا وكراهية املوت»ل: قال: قلنا: وما الوهن؟ قا

، فمن نتائج ترك العمل بسنة التدافع، والركون إىل وهم تعايش احلضارات، أن ١
تتداعى أمم الكفر والشرك والضالل على أمة اإلسالم كما تتداعى األكلة على قصعتها، 

بعقل وقد حصل ذلك، وها حنن نراه يومياا أمام أعيننا! هم تكالبوا علينا بتخطيط حمكم، و 
وال يزالون -اإلسالم أبنه دين إرهايب، واهتموا -وال يزالون يتهمون-شيطاين مدبِّّر، فاهّتموا 

 املسلمني أبهنم إرهابيون، مع أهنما برآء من اإلرهاب براءة الذئب من دم يوسف.-يتهمون
ولكن املشكلة ليست يف األمم األخرى؛ ألن ما تفعله تلك األمم ضد اإلسالم 

أمر طبيعي، وكذلك ما يفعلونه من إاثرة الفنت وخلق اخلالفات بيننا هو  واملسلمني، هو
أيضا أمر طبيعي، وإمنا هذا صراع بني احلق والباطل إىل يوم القيامة، ولكن الغباء منا حنن 
املسلمني حكاما وشعواب، ملاذا ال نراقبهم هم وخمططاهتم، وملاذا ال نشمُّ رائحة مؤامراهتم 

وإذا وعيناها أو مشمناها فلماذا نذعن هلا وال نقاومها، وملاذا نصفق هلا ضدان، قبل أن تقع، 
 وال خنالفها.



 ل 

أكادميية الدراسات اإلسالمية املعاصرة فانطالقا من هذا التململ والوعي رأت  
 Universiti (ACIS))أسيس(، يف جامعة التكنولوجيا والعلوم بربليس 

Teknologi MARAلسلطان حاجي أمحد شاه، مسجد ا ، ابلتعاون مع مكتب
 International Islamic Universityابجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي 

Malaysia أن تعقد هذا املؤمتر الدويل العلمي الثالث للعلوم االجتماعية والفكر ،
(، حتت عنوان: "حنو جتديد الفكر اإلسالمي وتطوير ISSCITU 2018اإلسالمي )

ور حماوره حول القضااي املعاصرة والفكر اإلسالمي واملؤسسات تد املفاهيم"، والذي
فتح النقاش حول الفكر اإلسالمي وإبراز  هي حماولة لفكرة الرئيسية للمؤمتر، وااإلسالمية

وابلتايل يركز املؤمتر على ، وتعزيز األبعاد الروحية لإلميان واملمارسةاملفهوم السلمي لإلسالم، 
الفكر اإلسالمي والتفاهم. وحيدوان األمل يف أن يكون   جتديددور املؤسسات اإلسالمية يف
 .املسلمني املعاصرة والتحدايت وإجياد احللول املؤمتر منصة ملناقشات قضااي

ومن حسن حظ هذا املؤمتر أن طلبات املشاركة وصلت إلينا من بالد خمتلفة، 
البحوث ملست جانبا مهما  ابللغات الثالث: العربية، واإلجنليزية، واملاليوية. ومعظم هذه

من جوانب هذا العصر، من علوم الطب، واإلدارة، واالقتصاد، والسياسة، وغري ذلك من 
 التكنولوجيا والعلوم بربليس ومكتبالعلوم اإلنسانية والتطبيقية. فهذا إسهام كبري من جامعة 

التأصيل اإلسالمي يف مسجد السلطان حاجي أمحد شاه، ابجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي 
للعلوم اإلنسانية والتطبيقية، وأسلمة املعارف اإلنسانية املكتسبة، وتنزيل معارف الوحي 

 والرتاث اإلسالمي على القضااي احلياتية املعاصرة للمسلمني.
 والبحوث الواصلة إلينا ابللغة العربية، واملضمنة يف كتاب املؤمتر كاآليت:

ألستاذ الدكتور/ حممد أبو وتطوير املفاهيم لحنو جتديد الفكر اإلسالمي  -١
الليث اخلريآابدي، قسم دراسات القرآن والسنة، كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية، 

 اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي.



 م 

أخالقيات العمل اإلسالمية ودورها يف ترسيخ الثقة واالرتقاء ابألداء املؤسسي  -٢
، حماضرة بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة عائشة صفراين للدكتورة/

الدكتورة حبيبة شهر، حماضرة بكلية العلوم اإلنسانية . و اجلزائر -األغواط -عمار ثليجي 
  اجلزائر.-األغواط-واإلسالمية واحلضارة، جامعة عمار ثليجي 

املسلم: مجعية النجاة اخلريية دور اجلمعيات اخلريية يف تنمية الفرد واجملتمع  -3
الكويتية أمنوذجاا للدكتور/ بدر حممد العـليوي حماضر بقسم الفقه وأصول الفقه، كلية الشريعة 
والدراسات اإلسالمية، جامعة الكويت. والدكتور/ بدر حممد العازمـي حماضر بقسم التفسري 

 .واحلديث، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة الكويت
هشام بن سعيد أزهر للدكتور/ استثمار مقاصد الشريعة يف الواقع السياسي  -4 

عضو هيئة التدريس بقسم الشريعة والدراسات اإلسالمية، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 
 جامعة امللك عبد العزيز جبدة، اململكة العربية السعودية.

نرية بنت عواد املريطب، قسم العالقة بني الفقه والطب لألستاذة الدكتورة/ م -5 
 الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة امللك عبد العزيز جبدة.

أكرم حممد زكي اجلامعة اإلسالمية للدكتور/ تقنية املعلومات وأخالق املهنة  -6 
العاملية مباليزاي، كواالملبور، ماليزاي. واألستاذ الدكتور/ حممد زكي خضر اجلامعة األردنية، 

 ألردن.عمان، ا
ضوابط التعامل مع النوازل والقضااي املستجدة للدكتور/ حممد شكيب  -٧

 .القامسي مدير جممع حجة اإلسالم ابجلامعة اإلسالمية دار العلوم وقف ديوبند، اهلند
دعوى تناقض القرآن الكرمي والرد عليها للدكتور/ حممد إبراهيم الشربيين  -8 

 امعية اإلسالمية ببهانج السلطان أمحد شاه مباليزاي.صقر، األستاذ املساعد/ ابلكلية اجل
دراسة دور املساجد يف خدمة اجملتمع املسلم من منظور القرآن والسنة:  -9 

ُبَّة طالبة الدكتوراه بقسم دراسات القرآن والسنة، موضوعية حتليلية للباحثة/ م نال أمحد اجلج



 ن 

اإلسالمية العاملية مباليزاي. واألستاذ الدكتور/ كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية، اجلامعة 
حممد أبو الليث اخلريآابدي بروفسور بقسم دراسات القرآن والسنة، كلية معارف الوحي 

 والعلوم اإلنسانية، اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي.
أثر مبادئ التمويل يف البنوك اإلسالمية على التنمية االجتماعية للباحث  -١٠ 

 ماليزاي. –يم حنك، أكادميية الدراسات اإلسالمية، جامعة مالاي الوطنية نع
د. عبد الصمد اختالل منهج املستشرق وليم ميور يف كتابة السرية النبوية  -١١ 

األستاذ املساعد بقسم احلديث وعلومه يف كلية أصول الدين، اجلامعة اإلسالمية ، شيخ
 العاملية إبسالم آابد.

أن اللجنة العلمية للمؤمتر ارأتت أن جتعل مجيع األحباث العربية واجلدير ابلذكر 
املقبولة يف املؤمتر، على منط واحد، من حيث عالمات الرتقيم لآلايت، واألحاديث، 

 والنصوص األخرى، وكتابة املصادر واملراجع يف اهلامش والفهارس.
حنن أساتذة اجلامعة واملسجد  وأخريا، وليس آخرا، نرجو من هللا العلي القدير أن يوفقنا     

 هلذا املؤمتر، وإسعاف طلبة العلم أبحدث البحوث وأرقاها. وابهلل التوفيق واهلداية.
 أ. د. حممد أبو الليث اخلري آابدي

 رئيس اللجنة العلمية للمؤمتر

 
 
 

، 5١4، ص٢، جسننه؛ وأبو داود يف ٢٢39٧، رقم8٢، ص3٧، جمسندهأخرجه أمحد يف  11
 وصححه الشيخ األلباين يف تعليقه عليه. والغثاء: ما حيمله السيل من وسخ. 4٢9٧رقم

                                                           



 األول الفصل

 حنو جتديد الفكر اإلسالمي وتطوير املفاهيم
 

 1األستاذ الدكتور حممد أبو الليث اخلريآابدي
 

 املقدمة:
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من 

هللا، وأشهد أن حممدا يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال 
عبده ورسوله املبعوث رمحة للعاملني وحجة على اخللق أمجعني. صلى هللا عليه وعلى آله 

 وأصحابه، ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين، وسلم تسليما كثريا.
أما بعد! فإن املناداة بتجديد الفكر اإلسالمي، أو تطوير املفاهيم اإلسالمية، أو 

إسالمية املعرفة، أو اإلسالم احلضاري، أو ما شابه ذلك من األمساء حتديث اإلسالم، أو 
والعناوين، هذا كله ليس أمرا جديدا علينا، ومل يكن علماؤان غافلني عن ذلك، ولكن كان 
ذلك أبمساء أو عناوين يستشف منها صفاء قلوب أصحاهبا، وإخالصهم لدينهم، وعدم 

ملصاحل املرسلة، أو فقه النوازل، أو تغري األحكام خنوعهم أمام الباطل، مثل االستحسان، أو ا
بتغري الزمان، أو السياسة الشرعية، أو املقاصد الشرعية، فهذه األمساء أو العناوين تدل على 
وضوح أفكار أصحاهبا دون لف أو دوران. واثنيا أن أصحاهبا كانوا أصحاب التخصص 

فكارهم تقابل يف اجملتمع اإلسالمي اإلسالمي الدقيق، وفرسان هذا امليدان، لذلك كانت أ
 ابلقبول والرتحاب، دون أي حرج أو ضيق نفس.

أما عناوين اليوم مثل جتديد الدين، وحتديث اإلسالم، وجتديد الفكر اإلسالمي، 
وتطوير املفاهيم اإلسالمية، وإسالمية املعرفة، واإلسالم احلضاري، وما شابه ذلك من األمساء 

هي أوالً حتمل يف طياهتا الكثري والكثري من الغموض، واالستسالم للباطل، والعناوين الربَّاقة، ف
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واثنياً أن أصحاهبا هم ليسوا أصحاب الشريعة، بل أصحاب العلوم اإلنسانية، من السياسة، 
أو االجتماع، أو الطب، أو النقاابت، أو أصحاب األفكار املنحرفة مثل القاداينيني، أو 

، لذلك أصحاهبا واطروحاهتم أو أفكارهم حول التجديد كانت تقابل القرآنيني، أو الليرباليني
 بكثري من التحفظ وهواجس النفس، بل رمبا ابلرد والرفض.

حنن ال نشك يف أن اإلسالم دين صاحل لكل زمان ومكان، ويف فقهه صالحية 
فى ملسايرة العصر، ولكن بشروطه، ال إبمالء من الغري، لقد مضى على بعثة رسولنا املصط

، ملسو هيلع هللا ىلصأكثر من أربعة عشر قران، واكتمل نزول القرآن، كما اكتمل صدور احلديث عنه  ملسو هيلع هللا ىلص
ال نزول القرآن، وال صدور حديث، ولكن هل هذا يعين أن أي جديد يف  ملسو هيلع هللا ىلصوبعد وفاته 

حياة اإلنسان، تضمنته تعليمات اإلسالم، وأي فكر حادث حدث اشتملت عليه توجيهات 
َيااًن لِ ُكلِ  َشْيٍء﴾ اإلسالم، قلنا: نعم، كما قال  تعاىل: ﴿َونَ زَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِب ْ

[ وال يتحقق كون القرآن تبياان لكل شيء إال مع السنة كما قال اإلمام 89]النحل:
الشافعي: "إن نصَّ القرآِن على اتباع الرسول متضمِ ٌن لكل ما جاء عن الرسول من أحكاٍم 

نٍة. وال يتحقق كوُن القرآن تبياانً لكل شيء، بغري هذا التأويل، جديدٍة، أو مؤكِ دٍة، أو مبي ِ 
. ولكن هنا جيب علينا أن ننتبه وال ننساه، وال نتغاضى عنه، أن يف 2وال ميكن تفسريه"

اإلسالم ثوابت، ال تتغري مهما تغري الزمان واملكان، ومتغريات، وهي تتغري بغري الزمان 
 ا علماء األصول والفقه.واملكان، ولكن بضوابط وقواعد حدده

 ثوابت اإلسالم اليت ال تتغري:     
 ثوابت اإلسالم اليت ال تتغري مهما تغري الزمان واملكان، هي ما يلي:     
العقائد فإهنا اثبتة إىل األبد، وال تتغري أحكامها إال يف حالة واحدة، وهي حالة  -أ     

 االضطرار.
لطهارة الواجبة، والفرائض من الصالة والصوم واحلج العبادات األصول منها مثل ا -ب     

والزكاة. فهي ال يتغري حكمها وعددها وطريقة أدائها، إال ما يعرتي على طريقة أداء بعضها 
 من تغري يف حالة األعذار.
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املبادئ العامة لألنظمة اإلسالمية يف املعامالت واحلكم والقضاء وغريها. مثل مبدأ  -ج     
حل البيع والشراء والشركة واإلجيار واإلعارة والعدل واملساواة يف احلقوق  الشورى. ومبدأ

وغريها. ومبدأ حرمة أكل املال ابلباطل مثل الراب والرشوة والسرقة والنهب والظلم. ومبدأ 
حل النكاح والطالق واخللع والعدة. ومبدأ حرمة العالقات اجلنسية غري الشرعية مثل الزان 

 ومبدأ احلدود والقصاص، وغري ذلك من املبادئ الكثرية غري املتغرية. واللواط والسَّحاق.
األخالق والقيم مثل مجال الصدق واألمانة والعفة والشجاعة واحللم والكرم وغريها  -د     

من األخالق احلميدة. ومثل قبح الكذب واخليانة والدانءة واجلنب والبخل وغريها من 
مجاهلا أو قبحها أتثراً ابلزمان واملكان، إال يف احلاالت اليت  األخالق الذميمة. فهذه ال يتغري

 أبيح فيها الكذب للمصلحة، وهذه احلاالت معروفة ومتعينة ال يقاس عليها.
 62السنن اإلهلية. فقد قال تعاىل: ﴿َوَلن جتََِد ِلُسنَِّة اَّللَِّ تَ ْبِدياًل﴾ ]األحزاب: -ه     

[. وقال: ﴿فَ َلن جتََِد ِلُسنَِّت 77ُسنَِّتَنا حَتْوِياًل﴾ ]اإلسراء:[. وقال: ﴿َواَل جتَُِد لِ 23والفتح:
[ فطلوع الشمس من املشرق وغروهبا يف 43اَّللَِّ تَ ْبِدياًل َوَلن جتََِد ِلُسنَِّت اَّللَِّ حَتْوِياًل﴾ ]فاطر:

 املغرب، وخلق اإلنسان واحليوان من تلقح نطفة الذكر ببويضة األنثى، ونزول املطر، وتناوب
املواسم الصيف والشتاء، والربيع واخلريف، وغريها من السنن اإلهلية اليت ال أتثري للزمان 

 واملكان فيها. فال تتغري، وال تتبدل إال إذا شاء هللا بقدرته وإرادته.
مثل وجوب قيام الليل عليه، ووجوب الضحى عليه،  ملسو هيلع هللا ىلصالقضااي اخلاصة ابلنيب  -و     

 التزوج على بناته يف حياهتن من امرأة أخرى، وغريها.وجواز صوم الوصال له، وعدم 
فعدم أتثري تغري الزمان واملكان يف هذه األمور يدل على أهنا الت من الثوابت اليت ال      

تتغري، وال أتثري لتغري الزمان واملكان فيها أميا أتثري، إال يف حاالت االضطرار؛ ألن يف ثبات 
ريع تلك األمور محايًة للمجتمع اإلسالمي من االهنيار والذوابن، وعماًل على استقرار التش

وبنائه على دعائَم مكينٍة راسخٍة ال تعصف هبا األهواء وتقلبات اجملتمع، وهذه الثوابت قد 
اعتربهتا الشريعة اإلسالمية صاحلًة ُمْصِلَحًة لكل زمان ومكان، ولكل بيئة وجمتمع، ويف كل 

 بلد ومدينة وقرية.
 املتغريات اليت قد تتغري:     
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 ور َمرِنة قد تتغري بتغري الزمان واملكان، وهي:وجبانب ثوابت اإلسالم هناك أم     
ما كان تفريعاً على العبادات األصول، أو تطبيقاً للمبادئ السابقة، كما سيأيت هلا  -أ     

 بعض األمثلة يف اآليت إن شاء هللا تعاىل.
املوجهة إىل أمراء األمصار وقادة اجلنود، واختيار  ملسو هيلع هللا ىلصما كان من أوامر النيب  -ب     

السفراء، وتنظيم اجليوش، ووضع اخلطط احلربية، وتوزيع اإلقطاعات يف القرى واملدن، وتفريق 
أموال بيت املال على املصاحل، وإبرام املعاهدات، وحتديد التعازير وتنفيذها، وطرق تنفيذ 

 حملدود إلجرائها، وغريها.احلدود والتعازير، وحتديد الوقت وحالة ا
ما كان منها على سبيل التجارب البشرية، أو األعراف والعادات، مثل البعض من  -ج     

 أحاديث الطب وغريها من أمور الدنيا.
والعادية، واألوامر اإلرشادية مثل األكل والشرب واملشي  ملسو هيلع هللا ىلصاألفعال اجلبلبة للنيب  -د     

 .والنوم وهيئتها ووسائلها، وغريها
هذه األمور من املتغريات اليت متثل مرونة الشريعة اإلسالمية، واليت تُرَِكْت أحكاُمها      

الجتهادات الفقهاء واستنباطاهتم تبعاً للظروف واألحوال، وعوائد الناس وأعرافهم، مع مراعاة 
ة، وقد القواعد العامة للشريعة اليت تنِفي احلرج واملشقة، وتبيِن األحكام على اليسر والسع

 -أوجبت الشريعة يف هذا القسم مراعاة مصاحل الناس واحتياجاهتم. واألحكام اليت ختلفت 
عن حتقيق هذه املصلحة مل تَ ُعْد صاحلًة للتطبيق  -مع مرور الزمن وتغري األحوال واألعراف 

يدور مع علته وجوداً  -كما هو معلوم   -يف ظل الظروف واألوضاع اجلديدة، واحلكم 
وهلذا رأينا كثريًا من الفقهاء املتأخرين من املذاهب الفقهية يفتون بغري ما أفىت به وعدماً، 

أئمة مذاهبهم، وقد صرح هؤالء املتأخرون أبن سبب اختالف فتواهم عمن سبقهم هو 
 .    3"اختالف عصر وزمان، وليس اختالف حجة وبرهان"

 
 ضوابط تغري األحكام بتغري الزمان واملكان:     
ألمور اليت متثِ ل مرونة الشريعة اإلسالمية، واليت تُرَِكْت أحكاُمها الجتهادات الفقهاء ا     

واستنباطاهتم تبعاً، واليت قد تتغري أو تتطور، هي خاضعة لضوابط؛ ألن ضوابط الشيء تعترب 
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الصمام الواقي عن طغيان جانٍب له على جانب، أو إمهال جانب منه دون آخر. والناس 
–مع أحكام الشريعة على جانيب التفريط واإلفراط: فمنهم من يظن: أن السنة يف التعامل 

ما هي إال تطبيق للقرآن يف ضوء ظروف وقت نزوله، وانقضت تلك الظروف،  -مثال
فانتهت فعالية السنة، ومل تُعْد حجًة قائمًة اآلن. ومنهم من يقول: إهنا ليست اتبعة للواقع، 

 ي جبميع جزئياهتا ووقائعها دائمة أبدية خالدة.وال هي خاضعة للظروف، وإمنا ه
واألمر ليس هذا وال ذاك، فإن هناك سننًا اثبتة، وسننًا اتبعة للظروف واحلاالت،      

فتحاشياً هذا اإلفراط وذلك التفريط جيب أن يبحث هلا عن صمام يقي األمة من التالعب 
الشهوي هبا، أو التقديس اجلامد هلا، متمثالً يف ضوابط ملراعاة الزمان واملكان، وها حنن قد 

ك، وأتينا هبذه الضوابط إمياانً منا "أبن التصرفات النبوية متنوعة، وأهنا ليست على حاولنا ذل
، ومن حيث حكمها ملسو هيلع هللا ىلصنسق واحد، وال يف مرتبة واحدة من حيث جهة صدورها عن النيب 

، متوصاًل إليها من خالل األمثلة الكثرية من واقع السنة وتفاعالت احملدثني من 4الشرعي"
 ماء األمة اإلسالمية معها، وتنزيلهم إايها على أرض الواقع.الصحابة وغريهم من عل

 الضابط األول: الضرورات الشرعية وحاالت االستثناء:     
الضرورة هي "أن تطرأ على اإلنسان حالٌة من اخلطر أو املشقة الشديدة، حبيث خياف      

ا، ويتعني أو يباح حدوث ضرر أو أذى ابلنفس، أو ابلعضو، أو ابلعرض، أو ابملال، وتوابعه
حينئذ ارتكاب احلرام، أو ترك الواجب، أو أتخريه عن وقته، دفعاً للضرر عنه يف غالب ظنه، 

 .5ضمن قيود الشرع"
ومبدأ الضرورة الشرعية اثبت من القرآن ﴿َفَمِن اْضطُرَّ َغرْيَ اَبٍغ َواَل َعاٍد َفاَل ِإْْثَ َعَلْيِه﴾      

، إال أن "ما أبيح 6ة تقول: "الضرورات تبيح احملظورات"[، والقاعدة الفقهي173]البقرة:
 .7للضرورة يقدر بقدرها"

حكم هبذه القاعدة، فأابح ما كان حراماً، أو  ملسو هيلع هللا ىلصوأما السنة فقد وجدان أن الرسول      
استثىن من القاعدة ما استثىن، أو خصص من العام ما خصَّص، أو قيَّد من املطلق ما قيَّد، 

وتلك الوقائع ليست كلها على مستوى واحد من الضرورة، فبعضها من ورخَّص ما رخَّص، 
قبيل الضرورات، وبعضها من قبيل احلاجيات، والبعض اآلخر من قبيل التحسينيات، مثل 



 حنو جتديد الفكر اإلسالمي واملؤسسات التعليمية واإلسالمية

6 

جواز النطق بكلمات الكفر عند اإلكراه عماًل بقوله تعاىل: ﴿َمن َكَفَر اِبَّللَِّ ِمن بَ ْعِد ِإميَانِِه 
ميَاِن َوَلِكن مَّن َشرََح اِبْلُكْفِر َصْدرًا فَ َعَلْيِهْم َغَضٌب ِمَن اَّللَِّ  ِإالَّ َمْن أُْكرِهَ  َوقَ ْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ اِبإْلِ

أيضاً فيما روى عبيد هللا بن عمرو  ملسو هيلع هللا ىلص[. وأكده النيب 106َوهَلُْم َعَذاٌب َعِظيٌم﴾ ]النحل: 
، عن أبيه قال: "أخذ الرقي، عن عبد الكرمي، عن أيب عبيدة بن حممد بن عمار بن ايسر

وذكر آهلتهم خبري ْث تركوه، فلما  ملسو هيلع هللا ىلصاملشركون عمار بن ايسر، فلم يرتكوه حىت سب النيب 
قال: شر اي رسول هللا! ما تركت حىت نلت منك « ما وراءك؟»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأتى رسول هللا 

إن عادوا »قال: مطمئن ابإلميان. قال: « كيف جتد قلبك؟»وذكرت آهلتهم خبري. قال: 
، أو ذكر آهلة املشركني خبري، كلها من ملسو هيلع هللا ىلص. قلت: النطق ابلكفر، أو سب النيب 8«فعد

قضااي العقائد، ال جيوز يف احلاالت العادية، ولكن جيوز حتت ضغط الظروف القاسية مثل 
، وليس «فإن عادوا فعد»بقوله:  ملسو هيلع هللا ىلصاإلكراه ابلقتل أو حنوه كما قال هللا تعاىل، وأكده النيب 

إلنسان هلا قيمة جيب احلفاظ عليها، فمن أراد أن ينقذ حياته به جاز ذلك إال ألن حياة ا
 له ذلك، ومن أراد العمل ابلعزمية فله أجره.

لبس احلرير لعبد  ملسو هيلع هللا ىلصوهناك أمثلة أخرى مثل بول األعرايب يف املسجد، وإابحة الرسول      
، بعد حترميه على الرجال الرمحن بن عوف والزبري بن العوَّام رضي هللا عنهما، حَلكٍَّة كانت هبما

 كما هو معروف. 
 الضابط الثاين: ما أنيط أبوصاف متغرية فيتغري بتغريها:      
لقد تبني ابستقراء الشريعة، وابعتبار عمومها ودوامها أن مقصدها األعظم نَ ْوُط      

أحكامها املختلفة أبحوال وأوصاف خمتلفة تقتضي تلك األحكام. وتغري األحوال 
واألوصاف سنة إهلية يف اخللق ال تتغري، وال تتخلف أبداً. فهذا يوجب أن تتغري األحكام 

من النهي عن التقاط اإلبل الضالة،  ملسو هيلع هللا ىلصهبا، مثل ما روي عن النيب بتبدل األوصاف املرتبطة 
ومالك وهلا، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد املاء، وترعى الشجر، فذرها حىت يلقاها »قال: 

. فعماًل هبذا احلديث مل تكن الضوال تلتقط، وكان األمر عليه طوال عهد الرسول 9«رهبا
ن اخلطاب، حىت خالفة عثمان بن عفان، ، ْث عهد أيب بكر الصديق، وعهد عمر بملسو هيلع هللا ىلص
 فرأى أن ذلك النهي منوط بوصف قد يتغري، وهو كونه يف حفظ وأمان. فلما رأى ،
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الناَس قد دبَّ إليهم الفساد، وامتدت أيديهم إىل احلرام بد ل احلكم، فكان ما يرويه ابن 
تَ َناتج،  10ؤبَّلةشهاب الزهري يقول: "كانت ضوال اإلبل يف زمان عمر بن اخلطاب إباًل م

ال ميسُّها أحٌد، حىت إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها، ْث تباع، فإذا جاء صاحبها 
وافقه يف مبدأ التقاط اإلبل  )رضي هللا عنهم(. إال أن علي بن أيب طالب 11أُعِطَي مثَنها"

ضرر به  -جاء إن  -حفظاً هلا لصاحبها، ولكنه رأى أنه قد يكون يف بيعها وإعطاء مثنها 
ألن الثمن ال يغين غناها بذواهتا، ومن ْث رأى التقاطها واإلنفاق عليها من بيت املال حىت 

 .12إذا جاء رهبا أعطيت له
فما فعله عثمان وعلي رضي هللا عنهما مل يكن خمالفًة منهما للنص النبوي، بل      

منوط حبالة تغريت، فحيث تغريت أخالق الناس، ودب  إليهم  ملسو هيلع هللا ىلصهو نظٌر أنَّ حكمه 
فساد الذمم، وامتدت أيديهم إىل احلرام كان ترك الضوال من اإلبل والبقر إضاعًة هلا، 

قطعًا حني هنى عن التقاطها،  ملسو هيلع هللا ىلصوتفويتًا هلا على صاحبها، وهو مل يقصده النيب 
 .13فكان درء هذه املفسدة متعيناً 

عن التسعري. عن أنس قال: قال الناس: اي رسول هللا! غال السعر  ملسو هيلع هللا ىلصلنيب ومثل امتناع ا     
إن هللا هو املَسعِ ر القابض الباسط الرازق، وإين ألرجو أن : »ملسو هيلع هللا ىلصفسعِ ر لنا. فقال رسول هللا 

. سياق احلديث وألفاظه يدل 14«ألقى هللا وليس أحد منكم يطالبين مبظلمة يف دم، وال مال
سعري كان مرتبطًا بوصف قد يتغري، وهو أهنم كانوا يف حالة غالٍء على أن امتناعه عن الت

طبيعيٍ  نتيجَة قانوِن العرض والطلب، أو لقلة الشيء وكثرة اخللق، ال نتيجًة لصنع التجار 
مشريًا إىل أن ندرة « إن هللا هو املسعِ ر القابض الباسط: »ملسو هيلع هللا ىلصوتالعبهم، هلذا قال النيب 

 وقدره، ال بتالعب املتالعبني، واحتكار احملتكرين، ال سيما األشياء وغالءها كان بصنع هللا
أن اجملتمع آنذاك كان بسيطاً يف معامالته، وكان مثالياً يف أخالقه وسلوكه ابلنسبة إىل أي 

 جمتمع بعده. 
وأما إذا تعقَّد اجملتمع وتغريَّ الناس، وكثر الطامعون واملتالعبون ابألسواق فليس يف      

 ملسو هيلع هللا ىلصنع التسعري على هؤالء، وال يُ َعدُّ ذلك مظلمًة خُيَشى منها كما خشي النيب احلديث ما مي
ذلك يف عهده، بل تْرُك مجاهري الناس ألهواء التجار اجلشعني هو املظلمة اليت جيب أن 
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تتفادى، وهو الضرر الذي جيب أن يدفع. وهذا الذي فهمه فقهاء التابعني، وأفتوا جبوازه، 
، وبذلك هم تعاملوا مع 15نفية، ورجحه ابن تيمية وتلميذه ابن القيموأخذ به املالكية واحل

 الظروف املقاصدية يف هذه القضية.
 وغريمها من األمثلة.     
 الضابط الثالث: ما ارتبط مبصاحل متغرية يتغري بتغريها:     
لقد راعت الشريعة اإلسالمية املصاحل يف كل جزئياهتا، بل هي كما يقول الشاطيب:      

"إمنا شرعت ملصاحل العباد، فالتكليف كله إما لدرء مفسدة، وإما جللب مصلحة، أو هلما 
. واملصاحل يف هذه الدنيا من حيث جتدُّدها 16معاً، فالداخل حتته مقتضى ملا وضعت له"

 حتصى، ومجهور الفقهاء متفقون على أن املصلحة معتربة يف األخذ وكثرهتا ال تعد وال
ابألحكام الفقهية، ما دامت ليست اتبعًة لشهوة وال هوى، وليست معارضًة للنصوص، 

أن هذا  -17على ما يظهر للدكتور مصطفى شليب -ومناهضةً ملقاصدها. والسبب يف ذلك 
إمامًا للمسلمني. ومن تتبع أحوال ابعتباره  ملسو هيلع هللا ىلصالنوع من األحكام مفوض لرأي الرسول 

 يف أجوبته للسائلني وجده مل يسلك فيها مسلكاً واحداً: ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 
فتارةً ينتظر الوحي كما يف قصيت الظهار واللعان وغريمها. وأخرى جييب من غري انتظاره،      

معتذرين ويف هذا قد يْنزل الوحي ببيان خطئه ومعاتبته كما يف مسألة أخذ الفداء واإلذن لل
 يف بعض الغزوات. 

، ومهه 18وقد يرجع هو من غري أن يْنزل عليه الوحي كما يف مهه ابلنهي عن الغيلة     
جييب أبجوبة متنوعة  ملسو هيلع هللا ىلصبتحريق البيوت على املتخلفني عن صالة اجلماعة. وكثرياً ما نراه 

عن سؤال واحد إذا اختلف السائلون، وأكثر ما يكون ذلك يف أفضلية األعمال، كما 
وجدانه يف كثري من املواطن يشاور أصحابه وأيخذ أبصوب اآلراء. وقد ثبت عنه اإلذن 
للمفتني الذين يرسلهم إىل البلدان أبن يفتوا ابجتهادهم حسبما يظهر هلم، ومل يقيِ دهم 

 نصوص، أو ابلرجوع إليه يف كل ما يَِعنُّ هلم، كما يف قصة معاذ وعلي رضي هللا عنهما.ابل
كل ذلك يهدينا إىل أن املوىل جل وعال فوَّض إليه احلكم يف كثري من األشياء، وخاصة       

ما يتعلق ابهليئة االجتماعية كاملعامالت والعادات وما شاهبهما حسبما يراه مالئماً 
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مع ذلك مل خيرج عن كونه شرعًا أصله حمكم ال يتبدل، والذي يتبدل فيه  للمصلحة، وهو
إمنا هو التطبيق فقط. فلكل حادثة حكم أصلي عام وهو حيصِ ل املصلحة، وعد ة أحكام 

 جزئية كل واحد منها يالئم حالًة خاصًة. 
 واألمثلة على هذه النقطة من السنة ما يلي:     

 . 19طع األيدي يف الغزوعن ق ملسو هيلع هللا ىلصمنع النيب  -1         
مع أن قطع يد السارق، أو تعزير شارب اخلمر ابلضرب، أمران مقطوع هبما قانوانً      

وعماًل، وذلك ألن اختيار وقت إجراء احلدود على جمرميها منوط مبصاحلهم ومصاحل الدولة، 
أمري  ، كتب إىل الناس: "أال جيلدن)رضي هللا عنهم(كما أشار إىل ذلك عمر بن اخلطاب 

جيش، وال سرية، وال رجل من املسلمني حدا وهو غاز حىت يقطع الدرب قافال، لئال تلحقه 
 . 20"محية الشيطان، فيلحق ابلكفار

وقال علقمة: كنا يف جيش يف أرض الروم، ومعنا حذيفة بن اليمان، وعلينا الوليد بن      
عقبة فشرب اخلمر، فأردان أن حند ه، فقال حذيفة: "أحتدون أمريكم، وقد دنومت من عدوكم؛ 

 .21فيطمعوا فيكم"
اتضح أن املصلحة هي خشية أن يرتتب عليه ما هو أبغض إىل هللا من تعطيله أو      

أتخريه؛ من حلوق صاحبه ابملشركني محيًة وغضبًا إن كان رجاًل عادايً، أو طمع العدو فيه 
 إن كان أمرياً أو قائداً.

تنفيذ حد الزان على املرأة الغامدية احلامل حلني تلد ويفطم الولد.  ملسو هيلع هللا ىلصوأتخري النيب      
يف عهده، نصف خيرب بني الفاحتني، وذلك يف شدة حاجة املسلمني  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب وتقسيم 

مل يقسم ما فتحه من أرض الشام والعراق ومصر وغريها،  )رضي هللا عنهم(ولكن عمر 
ورأى إبقاءه يف أيدي أراببه، ويفرض اخلراج على األرض ليكون مددًا دائمًا ألجيال 

خيرب كان يف بدء اإلسالم  ملسو هيلع هللا ىلصاملسلمني، قال يف ذلك ابن قدامة احلنبلي: "وقسمة النيب 
نت املصلحة فيه، وقد تعي نت املصلحة فيما بعد ذلك يف وقف وشدة احلاجة، فكا

 .22األرض فكان ذلك هو الواجب"
 الضابط الرابع: ما بين على األعراف والعادات فيتغري بتغريها:     
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ال شك يف أن للعرف والعادة سلطاانً أميا سلطان، وقد اعرتفت الشريعة اإلسالمية هبذا      
؛ ألهنا ملسو هيلع هللا ىلصالسلطان، وراعته يف أحكامها، ورأينا يف السنة أحكامًا تغريت بعد عصر النيب 

 كانت مبنيًة على األعراف والعادات، فتغريت األعراف والعادات فتغريت األحكام، منها:
قضى يف جنني امرأة من بين حليان بُغرٍَّة عبٍد  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا »رواه أبو هريرة  ما -1     

أن مرياثها  ملسو هيلع هللا ىلصفقضى رسول هللا »، ْث إن املرأة اليت قضى عليها ابلغرة توفيت، «أو أمةٍ 
وهم  -ابلدية على عاقلة اجلاين  ملسو هيلع هللا ىلص. فقضاؤه 23«لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها

وشبه العمد، كان يف زمٍن كان العرف فيه أن العصبة حمور النصرة  يف قتل اخلطأ -عصبته 
 واملدد. 

جعلها على أهل الديوان، على أساس أن  )رضي هللا عنهم(ولذلك ملا كان زمن عمر      
كما كان يف زمنه   -العاقلة هم الذين ينصرونه ويعينوه من غري تعيني، فإن كان يف زمٍن 

ب فالدية عليهم، وإن كان يف زمٍن غريَهم فالدية عليهم، الناصر واملعني هو األقار  -ملسو هيلع هللا ىلص
الديوان كان معلوماً أن جند كل مدينة ينصر بعضه  )رضي هللا عنهم(فلذلك ملا وضع عمر 

بعضاً، ويعني بعضه بعضاً؛ وإن مل يكونوا أقارب، فكانوا هم العاقلة، وأهنا ختتلف ابختالف 
غرب وهناك من ينصره ويعينه، كيف تكون األعراف والعادات، وإال فرجل قد سكن ابمل

عاقلته َمْن ابملشرق يف مملكة أخرى، ولعل أخباره قد انقطعت عنهم. ولكن املرياث ميكن 
قضى يف املرأة القاتلة أن عقلها على عصبتها، وأن مرياثها  ملسو هيلع هللا ىلصحفظه للغائب فإن النيب 

 لزوجها وبينها، فالوارث غري العاقلة.
لعن هللا الوامشات، واملوتشمات، »: )رضي هللا عنهم(ومثل ما قال ابن مسعود      

إن رسول هللا ». وقال ابن عمر: 24«واملتنمصات، واملتفلجات للحسن، املغريات خلق هللا
 .25...«لعن الواصلة واملستوصلة 

األسنان  قال ابن عاشور يف معرض حديثه عن العوائد: "إن حترمي وصل الشعر وتفليج     
والوشم يف حديث ابن مسعود من هذا القبيل؛ فإن الفهم يكاد يضل يف هذا؛ إذ يرى ذلك 
صنفاً من أصناف التزين املأذون يف جنسه للمرأة كالتحمري واخللوق والسواك، فيتعجب من النهي 
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الغليظ عنه". ْث قال: "ووجهه عندي ... أن تلك األحوال كانت يف العرب أمارات على ضعف 
 . 26صانة املرأة، فالنهي عنها هني عن الباعث عليها، أو عن التعرض هلتك العرض بسببها"ح

فريى ابن عاشور أن وصل الشعر والوشم وتفليج األسنان والتنمص هو مما تتزين به      
املرأة، فهو عنده مثل التحمري واخللوق والسواك، ْث فسر احلديث يف ضوء العرف القائم 

ن هذه األشياء كانت متارسها الفواجر الاليت مل تكن هلن احلصانة، آنذاك يف العرب أب
فأصبحت هذه األشياء أمارات هلن، فنهيت النساء احملصنات عن ذلك منعًا لتعريض 
أعراضهن للهتك، ولذلك قال بعض احلنابلة: "إن كان النمص أشهر شعاراً للفواجر امتنع، 

مثالت السينمائيات والفواجر يف زماننا. لعل ابن . قلت: كما تعمل امل27وإال فيكون تَ ْنزيهاً"
عاشور على الصواب يف هذا التوجيه للحديث ألن العلماء مل أيخذوا به على عمومه، فقد 
قال الشافعية واحلنابلة: جيوز للمرأة اليت هلا زوج أن تصل شعرها ابلشعر الطاهر من غري 

 .28اآلدمي إبذن زوجها
َفَقةٌ وقال اإلمام النووي: "ي      ستثىن من النماص ما إذا نبت للمرأة حليٌة أو شارٌب أو َعن ْ

. وقال العلماء: "وجيوز احلف  والتحمري والنقش 29فال حيرم عليه إزالتها، بل يستحب"
 .30والتطريف إذا كان إبذن الزوج ألنه من الزينة"

 الضابط اخلامس: ما ارتبط ابلزمان واملكان فيتغري بتغريمها:     
 وكذلك ما ارتبط من أحكام السنة ابلزمان أو املكان رأينا أهنا تتغري بتغريمها، مثل:     

 
 ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب  )رضي هللا عنهم(ما روي يف رؤية اهلالل للصوم والفطر: عن أيب هريرة      
 فأكملوا»ويف رواية: «. صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن ُغمِ َي عليكم فأكملوا العدد»قال: 

 .31«عدة شعبان ثالثني
هذا احلديث من أوضح األمثلة على أن األمر برؤية اهلالل لصوم رمضان، وإلفطاره      

كان مرتبطًا بزماٍن مل يكن فيه للقطع ببداية رمضان أو فطره إال هذه الطريقة، ألهنا اليت 
لشارع كانت ممكنة مقدورة جلمهور الناس، دون عناء أو مشقة، فجرى ذكرها على لسان ا

عليه الصالة والسالم، على أهنا الواقع احملسوس امللموس لدى اجلميع، ال على أهنا قيد 
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احرتز به عن غريه، كاحلساب الفلكي الذي هو أبعد عن احتمال اخلطأ والوهم والكذب 
يف دخول الشهر، وهو اآلن ميسور غري معسور، بفضل وجود علماء وخرباء فلكيني 

 عاملي.متخصصني على املستوى ال
فإذا كان دخول الشهر برؤية اهلالل ممكناً إبخبار شخص واحد عند اجلمهور، أو اثنني      

عند آخرين، والذي مل يبلغ درجة القطع واليقني، فدخوله يكون ممكناً من ابب أوىل إبخبار 
. وفيه قطٌع لدابر اخلالفات 32متخصصني يف الفلكيات الذي هو يف درجة القطع واليقني

 دث يف كل رمضان وعيد الفطر، خاصة يف بالد اهلند.اليت حت
ال تكتبوا عين، ومن كتب عين غري القرآن »عن كتابة األحاديث فيما قال:  ملسو هيلع هللا ىلصومثل هنيه       

، كان هذا النهي عامًا لكل الصحابة، وكان السبب امللموس لذلك اخلشيَة من 33«فليمحه
التباس القرآن ابحلديث، وتركيز العناية على القرآن، وحثهم على حفظ احلديث يف الصدور طاملا 
أنه املصدر الثاين بعد القرآن للتشريع، فماذا وراء موافقته على كتابة بعض األحاديث لبعض 

قال: "ما من أصحاب النيب  )رضي هللا عنهم(وى اإلمام البخاري عن أيب هريرة الصحابة؟ فقد ر 
أحد أكثر حديثا عنه مين، إال ما كان من عبد هللا بن عمرو، فإنه كان يكتب، وال  ملسو هيلع هللا ىلص

، أريد حفظه، ملسو هيلع هللا ىلص. وقال عبد هللا هذا: "كنت أكتب كل شيء أمسعه من رسول هللا 34أكتب"
بشر يتكلم يف الغضب والرضا،  ملسو هيلع هللا ىلصء تسمعه ورسول هللا فنهتين قريش وقالوا: أتكتب كل شي

اكتب، »، فأومأ أبصبعه إىل فيه، فقال: ملسو هيلع هللا ىلصفأمسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسول هللا 
. وقد كتب عبد هللا بن عمرو ألفاً من األحادث 35«فوالذي نفسي بيده! ما خيرج منه إال حق

يف عائلته، فكان حفيده )عمرو  يف صحف مساها )الصحيفة الصادقة(، وبقيت هذه الصحيفة
بن شعيب( حيد ث على أساسها، ويروي أحاديثها، وقد ضمَّن بعضها اإلمام أمحد بن حنبل 

 مسنده.
أن يكتب له شيئا مما  ملسو هيلع هللا ىلصوروى البخاري ومسلم أن أاب شاه اليمين التمس من الرسول      

«اكتبوا أليب شاه»مسعه منه يف خطبة فتح مكة يف حقوق اإلنسان، فأذن وقال: 
36. 
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ألخبار الصحيحة تدل على أن بعض الصحابة كتبوا أحاديث، وأن هناك كثري من ا     
كان أيذن هلم يف ذلك، وما ذاك إال لوثوقه بدقة هؤالء، وعدم خوف االلتباس  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

عليهم، يف حني كان النهي ملن خيشى، أو خُيشى عليه االلتباس، وهذا يعين أن النهي كان 
شخص ارتفع النهي وزال املنع، وبعبارة أخرى:  لعلة مفهومة مقد رة ، فإذا زالت العلة عند

هذان املوقفان من اإلذن والنهي مل يكوان إال لظروف املأذون هلم ابلكتابة من أمنهم االلتباس، 
 ولظروف املنهيني عنها خمافة االلتباس عليهم.

 سداً للذرائع: ملسو هيلع هللا ىلصالضابط السادس: ما صدر عنه      
إن األصل يف اعتبار سد الذرائع لتغيري األحكام إمنا هو النظر إىل مآالت األفعال، فإن      

كانت تتجه حنو املصاحل كانت مطلوبة مبقدار ما يناسب طلب هذه املصلحة؛ وإن كانت 
ال تساويها يف الطلب. وكذا إن كانت مآالهتا تتجه حنو املفاسد فإهنا تكون حمرمة مبا 

مي هذه املفسدة. كما أن النظر يف املآالت ال يكون حبسب مقصد الفاعل، يتناسب مع حتر 
بل حبسب نتيجة العمل ومثرته. وهذه القاعدة قد وجدان هلا حضوراً ال أبس به يف احلديث 

 والفقه، منه:
 

يعلم أبعيان بعضهم؛ ألن األمة  ملسو هيلع هللا ىلصقد كان النيب عن قتل املنافقني:  ملسو هيلع هللا ىلصامتناع النيب  -1     
لة ضعف، كانت يف حاجة إىل منعة وقوة، إىل كسب عدد كبري من األتباع واألنصار، كانت يف حا

مما تطلب منه حتاشي أي عمل خيشى منه شق عصا األمة الفتية، ْث قتلها يف مهدها، لذلك كانت 
سياسته عليه الصالة والسالم جتاهه سياسة أتليف قلب، وسياسة مماالة، بغية تقليص ضرره على 

دعه، ال يتحدَُّث الناُس أن حممداً »د التهمة بقتل أصحابه عن نفسه، كما قال لعمر: األمة، وإبعا
، خشية أن يقع بسبب ذلك تنفري لكثري من األعراب عن الدخول يف اإلسالم، 37«يَقُتل أصحابَه

 حيث أيخذون بظواهر األمور، وال يعلمون بواطنها.
عن قتل لَِبْيد بن األعصم الذي  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب ومن هذا القبيل ما روته عائشة يف امتناع  -2     

 ِ : ملسو هيلع هللا ىلصسحره يف ُمْشٍط َوُمَشاطٍَة َوُجفِ  طَْلِع ََنَْلٍة ذََكٍر، َوَوَضَعهَ يفْ بِْئِر َذْرَواَن، فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَّ
قُ ْلُت: اَي «. اَي َعاِئَشُة! َكَأنَّ َماَءَها نُ َقاَعُة احْلِنَّاِء، أَْو َكَأنَّ ُرُءوَس ََنِْلَها ُرُءوُس الشََّياِطني»
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! أََفاَل اْسَتْخَرْجَتُه؟ قَاَل: َقْد َعافَاين اَّللَُّ َفَكرِْهُت أَْن أُثَ و َِر َعَلى النَّاِس ِفيِه َشرًّا ، «َرُسوَل اَّللَِّ
 . 38«أُِثرْيُ على الناس شرًّا»َمَر هِبَا َفُدِفَنْت. ويف: َفأَ 

قال النووي: وأخرب أن هللا تعاىل قد عافاه، وأنه خياف من إخراجه وإحرقه، وإشاعة      
هذا، ضرراً وشراً على املسلمني من تذكر السحر أو تعلمه، وشيوعه واحلديث فيه، أو إيذاء 

له وحمبيه واملتعصبني له من املنافقني وغريهم على فاعله، فيحمله ذلك، أو حيمل بعض أه
سحر الناس وأذاهم، وانتصاهبم ملناكدة املسلمني بذلك، هذا من ابب ترك مصلحة خلوف 

. وقال القرطيب: "ألن ترك قتل لبيد بن 39مفسدة أعظم منها، وهو من أهم قواعد اإلسالم"
 .40نفر الناس عن الدخول يف اإلسالم"األعصم كان خلشية أن يثري بسبب قتله فتنًة، أو لئال ي

وهبذا قد توصلنا إىل أن توجيهات اإلسالم وتعليماته ليست لعبة يلعب هبا أي واحد،      
أو يعبث هبا أي عابث، بل هناك قواعد وضوابط صارمة خيضع هلا بقاؤها أو تغريها. ونرجو 

 من هللا سبحانه وتعاىل أن يرزقنا وعلماءان التوفيق والسداد.
 لنتائج:ا

 توصلنا يف هناية املطاف إىل ما يلي من النتائج:     
أن جتديد الفكر اإلسالمي ليبس جديدا علينا، إال ابالسم، وقد كان له وجود يف  -1     

 القدمي أيضا بعناوين أخرى.
وأن يف اإلسالم ثوابت ال ميكن جتديدها أو تغيريها، مهما تغريت الظروف إال يف  -2     

 حالة االضطرار.
 وكذلك فيه متغريات قد تتغري بتغري الظروف واحلاالت. -3     
وهذه األمور اليت قد تتغري بتغري الظروف واحلاالت، ال تتغري إال بعد خضوعها  -4     

 لضوابط.
 التوصيات:

 أثناء دراسيت هلذا املوضوع خطر ببايل من التوصيات ما يلي:     
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ال يسمح لتجديد أو حتديث فكر من األفكار املتعلقة ابإلسالم، إال لعلماء  -1     
اإلسالم املتخصصني يف األمور الدينية من العقيدة، والقرآن والسنة، والفقه وأصوله، وال 

 ع، وغريمها من العلوم اإلنسانية ابخلوض فيه.يسمح ألي من علماء الطبيعة، أو االجتما 
تشكل جلنة أو يفتح مركز يف اجلامعات للبحث يف نصوص القرآن والسنة عما فيه  -2     

 نوع من املرونة أو صالحية للتغري.
________________ 

 املصادر واملراجع:
، حتقيق: طاهر أمحد النهاية يف غريب احلديث املبارك بن محد اجلزري،ابن األثري،  •

الزواوي وزميله الطناحي، )مكة املكرمة: املكتبة اإلسالمية لصاحبها احلاج رايض 
 (.ه 1382، عام 1طالشيخ، 

، احلسبة ابن تيمية، تقي الدين أمحد بن عبد السالم بن عبد احلليم بن عبد السالم، •
 )املكتبة الشاملة، بدون أي معلومات عن النشر(.

جامع البيان ن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب أبو جعفر الطربي، ابن جرير، حممد ب •
، 1، حتقيق: أمحد حممد شاكر، )بريوت: مؤسسة الرسالة، طيف أتويل القرآن

 م(.2000ه /1420
فتح الباري ابن حجر، أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد العسقالين،  •

 بن ابز وحمب الدين ،  حتقيق: عبد العزيز بن عبد هللاشرح صحيح البخاري
 اخلطيب، ترقيم: حممد فؤاد عبد الباقي، )بريوت: دار الفكر، د.ط، د.ت(.

، )الهور: الرسائلابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز بن أمحد احلنفي،  •
 م(. 1976سهيل إكيدمي، 

مقاصد الشريعة  ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر التونسي، •
، حتقيق: الدكتور حممد الطاهر امليساوي، )ماليزاي: البصائر لإلنتاج العلمي، اإلسالمية

 م(.1998، 1ط
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دار الكتاب العريب، املغين، )ابن قدامة، عبد هللا بن أمحد بن قدامة املقدسي أبو حممد،  •
 م(.1983بريوت، 

 ، الزرعيأبو عبد هللاسعد مشس الدين  بنأيب بكر أيوب  بنحممد ابن قيم اجلوزية،  •
 ه(.1374، 1، )مصر: مكتبة السعادة، طإعالم املوق ِّعني عن رب العاملني

 ،أبو عبد هللا الزرعيسعد مشس الدين  بنأيب بكر أيوب  بنحممد ابن قيم اجلوزية،  •
، حتقيق: د. حممد مجيل غازي، )القاهرة: مطبعة الطرق احلكمية يف لسياسة الشرعية

 املدين، د.ط، د.ت(.
نزهة النواظر مع  األشباه والنظائرابن جنيم، زين بن جنم بن إبراهيم بن حممد املصري،  •

 البن عابدين، )دمشق: دار الفكر، د.ط، د.ت(. على األشباه والنظائر
حتقيق: عزت ، السنن سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي،أبو داود،  •

 م(.1976، 1عبيد الدعاس وزميله، )محص: دار احلديث، ط
، )بريوت: دار الفكر العريب، املسندأمحد بن حممد بن حنبل أبو عبد هللا الشيباين،  •

 د.ط، د.ت(.
حتقيق: حممد  السنن الكربى، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى أبو بكر،البيهقي،  •

 م(.1994عبد القادر عطا، )مكة املكرمة: مكتبة دار الباز، د.ط، 
، حتقيق: الشيخ أمحد شاكر السننبن عيسى بن سورة، الرتمذي، أبو عيسى حممد  •

 وآخرين، )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، د.ط، د.ت(.
، املستدرك على الصحيحني حممد بن عبد هللا أبو عبد هللا النيسابوري،احلاكم،  •

 )بريوت: دار الكتاب العريب، د.ط، د.ت(.
 م(.1996، 3دار الفكر، ط، )دمشق: الفقه اإلسالمي وأدلتهالزحيلي، وهبة،  •
، 2، )بريوت: مؤسسة الرسالة، طنظرية الضرورة الشرعيةالزحيلي، وهبة،  •

 م(.1979ه/1399
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، )بريوت: شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك حممد بن عبد الباقي بن يوسف،الزرقاين،  •
 ه(.1411، 1دار الكتب العلمية، ط

، حتقيق: حبيب سننال  اجلوزجاين،بن شعبة أبو عثمان اخلراساينسعيد بن منصور، ا •
 م(.1982ه /1403، 1الرمحن األعظمي، )مومبائي ابهلند: الدار السلفية، ط

، 4، )بريوت: دار املعرفة، طاملوافقات إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي،الشاطيب،  •
 م(.1999

 م(.1993، 2، )بريوت: دار املعرفة، طاألمالشافعي، حممد بن إدريس،  •
 ، د.ت(.2، )بريوت: دار النهضة العربية، طتعليل األحكامشليب، حممد مصطفى،  •
، مقال منشور يف جملة ابإلمامة" ملسو هيلع هللا ىلص"تصرفات الرسول العثماين، سعد الدين،  •

 .13، ص24إسالمية املعرفة، العدد
، )أمريكا: املعهد العاملي للفكر كيف نتعامل مع السنةالقرضاوي، يوسف،  •

 (.م1991، 3اإلسالمي، ط
حتقيق: حممد فواد عبد الباقي، )بريوت: دار ، املوطأمالك بن أنس األصبحي املدين،  •

 إحياء الرتاث العريب، د.ط، د.ت(.
حتقيق: حممد فؤاد عبد ، الصحيحمسلم، ابن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري،  •

 م(.1954الباقي، )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، د.ط، 
، 2، )بريوت: دار املعرفة، طفيض القدير شرح اجلامع الصغريالرؤوف، املناوي، عبد  •

 ه(.1391
، ترقيم: الشيخ عبد الفتاح السنن اجملتىب أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن،النسائي،  •

 م(.1986، 2أبو غدة، )حلب: مكتب املطبوعات اإلسالمية، ط
)بريوت: دار الفكر، ، شرح صحيح مسلم ،أبو زكراي حيىي بن شرف بن مريالنووي،  •

 د.ط، د.ت(.
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 الفصل الثاين

ودورها يف ترسيخ الثقة واالرتقاء ابألداء سالمية أخالقيات العمل اإل
 املؤسسي

 د. حبيبة شهرة د. عائشة صفراين
 

 ملخص الدراسة:
هدفت هذه الدراسة إلظهار عالقة ودور أخالقيات العمل اإلسالمية اليت توجه سلوك الفرد 

وإتقانه يف تدعيم وترسيخ الثقة بني األفراد العاملني املسلم ملا هو خري وصواب يف أداء عمله 
وأهنا تزيد من إحساسهم ابألمان، مما ينعكس على سلوكياهتم ابإلجياب، سواء تعلق  ،خاصة

األمر ابألداء، الرضا أو درجة االلتزام، وهذا ما أثبتته الدراسات السابقة حول أمهية الثقة 
اء، إضافة لتأثر وجتسد هذه األوىل مبوضوع أببعادها املختلفة يف حتسني مستوى األد

 األخالقيات.
: أخالقيات العمل االسالمية: األمانة، العدالة، االتقان، االستقامة، الكلمات املفتاحية

 الكتمان، الثقة التنظيمية، األداء املتميز. 
 

 مقدمة:
يعد موضوع أخالقيات األعمال من املواضيع احلديثة واهلامة خاصة وأن أمهيته تزايدت مع 

تزايد الفضائح األخالقية والنقد املوجه لألعمال نتيجة العمل بعيدا عن إطار أخالقي 
واضح وشفاف، ذلك أن األخالق تعد مبثابة الدعامة االوىل حلفظ األمم واجملتمعات، كما 

فمكارم األخالق حتتل أكرب ، 1«إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق» ملسو هيلع هللا ىلص جاء عن رسول هللا
 مساحة من الدين، بل إن الدين كله خلق، فإذا انتفى اخللق ذهب الدين، قال عز وجل:

يِن  ُب اِبلدِ  فصاحب ، [2-1]املاعون: َفَذِلَك الَِّذي يَدُعُّ اْلَيِتيَم﴾• ﴿أَرَأَْيَت الَِّذي ُيَكذِ 
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يف مستوى الصائم القائم، بصيام وقيام مستمرين، بل إن العبد كما قال األخالق الفاضلة 
ُلُغ ِِبُْسِن ُخُلِقِه َعِظيَم َدَرَجاِت اآلِخَرِة َوَشَرَف » عليه الصالة والسالم: ِإنَّ اْلَعْبَد لَيَ ب ْ

ان من حسن ما من شيء أثقل يف امليز » كما قال:،  2«اْلَمَنازِِل، َوإِنَُّه َلَضِعيٌف يف اْلِعَباَدةِ 
وأعظم رأمسال يف العمل اخللق احلسن واخللق احلسن مؤادة إىل الثقة، والثقة يف  ،3«اخللق

عالقات العمل أحد الدعائم األساسية اليت تساعد املنظمات على تدعيم فاعليتها وحتقيق 
أهدافها، كما أهنا من أكثر األدوات االدارية فاعلية ألهنا هتيء الظروف الالزمة لنجاح 

تنعكس على سلوكيات الفرد  ملنظمات، وتكون قاعدة للتفاعل بني العاملني، فهي بذلكا
 وكذا أدائه.  على التزامه بعمله

 
 مشكلة الدراسة: 

ابعتبارها أهم املبادئ والقواعد املنظمة للسلوك حتتل األخالق حيزا مهما يف بيئة االعمال اليوم 
وتفانيه يف عمله، لذلك جاءت هذه الورقة البحثية  مبهنتهاإلنساين، واليت تنعكس على التزام الفرد 
ما هي القيم واملعايري األخالقية اليت تعمل على جتسيد لإلجابة على التساؤل اجلوهري التايل: 

 الثقة التنظيمية وتعزز األداء املتميز يف منظمات األعمال؟
 وسنحاول االجابة على ذلك من خالل التطرق للمحاور التالية:

 أخالقيات العمل اإلسالميةأوال: 
 اثنيا: الثقة التنظيمية

اثلثا: االلتزام أبخالقيات العمل االسالمية لتجسيد مبدأ الثقة وتعزيز األداء 
 املؤسسي املتميز.
 النتائج والتوصيات رابعا: 
 أمهية الدراسة: 

تنبع أمهية الدراسة من أمهية املوضوع يف حد ذاته أال وهو األخالق عموما وأخالقيات املهنة 
بصورة أدق، ذلك أن األخالق اليوم حتتل مكانة هامة الرتباطها ابلتصرفات السليمة 
واخلاطئة، واملرشدة للسلوك القومي عن طريق تعريفها ملا هو مقبول وغري مقبول على املستوى 
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. وبذلك ستنعكس هذه األخالقيات على تصرفات وسلوكيات األفراد ضمن االجتماعي
 بيئة عمله من جهة، وعلى مسعة منظمته من جهة اخرى. 

 أهداف الدراسة: 
 هتدف الدراسة لإلجابة عن مشكلة البحث، كما هتدف إىل:

 إظهار مفهوم وأمهية األخالق يف اإلسالم -
 التنظيمية حتديد عالقات االرتباط بني األخالق والثقة -
 إظهار أمهية االلتزام أبخالقيات األعمال يف مستوى األداء  -

 أوال: أخالقيات العمل االسالمية
تزايدت أمهية أخالقيات األعمال اليوم، ملا تشكلة األخالق من منظومة متكاملة تنظم 

ننا العالقات البشرية مجيعا يف شىت جماالهتا االجتماعية واالقتصادية والسياسية ...، ودي
يؤكد على ذلك فهو دين معاملة، فاألخالق عنصر أساسي من عناصر وجود اجملتمع احلنيف 

وبقائه، ومقوم جوهري من مقومات كيانه وشخصيته، فال يستطيع أي جمتمع أن يبقى أو 
يستمر، دون أن حتكمه جمموعة من القوانني والقواعد والضوابط اليت تنظم عالقات األفراد 

 بعضهم ببعض.
تعرف األخالق أبهنا: صفة يف النفس تظهر آاثرها يف فهوم أخالقيات املهنة: م -1

، وتشري األخالق املهنية إىل 4الكالم والسلوك العملي واملظهر اخلارجي والصحبة املختارة
املبادئ واملعايري اليت تعترب أساسا لسلوك أفراد املهنة املستحب، واليت يتعمد زمالء املهنة 

وترتبط أخالقيات املهنة بسلوك أخالقي قومي، ال خيرق وال يتعارض مع ابلتزامها، 
.كما تعرف 5األخالقيات املهنية املدونة ضمن الئحة أخالقية )مدونة أخالقية( للعاملني

أخالقيات العمل أبهنا جمموعة الصفات احلسنة، اليت البد من توافرها يف صاحب املهنة 
رفها العلواين أبهنا: جمموعة املبادئ والقيم واألعراف ، ويع6ليؤدي عمله على الوجه األمثل

والتقاليد والقواعد املنظمة للسلوك االنساين واليت حيددها الوحي لتنظيم حياة االنسان وحتديد 
 .7عالقته بغريه على حنو حتقيق الغاية من وجوده يف هذا العامل على أكمل وجه
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األفعال الصحيحة واألفعال  كما تعرف األخالقيات أبهنا املفهوم الذي حيدد
اخلاطئة. فاألخالقيات حتدد لنا ما إذا كانت أفعالنا تتفق مع القيم األخالقية السائدة أم ال. 

أبهنا املبادئ اليت حتكم  Desslerكما يعرفها .  8وهي ترشدان إىل انتهاك السلوك القومي
 .9يف أداء السلوكسلوك الفرد أو اجملموعة، فهي تتعلق بتحديد املعايري املستخدمة 

فاألخالقيات تعد حمدد لسلوكيات الفرد، واليت توجهه ملا هو مقبول وصواب البد 
 من أتديته والعكس، فهي مبثابة أداة رقابية ذاتية للفرد.

تعددت املصادر، وحيددها طاهر حمسن الغاليب وصاحل مصدر األخالقيات:  -2
تماعية واألخالقية يف اجملتمع اخلارجي مهدي العامري يف جمموعتني مها: نظام القيم االج

وتتمثل يف: الثقافة السائدة يف اجملتمع، قيم اجلماعة، قيم العائلة، قيم العمل وقيم اجملتمع 
احلضارية، ونظام القيم واملعتقدات الشخصية الذاتية واملتمثل يف: القيم الشخصية الذاتية 

لسابقة واملستوى التعليمي، اخلصوصية الفردية، والفطرية، املعتقدات الدينية واملذهبية، اخلربة ا
، كما تنبع املبادئ األخالقية من: املعتقدات الدينية 10احلالة الصحية النفسية واجلسمانية

واألخالقية، اتريخ اجملتمع وخرباته وتقاليده، الثقافة احمللية، صلة الرحم واإلطار العائلي، 
ة الرأي واملثل العليا، العمليات التعليمية، كما جمموعات األقران واجملموعات املرجعية، قاد

 .11أن هذه املبادئ االخالقية ختتلف من جمتمع آلخر ومن ثقافة ألخرى
أخالق املهنة قواعد منطقية حتكم سلوكيات األفراد وقد  أنواع األخالقيات: -3

فيما اختلف األفراد يف تناوهلا من حيث مصادرها، أنواعها..، وحيدها اخلفاجي وحممود 
، كما 12يلي: األمانة واالستقامة، املوضوعية، اجلدارة، العدالة، الكتمان، املهنية، واإلتقان

حددهتا شهباز يف نوعني، األخالق احملمودة )املشروعة( واملتمثلة يف: الصدق، الصرب، 
األمانة، اإلخالص، البشاشة، االلتزام ابأللفاظ الالئقة، املظهر الالئق، مساعدة املسنني 

املعاقني، وأخالقيات غري احملمودة )غري املشروعة( واملتمثلة يف: عدم احرتام وقت العمل، و 
الرتاخي، عدم حتمل املسؤولية، عدم االلتزام أبوامر وتعليمات الرؤساء، افشاء أسرار العمل، 

 .13االمتناع عن أداء العمل املطلوب منه، عدم احملافظة على كرامة الوظيفة، الرشوة، احملسوبية
 وسنتناول فيما يلي األخالقيات التالية:
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 العدل والعدالة: 
، ضمن مشائله العظيمة، وصفاته اجلليلة، ملسو هيلع هللا ىلص هللاالعدل خلق من أخالق رسول 

عدل يف تعامله مع ربه جل وعال، وعدل يف تعامله مع نفسه، وعدل يف تعامله مع اآلخرين، 
من قريب أو بعيد، ومن صاحب أو صديق، ومن موافق أو خمالف، حىت العدو املكابر، له 

اّلل َ ََيُْمُر  ، وكيف ال يعدل من خوطب بقول ربه عز وجل: ﴿ِإنَّ ملسو هيلع هللا ىلصنصيب من عدله 
 اِبْلَعْدِل َواإِلْحَساِن َوإِيَتاء ِذي اْلُقْرََب َويَ ن َْهى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر َواْلبَ ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكمْ 

كثري من األحاديث حتث على العدل  ملسو هيلع هللا ىلصوما ورد يف سنة الرسول  ،[90النحل:]َتذَكَُّروَن﴾ 
إنَّ اْلُمْقِسِطنَي ِعْنَد اّللِ  على َمَنابَِر ِمْن نُوٍر، » ملسو هيلع هللا ىلصهللا  وتشجع عليه وتدعو إليه، يقول رسول

 .14«َعْن َيَِنِي الرمحن َعزَّ َوَجلَّ، وَِكْلَتا يََدْيِه َيَِنٌي الَِّذيَن يَ ْعِدُلوَن يف ُحْكِمِهْم َوأَْهِليِهْم َوَما َوُلوا
 : األمانة

أربع إذا كن فيك فال عليك ما فاتك من » ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  قالعن ابن عمر، 
 .15«الدنيا: صدق احلديث، وحفظ األمانة، وحسن اخللق، وعفة مطعم

 من اآلايت الكرَية اليت جاءت يف احلث على أداء األمانة قول هللا تبارك وتعاىل:
َ [283البقرة:]﴿ِإْن أَِمَن بَ ْعُضُكم بَ ْعضاً فَ ْليُ َؤدِ  الَِّذي اْؤمتَُِن أََمانَ َتُه﴾  ، وقوله تعاىل: ﴿ِإنَّ اّلل 

، وقوله تعاىل: ﴿َوالَِّذيَن ُهْم أِلََمااَنهِتِْم [58]النساء: ََيُْمرُُكْم َأن ُتؤدُّوْا اأَلَمااَنِت إىل أَْهِلَها﴾
 .[32]املعارج:َوَعْهِدِهْم رَاُعوَن﴾ 

َثاَلثٌَة أاََن » ملسو هيلع هللا ىلصما جاء من األحاديث النبوية يف احلث على أداء األمانة قوله 
َرُجٌل أَْعَطى ِب ُُثَّ َغَدَر،  :َخْصُمُهْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة، َوَمْن ُكْنُت َخْصَمُه َخَصْمُتُه يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ 

 .16«َوَرُجٌل اَبَع ُحرًّا فََأَكَل ََثََنُه، َوَرُجٌل اْسَتْأَجَر َأِجريًا فَاْستَ ْوََف ِمْنُه، َوملَْ يُوِفِه َأْجَرهُ 
فاألمانة مشتقة من األمن واأَلمان: ضدُّ اخلوف واألمانة ضد اخليانة، وتطلق ويراد 

وهي كلمة واسعة املدلول تشمل مجيع العالقات ، هبا كلُّ ما جيب حفظه وأتديته إىل أهله
عن أِب ما جاء  ومن األحاديث اليت تبني عظم جرم اخليانة وعدم أتدية األمانة  .اإلنسانية

آية املنافق ثالث إذا حدث كذب، وإذا وعد «قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النيب هللا عنهرضي هريرة 
، ومن معاين األمانة وضع كل شيء يف مكانه الالئق به قال 17«أخلف، وإذا ائتمن خان
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أي أال جتعلين والياً أو أمرياً أو رئيساً -أال تستعملين؟  ملسو هيلع هللا ىلصلرسول هللا  رضي هللا عنهأبو ذر 
اي أاب ذر! إنك ضعيف، «فضرب بيده على منكيب، ُث قال: ، قال: -لك على إحدى املدن

 .18«وإهنا أمانة، وإهنا يوم القيامة خزي وندامة، إال من أخذها ِبقها، وأدى الذي عليه فيها
 : االستقامة

 َبِصرٌي﴾قال تعاىل: ﴿فَاْسَتِقْم َكَما أُِمْرَت َوَمن اَتَب َمَعَك َواَل َتْطَغْوا إِنَّهُ مبَا تَ ْعَمُلوَن 

ُ ُُثَّ اْستَ َقاُموا تَ تَ نَ زَُّل َعَلْيِهُم اْلَماَلِئَكُة أالَّ [112]هود: ، وقال تعاىل: ﴿ِإنَّ الَِّذيَن قَاُلوا َرب َُّنا اّللَّ
اتَِّق هللا «، ويف احلديث: [30فصلت:] خَتَاُفوا َواَل حَتْزَنُوا َوأَْبِشُروا اِبجْلَنَِّة الَّيِت ُكنُتْم تُوَعُدون﴾

قل: « ملسو هيلع هللا ىلص، وقال 19«ثما كنت، وأَْتِبِع السيئة احلسنة مَتُحها، وخاِلِق الناَس خبلق حسنحي
 . 20»آمنت ابهلل، ُث استقم

 :املوضوعية
عليها دليٌل  املوضوعية هي ختلي اإلنسان عن عواطفه، وانفعاالتِه، اليت ال يقوم

نقلي أو عقلي جتاه مسألة من املسائل اليت حَيتاج فيها إىل أخذ قرار، أو إصدار حكم؛ 
مما ختتلف فيه األفهام، ويتقبل فيه النقاش،  -موضع الطرح  -شريطَة أن تكون القضية 

وهي على هذا "معيار أساسي من معايري البحث، يقوم على الصِ دق والعلم واألمانة، والُبعد 
 .21"عن األهواء الشخصية

وهذا اخلُُلق يقتضي التزاًما من قبل واضعي املناهج، على أالَّ يتجاوزوا يف خالفاهِتم 
مع اآلخر احلدَّ املوضوعيَّ، فيقدم احملتوى املعريف، كما لو أن اآلخر ال حيمل سوى الشر 

 احملض.
 : الكتمان

 ب خاصة، وهي فطريةإن حفظ السر ظاهرة إنسانية نبيلة بني األشخاص واألحبا
وقد  هبا، طاملا كانت ذات بعد إنساين نبيل، هدفه حفظ الروح والنفس من األخطار احملدقة

ورد يف القرآن الكرمي الكثري من األحكام اليت تطلب كتمان السر، وهذا واضح يف قصة 
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َأَحَد َعَشَر َكوَْكباً َوالشَّْمَس : ﴿ِإْذ قَاَل يُوُسُف أَلَبِيهِ ََي أََبِت ِإيِنِ رَأَْيُت يوسف، يف قوله تعاىل
 ، [4]يوسف: َواْلَقَمَر رَأَيْ تُ ُهْم ِل َساِجِديَن﴾

: ﴿فَابْ َعُثوا َأَحدَُكْم ِبَورِِقُكْم َهِذِه إىل اْلَمِديَنِة أما يف سورة الكهف، قال تعاىل
 َوْليَ تَ َلطَّْف َوال ُيْشِعَرنَّ ِبُكْم َأَحدًا﴾فَ ْلَينظُْر أَي َُّها َأزَْكى طََعامًا فَ ْلَيْأِتُكْم ِبِرْزٍق ِمْنُه 

أي فأرسلوا واحدا منكم إىل املدينة هبذه النقود الفضية وليخرت أحل وأطيب ، [19الكهف:]
 22يشعر أبمران أحد الطعام فليشرت لنا منه وليتلطف يف دخول املدينة وشراء الطعام حىت ال

 السر حيقق األمان لصاحبه.من هاته اآلية الكرَية يظهر جلياً أن كتمان 
من أقوال وأفعال فهي كثرية، وأشهرها  ملسو هيلع هللا ىلصورد يف الكتمان عن النيب حممد  أما ما

 .23«استعينوا على قضاء حوائجكم ابلكتمان«قوله: 
، جند الكثري من صور الكتمان ومنها، أنه بدأ دعوته ملسو هيلع هللا ىلصأما يف سرية الرسول 

يف كل تعامالته، وهبذا التخطيط والتنظيم  سرًا، وكان دقيًقا يف كل خطواته، وحذرًا يقظًا
 استطاع أن ينتصر على مجيع أعداء اإلسالم.

جييد اختيار من يدعوهم )نوعاً وأهلية( متحرايً الدقة املتناهية، واحليطة،  ملسو هيلع هللا ىلصكان 
ذلك ألن أولئك املستجيبني للدعوة آنذاك، هم الذين تقع عليهم أعباؤها ومسؤولياهتا، فال 

خيار اجملتمع، صدقًا، واعتدااًل، ومروءة، وخنوة، واستقامة، ليكونوا أهالً  بد أن يكونوا من
 .24للقيام بتبليغ الدعوة، وحتمل تبعاهتا بكل جترد وإخالص هلل تعاىل

 : املهنية
التعريف اإلجرائي أو العملي آلداب املهنة يتمثل يف قدرة الفرد على القيام بدوره 

على طرائق وآداب مهنية حتدد عالقاته مع اآلخرين، الوظيفي إبتقان ومبوضوعية تعتمد 
وهتدف إىل رفع كفاءة املؤسسة اليت يعمل هبا، وهذه القدرة بطبيعة احلال ختتلف من شخص 

ومن آداب املهنة اليت متيز الشخص املهين عن غريه، االستقامة واألمانة والعطاء  إىل آخر،
هتمام ابملصلحة العامة على املصلحة بصدق يف العمل واحرتام زمالء العمل. التزام اال

الشخصية تطبيق مهارات العمل التخصصية للرفع من مستوى العمل. عدم التدخل يف 
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خصوصيات اآلخرين. عدم الدمج بني القضااي الشخصية والعمل. معاملة الزميل سواء 
أكان رجال أم امرأة كشخص، وليس كجنس   االبتعاد عن النفاق االجتماعي. هذه بعض 

 . 25ما تبادر إىل ذهين من آداب مهنية
 اإلتقان: 

اإلتقان هو عمل الشيء على أحسن وجه، وقد وردت النصوص الشرعية من 
الكتاب والسنة اليت حَتُثُّ املسلم على اإلتقان يف عبادته، وعمله وسائر شؤونه الدينية، 

ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَماًل﴾﴿الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواحْلََياةَ  والدنيوية، قال تعاىل: ، [2]امللك: لِيَ ب ْ
َ  ِإنَّ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب  )رضي هللا عنها:(روى أبو يعلى يف مسنده من حديث عائشة  اّللَّ

 .26»حيُِبُّ ِإَذا َعِمَل َأَحدُُكْم َعَمال أَْن يُ ْتِقَنهُ 
وا إىل غريها حىت وكان الصحابة رضي هللا عنهم إذا حفظوا آايت من القرآن مل ينتقل

رضي هللا روى ابن جرير الطربي يف تفسريه من حديث ابن مسعود .يتقنوهنا شرًحا وعماًل 
َكاَن الرَُّجُل ِمنَّا ِإَذا تَ َعلََّم َعشَر آاَيٍت، مَل جُيَاوِْزُهنَّ َحىتَّ يَعِرَف َمَعانِيَ ُهنَّ، َوالَعَمَل »قال:  عنه
 .27»هِبِن  

أجرته، إال إذا أدى عماًل كاماًل متقًنا، فإن نقص اإلتقان وليعلم أن األجري ال يستحق 
 .نقصت األجرة

 اثنيا: الثقة التنظيمية
 مفهومها وأمهيتها:

 تعد الثقة من املفاهيم السلوكية والنفسية اليت جيد الباحثون صعوبة يف حتديد مفهومها بدقة.
وترى الطائي أبهنا: إَيان الفرد أبهداف وقرارات والسياسات التنظيمية والقائد التنظيمي 

 رضا والتزام الفرد جتاه املنظمة. يعكسوجبميع األفراد العاملني معه يف املنظمة، وذلك مبا 
كما عرفها متعب والعطوي أبهنا: حمافظة أعضاء املنظمة على االَيان والثقة املتبادلة 

 .28هم البعض من انحية النية والسلوكبني بعض
كما تنشأ الثقة عندما يتشارك اجملتمع يف جمموعة من القيم األخالقية بشكل يؤدي 
إىل توقع االستقامة والصدق يف سلوكيات أفراده، فالثقة هي التوقع الناشئ داخل اجملتمع 
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لى عدد من أبنه سيكون هناك سلوك مستقيم وصادق ومتعاون بني مجيع أفراده، بناء ع
. كما أن الثقة التنظيمية متثل إَيان الفرد بعدالة املنظمة 29األعراف واملعتقدات املشرتكة

واالعتماد عليها يف إظهار احلكم اجليد عند اختاذ القرارات املتعلقة ابلعمل ابالعتماد على 
 .30املشرف وزمالء العمل مبا يعكس والء الفرد جتاه املنظمة

تسام العالقات بني األفراد يف اجملتمع ابالستقرار واحلرية والتعاون. كما تتمثل الثقة يف ا
وتقوم هذه الثقة على أساس املعايري والقيم والسلوكيات واملعتقدات املشرتكة. فيجب أن 
تؤدي هذه الثقة إىل جعل السلوك الفردي أو اجلماعي يتسم ابلصدق واألمانة وااللتزام 

الذي جيب أن َييت دائما قبل املصلحة الشخصية من حيث األخالقي والواجب جتاه اجملتمع 
 األولوية.

أين ترتفع معدالت -ولقد فرق "فوكوايما" بني اجملتمعات ذات معدل الثقة املرتفع 
الثقة بني أفراده وكذا عالقات االرتباط االجتماعية التلقائية واالستعداد التلقائي للتعاون مما 

 .31جملتمعات ذات معدل الثقة املنخفضوا -يؤثر على الكفاءة التنظيمية
وبذلك َيكننا القول أن الثقة تعكس درجة التماسك والتعاون واالرتباط بني األفراد، 
نتيجة ما يتميزون به من صفات تؤهلهم ليكونوا حمل ثقة ويعتمد عليهم والىت تنعكس مباشرة 

 على سلوكياهتم، خاصة من خالل دعم بعضهم البعض والتزاماهتم.
لذلك  حلظة، يف تنتهين أ َيكن ولكن طويالً  وقتاً  يستغرق التنظيمية الثقة بناء إن

 الثقة، فقد هذه على للحفاظ بل الثقة لكسب فقط ليس نفسها جتهز أن املنظمات حتتاج
 العشرين، القرن من اخلمسينات منذ ديمتزا بشكل العمل مكان يف أبمهيتها االعرتاف مت

التنظيمية،  املواطنة سلوك حتديد يف هلا عملية أجريت مؤخرا أمهية اليت البحوث أثبتت وقد
االلتزام، الرضا الوظيفي، واالدارة الناجحة للتغري والعمل اجلماعي، وعلى ارتباط مستوايت 

 .32الثقة داخل املنظمة مع الفعالية ومستوايت األداء التنظيمي
 

 أنواع الثقة التنظيمية: 
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حسب ، Mayerتباينت وجهات النظر حول أنواع الثقة، حيث قسمها 
الثقة القائمة على املعرفة، الثقة القائمة على مالمح الشخصية، والثقة على  مصادرها إىل:

وفقا ملستوى تبين الثقة إىل الثقة على  Stephensonصنفها  يف حني، أسس رمسية
والثقة على املستوى التنظيمي، كما يتفق املستوى الفردي، الثقة على املستوى اجلماعي، 

الباحثني على تصنيف الثقة التنظيمية لثالثة عناصر، هي: الثقة يف الزمالء، الثقة يف الرئيس 
 .33املباشر، والثقة يف اإلدارة العليا

هي العامودية  الثقة من أنواع ثالثة وجود إىل Kort & Lewickaكما أشار 
والعاملني، واألفقية بني زمالء العمل، أو الثقة املنظمية بني العاملني وتكون بني املديرين 

واملنظمة وتتعلق بثقة العاملني إبجراءات املنظمة والتكنولوجيا واإلدارة ابألهداف والكفاءة 
 .34والعدالة ووصف الثقة العامودية ابألكثر تعقيدا من الثقة األفقية

مية لتجسيد مبدأ الثقة وتعزيز األداء املؤسسي االلتزام أبخالقيات العمل اإلسالاثلثا: 
 املتميز

تسعى املنظمات حاليا الكتساب ثقة عمالئها وبناء مسعة طيبة هلا يف اجملتمع بغرض احلفاظ 
على مركزها يف السوق وزايدة أرابحها، وهذا ال يتحقق إال من خالل جودة األداء بتعزيز 

أصبح االهتمام متزايد هبا مؤخرا لدورها وأمهيتها  منظومة أخالقيات العمل وآداب املهنة اليت
يف زايدة مسؤوليتها االجتماعية، كما أن حتقيق ذلك ينطلق من معايري أخالقية تنظم سري 
العمل وتعزز الثقة بني األفراد داخل املؤسسة من جهة واملؤسسات واملستفيدين من جهة 

اء على املستوى الفردي أو اجلماعي أخرى. فااللتزام ابملبادئ والسلوكيات األخالقية سو 
 والتنظيمي له انعكاساته اإلجيابية سواء على الفرد، اجلماعة أو املنظمة.  

يشري األداء لقدرة املنظمة على حتقيق أهدافها املوضوعة واملقررة، إال أن املنظمات 
 اليوم تسعى للتميز للحفاظ على مكانتها.

ويشري التميز للتفوق دون التفرد يف أمر ما، لكون التفرد ال يصنع التميز حيث 
أن هذا األخري يقتضي املفاضلة بني ما يتقاربون يف صفات أو أعمال وهنا يظهر التفاوت 
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يف األداء والتفكري والفعل وهو ما يولد املقارنة ويفرز املميزين. وكلما كان املوظف أكثر متيزا 
، كما 35احلقيقية للموهبة واإلبداع والذكاء والعبقرية واالبتكار أكثر بروزا لديه كانت املعاين

أن التميز يتطلب شروط أتيت يف مقدمتها الصدق، اإلخالص والتفاين يف العمل، الثقة اليت 
تسود بيئة العمل وقد أثبتت العديد من الدراسات دور الثقة بني العاملني يف زايدة مستوى 

بعنوان: أتثري الثقة بني األفراد وااللتزام التنظيمي  Erlan Bakievها دراسة األداء، من بين
على الشركات  Joanna Paliszkiewiczيف األداء التنظيمي املدرك، كذا دراسة 

البولندية بعنوان: التوجه حنو الثقة واألداء التنظيمي، واليت أظهرت العالقة اإلجيابية بني الثقة 
 التنظيمية( واألداء التنظيمي، وكيفية خلق الثقة للحفاظ على أدائها.  )ثقة املديرين والثقة

فاحلرص على أخالقيات العمل هو أمر أخالقي وديين وإداري، ومع األسف فإن 
إمهالنا ألخالقيات العمل جيعل العاملني ال يتعاونون، واملنظمات ال تثق يف بعضها البعض، 

تفادة من خربات بعضنا، فأخالقيات العمل ضرورة والكل يبدأ بسوء الظن، وال َيكننا االس
 .36للتطور، والبد أن تكون هلا أولوية أكرب بني موظفينا ومديرينا

فديننا اإلسالمي هو أمشل األداين السماوية، وأغزرها ثروة يف التعاليم والتوجيهات 
 الوقت الدينية اليت تكون لدى الفرد املسلم رصيدا َثينا من أخالق العمل، وهو قادر يف

 احلاضر على أن يقدم للبشرية نظاما متكامال ألخالق العمل األساسية اليت تفتقر إليه.
 

  النتائج والتوصيات:
 وفيما يلي أهم النتائج والتوصيات: 

 النتائج: 
تشكل أخالقيات املهنة جمموعة القواعد واملبادئ اليت تضبط السلوك وتوجهه ملا هو  -

 صحيح أو خاطئ؛
املهنة من الثقة بني األفراد العاملني مبختلف مستوايهتم من جهة وثقة  تزيد أخالقيات -

 املتعاملني مع املنظمة من جهة أخرى.
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أساس أخالقيات العمل االسالمية القرآن والسنة، وأمهها األمانة والصدق واإلتقان،  -
 العدل والعدالة.

 ة مستوى األداء.هناك عالقة مباشرة ألخالقيات املهنة يف زايدة مستوى الثقة وزايد -
 التوصيات: ونوصي مبا يلي:

البد من الرتكيز على موضوع أخالقيات املهنة، وخاصة األخالق وحماولة غرسها يف  -
 ممارسات وسلوكيات األفراد. 

 .العمل على إنشاء ميثاق أخالقيات املهنة ليكون داعما وحمددا لسلوكيات األفراد -
كامل بني املوظفني بعضهم مع بعض مبا يعزز مبدأ العمل على تعزيز مبدأ التعاون والت -

 الثقة التنظيمية بينهم.
 نشر الوعي أبمهية األخالقيات وضرورة التحلي هبا. -
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 الفصل الثالث
 دور اجلمعيات اخلريية يف تنمية الفرد واجملتمع املسلم

 أمنوذًجامجعية النجاة اخلريية الكويتية 
 1بدر حممد العـليوي الدكتور
 2بدر حممد العازمـي الدكتور

 ملخـص البحـث
اجلمعيات اخلريية اإلسالمية أصبح هلا دور كبري ومؤثر جدًّا يف تنمية الفرد واجملتمع. 

وقد اخرتان  ولذلك قمنا إبعداد حبث عن دور هذه اجلمعيات اخلريية يف العمل اخلريي،
مجعية النجاة اخلريية الكويتية اليت تعترب رائد من رواد العمل اخلريي يف الكويت ويف العامل 

 ا، واقتصران على أعماهلا يف مجهورية بنجالدش الشعبية. أمنوذج  
 إىل متهيد ومبحثني. وقسمنا اخلطة يف هذا البحث 

 وفيه نبذة عن مجعية النجاة اخلريية الكويتية التمهيد:
دور الزكاة والصدقة يف تنمية الفرد واجملتمع املسلم، واحلاجة  املبحث األول:

  دور الزكاة والصدقة يف تنمية الفرد واجملتمع: املطلب األولللجمعيات اخلريية 
 احلاجة لوجود اجلمعيات اخلريية يف الوقت املعاصر املطلب الثاين:

دور مجعية النجاة اخلريية الكويتية يف تنمية الفرد واجملتمع املسلم املبحث الثاين: 
 يف بنغالديش
 وفيه أهم نتائج البحث والتوصيات اخلامتـةمث 

مبلحق فيه بيان ابملشارع املنفذة يف بنغالديش يف السنوات من وأتبع ذلك  
 م.2017-م2013
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 مقــــدمة
إن احلمد هلل، حنمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن 

إله إال  سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال
ا عبده ورسوله.شريك له هللا، وحده ال   ، وأشهد أن حممد 

الشريعة اإلسالمية عامة للبشرية مجعاء ورمحة  -عز وجل -أما بعـد! فقد جعل هللا
َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َرمْحَة  لِْلَعاَلِمنيَ هلم، قال تعاىل: 

[، وانسخة  للشرائع 107]األنبياء: 
قا  ِلَما َبنْيَ يََدْيِه ِمْن  َوأَنزَْلَناالسابقة، ومهيمنة عليها، قال تعاىل:  إِلَْيَك اْلِكَتاَب اِبحْلَقِ  ُمَصدِ 

[، لذلك كانت هذه الشريعة كاملة اتمة صاحلة لكل 48]املائدة: اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمنا  َعَلْيهِ 
زمان ومكان، ومن التشريعات اليت جاءت هبا الشريعة اإلسالمية: الزكاة، اليت هي ركن من 

م، وحق واجب على األغنياء ألهل الزكاة الذين جاء ذكرهم يف قوله تعاىل: أركان اإلسال
 ََها َواْلُمَؤلََّفِة قـُُلوهُبُْم َويف الر ِقَاِب و َا الَصَدقَاُت لِْلُفَقرَاِء َواْلَمَساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَليـْ اْلَغارِِمنَي ِإمنَّ

ُ َعِليٌم َحِكيمٌ  ة  ِمْن اَّللَِّ َويف َسِبيِل اَّللَِّ َواِْبِن السَِّبيِل َفرِيضَ   .[60]التوبة: َواَّللَّ
وهلذا كان هذا البحث لبيان دور الزكاة والصدقة يف تنمية الفرد واجملتمع املسلم،  

يف تنمية الفرد « مجعية النجاة اخلريية الكويتية»وربط ا للواقعية فقد اخرتان البحث يف دور 
 م(.2017-م2013ش وذلك يف الفرتة )واجملتمع املسلم يف مجهورية بنغالدي

 ويشتمل هذا البحث على متهيد ومبحثني: 
 وفيه نبذة عن دور مجعية النجاة اخلريية الكويتية.التمهـيد:  
دور الزكاة والصدقة يف تنمية الفرد واجملتمع املسلم  واحلاجة  املبحث األول: 

 للجمعيات اخلريية.
ريية يف تنمية الفرد واجملتمع املسلم يف مجهورية دور مجعية النجاة اخل املبحث الثاين: 
 بنغالديش.
 مث اخلامتة وفيها أهم النتائج والتوصيات. 
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 متهــــــــــيد: نبذة عن مجعية النجاة اخلريية:
ربيع األول  6أتسست مجعية النجاة اخلريية بدولة الكويت يوم الثالاثء املوافق  

م، وتتميز يف األساس بنشاطها التعليمي الذي 1978 فرباير لعام 14هـ، املوافق 1389لعام 
يعترب األصل يف تنمية الفرد واجملتمع، حيث أهنا شيدت العديد من املدارس اخلاصة هبدف 
بناء جيل متميز علمي ا وقادر على حتمل املسئولية واملسامهة يف تنمية الوطن مع االلتزام 

 مببادئ اإلسالم السمحة.
ملساعدة للطالب الغري قادرين على سداد مصروفاهتم وتقدم مجعية النجاة ا 
سيما املوهوبني واملتفوقني، كما تقدم مساعدات عينية ومعنوية للمحتاجني ألفراد  املدرسية ال

اجملتمع مبا يف ذلك املواطنني واملقيمني، وقد أنشأت العديد من املدارس واللجان املتخصصة 
 وجلان الزكاة من أجل حتقيق أهدافها. 

م، 1996للتدريب األهلي يف شهر أكتوبر لعام « كامز»ما أسست معهد ك
دورات تدريبية « كامز»والذي يشرف عليه جملس إدارة من املتخصصني، ويقدم معهد 

 متميزة وضرورية للمواطنني يف القطاعات اخلريية والتطوعية.
احملتاجني، كما تنتشر جلان الزكاة يف كل أحناء الكويت ملساعدة ومحاية الفقراء و  

يقتصر دور مجعية النجاة اخلريية على تسهيل تقدمي الزكاة من خالل توصيلها إىل  وال
املستحقني فقط، ولكنها تساهم أيض ا يف تنفيذ العديد من األنشطة اليت هلا دور ابرز يف 

تمع تنمية الفرد واجملتمع، ومن أمهها: األنشطة االجتماعية الرامية إىل التواصل مع أفراد اجمل
مثل: إقامة الدورات الشرعية واحملاضرات والندوات التنفيذية اليت تتناول العديد من املواضيع 
اهلامة لألفراد واألسرة واجملتمع ابإلضافة إىل النشطة املتنوعة اليت تسهل التواصل بني املواطنني 

ن اجلهات املقيمني من انحية وجلان الزكاة من انحية أخرى حىت تعود ابلفائدة على كل م
 املستفيدة واجلهات املاحنة.

وُتويل مجعية النجاة اخلريية اهتمام ا خاص ا بتدريس كتاب هللا تعاىل للشباب  
واألطفال والرجال والنساء من مجيع الفئات العمرية، وهلذا السبب أنشأت مجعية النجاة 

 رج.اخلريية العديد من مراكز حتفيظ القرآن يف مجيع أحناء الكويت ويف اخلا
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كما ُتويل مجعية النحاة اخلريية اهتمام ا بتنفيذ بعض املشاريع اخلريية خارج دولة  
الكويت إمياان  منها أبمهية التكامل بني املسلمني بغض النظر عن احلدود اجلغرافية أو 

 اجلنسيات أو لون البشرة.
ئولية كما تراعي مجعية النحاة اخلريية تنفيذ مبادرات االستدامة ابعتبارها مس 

مجاعية ومشرتكة، كما يتم التعامل مع القرارات املتعلقة بدمج االستدامة من ِقَبل قسم التدقيق 
الداخلي، واليت تراقب وتدير وتقوم بدمج أطر االستدامة يف عمليات مجعية النجاة اخلريية، 

لية يف وتقوم مجعية النجاة اخلريية إبعادة هيكلة نفسها لتواكب التوجهات واملمارسات الدو 
قطاع املؤسسات اخلريية واملنظمات غري احلكومية لتحقق أتثري أكرب ونتائج أفضل ابلنسبة 

 للمستفيدين ابإلضافة إىل املتربعني ملختلف املشاريع والربامج االجتماعية.
وتُعد مجعية النجاة اخلريية واحدة من ضمن املنظمات القليلة غري اهلادفة للربح  

 فها املؤسسية أبهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة.اليت تدعم وتربط أهدا
 التواجـد اجلغـرايف:

دولة،  37م إىل أكثر من 2016وصلت مشاريع مجعية النجاة اخلريية يف عام  
واستفاد منها العديد من الفقراء واحملتاجني، وتركزت أغلب هذه املشاريع يف عدة دول هي: 

واهلرسك، وسوراي، وتركيا، واليمن، وإندونيسيا،  مصر، واألردن، وألبانيا، والبوسنة
وابكستان، وبنغالديش، وتشاد، وسريالنكا، والفلبني. كما مشلت دوال  أخرى مثل إسبانيا، 

 .(3)والسودان، وجيبويت، وكوسوفو، وفلسطني
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دور الزكاة والصدقة يف تنمية الفرد واجملتمع املسلم واحلاجة للجمعيات املبحث األول: 
 ةاخلريي

 وفيه مطلبان: 
 املطلب األول: دور الزكاة والصدقة يف تنمية الفرد واجملتمع

قد أْولت الشريعة اهتمام ا كبري ا يف الصدقات والزكوات وبيَّنت لنا ممَّن تؤخذ وإىل 
من ترد فعلمنا مواردها ومصارفها اليت حددها لنا الكتاب الكرمي والسُّنَّة املطهرة، وال شك 

تستثمر الصدقات والزكوات يف التنمية، ومن األمور املعلومة يف ديننا أنه حيثنا أنه ينبغي أن 
واحلرص على توفري سبل العيش واحلياة الكرمية جلميع على االهتمام بتقوية وتنمية اجملتمع 

وذلك من خالل التعاون فيما بينهم واحلرص على التكافل االجتماعي أفراد اجملتمع املسلم، 
نفاق يف سبيل هللا وأن يواسي بعضهم بعضا، ونبذ كل ما يدعو إىل الفرقة وحثهم على اإل

 والشح والبخل  وقد دلنا على ذلك القرآن الكرمي والسنة النبوية.
 َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلربِ  َوالتـَّْقَوى َوال تـََعاَونُوا َعَلى اإِلمثِْ َواْلُعْدَوانِ قال هللا تعاىل: 

 [.2]املائدة:
َ َوال ُتْشرُِكوا بِِه َشْيئا  َواِبْلَواِلَدْيِن ِإْحَساان  َوِبِذي اْلُقْرََب وجل:  وقال عز َواْعُبُدوا اَّللَّ

َواْليَـَتاَمى َواْلَمَساِكنِي َواجْلَاِر ِذي اْلُقْرََب َواجْلَاِر اجْلُُنِب َوالصَّاِحِب اِبجْلَْنِب َواْبِن السَِّبيِل 
نَّ اَّللََّ ال حيُِبُّ َمْن َكاَن ُُمَْتاال  َفُخورا * الَِّذيَن يـَْبَخُلوَن َوََيُْمُروَن النَّاَس َمَلَكْت أمَْيَاُنُكْم إِ  َوَما

ُقوَن اِبْلُبْخِل َوَيْكُتُموَن َما آاَتُهْم اَّللَُّ ِمْن َفْضِلِه َوأَْعَتْداَن لِْلَكاِفرِيَن َعَذااب  ُمِهينا * َوالَِّذيَن يُنفِ 
لنَّاِس َوال يـُْؤِمُنوَن اِبَّللَِّ َوال اِبْليَـْوِم اآلِخِر َوَمْن َيُكْن الشَّْيطَاُن لَُه َقرِينا  َفَساَء َقرِينا * أَْمَواهَلُْم رََِئَء ا

 ِليما  َوَماَذا َعَلْيِهْم َلْو آَمُنوا اِبَّللَِّ َواْليَـْوِم اآلِخِر َوأَنَفُقوا ممَّا َرَزقـَُهْم اَّللَُّ وََكاَن اَّللَُّ هِبِْم عَ 
 . واآلايت الدالة على ذلك كثرية.[39-36نساء:]ال

 وجاء يف السُّنَّة عن النيب ق أحاديث كثرية تدل لنا على هذا املعىن: 
منها ما أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه عن أيب موسى األشعري قال: قال  -

 .(4)«املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
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مثل »وأخرج الطيالسي وأمحد عن النعمان بن بشري عن النيب ق  أنه قال:  -
املؤمنني يف توادهم وتعاطفهم وترامحهم مثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 

 .(5)«اجلسد ابلسهر واحلمى
هذه األحاديث صرحية يف تعظيم »وقال اإلمام النووي يف شرحه لصحيح مسلم:   

ضهم على بعض وحث هم على الرتاحم واملالطفة والتعاضد يف غري إمث حقوق املسلمني بع
 .(6)«مكروه وال

وال شك أن من خري من يقوم هبذا الدور يف وقتنا املعاصر هي اجلمعيات واهليئات  
حتمل وحتقيق هذا اهلدف بشىت أنواع السبل، ولتحقيق واملؤسسات اخلريية ويقع على عاتقها 

 ور كثرية منها:هذا اهلدف هناك سبل وص
العناية ابألسر وتلمس حاجاهتم من ملبس ومأكل ومشرب ومسكن وغريها  -1

من مستلزمات احلياة الكرمية ال سيما من ليس هلم معيل مثل األرامل واملساكني واأليتام، 
 وألمهية هذا األمر حثَّنا عليه ديننا، فقد جاء يف الكتاب والسنة آايت وأحاديث منها:

ق:  هللا البخاري يف صحيحه عن أيب هريرة ط قال: قال رسول ما أخرجه - 
  .(7)«الساعي على األرملة واملسكني كاجملاهد يف سبيل هللا أو القائم الليل الصائم النهار»

قال احلافظ ابن حجر واإلمام العيين يف شرحهما على صحيح البخاري أي هذا 
 .(8)ها واألرملة من ال زوج هلاالباب يف بيان فضل الساعي على األرملة يف مصاحل

أان »وأخرج أبو داود والرتمذي عن سهل بن سعد قال: قال رسول هللا ق:  -
 .(9)«وكافل اليتيم يف اجلنة كهاتني وأشار أبصبعيه يعين السبابة والوسطى

وكافل اليتيم هو القائم أبمره من نفقة وكسوة وأتديب »قال السيوطي يف شرحه: 
 .(10)«وتربية وغري ذلك

بناء املساجد وأتيت أمهية بناء املساجد من حيث أنه املكان الذي يتصل فيه  -2
حيث إن الصالة يف املسجد العبد بربه ويقيم فيها أعظم وأهم شعرية وهي صالة اجلماعة، 

 دليال  على اإلميان، وقد ورد يف الكتاب والسنة فضل بناء املساجد:
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َا يـَْعُمُر  قال تعاىل:  - َمَساِجَد اَّللَِّ َمْن آَمَن اِبَّللَِّ َواْليَـْوِم اآلِخِر َوأَقَاَم الصَّالَة ِإمنَّ
َ فـََعَسى أُولَِئَك أَن َيُكونُوا ِمَن اْلُمْهَتِدينَ  َوآَتى الزََّكاَة َوملَْ ََيَْش ِإالَّ اَّللَّ

 [.18]التوبة: 
 وأخرج ابن ماجة يف سننه عن عثمان بن عفان قال: مسعت رسول هللا ق -

 .(11)«من بىن هلل مسجد ا بىن هللا له مثله يف اجلنة»يقول: 
بناء املدارس واملعاهد التعليمية ودور القرآن واملراكز الشرعية، وحيث إن بناء  - 3

الفرد املنتج النافع جملتمعه هو من أهم األهداف اليت تتمناها مجيع الدول لكي ترتقي وتتطور، 
اكن وتوفري املعدات املعينة للطالب على ذلك، وكفالة وال يكون ذلك إال بتوفري وبناء أم

 الطالب واملعلمني، وشريعتنا قد شجعت وحثت على االستزادة من العلم والتعليم.
َوُقْل َربِ  زِْدِن ِعْلما  قال تعاىل:  -

  [.114]طه: 
خريكم من »وأخرج البخاري يف صحيحه عن عثمان ط عن النيب ق قال:  -
 .(12)«وعلمهتعلم القرآن 
بناء املراكز الصحية واملشايف اليت حيتاجها الناس؛ لكي يعاجلوا مرضاهم،  -4

فقد جاء وتوفري البيئة الصحية املناسبة، وهي من األمور اليت حثت على توفريها الشريعة، 
حص نوا أموالكم ابلزكاة، »يف املراسيل أليب داود عن احلسن البصري قال: قال رسول هللا ق: 
 .(13)«وداووا مرضاكم ابلصدقة، واستقبلوا أمواج البالء ابلدعاء والتضرع

 .(14)أبنه حسن« داووا مرضاكم ابلصدقة»وقد حكم الشيخ األلباِن على لفظ 
فالشك أن وجود املشايف واملراكز الصحية له دور كبري يف التنمية، وأثره بنيِ  على 

 الفرد واجملتمع.
هذا من أهم سبل الطاقة بل املاء هو احلياة قال حفر إابر وتوفري املياه، و  -5

َوَجَعْلَنا ِمْن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍ  أََفال يـُْؤِمُنونَ تعاىل: 
 [..30]األنبياء: 

 وقد حث النيب ق على توفري املاء لكل صاحب روح وأن يف كل كبد رطبة أجر.
رسول هللا ق  أخرج البخاري ومسلم يف صحيحيهما عن أيب هريرة ط  أن  - 

 .(15)«نعم يف كل ذات كبد رطبة أجر»قال: حينما سؤل  أولنا يف البهائم أجرا؟ فقال: 
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وأخرج ابن خزمية وابن حبان يف صحيحه من حديث سعد بن عبادة قال:  -
 .(16)«سقيا املاء»رسول هللا أي الصدقة أفضل؟ قال ق:  قلت: اي

 
 ية يف الوقت املعاصراملطلب الثاين: احلاجة لوجود اجلمعيات اخلري 

إن الناظر حلجم األعمال اليت تقوم هبا اجلمعيات اخلريية اآلن يدرك متام ا أن هذه 
 من احلاجيات، وقد تصل يف بعض األحيان إىل الضرورايت.اجلمعيات أصبحت 

فإذا نظران إىل األموال اليت ترد هلذه اجلمعيات ندرك متام ا أن اآلن اجملتمع أصبح  
يكون هلم علم ومعرفة يف كيفية إيصال هذه الزكاة أو الصدقات للمحتاجني، حباجة ملن 

 وهذا يف الدول الغنية، أما يف الدول الفقرية فهي اليت حتدد ما حيتاجه الفرد واجملتمع فيها.
وإذا نظران إىل دورها يف تنمية الفرد واجملتمع نعرف كذلك أهنا أصبحت مهمة يف 

ية يكون فيها أصحاب علم وختصص من مجيع اجلوانب اليت هذا العصر؛ فاجلمعيات اخلري 
 حيتاجها هذا العصر، وفيها يكون العمل اجلماعي األكثر إنتاج ا وتنظيم ا من العمل الفردي.

فاجلمعيات اخلريية املعاصرة رابطة بني أفراد اجملتمع الواحد من جانب، ورابطة بني 
 ا بني اجملتمع الغين واجملتمع الفقري.اجملتمعات املسلمة عموم ا من جانب آخر، بربطه

 

 دور مجعية النجاة اخلريية الكويتية يف تنمية الفرد واجملتمع املسلم: املبحث الثاين
كما أشران يف املقدمة فقد اقتصران يف هذا البحث على مجهورية بنغالديش ودور  

-م2013الفرتة ما بني )مجعية النجاة اخلريية الكويتية يف هذه التنمية، وحددان ذلك يف 
 يلي أهم املشاريع التنموية للفرد واجملتمع: م(، وفيما2017

 مشروع بناء املساجد: -1
أَْولت مجعية النجاة اخلريية مشروع بناء املساجد أمهية كبرية ملا له من أثر يف تنمية  

ون إلقامة الفرد واجملتمع، حيث إن املسجد يعترب من أهم األماكن اليت جيتمع فيها املسلم
ا يف  1300فريضة الصالة، وتعلُّم القرآن وتعليمه، فقامت اجلمعية ببناء أكثر من  مسجد 
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 200قرية مبعدل  100مجهورية بنغالديش الشعبية، وقد استفاد من هذا املشروع ما يقارب 
 ألف نسمة تقريب ا.

 مشروع بناء املدارس: -2
اطها التعليمي، حيث أهنا شيدت امتازت مجعية النجاة اخلريية منذ أتسيسها بنش 

العديد من املدارس داخل الكويت وخارجها، إمياان  منها أبمهية التعليم ودوره الفعال يف تنمية 
مدرسة يف مجهورية بنغالديش  11الفرد واجملتمع، ومن هذا املنطلق قامت اجلمعية ببناء 

 طالب. 1600الشعبية، وقد استفاد من هذا املشروع ما يقارب 
 مشروع بناء املراكز اإلسالمية والتعليمية: -3

وألن املراكز اإلسالمية هلا دور ابرز يف االهتمام ابلعلم والعلماء والطالب قامت  
مراكز إسالمية يف بنغالديش، واستفاد من هذا املشروع ما يقارب  7اجلمعية ببناء ما يقارب 

 طالب ا. 2400
 مشروع بناء املعاهد الفنية: -4

النجاة اخلريية ببناء املعاهد الفنية، يتأهل من خالهلا الطالب لدخول  قامت مجعية
 طالب. 1500سوق العمل، وقد استفاد من هذه املعاهد ما يقارب 

 مشروع كفالة األئمة واملؤذنني واملُحفظني: -5
حفظني، وقد استفاد من  20كفلت اجلمعية ما يقارب  

ُ
من األئمة واملؤذنني وامل

 الكثري من املسلمني.هذا املشروع 
 مشروع مسابقة حفظ القرآن الكرمي: -6

حرصت مجعية النجاة اخلريية على تشجيع حفظة كتاب هللا إبقامة املسابقات  
( مسابقات كل عام، ويشارك فيها سنواي  ما يقارب 4الدورية حلفظ القرآن الكرمي بواقع )

 طالب ا. 400
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 مشروع طباعة املصاحف: -7
يع اليت حترص عليها مجعية النجاة نشر وتوزيع وطباعة املصاحف ومن أهم املشار  

 مصحف خالل اخلمس سنوات األخرية. 1600حيث أهنا طبعت ووزعت قرابة 
 مشروع مستوصفات صحية: -8
آالف  4مستوصفات صحية سنواي  يستفيد منها  8أقامت مجعية النجاة اخلريية   

 مريض خالل الفرتة املذكورة.
 آلابر وسقي املاء:مشروع حفر ا -9

بئر ا خالل اخلمس سنوات  800قامت مجعية النجاة اخلريية حبفر ما يزيد على  
 ألف فرد ا. 50السابقة، ويستفيد منها قرابة 

 مشروع إقامة مزارع الدواجن: -10
وهذا املشروع من املشاريع االستثمارية التنموية اليت حترص اجلمعية على تطويرها  

يصل ألعلى درجات الكفاءة يف خدمة الفرد واجملتمع، ويكون ريعه لطالب والتوسع هبا لكي 
 العلم الشرعي.

 بناء البيوت للفقراء واحملتاجني: -11
وهذا املشروع حيتاجه كثري من املسلمني الذين ال جيدون مأوى بسبب احلاجة  

ى وال سكن، والفقر، فأخذت اجلمعية على عاتقها أن توفر البيوت واملساكن ملن ال جيد مأو 
 وقد استفاد من هذا املشروع الكثري من األسر الفقرية واحملتاجة.

 املشاريع التنموية لسد حاجة األسرة، ومنها: -12
 ) أ (  توفري مكائن اخلياطة لرابت البيوت. 
 )ب(  توفري احملاريث امليكانيكية. 
 )ج(  توفري عرابت نقل األمتعة. 
 الوقفية.) د ( توفري احملالت والدكاكني  

 أسرة. 300واستفاد من هذه املشاريع ما يقارب 
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 مشروع كفالة األيتام: -13
وهذا املشروع من أهم املشاريع اليت حترص عليها اجلمعية، واليت استفاد منها ما  

 يتيم. 200يقارب 
 مشرع إقامة والئم اإلفطار للصائمني: -14

.ألف صائم سنو  90ويستفيد من هذا املشروع ما يقارب    اي 
 مشروع ذبح وتوزيع األضاحي والعقائق والذابئح على األسر الفقرية واحملتاجة: -15

 ويستفيد من هذه األضاحي والذابئح العديد من األسر الفقرية واحملتاجة. 
 اخلامتـــة

 يف ختام هذا البحث نذكر أهم النتائج والتوصيات.
 أهم النتائج:

 تنمية الفرد واجملتمع املسلم. الدور البارز للجمعيات اخلريية يف  .أ
 حاجة األفراد واجملتمعات والدول لوجود اجلمعيات اخلريية فيها.  .ب
 حاجة الدول اإلسالمية ألموال الزكاة والصدقة.  .ت

 أهم التوصيات:
 مساعدة الدول اإلسالمية اليت حتتاج إىل دعم مادي أو معنوي. .أ

دور يف تنمية الفرد الفقري  احلرص يف الدعم املادي أو املعنوي أن يكون له .ب
 احملتاج، وكذلك اجملتمع. أو

_____________________ 
 املراجـــع

 صحيح مسلم، طبعة دار إحياء الرتاث العريب، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي. .أ
 مسند أيب داود الطيالسي، طبعة دار هجر، حتقيق: د. حممد الرتكي. .ب
 شعيب األرنؤوط.مسند أمحد، طبعة مؤسسة الرسالة، حتقيق:  .ت
 املنهاج شرح مسلم للنووي، طبعة دار إحياء الرتاث. .ث
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 صحيح البخاري، طبعة دار طوق النجاة، حتقيق: حممد زهري الناصر. .ج
 فتح الباري البن حجر، طبعة دار املعرفة، حتقيق: حميي الدين اخلطيب. .ح
 بريوت. -عمدة القاري لبدر الدين العيين، طبعة دار إحياء الرتاث .خ
 رتمذي، طبعة مصطفى البايب احلليب، حتقيق: أمحد شاكر وإبراهيم عطوة.جامع ال .د
 سنن أيب داود، طبعة املكتبة العصرية، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد. .ذ
 الديباج على صحيح مسلم للسيوطي، طبعة دار ابن عفان، حتقيق: اجلويين. .ر
 د عبد الباقي.سنن ابن ماجه، دار إحياء الكتب العربية، حتقيق: حممد فؤا .ز

 املراسيل أليب داود، طبعة مؤسسة الرسالة، حتقيق: شعيب األرنؤوط. .س
 املعجم الكبري للطرباِن، طبعة مكتبة ابن تيمية، حتقيق: محدي السلفي. .ش
صحيح اجلامع الصغري وزايداته لأللباِن، طبعة املكتب اإلسالمي، حتقيق: حممد  .ص

 الدين األلباِن. انصر
 مكتبة األعظمي، حتقيق: حممد مصطفى األعظمي.صحيح ابن خزمية، طبعة  .ض
اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان، طبعة مؤسسة الرسالة، حتقيق: شعيب  .ط

 األرنؤوط.
 لحــــقم

 
 م2017 حىت م2013املشاريع املنفذة يف مجهورية بنغالديش من عام 

 
 عدد املستفيدين عدد املنفذ نوع املشروع م

 208800 1392 بناء مساجد  1
 1650 11 بناء مدارس  2
 2400 8 مركز إسالمي + مركز تعليمي   3



 الفصل الثالث

49 

 1500 733 معهد فين  4
 21 21 كفالة إمام وحمفظ ومؤذن  5
 411722 411722 إفطار صائم  6
 3000 2 مسابقة قرآن   7
 16545 16545 طباعة مصاحف  8
 20400 17 ُميمات العيون  9

 488040 8134 حفر آابر  10
 1200 1 مزرعة دواجن  11
 290 29 فقراء بيوت  12
 192 192 كفالة أيتام  13
 800 274 بطانيات  14
 78615 15723 أضاحي  15
 31189 31189 ذابئح وعقائق  16
 130 13 الركشا + احملراث امليكانيكي  17
 520 52 دكان وقفي   18
 1050 105 عربة أمتعة  19
 750 75 ماكينة خياطة  20
 17200 43 متوضأ  21
 1500 10 أجهزة طبية  22
 4000 8 مستوصف  23
 2200 2 أجهزة طبية + غسيل الكلى  24
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 .جامعة الكويت، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية،  قسم الفقه وأصول الفقهحماضر ب 1
 .جامعة الكويت، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية،  قسم التفسري واحلديثحماضر ب 2
 .8م، ص2016تعزيز قيم اإلنسانية، تقرير االستدامة جلمعية النجاة اخلريية لعام  (3)
 .4/1999صحيح مسلم  (4)
 .30/323، وأمحد يف مسنده 2/139أخرجه الطيالسي يف مسنده  (5)
 .16/139املنهاج شرح مسلم  (6)
 .7/62صحيح البخاري  (7)
 .22/104، عمدة القاري 10/437فتح الباري  (8)
 .321/ 4، جامع الرتمذي 4/338سنن أيب داود  (9)
 .6/290الديباج  (10)
 .1/243سنن ابن ماجه  (11)
 .6/192صحيح البخاري  (12)
 (.10/128وقد أخرجه مرفوع ا الطرباِن يف الكبري )  .127املراسيل، ص (13)
 .1/634اجلامع الصغري وزايداته  (14)
 .4/1761، صحيح مسلم 8/9صحيح البخاري  (15)
 8/136، صحيح ابن حبان 575صحيح ابن خزمية ص  (16)

                                                           



 

 

 الفصل الرابع

 استثمار مقاصد الشريعة يف الواقع السياسي
 

 1د. هشام بن سعيد أزهر
 

 املقدمة
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، سيدان ونبينا حممد 

 الصادق األمني، وآله وصحبه أمجعني، ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين.
 !أما بعد

يسعى اإلسالم من خالل تشريعاته وقوانينه ومبادئه الكلية إىل حتقيق مصاحل 
معتربة للمجتمعات املسلمة يف جماالت احلياة اإلنسانية كافة. وإذا كان واقع احلياة 
االجتماعية والسياسية، بتعقيداته وتناقضاته واضطراابته وانعكاساته السلبية، يؤدي يف كثري 

لعمل أبحكام شرعية مبتغاة، على الوجه األمثل واألكمل، فإن مثة من األحيان إىل فوات ا
قواعد ومبادئ منثورة يف علم مقاصد الشريعة يلجأ إليها أهل االختصاص من شأهنا أن 
تكون ضمادا يعتمد عليه، أو بديال يلجأ إليه، أو عالجا يستداوى به،  ليتحقق أكثر قدر 

ما  -على األقل-دفعه من مفاسد، أو ليخفف من تلكم املصاحل، وُيستدفع هبا ما ميكن 
 يسببه الواقع السياسي من سلبيات. 

وغرضي من هذا البحث هو استعراض وتوظيف أهم جوانب علم مقاصد الشريعة، 
وبيان كيفية االستفادة منه، واالستنجاد به وتفعيله يف الواقع السياسي. وقد حاولت أن 

مكان؛ نظرا حملدودية عدد الصفحات املسموح به تكون هذه الورقة البحثية مقتضبة قدر اإل
يف "املؤمتر الدويل العلمي الثالث للفكر اإلسالمي"، حتت عنوان "دور املؤسسات يف خدمة 
اجملتمع املسلم من منظور القرآن والسنة"، الذي تنظمه أكادميية الدراسات اإلسالمية جبامعة 



 حنو جتديد الفكر اإلسالمي واملؤسسات التعليمية واإلسالمية

52 

سالمية العاملية مباليزاي، والذي تدور حماوره حول التكنولوجيا مباليزاي، ابلتعاون مع اجلامعة اإل
القضااي املعاصرة واملؤسسات اإلسالمية، لفتح النقاش حول الفكر اإلسالمي وإبراز املفهوم 

 السلمي لإلسالم، وتعزيز األبعاد الروحية  لإلميان وسبل ممارستها.     
 وقد ارأتيت أن يكون منهجي يف الدراسة على النحو اآليت:

انتهاج املنهج الوصفي يف هذه الدراسة، الذي يعتمد على دراسة الظاهرة،  -1
ويهتم بوصفها والتعبري عنها كيفيا، وحيللها ويقيمها، ويُوِجد هلا احللول املناسبة، اليت تدخل 

 يف خطط اإلصالح على أرض الواقع.
ا ما ميكن استقراء وتتبع املوضوعات واملبادئ والقواعد املقاصدية، وانتقاء منه -2

 االستفادة منه وتفعيله يف الواقع السياسي.
 وقد قسمت البحث على النحو اآليت:

 وهي اليت بني يدي القارئ الكرمي.املقدمة، 
 ، وفيه: متهيد

 أوال: خصائص مقاصد الشريعة.
 اثنيا: مقاصد السياسة الشرعية.

 اثلثا: مسات الواقع السياسي.
 وفيه املطالب اآلتية:املبحث األول: املقاصد العامة وضبطها للواقع السياسي، 

 املطلب األول: مقصد حفظ القيم اإلنسانية يف الواقع السياسي.
 املطلب الثاين: مقصد حفظ الضرورايت يف الواقع السياسي.
 املطلب الثالث: مقصد حفظ احلاجيات يف الواقع السياسي.

 حفظ التحسينيات يف الواقع السياسي.املطلب الرابع: مقصد 
 املطلب اخلامس: مقصد حفظ املصاحل القائمة يف الواقع السياسي.

 املطلب السادس: مقصد منع النزاع والفرقة يف الواقع السياسي.
 وفيه املطالب اآلتية:املبحث االثاين: قواعد املقاصد وضبطها للواقع السياسي، 
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ل تكملة من مكمالت الضرورايت املطلب األول: قاعدة "يشرتط يف ك
واحلاجيات أال يعود اعتبارها على األصل ابإلبطال" يف 

 الواقع السياسي.
 املطلب الثاين: قواعد اجتماع املصاحل مع املفاسد يف الواقع السياسي.

املطلب الثالث: قواعد اجتماع املصاحل واجتماع املفاسد يف الواقع 
 السياسي.

 بار املآالت يف الواقع السياسي.املطلب الرابع: قاعدة اعت
 املطلب اخلامس: قاعدة التدرج يف الواقع السياسي.

 اخلامتة، وفيها أهم نتائج البحث.
 متهيد

 أوال: خصائص مقاصد الشريعة:
بتتبع أحكام وأسرار التشريع، جيد املتأمل والدارس أن للمقاصد الشرعية خصائص ومسات 
كثرية تتميز هبا، ولكين اخرتت منها ما يتناسب وموضوع هذا البحث، وهي على النحو 

 اآليت: 
: فالشارع قصد أن تكون أهنا كليَّة، وعامة، ومطلقة، وأبدية، ومطَّردة -1

ق، فالبد أن يكون وضعها أبداي، وكليا، وعاما، يف مجيع أنواع املقاصد مصاحل على اإلطال
التكليف ويف مجيع األحوال، فال ختتص بباب دون ابب، وال مبحل دون حمل، وابجلملة: 

 .2األمر فيها مطَّرد مطلقا، يف كليات الشريعة وجزئياهتا
رة : وذلك كوهنا رابنية املصدر، وكوهنا مراعية لفط3الثبوت من غري زوال -2

اإلنسان وحاجاته، ومراعية حلاجة كل مكان وزمان وحال، فال حاجة إىل تغيريها أو 
 .4تبديلها
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: فكون املقاصد من لدن حكيم خبري، فهي التآلف واالنسجام والتوافق -3
، قال تعاىل: ﴿أفال يتدبرون القرآن ولو كان من 5منزهة من التناقض واالختالف فيما بينها

 [.82فيه اختالفا كثريا﴾ ]النساء:عند غري هللا لوجدوا 
: أهنا وضعت لتحقيق املصلحة املعتربة، سواًء وافقت األهواء أم خالفتها -4

وعن هذه اخلصيصة قال الشاطيب: "املصاحل اجملتلبة شرعا واملفاسد املستدفعة إمنا تعترب من 
صاحلها حيث تقام احلياة الدنيا للحياة األخرى، ال من حيث أهواء النفوس يف جلب م

، وقال: ".. وإمنا يستتب أمرها بوضعها على وفق املصاحل 6العادية، أو درء مفاسدها العادية"
، ومما استدل به قوله تعاىل: ﴿ولو اتبع احلق أهواءهم 7مطلقا، وافقت األغراض أو خالفتها"

 [.71لفسدت السموات واألرض ومن فيهن﴾ ]املؤمنون:
وذلك بوضع الشروط والقيود اليت تدفع  :أهنا منضبطة ابلتوسط واالعتدال -5

جانيب اإلفراط والتفريط، فنتيجة لذلك يقع التوازن والوسطية، ويسهل تطبيقها وحتقيقها، 
قال الشاطيب: "فإذا نظرت يف كلية الشريعة جتدها حاملة على التوسط، فإن رأيت ميال إىل 

-آلخر. فطرف التشديد طرف من األطراف، فذلك يف مقابلة واقع أو متوقع، يف الطرف ا
يؤتى به يف مقابلة من غلب عليه االحنالل  -وعامة ما يكون يف التخويف والرتهيب والزجر

يؤتى به يف  -وعامة ما يكون يف الرتجية والرتغيب والرتخيص-يف الدين. وطرف التخفيف 
حا، مقابلة من غلب عليه احلرج يف التشديد، فإذا مل يكن هذا وال ذاك رأيت التوسط الئ

 .8ومسلك االعتدال واضحا. وهو األصل الذي يرجع إليه، واملعقل الذي يلجأ إليه"
 اثنيا: مقاصد السياسة الشرعية:

األصل يف أحكام السياسة الشرعية أهنا معقولة املعىن، فهي تتضمن حكم ومقاصد شرعية،  
شريعة جبلب مصاحل أو درء مفاسد. وهذا وجه أساسي من أوجه العالقة بني مقاصد ال

 والسياسة الشرعية، فهي عالقة وثيقة، وبينهما عموم وخصوص.
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وتعترب السياسة الشرعية الطريق والوسيلة لتنزيل مقاصد الشريعة وحتققها على 
أرض الواقع، مبراعاة الظروف واألحوال املتغرية، واملوازنة بني املصاحل واملفاسد املتعارضة، 

 وحتديد األولوايت..
 مقاصد السياسة الشرعية، على النحو اآليت:ولنستعرض أهم 

: حبفظ املصاحل الضرورية، اليت تكون حفظ مصاحل العباد الدينية، والدنيوية -1
األمة مبجموعها وآحادها يف ضرورة إىل حتصيلها، حبيث ال يستقيم نظام األمة ابختالهلا، 

ك االختالل إىل وال تكون على احلالة اليت أرادها الشارع منها، وقد يٌفضي بعض ذل
االضمحالل اآلجل، بتفاين بعضها ببعض، أو بتسلط العدو عليها إذا كانت مبرصد من 

 .9األمم املعادية هلا أو الطامعة يف استيالئها عليها
وحبفظ املصاحل احلاجية، وهي ما حتتاج األمة إليه القتناء مصاحلها وانتظام أمورها، 

منتظمة، ويف حالة من الضيق واحلرج ورمبا الضرر،  حبيث لوال مراعاهتا تكون على حالة غري
. وحبفظ املصاحل التحسينية، اليت هبا كمال حال األمة يف 10وإن مل تبلغ مبلغ الضروري

نظامها حىت تعيش آمنة مطمئنة، وهلا هبجة منظر اجملتمع يف مرأى بقية األمم، وحىت تكون 
 .11األمة مرغواب يف االندماج فيها أو يف التقرب منها

: وهو ما يعرب عنه قانوان ابلنظام العام، الذي جيسد أهداف حفظ نظام األمة -2
اجلماعة يف ظل القيم واألصول اليت يؤمن هبا أفراد اجملتمع، وهو بال شك مستمد من مقاصد 

 . 12الشريعة وكلياهتا ومبادئها
، ومحاية 13: أي حفظ حدود بالد اإلسالمحفظ احلوزة، ومحاية البيضة -3

 .     15من اعتداء عدوها عليها، أو أن تنتزع قطعة منها 14املسلمني مجاعة
: فقد ورد يف كتاب هللا ما يدل على مجع مشل األمة على احلق واهلدى -4

[، وقال جّل 103ذلك، قال سبحانه: ﴿واعتصموا حببل هللا مجيعا وال تفرفوا﴾ ]آل عمران:
[، وعن هذا املقصد يقول 46نفال:يف عاله: ﴿وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم﴾ ]األ

إمام احلرمني اجلويين: "وقد تقرر من دين األمة قاطبة أن الغرض من اإلمامة، مجع اآلراء 
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املتشتتة، وارتباط األهواء املتفاوتة، وليس ابخلايف على ذوي البصائر أن الدول إمنا تضطرب 
 .16بتحزب األمراء، وتفرق اآلراء، وجتاذب األهواء.."

عن هذا املقصد كثرية جدا، كقوله  فالنصوص الشرعية الواردةالعدل:  إقامة -5
[، وقوله سبحانه: ﴿لقد أرسلنا رسلنا ابلبينات 90تعاىل: ﴿إن هللا أيمر ابلعدل﴾ ]النحل:

[، والعدل قيمة أخالقية 25وأنزلنا معهم الكتاب وامليزان ليقوم الناس ابلقسط﴾ ]احلديد:
إىل مرتبة الضروري، إذ ال خيفى "ما ينشأ عن الظلم من فساد  قررهتا العقول والِفطَر، ترتقي

العمران وخرابه، وذلك مؤذن ابنقطاع النوع البشري، وهي احلكمة العامة املرعية للشرع يف 
 .  17مجيع مقاصده الضرورية اخلمسة.."

احلرية قيمة فطرية شرعية منحنا هللا إايها، وحدد جلَّ شأنه  محاية احلرية: –6
يف جماالت احلياة اإلنسانية كافة، فال بد من هنج يُنتهج على املستوى السياسي مداها، 

يكفل صيانتها ومحايتها وعدم املساس بثوابتها وأركاهنا، وال بد ملن يسوس األمة أن يعي 
 خطورة مفسدة االستبداد املناقضة للمصلحة املرتتبة على احلرية.

إن من شأن أي أمة تعتز بعقيدهتا : الدعوة إىل عقيدة األمة ونشر ثقافتها -7
وقيمها  أن تدعوا غريها إىل ما تؤمن به، واألمة اإلسالمية مبا معها من قيم احلق واخلري، 
أوىل األمم يف نشر ثقافتها، قال تعاىل: ﴿ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري﴾ ]آل 

ا ُمكِّن هلم [، وإن أول من يتحمل أداء هذا الواجب هم ساسة هذه األمة، مب104عمران:
 من سلطة ونفوذ، وقوة اقتصادية وسياسية..          

 اثلثا: مسات الواقع السياسي: 
ص هذا الواقع،  من الضروري قبل اخلوض يف الكالم عن املقاصد والواقع السياسي أن نشخِّ
وندرك مساته السلبية على وجه اخلصوص كي نعرف كيف نوظف املسائل واملوضوعات 

معاجلة هذا الواقع. ولست أعين ابلواقع السياسي النظام السياسي، وإن كان املقاصدية يف 
مثة عالقة بني املصطلحني، وإمنا أعين ابلواقع السياسي احلالة السياسي الفعلية املعاصرة، 
املبنية على سياسات تنتهجها خمتلف األنظمة السياسية يف العامل. ومن خالل تتبع 
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احلياة السياسية املعاصرة، ميكن توصيف مسات الواقع  األحداث، وابلتأمل والنظر يف
 السياسي، على النحو اآليت:

 :واقع مفتقر للقيم األخالقية -1
يلجأ الكثري من ساسة الدول إىل الوصول إىل مصاحل دوهلم بكل الطرق و الوسائل 

تتناىف مع املتاحة هلم، سواًء املشروعة منها وغري املشروعة، فتجد دولة ما تلجأ إىل وسائل 
املعايري األخالقية، بل إهنا قد خترق املواثيق والقوانني الدولية، كالقتل واإلابدة اجلماعية، 
واستعمال األسلحة احملرمة دولياً، والتشريد، وحصار املستضعفني، واالحتالل، واإلضرار 

وتناف ابقتصادايت دول أخرى، رافعة شعار "الغاية تربر الوسيلة"، وهذا يعترب فصل واضح 
 بني السياسة والقيم األخالقية.   

 :واقع مزدوج املعايري -2
الكيل مبكيالني يف التعامل مع القضااي املتماثلة مسة من مسات سياسات حكومات 
بعض الدول، وهو نوع من االحنراف عن طريق اجلادة؛ مرده التخلي عن القيم األخالقية، 
فكثريا ما تتحيز دول كربى حلليف أو حلفاء هلا، على حساب دول أخرى، ضاربة ابلنظم 

ط، مستغلة قدراهتا العسكرية واالقتصادية واإلعالمية، ومستغلة والقوانني الدولية عرض احلائ
 نفوذها السياسي، والضحية هي الشعوب املستضعفة.    

 واقع معقد: -3
إن تعارض املصاحل بني األمم والدول، من شأنه أن خيلق بيئة سياسية معقدة، إذ   

إليها، ولو على  تسعى كل حكومة لتحقيق مصاحل وأهداف وسياسات الدولة اليت تنتمي
حساب دولة أو دول أخرى، وينطبق هذا األمر كذلك على املستوى الداخلي للدولة بني 
القوى السياسية املتعددة، إذ تتعدد األغراض واملصاحل، بني خملص للوطن وبني انتهازي 

 يبحث عن مصاحله الشخصية.  
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 واقع متغري:  -4
القات الدولية مثال بني مد وجزر، فسرعان الواقع السياسي واقع متغري متبدل، فالع

ما تتحول العالقة من صداقة إىل عداوة، ومن عداوة إىل صداقة، وأحوال الدول جتدها 
متبدلة، حيث تتبدل أحوال الدول من دول غنية إىل دول فقرية، ومن دول فقرية إىل دول 

مزدهرة، وهكذا،  غنية، ومن دول مزدهرة إىل دول متقهقرة، ومن دول متقهقرة إىل دول
وصدق هللا العظيم إذ قال يف حمكم التنزيل: ﴿وتلك األايم ندوهلا بني الناس﴾ ]آل 

[، وقال سبحانه: ﴿إن هللا ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما أبنفسهم﴾ 140عمران:
 [، وسنن هللا ال تتخلف.11]الرعد:

الم، ونوره، فواقع هذه مساته، وهذا شأنه، ينبغي أن يستعني سالكه هبدى اإلس
 وروحه ومقاصده. 

 املبحث األول: املقاصد العامة وضبطها للواقع السياسي:
 املطلب األول: مقصد حفظ القيم اإلنسانية يف الواقع السياسي:

القيم هي: "املبادئ والصفات الفضلى اليت أقرها أو حث عليها اإلسالم، لتكون أساسا يف 
، وهي هبذا املفهوم تشمل: 18احلياة اإلنسانية كافة" التعامل مع النفس ومع الغري، يف جماالت

العدل، واملساواة، واحلرية، والكرامة، والفضيلة، ومكارم األخالق كافة، وكلها مما قصد 
 اإلسالم احملافظة عليه دون أدىن شك أو ريب، فقد حسَّنها الشرع والعقل.

لسياسي، وهذا ال إن القيم اإلنسانية ينبغي أن تكون أساسا يف أسلوب التعامل ا
يكون بغري وجود ثلة من أهل السياسة قد غرست تلكم املبادئ والقيم اإلنسانية العليا يف 

 نفوسهم وعقوهلم، فتأهلوا، ومترسوا العمل السياسي.  
ولتفعيل ما ذكران، ومن أجل خلق قادة للمستقبل السياسي لألمة، ينبغي "توعية 

حلرية واملشاورة واملساواة والكرامة..، وإشاعتها عرب الرأي العام وتنشئته على قيم العدل وا
خمتلف الوسائل الرتبوية واإلعالمية املباشرة وغري املباشرة، حىت تصبح لديه من لوازم حياته 
اليت ال يستطيع احلياة بدوهنا، وإقناعه بضرورة القطع مع ما يف ذلك الرتاث من قيم سلبية 
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هم يف بناء العقل اجلمعي ألمتنا يف اجتاه ما نصبوا إليه ونسياهنا ابملرة، و هبذا ميكن أن نس
 .19من إصالح حضاري شامل"

  املطلب الثاين: مقصد حفظ الضرورايت يف الواقع السياسي:
إن أهم ما ينبغي احملافظة عليه من جانب الوجود والعدم يف العمل السياسي هو املصاحل  

كسة للمجتمع أو لألمة، فأي تصرف الضرورية، حيث إن املساس هبا أو ببعضها يشكل ن
أو تدبري سياسي لتحقيق مصلحة ما ينبغي أن حيسب للضرورايت ألف حساب وحساب، 
فإنه بفواهتا أو بفوات بعضها لن جتر مصاحل الدنيا على استقامة، بل على فساد وهتارج 

اثرة جليِّة وخراب عميم. وهلذا املقصد تطبيقات وأبعاد كثرية يف اجملال السياسي، جندها متن
يف كتب السياسة الشرعية، منها مسألة النهي عن اخلروج على احلاكم اجلائر، ملا يؤدي إليه 
من اهلرج واملرج، فقد يرتكب يف فوضى ساعة من املظامل واجلرائم ما ال يرتكب يف جور 

 . 20سنني
وهذا حاصل يف زماننا، فكم انتهكت من مصاحل ضرورية يف كثري من الدول، 

ات من اجملتمع مل تصرب على ما تكره، ومل تلتزم بشريعة اإلسالم يف التعامل مع ظلم بسبب فئ
 بعض احلكَّام، وجعلت العنف وسيلتها يف ردود أفعاهلا بدعوى اإلصالح، فضلَّت وأضلَّت.
إن كل من يقود أو ميارس العمل السياسي جيب أن تكون املقاصد الضرورية عنده 

آة العاكسة ملا مت، وعليه أن يزن ويراقب خطواته، ويقوِّم مشروعيتها هي امليزان ملا سيتم، واملر 
ومردوديتها مبدى ما حتققه وما ختدمه من مقاصد الشريعة من احلفظ والتنمية للضرورايت 

 . 21اخلمس: الدين والنفس والنسل والعقل واملال
 املطلب الثالث: مقصد حفظ احلاجيات يف الواقع السياسي:

ملقاصد احلاجية تقرب من عنايتها ابملقاصد الضرورية، بل إن منها ما يدخل عناية الشريعة اب
، ولكن إذا فاتت وقع 22يف الكليات اخلمس السالفة الذكر إال أهنا ال تبلغ مبلغ الضروري

 .23الناس يف ضيق وحرج، فاملشقة يف احلاجيات أقل منها يف الضرورايت
ارة "راحة املواطن"، و "تسهيل أمور ويف واقعنا السياسي كثريا ما يردد الساسة عب

املواطنني"، وما أشبه ذلك، وهي عبارات حسنة تتطابق وهذا املقصد، ولكن األهم هو 
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تفعيلها على أرض الواقع: يف مرحلة وضع األنظمة والقوانني واللوائح التنفيذية.. يف اجملاالت 
عن أبناء الوطن،  كافة، حيث يتوجب أن تسري فيها روح التيسري ورفع الضيق واحلرج

وكذلك يف مرحلة التنفيذ واملتابعة، وأن يكون التقييم هلذه األنظمة والقوانني واللوائح.. 
له أثره ومردوده  -بال ريب  -خاضعا ملعايري املقاصد احلاجية، فضال عن الضرورية، وهذا 

 اإلجيايب على استقرار كيان الدولة.   
 يف الواقع السياسي:املطلب الربع: مقصد حفظ التحسينيات 

هلذا املقصد بُعد سياسي أشار إليه بنظرته الثاقبة اإلمام الطاهر بن عاشور، إذا قال: "هي 
عندي ما كان هبا كمال حال األمة يف نظامها حىت تعيش آمنة مطمئنة، وهلا هبجة منظر 

ها أو يف اجملتمع يف مرأى بقية األمم، حىت تكون األمة اإلسالمية مرغواب يف االندماج في
بني بيان حقيقتها وتطبيقها على مستوى األمة، وكشف  -رمحه هللا-، فزاوج 24التقرب منها"

 عن أثر هذا املقصد واملصلحة املرجوة منه يف اجملال السياسي واحلضاري. 
إن البعد اجلمايل للمصاحل التحسينية على مستوى األمة له أثره يف زرع الثقة 
واالحرتام بني الراعي والرعية على الصعيد الداخلي، وبني الدولة وسائر الدول األخرى على 
الصعيد اخلارجي، وهذا من شأنه أن يسهم يف التنمية ال سيما يف اجملال االقتصادي والثقايف، 

 لدولة جيذب الدول األخرى إلقامة عالقات اقتصادية وثقافية.  فإن حسن مسعة ا
 املطلب اخلامس: مقصد حفظ املصاحل القائمة يف الواقع السياسي:

احملافظة على املكتسبات اليت حققتها الدولة مقصد حبد ذاته، مبين على املقصد األعظم من 
جهات السياسية احلديثة أو التشريع "جلب املصاحل ودرء املفاسد"، فينبغي أال تؤدي التو 

دعوات اإلصالح السياسي إىل خسارة وضياع تلك اإلجنازات واملقدرات واملصاحل اليت 
اكتسبها الوطن خالل ِحَقب من الزمن، سواء املادية منها أو املعنوية، فقد يتعذر أو ميتنع 

 إجيادها إذا اندثرت.
ة الشرعية حتقيق مصاحل وهذا األمر يف غاية اخلطورة؛ إذ إن الغاية من السياس

األمة وتطلعاهتا، وإن إضاعة مكتسبات الوطن لتحقيق مصاحل عاجلة ميكن إجيادها 
مستقبال، يصادم هذه الغاية ويناقضها. وهذه املسألة خاضعة إىل معايري شرعية: كفقه 
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، املوازانت واألولوايت، واعتبار املآالت..، وغري ذلك، فإن البغية هي حتقيق األصلح لألمة
فإنه كما ينبغي احلرص على احملافظة على املكتسبات احملققة، فقد يكون التخلي عن شيء 

 منها نظري كسب منافع أخرى أعظم هو األصلح واألوىل.  
 املطلب السادس: مقصد منع النزاع والفرقة يف الواقع السياسي: 

والفرقة بني حرصت الشريعة اإلسالمية على منع كل ما من شأنه أن يؤدي إىل النزاع 
[، وقال 103املسلمني،، فقال تعاىل: ﴿واعتصموا حببل هللا مجيعا وال تفرقوا﴾ ]آل عمران:

[. وبرغم أن اخلالف من 46سبحانه: ﴿وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم﴾ ]األنفال:
طبيعة البشر، وسنة اخللق، إال أنه ينبغي أال يؤدي هذا اخلالف إىل النزاع والفرقة، وينبغي 

 وجيه هذا اخلالف واستيعابه بشكل إجيايب. ت
هي الفرقة  -أايً كان النظام السياسي للدولة-إن آفة العمل يف اجملال السياسي 

والنزاع واالنقسام، وهذا مشاهد وحمسوس يف واقعنا املعاصر، ولو أن أصحاب القرار أدركوا 
اسد عظيمة هتدد كيان خطورة الفرقة والنزاع يف العاجل واآلجل وما ينجم عن ذلك من مف

األمة ، جلعلوا وحدة األمة واعتصامها حببل هللا خطًا أمحر ال ميكن جتاوزه أبي حال من 
 األحوال، وحتت أي ظرف من الظروف، فإن قوة األمة يف وحدهتا وتضامنها.

 املبحث الثاين: قواعد املقاصد وضبطها للواقع السياسي:
لة من مكمالت الضرورايت واحلاجيات أال املطلب األول: قاعدة "يشرتط يف كل تكم

 :25يعود اعتبارها على األصل ابإلبطال"
إن لكل مرتبة من الضرورايت واحلاجيات والتحسينيات مكمِّالت ومتمِّمات تنضم إليها، 

. وهذه املكمِّالت يف رتبة أخفض 26حبيث لو ُفرض أهنا ُفِقدت مل خُيلَّ حبكمة تشريع املرتبة
 .27وهلذا فإذا أدى حتصيل املكمِّل إىل فوات املكمَّل أمهل اعتبار املكمِّل وأدىن من املكمَّل،

، 28هذا، ويعد التحسيين مكمِّل للحاجي والضروري، واحلاجي مكمِّل للضروري
. وإذا أدى 29أما الضروري فهو األصل الذي يكمَّل بغريه، وال يكون هو مكمِّال حبال
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الضروري أمهل التحسيين، وإذا أدى احلفاظ  احلفاظ على التحسيين إىل فوات احلاجي أو
 على احلاجي إىل فوات الضروري أمهل احلاجي.

ومن أمثلة ما ذُكر: اجلهاد ضروري؛ إذ به حُيفظ الدين، قال تعاىل: ﴿ولوال دفع 
الناس بعضهم ببعض هلدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم هللا كثريا﴾ 

لة، واملكمِّل إذا عاد لألصل ابإلبطال مل [، والوايل فيه ضرو 40]احلج: ري، وعدالته مكمِّ
 .30يعترب

ويذهب اإلمام العز بن عبد السالم إىل أبعد من ذلك، إذ عقد يف قواعده الكربى 
، وقال : "قد ينفذ 31فصال "يف تنفيذ تصرف البغاة وأئمة اجلور ملا وافق احلق لضرورة العامة"

 تصرف األئمة البغاة، فإنه ينفذ مع القطع أبنه ال والية التصرف العام من غري والية، كما يف
هلم. وإمنا نفذت تصرفاهتم وتوليتهم لضرورة الرعااي، وإذا نفذ ذلك مع ندرة البغي، فأوىل أن 

 .32ينفذ تصرف الوالية واألئمة مع غلبة الفجور عليهم، وأنه ال انفكاَك الناس عنهم"
عن هذه القاعدة، فربغم ما تعانيه بعض ويف واقعنا السياسي ينبغي أن ال نغفل 

الشعوب من استبداد أئمة اجلور إال أن هذا ال مينع من أتييدهم يف أفعاهلم احلسنة ومواقفهم 
السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية اليت حتقق مصاحل لألمة، كالدفاع عن الوطن، وإرساء 

 ة.. وغري ذلك.دعائم األمن، والتنمية االقتصادية والبشرية املشروع
 -مثال  -ومن جهة أخرى فإن احملافظة على التحسينيات بتحسني مسعة األمة 

، ينبغي أال يكون على حساب احلاجيات فضال عن الضرورايت، وكذلك 33كما مر معنا
، يتوجب أال يكون على حساب 34ابلنسبة  للحاجيات برفع أنواع الضيق عن األمة

دين أو النفس أو النسل أو العقل أو املال، ورمبا الضرورايت، وإال اُنتهكت مصلحة ال
 مجيعها، وواقعنا السياسي شاهد على ذلك.

إن هذه القاعدة تعترب الضابط الذي حيدد ترتيب أولوايت املصاحل السياسية عند 
التعارض، فتقدم الضرورايت على ما دوهنا من احلاجيات والتحسينيات، وتقدم احلاجيات 

 . 35م كل مرتبة على مكمالهتاعلى التحسينيات، وتقد
 املطلب الثاين: قواعد اجتماع املصاحل مع املفاسد يف الواقع السياسي:
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القاعدة األوىل: "إذا اجتمعت مصاحل ومفاسد، فإن أمكن حتصيل املصاحل ودرء 
 .36املفاسد فعلنا ذلك"

القاعدة الثانية: "وإن تعذر الدرء والتحصيل، فإن كانت املفسدة أعظم من 
 .37لحة درأان املفسدة، وال نبايل بفوت املصلحة"املص

القاعدة الثالثة: "وإن كانت املصلحة أعظم من املفسدة حصَّلنا املصلحة مع التزام 
 .38املفسدة"

القاعدة الرابعة: "وإن استوت املصاحل واملفاسد فقد يتخري بينهما، وقد يتوقف 
 . 39فيهما"

اختالط املصاحل ابملفاسد، وال شك أن هذه قواعد قيِّمة جليَّة يُلجأ إليها عند 
احلياة السياسية مشحونة ابملصاحل واملفاسد، وهذه القواعد تُعد مبثابة البوصلة اليت يُهتدى 

 هبا، واملعايري الضابطة لعملية اختيار األصلح عند اجتماع املصاحل واملفاسد.
حل ودرء فالقاعدة األوىل تتوائم مع املقصد األعظم من التشريع "جلب املصا

املفاسد"، فإذا ما اجتمعت مصلحة مع مفسدة، حصًّلنا املصلحة ودرأان املفسدة، ما وجدان 
 إىل ذلك سبيال. 

وتتطبق هذه القاعدة يف اجملال السياسي، إذ أن "تصرف اإلمام على الرعية منوط  
، واملصلحة عبارة عن جلب منفعة أو دفع مضرة، سواء عند اجتماعهما أو 40ابملصلحة"

 نفصاهلما. ا
ويف املقابل؛ ويف واقعنا السياسي املعاصر الذي تنوعت فيه أنظمة احلكم، يتوجب 
على كل مشتغل ابلسياسة، االلتزام هبذه القاعدة وعدم كسرها، فالتصرف السياسي من أي 
 طرف أو مؤسسة أو جهة سواًء مع احلاكم أو مع الشعب والوطن منوط ابملصلحة كذلك. 
وأما القاعدة الثانية والثالثة: فهي تتعلق حبالة عدم إمكانية اجلمع بني جلب 
املصلحة ودرء املفسدة عند اجتماعهما، فثمة تفاوت وتعارض بينهما، فهنا تلزم املوازنة 
بينهما، فإن كانت املفسدة أعظم من املصلحة، فتدفع املفسدة حىت لو أدى هذا الدفع إىل 

ن اعتناء الشارع برتك املنهيات كوهنا متضمنة للمفاسد، أشد من فوات املصلحة، وذلك أل
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. وإن كانت املصلحة أعظم من املفسدة 41اعتناء الشارع ابملأمورات كوهنا متضمنة للمصاحل
 أبقينا املصلحة مع وجود املفسدة؛ ألن يف ترك املصلحة مفسدة.

أصداء نداءات  هلاتني القاعدتني أمهية عظمى يف واقعنا السياسي املعاصر، فإن
اإلصالح والتغيري ال تكاد هتدأ، ووسائلها متباينة، واختيار الوسيلة الصائبة لإلصالح مرهون 
إبدراك حجم املصلحة وحجم املفسدة، وذلك ابملوازنة بينهما، من خالل فهم الواقع ومعرفة 

ضااي حقيقته، وتقدير عوامل القوة والضعف يف اجملاالت ذات الصلة، وتقييم خمتلف الق
السياسية التقييم األمثل، فإن كانت املفسدة املوجودة أو املتوقعة أعظم من املصلحة، منعنا 
املفسدة ولو أدى ذلك إىل فوات املصلحة، وإن كانت املصلحة املوجودة أو املتوقعة أعظم 

 من املفسدة، أبقينا على املصلحة مع وجود املفسدة.
تويل املناصب والوالايت العامة املهمة  ومما يتفرع من هاتني القاعدتني، مسألة

املختلطة ابحلرام يف واقعنا السياسي املعاصر، وذلك أن بعض أهل االستقامة والنزاهة، قد 
تتاح هلم، أو تسند إليهم، أو تعرض عليهم مناصب سياسية، أو إدارية، أو مالية، خمتلطة 

 .42را بدينهم ونظافة ذمتهم ؟ابحلالل واحلرام، فهل يتقدمون إليها، أم حيجمون عنها فرا
واجلواب: إن كان التقدم إىل مثل هذه الوظائف واملناصب لغرض خاص، ففي 
هذه احلالة تنطبق عليها قاعدة "إذا اجتمع احلالل واحلرام ُغلِّب احلرام"، إال إذا كان احلرام 

كانت   يسريا، فـ"اليسري مغتفر"، أو كانت هنالك ضرورة فالضرورات تبيح احملظورات، أو
 .  43هنالك حاجة ملحة، فاحلاجة امللحة املمتدة تنزل منزلة الضرورة

وإن كان التقدم ملثل هذه الوظائف واملناصب لغرض إصالحي مصلحي، أي 
بغرض إصالحها، أو خدمة للمصلحة العامة من خالهلا، أو من أجل تغيري املنكر أو تقليصه 

القاعدة الثانية والقاعدة الثالثة، من ما أمكن، وليس من أجل مصلحة خاصة، فهنا تطبق 
أعظم  -سواء العاجلة أو اآلجلة  -خالل املوازنة بني املصاحل واملفاسد، فإن كانت املفسدة 

من املصاحل يف تويل مثل هذه املناصب والوظائف حكمنا بعدم اجلواز، ولو أدى ذلك إىل 
أعظم من املفاسد حكمنا  -ةسواء العاجلة أو اآلجل -إمهال املصلحة، وإن كانت املصلحة 
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ابملشروعية واجلواز ولو بقيت املفسدة، بل رمبا يتعدى احلكم إىل الوجوب، السيما إذا كانت 
 املفسدة املختلطة ابملصلحة يسرية.

أما القاعدة الرابعة: فهي تتعلق ابستواء املصاحل واملفاسد املختلطة املتعارضة، أي 
فسدة، وهي حالة اندرة،  فهنا إما أن يُتخري أن يكون حجم املصلحة مساواي حلجم امل

بينهما، أو يُتوقف فيهما، ففي حالة التخيري، فمن العلماء من ذهب إىل اختيار درء املفاسد 
مع فوات املصاحل، قال ابن السبكي: "تقدمي درء املفاسد على جلب املصاحل عند التعارض 

  .   44إمنا هو إذا تساواي من حيث املصلحة واملفسدة"
وهي حالة حمرية للساسة واملشتغلني ابلسياسة، وأرى أنه من الصعب يف اجملال 
السياسي تقعيدها، فاملسألة أوسع من قولبتها يف قالب، فطبيعة اجملال السياسي، ختتلف عن 
طبائع سائر اجملاالت األخرى، من حيث املرونة، وإمكانية التعجيل والتأجيل، والتقدمي 

فالبد من أهل اخلربة واحلذاقة من أهل السياسة، وضع احللول اليت  والتأخري.. وغري ذلك،
من شأهنا أن تقلل املفاسد قدر اإلمكان، حىت يرتجح جانب املصلحة على جانب املفسدة، 

 وعلى ضوء ذلك يكون االختيار، وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
 فاسد يف الواقع السياسي:املطلب الثالث: قواعد اجتماع املصاحل، و اجتماع امل

، ودرء املفسدتني 45القاعدة األوىل: اجلمع بني املصلحتني أوىل من إبطال إحدامها
 .46أوىل من إبقاء إحدامها

القاعدة الثانية: حُتصَّل أعلى املصلحتني وإن فات أدانمها، وتدفع أعلى املفسدتني 
 وإن وقع أدانمها.

يتعذر اجلمع بينهما، يُتخري بينهما،  القاعدة الثالثة: "كل مصلحتني متساويتني
 .47وكل مفسدتني متساويتني، ]ال[ ميكن درؤمها ]معاً[، فإنه يُتخري بينهما"

هذه القواعد يُرتكز عليها يف حال اختالط املصاحل بعضها ببعض، وعند تعذر 
مجع اجلميع، ويف حال اختالط املفاسد بعضها ببعض، وعند تعذر درء اجلميع،  واحلاجة 

 ها ماسة يف اجملال السياسي، إذ أن فلسفة السياسة الشرعية تقوم حتقيق األصلح لألمة.إلي
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فالشق األول من القاعدة األوىل، يقوم على فكرة حتقيق أكرب قدر من املصاحل 
اجملتمعة مبختلف مراتبها ودرجاهتا وأنواعها، مىت أمكن التوفيق والتأليف بني اجلميع، حبيث 

نها دون أن هتدر أو هتمل أي مصلحة من تلك املصاحل اجملتمعة. يعمل هبا، ويستفاد م
والشق الثاين من هذه القاعدة  يقوم على فكرة إزالة أكرب قدر من املفاسد املختلطة مبختلف 
درجاهتا وأنواعها، مىت أمكن إطراحها مجيعا، حبيث تتالىف األمة األضرار املرتتبة على تلك 

 املفاسد.
املعاصر، جتتمع مصاحل معتربة شرعا، مبختلف املراتب ويف واقعنا السياسي 

واألنواع، ويف خمتلف اجملاالت. فاجلمع بني املصاحل الدينية والدنيوية، أوىل من إمهال إحدامها، 
واجلمع بني املصاحل الضرورية واحلاجية والتحسينية أوىل من إمهال بعضها، واجلمع بني املصاحل 

دية، واالجتماعية، والثقافية، وغري ذلك، أوىل من إمهال الدنيوية: السياسية، واالقتصا
بعضها، وهكذا..، والسياسي املاهر الفطن من يعمل على التخطيط املسبق، والتنسيق بني 

 خمتلف املصاحل، كي ال تتزاحم وال تتعارض، فال  يُهمل بعضها.
جملتمعة ويف املقابل، ومبثل ما ذكران يف اجتماع املصاحل، يتوجب درء املفاسد ا

كلها، مبختلف درجاهتا وأنواعها، بقدر اإلمكان، فدرؤها مجيعا أوىل من إبقاء بعضها، 
والسياسي احلاذق من يعمل على سد أبواب املفاسد ابتداًء، كي ال تتنامى وترتاكم، ويتعذر 

 حينئذ درء بعضها.
ارض أما القاعدة الثانية، فتكشف عن املعيار العام الذي حيتكم إليه عندما تتع

املصاحل فيما بينها، وتتعذر إقامتها مجيعا، وعندما تتعارض املفاسد فيما بينها، ويتعذر درؤها 
 مجيعا، فيصار حينئذ إىل املفاضلة والرتجيح بينها.

فالشق األول منها يتصل ابملوازنة والرتجيح بني املصاحل املتعارضة، وذلك بتقدمي 
، والشق الثاين يتصل ابملوازنة والرتجيح بني املصلحة األعلى، وإن فاتت املصلحة األدىن

 املفاسد املتعارضة، فيقدم يف الدرء املفسدة األعظم، وإن بقيت املصلحة األخف.
ويتفرع عن هذه القاعدة الكثري من القواعد عند التعارض، منها: تقدمي مصلحة 

يات على الدين على مصلحة الدنيا، و تقدمي الضرورايت على احلاجيات، وتقدمي احلاج
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التحسينيات، وتقدمي املصلحة العامة على املصلحة اخلاصة، وتقدمي املصلحة القطعية على 
 املصلحة الظنية، وغري ذلك.

واحلاجة إىل هذه القاعدة بشقيها يف الواقع السياسي ضرورية؛ ألن فيما ذكران 
ها، ودفع يتحقق "أهم مقصد للشريعة من التشريع: انتظام أمر األمة، وجلب الصاحل إلي

، وإن التفريط يف هذه 49، فتكون أمة قوية مرهوبة اجلانب مطمئنة 48الضر والفساد عنها"
القاعدة يوهن األمة ويضعف مقوماهتا، فخذ مثاال على ذلك من الواقع: إنفاق األموال يف 
التعليم والصحة والُبىن التحتية لألمة، أوىل من إنفاقها وتبديدها يف كماليات، منفعتها 

دة، واستغالل األوقات يف كل ما فيه نفع وفائدة لألمة، أوىل من إضاعتها يف مهاترات حمدو 
وجدليات قليلة اجلدوى، وبذل اجلهود يف قضااي األمة اجلوهرية أوىل من بذهلا يف قضااي 

 األمة الثانوية.
أما القاعدة الثالثة: فهي تتعلق ابملصاحل اجملتمعة، أو املفاسد اجملتمعة، ويتعذر 

مع والرتجيح؛ لتساوي املصاحل، أو املفاسد، وهي حالة اندرة احلدوث، إذ الغالب حدوث اجل
تفاوت بني املصاحل اجملتمعة، أو املفاسد اجملتمعة، ولكن يف مثل هذه احلالة، ويف اجملال 
السياسي خصوصا، كإعالن احلرب، أو اهلدنة، أو عقد املعاهدات، أو قطع العالقات، أو 

صاحل البالد، وتنميتها،وهنضتها، فعلى اإلمام أن خيتار ما ختتاره األمة كل ما يتعلق مب
وترتضيه، ابالستعانة ابلطرق املعربة عن إرادهتا، واليت من أمهها مبدأ الشورى، فيُبعد اإلمام 

 عن نفسه التهمة ابتباعه اهلوى و حتقيق مصاحله الشخصية.  
 ع السياسي: املطلب الرابع: قاعدة اعتبار املآالت يف الواق

، 50النظر يف مآالت األفعال معترب ومقصود شرعا، سواء كانت األفعال موافقة أو خمالفة
فينبغي مراعاة مآالت أفعال املكلفني، أبن تكون تلك املآالت مما يتفق مع قصد الشارع 
من أصل تشريع تلك األفعال، بقطع النظر عن قصود املكلفني، فإذا كان مآل الفعل ال 

مقصد الشارع منع ذلك الفعل ابتداًء؛ حىت ال يُتسبب يف إحداث مفسدة راجحة يتفق مع 
أو مساوية. هذا إذا كان الفعل مشروعا يف األصل وأدى إىل مآل ممنوع، أما إذا كان غري 
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مشروع أصال، وأدى إىل مصلحة راجحة يف العمل مآال، تفوق مفسدة أصله، تغري وصف 
 .51روعيةالفعل من عدم املشروعية إىل املش

إن اعتبار املآل من أهم اآلليات املنهجية اليت ينبغي ألهل السياسة االستعانة هبا 
يف التعامل مع الواقع السياسي الفعلي، فإن اعتبار املآل يقتضي من الناظر فيه أن ال يتخذ 
إجراًء، أو يصدر قرارا، أو ينتهج سياسة، حىت يتأمل فيما قد ينجم عنها من نتائج مصلحية، 

يس يف عاجلها فحسب، بل يف مستقبلها املتوقع على املدى القريب أو البعيد، فإن كان ل
ما سيرتتب على سياسة ما إجيابيا اختُِذ ما يلزم لتنفيذها، وإن كان ما ستؤول إليه سلبيا 
فيتحتم اإلحجام عنها، أو البحث عن خمرج آخر، أو أن يُتوقف البت فيها حلني أييت الوقت 

 يذها.املناسب لتنف
إن وعي الساسة ملقصد اعتبار املآالت وتفعيلهم له يقي األمة شرَّ األزمات 
والويالت واملهالك، ويعزز فرص احملافظة على املكتسبات، وحتقيق أكرب قدر من املصاحل 

 واملنافع واإلجنازات، اليت تتطلع إليها الشعوب ولو على املدى البعيد.
ملورد، لكنه عذب املذاق، حممود صعب ا -كما يقول الشاطيب-وهو جمال 

، وال يوفق للصواب فيه إال حاذق، َفِطن، نزيه، تقي، 53، جار على مقاصد الشريعة52الِغب
 متمرس للعمل السياسي.

 املطلب اخلامس: قاعدة التدرج يف الواقع السياسي:
ابلتدرج، من األسس اليت قام عليها التشريع اإلسالمي يف عهده األول، أن أحكامه تشكلت 

فقد جاء اإلسالم والعرب يف إابحة مطلقة إال ما ندر. فكانوا يكرهون كل ما يقيد حريتهم 
وحيد من شهواهتم، وقد متكنت من نفوسهم عادات وغرائز متنوعة ال يستطيعون التحول 
عنها مباشرة، فاقتضت احلكمة اإلهلية أال يفاجئوا ابألحكام مجلة واحدة فتثقل هبا كواهلهم، 

فر منها نفوسهم، فلذلك نزل القرآن الكرمي منجما، ووردت األحكام التكليفية شيئا وتن
فشيئا ليكون السابق من األحكام معدا للنفوس، ومهيًأ لقبول الالحق، وكان أغلب هذه 

 .54األحكام ينزل بعد أسباب تقتضيه، فيكون أوقع يف النفس وأقرب إىل االنقياد
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ام اجملتمع األول أو قريبة منها، كواقعنا وعند جتدد ظروف مماثلة لظروف قي
السياسي املعاصر، نستطيع األخذ هبذه السنة اإلهلية، "سنة التدرج" إىل أن أييت األوان 

 املناسب للحسم والقطع.
وهو تدرج يف "التنفيذ" وليس تدرجا يف "التشريع"، فإن التشريع قد مت واكتمل 

وحي ... وهذه السنة اإلهلية يف رعاية التدرج ينبغي ابكتمال الدين، وإمتام النعمة، وانقطاع ال
أن تتبع يف سياسة الناس، عندما يراد تطبيق نظام اإلسالم يف احلياة اليوم، بعد عصر الغزو 

 .55الثقايف والتشريعي واالجتماعي للحياة اإلسالمية
 اخلامتة

وهي على النحو  يف ختام هذا البحث، جيدر بنا أن نذكر أهم النتائج اليت توصلنا إليها،
 اآليت:

بني مقاصد الشريعة والسياسة الشرعية عالقة وثيقة تبادلية، فمقاصد الشريعة تعترب  -1
النَّهج الذي يُنتهج يف السياسة الشرعية، واملورد الذي تستقي منه السياسة الشرعية 
أحكامها، والسياسة الشرعية تعترب طريقا ووسيلة لتنزيل مقاصد الشريعة وحتققها على 

 أرض الواقع.
يف الواقع السياسي العديد من السمات السلبية، قد بُنيت على فلسفات غربية  -2

تتناقض مع القيم األخالقية، تؤدي إىل زعزعة األمن واالستقرار، سواء على املستوي 
الدويل أو احمللي، فالبد أن تُقابل هذه الفلسفات بفلسفات سياسية أخرى مبنية 

 ي، تغرس يف نفوس وعقول األجيال القادمة.على النهج القيمي اإلصالح
من الضروري أن يتزود املشتغلني ابلسياسة ابلفقه املصلحي املقاصدي، وذلك   -3

 ابلتواصل مع علماء املقاصد والسياسة الشرعية.
أن استخدام وسائل العنف ولو بدافع التغيري واإلصالح، يؤدي إىل نتائج عكسية،  -4

 بعضها لالنتهاك، فينتكس حال األمة.   وذلك بتعريض الضرورايت اخلمس أو
مراعاة املصاحل احلاجية يف النظم والقوانني والتصرفات السياسية، من شأنه أن حيقق  -5

 األمن واالستقرار للمجتمعات، ويغرس التفائل واألمل يف نفوس الناس.
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مراعاة املصاحل التحسينية على مستوى األمة اإلسالمية، يرفع من مكانتها بني سائر  -6
 األمم.  

 تعدد التوجهات السياسية يتوجب إال يؤدي إىل النزاع والفرقة بني املسلمني. -7
احملافظة على مكتسبات األمة مكسب ومغنم حبد ذاته، والتفريط فيه يعد تراجع  -8

 وانتكاسة، ونداءات اإلصالح والتغيري ينبغي أن ال تكون وسيلة هدم. 
احل واملفاسد يف اجملال السياسي املعاصر عدم العناية أو اخلطأ يف املوازنة بني املص -9

 يكلف األمة الشيء الكثري.
إن فقه املوازانت بني املصاحل فيما بينها، واملفاسد فيما بينها ، يدخر لألمة مكاسب  -10

 سياسية واقتصادية واجتماعية.     
أو اختيار اإلمام ما ختتاره الرعية عند تساوي املصاحل اجملتمعة أو املفاسد اجملتمعة،  -11

املصاحل واملفاسد اجملتمعة، يزرع الثقة املتبادلة بني الراعي والرعية، وحتقيق اللحمة 
 الوطنية.

مراعاة أصحاب القرار السياسي لقاعدة اعتبار املآالت، يقي األمة الوقوع يف  -12
 املهالك، أو متكنها من نيل مكتسبات مستقبلية.

بل السياسات اإلصالحية قاعدة التدرج طريقة هتيئ أصحاب الرأي املخالف لتق -13
 اجلديدة.     

 
 قائمة املصادر واملراجع

 القرآن الكرمي.  -
، كرسي مقاصد الشريعة وعالقتها ابلقيم األخالقيةأزهر، هشام بن سعيد،  -

األمري انيف بن عبد العزيز للقيم األخالقية، جدة: مركز النشر العلمي جبامعة 
 م.2017هـ/1438، 1امللك عبد العزيز، ط

"، التداول على السلطة والفصل التكاملي بني السلطاتعبد النور، حبث "بزا،  -
من ضمن حبوث ندوة "تفعيل مقاصد الشريعة يف اجملال السياسي"، حترير: حممد 
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سليم العوا، مركز دراسات مقاصد الشريعة، مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي، 
 م.2014هـ/1435، 1ط

السلطانية يف الشريعة اإلسالمية دراسة  مقاصد األحكامبوزاين، عليان، حبث " -
"، موقع جملة املسلم املعاصر على شبكة اإلنرتنت، دستورية مقاصدية مقارنة

 (.139العدد )
، مجع وترتيب: عبد الرمحن بن جمموع الفتاوىابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم،  -

 حممد بن قاسم، مبساعدة ابنه حممد، مكتبة املعارف، الرابط.
، حتقيق: الغياثي غياث األمم يف التياث الظلمعبد امللك بن عبد هللا،  اجلويين، -

 هـ.1401، 2عبد العظيم الديب، ط
، مكتبة وهبة، فلسفة مقاصد التشريع يف الفقه اإلسالمياحلسن، خليفة اببكر،  -

 م.2000هـ/1421، 1ط
 م.1984، 1، بريوت، دار القلم، طاملقدمةابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد،  -
اإلمامة العظمى عند أهل السنة لدميجي، عبد هللا بن عمر بن سليمان، ا -

 ه.1408، 1، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرايض، طواجلماعة
، 1، طعلم مقاصد الشارعابن ربيعة، عبد العزيز بن عبد الرمحن،  -

 م.2002هـ/1423
، شريعةمقاصد املقاصد: الغاايت العلمية والعملية ملقاصد الالريسوين، أمحد،  -

الشبكة العربية لألحباث والنشر، مركز املقاصد للدراسات والبحوث، بريوت، 
 م.2013، 1ط

تويل املناصب املختلطة ابحلرام غي ضوء النظر الريسوين، أمحد، حبث " -
"، من ضمن حبوث ندوة "تفعيل مقاصد الشريعة يف اجملال السياسي"، املقاصدي

مقاصد الشريعة، مؤسسة الفرقان للرتاث حترير: حممد سليم العوا، مركز دراسات 
 م. 2014هـ/1435، 1اإلسالمي، ط
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، 1، دار الكتب العلمية، بريوت، طاتريخ الفقه اإلسالميالسايس، حممد علي،  -
 م.1990هـ/ 1410

، اإلهباج يف شرح املنهاجابن السبكي، علي بن عبد الكايف، وولده عبد الوهاب،  -
 هـ. 1404، 1دار الكتب العلمية، بريوت، ط

، دار الكتب األشباه والنظائرالسيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر،  -
 العلمية.

، حتقيق: عبد املوافقاتالشاطيب، إبراهيم بن موسى اللخمي الغرانطي املالكي،  -
 هللا دراز، دار املعرفة، بريوت.

 ، حتقيق ودراسة الشيخمقاصد الشريعة اإلسالميةابن عاشور، حممد الطاهر،  -
حممد احلبيب بن اخلوجة، طبعة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، دولة قطر، 
على نفقة حضرة صاحب السمو الشيخ محد بن خليفة آل اثين أمري دولة قطر، 

 م.2004هـ/1425، 1ط
الفوائد يف اختصار القواعد أو القواعد ابن عبد السالم، عز الدين عبد العزيز،  -

الطباع، دار الفكر املعاصر، بريوت، دار الفكر، ، حتقيق: إايد خالد الصغرى
 م.1999هـ/ 1420، 1دمشق، ط

، قواعد األحكام يف إصالح األانمابن عبد السالم، عز الدين عبد العزيز،  -
، 1حتقيق: نزيه كمال محاد، عثمان مجعة ضمريية، دار القلم، دمشق، ط

 م.2000هـ/1421
، وص الشريعة ومقاصدهاالسياسة الشرعية يف ضوء نصالقرضاوي، يوسف،  -

 م.2000هـ/1421، 1مؤسسة الرسالة انشرون، لبنان، ط
، منشورات حممد علي احلاجة الشرعية: حدودها وقواعدهاكايف، أمحد،  -

 م. 2004هـ/1424، 1بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط
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 قواعد املقاصد عند اإلمام الشاطيب: عرضالكيالين، عبد الرمحن إبراهيم،  -
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 الفصل اخلامس

 العالقة بني الفقه والطب
 

 1أ. د. منرية بنت عواد املريطب                              
 

 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني.
أما بعد! فقد جاءت الشريعة اإلسالمية وافية شاملة جلميع مناحي احلياة، تراعي 

كم، وحتقيق مصلحة العباد، وهي مصاحل العباد يف  احلال واملآل، مبناها وأساسها على احلح
 عدل كلها، ورمحة كلها، ومصاحل كلها، تسع روح اإلنسان وجسده، وختاطب عقله وقلبه.

وقد كان االهتمام بسائر العلوم اإلنسانية، والتطبيقية واضحا جليا من شروق 
ظر منهجا أصيال يف الرتاث اإلسالمي. الدعوة اإلسالمية، وكان احلث على البحث والن

 واستلهام ما فيه خري البشرية مقصدا عظيما من مقاصد الشريعة.
ولعل من أهم العلوم اليت حظيت بسهم وافر من االهتمام والعناية يف اإلسالم 

 .2علم الطب، حىت قال عنه الشافعي: "ال أعلم علما بعد احلالل واحلرام أنبل من الطب"
القة بني الفقه والطب مبكرة جداً، فمنذ ظهور التشريع اإلسالمي وقد بدأت الع

ظهرت العالقة بينهما، وجتلت الصلة بينهما. واملتتبع لألحاديث النبوية الشريفة جيد أن كثريا 
من األحكام الشرعية اليت اشتملت عليها جتمع بني الطب البشري واإلهلي، وبني طب 

لشرع وضع جللب مصاحل السالمة والعافية، ولدرء األبدان، وطب األرواح؛ فإن الطب كا
 .3مفاسد املعاطب واألسقام

كما جتلت العالقة بني الفقه والطب يف كون حفظ النفس من مقاصد الشرع 
الطب، وشرع العالج والتداوي، وأمر ابحملافظة على  الضرورية، فقد أثبت رسول هللا 

أصابه جرح،  اجلسد وإعطائه حقه، روى زيد بن أسلم، أن رجال يف زمان رسول هللا 
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فاحتقن اجلرح الدم، وأن الرجل دعا رجلني من بين أمنار، فنظرا إليه، فزعما أن رسول هللا 
  :أو يف الطب خري اي رسول  فقاال: -أي أعلم ابلطب  -؟ «أيكما أطب»قال هلما

 .4«أنزل الدواء الذي أنزل األدواء»قال:  هللا؟ فزعم زيد أن رسول هللا 
 مشكلة البحث: -1

 تتلخص مشكلة البحث يف السؤال الرئيس التايل:
 ما العالقة بني التخصصات الشرعية، والتخصصات العلمية التطبيقية؟

 ومن هذا السؤال تتفرع األسئلة اآلتية:     
 ما هو مفهوم الفقه اإلسالمي؟ -أ

 ما الفرق بني العلوم الشرعية، وغريها؟    -ج
 ما هي العلوم التطبيقية ذات الصلة ابلفقه اإلسالمي؟  -د
 أهداف البحث: -2

يهدف البحث إىل التعرف على حكم الشرع يف بيان حكم بعض املمارسات الطبية          
 يف جمال املعامالت اليت تعلق بفقه األسرة. والتأصيل الشرعي هلذه األحكام. 

 أمهية البحث: -3
تتلخص أمهية البحث يف إبراز العالقة الوثيقة بني الفقه والطب، فكما حيتاج  

ب للوصول إىل احلكم الشرعي للمسائل الطبية، فكذلك حيتاج الطبيب الفقيه إىل رأي الط
 إىل احلكم الشرعي لكثري من املستجدات الطبية املعاصرة. 

 حدود البحث: يتناول البحث العالقة بني الطب، وفقه األسرة. -4
 مصادر البحث ومعلوماته: -5
 القران الكرمي والسنة النبوية املطهرة. -أ

 إلسالمي.كتب الرتاث ا  -ب
 كتب الطب.  -ج
 الدراسات احلديثة  ذات الصلة ابملوضوع.  -د
 منهج البحث: منهج البحث هو املنهج االستقرائي واالستنباطي. -6
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 وقد انتظم هذا البحث يف مقدمة وقد تقدمت، ومتهيد، ومبحثني.
 أما التمهيد ففي:

 تعريف الفقه والطب. -1
 الفرق بني العلوم الشرعية وغريها. -2
 العلوم املختلفة ذات الصلة ابلعلوم الشرعية. -3

 وأما املبحث األول ففي الصلة بني الفقه والطب.
 وأما املبحث الثاين ففي التلقيح الصناعي.

 

 متهيد: 

 تعريف الفقه لغة واصطالحا:
. قال هللا عز وجل: 5الفحْقُه يف اللغة: الفهُم. يقال: أويت فالن فقها يف الدين أي فهما فيه

اللهم علمه الدين »البن عباس فقال:  [، ودعا النيب 122]التوبة: ﴿ليتفقهوا يف الدين﴾
: أي فهمه أتويله ومعناه، فاستجاب هللا دعاءه، وكان من أعلم الناس 6«وفقهه يف التأويل

 يف زمانه بكتاب هللا تعاىل.
ها الفقه يف االصطالح: العلم ابألحكام الشرعية العملية، املكتسب من أدلت

 .7التفصيلية"
 تعريف الطب لغة واصطالحا:

الطب يف اللغة: الطاء والباء أصالن صحيحان، أحدمها يدل على علم ابلشيء ومهارة فيه. 
واآلخر على امتداد يف الشيء واستطالة. فاألول الطب، وهو العلم ابلشيء. يقال: رجل 

 .8أي مسحور طب وطبيب أي: عامل حاذق. وطب أي: سحر، يقال منه: رجل مطبوب:
الطب يف االصطالح: علم يتعرف منه أحوال بدن اإلنسان من جهة ما يصح 

 .9ويزول عن الصحة؛ ليحفظ الصحة حاصلة، ويسرتدها زائلة
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 الفرق بني العلوم الشرعية وغريها:
 العلم على قسمني: فرض عني، وفرض كفاية. 

لصالة والزكاة وسائر فرض العني: هو بقدر ما حيتاج إليه لدينه كتعلم الطهارة وا
 العبادات.

 وفرض كفاية: هو ما زاد عليه لنفع غريه.
ففرض الكفاية علم ال يستغىن عنه يف قوام أمور الدنيا كالطب؛ إذ هو ضروري 
يف حاجة بقاء األبدان وكاحلساب، فإنه ضروري يف املعامالت، وقسمة الوصااي، واملواريث 

البلد عمن يقوم هبا حرج أهل البلد، وإذا قام هبا وغريمها، وهذه هي العلوم اليت لو خال 
 .10واحد كفى، وسقط الفرض عن اآلخرين

 
 العلوم املختلفة ذات الصلة ابلعلوم الشرعية:

إن الكثري من العلوم التطبيقية وغريها ذات صلة شديدة بعلم الفقه، فمثال علم االقتصاد له 
برية بعلم االجتماع، وفقه القضاء واحلكم صلة وثيقة بفقه املعامالت. وفقه األسرة له صلة ك

له صلة شديدة ابلعلوم السياسية. وعلم الطب له ارتباط وثيق بفقه العبادات واالسرة 
واحلدود. وكذلك علم الفلك له ارتباط بفقه العبادات يف حتديد اجتاه القبلة، ومطالع االهلة 

يم املواريث، والرتكات والوصااي واثبات دخول االشهر وغريها، وعلم الرايضيات له صلة بتقس
 وغريها.

 
 املبحث األول: الصلة بني الفقه والطب

-لقد فطن علماء األئمة السابقون إىل العالقة الوثيقة بني الفقه، والطب، فقال ابن القيم 
يف كتابه "الطب النبوي": "قد أتينا على مجلة من أجزاء الطب العلمي والعملي،  -رمحه هللا

 .11 يظفر بكثري منها إال يف هذا الكتاب، وأريناك قرب ما بينهما وبني الشريعة"لعل الناظر ال
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إذا »قال:  وقال أيضا يف معرض تعليقه على حديث أيب هريرة أن رسول هللا 
: "هذا 12«وقع الذابب يف إانء أحدكم، فامقلوه، فإن يف أحد جناحيه داء، ويف اآلخر شفاء

 .13ر طيب"احلديث فيه أمران: أمر فقهي، وأم
ويف الفتاوى الكربى يقول ابن تيمية: "الشرع طب القلوب، واألنبياء أطباء القلوب 

 .14واألداين"
 .15وذكر مقولة بعض الناس: "إن أصل الطب مأخوذ عن بعض األنبياء"

ولقد عرف علماء الشريعة فضل العلوم الطبية، وأهنا من األعمال اليت ختدم الدين، 
 أوقاهتم، واجتهادهم وأضافوها إىل العلوم الشرعية اليت برعوا فيها.فأنفقوا فيها جانباً من 

وقد كان الشافعي رمحه هللا يقول: "علم الفقه لألداين، وعلم الّطب لألبدان، 
وكان يتلّهف على ما ضّيع املسلمون من الطب"، ويقول: "ضيَّعوا ثلث العلم، ووكلوه إىل 

 .16اليهود، والنصارى"
هلم ابع يف علم الطب، رجال بلغوا يف علوم الشريعة الذروة، ومن العلماء الذين 

منهم: علي بن أمحد بن حزم الظاهري، صاحب كتاب احمللى يف الفقه، وقد ألف ابن حزم 
رسالة يف الطب النبوي، وذكر فيها أمساء كتب له يف الطب منها: مقالة العادة، ومقالة يف 

بلغة احلكيم، وكتاب حد الطب، وكتاب شفاء الضد ابلضد، وشرح فصول بقراط، وكتاب 
 .17يف األدوية املفردة

ومنهم: اإلمام أبو عبد هللا املعروف ابملازري؛ فقد كان يفزع إليه يف الطب كما 
 .18يفزع إليه يف الفتوى يف الفقه

ومنهم: الفيلسوف حممد بن أمحد بن رشد احلفيد، مؤلف كتاب بداية اجملتهد 
 .19وكتاب الكليات يف الطبوهناية املقتصد يف الفقه، 

ومنهم: عالء الدين بن النفيس الطبيب املشهور صاحب التصانيف الفائقة يف 
الطب، كان فقيها على مذهب الشافعي صنف شرحا على التنبيه، وصنف يف أصول 

 .20الفقه
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ومما يؤكد على عمق الصلة بني الفقه والطب أن الفقهاء املتقدمون قد اعتمدوا 
األحكام على أقوال األطباء. واملتتبع لكتب الفقهاء على اختالف مذاهبهم  يف تقرير كثري من

 جيد اإلشارة يف العديد من املواضع إىل التكامل والتالزم بني علمي الفقه والطب.
فقد جاء يف كتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق ما نصه: "سئل أبو بكر عن 

يسأل أهل الطب عن ذلك، إن قالوا: يضر  حامل أرادت أن تلقي العلقة لغلبة الدم؟ قال:
 .21ابحلمل ال تفعل، وإن قالوا: ال يضر تفعل

ويف حبر املذهب على مذهب الشافعي: "وهكذا لو شربت احلامل دواء، 
فأسقطت جنيًنا ميًتا روعي حال الدواء، فإن زعم علماء الطب أن مثله قد يسقط األجنة، 

 .22األجنة مل تضمنه"ضمنت جنينها، وإن قالوا: مثله ال يسقط 
ويف احملرر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل: "جيوز ملن به رمد أن 

 .23يصلى مستلقيا إذا قال ثقات الطب إنه ينفعه"
تزويج اجملنونة واجملنون  -أي الويل-ويف روضة الطالبني وعمدة املفتني: "ويلزمه 

 .24ء عند إشارة األطباء"عند احلاجة بظهور أمارات التوقان، أو بتوقع الشفا
ويف الكتاب: "جتوز إجارة الظئر حولني، وهلا اشرتاط طعامها وكسوهتا؛ ألنه 
منضبط عادة، ومينع زوجها من وطئها إن أذن يف اإلجارة؛ ألن الوطء يقطع اللنب ابحلمل، 

 .25أو يقله، أو يفسده ملا بني الثدي والرحم من املشاركة عند األطباء"
ومع التقدم الطيب اهلائل احتاجت كثري من املسائل  ويف عصران احلاضر

واملستجدات الطبية لتحديد موقف الشريعة منها. مثل: التلقيح الصناعي، اإلجهاض، 
 وعمليات تغيري وتصحيح اجلنس، ونقل األعضاء، وغريها كثري.

من كل ما تقدم يظهر جليا العالقة بني الفقه والطب، واستفاد كل منهما ابآلخر، 
ناد إليه.  وال خيفى على املطلع أن كثريا من األحكام الفقهية اليت جرى فيها اخلالف واست

بني الفقهاء، يعترب قول األطباء فيها مرجحا لقول على آخر. ومن أمثلة ذلك حقيقة الدم 
الذي تراه احلامل أثناء فرتة احلمل، هل هو حيض أم استحاضة. اختلف الفقهاء يف ذلك 

 على قولني:
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 األول: أنه ليس حبيض، وبه قال احلنفية، واحلنابلة.القول 
قال يف املبسوط: "ومن الدماء الفاسدة ما تراه احلامل، فقد ثبت لنا أن احلامل 
ال حتيض، وذلك مروي عن عائشة رضي هللا عنها، وعرف أهنا إذا حبلت انسد فم رمحها، 

 .26فالدم املرئي ليس من الرحم فيكون فاسدا"
 .27"احلامل ال حتيض، وما تراه من الدم فهو دم فساد" وقال يف املغين:

 القول الثاين: أنه حيض، وهو قول املالكية والشافعية.
 .28جاء يف الذخرية: "احلامل حتيض عندان خالفا للحنفية"

 .29ويف اجملموع: "يف الدم الذي تراه احلامل قوالن: أصحهما أنه حيض"
ال حتيض، وأن ما تراه املرأة من دم ليس  واألطباء يف هذا الزمان يقررون أن احلامل

حبيض، وإمنا هو استحاضة. وقد دلت الدراسات العلمية على أن الدم أثناء احلمل يعود إىل 
 األسباب التالية:

 نزيف ينذر ابإلجهاض يف الشهور األوىل للحمل. -1
 احلمل خارج الرحم، ويكون مصحواب عادة آبالم يف البطن وهبوط يف الضغط. -2
احلمل العنقودي، وهو محل غري طبيعي، وهو عبارة عن كتل من اخلالاي، هلا  -3

 قدرة على االنتشار يف الرحم، وهلا خطورة على حياة األم، تستوجب التدخل اجلراحي.
أسباب تعود إىل اجلهاز التناسلي، ومنها: وجود زوائد حلمية، أو حصول  -4

 مة متقدمة.التهاب يف عنق الرحم أو املهبل، أو وجود مشي
  لذلك كان قول األطباء مرجحا ملذهب احلنفية واحلنابلة.

 
 
 
 

 املبحث الثاين: التلقيح الصناعي
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 صورة املسالة:
ورد يف كتب الفقهاء املتقدمني ما يقرب من صورة التلقيح الصناعي، فقال ابن 

إما بفعلها  قدامة: "وقد قيل: إن املرأة حتمل من غري وطء، أبن يدخل ماء الرجل يف فرجها،
  .30أو فعل غريها. وهلذا تصور محل البكر، فقد وجد ذلك"

وصورته الطبية املعاصرة: أن تؤخذ نطفة من الزوج، مث حتقن يف رحم زوجته تلقيحا 
داخليا. وقد استخدمت هذه الطريقة يف أورواب والوالايت املتحدة، وخاصة يف حاالت 

الذاهبني للقتال يعطون منيهم لبنوك مسيت  احلرب مثل حرب فيتنام عندما كان بعض اجلنود
 .31بنوك املين

 حكم التلقيح الصناعي:
 التلقيح الصناعي جائز بضوابط وشروط معينة:

التحقق من قيام الزوجية بني من أخذ منه السائل املنوي وبني املرأة املراد  -1
 تلقيحها.

ه، حىت ال يؤدي اختاذ كافة االحتياطات الالزمة ملنع اختالط مين الزوج بغري  -2
 إىل اختالط األنساب.

 أن يكون ذلك برضا الزوجني. -3
 .32أن يوجد داع طيب هلذه العملية -4

ومن صور التلقيح الصناعي اليت ذكرها الفقهاء املتقدمون، ونصوا على عدم 
 جوازها أن يكون التلقيح من نطفة الزوج وبويضة الزوجة، مث توضع يف رحم امرأة اخرى. 

هناية احملتاج إىل شرح املنهاج: "لو ألقت امرأة مضغة أو علقة فاستدخلتها جاء يف 
امرأة أخرى حرة أو أمة، فحلتها احلياة واستمرت، حىت وضعتها املرأة ولدا، ال يكون ابنا 
للثانية، وال تصري مستولدة للواطئ لو كانت أمة؛ ألن الولد مل ينعقد من مين الواطئ ومنيها، 

واملوطوءة فهو ولد هلما، وينبغي أن ال تصري األوىل مستولدة به أيضا،  بل من مين الواطئ
 . 33حيث مل خيرج منها مصورا"
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وصورهتا اليت ذكرها املعاصرون أن جيري تلقيح خارجي بني بذريت زوجني، مث تزرع 
 .34اللقيحة يف رحم امرأة متطوعة حبملها

وضياع األمومة، وغري  وهذه الصورة حمرمة ملا يرتتب عليها من اختالط األنساب
 .35ذلك من احملاذير الشرعية

 

 يف قسم الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة امللك عبد العزيز جبدة. ةأستاذ 1
 .258، ص8، )القاهرة: احلديث(، جسري أعالم النبالءالذهيب، حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز،  2

العلمية(، ، )بريوت: دار الكتب قواعد األحكام يف مصاحل األانمابن عبد السالم، عز الدين عبد العزيز،  3
 .6، ص1ج

، )بريوت: عبد الباقي قيق: حممد فؤادحت ،وطأامل، املدين األصبحيمالك، ابن أنس بن مالك بن عامر  4
 .943ص ،2ج ،(العريب الرتاث إحياء دار

(، للماليني العلم دار :بريوت، )العربية وصحاح اللغة اتج الصحاح ،الفارايب محاد بن إمساعيل ،اجلوهري 5
 ،13(، جصادر دار)بريوت:  ،العرب لسانبن منظور،   مكرم بن حممدوابن منظور،  ؛2243ص ،6ج

 .522ص
 .65ص ،5(، جالرسالة مؤسسة، )بريوت: املسند ،الشيباين أسد بن هالل بن حنبل بن حممد بنا ،أمحد 6
 ؛28ص ،1ج (،العلمية الكتب دار :بريوت) ،املنهاج شرح يف اإلهباجالسبكي،  الكايف عبد بن علي 7
 ،1ج (،صبيح مكتبة :مصر) ،التوضيح على التلويح شرح ،عمر بن مسعود الدين سعد ،التفتازاينو 

 .19ص
؛ 407، ص3، )بريوت: دار الفكر(، جمقاييس اللغةبن فارس بن زكراي القزويين الرازي،  أمحدابن فارس،  8

 .207، ص13العريب(، ج، )بريوت: دار إحياء الرتاث هتذيب اللغةواألزهري، حممد بن أمحد، 
 .13ص ،1، جالطب يف القانون هللا، عبد بن احلسني ،سينا بنا 9

؛ والقرايف، 16ص ،1(، جاملعرفة دار :بريوت) ،الدين علوم إحياء ،حممد بن حممد حامد أبو ،الغزايل 10
 .435ص، الفصول تنقيح شرح ،الرمحن عبد بن إدريس بن أمحد

 .315ص(، اهلالل دار :بريوت) ،النبوي الطب ،بكر أيب بن حممد ،اجلوزية قيم ابن 11
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 ،4(، جالنجاة طوق دار، )بريوت: الصحيح ،اجلعفي هللا عبد أبو إمساعيل بن حممد ،البخاري 12
 .130ص
 .83ص ،النبوي الطب ،اجلوزية قيم ابن 13

 املصحف لطباعة فهد امللك جممعالنبوية:  املدينة) ،الفتاوى جمموع ،احلليم عبد بن أمحد، تيمية بنا 14
 .210ص ،34ج ،(الشريف

 .69ص ،1(، جالعلمية الكتب دار، )بريوت: الفتاوى الكربى ،احلليم عبد بن أمحد، تيمية بنا 15
 .114ص ،2ج (،الرتاث دار :القاهرة) ،الشافعي مناقب ،احلسني بن أمحد ،البيهقي 16
  .379ص ،13ج ،النبالء أعالم سريالذهيب،  17
 الرتاث دار :القاهرة، )املذهب علماء أعيان معرفة يف املذهب الديباج علي، بن إبراهيم ،فرحون ابن 18

  .251ص ،2ج ،(والنشر للطبع
 .258ص ،2ج املرجع السابق، 19
(، والتوزيع والنشر للطباعة :هجر) ،الكربى الشافعية طبقات ،الدين تقي بن الوهاب عبد ،السبكي 20
 .305ص ،8ج
 الكتاب دار)بريوت:  ،الدقائق كنز  شرح الرائق البحر حممد، بن إبراهيم بن الدين زين ،جنيم ابن 21
 .392ص ،8ج (،يسالماإل
 .372ص ،12ج (،العلمية الكتب دار، )بريوت: املذهب حبر ،إمساعيل بن الواحد عبد، لروايينا 22
 :الرايض) ،حنبل بن أمحد اإلمام مذهب على الفقه يف احملرر ،هللا عبد بن السالم عبد ،تيمية ابن 23

 .128، ص1(، جاملعارف مكتبة
 .77ص ،7ج ،(يسالماإل املكتب :بريوت، )املفتني وعمدة الطالبني روضة، شرف بن حيىي ،النووي 24
 .408، ص5، )بريوت: دار الغرب اإلسالمي(، جالذخريةالقرايف، أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن،  25
 .149، ص3)بريوت: دار املعرفة(، ج، املبسوطالسرخسي، حممد بن أمحد بن أيب سهل،  26
 .261، ص1، )القاهرة: مكتبة القاهرة(، جاملغينابن قدامة، عبد هللا بن أمحد بن حممد،  27
 .386، ص1، جالذخريةالقرايف،  28
 .347، ص2، )بريوت: دار الفكر(، جاجملموع شرح املهذبالنووي، حيىي بن شرف،  29
 .79ص ،9، جاملغينابن قدامة،  30
 .517، )السعودية: الدار السعودية(، صخلق اإلنسان بني الطب والقرآنانظر: حممد علي البار،  31
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، جامعة االمام حممد بن سعود، الفقه الطيبانظر: اجلمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية،  32
 .128ص
دار )بريوت:  ،إىل شرح املنهاج هناية احملتاج، حممد بن أيب العباس أمحد بن محزةمشس الدين  ،الرملي 33

 .431ص ،8ج (،الفكر للطباعة
 .128، صالطيب الفقهاجلمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية،  :انظر 34
 .128املرجع السابق، ص 35



 

 

 الفصل السادس 

 تقنية املعلومات وأخالق املهنة
 

 2حممد زكي خضر .أ.د        1د. أكرم حممد زكي

 
 امللخص: 

اهتم ديننا احلنيف ابألخالق، واعتربها األساس الذي ينطلق منه، فقال عليه الصالة 
إمهاهلا وإغفاهلا ، فاملبادئ والقيم اإلسالمية رغم 3«إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق»والسالم: 

وعدم تطبيقها يف كثري من اجملتمعات اإلسالمية، فإهنا ذات قيم سامية رفيعة تستحق الدراسة 
والبحث للوصول إىل حل للعديد من املشكالت األخالقية يف العامل احلاضر. ويهدف هذا 

امة البحث إىل وضع معايري وأسس وقواعد أساسية عامة منبثقة من القواعد اإلسالمية الع
للعاملني يف جمال تقنية املعلومات، ومن هذه القواعد ميكن استنباط معايري خاصة لتقنية 
املعلومات قابلة للتطبيق والتطوير، كما ميكننا تقييم القيم احلالية يف جمال تقنية املعلومات، 
واكتساب قيم جديدة ابستمرار يف هذا اجملال. اهتم هذا البحث ابحلديث عن مفاهيم عامة 
لألخالق اإلسالمية، وأخالقيات العمل فيما يتعلق ابلربجميات الضارة كالفريوسات والكوكيز 
وبرامج التجسس وبرامج السبام والقرصنة ومهامجة املواقع والشبكات واملواقع اإلابحية 
واالحتكار واستعمال حواسيب الغري. يعطي البحث أفكارا عامة تصلح ألن تكون دليل 

 قل تقنية املعلومات ويف استعماالهتا.عمل للعاملني يف ح
تقنية املعلومات، األخالق، األخالق يف اإلسالم، أخالقيات العمل، الكلمات اجلوهرية: 

 الربجميات الضارة.
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 املقدمة
أن اخلُُلق منه ما هو حسن وما هو قبيح، فإن  كمااخلُُلَق عبارة عن هيئة راسخة يف النفس،  

يالً حممودا عقال وشرعا مسيت تلك اهليئة وذاك الفعل ُخُلقا كان الصادر عن النفس فعال مج
. ويعترب الدين هو أساس هذه 4حسناً، وإن كان الصادر عنها فعاًل قبيحاً مُسي خلقاً سيًئا

األخالق، حيث أن تطور األخالق على مر الزمن كان منبثقا من التعاليم الدينية. فنجد 
إىل هللا أنفعهم، وأحب األعمال إىل هللا عز وجل،  أحب الناس»قوله عليه الصالة والسالم: 

سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي ديناً، أو تطرد عنه جوعاً، ولئن 
. من هنا 5«أمشي مع أخي املسلم يف حاجة أحب إيلَّ من أن أعتكف يف املسجد شهراً 

احلياة البشرية يف الدنيا ويف اآلخرة جاء اهتمام املسلمني يف األخالق ملا هلا من أثر ابلغ على 
 .6«ذهب حسن اخللق خبريي الدنيا واآلخرة»كما قال عليه الصالة والسالم: 

يف العادة تضع كل مؤسسة / منظمة / مجعية على عاتقها جمموعة من األسس 
والقواعد األخالقية العامة لتحديد السلوك داخل اجملموعة، وتوضح هذه القواعد تصرفات 

وسلوكه جتاه اجملموعة واحلدود املقبولة واملمنوعة يف اجملتمع الذي يعيش فيه. وقد ظهرت الفرد 
 .7مؤخراً على الساحة العديد من الدراسات يف هذا الصدد

وعلى هذا فإن القواعد األخالقية ختتلف عن القانون، فبالنسبة للقوانني فإن احملاكم 
القوانني املنشورة يف البلد، وتطبق القوانني على هي اليت حتدد ما جيوز وما ال جيوز وفق 

اجلميع حىت وإن وجدت حاالت فردية ال تتوافق معها، لكنها ستضطر للخضوع للقانون 
وتطبيقه. كما أن هناك إجراءات منتظمة من خالل احملاكم لتحديد القانون الذي يسري يف 

ية، كل ما مل يعرف أنه خطأ حال تعارض أحد القوانني مع اآلخر. من وجهة النظر القانون
)غري مشروع( فهو صواب )مشروع(. وأخريًا فإن القوانني ميكن أن تنفذ وهناك طرق 

 .8لتصحيح األخطاء فيها
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 مفاهيم عامة لألخالق اإلسالمية
ابإلشارة إىل األخالق يف اإلسالم، وموضوع أخالقيات املهنة، وأخريا عن  يهتم هذا القسم

 .األخالق يف التقنية
 األخالق يف اإلسالم 

اهتم ديننا احلنيف ابألخالق، واعتربها األساس الذي ينطلق منه، فقال عليه الصالة 
. وقال عليه الصالة والسالم يف حديث آخر: 9«إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق»والسالم: 

إن املؤمن ليدرك حبسن خلقه ». ويقول يف حديث آخر: 10«إن خياركم أحاسنكم أخالقا»
. فنجد واضحًا اهتمام اإلسالم ابألخالق واحلض عليها والتذكري 11«ة الصائم القائمدرج
 هبا. 

من هنا جاء اهتمام املسلمني ابألخالق ملا هلا من أثر ابلغ على احلياة البشرية يف 
يف األخالق الكتب الكثرية واملؤلفات العديدة حرصاً على اتباع  تالدنيا ويف اآلخرة، وصنف

ما من شيء »نة واجتناب األخالق السيئة عمالً بقوله عليه الصالة والسالم: األخالق احلس
هي املثال احلي للخلق  . وال شك أن حياة الرسول 12«أثقل يف امليزان من حسن اخللق

احلسن، وقد وصفه هللا سبحانه وتعاىل يف كتابه العزيز: ﴿َوإِنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم﴾ 
 [.4]القلم:

ن الدين احلنيف يهتم ابألخالق احلميدة؛ ألهنا هتيئ اجلو إلعمار وعلى هذا فإ
األرض وعبادة رب العاملني اللتني مها الغاية من خلق اإلنسان، فحسن األخالق خيدم عمارة 
األرض اليت استخلف هللا اإلنسان لعمارهتا، كما يهيئ األجواء الصاحلة لعبادة هللا كما فرض 

 هللا تعاىل.
 ةأخالقيات املهن

املهنة هي الوظيفة أو احلرفة اليت ميتهنها صاحبها ويعمل هبا واليت عادة ما تكون لطلب 
، 13: "تعلموا املهنة فإنه يوشك أحدكم إن حيتاج إىل مهنة"الرزق، يقول عمر بن اخلطاب 

ولكل مهنة من املهن قيم ومبادئ ومعايري أخالقية ومعرفة علمية وأساليب ومهارات فنية 
حتكم عمليات املهنة وحتدد ضوابطها، وللمهنة جماالت متعددة ووظائف معينة، وقد تتداخل 
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جماالت املهنة ووظيفتها ومادهتا العلمية ومهاراهتا وأساليبها الفنية مع مهن أخرى، وتعد 
من أوائل الدراسات يف العصر احلديث يف جمال املهن، وقد  191514سنر عام دراسة فلك

 أن يكون للمهنة قواعد أخالقية حتكم عملياهتا. أمههاتوصلت إىل معايري عدة، 
ابملقابل فإن التاريخ اإلسالمي غين ابملؤلفات اليت تبني اهتمام العلماء املسلمني 

اصة الطبية منها، فمنهم من أفرد لذلك كتاابً مثل أبخالقيات املهنة وآداهبا وكتبوا عنها وخ
، ومنهم من ضّمنها كتبه 15هـ(313)أخالق الطبيب( أليب بكر حممد بن زكراي الرازي )ت

الطبية، ومنهم من نقلت عنه نصوص مأثورة دونت يف ترمجته كما يف )عيون األنباء يف 
. بل 16هـ(668 أصيبعة )تطبقات األطباء( ألمحد بن القاسم بن خليفة املعروف اببن أيب

حىت بعض الفقهاء أوىل هذا اجلانب أمهية، فهذا أبو عبد هللا حممد بن حممد املالكي املعروف 
هـ( أّلف كتابه )املدخل( ضّمنه آداب الطبيب، واليت تكاد تكون صورة 737اببن احلاج )ت

 يف األخالق، وهو خمتصرة ملا هو متفق عليه يف عصران. هذا فضالً عما ألّفه علماء املسلمني
 تراث ضخم قد ال يوجد مثله يف أي حضارة أخرى.

 األخالق والتقنية
ال شك أن انتشار استعمال التقنيات احلديثة وخاصة احلاسوب واإلنرتنيت واهلواتف النقالة 
أدى إىل دخوهلا يف كل بيت تقريًبا، بل واعتماد كثري من وسائل التعامل بني البشر عليها. 
وميكن حصر املتعاملني مع هذه التقنيات بصنفني من األفراد. الصنف األول هم املتخصصون 

قنية املعلومات. أما الصنف الثاين فيشمل كل الناس الذين يتعاملون مع تقنية يف حقل ت
املعلومات مهما كان ختصصهم أو طبيعة عملهم. وكل صنٍف من الصنفني جيدر به االلتزام 

 ابخللق القومي عند تعامله مع هذه التقنيات. 
يف التقنية  يف جمال التقنية كان هناك صراع مباشر بني مصاحل املؤسسات العاملة

وبني املسؤوليات األخالقية جتاه املستفيدين. حيث إن اهلدف الرئيسي هلذه املؤسسات هو 
جناح املؤسسة يف استثمار املوارد املتاحة، ومجيع املعايري األخالقية هلذه املؤسسات تصب يف 

ظمات التقنية هذا اهلدف وما يقف يف طريقها يعترب أمرًا اثنواًي. ومن هنا تبذل العديد من املن
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جهودًا لوضع هذه املعايري األخالقية والقواعد السلوكية لغرض رفع القيم اإلنسانية داخل 
 . 17املؤسسة

 مناقشة األخالق والسلوك متيف السنوات املاضية يف اجملال التقين والصناعي 
كقواعد وأسس يف هذه اجملاالت، وهذه األسس والقواعد جيب أن تكون عامة وقابلة 

 للتطبيق حبيث ال تقتصر على منطقة جغرافية، أو مقيدة بدين أو ثقافة بعينها. 
: 18أربع مواضيع أخالقية يف تقنية املعلومات، وهي وبشكل عام فإن هناك

 التملك والسيطرة على معلوماته الشخصية(، والدقة )من هو اخلصوصية )حق الفرد يف
املسؤول عن السماح يف استخدام؟ تغيري البياانت واملسؤول عن دقتها؟(، وامللكية )من ميلك 
املعلومات؟ من الذي حيق له استخدامها؟(، حق االستخدام / الوصول )ما هي املعلومات 

ال شك أن هذه املواضيع مفيدة يف النواحي  اليت لك احلق يف مجعها؟ ماهي الضماانت؟(.
االجتماعية، فبناًء عليها مت وضع قواعد السلوكيات لعديد من اجملاالت التقنية: كالتعلم عن 

 بعد، والعقود اإللكرتونية، والتجارة اإللكرتونية، املختربات اإللكرتونية... اخل.
 أخالقيات العمل فيما يتعلق ابلربجميات الضارة

القسم إىل عرض مواضيع املشاكل األخالقية يف تقنية املعلومات، وكذالك عن  يركز هذا
 برامج التجسس، ويف االخري يهتم هذا القسم يف تصنيف وشرح خمتصر عن الربامج الضاره.

 املشاكل األخالقية يف تقنية املعلومات
استخدام احلاسب اآليل  ميكن تعريفه أبنهيعترب موضوع جرائم احلاسب من املواضيع اهلامة، و 

أضرار على برامج وبياانت وأجهزة  تسبب أضراراً خمتلفة، منهاالرتكاب أعمال غري قانونية 
ك، أو لغرض القرصنة و غراض السرقة كسرقة البياانت وحساابت البناحلاسب، وقد تكون أل

الغري  كاستخدام الربامج دون ترخيص، وفك الشفرات اخلاصة ابلربامج. أو استخدام أجهزة
أو ذاكرات أجهزة أخرى كما تفعل بعض الربامج املؤذية، كما تعترب الرسائل املؤذية اإلعالنية 

أو ما يعرف منها أو االبتزازية أيضًا من األضرار. ويقوم هبذه اجلرائم مؤسسات أو أفراد، 
 بقراصنة احلاسب )اهلاكرز(، ويفعلون ذلك من أجل املتعة، أو من أجل البحث عن املال.
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وقد يكونون من هواة احلاسب، أو من موظفي املؤسسة نفسها اليت تواجه القرصنة، أو من 
 موظفني سابقني ساخطني على املؤسسة.

برامج القرصنة )كاستخدام الربامج وميكن تلخيص أهم الربامج الضارة مبا يلي: 
برامج  غري املرخصة أو استخدام برامج وأجهزة العمل ألغراض خاصة(. الفريوسات )وهي

تؤدي إىل حذفها أو اصابتها ابلعطب(. الكوكيز )وهي  وأضارة تدمر بياانت احلاسب 
برامج جتمع بياانت عن اآلخرين دون إذهنم ويف العادة ألغراض إحصائية أو بيع هذه 
البياانت جلهات أخرى(. برامج التجسس )وهي برامج خاصة حتاول مجع معلومات عن 

 ني(. منظمات معينة أو أشخاص معين
واآلن ما هو موقف املسلم جتاه هذا املوضوع؟ فاإلسالم ال يقبل العدوان واألذى 
على اآلخرين بغري حق. فاملرء يكون آمثًا إذا ما آذى شخًصا بغري حق، ونشر هذه امللفات 
املؤذية عن قصد هو إمث كبري حياسب هللا عليه يوم القيامة. بل على املسلم أن يساهم يف 

 لك ابملسامهة يف نشر املعلومات اليت تساهم يف معاجلتها والقضاء عليها. مقاومتها، وذ
 برامج التجسس

( هي تلك اليت تقوم بنقل بياانت ومعلومات Spy Softwareتعترب برامج التجسس )
عن البياانت املوجودة على احلواسيب اليت تدخلها. وهي تنقل املعلومات اليت تتحصل عليها 
إىل منشئ تلك الربامج، وهي تدخل احلواسيب عن طريق اإلنرتنيت دون إذن أو معرفة من 

 [. 12حلجرات:صاحب احلاسوب. والتجسس حمرم بقوله تعاىل: ﴿وال جتسسوا﴾ ]ا
ويتبع للنقطة أعاله موضوع االخرتاق، ويقصد به اخرتاق األجهزة واحلساابت 
الشخصية للمستخدمني لغرض انتهاك اخلصوصية أو االجتار هبا، فالكثري من املخرتقني 
يتاجرون يف بياانت املستخدمني وعناوينهم ومعلوماهتم الشخصية، وهذا منهي عنه يف الشرع 

 . 19«وال حتسسوا وال جتسسوا»يقول:  احلنيف فالنيب 
 الربامج الضارة
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يشرح هذا القسم أهم الربجميات الضارة يف حقل تقنية املعلومات مع شرح خمتصر لكل منها، 
وتبيان واجبات الفرد املسلم الذي يعمل يف هذا احلقل فيما يتعلق ابلربامج أو املنتجات اليت 

 يقوم إبنتاجها:
 ( Viruses) الفريوسات .أ

برجميات صغرية تكتب عن قصد من قبل من قام بتكوينها، وتدمج مع برامج  هي
معروفة، أو مع رسائل الربيد اإللكرتوين، وتنشر نفسها بنفسها بعد إطالقها، أي أن من 
أرسلها يضع فيها خاصية االستقرار يف بعض احلواسيب وااللتصاق مع برامج معينة أو 

نتقل الربانمج أو الربيد اإللكرتوين إىل حاسوب جديد، رسائل الربيد اإللكرتوين، وإذا ما ا
أصيب احلاسوب اجلديد ابلفريوس. بعض الفريوسات حمدود األذى كأن يعطي رسالة معينة 
مثال، وبعضها شديد األذى أبن خيرب برامج معينة أو يعطلها، أو يعطل قرص خزن 

ك بغرض إشباع شهواهتم املعلومات متاًما. معظم الذين ينشئون الفريوسات يقومون بذل
ابلقيام أبعمال ضخمة، وبعضهم يهدف إىل األذى لغريه، وبعضهم يقوم بذلك عن قصد 
ألذى حمدد جلهة معينة. حيث ميكن نشر فريوس ال يعمل إالّ على حاسوب معني، أو على 

إن عملية تكوين الفريوسات بشكل عام عملية  برانمج معروف أنه مستعمل من جهة معينة.
ينهى عن أذى الغري، كما أن هديه يف تربية املسلم على أن  مؤذية، وهدي رسول هللا 

. وليس 20«لنَـْفِسه حيُِب   ما ألخيه حيُِبَّ ال يُؤِمُن أحدُكم حىت »حيب ألخيه ما حيب لنفسه: 
ال حيب األذى لغريه. ويقول هللا  هناك من حيب األذى لنفسه إن كان ذا بصرية وعقل، فهو

َ اَل حيُِب  اْلُمْعَتِديَن﴾ ]البقرة:  [.190سبحانه وتعاىل يف كتابه العزيز: ﴿َواَل تـَْعَتُدوا ِإنَّ اَّللَّ
 برامج ألغراض خبيثة .ب

برامج احلاسوب هي وسائل لغاايت معينة. فإن كانت الغاية حمرمة، أصبحت 
فربانمج احلاسوب الذي يقوم ابإلدارة اآللية لتعبئة قناين  الوسيلة املؤدية لتلك الغاية حمرمة.

اخلمر يدخل ضمن احلرام نظرًا حلرمة الغاية اليت وضع من أجلها، يقول احلبيب املصطفى 
« : ،أاتين جربيلُ فقال اي حممُد إنَّ هللاَ عزَّ وجلَّ َلَعَن اخلمَر، وَعاِصَرها، وُمْعَتِصَرها، وشارهَبا

َتاَعها، وساِقَيها، وُمْسَتِقَيهاوحاِمَلها، والـ وواضح أن منتج  .21«َمْحُموَلَة إليِه، وابئَِعها، وُمبـْ



 واإلسالميةحنو جتديد الفكر اإلسالمي واملؤسسات التعليمية 

94 

الربامج لغرض الرتويج للخمر، أنه يدخل يف احلديث الشريف. وكذلك برامج إدارة نوادي 
 القمار وتشغيل األنظمة الربوية وما شابه ذلك. 

أستاذ الفقه املشارك ابملعهد  أما الشيخ الدكتور عبد الرمحن بن عبد هللا السند
العايل للقضاء واخلبري مبجمع الفقه اإلسالمي الدويل فريى أنه إذا كان تدمري املوقع املدمر 
يسبب ضررًا على الدين واألخالق، فإن العلماء ال يرون الضمان على من أتلف ما يضر 

يف حتريق الكتب ابلدين واألخالق، مستشهًدا بقول ابن قيم اجلوزية: "وكذلك ال ضمان 
املضلة وإتالفها". واتبع قائالً: "فعلى هذا ال ضمان يف تدمري الضار من هذه املواقع، ولكن 
قد يقال: إن تدمري هذه املواقع قد يؤدي أبصحاهبا إىل تدمري مواقع أهل اإلسالم واملواقع 

دره، فإن من النافعة كمواقع الدعوة اإلسالمية الصحيحة وغريها، فنقول: إن األمر يقدر بق
 شروط إزالة املنكر أال يرتتب على إزالته منكر أكرب منه فال يزال.

من هنا، فإن خالصة األمر أن القرصنة اليت يقصد منها ما أشار إليه العلماء، 
فهي مباحة شرًعا على من يستطيع، أما إذا قصد منها اإلضرار ابلغري، وسرقة أو إتالف 

ي ال شك حمرمة شرًعا، وتعترب جرمية بكل معىن الكلمة؛ ممتلكات الغري من مال أو فكر فه
ألهنا تغتصب حقوق الناس من خالل السطو والسرقة أو تدمري البياانت القيمة وختريب 

 األنظمة احلاسوبية والشبكات.
 ( Cookies) ج. الكوكيز

هي برجميات صغرية أو برميجات تستعملها بعض اجلهات التجارية أو غريها 
واسيب من تتعامل معهم، وحتوي بعض املعلومات اليت تستفيد منها تلك تدخلها إىل ح

الشركات أو اجلهات حينما يتعامل مستخدمو تلك احلواسيب مع تلك الربامج مرة أخرى. 
وابلطبع فإن مثل هذه الربميجات ميكن أن تتعرف على الكثري من مواصفات احلواسيب اليت 

اول الشركات أو اجلهات الرصينة أخذ موافقة تستقر عليها وما حتوي من معلومات. وحت
مالك احلاسوب قبل وضع مثل هذه الربميجات على حواسيبهم. إال أن ما حيدث يف كثري 
من األحيان أن املستخدم نفسه عن غري دراية منه قد اختار يف نظام تشغيل حاسوبه خيار 

اسوب لشخص أن يسمح ملثل هذه الربميجات دون متحيص. وواضح أن حق استخدام ح
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مسِلٍم  المرِئٍ  حَيل   ال: »ال ميلكه ال جيوز إال عن طيب نفس منه، حيث يقول الرسول 
أن ينظَُر يف داٍر حىتَّ َيستأذَن، فإن نظَر فقد دخَل، وال يـَُؤم  قوًما فَيخص  نفَسه بَدعوةٍ دوهَنم، 

ماِل أخيِه إال ما من  المرئ حيلّ  ال». كما يقول يف حديث آخر: 22«فإن فعَل فقد خاهَنم
 .23«أعطاُه من طيِب نفسٍ 

  (Spam)د. برامج السبام 
وهي إرسال رسائل خاصة ألغراض جتارية لعدد كبري من عناوين الربيد االلكرتونية. 
وهذه العناوين جيري احلصول عليها من بعض الشركات اليت جتمع عناوين الربيد اإللكرتوين 

ين الربيد االلكرتوين مفتوحة ملن يريد احلصول عليها بوسائل شىت مث تقوم ببيعها. إن عناو 
لكن تضمني هذه العناوين يف قوائم وبيعها، ومن مث استعماهلا من املشرتي وإرسال رسائل 
ألصحاهبا هو أمر يتعدى على خصوصيات مالكي تلك العناوين، ويؤدي إىل إزعاجهم. 

املتطفلة، لكن هناك بعض وحلد اآلن ليس هناك عالج اتم ملقاومة مثل هذه الرسائل 
املرشحات اليت توضع على خوادم الربيد االلكرتوين، وتقوم حبذف ما تستطيع حذفه من 

 هذه الرسائل. واخللق القومي أيىب أن يستعمل مثل هذه الوسيلة للرتويج والدعاية.
( وهي Logic Bombومن الربامج الضارة ما يعرف ابسم القنبلة املنطقية )

دأ ابلعمل يف وقت حمدد من قبل منشئها، أو يف ظرف معني، أو يف حاسوب برامج مؤذية تب
معني  )أو حواسيب معينة(، وجيري توقيتها أو مكان عملها وفق برجميات داخلها. وميكن 
أن يكون األذى مبحو برامج معينة أو تعطيلها أو إحداث أضرار أخرى، خاصة إذا كان 

كإنسان آيل أو آلة حتكم. وميكن ملثل هذه الربامج احلاسوب مرتبطا أبجهزة يقوم بتشغيلها  
أن تنقل مرات عديدة دون أن يعلم هبا من ينقلها، وال يظهر أتثريها إال حينما حيصل اهلدف 
املقصود منها، بل ورمبا تنقل بواسطة الذاكرات املتنقلة دون حاجة الستعمال شبكة 

 .24«ِضرارَ  ال ضَرَر وال: »رسول االنرتنيت. إن إحلاق األذى ابلغري منهي عنه بقول ال
 ( Hackingه. االخرتاق )

ليس هناك حلد اآلن محاية مطلقة ألي حاسوب يرتبط مع الشبكة، فكل برامج 
التشغيل فيها بعض النواقص واألبواب اخللفية اليت ميكن الدخول بواسطتها إىل احلاسبة من 
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قبل القراصنة الذين لديهم اخلرية واملعرفة خبفااي ذلك. مثل هؤالء املتطفلني إذا كانوا ذوي 
خربة كافية، ميكنهم الدخول إىل حواسيب غريهم واحلصول على معلومات قد تكون مهمة 
أو مثينة. بعض هؤالء يقومون بذلك هبدف السرقة من خالل احلصول على أرقام حساابت 

، وبعضهم هبدف احلصول على معلومات أمنية أو جتارية أو غري ذلك. وحتويل أموال منها
وقد حرم هللا السرقة وحدد عقوبة قاسية هلا. ونتيجة مثل هذه القرصنة إن كانت السرقة فال 
ختتلف عن غريها من أنواع السرقة يف حترميها. كما أن املعلومات يف بعض األحيان قد تكون 

العينية ملا هلا من أثر من أذى ممن يفقدها أو جيري االطالع  أغلى مثنا من كثري من األشياء
 عليها للغري. 

 و. املواقع اإلابحية
من جممل عدد املواقع  %12يزيد عدد املواقع اإلابحية على شبكة اإلنرتنيت عن 

املتوفرة. وهي جتارة تبلغ عشرات املليارات من الدوالرات. وتقف وراءها جهات هتدف نشر 
العامل، وجهات أخرى تلهث حنو املال. وقد حرم هللا الزان وأوصى بعدم االقرتاب الفساد يف 

[، فما يتعلق 32منه فقال: ﴿َواَل تـَْقرَبُوا الّزََِن إِنَُّه َكاَن فَاِحَشًة َوَساَء َسِبياًل﴾ ]اإلسراء:
ابملواقع اإلابحية من نشر الصور وملفات الفيديو أو إنتاجها، فكل ذلك حمرم ألنه من 

 مقدمات الرذيلة والفاحشة.
 ز. النسخ غري املشروع للربامج

جاء يف فتوى للجنة الفتوى بشبكة إسالم أون الين: أما النسخ من أجل التعلم 
فهذا جائز للضرورة، مبعىن إذا صعب احلصول على نسخة أصلية ذات عالمة مسجلة، أو 

احملتاج إليها املادية. فيجوز بناءً كان سعر النسخة األصلية غالياً مرتفعاً يفوق قدرة اإلنسان 
[، وقوله جل شأنه: ﴿فمن 119على قول هللا عز جل: ﴿إال ما اضطررمت إليه﴾ ]األنعام:

[. ويقول الدكتور صربي عبد الرؤوف 173اضطر غري ابٍغ وال عاٍد فال إمث عليه﴾ ]البقرة:
ة ابلطريقة الشرعية، أستاذ الفقه املقارن ابألزهر: "حاول اي أخي أواًل أن حتصل على نسخ

فإن مل تستطع فإنه جيوز لك أن تقوم ابلنسخ، بشرط أال تبيع هذه النسخة للغري؛ ألنك إن 
: نسختها وبعتها فإن بيعها يكون حراما؛ ألنك قد بعت ما ال متلك عمال بقول الرسول 
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ثمار هذه ؛ فما ال متلكه ال تبعه، أما االستفادة الشخصية من غري است«ال تبع ما ال متلك»
النسخة فال حرج فيها، خاصة وأنك ال جتد مثل هذه اإلصدارات اليت تعينك على فهم 

 تعاليم اإلسالم وهللا أعلم.
 ح. االحتكار

حتتاج احلواسيب لعملها أنظمة تشغيل متخصصة. وقد قامت شركات االحتكار 
ا وعدم نشر الكربى مثل مايكروسوفت وأبل وغريها بتطوير هذه األنظمة واحتكار إصداره

خفاايها ودقائق حمتوايهتا، وبسبب انتشارها تقوم الشركات املنتجة للربامج إبصدار براجمها 
مبا يتوافق مع أنظمة التشغيل هذه. وهذا يزيد من قوة تلك الشركات االحتكارية ويعزز من 

 قوهتا. 
 ط. استعمال حواسيب الغري

ا ممن يعرف خفااي األبواب كل احلواسيب املرتبطة ابلشبكة معرضة للدخول إليه
اخللفية ونقاط الضعف يف أنظمة التشغيل. وميكن ملثل هؤالء األشخاص الدخول إىل 
حواسيب غريهم وتنفيذ برامج ضخمة عليها دون إذن أصحاهبا. وواضح أن مثل هذا العمل 

 بغري إذن صاحب احلاسوب ال جيوز شرعا.
ة املعلومات: االستخدام غري املالئم ومن القضااي غري األخالقية أيضاً يف جمال تقني

للموارد التقنية )كاستخدام بعض املوظفني أجهزة احلاسب أثناء العمل لتصفح مواقع 
اإلنرتنت اليت ال عالقة هلا مع عملهم(. بيع عناوين الربيد اإللكرتوين وعناوين الزابئن إىل 

كرة أجهزة أخرى عرب جهات أخرى. االستخدام غري املشروع ألجهزة الغري )كاستخدام ذا 
اإلنرتنت(، كذلك استخدام الربامج دون ترخيص ونسخها بشكل غري قانوين. أخرياً إضافة 
اإلعالانت للربامج اجملانية تعد أيضا من القضااي اليت تسبب بطئ يف األجهزة ابإلضافة إىل 

 عرض إعالانت غري مقبولة لدى املستخدم يف أحيان أخرى.
 بكاتي. مهامجة املواقع والش

اشتهرت يف اآلونة األخرية حماوالت ملهامجة مواقع معينة بعدد كبري من 
األشخاص، حبيث يقومون ابلدخول إىل مواقعها، أو إرسال رسائل نصية مبا يزيد عن طاقة 
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 - Denial of Serviceحتملها، مما يؤدي إىل تعطلها، وهو ما يعرف ابسم )
DOS أو جهة هلدف قد يكون سياسًيا أو (. وجيري جتييش هؤالء األفراد من شخص

جتاراًي. هذه الوسيلة تشبه جتميع الناس يف تظاهرات احتجاجية على جهة ما حول موضوع 
ما. وقد وجد أن مثل هذه الوسيلة قد تنجح أحياان يف تعطيل املوقع املستهدف. وهنا جيدر 

ونية"، ورغم أن أن نشري إىل مصطلح جديد انتشر يف اآلونة األخرية هو "احلرب اإللكرت 
موضوع احلرب اإللكرتونية قد يكون أمشل من موضوع مهامجة املواقع، لكن األخري ميكن 
ُتْم فـََعاِقُبوا مبِْثِل َما  أن يقع ضمن احلرب االلكرتونية. وحيكم ذلك قوله تعاىل: ﴿َوِإْن َعاقـَبـْ

ُتم بِِه﴾ ]النحل:  [.126ُعوِقبـْ
 اخلتام

ألول مرة يف التاريخ تتم مناقشة األخالق والسلوك كقواعد وأسس يف اجملاالت التقنية 
والصناعية، وهذه األسس والقواعد جيب أن تكون عامة وقابلة للتطبيق حبيث ال تقتصر 
على منطقة جغرافية، أو مقيدة بدين أو ثقافة بعينها. ال شك أن اإلسالم كان له أثر كبري 

سلمني، فاإلسالم ميثل ظاهرة فريدة ليس فقط كتعامل روحية بل إنه على سلوك وحياة امل
سلوك وقيم وأخالق وعالقات تشكل مجيع جوانب حياة املسلمني. حاول هذا البحث 
وضع معايري أولية منبثقة من املبادئ اإلسالمية العامة يف عدة مواضيع تتعلق بتقنية املعلومات 

وتشمل مجيع مواضيع تقنية املعلومات مبا فيها عملية حبيث تكون قابلة للتطبيق والتطوير، 
التطوير واإلنتاج. كما يلخص البحث أهم القضااي غري األخالقية يف جمال تقنية املعلومات 
كاالستخدام غري املالئم ملوارد التقنية، وبيع عناوين الربيد اإللكرتوين، وعناوين الزابئن إىل 

ألجهزة الغري، واستخدام الربامج دون ترخيص جهات أخرى، واالستخدام غري املشروع 
ونسخها بشكل غري قانوين. كما أن هناك العديد من املواضيع اليت ال تزال حباجة إىل دراسة 
من قبل املختصني بتقنية املعلومات مع مشاورة مستمرة لعلماء الشرع كحكم العقود 

خلاصة، التزوير اإللكرتوين، حل اإللكرتونية، الصكوك البنكية اإللكرتونية، إثبات امللكية ا
النزاعات املتعلقة بتقنية املعلومات، ووضع األحكام املتعلقة بذلك وتقنينها لتصبح جزًء ال 
يتجزأ من القوانني واألنظمة، وغري ذلك مثل مسؤولية األخطاء الناجتة عن أجهزة احلاسب، 
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ج إىل حبث ودراسة. أخرياً مسؤولية الضرر الناتج، وغريها من املواضيع احلديثة اليت حتتا 
يوصي البحث بضرورة إجياد مؤسسة أو هيئة شرعية تقنية لدراسة قضااي تقنية املعلومات 

 وإصدار الفتاوى املتعلقة بذلك.
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 الفصل السابع

 ضوابط التعامل مع النوازل والقضااي املستجدة
 

 1د. حممد شكيب القامسي
 

 ملخص البحث
مما ال شك فيه أن فقه النوازل له أمهية كبرية يف حياتنا اليومية، فال بد من أن نعرفه ابلدقة؛ 
ألنه يدل على كمال الشريعة، وخلودها وبقائها، وأهنا صاحلة لكل زمان ومكان، فما من 
انزلة من النوازل إال وهلا حكم يف الشريعة، فجاء بيان ذلك يف كتاب هللا تبارك وتعاىل وسنة 

﴿اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْْتَْمُت َعَلْيُكْم  يف مواضع شىت، فقال هللا تعاىل: ملسو هيلع هللا ىلصرسوله 
ْثٍْ فَِإنَّ اّلِلَ  نِْعَمِِت َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم ِديًنا َفَمِن اْضطُرَّ ِف ََمَْمَصٍة َغْْيَ ُمَتَجاِنٍف إلِِِ

وألجل هذه األمهية لفقه النوازل أرى من الواجب أن نعرفه، وما [. 3]املائدة:َغُفوٌر رَِّحيم﴾ 
الضوابط اليت يلزم للمجتهد أن يتبعها؟ وكذلك ما اآلداب اليت ينبغي أن يتحلى هبا؟ فتناول 

 هذا البحث تعريف فقه النوازل، وبيان حكم االجتهاد فيها، وضوابط االجتهاد يف النوازل.
 

 مقدم ة
 على أمتنا احملمدية أبن جعل شريعتها اإلسالمية خالدًة، وصاحلًة لكل لقد منَّ هللا عزَّ وجلَّ 

زمان ومكان، فال ينضب معينها، وال ينفد عطاؤها، فهي أبدا تفي حباجات كل عصر، 
ومبتطلبات كل دهر، فمهما جدت تصرفات، أو عقود، أو معامالت بني الناس، فال بد 

، أو يف غريمها من مصادر ملسو هيلع هللا ىلصيف سنة رسول هللا  من أن جند هلا حكًما يف القرآن الكرمي، أو
التشريع اإلسالمي، إما بطريق النص على حكمها، أو ابلقياس على مثلها الشرتاكهما يف 
علة احلكم، أو ابلدخول يف قاعدة عامة أتى هبا التشريع اإلسالمي، ولو مل تكن شريعة 
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سلوٍك للبشر يف كل عصر إىل اإلسالم حتمل خاصية بيان األحكام لكل ما جيدُّ من أفعال و 
يوم القيامة الحتاج البشر إىل رسوٍل جديٍد يُ َبنيِن هلم األحكام، وهذا أمر مستحيل؛ ألن هللا 

: هو خامت النبيني واملرسلني، فقال تعاىل ملسو هيلع هللا ىلصتبارك وتعاىل حسم هذه املسألة، وبنيَّ أن حممدا 
ن رَِِجاِلُكْم وَ  ٌد َأََب َأَحٍد مِِ ُ ِبُكلِِ َشْيٍء ﴿مَّا َكاَن حُمَمَّ َلِكن رَُّسوَل اّللَِّ َوَخاََتَ النَِّبيِِنَي وََكاَن اّللَّ

 . [40األحزاب:] َعِليًما﴾
هلذا كان من املطلوب دائًما، ويف كل العصور، أن يوجد يف اجملتمع اإلسالمي 

يف علماء بنُوسعهم أن حيملوا عبء بيان األحكام الشرعية للناس يف عباداهتم، ومعامالهتم، 
 األنشطة اإلنسانية املختلفة من االقتصاد والسياسة، وغري ذلك من العالقات.

إن فقه النوازل من أدق مسالك الفقه وأعوصها، حيث إن الباحث فيها يطرق 
موضوعات مل ُتْطَرق من قبل، ومل يرد فيها عن السلف قول، بل هي من القضااي املستجدة، 

ًصا إايهوأان أريد أن أكتب يف هذا املوضوع خم  ابلنوازل وحكمها وضوابطها. صِن
 مشكلة البحث:

تكمن مشكلة البحث يف أن فقه النوازل، والتعامل مع األحداث املستجدة، من القضااي 
املعاصرة اليت تتطلب من علماء الوقت عقلية سيالة، جبانب العقلية العاملة، وحىت ال يصبح 

العلماء، فيتصرفوا فيها كما يشاءون، ال بد له التعامل مع النوازل واألحداث لعبة يف أيدي 
من ضوابط وقواعد، فنحن حناول من خالل هذه الورقة تقدمي هذه الضوابط للتعامل مع 

 النوازل واألحداث املستجدة.
 أهداف البحث:

 سوف تسعى هذه الدراسة لتحقيق األهداف اآلتية:
 التعرف على مفهوم فقه النوازل  .1
 النوازل، وشروطه. بيان ضوابط االجتهاد يف .2
 توضيح أحكام النوازل مع أنواعها. .3
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 منهج البحث:
 اقتضت طبيعة املوضوع أن يستخدم الباحث يف دراسته هذه املناهج التالية:

وذلك لتحليل آراء العلماء حول النوازل وأحكامها وشروطها  املنهج التحليلي: -1
 وضوابطها. 

العلماء حول النوازل وأحكامها وشروطها  وذلك لنقد ومتحيص أقوال املنهج النقدي: -2
 وضوابطها. 

 
املبحث األول: تعريف فقه النوازل وأنواعها واملصطلحات املرتادفة هلا وحكم 

 االجتهاد فيها
 املطلب األول: تعريف فقه النوازل لغًة واصطالًحا وأنواعها

فاقتضى املقام أن يذكر  ملا كان فقه النوازل مكوانً من لفظني، أوهلما فقه واثنيهما النوازل،
 هنا معىن كل لفظ لغة واصطالحا.

الفقه لغة يطلق على العلم ابلشيء والفهم له والفطنة، وغلب استعماله على  الفقه يف اللغة:
َّا تَ ُقوُل﴾علم الدين، يقال: فقه يفقه فقها إذا فهم، ومنه قوله تعاىل:   ﴿َما نَ ْفَقُه َكِثْيًا ّمِِ

 .2[91]هود:
 اصطالحا:الفقه 

عرف اإلمام الشافعي أبنه: "العلم ابألحكام الشرعية العملية املكتسب من أدلتها 
 .3التفصيلية"

 .4وقد عرف اإلمام أبو حنيفة أبنه "معرفة النفس ماهلا وما عليها"
والتعريف املختار عندي هو التعريف األول؛ ألنه أكثر جامعا الشتماله على مجلة 
من األحكام الشرعية الفروعية؛ وأكثر مانعا، فخرج ابألدلة التفصيلية علم املقلد ابألحكام 
الشرعية العملية عن أن يكون فقها؛ ألن املقلد مل يستدل على كل مسألة يعملها بدليل 
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الذي مل يكن الفقه فيه قد استقل يف الثاين فهو كان مالئما لعصر اإلمام تفصيلي. وأما التعر 
 . 5عن غريه من العلوم الشرعية

 النوازل يف اللغة:
النوازل لغًة مجع انزلة، وهي اسم فاعل، وتطلق على املصيبة الشديدة من شدائد الدهر اليت 

يحة تدل على هبوط شيء . وقال ابن فارس: النون والزاء والالم كلمة صح6تْنزل ابلقوم
 ، وجتمع على نوازل وانزالت.7ووقوعه

 النوازل اصطالحا: 
مل أجد عند العلماء املتقدمني تعريًفا للنازلة صراحًة، وإمنا استقيت من كالمهم يف قنوت 

 .8النازلة أن النوازل هي مصائب وشدائد تْنزل ابلناس فيشرع له القنوت
اختلفوا يف تعريفها على أقوال مؤداها واحد، وهي وأما املتأخرون واملعاصرون فهم 

 كما أييت:
قد عرف ابن عابدين النوازل أبهنا "الفتاوى والواقعات، وهي مسائل  -1

استنبطها اجملتهدون املتأخرون ملا سئلوا عن ذلك، ومل جيدوا فيها رواية عن 
 .9أهل املذهب املتقِدمني"

أو املستجِدات الطِارئة على  وقد عرف الشيخ وهبة الزحيلي: أبهنا "املسائل -2
اجملتمع  بسبب توسع األعمال، وتعقد املعامالت، واليت ال يوجد نص 

 .10تشريعي مباشر، أو اجتهاد فقهي سابق ينطبق عليها"
وقد عرفها الشيخ مسفر بن علي بن حممد القحطاين أبهنا "وقائع جديدة مل  -3

 .11يسبق فيها نص أو اجتهاد"
ب التجكاين أبهنا "حادثة واقعية نزلت ابلناس وقد عرف الشيخ حممد احلبي -4

يف زمان ومكان معني سئل عنها ُمفٍت من املفتيني أو إحالة من طرف 
 .12احملكمة على املفتيني"
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وقال الشيخ عبد هللا الشيخ احملفوظ بن بيه أبهنا "وقائع حقيقية تنزل ابلناس  -5
ياً من الفقه متفاعالً فيتجهون إىل الفقهاء حبثاً عن الفتوى، فهي متثل جانباً ح

 .13مع احلياة احمللية ملختلف اجملتمعات"
وكذلك عرفها كثري من املعاصرين بعبارات شىت، لكن نكتفي هبذا القدر؛ ألن 
التعريفات األخرى مل خترج عن هذا املعىن. وبعد تتبع التعريفات املذكورة للنوازل وصل 

جديدة وقعت فعال أو يتوقع وقوعها ومل الباحث إىل أن التعريف املختار لديه هو: "وقائع 
يسبق فيها نص مباشر أو اجتهاد". وذلك ألنه جامع للنوازل كلها وقعت فعال أو ما وقعت 

 ولكن يتوقع حدوثها يف املستقبل، وهذا هو ما يتبادر إليه الذهن عند إطالق هذا املصطلح.
 تعريف فقه النوازل ابعتباره علما ولقبا:

 .14اجليزاين: أبنه "معرفة األحكام الشرعية للقضااي املستجدة امللحة"عرف حممد بن حسني 
ومال الباحث إىل أن هذا التعريف غري واضح، والتعريف املختار لديه هو: "معرفة األحكام 

 الشرعية العملية للقضااي املستجدة املعاصرة واملكتسبة من أدلتها التفصيلية".
 أنواع النوازل:

 ابعتبارات شىت، فمن هذه االعتبارات:النوازل تتنوع 
 تنقسم النوازل ابلنظر إىل موضوعها إىل نوعني:

 "نوازل فقهية: وهي ما كان من قبيل األحكام الشرعية العملية. -1
نوازل غري فقهية: مثل النوازل العقدية؛ كظهور بعض الفرق والنحل، والصور  -2

ية بعض املخرتعات املستجدة للشرك ومثل املسائل اللغوية املعاصرة؛ كتسم
 اجلديدة".

 تنقسم النوازل من حيث أمهيتها إىل نوعني:
"نوازل كربى: وهي القضااي املصريية اليت نزلت أبمة اإلسالم، وأعين بذلك تلك  -1

احلوادث والبالاي اليت تدبر للقضاء على املسلمني من قبل أعدائهم، وما يتصل 
غري املعلنة، يف شىت اجملاالت بذلك من املكائد واملؤامرات واحلروب املعلنة و 

 العسكرية والفكرية واالقتصادية والسياسة واالجتماعية.
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 نوازل أخرى دون ذلك". -2
 تنقسم النوازل ابلنظر إىل كثرة وقوعها وسعة انتشارها إىل عدة أقسام:

 من االبتالء هبا أحد؛ كالتعامل ابألوراق النقدية. -يف الغالب-"نوازل ال يسلم  -
 وقوعها؛ كالصالة يف الطائرة، والتعامل ابلبطاقات البنكية.نوازل يعظم  -
 نوازل يقل وقوعها؛ كمداواة تلف عضو يف حد أو بسبب جرمية وقعت منه. -
نوازل قد انقطع وقوعها واندثرت، وصارت نسًيا منسًيا؛ كاستخدام املدافع  -

 والربقيات يف إثبات دخول شهر رمضان وخروجه".
 هتا إىل نوعني:تنقسم النوازل ابلنسبة جلد

"نوازل حمضة: وهي اليت مل يسبق وقوعها من قبل، ال قليالً وال كثريًا، مثل أطفال  -1
 األانبيب.

نوازل نسبية: وهي اليت سبق وقوعها من قبل، لكنها تطورت من جهة أسباهبا  -2
والواقع احمليط هبا، وجتددت يف بعض هيئاهتا وأحواهلا، حىت صارت هبذا النظر 

يدة، مثل بيوع التقسيط، والعمليات الطبية اجلراحية، والزواج بنية كأهنا انزلة جد
 .15الطالق"

 
 املطلب الثاين: مصطلحات مرتادفة للنوازل 

لقد أطلق الفقهاء على تلك املسائل املستجدة يف عصورهم عدة ألفاظ ومصطلحات، وقد 
 يعربون عن النوازل أبمساء ومصطلحات أخرى، ومن أشهرها ما أييت:

الوقائع: ومفردها واقعة، جاء يف اتج العروس "الواقعة: النازلة الشديدة من شدائد  -1
 .16الدهر"

القضااي: ومفردها قضية، وهي مسائل يتنازع فيها وتعرض على القاضي أو  -2
 .17القضاء للبحث والفصل

 .18احلوادث: ومفردها حادثة، وهو شبه النازلة -3
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ملسائل احلادثة اليت مل يكن هلا وجود من املستجدات: ومفردها مستجدة، وهي ا -4
 .19قبل

؛ ألهنا تتناول قضااي 20املسائل: ومفردها مسألة، مساها بعض العلماء ابملسائل -5
 تطلب حال.

 املطلب الثالث: حكم االجتهاد ِف النوازل
، والذي يبدو لنا أن حكمه خيتلف 21االجتهاد يف املسائل املستجدة واجب على هذه األمة

األحوال ووفق نوع املسألة، فقد يكون واجبا كفائيا، وقد يكون واجبا عينيا، ورمبا ابختالف 
يصري نداب، وقد يكون مكروها أو حراما. هذا حكمه على سبيل اإلمجال. وأما حكمه على 
سبيل التفصيل فينبغي أن يقسمه الباحث إىل ثالثة أقسام: األول: حكم االجتهاد يف 

الثاين: حكم االجتهاد يف املسائل اليت مل تقع بعد ولكن يتوقع املسائل اليت وقعت فعال. و 
حدوثها يف املستقبل. والثالث: حكم االجتهاد يف املسائل اليت مل تقع بعد وال يتوقع حدوثها 

 يف املستقبل.
 حكم االجتهاد يف املسائل اليت وقعت فعال:

تعدد اجملتهدين وهو من فروض الكفاية على العلماء القادرين عليه، وهذا عند 
وليس هناك خوف على فوت احلادثة، ففي هذه احلالة إذا قام ابالجتهاد أحد اجملتهدين 
سقط عن الباقيني، وبرئت ذمتهم وإال أمثوا مجيعا لتقصريهم يف بيان احلكم الشرعي يف مسألة 

لشديدة حتتاج إىل بيان احلكم، وقد يكون النظر يف انزلة ما واجبا عينيا إذا قامت احلاجة ا
إىل معرفة احلكم والوقت ضيق أو أراد اجملتهد أن يستنبط احلكم لنفسه حىت يصل إىل ما 
يطمئن إليه قلبه، وكذلك إذا سئل عن احلكم ومل يوجد هناك جمتهد آخر يقدر أن جييب 

 .22عنه فيكون واجبا عينيا، فإن ضاق الوقت كان على الفور، وإال على الرتاخي
 ئل اليت مل تقع بعد ولكن يتوقع حدوثها يف املستقبل:حكم االجتهاد يف املسا

وقد يكون االجتهاد مندواب، وذلك يف حالة استنباط أحكام للحوادث اليت مل 
تقع بعد ولكن يتوقع حدوثها يف املستقبل، وكذلك احلكم فيما إذا استفتاه يف مسألة قبل 

، ومثاله يف السنة: عن املقداد بن األسود أنه قال: "اي رسول هللا! أرأيت إن لقيت 23وقوعها
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رجال من الكفار، فقاتلين فضرب إحدى يدي ابلسيف، فقطعها مث الذ مين بشجرة، فقال: 
، قال: فقلت: «ال تقتله: »ملسو هيلع هللا ىلصأسلمت هلل أفأقتله اي رسول هللا بعد أن قاهلا؟ قال رسول هللا 

: ملسو هيلع هللا ىلصه قد قطع يدي، مث قال ذلك بعد أن قطعها، أفأقتله؟ قال رسول هللا اي رسول هللا! إن
 . 24«ال تقتله فإن قتلته فإنه مبْنزلتك قبل أن تقتله، وإنك مبْنزلته قبل أن يقول كلمته اليت قال»

وهذا ما مييز أهل العراق فهم توسعوا كثريا فيها، فكثريا ما جندهم جيتهدون يف 
مون ببحث االحتماالت؛ وأما أهل احلجاز فهم ال حيبون اخلوض القضااي االفرتاضية، ويهت

يف الفرضيات، ويرتكز فقههم على الوقائع املستجدة النازلة يف وقتها، وهذا هو الفارق املتميز 
، وهلذا ملا سأل اإلمام مالك رجل عراقي عن رجل وطىء دجاجة ميتة، 25بني املدرستني

عن فرخ أأيكله؟ فقال مالك: سل عما يكون فخرجت منها بيضة، فأفقست البيضة عنده 
 .26ودع ما ال يكون

 حكم االجتهاد يف املسائل اليت مل تقع بعد وال يتوقع حدوثها يف املستقبل:
وأما االجتهاد يف املسائل اليت ال يتوقع وقوعها ومل جتر العادة حبدوثها، فقد يكره 

الثعلىب والشافعي رمحهما هللا يف  ، فقد ذكر العالمة أبو شامة منسواًب إىل27االجتهاد فيها
. وألنه اشتغال مبا ال 28كتابه: "االجتهاد مبْنزلة امليتة، ال حيل تناوهلما إال عند املخمصة"

ال تعجلوا ابلبلية قبل : »ملسو هيلع هللا ىلصينفع، وقد ورد يف ذلك كثري من الرواايت، فقال رسول هللا 
. 29«سيسيل بكم السيل ههنا وههنانزوهلا، وقاربوا وسددوا؛ فإن عجلتم هبا قبل نزوهلا فإهنا 

إن أعظم املسلمني جرما من سأل عن شيء مل حيرم، فحرم من أجل : »ملسو هيلع هللا ىلصوقال رسول هللا 
، ورمبا يصري حراما إذا كان االجتهاد يف مقابلة نص قاطع من كتاب أو سنة، 30«مسألته

ا كان من غري ويف مقابلة اإلمجاع للقاعدة األصولية "ال اجتهاد يف مقابلة النص"، وكذلك إذ
 اجملتهدين؛ ألن اجتهادهم حرام.
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 املبحث الثاين: شروط وضوابط االجتهاد ِف النوازل
 شروط االجتهاد ِف النوازل:

يشتمل االجتهاد على النوازل وغريها من املسائل، ولذا شروط االجتهاد كلها تنطبق على 
 االجتهاد يف النوازل، وأهم هذه الشروط ما يلي:

 مبدارك األحكام وأدلتها.اإلحاطة  -1
العلم مبقاصد الشريعة على كماهلا، فقال اإلمام الشاطيب: "إمنا حتصل درجة  -2

االجتهاد ملن اتصف بوصفني: )أحدمها( فهم مقاصد الشريعة على كماهلا، 
 .31و)الثاين( التمكن من االستنباط بناء على فهمه فيها"

خطاب العرب، وعاداهتم يف معرفة اللغة العربية على وجه يتيسر له به فهم و -3
 .32االستعمال

املعرفة التامة أبصول الفقه؛ ألن هذا العلم هو عماد فسطاط االجتهاد، وأساسه  -4
، فقال اإلمام الرازي: "إن أهم العلوم للمجتهد علم 33الذي تقوم عليه أركان بنائه

 ، وغريها من الشروط املهمة.34أصول الفقه"
الكمال من قبيل املتعذر، لكن كلما كمل فيها كان ووجود هذه الصفات يف اإلنسان على 

منصبه يف االجتهاد أعلى وأمت، ويكفي يف ذلك أن يكون جمتهدا على األقل يف املسألة اليت 
ُعرنَضْت عليه وتناول فيها ابلنظر، وذلك أن وجود اجملتهد املطلق أمٌر قد َوىلَّ زمانه، لذلك 

 .35قد أجاز العلماء بتجزُّؤ االجتهاد
اك بعض الضوابط لالجتهاد ال بد أن يراعيها اجملتهد يف النوازل كل حني، وهن

وكذلك هناك آداب ينبغي للمجتهد التأدب هبا عند تصديه لالجتهاد يف النوازل، فحاولت 
 أن أذكر أمهها ابالختصار.
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 ضوابط االجتهاد ِف النوازل:
 وجوُدها:الضابط األول: أن تكون النازلة من املسائل املتوقَّعن 

ينبغي للمجتهد أن يتأكد أن هذه املسألة من املسائل اليت قد نزلت أو يتوقع 
وقوعها وليست من املسائل الغريبة أو مستبعدة احلصول؛ ألن األصل يف املسائل النازلة 
وقوعها وحدوثها يف واقع األمر، ولذلك يكره االجتهاد يف املسائل اليت ال يتوقع وقوعها ومل 

حبدوثها؛ ألن النظر فيها ال ينفع، وأما إذا كانت املسألة يتوقع حصوهلا فيستحب  جتر العادة
له االجتهاد فيها والبحث فيها، كما أشار إليها اإلمام ابن قيم رمحه هللا "واحلق التفصيل، 

أو أثر عن الصحابة مل  ملسو هيلع هللا ىلصفإن كان يف املسألة نص من كتاب هللا أو سنة عن رسول هللا 
يكره الكالم فيها، وإن مل يكن فيها نص وال أثر، فإن كانت بعيدة الوقوع أو مقدرة ال تقع 
مل يستحب له الكالم فيها، وإن كان وقوعها غري اندر وال مستبعد، وغرض السائل اإلحاطة 

ا إن كان بعلمها ليكون منها على بصرية إذا وقعت استحب له اجلواب مبا يعلم، ال سيم
السائل يتفقه بذلك ويعترب هبا نظائرها، ويقرع عليها، فحيث كانت مصلحة اجلواب راجحة 

 .36كان هو األوىل، وهللا أعلم"
 الضابط الثاين: أن حيصل للمجتهد التصور التام والفهم الصحيح الدقيق للنازلة:

رق إن فقه النوازل من أدق مسالك الفقه وأعوصها، حيث إن الباحث فيها يط
موضوعات مل تطرق من قبل، ومل يرد فيها قول عن السلف، بل هي قضااي مستجدة، فال 
بد له أن يبذل جهده ويستفرغ طاقته يف فهم صورة النازلة فهًما دقيًقا، ومعرفة حقيقتها يف 
الواقع، وعلى اجملتهد يف النوازل أن يعرف الدراسات السابقة وما كتب حول تلك املسألة 

ضا  ال بد له من حتديث املعلومات لفهم النازلة فهًما صحيًحا، خاصة يف عصران النازلة، وأي
هذا، عصر التجدد الذي نشاهد فيه جتددا كل يوم، ونبتلي مبختلف أنواع النوازل اليت تْنزل 
بساحتنا، ال يكفي لنا أن نعتمد على أقوال السلف فحسب، بدون إعادة النظر فيها 

ن أقواهلم كانت تبتين على أحوال عصرهم، وقد تغريت اليوم، والتفكري فيها من جديد؛ أل
 لذا جند الفقهاء يصرحون: "من جهل أبهل زمانه فهو جاهل".
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ومن املعلوم أن بعض الفتاوى تتغري حبسب تغري األزمنة واألمكنة واألحوال، ومن 
قال  أجل ذلك جاءت قاعدة مشهورة "ال ينكر تغري األحكام بتغري الزمان"، ما أحسن ما

الشيخ يوسف القرضاوي: "جيب أال ننسى أننا يف القرن اخلامس عشر اهلجري، ال يف القرن 
العاشر، وال ما قبله، وأن لنا حاجتنا ومشكالتنا اليت مل تَ ْعرنْض ملن قبلنا من سلف األمة 

لو وخلفها، وأننا مطالبون أبن جنتهد ألنفسنا، ال أن جيتهد لنا قوم ماتوا قبلنا بعدة قرون، و 
أهنم عاشوا عصران اليوم، وعانوا ما عانينا، لرجعوا عن كثري من أقواهلم، وغريوا كثريًا من 

، ولكْن لألسف الشديد كثري من الباحثني 37اجتهاداهتم، ألهنا قيلت لزماهنم، وليس لزماننا"
ال يزالون على التصورات األوىل، والبقاء على التصورات األوىل للنازلة أمر خطري، وجب 

ى اجملتهد يف النوازل أن جيتنب عنه. واملقصود أن تصور النازلة أمر مهم، فال بد له من عل
 .38بذل جهده يف فهم صورة النازلة فهما دقيقا

 الضابط الثالث: التأمل يف الفتوى والتحري فيما جيتهد فيه:
ة، إن هذه الصفة يلزم وجودها يف اجملتهد يف النوازل، فإذا أفىت بغري أن ينظر ابلدق

 .39وجييب ابلعجلة، فقد خيطئ الصواب، ويقع يف حمذور، فال بد له أن يراعيها
والكتب مليئةٌ بعباراٍت حتثُّ على التثبت والتحري يف االجتهاد وعدم االستعجال 
يف اإلجابة، منها ما كان اإلمام مالك رمحه هللا يقول: "ما أجبت يف الفتوى حىت سألت 

 .40من هو أعلم مين"
اللهم إن »ُيْسَأل عن املسألة فيتفكر فيها شهرا، مث يقول:  سعود وكان ابن م

 .41«كان صوااب فمن عندك، وإن كان خطأ فمن ابن مسعود
 الضابط الرابع: مراعاة العرف اجلاري:

يلزم على اجملتهد يف النوازل أن يراعي عرف الناس؛ ألنه يعترب مصدرًا أساسياً 
 ، وقد وضع األصوليون42لالجتهاد

،  و"الثابت  43من القواعد األصولية استنادًا على العرف،  منها: "العادة حمكمة" كثريا
 ، 44ابلعرف  كالثابت  ابلنص"

 .46، و"املعلوم ابلعرف كاملشروط ابلنص"45و"املشروط عرفاً كاملشروط شرعاً"
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ومما ثبت أن اإلمام الشافعي رمحه هللا ملا نزل مبصر غريَّ بعض األحكام اليت كان 
إليها وهو يف العراق لتغري العرف، واإلمام مالك بىن كثريا من أحكامه على عمل قد ذهب 

أهل املدينة، وكثري من األحكام مبنية على العرف يف الفقه احلنفي، فمما ال مرية فيه أن 
 اختالف العرف له أثره يف اختالف احلكم، فال بد للفقيه من معرفة العرف اجلاري.

 ن النازلة من املسائل القطعية:الضابط اخلامس: أن ال تكو 
جيب على اجملتهد أن يتأكد أن هذه النازلة ليست من املسائل القطعية، فال جيوز 

، مثل وجوب الصيام على األمة، 47فتح ابب االجتهاد يف حكم ثبت بداللة القرآن القاطعة
 ووجوب الصلوات اخلمس،  وحترمي اخلمر، وغريها من املسائل القطعية.

سن أن يشار إىل جمال االجتهاد، فقال اإلمام الغزايل رمحه هللا: "كل ومن املستح
، فاألحكام الشرعية ابلنسبة لالجتهاد نوعان: ما جيوز 48حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي"

 .49االجتهاد فيه، وما ال جيوز االجتهاد فيه
الضابط السادس: أن حيصل للمجتهد العلم ابحلق أو الظن به قبل احلكم يف 

 زلة:النا
جيب على اجملتهد إما أن يكون عاملا ابحلق أو غالبا على ظنه يف النازلة، فإن مل 
يكن عاملا ابحلق، وال غلب على ظنه مل حيل له أن يفيت، وال يقضي مبا ال يعلم، ومن أفىت 
دون علم أو ظن غالب فقد أضاف إىل هللا تبارك وتعاىل قوال غري سليم وارتكب أعظم 

 يف القرآن الكرمي بيان ذلك يف مقامات شىت، فقال هللا تبارك وتعاىل:، وجاء 50احملرمات
 َْها َوَما بََطَن َواإِلْْثَ َواْلبَ ْغَي بَِغْْيِ اْْلَقِِ َوَأن ُتش َ اْلَفَواِحَش َما ظََهَر ِمن ْ َا َحرََّم َرّبِِ رُِكوْا ُقْل ِإَّنَّ

[. وقال 33]األعراف: وْا َعَلى اّللِِ َما اَل تَ ْعَلُمونَ َِبّللِِ َما َلَْ يُ نَ زِِْل بِِه ُسْلطَاًًن َوَأن تَ ُقولُ 
وِء َواْلَفْحَشاء َوَأن تَ ُقوُلوْا َعَلى اّللِِ َما اَل تَ ْعَلُمونَ أيضا:  َا َيَُْمرُُكْم َِبلسُّ  ِإَّنَّ

 [.169]البقرة:
 الضابط السابع: استشارة أهل االختصاص:

ينبغي للمجتهد أن يهتمَّ ابملشورة، فيستشري من أهل االختصاص ويستوضح 
منهم؛ ألن رأي اجلماعة أقرب إىل الصواب من رأي الفرد، ورمبا حيفظ شخص ما يغيب 
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عن غريه، وقد تربزه املناقشة واملشورة، جاءت يف القرآن الكرمي آايت واضحة حتثُّ عليها، 
[، وقال هللا تبارك 43]النحل: َأْهَل الذِِْكِر ِإن ُكنُتْم الَ تَ ْعَلُمونفَاْسأَُلواْ منها قوله تعاىل: 

[، وقد كانت الصحابة رضي هللا عنهم 155]آل عمران: َوَشاِوْرُهْم ِف اأَلْمرِ وتعاىل: 
وهو إذ ذاك  يشاور ابن عباس  يشاورون فيما بينهم، حىت كان عمر بن اخلطاب 

، 52املسألة متعلقة ابلطب مثال ال بد له أن يرجع إىل األطباء، فإن كانت 51أحدث القوم سنا
 ومن هنا جاءت أمهية االجتهاد اجلماعي يف النوازل املعاصرة.

 الضابط الثامن: االفتقار إىل هللا والدعاء مبا يناسب:
ينبغي للمجتهد أن ينبعث من قلبه شعور ابالفتقار إىل هللا يف أن يلهمه الصواب، 

اللهم رب جربائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر ». فقد جاء يف احلديث: 53اهلدايةويوفقه لطريق 
السماوات واألرض عامل الغيب والشهادة، أنت حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون، 

 .54«اهدين ملا اختلف فيه من احلق إبذنك، إنك هتدي من تشاء إىل صراط مستقيم
ابن تيمية رمحه هللا كان كثري الدعاء بذلك،  وقد ذكر ابن القيم رمحه هللا أن شيخه

وكان إذا أشكلت عليه املسائل يقول: "اي معلِنَم إبراهيم علِنمين"، ويكثر االستعانة بذلك 
حيث قال ملالك بن خيامر السكسكي: "إن العلم واإلميان مكاهَنَُما،  اقتداءً مبعاذ بن جبل 

عند عومير أيب الدرداء، وعند عبد هللا بن من ابتغامها وجدمها، اطلب العلم عند أربعة: 
مسعود، وأيب موسى األشعري، وذكر الرابع، فإن عجز عنه هؤالء فسائر أهل األرض عنه 

 .55أعجز، فعليك مبعلم إبراهيم صلوات هللا عليه"
وكان بعض السلف يقول عند اإلفتاء: "سبحانك! ال علم لنا إال ما علمتنا، إنك 

قد يوجد يف كثري ممن يفيت يف النوازل ضعف الصلة ابهلل تبارك ، و 56أنت العليم احلكيم"
وتعاىل، وعدم االفتقار إليه، فال بد هلم من أن ينظروا إىل هللا مستغنيا عن الناس، وعليه أن 
يوجه وجهه، وحيدق نظره إىل منبع اهلدى ومعدن الصواب ومطلع الرشد، وهو النصوص 

 فرغ وسعه يف تعرُّف حكم تلك النازلة منها.من القرآن والسنة وآاثر الصحابة، فيست
 الضابط التاسع: ذكر األدلة للحكم:
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ينبغي للمجتهد يف النوازل أن يذكر األدلة للحكم وحججه ما أمكنه ذلك تطميناً 
، فإن مجال الفتوى 57لقلب السائل، وال يلقي اجلواب إىل املستفيت جمردا عن دليله ومأخذه

 وروحها هو الدليل.
 عاشر: التمهيد للحكم املستغرب:الضابط ال

د للحكم املستغرب عند السائلني قبل أن أييت ابجلواب، وقد ذكر  ينبغي للمجتهد أن ميهِن
ابن القيم رمحه هللا: "إذا كان احلكم مستغراب جدا مما مل أتلفه النفوس وإمنا ألفت خالفه، 

ئ قبله ما يكون مؤذان به، كالدليل  عليه، واملقدمة بني يديه، فتأمَّْل فينبغي للمفيت أن يوطِن
ذنْكَرُه سبحانَه قصََّة زكراي، وإخراَج الولد منه بعد انصرام عصر الشبيبة، وبلوغه السنَّ الذي 
مًة بني يدي قصة املسيح ووالدته من غري أب،  ال يولد فيه ملثله يف العادة، فذكر قصته مقدَّ

ال يولد هلما عادة سهل عليها التصديق  فإن النفوس ملا آنست بولد من بني شيخني كبريين
 .58بوالدة ولد من غري أب"

 الضابط احلادي عشر: تصريف السؤال إىل ما هو أنفع له:
ينبغي للمفيت أن يصرف السؤال إىل ما هو أنفع له منه إذا تضمنت هذه اإلضافة 

 ُقْل ِهَي َمَواِقيُت َيْسأَُلوَنَك َعِن األِهلَّةِ بيان ما سأل عنه، وقد جاء يف القرآن الكرمي: 
اْلبُ ُيوَت ِللنَّاِس َواْْلَجِِ َولَْيَس اْلِِبُّ ِبَِن ََتْتُ ْواْ اْلبُ ُيوَت ِمن ظُُهورَِها َولَ ِكنَّ اْلِِبَّ َمِن ات ََّقى َوْأُتواْ 

ل اهلالل [، كانوا قد سألوا: ما اب189]البقرة: ِمْن أَبْ َواِِبَا َوات َُّقوْا اّلِلَ َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحونَ 
، 59يبدو دقيقا مث يزيد، حىت ميتلئ نورا مث يعود دقيقا كما بدأ، وال يكون على حالة واحدة؟

فأنزل هللا هذه اآلية، فأجاهبم عن حكمة ذلك من ظهور مواقيت الناس اليت هبا متام 
 مصاحلهم يف أحواهلم ومعاشهم، ومواقيت أكرب عبادهتم أي احلج.

يت ينبغي مراعاهتا، واحلق أن هناك ضوابَط وآداابً فهذه بعض الضوابط واآلداب ال
 أخرى ال ميكن يل أن استقصيها كلها وإمنا اكتفيت بذكر أمهها.

 اخلاْت  ة
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 بعدما بذل الباحث اجلهد والوقت يف مجع املعلومات عن النوازل وضوابط االجتهاد فيها،
أييت عرض شامل ألهم  مث قام بدراستها وحتليلها، حىت خرج البحث يف هذه الصورة. وفيما

 ما يتضمنه من النتائج:
 نتائج البحث:

مل يعرِنف املتقدمون تعريًفا للنازلة صراحًة، وإمنا أعطوا تصورا عاما من النوازل، وأما  -1
 املتأخرون فهم الذين عرفوا بعبارات متعددة، ووجه ذلك: 

مجيع أوال: أن مصطلح النوازل مل ينتشر إال يف القرون املتأخرة وليس عند 
 الفقهاء بل عند بعضهم.

اثنيا: أن معىن النوازل واضح وشائع لديهم، ووضوح املعىن قد يغين أحياان 
 عن بيان حقيقتها.

التعريف املختار هلا: "الوقائع اجلديدة وقعت فعال أو يتوقع وقوعها ومل يسبق فيها  -2
وقعت نص مباشر أو اجتهاد". وذلك ألنه جامع للنوازل كلها وقعت فعال أو ما 

ولكن يتوقع حدوثها يف املستقبل، وهو الذي يتبادر إىل الذهن عند إطالق هذا 
 املصطلح.

التعريف املختار لفقه النوازل: "معرفة األحكام الشرعية العملية للقضااي املستجدة  -3
 املعاصرة واملكتسبة من أدلتها التفصيلية".

وع املسألة، فقد حكم االجتهاد يف النوازل خيتلف ابختالف األحوال ووفق ن -4
يكون واجبا كفائيا، وقد يكون واجبا عينيا، ورمبا يصري نداب، وقد يكون مكروها 

 أو حراما.
 لالجتهاد يف النوازل ضوابط يلزم توافرها يف اجملتهد واجملتهد فيه، وأمهها: -5

 أن تكون النازلة من املسائل املتوقع وجودها. -أ
 مراعاة العرف اجلاري. -ب   

 تكون النازلة من املسائل القطعية، وغريها من الضوابط املهمة.أن ال  -ج  
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 قائمة املصادر واملراجع:
 . مصر: دار الدعوة. د. ط. )د. ت(.  املعجم الوسيطإبراهيم مصطفى، وغريه.  -1
املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن ابن بدران، عبد القادر بن بدران الدمشقي.  -2
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حتقيق: حممد عبد هللا  .معاَل التْنزيل. البغوي، أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي -15
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 م(.1992ه/1412. )2طه جابر فياض العلواين. بريوت: مؤسسة الرسالة. ط
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 السامرائي. بريوت: دار الكتب العلمية. د. ط. )د. ت(.  

. بريوت: احمليط القاموسدين أبو طاهر حممد بن يعقوب. الفريوز آابدي، جمد ال -33
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منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية القحطاين، مسفر بن علي بن حممد.  -35
 . )د. ت(.1. بريوت: دار ابن حزم. طاملعاصرة
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ى بن حممد بن حممد بن حممد بن عبد مرتضى الزبيدي، أبو الفيض حممد مرتض -37
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، )بريوت: مؤسسة الرسالة، احمليط القاموسانظر: الفريوز آابدي، جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب،  2

، )بريوت: لسان العرب؛ وابن منظور، حممد بن مكرم بن منظور األفريقي، 1614، ص1د.ط، د.ت(، ج
 .522، 13، د. ت(، ج1دار صادر، ط

بريوت: املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، )ابن بدران، عبد القادر بن بدران الدمشقي،  3
 .50، صه(1401، 2مؤسسة الرسالة، ط

أصول  شرح التلويح على التوضيح ملنت التلقيح ِفالتفتازاين، سعد الدين مسعود بن عمر بن برهان،  4
 .16، ص1، د.ت(، ج1، حتقيق: الشيخ زكراي عمريات، )بريوت: دار الكتب العلمية، طالفقه

 .29، ص1ه(، ج1425، 4، )دمشق: دار الفكر، طوأدلته اإلسالمي الفقهانظر: وهبة الزحيلي،  5
ي ود. إبراهيم ، حتقيق: د. مهدي املخزومالعنيانظر: اخلليل الفراهيدي، أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد،  6

؛ وابن فارس، أبو احلسني أمحد 444، ص3السامرائي، )بريوت: دار الكتب العلمية، د. ط، د. ت(، ج
، 1حتقيق: عبد السالم حممد هارون، )دمشق: دار الفكر، طمعجم مقاييس اللغة، بن فارس بن زكراي، 

 . 417، ص5م(، ج1979
 .417، ص5جمعجم مقاييس اللغة، ابن فارس،   7
م(، 1983ه/1403، 2)بريوت: دار الفكر، طاألم، ظر: الشافعي، أبو عبد هللا حممد بن إدريس، ان 8

، )بريوت: دار ، املهذب ِف فقه اإلمام الشافعي؛ والشريازي، إبراهيم بن علي بن يوسف236، ص1ج
 .155، ص21، ججمموع الفتاوى؛ وابن تيمية، 139، ص1الفكر، د. ط، د. ت(، ج

، جمموعة رسائل ابن عابديند أمني بن عمر بن عبد العزيز بن أمحد بن عبد الرحيم، ابن عابدين، حمم 9
 .17، ص1)بريوت: عامل الكتب، د.ط، د.ت(، ج

جملة جممع وهبة الزحيلي، سبل االستفادة من النوازل"الفتاوى" والعمل الفقهي يف التطبيقات املعاصرة،  10 
اإلسالمي، د.ط، د.ت(، العدد احلادي عشر، الدورة احلادية ، )مكة الكرمة: جممع الفقه الفقه اإلسالمي

 .362، ص2م، ج1998ه/1419العشرة، 
، )بريوت: دار منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية املعاصرةالقحطاين، مسفر بن علي بن حممد،  11

 .90(، ص1424، 1ابن حزم، ط
 .88املصدر السابق، ص 12
بل االستفادة من النوازل"الفتاوى" والعمل الفقهي يف التطبيقات عبد هللا الشيخ احملفوظ بن بيه، س 13

، )مكة الكرمة: جممع الفقه اإلسالمي، د.ط، د.ت(، العدد احلادي جملة جممع الفقه اإلسالمياملعاصرة، 
 .533، ص2م، ج1998ه/1419عشر، الدورة احلادية العشرة، 
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 .28، ص1، جة"فقه النوازل "دراسة َتصيلية تطبيقيانظر: اجليزاين،  14
 .28، ص1، جفقه النوازل "دراسة َتصيلية تطبيقية"انظر: اجليزاين،  15
اتج العروس مرتضى الزبيدي، أبو الفيض حممد مرتضى بن حممد بن حممد بن حممد بن عبد الرزاق،  16

د.ت(، ، حتقيق: جمموعة من احملققني، )الكويت: دار اهلداية للنشر والتوزيع، د.ط، من جواهر القاموس
 .353، ص22ج

 .743، ص2)مصر: دار الدعوة، د.ط، د.ت(، ج املعجم الوسيط،إبراهيم مصطفى، وغريه،  17
 .131، ص2، جلسان العربانظر: ابن منظور،  18
، )األردن: دار مستجدات فقهية ِف قضااي الزواج والطالقأسامة عمر سليمان، ، األشقرانظر:  19

 .27النفائس والتوزيع، د.ط، د.ت(، ص
جملة انظر: وهبة الزحيلي، سبل االستفادة من النوازل"الفتاوى" والعمل الفقهي يف التطبيقات املعاصرة،  20

 .362، ص2م، ج1998ه/1419، العدد احلادي عشر، الدورة احلادية العشرة، جممع الفقه اإلسالمي
، حتقيق: حممد أصول الفقهالبحر احمليط ِف انظر: الزركشي، بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر،  21

 .489، ص4م(، ج2000ه/1421، 1حممد اتمر، )بريوت: دار الكتب العلمية، ط
، حتقيق: إرشاد الفحول إيل حتقيق اْلق من علم األصولالشوكاين، حممد بن علي بن حممد، انظر:  22

مد سيد، حم؛ والطنطاوي، 211، ص2(، جھ1419، 1أمحد عزو عناية، )بريوت: دار الكتاب العريب، ط
 .17م(، ص1997)مصر: هنضة مصر للطباعة والنشر، د.ط،  االجتهاد ِف األحكام الشرعية،

 انظر: املصدر السابق. 23
، حتقيق: حممد اجلامع املسند الصحيحأخرجه مسلم، ابن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري يف  24

، د.ت(، كتاب اإلميان، ابب حترمي قتل الكافر فؤاد عبد الباقي، )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، د. ط
 .95، رقم95، ص1بعد أن قال ال إله إال هللا، ج

جملة انظر: وهبة الزحيلي، سبل االستفادة من النوازل"الفتاوى" والعمل الفقهي يف التطبيقات املعاصرة،  25
 .362، ص2م، ج1998ه/1419، العدد احلادي عشر، الدورة احلادية العشرة، جممع الفقه اإلسالمي

، ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك، أبو الفضلالقاضي عياض بن موسى  26
 .74، ص1، جه(1418، 1)بريوت دار الكتب العلمية، ط

 .211، ص2، جإرشاد الفحول إيل حتقيق اْلق من علم األصولالشوكاين،  انظر: 27
حتقيق:  َمتصر املؤمل ِف الرد إىل األمر األول، ،أبو شامة، عبد الرمحن بن إمساعيل بن إبراهيم املقدسي 28

 .39، صه(1403صالح الدين مقبول أمحد، )الكويت: مكتبة الصحوة اإلسالمية، د.ط، 
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ؤوط، ، حتقيق: شعيب األراناملراسيل السجستاين يفسليمان بن األشعث بن إسحاق أخرجه أبو داود  29

الطرباين، أبو القاسم سليمان بن أمحد و ؛ 457، رقم322، صه(1408، 1)بريوت: مؤسسة الرسالة، ط
، 2، حتقيق: محدي بن عبد اجمليد السلفي، )املوصل: مكتبة العلوم واحلكم، طاملعجم الكبْيبن أيوب يف 

ي بن بن حممد بن حممد بن علأمحد بن علي  ،بن حجرا. قال 165، ص15م(، ج1983ه/1404
، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي وحمب الدين فتح الباري شرح صحيح البخاريالعسقالين، يف  حممود

: "وأخرج أبو داود يف 266، ص13، جه(1379اخلطيب، )بريوت: دار املعرفة، بدون رقم الطبعة، 
ال تعجلوا »رفعه: املراسيل من رواية حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة مرفوعا، ومن طريق طاوس عن معاذ 

ابلبلية قبل نزوهلا فانكم ان تفعلوا مل يزل يف املسلمني من إذا قال سدد أو وفق وان عجلتم تشتت بكم 
 مث قال: "ومها مرسالن يقوي بعض بعضا".«. السبل

، حتقيق: اجلامع املسند الصحيحأبو عبد هللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم اجلعفي يف  ،أخرجه البخاري 30
، 2658، ص6م(،ج1987ه/1407، 3مصطفى ديب البغا، )بريوت: دار ابن كثري واليمامة، طد. 

 .6859رقم
، حتقيق: أبو عبيدة املوافقات ِف أصول الفقهإبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرانطي،  ،الشاطيب 31

 .41، ص5م(، ج1997ه/1417، 1مشهور بن حسن آل سلمان، )مصر: دار ابن عفان، ط
أبو  ،الغزايلو ؛ 208، ص2، جإرشاد الفحول إىل حتقيق: اْلق من علم األصولالشوكاين،  انظر: 32

، حتقيق:، حممد بن سليمان األشقر، )بريوت: املستصفى من علم األصولحامد حممد بن حممد الطوسي، 
أبو بكر أمحد بن علي  اخلطيب البغدادي،و ؛ 393، ص2م(، ج1997ه /1417، 1مؤسسة الرسالة، ط

، 2، جه(1421، حتقيق: عادل العزازي، )الدمام: دار ابن اجلوزي د. ط، الفقيه واملتفقه ،تبن اثب
 .332ص

 .209، ص2، جإرشاد الفحول إىل حتقيق: اْلق من علم األصولالشوكاين،  33
، حتقيق: طه جابر فياض العلواين، احملصول ِف علم األصول ي، حممد بن عمر بن احلسني،ز الرا 34

 .22، ص6م(، ج1992ه/1412، 2لرسالة، ط)بريوت: مؤسسة ا
 املصدر السابق. 35
، حتقيق: إعالم املوقعني عن رب العاملنيحممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد هللا،  ،ابن قيم اجلوزية 36

 .222، ص4م(، ج1973طه عبد الرؤوف سعد، )بريوت: دار اجليل، د. ط، 
، 1، )بريوت: املكتب اإلسالمي، طاالنضباط واالنفراطاالجتهاد املعاصر بني يوسف القرضاوي،  37

 .96(، صم1998ه/ 1418



 الفصل السابع

123 

                                                                                                                             
 .178، ص1، جإعالم املوقعني عن رب العاملنيانظر: ابن قيم اجلوزية،  38
 .390، ص2، جالفقيه واملتفقهانظر: اخلطيب البغدادي،  39
 .326، ص2املصدر السابق، ج 40
 .178، ص1، جالعاملنيإعالم املوقعني عن رب ابن قيم اجلوزية،  41
جمموعة رسائل ابن انظر: حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز بن أمحد بن عبد الرحيم ابن عابدين،   42

؛ وهبة الزحيلي، سبل االستفادة من النوازل"الفتاوى" والعمل الفقهي يف التطبيقات 115، ص2، جعابدين
ع الفقه اإلسالمي، د.ط، د.ت(، العدد احلادي ، )مكة الكرمة: جممجملة جممع الفقه اإلسالمياملعاصرة، 

 .392، ص2م، ج1998ه/1419عشر، الدورة احلادية العشرة، 
، )بريوت:  دار األشباه والنظائرجالل الدين عبد الرمحن بن الكمال أيب بكر السيوطي الشافعي،  43

 .165، ص1الكتب العلمية، د. ط، د.ت(، ج
، ه(1406، )بريوت: دار املعرفة، د.ط، املبسوطسرخسي، أبو بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل ال 44
 .5، ص30ج

، )بريوت: دار الكتب العلمية، األشباه والنظائرزين العابدين بن إبراهيم بن جنيم، ابن جنيم،  45
 .99م(، ص1980ه/1400

  .357، ص6، جاملبسوطالسرخسي،  46
 .397، ص2، جاملستصفى من علم األصولانظر: الغزايل،  47
 املصدر السابق. 48
، 2م(، ج2009ه/1430، 17)دمشق: دار الفكر، ط أصول الفقه اإلسالمي،وهبة الزحيلي،  49

 .340ص
 .173، ص4، جإعالم املوقعني عن رب العاملنيانظر: ابن قيم اجلوزية،  50
 .256، ص4انظر: املصدر السابق، ج 51
 .319ص، منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية املعاصرةالقحطاين،  52
منهج استنباط والقحطاين،  ؛172، ص4، جإعالم املوقعني عن رب العاملنيانظر: ابن قيم اجلوزية،  53

 .320، صأحكام النوازل الفقهية املعاصرة
، 1، كتاب صالة املسافرين وقصرها، ابب الدعاء يف صالة اليل وقيامه، جالصحيحأخرجه مسلم يف  54

 .770، رقم534ص
 .257، ص4، جعالم املوقعني عن رب العاملنيإابن قيم اجلوزية،  55



 حنو جتديد الفكر اإلسالمي واملؤسسات التعليمية واإلسالمية

124 

                                                                                                                             
 املصدر السابق. 56
 .161، ص4انظر: املصدر السابق، ج 57
 .163، ص4انظر: املصدر السابق، ج 58
، حتقيق: حممد عبد هللا النمر وعثمان مجعة ضمريية معاَل التْنزيل ،، أبو حممد احلسني بن مسعودالبغوي 59

، 1م(، ج1997ه/1417، 4املنورة: دار طيبة للنشر والتوزيع، طوسليمان ومسلم احلرش، )املدينة 
 .211ص



 

 

 الفصل الثامن
 دعوى تناقض القرآن الكرمي والرد عليها

 
 1حممد إبراهيم الشربيين صقر إعداد الدكتور/

 
                                                          

 مقدمة
، ورضي هللا عن احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على خامت النبيني حممد 

 األبرار، ورضي هللا عن التابعني، واتبعيهم إبحسان إىل يوم الدين.الصحابة األطهار 
؛ واليت حتدى هبا وبعد! فإن القرآن الكرمي هو املعجزة الكربى للنيب 

اإلنس واجلن؛ وهو الكتاب اخلالد الذي ال أيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، 
هو مصدر عزة حلياة، و وهو املرجع األساسي لإلسالم واملسلمني يف كل جوانب ا

املسلمني، وطريق هدايتهم، وسر قوهتم،، وقد تكفل هللا تعاىل حبفظه ما بقي الليل 
 والنهار.

وملا كانت هذه املنزلة العظيمة لكتاب هللا عز وجل؛ دأب أعداء اإلسالم 
واجتهدوا ابلنيل والطعن يف القرآن الكرمي، ومل تركوا أمرًا يتعلق ابلقرآن الكرمي إال 

ككوا فيه؛ فطعنوا يف أسباب نزوله، وشككوا فيما يتعلق إبعجازه، وما يتعلق وش
وما يتعلق بتشريعه وأخالقه، فلم  مبعانيه وأحكامه، وترتيب سوره، وما يتعلق بلغته،

يرتكوا سبياًل إىل النيل من القرآن الكرمي إال سلكوه، ومل جيدوا وسيلة لتحقيق هدفهم 
 إال أخذوا هبا وسعوا إليها.

ومن افرتاءاهتم الكاذبة على القرآن الكرمي زعمهم أبن القرآن الكرمي يناقض 
بعضه بعضاً، وتعاليمه مضطربة، وغري اثبتة، وأن كثريًا من آايته متعارضة، وغدوا 

 على حرد قادرين أيتون ابألدلة الزائفة على مقالتهم الشنيعة. 
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ً علينا أن نتصدى هلذا الفكر السقيم ا ملنحرف، وأن نرد لذلك كان لزاما
على هذه الدعاوى اليت يثريها أعداء اإلسالم ومن تبعهم من أبناء املسلمني الذين 

 أتثروا بتلك املقاالت الزائفة.
: وذلك بتتبع تلك االستقرائيوقد سلكت يف هذا البحث املنهج 

الدعاوى واألابطيل من خالل مؤلفات أعداء اإلسالم، واملستشرقني، وكذلك املنهج 
 ليلي: لتحليل تلك األفكار واآلراء  والدعاوى؛ وبيان بطالهنا.التح

وقد اشتمل هذا البحث على مقدمة ومتهيد ومبحثني وخامتة وفهرس 
 .للمصادر

 صطالح.فالتمهيد يشتمل على التعريف بكلمة التناقض يف اللغة واال
 صطالح. وبيان مصطلح القرآن الكرمي يف اللغة واال

 اء اإلسالم حول تناقض القرآن الكرمي.املبحث األول: آراء أعد
 املبحث الثاين: الرد على دعاوى تناقض القرآن الكرمي.

مث اخلامتة وحتتوي على أهم النتائج والتوصيات، مث فهرس املصادر  
 واملراجع.

 هللا أسأل أن جيعل هذا البحث يف ميزان احلسنات واحلمد هلل أوالً وآخراً.
 التمهيد

من أوليات املهام يف البحث العلمي، وقد اشتمل هذا البحث إن حتديد املفاهيم 
على عدة مصطلحات مهمة، ينبغي التعريف هبا، وبيان املراد منها، وهذا ما سيتضح 

 يف السطور التالية.
 أواًل: معىن مصطلح التناقض يف اللغة:

جاءت كلمة التناقض يف معاجم اللغة العربية بعدة معان؛ فمن حيث اشتقاقها هي 
ن ق ض(: فالن َّْقُض يف البناِء، واحلَْبِل، والَعْهِد، وغريِه: ضدُّ شتقة من الفعل )م

..،  َما أَبْ َرْمَت من عْقٍد أَو بِناءٍ ِإْفساُد  والن َّْقُض: .اإِلْبراِم، كاالنِْتقاِض والتَّناُقضِ 
ُمناَقَضةُ يف القوِل: أَْن يتكلََّم مبا يتناَقُض معناه، َأي يَ َتخاَلُف. والتَّناُقُض: خالف  وال
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وأصل  .3ختالفا وتعارضاوتناقض القوالن:  .2.. وانَقَضُه ُمناَقَضًة: خاَلَفهُ  التَّواُفِق،
قوهلم تناقض الكالمان: إذا تدافعا؛كأن كل واحد ينقض اآلخر. ويف كالمه تناقض: 

  .4بعض إبطالكان بعضه يقتضي إذا  
ومن هذا العرض لكلمة التناقض يف اللغة يتضح أهنا أتيت بعدة معان، 

 منها:
 إفساد الشيء بعد إحكامه. -1
 التحدث مبا يوهم التخالف يف الكالم. -2
 ختالف.التعارض واال -3
  التحدث بكالم يبطل بعضه بعضا.  -4

 صطالح: نياً: معىن التناقض يف االاث
التعريفات معىن مصطلح التناقض كالتايل: "التناقض هو: اختالف جاء يف كتاب 

القضيتني ابإلجياب والسلب حبيث يقتضي لذاته صدق إحدامها وكذب األخرى؛ 
 .5"كقولنا:زيد إنسان، زيد ليس إبنسان

وجاء معىن التناقض عند األصوليني أبنه "تقابل الدليلني املتساويني على 
 .6"بوجه، ويسّمى ابلتعارض واملعارضة أيضاوجه ال ميكن اجلمع بينهما 

وعلى هذا ميكن تعريف مصطلح التناقض يف هذا البحث؛ أبنه: إدعاء 
وجود التعارض بني آايت القرآن الكرمي، مما ينتج عن ذلك إثبات اضطرابه، 

 والتشكيك يف تعاليمه؛ وهذا ما يريده أعداء اإلسالم من املشككني واملغرضني.
 صطالح قرآن الكرمي يف اللغة واالاثلثاً: تعريف ال

إمتاماً للفائدة يف هذا البحث، سنتعرض يف السطور التالية لتعريف القرآن الكرمي يف 
 معاجم اللغة، واملصادر املختصة.

 تعريف القرآن الكرمي يف اللغة: -1
القرآن: مصدر للفعل قرأ مرادٌف للقراءة، مبعىن تال، وفيه معىن اجلمع 

...  َوالرَّاُء َواحْلَْرُف اْلُمْعَتلُّ َأْصٌل َصِحيٌح يَُدلُّ َعَلى ُُجٍَع َواْجِتَماعٍ "فاْلَقاُف  ،والضم
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َي ِبَذِلَك جِلَْمِعِه َما ِفيِه ِمَن اأْلَْحَكاِم َواْلِقَصِص َوَغرْيِ َذِلَك"  .7َوِمْنُه اْلُقْرآُن، َكأَنَُّه سُِّ

َور،  َي قُ ْرآانً ألَنه جَيَْمُع السُّ هاَوسُِّ  .8فَيُضمُّ
 تعريف القرآن الكرمي يف اإلصطالح -2

، املكتوب القرآن الكرمي هو "كالم هللا تعاىل، املنزل على نبينا حممد 
 .9يف املصاحف، املنقول إلينا نقاًل متواترًا، املتعبد بتالوته، املتحدى أبقصر سورة منه"

للبيان،  وُعرِّف كذلك أبنه: "كالم هللا تعاىل املنزل على حممد 
 .10واإلعجاز، اجملموع بني دفيت املصحف، املتعبد بتالوته، املنقول ابلتواتر"

وبعد هذا التمهيد الذي اشتمل على التعريف مبصطلح التناقض، 
والتعريف ابلقرآن الكرمي، ننتقل إىل املبحث األول، لبيان آراء املشككني وادعاءاهتم 

 بتعارض وتناقض آايت القرآن الكرمي.
 
 حث األول: آراء أعداء اإلسالم حول تناقض القرآن الكرمياملب

؛ واليت حتدى هبا اإلنس واجلن؛ وهو إن القرآن الكرمي هو املعجزة الكربى للنيب 
الكتاب اخلالد الذي ال أيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، وهو املرجع 

عداء اإلسالم األساسي لإلسالم واملسلمني يف كل جوانب احلياة؛ لذلك دأب أ
حملاربته والنيل منه؛ ووجهوا سهامهم املسمومة حنو تعاليمه؛ للقضاء عليه؛ ألهنم 
يعتقدون أن القضاء على القرآن الكرمي؛ قضاء على اإلسالم واملسلمني؛ لذلك جلؤا 
إىل الطعن يف آايته، والتشكيك يف أحكامه، وهذا ظاهر جلي على مدار التاريخ؛ 

ن الكرمي على البشرية؛ حىت عصران هذا؛ الذي نبتت فيه نبتة منذ أن بزغ نور القرآ
شيطانية من املستشرقني، ومن اتبعهم من أبناء املسلمني؛ الذين صوبوا سهامهم حنو 

 القرآن الكرمي؛ ابلطعن والتشكيك يف كل تعاليمه. 
ويف هذه السطور نتعرض جلانب من هذه اإلفرتاءات واملطاعن؛خاصة ما 

 املشككون من تناقض آايت القرآن الكرمي.زعمه هؤالء 
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يف كتابه  (GoldZiher) صّدر املستشرق الشهري جولدزيهر -1
)مذاهب التفسري اإلسالمي( بتعريف للقرآن الكرمي قال فيه: "فال يوجد كتاب 

ً على أنه نّص من زل أو موحى بهااعرتفت به طائفة دينية -تشريعي   -عرتافًا عقداي
دم عصور تداوله مثَل هذه الصورة من االضطراب وعدم الثبات يقدِّم نصُّه يف أق

ويف كتابه )العقيدة والشريعة يف اإلسالم( يعّرف جولد زيهر  .11كما جند يف القرآن"
و كتابه هالقرآن الكرمي بقول ه: "الق رآن هو األس اس األول لل دين اإلس المي، و

ن الطوابع املختلفة اختالف اً املقّدس ودستوره املوحى به، وهو يف جمموعه مزيٌج م
ويقول . 12جوهرايً، واليت طََبعت ُكالً من العصَرين األولني من عهد طفولة اإلسالم"

نفسه مذهباً  -الكرمي  -"ومن العسري أن نستخلص من القرآن :يف موضع آخر
عقدايً موحداً متجانساً، وخالياً من التناقضات، ومل يصلنا من املعارف الدينية األكثر 
أمهية وخطراً إالّ آاثر عامة جند فيها إذا حبثنا يف تفاصيلها أحياانً؛ تعاليم متناقضة... 

معرضاً حلكم النقاد؛ الذين كانوا حياولون  -حىت يف حياته- وقد كان وحي النيب 
البحث عما فيه من نقص، وكان عدم االستقرار والطبع املتناقض البادي يف تعاليمه؛ 

  .13موضع مالحظات ساخرة"
 (: Willhausenويقول املستشرق: فلهاوزن ) -2

شأن القدرة اإلهلية اترة، وشأن العدل اإلهلي  –الكرمي  –"ويربز يف القرآن 
، دون مراعاة للتوازن بني اترة أخرى، وذلك حبسب ما كان حيس به النيب 

مبا يف ذلك من تناقض؛ ألنه مل يكن فيلسوفاً، وال  الطرفني، وال يشعر حممد 
  .14واضعاً ملذهب نظري يف العقائد"

 (: Boer,deويقول املستشرق: دي بوير) -3
قَِبَل الرعيل األول من املؤمنني ما يف القرآن من تناقض، وهو الذي نعلله "

ويقول . 15"وابختالف أحواله النفسية حنن بتقلب الظروف اليت عاش فيها النيب 
"والقرآن الكرمي مشوش خيتلط فيه العامل الواقعي بعامل خيايل، يتكون  يف موضع آخر:

من أمور مستحيلة وخرافات ابطلة، وليس فيه أي نظام للحياة؛ ال خاص وال عام، 
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ويقول يف . 16وتالوته متعبة جدًا حىت ابلنسبة للذي إمنا يدفعه الفضول لقراءته"
وي عليه القرآن الكرمي من التكرار الكثري؛ فإن ما وفوق ما حيت "... موضع آخر:

آية قرآنية كلها يناقض بعضها بعضاً، لكن الالهوت اإلسالمي؛  300 يقرب من
ختالفات املوجودة يف تسمى: النسخ؛ ميكن هبا املسلمني تسوية ُجيع اال فيه نظرية

لزايدة، وأخرى القرآن الكرمي. والقرآن الكرمي نفسه يصرح بتغيري بعض آايته؛ اترة اب
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿( 2( من السورة )106ابلنقص؛ كما تقول اآلية )

﴾ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ
 .17"[106]البقرة:

 
 راء حول ما يدعيه املشككون من تناقض آايت القرآن الكرمي:وخالصة هذه اآل

أتيت آايته يف صورة مضطربة  –كما يدعي املشككون   –أن القرآن الكرمي  .1
 خمتلفة، وغري اثبتة، فهي متغرية من وقت لآلخر.

تعاليم  –كما يزعم املشككون   –أن التعاليم اليت أتى هبا القرآن الكرمي  .2
متناقضة، وغري مستقرة؛ مما جعل الناس يف عهد النبوة يتعرضون لنقد 

 القرآن الكرمي، والبحث عما فيه من نقص، وكانت ملحوظاهتم ساخرة.
املؤمنني؛ قبل ما يف القرآن من اختالفات وتناقض أن الرعيل األول من  .3

 وتعارض.
يدعي املشككون أن القرآن الكرمي؛ اختلط فيه العامل الواقعي ابلعامل  .4

 اخليايل، وأن تعاليمه تبدو مستحيلة.
 ن الكرمي حيتوي على خرافات ابطلة.آيدعي املشككون أن القر  .5
نظام واضح للحياة كما يدعي املشككون أن القرآن الكرمي؛ ليس فيه  .6

 العامة واحلياة اخلاصة.
يدعي املشككون أن القرآن الكرمي يوجد به الكثري من اآلايت خيالف  .7
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وهي عرضة للتغيري املستمر ابلزايدة أو النقصان، واستدلوا  بعضها بعضاً،
 .(106آبية سورة البقرة )

ض، كانت هذه خالصة ادعاءات املشككني للقرآن الكرمي ابلتناقض والتعار 
  .ويف املبحث اآليت سيتضح الرد عليهم، وتفنيد شبههم

 
 املبحث الثاين: الرد على دعاوى تناقض القرآن الكرمي

فرموه ابهتامات ابطلة، ونسجوا  -عز وجل -لقد جترأ املشككون على كتاب هللا 
فرتاءات حول آايته، ونصوصه، وتعاليمه، ومن هذه االهتامات، زعمهم أن القرآن اال

يناقض بعضه بعضاً، وقد سبق بيان ذلك يف املبحث السابق، ويف هذا  الكرمي
املبحث سنتعرض هلذه االفرتاءات ونفند ما قاموا به من شبهات حول تناقض القرآن 
الكرمي، وسيكون ردُّ هذه الشبهات على ضربني: أواًل: الرد اإلُجايل على شبهة 

بعرض بعض األمثلة آلايت من تناقض آايت القرآن الكرمي، اثنياً: الرد املفصل؛ 
 القرآن الكرمي؛ اليت ادعى املغرضون أن هبا تناقض؛ والرد عليها ابألدلة القاطعة.

 أواًل: الرد اإلمجايل على شبهة تناقض القرآن الكرمي.
يف السطور التالية سنرد على شبهة تناقض آايت القرآن الكرمي إُجاالً؛ 

 وذلك يف نقاط ثالث:
 وحي هللا تعاىل والتناقض مستحيل عليه.أن القرآن الكرمي  -1

 القرآن الكرمي معجز واإلعجاز اليدخله التناقض. -2
 القرآن الكرمي تعهد هللا حبفظه فال يدخله التناقض. -3

 النقطة األوىل: القرآن الكرمي وحي هللا تعاىل والتناقض مستحيل عليه
صلوات هللا عليهم  -إن الكتب املنزلة من عند هللا تعاىل املوحى هبا إىل األنبياء 

، معصومة من التناقض واالختالف؛ ألهنا من عند هللا تعاىل؛ وتعاىل هللا -وتسليمه 
 أن يكون يف كالمه خطأ أو تناقض؛ إمنا اخلطأ والتناقض يف كالم البشر. 
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رسله واليت أخرب هبا الصادق األمني والكتب اليت أنزهلا هللا تعاىل على 
هى: القرآن الكرمي، واإلجنيل، والتوراة، والزبور، وخيربان القرآن الكرمي أن   حممد 

ۀ ہ ﴿ بيد أهل الكتاب قد أصاهبا التحريف قال تعاىل: هذه الكتب اليت

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 

 .[13:املائدة] ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿ وقال تعاىل:

 [.71:آل عمران] ﴾ڀ
وهذا النص معصوم ، حممد  فالقرآن الكرمي نص موحى به إىل هذا النيب

ال أيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، معصوم من التحريف واالختالفات 
به منه  واألغاليط، فكذلك الشخص معصوم فيما يبلغه عن هللا تعاىل املوحى

ٺ •ڀ ڀ ڀ ٺ سبحانه، ال يبلغه لغرض وال هوى وال أثرة قال تعاىل: ﴿

 [.4-3:النجم] ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ
تفسريه هلاتني اآليتني: "ما  ه  يف774يقول اإلمام ابن كثري املتويف سنة 

يبلغه إىل الناس كامالً موفوراً من  ،إمنا يقول ما أمر به ،يقول قوالً عن هوى وغرض
ڻ ڻ      لذلك جيب االلتزام به وطاعته، قال تعاىل: ﴿. 18ان"غري زايدة أو نقص

، [7:احلشر] ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے
من عند هللا تعاىل قال جل شأنه:  يليست كلها من عنده؛ إمنا ه فأقوال النىب 

 ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿
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ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ وقال تعاىل: ﴿ ،[67:املائدة]

 .[44:النحل]  ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ
أعلم الناس مبراد هللا من وحيه فقد أفهمه هللا وبني له قال تعاىل:   والنيب

 .[19:القيامة] ﴾ىب يب جت حت﴿
إن هناك بدهية عقلية ودينية تفيد أن: كالم هللا عز وجل ال اختالف فيه 
وال تناقض؛ ألن وجود التناقض يف كتاب مقدس ينفي عنه القدسية، وقد جاءت 

چ چ چ هذه القاعدة واضحة جلية يف القرآن الكرمي؛ قال تعاىل: ﴿

 [.82:النساء] ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ
َلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد )ا نصه: مبوشرح هذه اآلية جاء يف تفسري املنار توضيح 

ِد ْبِن َعْبِد هللِا اْلُقَرِشيِّ  اَل ِمْن ِعْنِد هللِا الَِّذي أَْرَسَلُه بِِه َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتاَلفًا  حُمَمَّ
َذا اْلُقْرآِن يف َتْصوِيِر احْلَقِّ َكِثريًا، ِلَعَدِم اْسِتطَاَعِتِه َواْسِتطَاَعِة َأيِّ خَمُْلوٍق أَْن أَيْيتَ مبِْثِل هَ 

َها، اَل يف ِحَكايَِتِه َعِن اْلَماِضي  ِبُصورَتِِه َكَما ِهَي اَل خَيَْتِلُف َواَل يَ تَ َفاَوُت يف َشْيٍء ِمن ْ
ٌد  َمَسائَِل  َومَلْ يَِقْف َعَلى اَترخِِيِه، َواَل يِف ِإْخَبارِِه َعِن اآْليت يف  الَِّذي مَلْ ُيَشاِهْدُه حُمَمَّ

َكِثريَةٍ َوقَ َعْت َكَما أَنْ َبأَ هِبَا، َواَل يف بَ َيانِِه خِلََفااَي احْلَاِضِر، َحىتَّ َحِديِث اأْلَنْ ُفِس َوخُمَبِّآِت 
 أَْو َما يَ ُقولُُه هَلَا الضََّمائِِر، َكبَ َياِن َما تُ بَ يُِّت َهِذِه الطَّائَِفُة خُمَاِلًفا ِلَما تَ ُقوُل لِلرَُّسوِل 

 .فَ تَ ْقبَ ُلُه يِف َحْضرَتِهِ 
َوِلَعَدِم اْسِتطَاَعِتِه َواْسِتطَاَعِة َغرْيِِه أَْن أَيْيتَ مبِْثِلِه يف بَ َياِن ُأُصوِل اْلَعَقائِِد، 

ُعوِب َواأْلَقْ َواِم، َمَع اتَِّفاقِ  رَائِِع، َوفَ ْلَسَفِة اآْلَداِب َواأْلَْخاَلِق، َوِسَياَسِة الشُّ  َوقَ َواِعِد الشَّ
َفاُوِت يِف َشْيٍء ِمَن اْلُفُروِع. يِع اأْلُُصوِل، َوَعَدِم ااِلْخِتاَلِف َوالت َّ  ُجَِ

َوِلَعَدِم اْسِتطَاَعِتِه َواْسِتطَاَعِة َغرْيِهِ أَْن أَيْيتَ مبِْثِلِه ِفيَما َجاءَ بِِه ِمْن فُ ُنوِن اْلَقْوِل 
َماَواِت: َوِفيَها اْلَكاَلُم َعَلى اخْلَْلِق  َوأَْلَواِن اْلِعرَبِ يِف أَنْ َواِع اْلَمْخُلوقَاِت، يف اأْلَْرِض َوالسَّ

َوالتَّْكِويِن َوَوْصِف اْلَكائَِناِت أِبَنْ َواِعَها، َكاْلَكَواِكِب َوبُ ُروِجَها َوِنظَاِمَها، َوالّراَِيِح 
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َباِت َواحْلَيَ َواِن َواجْلََماِد، َوَما ِفيَها ِمَن احلِْكَ  ِم َواآْلاَيِت، وََكاَلُمُه يِف َذِلَك َواْلِبَحاِر َوالن َّ
َهَة ِفيِه، َواَل اْخِتاَلَف َبنْيَ َمَعانِيِه.  ُكلِِّه يُ َؤيُِّد بَ ْعُضُه بَ ْعًضا اَل ُشب ْ

َوِلَعَدِم اْسِتطَاَعِتِه َواْسِتطَاَعِة َغرْيِِه أَْن أَيْيتَ مبِْثِلِه يف بَ َياِن ُسَنِن ااِلْجِتَماِع، 
َواِهِد َوُضُروِب اأْلَْمثَاِل، َوَتْكرَاِر َونَ َواِميِس الْ  ُعْمرَاِن، َوطََبائِِع اْلِمَلِل َواأْلَقْ َواِم، َوِإيرَاِد الشَّ

َع اْلِقصَِّة اْلَواِحَدِة، اِبْلِعَبارَاِت اْلَبِليَغِة اْلُمَتَشاهِبَِة، تَ ْنوِيًعا لِْلِعرَبِ، َوتَ ْلِويًنا لِْلَمْوِعظَِة، مَ 
ْدِق، َوبَ رَاَءتِِه ِمَن ااِلْخِتاَلِف جَتَاُوِب َذِلَك كُ  ، َوتَ َواطُِئِه َعَلى الصِّ لِِّه َعَلى احلَْقِّ

َبايُِن. َفاُوِت َوالت َّ َناُقِض، َوتَ َعالِيِه َعَلى الت َّ  َوالت َّ
، َواخلَْرَبِ َعِن َعاملَِ اْلَغْيِب َوالدَّ  هلَِيِّ اِر َوفَ ْوَق َذِلَك ُكلِِّه َما ِفيِه ِمَن اْلِعْلِم اإْلِ

اآْلِخَرِة، َوَما ِفيَها ِمَن احلَِْساِب َعَلى اأْلَْعَماِل، َواجْلَزَاِء اْلِوفَاِق، وََكْوُن َذِلَك ُمَواِفًقا 
ْنَساِن، َوَجاراًِي َعَلى ُسنَِّة هللِا  يِف أَتِْثرِي اأْلَْعَماِل ااِلْخِتَيارِيَِّة يِف  –تَ َعاىَل  –ِلِفْطرَِة اإْلِ

تَِّفاُق َوااِلْلِتَئاُم َبنْيَ اآْلاَيِت اْلَكِثريَِة يِف َهَذا اْلَباِب، ُهَو َغايَةُ اْلَغااَيِت ِعْنَد اأْلَْرَواِح، فَااِل 
  .19َمْن أُويتَ احلِْْكَمَة َوَفْصَل اخلِْطَاِب(

تضح أن القرآن الكرمي يستحيل أن يكون فيه تناقض اومما سبق عرضه 
؛  عز وجل أوحى به إىل نبيه ختالف، أو اضطراب؛ وذلك ألنه كالم هللااأو 

وحمال أن يدخل يف وحي هللا اختالف، أو تناقض، إمنا التناقض واالختالف يف 
 كالم البشر.

 عجاز ال يدخله التناقض النقطة الثانية: القرآن الكرمي معجز واإل
العرب، وقد عجزوا عن معارضته مع طول ابعهم  القرآن الكرمي حتدى به النيب 

 فقد ثبت أن الرسول  يف الفصاحة والبالغة، ومثل هذا ال يكون إال معجزًا.
 حتدى العرب ابلقرآن الكرمي على مراحل ثالث:

حتداهم ابلقرآن الكرمي كله يف أسلوب عام يتناوهلم ويتناول غريهم من  -أ
ڀ ڀ ٺ ﴿ م جمتمعني، بقوله تعاىل:اإلنس واجلن حتدايا يظهر على طاقته

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
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 .[88:اإلسراء] ﴾ڤ ڤ ڦ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ مث حتداهم بعشر سور منه يف قوله تعاىل: -ب

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

 .[13:هود] ﴾ٿ

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ﴿ مث حتداهم بسورة واحدة منه يف قوله: -ج 

 ،[38:يونس] ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ  ﴿ وكرر هذا التحدي يف قوله:

 ﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ
ومن عنده إملام قليل بتاريخ العرب وأدب لغتهم يدرك العوامل السابقة ، [23:البقرة]

اليت َرَقت بلغة العرب وهذبت لساهنا وُجعت خري ما يف هلجاهتا  لبعثة الرسول 
من أسواق األدب واملفاخرة ابلشعر والنثر، حىت انتهى مصب جداول الفصاحة 
وإدارة الكالم ابلبيان يف لغة قريش اليت نزل هبا القرآن الكرمي، وما كان عليه العرب 

ا مضرب مثل يف التاريخ الذي من َصَلف يعلو أبحدهم على أبناء عمومته أنًفا وكربً 
سجل هلم أايًما ُنِسبت إليهم ملا أحدثوه فيها من معارك وحروب طاحنة أشعلها 

 شرر من الكربايء واألنفة.
ومثل هؤالء مع توفر دواعي اللسان وقوة البيان اليت يوقدها محاس القبيل، 

 هذا عنهم، وتطاير ويؤججها أتون احلميَّة لو تسىن هلم معارضة القرآن الكرمي ألُثِرَ 
خربه يف األجيال، فالقوم قد تصفحوا آايت الكتاب وقلبوها على وجوه ما نبغوا فيه 
من شعر ونثر فلم جيدوا مسلًكا حملاكاته، أو منفًذا ملعارضته، بل جرى على ألسنتهم 
احلق الذي أخرسهم عفو اخلاطر عندما زلزلت آايت القرآن الكرمي قلوهبم كما أُثَِر 

الوليد بن املغرية، وعندما عجزت حيلتهم رموه بقول ابهت فقالوا: سحر  ذلك عن
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 يُؤثر، أو شاعر جمنون، أو أساطري األولني. 
ومل يكن هلم بد أمام العجز واملكابرة إال أن يعّرِضوا رقاهبم للسيوف، وكأن 

ضار اليأس القاتل ينقل بنيه من نظرهتم للحياة الطويلة والعمر املديد إىل ساعة االحت
 وهبذا ثبت إعجاز القرآن بال مراء. -فيستسلمون للموت الزؤام 

ې ې ى ى  ﴿وكان ساعه حجة ملزمة، قال تعاىل: 

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

وكان ما حيتويه من نواحي اإلعجاز يفوق كل معجزة  ،[6:التوبة] ﴾ېئ

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ﴿كونية سابقة ويُغين عنها ُجيًعا: 

ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ھ ھ ے ے ۓ 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

 [.51-50:العنكبوت] ﴾ې
وعجز العرب عن معارضة القرآن مع توفر الدواعي عجز للغة العربية يف 

 ريعان شباهبا وعنفوان قوهتا.
واإلعجاز لسائر األمم على مر العصور ظل وال يزال يف موقف التحدي 

مظاهر شامخ األنف، فأسرار الكون اليت يكشف عنها العلم احلديث ما هي إال 
للحقائق العليا اليت ينطوي عليها سر هذا الوجود يف خالقه ومدبره، وهو ما أُجله 

فصار القرآن الكرمي هبذا ُمعجزًا لإلنسانية كافة( -القرآن الكرمي  أو أشار إليه 
20.  

حتدى به العرب؛  وإذا كان القرآن الكرمي قد ثبت إعجازه، والنيب 
يدخله التناقض واالختالف واالضطراب؛ الذي فعجزوا عن معارضته، فيستحيل أن 

 يعرتي كالم البشر الغري معجز.
 النقطة الثالثة: القرآن الكرمي تعهد هللا حبفظه فال يدخله التناقض.
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تكفل حبفظه ورعايته ما دامت  –عزوجل  –إن من خصوصية القرآن الكرمي أن هللا 
 ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿السماوات واألرض؛ فقال تعاىل: 

   .[9:راحلج]
فالقرآن الكرمي حمفوظ "من الزايدة والنقص، والتغيري والتبديل، والتحريف 

مستأنف األزمان من يتولون حفظه  يف وسيأيت واملعارضة، واإلفساد واإلبطال.
والذب عنه، ويدعون الناس إليه، ويستخرجون هلم ما فيه من عرب وحكم، وآداب 
وعلوم، تناسب ما تستخرجه العقول من املخرتعات، وتستنبطه األفكار من نظرايت 

 .21وآراء فيستنري هبا العارفون، ويهتدى هبديها املفكرون"
ًما حِبَْسَب اْلَوقَائِِع ومن مظاهر حفظ القرآن الكرمي   أنه كان "يَ ْنزُِل ُمَنجَّ

ِعْنَد نُ ُزوِل اآْليَِة أَِو الطَّائَِفِة ِمَن اآْلاَيِت أَْن تُوَضَع يِف حَمَلَِّها  َواأْلَْحَواِل، فَ َيْأُمُر النَّيِبُّ 
ُحِف َما ُكِتَب أَوَّاًل َواَل  َا ِمْن ُسوَرِة َكَذا، َوُهَو اَل يَ ْقرَُأ يف الصُّ َما ُكِتَب آِخرًا، َوِإمنَّ

حَيَْفظُُه ِحْفظًا، َوملَْ جَتِْر اْلَعاَدُة أِبَنَّ الَِّذي أَيْيت ِمْن ِعْنِد نَ ْفِسِه اِبْلَكاَلِم اْلَكِثرِي يِف 
يَع َما َسَبَق َلهُ يف ا ُر ِعْنَد ُكلِّ قَ ْوٍل ُجَِ ِننِي اخْلَالَِيِة اْلُمَناَسَباِت َواْلَوقَائِِع اْلُمْخَتِلَفِة يَ َتذَكَّ لسِّ

ْرَت َأنَّ بَ ْعَض اآْلاَيِت َكاَن يَ ْنزُِل  َوَيْسَتْحِضرُُه لَِيْجَعَل اآْلَخَر ُمَواِفًقا ِلْْلَوَِّل، َوِإَذا َتذَكَّ
ِة اْلَكْرِب، َوبَ ْعَضَها َكاَن يَ ْنزُِل ِعْنَد اخلَِْصاِم، َوتَ َنازُِع اأْلَفْ رَادِ  ِم احْلَْرِب َوِشدَّ أَِو  يف أايَّ

يَع َما  ْنَساُن يِف َهِذِه اأْلَْحَواِل ُجَِ َر اإْلِ اأْلَقْ َواِم، َجَزْمَت أِبَنَّ ِمَن اْلُمَحاِل َعاَدًة أَْن يَ َتذَكَّ
َكاَن قَاَلُه ِمْن قَ ْبُل لَِيْأيتَ ِبَكاَلٍم يَ تَِّفُق َمَعُه َواَل خَيَْتِلُف، وََكاَن ِإَذا َتاَل َعَلْيِهُم اآْلاَيِت 

ظُوهَنَا َعْنهُ يِف ُصُدورِِهْم َوَيْكتُ ُبوهَنَا يف ُصُحِفِهْم، فَ َلْم َيُكْن مَثَّ جَمَاٌل لِلت َّْنِقيِح َوالتَّْحرِيِر حَيْفَ 
ُنوَن َواأْلَْحَقاُب َوَتِكرَّ اْلُقُروُن َواأْلَْجَياُل،  َلْو فُِرَض، َوِإْن تَ ْعَجْب فَ َعَجٌب أَْن مَتُرَّ السُّ

َقُض َكِلَمةٌ ِمْن َكِلَماِت َوتَ تَِّسَع َدَوائِرُ   اْلُعُلوِم َواْلَمَعاِرِف، َوتَ تَ َغريََّ َأْحَواُل اْلُعْمرَاِن، َواَل تُ ن ْ
رِْع، َواَل يف َأْحَواِل النَّاِس َوُشُئوِن اْلَكْوِن، َواَل يِف َغرْيِ َذِلَك  اْلُقْرآِن، اَل يِف َأْحَكاِم الشَّ

َمَتهُ يف فَ ْلَسَفةِ التَّارِيِخ َوِعْلِم ااِلْجِتَماِع َواْلُعْمرَاِن ِمْن فُ ُنوِن اْلَقْوِل  َكَتَب اْبنُ   َخْلُدوَن ُمَقدِّ
ِة ُعُصوٍر، مُثَّ  َفَكاَنْت أَْفَضَل اْلُكُتِب َوَأْحَكَمَها يف َعْصِر ُمَؤلِِّفَها َوبَ ْعَد َعْصرِِه بِِعدَّ
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َفَظَهَر ااِلْخِتاَلُف َواخْلَطَأُ يف َكِثرٍي ممَّا ِفيَها، بَْل  اْرتَ َقِت اْلُعُلوُم َوتَ َغريََّْت ُأُصوُل اْلُعْمرَانِ 
ٍ ِمْن ُعَلَماِء َهَذا اْلَعْصِر يُ َؤلُِّف اْلِكَتاَب ِفيِه َوَيْسَتِعنُي  نَ َرى اْلَعاملَ النَّاِبَغ يِف ِعْلٍم ُمَعنيَّ

ُحُه َوَيْطبَ ُعُه َفاَل َعَلْيِه مبََعاِرِف أَقْ رَانِِه ِمَن اْلُعَلَماِء اْلَباِحِثنَي، مُثَّ   يُِطيُل التََّأمَُّل ِفيِه َويُ نَ قِّ
َعُه ِإالَّ بَ ْعَد أَنْ   مَتُرُّ َسنَ َواٌت قَِليَلٌة ِإالَّ َوَيْظَهُر َلُه اخْلَطَُأ َوااِلْخِتاَلُف ِفيِه، َفاَل يُِعيُد طَب ْ

َح َما َشاَء، َفَما اَبُلَك مبَا َيْظهَ  َ ِمْنُه َوُيَصحِّ ْنَساِن ِمَن ااِلْخِتاَلِف َوالت ََّفاُوِت يُ َغريِّ ُر ِلإْلِ
ِننَي، َواتَِّساِع َدائِرَِة اْلُعلُ  وِم، يف اْلُكُتِب الَّيِت يُ َؤلُِّفَها َغرْيُُه ِمْن أَوَِّل َوْهَلٍة اَل بَ ْعَد ُمُروِر السِّ

يٍَّة اَل َمَداِرَس ِفيهَ  يٍّ مَلْ يَ تَ َعلَّْم َوَقْد َظَهَر َهَذا اْلُقْرآُن يف أُمٍَّة أُمِّ ا َواَل ُكُتَب َعَلى ِلَساِن أُمِّ
َما ِقرَاَءًة َواَل ِكَتابًَة، َفَكْيَف مَيُرُّ َعَلْيِه َثاَلثََة َعَشَر قَ ْراًن يَ تَ َغريَُّ ِفيَها اْلُعْمرَاُن اْلَبَشرِيُّ كَ 

َتدُّ بِِه، َوَيْصُلُح أَْن َيُكوَن َمْطَعًنا قُ ْلَنا، َواَل يَْظَهُر ِفيِه اْخِتاَلٌف َواَل تَ َفاُوٌت َحِقيِقيٌّ يُ عْ 
ٍد  ِفيِه ! أَلَْيَس َهذ بُ ْرَهااًن اَنِصًعا َعَلى َكْونِِه ِمْن ِعْنِد هللِا أَْوَحاُه ِإىَل َعْبِدِه َوَرُسولِِه حُمَمَّ

"22. 
ومن مظاهر تدبري هللا حلفظ كتابه أن "هيأ له ظروفاً خمتلفة متاماً، مت هبا احلفظ 

 قدره هللا له منذ األزل وهو يف اللوح احملفوظ:الذي 
هيأ له أمة قوية احلافظة بصورة غري عادية، فقد كان العرب يف اجلاهلية  -1

يروون ألوفًا من أبيات الشعر بغري تدوين، إمنا حيفظوهنا يف ذاكرهتم 
 ويتداولون روايتها.

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  ﴿هيأ له سهولة يف احلفظ:  -2

  .[17:القمر] ﴾ۀ
هيأ له أمة مستقرة آمنة ممكنة يف األرض، لديها الفرصة الكاملة للحفظ  -3

حىت يتقنوا  والتدوين، فكان احلفاظ حيفظون على يدى رسول هللا 
 بنفسه. احلفظ، مث يدونوا ما حيفظون ويراجع عليهم رسول هللا 

حيفظ   وأخرياً هيأ له مراجعة من املْل األعلى. فقد كان رسول هللا  -4
ى إليه مث يراجعه على جربيل عليه السالم مرة كل سنة. ويف ما يوح
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 مرتني. السنة األخرية راجع جربيل القرآن كله على رسول هللا 
مث إنه بعد تدوينه مل يعد هناك جمال لعبث عابث. بل إن احلفاظ ظلوا  -5

خالل القرون يراجعون كل نسخة تكتب من املصحف مراجعة دقيقة. 
بع طباعة صارت جلان من كبار احلفاظ فلما أن صار املصحف يط

 تراجع كل حرف منه قبل أن أتذن بطبعه.
قدره له هللا منذ األزل:  يوهبذه الوسائل كلها حتقق للقرآن ذلك احلفظ الذ

ومما سبق عرضه تضح . 23"[9احلجر:]﴾ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿
له، فهيأ له أن هللا تعاىل تكفل حبفظ القرآن الكرمي قبل نزوله وأثناء نزوله وبعد نزو 

فحفظته يف الصدور والسطور، فمحال أن يدخله  ،أمة قوية احلافظة مستقرة آمنة
 ختالف.التناقض واال

 اثنياً: مناذج من شبهات املشككني بتناقض آايت القرآن الكرمي.
يتوهم بعض املشككون واملغرضون، بوجود تناقض بني آايت القرآن الكرمي، وقد 

ائهم، ويف السطور التالية نتعرض لبعض اآلايت اليت زعموا أتوا أبمثلة كثرية على ادع
ادعائهم:  فقد استدلوا هبذه اآلايت على، تعارضها وتناقضها ونرد عليهم ما ادعوه

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  "جاء يف سورة النساء: ﴿

فيه تناقض فزعم الطاعنون أن القرآن الكرمي   [82:النساء] ﴾ڎ ڈ
 كثري واختالف مثل:كالم هللا ال يتبدل: كالم هللا يتبدل، واستدلوا هبذه اآلايت: 

ۈ  واآلية ﴿[، 64:يونس] ﴾ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ أواًل: ﴿

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 

 [.101:النحل] ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئ
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ٻ ٻ ٻ  واآلية: ﴿ [،27:الكهف] ﴾مئ ىئ يئ اثنياً : ﴿

 ﴾ٿ ٿٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
 [.106:البقرة]

 ﴿واآلية: [ 9:احلجر] ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿اثلثاً: 
 .[39:الرعد] ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ

عرض هذه الشبهة يقابلون بني بعض اآلايت على  فهذه طريقتهم يف
اعتبار تصورهم، وهو أن كل آية تناقض معىن اآلية املقابلة هلا، على غرار ما هو 

 القرآن الكرمي حسب زعمهم. موضح يف اآلايت السابقة؛ لبيان التناقض يف
 وللرد على هذه الشبهة ميكن القول أبن:

ٹ ڤ ڤ  ﴿ آية يونس:الصورة األوىل للتناقض املوهوم بني 

ال وجود هلا إال يف ﴾ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ﴿وآية النحل ﴾ ڤ ڤ
أوهامهم ويبدو أهنم جيهلون معىن التناقض متاًما. فالتناقض من أحكام العقل، ويكون 

حمل واحد، وال يرتفعان أبدًا عن  الوجود يف بني أمرين كليني ال جيتمعان أبدًا يف
وانتفاء اآلخر، مثل املوت واحلياة. فاإلنسان ذلك احملل، بل ال بد من وجود أحدمها 

وقت واحد، وحمال أن يكون حياا وميتاً  يكون إما حياا وإما ميتاً وال يرتفعان عنه يف
 حمل واحد. آن واحد؛ ألن النقيضني ال جيتمعان يف يف

 آن واحد، وليس يف وال ميت يف يوحمال أن يكون إنسان ما؛ ال ح
إال ما يدعيه اجلهالء أو  يما من صور التناقض العقلالقرآن الكرمي، كله صورة 

املعاندون. والعثور على التناقض بني اآليتني املشار إليهما حمال حمال؛ ألن قوله 
﴾ معناه ال تبديل لقضاء هللا ٹ ڤ ڤ ڤ﴿: سورة يونس تعاىل يف

ه شئون الكائنات، ويتسع معىن التبديل هنا ليشمل سنن هللا وقوانين يقضيه يف يالذ
الكونية. ومنها القوانني الكيميائية، والفيزايئية وما ينتج عنها من تفاعالت بني 
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أو تغيريات تطرأ عليها. كتسخني احلديد أو املعادن ومتددها  عناصراملوجودات،
 كلمات هللا عّز وجّل.  يابحلرارة، وجتمدها وانكماشها ابلربودة. هذه ه

 القوانني اليت يى: ابلسنن؛ وهمواضع أخر  وقد عرب عنها القرآن الكرمي يف
 ختضع هلا ُجيع الكائنات، اإلنسان واحليوان والنبات واجلمادات. 

ويتفاعل وفق السنن اإلهلية أو كلماته  يالوجود، جير  يف شيءإن كل 
 الكون. الوجود أن تغريها أو تعطل مفعوهلا يف مقدور قوة يف ليس يف الكلية، اليت

ال جند هلا تبدياًل، وال جند هلا  هللا"، اليت" كلمات  ذلك هو املقصود به ب
 حتويالً.

ومن هذه الكلمات أو القوانني والسنن اإلهلية النافذة طوعاً أو كرهاً قوله 
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿ تعاىل:

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

مقدور أحد مهما كان أن يعطل هذه  . فهل يف[185:آل عمران] ﴾ۇ
 هذه احلياة الدنيا؟ قف "سيف املنااي" ويهب كل األحياء خلوداً يفالسنة اإلهلية فيو 

 الكائنات وقوانينه املطردة يف عبارة عن قضائه يف يفكلمات هللا إذن ه
 املخلوقات. املوجودات وسننه النافذة يف

 وال تناقض يف العقل وال يف النقل وال يف الواقع احملسوس بني مدلول آية:
 ﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ﴿وآية ﴾ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿

 يوقفنا احلكم هبا، ووضعنا آية مكاهنا، أ يألن معىن هذه اآلية: إذا رفعنا آية، أ
ې  ﴿ وضعنا احلكم مبضموهنا مكان احلكم مبضون األوىل. قال جهلة املشركني:

 فلكل من اآليتني معىن يف حمل غري معىن وحمل األخرى.﴾ ې ى ى

واآلية يف سورة ﴾ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿فاآلية يف سورة يونس: 
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لكل منهما مقام خاص، ﴾ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ﴿النحل 
ولكن هؤالء احلقدة جعلوا الكلمات مبعىن اآلايت، أو جعلوا اآلايت مبعىن الكلمات 

 زوراً وهبتاانً، ليومهوا الناس أن يف القرآن الكرمي تناقضاً. وهيهات هيهات ملا يتومهون.
پ  ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿: واآلية:  ﴾مئ ىئ يئ ﴿أما اآليتان: 

هااتن  ﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ
 اآليتان بريئتان من التناقض براءة قرص الشمس من اللون األسود:

معناها ال مغري لسننه وقوانينه يف  ﴾مئ ىئ يئ ﴿ فآية الكهف
الكائنات. وهذا هو ما عليه احملققون من أهل العلم ويؤيده الواقع احملسوس والعلم 

 املدروس.
د من "كلماته" آايته املنزلة يف الكتاب العزيز "القرآن وحىت لو كان املرا

عز  -ابقية حمفوظة كما أنزهلا هللا  يالكرمي" فإنه   كذلك   ال مبدل هلا من اخللق فه
 .، إىل أن يرث هللا األرض ومن عليها-وجل

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ﴿أما آية البقرة: 

املعجزة، اليت فاملراد من اآلية فيها ﴾ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ
رسله. ونسخها رفعها بعد وقوعها. وليس املراد اآلية من  يجيريها هللا على أيد

القرآن الكرمي، وهذا ما عليه احملققون من أهل التأويل. بدليل قوله تعاىل يف نفس 
 .﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿اآلية: 

ويكون هللا عز وجل قد أخرب عباده عن أتييده رسله ابملعجزات وتتابع 
 لك املعجزات؛ ألهنا من صنع هللا، وهللا على كل شىء قدير.ت

فاآليتان   كما ترى   لكل منهما مقام خاص هبا، وليس بينهما أدىن 
 تعارض، فضالً عن أن يكون بينهما تناقض.
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ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ﴿ أما اآليتان األخرياتن؛ ومها آية احلجر:

﴾ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ﴿وآية الرعد  ﴾ڱ
هما كذلك؛ ألن اآلية األوىل إخبار من هللا أبنه حافظ للقرآن الكرمي فال تعارض بين

من التبديل والتحريف والتغيري، ومن كل آفات الضياع وقد صدق إخباره تعاىل، 
فظل القرآن الكرمي حمفوظاً من كل ما ميسه مما مس كتب الرسل السابقني عليه يف 

اإلجنيل الذي أنزله هللا على عيسى ، ومن أشهرها التوراة وملحقاهتا. و الوجود الزمين
. 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ﴿أما اآلية الثانية: 

إخبار من هللا أبنه هو وحده املتصرف يف شئون العباد دون  يفه﴾ ٴۇ
ويفقر،  أن حيد من تصرفه أحد. فإرادته ماضية، وقضاؤه انفذ، حيىي ومييت، يغين

ومينع، ال راد لقضائه، وال معقب على حكمه:  ي، يعطيُيصحُّ ومُيِْرُض، ُيْسِعد وُيْشقِ 
  .[23:األنبياء] ﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ﴿

فأين التناقض املزعوم بني هاتني اآليتني اي ترى؟ التناقض سيكون؛ لو 
 ألغت آية معىن األخرى. 

أما ومعىن اآليتني كل منهما يسري يف طريٍق متواٍز غري طريق األخرى، فإن 
رب من اخلبل واهلذاين احملموم، ولكن ماذا نقول القول بوجود تناقض بينهما ض

 .24حينما يتكلم احلقد واحلسد، ويتوارى العقل وراء دايجري اجلهالة احلاقدة ؟....(
 

 اخلامتة
 :كان بعنوان  الذيو  ،من دراسة هذا البحث –بتوفيق هللا تعاىل  –قد انتهيت ل

وقد خرجت من هذه الدراسة بنتائج  ،(دعوى تناقض القرآن الكرمي والرد عليها)
 :أمهها ،وتوصيات
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  :أواًل: النتائج
 .أن آايت القرآن الكرمي مقرتنة ومفسرة بعضها البعض وليست متناقضة -1
الشبهات اليت أاثرها املغرضون حول القرآن الكرمي؛ شبهات ابطلة أثبت  -2

 العلم والعقل بطالهنا.
 ؛أو اضطراب ،أو إختالف أن القرآن الكرمي يستحيل أن يكون فيه تناقض -3

وحمال أن يدخل يف  ؛أوحى به إىل نبيه  عز وجلوذلك ألنه كالم هللا 
 .إمنا التناقض واإلختالف يف كالم البشر ،أو تناقض ،وحي هللا اختالف

فعجزوا  ؛حتدى به العرب والنيب  ،أن القرآن الكرمي قد ثبت إعجازه -4
 ؛فيستحيل أن يدخله التناقض واإلختالف واالضطراب ،عن معارضته

 .الذي يعرتي كالم البشر الغري معجز
 ،أن هللا تعاىل تكفل حبفظ القرآن الكرمي قبل نزوله وأثناء نزوله وبعد نزوله -5

 ،آمنة فحفظته يف الصدور والسطور ،مستقرة ؛فهيأ له أمة  قوية احلافظة
 .ختالففمحال أن يدخله التناقض واال

 انتج عن اجلهل ؛توهم اإلختالف والتناقض بني آايت القرآن الكرمي أن -6
 ،وعدم فهم قضية الناسخ واملنسوخ ،بقواعد اللغة العربية وأساليبها

  .ابإلضافة إىل احلقد الشديد الذي حيمله املشككون جتاه القرآن العظيم
  اثنياً: التوصيات:

والتناقض يف القرآن ختالف ملوهم االضرورة أتليف موسوعة شاملة  -1
 .والرد عليها ابألدلة النقلية والعقلية والعلمية ،الكرمي

ضرورة اهتمام الباحثني ابلشبهات اليت تثار حول القرآن الكرمي ابلرد   -2
 .عليها وتفنيدها

 املصادر واملراجع
 .قرآن الكرميال -1
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حتقيق: عبد السالم حممد ، أبو احلسني، معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس -2
 .،م1979/ه 1399 .طد. ،دار الفكر :بريوت ،هارون

 ،املكتبة التوفيقية :القاهرة ،تفسري القرآن العظيم ،إساعيل بن عمر ،ابن كثري -3
 .، د.ت1ط

 ،3ط ،دار صادر :بريوت ،ابن منظور. حممد بن مكرم، لسان العرب -4
  .ه 1414

 ،اتريخ الفلسفة يف اإلسالم. ترُجة: حممد عبد اهلادي أبو ريدة ،بوير، دي  -5
   .م1954/ه 1374 ،3ط ،دار النهضة العربيَّة للطباعة والنشر :بريوت

مكتبة  :بريوت ،كشاف اصطالحات الفنون والعلوم  ،حممد علي ،التهانوي -6
 .م1996،طد. ،لبنان انشرون

بريوت، دار  ،إبراهيم األبياري :حتقيق ،علي بن حممد، التعريفات ،اجلرجاين -7
 .ه 1405، 1ط ،الكتاب العريب

ترُجة: حممد موسى  ،جولدزيهر، إجناس، العقيدة والشريعة يف اإلسالم -8
  .د.ت ،2ط ،دار الكتب احلديثة. مكتبة املثىن :القاهرة، بغداد ،وآخرين

 ،ترُجة: عبد احلليم النجار ،مذاهب التفسري اإلسالمي ،جولد زيهر، إجناس -9
 .م1955/ه 1334 ،د.ط ،مكتبة اخلاجني، مكتبة املثىن :القاهرة، بغداد

 ،اهليئة املصرية العامة للكتاب :القاهرة ،تفسري املنار ،حممد رشيد ،رضا -10
 م.1990 ،د.ط

حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق، اتج العروس من جواهر  ،الزبيديمرتضى  -11
 ،2ط، دار اهلداية :الكويت ،جمموعة من احملققني :القاموس. حتقيق

 .ه1424
حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات  ،وآخرون ،حممود محدي ،زقزوق -12

 د.ط، ،اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية :القاهرة ،املشككني
 .م2002/ه1423



 التعليمية واإلسالميةحنو جتديد الفكر اإلسالمي واملؤسسات 

146 

مطبعة  :احلسان يف علوم القرآن. القاهرة ئالآلل ،موسى ،شاهني الشني -13
 د. ط، د. ت. ،الفجر اجلديد

 :القاهرة ،حتقيق: أمحد عزو عناية ،، إرشاد الفحوليبن علالشوكاين، حممد  -14
 .م1999/ه 1419  ،1ط، دار الكتاب العريب

اتريخ الدولة العربية من ظهور اإلسالم إىل هناية الدولة  ،فلهوزن، يوليوس -15
جلنة التأليف والرتُجة  :القاهرة ،حممد عبد اهلادي أبو ريدة :ترُجة .األموية

  .ه 1968 ،2ط ،والنشر إبدارة الثقافة العامة بوزارة الرتبية والتعليم
 ،22ط، مؤسسة الرسالة :بريوت ،مباحث يف علوم القرآن ،مناع ،القطان -16

 .م1990/ه1410
 ،1ط ،دار الشروق :القاهرة ،ركائز اإلميان ،حممد ،قطب -17

 .م2001/ه1422
كتيب هل ميكن اإلعتقاد ابلقرآن، مكة الرد القرآين على   ،كنون، عبد هللا -18

 .م1981/ه 1401 ،د.ت ،د.ط ،شركة مكة للطباعة والنشر :املكرمة
مكتبة ومطبعة مصطفي  :القاهرة ،تفسري املراغي ،فيأمحد مصط ،املراغي  -19

 .م1946/ه 1365 ،1ط، احلليب وأوالده البايب
 ،جممع اللغة العربية :حتقيق،وآخرون، املعجم الوسيط ،، إبراهيمفيمصط -20

 .م2004/ه1425 ،4ط ،دار الشروق الدولية :القاهرة
د.  :حتقيق .التوقيف على مهمات التعاريف ،حممد عبد الرؤوف ،املناوي -21

 ،1ط، دار الفكر املعاصر، دار الفكر :دمشقو بريوت حممد رضوان الداية، 
  .ه 1410
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 اجلامعية اإلسالمية ببهانج السلطان أمحد شاه مباليزاياألستاذ املساعد/ ابلكلية  1
(Kuipsas )meesakr67@gmail.com 

، حتقيق: اتج العروس من جواهر القاموسالزبيدي، حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق، مرتضى  2
 وما بعدها. 88ص ،19، ج(ه1424 ،2طدار اهلداية،  :الكويت)جمموعة من احملققني، 

دار الشروق  :القاهرة)حتقيق: جممع اللغة العربية،  ،املعجم الوسيط، إبراهيم، وآخرون، فيمصط 3
 .947، ص(م2004/ه1425، 4الدولية، ط

، حتقيق: د. حممد رضوان الداية، التوقيف على مهمات التعاريفاملناوي، حممد عبد الرؤوف،  4
 .208، ص1، ج(ه 1410، 1ط فكر املعاصر، دار الفكر،دار ال :دمشقو بريوت )

دار الكتاب العريب،  :بريوت)، حتقيق: إبراهيم األبياري، التعريفاتاجلرجاين، علي بن حممد،  5
  .93، ص1، ج(ه 1405 ،1ط

مكتبة لبنان انشرون، : بريوت)، كشاف اصطالحات الفنون والعلومالتهانوي، حممد علي،  6
 .874ص، 1، ج(م1996 د. ط،

حتقيق: عبد السالم ، معجم مقاييس اللغة ،أمحد بن فارس بن زكراي احلسنيابن فارس، أبو  7
    .79، ص5، ج(م1979/ه 1399 ،طدار الفكر، د. :بريوت)حممد هارون، 

 ،1، ج(ه 1414، 3دار صادر، ط :بريوت)، لسان العربحممد بن مكرم،  ،ابن منظور 8
 .400ص

دار الكتاب  :القاهرة) ، حتقيق: أمحد عزو عناية،إرشاد الفحول، يحممد بن عل الشوكاين، 9
 .بتصرف 86ص ،1، ج(م1999ه /1419، 1العريب، ط

 ،مطبعة الفجر اجلديد :القاهرة) ،الآليلء احلسان يف علوم القرآنشاهني الشني، موسى،  10
 .9ص (،د. ط، د. ت

 :، بغدادالقاهرة)، ترُجة: عبد احلليم النجار، مذاهب التفسري اإلسالميجولد زيهر، إجناس،  11
 .4، ص(م1955/ه 1334مكتبة اخلاجني، مكتبة املثىن، د.ط، 

القاهرة، )ن، ي، ترُجة: حممد موسى وآخر العقيدة والشريعة يف اإلسالمجولدزيهر، إجناس،  12
 .4، ص(، د.ت2مكتبة املثىن، ط ،دار الكتب احلديثة :بغداد

 .بتصرف 79-78املرجع السابق، ص، والشريعة يف اإلسالمالعقيدة جولد زيهر،  13
ترُجة:  ،اتريخ الدولة العربية من ظهور اإلسالم إىل هناية الدولة األمويةفلهوزن، يوليوس،  14

                                 

mailto:meesakr67@gmail.com


 التعليمية واإلسالميةحنو جتديد الفكر اإلسالمي واملؤسسات 

148 

                                                                
ة الثقافة العامة بوزارة جلنة التأليف والرتُجة والنشر إبدار  :القاهرة)حممد عبد اهلادي أبو ريدة، 

 .2، ص(ه 1968 ،2ط والتعليم، الرتبية
دار  :بريوت)ترُجة: حممد عبد اهلادي أبو ريدة،  ،اتريخ الفلسفة يف اإلسالم بوير، دي، 15

  .69،  ص(م1954/ه 1374، 3ط، النهضة العربيَّة للطباعة والنشر
شركة  :مكة املكرمة)، الرد القرآين على كتيب هل ميكن اإلعتقاد ابلقرآنكنون، عبد هللا،   16

 .99ص، (م1981/ه 1401 د.ط، د.ت،مكة للطباعة والنشر، 
 .102، املرجع السابق، صالرد القرآين على كتيب هل ميكن اإلعتقاد ابلقرآنكنون،   17
، بدون 1املكتبة التوفيقية، ط :القاهرة)، تفسري القرآن العظيمابن كثري، إساعيل بن عمر،  18

 .340، 339ص، 7ج، (اتريخ
 (م،1990اهليئة املصرية العامة للكتاب، د.ط،  :القاهرة) ،تفسري املناررضا، حممد رشيد،  19

 وما بعدها بتصرف.  233، ص5ج
، 22مؤسسة الرسالة، ط :بريوت)، مباحث يف علوم القرآنالقطان، مناع،  20

 .260 -258، ص(م1990،ه1410
احلليب  مكتبة ومطبعة مصطفي البايب :القاهرة)، تفسري املراغي، فياملراغي، أمحد مصط 21

  .7، ص14، ج(م1946/ه 1365 ،1طوأوالده، 
 .235ص، 5، مرجع سابق، جتفسري املناررضا، حممد رشيد،  22
 .203، ص(م2001/ه1422، 1ط ،دار الشروق :القاهرة)، ركائز اإلميانقطب، حممد،  23
 :القاهرة)، شبهات املشككنيحقائق اإلسالم يف مواجهة زقزوق، حممود محدي، وآخرون،  24

 .بتصرف يسري 70 -66، ص(م2002 /ه1423اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية، د.ط، 



 

 

الفصل التاسع

 ن والسنةآيف خدمة اجملتمع املسلم من منظور القر  ساجددور امل
 دراسة موضوعية حتليلية

 
ُبَّة    الدكتور حممد أبو الليثاألستاذ                   1منال أمحد اْلج

 2اخلريآابدي
 متهيد

ديه ومن وااله.  احلمد هلل، مث الصالة والسالم على رسول هللا، ومن اهتدى ِبه
 ،همومصاحله  ناسعلى حقوق ال ة احلفاظ  يإن من أهم املقاصد الشرعف وبعد!

أرسل  يكفل هلم احلياة اآلمنة املستقرة، وما ما وأتمي   ،اجاهتم أفراداً ومجاعات  تيحا وأتمي  
 رحيم. رؤوفِبم  إنهخلقه بكل أشكاهلا ف ليحقق مصال  ال إهللا الرسل ابلشريعة 

حق التملك، وحق حرية االعتقاد، وحق التعلم، وحق  واحلقوق منها شخصية مثل  
مبا  ،ل اإلسالم ِباف  من احلقوق اليت تك   والعرض واملال، وغريهااحلفاظ اآلمن على النفس 

حقوق مدنية وسياسية  ومنها .وآداب ونواهي وحدود   جاءت به الشريعة االسالمية من أوامر  
 سالم بي الناس يف هذه احلقوق.وقد ساوى اإل ،واجتماعية واقتصادية

فلم  كبري يف اجملتمع والقيادة،  كان له دور  املسجد الذي  دور قالة امله تناول هذتسو 
له دور اجتماعي وسياسي  كان  بل ،شعائراليكن املسجد جمرد مكان لتأدية العبادة و 

زال له أثره اليفيما فيما بعد مؤسسات متعددة،  حدثتأ  ، و وتنظيمي وقضائي وثقايف وتربوي
  الكبري يف اجملتمع.

ظهار دوره يف احملافظة على إيف هذه املقالة بيان املعرفة احلقيقية لإلسالم، و  نريد
حلقوق والواجبات سواء كانوا حاكمي احلقوق اإلنسانية والعدالة واملساواة بي األفراد يف ا

وأتمي األمن والسالم  ،يف جتديد الفكر اإلسالمي املساجدبراز دور إأو حمكومي، و 
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الدولية.  وأنتهاك، سواء يف عالقاته احمللية للمجتمع يف ظل محاية حقوق اإلنسان من اال
الدينية لتشمل سة سنجد أن مجيع املؤسسات اإلسالمية األخرى تنبثق من هذه املؤسوعليه 

 .كل اجملاالت احلياتية
 :البحث مشكلة

ظهار دوره يف احملافظة على احلقوق اإلنسانية إبيان املعرفة احلقيقية لإلسالم، و  يريد الباحثان
براز إسواء كانوا حاكمي أو حمكومي، و  ،والعدالة واملساواة بي األفراد يف احلقوق والواجبات

وأتمي األمن والسالم للمجتمع يف  ،جتديد الفكر اإلسالمي دور املؤسسات اإلسالمية يف
 الباحثان دانتهاك، سواء يف عالقاته احمللية والدولية، لذا أر ظل محاية حقوق اإلنسان من اال

 النفع للعاملي.  اعسى هللا أن جيعل ِب ةاملقال هِبذ اسامهيأن 
 البحث: أهداف

 :التالية األهداف حتقيق ةقالامل نبتغي من وراء هذه
واليت جيب محايتها ليتمتع املواطنون  ،معرفة احلقوق املستحقة للمجتمع اإلسالمي -1

 ِبا يف ظل التشريع اإلسالمي.
 اإلسالمي.أمهية دور املسجد يف اجملتمع  -2
 ختصصها.سالمية كل حسب ذكر دور بعض املؤسسات اإل -3

 البحث: منهج
  :اآلتيي املنهجي ات هباع املنتقى يستلزم البحث إن طبيعة

 وحياة الصحابة النبوية، السنة يف الواردة النصوص الستقراء وذلك :االستقرائي املنهج -1
 نسان.افظة على حقوق اإلسالمية ومؤسساهتا يف احمليف اظهار دور الشريعة اإل

سالم أمهية اإل إىل مث  الوصول   ومن، النبوية النصوص لتحليل وذلك: التحليلي املنهج -2
سالمية فيما حيقق سعادة األفراد ويؤمن حاجياهتم وحقوقهم دور املؤسسات اإليف تعزيز 

 وربطها ابلواقع الراهن.
 فضل املسجد، ذكر هللا، صالة اجلماعة، رايض اجلنة، اجلمعة.الكلمات املفتاحية: 
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___________________ 
عند قدومه إىل املدينة املنورة،  كان بناء  املسجد أول  مهمة بدأ ِبا الرسول 

بل كان مركزا لقيادة الدولة ، فحسب ذلك ألن املسجد مل يقتصر دور ه على العبادة
كان ة واالقتصادية. فجتماعياالو  ةسياسيإبدارة الشؤون ال اإلسالمية، يقوم فيه الرسول 

 د األلوية  بي الناس يف املنازعات، وفيه يعقه  ، فيه يقضي وحيكم  املسجد مركز حكومة النيب 
للعمال على املناطق اليت تدخل يف  الواليةه  محالته العسكرية، ويعقد عهود   ةه دالق والراايته 

تبعية الدولة اإلسالمية. وفيه كان يستقبل الوفود األجنبية، ومنه يرسل مبعوثيه كذلك 
يناقش مشاكل اجملتمع  املعاصرين، وفيه كان وحاملي رسائله إىل األمراء وامللوك واألابطرة 

 م. لهبروح املعلم العظيم والقائد امل ،والدولة مع أصحابه
التاريخ،  جم ْر ايتالقرارات اليت غريت  ذت أعظم  ففي هذا املسجد البسيط اختُه 

 اً و إذاألرض، فال غر   اته ب  مصائر العامل، ومنه خرجت شعلة النور اليت أضاءت جن    لتْ وبد  
 استحقمن أجل ذلك  .3إذا اعتربان بناء مسجد املدينة من أهم ركائز قيام الدولة اإلسالمية

ميَاَن ِمن قَ بجِلِهمج ﴿يف كتاب هللا الكرمي:  والثناءح ياملد األنصار اَر َواْلجِ َوالَِّذيَن تَ بَ وَُّؤوا الدَّ
ثُِروَن َعَلى أَنُفِسِهمج َوَلوج ُيُِبُّوَن َمنج َهاَجَر ِإلَيجِهمج َواَل ََيُِدوَن يف  َّا ُأوُتوا َويُ ؤج ُصُدورِِهمج َحاَجةً ّمِِ

ِلُحونَ  لَِئَك ُهُم الجُمفج ِسِه فَُأوج  .]9:احلشر[﴾ َكاَن ِِبِمج َخَصاَصٌة َوَمن يُوَق ُشحَّ نَ فج
ومك ن هللا سبحانه تعاىل هلذه الدولة الوليدة يف األرض، فتوس ع نطاق ها من املدينة 

فشك لته اهلجرة النبوية منعطفاً  العامل،الكربى يف إىل أحناء اجلزيرة العربية، ومن مث  إىل الدول 
 ة  لت وجهالفتوحات اليت غريت جمرى التاريخ وعد  جديدًا يف الدولة اإلسالمية، مث بدأت 

. وأثبتت هذه الدولة أن نظام احلكم اإلسالمي هو النظام الوحيد القادر على حل الدنيا
 مشكالت العامل.
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 فضل املسجد وأثره يف اجملتمع:  
 اإلسالمية، وخاصةالفهم الصحيح للتعاليم  ضرورةه  لبيان فضل املسجد وأمهيته جيب توضيح  

ت الفوضى والعنف حتت وحل   ،يف الوقت الراهن الذي كثر فيه اضطراب األمن يف اجملتمعات
سالم وحقيقة املؤسسات ه، فالبد من بيان حقيقة اإلئبل أعداطعنا به من قه  اإلسالم،مسمى 

 سالمية وبيان دورها االجيايب الفعال يف رقي اجملتمعات وت أمي حقوقهم.اإل
 األزمان رابطًا وثيقًا يربط أفراد اجملتمع املسلم برابطة فقد كان املسجد على مر ه 

األخوة، وجيمعهم على الصلوات املفروضات واجل م عات ويف األعياد أيضًا واملناسبات فقد 
ة  » :  ق ال  ر س ول  اّلل ه  قال: ع ْن أ يبه ه ر يْ ر ة  أوصاان الصادق املصدوق بذلك. ف ص ال 

ْعًفا تههه يفه ب  ْيتههه و يفه س وقههه َخ ًْسا و عهْشرهين  ضه و ذ لهك  أ ن ه   ،الر ج له يفه اجلْ م اع ةه ت ض ع ف  ع ل ى ص ال 
ده  ،ف أ ْحس ن  اْلو ض وء   ،إهذ ا ت  و ض أ   ة   ،مث   خ ر ج  إهىل  اْلم ْسجه ْطو ًة إهال  ملْ  ُي ْط  خ   ،ال  ُي ْرهج ه  إهال  الص ال 

ئهك ة  ت ص ل هي ع ل ْيهه م ا د ام  يفه  ،و ح ط  ع ْنه  ِبه ا خ طهيئ ة   ،ر فهع ْت ل ه  ِبه ا د ر ج ة   ف إهذ ا ص ل ى مل ْ ت  ز ْل اْلم ال 
ه   ة  م ا انْ ت   ،الل ه م  اْرمح ْه   ،الل ه م  ص ل ه ع ل ْيهه  ،م ص ال  ة  و ال  ي  ز ال  أ ح د ك ْم يفه ص ال  ، كيف 4«ظ ر  الص ال 

 ال وامسه اجلامع فهو اجلامع لكل املسلمي.
وقد شرع هللا لنا املساجد ألداء العبادات على الوجه األكمل الذي يليق به  

سبحانه لذلك جاء الثناء واملديح للذين يذكرون هللا ويسبحونه وميجدونه عري منشغلي عنه 
رمحته راغبي بثوابه واجتناابً ملخالفة أوامره كذلك ات هقاًء  ابلتجارة وال ابلبيع وال ابلشراء راجي

لعذابه، وبذلك تزداد قلوب املؤمني إمياانً، وتسمو نفوسهم عن مشاغل الدنيا، فينالون 
بذلك رضى هللا سبحانه ويفوزون مبحبته ومن أحبه هللا ك تب له الق بول يف األرض فتحبه كل 

قرأون القرآن، يتدارسونه بينهم ويتعلمون منه ما جهلوا اخلالئق. لذلك تراهم يف املسجد ي
، فيتأسى الناس ِبم قدوة صاحلة حىت يكونوا أسوة حسنة للناس، قرآاًن ميشي على األرض

فالداخل  إىل املسجد يراهم مثل  خلية النحل، كلٌّ يؤدي واجبه ومهم ته، تقودهم إىل اجلنة 
. فهنا حلقة الذكر وهناك حل قة الفقه وهنالك حلقة العقيدة وجبوارها حلقة حلقات  حلقات 

احلديث وقريباً منها حلقة التفسري، حىت ال يوجد  نوع من أنواع العلوم إال وجتد من ي  ع ل هم ه 
أو يتعلمه، فأنت أمام كلية جامعة فيها من العلوم واملعارف ما ال حيصى، وقد شجعنا رسول 
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اً يق  ره ط   ك  ل  س   نْ م  »: قال أن رسول هللا   ةعن أيب هرير  .على ذلك وحض نا عليه هللا 
ب  ْيت  مهْن ب  ي وته اّلل ه  ، و م ا اْجت م ع  ق  ْوم  يفه ةه ن  ىل اجلْ  ًا إه ق  ي ْ ره ط   هه به  ه  ل   هللا   ل  ه  ًا س  م  لْ عه  فيهه  س  مه ت  لْ ي   

ن  ه ْم إهال  ن  ز ل ْت  ار س ون ه  ب  ي ْ ل ون  كهت اب  اّلل ه و ي  ت د  الر مْح ة ، و ح ف ت ْه ْم  وغشيتهم، ع ل ْيههْم الس كهين ة  ي  ت ْ
ئهك ة   بههه ع م ل ه  ملْ  ي ْسرهْع بههه ن س ب ه  ، اّلل   فهيم ْن عهْند ه   و ذ ك ر ه مْ ، اْلم ال   . 5«و م ْن ب ط أ  

لقد كان اجتماع املسلمي يف اجلمعة واجلماعات كل  يوم سببًا يف آتلفهم 
وزايدة األواصر بينهم، فمن ختل ف عنها ملرض سألوا عنه وعاد وه، فإن مات وتعاضدهم 

شي عوه وعز وا أهله وتعاهدوهم وكفلوا أوالده، وإن أصابته مصيبة خف فوا عنه وأعانوه، فإن 
 كان جائعاً أطعموه وإن كان حمتاجاً أقالوا عثرته.

قدرته، كانوا دائماً وقد يدعو أحدهم بعض إخوانه إىل وليمة يف بيته حبسب  
 ث ل  والقدوة ، وكانوا مصداقاً لقول املصطفى: 

متعاوني على الرب والتقوى، فكانوا بذلك نهعم  امل
ري   : ق ال  ر س ول  هللاه  عنه النُ ْعم انه بنه ب شه م ث ل  اْلم ْؤمهنهي  يفه ت  و اد هههْم، و ت  ر امح هههْم، : »ق ال 

لس ه ره و احلْ م ىو ت  ع اط فهههْم م ث ل  ا اع ى ل ه  س ائهر  اجلْ س ده ابه ْنه  ع ْضو  ت د   .6«جلْ س ده إهذ ا اْشت ك ى مه
كذلك كان املسجد مكاانً للفصل بي املتخاصمي، يقضى فيه يف النزاعات بي 
 الناس، واستمر ذلك منذ عهد النيب اىل خلفائه الراشدين، تربم فيه األحكام وتقام احلدود.

وعندما يعر ض على األمة عارض من عدوان أو هجوم، أو عند القيام ابلفتوحات، يتم جتهيز 
اجليش وإعداده من عدد وعد ة يف املسجد، تقُراًب إىل هللا سبحانه وإعالًء لكلمته ودرءً 
لألخطار اْلم حيقة ابلداير، ورغبة يف نشر اإلسالم يف كل البقاع، إرضاًء هلل اخلالق املقتدر 

 لك امللك جل  وعال.ما
لذلك كان املسجد املكان الذي ت  ْعق د فيه ألوية اجليوش للقادة املتمرسي يف 
القيادة والقتال، الذين يتقون هللا ويراقبونه يف مجيع تصرفاهتم وال يلقون أبنفسهم وال جبنودهم 

ي، ويقومون إىل التهلكة. يف املسجد كان احلاكم يضع اخل طط العسكرية مع قادته اْلم خل ص
إبعداد اجليش وتدريبه على تنفيذ هذه اخلطط متيقني تيقناً اتماً أبن النصر ال يكون بكثرة 
عدد وال عدة وال ختطيط إمنا أييت النصر من عند هللا العزيز احلكيم كنتيجة حتمية إن هم 
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َواَل ﴿ قال تعاىل:أعدوا العدة املمكنة، سائلي هللا نصره اْلم ؤ ز ر الذي وعد عباده املؤمني. 
ِمِنيَ  َن ِإن ُكنُتم مُّؤج َعجَلوج ِإَّنَّ لََننُصُر ﴿. وقال: ]139آل عمران:[ ﴾ََتُِنوا َواَل حَتجَزنُوا َوأَنُتُم األج

َهادُ  َشج َم يَ ُقوُم األج ن جَيا َويَ وج ََياِة الدُّ  . ]51غافر:[ ﴾ُرُسَلَنا َوالَِّذيَن آَمُنوا يف اْلج
ه هللا عن املساجد موضحًا ما كانت عليه يف عهد يقول اإلمام ابن تيميه رمح

أسس  األمة هي املساجد، فإن النيب  األئمة، وجمامع   وكانت مواضع  :  رسول هللا
 قد  العلم واخلطب وفيه ع   مسجده املبارك على التقوى، ففيه الصالة والذكر والقراءة، وتعليم  

العرفاء، فيه جيتمع املسلمون عنده ملا أمههم من أمر دينهم  األمراء وتعريف   األولوية، وأتمري  
 .7ودنياهم

مل تقتصر وظيفة املسجد ومل يكن دوره العبادة والذكر والتسبيح فقط، بل كانت 
 ما يلي:له مهمات شىت ميكننا أن نستخلص منها 

هو مدرسة يومية يتعلم فيها املسلمون أمور دينهم، يتدارسون القرآن  ( املدرسة:1
وحيفظونه، يفقهون منه ما أراد الشارع احلكيم هلم أن يفقهوا، وكل بدوره ينقل ما علم إىل 

خريكم من تعل م القرآن »قال:  أن رسول هللا    من مل يعلم. وقد روي عن عثمان
يقرأ على أصحابه القرآن يعل همهم املراد من أحكامه،  . لذلك نرى رسول هللا 8«وعل مه

وال أيلو ج هداً يف توضيح ما جهلوا من املقصود من اآلايت واألحكام، أيمرهم ابملعروف، 
وينهاهم عن املنكر، وحيُل هلم الطيبات، وحيرم عليهم اخلبائث، كذلك يعل همهم الفقه 

م  القرآن، ينهل منه الناس ما حيتاجونه من والعبادات واملعامالت والعقيدة والفرائض، وعلو 
أمور دينهم ودنياهم، لذلك أشرقت منه أنوار العلم واحلضارة منذ صدر اإلسالم، وختر ج منه 
القادة العظماء الذين فتحوا العامل بنور اإلسالم، وختر ج منه العلماء والدعاة الذين نذروا 

ي املسجد جامعاً ألنه جيمع الناس على كلمة أنفسهم وحياهتم لتعليم الناس وتوجيههم. ومس ه 
اإلسالم، وجيمعهم على الصلوات والعبادات، يوحد كلمتهم ومواقفهم جتاه القضااي اليت قد 
ت عر ض هلم يف احلياة، من خالل تعاملهم مع بعضهم، أو مع الفئات األخرى يف اجملتمع 

املسجد األخوة الصادقة يف الدين، كأهل الذم ة من اليهود والنصارى. فقد تعل م الناس يف 
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فأد وا احلقوق وأدركوا ما عليهم من واجبات، وحفظوا حقوق غري املسلمي فتعاملوا معهم 
تعامالً ي ظهر مساحة اإلسالم ورمحته جلميع أفراد اجملتمع، فكانوا أسوة حسنة ونرباساً صادقاً 

الدين اجلديد الذي يتساوى فيه لكل الفئات وامللل، مما جعل كثرياً منهم يدخلون يف هذا 
احلاكم واحملكوم، احلُر والعبد، األبيض واألسود، ال تفاضل بينهم إال ابلتقوى والتقُرب إىل 

 هللا اخلالق سبحانه، فهو الذي يعلم ما ُيفون وما يعلنون.
: الذكر وحسن العبادة ومها الغاية األهم لبناء املساجد فقد خص ها هللا ( ذكر هللا2

ُهُ ُيَسبُِِح َلهُ ِفيها اِبلجُغُدوِِ ﴿له يف سورة النور: بقو  ُ َأنج تُ رجَفَع َويُذجَكَر ِفيَها اْسج يف بُ ُيوٍت َأِذَن اَّللَّ
صاِل  ِر اَّللَِّ َوِإقاِم الصَّالِة َوِإيتاِء الزَّكاِة  َواْلج رِجاٌل ال تُ لجِهيِهمج ِِتارٌَة َوال بَ يجٌع َعنج ِذكج

َبجصارُ  ماً تَ تَ َقلَُّب ِفيِه الجُقُلوُب َواألج :  عن أ يبه ه ر يْ ر ة  . و ]37-36النور:[ ﴾ََياُفوَن يَ وج ، ق ال 
ئهك ًة ي ط وف ون  يفه الطُر قه ي  ْلت مهس ون  أ ْهل  الذ هْكره، ف إهذ ا و ج د وا إهن  ّلله ه م ال  : »ق ال  ر س ول  اّلل ه 

ل ُموا إهىل  ح اج تهك مْ  : « ق  ْوًما ي ْذك ر ون  اّلل   ت  ن اد ْوا: ه  تهههْم إهىل  الس م اءه »ق ال  ف  ي ح ُفوَن  ْم أبه ْجنهح 
: « الُدنْ ي ا ن ْه ْم، م ا ي  ق ول  عهب ادهي؟ ق ال وا: ي  ق ول ون : ي س ب هح ون ك  ف  ي ْسأ هل  ْم ر ُِب ْم، و  »ق ال  ه و  أ ْعل م  مه

د ون ك   : « و ي ك رب ه ون ك  و حي ْم د ون ك  و مي  ج ه ؟»ق ال  : ه ْل ر أ ْوِنه : «  ف  ي  ق ول  ف  ي  ق ول ون : ال  و اّلل ه »ق ال 
؟ : « م ا ر أ ْوك  : و ك ْيف  ل ْو ر  »ق ال  ؟ف  ي  ق ول  : « أ ْوِنه ي  ق ول ون : ل ْو ر أ ْوك  ك ان وا أ ش د  ل ك  عهب اد ًة، »ق ال 

يًدا، و أ ْكث  ر  ل ك  ت ْسبهيًحا يًدا و حت ْمه :  «و أ ش د  ل ك  َت ْجه ؟»ق ال  : ف م ا ي ْسأ ل وِنه : «  ي  ق ول  ق ال 
: « ي ْسأ ل ون ك  اجل ن ة  » : و ه ْل ر أ ْوه ا؟»ق ال  : ق  «  ي  ق ول  « ي  ق ول ون : ال  و اّلل ه اي  ر ب ه م ا ر أ ْوه ا»ال 

 : : ف ك ْيف  ل ْو أ َن  ْم ر أ ْوه ا؟»ق ال  : «  ي  ق ول  ي  ق ول ون : ل ْو أ َن  ْم ر أ ْوه ا ك ان وا أ ش د  ع ل ي ْه ا »ق ال 
: ف مهم   ْرًصا، و أ ش د  هل  ا ط ل ًبا، و أ ْعظ م  فهيه ا ر ْغب ًة، ق ال  : «   ي  ت  ع و ذ ون ؟حه « ي  ق ول ون : مهن  الن اره »ق ال 

 : : و ه ْل ر أ ْوه ا؟»ق ال  : « ي  ق ول  : « ي  ق ول ون : ال  و اّلل ه اي  ر ب ه م ا ر أ ْوه ا»ق ال  : ف ك ْيف  »ق ال  ي  ق ول 
: « ل ْو ر أ ْوه ا؟ ن ْه ا فهر  »ق ال  : « ارًا، و أ ش د  هل  ا َم  اف ةً ي  ق ول ون : ل ْو ر أ ْوه ا ك ان وا أ ش د  مه : »ق ال  ف  ي  ق ول 

: « ف أ ْشههد ك ْم أ ِن ه ق ْد غ ف ْرت  هل  مْ  ن ْه ْم،»ق ال   ال ئهك ةه: فهيههْم ف ال ن  ل ْيس  مه
إهمن  ا  ي  ق ول  م ل ك  مهن  امل

: ه م  اجل ل س اء  ال  ي ْشق ى ِبههْم ج لهيس ه مْ    .9«ج اء  حله اج ة . ق ال 



 حنو جتديد الفكر اإلسالمي واملؤسسات التعليمية واإلسالمية

156 

ي قرهئ الناس  القرآن، ويعل همهم  : كان رسول هللا ( وعُظ املسلمي وتوجيُههم3     
أحكامه ومعانيه، ويعظ هم يف اجل مع وكثري  من املناسبات كصالة اخلسوف والكسوف، 
واالستسقاء واألعياد، فقد شرع هللا سبحانه اخلطبة يف هذه املناسبات ليبي ه هلم أمور دينهم 

وأحكام، ولتوجيه الناس وتزكية نفوسهم كل حي ألن النفوس حباجة دائماً  من عبادات
 أن رسول هللا  ،عن جابر بن عبد هللا للتزكية، وإن اهلمم حباجة دائمًا إىل شحذ، 

ات قوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الُشح  فإن  الُشح  أهلك من كان  : قال
 كان رسول هللا   وقد، 10«سفكوا دماءهم، واستحل وا حمارمهمقبلكم، محلهم على أن 
ر هلم الرؤى أيضاً،  بينما أان انئم  قال رسول هللا » :لاق  سعيد اخلدري أيب عنيفس ه

ومر  ،رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك
كل   .11«ما أولته اي رسول هللا قال الدينقالوا  .علي عمر بن اخلطاب وعليه قميص جيره

 ذلك كان حيدث يف املسجد.

: املسجد كاملنتدى فيه جيتمع الناس يتزاورون ميزحون يتحدثون ( الدور االجتماعي4
وميرحون، فإذا نودي للصالة هبوا مجيعًا لتلبية النداء، فال عمل  أحب  إىل هللا من الصالة 

وطلب منه دابة يسافر عليها فأراد  جاء رجل من الصحابة إىل رسول هللا على وقتها. 
، أ ن  ر ج اًل أ ت ى الن يبه  ع ْن أ ن س  كما ورد يف السنة   .النيب أن ميازح الرجل ويطيب خاطره

 ُ ، ق ال  الن يبه : اي  ر س ول  اّلل ه، امحْهْلِنه ق ة  : »، ف  ق ال  : و م ا « إهان  ح امهل وك  ع ل ى و ل ده ان  ق ال 
 ُ بهل  إهال  الُنوق  : »أ ْصن ع  بهو ل ده الن اق ةه؟ ف  ق ال  الن يبه كانوا مضرهب املثل يف   .12«و ه ْل ت لهد  اإْله

ابيع الت واد ه والرتاحم والتكافل، كيف ال وهم تالميذ املصطفى، اهتدوا ِبديه، وَنلوا من ين
علمه، وأتس وا به يف كل حياهتم، ويف كل األمور اليت حتدث هلم، فكانوا حبق كاجلسد الواحد، 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له كل األعضاء ابلسهر واحلم ى، فإن احتاج أحدهم شيئاً 
رأيت الناس يتسابقون لكفايته وإغنائه، وإن طلب أحدهم مساعدة وجد املعونة من إخوانه. 

م ْسلهمه ال  ي ْظلهم ه  و ال   ْسلهم  أ خ و ال م  ال» قال: رسول هللا  ، أ ن  عمر رضي هللا عنهما عن ابن
تههه، و م ْن ف  ر ج  ع ْن م ْسلهم  ك ْرب ًة، ف  ر ج  اّلل    يهه ك ان  اّلل   يفه ح اج   ي ْسلهم ه ، و م ْن ك ان  يفه ح اج ةه أ خه

ته   .13«ي  ْومه القهي ام ةه، و م ْن س رت   م ْسلهًما س رت  ه  اّلل   ي  ْوم  القهي ام ةه ع ْنه  ك ْرب ًة مهْن ك ر اب 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=44
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=12838#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=12838#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=12838#docu
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يقضي بي الناس، ويفصل بينهم  : يف املسجد كان رسول هللا ( وظيفة القضاء5
إمنا أان » :قال  رضي هللا عنها، أن رسول هللا  أم سلمة  فعن يف خالفاهتم وتنازعاهتم، 

بشر، وإنكم ختتصمون إيل، ولعل بعضكم أن يكون أحلن حبجته من بعض، فأقضي له على 
فال أيخذنه، فإمنا أقطع له قطعة من  ؛حنو ما أمسع منه، فمن قضيت له بشيء من أخيه

د ر ج  اخللفاء من بعده على ذلك حىت قام املسجد  مقام  احملكمة، يتوىل  فيها  وقد  .14«النار
القضاء من كان لذلك أهالً، وكان يتمت ع حبكمة وعلم  ودراية، أبمر من احلاكم أو الوايل، 

اً أو تعزيراً.  ويقضى فيها ابألحكام حد 
وعقد األلوية، وفيه  : كما أن املسجد كان مركزاً النطالق اجليوش( إعداد اْليوش6

ططهم خلوض غمار املعارك، وكان مقر  قيادة أركان اجليش،  أيضًا كان القادة يعهُدون خه
وجملسًا للشورى حيث يستشري القائد أويل األلباب والنهى يف كل األمور اليت حتتاج إىل 

 املشورة فيما حيدث يف مسرية كفاحهم واجتهادهم ابتغاء مرضاة هللا وثوابه. 
: املسجد هو مكان لعبادة هللا وحده، ( ترسيخ وإقرار معىن العبودية هلل سبحانه7     

والتحرر من كل ه ما يشوب اإلميان من عالئق النفس أو األهواء أو الشرك، حىت يستطيع 
املؤمنون ابهلل إمياانً خالصاً أن ينطلقوا من املسجد لتحرير الناس، كل الناس من عبادة العباد 

 ت، لعبادة رب ه العباد واملخلوقات اخلالق العظيم مالك امللك جل  من خالق.                                                  واملخلوقا
كان جنود احلق ه ينطلقون من املسجد ليحاربوا أعداءهم إعالًء لكلمة هللا، واثقي 

ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن تَنُصُروا ﴿ابلنصر من هللا العزيز احلكيم، إذ بقول يف حمكم التنزيل: 
َ يَنُصرجُكمج َويُ ثَ بِِتج َأقجَداَمُكمج   .]7حممد:[ ﴾اَّللَّ

يف صحيح مسلم فيما رواه عن أيب  وأخرياً وليس آخراً نذكر قول رسول هللا 
 .15«أحُب البالد إىل هللا مساجدها، وأبغض البالد إىل هللا أسواقها»هريرة: 

الذكر والعبادة والعلم والتقوى، ويف األسواق الغش واخلداع واحللف ففي املساجد 
، فكان قدوة حسنة وبيعهلمه فاستعمله يف معامالته وعقوده ابلكذب، فطوىب ملن أفاد من عه 

 . وهللا من وراء القصد.من الناس لغريه

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=54
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=54
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=54
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الفصل العاشر

 جتماعيةالتنمية االعلى  اإلسالمية يف البنوك تمويلال مبادئأثر 

 1نعيم حنك 
 ملخص

 ،النظر يف الدور التنموي للبنوك اإلسالمية إقتصادييا أوالإىل يهدف البحث 
. مث أثر ذلك الدور على اجملتمع الذي ميارس فيه ابعتباره اهلدف الرئيسي  للبنوك

لخص مشكلة البحث يف أثر الدور االقتصادي الذي توت التجاري.البنك نشاطه 
وهي . رئيسيةال مبادئهمن خالل  البنوك اإلسالمية على احلياة االجتماعيةبه تقوم 

 واملتمثلة يف نظام املضاربة ،متيز النظام اإلسالمي عن غريهأساليب استثمارية 
اليت تعترب أهم صور التمويل يف وسنقتصر على هاتني الوسيلتني  .واملشاركة

فنحاول استخراج تلك املبادئ االقتصادية اليت حتكم هاتني االقتصاد اإلسالمي. 
ولن نتطرق الوسيلتني التمويليتني وانعكاس تلك املبادئ على التنمية االجتماعية. 

إىل األدوات األخرى مثل املراحبة واإلجارة وغريها، وسيكون حبثنا من خالل 
 تمثلة يف مايلي:حماور م

 واقع البنوك اإلسالمية.: املبحث األول
دور البنوك اإلسالمية يف متويل التنمية من خالل عمليات املبحث الثاين: 

 املشاركة واملضاربة.
انعكاس مبادئ االقتصاد اإلسالمي على احلياة املبحث الثالث: 

 اإلجتماعية.
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االقتصادية،  التنمية اإلجتماعية، التنمية  البنوك اإلسالمية،الكلمات املفتاحية: 
 املشاركة، املضاربة.

 
 :مقدمة

ألهنا  ؛لفعالة يف نشاط اإلقتصاد املعاصرتعترب السوق املالية أحد أهم الوسائط ا
القناة األهم اليت توفر للمتعاملني االقتصاديني ما حيتاجونه من سيولة مالية 

زاد االهتمام هبذه األسواق  وقروض ومتويل ملختلف مشاريعهم االستثمارية. ولقد
املالية حديثا خاصة بني فقها االقتصاد اإلسالمي لتحديد ما يوافق الشرع منه 

د تلك العمليات وتطورها مع طلوع كل فجر نظرية وذلك لتجد   ،وما خيالفه
رص للمسلم لالستفادة من أرابح هذه منح الف   أيضا من أجلاقتصادية جديدة. و 

تكون أرابحه حالاًل ومتوافقة مع ما يقره الشارع  النشاطات، مع ضمان أن
أاي  هاا ﴿ ألن الكسب احلالل مطلب شرعي وأمر إهلي، فقد قال تعاىل:و احلكيم.  َيا

 قال ،[105]املؤمنون: ﴾الر س ل  ك ل وا ِمنا الطَّيِِبااِت وااْعمال وا صااحِلًا ِإيِنِ ِباا ت اْعمال ونا عاِليم  
وتعليق من الطيبات بكسب ...  قوله: كلوا لإلابحةواألمر يف )يف تفسريها 

اإلابحة املستفادة من األمر شرط أن يكون املباح من الطيبات، أي أن يكون 
. وذلك األمر مبسوط 2املأكول طيبا... والطيبات: ما ليس حبرام وال مكروه(

ومستفاض يف كتب الفقه وأحكام السوق القدمية واملعاصرة. إال أننا لن نستطرد 
عن الدور االقتصادي  الذي ينجر يف تلك األحكام الفقهية، وإمنا نتطرق إىل األثر

على احلياة  وأثره مية االقتصاديةمتعلبه البنوك اإلسالمية يف التن أن الذي حتاول
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من خالل النظر يف املبتدئ الرئيسية لالقتصاد اإلسالمي اليت تقوم ، االجتماعية
 اإلسالمية.عليها السوق املالية يف البنوك 

 
 واقع البنوك اإلسالميةاملبحث األول: 

 مفهوم البنك اإلسالميأوال: 
حيث كانوا يضعون األنواع املختلفة  Bancs  إيطالية األصل بنكيف اللغة كلمة 

من العمالت اليت يتعاملون فيها على موائد ذات واجهة زجاجية، وكانوا إذا 
حكم عليه أبن حيطم اجلمهور مائدته توقف أحدهم عن أداء التزاماته قبل غريه 

علًنا إمعاًًن يف حتقريه، ومنها اشتق األصل من كلمة اإلفالس يف مجيع لغات 
، جاء يف املعجم الوسيط: البنك مؤسسة مالية لعمليات االئتمان 3الدول األوربية

 .4ابالقرتاض واإلقراض
ك أما تركيب الكلمة: البنك اإلسالمي، فمفهومه يف العموم هي تل

 اليت تلتزم ابلشرع يف معامالهتا ونشاطاهتا التمويلية والقرضية. املؤسسات املصرفية
 :البنك يف االصطالح

جاء يف تعريفها يف اتفاقية إنشاء االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية: "تلك البنوك 
أو املؤسسات اليت ينص قانون إنشائها ونظامها األساسي صراحة على االلتزام 

 .5وعلى عدم التعامل ابلفائدة أخًذا وعطاء" ابلشريعة،
"البنك اإلسالمي هو مؤسسة نقدية مالية، تعمل على ومن التعاريف أيضا:  -

جذب املوارد النقدية من أفراد اجملتمع وتوظيفها توظيًفا فعااًل، يكفل تعظيمها 



 حنو جتديد الفكر اإلسالمي واملؤسسات التعليمية واإلسالمية

164 

، ومنوها يف إطار القواعد املستقرة للشريعة اإلسالمية، وِبا خيدم شعوب األمة
 .6ويعمل على تنمية اقتصادَيهتا"

البنك اإلسالمي هو "مؤسسة مالية مصرفية لتجميع األموال وتوظيفها يف  -
نطاق الشريعة اإلسالمية، ِبا خيدم بناء جمتمع التكامل اإلسالمي، وحتقيق عدالة 

 .7التوزيع، ووضع املال يف املسار اإلسالمي"
 مجيع معامالهتا ونشاطها البنك اإلسالمي: "مؤسسة مصرفية تلتزم يف -

االستثماري وإداراهتا جلميع أعماهلا ابلشريعة اإلسالمية ومقاصدها، وكذلك 
 .8أبهداف اجملتمع اإلسالمي داخليًّا وخارجيًّا"

من خالل هذه التعاريف املختلفة جند أن البنك اإلسالمي هو املؤسسة 
الهتا املصرفية، وتركيب املصرفية اليت تلتزم أبحكام الشريعة اإلسالمية يف معام

الكلمة من مركبني البنك واإلسالمي، يعين إلتزام كامل املؤسسة ابألحكام 
الشرعية وإن مل يكن يف املعاملة املالية وإمنا حىت يف العالقة اإلنسانية اليت تربط 
أهل البنك اإلسالمي ابجملتمع، وهو من العالقة اإلجتماعيية اليت سنتطرق إليها 

 التالية. يف مباحثنا 
نشاطه االلتزام يف  إىل ضافة، وابإلل تعريف البنك اإلسالميولكي يكتم

و متويل أي عدم االستثمار أريعة اإلسالمية، و ومعامالته املختلفة بقواعد الش
االلتزام ِبقاصد الشريعة يف ابتغاء  . وال بد من إضافةأنشطة خمالفة للشريعة

مصلحة اجملتمع اإلسالمي، ومن مث العمل على توجيه ما لديه من موارد مالية 
ن القيم األخالقية والقواعد الشرعية تستلزم تقدمي النصيحة إل، خدمة اجملتمعإىل 

 .للعمالء والتشاور معهم لتحقيق مصاحلهم الفردية يف إطار املصلحة االجتماعية
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 .واقع البنوك اإلسالمية االقتصادي واالجتماعياثنيا: 
نشور على موقعه الرمسي أشار إىل: )أن التمويل املر السنوي ملركز مناء ييف التقر 

مت إحصاء أكثر من  م، حيث2010اإلسالمي حقق تطورات كبرية يف  سنة 
بلدا يف العامل. كما قدر  75مؤسسة مالية إسالمية موزعة على أكثر من  300

م، وذلك ِبعدل منو سنوي 2011بليون دوالر يف  1.3أن األصول قيمت ب 
ة للمؤسسات الصغري يف املائة، وأشار إىل أن التمويل اإلسالمي  19متوسط 

 االقتصادية واالجتماعية.املتوسطة وسيلة مهمة لدفع عجلة التنمية و 
كما جاء يف التقرير أبن املالية اإلسالمية هتدف ابألساس إىل حماربة 
الفقر واإلقصاء، ودعم الشراكة والتشغيل، كما أهنا تروم تقوية األخالقيات 

اإلسالمية  وأشار التقرير إىل أن املصارفوالعيش الكرمي لكل مكوًنت اجملتمع، 
 ميكنهاأهدافها اليت ختتلف عن املصارف التقليدية، من خالل مبادئها اخلاصة و 

هذا من خالل تبين هذه و  .َيدة يف حتقيق التنمية املستدامةأن تلعب دور الر 
 .وانبها املختلفة خاصة االجتماعيةاملصارف املسؤولية من ج

وذلك أن التنمية االقتصادية واالجتماعية هي التحدي الذي يواجه 
سالمي الذي ينتمي برمته إىل جمموعة الدول النامية، كما مجيع الدول يف العامل اإل

أنه ال خالف بني مجيع االقتصاديني يف أن عملية التنمية حتتاج إىل أعباء متويلية 
يف مجيع مراحلها وأن النهوض ابجملتمع من كبوة التخلف االقتصادي واالجتماعي 

ير عن أن ما مييز يتطلب مجيع القوى يف اجملتمع مادية ومعنوية. وكشف التقر 
البنوك اإلسالمية يف جمال األعمال املصرفية حتديًدا هو استبدال عالقة القرض 
بعالقة املشاركة، وعالقة الفائدة بعالقة الربح، وهذه العالقة هي اليت حتدث 
التغيري اجلذري يف األدوات واالهتمامات، ومن ذلك يتبني الدور اهلام الذي 
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سالمية لتحقيق ما تطمح إليه الدول اإلسالمية وشعوهبا ميكن أن تلعبه البنوك اإل
 .9من تقدم وهنضة واستقرار(

من خالل التقرير تضح ذلك الرتابط املوجود بني واقع البنوك اإلسالمية 
 وأثرها على التنمية االجتماعية.

 
املبحث الثاين: دور البنوك اإلسالمية يف متويل التنمية االقتصادية من خالل 

 .املشاركة واملضاربةعمليات 
 أركان االقتصاد اإلسالميأوال: 

 .أصحاب تلك النظرَيت لكل النظرَيت االقتصادية أسس قائمة عليها وضعها
 .إىل نظرية زينك وغريها إىل النظرية االشرتاكية الرأس ماليةمن نظرية االقتصاد 

ثالثة أركان  ، وهيولالقتصاد اإلسالمي أيضا مبادئ أساسية يقوم عليها
 نتطرق إليها فيما يلي. ،10رئيسية

 الركن األول: امللكية املزدوجة
وامللكية  امللكية اخلاصة اليت خيتص الفرد بتملكها ومتلك رأس ماهلا دون غريه،

العامة هي امللك املشاع ألفراد اجملتمع فتحصل به املنفعة للجميع. واالقتصاد 
يقوم على تلك امللكيتني يف  اإلسالمي على خالف النظرية املاركسية والتقليدية

آن واحد، وحيقق التوازن بني مصلحة الفرد ومصلحة اجلماعة، ويعرتف هباتني 
 سالمي علىعارض بينهما. فيحرص االقتصاد اإلاملصلحتني ما مل يكن هناك ت

م أما لو حصل التعارض فإن اإلسالم يقد .التوفيق بينهما إىل أبعد احلدود



الفصل العاشر

167 

بت هذا ويف األدلة الشرعية الكثري ما يث .لفردمصلحة اجلماعة على مصلحة ا
قوله صلى هللا عليه وسلم )ال يبيع حاضر لباد( املبدأ وحيققه ونذكر منها

يعين أن يكون له مسساراً فريفع السعر على الناس أبعلى مما لو ابع البادي  11
فاملتلقي سيشرتي  13قوله صلى هللا عليه وسلم : )ال تلقوا الركبان(و  .12بنفسه

الناس من الشراء من  ما را وهو فرد قد حا  ،بسعر أقل وسيبيع الناس بسعر أعلى
 الركبان أنفسهم بسعر أقل.

 . : احلرية االقتصادية املقيدةالركن الثاين
حبَّذ اإلسالم نظام املنافسة الكاملة الشريفة الذي مينع فيه االحتكار، والذي 

ملشرتين دون تدخل من جانب وايتحدد فيه مثن السلع طبقاً ملساومات البائعني 
إال أن هذا كان يف عصر صدر اإلسالم حيث كانت صفات الورع . الدولة

والتقوى والتدين هلا السيطرة املطلقة على النفوس، مث أفىت الفقهاء السبعة يف 
وضع حد جلشع التجار، ومنع املدينة جبوار تدخل الدولة لتسعري احلاجيات و 

 .الغنب
احلرية االقتصادية أصبح مقيداً فيما جييزه تشريع اإلسالم من وبه يتبني أن مبدأ 

جيوز لإلنسان اخلروج عليه كالتعامل ابلراب  نشاط اقتصادي اجتماعي لألفراد، وال
هذه احلرية مطلقة غري حمدودة كما يف النظام الرأمسايل، وال هي غري و  ،واالحتكار

بقول  ضمن حدود معينة،موجودة كما يف النظام االشرتاكي، وإمنا هي مقررة 
قييد احلرية وت. 14«دعوا الناس يرزق هللا بعضهم من بعض»: الرسول 

االقتصادية يف اإلسالم يعين إجياد الضوابط الشرعية يف كسب املال وإنفاقه 
  .لتحقيق الكسب احلالل والنفع العام ألفراد اجملتمع
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الكسب  وخالف النظام اإلسالمي النظام الرأمسايل الذي أطلق حرية
من غري قيود أو ضوابط، وخالف النظام االشرتاكي الذي صادر احلرية فمنع 

جعل هناك حرية اقتصادية ولكنها مضبوطة  اإلسالم حيث أن. الناس من التملك
 : ابلشروط اآلتية

األصل يف  ، حيث أنأن يكون النشاط االقتصادي مشروعا :األولالشرط  -
فمساحة احلالل يف االقتصاد ، بتحرميهاإلابحة إال ما ورد النص األشياء 

 .ولكن بشرط أن ال خترم نصاً يقتضي حرمة هذا النشاط االقتصادي ،واسعة
 أو التملك يف الفرد حق ن، حيث إابآلخرين اإلضرار نعالشرط الثاين: م -

 اجلماعة يف عضو الفرد أن على اإلسالم يف إليه ينظر ابمللك االنتفاع
 استعمال أو التملك يكون أن بداهة يصح فال األموال، يف هللا عن املستخلفة

 ابجلماعة لإلضرار طريقاً  امللك
أوجب اإلسالم االعتدال يف النفقة  :والتقتري اإلسراف منعالشرط الثالث:  -

واالا جتاْعاْل ياداكا ماْغل ولاًة ِإىلا ع ن ِقكا واالا ت اْبس ْطهاا ك لَّ اْلباْسِط لقوله تعاىل: ﴿
 .[17]اإلسراء:  ﴾مال وًما حماْس ورًاف ات اْقع دا 

وهي أهم الشروط اليت نكتفي بذكرها العتبار الشروط األخرى تندرج 
 حتت واحدة من هذه الشروط، بشكل.

 الركن الثالث: التكافل االجتماعي
لصفات اجلسدية والنفسية من احلقائق الثابتة أن أفراد النوع البشري يتفاوتون يف ا

فاوت سيكون يف إجياد نوعية فإن هناك ت، هذا التفاوت وبناء على ،والفكرية
 . وابلتايل سيكون هناك أفراد يف اجملتمعوابلتايل مقدار احلصول على املال ،العمل

ي ينفقونه على حاجياهتم ، ال جيدون كفايتهم من املال الذوحمتاجني معوزين
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والتعاون وسد . وهلذا جاءت عدة تشريعات إسالمية لتحقيق التكافل الضرورية
 :منها ،حتياج من أفراد اجملتمعالنقص لدى أهل اال

، إعطاء بيت املال ألهل احلاجات، الزكاة لسد حاجات املعوزين
النهي عن اإلسراف والبذخ ، اإلنفاق الواجب على األقارب ومن تلزمه نفقته.

شرعت الكفارات ، حتقيقًا للتوازن االجتماعي ومراعاة لنفوس احملتاجني
قات والقروض واهلبات وصدقة الفطر واألضاحي والعقيقة وغريها لتحقيق والصد

 .مبدأ التكافل والتعاون بني أفراد اجملتمع
 

املبادئ االقتصادية اليت تعترب أركان االقتصاد  مما سبق معنا من
اإلسالمي، وابعتبار البنك أحد أهم الفاعلني يف االقتصاد اإلسالمي، حيث أنه 

النشاط االقتصادي بكامل دورته بعيدا عن التعامل مع البنوك، ال يتوقع حدوث 
وخاصة منها اليت ختدم  مي أن ميتثل لتلك املبادئ العامة.فإنه على البنك اإلسال

الفكرة األساسية للبنوك اإلسالمية قائمة أفراد اجملتمع بكافة أشكاله. خاصة وأن 
مر واملالك مودع، فنتائج على املشاركة يف املخاطر، حيث أن البنك يعترب مستث

ذلك النشاط االقتصادي دائما تكون مشرتكة بني البنك والعميل. وهذا ما يدفع 
وهي أحد  ،حتقيق ذلك الربح الذي يكون بينهما من أجلالطرفني على العمل 

يف هذا ومنه حتقيق عدة مبادئ  ،بني البنوك التقليدية واإلسالميةأهم الفروق 
 شرتكة، التكافل، االبتعاد عن احلرام يف التعامل.امللكية امل اجلانب، وهي

 التمويل بعمليات املشاركة واملضاربة :اثنيا
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تتعدد وتتنوع األنشطة التمويلية للبنوك اإلسالمية، فال يقتصر نشاطها على 
سط والطويل كالبنوك األجل القصري كالبنوك التجارية، أو على األجل املتو 

 .االستثمار واألعمال
التمويل متنوعة، تتمثل أغلبها يف أساليب التمويل يف البنوك اإلسالمية و 

واملتجارة، ابملشاركة، والتمويل ابملضاربة، وبيع املراحبة، وبيع السلم، واالستصناع، 
. على أن حدود حبثنا كما سبق معنا سيكون يف عملييت املضاربة ةر واإلجا

 وبني يف هذا اجلزء من البحث.واملشاركة. ومنه سنورد ما يتعلق هبذين األسل
 :املضاربة أو )املقارضة( -أ
شراكة يف الربح بني رأس املال والعمل، وتقوم اليتمثل هذا األسلوب يف  

املضاربة عمليا بني أصحاب حساابت االستثمار، ابعتبارهم مزودين للمال، 
يعلن املصرف اإلسالمي رغبته و  (واملصرف اإلسالمي كمضارب )الشريك العامل

يف قبول أموال أصحاب حساب االستثمار، ويتم حتديد األرابح يف االتفاق 
املعقود بني الطرفني، يف حني يتحمل اخلسائر مزود األموال، ابستثناء حاالت 
سوء التصرف اإلداري أو اإلمهال أو انتهاك الشروط املتفق عليها من قبل املصرف 

 .15اإلسالمي
مشروعات البنية األساسية، ويصلح أسلوب املقارضة لتمويل 

ومشروعات القطاع العام، ذات العائد اإلداري، أي املشروعات العامة املولدة 
للدخل، وكذلك ملشروعات إنتاج سلع وخدمات قابلة للبيع يف 

ويالحظ يف الواقع العملي ضعف جلوء البنوك اإلسالمية هلذه الصيغة  ،16السوق
. وختتلف األمانة لدى بعض العمالء بسبب عدم قدرة البنك على الرقابة وقلة
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أنوااع املضاربة من حيث الشروط ومن حيث رأس املال ومن حيث أطراف 
  املضاربة ِبكن أن وضحها يف اجلدول التايل.

 
حيث  ،عترب صيغة التمويل ابملضاربة من أهم الصيغ التمويلية اإلسالميةت

 ،ِبشاريع خمتلفةقيام يلتقي فيها أصحاب األموال مع أصحاب العمل لل
ومل تعد تقتصر على  .زراعية أو جتارية وحىت اخلدماتية منها سواء صناعية

جال، كما أهنا تستخدم يف خمتلف اآل  .التجارة فقط كما كان احلال سابقا
هذا التنويع الذي توفره هذه الصيغة  .قصرية، متوسطة وطويلة األجل

واليت  صغرية واملتوسطةجعلها حمطة إقبال العديد من املشروعات خاصة ال
 تعد أحد أهم تطوير اقتصادَيت الدول يف الوقت املعاصر.

 التمويل ابملشاركة -ب
يقصد ابلتمويل ابملشاركة يف البنوك اإلسالمية ما يعرف يف الفقه اإلسالمي 

وذلك يف إطار . 17بشركة العنان يف رأس املال )شركة عقود ابألموال عنان
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اإلسالمي. واملشاركة نوع من الشراكة بني املصرف املعامالت املالية يف الفقه 
اإلسالمي وعميله، حيث يساهم كل من الطرفني برأمسال الشراكة بشكل 
متساوي أو متفاوت لتأسيس مشروع جديد أو املشاركة يف مشروع قائم. ويكون 
كل من الطرفني مالك لرأس املال على أساس دائم أو متناقص، وحيصل على 

 .اخلسارة بصورة متناسبة مع رأمسالهالربح أو يتحمل 
اخلالف بينهم قائم إال أن  .ع من الشركة جائز ابتفاق الفقهاءوهذا النو 

لذلك جند نوع من التشديد يف التمويل هبذا األسلوب يف  .يف بعض شروطها
الربح واخلسارة، ابعتباره اهلدف من أتسيس املصارف اإلسالمية، واستعماله يبقى 

اللجوء إىل األساليب األخرى الشبيهة ابلدين، ومها املراحبة ًندرا حبيث يتم 
 .واإلجارة

تقدمي املصرف والشريك )الزبون(  ركة يف واقع التطبيق املصريف هيفاملشا
أو املسامهة يف  ،املال بنسب متساوية أو متفاوتة من أجل إنشاء مشروع جديد

حبيث يصبح كل واحد منهما ممتلكاً حصة بنسبة معلومة يف رأس  ،مشروع قائم
جبها مستحقًا للحقوق ومتحماًل ويكون ِبو  .املال بصفة اثبتة أو متناقصة

مع توقيع عقد شرعي وقانوين بني الطرفني حاوًَي لكل الشروط  ،لتزاماتلال
 .واحلقوق والواجبات

رنة ومتعددة وشاملة لكل أهنا صيغة م ،من مزاَي صيغة التمويل ابملشاركةو 
سترياد والتمويل الزراعي والصناعي واحلريف ات التجارة احمللية والتصدير واالعملي

 كمايلي:حتديد أنواع وأشكال املشاركة  واملهين... اخل، وميكن 
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 انعكاس مبادئ االقتصاد اإلسالمي على احلياة اإلجتماعية.املبحث الثالث: 
االلتزام الشريعة اإلسالمية يف أحكامها املتعلقة ابملعامالت املالية على حرصت 

 ،بشكل عام تدخل اإلسالم هبيكل السوق. و ابلضوابط األخالقية والشرعية
وفلسفة . حيث حرم كل عقد يؤدي إىل الراب والظلم والغرر والغنب والتدليس

وبطبيعة احلال  .فةأساسية للمنافسة الكفؤة الشرياإلسالم يف ذلك أهنا شروط 
أي السوق  ة والبنوك اإلسالمية،بدأ على السوق املالية اإلسالميينطبق هذا امل

. ومل تقف األحكام الشرعية عند احلد االقتصادي يةاملنضبطة ابلضوابط الشرع
أن تكون تلك والفوائد املادية وإمنا حرصت  الشريعة اإلسالمية أيضا على 

جتماعية، ابعتبار املال وسيلة لسعادة التنمية االمسامهة يف األحكام خادمة و 
وسنورد يف ما يلي كيف  أفراد اجملتمع وحتقيق مصاحلهم الدنوية والدينية معا.
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تنعكس تلك األحكام االقتصادية يف عملييت املشاركة واملضاربة على اتنمية 
 اإلجتماعية.

 :منع االحتكارمبدأ  -1
ارابت غري األخالقية من بعض يف األسواق املالية املعاصرة تكثر املض

ليس بغرض  ،املتعاملني ابلسوق املايل فيقومون بشراء األوراق املالية وبيعها
وهذا ما  .ولكن بغرض التأثري على األسعار لصاحلهم ،االستثمار أو اإلسرتابح

لكن يف السوق اإلسالمية  ،يؤدي إىل ظهور ميول احتكارية يف هذه األسواق
ن الناظر يف العقود اإلسالمية يرى أهنا عقود التوجد مثل هذه املضارابت أل

 وعلى رأس تلك العقود عقود ،هتدف إىل االستثمار احلقيقي وليس الومهي
 :قال  :قالعن أنس بن مالك ف ،اإلسالم قد حرم االحتكار وقد ،املشاركات

 .18«احملتكر ملعون واجلالب مرزوق»
خالل اعتمادها على املشاركة كوسيلة للتمويل من اإلسالمية املصارف ف

القضاء على االحتكار الذي تفرضه بعض الشركات  تساهم بشكل كبري يف
عبارة عن  فإن هذه الشركات تلجأ إىل إصدار أسهم ،املسامهة على أسهمها

شركة متكنها من احلصول على رأس مال جديد وإبقاء أسهم ال سندات بفوائد
تلك أما املصارف اإلسالمية فإهنا ال تصدر  ،حمصورة يف يد املسامهني فقط

من حمرمات أقر هبا فقهاء االقتصاد والشريعة اإلسالمية. ملا حتويه  السندات
واحملظور الشرعي فيها أييت من الفائدة اليت يعطاها أصحاب السندات، فهي 

البنوك  -أي  بل أهنا .النسيئةزَيدة يف قيمة القرض مقابل األجل وهي عني راب 
تفتح ابب االكتتاب  ،وهبدف زَيدة رأس املال والتوسع يف أعماهلا -اإلسالمية

 .على أسهمها أمام مجيع الراغبني يف ذلك
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واألثر اجلتماعي يف ذلك هي منح الفرص جلميع أفراد اجملتمع من أجل 
سوات إجتماعية حتصيل الربح والدخول يف العملية االقتصادية، ومنه حتقيق م

 من حيث مستوَيت الفقر والغىن.
 :املسامهة احلقيقية يف التنمية االقتصاديةمبدأ  -2

االستثمارات فيه  إن من شروط حتقيق قيمة مضافة يف االقتصاد أن تكون
أسلوب  ، فاالعتماد علىالية اإلسالميةوهذا ماتتميز به األسواق امل ،حقيقية

املشاركة يقتضي توفر عنصرين، يفكران معا يف اختاذ القرار ويتحمالن معا 
. وذلك لتحقيق ربح مسؤوليته، وليس فرد واحد هو من يفكر ويتحمل املسؤولية

 حقيقي يتم اقتسامه بني الشريكني ابلشروط املتفق عليها عند بداية العقد.
تناقض بني األهداف الكلية اليوجد واألثر االجتماعي من هذا املبدأ أنه 

. حيث يرتبط يف التنمية االقتصادية وآلية تعامل األفراد يف السوق اإلسالمية
الفقر  على اعتبار أنقتصاد ارتباطا وثيقا، تطور األوضاع االجتماعية بتطور اال

 على األخالق االجتماعية واآلداب العامة لألفراد.أيثر والعوز 
 : يف رأس املال العملية االستثمارية املشاركة -3

وحيدد  ،رأس املال يقدم بني الطرفني يف عمليات التمويل ابملشاركة يكون
، ِبا يف ذلك حجم رأس عقد املشاركة الشروط اخلاصة بني األطراف املختلفة

 املال الذي يشارك به كل كل طرف.
أبهنا عقد بني طرفني يقدم كل منهما مقدارا معلوما من  عرف املشاركةوت  

ويكون فيه احلق ابلتصرف يف املال تصرفا كامال ابعتباره شريكا  ،رأس املال
. أما اخلسارة الطرفنيويتم توزيع الربح حسب ما يتم االتفاق عليه بنب  ،ومالكا له

 .19فتوزع حسب نسبة املشاركة برأس املال
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ي هلذا املبدأ يف إعطاء الفرصة لصاحب الدخل الضعيف ويربز األثر االجتماع
للمشاركة يف االقتصاد واالستثمار، ومنحه الفرصة للدخول لسوق العمل الذي 
حيتاج رؤوس أموال كبرية، والذي يدر فوائد كبرية أيضا. كما أنه حيق له التدخل 

مينع  يف شؤون تسيريها، وأن يكون عضوًا يف إدارة جملس شركة االستثمار، ما
تعسف أصحاب املال يف التحكم يف مصري من ال ميلك رؤوس أموال كبرية.  

 وفيه مساوات إجتماعية وإلغاء للفوارق اليت حتددها قيمة رؤوس األموال.
 :واخلسارةاملشاركة يف الربح مبدأ  -4

عقد املضاربة من أكثر العقود أمهية للنشاط االقتصادي الذي يعتمد على 
فعن طريق هذا العقد ميكن متويل مشروعات إنتاجية . واخلسارةاملشاركة يف الربح 

على مستوَيت حجم خمتلفة، ولقد اعتمدت البنوك اإلسالمية على هذا العقد 
وذلك بعد أن مت تطويره إىل ما يسمى  .لالستثمارمن جهة تعبئة األموال القابلة 

ة من العمالء، ابملضاربة املختلطة أو اجلماعية حىت يتالءم مع األعداد الكبري 
كذلك دعت ظروف النشاط املصريف اإلسالمي يف ظروف التنافس مع النشاط 
املصريف التقليدي، وحتت مظلة القواعد املصرفية السائدة إىل إاتحة قبول أموال 
من العمالء على مدار العام دون حتديد ألوقات بعينها تبدأ فيها عمليات مضاربة 

د أصبح التلقي لألموال على أساس املضاربة معينة أو تنتهي فيها، ومن مث فق
مستمرا دون توقف أو دون حتديد لبداية أو هناية، وهي صيغة مستحدثة متاما مل 
تعرف يف القدمي، ولكنها تظل مقبولة بشروط حىت ال تنحرف عما تقرره الشريعة 

 .اإلسالمية
وعات وبينما يرتبط التمويل التقليدي من البنوك بقدرة األفراد أو املشر 

على الوفاء ابلدين وفوائده فإن التمويل ابملضاربة يرتبط مباشرة ابلقدرة التنظيمية 
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فالبنك حينما يقبل مبدأ املشاركة يف الربح أو اخلسارة  .نشاط إنتاجي والنجاح يف
داخل اإلطار اإلسالمي فإنه يقوم بتمويل رجال األعمال األكفاء واألمناء الذين 

 .لديهم مشروعات واعدة
املصرفية اإلسالمية أن صيغة املضاربة اجلماعية أو املختلطة  النشاطاتأظهرت و 

جنحت جناحا كبريا يف جتميع املوارد التمويلية، أما من جهة جناحها يف جتميع 
املوارد فذلك ألن صيغة املضاربة املختلطة املستمرة خفضت درجة املخاطرة اليت 

إىل أدىن حد ممكن، ومسحت بتوزيع  يتضمنها مبدأ املشاركة يف الربح واخلسارة
 دوري لألرابح، وهو األمر الذي يتفق مع رغبات معظم العمالء.

واألثر االجتماعي هلذا املبدأ يتمثل يف تلبية رغبات مجيع العمالء يف 
احلصول على الدخل طول أَيم السنة، حبث أنه ال ميكن لرب العمل الذي دخله 

حصل على عائده، بينما رجال األعمال الذين حمدود االنتظار ملدة طويلة حىت يت
لديهم سيولة دائمة ال يهتمون مىت دفع البنك وإن أتخر يف ذلك طاملا أنه سيتم، 
وفيه عدالة إجتماعية العطاء رجال األعمال الناشئني الضمان يف اإلقدام على 
االستثمار دون اخلوف من انعدام السيولة مستقبال. كما حيمي أصحاب الدخل 

عيف من حتمل اخلسارة وحدهم، وذلك عكس ما يقوم عليه نظام القرض الض
 مثال.

 
 حق التملك ابلتخارج -5

تقوم املشاركة بني طرفني أحدمها املصرف وأي طرف أخر سواء كان فردا 
أم شركة يكون فيها احلق للشريك أن حيل حمل املصرف يف ملكية املشروع املشرتك 

. على أن ال يتم دفع نصيب على دفعاتذلك أما دفعة واحدة أو و  ،بينهما
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الفرد أو الشركة من األرابح املتحققة كجزء من اسرتداد قيمة حصة املصرف أي 
أن الشريك يف النهاية سيتمكن من متلك املشروع بعد أن متكن من رد التمويل 

 .20إىل املصرف
يف أن  عطاء الفرصة للضعيفويظهر األثر االجتماعي يف هذا املبدأ يف إ

اجلزئي. وهو  خارجالتملك وحتسني حالته االجتماعية بطريقة ميسرة من خالل الت
من خالل الشراء أو  مقارنة ابمتالك شركة دفعة واحدة يف التملك أيسرطريق 

، أو من أعباء الديون. ومنه املسامهة ملا يتطلبه من رؤوس أموال كبرية ،االقرتاض
 مع اليت حتددها نسبة الغنا والفقر.يف القضاء على الفوارق الطبيقة بني اجملت

 :خامتة
بعمليات خمتلفة هتدف مجيعها إىل تدعيم التنمية يف تقوم املصارف اإلسالمية 

ولالستثمار اإلسالمي طرقا  ،وأييت االستثمار يف مقدمة العمليات ،اجملتمع
سؤولية . فاملوأساليب متميزة وعديدة هتدف كلها إىل حتقيق الربح احلالل

وهو مد يد العون واملساعدة  اإلسالمي، تقع على عاتق املصرفاليت جتماعية اال
. ابعتبار أن االتصاف بصفة اإلسالمي ال يقتصر على للمجتمع الذي يعمل فيه

االلتزام ابألحكام الشرعية يف تعامالته التجارية، وإمنا يتعدى ذلك إىل تعامالته 
ما ميكن أن يقحمه ألعضاء  وأهم مع مكوًنت اجملتمع من مؤسسات وأفراد.

هذا اجملتمع هنا هو إبعادهم عن االقرتاض ابلفائدة لذلك يتم منح أي فرد من 
 .أفراد اجملتمع املسلم هذا القرض سواء كان زبون املصرف أم ال
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 نتائج:
من خالل استعراض أساليب التمويل املعتمدة من قبل البنوك اإلسالمية يتبني  

كثرية عتبارات  ة االقتصادية واالجتماعية وذلك الالتنمي أهنا األقدر على حتقيق
 :منها

 ،سالمياإلصريف املنظام ال يفنظام التمويل ابملشاركة كما ينبغي أن ميارس  .1
يعتمد أساسا على جدوى املشروع االقتصادي والثقة يف جدية صاحبه 

 ، ومن مت حتقيق عدالة اجتماعية يف منح الفرص.وخربته
من املوارد النقدية على  املالتتوفر البنوك اإلسالمية على قدرة كبرية يف توزيع  .2

 أفضل االستخدامات ألغراض التنمية االقتصادية واالجتماعية. 
لدخل القومي، وهذا أمر يف اتوزيع  تتيح أدوات فعالة يفاملصرفية اإلسالمية  .3

 .جتماعيةألمهية لعدالة التنمية االغاية ا
حتقيق العدالة االجتماعية أساليب التمويل يف البنوك اإلسالمية فعالة يف  .4

، من خالل إاتحة فرص اجملتمع طبقاتوحفظ التوازن االجتماعي بني 
 التملك.

النظام املصريف اإلسالمي القائم على املشاركة اليت تشجع اإلنتاج وتوزيع  .5
 الفائدة سعرعكس نظام  .دخل األعمال اإلنتاجية بشكل عادل وكفء

يشجع السلوك السليب، ومن مث يف توزيع الدخل على حنو غري عادل  الذي 
بني الكساىل جهة وأولئك الذين يعملون ويواجهون خماطر ومتاعب النظام 

 .املصريف اإلنتاجي
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تساهم كذلك يف تشجيع السلوك اإلجيايب لدى األفراد، البنوك اإلسالمية   .6
عنصرين، يفكران معا يف اختاذ القرار  ذلك أن أسلوب املشاركة يقتضي توفر

 .ويتحمالن معا مسؤوليته
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الفصل احلادي عشر
 السرية النبوية كتابةوليم ميور يف   ج املستشرقاختالل منه

 دراسة حتليلية
 1عبد الصمد شيخد. 

 
اليت تعترب قدوة ومنودجا  إن سلوك املسلمني يف حياهتم عامًة منحصر على مآثر نبيهم 

لى حياهتم أمثل لطريقة احلياة. وهذا السلوك ليس مبحدد إىل حياهتم الفردية بل يشتمل ع
اإلجتماعية وما يتبعها من املبادئ واألسس اليت عليها قوام نظامهم. وهذه العالقة بني 
األمة ونبيها ال جندها يف أية أمة إال األمة اإلسالمية. وهذه هي الصفة اليت متيز اإلسالم 
عن األداين األخرى مبا جند فيه من تفاصيل جزئية جلميع مراحل احلياة الفردية 

 ماعية.واالجت
إن العامل الغريب ملا جنح يف استعمار البالد اإلسالمية يف القرن الثامن والتاسع 
عشر شعر أبنه مازال يف بداية الطريق يف مسخ اهلوية اإلسالمية وحمبتها من الشعوب 
اإلسالمية ومل ينجح يف اتثري الشعوب املستعمرة أبفكارها الرائدة اليت كان يعتربها مثرة 

املاضية. وملا خاضوا مزيدا يف القضية وصلوا إىل النتيجة أبن السبب األكرب  جهود القرون
هلذا الفشل هو حمبة األمة بنبيها، وهذه احملبة يف احلقيقة تديل هبا إىل اتباع كل ما أثر عن 

، وهذا هو رمز حياة عامة املسلمني، فتوجهوا إىل إاثرة الشكوك والشبهات عن نبيها 
أساس مع إشعار عامة الناس أبن هذه املفرتضات هي مستندة دون دليل و  النيب 

ومدعمة ومقتبسة من املصادر اليت تعترب اصيلة وأساسية عند علماء املسلمني. وظاهر 
إحاالهتم كانت منتمية إليها لكنها كانت ملفوفة ابألكاذيب ومدسوسة ابخلياانت. 

واخلزعبالت لتشكيك أذهان وبتسمية هذه األعمال أعماال علمية جترأوا على اهلفوات 
عامة املسلمني ومثقيهم كي يتوافق اجلو لنشاطات املبشرين. واملستشرق وليم ميور لعب 

 دورا كبريا يف هذا الصدد.
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إن املستشرق وليم ميور قد عرف واشتهر بعمله على السرية النبوية يف النصف 
اليت استعمرت  ية الربيطانيةشركة اهلند الشرقالثاين من القرن التاسع عشر. وكان موظفا يف 

البالد آنذاك. إنه مل يكن ذا خلفية علمية عن علم التاريخ وحضارات الشعوب لكنه ملا 
رأى ماكان ابجلو من الغزو الفكري بني املسلمني وغريهم، مشر عن ساعد اجلد وهتيأ 
للخوض والغمار يف هذا الغزو. وال شك أن املسلمني آنذاك كانوا متخلفني علميا 

 حضاراي ومبتعدين عن تراث سلفهم فتأثروا هبذه الدعاايت.و 
إن ميور قد ادعى يف تقدمته لكتابه أبنه يتبع املنهج العلمي لكتابة اتريخ السرية 

، وحياول أن ال ويتعول على املصادر األساسية البدائية القدمية لتاريخ اإلسالم ونبيه 
وله. ال شك أنه قد اعتمد يف إحالة ينحرف عنها أبي حال، لكنه يف احلقيقة مل يف بق

وقائع السرية وأحداث املغازي على املصادر األوىل لكنه احنرف يف اتباع املنهج العلمي. 
فاملنهج التارخيي العلمي الذي ال يتعب علماُء الغرب من تنويهه واسرتداده مل يُطبق يف  

ان يف خاطره أمٌر أراد كتاب ميور إال بشكله البدائي وابلتعبري األصح السطحي. ولعله ك
سطر. لذا كثريا ما نراه يرتك األخبار اليت تثُبت أبقوي معايري النقد يدعمه وإثباته يف ما

التارخيي، ويستشهد ابألخبار اليت ال تتجاوز أدين معايري النقد العلمي. فكتابه هذا مليئ 
خطائه املنهجية ويف السطور التالية أنقل بعض أ هبذا التضاد الفاحش والتناقض الفاسد.

 .ابختصار ضمن مخسة نقاط أساسية. وابهلل التوفيق
 

 التعصب وعدم حيادة املؤلف: النقطة األوىل:
( لدعم أمر التبشري إن ما يقوِّي األمر ثبوات أبن ميور قد أّلف كتابه عن حياة حممد )

قي مادته التنصريي هو عدم حمايدته يف أتليف هذا الكتاب. وقد ادعي يف تسميته أنه است
من املراجع العربية األصيلة، لكن مراجعة كتابه تنبئ عن تبنِّّيه نفَس مواقف َسْلفِّه اليت 
مازالت مسيطرة على األذهان الغربية ويف األوساط األوروبية. ومل خيتلف عن متقدميه يف 

 إاثرة نفس اإلشكاليات اليت مل تنب إال على التعصب واجلحود واإلنكار.
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 من األحيان أنه ينقل يف كتابه صورة الواقعة من جهة واحدة، نري ميور يف كثري
وال ينقل صورهتا من جهة أخري أو أبكملها كي ال يتضح األمر. والقارئ يف ابدئ النظر 

( مل ينصف حينما مير بقراءة هذه األسطر هتتز مشاعره وقد خيطر على ابله لعل حممدا )
 ذلك(. يف هذه القضية بل تعدى )والعياذ ابهلل من

 ( أبهل مكة بعد هجرته إىليقول ميور يف سياق كالمه عن عالقة النيب )
 املدينة:

“Vindictive thoughts died out of Mecca… The thoughts of 

Mohammad, on the other hand, from the day of his flight, were 

not thoughts of peace. In his Revelation vengeance was 

threatened against his enemies — a vengeance not postponed to 

a future life, but immediate and overwhelming even now. 

Sheltered in his present refuge, he might become the agent for 

executing the divine sentence, and at the same time 

triumphantly impose the true religion on those who had rejected 

it. Hostility to Koreish lay as a seed germinating in his heart; it 

wanted but a favourable opportunity to spring up”.2 

 ويقول ميور يف سياق كالمه عن أمر بين قينقاع ما نصه:
“As, one by one, they issued from the stronghold, their hands 

were tied behind their backs, and preparations made for 

execution. But 'Abdallah, fallen as he was from his high estate, 

could not endure to see his faithful allies led thus away to be 

massacred in cold blood”.3 

 ويقول يف سياق كالمه عن قضية قتل كعب ابن األشرف ما نصه:
“No further expedition took place this year; but I must not omit 

to notice another of those dastardly acts of cruelty which darken 

the pages of the Prophet's life” 4. 

ويقول يف سياق كالمه عن "املؤامرة اليت فيها أن بين النضري مهوا أبن يرموا 
 ينتهي أمره )والعياذ ابهلل من ذلك(" ما نصه: ( حىتاحلجر على النيب )

“But as he makes no mention of this in the Kor'an (which 

dwells at some length on the siege), and there had been nothing 

to excite the suspicion of his companions, the story is somewhat 
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doubtful. However, this may be Mohammad resolved that the 

tribe should no longer remain in the neighbourhood of Medina” 

5. 

 مث يستمر قائال:
“The expulsion of the Nadir was a material triumph for 

Mohammad. One by one, he was breaking up the Jewish 

settlements, and weakening the cause of disaffection; for a 

combination at any tim, between the Jews and the other 

enemies of Islam, would have proved critical to his safety at 

Madina”6.  

 ويقول يف سياق كالمه عن غزوة بين قريظة ما نصه:
“The compact with the Beni Koreiza indeed was weak and 

precarious. Mohammad's policy towards the Jews, from a 

period shortly after His arrival at Medina, had been severe and 

oppressive; he had attacked and expatriated the other two tribes 

on very doubtful grounds…”. 

 مث يستمر قائال:
“But the indiscriminate slaughter of eight hundred men and the 

subjugation of the women and children of the whole tribe to 

slavery, cannot be recognized otherwise than as an act of 

monstrous cruelty”7. 

 نصه: ويقول يف سياق كالمه عن غزوة خيرب ما
“The Prophet too had now an ample revenue at his disposal. 

From this, he made liberal assignment for the maintenance of 

his wives in so many measures yearly to each of dates and 

barley. The poor also were not forgotten”.8 

 ويقول يف سياق خامتة كتابه:
“Yet these benefits have been purchased at a costly price. 

Setting aside considerations of minor import, three radical evils 

flow from the faith in all ages and in every country, and must 

continue to flow so long as the Kor'an is the standard of Belief. 

First: Polygamy, Divorce, and Slavery strike at the root of public 

morals, poison domestic life, and disorganise society; while the 
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Veil removes the female sex from its just position and influence 

in the world. Second: freedom of thought and private judgment 

are crushed and annihilated. Toleration is unknown, and the 

possibility of free and liberal institutions foreclosed. Third: a 

barrier has been interposed against the reception of Christianity. 

They labour under a miserable delusion who supposed that 

Mohammadanism paves the way for a purer faith”.9 
 ي  إين مل أُزعِّج نفسي برتمجة هذه األسطر أو التعليق عليها، ألن الرتمجة شاٌق عل

 ألن القارئ يعرف عدَم حياد ؛(، والتعليق عليها ال ُُيدي شيئاتعبريُها )من حيث املعىن
ميور مبجرد طرح النظرة الطارئة عليها. وإذا مل يعرف فليتمعن يف كالم ميور هذا )يف سياق 

 فتح مكة(:
“The magnanimity with which Mohammad treated a people who 

had so long hated and rejected him is worthy of all admiration. It 

was indeed for his own interest to forgive the past, and cast into 

oblivion its slights and injuries. But this did not the less require a 

large and generous heart”. 10 
 

 بناء املواقف على املفرتضات:النقطة الثانية: 
إن ميور بين كثريا من مواقفه الشاذة كغريه من املستشرقني على اإلفرتاضات. وهذه 

رتاضات ليست وراءها أدلة أصال. وقد يستشهد هلا أبدلة لكنها التقوم هبا احلجة اإلف
لوهنها. وعلى العكس من ذلك، أنه قد يرفض مواقف اترخيية مدعومة أبدلة ال ميكن 
طردها أو التغاضي عنها، منحرفا عن اجلادة العلمية. وليس هذا إال إلثبات ما عهده يف 

ابألدلة من موقف صائب. ففي السطور التالية أسوق  وإنكار ما يثبت الذهن من قبلُ 
 بعض األمثلة من كتابه لبيان هذا األمر.

إن من حسن حظ سرية ابن إسحاق أبن عمل عليه ابُن هشام من التهذيب 
ما فريدا يف اببه. وقد أبدي ميور عن رأيه والتنقيح واإلضافة. وإن عمله هذا ليعترب عمال قيّ 

 يف ابن هشام بلفظه هذا:
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“There is reason to suspect that Ibn Hisham was not quite 

trustworthy as his great authority Ibn Ishak…” 

على الدليل أبن ابن هشام حذف قصة الغرانيق من سرية  وقد قال ذلك بناءً 
. فواصل قائال فيما 11ابن إسحاق دون أهنا توجد عند الطربي عن طريق ابن إسحاق

 بعد:
“No one notices whatever of the fact appears in the biography of 

Ibn Hisham, though it is professedly based upon the work of Ibn 

Ishak. His having thus studiously omitted all reference to so 

important an incident, for no other reason apparently than 

because he fancied it to be discreditable to the Prophet, cannot 

but lessen our confidence generally in this book”.12 

من املعروف أن ابن هشام يروي سرية ابن إسحاق عن طريق زايد بن عبد هللا 
. وهذا اخلرب عند الطربي ليس من طريق البكائي، بل هو من طريق ابن علية. 13البكائي

. وقد رواه 14ورواية ابن علية عن ابن إسحاق غري معروفة )بل ال يوجد غري هذا اخلرب(
عن طريق يونس بن بكري، وهذا هو املعروف عنه. ، ولعله 15السهيلي يف "الروض األنف"

فال ميكن النقد  16وقد نقله الدكتور محيد هللا يف سرية ابن إسحاق عن طريق ابن بكري.
على ابن هشام يف هذا املضمار أبي صورة كانت. وقد قال )رمحه هللا( يف بداية كتابه: 

... واترك بعض ما يذكره  هيم"وأان إن شاء هللا مبتدئ هذا الكتاب بذكر إمساعيل بن إبرا
( فيه ذكر، وال نزل فيه من القرآن ابن إسحاق يف هذا الكتاب مما ليس لرسول هللا )

شئ، وليس سببا لشئ من هذا الكتاب، وال تفسريا له. وال شاهدا عليه... وأشياء بعضها 
روايته، يشنع احلديث به، وبعٌض يسوء بعَض الناس ذكرُه، وبعض مل يُقِّر لنا البكائي ب

. فغالب الظن هو أن 17ومستقص إن شاء هللا ما سوي ذلك منه مببلغ الرواية له والعلم به"
هذا اخلرب مل يكن عند البكائي، بل كان من زايدات ابن بكري. وابن هشام مل حيذفه، بل مل 

 .ُيده أصال عن طريق البكائي. وهللا أعلم
 (:وقال ميور يف سياق كالمه عن شباب حممد )

“The struggles for pre-eminence, indeed, and the contests of 

eloquence at the annual fair must have possessed for the 
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youthful Mohammad a more engrossing interest than the combat 

of arms. At these spectacles, while his patriotism was no doubt 

aroused and desire after personal distinction stimulated by the 

whole atmosphere of rivalry, he had rare opportunities of 

cultivating his genius, and learning from the greatest masters 

and most perfect models the art of poetry and power of 

rhetoric”.18 

 ويقول يف سياق كالمه عن قضية املعراج:
“He had exclaimed to the daughter of Abu Talib that during the 

night he had performed his devotions in the temple of Jerusalem. 

He was going forth to make the vision known, when she seized 

him by the mantle, and conjured him not thus to expose himself 

to the derision of the unbelievers. But he persisted. As the story 

spread abroad, unbelievers scoffed and believers were staggered; 

some are even said to have gone back”.19 

اين. وقد خاض هذه القضية أصل نصر  إن ميور قد حاول أن يُثبِّت إرجاع اإلسالم إىل
ابفرتاضات ال عالقة هلا ابلواقع أصال آنذاك. وقد خص الفصل السابع من كتابه هلذه 

 القضية. يقول يف هذا السياق:
“Yet we may be certain that Mohammad lost no opportunity of 

inquiring into the practices and tenets of the Syrian Christians or 

of conversing with the monks and clergy who fell in his way”.20 
 ويقول يف نفس السياق:

“Zayd bin Ha’ritha (must) have acquired any extensive or 

thorough knowledge of its doctrine. He yet no doubt carried with 

him some impression of the teaching, and some fragments of the 

facts or legends of the faith. These would form subjects of 

conversation between the youth and his adoptive father (Prophet 

Muhammad pbuh) whose mind was now feeling in all directions 

after religious truth... it will be seen that this person had an 

acknowledged share in satisfying the mind of Mohammad that 

his mission was divine”.21 
 ويواصل قائال يف نفس السياق:
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“We may well mourn that the misnamed Catholicism of the 

Empire thus grievously misled the master mind of the age, and 

through him eventually so great a part of the eastern world”.22 

ي يدل على حتقق هذه األمور فال أجد عند ميور دليال واحد )ولو كان ضعيفا( الذ
وتثبتها إال جمرد مفرتضات. وقد فصل الكالم عن شبهات ميور هذه األستاذ حممد مهر 

 .23علي
 ( وملاذا ادعاها:ويقول يف سياق كالمه عن قضية نبوة حممد )

“But when pressed to throw in their lot with the Inquirers, they 

would answer: ' It is well enough for Jews and Christians to 

follow the purer faith thou speakest of They. we know, had 

prophets with a message from heaven. If to us also, a prophet 

had been sent, we should doubtless have followed his directions, 

and been as devout and spiritual in our worship as the Jews and 

Christians. Let us therefore be content with the light given us, 

and remain as we are. Mohammad felt the force of the reply”.24 

( كلما دعا أهَل مكة، أجابوه: لو بُعِّث هلم نيب )خاص هلم(  فميور افرتض أبن حممدا )
( استجاب هلذا األمر وادعي بعوه، فمحمد )كما بُعِّث سابقا لليهود والنصاري التّ 

النبوة. ال أدري هل ليست عند ميور خلفية علمية بسيطة، أم أنه جتاهل هنا. فالقرآن 
ر األنبياء. فإذا ظهر، أهنم كفروا صريح يف بيان أن أهل ال كتاب كانوا منتظرين لظهور آخِّ

 .25به
ت ميور مثل هذه، لتقل الصفحات، ولكن الغرض من ذكر فلو أتتبع زاّل 

ستشهاد على مواقفه الضالة اليت مل ُتنْبَ على دليل حمكم، بل على جمرد بعضها هنا اال
 املفرتضات.

 
 النقطة الثالثة: التحريف املعنوي:

يُتعب نفسه يف البحث عن موارد املادة التارخيية، وال  القارئ )من عامة الناس( الإن 
يكون من املعرفة على املستوي من حيث أن يُقيِّّم املواد املعروضة يف الكتاب. فال يعرف 
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تثبتها وال صحة تعبريها املوجودة يف الكتاب، بل هو على وجهة نظر  ىما هو منته
ذه احلقيقة، جند أن ميور قد تعرض يف كثري من املواضع يف  صاحب الكتاب. فاعتبارا هل

كتب التاريخ كثري عنده. وقد   كتابه الرتكاب التحريف املعنوي. فاخلطأ ابإلحاالت إىل
. وكثريا ما خيطئ يف عرض 26كتاب واحملال به ال يوجد أصال يف ذاك الكتاب  حييل إىل

أتعرض لبيان بعض املقتبسات من هذا  املادة لتشوية صورة الواقعة. ففي السطور التالية
( يقول ميور يف سياق كالمه عن زواج حممد ) املقبيل من كتابه ملزيد وضوح األمر.

 خبدُية رضي هللا عنها:
“Khadija despatched a messenger to Mohammad (pbuh) or his 

uncle appointing a time when they should meet. Meanwhile، as 

she dreaded the refusal of her father, she provided for him a 

feast; and when he had well drunk and was merry, she 

slaughtered for the company a cow, and casting over her father 

perfume of saffron or ambergris, dressed him in marriage 

raiment. While thus under the effects of wine, the old man 

united his daughter to Mohammad in the presence of his uncle 

Hamza. But having recovered his senses, he began to look 

around with wonder and inquire what meant these symptoms of 

a nuptial feast, the slaughtered cow, the perfumes and the 

marriage garment”.27 

وقال ابن سعد بعد نقل هذا اخلرب: "وقال حممد بن عمر )الواقدي( فهذا كله 
عندان غلط ووهل. والثبت عندان، واحملفوظ عن أهل العلم أن أابها خويلد بن أسد مات 

 ."28قبل الفجار وأن عمها عمرو بن أسد زوجها رسول هللا 
ابن سعد لكن مل ينقل ما علقه عليه الواقدي من أن  فميور نقل هذا اخلرب عن

 اخلرب مردود، والثبت عند األئمة هو غريه.
واستنتج ميور من نزول آايت سورة الضحي واليت تليها من سورة الشرح 

( أبنه حاول فيها أن ستفهامي( أبهنا دليل على صحة التهمة على حممد ))ألسلوهبا اال
الذي وقع فيها من الكذب املقدس على هللا واإلدعاء أبنه  حيرر نفسه من التوتر النفسي

 .29مفضل من هللا، وكاد أن يهلك نفسه )والعياذ ابهلل من ذلك(
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وليس هذا التوجيه إال حتريفا معنواي آلايت القرآن. وقد فصل األئمة يف التأويل 
إال زعم ذلك، بل ليس هذا  عن أي هاتني السورتني يف مظاهنما، وليس فيه ما يرشد إىل

 ميور املفرتض الذي حاول إثباته هبذا التوجيه فارق الدليل والقياس.
ول آية سورة العلق )اليت فيها أمر للنيب أبن يقرأ ابسم أوكذلك استنبط ميور من 

تعاليمه ويَقرَئها عليهم  ( كان من قبُل يدعو الناس إىلربه الذي خلقه( على أن حممدا )
من  ىستدالل أوه. فهذا اال30ابلقراءة ابمسه ال ابسم غريه ابسم غري ربه، لذا أمره ربه

 األول. وال حاجة للرد عليه. وهو بديهي البطالن.
 

 استخدام األسلوب غري العلمي:النقطة الرابعة: 
إن األسلوب الذي استخدمه ميور للتعبري عن آرائه ثنااي الكتاب غري األسلوب الذي 

ثل هذه املوضوعات احلساسة اليت ال تقل أمهيًة عن خيتاره العلماء واملثقفون، خاصة يف م
أي موضع آخر. عالوًة على ذلك، أن هذا األسلوب ُمصَطَحب ابلتعصب وعدم احليادة 

( وألصحابه )رضي هللا عنهم والنزاهة العلمية. واأللفاظ اليت استخدمها ميور للنيب )
( الذي هتتز به مشاعر ) أمجعني( ال تستخدم لرؤساء الدول ومللوكها فضال عن نيب أمة

األمة وخماطرها. ففي السطور التالية أنقل بعضا من مقتبسات كتاب ميور كي يتضح 
 األمر.

( وفق يقول ميور يف سياق كالمه عن استبدال مؤرخي السرية ألحاديث النيب )
 طموحاهتم:

“Cruelty and revenge, however ruthless, when practised against 

infidels, were regarded by the first followers of Islam as highly 

meritorious; and the rude civilisation of Arabia admitted with 

complacency a coarseness of language and behavior, which we 

should look upon as reprehensible indecency. These and similar 

exceptions must be made from this canon of otherwise universal 

application”.31 
 ويقول يف سياق كالمه عن تدوين األحاديث النبوية ودور الصحابة فيها:
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“After the death of Mohammad, the main employment of his 

followers was arms, the pursuit of pleasure and the formal round 

of religious observances filled up the intervals of active life, but 

afforded scanty exercise for the higher faculties of the mind”.32 

 ويقول يف سياق كالمه عن قتل أمية بن خلف يف غزوة بدر:
“Such was the savage spirit already characteristic of the faith”.33 

 ويقول يف سياق كالمه عن قتل كعب بن األشرف بعد غزوة بدر:
“I must not omit to notice another of those dastardly acts of 

cruelty which darken the pages of the Prophet's life… 

Mohammad, apprehensive that the free expression of hostile 

feeling by persons of such influence would sap his authority at 

Medina, made no secret of his animosity towards Ka'b… I have 

been thus minute in the details of the murder of Ka'b, as it 

faithfully illustrates the ruthless fanaticism into which the 

teaching of the Prophet was fast drifting”.34 
 ويقول يف سياق كالمه عن قتل عصماء بنت مروان:

“The bloody threat had the desired effect… These lawless and 

sanguinary acts alarmed all that party at Medina which still 

regarded the strangers and the new faith with suspicion and 

dislike. And above all, terror crept over the hearts of the Jews. 

There was good reason for it”.35 

 ( بزينب بنت جحش ما نصه:ويقول يف سياق كالمه عن زواج حممد )
“Mohammad was now near threescore years of age; but 

weakness for the sex seemed but to grow with age; and the 

attractions of his increasing harim (his wives) instead of 

satisfying appear rather to have stimulated desire after new and 

varied charms. Happening one day to visit his adopted son Zeid, 

found him absent. As he knocked, Zeinab his wife now over 

thirty years of age, but fair to look upon, invited him to enter; 

and starting up in her loose and scanty dress, made haste to array 

herself for his reception. But the beauties of her figure through 

the half-opened door had already unveiled themselves too freely 

before the admiring gaze of Mohammad”.36 
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 ويقول ميور يف سياق خامتة كتابه:
“That a brighter morn will yet dawn on these countries; we may 

not doubt. but the history of past and the condition of the present 

is not the less true and sad. The sword of Mohammad and the 

Kor'an are the most stubborn enemies of Civilisation, Liberty, 

and Truth which the world has yet known”.37 

إن االختالف ليس من حق  :الثقافة العلمية. ال أقول فهذا ليس أسلوب من ينتمي إىل
لتزام ابلقيم األخالقية العليا يف هذا الصدد ضروري. ولعل  املؤلف، بل البد منه، ولكن اال

وهو ال يقل كان هذا األسلوب الذي أاثر الضجة يف األوساط اهلندية املثقفة آنذاك. 
دًة وفظاعًة عن األسلوب الذي ُأختري ضد اإلسالم يف العصور الوسط  .ىشدًة وحِّ

 
 النقطة اخلامسة: اآلراء املتضادة عند ميور:

إن آراء ميور ظهرت يف كثري من مواقفه متضادًة حيث يقول يف موضع شيئا مث يضاده 
ا شعر به أييت مبا يربر يشعر. فإذ برأي يف موضع آخر. وقد يشعر بتناقضه هذا وقد ال

يف أطروحته ابحثا حرا حمايدا  ى(. ولعل هذا دأب من ال يبقىتوجيهه )لكن دون جدو 
ال يقع يف مثل هذه الثغرات. ففي السطور التالية أنقل بعضا من أراء ميور اليت  نزيها حىت

 هي من هذا القبيل.
 ة:( للنوابت الصرعييقول ميور يف سياق كالمه عن تعرض النيب )

“When another two years were ended, some strange event 

occurred which greatly alarmed his nurse. It was probably a fit 

of epilepsy; but Muslim legend has invested it with so many 

marvellous features as makes it difficult to discover the real 

facts… If we are right in regarding the attacks which alarmed 

Halima as fits of a nervous nature, they exhibit in the 

constitution of Mohammad the normal marks of those excited 

states and ecstatic swoons which perhaps suggested to his own 

mind the idea of inspiration, as by his followers they were 

undoubtedly taken to be evidence of it”.38 
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 مث يقول يف الصفحات التالية متكلما عن مزاج حممد املعتدل احملتشم:
“(Mohammad is) endowed with a refined mind and delicate 

taste, reserved and meditative, he lived much within himself, 

and the ponderings of his heart no doubt supplied occupation for 

leisure hours spent by others of a lower stamp in rude sports and 

profligacy”.39 

شك  فهل ميكن هذا النشاط القوي )البدين والذهين( ملن يتعرض للنوابت الصرعية! وال
هي أن يثبتوا أبن ما يقوله املسلمون من كيفية نزول أن غاية املستشرقني هلذه اإلهتامات 

 .40( هو يف احلقيقة هذه النوابت الصرعية ال غريهاالوحي على النيب حممد )
 ويقول ميور يف سياق كالمه عن دور اإلسالم يف حتطيم الوثنية:

“We may freely concede that it banished for ever many of the 

darker elements of superstition for ages shrouding the Peninsula. 

Idolatry vanished before the battle-cry of Islam; the doctrine of 

the Unity and infinite perfections of God and of a special all-

pervading Providence, became a living principle in the hearts 

and lives of the followers of Mohammad, even as in his own. An 

absolute surrender and submission to the divine will (the idea 

embodied in the very name of IslciDi) was demanded as the first 

requirement of the faith”.41 
إحلاق قريش معه  ولوعا إىل( كان مث يضاده حينما يتكلم عن قصة الغرانيق أبن حممدا )

 فعل، لعله كان يبتغي به مرضاهتم: ولذا فعل ما
“His (Muhammad pbuh) heart was vexed, and his spirit chafed 

by the violent opposition of the most respected and influential 

chiefs. The prospect was dark; to the human eye, hopeless, Sad 

and dispirited. the Prophet longed for a reconciliation and cast 

about how it could be effected”.42 
 ويقول بعد نقل قصة الغرانيق:

“Pious Mussulmans of after days scandalised at the lapse of their 

Prophet into so flagrant a concession, would reject the whole 

story. But the authorities are too strong to be thus summarily 

dismissed… It may be assumed that the lapse was no sudden 
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event. It was not a concession won by surprise, or an error of the 

tongue committed unawares and immediately withdrawn”.43 

 :ـ( شعر فيما بعُد بِّ أبن حممدا ) مث يواصل قائال
“But Mohammad was not long in perceiving the inconsistency 

into which he had been betrayed. The people still worshipped 

images and not God. No reasoning on his part, no assurance 

from them could dissemble the galling fact that idolatry was as 

gross and prevalent as ever. His only safety now lay in 

disowning the concession. Satan had deceived him. The words 

of compromise were no part of the divine faith received from 

God through his heavenly messenger”44. 

لي يف كالم ميور، وقد دحض كالمه األول هبذه الرتهات. انظروا هذا التضاد اجل
 وهبذا يُثبِّت املستشرقون أن اإلسالم ديين وثين وليس كما يزعم املسلمون أبنه دين حنيفي.

( كان إن ميور ساق يف كثري من مواضع كتابه أخبارا تدل على أن حممدا )
ا يتعرض ميور للكالم عن شجاعا جريئا. وقد كانت غزواته أكرب دليل على هذا. وحينم

 (، يقول:( حممد )temperamentمزاج وطبيعة )
“The Prophet was of a highly strung and nervous temperament. 

So afraid was he of darkness that on entering a room at night, he 

would not sit down till a lamp had been lighted for him”45. 

املستشرقون  ؤههو مضاد ملا حيكيه هو وزمال ن ما يقولهيشعر ميور هنا أبومل  
من الغزوات والسرااي، ومواقفه الشجيعة ضد خصومه. فكالمه يف موضع ( عن النيب )

زيد فيه بعض النقاط أكان إبمكاين أن أطيل هذا البحث و   يناقض كالمه يف موضع آخر.
اب فيه. أختم حبثي هذا بكالمي الربت هراين املتعلقة مبنهج ميور، لكن ال أريد اإلطن

(Albert Hourani) ونورمان دانيال(Norman Daniel) . 
 يقول الربت هراين:

“Muir’s perspective of Islam is typically traditional Christian”46. 

 ويقول نورمان دانيال:
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“Muir is not very different from his contemporaries or others in 

the fields who have maintained an attitude that is not 

fundamentally sympathetic to Muhammad or to Islam”47. 
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اإلسالمية ، اجلامعة بقسم احلديث وعلومه يف كلية أصول الدين أستاذ مساعدالباحث هو  1
 .العاملية إبسالم آابد

  .203W. Muir, The life of Muhammad, pانظر:  2
  .241W. Muir, The life of Muhammad, pانظر:  3
  .245W. Muir, The life of Muhammad, pانظر:  4
 .281Muir, The life of Muhammad, p.  Wانظر:  5
غلوطة حممد بن وقد رد علي هذه األ  .328W. Muir, The life of Muhammad, pانظر:  6

دراسة حتليلية ) ،ويهود املدينة النيب  ،الدكتور حممد بن فارس ،اجلميل فارس اجلميل ابلتفصيل. انظر:
طبع بعناية مركز امللك فيصل  :الرايض) (، منهابيهود املدينة ومواقف املستشرقني لعالقة الرسول 

 .177ص م(،2002 ،1، طللبحوث والدراسات اإلسالمية
ويعقبه عليه أمري علي سيد    .W. Muir, The life of Muhammad ،322pانظر:  7

 ما نصه:
we must not، in the sentiment of pity، overlook the stern question of justice 

and culpability. We must bear in mind the crimes of which they were guilty، 
their treachery، their open hostility، their defection from an alliance to which 

they were bound by every sacred tie… we simply look upon it as an act done 

in perfect consonance with the laws of war as then understood by the nations 

of the world…These people brought their fate upon themselves. 

Syed, Ali, Ameer, the spirit of Islam, S. K. Lahiri & co, 54, college street, 

Calcutta (1902), p. 74-76
 

"أبن الفقراء مل  ميور كيف يقولنظر  ا  .038W. Muir, The life of Muhammad, pانظر:  8
غزوة، بل أكثر العطاء حيت احتفظ أعطي كل من شارك يف ال ينسوا كذلك"! رغم أن النيب 

 ،حممد بن عمر بن واقد ،الواقديابر بن عبد هللا الذي مل يشارك فيها. راجع للمزيد: جل اسهم
، 3ط ،دار األعلمي :بريوت، )سالدكتور مارسدن جون :حتقيق ،كتاب املغازي ،عبد هللا وأب

 ،مجال الدين ،حممد وأب ،عبد امللك بن هشام بن أيوب ،احلمرييو  ؛680ص ،2ج ،م(9891
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شركة  :مصر) ،مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد احلفيظ الشليب :حتقيق ،السرية النبوية

 .349ص ،2ج ،م(1955، 2ط الده،مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأو 

  .521W. Muir, The life of Muhammad, p-522نظر: ا 9
  .411W. Muir, The life of Muhammad, pانظر:  10
، 1ط دار الكتب العلمية، :بريوت)، اتريخ الرسل وامللوك ،حممد بن جرير ،انظر: الطربي 11

  .552-550ص ،1ج (،هـ1407
 ixxx-W. Muir, The life of Muhammad, p. .ixxixانظر:  12
 .3ص ،1ج ،سريةال ،نظر: ابن هشاما 13
 ،رواة حممد بن إسحاق بن يسار يف املغازي والسري وسائر املروايتمطاع،  ،انظر: الطرابيشي 14
 (،م1994 ،1ط ،مطبوعات مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاثوديب:  ،دار الفكر املعاصر :بريوت)

عن سعيد بن ميناء. وروايته عنه   (ربيعند الط)كما هو ابن إسحاق هذا اخلرب  ىوقد رو  .66/381ص
 كذلك غري معروفة. بل مل أجد غري هذا اخلرب عنه.

الروض األنف يف شرح السرية  ،القاسم وأب ،عبد الرمحن بن عبد هللا بن أمحد ،السهيليانظر:  15
 ،1، طدار إحياء الرتاث العريب :بريوت) ،عمر عبد السالم السالمي :، حتقيقالنبوية البن هشام

 .206-205ص ،3ج، م(0002
ومل  ،169ص ،مقدمة التحقيق .السرية النبوية بتحقيق الدكتور حممد محيد هللا ،انظر: ابن إسحاق 16

 ،ينقل هذا اخلرب أمحد فريد املزيدي الذي رتب سرية ابن إسحاق عن طريق البكائي، وقد راجعته أبكمله
دار  ،بريوت، )، حتقيق أمحد فريد املزيديويةالسرية النب ،ومل أجد هذا اخلرب عنده. انظر: ابن إسحاق

  (،2004، 1ط ،الكتب العلمية
 .4ص ،1ج ،سريةال ،ابن هشام 17
ومل يقدم ميور دليال علي أغلوطته هذه.   .16W. Muir, The life of Muhammad, pانظر:  18

َوَما ﴿زوجل: ( النئيئة عن الشعر والشعراء. قال هللا عبل هذا خمالف صريح ملا ثبت عن طبيعته )
ْعَر َوَما يـَنـَْبغِّي َلُه إِّْن ُهَو إِّال  ذِّْكٌر َوقـُْرآٌن ُمبِّنيٌ  َوَما ُهَو بَِّقْولِّ ﴿[ وقال جل شأنه: 69]يس: ﴾َعل ْمَناُه الشِّّ

ُنونَ شَ  [ وقد رد علي هذه املفروضة األستاذ حممد مهر علي ابلتفصيل. 41]احلاقة: ﴾اعٍِّر قَلِّياًل َما تـُْؤمِّ
ohar, Muhammad, Sirat al nabi (sallah u alaihi wa sallam) and the Ali, M نظر:ا

orientalists, p. 240  
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فميور مل يقدم دليال علي هذا   .121W. Muir, The life of Muhammad, p-122انظر:  19

عراجه اإلفرتاض أيضا. ومل يُعرف عن أحد من الصحابة األوائل أنه ارتد أو رجع إيل الوثنية غري مؤمن مب
(.) 

  .21W. Muir, The life of Muhammad, pانظر:  20
  .35W. Muir, The life of Muhammad, p-36انظر:  21
  .22W. Muir, The life of Muhammad. Pانظر:  22
  Ali, Mohar, Muhammad, Sirat al nabi (sallah u alaihi wa sallam) andانظر: 23

266-the orientalists, p. 253 
وقد استدل ألغلوطته هذه ابآلية:   .43W. Muir, The life of Muhammad, pانظر:  24
وأقسموا ابهلل جهد أمياهنم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى األمم فلما جاءهم نذير ما زادهم ﴿

 [.42فاطر:] ﴾إال نفورا
من قبل يستفتحون على  وملا جاءهم كتاب من عند هللا مصدق ملا معهم وكانوا﴿قال هللا عزوجل:  25

 [.89البقرة:] ﴾الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة هللا على الكافرين
  .Ali, Ameer, Syed, the spirit of Islam, p ظر:انوقد تعقبه علي معظمها سيد أمري علي:  26

58،67،(footnotes) 92. 

 طبقات ابن سعد. أحال إىل وقد  .24W. Muir, The life of Muhammad, pانظر:  27
 ،إحسان عباس :، حتقيقالطبقات الكربى ،عبدهللا وأب ،حممد بن سعد بن منيع ،البصريانظر:  28
 .132ص ،1ج، (1968 ،1طدار صادر،  :بريوت)

 وهذا نصه: 29
(it can be seen) as evidence of the Prophet's alleged attempt to emancipate 

himself from the alleged mental tension as to whether or not to speak falsely 

in God's name and to reassure himself that he had indeed been favoured by 

God. 

 ،W. Muir, The life of Muhammad،  p.44، 50انظر: 
 Ali, Mohar, Muhammad, Sirat al nabi (sallah u alaihi wa sallam) and the و:

orientalists, p. 409
 

 وهذا نصه:  30
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The first ’ayah of surat ul “Alaq” is a command to the Prophet، that "Read in 

the name of your Lord"، previously to that he must have been preaching his 

doctrines not in the name of the Lord! 
:rat al nabi (sallah u alaihi wa sallam) and the Ali, Mohar, Muhammad, Si

orientalists, p. 410 
 W. Muir, The life of Muhammad, p. ixxiانظر:  31
 W. Muir, The life of Muhammad, p. xxixانظر:  32
  .227W. Muir, The life of Muhammad, pانظر:  33
  .245W. Muir, The life of Muhammad, p-482انظر:  34
 24W. Muir, The life of Muhammad, p. 0انظر:  35
وقارن هذا مبانقله الطربي. فميور مل    .290W. Muir, The life of Muhammad, pانظر:  36

 .89ص ،2ج ،اتريخ الرسل وامللوك ،لطربيايرتجم مانقله الطربي، بل زاده تعليقا وتلميعا. انظر: 
 522d, p. W. Muir, The life of Muhammaانظر:  37
وميور مل يقدم وال دليال علي مفرتضه   .6W. Muir, The life of Muhammad, p-7انظر:  38

 هذا.
  .19W. Muir, The life of Muhammad, p-20 انظر:  39
 قد تعرض الدكتور حممد مهر علي للرد علي مفرتض ميور هذا. انظر:و 40

:alaihi wa sallam) and the Ali, Mohar, Muhammad, Sirat al nabi (sallah u  
159-orientalists, p. 156 

  .521W. Muir, The life of Muhammad, pانظر:  41
  .81W. Muir, The life of Muhammad, pانظر:  42
  .82W. Muir, The life of Muhammad, p-83انظر:  43
  .84W. Muir, The life of Muhammad, pانظر:  44
  200life of Muhammad, p. W. Muir, Theانظر:  45
 Buaben, Muhammad, Jabal, Image of the prophet Muhammad in theنظر:ا 46

west, p.308 
 Buaben, Muhammad, Jabal, Image of the prophet Muhammad in theنظر:ا 47

west, p.308 



 

 

 الفصل الثاين عشر
 اإلسالم والـعولـمة

 
 1د.حممد إمساعيل بن عبد السالم
 2د.كوثر أرشد

 
إّن احلمد هلل، حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله 

 .ه ال شريك له، وأشهد أّن حممداً عبده ورسوله تسليماً إال هللا وحد
ا مهماًل، ليس هلم وزن وال اعتبار، وال فقد أصبح املسلمون اليوم كم   وبعد!

 أعداؤهم يف رسم ستفَت شأن هلم بني األمم والشعوب، يتعرضون للذل واهلوان والضياع، ي  
هم، وسبب ذلك ختلي حاضرهم ومستقبلهم، بل ويصنع هذا الغري حاضرهم ومستقبل

ومنهجاً  املسلمني عن مصدر القوة والعزة والسيادة والكرامة، ختليهم عن اإلسالم رسالةً 
ض املسلمون حلملة ظاملة من قبل الغرب الصلييب واحلقد ونظامًا للحياة، ولقد تعر  

اليهودي، استهدفت فكر األمة اإلسالمية، وعقلها وقلبها، محلة فكرية تناولت حرمات 
يدة األمة ورسالتها يف احلياة، كما تناولت مقدسات أخالقها وقيمها الدينية األصيلة، عق

ابهلدم والتقويض، والتشويه وإاثرة الشبهات والشكوك. وأخريًا ظهرت العوملة األمريكية 
 الرأمسالية ذات النزعة االستعمارية. 

ضمون يهدف هذا البحث إىل بيان وجود فرق كبري بني م اهلدف من البحث:
العاملية ومفهومها الذي جاء به اإلسالم، ومضمون العوملة ومفهومها اليت تسعى أمريكا 

تصورات العوملة ومظاهرها، ورؤى وتصورات عاملية اإلسالم اليت  العامل. مثّ بيان علىفرضها 
تتعلق ابإلنسان والكون واحلياة، وإثبات وجود خالف بني منطلقات العوملة ومنطلقات 

 وبني جمموعة القيم احملركة لكل منها. وإظهار مسات عاملية اإلسالم. اإلسالم، 
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وهذا البحث يتضمن ما يلي: تعريف العوملة لغة واصطالحا، بيان أّن اإلسالم 
رسالة عاملية، السمات الرئيسة للعوملة، بيان أهداف وسلبيات العوملة يف خمتلف جوانب 

ني يف خمتلف جوانب احلياة اإلنسانية، بيان أوجه احلياة اإلنسانية، بيان رمحة اإلسالم للعامل
 اخلالف بني خصائص ومسات العوملة والعاملية.

منهج البحث: اعتمد الباحث املنهج الوصفي والتحليلي، مث النقدي، وذلك 
جبمع املادة العلمية يف القضية موضع البحث، مّث حماولة حتليلها، ومناقشتها ونقدها، ومن 

 .وخامتة ،ومخسة مباحثنتائج املرجوة. وقد قّسمت البحث إىل مقدمة، مثّ الوصول إىل ال
 

 الـمبحث األول: معىن الـعولـمة 
 العولـمة لغة:

كلمة العوملة رابعي جمرد، يقال: عوملة على وزن فوعلة، مشتق من كلمة العامَل، كما يقال: 
أي  -بفتح العني -املقولبة، اشتقاقا من كلمة قَاَلب، إذًا كلمة "العوملة" نسبة إىل العَ 

له كاجليش والنفر، وهو  والعامل مجع ال مفرد -بكسر العني-الكون، وليس إىل الِعلم 
مشتق من العالمة، وقيل: مشتق من الِعلم، وذلك على تفصيل مذكور يف كتب اللغة. 
وهذه الكلمة هبذه الصيغة الصرفية مل ترد يف كالم العرب، واحلاجة املعاصرة قد تفرض 

ماهلا، وهي تدل على حتويل الشيء إىل وضعية أخرى ومعناها: وضع الشيء على استع
مستوى العامل، وأصبحت الكلمة دارجة على ألسنة الكتاب واملفكرين يف أحناء الوطن 

 .3العريب
 العولـمة اصطالحاً:

"منظومة من املبادئ السياسية واالقتصادية، ومن املفاهيم االجتماعية  والعوملة هي:
افية، ومن األنظمة اإلعالمية واملعلوماتية، ومن أمناط الّسلوك ومناهج احلياة، ي راد هبا والثق

 .4إكراه العامل كلِّه على االندماج فيها، وتبّنيها، والعمل هبا، والعيش يف إطارها"
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التواصل املفتوح بني دول العامل يف مجيع اجملاالت، بال رقابة وال قيود وال حدود، 
اري واحد على العامل، يقول حممد اجلابري يف تعريف العوملة: هي"العمل وتعميم منط حض

على تعميم منط حضاري خيص بلدًا بعينه هو الوالايت املتحدة األمريكية ابلذات، على 
 .5بلدان العامل أمجع"

وقد أطلق على العوملة بعض الكتاب واملفكرين "النظام العاملي اجلديد" وهذا 
يف خطاب وجهه لألمة  -األب-يس األمريكي جورج بوشاملصطلح استخدمه الرئ

األمريكية مبناسبة إرساله القوات األمريكية إىل اخلليج )بعد أسبوع واحد من نشوب األزمة 
م( حيث أشار إىل إقامة نظام عاملي جديد يكون متحررًا من 1990يف أغسطس 

لعامل أن تنعم ابلرخاء أمم ا اإلرهاب، وأكثر أمنًا يف طلب السالم، عصر تستطيع فيه كل
 .6وتعيش يف تناغم

 . 7وهو "نظام يبغى اهليمنة الغربية على املشرق يف كل األمور"
ويقول جيمس روزانو أحد علماء السياسة األمريكيني عن العولـمة: "إّّنا العالقة 
بني مستوايت متعددة لتحليل االقتصاد والسياسة والثقافة واأليدولوجيا، وتشمل: إعادة 

نتاج، وتداخل الصناعات عرب احلدود وانتشار أسواق التمويل، ومتاثل السلع املستهلكة اإل
  .8ملختلف الدول نتيجة الصراع بني اجملموعات املهاجرة واجملموعات املقيمة"

"العمل على تعميم منط  ويعّرف د. حممد عابد اجلابري العوملة بقوله هي:
حدة األمريكية ابلذات على بلدان العامل أمجع" حضاري خيص بلدًا بعينه هو الوالايت املت

أي حماولة . 9وهي أيضاً أيديولوجياً تعرب بصورة مباشرة عن إرادة اهليمنة على العامل وأمركته"
الوالايت املتحدة إعادة تشكيل العامل وفق مصاحلها االقتصادية والسياسية، فالعوملة هي 

هي نوع من السيطرة األمريكية على اسم لالستعمار واالحتالل يف أشكال جديدة، و 
 العامل.

وميكن اآلن تعريف العوملة مبا يلي: العوملة هي احلالة اليت تتم فيها عملية تغيري 
األمناط والنظم االقتصادية والثقافية واالجتماعية وجمموعة القيم والعادات السائدة وإزالة 
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ام الرأمسايل احلديث وفق الرؤية الفوارق الدينية والقومية والوطنية يف إطار تدويل النظ
 األمريكية املهيمنة، واليت تزعم أّنا سيدة الكون وحامية النظام العاملي اجلديد. 

 
  أدلة عالـمية اإلسالم الـمبحث الثاين:

 أواًل: من القرآن الكرمي:
. [1الفرقان:] اَلِمنَي نَِذيرًا﴾قوله تعاىل: ﴿تـََباَرَك ال ِذي نـَز َل اْلف ْرقَاَن َعَلى َعْبِدِه لَِيك وَن لِْلعَ 

 لن اِس َبِشريًا َونَِذيرًا َوَلِكن  َأْكثـََر الن اِس ال يـَْعَلم وَن﴾وقوله تعاىل: ﴿َوَما أَْرَسْلَناَك ِإال  َكاف ًة لِّ 
 ا﴾. وقوله تعاىل: ﴿ق ْل اَي أَيُـَّها الن اس  ِإيّنِ َرس ول  اَّللِ  إِلَْيك ْم مجَِيعً [28سـبأ:]
. وقوله تعاىل عن القرآن الكرمي الذي أوحاه للنيب: ﴿أ ولَِئَك ال ِذيَن َهَدى [158عراف:األ]

. [90األنعام:]  َأْسأَل ك ْم َعَلْيِه َأْجرًا ِإْن ه َو ِإال  ذِْكَرى لِْلَعاَلِمنَي﴾اَّلل   فَِبه َداه م  اقْـَتِدْه ق ل ال  
َولَتَـْعَلم ن  نـََبَأه  بـَْعَد  ْلَعاَلِمنيَ . ﴿ِإْن ه َو ِإال  ذِْكٌر لِّ [52القلم:] ْلَعاَلِمنَي﴾﴿َوَما ه َو ِإال  ِذْكٌر لِّ 

 وهذه النصوص تدل على عاطية الدين اإلسالمي. .[87-88:ص] ِحني﴾
 ِليٌم َخِبرٌي﴾َوَجَعْلَناك ْم ش ع واًب َوقـََبائَِل لِتَـَعارَف وا ِإن  َأْكَرَمك ْم ِعْنَد اَّللِ  أَتْـَقاك ْم ِإن  اَّلل َ عَ 

 .[13احلجرات:]
 من السنة النبوية املطهرة: اثنياً:

وهللا الذي ال إله إال هو إين رسول هللا إليكم »موجها اخلطاب إىل قومه:  قوله  -أ
 .10«وإىل الناس عامة ،خاصة

إرساله السفراء إىل مجيع الزعماء وامللوك، فبعث سفراءه حيملون كتبه إىل  -ب
فارس، وعظيم القبط، وملك احلبشة، واحلارث بن أيب مشرا الغساين  قيصر الروم، وكسرى

ملك ختوم. وبعث الرسل ومعهم الكتب منه إىل امللوك واألمراء دليل قاطع على عاملية 
 .11رسالة اإلسالم اليت جاء هبا

أ ْعِطيت  مَخًْسا ملَْ يـ ْعَطه ن  »أنه قال:  عن رسول هللا  ما روى جابر  -ج
َا َرج ٍل ِمْن َأَحٌد قـَبْ  ِلي ن ِصْرت  اِبلرُّْعِب َمِسريََة َشْهٍر َوج ِعَلْت يلَ اأَلْرض  َطه ورًا َوَمْسِجًدا َفَأميُّ
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اَعة  وََكاَن أ م يِت أَْدرََكْته  الص الة  فـَْلي َصلِّ َوأ ِحل ْت يلَ اْلَغَنائِم  َوملَْ حتَِل  أِلََحٍد قـَْبِلي َوأ ْعِطيت  الش فَ 
  .12« يـ بـَْعث  ِإىَل قـَْوٍم َخاص ًة َوبـ ْعِثت  ِإىَل الن اِس َعام ةً الن يِبُّ 

 
 األدلة العقلية: -اثلثا

النداءات العامة يف القرآن الكرمي: إّن القرآن الكرمي كثريًا ما يوجه النداء واخلطاب إىل  -أ
ا، وهذا دليل الناس غري مقيد بشيء، وهذا دليل واضح على أن توجيهاته تعّم النّاس مجيع

على أن اإلسالم جلميع البشر بل لإلنس واجلن. وأمثلة ذلك قوله تعاىل: ﴿اَي أَيُـَّها الن اس  
، وقوله: ﴿اَي [21البقرة:] اْعب د وا َرب ك م  ال ِذي َخَلَقك ْم َوال ِذيَن ِمن قـَْبِلك ْم َلَعل ك ْم تـَتـ ق وَن﴾

َها َزْوَجَها َوَبث  ِمنـْه َما ن نـ  ِذي َخَلَقك م مِّ أَيُـَّها الن اس  اتـ ق وا رَب ك م  ال   ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ
 ًا﴾رَِجااًل َكِثريًا َوِنَساًء َواتـ ق وا اَّلل َ ال ِذي َتَساَءل وَن بِِه َواأْلَْرَحاَم ِإن  اَّلل َ َكاَن َعَلْيك ْم رَِقيب

ك ْم بِّك ْم َفآِمن وا َخرْيًا ل  ْد َجاءَك م  الر س ول  اِبحْلَقِّ ِمن ر  وقوله: ﴿اَي أَيُـَّها الن اس  قَ  ،[1النساء:]
، [170النساء:] َوِإن َتْكف ر وا فَِإن  َّللِِ  َما يِف الس َماَواِت َواأْلَْرِض وََكاَن اَّلل   َعِليمًا َحِكيمًا﴾

 .[158األعراف:] ك ْم مجَِيعًا﴾وقوله: ﴿ق ْل اَي أَيُـَّها الن اس  ِإيّنِ َرس ول  اَّللِ  إِلَيْ 
عاملية التشريعات واألحكام القرآنية: لـّما كانت رسالة اإلسالم عاملية فإنه  -ب

يعتمد يف مجيع أحكامه وتشريعاته وأنظمته على طبيعة اإلنسان اليت يتساوى فيها الناس 
َماََنِت ِإىَل أَْهِلَها َوِإَذا َحَكْمت ْم َبنْيَ أَن تـ َؤدُّوا اأْلَ  مجيعا، يقول هللا تعاىل: ﴿ِإن  هللَا ََيْم ر ك مْ 

َ نِِعم ا يَِعظ ك ْم ِبِه ِإن  اَّلل َ َكاَن مسَِيعاً َبِصريًا﴾   .[58النساء:] الن اِس َأن حَتْك م وا اِبْلَعْدِل ِإن  اَّلل 
حماربة القرآن الكرمي لدعاوى التفرقة بني الناس: إّن اإلسالم مببادئه حارب  -ج

نـزاعات اإلقليمية والطائفية، فاإلسالم ال يفرق بني أبيض وأسود وال بني جنس وآخر، ال
بل ينبذ العنصرية والطائفية، واملعيار الوحيد للتفاضل بني الناس هو التقوى، قال تعاىل: 

 ﴿اَي أَيُـَّها الن اس  ِإَن  َخَلْقَناك ْم ِمْن ذََكٍر َوأ نـَْثى 
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 ـعولـمة الـمبحث الثالث: أهداف ال
من األقوال اليت تؤكد املخاطر اجلدية للعوملة على مقدرات احلكومات والشعوب، ما جاء 

يوليو  14) يف كلمة للرئيس الفرنسي جاك شرياك ألقاها مبناسبة اليوم الوطين الفرنسي
"إّن العوملة حباجة إىل ضبط، ألّّنا تنتج شروخًا اجتماعيًة كبريًة  :م(، حيث قال2000
ت عامَل تقدٍُّم فهي تثري أيضًا خماطر جّدية ينبغي التفكري فيها جيدًا ومن هذه وإن كان

املخاطر ثالثة: أوهلا أّنا تزيد ظاهرة اإلقصاء ااِلجتماعي واثنيها: أّنا تنمي اجلرمية العاملية، 
 .13أّنا هتدد أنظمتنا االقتصادية" واثلثها:

ح لن يقف يف طريقها حممد حسن رمسي: "إّن العوملة طوفان كاس .ويقول د
رافض أن يتفهم فكرها وفلسفتها وآلياهتا، إذا كان ميلك سداً منيعاً يهزم ويالهتا ويسخرها 
لنفسه، ونظام العوملة يف حد ذاته يدعم األقوايء، ويطحن الضعفاء، ويضحك األصحاب، 
ويبكي الضعفاء، بل ميكن صّناعها من التحكم والسيطرة، وامتالك مقدرات ومستقبل 

 .14السماء" ملتفرجني املذهولني الصامتني املنتظرين ملعجزاتا
 واألهداف احلقيقية للعوملة ميكن تلخيصها فيما يلي:

 أواًل: األهداف االقتصادية
التدخل األمريكي يف األوضاع االقتصادية للدول، وخاصة يف دول العامل 

البنك الدويل، اليت متارس الثالث، عرب املؤسسات املالية الدولية: كصندوق النقد الدويل، و 
اإلمالءات االقتصادية املغايرة ملصاحل الشعوب، وابلتايل حتقق العوملة ألصحاهبا عدة 

 أهدف كبرية يف اجملال االقتصادي هي:
السيطرة على رؤوس املال العربية، واستثماراهتا يف الغرب فالعامل العريب  أواًل:

يف الدقيقة الواحدة هو نفسه الذي تبلغ ( ألف دوالر 50الذي تتفاقم ديونه مبقدار )
م، بعد أن كانت 1995( مليار دوالر عام 465حجم استثماراته يف أورواب وحدها )

م فنتيجة عدم االستقرار السياسي واالقتصادي والتبعية النفسية 1986( ملياراً عام 670)
 .15للغرب تصب هذه األموال هناك لتدار حسب املنظومة الغربية
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يمنة األمريكية على اقتصادايت العامل من خالل القضاء على سلطة اثنياً: اهل
وقوة الدولة الوطنية يف اجملال االقتصادي، حبيث تصبح الدولة حتت رمحة صندوق النقد 
الدويل، حني تستجدي منه املعونة واملساعدة عرب بوابة القروض ذات الشروط اجملحفة، 

  .16ريكية الكربى على اقتصاد الدولوخاضعة لسيطرة االحتكارات والشركات األم
يقول رئيس وزراء ماليزاي: )مهاتري حممد( الذي عانت بالده من آاثر العوملة يف 

وإمّنا سيخضع للدول  ،السنوات األخرية: "إّن العامل املعومل لن يكون أكثر عداًل ومساواة
ري من الناس، فإّن القوية املهيمنة. وكما أّدى اّنيار احلرب الباردة إىل موت وتدمري كث

العوملة ميكن أن تفعل الشيء نفسه، رمّبا أكثر من ذلك يف عامل معومل سيصبح إبمكان 
الدول الغنية املهيمنة فرض إرادهتا على الباقني الذين لن تكون حاهلم أفضل مما كانت عليه 

 . 17عندما كانوا مستعمرين من قبل أولئك األغنياء"
ت الغنّية يف الدول الغربية والقوى املتحالفة معها يف اثلثاً: حتقيق مصاحل اجملموعا

 الدول األخـرى علـى حسـاب شـعوب العالـم.
 اثنياً: األهداف السياسية

فرض السيطرة السياسية الغربية على األنظمة احلاكمة والشعوب التابعة هلا،  -1
األمريكية والقوى  والتحكم يف مركز القرار السياسي وصناعته يف دول العامل خلدمة املصاحل

الصهيونية املتحكمة يف السياسة األمريكية نفسها، على حساب مصاحل الشعوب وثرواهتا 
 .18الوطنية والقومية وثقافتها ومعتقداهتا الدينية

إضعاف فاعلية املنظمات والتجمعات السياسية اإلقليمية والدولية والعمل  -2
املية واإلقليمية ومن ذلك: منظمة الوحدة على تغييبها الكامل كقوى مؤثرة يف الساحة الع

 األفريقية، واجلامعة العربية، واملؤمتر اإلسالمي.
إضعاف سلطة الدولة الوطنية، أو إلغاء دورها وتقليل فاعليتها، وقتل روح  -3

ويزيل احلواجز اليت تقف حائاًل دون الثقافة الرأمسالية املادية  .19االنتماء يف نفوس أبنائها
كري، الذي يستهدف تفتيت وحدة األمة، وإاثرة النعرات الطائفية، وإاثرة والغزو الف
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احلروب والفنت داخل الدولة الواحدة، كما يف السودان، ومصر وسورية والعراق واليمن 
 وغريها.

إضعاف دور األحزاب السياسية يف التأثري يف احلياة السياسية يف كثري من  -4
يف الوقت اليت بدأت فيه املنظمات غري احلكومية  -خاصة الدول اإلسالمية-دول العامل 

  .20واجلمعيات األهلية متارس دوراً متزايداً يف احلياة السياسية
إحداث جتزئة داخلية يف كل بلد عريب أو إسالمي، حت ينشغلوا أبنفسهم  -5

عثرة وينسوا متامًا أّنم أمة عربية واحدة، ينتمون إىل جامعة إسالمية واحدة. وهذا معناه ب
الشعوب املسلمة وتفرقها، والقضاء على مقومات الوحدة والتضامن اإلسالمي، وتفريغ 
املنظمات والتجمعات اإلسالمية من مضامينها احلقيقية حت تبقى عاجزة عن حتقيق آمال 

  .21وأماين املسلمني
 اثلثاً: األهداف الثقافية

وسهولة حركتها، وزايدة  انتشار املعلومات، ىتقوم العوملة يف اجلانب الثقايف عل
إجياد ثقافة عاملية، وعوملة  ىعل معدالت التشابه بني اجلماعات واجملتمعات، أي تقوم

االتصاالت عن طريق البث التليفزيوين عرب األقمار الصناعية، على سبيل املثال وليس 
  .22احلصر

يست "إّن العوملة الثقافية ل يقول العامل األمريكي املعروف َنعوم تشومسكي:
سوى نقلة نوعية يف اتريخ اإلعالم، تعزز سيطرة املركز األمريكي على األطراف، أي على 

  .23العامل كله"
الثقافة  "ليست العوملة انتقااًل من ظاهرة ويقول د.عبد الفتاح أمحد الفاوي:

 اغتصاب ثقايف، ثقافة عليا جديدة هي الثقافة العاملية، بل إّّنا فعل الوطنية والقومية إىل
  .24وعدواين رمزي علي سائر الثقافات، خاصة ثقافتنا العربية واإلسالمية"

)توازن الغد(: "إّن املهمة األساسية ألمريكا  ويقول شرتاوس هوب يف كتابه
توحيد الكرة األرضية حتت قيادهتا، واستمرار هيمنة الثقافة الغربية، وهذه املهمة اليت ال بد 

  .25ر آسيا وأّي قوى أخرى ال تنتمي للحضارة الغربية"من إجنازها بسرعة يف مواجهة منو 
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 ومن آاثر العوملة يف اهلوية الثقافية:
د ثقافة االستهالك-شيوع الثقافة االستهالكية اليت استخدمت  -ألّن العوملة متجِّ

كأداة قوية فاعلة يف إطالق شهوات االستهالك إىل أقصى عنان ومن مث  تشويه التقاليد 
 ة يف العامل اإلسالمي. واألعراف السائد

تغريب اإلنسان املسلم وعزله عن قضاايه ومهومه اإلسالمية، وإدخال الضعف 
  .26لديه، والتشكيك يف مجيع قناعته الدينية، وهويته الثقافية

إشاعة ما يسمى أبدب اجلنس وثقافة العنف اليت من شأّنا تنشئة أجيال كاملة 
وتشجيع الرذيلة واجلرمية يف  .27ية وطبيعيةتؤمن ابلعنف كأسلوب للحياة وكظاهرة عاد

اجملتمعات اإلسالمية، وقتل أوقات الشباب بتضييعها يف توافه األمور ومبا يعود عليه 
  .28ابلضرر البالغ يف دينه وأخالقه وسلوكه وحركته يف احلياة، مع تضئيل كرامة املسلم

ضال عن فرض الذوق الفين األمريكي على نطاق مستوى الفنون واآلداب، ف
  .29األزايء األمريكية واملنتجات

ولقد أدركت بعض الدول خطورة اآلاثر الثقافية للعوملة يف بلداّنا ومن هذه 
الدول فرنسا، فهذا وزير العدل الفرنسي جاك كوبون يقول: "إّن اإلنرتنت ابلوضع احلايل 

ناك شكل جديد من أشكال االستعمار، وإذا مل نتحرك فأسلوب حياتنا يف خطر، وه
إمجاع فرنسي على اختاذ كل اإلجراءات الكفيلة حلماية اللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية من 

بل إن الرئيس الفرنسي جاك شرياك عارض قيام مطعم "ماكدوَنلد  .30التأثري األمريكي"
الذي يقدم الوجبات األمريكية، مسوًغا ذلك أن يبقى برج أيفل منفرًدا بنمط العيش 

   .31الفرنسي
 ابعاً: األهداف الدينيةر 

العوملة آتية من الغرب الصلييب الكافر الذي يعتمد األنظمة واملفاهيـم العلمانية 
"وهناك من يكره العوملة ال لسبب اقتصادي، بل  الالدينية. يقول الدكتور جالل أمني:

، لسبب ديين. فالعوملة آتية من مراكز دينها غري ديننا، بل هي قد تنكرت لألداين كلها
وآمنت ابلعلمانية اليت ال ختتلف كثريًا يف نظر هؤالء عن الكفر، ومن مث  ففتح األبواب 
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أمام العوملة هو فتح األبواب أمام الكفر، والغزو هنا يف األساس ليس غزوًا اقتصادايً، بل 
غزو من جانب فلسفة للحياة معادية للدين، واهلوية الثقافية املهددة هنا هي يف األساس 

  .32ألمة وعقيدهتا، ومحاية اهلوية معناها يف األساس الدفاع عن الدين"دين ا
 :فمن أهداف العوملة الدينية

 القضاء على التعليم الديين والثقافة اإلسالمية. -1
التشكيك يف املعتقدات الدينية، وطمس املقدسات لدى الشعوب املسلمة  -2

لسفة املادية الغربية حمل العقيدة لصاحل الفكر املادي الالديين الغريب، أو إحالل الف
 اإلسالمية. 
استبعاد اإلسالم وإقصاؤه عن احلكم والتشريع، وعن الرتبية واألخالق  -3

وإفساح اجملال للنظم والقوانني والقيم الغربية املستمدة من الفلسفة املادية والعلمانية 
عن النظم والتشريعات  وظهور توجهات علمانية تنادي حبقوق اإلنسان بعيداً  .33الربمجاتية

  .34اإلسالمية
حتويل املناسبات الدينية إىل مناسبات استهالكية، فعلى سبيل املثال: ما  -4

 شهر الصوم والعبادة والقرآن.-حيدث يف شهر رمضان
 خامسًا: األهداف االجتماعية واخللقية

فردية على حرية اإلنسان ال من خماطر العوملة يف اجلانب االجتماعي: أّّنا ترّكز
إىل أن تصل للمدى الذي يتحّرر فيه من كل قيود األخالق والدين واألعراف املرعية، 

  .35والوصول به إىل مرحلة العدمية
وأيضًا تكريس النزعة األَننية لدى الفرد، وتعميق مفهوم احلرية الشخصية يف العالقة 

هل مع امليول والرغبات االجتماعية، ويف عالقة الرجل ابملرأة، وهذا بدوره يؤدي إىل التسا
 اجلنسـية، ومترد اإلنسان على النظم واألحكام الشرعية.

  .36إّن تشجيع اخلفا والتفلت اخللقي أبنواعه على حساب الدين والسلوك
يقول الباحث الدكتور عماد الدين خليل: "ويف اجلانب االجتماعي تسعى 

ألسرة وكفالة حقوقهم يف الظاهر، إال السياسات املتعلقة ابلطفل واملرأة وا العوملة إىل تعميم
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هو إفساد وتفكيك األفراد واخرتاق وعيهم، وإفساد املرأة واملتاجرة هبا،  أّن الواقع
اإلاثرة واإلشباع اجلنسي، وابلتايل إشاعة الفاحشة يف اجملتمع، وابملقابل  واستغالهلا يف

وتقنينها بواسطة  تعميم فكرة حتديد النسل، وتعقيم النساء، وأتمني هذه السياسات
املؤمترات ذات العالقة: )مؤمتر حقوق الطفل(، )مؤمتر املرأة يف بكني(، )مؤمتر السكان(، 

هذه املؤمترات من قرارات وتوصيات واتفاقيات أتخذ صفة الدولية، ومن مثّ  وما خترج به
واقع اإللزامية يف التنفيذ والتطبيق...وما تلبث آاثر ذلك أن تبدو واضحة للعيان يف ال

االجتماعي استسالًما وسلبية فردية، وتفكًكا أسراًي واجتماعًيا، وإحباطات عامة، وشلل 
اجملتمع الذي حتول إىل قطيع مسري ومنقاد لشهوته وغرائزه، ال يعرف معروفًا وال  اتم لدور

ينكر منكراً، متحلال من أي التزامات أسرية واجتماعية، إال يف إطار ما يليب رغباته 
  .37وغرائزه" وشهواته

وقد أفصح املفكر الفرنسي املسلم رجاء جارودي عن نوااي مقررات مؤمتر القاهرة 
ومن املدهش أّن رئيسة مجعية "األمهات الصغريات يف  .38يف الرسالة اليت وجهها للمؤمتر

أمريكا" حذّرت املسلمني يف مؤمتر القاهرة من خطورة األمركة، فقالت:" لقد دّمروا اجملتمع 
يكي وجاءوا اآلن أبفكارهم للمجتمعات اإلسالمية، حت يدمروها، ويدمروا املرأة األمر 

  .39املسلمة ودورها فيها"
ومن آاثر العوملة يف اجلانب االجتماعي زايدة معدالت نسبة اجلرمية ليس يف 
الدول النامية وحدها، بل يف كل الدول األوربية الغنية وقد أّكد هذا األمر الكاتبان 

ان )هانسبيرت مارتني، وهارالدشومان(، "إّن النتائج املرتتبة تثري الرعب بال شك، األملاني
ففي منظور اخلرباء أضحت اليوم اجلرمية املنظمة عاملياً، أكثر القطاعات االقتصادية منواً، 

  .40إنّه حيقق أرابحاَ تبلغ مخسمائة مليار دوالر يف العام"
أيضًا زايدة معدالت الفقر والبطالة، وتوهني ومن آاثر العوملة يف اجلانب االجتماعي 

العالقات االجتماعية بني األفراد، والظلم االجتماعي الذي يصيب األسر الفقرية نتيجة 
  .41تقليص الدولة للدعم االجتماعي هلذه األسر
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 الـمبحث الرابع: سـمات عالـمية اإلسالم 
 تقوم عاملية اإلسالم على نوعني من القيم:

 عامة تدخل هبا اجملتمع البشري، وهي: أوهلما: قيم
 العدل: ابإلميان وحدة النوع البشري يف أصله ومصريه. -1
 السالم: ابإلميان حبق احلياة للفرد، وللمجتمع البشري. -2
 احلرية: ابإلميان ابلكرامة اإلنسانية. -3

 اثنيهما: قيم خاصة تلتزم هبا يف اجملتمع اإلسالمي، وهي:
 بود، ووحدة الدين، ووحدة األمة.وحدة اإلله املع -1
األخوة اإلسالمية: وصورهتا االقتصادية: التكافل االجتماعي.  -2

 وصورهتا السياسية: الشورى والبيعة.
اجلهاد إمياَن بضرورة تبليغ الدعوة، وضرورة محاية دولتها، وواجب  -3

 صيانة القيم العامة.
 ومن مسات عاملية اإلسالم:

ة قامت على القاسم املشرتك بني حضارات العامل، فقبلت إن  احلضارة اإلسالمي
ه أخذًأ وعطاًء، بل إّن حضارة اإلسالم تعاملت مع االختالف بني اآلخر، وتفاعلت مع

البشر ابعتباره من سنن الكون، لذلك دعا اخلطاب القرآين إىل اعتبار االختالف يف 
اجلنس والدين واللغة من عوامل التعارف بني البشر. اتساقًا مع نفس املبادئ، إّن اإلسالم 

، يف قضااي حمددة: أصل اخللق والنشأة، والكرامة يوّحد بني البشر مجيعًا رجااًل ونساءً 
اإلنسانية واحلقوق اإلنسانية العامة، ووحدانية اإلله، وحرية االختيار وعدم اإلكراه، ووحدة 

 القيم واملثل اإلنسانية العليا.
 ومن هنا تظهر االختالفات جلية بني مفهوم عاملية اإلسالم ومفهوم "العوملة"

ى رد العاملية لعاملية اجلنس البشري والقيم املطلقة، وحترتم خصوصيته، فبينما تقوم األوىل عل
وتفرد الشعوب والثقافات احمللية، وترتكز الثانية: على عملية نفي أو استبعاد لثقافات 
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األمم والشعوب وحماولة فرض ثقافة واحدة لدول متتلك القوة املادية وهتدف عرب العوملة 
  .42البشر لتحقيق مكاسب السوق ال منافع

فالدولة اإلسالمية احرتمت عقائد رعاايها من غري املسلمني من أهل الذمة، 
وكفلت هلم حرية ممارسة شعائرهم الدينية، ووفرت هلم حق احلماية؛ فدماؤهم وأمواهلم 

يف أحاديث عديدة،  مصونة، وحرايهتم وكراماهتم حمرتمة، وقد أكد على ذلك الرسول 
 . 43« خصمه يوم القيامة، ومن خاصمته خِصمتهمن آذى ذمياً فأَن»منها: 

ويؤّكد الدكتور حمسن عبد احلميد وجود فرق كبري بني املصطلحني )العاملية 
والعوملة( فيقول: إّن أبناء هذا العامل مبختلف قبائله وشعوبه ولغاته وملله وحنله يعيشون 

لتعاون الدائم على خري على هذه األرض، ولذا فال بد أن يتفامهوا فيما بينهم، متهيدًا ل
اجلميع، وال مانع من أن َيخذ بعضهم من بعض. وال جيوز أن يفرض وابإلكراه بعضهم 
على بعض لغته أو دينه أو مبادئه أو موازينه. فاالختالف يف هذا اإلطار طبيعي جداً 
 والتعاون ضروري أبداً، ملنع الصدام واحلروب والعدوان. ويضيف: إّن اتريخ البشرية عامة

واتريخ اإلسالم خاصة، مل يرد فيه دليل على أّن املسلمني خطوا للبشرية طريًقا واحًدا، 
ووجهة واحدة وحكًما واحًدا ونظاًما واحًدا، وعاملًا واحًدا بقيادة واحدة، ليس ابإلجبار 
واإلكراه. بل اعرتفوا بواقع األداين واللغات والقوميات عاملوها معاملة كرمية، بال خداع وال 

فه وال طعن من اخللف، ولذلك عاش يف اجملتمع اإلسالمي من أهل امللل األخرى من س
اليهود والنصارى والصابئة واجملوس، وغريهم أبمان واطمئنان، وأّما األمم اليت كانت تعيش 
خارج العامل اإلسالمي، فقد عقدت الدولة اإلسالمية معها مواثيق ومعاهدات يف قضااي 

توجيه األساس يف بناء العالقات الدولية يف اإلسالم قوله تعاىل: ﴿اي أيها احلياة املتنوعة. وال
ن ذََكٍر َوأ نَثى َوَجَعْلَناك ْم ش ع واًب َوقـََبائَِل لِتَـَعارَف وا ِإن  َأْكَرَمك ْم ِعنَد اَّللِ  الن اس  ِإَن  َخَلْقَناك م مِّ 

ا واحًدا، موجًها . وأّما العوملة فهي مصطلح يع[11احلجرات:] أَتْـَقاك م﴾
ً
ين جعل العامل عامل

 .44توجيًها واحًدا يف إطار حضارة واحدة، ولذلك قد تسمى الكونية أو الكوكبة
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   الـمبحث اخلامس: الفرق بني عاملية اإلسالم والعولـمة
يف كون العاملية من  تكمن والعوملة عاملية اإلسالم بني اجلوهرية والتباين اخلالف أوجه إنّ 

 وصنعة إنساين ابتكار هي العوملة بينما وجل، عز هللا من املنزل دين السماويال خصائص
 هللا عند من فهي مصدرها، يف رابنية عاملية اإلسالم -1 .بشرية مضادة لدين هللا تعاىل

 موحى اعتقادي تصور واإلنسان، ومنبثقة عن فهي الكون املطلـق، خالق ابلكمال املتصف
 شاملة، متكاملة رابنية فحسب. ومادامت هذا املصدر يف وحمصورة سبحانه هللا من به

 من رابنية دامت وما هبا، االلتزام بركات اإلنتـاج من ووفرة السعادة وكذا والربكة اخلري فإنّ 
 العيوب، من وخالية النقص من مربأة فإّّنا الـروح البشرية أشـواق وتليب وجل عز هللا عند

 .اإلنسانية الفطرة وحدها تشبع فإّّنا وابلتايل الظلم عن وبعيدة
إّن العوملة تصّدر للناس اإلحلاد والفساد اخللقي والفوضى اجلنسية والشذوذ 
واالحنراف، وتفرضه يف مؤمترات عاملية، بينما اإلسالم حريص كل احلرص على تطهري 

 إنّ  ... الناس من الدنس الروحي واألخالقي، لريتفع الناس إىل املستوى الالئق ابإلنسان
النموذج احلضاري الذي تقدمه العوملة يشكل فتنة كبرية للناس، ألّن فيه من ألوان التقدم 
املادي ما هو َنفع حقيقة للناس، والزم هلم لريتفع مستواهم احليايت، ولكن فيه يف الوقت 

 –والناس .. ذاته انتكاسات روحية وخلقية هتبط ابلناس إىل درك أحط من احليوان
َيخذون األمرين معاً، على أّّنما معا مها التقدم والرفعة  –حم ربكهلبوطهم إال من ر 

والرقي!! ومن أجل ذلك ال حيسون يف حلظة االنتكاس أّنم منتكسون، بل يظنون أّنم 
 .45ماضون يف طريق الرفعة ما داموا ميارسون ألوان التقدم اليت تتيحها هذه العوملة

 والتسليم، اإلميان على م مبيناإلسال فمـنهج :املنهج طبيعة يف االختالف -2
 أما العوملة .وأحكامه العملـي لتشريعاته وأركانه، والتطبيق أصوله جلملة واالنقياد واملتابعة

فقائمة الرفض من الشعوب، ولذا قابلت مؤمتراهتا ابملظاهرات واملسريات اليت تعرب عن 
مبا فيه قيم وأخالق ونظم  الرفض املطلق للعوملة، والعوملة وتدعو إىل حماربة الدين احلق

 وتشريعات. 
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عاملية اإلسالم متتاز ابلرمحة للعاملني: وميكننا إدراك عمق الرمحة اإلهلية  -4
القرآنية لإلنسان من خالل معرفتنا حاالت الضعف البشرية، ومن خالل مطالعتنا لآلايت 

ك وتعاىل: ﴿َوَما واألحاديث الشريفة اليت تتحدث عن رمحة هللا وعفوه وغفرانه. قال تبار 
ْن ، ويقول سبحانه: ﴿َلَقْد َجاءَك ْم َرس وٌل مِّ [107األنبياء:] ْلَعاَلِمنَي﴾أَْرَسْلَناَك ِإال  َرمْحًَة لِّ 
 . [128التوبة: ] ِحيٌم﴾َما َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيك ْم اِبْلم ْؤِمِننَي َرؤ وٌف ر   أَنف ِسك ْم َعزِيٌز َعَلْيهِ 

قائمة يف العبادة والتشريعات على الرمحة، اليت تتمثل يف رفع  إّن رسالة اإلسالم
احلرج واملشقة، ليس يف الشريعة مشقة ابملعىن الصحيح الشرعي وليس فيها عناء وال 

اليسر وذات السماحة، قال تعاىل: ﴿َوال تـَْقتـ ل وا أَنف َسك ْم ِإن  اَّلل َ َكاَن  عنت، وإمنا هي عني
  .[29ء: النسا] َرِحيمًا﴾ ِبك مْ 

ورمحة اإلسالم مع أعدائه وخمالفيه والناقمني عليه املرتبصني به، كما هي رمحته 
مبن آمن به وصدقه رحبة ندية فياضة، ودعا فيما دعا وأوجب أن تقوم عالئق أمته فيما 
بينها على الرمحة واملودة والتعاطف استجالاًب لرمحة اخلالق سبحانه وتعاىل، فإنّه عز وجل 

الرامحون يرمحهم الرمحن، ارمحوا من يف األرض يرمحكم من »باده الرمحاء، فقال: يرحم من ع
. واآلايت القرآنية 47«إمنا أَن رمحة مهداة»قال عن نفسه:  . والرسول 46«يف السماء

والقنوط. يقول تعاىل: الكرمية لتشمل برمحتها اإلنسان وتدعوه إىل التوبة، وحتذره من اليأس 
، ويقول سبحانه: ﴿إن رمحة اَّلّل قريب من [12األنعام:] ة﴾﴿كتب على نفسه الرمح

 ، وهناك أمثلة كثرية تعرب عن الرمحة اإلهلية لإلنسان. [56األعراف:] احملسنني﴾
الوسطية من خصائص عاملية اإلسالم: ومذهب الوسطية يف اإلسالم  -5

يقات العملية واضح يف النص عليه يف القرآن الكرمي واحلديث الشريف، وواضح يف التطب
للرسالة اإلسالمية، فالقرآن الكرمي ينص صراحة عليها: ﴿وََكَذِلَك َجَعْلَناك ْم أ م ًة َوَسطاً 

. أّما [143البقرة: ] َتك ون وا ش َهَداَء َعَلى الن اِس َوَيك وَن الر س ول  َعَلْيك ْم َشِهيدًا﴾لِّ 
املادية واحلاجات الروحية على حد التشريعات اإلسالمية فإّّنا تؤكد على إشباع الرغبات 

سواء، فاإلسالم يدعو اإلنسان إىل عبادة هللا والتقرب إليه، ويدعوه أيضا إىل االستمتاع 
يرفض البخل ويرفض اإلسراف، وحيث على اختاذ احلالل مبلذات احلياة الدنيا، واإلسالم 
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السواء، فال  موقف وسط بينهما. كما أن اإلسالم يعطي حق الفرد وحق اجلماعة على
الفردية، وال يوغل يف اجلماعية، بل حالة الوسط هي أفضل األشياء. وهذه يوغل يف

الوسطية تؤمن أبّن الفرد من اجلموع، واجملموع من الفرد متاما، كما تؤمن أبن الفرد 
للمجموع، واجملموع للفرد. ووسطية عاملية تعين أن اإلسالم يرفض الطرق واألساليب اليت 

جانب وتقصر يف  وما فطر عليه الناس، واليت قد تسرف يف ف الطبيعة البشرية،تسري خال
جانب آخر، فتبخس جمموعة من اجملتمع حقها، أو تقصر يف جانب حيايت ضروري جلسم 

 وعقله وروحه، الوسطية يف اإلسالم تعين مواكبة احلياة اإلنسانية مئة ابملائة.اإلنسان 
ا العاملية احلقيقية الوحيدة اليت ميكنها أن حتقق إّن عاملية اإلسالم هي وحده -6

حياة كرمية، ألّّنا تنبعث عن مفهوم إهلي كوين، وأّما العوملة فدعوة لإلنسان أهدافه يف 
ذلك، ألّّنا تنبع من مصدر بشري، وغالبا ما تكون غطاًء للعدوان على  عاجزة عن حتقيق

 اآلخرين.
ملة، فاإلسالم يقوم على العدل وإنصاف ومّث فرق بني عاملية اإلسالم والعو  -7

املظلوم، ويرفض االعتداء، ويعرتف حبق األخر يف الدين والرأي املخالف، أّما العوملة فتقوم 
على الظلم، وتفتقد للعدل، وهتدف لصاحل االستكبار الغريب، وضد مصاحل الشعوب 

 الفقرية األخرى.
ون أمة، بدون وطن ألنه لقد غدا العامل الذي خضع للعوملة، بدون دولة، بد

حّول هذا العامل إىل عامل املؤسسات والشبكات، وعامل الفاعلني واملسرّيين، وعامل آخر، هم 
املستهلكون للمأكوالت، واملعلبات واملشروابت، والصور واملعلومات، واحلركات 
والسكنات اليت تفرض عليهم. أما وطنهم فهو السيربسبيس: أي الواقع االفرتاضي الذي 
نشأ يف رحاب شبكة املعلومات الدولية وسائر وسائل االتصال، وحيتوي االقتصاد 

  .48والسياسة والثقافة
إذن الفرق بني عاملية اإلسالم، وعوملة الغرب، أّن عوملة الغرب اقتصادية األساس 
وهي تسعى إىل اهليمنة على العامل، برفع القيود عن األسواق والبضائع ورؤوس األموال، 

ضي إىل تعميق النزاعات والصراعات. أّما عاملية اإلسالم فتقوم على أساس وهذا يف
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التعارف واالنفتاح على الثقافات األخرى بال نفي أو إقصاء أو إكراه ﴿ال ِإْكرَاَه يِف الدِّيِن 
﴾ َ الرُّْشد  ِمَن اْلَغيِّ اإلسالم ينبين على احلوار ويعرتف حبق . [256البقرة:] َقْد تـََبني 

 اإلجنليزية أو globalisation ترفض ذلك فكلمة والعوملة ف والتنوع،االختال
mondialisation تعميم منط حضاري معني، ومن الناحية  الفرنسية تعين

التنوع  يعرتف حبق واإلسالم .األيديولوجية تعين إرادة اهليمنة على العامل: أي أمركة العامل
َهاًجا َوَلْو َشاَء اَّلل   جَلََعَلك ْم أ م ًة ِلك لٍّ َجَعْلَنا مِ واالختالف، قال تعاىل: ﴿ نك ْم ِشْرَعًة َوِمنـْ

. بينما العوملة تعتمد على القهر واإلجبار، ورفض خصوصية [48املائدة:] ﴾َواِحَدةً 
 .49األخرى الشعوب

مّث إّن اإلسالم يدعو إىل طلب العلم النافع الذي يفيد اإلنسان، وحيقق  -8
ما جاءت به املدنية احلديثة من علوم وخمرتعات وابتكارات، ممّا  واخلري، وحيق احلق، وكلّ 

فيها نفع للناس، وحيارب كل علم ضار فيه فساد اإلنسان أو هالكه، أو إشاعة الشر يف 
حياته، بينما العوملة خبالف ذلك، فرغم ما أنتجته من املخرتعات واالبتكارات إال أّنا 

ربة لألخالق و ومفسدة للقيم، بل ومهلكة ابتدعت علومًا ضارًة أو أنتجت أشياء خم
 للحياة اإلنسانية. 

يقول الدكتور يوسف القرضاوي: "العاملية يف اإلسالم تقوم على أساس  -9
، فقد استخلفهم هللا يف [70اإلسراء:] تكرمي بين آدم مجيعا ﴿ولقد كرمنا بين آدم﴾

وكذلك على أساس األرض، وسّخر هلم ما يف السماوات وما يف األرض مجيعا منه. 
املساواة بني الناس فـي أصل الكرامة اإلنسانية، ويف أصل التكليف واملسؤولية، وأّنم مجيًعا 

أمام اجلموع  شركاء يف العبودية هلل تعاىل، ويف البنّوة آلدم، كما قال الرسول الكرمي 
 ال فضل لعريب على أعجمي وال ألعجمي على عريب، وال»احلاشدة يف حجة الوداع: 

. 50«ألبيض على اسود، وال ألسود على أبيض إال ابلتقوى، كلكم آلدم، وآدم من تراب
ليس »واقتلع عليه الصالة والسالم جذور اجلاهلية يف التعصب، وسد  كل منافذها فقال: 

منا من دعا إىل عصبية وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على 
أّما العوملة فالذي يظهر لنا  52«دعوها فإّنا منتنة»قال: ، وحر م محية اجلاهلية ف51«عصبية



 الفصل الثاين عشر

219 

من دعوهتا حت اليوم، أّّنا فرض هيمنة سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية من الوالايت 
املتحدة األمريكية على العامل، وخصوصًا عامل الشرق، والعامل الثالث، وابألخص العامل 

 اإلسالمي.
ليوم تعين )تغريب العامل( أو بعبارة أخرى )أمركة إّن العوملة يف أجلى صورها ا

العامل(. إّنا اسم مهذب لالستعمار اجلديد الذي خلع أرديته القدمية، وترك أساليبه القدمية 
ليمارس عهدا جديدا من اهليمنة حتت مظلة هذا العنوان اللطيف )العوملة(. إّنا تعين فرض 

مرد أو تنشز، ال بد أن تؤدب ابحلصار أو اهليمنة األمريكية على العامل، وأي دولة تت
  .53التهديد العسكري أو الضرب املباشر، كما حدث مع العراق والسودان وإيران وليبيا

 اخلامتة
 وتتضمن أهم نتائج البحث، وهي:

وجود فرق كبري بني مضمون ومفهوم )العاملية( الذي جاء به اإلسالم، ومضمون  -1
ومّث فرق بني ها اليوم الغرب عامة، وأمريكا خاصة. ومفهوم )العوملة( اليت يدعو إلي

عاملية اإلسالم والعوملة، فللعوملة تصورات ومظاهر وجتليات وآليات عاملية، ولإلسالم 
رؤى وتصورات عاملية تتعلق ابإلنسان والكون واحلياة، وال تتطابق التوجهات يف 

سالم، وأيضا يوجد احلالتني، بل هناك خالف بني منطلقات العوملة ومنطلقات اإل
 خالف بني جمموعة القيم احملركة لكل منها ومفهوم العوملة.

احلضارة اإلسالمية قامت على القاسم املشرتك بني حضارات العامل، فقبلت  إنّ  -2
اآلخر، وتفاعلت معه أخذًا وعطاًء، خبالف العوملة اليت تعين اهليمنة بل إلغاء اآلخر 

 خللقية والتشريعية.وخصوصياته الدينية والثقافية وا
إّن اإلسالم يدعو إىل طلب العلم النافع الذي يفيد اإلنسان، وحيقق له اخلري، احلق،  -3

وكّل ما جاءت به املدنية احلديثة من علوم وخمرتعات وابتكارات، مما فيها نفع 
للناس، وحيارب كل علم ضار فيه فساد اإلنسان أو هالكه، أو إشاعة الشر يف 

العوملة خبالف ذلك، فرغم ما أنتجته من املخرتعات واالبتكارات إال حياته، بينما 
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أّّنا ابتدعت علومًا ضارًة أو ابتكرت ابتكارات خمربة ومدمرة لألخالق والقيم، 
 ومهلكة لإلنسان.

إّن غزو املسلمني للعامل كان بدافع حضاري فريد، فهم أصحاب رسالة عاملية موجهة  -4
ها، وهم أهل مهمة الشهادة على الناس. ولقد أث روا يف البالد للناس كافة، كّلفوا بتبليغ

اليت غزوها أتثريًا كبرياً، ونقلوا إليها دينهم وأخالقهم وقيمهم ولغتهم، أّما غزو الغرب 
للعامل فقد كان يف أساسه ألسباب استعمارية، وملصاحل دنيوية، وقائم على التعصب 

 الديين والعنصري.
تسيطّر عليها املادة يف كل شأن من شؤوّنا، إّنّا ماّدية حبتة تعاين فيها العوملة تسرّيها و  -5

اإلنسانية من طغيان املادة عليها، ولذا فأهلها يعيشون يف حالة تيه وضياع، وتشتت 
واحنالل، بينما عاملية اإلسالم توازن بني املادة والروح يف نظرهتا لإلنسان، حبيث مل 

 .م نظام شامل للحياة واآلخرةيطغ أحدمها على اآلخر، فاإلسال
لعوملة تكّرس األَننّية، وتعّزز املصلحة الشخصية، وتعمل على تنمية احلرية الفردية، ا -6

دون مصلحة اجلماعة، عاملية اإلسالم تقوم على حتقيق املصلحتنْي معاً مصلحة الفرد 
ي يؤمِّن مصلحة ومصلحة اجلماعة؛ ألن ه حيد من حرية األفراد االقتصادية ابملقدار الذ

اجلماعة، فهو نظام وسط يف حتقيق التوازن بني الطبقات واألفراد، فالنظام 
االقتصادي اإلسالمي يهدف إىل حتقيق العدالة االجتماعية، ونظام احلكم يف 

 اإلسالم يهدف إىل حتقيق العدالة بني الناس، ألنّه نظام عاملي. 
 :التوصيات

الفكاك من قبضة العوملة ابلرتكيز على من ملسلمني وضع اإلسرتاتيجيات اليت متكن ا -1
تنمية املوارد الذاتية لكل دولة إسالمية، مع تطوير أشكال للتعاون اإلقليمي بني 

 الدول اإلسالمية.
رائعة يف التعامل  ضرورة أن يستيقظ املسلمون ويظهروا للعامل كّله مناذج إسالمية -2

ا، وشت اجملاالت االقتصادية من أجل لفت والعمل والتجارة والصناعة، والتكنولوجي
 .نظر العامل إىل اإلسالم
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 الفصل الثالث عشر
 دور الرتبية اإلسالمية يف مواجهة الفكر الضال

 
 1سعد هاشم العلياين .د

 
 طار العام للدراسة:اإل: أولا 

 املقدمة:
 ،سيدان وحبيبنا حممد ،أشرف األنبياء واملرسلني ، والصالة والسالم علىرب العاملنياحلمد هلل 

 .أمجعنيبه ، وعلى آله وصحاملبعوث رمحة للعاملني
أصبح ظاهرة  ،اليوم املنحرف أبنواعه ومظاهره املختلفة الفكر الضالفإن ! أما بعد

إال أن  ،منذ القدم يف معظم اجملتمعات يعاين منها اجملتمع، ولئن كان الفكر الضال موجودا  
 خمتلفة،وصورته أصبحت ظاهرة، وإن كانت أبشكال  ،صوته يف الفرتة األخرية أصبح عاليا  

ويلغون أي رأي  ،يقبلون إال رأيهم الفكر الضال ال ينحصر يف أولئك املتعصبني الذين الو 
 وال ،وفق النصوص الشرعية ال ،فقط على من يفسرون الدين وفق أهوائهم يقتصرآخر، وال 

 ،ن هلم ارتباط ابلدين فقط، بل يشمل أيضا أولئك الذين يلغون الدين من حياهتميرتبط مب
 فذلك أيضا من أنواع األفكار الضالة. ،اعتقادا  منهم أبن ال ارتباط بني الدين واحلياة

وعلى الرغم مما يُبذل من جهود على املستوى احمللي والعريب واإلسالمي يف التصدي 
الفكري، فإن انتشاره يزداد، ويرّجح أن أهم أسباب اخفاق اجملتمعات اإلسالمية  لالحنراف

عراض عن هذا الدور الذي يشّكل املعادلة ، أو اإلهو جتاهل دور الرتبية ،يف هذا الصدد
 .به اجملتمعات ابتليتمع هذا الوابء الذي  ،يف حسم املعركة ،والرقم املهم ،الصعبة

، واألقوال اخلارجة عن الغريبةس من له شغف ابألفكار إن من املالحظ أن من النا
يف ظل التطورات  ،مسؤولية كبرية ،اجلادة، ومالحقة الرتبية ملن تستهويهم مثل تلك األفكار

واملستجدات املتسارعة، ويف ضوء حقيقة كون الرتبية عملية طويلة تتطلب وقتا  طويال . وهذا 
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ثوابت واملبادئ والتأهيل اليت هلا طابع االستمرار ما جيعل الرتبية احلقيقية ترّكز على ال
ووسائل  ،واملعلم ،والشمول، وما قد يطرأ من متغريات وأحداث ومواقف، فقد تتوىل األسرة

اإلعالم، والدعاة، وقادة الرأي والفكر والفعاليات املؤثرة يف اجملتمع التنبيه هلا، وبيان أبعادها 
ومن املقطوع بصحته أن الفكر الضال . املستوايتوالتحذير منها على مجيع  ،وخطورهتا

يسبب أضرارا  دينية، وسياسية، واجتماعية، واقتصادية، وتنموية كما أوضحت ذلك العديد 
 .(24، صهـ1426، عسريي وزميلهمن الدراسات. )

وسائر ميادين  ،مشل العقيدة والفكر والسلوك ،فقد جاء اإلسالم منهجا  للحياة
الذي استطاع به  ،احلياة األخرى، وكان مما جاء به اإلسالم العظيم املنهج والفكر الرتبوي

 أن يريب ويهذب النفوس، وبذلك يصبح اجملتمع ذا شخصية متميزة ال تقبل التبعية واالحنراف.
ية سواء من الوسائل التكنولوج ،وللرتبية دور عظيم يف الوقوف يف وجه الزحف اهلدام

وما تبثه مئات الفضائيات ليال  وهنارا  من أفكار وثقافات هدامة،  ،من انرتنت وجواالت
ليم اإلسالم، حيث يتم تشخيص اوعلى الرتبية أن تعاجل السلوكيات السلبية املخالفة لتع

 مشكالت املتعلمني السلوكية، ووضع احللول املناسبة لعالجها.
لطريق الصحيح ملواجهة األفكار الضالة، وما من شك أن الرتبية اإلسالمية هي ا

اإلسالمية متثل اإلسالم الذي ميثل بدوره السمو والكمال، وينبذ العنف يف ذلك أن الرتبية 
التعامل مع الناس، ويدعو إىل حماربة اإلرهاب بشىت صوره، بل إن الرتبية اإلسالمية تؤدي 

 ،يسة سهلة لذوي النفوس املريضةدورا  مهما  يف حتصني املتعلمني ومحايتهم من الوقوع فر 
 الذين يغررون بشباب األمة، فيدخلون يف أعمال إجرامية وإرهابية.

فاألفكار الضالة ومكافحتها ومحاية األبناء منها ودفع شرورها، ليست من واجب 
جهة دون أخرى، بل هو واجب ديين ووطين واجتماعي، يشرتك فيه اجلميع من اجلهات 

يف موقعه وجماله. لذلك أييت هذا البحث ليؤكد على دور الرتبية  الرمسية واألهلية، كل
 اإلسالمية يف مواجهة الفكر الضال.

الدور املأمول الذي ميكن أن تسهم به  حتاول هذه الدراسة أن ترسم أبعاد ومن مث
قة من كون اإلسالم يتضمن عالج هذه لالرتبية اإلسالمية يف مواجهة الفكر الضال، منط
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ظل املشاعر االهنزامية اليت أفرزت بعض الدعوات الصارخة يف بعض اجملتمعات القضية، يف 
اإلسالمية أبن الدين اإلسالمي هو السبب يف ظهور األفكار الضالة املنحرفة، وأن السبيل 

والسري يف ركب  ،الوحيد للتخلص من هذا الفكر هو التخلي عن قيم الدين اإلسالمي
 .احلضارة الغربية منهجا  وسلوكا  

 :الدراسةمشكلة 
 أو ،معني مبجتمع يرتبط ال أنه حيث عاملية، مشكلة احلاضر وقتنا يف الفكر الضال يشكل

 من وتعاين إال العامل يف دولة أي يوجد وال معني، عرق أو ،دين معنيب أو ،مبنطقة معينة
   اإلرهابية النشاطات من العديد الدولية األحداث وشهدت آبخر، بشكل أو اإلرهاب

أفرزت بعض  ،ن التغريات االجتماعية واالقتصادية حمليا  وعامليا  تكمن يف أواملشكلة 
 ،يف ظل سلبيات العوملة ،اليت انعكست سلبا  على شباب األمة اإلسالمية خاصة التحوالت

فر إىل اخلارج، والتقليد والس ،وسلبيات القنوات الفضائية ،واالنفتاح الثقايف واالجتماعي
 ،إضافة إىل تدفق العمالة األجنبية على دول اخلليج ،والغزو الثقايف والفكري ،غربلشعوب ال

لشباب كل ذلك كان له آاثر سلبية أوقع بعض ا  ،واعتماد األسر على السائقني واخلادمات
 حيث الظاهرة، هذه من اململكة العربية السعودية تسلم ومل .يف احنرافات فكرية وسلوكية

ت الكثري من األخرية إىل العديد من العمليات اإلرهابية حصدتعرضت يف العشر السنوات 
 بنائها.أ

كر الضال وما ينجم عنه من فوإذا كان هناك دور ألفراد اجملتمع عامة يف مواجهة ال
سلوكيات، فإن هناك دورا  مهما  لرجال الرتبية عامة، والرتبية اإلسالمية بصفة خاصة، ألهنم 

الرتبية اإلسالمية ية أبنائه تربية إسالمية صاحلة. ذلك أن باجملتمع برت املؤهلون الذين عهد إليهم 
ظاهرة الفكر الضال من خالل التوعية أبضراره، وبيان أسباب هي الطريق الصحيح ملواجهة 

مواجهة الفكر الضال  ،ن حترميه، فهي الرتبية اليت تستطيع مبا هلا من خصائصماحلكمة 
تصورات يف هذا الشأن، شريطة أن يفّعل دورها يف ومظاهره، مبا تقدمه من مبادئ و 

املؤسسات الرتبوية املختلفة ابجملتمع. فالدعاايت املغرضة اليت روج هلا األعداء أبن اإلسالم 
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دين إرهايب، ال ميكن أن تصمد أمام حقيقة اإلسالم املناهضة جلميع صور وأشكال 
  .اإلرهاب

 احلالية يف السؤال التايل:ويف ضوء ما سبق ميكن صياغة مشكلة الدراسة 
 ما دور الرتبية اإلسالمية يف مواجهة الفكر الضال؟

 ا السؤال الرئيس عدة أسئلة فرعية متصل بعضها ابآلخر وهي:ذويتفرع عن ه
 ا ؟ما تعريف الفكر الضال لغة واصطالح .1
 ما موقف اإلسالم من الفكر الضال؟ .2
 ما أسباب انتشار الفكر الضال؟ .3
 الضال؟ما مظاهر الفكر  .4
 ما الدور الرتبوي الوقائي من االحنراف الفكري؟ .5
 ؟االحنرافات الفكرية الضالةما دور الرتبية اإلسالمية يف مواجهة  .6

 أهداف الدراسة: 
 التعرف على مفهوم الفكر الضال. - 
 التعرف على موقف اإلسالم من الفكر الضال. - 
 التعرف على أسباب ظاهرة الفكر الضال ومظاهره. - 
 من خماطر االحنراف الفكري. اليت تقي إبراز األعمال الرتبوية الوقائية - 
 الوقوف على الدور الرتبوي يف التصدي هلذا الفكر الضال ابلرتبية اإلسالمية. - 

 أمهية الدراسة:
 ترجع أمهية هذه الدراسة إىل عدة أمور منها:

طالع كر الضال، واالضوء على ظاهرة الف تتمثل أمهية هذه الدراسة يف كوهنا تسلط .1
أصحاب القرار على الدور الفعال الذي من املمكن ان تعلبه الرتبية اإلسالمية يف 

ومحاية الشباب من االحنرافات الفكرية الضالة، تالزما  مع األدوار  ،مواجهة هذا الفكر
 اجملتمعية األخرى.
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أمن  إن ظاهرة االحنراف الفكري )الفكر الضال( أصبحت من الظواهر اليت هتدد .2
واستقرار اجملتمعات، ومن هذا املنطلق تتضح أمهية حبث الظاهرة ومعاجلتها من زاوية 

 التنشئة والرتبية االجتماعية.
أن التصدي ملكافحة الفكر الضال ليس واجب األجهزة األمنية فقط، بل هي ظاهرة  .3

أمهية اجتماعية وسلوكية، حتتاج إىل تضافر اجلهود، ومن ذلك الرتبية، ومن هنا تظهر 
 الدراسة يف حبث هذه الظاهرة من منظور الرتبية اإلسالمية.

إمنا مردها إىل املفاهيم اخلاطئة  ،إن هذه الدراسة ترى أن كثريا  من مظاهر الفكر الضال .4
والغلو الفكري، وغياب دور الرتبية اإلسالمية املتوازنة اليت تضبط سلوك األفراد 

 واجلماعات.
دراسة اجلهات الرتبوية والسياسية واألمنية، وتضيف لبنة من املمكن أن تساعد هذه ال .5

 يف برامج الوقاية والعالج.
 مصطلحات الدراسة:

 الدور:
الدور يف اللغة "عود الشيء إىل ما كان عليه، ويف املنطق عالقة بني حدين ميكن تعريف 
كل منهما ابآلخر، أو عالقة بني قضيتني ميكن استنتاج كل منهما من األخرى، أو عالقة 

 (.567-566ص، 1982بني شرطني يتوقف ثبوت أحدمها على اآلخر" )صليبا، 
. وعند املناطقة: توقف فوق بعض املدار بعضهوالدور أيضا  هو "الطبقة من الشيء 

 (.303، ص1972كل من الشيئني على اآلخر" )جممع اللغة العربية، 
( أبنه "جمموعة األمناط السلوكية اليت يتخذها 1987ويف اجملال الرتبوي عرفه )عطا، 

 (. 36الفرد أو املؤسسة الرتبوية جتاه موقف ما، ويف إطار نسق اجتماعي حمدد" )ص
 
 رتبية اإلسالمية:ال



 ديد الفكر اإلسالمي واملؤسسات التعليمية واإلسالميةحنو جت

230 

يف مجيع مراحل منوه للحياة الدنيا  ،هي "إعداد املسلم إعدادا  كامال  من مجيع النواحي
 ،1409يف ضوء املبادئ والقيم وطرق الرتبية اليت جاء هبا اإلسالم" )ايجلن،  ،واآلخرة

 (.20ص
هـ( أن الرتبية اإلسالمية "هي التنظيم النفسي 1403يف حني يرى )النحالوي، 

واالجتماعي الذي يؤدي إىل اعتناق اإلسالم وتطبيقه ُكليا  يف حياة الفرد واجلماعة" 
 (.21ص)

فالرتبية اإلسالمية تعين تنمية فكر اإلنسان، وتنظيم سلوكه، على أساس الدين 
 اإلسالمي، بقصد حتقيق أهداف اإلسالم يف حياة الناس يف كل جماالت احلياة.

 الفكر:
فكر تعين: "فكر فكرا  وأفكر وتفكر يف األمر: أي أعمل اخلاطر  جاء يف املنجد أن كلمة

فيه وأتمله. والفكر مجع أفكار: تردد اخلاطر ابلتأمل والتدبر بطلب املعاين. ويقال يل يف 
 .(591صم، 1986األمر فكر أي نظر ورؤية" )معلوم، 

نتاج التفكري، فإذا تراكم عرب األفراد وعرب الزمن أصبح جمموعا  مرتاكما  : هو الحا  طاصو     
 .(8صم، 2005ميثل جمموع الرؤى العقلية حول موضوع معني" )الشهراين، 

 الفكر الضال:
ب والسنة وما تعارف عليه هو الفكر الذي خرج عن املنقول واملعقول من الكتا

 .(15صهـ، 1434)القحطاين،  .اجملتمع
 التعريف اإلجرائي لدور الرتبية اإلسالمية يف مواجهة الفكر الضال:

ملواجهة التحدايت املتعلقة ابلفكر الضال،  ،تقوم به الرتبية اإلسالمية من جهود مأمولةما  هو
من أجل تبصري الناس ابملخاطر النامجة عنها، امتثاال  لتشريعات اإلسالم، وحفظا  هلويتهم 

 بقيمهم وأخالقهم اإلسالمية.اإلسالمية، واعتزازا  
 :السابقة الدراسات
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ثر املدرسة يف تفعيل دور طالب املرحلة الثانوية ملواجهة هـ(. أ1428دراسة القرطون )
ىل التعرف على دور املقررات الدراسية الرتبوية فيما يتعلق بتفعيل املدرسة إاإلرهاب. وهدفت 

 :هم نتائجهاجتماعي، وكان أاملسح اال، واستخدم الباحث منهج اإلرهابملواجهة ظاهرة 
أن مستوى فاعلية املدارس يف تزويد الطالب والطالبات من خالل املقررات الدراسية بقيم 

 .(االعتدال والوسطية ابلفكر يف مواجهة اإلرهاب كان بشكل عام )متوسطا  
هـ(. الدور الرتبوي لألسرة يف الوقاية من االحنراف 1429دراسة السعيدين )

ري، وهدفت إىل التعرف على الدور الذي تقوم به الرتبية األسرية يف وقاية الفرد من الفك
االحنراف الفكري، واستخدمت املنهج الوصفي التحليلي، وكان من نتائجها: أن األسرة 

سباب االحنراف والفكر الضال، ومن أفراد من تقوم بدور مهم يف جمال وقاية األ ميكن أن
 سرية، وكذلكالذي يكون له عالقة ابلرتبية األ سي والسيكولوجيما يتعلق ابجلانب النف

 سرية على أبنائها.الوسط االجتماعي ضعف الرقابة األ
، ابإلرهابهـ(. العوامل املسببة لالحنراف الفكري وعالقتها 1429دراسة احلجين )

وهدفت إىل الوقوف عند ظاهرة االحنراف الفكري وحتديد مدلوالته، والتعرف على ما يؤدي 
الفكري من آاثر مضرة أبفراد اجملتمع، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي،  االحنرافإليه 

سرية يف العامل العريب مل تكن تساعد على ن التنشئة االجتماعية واألأ :وكان من نتائجها
متر  جيال احلاليةن مداخل االحنراف الفكري، وأن األم التعصب للرأي مدخال   نوأاحلوار، 

بناء وذلك لتنوع الوسائل اليت تستقي منها املعلومات. وهناك بتغريات كبرية يف تصرفات األ
ساليب الرتبوية تتعلق ابجلهل حبقائق اإلسالم، وأسباب تتعلق ابلقصور يف األ عوامل دينية

خرى اقتصادية وسياسية. اعية تتعلق ابجملتمع ومؤسساته. وأاجتم خرىواإلعالمية، وأ
ىل الفكر الضال هم صغار السن، واجلهل الشرعي، وتدين إهم مسات املنتمني أوأوضحت أن 

أن الفكر الضال  املستوى التعليمي، وهو ما جعل تلك الفئة سهلة االنقياد. وخلصت إىل
 رهاب والعالقة بينهم قوية.يؤدي إىل اإل

ىل التعرف على طبيعة العالقة بني اآلابء واألبناء إهدفت  هـ(1431راسة البقمي )د
حد اآلابء الذكور أالفكري. واقتصرت الدراسة على حالة  االحنرافودورها يف الوقاية من 
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يف اجملتمع السعودي من الذين اعتنق أحد ابناءهم الفكر املنحرف، واستخدم الباحث 
النظرية اجملذرة كإحدى طرق البحث النوعي، وتتمثل يف املقابلة واملالحظة البسيطة، وحتليل 

أنه كلما ضعف مستوى احلوار ما بني  :هم نتائجهاأاحملتوى كأدوات مجع البياانت، وكانت 
 بناء من االحنراف الفكري.ء ضعف دور اآلابء يف وقاية األبنااآلابء واأل

إىل الوقوف على أهم االحنرافات الفكرية الدراسة (. هدفت هـ1427ضامري )
وإبراز دور املسجد واخللقية اليت ميكن أن تؤثر يف الواقع املعاصر يف حياة األمة اإلسالمية. 

 دولة عليها قامت اليت األسس من وأنّه املسجد، أمهية: النتائج أهمّ  من تها. وكانهيف مواج
 أساليب بوجود األخرى املؤسسات الرتبوية من غريه عن يتميز املسجد أنو  ،األوىل اإلسالم

 الفكرية االحنرافات أهمّ  نّ . وأاملختلفة احلياة جوانب يف اجملتمع توجيه تشمل وفّعالة مؤثرة
 والصويف، والفلسفي، ،واالعتزايل والرافضي، اخلارجي، الفكر :احلاضر يف العصر املسيطرة

 العلماين، الفكر الفكري، خالل الغزو من احنرافات من اإلسالم أعداء أاثره ما إىل إضافة
 متعّددة، أشكاال   أخذت اخلُلقية االحنرافات أنّ و  .والتغريِب  والتقّدمي، والقومي، واحلداثي،

 وعالقته بنفسه اإلنسان بعالقة يرتبط ما ومنها خبالقه، اإلنسان يرتبط بعالقة ما فمنها
 مواجهة يف املسجد يؤّديه أن الذي ميكن الدور أنّ و  .العاقلة غري واألحياء واآلخرين، ابملال،

 قاعدة تعميق خالل من الوقائي الدور - : قسمني إىل ينقسم واخلُلقية الفكرية االحنرافات
 أن ميكن الذي األثر إىل إضافة اجملتمع، يف احلسنة والقدوة الوسطية مبدأ اإلميان، وأتكيد

 -ب .املنكر عن والنهي األمر ابملعروف وتفعيل اجملتمع، أفراد نفوس يف العبادات حتدثه
 االحنرافات خالل من التأثري فيها حصل اليت اجلوانب معاجلة خالل من العالجي الدور

 . الفكرية واخلُلقية
الوطنية يف تعزيز األمن الفكري لدى طالب هـ(. دور معلم الرتبية 1431الدخيل )
وتكون جمتمع الدراسة من  طقة جنران من وجهة نظر املشرفني واملعلمني.ناملرحلة الثانوية مب

( معلما ، 678( مشرفا  تربواي ، و)84معلمي املرحلة الثانوية مبنطقة جنران والبالغ عددهم )
خدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، (. واست174ومت تطبيق الدراسة على عينة مقدارها )

كما استخدم أداة جلمع البياانت. وكانت أهم النتائج: يدرك املعلم املقصود ابألمن الفكري 



 الفصل الثالث عشر

233 

ومهدداته وأنواع االحنراف الفكري، يوظف حمتوى املقرر مبا يعزز األمن الفكري. يتيح املعلم 
 يل املنحرف منها.للطالب فرصا  متساوية للنقاش وطرح األفكار وحياول تعد

هـ(. اخلصائص االجتماعية والنفسية والفكرية حلاملي الفكر 1434القحطاين )
من  (95)الضال. استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، علي عينة مقدارها 

املستفيدون من برانمج املناصحة الذي تقوم به محلة السكينة يف اململكة العربية السعودية، 
 %73سنة، 35عمارهم أقل من من عينة الدراسة أ %80أن هناك  وكان من نتائجها

من  %94ي آلابئهم اثنوي فأقل، املستوى التعليم %82مستواهم التعليمي اثنوي، 
رحالت داخل اململكة، عدادهم عن طريق المنهم مت إ %96مهات تعليمهم اثنوي فأقل، األ

 الفكر الضال عن طريق صديق. ىقمنهم تل 86%
، ميكن القول أن الباحث استفاد من وغريهايف ضوء ما جاء يف هذه الدراسات و 

اإلطار النظري الذي احتوته هذه الدراسات، وكذلك استفاد منها يف صياغة أهداف 
دور الرتبية الدراسة، وبيان أمهيتها، وكذلك منهج الدراسة. ونتيجة لعدم وجود دراسة تتناول 

 ، فقد برزت احلاجة إىل إجراء هذه الدراسة.ضالاإلسالمية يف مواجهة الفكر ال
 منهج الدراسة:

والذي يعتمد على التحليل النظري القائم على  ،انتهجت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي
واخضاعها للتحليل والتفسري، وذلك من خالل الرجوع إىل القرآن  ،رصد عناصر الظاهرة

إلسالم، ودراستها دراسة حتليلية بغرض الوقوف الكرمي والسنة املطهرة، وبعض آراء مفكري ا
على موقف اإلسالم من الفكر الضال، مراعيا  للجوانب العلمية يف كتابة البحوث 

 والدراسات.
 مفهوم الفكر الضال:: اثنياا 

يف أي جمتمع  ضاال  فما قد يعد احنرافا  نسبيا   ،مفهوما  متغريا   الضال يعد االحنراف الفكري
 الختالف معايري التقييم. ،يف جمتمع آخر ضاال   ليس ابلضرورة أن يعترب احنرافا  فكراي  

 الفكر -أ
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وإذا كان اإلنسان فكره  ،رج منه سلوك اإلنسانخيه أن الفكر هو الوعاء الذي شك في مما ال
وردت  وقد ،السلوكنه سيكون مضطرب فإ الفكروإذا كان منحرف  ،سليم فسلوكه قومي

فـَُقِتَل  0إِنَُّه َفكََّر َوَقدََّر ﴿ :تعاىل قوله :منها كلمة فكر يف القرآن الكرمي يف عدة مواضع
ِإنَّ يف َخْلِق السََّمَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَلِف ﴿ :وقال سبحانه .[19-18املدثر:]﴾ َكْيَف َقدَّرَ 

اٍء مَّ  َل اَّللَُّ ِمَن السََّماِء ِمنزَ َفُع النَّاَس َوَما أَناْلَبْحِر مبَا يَن اللَّْيِل َوالنـََّهاِر َواْلُفْلِك الَّيِت جَتْرِي يِف 
ُكلِّ َدابٍَّة َوَتْصرِيِف الّراَِيِح َوالسََّحاِب اْلُمَسخَِّر َبنْيَ   َد َمْوهِتَا َوَبثَّ ِفيَها ِمنَفَأْحَيا بِِه اأْلَْرَض بـَعْ 

َا أَِعُظُكْم ﴿ :. وقال عز من قائل[164البقرة:] ﴾ يـَْعِقُلونَ َقْومٍ السََّماِء َواأْلَْرِض آَلَاَيٍت لِّ  ُقْل ِإمنَّ
يٌر َلُكْم ِبَواِحَدٍة أَْن تـَُقوُموا َّللَِِّ َمْثََن َوفـُرَاَدى مُثَّ تـَتَـَفكَُّروا َما ِبَصاِحِبُكْم ِمْن ِجنٍَّة ِإْن ُهَو ِإالَّ نَذِ 

 .[46سبأ:]﴾ َبنْيَ يََدْي َعَذاٍب َشِديدٍ 
 .(5/65، ابن منظور: إعمال اخلاطر يف الشيء. )يعرف يف اللغة أبنه والفكر
التـََّفكُُّر: اسم للتَّفكري، ويقولون: فّكَر يف أمره، وتفكََّر، ورجل ": األزهري ويقول

قول: ِفكِّري، كثري اإلقبال على الّتفكُِّر، والِفْكَرة، وكلُّ ذلك معناه واحد، ومن العرب من ي
 .(10/116زهري، )األ ."يوالِفكر الِفكُر للفكرة، 

 .". وأصله: إعمال الفكرالتأمل، والنظر العقليالتفكر: ": وقال العالمة الشنقيطي
 .(6/168)الشنقيطي، 

وقال اإلمام الطربي إن أهل الفكر هم: أهل التمييز بني األمور، والفحص عن 
 .(11/102)الطربي،  حقائق ما يعرض من الشبه يف الصدور.

حركة النفس يف املعقوالت، وأما حركتها يف " يف االصطالح فهو الفكرأما 
الشنقيطي، ) ."ال يكون إال يف القلوباحملسوسات فهو يف االصطالح ختييل .. والفكر 

6/168). 
النظر يف األمر، ليقف الناظر على "هو:  ويقول اإلمام أبو احلسن األشعري

 .(1/536شعري، )األ ."بطالنه وصحته، أ
 . ل إىل احلقائق، والسالمة واألمانهو: استخدام العقل، وتوظيفه للوصو فالفكر 
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 :الفكر الضال -ب

يد واألعراف والنظم الذي ال يلتزم ابلقواعد الدينية والتقالالفكر الضال هو الفكر املنحرف 
 أي أنه الفكر الشاذ الذي حييد وخيالف تعاليم اإلسالم. االجتماعية،

العدول عن الصواب لرتدد القلب يف شبهة غري  :نقصده هوالذي فالفكر الضال 
 .(8صهـ، 1430الدويش، ) .عداي  بصاحبها املخطئ أو اخلاطئشرعية مضرة ضررا  مت
ما هو إال ذلك النوع من الفكر الذي خيالف القيم الروحية واألخالقية هذا الفكر 
وخيالف الضمري اجملتمعي، وهو ذلك النوع من الفكر الذي خيالف  ،واحلضارية للمجتمع

، 1425)طالب،  .املنطق والتفكري السليم، ويؤدي إىل ضرب وحدة وكيان اجملتمع
 .(116ص

خطر أنواع االحنرافات، ملا حيدثه من ختريب مادي وتوهني للعزائم، وضياع و أوه
)اجلحين،  .ة واملنعة والرتابطللشخصية، وذوابن للخصائص، وانسالخ عن مصادر القو 

 (.87صهـ، 1421
وعرفه الدغيم أبنه "احنراف األفكار واملفاهيم او املدركات عن ما هو متفق عليه من 

غة أخرى هو الفكر الذي ال يلتزم ابلقواعد ييف اجملتمع، أو بص ةمعايري وقيم ومعتقدات سائد
)الدغيم،  ."السائدة وامللزمة ألفراد اجملتمعالدينية والتقاليد واالعراف والنظم االجتماعية 

 (.17صهـ، 1426
ويرى الباحث أن الفكر الضال هو التعصب للرأي والبعد عن حد االعتدال، 
واملغاالة يف تنفيذ أوامر هللا، ومجود اإلنسان على فكره، فال يعرتف آبراء اآلخرين، وال يلتزم 

 وامللزمة ألفراد اجملتمع.ابلقيم الدينية واألعراف االجتماعية السائدة 
 اثلثاا: موقف اإلسالم من الفكر الضال:

لشيء هني عن ضده، اباإلسالم دين التوسط واالعتدال، أيمر ابلعدل واالستقامة، واألمر 
 :فاألمر ابلعدل هني عن الظلم واجلور، واألمر ابالستقامة هني عن امليل واالحنراف، قال تعاىل

ْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويـَنْـ ِإنَّ اَّللََّ أَيُْمُر ﴿ َكِر َواْلبَـْغِي َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمناِبْلَعْدِل َواإْلِ
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فالوسطية اإلسالمية عدل وتوازن، يقابل من جهة . [90النحل:] ﴾يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ 
 ني مدان يف اإلسالم.بتطرف املغاالة، ومن جهة اثنية بتطرف االحنالل، وكال التطرف

والبعد عن امليل واالحنراف  ،أي استقامة املنهج ،والوسطية تعين أيضا االستقامة
، ولذلك جاء أو منحرفا   الصراط املستقيم( مل يكن مائال  ) والتطرف، ألن ما كان مستقيما  

رَاَط اْلُمْسَتِقيَم ﴿: وصف الصراط املستقيم يف سورة الفاحتة اَط الَِّذيَن أَنـَْعْمَت ِصرَ  0اْهِداَن الصِّ
، كموقف وسط بني تطرفني، تطرف املغضوب ﴾َعَلْيِهْم َغرْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الضَّالِّنيَ 

اليهود حادوا عن الصراط فعليهم الذين هم اليهود، وتطرف الضالني الذين هم النصارى. 
حادوا عن الصراط املستقيم بتأليه املستقيم بقتلهم األنبياء والغلو يف التحرمي، والنصارى 

 األنبياء. 
اليت تنبذ الغلو  ،من جهة أخرى جند أن وسطية اإلسالم تتالءم مع الفطرة اإلنسانية

 واملبالغة والتطرف يف كل شيء، إهنا وسطية ترتكز على ما يالئم الطبع اإلنساين عقال  
يضغط على النفس ويكلفها ما ال تطيق، وهو ال  ، فليس اإلسالم دينا  وجسدا   ووجداان  

وإمنا جاء ليضع التوازن بني الفطرة  ،يقاوم التطرف يف املادايت ابلتطرف يف الروحانيات
 والتكاليف الشرعية.

كما أن اإلسالم حيذر من التعدي على حدود هللا يف أوامره ونواهيه، كما جاء يف 
أَتُْخُذوا  َساٍن َواَل حيَِلُّ َلُكْم أَنْمَساٌك مبَْعُروٍف أَْو َتْسرِيٌح ِبِِحْ الطَّاَلُق َمرَََّتِن فَإِ ﴿ :قوله تعاىل

ئ ا ِإالَّ أَنممَّا َآتـَيْـ  خَيَافَا َأالَّ يُِقيَما ُحُدوَد اَّللَِّ فَِإْن ِخْفُتْم َأالَّ يُِقيَما ُحُدوَد اَّللَِّ َفاَل ُجَناَح  ُتُموُهنَّ َشيـْ
يـَتَـَعدَّ ُحُدوَد اَّللَِّ فَُأولَِئَك ُهُم  َّللَِّ َفاَل تـَْعَتُدوَها َوَمنْت بِِه تِْلَك ُحُدوُد اَعَلْيِهَما ِفيَما افْـَتدَ 

  .[229البقرة:] ﴾الظَّاِلُمون
اَي أَْهَل اْلِكَتاِب اَل تـَْغُلوا يف ِديِنُكْم َواَل ﴿ :واإلسالم ينهى عن الغلو يف قوله تعاىل

َا اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرمَيَ َرُسوُل اَّللَِّ وََكِلَمُتُه أَْلَقاَها ِإىَل َمْرمَيَ َوُروٌح تـَُقوُلوا َعَلى اَّللَِّ ِإالَّ  احلَْقَّ ِإمنَّ
َا اَّللَُّ ْنُه َفَآِمُنوا اِبَّللَِّ َوُرُسِلِه َواَل تـَُقوُلوا َثاَلثٌَة انـْتَـُهوا َخرْي ا لَّ مِّ  ُكوَن يَ  إَِلٌه َواِحٌد ُسْبَحانَُه أَن ُكْم ِإمنَّ

ويف هذا  .[171النساء:] ﴾َلُه َوَلٌد َلُه َما يِف السََّمَواِت َوَما يِف اأْلَْرِض وََكَفى اِبَّللَِّ وَِكيال  
 موعظة ألمة اإلسالم لتجنب الغلو وأسبابه.
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الرسالة اليت بعث هبا ابحلنفية السمحاء، ووصف كذلك هللا  وقد وصف النب 
ُدونَُه َمْكُتواب  ِعنيـَتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّبَّ اأْلُمِّيَّ الَّذِ الَِّذيَن ﴿ :بقوله تعاىل رسوله  ُهْم يِف دَ ي جيَِ
َهاُهْم َعِن اْلُمنيِل أَيُْمُرُهْم اِبْلَمعْ التـَّْورَاِة َواإْلِجنِ  َكِر َوحيُِلُّ هَلُُم الطَّيَِّباِت َوحُيَرُِّم َعَلْيِهُم ُروِف َويـَنـْ

 .[157األعراف:] ﴾ُهْم ِإْصَرُهْم َواأْلَْغاَلَل الَّيِت َكاَنْت َعَلْيِهمْ اخْلََباِئَث َوَيَضُع َعنْـ 
فاإلسالم منهج متيز ابلبعد عن التطرف والغلو، وينبغي أن نلحظ أن من يدعي أنه 

على مسلم، وال يتمسك مبا جاء به اإلسالم، ويرى ذلك هو الوسطية والسماحة، ويعيب 
ويعده متطرف ا، هذا االدعاء هو أحد أشكال التطرف؛ ألن  ،يتمسك بفرائض اإلسالم من

التطرف يكون ابلتجاوز للوسطية، كما يكون ابلتخلي والتقصري يف شأهنا، وهو خروج عن 
 الوسطية، وميل واحنراف إىل أقصى اليسار أو إىل أقصى اليمني.

ومما يؤسف أن الفكر الضال وما ينجم عنه من تطرف وعنف، واليت ال يقرها 
تنسبها إىل اإلسالم  ،اإلسالم، إال أن اإلعالم الغريب وبعض وسائل اإلعالم العربية

، ون غريهم من أهل الدايانت األخرىواملسلمني، وتكاد تقصر وجودها على املسلمني د
اليت ميارس أهلها من الصهاينة أشد أنواع التطرف والعنف واإلرهاب، وكالنصرانية  كاليهودية

ظاهر يف عدد من البلدان اإلسالمية من العنف والتطرف واإلرهاب، وما هو  اليت متارس ما
من شك أن الربط املتكرر بني اإلسالم والتطرف والعنف وغريمها، إمنا ختدم غاايت استعمارية 

 وختفي وراءها حقدا  دفينا .
وخنلص إىل أن مظاهر العنف والتطرف مل تكن مقبولة أبدا  يف اإلسالم على مر 

من تطرف وعنف وغلو وحنوها،  ،بل إن املسلمني هم من تصدى للظواهر السلبيةالتاريخ، 
 ،ومع ذلك فقد حلق ابملسلمني أذى  كثريا ، حيث كان مقتل اخلليفة عمر بن اخلطاب 

من طرف بعض  ،نهعلى يد أبو لؤلؤة اجملوسي، وكان مقتل اخلليفة عثمان بن عفان 
 بسبب الغلو أيضا . طالب  الغالة، وكان مقتل اخلليفة علي بن أيب

 سباب انتشار الفكر الضال:أ اا:رابع
إن أسباب نشأة هذا الفكر الضال متعددة ومتنوعة، فقد يكون مرجع هذا الفكر أسبااب  

أو يكون الباعث عليه دوافع اقتصادية  ،اجتماعية أو ثقافية، أو علمية،أو  ،أو نفسية ،فكرية
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املتوازنة نستطيع أن جنزم أبن األسباب متشابكة ومتداخلة، إخل. وابلنظرة الشاملة .وتربوية..
وأسباهبا  ،وهلذا ال ينبغي أن نقف عند سبب واحد، فالظاهرة اليت أمامنا ظاهرة مركبة معقدة

 ، ومن ذلك:كثرية ومتداخلة
انتشار أدى إىل مما  ،تتمثل يف غياب دور العلماء يف اجملتمعو : أسباب علمية -أ

واستغل  ،فظهر من يتوىل تربية الشبابأفتوا فضلوا وأضلوا الناس،  ،علماءب ثياجهال يف 
وال رجوع ألهل العلم  ،عواطفهم بتحميلهم أفكار ا تؤدي لتحمسهم بال ضابط وال رادع

ا،  ،الذين عرفوا األمور ،الصاحلني وال جند تعليال لذلك إال ودرسوا معامل اإلصالح جيد 
 .تنبعث منه كل فتنة عمياء وشر وبالء ،ستطريوشر م ،اجلهل داء عظيماجلهل، و 
 ،وهي خالف ذلك يظنها حسنة ينتهج طرقا  إنه سعى إىل اإلصالح فاجلاهل إذا و 

فيرتتب على ذلك مفاسد عظيمة، كالذي يريد أن ينكر  ،من حيث أراد اإلحسان فيسيء
اإلسالم قد أمران لفيفجر مساكنهم وفيهم من ليس منهم. بل  ،بالد اإلسالموجود الكفار يف 

 واألمان الذي أخذوه من ويل أمر املسلمني.  ،أن ال نسيء إليهم للعهد الذي بيننا وبينهم
وظهور  ،يف عزوف الناس عن الثقافة والعلمهذه األسباب تتمثل و : أسباب ثقافية -ب

أمامهم الباب  وسائل اإلعالم توقد أفسح ،طابور خامس متشبع ابلقيم الفكرية املنحلة
 .على مصراعيه

مبقاصد الشريعة، والتخرص على معانيها ابلظن من غري تثبت،  وهذا أفرز لنا جهالء
كاخلوارج الذين خيرجون أو األخذ فيها ابلنظر األول، وال يكون ذلك من راسخ يف العلم؛  

 من الدين كما خيرج السهم من الرمية.
يهديهم إىل الصواب، أو يقف هبم دون  ليس عندهم من الرسوخ يف العلم ماهؤالء و 

اقتحام محى املشكالت، فلم يكن بد من األخذ ببادي الرأي، أو التأويل ابلتخرص الذي 
 .ال يغين من احلق شيئ ا، إذ ال دليل عليه من الشريعة، فضّلوا وأضلوا

وإبعاد  ،تتمثل هذه األسباب يف غياب القدوة احلقيقية للناسو : أسباب اجتماعية -ج
 وتقدمي املنحرفني على أهنم قدوة مثل املمثلني والفنانني واملطربني. ،القادة والعلماء احلقيقيني

فضال  عن أن كثريا  من الشباب اليوم ال حيسنون استغالل األوقات، وال إشغال النفس مبا 
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قلي أرض ينفع، فإن مل تشغل النفس مبا ينفع ُتشغل هي مبا ال ينفع، والفراغ النفسي والع
خصبة لقبول كل فكر هدام وغلو وتطرف، فتتغلغل األفكار، وتغزو القلوب، فتولد جذور ا 

 .يصعب قلعها إال ابالنشغال ابلعمل الصاحل والعلم النافع
 تعاين منه بعض اجملتمعات، يف الفقر الذي هذه األسباب تتمثلو : أسباب اقتصادية -د
فكلما كان دخل  ،االستقرار النفسي لدى اإلنساناالقتصاد من العوامل الرئيسة يف خلق ف

بل قد يتحول هذا االضطراب وعدم الرضا  ،الفرد مضطراب  كان رضاه واستقراره غري اثبت
تقوده إىل نقمة على اجملتمع. وهذا احلال من اإلحباط يولد شعور ا سلبي ا جتاه  ،إىل كراهية

تكون لديه وهلذا ي ،ولية الوطنيةور ابملسؤ ونبذ الشع ،اجملتمع، ومن آاثره عدم انتمائه لوطنه
فيزينون له قدرهتم على  ،وقد يستثمر هذا الشعور بعض املغرضني واملثبطني ،ابالنتقام شعور

 .دون النظر إىل عواقب ذلك وما يرتتب عليها من مفاسد وأضرار ،حتسني وضعه االقتصادي
 .(7صهـ، 1437السدالن، )

يزيد فيه العاطلون، وتنضب فيه فرص العمل، فإن وأميا جمتمع تكثر فيه البطالة و 
 ،واملخدرات ،واجلرمية ،ذلك يفتح أبوااب  من اخلطر على مصارعها، من امتهان اإلرهاب

يولد  كاملة، وعدم توفري فرصة العمل،  والسرقة، وما إىل ذلك. فعدم أخذ احلقوق ،واالعتداء
قـَُرب أو بُعد، فإن الناس حيركهم اجلوع والفقر  ،يشمل كل من بيده األمر ،سخط ا عام ا

  .ويسكتهم املال ،والعوز
االحنراف انتشار الفكر الضال و املؤدية إىل األخرى وميكن إمجال بعض العوامل 

 :يفالفكري 
اجلهل ابإلسالم وابلعلم الشرعي، وقلة الفقه يف الدين، وضحالة احلصيلة يف العلوم  .1

 الشرعية.
  عن دين اإلسالم عقيدة وشريعة وأخالقا .إعراض بعض املسلمني .2
عدم أخذ العلم الشرعي من أهل العلم الراسخني فيه، وابلتايل أصبحوا ال يقيمون وزان   .3

 للعلماء الثقاة.
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اجلفوة بني العلماء والشباب، واالفتقار إىل وجود مرجعيات دينية موثوقة يف بعض  .4
 البالد اإلسالمية.

واخلروج عن منهج االعتدال الذي كان عليه النب صلى هللا التشدد يف الدين والتنطع  .5
 عليه وسلم.

مع أن و شدة الغرية وقوة العاطفة لدى بعض الشباب بال علم وال فقه وال حكمة،  .6
ذلك مشروط ابحلكمة  إاّل أنالغرية على حمارم هللا وعلى دينه أمر حممود شرعا ، 

 ودرء املفاسد. ،ومراعاة املصاحل ،والفقه
الوالء لوالة األمر، للجهل بفقه الوالية، وضعف الوالء للوطن واجملتمع، وغياب ضعف  .7

 فقه األمر ابملعروف والنهي عن املنكر.
جيابية املعتدلة، وقلة الفقه يف الدين، والعجز عن التمييز بني الكليات اإلنقص الرتبية  .8

 وبني الفروع واألصول. ،واجلزئيات
 مظاهر الفكر الضال :اا خامس

أشارت العديد من الدراسات إىل بعض مظاهر الفكر الضال عند هؤالء الفئة ومن أهم قد 
 تلك املظاهر ما يلي:

 الغلو والتطرف: -أ
يف مدحه أو ذمه على ما يستحق وحنو  الشيءجماوزة احلد أبن يزداد يف عرف أبنه "والغلو ي

 .(289صم، 1999ذلك" )ابن تيمية، 
والتشديد فيه بتجاوز احلد" )ابن حجر  الشيء: "املبالغة يف ويف تعريف آخر هو

 (.276ص، 3هـ، ج1379
إىل طريف األمر، فيشمل الغلو، لكن الغلو أخص  االحنيازعرف التطرف أبنه: "يو 

منه يف الزايدة واجملاوزة .. أو مبعَن آخر كل غلو فهو تطرف، وليس كل تطرف غلوا " 
 هـ(.1417)الشبل، 
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واحلكم املسبق واجلاد على ما حيملونه  ،حبه إىل سوء الظن ابآلخرينفالغلو يدفع صا
وامليل إىل أصعب احللول  ،وجتاوز احلدود يف اإلنكار على املختلف معه ،من أفكار أو آراء

 هـ(.1439)الدغيم،  .قربمع وجود األسهل واأل ،وأبعدها
يف مفهوم الغلو بقوله: هـ( 1420ا يوضحها )اللوحيق، ومن مظاهر الغلو كم

 اخلاصة، الغلو يف التعصب للجماعة،اعتهم اجلماعة، وجعل اجلماعة اليت أمران بلزومها مج
تحرمي العمل يف الوظائف الغلو ب عل اجلماعة مصدر احلق،جبالغلو  اجملتمعات،غلو هبجرة ال

 الغلو يف مفهوم التقليد وإنكار اإلمجاع. الغلو يف قائد اجلماعة، احلكومية،
فقد هنى اإلسالم عنه، وحث على  شيء،من الدين اإلسالمي يف  والغلو ليس

يسروا وال تعسروا، وبشروا وال تنفروا، إمنا بعثتم ميسرين »: السماحة والتيسري، فقد قال 
 .هـ(1407)البخاري،  .«ومل تبعثوا معسرين

ُ ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل يُرِيُد ِبُكُم اْلُعسْ .. ﴿وقال تعاىل:  ُوا يُرِيُد اَّللَّ َر َولُِتْكِمُلوا اْلِعدََّة َولُِتَكربِّ
 .[185البقرة:] ﴾اَّللََّ َعَلى َما َهَداُكْم َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ 

أو تفريط يف االستجابة إىل أوامره  دين الوسطية واالعتدال فال إفراط واإلسالم
َتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَسط ا لِّ وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمَّة  ﴿قال تعاىل:  ،واجتناب نواهيه

 .[143البقرة:] ﴾َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيد ا...
 حذر منه الشارع احلكيم، وجعل حكمهومن ذلك يتضح أن الغلو يف الدين أمر 

فهو يؤدي اىل الفكر الضال، والسقوط يف هاوية التكفري، واهتام الناس ابخلروج عن  ،التحرمي
 واستباحة دمائهم وأمواهلم. ،اإلسالم

 التكفري: -ب
أو احلكم عليه ابخلروج من اإلسالم، ومن  ،هو: نسبة أحد من أهل القبلة إىل الكفرالتكفري 

 هـ(.1430)املالكي،  .مث االعتقاد بضرورة قتاله
وإدخاله يف ملة  ،بدون دليل أو برهان ،فالتكفري إخراج املسلم من ملة اإلسالم

أميا رجل قال ألخيه اي كافر، "»من التسرع يف التكفري فقال:  »وقد حذر الرسول  ،الكفر
 .هـ(1407)البخاري،  ﴿فقد ابء هبا أحدمها، إن كان كما قال، وإال رجعت  عليه



 ديد الفكر اإلسالمي واملؤسسات التعليمية واإلسالميةحنو جت

242 

باع تعصية، تكفري احلاكم بغري ما أنزل هللا، تكفري األمظاهر التكفري، التكفري ابملومن 
تكفري املعني دون اعتبار للضوابط  احملكومني بغري ما أنزل هللا، تكفري اخلارج عن اجلماعة،

 هـ(.1420احلكم على بالد املسلمني أبهنا دار كفر )اللوحيق،  ،الشرعية
واألموال، وأن يقوموا  ويرتتب على احلكم بكفر بالد املسلمني أن تستحل الدماء

بعض املسلمني أو املعصومني كاملعاهدين وحنوهم، وأن حيملوا السالح  جتاهأبعمال ختريبية 
 هـ(.1420للخروج على احلكام املسلمني )اللوحيق، 

 سباب التكفري: ومن أ
أهل تصدر سفهاء األحالم ألمور الدعوة إىل هللا بال فقه وال جتربة وال رجوع إىل العلماء  /1

  الفقه والتجربة.
 التسرع يف إصدار األحكام واملواقف جملرد الشائعات أو القرائن والظنون. /2
 ،كاالستدالل ابلنصوص على غري ما تدل عليه  ،اخلطأ واجلهل يف منهج االستدالل /3

 واجلهل بفهم السلف وتفسريهم لألدلة.
 ان األمة وأمنها وأماهنا.عدم اعتبار قواعد املصاحل واملفاسد اليت ينضبط هبا إمي /4
الذين ال خيرجون من فصيلة  ،وتلقيه عن صغار املثقفني ،أخذ العلم عن غري العلماء /5

 العوام.
دون الرجوع  ،والتهييج عند كل صيحة ،سرعة االستجابة للفنت والتصرفات الغوغائية /6

 إىل أهل العلم والفقه والرأي.
أو سلوك منهج أهل األهواء  ،نهي عن املنكر وأساليبهاإلخالل مبفهوم األمر ابملعروف وال /7

 كاخلوارج واملعتزلة وغريهم.
مما جيعل البعض يقعون يف أخطاء وقع فيها السابقون  ،وقلة التجارب ،ضعف احلكمة /8

 .(16-14صم، 2005فلم يستفيدوا من العرب والدروس. )االلباين،  ،من أمثاهلم
 اإلرهاب: -ج
كالقتل وإلقاء املتفجرات أو التخريب،   ،حتدثه أعمال عنفهو رعب  "اإلرهابو "

إلقامة سلطة  ؛و"اإلرهايب" هو َمْن يلجأ إىل اإلرهاب ابلقتل أو إلقاء املتفجرات أو التخريب
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يقوم على سياسة  ،أو تقويض أخرى، و"احلكم اإلرهايب" هو نوع من احلكم االستبدادي
 واحلركات التحررية واالستقاللية.زعات بغية القضاء على الن ،الشعب ابلشدة والعنف

من  ،ل اإلرهايبوقد حاولت املنظمات الدولية كاألمم املتحدة حتديد مفهوم الفع
هو شكل من أشكال العنف املنظم، حبيث أصبح هناك اتفاق عاملي  منطلق أن اإلرهاب

ن واختطاف الرهائ ،مثل االغتيال والتعذيب ،على كثري من صور األعمال اإلرهابية
كالسيارات   ،واختطاف وسائل النقل ،وبث القنابل والعبوات املتفجرة ،واحتجازهم

واألتوبيسات والطائرات أو تفجريها، وتلغيم الرسائل وإرساهلا إىل األهداف اليت خطط 
 إلضرار هبا.اإلرهابيون ل

حيدث له اخلوف والرعب  ،وبذا يكون اإلرهاب فعال  يصدر من معتد على بريء
ألي سبب  وأكالقتل والتخريب أو التهديد،   ،اء عن طريق تنفيذ أعمال العنفوالفزع، سو 

كان، سياسيا  أو ماليا  أو دينيا  أو جنسيا ، أو عدواان  شخصيا  ألسباب نفسية واجتماعية.. 
وهذا اإلرهاب قد يصدر عن سلطة ظاملة، أو دولة حمتلة لشعب، أو يصدر عن مجاعة أو 

معّرف وحمدد، لذا فكل فعل ينطبق عليه هذا الوصف والتعريف فرد، إمّنا هو فعل موصوف 
 .أو دولةأو مجاعة فهو إرهاب، بغض النظر عن القائم به، فردا  كان 

 :: الدور الرتبوي الوقائي من الحنراف الفكريساا ساد
ال شك أن آاثر االحنراف الفكري ال يقتصر على زعزعة األمن واالستقرار، بل تنعكس 

خالقية واإلعالمية، فهو واألعلى اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسة والنفسية آاثره 
 يؤثر على كافة اجملاالت أتثريا  سلبيا .

للوقاية من االحنراف  ،قد استخدمت بعض اجملتمعات وسائل تقليدية متنوعةو  
 ، والقضائيوالتدخل األمين ،أبرزها القوانني اجلزائية، والعقوابت ،الفكري والسلوكي
والبحث اجلنائي، ومع أمهيتها إال أهنا مل حتل هذه الوسائل دون انتشار  ،واإلصالح العقايب

قدت أبهنا اعتمدت على املفعول الرادع للعقوابت، وانتُ  ،ظاهرة االحنراف الفكري والسلوكي
اعية وليس عن دراسة الواقع، وال تشكل سياسة اجتم ،وعلى تدابري انجتة عن قرارات رمسية

 .(76ص، 1422عد أمين شامل. )عمران،بُ عامة ذات 
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دور يتجسد يف خطط  ،والدور الرتبوي الوقائي ضد االحنراف الفكري والسلوكي 
لتنشئتهم وفق سلوك اجتماعي سليم،  املتعلمني؛موجهة حنو  ،وبرامج ومقررات دراسية

ابالنتماء والوالء، وصقل خالقية، وتنمية شعورهم واألوحتصينهم ابملبادئ والقيم الدينية 
والسلوك  ،وتعويدها على االلتزام ابلوسطية واالعتدال ،شخصيتهم اإلنسانية وأتهيلها

 ،االجتماعي املسؤول. وهذا العمل ال ميكن أن ينجح إال اذا تعاونت على حتقيقه األسرة
االجتماعي. وسائل اإلعالم، وكافة اجلهات اليت تعمل يف ميدان البناء الرتبوي و و  ،واملدرسة

وهذا هو صمام األمان لوقاية اجملتمعات من االحنراف الفكري وكافة اجلرائم اليت تتصاعد 
 نسب معدالهتا عام بعد عام.

د زايدة معدالت اجلرمية، تؤكّ إن املعطيات اإلحصائية على مستوى الدول العربية  
نتيجة للتطورات االقتصادية  ،وظهور اجتاهات وظواهر جديدة مستحدثة يف أمناط اإلجرام

وتدهور األوضاع املعيشية يف الكثري من تلك الدول.  ،واالجتماعية والسياسية
(. كما أثبتت الدراسات أن أهم العوامل املقرتنة ابجلرمية واليت 123ص، 1420)أبوشامة،

واالفتقار  وجد بدورها ظروفا  مواتية لذلك هي: الفقر، والبطالة، واخنفاض املستوى التعليمي،تُ 
ري السريع، والزايدة يف ال احلضوالتحوّ إىل السكن املناسب، واخلدمات الصحية الكافية، 

 ،حجم السكان، واحلراك االجتماعي الكثيف، وتفكك الروابط األسرية...اخل )البداينة
كل ذلك حيتِّم النظر إىل األمن مبنظار شامل يستوعب كافة اجلوانب: الرتبية   .(1420
 واالقتصاد، والسياسة، والقضاء، واإلعالم، واإلدارة، واألمن مبفهومه الشامل.  والتعليم،

جبد وواقعية  االلتحامومن املهم أن تتكاتف األجهزة الرمسية واألهلية، وأن تعمل على 
وخدمات ملموسة حيسها اإلنسان، وجتعله يرتقب  ،وتقدمي حلول واقعية ،مبشكالت الشباب

دور يؤديه من خالل القنوات الشرعية يف تدعيم مسرية اإلصالح  املزيد منها، بل يبحث عن
والتنمية، ألن ترك الشباب عاطلني جيعلهم صيدا  سهال  ألصحاب النوااي واألهداف الشريرة. 

 (.14: 13487 هـ، رقم1424)الشمري، عكاظ، 
السلوك الذي نتج عنه ضرر،  :أوهلما جانبني:إن عالج االحنراف يكون يف  
األول البد من تطبيق أحكام  اجلانبالفكر الذي أدى إىل هذا السلوك. ويف  :واثنيهما



 الفصل الثالث عشر

245 

احلوار وهو ما أكده الرسل يف البد من الثاين  اجلانبويف  ،الشرع على العابثني املعتدين
 (.42: 1984م )األزهر، اقوامهدعوة 

 ها:البد من الرتكيز يف املعاجلة على عدة مستوايت من وعطفا  على ما سبق فإنه 
 من خالل: املستوى السياسي: -أ
 استنكار وإدانة أهل االحنراف الفكري على مجيع املستوايت والتصدي هلم. •
 دعوة املخطئ إىل الرجوع عن خطئه وبيان احلق ابملناقشة العلمية اهلادئة. •
ساليب غري اجملدية، فاملصاب هبذا املرض ال يعاجل ابلرتكيز على الوعظ األب جتنّ  •

 وإمنا ابحلجج والرباهني واألدلة من الكتاب والسنة.والتخويف، 
وتطبيق العقوابت  ،وجوب األخذ على يد املتورطني يف اإلخالل ابألمن واالستقرار •

 الالزمة حبقهم.
الذين يريدون خرق سفينة  ،التحذير عرب وسائل اإلعالم من أهل االحنراف الفكري •

 بغري علم. اإلفتاءعلى  جلرأةوا ،وإغراق أهلها خبوضهم يف آايت هللا ،اجملتمع
وبني من أخل بفعله  ،ضرورة التفريق بني االحنراف الفكري الذي مل يرتتب عليه فعل •

 ابألمن يف جمتمعه.
أن يستمر هنج اإلصالح السياسي واالقتصادي واالجتماعي والتنموي وعلى مجيع  •

 املستوايت وبوترية أسرع.
كري وكل اجلرائم اليت هتدد األمن تكاتف مجيع أفراد اجملتمع ضد االحنراف الف •

 واالستقرار.
 من خالل: املستوى الرتبوي: -ب

 ،غرس املفاهيم الصحيحة يف عقول الناشئة مبا تشتمل عليه من حصانة فكرية، ووعي أمين
واحلفاظ على املكوِّانت واملورواثت الثقافية األصيلة يف مواجهة التيارات الثقافية الوافدة 
واملشبوهة، واإلسهام يف هتذيب السلوك. أما جتنب وقوع الطالب يف مهاوي االحنراف 

 الفكري، فيتم من خالل قيام األسرة واملدرسة ابآليت:
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ليد النماذج الصاحلة وتعميق الوالء التمثل ابلقدوة احلسنة من خالل احملاكاة وتق •
 واالنتماء.

النابعة من التعاليم والقيم اإلسالمية  ،والتقاليد املرعية ،االلتزام ابلقيم والثوابت العقدية •
 النقية.

 الطالب تقديرهم لذواهتم الذي ينطلق من تقدير اآلخرين هلم.األبناء و اكساب  •
 .زحتيّ دون حماابة أو تفرقة أو لألبناء والطالب تضمني التقدير واالحرتام  •
حنو اختيار ما يتناسب مع اجتاهاهتم واستعداداهتم يف األبناء والطالب توجيه ميول  •

 ضوء خصائص منوهم.
أو فرض آراء  ،ووجهات نظرهم دون تسفيه أو مصادرةاألبناء والطالب تقدير آراء  •

 يت هتمهم واجملتمع.واملربني ابلقوة حول بعض املوضوعات والقضااي ال اآلابء وأفكار
 تضمني املناهج الدراسية بعض املعلومات عن األمن مبفهومه الشامل. •
 احلرص على إجياد املدرس القدوة. •
ومنحهم الفرص ليعربِّوا عن  ،األبناء والطالبفتح قنوات احلوار والتواصل مع  •

 فكارهم.وأأنفسهم 
وكوارث، واجتياح فكري تبصري الناشئة وتنويرهم ابألخطار احملدقة هبم من حروب  •

، والعمل على مساعدهتم على تنمية الدينيةومرجعيتهم  ،وثقايف لثوابتهم األصيلة
 قدراهتم على اكتساب احلصانة الذاتية.

على االنتقاء املهين السليم لتخصصاهتم الدراسية األبناء والطالب مساعدة  •
والتحذير من رفاق  ومستقبلهم املهين والوظيفي، واحرتام العمل املهين واحلريف،

 السوء.
تنفيذ املسابقات العلمية والثقافية املختلفة، وإشراك الطالب يف كافة انواع النشاط  •

 الثقايف من ندوات ولقاءات وحماضرات ومسرح.
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مبا يسهم يف  ،والقراءة وحب العمل االطالعودفعهم إىل األبناء والطالب تشجيع  •
 ياة.توسيع دائرة ثقافاهتم يف خمتلف جوانب احل

 غرس حب النظام والتعاون مع رجل األمن. •
 ،االهتمام ابحملاور األساسية يف العملية التعليمية وهي: الطالب، األستاذ، املنهج •

 (.1408ة. )اخلطيب، يبيئة املدرسالو 
 من خالل: املستوى الديين: -ج
حتصني فكر وعقول الشباب من أي احنراف فكري مضلل موجه من وسائل اإلعالم  • 

، وحتذير الشباب من خطورة االجنراف وراء اجلماعات املتطرفة، وميكن املختلفة
الندوات و اجلمعة،  خطبالوصول إىل ذلك من خالل جمموعة من اآلليات منها: 

الشريط و املؤلفات العلمية، و الربامج واحلوارات املتلفزة، و احملاضرات، و الدينية املوجهة، 
 الطرح.يف املتوازن 

لكي  ،ال الدعوة والوعظ واإلرشاد من املتعمقني يف العلوم الشرعيةاختيار رج • 
بدال  من االنسياق وراء مناذج حتثهم على التطرف  ،هبا الشباب حيتذييصبحوا مناذج 

 والغلو.
وتوضيح  ،حث اخلطباء ورجال الدعوة والوعظ واإلرشاد ابلرتكيز على التوعية األمنية • 

 خماطر االحنراف والتطرف.
وقبول  ،وإشاعة روح التسامح ،التأكيد يف اخلطاب الديين على وسطية اإلسالم • 

 والبعد عن الغلو والتكفري. ،اآلخر
 :املستوى القتصادي -د

 ،ضرورة أتهيل الشباب حسب متطلبات سوق العمل ،من الطروحات املناسبة يف هذا اإلطار
شعر تُ ومساعدهتم يف احلصول على عمل، حيث ميثل العمل إحدى القضااي األساسية اليت 

 وانتمائه لوطنه.  ،الفرد بقيمته االجتماعية
قضية توظيف الشباب ال ميكن اعتبارها قضية اقتصادية فحسب، وإمنا هي قضية ف
(. 2003تتعلق بقضية إدماج الشباب يف اجملتمع واستيعاهبم. )اليوسف، ،اجتماعية
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وأن ال تصبح الدولة هي  ،الظروف الراهنة تتطلب من اجلميع اإلسهام يف مسرية التنميةو 
 دون أن يشارك الفرد بتأهيل نفسه. جوانب التنميةاملسؤولة عن كل 

 : دور الرتبية اإلسالمية يف مواجهة الفكر الضال:اا سابع
 :منهاتواجه الرتبية اإلسالمية الفكر الضال من عدة جوانب 

 الدراسي: املنهج -أ
وهي الوعاء الذي تقدم من خالله  ،تعد املناهج املدرسية هي عماد العملية التعليميةحيث 

لكي يستوعبها ويستقي منها ما ميكن أن يساعده يف مسريته التعليمية،  ؛املعلومة للطالب
من  نياملتعلمولكي تصبح املناهج الدراسية قادرة على مسايرة العصر وقادرة على محاية 

لكي  ،فإن هناك ضوابط معينة ال بد من توافرها يف املناهج الدراسية ،بواعث االحنراف
ووضع خطة  ،تصبح قادرة على مواكبة التطورات السريعة يف جماالت احلياة املختلفة

 .لسياسة الرتبويةاللمنهج الدراسي حبيث تستلهم  اسرتاتيجية
أقوى رادعني عن اعتناق الفكر الضال  ،ويعترب التحصني الفكري والسمو ابلروح

وفتحت  ،املنحرف. هذه احلقائق أفرزت معطيات جديدة يف التعامل مع الشأن الرتبوي
من أجل صياغة جديدة  ،واسعا  إلعادة النظر يف كثري من املنطلقات الرتبوية والتعليمية فضاء  

 قتصاد واإلعالملثقافات، واالكثر انسجاما  ومواكبة مع ما حيدث يف العامل اليوم من عوملة اأ
مع احلفاظ على الثوابت وعدم  ،واجملتمعات، والتعامل معها بشخصية الصانع ال املقلد

-1م، ص2005واحلرص على أتصيل الرتبية، وبناء الوعي العميق )التوجيري،  ،املساس هبا
2). 

يتناسب مع تطلب االهتمام ابلتعليم، وتطوير مناهجه مبا تن مواجهة الفكر الضال إ
أنه أحد اسباب  ،التقدم احلاصل يف مجيع اجملاالت، فالبعض أيخذ على التعليم بوضعه احلايل

ظهور جيل يستنكف استعمال العقل وحيجم عن إعماله، ويستهني ابحلضارة اإلنسانية، 
َترخيه وتنوعه وتعدد انتماءاته، وال يرى منه مع تواصل الوجيهل  ،وحيمل هلا خالص االحتقار

، بينما جوانبه املضيء جانبا  واحدا ، وحىت هذا اجلانب ال يرى منه إىل وجها  واحدا  هو إال
أجيال  تربيةاألخرى شىت، شأهنا شأن أي َتريخ، وعليه فإننا لو جنحنا على املدى الطويل يف 
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واستخدام  تتجنب هذا اخلطأ، حيث يكون اهلدف من التعليم ومناهجه، إعمال العقل
وب العلمي واملنطقي يف التفكري، لقضينا على جانب كبري من جوانب مشكلة املنطق واألسل
 .(139-131صم، 1997)رشوان،  الفكر الضال

  :هيالدراسية و  جعند إعداد املناهوهناك أمور عدة جيب الرتكيز عليها 
هو غرس  السعودية التأكيد على أن من أهم أهداف التعليم يف اململكة العربية -

 العقيدة اإلسالمية الصحيحة يف نفوس الطالب.
أن اهلجمة الشرسة اليت توجه إىل مناهج التعليم يف بالدان، وخباصة من جانب  -

خل، حبجة أن هذه املناهج هي املسؤولة عن تفريخ وبعض الفئات من الدا ،الغرب
 اإلرهاب، هجمة ظاملة، ال تعكس الواقع، وال متثل احلقيقة. 

الرتبية والتعليم يف اململكة، جيب مراجعتها وتطويرها، ليس هبدف إرضاء  أن مناهج -
مع  ،أو البعد عن اإلسالم، ولكن هبدف وضعها يف صورة متكاملة شاملة ،الغرب

والبعد عن نقاط االختالف، لدحض أكاذيب وأابطيل  ،الرتكيز على الثوابت
 (.129صم، 2006)احلريري،  املروجني ضد هذه املناهج.

أن هتدف املواد الدراسية يف جمملها إىل تعميق مفهوم الوالء الوطين لدى بغي وين
مجيع أفراد اجملتمع، حيث أصبحت التنشئة الوطنية إحدى الضرورات األساسية يف هذا 

الرتبية الوطنية و لمجتمع. ولإلجياد إحساس عام اباللتزام والوالء للدولة  ،العصر الذي نعيشه
وجيب  ،سلوك اجيايب يتفاعل من خالل املواد الدراسية مجيعها اجيب أن ينتج عن تدريسه

لتكريس مفهوم الوالء  ،أن يكون املعلم واملدرسة ومجيع العاملني فيها قدوة ومنوذجا  للطالب
لذا جيب أن تعاد  .وليس مواد نظرية تدرس بعيدا  عن الواقع ،ليكون سلوكا  وممارسة ،الوطين

صياغة املناهج املدرسية لتساهم يف الرتبية على مفاهيم االعتدال الفكري حبيث تراعي ما 
 يلي: 

 أن تنصبغ بصبغة اإلسالم الصحيح وال تتعارض معه. -
 أن هتتم ابلتاريخ اإلسالمي لبعث روح العزة واألخوة اإلسالمية. -
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وضرورة  ،واحرتام الرأي اآلخر ،وحرية الرأي ،ربز أدب اخلالف يف اإلسالمأن تُ  -
 مواجهة الفكرة ابلفكرة.

 وترسم احللول املستقبلية له. ،أن تعيش املناهج الواقع احلايل لألمة بكل تعقيداته -
ومستجدات  ،لتوعية الطلبة أبمور دينهم ،أن ختصص برامج خاصة يف املدارس -

 والتعليق على األحداث اجلارية.  ،الواقع
فراط على األمة، وأن ذلك ال ينبع إال من قلة العلم، واجلهل، تبيني خماطر الغلو واإل -

 وضعف التأصيل، وغياب املرجعية.
لتحقيق التعايش من خالل  ؛تربية الطلبة على أمهية احلوار كوسيلة للتعبري عن الرأي -

وترسيخ ممارسة حرية التعبري عما  والضوابط الشرعية، ابألصولمنهجية شاملة تلتزم 
وتقومي االعوجاج ابحلجة واالقناع، وذلك ألن البديل  ،املسلم حقا  يراه الطالب 

 للحوار هو تداول هذه األفكار بطريقة سرية غري موجهة.
تعزيز املناهج املدرسية مبفاهيم التعامل مع أهل الدايانت األخرى، وتبيني املفهوم  -

 الصحيح للجهاد وأنواعه. 
ليصبحوا قادرين على متييز ما تبثه وسائل اإلعالم  ؛بناء منظومة من القيم لدى الطلبة -

 من مفاهيم الغلو والتطرف. لتحصينهماملختلفة، 
ن تتضمن املناهج املدرسية جمموعة من األنشطة التعليمية القادرة على تعزيز مفاهيم أ -

 .املتعلمنياالعتدال يف عقول وأذهان وقلوب 
مية يف املناهج بكل مرتكزاهتا، ويف هذا اجلانب جيب الرتكيز على الرتبية اإلسال

فالرتبية يف اإلسالم متثل جوهر الدين وأداته الفاعلة إىل إعداد الفرد، ليصل إىل كماله 
االنساين، وهي عملية منظمة هتدف إىل تنشئة الفرد الصاحل، الذي تزداد خرباته كلما ازدادت 

لرتبية اإلسالمية هي تلك طاعته هلل سبحانه وتعاىل، وكلما زاد صالحه لنفسه ولغريه، وا
ح وتثقيف العقل وترويض اجلسم، وهي الرتبية اليت جتمع بني أتديب النفس وتصفية الرو 

 تضحية أبي منها على حساب اآلخر.البتهذيب الوجدان واخللق، دون  كذلك اليت تعَن
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ء إىل أن مرتكزات الرتبية اإلسالمية متثل األبعاد العامة لبنا (2006، احلريري)ويشري 
وتتحصن ابلعقيدة من مزالق االحنراف الفكري،  ،شخصية إسالمية تتمسك ابلقيم السمحة

الديين والبعد عن اخلط الرابين واهلدي  االحناللوما اإلرهاب إال ظاهرة عرضية من مظاهر 
 (.130-129صالنبوي )

 معلم الرتبية اإلسالمية: -ب
 رئيسة:جيب أن يتصف معلم الرتبية اإلسالمية بثالث صفات 

ويستطيع  ،حبيث يفهم املادة، وحيسن تدريسها لقوة العلمية اليت تؤهله للتدريس،وىل: ااأل
 .اإلجابة على كل تساؤالت طالبه

الثانية: سالمة املنهج، مبعَن: أن يكون املعلم على منهج سليم، غري متأثر ابألفكار الدخيلة 
 على جمتمعنا، وال يسري يف ركب األحزاب واجلماعات.

 ولية الدينية، واالجتماعية.ؤ لثالثة: حبه لعمله، وشعوره ابملسا
وعلى  ،خارج نطاق احلياة األسرية املرشد وب، وهمعلم الرتبية اإلسالمية ميثل األف
يعاون الصغري يف التغلب على اإلعاقات والقصور واملشكالت اليت تعيق منوه  املعلم أن

كوهنم من و  .الطالبوتعرتض ميوله، ومنهم من يعرقل املسرية الصحيحة أمام أبنائه من 
فإهنم يؤثرون يف تالميذهم عن طريق القدوة، وعن طريق  ،العناصر املهمة يف العملية التعليمية

 غوبة وتدعيمها، وإضعاف االستجاابت السلبية وإطفائها.تشجيع االستجاابت املر 
إذ أن  ،ةالطلبولشخصية املعلم يف قاعات الدراسة إسهام يف تشكيل شخصيات 

وطريقة هتذيبه هلم، وهذا بدوره يؤثر يف  ،مسات املعلم تنعكس يف أسلوب تعامله مع تالميذه
ولذا فإنه من الضروري انتقاء معلمي الرتبية اإلسالمية الذين  اجتاهات التالميذ حنو التعلم.

يقومون ابلتدريس بكل دقة وحذر، حبيث يتصفون ابلفطنة والذكاء، والقدرة على إيصال 
املعلومة الصحيحة للطالب، ابإلضافة إىل املقدرة الشخصية اليت متكنهم من استيعاب 

املناهج الدراسية بشكل مشوق، وجيب أن  املتغريات احلضارية اليت يعيشوهنا، وعكسها يف
حيفز املعلم طالبه على املناقشة واإلبداع والتفكري بصورة علمية، من خالل استشعار الواقع 
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والتأمل فيه، وطرح األفكار ومناقشتها بشكل جمرد من األوامر والنواهي اليت أتخذ قوالب 
 جاهزة.

 متابعة األسرة: -ج
البد ، و بدوره الرتبوي على الوجه الصحيح يقومتماعي البد أن البيت واألسرة بيئة ونظام اج

مثل هذه األمناط السلوكية املنحرفة  أشرارا   الشباب، لتجنيب تتعاون األسرة مع املدرسةأن 
 الضالة.

ء ساس العقيدة اإلسالمية، وما تقتضيه يف الوالأتريب أفرادها على  أنسرة وعلى األ
 واالعتزاز به. حرتام النظام وتنفيذه، وحب الوطنمر، واألوألويل ا ،والطاعة هلل ولرسوله

جنمل هذا  ،وعلى األسرة دوراها الرتبوي جتاه األبناء يف محايتهم من الفكر الضال
 الدور يف اآليت:

التساهل  االرقابة الواعية من قبل اآلابء ألبنائهم، تقود على انضباط السلوك، أم .1
 وإعطاء احلرية املطلقة هلم؛ فإن ذلك قد يقودهم إىل األفكار الضالة.

 أن يكون اآلابء قدوة حسنة لألبناء يف االلتزام بقيم الدين وأخالق اإلسالم. .2
األبناء، والتعرف على األعراض واخلصائص  على مراقبة سلوكأن حيرص اآلابء  .3

ا من إنقاذهم قبل الوقوع يف اليت يتسم هبا صاحب الفكر الضال، كي يتمكنو 
 خطر هذا الفكر.

توعية اآلابء ألبنائهم خبطورة الفكر الضال، وتوجيههم لسماع احملاضرات ذات  .4
 الصلة، وتزويدهم ابملعلومات الصحيحة من وقت آلخر.

حتذير اآلابء ألبنائهم من رفاق السوء يف املدرسة أو احلي أو الشارع، وتوجيههم  .5
 قاء.إىل حسن اختيار األصد

ذلك كفيل بصون ى أداء العبادات على وجهها الصحيح، فتربية األبناء عل .6
 . من الزيغ واالحنراف وعصمة هلماألبناء من الوقوع يف الفكر الضال، 

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، »: قال : ما قالعن ابن عمر رضي هللا عنهف
اإلمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع يف أهله وهو مسئول عن رعيته، واملرأة راعية يف 
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واخلادم راع يف مال سيده ومسئول عن رعيته. قال:  بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها،
ومسئول عن وحسبت أن قد قال: والرجل راع يف مال ابيه ومسئول عن رغيته وكلكم راع 

 فإنه إذا ُريب النشء على هذا خرج اجملتمع كله صاحل ا. .(893)البخاري، . «رعيته
 

 :النتائج
أن الفكر الضال ظاهرة قدمية حديثة، عانت منها الشعوب منذ القدم وال زالت  .1

 منه، وحترمه من التطور.هي ذات آاثر سلبية تفقد اجملتمع أتعاين، و 
وال وطن، وهو يناقض قيم الدين اإلسالمي وأخالقه، أن الفكر الضال ال دين له  .2

 وأن إلصاق هتمة الفكر الضال ابإلسالم هتمة ابطلة.
متثل الرتبية اإلسالمية منوذجا  تربواي  فريدا  يبين الشخصية بناء متكامال ، وحيصنها  .3

 من الوقوع يف األفكار الضالة.
لفكر الضال والتطرف تعد الرتبية اإلسالمية احلقة هي أهم وسيلة ملواجهة ا .4

 الهتمامها ابلرتبية الوقائية والرتبية العالجية على حد سواء يف مواجهة التحدايت.
الرتبية اإلسالمية العقدية واألخالقية واالجتماعية والسياسية من  مببادئ األخذ .5

أهم العوامل ملواجهة الفكر الضال والتطرف، لو ُأحسن تطبيقها بشكل جيد يف 
 املختلفة. مؤسسات الرتبية

 التوصيات:
 ويف ضوء النتائج السابقة يوصي الباحث مبا يلي:

لآلابء واملعلمني يتم من خالهلا تداول أسباب متخصصة عقد دورات وورش عمل  .1
  الفكر الضال ومظاهره، وكيفية عالجه.

االهتمام ابملواقع االلكرتونية يف املدارس واجلامعات لتوعية الطالب حىت ال يقعوا  .2
 لبعض املواقع املشبوهة.فريسة 

إصدار مطوايت ونشرات دورية، تكشف عن خطورة الفكر الضال، يتم توزيعها  .3
 يف املدارس واجلامعات وحىت املنازل.
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ضرورة أتهيل املعلمني أتهيال  ميكنهم من مراعاة املرحلة العمرية للطالب واملتغريات  .4
 املتسارعة اليت يعيشها الطالب يف هذا العصر.

التعاون والتكامل بني املؤسسات الرتبوية واألجهزة األمنية للقيام ابلدور ضرورة  .5
 الوقائي يف مواجهة الفكر الضال ومظاهره.

ضرورة الرد من قبل العلماء ورجال الرتبية على التهم الباطلة اليت تصف اإلسالم  .6
 م.الغلو والتطرف واإلرهاب، مع بيان الصورة الناصعة لدين اإلسالأبنه يدعو إىل 

إجراء مزيد من البحوث العلمية للكشف عن األضرار األخرى اليت يسببها الفكر  .7
 الضال والكتشاف طرق أكثر كفاءة يف عالج هذا الفكر. 

وهتيئة كل  ،ودعمها ماليا  وبشراي   ،نشاء مراكز البحوث والدراسات املتخصصةإ .8
 السبل لنجاحها، وذلك لدراسة الظواهر السلبية املستجدة.

 

 .األستاذ املشارك بكلية اجلبيل اجلامعية 1
                                                           



 

 

 الفصل الرابع عشر
 العماين عقيل يبأابن  فتاوىمن  الشذوذ

 
 1جمد رضا حمّب 

 
 املقدمة:

القرن  من کبار الفقهاء واملتكّلمني يف ،بن أيب عقيل أبو حممد العماين احلّذاء ياحلسن بن عل
ّن رجال هذا الشيخ إنّه قال: أ"وعن العّّلمة الطباطبائي )حبر العلوم(  ،الرابع من اهلجرة

اجلليل يف الثقة والعلم والفضل والكّلم والفقه أظهر من أن حيتاج إىل البيان ولألصحاب 
مزيد اعتناء بنقل أقواله وضبط فتاواه خصوصا الفاضلني ومن أتّخر عنهما وهو أّول من 

وتبعه تلميذه حممد بن  الفقه االستداليل بىن يوهو الذ  2هّذب الفقه و استعمل النظر"
 "القدميني واألقدمني".ـن عرب فقهاؤان عنهما بااللذ سکايفاإلمحد بن اجلنيد أ

عقيل کتاب "املتمّسك حببل آل الرسول" صلى اّللّه عليه وآله وسلم  يبأكتب ابن 
 يف الفقه وكتاب "الكّر والفّر" يف اإلمامة.

كتاابً فقهيّاً جامعاً ألبواب ] املتمّسك حببل آل الرسول["كان كتاب ابن أيب عقيل 
الفقه مشهوراً عند اخلاص والعام وينقل عنه العلماء يف مصنفاهتم إىل زمن العّلمة احللي بل 

"ومن طرائف األمور أن  .3"إىل زمن الشهيد الثاين قدس سرمها كما يلوح من بعض عباراته
كتاب ابن أيب عقيل، الذي جنا يف أحداث عصره من الضياع، واشتهر منذ حياة صاحبه، 

رتم قروان يف أيدي الناس ومكتبات الفقهاء، عادت أحداث الزمان فأضاعت وأخذ مكانه احمل
نسخته وأفقدتنا هذه الثروة يف الفقه اإلسّلمي على مذهب أهل بيت النيب صلى هللا عليه 

 .4"وآله
کتبهم، له فتاوی   نقلها الفقهاء بعده يف عقيل اليت يبألی فتاوی ابن إما ابلنظر أو 

لی بقية إکثر خّلفًا ابلنسبة أآراء فقهاء الشيعة قبله وبعده، شاّذة خّلف املشهور من 
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الفقهاء، کقوله بعدم جناسة املاء القليل مبجرد مّلقاة النجاسة وهو أول من قال هذا من 
ربعة، ومن أغرب ما نقل عنه يف ئمة املذاهب األأجمتهدي اإلمامية موافقا لقول مالك من 

أن من قرأ يف صلوات السنن يف الركعة األوىل ببعض  الفتوى يف حبث القراءة يف الصّلة من
 السورة وقام يف الركعة الثانية ابتدأ من حيث قرأ ومل يقرأ ابلفاحتة، وهو غريب.

فتوی منها  31قد استخرجت  ةفتوی شاذّ  63 األقل إىل ىصل شذوذ فتاويه علي
کان أعظمها وأمجعها هو کتاب   الکتب الفقهية بعده اليت من خّلل فتاويه املذکورة يف

امللقب  يمنصور احلسن بن يوسف املطهر األسد أحکام الشريعة" أليب "خمتلف الشيعة يف
 "تذکرة الفقهاء". ـکتاب آخر له املسمی ب  ( وبعضها يف726 - 648) يابلعّلمة احلل

عقيل علی ما ذکرها  يبأهذه املقالة شذوذ الفتاوی البن  إنين قد تعرضت يف
 کتابيه ابلنسبة إلی الکتب واألبواب الفقهية.  العّلمة يف

 کتاب الطهارة:
ينجس  -وهو ما نقص عن الكر  -( اتفق علماؤان إال ابن أيب عقيل على أّن املاء القليل 1

مبّلقاة النجاسة له سواء تغّّي هبا أو مل يتغّّي وقال ابن أيب عقيل: ال ينجس إال بتغّّيه 
 .6وبه قال مالك بن أنس من اجلمهور 5لنجاسة وساوى بينه وبني الكثّياب
وهو أن يظهر على القطنة كرؤوس اإلبر وال يغمسها وجب  ( دم االستحاضة إن كان قليّل2

عليها تغيّي القطنة والوضوء لكل صّلة، ذهب إليه أكثر علمائنا ... وقال ابن أيب عقيل 
 .8ه قال مالكبو  .7وال غسل منا: ال جيب يف هذه احلالة وضوء

 .9نّه واجبإ( املشهور أّن غسل اإلحرام مستحب ... وقال ابن أيب عقيل: 3
... وقال ابن أيب عقيل:  ( املشهور استحباب جريدتني طول كّل واحدة قدر عظم الذراع4

 . 10مقدار كّل واحدة أربع أصابع إىل ما فوقها
ن كان التيمم بدال من الوضوء ضرب بيديه ، فإ( املشهور يف عدد الضرابت: التفصيل5

على األرض ضربة واحدة للوجه والكفني، وإن كان بدال من الغسل ضرب ضربتني ضربة 
خرى لليدين ... وقال السيد املرتضى: الواجب ضربة واحدة يف اجلميع وهو اختيار أللوجه و 

 .11اجلنيد وابن أيب عقيل ابن
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ابلنار أو من نفسه جنس  والعصّي إذا غّل قبل ذهاب ثلثيه( اخلمر وكّل مسكٍر والفقاع 6
ذهب إليه أكثر علمائنا ... وقال أبو علّي ابن أيب عقيل: من أصاب ثوبه أو جسده مخر 
أو مسكر مل يكن عليه غسلهما ألّن اّلّل تعاىل إّّنا حرمهما تعبدا ال ألّّنما جنسان وكذلك 

 . 12سدسبيل العصّي واخلل إذا أصاب الثوب واجل
 کتاب الصالة:

 -للمنفرد واجلامع على أقوى األقوال ( األذان واإلقامة مستحبان يف مجيع الفرائض اليومية1
وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة وقال السيد املرتضى، وابن أيب عقيل: بوجوب األذان واإلقامة 

 .13مجيع الصلوات يف الغداة واملغرب وبوجوب اإلقامة علی الرجال يف
وقام يف  ال ابن أيب عقيل: من قرأ يف الصلوات السنن يف الركعة األوىل ببعض السورة( ق2

 .14، وأصحابنا مل يعتربوا ذلك«الفاحتة» الركعة األخرى ابتدأ من حيث بلغ ومل يقرأ ب
وهو اختيار سّّلر، وأوجب سّّلر تكبّي  ( أوجب ابن أيب عقيل تكبّي الركوع والسجود3

 .15جللوس يف التشّهدين أيضاً، واملشهور عند علمائنا االستحبابالقيام والقعود و ا
( املشهور عند علمائنا استحباب القنوت وقال ابن أيب عقيل: من تركه متعّمدا بطلت 4

 .16ءصّلته وعليه اإلعادة ومن تركه ساهياً مل يكن عليه شي
على من نقص عن  وال يصّلى وجواب ( املشهور أنّه يصّلى على الصيب إذا بلغ ست سنني5

 .17ذلك ... وقال ابن أيب عقيل: ال يصّلى على الصيب ما مل يبلغ
 کتاب الصوم: 

فتجب الكّفارة لو أفطر  ( قد بيّنا أنّه فرق بني أن يفطر يف قضاء رمضان قبل الزوال وبعده1
 على سقوط الكّفارة فيهما -إاّل قتادة  -بعده وال جتب لو أفطر قبله ... واجلمهور كافة 

وقتادة أوجبها قبل الزوال وبعده وابن أيب عقيل من علمائنا أسقطها بعد الزوال أيضا واملشهور 
 .18ما بّيناه

ىل الصباح إمن غّي عذر يف ليل شهر رمضان  ّن تعّمد البقاء على اجلنابةأ( املشهور 2
 .19موجب للقضاء والكفارة وقال ابن أيب عقيل: جيب به القضاء خاصة دون الكفارة
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املشهور اّن من أكره زوجته على اجلماع يف ّنار رمضان وجب عليه كّفاراتن وقال ابن  (3
أيب عقيل:  لو اّن امرأة استكرهها زوجها فوطئها فعليها القضاء وحده وعلى الزوج القضاء 

 .20والكفارة، فإن طاوعت زوجها لشهوة فعليها القضاء والكفارة مجيعا
عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعني أو  من شهر رمضانّن كفارة إفطار يوم أ( املشهور 4

ن مل جيدها إإطعام ستني مسكينا خمّّي يف ذلك ... وقال ابن أيب عقيل: الكفارة عتق رقبة، ف
 .21فصيام شهرين متتابعني، فان مل يستطع فإطعام ستني مسكينا، وهذا يدّل على الرتتيب

ء من أبواب املعاصي يصوم ذًا أو يف شين خرج متنزهًا أو متلذإ( قال ابن أيب عقيل: 5
وليس له أن يفطر وعليه القضاء إذا رجع اىل احلضر ألن صومه يف السفر ليس بصوم ... 

 .22نّه جيب عليه الصوم إذا كان سفره معصية وال جيب عليه القضاءأواملشهور 
 کتاب احلج:

عند علمائنا أمجع إاّل ابن  ( ]قد بّيّنا[ أّن القارن هو الذي يسوق عند إحرامه ابحلج هداي1
أيب عقيل، فإنّه جعله عبارة عّمن قرن بني احلج والعمرة يف إحرام واحد وهو مذهب العاّمة 

 .23أبسرهم
( املشهور أّن السبعة يف بدل اهلدي ال جيب فيها التتابع وقال ابن أيب عقيل: وسبعة 2

 .24ىل أهلهإمتتابعات إذا رجع 
وقال ابن أيب عقيل:  شرطا يف السعي بل هي مستحبة ...( املشهور اّن الطهارة ليست 3

 .25ال جيوز الطواف والسعي بني الصفا واملروة إاّل بطهارة
 
( املشهور أنّه يرمي مجرة العقبة من قبل وجهها ال من أعّلها وقال ابن أيب عقيل: يرميها 4

 .26من قبل وجهها من أعّلها
لى تسويغ العمرتني يف شهرين. قال ابن أيب ( قد أمجعت اإلمامية إاّل ابن أيب عقيل ع5

 .27عقيل: ال جيوز عمراتن يف عام واحد
 کتاب الزکاة:
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يف مخس وعشرين من اإلبل مخس شياه فاذا زادت واحدة وجب  ]فی الزکاة[( املشهور اّن 1
بنت خماض أو ابن لبون ذكر، ذهب إليه الشيخان والسيد املرتضى وابنا اببويه وسّلر وأبو 
 الصّلح وابن الرباج وابقي علمائنا إال ابن أيب عقيل وابن اجلنيد فإّّنما أوجبا يف مخس

 .28وعشرين بنت خماض
 کتاب النکاح:

شهور: أّن الرضاع يف احلولني ينشر احلرمة سواء كان قد فطم قبل احلولني أو ال وقال ( امل1
ابن أيب عقيل: الرضاع الذي حيّرم عشر رضعات قبل الطعام، فمن شرب بعد الطعام مل حيّرم 

 .29ذلك الشرب
واء حترمي أم الزوجة مؤبّداً س -إاّل ابن أيب عقيل والصدوق  -( املشهور عند علمائنا أمجع 2

 دخل ابلبنت أو ال، ذهب إليه الشيخان وسّّلر وأبو الصّلح وغّيهم.
ِت يف ُحُجورُِكْم ِمن  :وقال ابن أيب عقيل: قال اّللّه تعاىل ئُِبُكُم الّلّه اِئُكْم َوَرابه اُت ِنسه ﴿َوأُمَّهه

اِئُكُم﴾ مثَّ شرط يف اآلية شرطا، فقالنِّ  ِت َدَخْلُتْم هِبِنَّ فَِإن ملَّْ  :سه  َتُكونُوا َدَخْلُتْم هِبِنَّ َفّله ﴿الّلّه
فالشرط عند آل الرسول يف األّمهات والرابئب مجيعا الدخول وإذا تزّوج  ُجنهاَح َعَلْيُكْم﴾

 .30الرجل املرأة مثَّ ماتت عنه أو طّلقها قبل أن يدخل هبا فله أن يتزّوج أبّمها وابنتها
الويل وال الشهود وقال ابن أيب عقيل: نكاح ( املشهور عند علمائنا أنّه ال يشرتط يف العقد 3

 .31اإلعّلن نكاح الدائم الذي ال شرط فيه وال أجل وال جيوز إاّل بويّل مرشد وشاهدي عدل
 کتاب الطالق:

( املشهور: أّن الرجل إذا قال المرأته: مل أجدك عذراء مل جيب عليه احلّد اتما، بل يعّزر 1
 .32أّن رجّل قال المرأته: مل أجدك عذراء، جلد احلدّ أتديبا ... وقال ابن أيب عقيل: ولو 

 کتاب الصيد وتوابعه:
( املشهور عند علمائنا: حترمي ذابئح الكّفار مطلقاً سواء كانوا أهل مّلة كاليهود والنصارى 1

واجملوس أو ال، كعبّاد األواثن والنّيان وغّيمها ... وقال ابن أيب عقيل: وال أبس بصيد اليهود 
 .33وذابئحهم وال يؤكل صيد اجملوس وذابئحهموالنصارى 
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 کتاب احلدود:
( املشهور: أّن املرأة ]الزانية[ ال نفي عليها ... وكّلم ابن أيب عقيل يدّل على أّّنا تنفي 1

 .34سنة كالرجل
ربع دينار ذهبا خالصا  ( املشهور بني علمائنا: أّن النصاب الذي جيب فيه قطع السارق2

سواء كان منقوشا أو ال ... وقال ابن أيب عقيل: والسارق عند آل أو ما قيمته ذلك، 
 .35ء سرق إذا بلغ قيمة ما يسرق دينارا فصاعداالرسول عليهم السّلم يقطع يف كّل شي

( املشهور: أنّه ال قطع على من سرق من املساجد واألسواق وقال ابن أيب عقيل: يقطع 3
 .36ق أو مسجد أو غّي ذلكالسارق من أّي موضع سرق من بيت كان أو سو 

 کتاب القصاص والدایت:
( املشهور: أّن يف املنقلة مخسة عشر بعّياً وقال ابن أيب عقيل: ...ويف املنقلة عشرين من 1

 .37اإلبل
 املصادر:

 ،1طالشؤون االسّلمية، . الکويت: وزارة االوقاف و املوسوعة الفقهية. دولة الکويت، 1
 ه.1427

. حمقق: گروه پژوهش تذكرة الفقهاء. العّّلمة احلّلي، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى. 2
 .1414، قم: مؤسسه آل البيت عليهم السّلم، اول، مؤسسه آل البيت عليهم السّلم

. خمتلف الشيعة يف أحكام الشريعة. يسدأحسن بن يوسف بن مطهر  . العّّلمة احلّلي،3
، قم: دفرت انتشارات اسّلمى وابسته به جامعه سّلمىإارات حمقق: گروه پژوهش دفرت انتش

 .1413، دوم، مدرسني حوزه علميه قم
. قم: مركز فقههحياة ابن أيب عقيل و ، حسن بن على بن اىب عقيل احلّذاء، العماين. 4
 .1413عجم فقهى، ايران، اول، م
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القانون اإلسّلمي، جامعة پيام نور، طهران، إيران،  أستاذ الفقه ومبادئ 1
m.majd64@yahoo.com 

، 1، ج(ه1352 )النجف األشرف: املطبعة املرتضوية، ،علم الرجال تنقيح املقال يفهللا املامقاين،  عبد 2
 .291ص

، يفقه: مركز معجم يرانإب )قم ،فقههقيل و حياة ابن أيب ععقيل احلّذاء،  يبأبن  ي، حسن بن علعماينال 3
 .6(، صه1413، ولأ
 .7يضاً، صأ  4
، حمقق: گروه خمتلف الشيعة يف أحكام الشريعةالعّّلمة احلّلي، حسن بن يوسف بن مطهر األسدي،   5

، چاپ دوم )قم: دفرت انتشارات اسّلمى وابسته به جامعه مدرسني حوزه پژوهش دفرت انتشارات اسّلمى
 .176، ص1(، جه1413، علميه قم

(، ه1427، 1ط ،سّلميةوقاف والشؤون اإلرة األت: وزا، )الکوياملوسوعة الفقهيةدولة الکويت،   6
 .269، ص39ج
)الطبعة احلديثة(، حمقق: گروه  تذكرة الفقهاءالعّّلمة احلّلي، حسن بن يوسف بن مطهر األسدي،   7

، 1(، جه1414ول، أ، )قم: مؤسسه آل البيت عليهم السّلم، پژوهش مؤسسه آل البيت عليهم السّلم
 .279ص

 .32، ص3ج، املوسوعة الفقهيةدولة الکويت،   8
 315 ص، 1، جخمتلف الشيعة يف أحكام الشريعةالعّّلمة احلّلي،   9

 .394، ص1ج ،أيضاً   10
 .430، ص1، جأيضاً   11
 .469، ص1، جأيضاً   12
 .75، ص3، جتذكرة الفقهاءالعّّلمة احلّلي،   13
 .160، ص2جالعّّلمة احلّلي،   14
 .170، ص2، جأيضاً   15
 .173، ص2، جأيضاً   16
 .299، ص2، جأيضاً   17
 .59، ص6ج ،تذكرة الفقهاءالعّّلمة احلّلي،   18
 .406، ص3ج، خمتلف الشيعة يف أحكام الشريعةالعّّلمة احلّلي،   19
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 .428ص، 3، جأيضاً   20
 .438ص، 3، جأيضاً   21
 .476ص، 3، جأيضاً   22
 .178ص، 7)الطبعة احلديثة(، ج تذكرة الفقهاءالعّّلمة احلّلي،   23
 .509ص، 3، جخمتلف الشيعة يف أحكام الشريعةالعّّلمة احلّلي،   24
 .211ص، 4، جأيضاً .  25
 .265ص، 4، جأيضاً   26
 .360ص، 4، جأيضاً   27
 .168ص، 3، جأيضاً   28
 .35ص، 7، جأيضاً   29
 .48 ص، 7، جأيضاً   30
 .118ص، 7، جأيضاً   31
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 الفصل اخلامس عشر
  ودوره يف خدمة اجملتمع انصر الدين األلباين حممد العالمة

 منوذجا باكستايناجملتمع ال
 1حافظ عبد احلنان حامد

 
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيد األولني واآلخرين سيدان حممد وعلى 

من أشرف املهام اليت يشرف فإن خدمة اإلسالم واملسلمني : آله وصحبه أمجعني، أما بعد
﴿ُكنُتْم َخْْيَ أُمٍَّة ُأْخرَِجْت ِللنَّاِس ََتُْمُروَن  املسلمون ابلقيام هبا انطالقا من قول هللا تعاىل:

َهْوَن َعنِ  ﴾ ِِبْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ وعلى أساس من ، [110آل عمران:] اْلُمنَكِر َوتُ ْؤِمُنوَن ِِبَّللَِّ
ام وحتمل التكاليف يف العون والنصرة تقوم مهام خدمة هذه القاعدة من الوعي اباللتز 

اإلسالم اليت تشمل تبليغ الكتاب والسّنة ودعوة التوحيد اخلالص للناس كافّة، قوله تعاىل: 
وللدعوة األثر الكبري يف فالح  [28سبا:] ﴿َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َكافًَّة لِلنَّاِس َبِشْيًا َونَِذيرًا﴾

يف مضمار احلياة الزاهرة، وهذا ما جيعلها ابملكانة السامية يف نظر الشارع  األمم، وتسابقها
احلكيم، وقد ألقى عليها اإلسالم عناية شديدة فعهد إىل األمة أبن تقوم طائفة منها على 

َوْلَتُكن مِ نُكْم أُمٌَّة الدعاء إىل اخلري وإسداء النصيحة لألفراد واجلماعات قال تعاىل: ﴿
َهْوَن َعِن اْلُمنَكرِ  َيْدُعوَن ِإَل  آل ] ﴾َوُأولََِٰئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ   اخْلَْْيِ َوَيَُْمُروَن ِِبْلَمْعُروِف َويَ ن ْ

 .[104عمران:
فاآلية انطقة أبن الدعاء إىل اخلري واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر فريضة 

مستوايت متعددة، سواء  ملقاة على رقاب األمة، والقيام هبذه الفريضة يف وقتنا احلاضر له
مستوى األفراد أو اجلماعات أو املؤّسسات أو اجلمعّيات أو اجملتمعات أو احلكومات، 

 لكي تقوم هذه األمة اآلمرة ابملعروف والناهية عن املنكر.
هناك عدة فرق عرب التاريخ، منها أهل السّنة واجلماعة، هم الفرقة الناجية 

عنهم أبهنم يسريون على طريقته وأصحابه الكرام  نيب والطائفة املنصورة الذين أخرب ال
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دون احنراف؛ فهم أهل اإلسالم املتّبعون للكتاب والسّنة، اجملانبون لطرق أهل الضالل، 
مجاعة أهل احلديث )السلفيون( يف شبه القارة اهلندية ومن أهل السّنة واجلماعة، 

سّنة وفهمهما على ضوء فهم الباكستانية اليت قامت على الدعوة التباع الكتاب وال
السلف الصاحل من الصحابة والتابعني ومن تبعهم إبحسان، وتقدميهما على كل قول ورأي 
سواء كان يف العقائد أو العبادات أو املعامالت أو األخالق أو السياسة على طريقة 
 الفقهاء احملدثني، ومن حيث الدعوة ال خيرج فكرها من دعوة إىل التمّسك بكتاب هللا

 وإمجاع السلف الصاحل.  وسنة نبيه
يعترب من الذين صرفوا حياهتم   -رمحه هللا–والعالمة حممد انصر الدين األلباين 

كلها يف خدمة الدين احلنيف، وساروا على منهج السلف الصاحل، واهتموا بنشر دعوة 
ني هلم ضوء فهم الصحابة والتابععقيدة التوحيد الصحيحة يف ضوء الكتاب والسّنة، ويف 
ابخلري يف النصوص الشرعية،  إبحسان الذين عاشوا العصر الذهيب الذي شهد له النيب 

قبوال عاما يف أرجاء العامل ولذا كتب هللا لدعوته  وتركوا آاثرا ابرزة على مسرية األمة احملمدية
ته ومنها مجهورية ابكستان اإلسالمية اليت انتشرت فيها كتبه ورسائله وحتقيقا اإلسالمي؛

بسرعة عجيبة يف أقاصي البالد يف حياته وبعد مماته، وأقبل عليها أهل العلم وطالبه، 
وينهلون منها وينتفعون هبا، ومحل هذه الدعوة املباركة أصحابه وتالميذه يف حياته يف 

 البالد العربية ونقلوها إىل بالد املغرب وإىل بالد اهلند.
عنوان "العالمة حممد انصر الدين فمن هذا املنطلق جاء هذا البحث املوجز ب

األلباين ودوره يف خدمة اجملتمع: اجملتمع الباكستاين منوذجا" وال شك أن دور العالمة 
األلباين قد ترك أثرا عميقا يف قلب اجلزيرة العربية ابلدرجة األوىل كما أن صداها بلغت 

حملققني والدعاة مناطق بعيدة يف ابكستان اإلسالمية، وأتثر هبا كثري من العلماء ا
املخلصني الرابنيني من مجاعة أهل احلديث خصوصا ومن مجاعات أخرى عموما بسبب 
متّيزه يف سعة علمه وعمق فهمه وصحة معتقده وقوة حّجته وثباته على احلق، ولذا قسم 

 الباحث هذا املقال على مبحثني أساسيني، ويف كل مبحث ثالثة مطالب:
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 -رمحه هللا–المة حممد انصر الدين األلباين التعريف ابلع املبحث األول:
 املطلب األول: نبذة عن حياة العالمة األلباين 
 أبرز تالميذ العالمة األلباين من ابكستان املطلب الثاين: 
 املطلب الثالث: بيان موقف علماء ابكستان عن شخصية األلباين 

 تمع الباكستاينيف اجمل -رمحه هللا–أثر العالمة األلباين  املبحث الثاين:
 أثره يف اجملال العلمي املطلب األول:

 أثره يف اجملال الدعوي والرتبوي املطلب الثاين: 
 يف أمن اجملتمع الباكستاين املطلب الثالث: أثره 

 
  -رمحه هللا–التعريف ِبلعالمة حممد انصر الدين األلباين  املبحث األول:

  يناملطلب األول: نبذة عن حياة العالمة األلبا
 الوالدة والنش  أة:

العالمة الشيخ حممد انصر الدين األلباين أحد أبرز علماء احلديث البارزين يف العصر 
م يف 1914هـ املوافق 1332يف مدينة أشقوردة أبلبانيا سنة  -رمحه هللا–احلديث، ولد 

أسرة فقرية متدينة مث هاجرت أسرته إىل دمشق، وأكمل دراسته االبتدائية يف مدرسة 
اإلسعاف اخلريي بدمشق، ودرس على أبيه وعلى بعض املشائخ يف دمشق، وفقه احلنفي  
كان سائدا يف الشام آنذاك، وكان أاب الشيخ  حنفيا مقلدا ومتعصبا، وكان حيذره من 

كان متوجها إىل علم احلديث   -رمحه هللا–االشتغال بعلم احلديث، أما الشيخ األلباين 
نار" اليت كان يصدرها العالمة رشيد رضا يف مصر، والشيخ  بسبب أتثره أبحباث جملة "امل

كان يواظب على مطالعة جملة "املنار" واالستفادة من أحباثها وخاصة حتقيقاهتا يف علم 
احلديث حيث أصبح اهتمامه ابحلديث وعلومه شغله  الشاغل، وصار معروفا بذلك يف 

ة الظاهرية مبدينة دمشق غرفة األوساط العلمية يف دمشق، حىت خصصت له إدراة املكتب
 .2خاصة ليقوم فيها أبحباثه العلمية املفيدة ومسح له أن يدخلها وقت ما شاء
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أخذه إىل التمّسك ابتباع  حبديث رسول هللا  -رمحه هللا–وانشغال الشيخ 
الدليل الصحيح من القرآن الكرمي والسّنة الشريفة وكذلك توجهه إىل كتب شيخ اإلسالم 

وابن القيم وغريمها من أعالم املدرسة السلفية حىت بدأ يناقش والده وبقية شيوخه ابن تيمية 
فأتى بدعوة حول قضااي التوحيد والشرك والتقليد والتعصب املذهيب والبدع واخلرافات 

سلفية قائمة على الکتاب والسّنة، ومحل راية الدعوة إىل عقيدة التوحيد، وحّث العلماء 
صيل حسب فهم السلف وإزالة اجلمود املذهيب ونبذ التعصب على املنهج العلمي األ

وقد أمر هللا سبحانه أهل  3املسلكي واحلزيب الذی سيطر علی عقول کثري من املسلمني
]آل  ﴾َواْعَتِصُموا ِبَْبِل اَّللَِّ َجَِيًعا َواَل تَ َفرَُّقوا﴿اإلميان بلزوم کتابه حيث قال: 

نَّاُس َقْد َجاءَُكم بُ ْرَهاٌن مِ ن رَّبِ ُكْم َوأَنَزْلَنا ِإلَْيُكْم نُورًا ََي أَي َُّها ال﴿وقال:  .[103عمران:
 .[174]النساء: ﴾مُِّبيًنا

 نش اط اته الدعوي ة والعلم ية:
يف دعوته من خالل دروس وحماضرات  -رمحه هللا–نشط الشيخ األلباين 

کتاب والسنة وندوات ولقاءات ومقاالت وردود أبسلوب دقيق، قائم علی أدلة من ال
الذی يتميز ابحلكمة واملوعظة احلسنة واالعتدال والتوسط حىت ترك إراث ضخما فی صورة 

احللقات  -رمحه هللا–املصنفات والفتاوی واملواد التسجيلية الصوتية وغريها. بدأ الشيخ 
العلمية حيضر فيها طالب اجلامعات وخارج اجلامعات من دمشق، ومحل الشيخ راية 

التوحيد اخلالص والسنة املطهرة من خالل هذه احللقات العلمية، وفيها الدعوة إىل 
حيضرون كثري من املشائخ وأساتذة اجلامعات وقادة اإلخوان، وقد جرت بينه وبينهم 
مناقشات حول مسائل التوحيد واالتباع والتصوف والتقليد والتعصب املذهيب وغري ذلك، 

املذاهب ومشايخ الصوفية واملبتدعة فكانوا ولقي الشيخ املعارضة الشديدة من متعصيب 
يتهمونه "وهايب ضال" وحيّذرون الناس منه، ويف نفس الوقت قد وافق على دعوته العلماء 
الرابنيون من أهل الفضل والصالح، املعروفني ابلعلم والدين من دمشق الذين حّثوه على 
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فني مبدينة دمشق، ومن استمرار دعوته، وقد كتب هللا لدعوته قبوال بني أوساط املثقّ 
 الكتب الىت كان يدرسها الشيخ يف احللقات العلمية:

 زاد املعاد للحافظ ابن القيم   – 1
 خنبة  الفكر للحافظ ابن حجر العسقالين  – 2
 فتح اجمليد لعبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب  - 3
 والعالمة صديق حسن خان الروضة الندية يف شرح الدرر البهية للعالمة الشوكاين  -4

 القنوجي
 الباعث احلثيث شرح اختصار علوم احلديث حلافظ ابن كثري والشيخ أمحد شاكر  - 5
 أصول الفقه لعبد الوهاب خالف  –6
 الرتغيب والرتهيب للحافظ املنذري  – 7
 األدب املفرد لإلمام البخاري  – 8
 وياحلالل واحلرام يف اإلسالم للشيخ يوسف القرضا  – 9

 رايض الصاحلني لإلمام النووي -10
 اإلملام يف أحاديث األحكام البن دقيق العيد  -11
 فقه السنة لسيد سابق -12
 منهاج اإلسالم يف احلكم حملمد أسد – 13

يعقد درسا خاصا للنساء من كتاب "الرتغيب  -رمحه هللا–وكان الشيخ األلباين  
 .4لق عليهوالرتهيب" وخيتار منه ما صح من احلديث ويع

 جن ازات ه وأعم اله:إ
على منهج السلف الصاحل وهو اتباع الكتاب والسنة  -رمحه هللا–قام الشيخ األلباين 

َوَمْن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ﴿وفهمهما على منهج السلف الصاحل انطالقا من قول هللا تعاىل: 
ِبيِل اْلُمْؤِمِنََّي نُ َولِ ِه َما تَ َولََّٰ َوُنْصِلِه َجَهنََّم ۖ ِمْن بَ ْعِد َما تَ َبَّيََّ َلُه اْْلَُدىَٰ َويَ تَِّبْع َغْْيَ سَ 

وخاض يف جمال الدعوة والعلم والتعليم أبسلوب قرآين:  [115]النساء:﴾ َوَساَءْت َمِصْياً 
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 ﴾نُ ادُْع ِإَل َسِبيِل رَبِ َك ِِبحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة احلََْسَنِة َوَجاِدْْلُْم ِِبلَِِّت ِهَي َأْحسَ ﴿
. ألنه كان يف بيئة يعظمون فيها كثري من الناس القبور واملشائخ فوق احلد [125النحل:]

الشرعي، واستطاع بتوفيق هللا عز وجل أن يؤسس مدرسة جديدة يف احلديث وعلومه، 
  -رمحه هللا-وكان أهم معاملها تطهري السنة النبوية الصحيحة من املردودة والضعيفة، وأّلف 

ّصصها لألحاديث الصحيحة وأخرى للضعيفة، وعمل على عزل الصحيح كتبا عديدة خ
عن الضعيف واملردود يف كتب السّنة، وخرّج أحاديث بعض الكتب، ودافع عن السرية 
النبوية واألحاديث الشريفة ابلرد على من جترؤا عليهما إىل غري ذلك من جهوده املميزة، 

والدعوة والتدريس بدمشق حىت مت اختياره  فالشيخ كان مشغوال يف جمال التعليم والتحقيق
للتدريس ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة من قبل مساحة مفيت اململكة العربية السعودية 

الذي كان رئيسا للجامعة اإلسالمية  -رمحه هللا–الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ 
 تعاىل فأوجد تالميذه الذين محلوا ويف هذه املرحلة اليت قد منحه هللا 5ابملدينة املنورة آنذاك

دعوته لبالد مل يزرها قط، قد خترج على يديه عدد كبري من طلبة العلم والدين الذين 
اشتغلوا هبذا  العلم النبيل على منهجه األصيل يف كل البالد، ولذا أتثر به أكثر تالميذه 

 حىت أصبح لكل منهم دعوة سلفية قوية يف بالدهم.
 ء علي ه:ثن اء العلم ا

طول حياته فی حقل الدعوة اإلسالمية علی منهج  -رمحه هللا–عمل الشيخ األلباين 
السلف الصاحل ولذا أثىن العلماء عليه ثناء حسنا، وإليكم نبذة من هذا الثناء من قبل أهل 
العلم والفضل: يقول مساحة املفيت حممد بن إبراهيم آل الشيخ يف حقه: "هو صاحب سنة 

 .6ومصادمة ألهل ابطل"ونصرة للحق 
يقول فضيلة الشيخ عبد العزيز بن ابز: "الشيخ األلباين معروف أنه من أهل 

. 7السنة واجلماعة ومن أنصار السنة ومن دعاة السنة من اجملاهدين يف سبيل حفظ السنة"
سئل ابن ابز مرة من جمدد هذا القرن؟ فقال: "حممد انصر الدين األلباين جمدد هذا العصر 

. ويقول الشيخ ابن ابز يف مقاله الذي نشر يف جملة األصالة: "وأثره 8ين وهللا أعلم"فی ظ
 .9فی العامل اإلسالمي کبري ويعد من علماء األمة مبآثره اجلليلة العظيمة"
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وقد أشادت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ابململكة العربية السعودية 
ما نصه: "الرجل معروف لدينا ابلعلم  5981فتوی رقم:جبهود الشيخ األلباين وقالت يف ال

والفضل وتعظيم السنة وخدمتها وأتييد مذهب أهل السنة واجلماعة يف التحذير من 
ويستعمل له الشيخ الشهري حممد الغزايل ألقااب  .10التعصب والتقليد األعمی وکتبه مفيدة"

امل الکبري الشهري الشيخ يوسف . ويلقبه الع11اتلية: "األستاذ، احملدث، العالمة، الشيخ"
 .12القرضاوي مبحدث بالد الشام وذلك يف كتابه"

ويقول فضيلة الشيخ عبد الرمحن بن عبد اخلالق: "عامل من علماء املسلمني 
. کتب الشيخ 13وعلم من أعالم الدعوة إىل هللا وشيخ احملدثني وإمامهم يف العصر الراهن"

احلديث يف اهلند يف رسالة أرسل هبا إىل اإلمام احملدث عبد الصمد شرف الدين شيخ أهل 
األلباين جاء فيها: "وصل إىل الشيخ عبيد هللا الرمحاين شيخ اجلامعة السلفية ببنارس يف 
اهلند استفسار من دار اإلفتاء من اململكة العربية السعودية عن حديث غريب فی لفظه 

مراجعة أکرب عامل ابألحاديث عجيب فی معناه فأتفق رأی من حضر هنا من العلماء علی 
. من الشام الشيخ حممد إبراهيم شقرة 14النبوية يف هذا العصر أال وهو الشيخ األلباين"

 .15خيتار له األلقاب التالية: "أستاذ العلماء، شيخ الفقهاء، رأس اجملتهدين يف هذا الزمان"
 وف  ات  ه:

مره عدة أمراض، وقد حنل يعاين يف السنوات األخرية من ع -رمحه هللا–فكان الشيخ 
بعد حياة حافلة ابلعلم  -رمحه هللا–جسمه كثريا، وكان مع ذلك صابرا حمتسبا، تويف 

والتحقيق والدعوة والعمل يف يوم السبت بتاريخ الثاين والعشرين من شهر مجادى اآلخرى 
. فرمحه هللا رمحة واسعة، وجعل 16م1999هـ املوافق الثاين من أكتوبر عام 1420سنة 

 الفردوس األعلى مثواه.
 املطلب الثاين: أبرز تالميذ العالمة األلباين من ِبكستان

مل يكتف ابلتأليف فقط بل كانت له دروس يلقيها على  -رمحه هللا-والشيخ األلباين 
تالمذته، وتالميذه أكثر من أن حيصوا، وهم على طبقات ثالثة، طبقة السوريني، وطبقة 

وسه، وطبقة طالبه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، خترج الذين حضروا يف جمالسه ودر 



 الفصل اخلامس عشر

270 

عليه علماء كثري يف طبقات خملتفة ولكنين أحتدث عن تالميذه من مجهورية ابكستان 
اإلسالمية الذين درسوا عليه يف اجلامعة اإلسالمية وأتثروا به أثرا ابلغا، فمن هؤالء الشيخ 

والشيخ املفىت ثناء  -رمحهما هللا-السالم الكيالين  الشهيد إحسان إهلي ظهري والشيخ عبد
–هللا خان املدين والشيخ احلافظ عبد الرمحن املدين والشيخ املفىت عبد الستار احلماد 

 ، وأسّلط الضوء على سريهتم العطرة ابختصار يف السطور التالية.-حفظهم هللا
 الشيخ إحسان إْلي ظهْي:

من مايو مبدنية  31م بتاريخ 1945، ولد سنة هو إحسان إهلي ظهري بن ظهور إهلي
سيالكوت، وأسرته تنتمى إىل أهل احلديث، حفظ القرآن الكرمي، وأكمل دراسته االبتدائية 
يف املدارس العادية، مث التحق ابجلامعة اإلسالمية بكجرانواله واجلامعة السلفية بفيصل 

معة اإلسالمية ابملدينة املنورة أابد، وقرأ على عدة مشائخ كبار هناك، مث سافر إىل اجلا
واستفاد هناك من الشيخ عبد احملسن العباد والشيخ محاد األنصاري والشيخ عبدالغفار 
حسن العمرفوري والشيخ األلباين والزمه ثالث سنوات، وحصل على شهادة الليسانس 

كستان من كلية الشريعة، وكان ترتيبه األول على طلبة اجلامعة، وبعد خترجه رجع إىل اب
والتحق جبامعة بنجاب وحصل على ست شهادات ماجستري يف اللغة العربية والشريعة 

 اإلسالمية واللغة الفارسية واللغة األردية والسياسة واحلقوق.
عاملا جليال، وخطيبا ابهرا، وأديبا ابرزا، وجماهدا كبريا،  -رمحه هللا-وكان الشيخ 

جملمع البحوث اإلسالمية ورئيس التحرير جمللة  وعلما من أعالم الدعوة اإلسالمية، ورئيسا
"ترمجان احلديث" التابعة جلمعية أهل احلديث بباكستان، ويقول عنه زميله ورفيقه الدكتور 

 حممد لقمان السلفي:
"قد عرفت هذا اجملاهد الذي أوقف حياته بل ابع نفسه يف سبيل هللا أكثر من 

مقاعد الدراسة يف اجلامعة اإلسالمية،  مخس وعشرين سنة عندما مجعتين به رمحه هللا
جلست معه جنباً إىل جنب ملدة أربع سنوات فعرفته طالبا ذكيا، يفوق أقرانه يف الدراسة، 
والبحث، واملناظرة! وجدته حيفظ آالف األحاديث النبوية عن ظهر قلب، كان خيرج من 

لس أمامه يف فناء الفصل ويتبع مفيت الداير الشامية الشيخ انصر الدين األلباين، وجي
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اجلامعة على احلصى، يسأله يف احلديث ومصطلحه ورجاله ويتناقش معه، والشيخ رحب 
الصدر يسمع منه، وجييب على أسئلته وكأنه ملح يف عينيه ما سيكون عليه هذا الشاب 

 .17النبيه من الشأن العظيم يف سبيل الدعوة إىل هللا واجلهاد يف سبيله ابلقلم واللسان"
من مارس عام  23عية أهل احلديث ندوة مبدينة الهور يف اتريخ عقد مج

م والشيخ كان يلقي حماضرة مع عدد من الدعاة والعلماء واستشهد خالل حماضرته 1988
بقنبلة موقوتة وأصيب جبروح ابلغة، وأدخل ابملستشفى بالهور، وبقي أربعة أايم هناك مث 

مر ملكي من خادم احلرمني الشريفني امللك نقل إىل الرايض ابململكة العربية السعودية أب
يف الرايض فنقل ابلطائرة إىل املدينة  -رمحه هللا–حىت تويف  -رمحه هللا–فهد بن عبد العزيز 

وقد كتب العديد من الكتب  املنورة، ودفن ابلبقبع ابلقرب من صحابة رسول هللا 
 واملؤلفات العلمية القيمة، منها:

 الشيعة والسنة -1
 يعة وأهل البيتالش -2
 الشيعة والتشيع فرق واتريخ -3
 اإلمساعيلية اتريخ وعقائد -4
 البابية عرض ونقد -5
 القاداينية -6
 الربيلوية عقائد واتريخ -7
 البهائية نقد وحتليل -8
 الشيعة والقرآن -9

 التصوف املنشأ واملصادر -10
 كتاب الوسيلة )ابللغة اإلجنليزية واألردية(  -11
 لتوحيدكتاب ا  -12
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 الشيخ عبد السالم الكيالين:
م قرية "جاندي كوت" من 1941هو عبد السالم بن حافظ عبد احلي كيالين، ولد سنة 

مضافات مدينة شيخوبورة، كان من أسرة علمية، درس على عدة مشائخ كبار يف 
الدين  ابكستان مث التحق ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة واستفاد هناك من الشيخ انصر

 األلباين والشيخ عبد احملسن العباد والشيخ محاد األنصاري والشيخ عبدالغفار حسن العمر
فوري، بعد عودته من املدينة عنّي مدرسا من قبل وزارة الشؤون اإلسالمية ابجلامعة السلفية 
بفيصل آابد مث درس يف عدة مدارس كاجلامعة السلفية إبسالم آابد ويف جممع العلماء 

ر حتت إشراف وزارة األوقاف والشؤون الدينية يف ابكستان، مث انتقل إىل قارة إفريقيا بالهو 
وأشرف على مدرسة الفالح مبمباسا يف كينيا عدة سنوات مث انتقل إىل مدرسة مركز أم 

وعندا كمشرف، مث رجع إىل ابكستان قبل وفاته بسنتني يف مركز أاملؤمنني عائشة جبنجا يف 
ديث مبدينة مندي واربرتن يف بنجاب، وتويف الشيخ رمحه هللا سنة دارالسالم كشيخ احل

 .18من يوليو 29م بتاريخ 2008
 الشيخ احلافظ عبد الرمحن املدين:

م مبدينة 1940هو عبد الرمحن بن حممد حسني األمرتسري، املدين، ولد عام  
الكرمي يف صغر أمرتسر قبل حترير اهلند وإنشاء مجهورية ابكستان اإلسالمية، حفظ القرآن 

سنه، أكمل دراسته يف املدارس العادية، بعد حترير اهلند هاجر مع أسرته إىل مدينة الهور 
وأكمل دراسته على علماء أسرته مثل أبيه وعمه احلافظ عبد هللا احملدث الروبري، مث ُعنّي 

دينة مدّرسا مبدرسة أسرته يف "جامعة أهل حديث" حىت سافر إىل اجلامعة اإلسالمية ابمل
املنورة لتحصيل العلم وحصل على شهادة الليسانس من كلية الشريعة مع زمالئه إحسان 
اهلي ظهري وعبد السالم الكيالين وثناء هللا املدين، ملا كان ابملدينة املنورة كان حيضر يف 
دروس مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ مفيت اململكة األسبق، والزم الشيخ اإلمام 

وحصل الدكتوراة من جامعة كراتشي، ابكستان على  19انصر الدين األلباين ابجلامعةحممد 
موضوع "أصول االجتهاد يف اجلامع الصحيح لإلمام البخاري" وطبعه هذا الكتاب جملس 

 التحقيق اإلسالمي بالهور.
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بعد عودته من املدينة املنورة اشتغل ابلتدريس يف "جامعة أهل حديث" مث أنشأ 
الرمحانية" أو "جامعة الهور اإلسالمية" على منوال اجلامعة اإلسالمية ابملدينة "املدرسة 

املنورة، وقّسمه إىل ثالثة أقسام: كلية الشريعة، واملعهد العايل للشريعة والقضاء وكلية القرآن 
وكذلك أنشأ "جملس التحقيق اإلسالمي" وهذا اجمللس يصدر  20الكرمي والعلوم اإلسالمية

سم "حمدث" ابللغة األردية، تعترب هذه اجمللة جملة علمية مؤقّرة اليت تدافع عن جملة شهرية اب
 السنة النبوية وترد على الفرق الضالة واملنحرفة واملبتدعة.

 الشيخ احلافظ ثناء هللا املدين:
دين، الالهوري، ولد يف قرية امل هو أبو النصر ثناء هللا بن عيسى خان بن إمساعيل خان،

م، بدأ دراسته االبتدائية يف 1940افات مدينة الهور يف البنجاب سنة"كلس" من مض
ىل الهور ودرس يف جامعة أهل إوحفظ القرآن يف سن مبكرة، ورحل بعد ذلك  ،قريته

ويف اجلامعة احملمدية يف أوكارة، مث التحق ابجلامعة االسالمية ابملدينة املنورة  ،احلديث هبا
وعنّي  ،من كلية الشريعة ورجع بعدها إىل وطنه وحصل على شهادة الليسانس ابمتياز

مدّرسا يف اجلامعة السلفية بفيصل آابد من قبل وزارة الشؤون اإلسالمية، وكان مديرا 
 سالمية كشيخ احلديث.ىل جامعة الهور اإلإمث انتقل  ،للتعليم ابجلامعة أيضا

م وأجلهم يعترب الشيخ من كبار علماء أهل احلديث بباكستان إن مل يكن أكربه 
حاليا؛ ملا كان ابملدينة املنورة كان يرتدد على الرايض كثريا حلضور دروس مساحة الشيخ 
حممد بن إبراهيم آل الشيخ مفيت اململكة األسبق، والزم الشيخ اإلمام حممد انصر الدين 
األلباين، وله دروس يف شرح كتب شيخي اإلسالم ابن تيمية وابن عبد الوهاب، أنه دّرس 

أربعني سنة صحيح البخاري كامال يف دروسه اليومية املستمرة يف فيصل آابد  حوايل
والهور حيث إنه من عادته أن يتم شرح صحيح البخاري كل سنتني تقريبا يف دروسه 
اليومية، وكذلك اشتهر مبفىت أهل احلديث يف ابكستان، وفتاواه املكتوبة تقع يف عدة 

ام األلباين وكتبه، وتطبع يف جملة أسبوعية ابسم جملدات وفيها استدالالت من كالم اإلم
 "االعتصام" بالهور، وله عدة مصنفات، منها:

 فتاوى ثنائية مدنية ابألردية )جملدين( مطبوع –1
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 جائزة األحوذي على سنن الرتمذي ابلعربية )أربع جملدات( مطبوع –2
 .21شرح صحيح البخاري ابلعربية غري مطبوع –3

 ماد:الشيخ عبد الستار احل
 16م بتاريخ 1952الستار، وكين بـ أبو حممد، ولقب بـ احلماد، من مواليد عام  هو عبد

من إبريل يف مضافات مياجنانو، بنجاب، ابكستان، أخذ بقسط وافر من العلم يف بلده 
على يد من مجاعة الشيوخ والعلماء وبلغ من الفقه واللغة والتفسري وعلوما أخرى مبلغا 

ا بسبب جهده وإشتياقه للعلم ومصاحبته للعلماء، ويف عام وأصبح عامل 22عظيما
م ارحتل األستاذ احلماد إىل اجلامعة اإلسالمية ابملدينة، فبدأ الدراسة يف كلية القرآن 1974

وحفظ كتب القراءة واستفاد من حلقات الشيخ حممد انصر الدين األلباين ومن جمالسه 
 رجع إىل ابكستان، وبعد عودته من املدينة العلمية، والشيخ حممد بن محاد األنصاري مث

املنورة عنّي مدرسا من قبل وزارة الشؤون اإلسالمية يف مراكز ومدارس خمتلفة مبدينة الهور 
 هـ.1438وفيصل آابد ومامون كاجنن وغريها حىت أصبح متقاعدا آخر عام 

اشتغل الشيخ يف تدريس العلم طول حياته ومل يكتف ابلتدريس فقط بل دخل 
يف جمال التأليف والتصنيف، وألف عدة كتب يف جماالت خمتلفة وكذلك قام برتمجة بعض 

 الكتب من العربية إىل األردية، فمن أمهها:
رمحه -قام بشرح أصح الكتب بعد كتاب هللا اجلامع الصحيح لإلمام البخاري  -1

ابسم "هداية القاري يف شرح صحيح البخاري" وقد مضي على شرح هذا  -هللا
سنة، ويعترب من أهم مؤلفات الشيخ، طبعه دار السالم  15اب أكثر من الكت

 جملد.  12بالهور يف
خمتصر صحيح خباري )ترمجة يف اللغة األردية(: للمحدث اجلليل إمام زين الدين  -2

أمحد بن عبد اللطيف الزبيدي، وهو كتاب شامل على األحاديث املرفوعة 
تجريد الصريح ألحاديث اجلامع واملتصلة من الصحيح للبخاري، ومساه " ال

 الصحيح "املطبوع من دار السالم بالهور يف جملدين.
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مرآة مجال النبوة للشيخ إبراهيم بن عبد هللا حازمي، قام برتمجته ابألردية، طبعه  -3
 دار السالم بالهور.

 حجية حديث، طبعه دار السالم، الهور. -4
: املكتبة الناصرية، فيصل تسهيل مقدمة ابن الصالح )يف اللغة األردية(: الناشر -5

 ابكستان  -آابد
قيام رمضان وأحكام الصيام والعيدين للعالمة انصر الدين األلباين، ترمجه يف   -6

 اللغة األردية.
، وترمجه موالان أبو سعيد -رمحه هللا-كتاب اجلهاد للمحدث عبد هللا بن مبارك  -7

بعه املكتبة دار عبد احلنان، وصّححه الشيخ عبد الستار احلماد حفظه هللا، ط
 اهلدى، الهور.

املستفاد من مبهمات املنت واإلسناد للشيخ ويل الدين أبو زرعة أمحد بن عبد  -8
الرحيم، وعّلق عليه الشيخ عبد الستار احلماد، وطبعه مركز الدراسات 

 ابكستان. -ميان جنون -اإلسالمية
ري واملؤلف كتاب البيوع؛ وهذا الكتاب يف اللغة األردية وهو شرح كتاب البخا -9

قد استدل أبحاديث كتاب البيوع يف البخاري يف األمور املالية والتجارية 
 املعاصرة، وهو مطبوع من مكتبة اإلسالمية بالهور.

 مسئلة اإلميان والكفر يف اللغة األردية واملطبوع من مكتبة اإلسالمية بالهور. -10
 سالمية بالهور.آاثم مهلكة للبيئة يف اللغة األردية واملطبوع من مكتبة اإل -11

 
 بيان موقف علماء ِبكستان عن شخصية العالمة األلباين املطلب الثالث:

جاهد يف نشر الدعوة وقمع البدعة وبيان أابطيل وأكاذيب  -رمحه هللا–كان الشيخ 
املنحرفة، ورّد كثري من الشبهات واخلرافات املبتدعة، وسار على منهج السلف الصاحل، 

اء والدعاة يف حماضراته ومؤلفاته ومصنفاته، وكان له مؤيّدون ودعى إليه الناس والعلم
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يراسلونه ويطلبون منه االستقامة واالستمرا يف دعوته ومنهجه، فنستطيع أن نقسمه إىل 
 قسمني: األول: مؤيدون والثاين: املعاندون.

 مؤي  دون: األول:
 دعى إليها طالب مث 23حّدد األهداف واخلطوات لدعوته -رمحه هللا–أن الشيخ األلباين 

 العلم والعلماء والدعاة وحّرض تالميذه للدعوة إليها، وها هي األهداف:  
الرجوع إلی الکتاب والسّنة الصحيحة، وفهمهما على النهج الذي كان عليهما  -1

 السلف الصاحل.
تعريف املسلمني بدينهم األصيل، ودعوهتم إىل العمل بتعليماته وأحكامه، والتحّلي  -2

 له وآدابه.بفضائ
تصفية عقيدة املسلمني وتطهريها من الشرك على اختالف مظاهره، وحتذيرهم من  -3

نظرايت فاسدة، وخرافات دخيلة وأتثريات أجنبية، واألحاديث املنكرة اليت شّوهت مجال 
 اإلسالم.

إحياء املنهج العلمي والتفكري اإلسالمي يف ضوء الکتاب والسنة وإزالة اجلمود  -4
 التعصب املذهيب الذی سيطر علی عقول کثري من املسلمني.الفكري و 

السعي حنو استئناف حياة إسالمية، وإنشاء جمتمع إسالمي عملي مع تطبيق أحكام  -5
 هللا عّز وجل يف األرض.

فهذه اخلطوات واألهداف مل يقبلها إال العلماء من الطائفة السلفية يف بالد  
حلديث من ابكستان؛ ألهنم يدعون الناس إىل العامل اإلسالمي، وهكذا علماء أهل ا

يف  التوحيد اخلالص، وحيذروهنم من الشركيات والبدعيات، ويركزون على اتباع النيب 
ضوء فهم السلف الصاحل، وخيالفون التقليد اجلامد وااللتزام مبذهب معني، ويقدمون العقل 

الضعيفة واملوضوعة، على النقل والرواية على الرأي، وحيذرون الناس من األحاديث 
–ويدعون إىل تطبيق النظام الشرعي يف أرض هللا، وأهل احلديث حيّبون الشيخ األلباين 

وينصرونه ويؤيّدون دعوته، وينشرون كتبه وأفكاره يف أحناء ابكستان، ويدافعون  -رمحه هللا
 عنه، ويرّدون على خمالفيه ومعانديه.
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حقه: أن هللا سبحانه وتعاىل خلق هذا  يقول تلميذه املفيت ثناء هللا املدين يف 
الرجل الفذ خلدمة السنة املطهرة فقط، وال جند مثيله يف العامل كله، أنه أسس مدرسة 
مستقلة يف علم احلديث وفق منهج اليت وضعها احملدثون يف زمن قدمي، وله منهج يف نقد 

كسائر احملدثني   األحاديث خيالف فيه عن علماء العلم، ويسري وفق املنهجية املنضبطة
الكبار من املتأخرين، وهذا نوع من النقد ليس طعنا يف السنة النبوية، وال خمالفا إلمجاع 
العلماء السابقني، وهو كسائر العلماء يؤخد قوله ويرد منه، ولكنه من األئمة الكبار، نفع 

 -ه من يشاءوذلك فضل هللا يؤتي-هللا به نفعا عظيما، يستفيدون منه املبتدؤون والعاملون 
ملا كنت طالبا ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة جنلس مع الشيخ احملدث الكبري على 
الرمل أثناء االسرتاحات بني الدروس، ونناقش معه املسائل يف الفصل الدراسي  وفناء 
اجلامعة، وكانت عالقة الشيخ معنا كعالقة الزميل مع الزميل، ليس كعالقة األستاذ 

 ابلتلميذ.
وانقشنا معه يف عدة قضااي كمسئلة خلع النعلني يف الصالة وفاحتة خلف اإلمام  

وغريها، مث أرسلنا رسالة إىل حمدث ابكستان عبد هللا األمرتسري مع بيان رأي الشيخ 
احملدث األلباين، فعلق الشيخ األمرتسري علي رأيه ابلتفصيل وأعطيناه الشيخ، فبعد قراءته 

 25. ويقول الشيخ حممد رمضان السلفي24وهام وال أطول البحث"قال: "يل أوهام وله أ
رأس كل مائة سنة من جيّدد له  إن هللا يبعث هلذه األمة على: »عنه: ورد عن النيب 

قد مّر يف التاريخ اإلسالمي شخصيات عديدة الذين جّددوا هذا الدين احلنيف،  26دينها"
-رمحه هللا–المة حممد انصر الدين األلباين أما اجملّدد يف هذا القرن وهو الشيخ احملدث الع

: احملدث الكبري حممد انصر الدين األلباين من الذين 27ويقول عنه الدكتور محيد هللا .
محلوا راية احلماية للسّنة النبوية، أنه أّلف كتب عديدة يف خدمة احلديث النبوي، واستفاد 

لقوله "رجل يف أمة وأمة يف منهم جمٌّ غفري يف العامل كله، يف احلقيقة هو مصداق 
يف حقه: أن احملدث الكبري  29. ويكتب الشيخ احملقق الكبري إرشاد احلق األثري28رجل"

حممد انصر الدين األلباين من الذين أدوا واجبهم الديين، وسامهوا يف نشر العلوم احلديثية 
أللباين واسع والدينية، وجلهوده أثر ابلغ يف البالد عامة ويف ابكستان خاصة، وخدمات ا
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جدا، حنتاج السفينة للتعّرف على خدماهتا، وينبغي لنا أن نعرتف خبدماته اجلليلة 
 .30القيمة
 املع  ان دون: الثاين:

أي فكر أو دعوة تظهر يف العامل جند هلا معاند ومعارض أيضا فهذه سّنة هللا، ملا ظهر 
–قاب عديدة فالشيخ األلباين عاداه القريب والبعيد، ونسبوا إليه أل دعوة النيب الكرمي 

سار على املنهج الذي سار عليه السلف الصاحل يف التزام الكتاب والسّنة، ملا  -رمحه هللا
وأهل بلده فرتك ظهر له احلّجة والربهان خالف األشياء اليت يفعلها هو وأسرته ومشائخه 

ذين واجهوا األعداء هذه األعمال كلها، فواجه املخالفة واملعارضة كاملصلحني يف العامل ال
واملخالفني واملعاندين، والسبب يف معاندته وخمالفته هو دعوته إىل التمّسك ابلكتاب 

 والسّنة وترك التقليد اجلامد، والتحذير عن اجلمود الفكري والتعّصب املذهيب.
ومجهورية ابكستان اإلسالمية معروفة بتقليد مذهب األحناف، معظم العلماء  

سة الديوبندية، وهلذه املدرسة شعارات ثالثة هي: العقيدة األشعرية ينتمون إىل املدر 
املاتريدية، والتقليد املذهيب، والتصوف الطرقي، وبناء على هذه الشعارات خالف كبار 
علماء الديوبندية دعوة شيخ اإلسالم ابن تيمية، وابن قيم اجلوزية، وحممد بن عبد 

جي، والسيد نذير حسني احملدث الدهلوي الوهاب، والشوكاين، وصديق حسن خان القنو 
–وهكذا خالفوا الشيخ احملدث حممد انصر الدين األلباين  -رمحهم هللا تعاىل–وغريهم 
 وعلماء مجاعة أهل احلديث. -رمحه هللا

يف رّد  -رمحه هللا–واألمر الثاين هو كتاب احملّقق الشيخ حبيب الرمحن األعظمي  
ي كتبه ابسم "األلباين: شذوذه وأخطاؤه"؛ ألن الشيخ الذ -رمحه هللا–الشيخ األلباين 

األعظمي كان حنفي املذهب، ديوبندي املشرب، فأهل ديوبند يعظّمونه، ويعتمدون على 
حتقيقاته، ويعتربون كتابه خدمة عظيمة يف رّد األلباين، وأيخذون من كتابه مبحثا مبحثا 

يف اجملالت األردية، أما االعرتاضات  حني بعد حني ويرتمجونه إىل اللغة األردية، وينشرونه
 على الشيخ  األلباين فممكن أذكرها يف النقاط التالية:
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عدم التفات األلباين يف نقد املنت، واحلديث يكون صحيحا أو ضعيفا حبيث  .1
 املنت.

 عدم التفرقة بني الشذوذ وزايدة الراوي الثقة. .2
 .نقد األلباين على األئمة اجملتهدين بدون دليل وبرهان .3
 منهج األلباين غري واضح يف حتقيق احلديث واحلكم عليه. .4
 حكمه على أحاديث البخاري ومسلم من حيث الضعف. .5
 عدم التفات األلباين يف أقوال األئمة من احملدثني والفقهاء. .6
 خمالفته يف عدة مسائل يف تعامل األمة عرب التاريخ. .7
 رّد األلباين على خمالفيه بطريقة جرحية .8

اس من عادة الديوبندية أبهنم اختاروا املقاالت والبحوث العربية فعلى هذا األس
اليت كتبت يف خمالفة منهج الشيخ األلباين للرتمجة إىل اللغة األردية وطبعوها يف جمالهتم 

كمبتدع وغري مقلد ووهايب   -رمحه هللا–الشهرية واألسبوعية، واهتموا الشيخ األلباين 
ّد دعوة الشيخ األلباين ومنهجه يف اللغة األردية يف ر  وغريها، وكتبوا املقاالت أيضا يف

اجملالت الباكستانية مثل جملة شهرية "الفاروق" تصدر من كراتشي، وجملة الدعوة والتبليغ" 
جلماعة التبليع يف ابكستان، وجملة "الشريعة" تصدر من كجرانواله، وجملة "التبليع" تصدر 

إلسالم" تصدر من من راولبندي، وجملة "بينات" تصدر من كراتشي، وجملة "ضياء ا
 سركودها وغريها من اجملالت واجلرائد.

فأجاب عن هذه االعرتاضات كلها احملّقق الكبري إرشاد احلق األثري يف جملة 
أسبوعبة تصدر من الهور ابسم "االعتصام" يف أقساط عديدة، ويف جملة شهرية "حمدث" 

تصدر من اجلامعة  تصدر من الهور، ويف جملة "الشريعة" ويف جملة "ترمجان احلديث"
السلفية بفيصل آابد، ويف جملة "الدعوة" تصدر من الهور، وكذلك أجاب عنها الشيخ 

يف جملة "احلديث" تصدر من حضرو قرب مدينة  -رمحه هللا–احملدث زبري علي زئي 
فكل هذا بسبب التعصب املذهي راولبندي، وهو كان رئيس التحرير هلذه اجمللة الشهرية. 

 واملسلكي.
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بسبب صنيعه يف  -رمحه هللا–اك مجاعة من العلماء ختالف الشيخ األلباين فهن
سنن األربعة وغريها إىل صحيح وضعيف، وهذا العمل مل ُيسبق إليه، فهذه الطائفة تعبرته 
بدعة، ألن الّسنن هلا مكانة يف نفوس العلماء وطالب العلم حىت يف نفوس  الناس، 

ية القدمية على ما هو عليها، لو أحد يريد أن يذكر فينبغي علينا أن نبقى الكتب احلديث
احلديث فعليه أن يذكر الكتاب من الّسنن مع بيان صحة احلديث وضعفه، فهذه اجلماعة 

احملدث عبد تعترب هذا التقسيم طعنا يف السّنة النبوية، ومن هذه املناسبة أذكر قصة الشيخ 
قد دّرس صحيح البخاری أكثر من سّتني رزقه هللا عمرا طويال، و  31-رمحه هللا–هللا أجمد 

سنة يف خمتلف مدارس أهل احلديث بباکستان، وخترج على يديه ألوف من طالب العلم، 
وهو كان خيالف الشيخ األلباين يف التقسم املذكور، وكان يشّدد عليه حىت قال مرة: من 

وابن حجر رمحهم هو األلباين؟ هل هو عامل كبري من النووي وابن رجب وابن كثري والذهيب 
 هللا؟ فكان مينع طالبه من قراءة كتبه كصحيح سنن وضعيف سنن وغريها.

 
 أثر العالمة األلباين يف اجملتمع الباكستاين املبحث الثاين:

بعقول واعية يف الدعوة، ال نشّك يف أن  -رمحه هللا–ملا ننظر إىل جهود العالمة األلباين 
وانتشرت أتباعه الدعوية يف أرجا خمتلفة من العامل  جهوده العلمية والدعوية آتت مثارها،

اإلسالمي؛ ألن مبادئ دعوته واضحة، تناسب الفطرة السليمة، فهي دعوة إىل اإلسالم 
النقّي اخلالص، بعيدة عن  التعقيدات الفلسفية، وشوائب املبتدعة، وصاحب الدعوة كان 

ل عن أساس الدين، فينبغي يؤمن أبن العامل اإلسالمي يف طريقه إىل االحنراف الكام
للعلماء الراّبنيني واملصلحني أن يتداركوه عن طريق النصح واإلرشاد، ويتحّدث الباحث يف 
السطور التالية عن أتثري العالمة  األلباين يف اجملال العلمي والدعوي والرتبوي ويف أمن 

 اجملتمع الباكستاين.
 أثره يف اجملال العلمي املطلب األول:

مجعا وخترجيا،  حياته يف خدمة حديث رسول هللا  -رمحه هللا–دث األلباين أفىن احمل
دراسة وحتقيقا، تصحيحا وتضعيفا، كان العالمة داعيا كبريا، وعاملا راّبنيا، ولكين أعتقد أن 
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مسته البارزة وميزته اجلوهرية هي خدمة السنة املطهرة، والدعوة إىل هللا عقيدة وسلوكا، وكان 
ونطق به القرآن، ومتّثل يف حياة  سالم الكامل الذي جاء به حممد يدعو إىل اإل

الصحابة، والقرون املشهود هلا ابخلري، والتابعني هلم إبحسان، وهو عندي أوال وآخرا كان 
 عاملا راّبنيا جليال، والروح الدعوي سارية يف كل كتبه ونشاطاته.

ّكر من عمره، ملا توّجه إىل بدأ الشيخ نشاطاته التأليفية والتصنيفية يف وقت مب 
أتليف الكتب حيمل هّم الدعوة، ولذا أول ما كتب هو رسالة ابسم "الصالة يف املساجد 
املبنّية على القبور" مث أصبحت هذه الرسالة جزءا من كتاب "حتذير الساجد من اختاذ 

من وتُرجم هذا الكتاب إىل اللغة األردية، قد صدرت له عدة طبعات  32القبور مساجد"
مكتبات خمتلفة كاملكتبة اإلسالمية بالهور، كمكتبة دار أيب الطيب للنشر والتوزيع  
كجرانواله، ملا طُبع وُنشر أصبح املبتدعة معاندة له؛ ألنه ذكر فيه أحاديث النهي عن 
اختاذ القبور مساجد، وسّلط الضوء على معىن اختاذ القبور مساجد يف ضوء القرآن والسّنة 

صاحل، وبنّي كل املسائل اليت تتعلق ابلقبور واملساجد والصالة واملصلي، ومنهج السلف ال
وحّث العلماء وعامة الناس على تطهري املساجد من املنكرات واخلرافات والبدعيات، ألن 
القرب واملسجد ال جيتمعان يف دين اإلسالم، ويف احلقيقة هذا الكتاب رّد على القبوريني 

تاب آاثرا طيّبة يف وقت قصري، كما ذكر العالمة يف مقدمة واملبتدعني، قد ترك هذا الك
 ، وتُرجم يف كثري من لُغات العامل.33الكتاب

أنه أّلف وصّنف وحّقق أكثر من مائة كتاب، وقّسم العلماء كتبه إىل أقسام،  
منها: التحقيقات العلمية، والتخرجيات، والتعليقات واختصارات ابملراجعة، والتأليفات، 

له مكان قّيم يف األوساط العلمية، ويتمّيز ابلدقة العلمية، فقد كان عقله وكل كتاب 
متّجها إىل دعوة الكتاب والسّنة، والرجوع إىل منهج السلف الصاحل، والتحرير من 
التعّصب املذهيب واجلمود الفقهي، ولكنين أذكر كتبه اليت تُرجم إىل اللغة األردية فقط، 

 والدعاة والوّعاظ والطالب، وعامة الناس أيضا. واستفاد منها كثري من العلماء
 صحيح الرتغيب والرتهيب  (1
 خمتصر الشمائل احملّمدية  (2
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 صحيح سنن أيب دواد  (3
 ضعيف سنن أيب داود  (4
 رتمذيالصحيح سنن   (5
 رتمذيالضعيف سنن   (6
 نسائيالصحيح سنن   (7
 نسائيالضعيف سنن   (8
 من التكبري إىل التسليم كأّنك تراها صفة صالة النيب   (9

 صحيح األدب املفرد (10
 سلسلة األحاديث الضعيفة (11
 سلسلة األحاديث الصحيحة (12
 صحيح األدب املفرد (13
 مناسك احلّج والعمرة يف الكتاب والسّنة (14
 التوّسل: أنواعه وأحكامه (15
 34احلديث حّجة بنفسه يف العقائد واألحكام (16
دفاع عن احلديث النبوي والسرية يف الرد على جهاالت الدكتور البوطي يف   (17

 فقه السريةكتابه 
 آداب الزفاف يف السّنة املطهرة (18
 صالة الرتاويح (19
 أحكام اجلنائز وبدعها (20
 تلخيص أحكام اجلنائز  (21

اخلدمات العلمية اليت قدمها الشيخ يف جمال العقيدة واألخالق، ويف حقل 
الدعوة القائمة علی الكتاب والسّنة يف ضوء فهم السلف الصاحل، ترکت آاثرا مجيلة، 

لطيّبة املفيدة، فتشّکلت حلقة واسعة فی معظم البلدان اإلسالمية، وجاءت بثمرهتا ا
وانتشرت دعوته إىل التوحيد، واتباع السّنة، وإيثار الدليل، ونبذ البدع واخلرافات 
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والرسومات، وترك التعّصب املذهيب، وقد بذل جهدا كبريا يذکران جهد سلفنا الصاحل فی 
الضعف جتاه األحاديث، الناس يف هذا الزمن معرفة األسانيد وإصدار أحکام الصحة أو 

عيال عليه يف هذا اجملال وجد ونشط وسعی حتی صارت الدعوة السلفية حديث الناس، 
وموضع اهتمامهم ودراستهم، ومل تعد غريبة عليهم کما کان حاهلا قبل قرن من الزمان، 

اجلامعات  عّمت دعوته إلی القارّات اخلمس، وأصبحت آاثره مرجع األلوف من خرجيي
واملعاهد الدينية، ومصنفي الکتب، ينقل العاملون يف جماالت الدين والعلم الشرعي 
تصحيحاته وأقواله وترجيحاته، وهذا خري دليل على ذلك، ويف ابكستان ال جتد أحدا من 

كتااب أو مقاال أو حبثا علميا أو فتوى إال   العلماء واألساتذة من املدارس أو اجلامعات كتبوا
، كنت أقرأ اجمللد األول من "فتاوى أصحاب -رمحه هللا–جد فيها قول الشيخ األلباين ست

( ومل 35احلديث" للشيخ عبد الستار احلماد و "فتاوى ثنائية املدنية" للشيخ ثناء هللا املدين)
. وكذلك اهتمت مجعية -رمحه هللا–أجد فيهما أي صفحة إال وفيها قول اإلمام األلباين 

هتماما ابلغا بنشر كتب الشيخ األلباين على نفقات املتربّعني، وتوّزعها جّماان أهل احلديث ا
 يف املساجد واملكاتب احلديث الستفادة عامة الناس.

 أثره يف اجملال الدعوي والرتبوي املطلب الثاين:
كان أحد أعالم الدعاة، وكان مّتصفا منذ نعومة أظفاره   –رمحه هللا –إن الشيخ األلباين 

الدعاة الربرة، وأخالقهم الفاضلة، وكان حيمل هّم الدعوة إىل هللا تعاىل، وكان يفّكر  بصفاة
دائما يف البحث عن عمل إسالمي وبّث الروح الديين يف األمة اإلسالمية، وكان متعاوان 
مع القيادة الدينية يف إيقاظ الوعي الديين، وكانت عالقة الشيخ قوية مع مجاعة اإلخوان 

شق، وكان حيضر كثري من القادة يف دروسه، وكان يلقي الدروس يف بيوت املسلمني بدم
وكان يكتب تعليقات على كتاب "فقه  36اإلخوان املسلمني حىت منعوه اإلخوان عن ذلك

رسالة  -رمحه هللا-السّنة" يف جمّلة اإلخوان املسلمني املصرية، وكتب الشيخ حسن البنّا 
 وله جوالت دعوية داخل سوراي وخارجها. 37جلةحيثّه على االستمرار يف الكتابة للم

وتوّسعت األعمال الدعوية لإلمام وجتاوزت حدود سوراي فتجول يف أحناء العامل 
شرقا وغراب، جنواب ومشاال، وزار البالد العربية واإلسالمية كاإلمارات وقطر والكويت 



 الفصل اخلامس عشر

284 

ت دعوية، ودروس واألدرن وبالد احلرمني وكذلك أسبانيا، وألقى يف تلك البالد حماضرا
علمية وفكرية يف الندوات واملؤمترات واحلفالت، كما أّلف الكتب والرسائل الدعوية 

 املفيدة، سأذكرها يف سطور اتلية.
وتُرجم من عدة كتب الشيخ رمحه هللا اليت كانت تتعلق ابلدعوة والرتبية إىل اللغة 

سن والشيخ أمحد بن الذي رتّبه الشيخ مشهور بن ح "قاموس البدع"األردية، منها 
إمساعيل من كتب الشيخ املختلفة حول موضوع البدعات واخلرافات والرد عليها، ويف 
احلقيقة كتاب قّيم علمي، يبني هذا الكتاب مفهوم البدعة وآاثرها السّيئة على اإلسالم 
واملسلمني، قد انل هذا الكتاب قبوال عاما يف األوساط الدينية والعلمية، قام الدكتور 

 هباز حسن الباكستاين برتمجته إىل األردية، وقامت مكتبة الفهيم بطباعته مبئوانت اهلند.ش
" الذي مجعه الشيخ سعيد الرمحن "اآلداب واألخالق الصحيحةوكتاب 

اهلزاروي من كتب ورسائل الشيخ األلباين، إن هذا الكتاب هدية قّيمة لقارئ سليم العقل، 
واألخالق، ودستور حياة لكل مسلم الذي يبحث  ويصلح أن يكون دليال إىل األعمال

عن األسوة النبويّة يف شؤون احلياة، وهو كتاب ضخيم حوايل مخس مائة صفحة، قامت 
 بطباعته مكتبة بيت السالم بالهور.

الذي رتّبه الشيخ حافظ حممد عمر من مؤّلفات الشيخ  "وصاَي نبوي  ة"وكتاب 
اليت تتعّلق ابإلميان  مجع فيه مؤلّفه وصااي النيب  األلباين املختلفة، وهو كتاب مهّم، قد

والعبادات واألدعية واألذكار واآلداب وصلة الرحم والزهد والرقائق واملنهّيات والفنت 
 هـ.1433الهور سنة  -وغريها، أصدر هذا الكتاب مكتبة بيت السالم

الذي رتّبه الشيخ راشد حسن من كتب  "الفتاوى األلبانية"وكذلك كتاب 
ثالثة: نظم الفرائد مما يف سلسليت األلباين من فوائد وسلسلة األحاديث الصحيحة 
وسلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة، كلها للشيخ األلباين، فهذه الفتاوى تتعّلق 
ابلعقائد ومسائل اإلميان، وأصول الفقه، وعذاب القرب، ومسائل الطهارة والصالة والصيام 
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االقتصاد، وكذلك فيها بيان الّسنن والبدع، والطالق واملرياث، والزكاة واحلج واللباس و 
 والذكر والدعاء وغريها.

قامت بطباعة هذه الفتاوى مكتبة الصديق السلفّية بالهور، وقّدم هلا املفىت أبو 
احلسن مبشر أمحد رابين، انلت هذه الفتاوى قبوال ابلغا يف األوساط الدينية والعلمية، 

 ث.خاصة عند أهل احلدي
ترمجها إىل األردية الشيخ طارق  "التوحيد أوال َي دعاة اإلسالم"وكذلك رسالة 

على بروهي، طبعه أصلي أهل السّنة دات كام، هذه الرسالة عظيمة النفع والفائدة للعامة 
واخلاصة، وصدرت هلا طبعات عديدة، قد طبعتها مجعية أهل احلديث ووّزعتها يف عامة 

ية واحلكومية، ويف املكتبات واجلامعات جّماان على نفقة املتربّعني، الناس ويف املدارس األهل
 فلله احلمد واملنة.

وهو كتاب قّيم يف موضوعه، ومزيّن  "خمتصر أحكام اجلنائز"وكذلك كتاب 
مبقدمة قيمة، ومبراجعة وافية حملّدث اهلند العالمة بديع الدين الراشدي املكي، فجاء هذا 

ا ومفيدا لكل مسلم، قد انل قبوال عاما يف وقت قصري، الكتاب يف صغر حجمه انفع
وصدرت له عدة طبعات يف إقليم بنجاب والسند، وُوزّع جّماان الستفادة عامة الناس، وترك 

 هذا الكتاب آاثرا مفيدة يف إصالح الناس يف اجملتمع.
وهذا الكتاب يتحّدث عن مسألة مهّمة  "التوسل: وأنواعه وأحكامه"وكتاب 

ا العلماء قدميا وحديثا، وقد اثر حوله اجلدل واشتد اخلالف، وهي مسألة التوسل اهتّم هب
م، ويقول عن هذا 1979مع مشروعيته وأنواعه، قام برتمجته الشيخ خالد سيف يف عام 

الكتاب: "وهو فريد يف أسلوبه، وغزير يف علمه وبرهانه، وجامع يف بيانه، ودليل إىل 
ولة جادة وخملصة إلحياء الفكر اإلسالمي األصيل، قّلما االعتقاد السليم املطلوب، وحما

جتد يف هذا العصر مثيال له". لذا أردت أن أترجم هذا الكتاب كي يستفيد منه العلماء 
. وقد صدرت هلذا 38وطالب العلم واملبتدؤون وعامة الناس الذين ال يفهمون العربية

 د.الكتاب عدة طبعات يف اللغة األردية من ابكستان واهلن
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"رد  التقليد واتباع السنة على وجه التأكيد يف ضوء أقوال األئمة ورسالة 
" ذكر فيها املؤّلف وهذه الرسالة مأخوذة من مقدمة كتاب "صفة صالة النيب  األربعة"

أن التمّسك ابلسّنة ال ختالف منهج األئمة بل هو اتباع هلم، ألن التقّيد مبذهب معنّي غري 
ذه الرسالة حتليال دقيقا، وصورة صادقة عن اتباع السّنة وترك مطلوب وممدوح، تبني ه

التقليد، ودراسة عميقة عرب التاريخ يف املوضوع، وألمهيتها البالغة قام برتمجتها الشيخ 
حمفوظ الرمحن فيضي، وقّدم هلا الدكتور مقتدى حسن األزهري، وصدرت هلا عدة طبعات 

 -البحوث اإلسالمية والدعوة واإلفتاء ببنارس وقامت بطباعتها إدارة من ابكستان واهلند،
وانلت هذه الرسالة قبوال عاما لدى عامة  ابكستان، -اهلند، واملكتبة الناصرية بفيصل آابد

 الناس، وتركت آاثرا مفيدة لطالب احلق.
الناس شهداء هللا على األرض، فثناء اجلهابذة من أهل العلم والفضل خري دليل 

الفّذ فی جمال الدعوة والدين العظيمة، وأن هللا تبارك وتعاىل  علی خدمات هذا الرجل 
کتب هلا قبوال حسنا لدی الناس بل وصار اخلطباء والوّعاظ اليوم إذا ذکروا حديثا ال 

. وقد مّن هللا على الشيخ األلباين -رمحه هللا–يفوهتم أن يذکروا عليه حکم الشيخ األلباين 
وقعا حسنا ودعوته إىل الکتاب والسّنة، وأصبحت أبن جهده وقع عند کثري من الناس م

الدعوة إىل منهج السلف وطريقتهم حديث کل اند وجملس، وتالمذته من ابكستان قّدموا 
خدمات جليلة الشأن يف حقل الدعوة والدين، ويف جمال تدريس العلوم الشرعية فی 

دح والثناء، املدارس الدينية واجلامعات الرمسية، ويذکرون شيخهم بکل أساليب امل
نفعه جار فی صورة تالمذته، وهو  -رمحه هللا–ويفتخرون أهنم تالمذة العالمة األلباين 

 .39«إن الدال على اخلري کفاعله»: شريك يف حسناهتم مصداقا لقول الرسول 
 أثره يف أمن اجملتمع الباكستاين املطلب الثالث:

والتقوى، واملصاحل العليا للمجتمع، إن رسالة اإلسالم حتّث على تعاون الناس على  الرّب 
الَِّذيَن آَمُنوا َوََلْ يَ ْلِبُسوا ِإميَاََنُْم ﴿وال يتحقق ذلك إال ابإلميان والعمل الصاحل، قال تعاىل: 

. وتدعو كذلك إىل إشاعة قيم [82]األنعام: ﴾ْهَتُدونَ ِبظُْلٍم ُأولَِئَك َْلُُم اأْلَْمُن َوُهم مُّ 
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ة على قواعد راسخة لتعزيز العالقات مع اآلخرين كالعدل والرتاحم اإلسالمية ومبادئه النبيل
َهىَٰ َعِن ﴿إواإلحسان، قال تعاىل:  ْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرََبَٰ َويَ ن ْ نَّ اَّللََّ َيَُْمُر ِِبْلَعْدِل َواإْلِ

 .[90حل:]الن ﴾اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَكِر َواْلبَ ْغِي   يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ 
وألجل حتقيق األمن واالستقرار يف اجملتمع، وإجياد ربط شباب األمة بعلمائها 
املوثوقني الرابنيني من خالل عقد اللقاءات املفتوحة معهم؛ ألهنم ورثة األنبياء، وهم 
مسؤولون عن تبصري شباب األمة وتوعيتهم حبقيقة اإلسالم ومساحته، وعليهم املدار يف 

العاملي واحملّلي والدويل، وعدم ربط شباب األمة مع العلماء الرابنيني  تعزيز أمن اجملتمع
يقابله األخذ عن غري األكفاء ومن العوام اجلهالء، وإذا وقع ضّل الناس، كما ورد يف 

إن هللا ال يقبض العلم انتزاعا ينرتعه من العباد ولكن »يقول:  حديث مرفوع عن النيب 
إذا مل يبق عاملا اختذ الناس رؤوسا جهاال، فضلوا يقبض العلم بقبض العلماء حىت 

 .40«وأضلوا
وهذا الربط مع العلماء الرابنيني حُيّذر الشباب من الشذوذ الفكري الذي يؤّدي 
إىل اخلروج عن اجلماعة، وعصيان ويل األمر، وانفالت التفكري، وإراقة الدماء، واستباحة 

عالقته مع أهل ابكستان عامة ومع مجعية أهل و  -رمحه هللا–احلرمات، أما العالمة األلباين 
–خاصة عالقة منهجية على أساس الكتاب والسّنة، فمنهج اإلمام األلباين  41احلديث
يهتم بنشر الوعي اإلسالمي الصحيح على منهج السلف الصاحل الذي يبّصر  -رمحه هللا

ناب الشّر، ويعّزز العقول ابملفاهيم السليمة لإلسالم، ويرشد السلوك حنو فعل اخلري واجت
كل املسلم على : »يف النفوس حرمة الدماء واألعراض واألموال انطالقا من قول النيب 

 .42«املسلم حرام دمه وماله وعرضه
منهجه معروف يف كل كتبه ورسائله وفتاواه، وكذلك يف املواد التسجيلية الصوتية 

تنا" تدعو املسلمني من دروس وحماضرات وندوات ومقاالت، وخاصة رسالته "هذه دعو 
 إىل منهج السلف الصاحل، وإىل اجلماعة، وهي سبيل املؤمنني انطالقا من قول هللا تعاىل:

َوَمن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمن بَ ْعِد َما تَ َبَّيََّ َلُه اْْلَُدى َويَ تَِّبْع َغْْيَ َسِبيِل اْلُمْؤِمِنََّي نُ َولِ ِه َما ﴿
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ومفارقة مجاعة املسلمني واخلروج . [115]النساء: ﴾َساءْت َمِصْياً تَ َولَّ َوُنْصِلِه َجَهنََّم وَ 
. ورّكز يف هذه الرسالة على 43عن سبيبلهم هي اتباع غري سبيل املؤمنني املوعود ابلنار

أركان الثالثة: الكتاب، والسّنة، واتباع السلف الصاحل، ومن زعم أنه يّتبع الكتاب والسنة 
 قد فّصل يف هذه األمور الثالثة. 44 زيغ وضاللوال يّتبع السلف الصاحل فإنه يف

ملا سئل عن توجيه الكلمة "أقيموا دولة اإلسالم يف قلوبكم تقم لكم على 
أبن هذه الكلمة خرجت من بعض الدعاة،  -رمحه هللا–أرضكم" فأجاب العالمة األلباين 

نتعّلم العلم  فهذه الكلمة كلمة حق، ندعو إليها يف حماضراتنا وندواتنا، وهو منهجنا أن
النافع، وأن نعمل ابلعمل الصاحل، وحينئذ أييت نصر من هللا تبارك وتعاىل، وهذه الكلمة 
خالصة كل اآلايت واألحاديث اليت أتمران ابلعلم والعمل الصاحل، أما العمل السياسي أو 
انقالب عسكري فهي بدعة معاصرة، ختالف النصوص الشرعية، والدعاة الذين يدعون 

مل السياسي فنقول هلم، طّبقوا هذه الكلمة يف حياتكم، وأقيموا العقيدة الصحيحة إىل الع
َوُقِل اْعَمُلوا َفَسَْيَى اَّللَُّ َعَمَلُكْم ﴿ يف قلوبكم، مث العمل الصاحل كما يف قوله تعاىل:

ُتْم تَ ْعَمُلونَ َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنوَن ۖ َوَسرُتَدُّوَن ِإَلَٰ َعاَلِِ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة ف َ   ﴾يُ نَ بِ ُئُكْم ِبَا ُكن ْ
 . [105]التوبة:

وال هنضة للمسلمني إال بتحقيق أساسني اثنني: التصفية والرتبية، يظن بعض  
الناس أن التصفية ال قيمة هلا، وهي أصل اإلسالم، تصفية اإلسالم من كل ما دخل فيه 

 أو يف الفقه أو يف سلوك ختالف الكتاب والسّنة، سواء كان يف العقائد أو التفسري
 .45املسلمني

فرسالة الشيخ "هذه دعوتنا" رسالة عظيمة النفع والفائدة لعامة الناس 
يف  -رمحه هللا–وللشباب، ومفيدة يف فهم منهج السلف الصاحل، ومنهج الشيخ األلباين 

س، وترمجها الدعوة والسلوك والرتبية، وألجل أمهيتها تُرمجت إىل اللغة األردية الستفادة النا
الشيخ أبو ضياء حممود أمحد غضنفر، والشيخ طارق على بروهي، وانلت هذه الرسالة 
قبوال عظيما، وإعجااب شديدا بعد صدورها لدى الناس، وقد صدرت هلذه الرسالة حىت 
اآلن أكثر من عشرة طبعات من ابكستان واهلند وكشمري احملتلة. فعلى هذا األساس تعمل 
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وعلماء هذه الطائفة يدعون إليه على بصرية،   46حلديث يف ابكستانوتسعى مجعية أهل ا
كما أفىت الشيخ ثناء هللا املدين، تلميذ الشيخ األلباين ومفىت مجعية أهل احلديث يف 
ابكستان يف هذا الصدد: "أن العمل السياسي املعاصر )االنقالب العسكري( بدعة 

مية دّمرت كل شيء، ونتج من هذا مغربية، منذ ما دخلت هذه البدعة يف الدول اإلسال
تكوين األحزاب السياسية اليت خرّبت كل األمور، فهذه األحزاب تقوم على املبادئ 
الوضعية اليت ختالف أصل اإلسالم واإلميان، فعلى املسلمني أن جيتنبوا هذه البدعة املغربية، 

َوات َُّقوا اَّللََّ ِإنَّ اَّللََّ َشِديُد ْلُعْدَواِن َوال تَ َعاَونُوا َعَلى اإِلْثِْ َوا﴿ انطالقا من قول هللا تعاىل:
وليست هذه فريضة دينية، بل هي تدّمر أهداف الرسالة اإلسالمية [ 2]املائدة: اْلِعَقاِب﴾

 .47وُتشّتت وحدة املسلمني"
يف فتاواه حيث قال: "أن كل  -تلميذ األلباين–وأفىت الشيخ عبد الستار احلماد 

عقيدته وعمله خالف الكتاب والسّنة، والبدعة هي املخالفة حزب عسكري سياسي يقّرر 
واالنقالب  -أعاذان هللا منه-للكتاب والسّنة، واملبتدع يزعم أبنه يُثاب على هذا العمل

ما ذئبان : »العسكري هي البدعة ألن فيها حب جاه ومال انطالقا من قول النيب
فينبغي لنا  48«ملال والشرف لدينهجائعان أرسال يف غنم أبفسد هلا من حرص املرء على ا

. وقال يف مقام آخر: "إن االنقالب 49أن نتبع الكتاب والسّنة، وال نذهب ميينا أو يسارا"
بدعة مغربية، ليست هلا عالقة ابإلسالم، لو قامت احلكومة على الشريعة اإلسالمية، 

ونؤيّدها، وندعو  وعلى الكتاب والسّنة وعلى العدل، على الرأس والعني، حنرتمها ونقّدرها
 .50الناس إليها"

ومجعية أهل احلديث يف ابكستان منذ بدايتها وأتسيسها توافق منهج العالمة 
 51يف تعزيز األمن االجتماعي، وتدعو أيضا إىل التصفية والرتبية -رمحه هللا–األلباين 

اليي وتدعوا إىل قيام املؤسسات التعليمة والرتبوية والدعوية للوقاية من الفكر االنق
السياسي، وتدعو إىل ترشيد مناهجها مبا يتوافق مع املنهج اإلسالمي احلق، وتقدم رؤية 
إسالمية رشيدة تستهدف مكافحة الغلو والتطرف وحتمي اجملتمع من آاثره ونتائجه، 
وتدعو إىل العناية بتأهيل العلماء والدعاة الذين ينشرون العلم الشرعي الصحيح املستمد 
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نطالقا من قول "ال ُيصلح آخَر هذه األمة إال ما صلح أوهلا" وتدعو من أصول الدين ا
املسلمني إىل االعتصام حببل هللا املتني، فينبغي للمسلم أن يتعلم اإلسالم ويعمل به يف 

 نفسه، ويدعو اآلخرين إليه ابحلكمة واملوعظة احلسنة وهبذا يتحقق له الفالح يف الدارين.
ما على الباحث أن يقدم مجلة من النتائج اليت ويف خامتة هذا البحث كان لزا

 توّصل إليها من خالهلا، أورد بعض النتائج، وهي:
أداء بعض الشكر هلذا الرجل الفذ على اخلدمات اليت قّدمها يف خدمة الكتاب  .1

ال يشکر هللا من ال يشکر » والسّنة، انطالقا من حديث رسول هللا 
 .52«الناس

الحتواء الشباب يف بلدان إسالمية حتت  مراكز ومؤسسات تربوية أتسيس .2
 .أفكاره النبيلةويوافقون  ماء الرابنيني الذين حيملون رسالتهإشراف العل

، يف العامل اإلسالمي لإلمام األلباين يف عدة لغات لكتب والرسائلالقيام برتاجم ا .3
ونشر كتبه ورسائله جّماان بني عامة الناس وطالب العلم كما هتتم مجعية أهل 

 ديث يف ابكستان بنشر كتبه على نفقات املتربعني للتوزيع جماان.احل
الرجوع إىل العلماء الرابنيني الراسخني لتوضيح املفاهيم الشرعية  نشاء اجلوّ إ .4

امللتبسة على الشباب كاجلهاد، والتكفري، واحلاكمية، والوالء والرباء وحنوها اليت 
 ل األفكار.شّكلت أخطاؤها ومغالطاهتا حماور رئيسية يف ضال

ويصيب كما قد  القيام مبراجعة كتبه ورسائله، ألن كل أحد من العلماء خيطئ .5
 .-رمحه هللا–وقع بعض األخطاء يف مؤلفات اإلمام 

الذي قضى حياته  الكبري والعامل اجلليل الداعية وهذه نبذة يسرية عن سرية هذا اإلمام
 صالحيات ومؤهالت، فحّقق هللا طهرة، والدفاع عنها بكل ما أوهبيف خدمة السنة امل

فهو مشكور على أعماله اجلليلة،  ائس كتب احلديث النبوية الشريفة،عديدا من نف
 صلى هللا وابرك على سيدانجزاه هللا خري اجلزاء، و وجهوده الطيبة، وعلى عنايته ابلسّنة، 

واحلمد هلل الذي بنعمته تتم ، وعلى آله وصحبه أمجعني نبينا حممد و وشفيعنا 
 .الصاحلات
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، : دار املؤيد للنشر والتوزيعالرايض)، فتاوى اللجنة الدائمة، أمحد بن عبد الرزاق الدويش 10
 .324، ص12(، جهـ1424

، (م1988 ،7ط، : دار القلمدمشق)حممد انصر الدين األلباين،  حتقيق: ،سْيةال هفقمد الغزايل، حم 11
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 .8، ص(هـ1415، 15ط )بريوت: املكتب اإلسالمي، ،احلالل واحلراميوسف القرضاوي،  12
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سْية العالمة إحسان (؛ وأبو بكر قدوسي، 1087انظر ترمجته يف جملة الدعوة السعودية، العدد ) 17
م(. مؤلف هذا الكتاب من أقرابئه، استشهد أبوه يف 2015، 1، )الهور: مكتبة قدوسية، طْلي ظهْيإ

 تلك الندوة، وهو كتاب ضخيم ومفيد يف موضوعه يف اللغة األردية.

 ية حمدث الروبري(،: أكادمي)الهور، علماء أهل احلديث من مدينة روبرحممد إسحاق هبيت،  18
هيم كيالين خريج اجلامعة براإوأخذت املعلومات عن سرية الشيخ من ابنه البار حممد   .154-153ص

 اإلسالمية ابملدينة املنورة.
عالقة ود وحمبة، شهد عليه الشيخ أبو عبد هللا خالد بن  -رمحه هللا–كان بينه وبني الشيخ األلباين   19

وكتب إليه: "أخي احلبيب األستاذ الدكتور حافظ عبد الرمحن  -رمحه هللا–بعد وفاة األلباين  أمحد العالونة
هللا! يف هذه املناسبة ال بد أن أبشرك أبن شيخنا قد مات وهو راض عنك، ولك يف قلبه مدين حفظه 

مكان كبري، فقبل شهور قليلة وعندما كان شيخنا جيلس معي يف سياريت تذاكرت معه رحليت إىل 
القارة اهلندية من ابكستان فسألين عنها وعن أحواهلا، وعندما ذكرتك له قال يل: إن طالب العلم يف 

محن مدين من أحسنهم أخالقا العلم يف العامل اإلسالمي، وإن الدكتور حافظ عبد الر  حسن وأدب طالبأ
 م.1999يف شهر نومرب طبع  11وعدد  31انظر: جملة شهرية حمدث، جلد وأداب". 

وم كاتب هذا البحث أكمل دراسته االبتدائية والثانوية والعالية والعاملية من كلية القرآن الكرمي والعل  20
اإلسالمية على يدي احلافظ عبد الرمحن املدين، درست عليه التفسري وأصوله وكذلك أصول الفقه 

 وأصول الدعوة وفقهها املعاصرة.

. كاتب هذا البحث من تالمذة الشيخ احلافظ 156-154، صعلماء أهل احلديث من مدينة روبر 21
م جبامعة 2000-1999سنتني عام  كامال يف  -حبمد هللا –ثناء مدين، قرأت عليه صحيح البخاري 

 .-فلله احلمد واملنة-، وكان الشيخ حيبين كثريا الهور اإلسالمية
 .558-555ص، (: املكتبة القدوسيةالهور) ،دبستان حديثحممد إسحاق هبيت،  22

دار الضياء بدون الطبع واتريخ )، ن األلبانیيخ انصر الديعند الش السلفي، ميعمرو عبد املنعم سل 23
 .17ص ،(النشر

 م.1999طبع يف شهر نومرب  11وعدد  31جملة شهرية حمدث، جلد  24
شيخ و  أستاذيعمل كالشيخ حممد رمضان السلفي خريج جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، و  25

احلديث يف جامعة الهور اإلسالمية، ومشتغل يف تدريس احلديث منذ زمان، وهو معروف يف األوساط 
 يف ابكستان.العلمية والدعوية 
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 الفصل السادس عشر
 :جهود دولة قطر يف التعايش السلمي وحتقيق السلم العاملي

 منوذجا مركز الدوحة الدويل حلوار األداين
 

 أمني  حممد د. حممد رفاعي
 

رار واالستقحياة اإلنسان يف هذا الكون ترتكز على أسس األمن 
وأن األمن والسالم يعتربان من األهداف السامية ، والتآخي واالنسجام واالجتماع

فضل تمن أعظم النعم اليت ومها جلعل الفرد واجملتمع يف حالة االستقرار والثبات، 
 به على بين البشر. هللا سبحانه وتعاىل

ميكن  شك أن كل فرد وجمتمع حباجة اىل التعايش مع اآلخر، وال الو 
ألي جمتمع ان ينهض مبقومات وجوده اال من خالل التعايش مع اآلخرين 
ابعتباره حاجة ضرورية البد أن يتم تنظيمها وفق مبادئ وقواعد وأسس حبيث 
يستقر اجملتمع بعيدا عن تسلط املصاحل األاننية الضيقة واألمور اليت هتدد سالمة 

 العالقات االجتماعية. 
رزة، وقلما جتد الناس ــ منذ القدم ــ مسة اببني  ختالففقد أصبح اال

ىل حفظ اجلنس البشري من إ؛ لذا فقد سعى الشرع احلنيف جمتمعا، خيلو منه
خالل خلق وتفعيل اآلليات، اليت حتقق التوازن اإلنساين داخل اجملتمعات، وحتول 

ريره قتتال، عْبـر تقختالف ووصوله اىل حدود النزاع واالدون تفاقم خـــــطورة اال
بني خمتلف املكوانت اليت تدين أبداين وتوجـهات  -ملبدأ التعايش السلمي 
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عقائدية خمتلفة ــ الذي يضمن أسباب التقارب، بل والتوادد والتحابب، كما 
 حيفظ حقوق اجلميع من غري غْمط أو جتاوز.

إّن التعايش السلمي بني بين اإلنسان ال يقوم إال على ُأسس راسخة 
وقيم عظيمة تُبىن ملصلحة البشر، وال يوجد قانون يُنظم حياة البشر مثل قانون 

فهو قانون يهدف  السماء الذي أرسل به خامت الرسل واألنبياء سيدان حمّمد 
 قوى والرمحة واإلحساس.إىل صون البشرية مجعاء وفق ضوابط قائمة على الرب والت

لقد خلقنا هللا تعاىل، وجعلنا شعوابً وقبائل لنتعارف ونتعايش وفق قيم 
. حترتم اإلنسان، ومبوجب ضوابط تكفل لكل فرد حقه يف العيش بسالم واستقرار

منها التعايش السلمي لتطبيق هذا يف الواقع مبادئ عظيمة  ووضع الشرع احلنيف
بادئ املهللا سبحانه وتعاىل اإلنسان ابلعقل، وجعل من ميز بني بين البشر، حيث 

وهنا تظهر قيمة التعايش السلمي بني كل ، أن يرحم القوي الضعيف املقررة
 ،1"الرمحنالرامحون يرمحهم " طبقات اجملتمع، وتتحقق مثار الرمحة بعد بسط ثقافة

األفراد واألُمم وال شك يف أنه إذا شاعت ثقافة الرمحة بني القوي والضعيف، وبني 
فإّن البشرية ستشهد مراحل عظيمة من البناء النفسي واإلمياين، ستظهر نتائجه 

 .على األُمم يف صورة تعايش محيد
إن مبدأ التعايش ميثل نظرية اجتماعية تعكس اجلانب اإلنساين 
للخطاب الديين مــــــــن جهة، وتكشف عن البعد األخالقي للمنظور اإلسالمي، 

 عاملية الدين اإلسالمي، وأنه شرْع ينفتح على مجيع املكوانت الذي يبنّي 
 اإلنسانية، مبا هي إنسانية بغض النظر عن اإلنتماء الديين أو امليل العقائدي.
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 من التعايش السلمي ياإلسالم الدين موقف
 لتنظيم -عليهم السالم-عث األنبياء الشرائع وبـ هللا سبحانه وتعاىل أنزللقد 

ويقع مبدأ التعايش السلمي علــــى رأس الئحة يف هذا الكون، حياة اإلنسان 
والذي كان من النظم اليت يُراد منها حْفظ النظام والنوع البشري مــــن آفة النزاع، 

الديين الذي  ختالفاآلليات اليت اعتمدها اإلسالم يف معاجلة التنوع العقدي واال
 ة حتـــــــــمية الحتضاهنا خمتلف الرساالت. ألِفته البالد اإلسالمية، كنتيج

لقد صرح اخلطاب القرآين بعاملية اإلسالم، وأنه الرحــــمة املتمثلة 
املهداة إىل العامل أمجع، وليس للعرب  -صلى هللا عليه -بشخص الرسول األعظم 

لذا فقد  ،[107األنبياء:] ﴾َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالا َرمْحًَة لِّْلَعاَلِمنيَ ﴿فحسب، قــــــال تعاىل: 
يعة السمحاء، جاءت طائفة من اآلايت اليت تـُّعرب عن البعد اإلنساين لتلك الشر 

سلوب خيطه اإلسالم ويعتمده يف التعامل أو مبدأ التعايش السلمي كواليت تدفع حن
َوِإْن َأَحٌد ﴿مع الذين ال يعتنقون أو يعتقدون ابإلسالم، قال سبحانه وتعاىل: 

 ،[6التوبة:] ﴾َمْأَمَنهمَِّن اْلُمْشرِِكنَي اْسَتَجاَرَك فََأِجْرُه َحَّتاٰ َيْسَمَع َكاَلَم اللاـِه ُُثا أَْبِلْغُه 
وغريها من اآلايت اليت تكشف عن  ،[83البقرة:] ﴾َوُقولُوا لِلنااِس ُحْسًنا﴿وقال: 

 طبيعة العالقة مع غري املسلمني.
يف الوقت الذي عقد فيه مواثيق األخوة بني املسلمـني،   إن النيب 

ني وضع مني وغري املسلمني، وذلك حسعى اىل عْقد مواثيق املعاهدة بني املسل
الصحيفة اليت تضمنت اخلطوات األوىل لدستور املدينة املنورة الذي رام مــــن ورائه 

ن خالل مني، من املسلمني وغري املسلجتماعية لساكنيها متنظيم الشؤون اال
 .إبرام عقود املؤاخاة بني املسلمني أنفسهم، وعقود املوادعة بني املسلمني واليهود
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لقد وضع القرآن الكرمي منظومة من القواعد الواضحة حلفظ اجملتمعات 
البشرية وإبعاد الفنت الطائفية عنها، كما أعلن اإلسالم يف مكنون آايته أن الناس 

واحدة، مما يعين أهنم مشرتكون يف وحدة األصل مجيعًا قد ُخلقوا من نفٍس 
اَي أَيّـَُها النااُس اتـاُقوا َرباُكُم الاِذي َخَلَقُكم مِّن ﴿ اإلنساين، حيث قال هللا تعاىل:

ُهَما رَِجااًل َكِثريًا َوِنَساًء َواتـاُقوا اَّللاَ الاِذي  َها َزْوَجَها َوَبثا ِمنـْ نـاْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ
، فجميع البشر على [1النساء:] ﴾َتَساَءُلوَن بِِه َواأْلَْرَحاَم ِإنا اَّللاَ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا

وجه هذه األرض يشرتكون يف اإلنسانية، وابلتايل كفل هلم اإلسالم احلق ابحلياة 
والعيش بكرامٍة؛ دون متييٍز بينهم، وذلك من مبدأ أن اإلنسان ُمكراٌم لذاته، دون 
االلتفات إىل داينته أو عرقه أو لونه أو منشئه، فجميع أفراد اجملتمع أسرة واحدة، 

َوَلَقْد َكراْمَنا َبيِن آَدَم َومَحَْلَناُهْم ﴿ق معينة، وعليهم واجبات، قال تعاىل: وهلم حقو 
 ﴾يف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر َوَرَزقْـَناُهم مَِّن الطايَِّباِت َوَفضاْلَناُهْم َعَلٰى َكِثرٍي ممّاْن َخَلْقَنا تـَْفِضياًل 

 [.70سراء:اإل]
وألواهنم وأجناسهم ولغاهتم الظاهر يف أشكال الناس  ختالفأما اال

فليس إال دلياًل على عظمة هللا اخلالق وقدرته وإبداعه يف خلقه، قال تعاىل: 
ِلَك أَْلِسَنِتُكْم َوأَْلَواِنُكْم ِإنا  اختالفَوِمْن آاَيتِِه َخْلُق الساَماَواِت َواأْلَْرِض وَ ﴿ يف ذَٰ

يف اجملتمعات البشرية فينبغي  ختالفاال. فإذا ُوِجد [22الروم:] ﴾آَلاَيٍت لِّْلَعاِلِمنيَ 
على فئة والتكرب  التعايلأن يكون ذلك من الظواهر الطبيعّية، وال ينبغي لفئة 

أخرى ألن ذلك يُوِجد العداوة والبغضاء يف اجملتمع ويثري النعرات الطائفية بني 
بني سبيالً للتعارف والتواد والرتاحم  ختالفأفرادها، بل ينبغي أن يكون ذلك اال

اَي ﴿أطياف اجملتمع الواحد، والسعي إلجياد املصاحل املشرتكة بينهم، قال تعاىل: 
أَيّـَُها النااُس ِإانا َخَلْقَناُكم مِّن ذََكٍر َوأُنَثٰى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعواًب َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرُفوا ِإنا 
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ِ أَتْـَقاُكمْ  َ َعِليمٌ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اَّللا ، فقد أشار هللا سبحانه [13احلجرات:]  َخِبرٌي﴾ ِإنا اَّللا
على أساس  وتعاىل يف اآلية السابقة إىل أنه ال جمال للتفاضل بني الناس إال

ومدى تطبيق شرائعه وااللتزام مبا جاء به  -عز وجل-التقوى والقرب من هللا 
 .الرسل عن هللا

أما من مل ينتسب إىل اإلسالم من األداين األخرى اليت جاءت من عند 
هللا قبل جميء اإلسالم ومل يؤمن ابهلل، فإن القرآن الكرمي مل ينظر إليهم ابنتقاص، 
أو على أهنم ليسوا بشراً، وأنه ال حيق هلم ما حيق للمسلمني؛ بل نظر إليهم نظرة 

من خالف االعتقاد السليم من غري  تسامٍح ولني، وال ينبغي على املسلم جتاه
املسلمني إال دعوهتم إىل هللا على سبيل النصح، فإن أطاعوا فبها ونعمت، وإن 
أبوا إال البقاء على معتقدهم؛ فال إكراه يف الدين ما داموا مل يعادوا دين هللا 

ُ َعِن الاِذيَن مَلْ يـَُقاتِلُ ﴿وحياربوه. قال تعاىل:  َهاُكُم اَّللا يِن َومَلْ خُيْرُِجوُكم الا يـَنـْ وُكْم يف الدِّ
َ حيُِبُّ اْلُمْقِسِطنيَ  كما   .[8املمتحنة:] ﴾مِّن ِداَيرُِكْم َأن َترَبُّوُهْم َوتـُْقِسطُوا إِلَْيِهْم ۚ ِإنا اَّللا

راعى اإلسالم عدم املساس مبُعاِهٍد أو ذّمي، إن كان بينه وبني املسلمني عقد 
من قتل ُمعاَهًدا مل يـَرَْح رائحَة اجلناِة، وإنا »: كيف ذل ذمة، قال املصطفى 

، فيكون أماهنم مكفواًل بصريح أمر النيب «رحَيها توجُد من مسريِة أربعني عاًما(
 .واالعتداء عليهم جرميٌة هلا عقاهبا الشرعي 

وسريته كانت مثاال حيا وانعكاسا جليا، ملفاهيم   إن سنة النيب
ومبادئ التواصل اإلنساين الذي يتعدى حدود الدين، ويتـــجاوز أسوار العقيدة، 

 اليت تعيش يفاإلسالمية ومن الدول  لتشكل قدوة حُيتذى هبا وأسوة يُقتدى هبا.
 هي دولة قطر.وسالم أجناس خمتلفة يف انسجام ووفاق أانس من  أراضيها
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 :التعايش السلمي والسالم العاملييف دولة قطر جهود 
، كيلو مرت مربع  11.437لغ مساحتها تب، خليجيةعربية إسالمية دولة قطر 

العامل  مليون نسمة، أغلب سكاهنا من الوافدين من دول 2.7قطنها حوايل يو 
قطر تتخذ الشريعة دولة و وأعراق متنوعة.  من جنسيات خمتلفة وأداين متعددة

 . هلااإلسالمية قانوان 
دأبت دولة قطر منذ أتسيسها على إيالء األمهية القصوى للتعايش  لقد

ن أبلثقافية والدينية، إمياان منها ااهتم املذهبية و اختالفبني الناس بغض النظر عن 
األصول العامة يف اإلسالم من أكرب ما حصلت عليه اإلنسانية من وسائل لدعم 
التقارب واحلوار والتعايش والوحدة، ألهنا يف جممل نصوصها قصدت إىل حفظ 
ما حيفظ النوع البشري ويدعم بقاءه وازدهاره وتطوره، وتتجلى النعمة واملنحة 

جمال الفهم والتفاهم بني األفراد العظيمة يف املقومات األساسية اليت وضعها يف 
اَي أَيّـَُها ﴿: أدايهنا وأعراقها وبيئاهتا يف ظالل قوله تعاىل اختالفوالشعوب، على 

ِإنا َأْكَرَمُكْم  ۚۚ  واَثٰى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعواًب َوقـََباِئلَ لِتَـَعاَرفُ ن ذََكٍر َوأُنَخَلْقَناُكم مِّ النااُس ِإانا 
حيث أشارت اآلية الكرمية  [13احلجرات:] ﴾ِإنا اَّللاَ َعِليٌم َخِبريٌ  ۚۚ  ُكمْ َد اَّللِا أَتْـَقا ِعن

إىل وحدة األصل لتثبيت األخوة اإلنسانية ذات املصدر املشرتك، كما أشارت 
إىل ضرورة أن تُبىن العالقاُت بني اجملموعات البشرية الكربى على التعارف يف 

خلري، ومنها التسامح، واالحرتام، تبادل صفات ا  ظالل التقوى اليت تدعو إىل
والتفاهم، والتعايش السلمي، وتنوع احلضارات والثقافات وتفعيل القيم اإلنسانية 
املشرتكة بني الشعوب؛ حرصاً أن يكون تنوعاً بناًء يهدف إىل التعارف مبا حيمله 

كل   من قيم االحرتام املتبادل، والتضامن املفيد، وتبادل املنافع بني البشر، وينبذ
 .املعيقات اليت حتول دون حتقيق تلك الغاايت السامية وتعميم نفعها
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 فهي،  جمال احلوار ونشر ثقافة السالمحتظى دولة قطر بسجل كبري يف
، ودائما ما تؤكد سياسة الدولة الداخلية واخلارجيةتعد احلوار والسالم جزءا من 

، وسعيها قافاتوالثاين يم التسامح والتعاون ما بني األدحرصها على تعزيز ق
، تعىن بنشر ثقافة السالم وقبول اآلخر وحماربة التطرف يةإلنشاء مؤسسات وطن

 . ملستوى الوطين واإلقليمي والدويلونبذ العنف على ا
يتضمن مقاصد  ما( 50، 25ني )ناظر يف دستور دولة قطر جيد مادتوال

ول اآلخر ة وقبل التعددية الدينيو ، حيث تنص املاداتن على قباحلوار يف نصه
ناك ، وليس هاجلميع يف دولة قطر أمام القانون، فيتساوى وحقه يف احلياة الكرمية

د رسخت عنصرية من حيث الدين أو اجلنس أو اللون. وكذلك فقاعتبارات 
لى ذلك ما يتعلق مبقاصد احلوار من خالل النص عالدولة مضامني الدستور في

ن االنفتاح على الثقافات األخرى وتشجيع ، واليت تتضميف رؤية دولة قطر الوطنية
 احلوار البناء الذي يؤدي إىل التعارف والتفاهم والتعايش السلمي. 

فهي شريكة  .1971انضمت دولة قطر إىل األمم املتحدة عام 
مع األمم املتحدة، ولطاملا عملت من أجل حتقيق أهدافها، مبا يف اسرتاتيجية 

الدوليني، ودعم جهود التنمية الدولية، وتعزيز ذلك احلفاظ على األمن والسالم 
حقوق اإلنسان وترسيخها، وتوفري اإلغااثت اإلنسانية، واملشاركة يف اجلهود 

 .واملبادرات اجلماعية ملعاجلة التحدايت احلالية والناشئة اليت تواجه العامل
سعادة السفرية علياء أمحد بن  لقتهاأهنا يف الكلمة اليت  ذكرأود أن أ

آل اثين املندوب الدائم لدولة قطر لدى األمم املتحدة أمام املنتدى رفيع  سيف
مبقر املستوى الذي نظمته اجلمعية العامة لألمم املتحدة حول "ثقافة السالم" 

دولة قطر أن ال شيء سيجعلها حتيد عن أن أكدت حيث ، األمم املتحدة
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وستستمر ابإليفاء منهجها وسياستها اليت حتظى بدعم من اجملتمع الدويل، 
ابلتزاماهتا القانونية واألدبية يف مساعدة الشعوب احملتاجة، والعمل مع شركائها 
يف اجملموعة الدولية ملواجهة التحدايت املشرتكة، ومواصلة جهودها حلل النزاعات 
ابلوسائل السلمية، ويف مقدمتها الوساطة رغم ما تواجهه من إجراءات أحادية 

 .بري وحبري وجوي غري قانويناجلانب بفرض حصاٍر 
ونوهت سعادهتا يف هذا الصدد بتضمني أهداف التنمية املستدامة لعام 

ملفاهيم تعزيز ونشر ثقافة السالم، حتديداً اهلدف السادس عشر، الذي  2030
سيكون حتقيقه مبثابة إجناز حنو حتقيق السالم والعدل جلميع الشعوب، مشرية إىل 

كبرية هلذا اهلدف، الذي دأبت منذ زمن طويل على   أن دولة قطر، تويل أمهية
  .من غاايته حتقيق العديد

وقالت سعادة السفرية علياء أمحد بن سيف آل اثين إنه إسهامًا من 
دولة قطر يف اجلهود األممية الرامية إىل منع نشوب النزاعات والوساطة، فقد 

سلحة وحلها انتهجت الدولة سياسة واضحة ومعلنة هتدف إىل منع النزاعا
ُ
ت امل

ابلوسائل السلمية، حيث بذلت دولة قطر جهوداً كبرية حلل النزاعات عن طريق 
الوساطة بطلب من األطراف املعنية، استنادًا إىل ميثاق األمم املتحدة ومبدأ 
احلوار كنهج ال بديل عنه يف حل النزاعات بني األطراف، وقد أمثرت هذه اجلهود 

 .راف وكانت موضع ترحيب من اجملتمع الدويلبنتائج ُمرضية جلميع األط
أنه يف إطار السعي احلثيث لدولة قطر لتعزيز السالم يف كلمتها وأضافت 

والتفاهم ما بني الشعوب، والرتويج لقيم التسامح والتعاون ما بني الثقافات 
واألداين، فقد قامت إبنشاء العديد من املؤسسات الوطنية اليت تُعىن بنشر ثقافة 
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السالم وقبول اآلخر وحماربة التطرف العنيف ونبذ العنف، وتقوم هذه املؤسسات 
  .بدور فاعل يف نشر ثقافة السالم على املستوى الوطين واإلقليمي والدويل

يسهم بشكل فاعل  مركز الدوحة الدويل حلوار األداينإىل أن شارت أو 
يف دفع اجلهود املبذولة ملكافحة التطرف والكراهية ومد جسور التعاون والتفاهم 
بني أتباع الدايانت املختلفة، كما يسهم مركز محد بن خليفة اإلسالمي الذي 
أنشأته الدولة يف كوبنهاغن ابلدمنارك يف دعم اجلهود الدولية لتعزيز التعايش 

فة إىل ذلك فإن دولة قطر هي يف مقدمة الدول اليت السلمي بني األداين، إضا
تقدم الدعم لتحالف األمم املتحدة للحضارات الذي يؤدي دوراً فاعالً يف تعزيز 

 .ثقافة السالم
وقد كان لدولة قطر مشاركة فاعلة يف اجتماعات األمم املتحدة واجلهود 

. ويتضمن والدويل على حٍد سواءاجلماعية، وذلك على الصعيدين اإلقليمي 
 :ذلك
لعب دور الوسيط واملصلح األمني للمساعدة يف األزمات الدولية. وقد  -

تضمن ذلك على سبيل املثال ال احلصر: قضية دارفور، وجهود الوساطة 
 .بني كل من جيبويت وإريرتاي

كعضو يف جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة،   فاعال العب دور  -
جنب مع الدول األعضاء لتعزيز حقوق  حيث تعمل دولة قطر جنباً إىل

 اإلنسان ومحايتها حول العامل
إطالق مبادرات دولية يف جمايل التعليم والصحة تساهم يف ازدهار  -

 .اجملتمعات
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التعاون مع جملس األمن وغريه من منظمات األمم املتحدة املعنية  -
 .األخرى ملكافحة اإلرهاب

 .احلضارات التابع لألمم املتحدةتعزيز احلوار بني األداين ودعم حتالف  -
العمل على حتقيق أهداف التنمية املستدامة، وتقدمي املساعدات  -

 .اإلنسانية
منظمة وجهة اتبعة لألمم  40تقدمي مسامهات مالية سخية ألكثر من  -

 .املتحدة
 :مركز الدوحة الدويل حلوار األداين

ه العامل اليوم من صراع إن إنشاء مراكز حوار األداين من وسائل التصدي ملا يعاني
العنف فكري وثقايف بني أتباع األداين املختلفة، نتيجة النتشار نظرايت 

ومشكالت  ، وتغذيتها إعالميا، مما أدى إىل حدوث نزاعات وحروبدواالستبدا
، فتطلبت احلاجة إلجياد حلول سريعة إلمخادها أو ختفيفيها دولية امتأل هبا العامل
، نة منم الناسيعلى فئات مع والعنف واالعتداءات غري املربرةوالقضاء على الفنت 

 ة.يينيف غياهب الصراعات املذهبية والدوإنقاذ البشرية من الرتدي 
، من خالل حتقيق أهداف احلوار مسامهة قوية سامهت دولة قطر يف

، ومن ُث القضااي املهمة لألمة اإلسالمية ، وتبينؤمترات العاملية للحوارعقد امل
، تعمل من خالله ر بني األداين التوحيدية الثالثةاء مركز متخصص للحواإنش

 على مواجهة املشكالت اليت حتل ابألمة حملاولة حلها. 
، بناء على م2003وار األداين يف الدوحة سنة عقد املؤمتر األول حل

، وكان أول بن خليفة آل اثين دوالد الشيخ محمن صاحب السمو التوجيهات 
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احلوار اإلسالمي املسيحي، ويف املؤمتر الثالث ضم املركز الداينة  مؤمترين حول
، وبعد ن أجل التصدي للمشكالت اإلنسانيةاليهودية إلثراء احلوار والتعاون م

، اإلسالم ن السماوية الثالثاملؤمترات السنوية بني أتباع األدايذلك توالت 
 واملسحية واليهودية.

، م2007حلوار األداين يف شهر مايو ُث أنشئ مركز الدوحة الدويل 
كثمرة لتوصيات املؤمتر الثالث ملركز الدوحة حلوار األداين، ومت افتتاحه رمسيا يف 

، كز نشر ثقافة احلوار وقبول اآلخرئيسي للمر ، والدور الر 2008مايو  14
املؤساسة الرائدة يف قطر هذا املركز يعدُّ و والتعايش السلمي بني أتباع الدايانت. 

املعنية ابحلوار بني األداين والثقافات، وبناء القدرات يف جمال احلوار وثقافة 
 .السالم

إن دولة قطر مُمثالة يف مركز الدوحة الدويل حلوار االداين تؤمن أن بناء 
األمم يبدأ ببناء اإلنسان، وهذا البناء يتم من خالل التعاون مع أخيه االنسان؛ 

ام املتبادل والعيش املشرتك بوائم وجتانس مهما لبناء جمتمٍع قائٍم على االحرت 
 .اختلفت األداين والثقافات واألعراق؛ فكلنا آلدم وآدم من تراب

وال يستطيع أحٌد أن ينكر ما لدولة قطر من رايدٍة يف جمال التقارب 
والتعايش والدعوة للسالم؛ وذلك ما أكسبها مكانًة عامليًة مرموقة، وجعلها 
واحدًة من دول العامل األكثر أتثريًا يف مثل هذه القضااي، ويف كل ما يهم األمن 

ركز الدوحة الدويل حلوار والسلم الدوليني. وللحفاظ على هذه املكانة يسعى م
األداين دائما إلجياد وسائل متنوعة يرسِّخ من خالهلا ثقافة احلوار، ويدعو 

، وساعد يف ذلك كون قطر اختالفلالقرتاب من اآلخر وفهمه، ولو كان بيننا 
 .بلًدا متعدد الثقافات واجلنسيات
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حثني وقد لقي قرار إنشاء املركز ترحيًبا كبريًا من علماء الدين والبا
 املهتمني بقضااي احلوار والتعاون بني االداين واحلضارات والثقافات نيواألكادميي
؛ حيث أشاد العلماء هبذا القرار، معتربين أن إنشاء املركز سوف يساهم املختلفة

يف دفع اجلهود املبذولة ملد جسور التعاون والتفاهم بني أتباع االداين وخمتلف 
امل، مما يساهم يف إشاعة جو من السالم والعدالة، احلضارات والثقافات حول الع

وختفيف حدة االحتقان املوجودة بسبب جهل األطراف لبعضها، ودخول 
 .املتطرفني من اجلانبني على خط إشعال الكراهية بني الشعوب

بني أتباع األداين؛ من أجل فهم  رسالة املركز تدور حول احلوار البناء
نية لتسخريها خلدمة اإلنسانية مجعاء، انطالقًا من أفضل للمبادئ والتعاليم الدي

ات، وذلك ابلتعاون مع األفراد واملؤسسات ختالفاالحرتام املتبادل واالعرتاف ابال
ذات الصلة، كما يعكس رؤية قطر يف معاملة كل من يعيش على أرضها من 

ن وراحة مواطنني ومقيمني ابالحرتام له ولدينه وممارسة شعائره الدينية بكل اطمئنا
ابل مبا ال يسيء إىل تعاليم الدين االسالمي احلنيف وعادات وتقاليد دولة قطر 

 وشعبها املضياف.
أن يكون املركز منوذجاً رائداً يف حتقيق التعايش السلمي بني أتباع األداين  :الرؤية

 ومرجعية عاملية يف جمال حوار األداين.
 ركز إىل:امل يهدفو 

 .ثقافة التعايش السلمي وقبول اآلخرأن يكون منتدى لتعزيز  •
أن يكون املركز بيت خربة يوفر معلومات علمية وتعليمية وتدريبية يف   •

 .جماله
 .اليت هتم البشرية تفعيل القيم الدينية ملعاجلة القضااي واملشكالت •
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 .توسيع مضمون احلوار ليشمل اجلوانب احلياتية املتفاعلة مع الدين •
الباحثني واألكادمييني واملهتمني ابلعالقة بني  توسيع دائرة احلوار لتشمل •

 .القيم الدينية والقضااي احلياتية
 

 :أنشطة املركز
 رات الدوليةاملؤمت -1

متثل  للمركز.كانت املؤمترات السنوية متثل عمدة النشاط العلمي واحلواري 
األداين ومُمثِّلي  امللتقى الدوري الفكرّي والتشاوري بني املفكرينهذه املؤمترات 

فة إىل كوكبة خمتارة من علماء الرئيسية )اإلسالم واملسيحية واليهودية( ابإلضا
 ساء مراكز حوار األداين من خمتلف احناء العامل، مما يتيح ورؤ نيداين واألكادميياأل

للمهتمني بقضية احلوار بني األداين والثقافات املختلفة فرصًة لطرح القضااي اليت 
 وللتشاور حول التحدايت اليت حَتول دون العيش املشرتكهتم اجملتمعات، 

والتعايش السلمي بني األداين والثقافات املتعددة؛ لتعم ثقافة السالم بني بين 
لتقريب وجهات النظر بني  البشر. كما يسعى املركز من خالل تلك املؤمترات

 األطراف املختلفة.
وجهات النظر، بني ومن خالل هذه املؤمترات يسعى املركز لتقريب 

األطراف املختلفة؛ للوصول إىل أرضيٍة مشرتكة من الّرؤى، على أساٍس من القيم 
الدينية؛ هبدف اخلروج ببعض احللول بصيغة توصياٍت ُتسهم يف اجياد بعض 
احللول للمشاكل اليت تلم ابلعامل من حولنا. فُعقد املؤمتر األول حلوار األداين 

وان: )حرية التدين(، وتاله املؤمتر الثاين عام م بعن2003ابلدوحة يف عام 
م بعنوان: )دور 2005املؤمتر الثالث يف عام  م بعنوان: )بناء اجلسور(، ُث2004
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للحوار  مركزاألداين يف بناء احلضارة اإلنسانية(، وقد أوصى املؤمتر الثالث إبنشاء 
 .رعاية املركزوتوالت هذه املؤمترات حتت ، وكانت تلك االنطالقة، األداينبني 

 املؤمتر الرابع: دور األداين يف بناء اإلنسان -
 املؤمتر اخلامس: القيم الدينية بني املساملة واحرتام احلياة -
 املؤمتر السادس: القيم الروحية والسالم العاملي -
 املؤمتر السابع: التضامن اإلنساين -
 املؤمتر الثامن: دور األداين يف تنشئة األجيال -
متر التاسع: وسائل التواصل االجتماعي وحوار األداين )نظرة املؤ  -

 استشرافية(
 املؤمتر العاشر: جتارب انجحة يف احلوار -
 املؤمتر احلادي عشر: دور الشباب يف تعزيز قيم احلوار -
 املؤمتر الثاين عشر: اأَلْمُن الرُّوِحيُّ والِفْكرِيُّ يف َضْوِء التـاَعالِيِم الدِّيِنياة -
  املؤمتر الثالث عشر:     -

 جائزة الدوحة العاملية حلوار األداين -2  
م، واليت تُعد 2013مت إطالق جائزة الدوحة العاملية حلوار األداين عام 

املبادرة الفريدة من نوعها يف هذا اجملال على مستوى العامل، وكان اهلدف من 
ات اليت كان هلا دعم وتشجيع جهود ومبادرات األشخاص واملؤسس هذه اجلائزة

 ثقافة السالم. أثٌر ابرٌز يف تعزيز احلوار وترسيخ
متطابًقا مع عنوان املؤمتر  أما موضوع اجلائزة فهو دائًما ما يكون

 السنوي، كما يُكرام الفائزون ابجلائزة خالل حفل افتتاح املؤمتر. 
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ألفضل  ُمنحت جائزة الدوحة العاملية حلوار األداين 2013يف عام  -
 يف جمال حوار األداين.  جتارَب انجحةٍ 

للمشاريع اليت متيز هبا  ُخصصت اجلائزة 2014يف العام الثاين  -
 الشباب، واليت سامهت يف تعزيز احلوار داخل جمتمعاهتم.

، على املؤسسات 2016النسخة الثالثة للجائزة، يف  بينما ركزت -
 ي والفكري يف جمتمعاهتا.ترسيخ وتعزيز األمن الروح والشخصيات اليت سامهت يف

 الطاوالت املستديرة -3
حواٌر جمتمعيٌّ داخلي، يُعقد يف فرتاٍت زمنيٍة متقاربة بني ذوي 
االختصاص من املفكرين وأساتذة اجلامعات املوجودة يف قطر؛ ملناقشة قضااي 
احلوار والقضااي االجتماعية اليت هتم اجلاليات املوجودة يف قطر؛ هبدف تعزيز 

 ترسيخ التعايش السلمي بني األفراد ذوي الثقافات واالنتماءات املختلفة.الثقة و 
اداين يف هذه الطاوالت يستهدف مركز الدوحة الدويل حلوار األ

املستديرة اجملتمَع القطري بكلِّ مكوانته، ويركز على اجلاليات املقيمة يف قطر 
تمعي البناء،  مبا بصورة خاصة، ويهدف من خالهلا، إىل ترسيخ  ثقافة احلوار اجمل

مُيكِّن من مد جسور التفاهم بني أطياف اجملتمع وتقبُّل اآلخر؛ مما يُفضي إىل 
شراكٍة إنسانيٍة تقوم على أساس القيم األخالقية عرب التنوع الثقايف  والديين؛ 
لبلورة ثقافة مشرتكة عمادها  التسامح، والتعايش السلمي، واالحرتام املتبادل، 

؛ ولذلك تتناول ندوات الطاوالت املستديرة القضااي اجملتمعية اليت والعيش املشرتك
 هتم املقيمني يف شَّت جماالت حياهتم.

 قاءات يف النقاط التالية: لوميكن اختصار أهداف تلك ال
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املقيمني، كما  خلق حوار جمتمعي مثمر، حول مواضيع ختص أوضاع -
تساؤالت املشاركني، احلكومية اإلجابة على بعض  هي فرصة ملمثلي اجلهات
يف تطوير وحتسني  ات والتدابري اليت تتخذها الدولةوكذلك توضيح اإلجراء

 للجاليات. اخلدمات املقدمة
اإلسهام يف تعزيز التعايش السلمي، كما تسهِّل تقبُّل اجملتمع القطري  -

 واثراء بعضها البعض.  للتعددية الدينية والثقافية، ضمن تالقي الثقافات
 اضيع اليت تناولتها الطاوالت املستديرة فهي كما يلي:أما املو 
م، بعنوان: )حوار اجلاليات 2010الطاولة املستديرة األوىل: نُظمت يف  -

 يف قطر يف ظل التنوع الديين(.
م، وكانت يف جمال 2011يف عام  نُظمت الطاولة املستديرة الثانية: -

 اجلاليات يف قطر(.التعليم بعنوان: )دور التعليم يف تقوية الروابط بني 
م، وكانت يف جمال 2012نُظِّمت يف عام  الطاولة املستديرة الثالثة: -

 االعالم بعنوان: )حوار اجلاليات يف اإلعالم احمللي(.
وكانت يف جمال  م،2014نُظِّمت يف عام  :الطاولة املستديرة الرابعة  -

 الرتبية، بعنوان: )تسخري القيم األخالقية لعصران احلاضر(.
م، وكانت حول 2015ولة املستديرة اخلامسة: نُظِّمت يف عام الطا -

 القانون القطري بعنوان: )الثقافة القانونية يف دولة قطر(. 
م وكانت حول 2016نُظِّمت يف عام  الطاولة املستديرة السادسة: -

 قطر: الفرص والتحدايت(. اجلاليات بعنوان: )أسر املقيمني يف
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م وكانت حول 2016ظِّمت نوفمرب عام الطاولة املستديرة السابعة: نُ  -
 التعليم بعنوان: تعليم أبناء املقيمني يف قطر: حتدايت ودعم(.

م، وكانت حتت  2017الطاولة املستديرة الثامنة: نظمت يف نوفمرب  -
 : التضامن والتحدايت.عنوان: اجلاليات يف ظل احلصار

 اجملال البحثي واألكادميي -4
يقوم املركز إبعداد ونشر األحباث العلمية وكذلك الرتمجة لكتب 
ودراسات متخصصة حول األداين، ونظرهتا جتاه اآلخر، وجتاه الكون واحلياة؛ 

 لفهٍم أفضل للقيم الدينية املختلفة، وتسخريها خلدمة البشرية. 
 منشورات مركز الدوحة حلوار األداين:

ر حلوار األداين )دور الشباب يف تعزيز قيم أوراق املؤمتر الدويل احلادي عش -1
  احلوار( ابللغتني العربية واإلجنليزية.

أوراق املؤمتر الدويل الثاين عشر حلوار األداين )األمن الروحي والفكري يف  -2
 ضوء التعاليم الدينية( ابللغتني العربية واإلجنليزية.

 امن اإلنساين(أوراق املؤمتر الدويل السابع حلوار األداين )التض -3
 م )رؤية دينية لألزمة االقتصادية العاملية(2009أوراق املائدة املستديرة مايو  -4
 محاية البيئة يف تعاليم األنبياء -5
6- We and the Other 

 ترمجة من العربية لإلجنليزية لكتاب )حنن واآلخر( للدكتور علي القرّة داغي
 ترمجة: سيد بشري امحد كشمريي

 سنوات ملؤمتر الدوحة حلوار األداينعشر  -7
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 -تعزيز احلرية الدينية )تقرير التعاون املشرتك بني األداين: مبادرة إسطنبول -8
 لقاء الدوحة(
 الرسائل املختارة -5

من إصدارات املركز اهلامة اليت حيرص على مداومة نشرها على فرتات 
رصينة حول حوار األداين من الدراسات األكادميية ال ةمتقاربة، وهي أحباث منتقا
 ابللغة العربية واإلجنليزية. 

م بعنوان: تعليم الدين وتعميم القيم 2011العدد األول: أكتوبر  -
 للدكتور غيث بن مبارك الكواري وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر.

 -بعنوان: املسلمون واملسيحيون واليهود اليوم 2016العدد الثاين:  -
 والتعايش يف زمن العوملة للدكتور أنس كاريتش.التقارب 

بعنوان: األمن الروحي والفكري يف ضوء  2016العدد الثالث:  -
مقاصد الشريعة اإلسالمية للدكتور علي حمىي الدين القره داغي األمني العام 

 لالحتاد العاملي لعلماء املسلمني.
- SELECTED PAPERS- HOW TO UNDERSTAND ISLAM 

Issue 1/2016 
THE CONCEPT OF JIHAD AND ITS IMPACT ON INTERFAITH 
COMMUNICATION: Dr. Arif K. Abdullah 

 اجملالت والنشرات الدورية -6
يصدر عن مركز الدوحة الدويل حلوار األداين جملة علمية حمكمة نصف 
سنوية ابللغتني العربية واإلجنليزية، وهي جملة متخصصة يف الدراسات الدينية، 
وتركز على احلوار بني األداين، والعالقات بني اإلسالم والدايانت األخرى، وقد 

 صدر منها تسعة إصدارات ابإلضافة إىل اإلصدار التمهيدي.
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كما يصدر املركز نشرة دورية دائمة يُنشر فيها أعمال املركز وأنشطته 
 وفعالياته وما يقوم به من دورات وما يصدره من كتب وأحباث وغري ذلك.

 جملة أداين )عشر أعداد( ابللغتني العربية واإلجنليزية -
النشرة الدورية ملركز الدوحة الدويل حلوار األداين )عشر أعداد( -
  

 الربامج اإلذاعية والتلفزيونية وشبكات التواصل االجتماعي -7
إميااًن مبا لإلعالم من دوٍر كبرٍي يف حتقيق الغاايت املرجوة؛ َحرَص مركز 

الدويل حلوار األداين على أن يكون له تواجٌد إعالميٌّ دائم ومتجدد، الدوحة 
فأنشأان موقًعا رمسيًّا للمركز، وصفحًة رمسية يف كلِّ وسائل التواصل االجتماعي 
)تويرت وفيسبوك ويوتيوب(؛ ليتم من خالل ذلك التواصل مع كل املهتمني حبوار 

ذه الصفحات كلُّ أنشطة املركز األداين سواء أكادميني أو غريهم، كما تُنشر هب
 وما يتعلق به.

كذلك أعد املركز وأنتج برانجًما حوارايًّ امسه )احلوار يف اإلسالم(، يف ثالثني حلقة 
ابلتعاون مع مؤسسة قطر اخلريية ومت إذاعته يف إذاعة قطر خالل شهر رمضان 

 م.  2016هـ، يونيو1437املبارك 
ركز وأنتج برانجما إذاعيا، يف ثالث م أعد امل2017ه، مايو1438ويف رمضان 

 وثالثني حلقة، بعنوان )حوار األداين( أذاعته إذاعة قطر.
 اتفاقيات التعاون مع املراكز واملؤسسات املناظرة -8

عقد املركز عدة اتفاقيات تعاوٍن مع مراكَز ومؤسساٍت ثقافيٍة وأكادميية 
داخل قطر وحول العامل؛ نتج عنها إقامة العديد من املؤمترات والندوات مع هذه 
املراكز واملؤسسات يف دوهلا بدعم ومتويل من املركز، كما يعقد املركز حماضرات 
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شارك يف تقدميها العلماء سنوية يف هذه اجلهات حيضرها املختصُّون، وي
ستمرار فتح قنوات اوالباحثون، ويتطلع مركز الدوحة الدويل حلوار األداين إىل 

التعاون والشراكة مع املؤسسات ذات الصلة يف اجملاالت املختلفة؛ إذ إن هذا 
اجملال ال يتطوار إالا بتبادل اخلربات عرب الشراكات واالنشطة املتنوعة من حماضرات 

 حبثية ومشاريع تعاون وغريها. مؤسسات قطرية: ودراسات
 اهلالل األمحر القطري -1
 مركز اإلبداع الثقايف -2
 مركز القرضاوي للوسطية -3
 مركز مناظرات قطر   -4
 مركز إسهامات املسلمني يف احلضارة -5
 مؤسسات دولية -
 جامعة كامربدج -معهد وولف -1
 املركز األوكراين للتواصل -2
 صربيا -اإلسالميةاجلامعة  -3
 كوراي اجلنوبية  -جامعة موف -مركز الدراسات اإلسالمية -4
 جامعة سرايفو -5
 أسرتاليا -جامعة موانش -6
  مجهورية اجلبل األسود -مركز آفاق )التفاهم عرب الثقافات(-7

 تنظيم اللقاءات الدولية واحملاضرات -9
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هتدف تلك اللقاءات إىل بلورة رؤيٍة مشرتكٍة لعمٍل مجاعّي؛ من أجل 
نشر وتعزيز قيم التسامح وثقافة السالم يف جمتمعاتنا من خالل التعاون واحلوار 

 بني األداين. 
وقد استطاع املركز بفضل هذه اللقاءات خلق شبكة من العالقات 

من ويالت الصراعات  اليت عانت ات الفاعلة، وعلى وجه اخلصوص تلكوالشراك
 جتماعي.ريق التنمية واإلعمار والوائم االىل طإاملختلفة؛ لتمكينها من العودة 

وقد نظام مركز الدوحة الدويل حلوار األداين، ابلتعاون مع وزارة اخلارجية 
م )اجتماع الدوحة التنفيذي لتعزيز 2014مارس  25، 24يف الفرتة  القطرية،

ضمن سلسلة لقاءات دولية،  بني األداين(، والذي يندرجاحلرية الدينية والتعاون 
ملكافحة التعصب والتمييز على أساس الدين،  16/18لتنفيذ مبادرة اسطنبول 

( 70) وشارك يف هذا اللقاء اجملسد لشراكة تعاون بني احلكومات واجملتمع املدين،
 مشاركا، ممثلني من احلكومات، ومن منظمات اجملتمع املدين.

عقد من الزمان منذ انطالقة املركز، واكبت تلك اللقاءات وخالل ال
جتماعية وتفاعلت مع تطورات عاملنا، فتناولت موضوعات الساعة اال

اليت واجهت تلك  شت التحدايتققتصادية واالنسانية والفكرية منها، كما انواال
عشر، اجملتمعات، وكذلك اآلمال اليت تراودها. ففي مؤمتر الدوحة الدويل الثاين 

وجد اجمللس االستشاري العاملي للمركز املكون من علماء ومفكرين من املسلمني 
الساعة، واملتعلق هباجس األمن؛ هو األهم من  واملسيحيني واليهود أن موضوع

يف هذا االجتاه:  ربني القضااي اليت اقرُتح طرحها ومناقشتها، فجاء موضوع املؤمت
 ء التعاليم الدينية(. )األمن الروحي واألمن الفكري يف ضو 
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م مت تنظيم اللقاء الفكري بني علماء مسلمني 2015ويف يونيو 
 ومسيحيني من الوالايت املتحدة األمريكية وابكستان.

 سلسلة حماضرات ابلتعاون مع مركز وولف يف كامربدج:   -أ
سلطة القانون وحوار األداين: اللورد وولف، راعي مؤسسة وولف  -1

 (. 2012نوفمرب  19يف كامربدج )
التحدايت املعاصرة امام عملية احلوار وجتربيت يف تدريس الدراسات  -2

الدينية: األستاذة الدكتورة عائشة املناعي، مديرة مركز إسهامات املسلمني يف 
وانئب رئيس جملس إدارة مركز الدوحة الدويل  كلية محد بن خليفة،  -احلضارة 

 19ج )كامربيد   -حلوار األداين، أُلقيت احملاضرة يف كلية القديس إيدمونت
 (.2013نوفمرب 

العلمانية. إجيابياهتا وسلبياهتا من املنظور الديين: اللورد روين وليامز   -3
 م(.2016يناير  6)

التعايش عرب  –ط بطولة كأس العامل األوىل يف الشرق األوس -4
الرايضة: السيد حسن بن عبدهللا الذوادي األمني العام للجنة العليا للمشاريع 

 م(.2016واإلرث )فرباير 
جامعة  -سلسلة حماضرات ابلتعاون مع كلية الشؤون الدولية يف قطر -
 جورجتاون.

 م(.2015أبريل  19الرمحة والعنف: كارين ارمسرتونج ) 
 جامعة قطر. -ابلتعاون مع كلية الشريعةسلسلة حماضرات  -ب

دور مراكز الدراسات واألحباث يف بناء قواعد انظمة وآليات داعمة 
.. مركز الدوحة الدويل حلوار األداين منوذجا:  ختالفلثقافة التنوع وإدارة اال
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الدكتور مصطفى احلكيم املنسق العلمي مبركز ابن غازي لألحباث والدراسات 
 اململكة املغربية.االسرتاتيجية يف 

 الدورات يف جمال مهارات احلوار -10
ت احلوار والتعددية الثقافية، املوجه امركز الدوحة الدويل دورات يف مهار  يقدم

 للمؤسسات واملدارس. 
الدورة التدريبية اليت نظمها املركز ابلتعاون مع املعهد الدبلوماسي  -1

 بوزارة اخلارجية.
الفتوى وحوار االداين إبشراف مركز  دورة الوسطية ومنهجية -2

 القرضاوي للوسطية.
مركز  -مناظرات -دورة تدريبية حول فن احلوار واحلجج والتفنيد -3

 القرضاوي للوسطية.
 الدورات التدريبية األوىل للمدارس املستقلة: أتهيل احملاور املتميز. -4
وار وبناء احلجة، الدورات التدريبية الثانية للمدارس املستقلة: فن احل -5

 ابلتعاون مع مركز مناظرات قطر.
نظمها املركز لتوطيد أواصر الصلة يابإلضافة إىل بعض الرحالت اليت 

م والوائم بني مجيع يت تعيش على أرض قطر، لكي يعم السالال اتبني اجلالي
 فئات اجملتمع.

 :ويف اخلتام
وجهة أبن االهتامات املستطيع أن أؤكد بوصفي مقيما يف دولة قطر لعدة سنوات أ

الصحة ،  ية منإلرهاب عار تدعم اأبهنا دولة األربعة من قبل دول احلصار هلا 
يعيش و الذي أراه أبهنا دولة مساملة بدون دليل، و و وهذه االهتامات ابطلة وظاملة 
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وأداين خمتلفة ، وأعراق خمتلفة قيمون من جنسيات املاملواطنون و   على أراضيها
يف جماالت  حضور إقليمي ودويل قوي دولة قطرول، ووائم سالم أمن و يف متعددة 
وكانت سببا  وشاركت يف إرساء السالم يف عدة أماكن مضطربة يف العامل، عديدة

من واملستضعفني وتساند املظلومني  ،يف مل مشل الفرق املتناحرة لعدة سنوات
. من خالل اجلمعيات احمللية واملنظمات الدولية أرجاء الكون املسلمني وغريهم يف

 وهللا أعلم.
 أخرجه اإلمام الرتمذي يف سننه.   1

                                                           



 

 

 الفصل السابع عشر
 تعليمية يف حتقيق األمن الفكريدور املؤسسة ال

 السعودية يف كواالملبور أمنوذجا  املدارس 
 

  منصور غازي احملمدي
 مقدمة:

إن استقرار اجملتمعات وبقائها فضاًل عن منائها وازدهارها مرهون بتوافر نعمة األمن، ولقد 
ضحة وجليلة يف كتاب هللا تعاىل وسنة نبيه عين اإلسالم به عناية كربى، وهذه العناية وا

ولكي يتحقق األمن مبفهومه الشامل يف األمم واجملتمعات ويصبح  صلى هللا عليه وسلم.
واقعًا ملموسًا ومنهج حياة ال بد من السعي احلثيث لتحقيق وتعزيز األمن الفكري لدى 

ؤسسات اجملتمعية جهود امل تضافراجملتمعات أفرادًا ومؤسسات فهو األمن فال بد من 
 لتعزيزه.

القصوى من التعليم من خالل  ابالستفادةويصعب حتقيق األمن يف اجملتمع إال 
أساليبه ووسائله الرتبوية اليت تسهم يف وقاية اجملتمع بشكل عام، حيث مسؤولية مواجهة 
االحنراف، وتعزيز األمن الفكري ليست مسؤولية أجهزة األمن فقط، وإمنا تتعدى 

هتا إىل مجيع املؤسسات ومن أمهها املؤسسة التعليمية، وذلك من خالل إسهامها مسؤوليا
يف إرساء القيم الروحية واألخالقية والفكر اإلسالمي الصحيح وما يتضمنه من مواعظ 

 (.40ص م،2006)الشهري،  واعتدالومن تسامح  تربوية
وية وقادة إن من أهم مظاهر تعزيز األمن الفكري وهو اهتمام املؤسسات الرتب

الرأي أبمهية نشر األمن الفكري يف مراحل التعليم املختلفة، فالوصول إىل مفهوم تعزيز 
األمن الفكري يف املؤسسات التعليمية يتطلب العمل اجلاد من خالل التعاون املستمر بني  

 النفسي والصحي والفكري للطلبة.كافة مؤسسات اجملتمع وحتقيق التوازن 
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 مشكلة الدراسة:
يعد دور املدرسة قاصرًا على الوظائف التقليدية كالتعليم وتقدمي املعرفة، بل تعداه إىل مل 

حتصني الطالب يف مواجهة التحدايت الفكرية املختلفة واليت ابتت منتشرة بشكل كبري يف 
واملعلومات، وسهلت  االتصاالتيف جمال  والتكنولوجيةهذا الزمن نتيجة التطورات العلمية 

صحاب الفكر الضال للوصول إىل عقول وفكر الطلبة والسيطرة عليها يف األمر على أ
 سبيل حتقيق أهدافهم الدنيئة.

ويتمثل األمن الفكري لدى الطالب ابحملافظة على خمزون أذهاهنم من الثقافات 
والقيم واملبادئ األخالقية اليت يتلقوها من جمتمعهم، لذلك تعد املؤسسات التعليمية وعلى 

 االحنرافاملعنية ابلوقاية من  االجتماعيةارس من أهم مؤسسات التنشئة رأسها املد
الفكري، وحتقيق األمن الفكري ومحايته وذلك من خالل إدارهتا ومعلميها واألسس الرتبوية 

 (.ovwata،2000اليت تتضمنها املناهج والربامج الصفية وغري الصفية )
شراف املدرسي أحد عوامل إىل أن ضعف الرتبية واإل ولقد أشارات الدراسات

انتشار اجلرمية، ففي دراسة قام هبا مركز أحباث اجلرمية أجراها على عينة من ثالث 
جمموعات سحبت األوىل من دور املالحظة االجتماعية والثانية من السجون 
واإلصالحيات والثالثة متثل املسئولني يف اهليئات االجتماعية واألمنية، أظهرت نتائجها أن 

ن أفراد الدراسة يعترب ضعف اإلشراف املدرسي أحد أهم عوامل انتشار اجلرمية م 65%
 .(49ص م،2001 )السعدون،

وتتمثل احلاجة إىل حتقيق األمن الفكري يف املدارس إىل وجود مربرات تستدعي 
ذلك ومنها تزايد األخطار السلبية لوسائل االتصال التقنية احلديثة، وسرعة التغري 

 (.60ص م،2009 قايف )السلطان،االجتماعي والث
م( 2005م( واليوسف )2002ع كثري من الباحثني مثل احليدر )رجوقد أ

وغريهم يف وجود العمليات اإلرهابية إىل تبين فكراً منحرفًا وضااًل، وهذا األمر يتطلب منا 
ذلك ونظرًا خلربة الباحث التصدي له بشىت الوسائل وفق التخصصات املختلفة ولتحقيق 

باطه ابلعمل يف املؤسسات التعليمية واهتمامه ابجلوانب الرتبوية رأى أمهية تعزيز األمن وارت
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الفكري لدى املؤسسات التعليمية، والتعرف على الدور الذي تقدمه املؤسسات التعليمية 
 يف سبيل حتقيق وتعزيز األمن الفكري.

 أسئلة الدراسة: 
 دارس؟املطلوب تعزيزه لدى طالب املما األمن الفكري 

 ؟ما واقع فاعلية املدارس يف تعزيز األمن الفكري لدى طالب املدارس
 ؟رس يف حتقيق األمن الفكري للطالبما هي مسؤولية املدا

 ة تعزيز األمن الفكري يف املدارس؟ما التصور املقرتح لزايدة فاعلي
 أهداف الدراسة:

 حتديد مفهوم األمن الفكري املطلوب تعزيزه لدى طالب املدارس.

 واقع فاعلية املدارس يف تعزيز األمن الفكري لدى طالب املدارس.
 مسؤولية املدارس يف حتقيق األمن الفكري للطالب.

 بناء تصور مقرتح لزايدة فاعلية تعزيز األمن الفكري يف املدارس.
  منهج الدراسة:

يت تعتمد تندرج الدراسة الراهنة يف إطار الدراسات الوصفية التحليلية، تلك الدراسات ال
على جتميع احلقائق واملعلومات والبياانت واإلحصائيات ملشكلة معينة ودراسة الظروف 
احمليط هبا، وكشف ارتباطها مبتغريات حمددة، ومن مث حتليلها وتفسريها للوصول إىل 

على  الراهنة منطقية لتحقيق أهداف الدراسة وتساؤالهتا، وتعتمد الدراسة استنتاجات
التحليلي الذي سيستخدم يف حتليل واقع املسؤولية األمنية  اإلستنتاجيئي املنهج االستقرا

 للمدارس ومسؤوليتها يف تعزيز األمن الفكري.
 الدراسات السابقة:

يف دراسته بعنوان؛ األمن الفكري: مفهومه ضرورته جماالته" وقد  (2011تناول الزهراين )
رتبط ابلدين اإلسالمي وكذلك حتدث يف هذه الورقة عن أمهية األمن الفكري الذي ي

ارتباطه مبجاالت األمن األخرى كما انه أساس هلا ولقد توصل إىل نتائج مفادها؛ أن 
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األمن الفكري شامل للفعل الذي تقوم به النفس عند حركتها يف املعقوالت واملوضوعات 
من اليت أنتجها العقل البشري وكذلك شامل لفكر الفرد ومكوانت فكر اجملتمع وأن األ

تزام مبنهج اإلسالم وفقا لفهم السلف الصاحل وتوصل إىل لالفكري ال يتحقق إال ابال
توصيات مفادها؛ االهتمام مبناهج الرتبية والتعليم وتدريس العقيدة اإلسالمية وفق منهج 
السلف الصاحل ونشر الوعي الشرعي املستقيم ، ومحاية اجملتمع من مصادر الفكر 

 املنحرف.
( يف دراسته املوسومة؛ األمن الفكري: ما هيته 2005ق )كما حبث اللوحي

وضوابطه"، إذا ربط مفهوم األمن ابلضرورات اخلمس وهي حفظ الدين والنفس والعقل 
واملال والعرض وأن العقل هو الذي يعمل الدين على حفظ أمهيته، كما أكد على أن 

مة، وحيكم العالقات بني األمن الفكري هو الركيزة األساسية اليت تقوم حبفظ هوية األ
األفراد يف اجملتمع واألمة، وأن الصراعات الفكرية املنحرفة من املمكن أن تعصف ابألمة 
وتدمرها وبني أن اختالل األمن الفكري يتمثل ابختالل املذاهب واحلضارات واألداين 

 وأخرياً احنراف اجلماعات اإلرهابية.
ن: الشريعة اإلسالمية ودورها يف م( يف دراسته بعنوا2005كما أشار السديس )

تعزيز األمن الفكري، حيث درس أمهية األمن الفكري يف محاية اجملتمعات والدول واألفراد 
وبيت أن أي خلل حيدث للفكر ينتج عنه خلل كبري يف جماالت األمن األخرى وقد ركزت 

 الدراسة على الضوابط الشرعية يف العقيدة اإلسالمية لألمن الفكري.
سرتاتيجية وطنية احنو بناء  م( يف دراسته بعنوان:2007تناول املالكي )كما 

لتحقيق األمن الفكري يف مواجهة اإلرهاب الكشف عن األسباب والعوامل املؤدية إىل 
االحنراف الفكري الذي يقود إىل اإلرهاب، والكشف عن دور كل من املسجد واألسرة 

ي، وقد توصلت الدراسة إىل أن الغلو واجلهل واملؤسسات التعليمية يف حتقيق األمن الفكر 
يف الدين واألخذ بظواهر النصوص الشرعية، وتقصري مؤسسات التنشئة االجتماعية يف 

 أداء وظائفها الدينية والرتبوية والتعليمية.
 التعليق على الدراسات السابقة:
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أمهية األمن تتبع الباحث الدراسات اليت تناولت املوضوع وقد ركزت بعض الدراسات على 
الفكري، وسبل مواجهة االحنراف الفكري، بينما ركزت األخرى على مفهوم وأسباب 

 وآاثر اإلرهاب.
وتتفق هذه الدراسة مع الدراسات اليت تناولت مفهوم وأمهية تعزيز وحتقيق األمن 

 الفكري من خالل دور املؤسسات التعليمية يف ذلك.
 لبناء مشروع لتعزيز وحتقيق األمن وختتلف هذه الدراسة بكوهنا تقدم مقرتحاً 

 الفكري بشكل متكامل من خالل املؤسسات التعليمية )املدرسة(.
 مصطلحات الدراسة:

ه، األمن يف اللغة يعين: طمأنينة النفس وزوال اخلوف، وأمن البلد يشري إىل اطمئنان أهل
 م(.1986مصطفى وآخرون، وأمن الشر يعين السالمة منه )

التدابري الكفيلة حبفظ تعريفات أييت يف مقدمتها أنه: " له عدةواألمن اصطالحاً 
النظام، وضبط العالقة بني الناس على حنو عادل ومتوازن لكي ينخرط األفراد مجيعًا يف 

م(. ويعرف األمن أبنه: 1408 خدمة األهداف املشرتكة دون تثبيط أو إزعاج )الرتكي،
الفردية للعنف ومجع املظاهر املتعلقة به  "قدرة اجملتمع على مواجهة األحداث والوقائع

 م(.1989 )املشاط،
"التحصني الفكري الالزم ضد أية تيارات فكرية منحرفة، أو األمن الفكري: 

اجتاهات منجرفة، أو مفاهيم مغلوطة، واليت قد تؤدي إىل الفرقة والتنازع والتشتت" 
 (.18ص ،2010 )منصور،

ساليب والربامج اليت ميكن هبا محاية وميكن تعريفه األمن الفكري أبنه: األ
وحتصني أفكار النشء والتغلب هبا على االجتاهات واألفكار الضالة وتعزيز كل ما لديهم 

 وتوجيههم ليكونوا مواطنني صاحلني.من أفكار بناءة 
 اإلطار النظري للدراسة:

 ما يلي يستعرض الباحث مواضيع اإلطار النظري:في
 ري:أوال : مفاهيم األمن الفك
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وردت عدة تعريفات لألمن الفكري وقد تنوعت بتنوع الدراسات اليت أعدت من أجلها  
ويف ويعد من املفاهيم احلديثة كما أن مفهوم األمن الفكري قد ربط ابلعديد من اجملاالت 

 ما يلي عرض خمتصر ملفاهيم األمن الفكري:
كر وحفظه من إن األمن الفكري يعين "التصورات والقيم اليت تكفل صيانة الف

اليت متيل به عن اجلادة وخترجه عن وظيفته األساسية،  االحنرافعوامل الشطط وبواعث 
النافعة، وحفظ الضرورايت، فيغدو عامل  واآلاثراليت تتمثل يف إثراء احلياة ابلسلوك القومي 

 م(.2005ختريب وهتديد لكل ضرورايت اجملتمع ومصاحله" )القرارعة،
كر اإلنسان وعقله وفهمه من االحنراف واخلروج عن يعرف أبنه: " سالمة ف

الوسطية واالعتدال يف فهمه لألمور الدينية والسياسية وتصوره للكون" )اللوحيق، 
 ه،(.1430

ويعرف أيضاً أبنه: " أتمني خلو أفكار وعقول أفراد اجملتمع من كل فكر شائب 
ومبا يهدف إىل حتقيق األمن ومعتقد خاطئ، مما قد يشكل خطراً على نظام اجملتمع وأمنه، 

 م(.2001 " )احليدر،االجتماعيةواالستقرار يف احلياة 
هو إعادة اخلطاب الديين إىل ما يسمى م( أبنه: "2009ويعرفه الدخيل )

ابلوسطية واالعتدال، وختليصه من التوجهات املتطرفة، ومن الطروحات اجلهادية اليت 
 رسة فكرية سياسية فاعلة".تنامت يف العقود األخرية، وأصبحت متثل مد

واألمان حبفظ الضرورايت اخلمس  االستعدادهـ( أبنه: "1421ويعرفه اهلوميل )
من أي عدوان عليها، فكل ما دل على معىن الراحة والسكينة وتوفري السعادة والرقي يف 

 شأن من شؤون احلياة فهو أمن".
واالعتدال، لغرس  م( أبنه: منهج فكري يلتزم ابلوسطية2015ويعرفه احلوشان )

 القيم الروحية واألخالقية وتنقيته من التوجهات املتطرفة.
م( أبنه: سالمة واعتدال التفكري ونتائجه مبا يتفق مع 2013ويعرفه الدعجة )

 النمط الفكري لألمة اليت ينتسب إليها الفرد، بعيداً عن التطرف والغلو.
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وعة من اإلجراءات جممم( أبنه: "1989ل يعرفه اجلحين )ومن منظور أمش
الرتبوية والوقائية والعقابية اليت تتخذها السلطة حلماية الوطن واملواطن داخليًا وخارجياً، 

د واملصاحل صمن املبادئ اليت تؤمن هبا األمة، وال تتعارض أو تتناقض مع املقا انطالقاً 
 املعتربة".

مارسات الرتبوية ويعرف الباحث تعزيز األمن الفكري أبنه: بذل كافة اجلهود وامل
حلماية وحتصني أفكار الطالب من كل ما هو دخيل قد يؤثر على سلوكهم أو عقائدهم، 

 ا يسهم يف تبصرة أذهاهنم عما حوهلم من شبهات وأفكار منحرفة.وتزويدهم بكل م
وابلنظر إىل املفاهيم السابقة لألمن الفكري جند أهنا أمجعت على نقاط رئيسية 

 التالية: ميكن ختليصها ابلنقاط
ضرورة احلرص على أسلوب التحصني والوقاية وذلك إبعداد جمموعة من التدابري  ▪

 الوقائية اليت تسهم يف حتقيق وتعزيز األمن الفكري.
بيان أن هناك العديد من اجلهات اليت هلا دور كبري يف حتقيق وتعزيز األمن  ▪

 الفكري وعلى رأسها املؤسسات التعليمية.
 سسات اجملتمع يف حتقيق وتعزيز األمن الفكري.ضرورة تعاون كافة مؤ  ▪
 أن اهلدف األمسى من حتقيق وتعزيز األمن الفكري هو إجياد املواطن الصاحل. ▪

 أمهية األمن الفكري: -
 تكمن أمهية األمن الفكري إمجاال  من خالل النقاط التالية:

ا وأمساها وأساس أواًل: أنَّ األمن الفكري أحد مكو ِّانت األمن بصفة عامة، بل هو أمهه
وجودها واستمرارها، وهو النعمة اليت ال ميكن أن تستقيم احلياة بغريها، ولذلك امنتَّ هللا 

ن َعَمُهم مِّ  الَّذِّي أَطْ  * فـَْليَـْعُبُدوا َربَّ َهَذا اْلبَـْيتِّ ﴿هبذه النعمة على كفار قريش حني قال: 
أََوملَْ يـََرْوا أانَّ َجَعْلَنا َحَرًما آمًِّنا ﴿ضاً: ، وقال تعاىل أي[الفيل] ﴾ْن َخْوفٍ مِّ   ُجوٍع َوَآَمنَـُهم

ُنوَن َوبِّنِّْعَمةِّ اَّللَِّّ َيْكُفُرونَ   .[67العنكبوت:] ﴾َويـَُتَخطَُّف النَّاُس مِّْن َحْوهلِِّّْم أَفَبِّاْلَباطِّلِّ يـُْؤمِّ
يزْت له الدنيا كلَّها، فقد أخرج  وجعل الرسول  َمْن توفر له األمن كمن حِّ

نه األلباين َعْن َسَلَمَة ْبنِّ ُعبَـْيدِّ هللا ْبنِّ حمَِّْصٍن اخلَْْطمِّي َعْن أَبِّيهِّ وََكاَنْت لَهُ الرتمذي وحسَّ 
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ْنُكْم آ»: ُصْحَبٌة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللا  ْربِّهِّ، ُمَعاًًف يفِّ َمْن َأْصَبَح مِّ ًنا يفِّ سِّ َجَسدِّهِّ،  مِّ
يَزْت َلُه ا َا حِّ نـَْياعِّْنَدُه ُقوُت يـَْومِّهِّ َفَكَأمنَّ  .رواه البخاري يف األدب املفرد «لدُّ

نَّ النظر إىل أنَّ األمن الفكري هو أمسى أنواع م( أب2016وقد أشار حممد )
 :األمن وأساسها؛ يفيدان يف

ه األنظار إىل العناية ابلفكر بتوفري كل أسباب محايته واستقامته  [1] أن نوج ِّ
ما من شأنه التأثري على سالمة  واحملافظة عليه، وكذلك العمل على رصد ودراسة كل

 .الفكر واستقامته
أن نعمل على معاجلة أسباب اختالل األمن يف اجملتمع بشكٍل متكامٍل  [2]

ومرتابٍط من غري فصٍل بني أنواع األمن، وال تفريٍق بني تلك األسباب، فالنظرة الشاملة 
أبمن اجملتمع اجلهود،  جتعل املعاجلة شاملة ومتكاملة، وهو ما يوفر على اجلهات املختصة

وحيمي األمة من تبعات الفصل يف املعاجلة بني أسباب اختالل األمن، ويوصل إىل النتائج 
 .املثمرة، والغاايت احملمودة يف أسرع وقت

أن تكون املعاجلات األمنية من واقع األمة، مستقاة من مصادر فكرها   [3]
 .التقصري والشطط وعقيدهتا، وبناًء على مقتضيات حاجتها بعيداً عن

أن تكون ملؤسسات النشء الدور األكرب يف حتقيق وتعزيز األمن الفكري  [4] 
 فاألسرة واملدرسة مها اللبنات األوىل اليت يعول عليهما يف حتقيق األمن الفكري.

اثنياً: أنَّ األمن الفكري يتعلق ابحملافظة على الدين، الذي هو إحدى 
ريعة اإلسالمية حبمايتها واحملافظة عليها، فاإلسالم هو الضرورات اخلمس اليت جاءت الش

يَن عِّنَد اَّللَِّّ اإلِّْسالمُ ﴿دين األمة:  ، وهو كذلك مصدر عزها [19:ل عمران]آ ﴾إِّنَّ الدِّ 
َاتِّ  اَّللَُّ الَّذِّيَن آَمُنوا مِّنَوَعدَ ﴿وقوهتا، وأساس متكينها يف األرض:  ُلوا الصَّاحلِّ ُكْم َوَعمِّ

قـَْبلِّهِّْم َولَُيَمكِّ َننَّ هَلُْم دِّينَـُهُم الَّذِّي اْرَتَضى  َكَما اْسَتْخَلَف الَّذِّيَن مِّنُهم يفِّ اأَلْرضِّ  لََيْسَتْخلَِّفنـَّ 
لَنـَُّهم مِّ   ًئا َوَمنبـَْعدِّ َخْوفِّهِّْم أَْمًنا يـَْعُبُدوَنينِّ ال نهَلُْم َولَيُـَبدِّ  َكَفَر بـَْعَد َذلَِّك    يُْشرُِّكوَن ِبِّ َشيـْ

ُقونَ َفُأْولَئَِّك ُهُم   .[55النور:] ﴾اْلَفاسِّ
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واإلسالم كذلك هو مصدر ثقافة األمة، ومستند علومها ومعارفها، وهو أساس 
علوها ومتي زها، لذلك كان يف األمن الفكري احلماية هلذه األسس واملرتكزات، واإلخالل به 

ا إخالل هبا، وهو ما جيعل األمة عرضة للزوال، والتأثر أبداين األمم األخرى وثقافاهت
 .وأفكارها، وبذلك تفقد سر متي زها، وأساس وجودها وعظمتها

اثلثاً: أنَّ األمن الفكري يتعلق ابلعقل، والعقل هو آلة الفكر، وأداة التأمُّل 
والتفكُّر، الذي هو أساس استخراج املعارف، وطريق بناء احلضارات، وحتقيق االستخالف 

ايته من املفسدات، مقصداً من مقاصد يف األرض، ولذلك كانت احملافظة على العقل، ومح
الشريعة اإلسالمية، وسالمة العقل ال تتحقق إال ابحملافظة عليه من املؤثرات احلسية 

 .واملعنوية
رابعاً: أنَّ األمن الفكري غايته استقامة املعتقد، وسالمته من االحنراف، والبعد 

يعر ض اإلنسان ألن يكون  عن املنهج احلق، ووسطية اإلسالم، ولذلك فإنَّ اإلخالل به
َوَقدِّْمَنا إِّىَل َما َعمُِّلوا مِّْن َعَمٍل ﴿عمله هباًء منثوراً ال ثقل له يف ميزان اإلسالم، قال تعاىل: 

َيةِّ ﴿، وقال تعاىل أيضاً: [23الفرقان:] ﴾ُثوراً نَجَعْلَناُه َهَباًء مَّ فَ   * َهْل أَََتَك َحدِّيُث اْلَغاشِّ
َعةٌ  َبةٌ  * ُوُجوٌه يـَْوَمئٍِّذ َخاشِّ َلٌة اَنصِّ  .[3-1:الغاشية] ﴾َتْصَلى اَنرًا َحامَِّيةً  * َعامِّ

خامساً: أنَّ اإلخالل ابألمن الفكري يؤد ِّي إىل تفرُّق األمة وتشرذمها شيعاً 
وأحزاابً، وتتنافر قلوب أبنائها، وجيعل أبسهم بينهم شديد، فتذهب ريح األمة، ويتشتت 

 .مشلها، وختتلف كلمتها
رَاطِّي ﴿عن االختالف يف حمكم التنزيل، فقال:  ولقد هنى هللا َوأَنَّ َهَذا صِّ

 ﴾َسبِّيلِّهِّ َذلُِّكْم َوصَّاُكْم بِّهِّ َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ  فـَتَـَفرََّق بُِّكْم َعن ُمْسَتقِّيًما فَاتَّبُِّعوُه َوال تـَتَّبُِّعوا السُُّبلَ 
بـَْعدِّ َما َجاَءُهُم  رَُّقوا َواْختَـَلُفوا مِّن تـَفَ َواَل َتُكونُوا َكالَّذِّينَ ﴿، وقال أيضاً: [153:األنعام]

 .[105:ل عمران]آ ﴾اْلَبيِّ َناُت َوأُولَئَِّك هَلُْم َعَذاٌب َعظِّيمٌ 
وال شك أنَّ من أعظم أسباب اختالف القلوب وتفرق الصفوف هو اخلالف 
العقدي، فبه ُتستحل الدماء، ويلعن بعض األمة بعضها اآلخر، ولذلك كان من صفات 

َرُهْم، مَيْرُُقوَن مَِّن الدِّ ينِّ ُمُروَق السَّْهمِّ مَِّن »ج أهنم اخلوار  قـَْوٌم يـَْقَرُءوَن اْلُقْرآَن، اَل جُيَاوُِّز َحَناجِّ
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، لَئِّْن أاََن أَْدرَْكتُـُهْم ألَقْـتُـَلنـَُّهْم قَـ  ، َويََدُعوَن أَْهَل اأَلْواَثنِّ ْساَلمِّ  «ْتَل َعادٍ الرَّمِّيَّةِّ، يـَْقتـُُلوَن أَْهَل اإلِّ
 واه مسلم(.)ر 

وما تعيشه األمة اليوم بسبب احنراف فكر بعض أبنائها من تكفري، وتفجري، 
 .وشدة اختالف، يشي خبطورة االختالف بدافع عقدي

 دور طاعة والة األمر ولزوم اجلماعة يف حتقيق األمن الفكري: 
أصل عظيم من أصول الدين  ،ونبذ التفرق واالختالف ،االجتماع واالئتالف إن

واعتصموا حببل ﴿ قال هللا تعاىل: ،مسات أمة حممد  ومسة ابرزة من ،مي احلنيفاإلسال
مستقيما فاتبعوه  يوأن هذا صراط﴿ [ وقال تعاىل:103:عمران لآ] ﴾هللا مجيعا وال تفرقوا

 .[153:]األنعام ﴾كم به لعلكم تتقونا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وص اوال تتبعو 
ويكره  إن هللا يرضى لكم ثالاثً »قال:  أن النيب  ريرة ومن السنة واحلديث أِب ه

 ،حببل هللا مجيعا وال تفرقوا اوأن تعتصمو  ،أن تعبدوه وال تشركوا به شيئا فريضى لكم: ،ثالاثً 
 :قال  قال: وعن أِب ذر  .«وإضاعة املال ،وكثرة السؤال قيل وقال، ويكره لكم:

ولقد تواترت األدلة من الكتاب  «من عنقهخلع رقبة اإلسالم  من خالف مجاعة شرباً »
حترمي واجلماعة على وجوب لزوم مجاعة و  }وانعقاد إمجاع أهل السنة ،السنة على ذلكو 

 .وأن لزومها فضيلة ومفارقتها رذيلة{ ،اخلروج عليها
: ومن مقتضيات لزوم اجلماعة طاعة والة أمر املسلمني عماًل بقوله تعاىل

ففي هذه  [59:]النساء ﴾الرسول وأوىل األمر منكمْ  اهللا وأطيعو  أطيعوا أمنواأييها الذين ﴿
واملراد أبويل األمر هنا من أوجب هللا  .األمرالكرمية وجوب السمع والطاعة لوالة  اآلية

 -وهللا أعلم-والظاهر" قال احلافظ ابن كثري رمحه هللا: ،طاعته من احلكام واألمراء والعلماء
ابن تيمية رمحه  اإلسالمشيخ وقال  ".ألمر من األمراء والعلماءعامة يف كل أويل ا اآليةأن 
يزال الناس خبري ما عظموا السلطان  وال" ."العلماء واألمراء أولو األمر صنفان:" هللا:

 فسدواأهبذين  اوإن استخفو  ،هللا دنياهم وأخراهم أصلحفإن عظموا هذين  ،والعلماء
حديث  منها ،عة ألويل األمر أحاديث كثريةوقد ورد يف السمع والطا ".دنياهم وأخراهم

على املرء املسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما »: أنه قال عن النيب  ابن عمر 
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مسعت  قال: وعن أِب هريرة  .«فإن أمر مبعصية فال مسع وال طاعة مل يؤمر مبعصية؛
ومن أطاع  ،هللاومن عصاين فقد عصى  ،من أطاعين فقد أطاع هللا» يقول: رسول هللا 

 .«ومن يعص األمري فقد عصاين.. ،األمري فقد أطاعين
إن طاعة والة األمر تسهم يف حتقيق األمن الفكري، حيث أشارت اآلايت 
واألحاديث أن طاعة والة األمر من طاعة هللا ورسوله، لذا بتحققها يتحقق األمن والراحة 

 والطمأنينة للناس.
أن تؤدي دورها بشكل فعال، إال يف ظل  ن املؤسسات التعليمية ال ميكنإ

طاعة ويل األمر، لذا دور املدارس  وجود األمن واالستقرار، وهذا ال يـتأتى إال من خالل
 يف حتقيق األمن الفكري مرتبط بشكل كبري بطاعة ويل األمر.

 ودورها يف تعزيز األمن الفكري: واالعتدالالوسطية 
ين االعتدال يف االعتقاد واملوقف والسلوك والنظام تعالوسطية يف العرف الشائع يف زمننا 

دين  اإلسالم أنوهو يعين  ،الفكري ابألمنندعوه اليوم  وهذا ما ،واألخالق واملعاملة
 ،يف الدين وال تطرف مغاالةفليس فيه  ،احلقائقغري جانح وال مفرط يف شي من  ،معتدل

 وعبوديةوال خضوع  ، استسالمشذوذ يف االعتقاد وال استكبار وال خنوع وال ذل وال وال
تفريط يف حق من  أووال تساهل  ،وال هتاون وال تقصري ،إحراج أووال تشدد  ،لغري هللا

 .(2005 ،الزحيلي ة)وهب الستقامةامعىن الصالح و  وهو ،وال حقوق الناس ،حقوق هللا
 ودراسةدور العقل  إبحياء إالتتم  التصدي لظاهريت الغلو والتطرف ال ةن قضيإو 

وسبل  أسباهبااليت ساعدت على تفشي تلك الظواهر والتعرف على  االجتماعيةالظروف 
الفكري  فاألمن اإلسالميمزااي املنهج  أهممن  األموريف كل  الوسطيةوتعد ، مواجهتها

تستغل مجيع طاقاهتا وجهودها  أهنااملستقيم مبعىن  والصراطالوسط  أمه اإلسالم أمهيدعو 
تفريط فهي حتقق  وال إفراطادي والرتبوي والعلمي والثقايف من غري فالبناء والعمران امل
وبني  والواقعية املثاليةالدين والدنيا وبني العقل والقوه وبني و  واجلماعةالتوازن بني الفرد 

  .ه(1421 ،الروحانية واملادية وغريها )بن تنباك
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 فكرايً  مناآلصاحل الفرد ال إجيادهو  وحديثاً  قدمياً  الرتبية أهداف أهم ال شك أن
الالمباالة والتهاون  أوابلغلو والتطرف  يساراً  أو ن جنوح الفرد مييناً أو  وأمتهالنافع لنفسه 

الرتبية النظامية وغري النظامية  ةمؤشر خطري يستوجب صحوة كل من يضطلع مبسئولي
لبحث أسباب هذا التطرف وسبل عالجه للجيل احلاضر وإعداد العدة لوقاية اجليل 

 مة وسطاً أوكذلك جعلناكم ﴿وقال سبحانه وتعاىل ، ديد من استفحال تلك الظواهراجل
 .[143]البقرة: ﴾شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً  التكونو 

 املؤسسة التعليمية )املدرسة( ودورها يف تعزيز األمن الفكري:
يفة تنشئة األبناء، والعمل تعُد املدرسُة إحدى اهليئات الرمسية يف اجملتمع، واليت تتوىل وظ

على رفع ُقدراهتم ومهاراهتم يف شىت اجملاالت، فهي تعمل إىل جانب األسرة يف التنشئة 
وبتطوُّر احلياة أصبحت احلاجة ماسة إىل االجتماعية للفرد وزرع القيم اإلنسانية لديه. 

ه املهمة، اختاذ مكان يتعلم فيه الصغار، وإىل أشخاص ينوبون عن اجملتمع يف أداء هذ
وابتدأ إنشاء املدارس يف اإلسالم يف أواخر القْرن الرابع اهلجري، وكان يقوم إبنشائها بعض 
األمراء وبعض امللوك؛ إذاعًة لُنفوذهم، أو خدمة لدينهم، أو نشرًا للنور واملعرفة بني 

ْلك السلجوقي، وبقي
ُ
التعليم  ُشعوهبم، ومِّن أشهرها املدارس النظامية اليت أقامها نِّظام امل

يف هذه املدارس حرًّا ال مركزايًّ مِّن حيث املناهج، والكتب واألساليب، مع ارتباطها ماليًّا 
ابلدولة اليت جتري هلا اجلراايت، وخُتص ِّص هلا األوقاف واهلِّبات، دون أن يقي ِّدها نظام 

 م(.2005)النحالوي، معني، أو مناهج حَمدودة
 :تعريف املدرسة

وأهم وظائفها، ومن هذه التعاريف ما املدرسة اريف اليت بي نت ماهية هناك العديد من التع
  :م(2013بطي )ص يلي

عداد أفراد اجليل اجلديد، وتعليمهم املشاركة مؤسسة أوجدها اجملتمع من أجل إ •
يف النشاطات اإلنسانية اليت تكثر يف حياة اجلماعة، ودمج هذا اجليل يف اجملتمع 

 والعمل على تكييفه معه من حيث األفكار والفلسفة واألهداف.

http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9
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مؤسسة نظامية اجتماعية تربوية أنشأهتا احلكومة أو اجملتمع، للعمل على تربية  •
ٍ من الربامج واملناهج احملددة.األفراد و   إعدادهم يف إطاٍر معني 

مؤسسة أو تنظيم، يعمل على توجيه العملية التعليمية التوجيه الصحيح وهذا  •
أساس قوهتا، فهي مل تعد كما كان معروفاً سابقاً أن  دورها األساسي يف احملافظة 

ليم الطالب على تراث اجملتمع الثقايف وقيمه، ونقله من جيٍل إىل آخر، وتع
هي  املدرسةالقراءة والكتابة ابلطرق القدمية كالتلقني، بل تطورت وأصبحت 

املكان الرتبوي الذي يهتم برتبية الطفل تربيًة سليمًة من الناحية اجلسمية 
 والعقلية، والعاطفية، هبدف تكوين الشخصية املتزنة واملتوازنة.

ت مؤسسة رمسية، مت إنشاؤها حلاجة اجملتمع هلا، وذلك بتكوين العالقا •
إىل تنشئة احملددة هلا، واليت هتدف الرتبوية االجتماعية داخلها، للقيام ابلوظائف 

الطالب من مجيع اجلوانب الضرورية، وذلك من أجل احملافظة على اجملتمع 
 وبقائه.

 :خصائص املدرسة
خلصته  للمدرسة خصائص معينة ابعتبار أهنا مؤسسة اجتماعية ومن هذه اخلصائص ما

  يلي: م( مبا2013صبطي )
د املتعلم ليكون شخصاً تعترب املدرسة املؤسسة االجتماعية والرتبوية اليت تعمل على إعدا •

 إجيابياً يف اجملتمع.
تتكون املدرسة من جمموعة أفراد ضمن فئتني؛ املدرسون والتالميذ حيث يتميز املدرسون  •

واملقومات األكادميية، وهم الذين يقومون بعملية التعليم، أما الفئة والعلم بقدٍر من الثقافة 
الذين يتلق ون التعليم، وهذه الفئة ختضع للعديد من االختبارات، أما التالميذ الثانية وهم 

ما تبقى من أفراد يف هذه املؤسسة كاإلداريني وغريهم، فهم يف مقام الوسائل املساعدة 
 على عملية التنظيم، وتسهيل العملية التعليمية.

http://mawdoo3.com/index.php?title=%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B6%D8%AD%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://mawdoo3.com/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85
http://mawdoo3.com/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B0_%D9%88%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%87
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ريق التفاعل االجتماعي، وذلك ابلتمركز حول العملية يقوم عمل املدرسة عن ط •
التعليمية، وضرورة إلزام الطالب ابلتقيد مبا جاءت به املناهج الدراسية من تطبيق جمموعة 

 والقيم األخالقية.واملهارات من احلقائق 
تعترب املدرسة النقطة املركزية للعالقات االجتماعية العديدة املتفاعلة بعضها مع بعض   •

 كالتالميذ واملدرسني واجملتمع الذي يعيشون فيه.
يسود يف املدرسة شعور ابلفخر واالنتماء جتاه هذه املؤسسة التعليمية، وأن الفرتة اليت  •

يقضوهنا يف املدرسة هي أهم فرتات حياهتم، ويظهر هذا الشعور بشكٍل واضح يف 
 املبارايت التنافسية.

م، تنتشر يف املدرسة ثقافٌة معينة متثل جانبًا أساسياً من أخالق الطلبة واملدرسني وسلوكه •
 ويكون هلا دوٌر ابرٌز يف تقوية العالقات والروابط فيما بينهم.

 :وظائف املدرسة
إن  وظيفة املدرسة ال تقتصر على تعليم الطلبة بعضًا من العلوم واملعارف العلمية، بل 

 : ( مبا يلي2013، ومن ذلك ما أذكره الفايز )تتعدى وظيفتها إىل أكثر من ذلك
ملدرسة على نقل الرتاث الثقايف املوروث إىل اجليل اجلديد النقل الثقايف، حيث تعمل ا •

 أبسلوٍب سهٍل وميس ر بعد تنقيحهِّ وتطهريهِّ من اخلرافات اليت كانت عالقًة به.
التكامل االجتماعي، ذلك أن  اجملتمع حيتوي على العديد من اجلماعات املختلفة،  •

هذه اجلماعات، وحتقق فيأيت دور املدرسة، إلزالة التناقضات اليت قد توجد بني 
 التكامل فيما بينها.

النمو الشخصي لطالب املدرسة فهي تعمل على رعايته داخل حدودها وخارجها،  •
 وذلك بتكوين شخصيته القوية املتماسكة.

تنمية أمناط سلوكية واجتماعية جديدة لدى الفرد، والعمل على تنميتها على أسٍس  •
 ف مع اجملتمع الذي يعيش فيه.علمية ومعرفية، ليستطيع الطالب أن يتكي

تنمية القدرات اإلبداعية، فاملدرسة تعمل على تنمية القدرات العلمية، وترعى  •
 الفضول املعريف الذي يدفعه للنجاح.الطالب األفكار اإلبداعية، وتنمي لدى 

http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%87%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9
http://mawdoo3.com/%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%AD
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توفري املناخ املناسب الذي يشجع الطالب على ممارسة حقه الدميقراطي، وعالقتهِّ  •
 اإلنسانية يف املدرسةِّ وخارجها.

 املدارس السعودية يف كواالملبور:
م، ممثاًل يف اجلانب الرتبوي والتعليمي بقرار اإلشراف عليها من قِّبل وزارة الرتبية والتعلييتم 

هـ، حتت اسم إدارة املدارس 1412 -8-16يف  476من معايل وزير املعارف آنذاك برقم 
السعودية يف اخلارج، نظامها يتم وفق مناهج اململكة العربية السعودية وحسب األنظمة 

تناسب مع طبيعة الدارسني، املعمول هبا يف الوزارة، إضافة إىل مقررات تلك الدول، وما ي
من وزارة اخلارجية لألعمال  وهذه املدارس تعمل وفق لوائح وأهداف، وإشراف مباشر

 ، فمن أهداف تلك املدارس السعودية يف اخلارج:واإلجراءات اإلدارية
م به تلك املدارس خدمة اململكة إعالميًا من خالل أوجه النشاط اليت تقو  -

 واألكادمييات. 
 ن املؤثرات يف هويتهم وثقافتهم.لرايدي يف اإلجراءات الوقائية حلماية الدارسني مالدور ا -
 بية. التفاعل مع املناسبات الوطنية للمملكة واألحداث الداخلية والعاملية بصورة إجيا -
ونبذ اإلرهاب بكل صوره صقل مواهب الدارسني ومشاركتهم يف تعظيم البلد احلرام  -

 وأشكاله. 
 ة عن اململكة العربية السعودية. ورة اإلجيابية واحلقيقيتقدمي الص -
 الب واملدارس من قِّبل املوفدين. تبادل التجارب التعليمية والرتبوية املميزة ونقلها إىل الط -
 والربامج احلوارية واالجتماعية. تنفيذ املسابقات واملناشط الطالبية  -
ملكة يف جمال لتحقيق أهداف املدعم الصلة والتواصل يف تقدمي أفضل اخلدمات،  -

 التقنية والتنمية.
 االهتمام بنشر اهلوية اليت تعكس الثقافة السعودية، والتقاليد العربية، والرتاث واألصالة. -

( طالب وطالبة من 700يدرس حاليًا يف املدارس السعودية يف كواالملبور ما يقارب )
عديد من الربامج اجملتمعية اليت تسهم يف ( جنسية عربية وغري عربية، وتقدم املدارس ال23)
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خدمة اجملتمع املسلم وهتدف إىل نشر العمل اخلريي وتربية النشء على مفهوم األعمال 
 التطوعية ومن أبرز تلك الربامج:

برامج معهد أقرأ للغة العربية: حيث يقدم العديد من برامج تعليم اللغة العربية  -1
يتلقى الطالب دورات مكثفة لتعليم لكافة األعمار ومبستوايت خمتلفة، و 

طالب  1500من  أكثرأبزمنة خمتلفة، وقد خترج من املعهد  اللغة العربية
 وطالبة.

برامج خدمة الروهنجا: حيث تقدم هلم إعاانت مببادرة طالبية كأعمال   -2
تطوعية، ابإلضافة إىل اعتماد خمصصات لتعليمهم يف املراكز اليت 

م يف معهد أقرأ.ويتلقون طالب الروهنجا تعليم يتواجدون هبا أو يتم تدريسه
 القران الكرمي واللغة العربية والرايضيات والعلوم واحلاسب.

إقامة برامج وفعاليات جملس الشورى واحلوار الطالِب والذي يهدف إىل إشراك  -3
 الطلبة يف اختيار الربامج واملشاركة يف تنفيذ اخلطط التعليمية.

لزايرات للمراكز االجتماعية هبدف اكتساب الطالب تنفذ املدارس العديد من ا  -4
 مهارات العمل اخلريي ومعرفة فوائده.

تقيم املدارس وبشكل دوري العديد من الربامج اليت تسهم يف تعزيز األمن  -5
 الفكري مثل:

 استضافة رجال األمن وإلقاء حماضرة تثقيفية بذلك. -
 استضافة املبدعني واملفكرين. -
 كي والنبوي.استضافة أئمة احلرم امل -
بيان خطر املخدرات من خالل حماضرة تعريفية من قبل رجال  -

 مكافحة املخدرات.
 زايرة اجلامعات واملعاهد البحثية. -

 تنمية عالقة املدرسة مبؤسسات اجملتمع احمللي:: اثنيا  
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ال ميكن أن تقوم  ،إن املدرسة مؤسسة اجتماعية تربوية متثل جزء من النظام االجتماعي
وحىت  ،مبعزل عن بقية املؤسسات الرتبية األخرى أواالجتماعي مبفردها تطبيع البعملية 

ال بد أن تتفاعل مع اجملتمع فرتبية النشء لن  أهدافهاواجباهتا يف حتقيق  تؤدي املدرسة
 تتحقق دون تعاون وثيق بني مؤسساته.

( أن عبء التنشئة االجتماعية تتحمله مجيع هـ1415،)متويل وآخرون ويرى
وهذا يتطلب التعاون  ،تربية وتنشئه ابحمليط االجتماعي كلهفالفرد يتأثر يف ائط الرتبوية الوس

وتعمل  ،حتقيق التكامل يف عملية الرتبية الوسائط الرتبوية من أجل والتنسيق بني كافة هذه
 املدرسة على تنسيق اجلهود اليت تبذهلا الوسائط الرتبوية يف اجملتمع.

يؤدي إىل التفرقة واالنقسام  وهو نقيض األمن الفكري يومبا أن االحنراف الفكر 
مل االجتماعي يف التنشئة االجتماعي لذا تتحمل مؤسسات اجملتمع مسؤولية حتقيق التكا

 واجتماعياً  ونفسياً  وجسمياً  وعلمياً  اً يبتحقيق النمو املتوازن الشامل للطالب إميان ،الفكرية
ر يتسم ابالنفجار الثقايف ألخذ املفيد ليتحقق التكيف االجتماعي يف عص ،وفكرايً 

 .اإلسالميومقاومة الضار واملتعارض مع مقتضيات الدين 
 ،األخرىوال ميكن أن تؤدي املدرسة دورها الرتبوي مبعزل عن املؤسسات الرتبوية 

الفكري من خالل  األمنتذليل الصعوابت يف سبيل تعزيز على املدرسة ولذا يتوجب 
 ؤسسات اجملتمع الرتبوية اآلتية:م التواصل والتفاعل مع

 األسرة: )أ(
تعترب األسرة املؤسسة الرتبوية األوىل ملا هلا من خصائص أساسية مميزة هلا عن سائر 

عند الطفل لقول الرسول  عقديفهي كما تعد أساس التكوين ال ،املؤسسات االجتماعية
 :«ه أو ميجسانه ودانه أو ينصرانما من مولود إال يولد على الفطرة فأبوه يه...» 

مسؤولية تربيتها لقول هللا  فهي تتحمل أيضاً  ،(1792ص ،4ج ،احلديث )البخاري
وقول الرسول  ،[6:رميالتح]اآلية  ﴾قوا أنفسكم وأهليكم .. أمنوااي أيها اللذين ﴿: تعاىل
 :«(.1981ص ،1ج ،)البخاري« كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته 
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االستمرار املادي للمجتمع إبمداده أبعضاء جدد عن تعمل على وإذا كانت األسرة "
فإهنا تتوىل أيضا االستمرار املعنوي هلذا اجملتمع  ،وهبذا حتفظ كيانه العضوي ،طريق التناسل

 ،هذا اجملتمع األطفالطرائقه عند عايري سلوكه واجتاهاته وعوائده و قيمة وم وذلك بتأصيل
 األسرة( 2005ويعترب اخلطيب ) (.304 ،2005 ،)الرشدان لثقايف"ا هبذا حتفظ كياهنا

 ،لدى أفرادهاصورة لألمن أبرز وأقوى اليت حتقق أول و  األوىلي املؤسسة االجتماعية ه
ابستيعاب وامتثال ومتثل  قوية بقدر ما يتأثر أفرادها األسرةيف  األمنوبقدر ما تكون صورة 

اجلاحنة  واألسرة املستهرتة رةواألساملفككة   األسرةلذلك فإن  ،يف نفوسهم األمنيةاحلالة 
وال ينبغي تركها بعيدًا عن متناول  ،ل السريع من مؤسسات اجملتمع كلهاحتتاج إىل التدخ

ومن ضمن هذه املؤسسات املدرسة اليت تستطيع كشف  ،التنظيم االجتماعي القانوين
صل وحىت ال ي ،األمورأولياء مل مع أبنائهم وعملية التواصل مع خالل التعا ذلك من

 األسرةمبعاجلة أي جنوح لدى  ،ال بد من حتصني فكر الطالب األبناء أتثري على إىلاألمر 
من االحنراف واجلرمية  أفرادهالدورها يف جمال وقاية  األسرة ومن مث يتم السعي لتحقيق ،

 (:2004منها ما ذكره الشقحاء ) أسسمن خالل 
 املساواة واحرتام احلقوق.حتقيق العدالة و  ▪
 .جتماعية واالرتقاء مبستوى احلياةاالء ابألحوال الشخصية و االرتقا ▪
 تعليم األدوار االجتماعية واإلجيابية. ▪
 والتقاليد والسلوك املقبول. واألعرافابللغة والقيم  األفرادتعزيز وتثقيف  ▪
 .ابملعايري االجتماعية األفرادحتقيق الضبط االجتماعي والتماسك والتزام  ▪

ألن اجلهل ابلدين قد يوقع  ،ثقافة متزنة األبناءيف "تثقيف  ةاألسر وتشرتك املدرسة مع 
واملدرسة العمل على  األسرةوابلتايل على  ،ن الناس يف خمالفات شرعية وعقديةالكثري م
الصحيحة  اإلسالميبشرح تعاليم الدين  ،الفكريةحنرافات يف مواجهة اال األبناءحتصني 

 .(2002 ،2006،)املالكي  حيال كل منها "
قيام املدرس ابلتنسيق والتكامل مع  أمهية( على 2008ذا يؤكد البقمي )ل

بشكل  األمور أولياءوجمالس  ،خالل االجتماعات الفرديةمن  والتواصل املستمر األسرة
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 اإلرشادوالتعاون مع  ،ومساعدهتمواألسرية فعال وتفهم ظروف الطالب االجتماعية 
وثقافتها  األسرةشكالهتم ورفع مستوى وعي الطالِب من حيث املتابعة والعمل على حل م

مع ابلتنسيق  األمورألولياء  يف مجيع اجملاالت وخصوصا الدينية من خلل تنظيم حماضرات
احلي وحضور  إماموحثهم على التواصل مع  ،ن واخلطباء والرتبويني واملثقفنيدعاة الدي

بضرورة ، األمور أولياء توعية ابإلضافة إىل ،املقامة يف املؤسسات الدينيةاحملاضرات الدينية 
وحتذيرهم من متابعة القنوات الفكرية ومواقع االنرتنت املنحرفة لئال ينجرفوا  أبنائهممتابعة 

 إىل غياهب الفساد.
 )ب( املسجد:
 ( أنه ال غناء لنا عن االستفادة من التأثري العظيم الذي حتدثه القيم1981يرى سرحان )

يضم خري  تطويعاً  اإلنسانيةقدرهتا على تطويع الشخصية  ومن األفرادالروحية يف نفوس 
 أهدافهال غناء للمجتمع عن أتثري هذه القيم يف حتقيق  إننامث  ،اجملتمع الفرد وسالمة

 .إليهاومبادئه وقيمة الرتبوية اليت يسعى 
 ،النواحي الفنيةولقد تطورت املؤسسة الدينية يف العصر الراهن تطورا كبريا يف 

مل تتطور مبا يكفي يف الوظائف واملسؤوليات  أهنا إالوالتجهيزات ملرافق ومن حيث ا
 األموالاملؤسسات الرئيسة على جوانب الصالة ومجع جهود حيث تركزت  ،واألدوار

( املسجد مؤسسة تربوية تسهم يف 2006)ويعترب النحالوي  .أسبوعيالصاحل احملتاجني 
وتكوين ثقافتهم االجتماعية  ،ومجع مشلهم ،أفرادهتكوين اجملتمع املسلم والتأليف بني 

يف املسجد رمز لوحدة القلوب وحرص على وحدة  وتصوراهتم املشرتكة فصاله اجلماعة
الفكري من خالل جوانب  األمنيف ضمان  األمهيةاجلماعة.واملسجد يلعب دورا ابرزا ابلغ 

الفئات اجملتمعية تقدمي الرتبية الدينية ملختلف (: 2005ما أورده اخلطيب )عدة منها 
نقل احلدث العاملي إىل شرائح اجملتمع وفق املنظور الديين و  متخصص. أوبشكل عام 

التنوير و  الذي يعرب عن الثقافة السائدة أو الفائدة فيه دون مغاالة ودون تقليل من أمهيته.
 وفق منهجية ،املعاصرة األحداثومع  ،يتجاوب مع ظروف احلياة املتغرية الديين الذي

املشوهة  أوجماهبة احلمالت الفكرية املضللة و عتدلة ترتكز على مبادئ الوسيطة وتطبيقاهتا.م
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محاية الفكر احمللي من االحنراف و  املغرضة على الثقافة احمللية ومصادرها ونظمها. أو
 مصادر مع تتعارض قد أو ،وجماهبة التيارات الفكرية الدخيلة اليت ال ختدم البيئة احمللية

توفري الوقاية االجتماعية لكافة فئات اجملتمع وشرائحه من و  .ةلقائمة الدينيت االتشريعا
حنو املسائل توجيه الرأي العام و  الفنت. أواإلحلاد  أوالوقوع يف براثن الفكر املتطرف 

التكامل مع و  الصاحل العام. الشرعية يف الدين مبا خيدم األحكاموضرورة تطبيق  ،الدينية
 خرى كاألسرة واملدرسة واإلعالم وغريها.اجملتمع األ أجهزة

واالحنراف  املسجد يشرتك مع املؤسسات الرتبوية للوقاية من التطرف أنكما 
من انحية  ،عن مسببات االحنراف الفكري الدينية املسئوليكون  بل إنه قد ،الفكري

احلي  مإماتتواصل املدارس مع  أنلذا جيب  ،هبااألمة وتوعية  وأحكامهااجلهل ابلشريعة 
والتيارات اهلادمة لتضمينها يف اجملتمع واألفكار املنحرفة ما خيص التصورات ومناقشته في

ات الدينية املتعلقة هبا احملاضرات والندو  قامةإالدراسي واحلي من خالل عقد اللقاءات و 
 (.2008 ،30 ،)البقمي

مية يف يف حتقيق أهداف املؤسسات التعلي اكبري   اوميكن القول أبن للمسجد دور 
تعزيز األمن الفكري إذ ميثل رافدًا مهمًا للمعرفة والعديد من املعلومات واليت جتيب على 
العديد من األسئلة اليت يطرحها النشء أو تتبادر يف أذهاهنم، لذا ميثل املسجد شريك مهم 

 يف حتقيق وتعزيز األمن الفكري.
 : اإلعالم )ج(

احلقائق  أوقدر ممكن من املعلومات الصحيحة  "تزويد اجلمهور أبكرب أبنه اإلعالميعرف 
و احلقائق يكون أالسالمة يف املعلومات  أووبقدر ما تكون هذه الصحة  ،الواضحة
ويرى اجلابري  (.1993 ،17 ،)العليوات والشبيبسليمًا وقوميًا يف ذاته  اإلعالم

ولذلك  ،وكهمله آاثره على الناس وسل وأساليبهمبؤسساته املختلفة  اإلعالم أن( 1997)
 السلوك وأساليبيف أي بلد تتناول القضااي الفكرية والدينية  اإلعالمفإن جماالت 

 ،ثر تدمريي على اجملتمع والفكرأقد يكون له  اإلعالمما يعرضه  إنبل  ،التقليدي والقيمي
اجملتمع ودينه وعالقته بل وتشجيعه للفردية  وأخالقبسبب جهله لقيم الراسخة  وذلك
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ومؤسساته املقروءة  اإلعالم أجهزةو التماسك والوحدة االجتماعية. على حساب 
ما ذكره  أبرزهاعدة  أوجهالسابقة من  األزمنة شد أتثري منها يفأو  أقوىواملسموعة واملرئية 

 (:2005اخلطيب )
 املقدرة على ربط الفكرة املطروحة ببعدي الزمان واملكان. ▪
 ة.املقدرة على ترسيخ استيعاب الفكرة املطروح ▪
 .أخرىاملقدرة على توسيع دائرة الفكرة املطروحة من زوااي وأبعاد  ▪
 املقدرة على االحتفاظ مبضمون الفكرة املطروحة على مدى زمين ممتد. ▪
تكوين االجتاه حول فكره ما  أوعلى اكتساب املهارة  اإلعالميةمساعدة الرسالة  ▪

 بشكل أسرع.
لرتبية والرتبية لإلعالم وحاجة ل اإلعالمحاجة  إىل( 1996ويشري العبد الغفور )

يف  وأتثريها حمدوداً  بطيئاً عن الرتبية جيعل تقدم الرتبية  اإلعالمفغياب  ،لإلعالميالرتبوي 
جيعل لإلعالم أتثريا  أنوالذي من شأنه  األخطرفهو  اإلعالمغياب الرتبية عن  ماأ ،الطلبة

ال يهدم البناء  أنيف سبيل  الميإىل اإلعكرب ألذلك فإن الرتبوي حباجه  األفرادسلبيا على 
من دعائم األمن الفكري مؤثراً فيه  داعماً  م( اإلعالم2005ويعترب الغامدي ) الذي بدأه.

 إذا قام مبا يلي:
 تلبية احتياجات اجلمهور الفكرية. ▪
 توفري برامج علمية لتوعية اجلمهور فكرايً.  ▪
 التوعية الثقافية والتنوير الديين أبسلوب عصري متطور.  ▪
 التواصل مع مؤسسات اجملتمع األخرى كاألسرة واملدرسة واملؤسسة الدينية وغريها.  ▪

عالم من خالل التواصل مع إللذا تتحمل املدرسة مسؤولية حتقيق وجتسيد العالقة مع ا
أجهزة اإلعالم مبختلف أنواعها، وتذليل الصعوابت ملناقشة قضااي الشباب وتفعيل 

اركة اإلجيابية يف اإلعالم دينية، وحث الطالب على املشالقضااي ال مشاركتهم، وخصوصاً 
، وتشجيع الطالب على متابعة الربامج التوعوية والدينية اليت تناقش الفكر وأمور العام
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ات الفضائية سالم، وتوضيح خماطر اإلنرتنت والقنو إلالدين والداعية إىل الوسطية يف ا
 املنحرفة على الطالب.
 يف تعزيز األمن الفكري:ملدرسة( )ادور املؤسسة الرتبوية 

 ميكن تلخيص دور املؤسسة التعليمية يف تعزيز األمن الفكري ابآليت:ويرى الباحث أبنه 
 اختيار األكفاء املشهود هلم ابلنضج املعريف والسالمة الفكرية ليكونوا قدوة للطالب. -
احملاضرات على الطالب استضافة العلماء واملفكرين واملختصني يف املادة األمنية إللقاء  -

 ما يدور أبذهاهنم.جية وإَتحة الفرصة هلم للسؤال عضمن األنشطة الالمنه
 واالقتصاديةلدى التالميذ من خالل إبراز اخلصائص الدينية تنمية روح املواطنة  -

واالجتماعية والسياسية اليت حتظى هبا أوطاهنم مما يلقي على الشباب الكثري من 
 احملافظة على أمن واستقرار ومتاسك جمتمعهم. املسؤوليات يف جمال

تفعيل دور املرشد الطالِب يف املدرسة إىل أبعد من األدوار اليت يقوم هبا حالياً ليتناسب  -
دوره مع املشاكل واملخاطر واملستجدة مع حماولة التأثري على الطالب إجيابيًا بعدم الوقوع 

 يف براثن املخاطر.
كل طاقتها على احتواء مشاكل التالميذ، والعمل على إجياد جيب أن تعمل املدرسة ب -

 احللول املناسبة لذلك مع اجلهات املعنية إذا اقتضت احلاجة إىل ذلك.
األفكار الضالة على الصعيدين الداخلي واخلارجي عن طريق إقامة معارض يف حماربة  -

 حلائطية ابملدرسة.املدارس وإدارات التعليم ومن خالل املنشورات واجملالت والصحف ا
تفعيل مبدأ احلوار واملناقشة من خالل الربامج اليت تقيمها املدرسة لغرض بيان أمهية  -

األمن الفكري، وكذلك بيان خطورة االحنراف الفكري وإرساء روح احلوار واملناقشة 
 اهلادفة.

نشطة تقدمي برامج أمنية تثقيفية تعىن ابلشباب ومشاكلهم واحتياجاهتم من خالل األ -
 الالصفية اليت تقيمها املدرسة.

 التوعية أبمهية احلفاظ على متاسك اجملتمع ووحدته وتوازنه. -
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تدريب التالميذ على استخدام املنهج العلمي يف البحث والتطبيق والتجريب والطرح  -
 واحلوار واحرتام الرأي اآلخر وتنمية مهارات التفكري العلمي لديهم.

وفاعلة مع كافة مؤسسات اجملتمع املدين كاألسرة واملسجد إقامة شراكة مستمرة  -
 واإلعالم لبناء وتنفيذ برامج مشرتكة تسهم يف حتقيق وتعزيز األمن الفكري.

 النتائج:
 الدراسة توصلت إىل النتائج التالية: سبق ميكن القول أبن بناء على ما

من أبرزها حتقيق مفهوم واسع ويتطلب العديد من األمور و مفهوم األمن الفكري  أن .1
 الوقاية والتحصني ومن مث التهيئة والغرس املناسب.

جهود كافة  تضافرأن تعزيز وحتقيق األمن الفكري يف املؤسسات التعليمية يتطلب  .2
 مؤسسات اجملتمع وتعاوهنا املستمر مع املؤسسات التعليمية.

قيق وتعزيز  أن ملؤسسات اجملتمع املدين كاألسرة واإلعالم واملسجد دور كبري يف حت .3
 كافة األساليب والربامج اليت تقدمها املؤسسات التعليمية.

حتقق تعزيز األمن الفكري  كواالملبورأن املناهج الدراسية يف املدارس السعودية يف   .4
 بفاعلية من خالل توافر أنشطة وبرامج احلوار الطالِب.

اليت تسهم يف سالمية تضمنت العديد من النقاط األساسية إلأن مقررات الرتبية ا .5
 حتقيق تعزيز األمن الفكري ومن أبرز تلك النقاط التالية:

 الدعوة إىل الوسطية. -
 األخذ مبنهج احلوار. -
 طاعة أولياء األمور. -
 لزوم اجلماعة وعدم شق الصف. -
 دعت إىل التعايش السلمي مع غري املسلمني. -
 .األخرىاحرتام الثقافات والشعوب  -
 مج اإلرشاد الطالِب يف حتقيق تعزيز األمن الفكري للطالب.تسهم أنشطة وبرا -3
 تنفيذ العديد من األنشطة والفعاليات لدى اجملتمع احمللي للمدارس السعودية. -4
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 التوصيات:
 بناء على نتائج الدراسة السابقة يوصي الباحث مبا يلي:

ة واجملتمع عقد ندوات وحماضرات عن األمن الفكري لكافة شرائح املؤسسات التعليمي ▪
 احمللي للمدارس تستهدف أيضاً الطالب وأولياء أمورهم.

تشجيع ودعم البحوث والد ِّراسات يف جمال األمن الفكري، وترسيخ مقو ِّماهتا، على أن  ▪
 .يتم ذلك يف ضوء معايري وضوابط أتخذ يف االعتبار

  تمع.حتديد مقو ِّمات ومتطلبات الفكر اآلمن وعوامل ترسيخه ونشره بني شرائح اجمل ▪
أتسيس قاعدة معلومات حتوي خمتلف مصادر املعلومات حول التعامل مع الفكر  ▪

ابلفكر، ووضع آلية للتواصل بني اجلامعات ومراكز التدريب واملؤسسات الفكرية 
 .والعلمية، ومواقع الشبكة العاملية

 .تفعيل دور مؤسسات اجملتمع احلكومية واملدنية وبيان مسؤولياهتا يف هذا اجملال ▪
التأكيد على دور وأمهية األمن الفكري ضمن منظومة األمن الشامل للحفاظ على  ▪

 .وحدة ومتاسك اجملتمع وتنمية الوطن
 املقرتحات:

 :)أسبوع األمن الفكري(وبناء على النتائج اليت توصل إليها الباحث فإنه يوصي مبشروع 
 منطلقات املشروع:

القائمة على احرتام احلقوق العامة سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية و  ▪
 اليت كفلها اإلسالم وشرع محايتها حفاظاً على األمن وحتقيقاً الستقرار اجملتمع.

تنشئة الطالب تنشئة فكرية تضمن شعورهم ابملسؤولية جتاه جمتمعهم للحفاظ  ▪
 ومكتسباته ومقدراته. على أمن الوطن

بناء وصقل شخصية الناشئة أمهية دور املؤسسات الرتبوية ومنها املدارس يف  ▪
 ومحاية فكرهم لتشكل سداً منيعاً ضد التيارات املنحرفة.
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أمهية مسامهة املؤسسات الرتبوية يف املنظومة األمنية خصوصًا التعليمية وذلك  ▪
 ابعتبارها من أهم حمصنات األمن وأكربها شأان لتثقيف الطالب ورعايتهم.

 أهداف املشروع:
 لوالة األمر.ولرسوله و  تعميق الوالء هلل ولكتابه ▪
 حتصني عقول الناشئة ووقايتها من االحنرافات الفكرية. ▪
 رصد مظاهر االحنراف الفكري يف املدارس ومعاجلتها. ▪
ضمان فاعلية املؤسسات التعليمية يف حتقيق األمن الفكري وتقوميها لضمان  ▪

 الفكري.استمرارية فاعليتها بدرجة حتقق الطمأنينة على مستقبل األجيال األمين 
 آلية تنفيذ املشروع:

 اللجنة املدرسية لتعزيز األمن الفكري: -1
تكون هذه اللجنة برائسة قائد املدارس وإبشراف رئيس جملس إدارة املدارس سفري خادم 
احلرمني الشريفني يف كواالملبور، وعضوية كل من ووكيل املدارس، واملرشد الطالِب، ورائد 

 مية، واثنان من املعلمني املتميزين.النشاط، ومشرف التوعية اإلسال
يف وزارة التعليم وسفارة ارة املدارس السعودية يف اخلارج مبراجعة إد تقوم اللجنة املدرسية

 اململكة يف كواالملبور وتزودمها ابلتقارير واألعمال املنفذة. 
 الربامج والفعاليات: -2

 ات من أبرزها ما يلي:يتضمن أسبوع األمن الفكري جمموعة من الربامج والفعالي
 إقامة ندوة عن سبل حتقيق األمن الفكري. -أ

 استضافة حماضرين يتحدثون عن أمهية حتقيق األمن الفكري. -ب
 إقامة مسابقة حبثية يف موضوع األمن الفكري وسبل تعزيزه. -ت
 إقامة معرض ألسبوع األمن الفكري. -ث

 استدامة برانمج الرتبية األمنية: -3
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يف الطالب وأولياء أمورهم ابملخاطر اليت قد تواجههم بشكل دائم ويعين هذا الربانمج بتثق
 ومستمر.

 الشراكة اجملتمعية املستمرة: -4
اللجنة على عقد شراكة جمتمعية مستمرة ومتواصلة مع كافة مؤسسات اجملتمع املؤثرة تعمل 

 يف تعزيز األمن الفكري وأبرزها ما يلي:
 اإلعالم. ▪
 املسجد. ▪
 األسرة. ▪
 اجلامعات. ▪

 الرتكيز على اجلوانب الوقائية: -5
إذ أن الوقائية وبناء احلصانة الذاتية واجملتمعة تعد أفضل إسرتاتيجية ملواجهة خطر 

 التهديدات الفكرية.
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 مشروع )أسبوع األمن الفكري(:* 

 
 قائمة املراجع:

يز م(. درجة إسهام مديري املدارس الثانوية يف تعز 2008البقمي، سعود بن سعد ) -
األمن الفكري من وجهة نظر طالب الصف الثالث الثانوي مبنطقة الرايض 

 التعليمية. رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة مؤتة، األردن.
جتماعي ندوة (. دور مؤسسات الضبط يف األمن االم1997اجلابري، خالد فرج ) -

 ( حزيران.7بغداد، ) جتماعي، جملة بيت احلكمة،األمن اال
حنراف الفكري وعالقته ابألمن الوطين م(. اال2005د شحات )اخلطيب، حمم -

 والدويل، مكتبة امللك فهد الوطنية، الرايض.
م(. نظرية األمن الفكري، مركز الدراسات 2013الدعجة، حسن عبد هللا ) -

 والبحوث، جامعة انيف العربية، الرايض.
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 ائل، عمان.م(. الرتبية والتنشئة واجملتمع. دار و 2005الرشدان، عبد هللا ) -
 م(. يف اجتماعيات الرتبية. دار النهظة، بريوت.1991، منري )سرحان -
م(. دراسة السلوك العدواين يف املدارس الثانوية 2001السعدون، عبد هللا صاحل ) -

 مبدينة الرايض، قسم البحوث الرتبوية، إدارة تعليم الرايض.اململكة العربية السعودية.
. األمن الوطين تصور شامل. مركز البحوث م(2004فهد بن حممد ) الشقحاء، -

 والدراسات جامعة انيف العربية، الرايض.
م(. دراسة حتليلية آلراء الرتبويني واإلعالميني حول 1996العبد الغفور، حممد ) -

 (.33طبيعة العالقة بني افعالم والرتبية وسبل تدعيمها. اجمللة الرتبوية، العدد )
م(. اإلعالم يف اإلسالم، دار 1993طيف )العليوات، حممد والشيب، عبد ال -

 الصفوة، بريوت.
حنراف الفكري وأثره على األمن الوطين لدول اال م(.2005الغامدي، سعيد حممد ) -

 جملس التعاون اخلليجي، مركز الدراسات والبحوث، جامعة انيف العربية، الرايض.
لدراسات م(. األمن الفكري يف اإلسالم، قسم ا2005القرارعة، مجيل عبيد ) -

 للبرتول واملعادن، الدمام. اإلسالمية والعربية، جامعة امللك فهد
ورته جماالته، ورقة م(. األمن الفكري: مفهومه ضر 2011الزهراين، إبراهيم عبد هللا ) -

 جتماع الدوري اخلامس للهيئة متاح على موقع:عمل مقدمة لال
  http://www.assakina.com/news/news4/6302.htm1 

م(. حنو بناء إسرتاتيجية وطنية لتحقيق األمن 2006ي، عبد احلفيظ عبد هللا )املالك -
الفكري يف مواجهة اإلرهاب، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة انيف العربية، 

 الرايض.
م(، أساليب الرتبية االجتماعية بني األسرة 2013صبطي زهرة عثمان وعبيدة ) -

اجلزائر: كلية العلوم  -سالة ماجستري، بسكرة واملدرسة وكفاءة املتعلم االبتدائي، ر 
http://dspace.univ-على اإلنسانية واالجتماعية، متاحة 

biskra.dz:8080/jspui/bitstream 
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جتماعية يف اإلسالم، دار الفكر، م(. الرتبية اال2006عبد الرمحن ) النحالوي، -
 دمشق.

)الطبعة األوىل(، جامعة  املدرسة والتنشئة االجتماعيةفايز بن عبد العزيز الفايز،  -
 صر ف.. بت1، جزء 24 - 19امللك سعود: كلية الرتبية، صفحة 

(. تعزيز األمن الفكري بني الواجب والضرورة، 2016الرمحن ) حممد، الفاتح عبد -
 http://www.islamtoday.netمقال على االنرتنت 

م(. الرتبية األمنية وإمكانية تطبيقها يف املؤسسات 2009السلطان، فهد سلطان ) -
 ، مركز البحوث الرتبوية، جامعة امللك سعود.التعليمية

 م(. معامل احلضارة اإلسالمية، القاهرة، دار الشعب للنشر.1989مد )املشاط، حم -
، املكتبة اإلسالمية إسطنبولم(. املعجم الوسيط، 1986مصطفى إبراهيم وآخرون ) -

 للطباعة والنشر.
م(. رؤية لألمن الفكري وسبل مواجهة الفكر املنحرف. 1999اجلحين، علي فايز. ) -

 (.27جامعة انيف العربية، الرايض، العدد )اجمللة العربية للدراسات األمنية، 
م(. األمن الفكري يف مواجهة املؤثرات الفكرية، 2001) احليدر، حيدر عبد الرمحن -

 منشورة، جامعة القاهرة، القاهرة. دكتوراهرسالة 
م(. دور املدرسة يف تعزيز األمن الفكري دراسة ميدانية 2010منصور، عصام حممد ) -

ية العليا يف تربية عمان األوىل من وجهة نظر املدراء عن طلبة املرحلة األساس
 واملعلمني والطالب، عامل الرتبية، مصر.

م(. األمن الفكري: ماهيته وضوابطه. ندوة 2005اللوحيق، عبد الرمحن بن معال ) -
 األمن الفكري، مركز الدراسات والبحوث، جامعة انيف العربية، الرايض.

م(. الدور الوقائي للمدرسة يف اجملتمع 2001) اليوسف، عبد هللا بن عبد العزيز -
 السعودي، كلية امللك فهد، مركز البحوث والدراسات، الرايض.

  2/3/2018   رىب ششتاوي، مقال على االنرتنت، اسرتجع بتاريخ -
http://mawdoo3.com/ 

https://alhadidi.files.wordpress.com/2011/05/d8a8d8add8ab-d8a7d984d985d8afd8b1d8b3d8a9-d988d8a7d984d8aad986d8b4d8a6d8a9-d8a7d984d8a7d8acd8aad985d8a7d8b9d98ad8a9.doc
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- ovwata، BB. 2000 A Modren Sociology of Education، 
(2nd.ed). Berekely: University of California. 



 

 

 الفصل الثامن عشر
 دور التصوف يف نشر اإلسالم وحماربة التكفري

 
 الدكتور عيسى عبد هللا

 
 مقدمة

ديين، قبل أن يكون  يعيش العامل اإلسالمي حالة ضعف مستمرة، وهو ضعف فكري
حيث يتعرض دت للضعف السياسي، وهذا هو اخلطر، عسكراي، فاحلالة الفكرية أ سياسيا

ر عاملية وإقليمية، كما انتشر التكفري الديين، فتعرضت املنطقة اإلسالم واملسلمون ملخاط
اإلسالمية هلجمات تكفريية، نسبت نفسها لإلسالم، فحدثت حالة فزع من اإلسالم يف 

، وصارت صورة املسلم، أنه إرهايب على طول 1العامل كله، أو ما ُيسّمى اإلسالموفوبيا
 اخلط.

 وانتشاره، ووجود مجاعات داعش وتساءل كثريون عن السبب يف منو التكفري
وبوكو حرام والقاعدة، وغريها من اجلماعات التكفريية، وملاذا ينضم الشباب املسلم هلا، 

 وهي تساؤالت مشروعة جيب البحث عنها، حلماية األمة من األخطار اليت حتيط هبا.
صارت احلاجة إىل فكر إسالمي يتصدى للفكر التكفريي، الذي يدعي أنه 

سالم، رغم بعده البعيد عن روح اإلسالم، كما جاء به حممد رسول هللا صلى هللا ميثل اإل
عليه وسلم، عن ربه من خالل القرآن الكرمي والسنة املطهرة، وروح اإلسالم تقتضي نشر 
التسامح، ورفض العنف واإلرهاب، وعدم إكراه غري املسلم فضال عن املسلم على الدخول 

 يف الدين ابلعنف.
حث عن الروح اإلسالمية احلقيقية، جند مدارس متعددة، فقهية وعند الب

وفكرية، روحية وإميانية، مجيعها ترفض القتل والقهر والنيل من كرامة اإلنسان، واملذاهب 
الفقهية األربعة احلنفية واملالكية والشافعية واحلنبلية، متثل خري دليل على روح اإلسالم، 
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يتفق واملذاهب األربعة، والفكر الصويف ميثل الروح  ومعها يوجد الفكر الصويف، وهو ما
للفقه، ميثل الوجدان والضمري، ومن خالل الفكر الصويف ميكن التصدي للخطر 
التكفريي، ألن التصوف ال ميلك فتاوى قتل الغري، وال يتحدث إال عن التسامح، وحب 

ليت ينتمي هلا املريد، النيب، وعدم إكراه الغري على االنضمام سواء لإلسالم أو للطريقة ا
التصوف اإلسالمي ميثل احلالة الروحية واإلميانية الوجدانية لإلسالم، أو هو لّب اإلسالم، 
ومن مّث نكتب هذا البحث للحديث عن دور التصوف من نشر اإلسالم قدميا، ودوره 

 املعاصر يف حماربة التكفري حديثا.
سالم يف من احمليط األطلسي فقد جنحت الفتوحات اإلسالمية قدميا يف نشر اإل

غراب وحىت ما وراء النهر شرقا، ولكن األغلبية اإلسالمية احلالية تدين ابلفضل إلسالمها 
للتصوف، حيث انتشر بفضلها يف غرب الصحراء األفريقية وجنوهبا وحتت حزام الصحراء 

ن بالد ويف السودان، ويف إندونيسيا وماليزاي وبنجالديش والصني والفلبني، وغريها م
املسلمني، وصلها اإلسالم مع أهل الطرق الصوفية،  ومع التّجار املسلمني، وهم أيضا من 
أهل التصوف، وتعيش هذه الشعوب اإلسالمية على املرياث القرآين املستمد من الرسول 
صلى هللا عليه وسلم، ومن خالل الوجدان الصويف، ولكن حدث خالل العقود السابقة 

طرف املتشدد، ويُعترب هذا الفكر املتطرف، الذي ينسب نفسه للسلف انتشار الفكر املت
الصاحل، هو الوعاء الذي يستمد منه املتطرفون أفكارهم وفتاويهم، وهنا كان البد من 
العودة للفكر اإلسالمي الصحيح، الذي مثّله النيب وصحابته، فنحتاج للفكر الصويف يف 

عامل أبسره، وأخاف غري املسلمني من التصدي للخطر التكفريي الذي انتشر يف ال
 اإلسالم.

 :هدف البحث
يكمن هدف البحث يف نشر ثقافة التصوف، والعودة من خالله للجذور اإلسالمية 
القرآنية، وكذلك مجع روابط األمة، ألن التصوف هو احلالة الوسط لكل املسلمني، يدين 

هللا عليه وسلم، فيكون حبب أهل بيت النيب، ويف نفس الوقت حيب صحابة النيب صلى 
عامل جتميع بني أبناء األمة أبسرها، مع التأكيد على أن التصوف ضد التكفري على طول 
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اخلط، فال يؤثر عن أي شيخ طريقه أو مريد أن أفىت بفتوى تكفري، وهذا البحث 
فكري|ثقايف، ولكنه يتماس مع السياسة، اليت حناول أن نبتعد عنها، ألن حبثنا فكري، 

 عن السياسة إال بقدر ما هو متعلق ابلفكر، هذا هو هدف البحث. فيبتعد
 حماور البحث

 تتفرع منها حماور تفصيلية. ،يدور البحث حول ثالثة حماور رئيسية، وخامتة
 احملور األول: ثقافة التصوف واترخيه

 احملور الثاين: دور التصوف يف نشر اإلسالم 
 كر التكفريياحملور الثالث: دور التصوف يف التصدي للف

 
 ثقافة التصوف واترخيه: احملور األول

التصوف اإلسالمي هو الروح الدافعة لإلميان، ونشر التسامح واألرحيية، فالتصوف قيم 
أخالقية إميانية، ميتلك ثقافة الالعنف، ونكتب عن ثقافة التصوف، واترخيه وأشهر 

ف، لغة واصطالحا، ولكن ما هو التصو  علمائه، وذلك إبجياز ال خيل بروح البحث.
 علماء وعلماء، وهو ما نكتب فيه وعنه.

  :مفهوم التصوف
وجدت بعض األقوال يف تعريف التصوف، قيل إن كلمة التصوف ُتشتق من فعل صّوف، 
أي جعله صوفيا، وتصّوف صار صوفيا، أي ختلق أبخالق الصوفية، والصوفية فئة من 

 2املتعبدين، واحدهم الصويف
"وال يشهد هلذا االسم اشتقاق من  :كتابه )املقدمة(: "قال القشريي  وقال ابن خلدون يف

جهة العربية وال قياس والظاهر أنه لقب، ومن قال اشتقاقه من الصفا أو من الصفة فبعيد 
من جهة القياس اللغوي، قال: وكذلك من الصوف... قلت: واألظهر إن قيل ابالشتقاق 

سه ملا كانوا عليه من خمالفة الناس يف لبس إنه من الصوف وهم يف الغالب خمتصون بلب
  .3فاخر الثياب إىل لبس الصوف
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وحتيل الدالالت االشتقاقية لكلمة التصوف على صوفيا، والصوفة، وأهل 
الصفة، والصوف، والصفاء أو الصفو، كلمة صوفيا الدالة على احلكمة مستبعدة يف هذا 

العقل واملنطق تتناقض مع العرفان النطاق املعجمي، ألن كلمة صوفيا اليت حتيل على 
الروحاين والذوق الوجداين، كما أن التصوف بعيد عن كل اشتغال حسي وعقلي وذهين 

 .4وأميل إىل احلدس العرفاين والتجربة الباطنية
"إذ كان هناك قوم من  وهناك من يربط التصوف بصوفة كابن اجلوزي، قال:

الكعبة، ويعود نسبهم إىل الغوث بن مر الذي   اجلاهلية انقطعوا إىل العبادة والطواف حول
كان يعرف ابسم صوفة أطلقته أمه عليه، ألهنا مل يكن يعيش هلا أوالد، فنذرت لئن رزقت 
بولد لتجعلن برأسه صوفة وهتبه للكعبة فولدت الغوث، وعرف ابسم صوفة وظلت الصفة 

 ميكن األخذ به دليال وهذا الرأي فيه تكلف ومتحل وتصنع، وال 5عالقة أبوالده من بعده"
 .على اشتقاق التصوف من الصوفة

، وورع أصحابه رضوان هللا عليهم، إذ  وهناك من ربط التسمية بزهد الرسول 
أكل   أن الرسول" :كان النيب يلبس الصوف كما ورد يف قول أنس فيما رواه ابن ماجة

 . 6ولبس خشنا، لبس الصوف واحتذى املخصوف" ،خشنا
س دليال قاطعا على ارتباط التصوف حبياة النيب وتقشفه يف احلياة بيد أن هذا لي

وزهد صحابته، ألن الرسول كان يلبس الصوف وغري الصوف، وكان يدعو كذلك إىل 
اإلقبال على احلياة والتزين بكل ما حيقق اجلمال لإلنسان ويرحيه نفسانيا وعضواي، ويوفر 

كذلك على التمتع ابلدنيا والتلذذ مبباهجها له السعادة الدنيوية واألخروية، وحيث الناس  
والتنعم بنعمها، ولكن بدون إسراف وال تبذير وال خيالء، وهذا احلكم ينطبق على حياة 

 .صحابته العدول على حد سواء
وقيل: إن كلمة التصوف تشري إىل أهل الصفة من الفقراء الزهاد املهاجرين 

وكانوا يقلون اترة ويكثرون اترة أخرى، فمن  الذين كانوا يسكنون صفة املسجد يف املدينة،
استغىن منهم ترك املسجد وذهب حلال سبيله ليكد يف احلياة، ومن مل جيد التزم ابلصفة 

 .7حىت تتحسن أحواله املادية



 حنو جتديد الفكر اإلسالمي واملؤسسات التعليمية واإلسالمية

354 

والذين يربطون التصوف أبهل الصفة فإهنم يقرنون التصوف ابملهاجرين ال 
اقعيا وال لغواي، ألن املنسوب إىل الصفة األنصار، فهذا رأي غري صحيح ال منطقيا وال و 

 ".يف علم الصرف "صفّي" وليس "صويفّ 
وهناك من يقرن التصوف بلبس الصوف الذي كان عالمة أيقونية بصرية حتيل 
على املمارسة العرفانية والتزهد يف احلياة والتقشف يف الدنيا واالعتكاف على العبادة 

 .8والصالة والدعاء
 التابعني كانوا يلبسون الصوف، فاحلسن البصري يقول:وكثري من الصحابة و 

"أدركت سبعني بدراي كان لباسهم الصوف"، والبدريون هم الذين شاركوا مع الرسول يف 
معركة بدر، ولكن ليس الصوف دائما يدل على التقوى والصالح يف الثقافة العربية 

م أبهنم أتقياء ورعون، اإلسالمية، فقد كان الكثري من الناس يلبسون الصوف ليقال هل
ولكنهم يف اجلوهر ال عالقة هلم بذلك، ويورد ابن عبد ربه صاحب "العقد الفريد" بيتني 

 :9قاهلما الشاعر حممود الوراق يف هؤالء املتصوفة
 وما يعين التصوف واألمانـــة         تصوف كي يقال له أمني                       
 اخليانـــة  إىل أراد به الطريق          به ولكــــــن  اإلله  يرد  ومل                       

وهناك من قال أبن التصوف يرتبط أشد االرتباط ابلصفاء والصفو، فاملتصوفة 
ليس هلم من شغل سوى تصفية قلوهبم من أدران اجلسد وشهوات احلياة قصد حتقيق 

 "صفوّي" وليس إىل "صويف"، الصفو الروحاين، ولكن كلمة الصفاء أو الصفو تنسب إىل
وعلى أي حال، رمبا اشتقت كلمة "التصوف" من الصوف وهي أقرب داللة اشتقاقية 

 يقبلها العقل واملنطق.
"وقد اختلف الناس يف نسبة الكلمة  يقول أمحد أمني يف كتابه "ظهر اإلسالم":

كمة، أو من هل هي من الصفة، أو من الصفاء، أو من صوفيا وهي ابليواننية مبعىن احل
الصوف وحنن نرجح أهنا نسبة إىل الصوف، ألهنم يف أول أمرهم كانت هذه الفرقة تلبس 
الصوف اخشيشاان وزهاده، كما نرجح أهنا كانت ترتكن يف أول أمرها على أساس 

 .10إسالمي
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والدليل على ارتباط التصوف ابلصوف قصة حممد بن واسع مع قتيبة بن مسلم 
فقد دخل حممد على قتيبة وعليه مدرعة صوف خشنة ورمبا ابلية الباهلي عامل خراسان، 

فقال له قتيبة: "ما يدعوك على لباس هذه؟ فسكت مل حير جوااب، فقال له قتيبة فيما يشبه 
الغضب: أكلمك فال جتيبين؟ فأجاب حممد يف خشوع وهدوء: أكره أن أقول زهدا فأزكي 

 .11نفسي، أو أقول فقرا فأشكو ريب
ا مدة ارتباط التصوف ابلصوف، وهذا هو نفس رأي ابن خلدون وهذا يبني لن

الذي قال: "قلت واألظهر إن قيل ابالشتقاق أنه من الصوف وهم يف الغالب خمتصون 
 .12بلبسه ملا كانوا عليه من خمالفة الناس يف لبس فاخر الثياب على لبس الصوف

 تصوف.هذا هو رأي بعض العلماء والفقهاء واملفكرين يف نسبة أهل ال
ولكن الصوفيني أنفسهم يرون شيئا آخر، والبد من األخذ هبا، أو على األقل 

 االنتباه إليها.
"إن علم التصوف عبارة عن علم أنقدح يف قلوب  :قول عبد الوهاب الشعراين

فكل من عمل يهما انقدح له من ذلك  ،األولياء حني استنارت ابلعمل ابلكتاب والسنة
ئق تعجز األلسنة عنها نظري ما أنقدح لعلماء الشريعة من علوم وآداب وأسرار وحقا

فالتصوف إمنا هو زبده عمل العبد أبحكام ، األحكام حني عملوا مبا علموه من أحكامها
 . 13الشريعة إذا خال من عملة العلل وحظوظ النفس"

بوضوح ما يف تعريف الشعراين للتصوف من إشارات نثرية حتمل دالالت  ىونر 
وهو ما أكده أبو حامد الغزايل بقوله عن الصوفية  ،اب وأسرار وحقائقرمزية مثل آد

فاألحوال اليت يقصدها الغزايل هي درجات  ،"أرابب أحوال ال أصحاب أقوال": 14أبهنم
أو ما يسموهنا مبقامات األولياء، وما خيتص به كل مقام من  ،الرتقي الروحاين عن الصوفية

ي مرورا مبقامات املكاشفات واملشاهدات، ويعرب أول متام االبتداء وحىت مقام التجل
الصوفية عن حاالهتم ابحلب، واحلب لديهم ال يتعلق ابألجساد وصور املادة، بل هو حب 
للمعاين العقلية  الكاملة وتعلق ابملثل وهيام مبصدر الكمال واجلمال، فاحلب لديهم طريق 

إىل العزوف عن مغرايهتا ، وأن إىل الزهد يف متع الدنيا مجيعا وحرب علي النفس وسبيل 
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العبادة ليس من أجل اجلنة أو النار ، ولكن للتقرب إىل هللا جل وعال ، كما عرب الشبلي 
 :عن التصوف شعرا بقوله

 15علم سين مساوي ربويب علم التصوف علم ال نفاذ له 
ء يف وهو تعريف ال خيلو مما يشري إليه املتصوفة من علوم الباطن وأسرار املعاين، سوا

الكلمات أو يف اإلشارات، ومعظم الصوفية يرفضون نسبة أصل تسميتهم إىل غري ما قاله 
الشعراين يف طبقاته، مثل ما يقولون أبن التصوف يرجع إىل لبس خرقة من الصوف أو من 

 الصفاء، وان كانوا يقولون أبن أول من لبس خرقه الصوف هو األمام علي بن أيب طالب.
ن التصوف كعلم ينفردون به، هو علم اإلشارة الذي يضم ولكنهم يستدركون أب

اخلواطر وعلوم املكاشفات، ألن مشاهدات القلوب ومكاشفات األسرار ال ميكن العبارة 
 . 16عنها على التحقيق بل تعلم ابملنازالت واملواجيد

هذا هو التصوف يف أبسط معانيه، وأنخذ بتعرفيهم ألنفسهم، ألهنم أدرى 
لم، أبنه ميكن القول إن التصوف من الصفاء أو الصوف أو الصفة، كلها بفكرهم، مع الع

 عالمات تشري إىل نقاء القلوب وتطهريها، وحماربة النفس والزهد.
 معىن التصوف اصطالحا

التصوف اصطالحا رحلة روحانية تعتمد على التحلية واخللوة والتجلي الرابين أو اللقاء 
إلهلي، وبعين هذا أن املريد السالك كي حيقق مراده أال العرفاين املتوج ابلوصال والكشف ا

وهو الوصول إىل احلضرة الرابنية، عليه أن يتجرد من أوساخ الدنيا ويتوب إىل هللا وأن 
يتطهر من كل أدران اجلسد ويبتعد عن ملذات الدنيا ويرتك جانبا شهوات احلياة ومتعها 

 الزائفة الوامهة.
يلة، وبعد االختالء واجملاهدات الرايضية الوجدانية وبعد ذلك خيتلي ابهلل مدة طو 

ينكشف له الوجه الرابين، ويعين هذا أن املريد لكي يصبح قطبا أو شيخا أو يصل إىل 
املعشوق الرابين، البد أن يسافر يف معراجه النوراين عرب جمموعة من املقامات املتدرجة 

 .رابينواألحوال املوهوبة لكي يتحقق له الوصال والتجلي ال
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ويالحظ أيضا أن التصوف ليس فرقة مستقلة كما يقول أمحد أمني، بل هو 
عبارة عن نزعة من النزعات الوجدانية ورغبة روحانية من جمموعة من امليوالت اإلنسانية 

وأشعري  ،جتاه حدث أو فعل أو شيء ما. ومن مث، ميكن احلديث عن معتزيل صويف
  .17حي صويفومسي ،وفقيه صويف، وشيعي صويف ،صويف

ومن هنا يعرف ابن خلدون التصوف بقوله هو: "العكوف على العبادة، 
واالنقطاع إىل هللا تعاىل واإلعراض عن زخرف الدنيا وزينتها والزهد فيما يقبل عليه 

 .18اجلمهور من لذة ومال وجاه واالنفراد عن اخللق يف اخللوة للعبادة
ة رابنية، تقوم على الزهد يف فالتصوف إذن عرفان وجداين وشوق ذوقي وجماهد

احلياة وترك الدنيا الوامهة، ويعرف رومي البغدادي التصوف بقوله: "التصوف مبين على 
خصال: التمسك ابلفقر واالفتقار، والتحقق ابلبذل، وترك الغرض واالختيار"، وقال 

د: "أن الكرخي: "التصوف هو األخذ ابحلقائق، واليأس مما يف أيدي اخلالئق"، وقال اجلني
تكون مع هللا بال عالقة"، وقال ذو النون املصري: "أن ال متلك شيئا وال ميلكك شيء"، 

...؟ فقال: الذي ال تقله األرض وال تظلله  وقيل للحصري: "من الصويف عندك
 .19السماء

 :مواضيع التصوف
 :تنحصر مواضيع التصوف حسب ابن خلدون يف أربعة أغراض أساسية

صل من األذواق واملواجد وحماسبة النفس على األعمال اجملاهدات وما حي -1
 .لتحصل تلك األذواق اليت تصري مقاما ويرتقى منه إىل غريه

الكشف واحلقيقة املدركة من عامل الغيب مثل: الصفات الرابنية والعرش  -2
والكرسي واملالئكة والوحي والنبوة والروح وحقائق كل موجود غائب أو شاهد وتركيب 

 يف صدورها عن موجودها وتكوهنا.األكوان 
 .التصرفات يف العوامل واألكوان أبنواع الكرامات -3
ألفاظ مومهة الظاهر صدرت من الكثري من أئمة القوم يعربون عنها يف  -4

 .20اصطالحهم ابلشطحات تستشكل ظواهرها فمنكر وحمسن ومتأول
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جملاهدات، ويعين هذا أن التصوف ينبين على أربعة مقومات جوهرية، وهي: ا
والتجليات الغيبية، والكرامات، والشطحات، وقد دافع ابن خلدون عن أصحاب 
اجملاهدات والتجليات الغيبية والكرامات اخلاصة ابملتصوفة واألولياء الصاحلني وميزها عن 
املعجزات اخلاصة ابألنبياء، كما اعترب صاحب الشطحات معذورا، ألنه يكون يف حالة 

 .21 يعي ما يقوله أو ما يردده من أقوال أو ألفاظ أو مروايتسكر وانتشاء ذوقي ال
وميكن القول أبن التصوف عبارة عن رحلة روحانية أو سفر معراجي له بداية 
وهناية ووسط، فالبداية هي التطهري واهلروب من الدنيا الزائفة، والوسط هي اخللوة والرايضة 

 .لقاء والوصال اللدينالروحية واجملاهدة الصوفية، أما النهاية فهي ال
  :مراحل التصوف اإلسالمي

ظهر الزهد مع بداية الدعوة اإلسالمية يف القرن اهلجري األول، وكان هذا السلوك يقوم 
على دعامتني أساسيتني، ومها: الزهد يف الدنيا واالبتعاد عن ملذات احلياة الزائفة الوامهة، 

ة الثانية تتمثل يف حب هللا بدون واسطة واإلقبال على اآلخرة الباقية اخلالدة، والدعام
 .بشرية

وهناك العديد من نصوص القرآن واحلديث النبوي اليت كانت حتث على الزهد والتقشف 
يف احلياة واالستعداد للموت وترك الدنيا، ألهنا دار غرور وزينة وخداع وخيالء. يقول 

قول أيضا: ﴿املال والبنون زينة ، وي[1:التكاثر] تعاىل: ﴿أهلاكم التكاثر حىت زرمت املقابر﴾
، ويقول أيضا: ﴿واضرب هلم مثل احلياة الدنيا كماء أنزلناه [46:الكهف] احلياة الدنيا﴾

 .[45:الكهف] من السماء فاختلط به نبات األرض﴾
﴿والذين آمنوا أشد حبا  ومن اآلايت الدالة على احلب اإلهلي ما قاله تعاىل:

نعم العبد صهيب! لو مل خيف هللا مل »النبوي الشريف: ، ويف احلديث [165:البقرة] هلل﴾
 .[54:املائدة] ، ﴿فسوف أييت هللا بقوم حيبهم وحيبونه﴾22«يعصه

ومن أهم الزهاد يف القرن األول اهلجري اخللفاء الراشدون األربعة رضوان هللا 
بعني، فقد  عليهم الذين كانوا يقتدون حبياة الرسول، فضال عن الصحابة والتابعني، وتبع التا

كان هناك زّهاد من الصحابة أكثر من غريهم، مثل عمر بن اخلطاب وعلي بن أيب طالب 
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وأيب ذر الغفاري وغريهم، ولكن اجلميع متساوون يف الصحبة واإليثار واألرحيية، رضي هللا 
 عن اجلميع. 

 :أشهر شيوخ وعلماء الصوفية
ثاين اهلجري وخاصة بعد الفتوحات مل يظهر التصوف يف العامل اإلسالمي إال يف القرن ال

اإلسالمية وانتشار الرخاء والغىن واجلاه يف البيئة اإلسالمية اليت كثر فيه التمدين العمراين 
واحلضاري، وشيدت فيها القصور والبساتني، وانتشر اللهو واجملون وكثر الطرب وازدهر 

زينتها الزائفة، فظهر كثري من شعر اخلالعة، فاختلط الناس ابحلياة وأقبلوا على متع الدنيا و 
العلماء واألتقياء الذين خيافون هللا ويطمعون يف رمحته وغفرانه وتوبته النصوحة، فرتكوا 
الدنيا وانعزلوا عن الناس والسالطني، وابتعدوا عن إغراءات الدنيا ومباهجها الفاتنة 

هنج اهلدي النبوي وجعلوه فاختاروا اخللوة الرابنية ومتثلوا طريق الشرع الرابين وساروا على 
 .مسلكا هلم يف التعبد واحملاسبة والعبادة واالعتكاف

ومن أهم كتاب التجربة الصوفية وجامع نصوصها يف هذه املرحلة نستحضر 
القشريي يف رسالته وفريد العطار يف "تذكرة األلباب" والطوسي يف كتابه "اللمع"... ويبقى 

تصوف، حسب الدكتور حممد عابد اجلابري، لكونه مل احلارث احملاسيب هو العميد األول لل
ينحرف يف عملية التأويل ومل يغال فيها كما فعل املتصوفة، زد على ذلك أنه وقف صامدا 

 .23يف وجه التشيع الباطين
ومن أهم املتصوفة الذين يذكرهم التاريخ نلفي: احملاسيب والقشريي واحلسن 

املبارك وعبد القادر اجليالين وأمحد البدوي وأمحد البصري والغزايل والسراج واجلنيد وابن 
 :24الرفاعي ورابعة العدوية اليت تقول يف احلب اإلهلي

 وحبــا ألنــك أهـــل لـــــذاكا      أحبـــك حبيــــن: حب اهلوى
 فشغــل بذكرك عمن سواكـا    فأما الذي هو حـــــب اهلوى

 ــــت أهل له فكشفك يل احلجب حىت أراكاوأما الذي أنــــ                        
 ولكــن لك احلمد يف ذا وذاكا   فال احلمد يف ذا وال ذاك لـي                        
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"إنه كان  وإذا كان احلسن البصري معروفا بنزعة اخلوف حىت قال معاصروه:
شعرا كثريا يف  ، فإن رابعة العدوية معروفة بنزعة احلب، وقالت25دائما كأنه عائد من جنازة

 .26احلب الرابين منه هذان البيتان
 إين جعلتك يف الفؤاد حمدثي وأحبت جسمي من أراد جلوســـي
 فاجلسم مين للجليس مؤانس وحبيــــــــب قليب يف الفؤاد أنيسي

"إهلي حترق  وقد روى القشريي يف رسالته أن رابعة العدوية قالت يف مناجاهتا:
هبا هاتف يقول: "ما كنا نفعل هذا، فال تظين بنا ظن  ابلنار قلبا حيبك؟"، فهتف

  .27السوء
ومن أهم املتصوفة اآلخرين الذين استحضروا الشرع الرابين يف جتارهبم العرفانية 
نذكر: إبراهيم بن األدهم وداود الطائي والفضيل بن عياض وشقيق البلخي وكلهم توفوا يف 

هـ، وابن سليمان الداراين املتوىف 200 سنة القرن الثاين اهلجري، ومعروف الكرخي املتوىف
ه صاحب فكرة احلقائق اإلهلية والتوحيد، 253 املتوىف هـ، وسري السقطي215سنة 

هـ الذي يعد أول من صاغ املعاين الصوفية وكتب يف شرحها، 297واجلنيد املتوىف سنة 
وف، وقام بعقد والغزايل يف القرن اخلامس اهلجري الذي حاول التوفيق بني الشرع والتص

الصلة بني اخلطاب الفقهي الذي كان حيارب املتصوفة واخلطاب العرفاين الذي كان يؤمن 
ابلباطن. وقد جتلى هذا التوفيق واضحا يف كتابيه: "املنقذ من الضالل"، وكتابه: "إحياء يف 

ومن أهم قواعد التصوف اليت يرتكن إليها احرتام مبادئ القرآن والسنة . علوم الدين"
واإلمجاع، وتطبيق شعائر الدين والسعي يف الدنيا حبثا عن الرزق ومتجيد العمل والشغل، 
ألنه زاد الدنيا واآلخرة، عالوة على احرتام خصوصيات الشرع يف أتويل الظاهر والباطن 

 وعدم إظهار ذلك لعامة الناس. 
 كما يبتعد هذا النوع من التصوف عن الشطحات الصوفية والكرامات اخلارقة

اليت ختالف الشرع الرابين. ويعلي املتصوفة من قيمة األنبياء ابملقارنة مع األولياء والشيوخ 
 .واألقطاب
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ويف األخري، مينح التصوف مبادئه وتعاليمه وجماهداته الذوقية من املصادر 
 .الداخلية للفكر اإلسالمي أي من القرآن والسنة

مسلكا مجاعيا، وسيكون وبعد أن كان التصوف سلوكا فرداي انتقل ليكون 
للمريد العارف قطبا يهديه ويرشده، ألنه من الصعب أن يتعلم املريد يف غياب الشيخ 
والقطب أو يسافر بعيدا يف حضرته الصوفية وتعراجه الذوقي دون مرافق يساعده على 

 . 28حتمل مشقة السفر أو احلج
أو قطب ومن هنا، ظهرت طرق ومذاهب صوفية كثرية تنسب إىل شيخ بعينه 

ابرز له أتباع كثريون يتبعون مسلكه يف املعرفة اللدنية، وبعد ذلك، ينتقل مشعل الوراثة 
 .الصوفية أو سبحة الوالية من شيخ إىل آخر بعد اإلجازة والتوصية

وقد انتشرت يف العامل اإلسالمي كثري من الطرق الصوفية قدميا وحديثا واقرتنت 
ك الطريقة األمحدية اليت تنسب إىل أمحد البدوي وانتشرت ابلزوااي والروابط واملساجد، فهنا

يف مصر إابن الظاهر بيربس، وهناك طريقة صوفية أخرى تنسب إىل أيب العباس أمحد بن 
 عمر املرسي من مرسية ابألندلس، وهي بدورها انتشرت مبصر. 

كما توجد عدة طرق صوفية مشهورة كالطريقة التيجانية والطريقة الشاذلية 
ريقة العلوية والطريقة القادرية والطريقة البودشيشية والطريقة الدالئية والطريقة اجليالنية والط

 .والطريقة العيسوية والطريقة الناصرية والطريقة احلراقية
 :مناهج التصوف

إذا كان الفقهاء يعتمدون على ظاهر النص وعلماء الكالم يستندون إىل اجلدل االفرتاضي 
لى العقل واملنطق أو الربهان االستداليل، فإن املتصوفة يعتمدون والفالسفة يعتمدون ع

 على الذوق واحلدس والوجدان والقلب. 
أي إن لغتهم لغة ابطنية تنفي الوساطة وترفض احلسية وتتجاوز نطاق احلس 
والعقل إىل ما هو غييب وجداين وذوقي، ومن مث، فاللغة قاصرة يف ترمجة التجربة الصوفية، 

املتصوفة إىل مصطلحات رمزية هلا سياقات خاصة، وهذه املصطلحات كثرية  لذلك يلتجئ
يصعب حصرها استقيت من جماالت عدة، ومن هنا ميكن احلديث عن اللفظ املشرتك 



 حنو جتديد الفكر اإلسالمي واملؤسسات التعليمية واإلسالمية

362 

داخل احلقل الصويف. ومن هذه العلوم اليت هنلت منها الكتابة أو املمارسة الصوفية نذكر: 
وعلوم اللغة، والفلسفة، وعلوم اآللة فضال عن  علوم الشريعة، وعلوم العقيدة، واآلداب،

 .القرآن والسنة وعلم احلروف والكيميا
ومن مشاكل االصطالح الصويف التعدد يف األلفاظ والتعدد يف املعاين 
واالختالف بني الصوفية يف معىن مفهوم ما، وهذا راجع الختالف التجربة الصوفية من 

 .29جتربة إىل أخرى
من القضااي واإلشكاليات اليت جيب الوقوف إليها وهي:  وعليه، فهناك جمموعة

قضية العرفان وثنائية الظاهر والباطن وإشكالية التأويل، ألهنا هي اليت ستميز اخلطاب 
الصويف عن اخلطاب الفلسفي واخلطاب الفقهي واخلطاب الكالمي. فهذا أبو نصر 

 اإلسالم، يعترب املتصوفة من السراج الطوسي، وهو من أوائل املؤلفني يف اتريخ التصوف يف
 علماء الباطن وابلتايل، فالتصوف هو علم الباطن، بينما الفقه هو علم الظاهر.

ويف هذا يقول يف كتابه "اللمع": "إن العلم ظاهر وابطن. وهو علم الشريعة 
الذي يدل ويدعو إىل األعمال الظاهرة والباطنة. واألعمال الظاهرة كأعمال اجلوارح وهي 

... وأما األعمال الباطنة فكأمنا القلوب وهي املقامات واألحوال،  ادات واألحكامالعب
...  ولكل عمل من هذه األعمال الظاهرة والباطنة علم وفقه وبيان وفهم وحقيقة ووجد

فإذا قلنا: علم الباطن أردان بذلك علم أعمال الباطن اليت هي اجلارحة الباطنة وهي 
الظاهر أشران إىل علم األعمال الظاهرة اليت هو اجلوارح الظاهرة  القلب، وأما إذا قلنا: علم

 . [20:لقمان] ﴿وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وابطنة﴾ وهي األعضاء، وقد قال تعاىل:
فالنعمة الظاهرة ما أنعم هللا تعاىل هبا على اجلوارح الظاهرة من فعل الطاعات، 

لب من هذه احلاالت، وال يستغين الظاهر والنعمة الباطنة ما أنعم هللا تعاىل هبا على الق
﴿ولو ردوه إىل الرسول وإىل : عن الباطن وال الباطن عن الظاهر، وقد قال هللا عز وجل

، فالعلم املستنبط هو العلم [83:النساء] أويل األمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم﴾
  ...ديث وغري ذلكالباطن، وهو علم أهل التصوف ألن هلم مستنبطات من القرآن واحل



 الفصل الثامن عشر

363 

فالعلم ظاهر وابطن والقرآن ظاهر وابطن، وحديث رسول ظاهر وابطن واإلسالم ظاهر 
 .30وابطن

ومن هنا، فإن املتصوفة يتجاوزون احلس والظاهر إىل استكناه القلب واستنطاق 
مقاماته وأحواله لتأسيس جتربة روحانية وأتصيل حضرة رابنية قوامها العشق واحملبة والزهادة 
وأتويلها عرفانيا ولدنيا، بينما يكتفي الفقهاء وعموم الناس بظاهر النصوص وسياقاهتا 

 .السطحية خمافة من التأويل وإاثرة الفتنة يف اجملتمع
  :خالصة القول

ختتلف وتتعدد الطرق الصوفية حول شيوخها، ولكنها تتفق حول أصوهلا، فأهل التصوف 
واحدا على يد معلمني متعددين، ومن ضمن  يف الطرق املختلفة مثل من يدسون منهجا

أهم مواطن االتفاق بني الطرق الصوفية، أهنم يستنكرون العنف ويدينون اإلرهاب، حيث 
حتفل أدبيات الصوفيَّة ابستنكار العنف ورفضه أايًَّ كان مصدره، وحىتَّ قراءهتم للنصوص 

لتأويل يف اجتاه نبذ العنف املتضمنة لكالم على القتال أو الضرب أو العذاب، ُتدفع عرب ا
وتوجيهه وجهة الرتبية والتعديل واإلصالح والرايضة، أو تفصل بني منطق العلم ومنطق 

 السر أو بني الفقه والعرفان أو الظاهر والباطن. 
ولكنَّ أخبارهم ومقاالهتم تشرعه يف وضعيات ومقامات خمتلفة، سواء كان ذلك 

ت مجاعيَّة، فالصويف يف سلوكه يبيح لنفسه ممارسة يف عالقة ابلذات الفرديَّة أو بسياقا
أشكال خمتلفة من العنف يف صلة بنفسه وجسده مثاًل، ويتبىنَّ مقولة "اجلهاد" فيشارك يف 
مواجهات مسلحة قد تكون مع عدو أو سلطان، بل خيتار الرابط وينأى عن دنيا الناس 

شكال من الرتبية ال ختلو من ليحمي الثغور وحيفظ نفسه ابختبارها املستمر وإخضاعها أل
شدَّة وقسوة، يرى الصويف أنَّه فيها جتاوز عتبة الرايضة واجملاهدة وترقى يف املقامات 
واألحوال فبلغ مرتبة، مل يعد للعنف فيها معىن أو دور يف صلته بذاته بعد أن متلكه احلب 

ة املتخّيل، وأضحى عقيدته وموجهه، وهنا قد نظفر حبضور خمتلف للعنف يلج من بواب
ففي بعض أدعية الصوفيَّة املوجهة حنو عدو ما نعثر على صور كثرية تبني عن متثل الصويف 
ملصري هذا العدو وأشكال التفوُّق عليه ودحره أو سحقه والتخلص من شرّه. فيكون 
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ممَّن  العنف املتخّيل هنا حاماًل ملعىن العدالة الرابنيَّة اليت انتصر فيها هللا للخاصَّة من خلقه
 اصطفاهم وقرَّهبم إليه.

إنَّ العنف، وإن غّيب يف مقاالت الصوفيَّة واستهجن، فإنَّه مل مينع من حماولة 
 فهمه والبحث يف دوافعه وسبل التصّدي له وتوجيهه. 

ومرجعيَّات العنف يف اخليال الصويف "يهتم بتأويل الصوفيَّة للنّص القرآين 
أثورة عن الصحابة أو التابعني أو شيوخ التصوُّف، واحلديث النَّبوي وبعض األقوال امل

حتديدًا ما ورد فيها كالم عن القتال والضرب والعقاب البدين أو االضطهاد، فضاًل عن 
تناول مفاهيم الرغبة والتخلية والتحلية والعداوة، والبحث يف األطراف املستهدفة ابلعنف 

م الصوفيَّة للعنف سواء يف نظرهتم للطبيعة عامَّة أو وأشكاله لتبني اخللفيَّة املعرفيَّة احملركة لفه
 .31الطبيعة البشريَّة على وجه التخصيص، أو كذلك رؤيتهم لصلة الفرد ابجلماعة"

هذا هو التصوف يف أبسط معانيه، ليس فيه عنف أو قتل أو حرق، أو غري 
 ذلك مما يفعله املتطرفون من سلفيي هذا الزمان.

  
 تصوف يف نشر اإلسالمدور ال: احملور الثاين

، متكن املسلمون من فتح مشال أفريقيا، خالل أقل من مثانني عاما من وفاة النيب الكرمي 
وشرق ووسط آسيا، وكان الصحابة وأبناءهم يتسابقون يف املشاركة يف الفتوحات 
اإلسالمية، واستقر اإلسالم يف الدول والشعوب اليت اعتنقت اإلسالم، ما عدا األندلس، 

  ما ال جمال للكتابة عنه يف هذا البحث.  في
ولكن وعرب القرون التالية انتشر اإلسالم يف إفريقيا يف مشال الصحراء الكربى 
وجنوهبا ويف السودان األعظم ويف غرب إفريقيا، ويف إندونيسيا وماليزاي والفلبني والصني 

 وغريها من البالد من خالل الطرق الصوفية والتّجار املسلمني.
ا ينبغي أن يسجل للصوفية من فضل هو إهنم كانوا ممن محلوا راية اإلسالم ومم

ودعوا إليه بصدق وإخالص ودافعوا عنه بكل وسيلة فأينما حلوا كانوا يشيدون الزوااي 
 لنشر الدين والعلم ورعاية الفضيلة والسجااي الكرمي.
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ومه وآدابه ومن احلق واإلنصاف أن يذكر بفضلهم ابلدفاع عن اإلسالم ونشر عل
وأخالقه وإظهاره للناس يف صفائه على ما كان عليه الرسول صلى هللا عليه وسلم 

 وصحابته الكرام رضوان هللا تعاىل عليهم يف الزهد والعدل ونشر الفضائل
قد أورد الكاتب حممد كرد علي يف كتابه "اإلسالم واحلضارة العربية" قول بعض   

: "إن الطرق الصوفية أداة التهذيب الديين، اليت يُعاد 32فريقية"إرجال الطرق الصوفية يف 
بواسطتها إىل حظرية الدين كل من انسلخوا منه أو كادوا"، وهو قول صادق، خاصة من 
مسلمني أخذوا على أنفسهم عهودا أن يكونوا ُمثال عليا لإلسالم، مث نشره بني الناس، 

 ابحلسىن والقدوة احلسنة.
 م يف إفريقيادور الصوفية يف نشر اإلسال

إن األستاذ صربي  :يف حماضرات العامل اإلسالمي األستاذ املرحوم شكيب أرسالن، قال
ما كتب الشيخ البكري نقال على املبشرين فقال: "ما  جمابذي ذكر يف ندوة اإلسالم،

ذهبنا إىل أقاصي البالد البعيدة عن احلضارة واملدينة يف إفريقيا وأقاصي أسيا إال وجدان 
 .33سبقنا إليها وانتصر علينا" الصويف

ويقول الدكتور حسني مؤنس يف كتابه "املساجد" من سلسلة عامل الفكر "بعد 
أن دخل اإلسالم املغرب انتشر انتشارا واسعا فأقبلت عليه مجاهري الناس ال يعرف هلا 
مثيل فيما فتح املسلمون من أراضي، وقد ظهر اإلميان العميق يف صدور أهله والسعي 

يث لدراسة اإلسالم والعلم به، كما ظهر يف هيئة مجاعات من العّباد والزّهاد من احلث
املتصوفة الذين قاموا بنشر الطرق الصوفية يف املغرب كله، حىت إننا ال نبالغ إذ قلنا: مل 
يكن يف املغرب أحد يف العصور الوسطى غري منتسب إىل طريقة، ما طكالشاذلية 

نوا هلم األثر الواضح على مقومات اجملتمع املغريب وبفضلها والتيجانية والسنوسية"، وكا
أصبح اإلسالم حمور احلياة املغربية كلها وأصبحت أخالقه أساس املعامالت مث اتسع نطاق 
هذه الطرق، فامتد إىل خارج املغرب خالل الصحراء ووصلت إىل افريقية املدارية 

 .34يها"واالستوائية فكان هلا األثر يف انتشار اإلسالم ف



 حنو جتديد الفكر اإلسالمي واملؤسسات التعليمية واإلسالمية

366 

"الكسندر بينيغيس شنتال كيلك جايب" يف كتابه "املسلمون املنسيون":  :ويقول
"حلت ابلعامل اإلسالمي كارثة كبرية يف مطلع القرن الثالث عشر، بسبب غزو املغول 
الذين غزوا أسيا الوسطى، مث اختذ الغزو اجتاها صليبيا معاداي لإلسالم مع احلروب 

ماعات الصوفية أنقذ اإلسالم وأضفى عليه طابعا أكثر شعبية الصليبية، غري أن نشاط اجل
 .35وعمق جذوره أكثر بني الطبقات الفالحية"

فريقية جنويب الصحراء: السينغال ومايل والنيجر وغينيا إوانتشار اإلسالم يف 
وغاان ونيجرياي وتشاد، إمنا يرجع الشطر األكرب من الفضل فيه إىل الطرق الصوفية 

 . 36ية والسنوسية والشاذليةخصوصا التيجان
كانت الزوااي اليت أسسها شيوخ هذه الطرق الصوفية بؤر لنشر الدعوة 
اإلسالمية بني الشعوب الوثنية يف غرب القارة اإلفريقية وقلبها، ومرد هذا خصوصا إىل 
اختالط الصوفية ابلطبقات الشعبية يف هذه البالد بني العامة والفقراء، مما أبدى هلؤالء 

ج حية تتصف ابلتقوى والصالح إىل جانب ما تقوم به هذه الطرق من خدمات مناذ 
 اجتماعية وألوان من الرب واإلحسان واملساواة واملؤاخاة.

ارتبط نشاط الدعوة إىل اإلسالم السيما يف غرب إفريقيا وشرقها ابنتشار الطرق 
مها يف األفق منذ الصوفية، وخاصة بني املشتغلني ابلتجارة، وكانت هذه الطرق قد بزغ جن

أن تعرض العامل اإلسالمي خلطر االستعمار األورويب احلديث، بدءًا من القرن السادس 
عشر امليالدي، واستطاعت الطرق الصوفية أن ُتسهم إسهاًما كبريًا يف الدعوة إىل مقاومة 

ه، االستعمار، وكذلك يف الدعوة إىل الوحدة الدينية، وىف نشر اإلسالم بني من مل يعتنق
 .37ونتيجة لذلك جذبت هذه الطرق إليها كثريًا من الشباب األفارقة

يف القرن التاسع « الطريقة املريغنية»ظهرت « سودان وادي النيل»ففي شرق إفريقيا وبالد 
عشر للميالد واليت كان هلا أتثريها الكبري على الناس هناك، وكانت قد ظهرت قبلها بعدة 

ذلية والرفاعية"، وانتشر أتباع هذه الطرق على طول الساحل قرون "الطريقة القادرية والشا
 .38الشرقي إلفريقيا، وىف اجلزر املواجهة له وكذلك يف املناطق الداخلية
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م( ظهرت يف مشال إفريقيا الطريقة السنوسية على 1837هـ = 1253وىف سنة )
دينية يف يد الفقيه اجلزائري "حممد بن على السنوسي"، الذي استطاع أن يقيم دولة 

األراضي الليبية، دون أن يريق قطرة دم واحدة، ومتكنت هذه الطريقة من خالل أتباعها 
وزواايها اليت انتشرت يف إفريقيا جنوب الصحراء أن تنشر اإلسالم بني العديد من القبائل 

يف « بوركو»شرق « إنيدى»اليت كانت تسكن منطقة « بيلى»اإلفريقية الوثنية، مثل قبيلة 
 ىف مشال حبرية تشاد.« التّ َدا»، وعّمقت اإلسالم بني مجاعات «نيجرياي»مشال 

، اليت تقع شرق «واداى»وكان للسنوسيني فضل كبري يف نشر اإلسالم يف 
؛ حيث كانوا يشرتون العبيد أو األطفال «احلبشة»يف « اجلال»، وبني قبائل «حبرية تشاد»

يف الصحراء الكربى « واحة جغبوب»يسي يف مث حيرروهنم ويرسلوهنم إىل مركز الطريقة الرئ
 ، فيتعلمون مث يعودون إىل بالدهم دعاة لإلسالم.«ليبيا»و« مصر»بني 

رت يف مشال إفريقيا وغرهبا أثر  اليت انتش« الطريقة القادرية»كذلك كان ألتباع 
مبوريتانيا أول « والتة»كبري يف نشر اإلسالم يف هذه البالد، فقد اختذ أتباعها من مدينة 

، وانتشر «متبكتو»مركز هلم يف تلك البالد منذ القرن اخلامس عشر امليالدي، مث جلئوا إىل 
وساحل « القرن اإلفريقي»، وكذلك يف منطقة «السودان الغريب»أتباعهم ودعاهتم يف أحناء 

، وكان أتباع هذه الطريقة «الكونغو»، ووصل أتباعها يف الداخل حىت «شرق إفريقيا»
يقومون بتأسيس املدارس لتعليم الدين ونشر اإلسالم، ويرسلون نوابغ الطالب إىل مدارس 

 ، وغريها، فإذا ما أمتوا دراستهم عادوا إىل«األزهر»و« فاس»و « تونس»و« القريوان»
 أوطاهنم دعاة لإلسالم.

اليت أنشأها « الطريقة التيجانية»ومن الطرق األخرى اليت انتشرت يف القارة 
هـ = 1231املتوىف عام )« أبو العباس أمحد بن حممد املختار بن سامل التيجاىن»

م(، وقد قام أتباعه بنشر هذه الطريقة بني رجال القوافل والتجار، فانتشرت 1815
وىف سائر أحناء غرب إفريقيا، وظهرت هذه « متبكتو»وىف « السنغال» تعاليمها يف حوض
وشرق إفريقيا على يد بعض التيجانية القادمني من « السودان النيلى»الطريقة أيًضا يف 

، مثل سلطان «احلبشة»غرب إفريقيا. وقد اخنرط يف سلك هذه الطريقة علية القوم يف 
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مرباطور احلبشي، وعمل هذان الرجالن انئب اإل« الرأس على»، و«أىب جفار« »مجة»
على نشر اإلسالم بني الوثنيني من األحباش، وجنحا يف ذلك جناًحا عظيًما فتحول معظم 

 .39إىل اإلسالم« احلبشة»سكان الوالايت الوسطى والشمالية يف 
ذلك أن اإلسالم مل يُفرض كما رأينا على الشعوب الوثنية اإلفريقية فرًضا، إمنا 

ن أهل إفريقيا نفسها، اختذوا صفة التجار أو املعلمني أو الدعاة أو الصوفية، محله قوم م
فليس غريًبا أن يلقى قبوال منهم، فهو يف نظرهم دين إفريقي غري دخيل، والدعوة إليه تتم 

 .40ابلطرق السلمية وليس ابلغزو املسلح كما فعل االستعمار األوريب يف العصر احلديث
بد هذه الشعوب، إمنا أشعرها ابلعزة والكرامة، فخلق كما أن اإلسالم مل يستع

منها دوال كربى وقوى فيها النزعة إىل احلرية واالستقالل، ومل يقض  على نظمها احمللية بل 
 تواءم معها وخلق منها ومن تقاليده تقاليد إسالمية الطابع إفريقية الروح.

ا أخرواي فحسب، وإمنا  ومن مث تَقبَّله األفارقة، خاصة أن اإلسالم مل يكن دينً 
كان ديًنا وحضارة تقوم على أساس تعمري الدنيا والفوز ابآلخرة، ومن مث لزم أن يَنشر 
اإلسالم نور العلم والثقافة بني أتباعه ومعتنقيه، فارتبط اإلسالم ابلعلم والتعليم منذ البداية، 

دره اجتماعيا كلما زادت وكان اإلفريقي ال يكاد يسلم حىت يتعلم القراءة والكتابة ويرتفع ق
ثقافته، ولذلك مسعنا عن عدد كبري من العلماء األفارقة الذين ظهروا يف خمتلف ميادين 
العلم والثقافة، ومل يكونوا يف ذلك أقل من إخواهنم علماء املغاربة أو املشارقة، زد على 

أو العرق أو ذلك أن اإلسالم مل يعرتف ابلتفرقة العنصرية، فهو ال يعرف حواجز الطبقات 
اللون، وال مييز بني إنسان وآخر على أساس اللون أو الثروة، ألن معيار التفاضل يف 
اإلسالم هو التقوى والعمل الصاحل، ولذلك أقبل األفارقة على اعتناقه، فوحَّد بينهم وقضى 

ن على عناصر الفرقة والتشرذم، كما وحد بينهم لغواي؛ إذ انتشرت اللغة العربية بني كثري م
شعوب القارة، وصارت هي أداة الفكر والعلم واملخاطبة، أما الشعوب اليت احتفظت 
بلغاهتا، فقد كانت العربية هي وسيلة العلم والتعامل كما كانت اللغة الرمسية، ألن اللغات 

 اإلفريقية مل تكن لغات مكتوبة.
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ذم القبلي وكما وحَّد اإلسالم بينهم دينيا، وّحد بينهم سياسيا، وقضى على التشر 
، اليت «إمرباطورية مايل»والنزاعات القبلية، وأنشأ دوال كربى، بل إمرباطورايت عظمى مثل 

ضمت معظم منطقة غرب إفريقيا ابلكامل، وكانت مساحتها تفوق مساحة دول غرب 
أوراب جمتمعة، ليس هذا فحسب، بل إن اإلسالم جعل اإلفريقي يشعر ابنتمائه ليس إىل 

 عامل إسالمي واسع، يستطيع أن ينتقل بني أرجائه سواء كان اتجرًا أو بالده فقط، بل إىل
حاجا أو طالب علم، وىف كل مكان جيد هذا اإلفريقي القوت واملأوى واملساعدة 
واالستقبال الودود، على أساس من أخوة اإلسالم اليت مجعت بني أفراد هذا العامل 

  احمليط األطلسي غراًب.اإلسالمي الواسع، الذي ميتد من الصني شرقًا حىت
ومن هنا اعترب األفارقة اإلسالم ديًنا إفريقيا قام بنشره بينهم قوم منهم، اختذوا 
الدعوة أو التجارة أو التصوف وسيلة إىل ذلك، وطبقوا مبادئ اإلسالم السمحة وأخالقه 

 هذه احلميدة وقيمه السامية من إخاء ومساواة وتكافل وتعاون، ومن مث انتشر اإلسالم يف
البقاع الواسعة يف القارة، حىت إنه ميكن القول أبن قارة إفريقيا هي القارة املسلمة الوحيدة 
يف عامل اليوم، على اعتبار أن غالبية سكاهنا يعتنقون اإلسالم. ويتبني ذلك بوضوح من 
خالل حديثنا عن السلطنات واملمالك اإلسالمية اليت قامت ابلقارة يف جنوب الصحراء 

 .41عصور الوسطىيف ال
 دور التصوف يف نشر اإلسالم يف آسيا

قصة انتشار اإلسالم يف جنوب وشرق آسيا تـَُعدُّ من أعظم قصص انتشار اإلسالم يف 
العامل؛ فاملسلمون مل يذهبوا إىل هذه املناطق الشاسعة املساحة العظيمة السكان جبيوش 

إليها كتُّجار حيملون أخالَق اإلسالم،  فاحتة، ومل خيوضوا مع أهلها حرواًب ُتذكر، وإمنا ذهبوا
وَهمَّ الدعوة إىل هللا، وذلك ابحلسىن واملعاملة احلسنة، فحقَّقوا القاعدة األصيلة اليت تؤكد 

 أن اإلسالم إمنا يغزو القلوب ال األراضي أو الُبلدان.
"الكسندر بينيغيس شنتال كيلك جايب": "ظهرت اجلماعة الصوفية من  يقول

دية يف مشال القوقاز، فكان أن سجل املوجة الثانية من انتشار اإلسالم يف طرق النقشبن
م ظهر يف داغستان وبالد الشيشان أوائل دعاة 15اإلمرباطورية الروسية، ويف هناية القرن 
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النقشبندية من شريوان واسيا الوسطى، وظهرت يف مشال القوقاز مجاعة صوفية أخرى من 
 .42م1880لفضل يف نشر اإلسالم بني األنكوش حنو عام الطرق القادرية واليها يرجع ا

وقال أيضا يف كتابه "اتريخ التصوف اإلسالمي": "وأنخذ مثاال على ما حدث 
يف اهلند فكما قال مانسينيون حبق إن اإلسالم مل ينشر يف اهلند بواسطة احلروب، بل انتشر 

ية والنقشبندية، ذلك ألن بفضل الصوفية والطرق الكربى وهي اجلشتية والكربوية والشطار 
التوفيق االجتماعي بني الظافرين واملقهورين ال يتم إال بواسطة أولئك الذين يعطون وال 

 .43"يءيطالبون ويقرضون وال أيملون يف ش
وقد كان للتصوف اإلسالمي يف اهلند الفضل يف املصاحلة بني الطوائف كما 

 .44م1571هــ املوافق لسنة  979املتوقي سنة ’" يتجلى ذلك يف تصوف "ااب كيور
لقد قام الصوفية جبهود عظيمة يف نشر اإلسالم منذ القرون األوىل من عمل 
اإلسالم إىل اترخينا احلديث، ويف احلفاظ عن اهلوية اإلسالمية لألمة، وواجهوا االستعمار 

، جبهود و"املالديف" من بالد اهلند’’ و"املويال’’ املليبا’’وقاوموه فلقد انتشر اإلسالم يف 
الصويف الورع "مالك بن دينار"، وجهود أخيه وآخرين من أسرته ومريديه كما انتشر يف  

جبهود الصويف "ثرشاة" ’’ ترنشيويل’’كجورات من اهلند أيضا كذلك يف بالد الفليبيني ويف 
هــ وقام بنفس اجلهد الصويف يوسف الدين السندي يف القرن السابع 431املتوىف سنة 
 سند وملتان وكشمري.اهلجري يف ال

وقد محل التجار املسلمون بضائعهم، ورحلوا من املشرق اإلسالمي إىل تلك 
البالد النائية عن طريق البحر، وكان لعرب جنوب اجلزيرة العربية اليمنيّ ني والُعَمانيّ ني 
النصيب األوىف يف ذلك، فأخذوا يبيعون ويبتاعون، ووجد أهل تلك البالد النائية فيهم 

ق، وعَرفوا فيهم العفَّة واألمانة، مث علموا أن هذا كله من أثر العقيدة اليت حيملوهنا؛ الصد
فُحبّ ب اإلسالم إىل نفوسهم؛ األمر الذي مل يظلوا عليه طوياًل حىت ابتوا يَد يُنون ابإلسالم، 

 وأصبحوا من أبنائه املخلصني.
سع نفوذها وأسلم "أونج" حاكم برواني على يد السلطان حممد شاه، واتَّ 

فشملت جزر صولو والفلبني، مث فرضت إجنلرتا احلماية عليها، ودخلتها الياابن مث 
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انسحبت منها، واتفق سلطاهنا مع الربيطانيني على االنسحاب على أن تبقى إدارهتم 
املدنية، ومل تنضم برواني إىل االحتاد املاليزي، الذي انتشر فيه اإلسالم عن طريق أسالم 

( فصارت ماالقا دولة إسالمية، فاحتلتها الربتغال مث هولندا، واتبعوا سياستهم ملك )ماالقا
يف قتل املسلمني، مث احتلتها بريطانيا، وقامت ثورات يف املاليو، منها ثورة الشيخ اهلادي، 
تلميذ الشيخ حممد عبده، مث احتلتها الياابن؛ ووقع التخريب حىت هزمية الياابن، فقام احتاد 

ُحوّ َلْت مسئوليات االحتاد إىل اجمللس الشعيب، ويف مؤمتر لندن تقرر استقالل احتاد املاليو، و 
 .45املاليو

ودخل اإلسالم الصني يف أسرة "اتنج"، اليت عاصرت البعثة النبوية، وانتشر 
اإلسالم فيها عن طريق الفتوحات، وظهر القائد "السيد األجل" فأصبح حاكًما، فازدهر 

ألسرة "املانشورية" فاضطهدت املسلمني، واحتفظ الكثري منهم اإلسالم، مث سيطرت ا
 بدينهم خفية.

أما تركستان فدخلها اإلسالم عن طريق اإلجيور "ستاتوك بوجرخان"، الذي 
اعتنق اإلسالم قبل أن يتوىلَّ العرش، واحتلَّها الصينيون، واتَّبعوا سياسة اضطهاد املسلمني، 

 فقامت الثورات.
سليمان" املسلمة يف الفلبني، وبدأ ماجالن بنشر املسيحية، وظهرت إمارة "رجا 

فتصدى له حاكم جزيرة ماكتنان، مث احتلتها إسبانيا، ابستثناء منطقة "مورو"، وأجرت 
اتّ فاقًا مع الوالايت املتحدة لترتكها هلا، فاستمرَّت الثورات، مث احتَـلَّتها الياابن، وحصلت 

رائسيًّا، وطالب النصارى بتطبيق القانون املدين على  على االستقالل، وأصبح احُلكم فيها
 املسلمني؛ فُيْمك ن هلم أن يتزوَّجوا املسلمات، وبدأت حرب اإلابدة.

أما بورما فلم تكن شواطئها حمطَّات للسفن؛ فوصل إليها مسلمو الصني واهلند، 
حىت أصبحت دولة  فنشروا اإلسالم، واحتلتها إجنلرتا، فتجمَّع غالبية املسلمون يف أراكان،

مسلمة مستقلة، مث احتلتها إجنلرتا فاستقلت عنها، ومت ضمها إىل بورما، فبدأ التطهري 
 .46العرقي ضدَّ املسلمني، وأصدرت السلطات قرارًا حبظر أتسيس مساجد جديدة
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أما تشامبيا ومنطقة اهلند الصينية، اليت تشمل: فيتنام، وكمبوداي، والوس، 
ين مبعتقدات كالربامهية، فوصل إليها اإلسالم يف ساحل مملكة فمعظم شعوهبا كانت َتد  

أانم مناسًبا النتشار اإلسالم، ويُْطَلُق يف تشامبيا اسم "هوي هوي" على املسلمني، 
 .47فدخلت يف صراع مع الصني وكمبوداي، وغزهتا فيتنام

إىل  كان الفيتناميون َيُشنُّون حرب إابدة ضدَّ املسلمني، فرتك معظمهم البالد 
كمبوداي، ويُْطَلُق عليهم "مخري إسالم"، أي الكمبوديون املسلمون، وعانت هذه املناطق 
من الشيوعية، فوقع املسلمون فريسة للجهل الكبري بدينهم، وَغَدت املساجد ال تـُْفَتح إال 
يوَم اجلمعة، ويقوم األئمة ابلعبادات نيابة عن الشعب، وعمَّ الفقر حىت إهنم ال جيدون ما 

َكفّ ُنون به مواتهم، وال ما يسرتهم، ويرفض املسلمون إحلاق أبنائهم ابملدارس احلكومية يُ 
 .48خوفًا على عقيدهتم

تلك قصة الفتوحات الراّبنية ألهل الطرق الصوفية، تتوحد مع اإلسالم، وتتألق 
 مع اإلميان، ومل حيدث أن قتل صويف رجال مسلما أو غري مسلم، أو حىت أفىت بقتله.

القول إن الفلبني، كان املسلمون العرب يسّموها بالد "واق الواق"، نظر  ويكفي
لبعدها، ومع ذلك سافر إليه املسلمون، ونشروا فيها اإلسالم، وحيمل مسلمون الفلبني 

 اسم "مورو"، وهو اسم اسباين للداللة على املسلم.د أو العريب.
 

 دور التصوف يف التصدي للفكر التكفريي: احملور الثالث
ال ميكن احلديث عن دور الصوفية يف التصدي للفكر التكفريي، دون التطرق للخطر 
الذي ميثله الفكر السلفي، وهو الفكر الذي ميثل اإلطار األيديولوجي لفكر التكفري، وهو 

 ما نكتب عنه.
 :اإلطار الفكري للسلفية

براء، بفقه  من أين جاء هؤالء التكفرييون، املعروفني ابسم السلفية، والسلف منهم
الكراهية، وكيف مارسوا القتل وهم يزعمون أهنم يدافعون عن نقاء التوحيد، مل يفهم أحد 

 ﴿وإان أو إايكم لعلى هدى أو يف ضالل مبني﴾ منهم قول هللا يف كتابه الكرمي
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، وتكررا يف 48:املائدة] ﴿ولو شاء هللا جلعلكم أمة واحدة﴾ :، وقوله تعاىل[24:سبأ]
 [.93:النحل

﴿فبعزتك ألغوينهم  :د حاور هللا خملوقا ملعوان هو إبليس، فقال إبليسولق
ويرد عليه اخلالق جل شأنه: ﴿إن عبادي ليس لك عليهم  [82:ص] أمجعني﴾

 [.42:احلجر] سلطان...﴾
فاحلوار هو األصل وأن التمايز بني البشر ضرورة للتعارف بني الثقافات، 

كن السلفيني يلتقون على اخلصومة، والغريب أهنم فاألداين تلتقي على الرتاحم واحملبة، ول
يقولون خصومة يف هللا، فظاهرة العنف عندهم مرده الفهم القاصر للنصوص الدينية عن 
اجلهاد اليت تشرع للعنف وترفعه إىل مرتبة الواجب، ويتجاهل هؤالء كل آايت التسامح، 

 التأمل، وعندما تنامت وخيتارون من النصوص ما يؤيد فكرة معدة مسبقا وال يذهبون يف
فتنة التكفري اليت اجتاحت العامل اإلسالمي، حاصدة أرواح آالف األبرايء من املسلمني 
وغريهم، يف جتاوز صريح لكل القيم اإلنسانية وانتهاك فاضح لكل احلرمات وتشويه غري 

 مسبوق لإلسالم.
املسلمني يف إن سيوف السلفيني مل تقتل يف اترخيها القدمي واحلديث إال رقاب 

احلجاز وعمان واليمن والعراق والشام ومصر واجلزائر، وهلذا السبب، فالسلفية حركة مريبة 
يف أهدافها ومشاريعها، فكيف حبركة دينية تكفر عموم املسلمني وغري املسلمني، وال ترى 

 إال نفسها الوحيدة املسلمة.
املطلقة، وهو الطاقة إن اإلميان لدى السلفية املعاصرة أبهنم حيوزون احلقيقة 

احليوية اليت تتزود هبا فكرة التكفري وتستمد منها الشرعية، وبسببها نعيش تدهورا حادا يف 
رؤية الفكر اإلسالمي الصحيح، ونشأ جيل إسالمي جديد مقطوع الصلة ابلرتاث 
اإلسالمي اإلصالحي، وتشكل لدى السلفيني مجوح متزايد للدفاع عن ممارستني شاذتني: 

ة السياسة يف الدين إبخضاع اإلسالم إىل مطالب السياسة واملصلحة والصراع، ممارس
 وممارسة الدين يف السياسة عن طريق بقاء موقع قوي فيها ابسم املقدس.
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وال مقام للسلفية بدون متّيز عن اآلخر، وال يوجد متّيز للوهابية السلفية إال 
متّيزها وزخم عدواهنا، املهم أن فكر تكفري اآلخر، فمن هذا التكفري تستمد مشروعيتها، و 

احلركة السلفية اعتمد على أرضية التكفري والقتل اليت مهدت السبيل إىل توسيع فقه إدانة 
املخالف وحتقريه وهتميشه وتكفريه وقتله، مما جّر على األمة ويالت من التمزق والتناحر 

ف نفسها مع حميطها واالختالف، وطيلة عدة عقود تقريباً، والسلفية حتاول أن تكيّ 
اإلسالمي، الذي مل تعرتف إبسالمه، وهو أيضا، أي احمليط املسلم، وكرد فعل، شكك يف 

مثال:من قال: ال اله إال هللا ال خيلو أن  49أبعادها اإلسالمية، يقول الوهابيون السلفيون
وال يبنيه يكون واحدا من اثنني، إما أن يقوهلا دون أن يشرك ابهلل شيئا، أي ال يزور قربا 

وال يصلي عنده وال يطوف حوله، وأما أن يقوهلا ويفعل شيئا من ذلك، واألول ال يسأل 
عن شي وال حياسب على شي وان أتى مبلي األرض ذنواب، وجاء يف فتح اجمليد يف شرح  
كتاب التوحيد "إن التوحيد اخلالص الذي ال يشوبه شرك ال يبقى معه ذنب، ألنه يتضمن 

ءه وحده ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب األرض، والثاين هو حمبة هللا، ورجا
 ، 50الذي يزور القبور فهو مشرك كافر، ال يقبل منه عمل وال صالة وال صوم"

ومن أجل التوحيد اخلالص يف زعمهم، قاموا هبدم اآلاثر يف مكة املكرمة واملدينة 
يب أو ألهل بيته أو صحابته دون أن املنورة، مل يرتكوا أي أثر يدل على الوجود التارخيي للن

يردعهم دين أو ضمري أو ثقافة، فقد هدموا يف مكة البيت الذي ُولد فيه النيب وهدموا 
مهبط الوحي وهو بيت السيدة خدجية والذي كان يسكنه معها، كما ودمروا دار األرقم 

قريش بن أيب األرقم، وطمسوا شعب أيب طالب الذي يثبت قصة احلصار الذي أقامته 
للنيب، كما هدموا أضرحة السيدة عائشة وقرب عبد هللا والد النيب ومسجد شق الصدر يف 
ابدية بين سعد، وقرب أم النيب آمنة بنت وهب يف األبواء، وهو القرب الذي زاره النيب بعد 
اهلجرة وبكى عنده وأبكى صحابته، وهدموا البقيع وقطعوا النخل الذي ظل مثمرا والذي 

بيده الشريفة لسلمان الفارسي ليفدي نفسه به، ظل مثمرا حىت طالته يد  غرسه النيب
، وردموا اخلندق الذي ُحفر يف حرب األحزاب، وأزالوا معظم جبل 1926القطع عام 

الرماة الذي شهد موقعة أحد، وأزالوا أضرحة محزة بن عبد املطلب ومصعب بن عمري، 
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ما يف مكانه قرب آابر بدر، وأزالوا وابقي شهداء أحد، وهدموا العريش الذي ظل مقا
سقيفة بين ساعدة اليت شهدت خالفة أيب بكر الصّديق، وغريها من املشاهد اإلسالمية 

 اليت تنميت لفرتة النبوة.
وي على أسياف النيب ودروعه وحرابه وأسرّته،  أما احلجرة النبوية فقد كانت حت

واليت كانت  1926حىت عام كلها أخذت ودمرت يف سابقة، وتلك اآلاثر ظلت ابقية 
 شاهد عيان حي على الوجود التارخيي لإلسالم.

وقد ظلت تلك اآلاثر مل يفكر أحد من املسلمني يف إزالتها حىت جاء الغزو 
 السلفي ليدمر اآلاثر ويطمس اهلوية.

وبسبب كل ذلك، قامت داعش احلركة اإلرهابية، بتطبيق الفتاوى السلفية، 
يف نينوى ابلعراق، وهدموا قرب الصحايب حجر بن ُعدي يف الشام، فهدموا قرب النيب يونس 

ابإلضافة إىل حرق الكنائس واملساجد اليت ال تتبع ملتهم، كما سبوا النساء وابعوهن يف 
 أسواق النخاسة املعاصرة.

وهكذا وجدان املسلمون أنفسهم يف صراعات داخلية، وال ننسى أنه نقلوا 
مريكي، فهلع الغرب، واعتربوا كل مسلم مشروعا إلرهايب،  احلرب إىل الغرب األوريب واأل

كما جند أن السلفية حترم السالم على املسيحي، وترفض هتنئتهم أبعيادهم، وتكفر من 
يزور حىت قرب النيب حممد عليه السالم، فانتشر ما ميكن تسميته بفقه الكراهية الذي جيلب 

 الفرقة والتشرذم، وهو ما ال جنده عند التصوف.
 خطورة السلفية

السلفية هي خطر على األمة اإلسالمية من جهتني: األوىل أهنا فكر هدام، ينشر الفنت، 
ويذيع األحاديث غري املتفق عليها، واعتربوا أن كل آايت التسامح منسوخة آبية السيف، 
وأن املسلم مطالب أبن يكره غريه ويقتلهم ويضّيق عليهم يف طرقهم، والفكر السلفي حيرّم 
املوسيقى وحتية العلم وحيرم قراءة القرآن بصوت عذب، وحيّرمون السينما والتلفاز، حيرمون 
السالم الوطين، ويعتربون األوطان ترااب جنسا، وهكذا خطورهتم تنبع من الفنت اليت ينشروها 

 بني املسلمني قبل غري املسلمني. 
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راء، إذ السلف والثانية يزعمون أهنم ينتسبون للسلف الصاحل والسلف منهم ب
الصاحل مل يكن ينشئ البدع ومل يكفر خمالفه مهما عارضه يف فكر أو عقيدة، ونضرب 
مثاال رائعا يف ذلك من العلماء األتقياء، كتلك العالقة املتينة اليت كانت تربط بني اإلمام 

 .51واإلمام احلسن البصري رغم اختالفهما يف بعض املسائل رمحه هللاجابر بن زيد 
لتعايش كان مسة أولئك الصاحلني، أما السلفية فهي فئة نشأت بعيدا عن فهذا ا

السلف الصاحل، ألهنا ترفض اآلخر وتتهمه ابلكفر وتعتدي عليه، واستعملت املال 
 سالحا.

 مميزات الصوفية ابملقارنة مع السلفيني
دة احرتامها أول ما مييز الصوفية عن السلفية، إنسانية األوىل وقسوة األخرَيني، فاألوىل لش

لإلنسان تضعه يف مقام القرب من هللا بدون وسائط السماسرة وجتار اإلميان، عرب 
االتصال املباشر أو "احللول" و"االحتاد" أو "املواجد" و"األحوال" وغري ذلك من املفاهيم 

 العرفانية الروحية.
تطبيق أما السلفية فتصالن ابإلنسان درجة من االحتقار، جتعل منه آلة مربجمة ل

وصفة يومية من التعاليم الفقهية، حبيث تلجم عقله وتطمس جذوه روحه وحتوله إىل كائن 
أبله ال يعرف من األلوان إال األسود واألبيض، بينما تزخر الطبيعة ابأللوان الزاهية البهية 

 واجلميلة.
واثين ما مييز الصوفية عن السلفيني، هو انشغال الصوفية مبتعهم الروحية 

ة، اليت ال يسعون من ورائها ال إىل سلطة وال منصب وال ترأس أو غلبة، واحرتاق الشخصي
السلفيني وعجلتهم من أجل بلوغ مناصب السلطة والغلبة إلحكام قبضتهم على الدولة 

 وممارسة الوصاية على عقول الناس وإحكام الطوق على رقاهبم.
لفية، فللصوفية واثلث ما مييزمها عن بعضهما سعة أفق الصوفية وضيق الس

أتويالهتم للنصوص الدينية أتخذهم إىل مشارف الروح، وتستكنه مواطن احللم واجلمال يف 
اإلنسان، ويف الكون وما وراء املوجودات، بينما حُيول السلفيون واإلخوان نصوص الدين 
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إىل عبارات منطية ماحقة وفقه مغلق، يفقر احلياة ويقتل ومضة اإلبداع، وهم يفعلون هذا  
 كله ابسم السماء، دون أن يكون الرّب قد اختذهم وكالء أو حمامني.

ورابع ما يفصلهما عن بعضهما البعض مجالية الصوفية روحا وجسدا ولغة 
وتصورا وختيال، وقبح السلفية مظهرا وخمربا وخياال وكالما، فاألوائل ال يتكلمون إال 

ة اليت جيدوهنا يف اجلدية والذكر، ليحدثوك عن فنائهم يف عشق املطلق، وعن متعتهم الروحي
دون أن يعتربوك أقل آدمية وأمهية منهم، ودون أن يلزموك مبا هم فيه من جتربة، بينما ال 
ينطق األواخر إال ليصرخوا أبصوات منكرة، فمنهم املتملق واملتحذلق، ومنهم الفظ الغليظ 

ا دامها وشرا مستطريا، القلب الذي ال يبشر إال لينفر، وهم ال يرون يف غريهم إال خطر 
فرتاهم يكيدون للكل حىت تنقلب مكائدهم عليهم، وهلذا يالزمهم اخلراب حيثما حلوا 

 وارحتلوا.
إن الفرق بني الصوفية من جهة والسلفية من جهة أخرى، هو مثل الفرق بني احملّبة 

بني احلضارة والكراهية، بني املوّدة واجلفاء، بني العشق والنقمة، بني احل لم واالنتقام، 
والبداوة، وأننا لو نزعنا قلوب السلفيني، ووضعنا بدهلا قلوب الصوفية لقّلت البلوى 

 ومخدت الفنت، وعاش الناس يف أمن وأمان.
إن اتريخ احلركات الصوفية يف إطار احلضارة اإلسالمية اتريخ حافل ابلومضات 

ل الدين الرومي"، املضيئة نقف فيها أمام حمطات مهمة، لعل أبرزها إسهاًما "جال
والصوفية ليست بدعة ولكنها استغراق يف التدين الصحيح واملضي يف رحلة العشق اإلهلي 
إىل حيث ميكن الوصول إىل مرحلة الطرح الصويف الكبري، الذي يضع صاحبه يف مكانة 
رفيعة خيتلط فيها التعبد ابلزهد ومتتزج فيها بساطة الدين وروعته بطقوس روحية، ال 

مع األصول الثابتة للعقيدة وال الشريعة، كما أهنا خترج من عباءة اجلدل الفقهي  تتعارض
لتصل إىل حالة من التوحد مع الذات الصافية، واملضي يف ذكر هللا بطرق خمتلفة، فيها 
إيقاع حي يربط املخلوق ابخلالق، بينما التطرف هو منط ابئس وايئس من اهلجرة الزمانية 

القرن الثالث اهلجري يف حماولة لتطويع النصوص يف خدمة  إىل كتاابت بعض فقهاء
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أهداف ال متت لصحيح الدين من قريب أو من بعيد، وهى أتتى نتيجة جرعات من 
 الشعور ابلعزلة وتكفري اآلخر ورفض حياة العصر.

إن التطرف داء لعني إذا أصاب شخًصا هوى به إىل احلضيض، وإذا أصاب 
مني، إن التطرف امتداد طبيعي للتعصب والغلو والتشدد يف مجاعة أخرجها من زمرة املسل

غري موضعه، وألن املتطرف يسعى إىل تغيري طبيعة اجملتمع ونظام الدولة وإجياد منط يريده 
هو ويتعايش معه دون غريه، لذلك ظهر اإلسالم السياسي لكي يكون ابًنا شرعًيا للتطرف 

 .52دنيوية ومصاحل سياسية واملغاالة وحماولة توظيف الدين خلدمة أغراض
 :53وخنوض يف أعماق املقارنة بني التصوف والتطرف

أواًل: لعل أبرز ما مييز اتريخ الصوفية عن غريها من اجلماعات اإلسالمية هي أهنا ال 
تسعى حنو ركوب موجة اإلسالم السياسي، فهي تتوازى أحيااًن مع الرهبنة املسيحية برغم 

ولكن نزعة الزهد واالنصراف عن طيبات احلياة جتعل للصوفية االختالفات الكبرية بينهما، 
شأاًن خاًصا يف التاريخ اإلسالمي كله، وهى مجاعات كثرية العدد، قوية التأثري، ولكنها ال 
متيل إىل استعراض عضالهتا، ألهنا وجدان روحي وليست قوة سياسية، لذلك كان أقطاب 

لون عداوة، وال يبشرون أبيديولوجية معينة، وال الصوفية دائًما حمل احرتام عن بعد، ال حيم
يتدخلون يف حياة الناس، فالفارق بني الصوفية والسلفية كبري وواضح، فالصوفية عالقة بني 

  .اإلنسان وخالقه، أما السلفية فهي اشتباك مع اجملتمع ابلقبول أو الرفض
اعة مغلقة اثنًيا: إن الصوفية متثل جيًشا سلمًيا خلدمة اإلسالم وليست مج

ابملنطق املاسوين للكلمة، إهنا روح متجددة وحب لآلخر واحرتام خليارات الغري، لذلك 
ا 
ً
عاشت عرب القرون دون صدام يذكر مع السلطات احلاكمة، رغم أن بعضها كان ظامل

ولقد اتسم  جيور أحيااًن على رجال الزهد وأصحاب النظرة الشفافة جتاه احلياة والناس.
دائًما بقبول التعايش املشرتك مع أصحاب الدايانت األخرى، فضاًل عن  الطابع الصويف

نزعة متأصلة تدعو إىل احرتام خيارات الغري، وإذا كانت الصوفية قد ارتبطت ابألعالم 
اخلضراء واإليقاع املوسيقى الراقي، فإهنا قد عرفت أيًضا التعددية والتشعب بني طرق 
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هللا، قد ختتلف يف األسلوب ولكنها تتوحد أمام  صوفية خمتلفة ومدارس متعددة يف ذكر
 .االندماج يف ذاته واالنصياع جلالله وعزتهي الغاية وه

اثلثًا: ال بد أن يتذكر علماء الفلسفة اإلسالمية أن احلركات الصوفية كانت 
مكواًن رصيًنا يف اتريخ الفلسفة عموًما ابعتبارها أم العلوم، وىف الفلسفة اإلسالمية 

ملا متيزت به من أتثري عميق يف اجتاهاهتا املختلفة ومدارسها املتعددة، فالصوفية  خصوًصا،
فلسفة قبل أن تكون عقيدة أو مذهًبا، إهنا سلوك إنساين يصل ابلفرد إىل حالة من السمو 

 .األخالقي واالرتفاع عن املباذل والرذائل واخلصومات
مية صافية احتضنت مدارس رابًعا: إن األزهر الشريف كان وال يزال قلعة إسال

التصوف وتفاعلت معها وسعت إىل نقائها، وما زال األزهر يذخر بشيوخ التصوف، وما 
 زال قادرا على جماهبة السلفية بكل صورها التكفريية.

خامًسا: إن الصوفية سالح إسالمي معتدل نرفعه يف وجه حماوالت الغلو 
ويعتمد على اخلرافة وال يدرك الداللة  والتطرف املشوبة ابلعناد الذي يستند إىل اجلهل

 احلقيقية لصحيح الدين.
ومن هنا فإن تشجيع بعض الطرق الصوفية والفلسفات الوسطية ميكن أن يؤدى إىل انتزاع 
فتيل اإلرهاب وإهناء فريوس العنف حتت مظلة اإلسالم الصحيح اخلايل من الشوائب 

أهل الكتاب وحيرتم الذين خيتلفون معه  واملتجه حنو الوسطية واالعتدال والذي يتواصل مع
 .54يف الرأي، فالداعية الصويف الصاحل ميكن أن يكون منوذًجا حًيا لإلسالم النقي والصايف

 اخلامتة
 :توصيات للمؤسسات العلمية اإلسالمية

كما رأينا اخلطر التكفريي، عرب التعّرف على أيديولوجيته ونط تفكريه، وكما نرى مجاعات 
ي، الذي ينسب نفسه لإلسالم، فالبد من تكاتف املسلمني للخروج من العنف السلف

الشر التكفريي املستطري، من خال تبين النهج الصويف، وذلك من أجل تبين الفكر الصويف 
رمسيا وشعبيا، والتصدي للثقافة التكفريية، ملنع الشباب املسلم من االنضمام للجماعات 



 حنو جتديد الفكر اإلسالمي واملؤسسات التعليمية واإلسالمية

380 

اعات تدرجييا، وبعدها هتدأ األمور، وتستقر األحوال، التكفريية، ومن مّث احنسار تلك اجلم
 ولو بعد فرتة متوقعة.

فال ميكن القضاء على فكر يف يوم وليلة، بل حتتاج رمبا جليل كامل ليتحقق 
املراد يف نشر ثقافة التسامح وقبول الغري، ونعلم جيدا أن األمر خطري، وليس بتلك 

 هو الطريق اآلمن الوحيد، لنهضة األمة. البساطة، وهو طريق طويل، ولكن يف النهاية
وقد تواصلت ابلفعل اهليئات اإلسالمية للوقوف ضد الفتاوى التكفريية، من كل 

 املذاهب اإلسالمية، ما عدا شيوخ السلفية، واتفقوا على ضرورة مواجهة فكر التكفري.
ر ولقد دعا على سبيل املثال "مرصد الفتاوى الشاذة والتكفريية"، التابع لدا

اإلفتاء املصرية إىل نشر التصوف الصحيح وتفعيل دوره فئ مواجهة التطرف واإلرهاب، 
مشرياً إىل أن الصوفية الصحيحة مثلت يف فرتات اترخيية واسعة خاصة يف أوقات األزمات 

وأكد املرصد ، 55وحفظ استقالل واستقرار األوطان وبث الطمأنينة والسالم يف اجملتمعات
، 56الصادر حتت عنوان "التصوف الصحيح ودوره يف مواجهة التطرف" يف تقريره الثالثني

أن التصوف الصحيح لديه إمكاانت كبرية يف املعركة ضد اإلرهاب والتطرف دفاًعا عن 
صحيح الدين وصورته احلقيقية، وعن الدولة ككيان جامع ألمال مواطنيها وحامية ألمنهم 

تعايشه السلمي، وأن الصوفية تعد ساحة  ومستقبلهم، وكذلك عن اجملتمع وسلمه األهلي و 
كبرية وممتدة جلذب الشباب الطامح لبذل اجلهد والطاقة يف سبيل خدمة دينه ووطنه، بعد 
أن أدرك خواء التنظيمات اإلرهابية واملتطرفة، اليت ال همَّ هلا سواء االستيالء على السلطة 

 .57واحلكم يف العديد من البالد العربية واإلسالمية
 ابملغرب وجامع وغريها مما ُصدر يف جامع القرويني البدء بتلك الفتوىميكن 

، وميكن تعميمها ومناقشتها بني علماء األمة من كافة املذاهب وكافة الزيتونة بتونس
املدارس الفكرية والفقهية، حىت الوصول لرسالة عمل موحدة للوقوف ضد التكفري، وال 

ساحمهم وثقافتهم غري اإلجبارية لغريهم، وهو ما  جند أفضل من أهل التصوف، كما ذكران لت
 كتبنا عنه يف هذا البحث.
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يف أشد االحتياج للعديد من قيم التصوف يف املسلم إن اجملتمع وخاصة الشباب 
مواجهته للتطرف واإلرهاب واليت أييت يف مقدمتها احملبة هلل ورسوله وللمجتمع واإلنسانية  

رب عز وجل، وأن هذه القيم متثل زادًا حقيقيًا يف ككل، ابعتبار أن اإلنسان بنيان ال
مواجهة قوى اإلرهاب والتطرف اليت احنرفت عن دين هللا وسنة نبيه الكرمي وأساءت إىل 

 .اإلسالم ونفرت منه
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 الفصل التاسع عشر
 م يف القرآن الكرمي يف ضوء مفرديت )اجلهل( و)اهلوى(مفهوم العل

 
 طه حممد آدم

 ملخص البحث:
لو نظران إىل كلمة )اجلهل( مثال ندرك بداهة أهنا حتمل املعىن املخالف )للعلم(، ولكن 
بدراسة هذه الكلمة قي القرآن الكرمي يتبني أهنا ال تقف عند هذا املعىن البسيط، بل تتعداه 
لتحمل مفهوما متكامال حلياة من يوصف هبذه الكلمة، فأما أن تصف حياته )ابلذاتية(، 

)ابلعرقية( أو أن تصفها )ابلعقالنية(. )فالذاتية( تتبدى حني مييل الفرد إىل  أو أن تصفها
حني قال:  ومثاله ما جاء على لسان يوسف  –البطن أو الفرج  –إشباع أحد شهوتيه 

َن اجْلَاِهِلنَي﴾ ]يوسف: قية( [. وأما )العر 33﴿َوِإالا َتْصِرْف َعّنِِ َكْيَدُهنا َأْصُب إِلَْيِهنا َوَأُكن مِِ
[، 45فمثال ما ورد يف قوله تعاىل: ﴿َواَنَدى نُوٌح راباُه فَ َقاَل َربِِ ِإنا اْبِّن ِمْن أَْهِلي﴾ ]هود:

يف هذه اآلية حتركت عاطفة األبوة لدى نوح عليه السالم، وغلب عليه التحيز )للعرق(، 
منظور واحد  أال  ونسي التحيز لقانون هللا املوضوعي الذي ينظر إىل مجيع الذين أُغرقوا من

استثناء ابنه من هذه  وأهنم هم عباد هللا الذين مل يؤمنوا هبذه العبودية؛ وهلذا ملا اراد نوح 
القاعدة وقع يف العرقية، ولذلك نصحه ربه ابإلقالع عن ذلك والرجوع إىل املوضوعية قائال: 

وهي إعتداد اإلنسان  –)العقالنية( [. وأما 46﴿ِإِّنِ أَِعُظَك أَن َتُكوَن ِمَن اجْلَاِهِلنَي﴾ ]هود:
فمثاهلا ما جاء يف قوله تعاىل: ﴿َوأَْقَسُموا اِبَّللِا َجْهَد أمَْيَاهِنِْم لَِئن َجاَءْْتُْم آيٌَة لايُ ْؤِمُننا  –بعقله 

[، هؤالء يزعمون أن عندهم من املقدرة العقلية اليت جتعلهم يفهمون 109هِبَا﴾ ]األنعام:
صلون بسبب هذا الفهم على اإلميان. ولكن هللا تعاىل يكذِِب هذا آايت هللا، ومن مث حي

الزعم، ويؤكِِد أنه مهما جاءهم من آايت تتحدث عن الغيب أو الشهادة فإنه ليس ابلضرورة 
كما قال تعاىل: ﴿َوَلْو أَن اَنا نَ زاْلَنا إِلَْيِهُم  أن يكون فهمهم إايها سببا يف حصوهلم على اإلميان،

الِئَكةَ 
َ
ْوَتى امل

َ
َوَلِكنا  َوَحَشْراَن َعَلْيِهْم ُكلا َشْيٍء قُ ُبالً ماا َكانُوا لِيُ ْؤِمُنوا ِإالا أَن َيَشاءَ اَّللاُ  وََكلاَمُهُم امل
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واليت  –[. وعليه، فقيم )الذاتية( و)العرقية( و)العقالنية( 111َأْكثَ َرُهْم ََيَْهُلوَن﴾ ]األنعام: 
ما هي إال قيم ممقوتة يف اإلسالم، يسميها ب)اجلهل( اترة،  –د يعتد هبا اإلنسان أميا اعتدا
 وب)اهلوى( اترة أخرى.

 )اجلهل(، )اهلوى(، )الذاتية(، )العرقية(، )العقالنية(. كلمات مفتاحية:
 

 املقدمة: العلم يف مواجهة أدواء الذاتية والعرقية والعقالنية
 لروحيةأوال: اإلنسان وثالثية احلياة اجلسدية والعقلية وا

يتكون اإلنسان من جانبني، جانب مادي ينتمي به إىل الطني الذي خلق منه، كما      
ينتمي إىل جانب )روحي( ميثِِل الطاقة اليت أعطت هذا الطني صفة احلياة، قال تعاىل: ﴿ِإِّنِ 

ُعوا َلُه َساِجِديَن﴾ َونَ َفْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحي فَ قَ  ( فَِإَذا َسوايْ ُتهُ 71َخاِلٌق َبَشرًا مِِن ِطنٍي )
(. ونتج من اجلانب املادي احلياة اجلسدية واليت تقوم ب)القوت( و)األمن(، 72-71)ص:

وأما اجلانب الروحي فتنتج عنه احلياة الروحية اليت ال قوام هلا إال ابلتوحيد، وهو الذي بدووره 
أَْطَعَمُهم ( الاِذي 3ا البَ ْيِت )َربا َهذَ  فَ ْليَ ْعُبُدوايعمل على استمرار حياة اجلسد. قال تعاىل: ﴿

ْن َخْوفٍ وَ  مِِن ُجوعٍ  (، فاحلياة الروحية )التوحيد( متت اإلشارة إليها 4-3)قريش: ﴾آَمنَ ُهم مِِ
أَْطَعَمُهم مِِن ﴾، وأما احلياة اجلسدية فقد متت اإلشارة إليها بعباريت ﴿فَ ْليَ ْعُبُدوابعبارة ﴿

ْن َخْوفٍ َو﴿ ﴾ُجوعٍ  فقد  -الذي يضمن إستمرار حياة اجلسد  -)التوحيد( ﴾. وآَمنَ ُهم مِِ
﴾ ُهم مُّْهَتُدونَ وَ  اأَلْمنُ أُْولَِئَك هَلُُم  َوملَْ يَ ْلِبُسوا ِإميَاهَنُم ِبظُْلمٍ  قال تعاىل عنه: ﴿الاِذيَن آَمُنوا

﴾، وأما عبارة ِبظُْلمٍ َومَلْ يَ ْلِبُسوا ِإميَاهَنُم  (. فالتوحيد مشار إليه بعبارة ﴿الاِذيَن آَمُنوا82)األنعام:
﴿أُْولَِئَك هَلُُم﴾ فتشري إىل ختصيص هؤالء املوحدين ابحلياة اجلسدية، وهي اليت ال نفزم إال 
بعنصريها )األمن( و)القوت(؛ فأما األول فقد ذكر صراحة يف اآلية يف قوله تعاىل: 

داية هنا تعبري عن ما ﴾، واهلُهم مُّْهَتُدونَ ﴿ ﴾، وأما الثاّن فقد أشري إليه بعبارة:اأَلْمنُ ﴿
 هداهم إليه من سبل لكسب قوْتم وفق مرضاته جل وعال.

ولكي يتمكن اإلنسان من القيام ب])العبادة( من جهة وب )حتقيق( حاجته للقوت      
واألمن البد له من إمكانيات تؤهله لذلك، وهذه اإلمكانيات هي احلياة العقلية، اليت جتعله 
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خطاب ططبيعة جسده واإلصغاء حلاجاته، وهو ما مساه  –ا وأيض -بعقل خطاب العبادة 
(. 50القرآن ب )اهلدى( يف قول هللا تعاىل: ﴿الاِذي أَْعَطى ُكلا َشْيٍء َخْلَقُه مُثا َهَدى﴾ )طه:

يف شكل )علم( بعد أن متتع حبيايت اجلسد  واحلياة العقلية هذه قد أعطيت آلدم 
(. وهذه احلياة العقلية منوط 30 اأَلمْسَاَء ُكلاَها﴾ )البقرة:والروح، قال تعاىل: ﴿َوَعلاَم آَدمَ 

هبتحقيق حيايت اجلسد والروح؛ وابلتايل، فجزء منها يكوِِن )العقل املادي( وآخر يكوِِن 
 )العقل الروحي(.

ولقد وصف هللا تعاىل احلياة اجلسدية هذه أبهنا )اخلياة الدنيا(، وذكر مراحلها، واصفا      
للعب( و)اللهو( و)الزينة( و)التفاخر والتكاثر يف األموال واألوالد(، جاء ذلك يف إايها ب)ا

َا  نْ َياقوله تعاىل: ﴿اْعَلُموا أَّنا َنُكمْ  َوزِيَنةٌ  َوهَلْوٌ  َلِعبٌ  احلََياُة الدُّ  َوَتَكاثُ ٌر يف اأَلْمَوالِ  َوتَ َفاُخٌر بَ ي ْ
و)اللهو( و)الزينة( هي مراحل احلياة  (﴾ احلديد. ويرى الباحث أن )اللعب(20َواأَلْوالِد )

اجلسدية للطفوقة والصبا والفتوة على التتايل، وهي مراحل تنم عن معرفة )الذات( وسط 
الوالدين واألقربني والراشدين، كما تنم عن إعتناد هذه )الذات( على هؤالء الراشدين يف 

 أتمني حاجات حياْتم اجلسدية. من )قوت( و)أمن( 
ة )التفاخر( فهي طور اخلروج من )الذاتية( للتعرف مث التقيُّد بقيم )املوضوع( وأما مرحل     

أو اجملتمع، وذلك إلحساسه ابآلخر )زوجه( الذي يرتبط به على أساس قيم هذا اجملتمع 
وأعرافه؛ وهذه هي مرحلة النضج العقلي الذي حيقق احلياة اجلسدية، وهو ما يسمى ببلوع 

 يتمكن فيها إبجناب الذرية اليت تعمل على إيصاله بعرقه، وهلذا احللم. أي هي املرحلة اليت
جاء وصف ذلك بكلمة )تفاخر( لداللة )العرق( على هذا التفاخر؛ كما جاء يف احلديث 

 .1الششريف: )إن هللا عز وجل قد أذهب عنكم عبية اجلاهلية وفخرها ابآلابء(
املرحلة اليت تعطي القوة هلذا )العرق( أو  وأما مرحلة )التكاثر يف األموال واألوالد( فهي     

ذاك من أجل بسط سيطرته وهيمنته على اآلخرين، وافد جاءت بعض اآلايت اليت يستشف 
 أِبَْمَوالٍ  َوأَْمَدْداَنُكم منها هذا املفهوم، من ذلك مثال قوله تعاىل: ﴿مُثا َرَدْداَن َلُكُم الَكراَة َعَلْيِهمْ 

 (﴾ اإلسراء، ومنه أيضا قوله تعاىل: ﴿َأاَن َأْكثَ ُر ِمنَك َماالً 6 َأْكثَ َر نَِفريًا )َوَجَعْلَناُكمْ  بَِننيَ وَ 
(﴾ الكهف. ودائما ا تكون هذه اهليمنة متمثلة يف )سن القوانني( على 34َوأََعزُّ نَ َفرًا )
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مقياس هذا العرق املهيمن، ومن مث )تطبيقها( على وفق رؤيته، فانظر إىل أهل النار كيف 
ِبنَي ) َوأَْوالًدا ن اآلخرة: ﴿َوقَاُلوا حَنُْن َأْكثَ ُر أَْمَواالً يقيسو  (﴾ سبأ، أي أن 35َوَما حَنُْن ِبَُعذا

 قوانني اآلخرة أيضا سوف حتابيهم وتكون يف صفهم، أليسوا هم األكثر أمواال وأوالدا!
احلياة اجلسدية وبذلك تتطور احلياة املادية من )الذاتية( اليت تنطوي على حتقيق حاجيت      

من )القوت( و)األمن(، مث يتطور األمر إىل التزاوج والتوالد لتأكيد هذه الذات وسط اجملتمع 
لتحقيق اإلنتصارات يف ساحات  –بفضل ماله وعياله  –العرقي، وأخريا يتطور هذا )العرق( 

ه الباحث الوغى لوضع القوانني اليت تؤكِِد هيمنته على األعراق األخرى، وهذه هي ما يسمي
بطور العقالنية، أي حتقيق احلياة للعرق أبساليب )مدينة( على الرغم من أهنا نتاج ألسالب 

 السيطرة واهليمنة، أبنوعها املختلفة.
أشارت إىل  -أيضا  –هذا ما وصفت به اآلية السابقة احلياة املادية، ولكن هذه اآلية      

َوَمْغِفرٌَة  ن اجلزاء: ﴿َويف اآلِخرَةِ َعَذاٌب َشِديدٌ احلياة الروحية حيث ذكرت )اآلخرة( وما فيها م
َن اَّللاِ  احلديد، وابلطبع ال َيازي هللا تعاىل عباده إال بعد إرسال  –(﴾ 20) َورِْضَوانٌ  مِِ

َعَث َرُسواًل ) الرسل، قال تعاىل: ﴿َوَما (﴾ اإلسراء. وهؤالء الرسل 15ُكناا ُمَعذِِِبنَي َحَّتا نَ ب ْ
أيتون ابلعلم الروحي بواسطة اللغة اليت يعقلوهنا، واليت  –الصالة والسالم أمجعني عليهم  –

َ هَلُْم﴾   ميكنهم هبا فهم ما أتوا به، قال تعاىل: ﴿َوَما أَْرَسْلَنا ِمن راُسوٍل ِإالا بِِلَساِن قَ ْوِمِه لِيُ َبنيِِ
 (.4)إبراهيم:

ليم آدم األمساء، لوجدان أن هذه األمساء ههي ولو فاران هذه اآلية ابآلية اليت ورد فيها تع     
اللغة، وابلتايل، فهذه اللغة هي )العقل الروحي( الذي به يعقل اخلطاب الروحي، وهو الذي 

 أييت ليقوِِم إعوجاج احلياة املادية واملتمثل يف )الذاتية( و)العرقية( و)العقالنية(.
 اثنيا: العلم املادي والعقلي والروحي

َنا إِلَْيَك       وهذا العلم الروحي يتمقل يف التوحيد والشريعة، قال تعاىل: ﴿وََكَذِلَك أَْوَحي ْ
ْن أَْمراَِن َما ُكنَت َتْدرِي َما  َوَلِكن َجَعْلَناُه نُوراً هناِْدي ِبِه َمن ناش اءُ  اإِلميَانُ  َوالَ  الِكَتابُ ُروحاً مِِ

(﴾ الشورى. ف )الكتاب( ميثل )التوحيد(، 52ِإىَل ِصرَاٍط مُّْسَتِقيٍم )َوإِناَك لَتَ ْهِدي  ِمْن ِعَباِدانَ 
َنا إِلَْيَك ُروحًا﴾ وهو أتكيد على  بينما )اإلميان( فيمثل )الشريعة(. وانظر إىل عبارة ﴿أَْوَحي ْ
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ال يتم احلصول عليها إال بتطبيق )التوحيد(  –واليت هي قوام احلياة املادية  –أن احلياة الروحية 
َناهُ لشريعة(، قال تعاىل: ﴿أََو َمن َكاَن َمْيتًا و)ا مَيِْشي بِِه يف النااِس  نُوراً َوَجَعْلَنا َلُه  فََأْحيَ ي ْ
 -(﴾ األنعام، ف )احلياة( هنا هي التوحيد، والشريعة هي )النور(، ونظريه قول النيب 122)

 أ القرآن كاحلي وامليت(.)مثل الذي يقرأ القرآن والذي ال يقر صلى هللا عليه وعلى آله وسلم: 
أما التوحيد فهو على ثالثة أنواع: توحيد اإللوهية وتوحيد امللك وتوحيد الربوبية، قال      

( ﴾ الفاحتة، اسم اجلاللة يدل على توحيد اإل لوهية، 1ِبْسِم اَّللِا الراْْحَِن الراِحيِم )تعاىل: ﴿
من قوله تعاىل: ﴿الراْْحَُن َعَلى الَعْرِش وامسه تعاىل )الرْحن( يدل على توحيد امللك، وذلك 

(﴾ طه، والعرش ال يستوي عليه إال امللوك، وأما إمسه )الرحيم( فيدل على توحيد 5اْستَ َوى )
الربوبية. وهذه اآلية هي جللب املنافع اليت تنطوي عليها الرْحة واليت عربت عنها البسملة 

 من خالل هذه األمساء الثالثة العظيمة. 
( 1وأما ما يقرأ لدفع الشر أو الضر، فقد جاء يف قوله تعاىل ﴿ُقْل أَُعوُذ بَِربِِ النااِس )     

كما جاء يف احلديث الشريف عن الناس   –( ﴾ الناس، وهي 3( إَِلِه النااِس )2َمِلِك النااِس )
تيب ، وهي تتحدث عن أنواع التوحيد الثالثة، ولكن بت 2والفلق: )ما تعوذ متعوذ ِبثلهما(

خمتلف عن ذاك الذي ورد يف االبسملة، وذلك ألن التوحيد يف البسملة هو من حيث نزوله 
من عند هللا تعاىل، وأما التتيب الذي يف سورة الناس فهو على وفق تطبيق اإلنسان هلذا 
التوحيد، فهو يبدأ ابلربوبية أوال، واليت يدل عليها إمسه تعاىل )الرب(، مث ينتقل إىل التحقق 

وحيد امللك، والذي يل عليه إمسه تعاىل )امللك(، وأخريا حيصل على توحيد اإللوهية اليت بت
 يدل عليها إمسه تعاىل )اإلله(.

كحال هو حال التوحيد، وذلك ألن   –على ثالثة أنواع  –أيضا  –وأما الشريعة فهي      
، واليت حتكم عالقة فردشريعة الالشريعة تالزم التوحيد وال تفارقه. فتوحيد الربوبية تالزمه 

اإلنسان بربه، وأما توحيد امللك ففيه شقان شق مييل به حنو الربوبية، ويسميه الباحث ملك 
، واليت حتكم العالقات األسرية بني األقربني من شريعة األسرة العرقيةالربوبية، وهو تالزمه 

نكاح وطالق وورثة وكفالة أيتام وحنو ذلك، وأما الشق الثاّن فهو الذي مييل به حنو اإللوهية 
، وهي الشريعة اليت ختكم شريعة األسرة الفكريةوبسميه البحاث ملك اإللوهيةن وتالزمه 
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بطها دين واحد كاإلسالم، حلفظ النفس واملال العالقات اإلجتماعية لألمة الواحدة، واليت ير 
كل املسلم على املسلم حرام: دمه وماله »والعرض حصرا، كما جاء يف احلديث الشريف: 

 . 3«وعرضه
وأما اجملتمع الذي توجد فيه أكثر من أمة، ولكل أمة دينها، فحينها حتكم هذا اجملتمع      

على حفظ نفس احلرمات اليت حتفظها  شريعة اجملتمع، وهي ِبثابة عقد إجتماعي يعمل
ونظري هذه الشريعة هي صحيفة املدينة،  –نقس وعرض ومال  –شريعة األسرة لفكرية 

ونظري هذا اجملتمع هو جمتمع املدينة الذي كان يضم املسلمني من مهاجرين وأنصارن ويهودا 
 من بطززن شَّت، وغريهم ممن أقام على شركه.

، وهي اليت حتكم عالقة اإلنسان املسلم بربه، شريعة النوافلتالزمه وأما توحيد اإللوهية ف     
وهو الذي يريد التقي يف هذه العالقة والتطور هبا لزايدة قربه من ربه، حَّت يصل مرحلة 

. 4«حَّت أحبهوما يزال عبدي يتقرب إىل ابلنوافل »)احلب(، كما جاء يف احلديث الشريف: 
غري مقيد بقوانني العلم املادي، وأهم هذه القانني هو أن وهذه املرحلة هي اليت يكون فيها 

فإذا أحببته كنت مسعه الذي »يكون مستجاب الدعاء، كما جاء يف احلديث الشريف: 
يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده اليت يبطش هبا، ورجله اليت ميشي هبا، ولئن سالّن 

 . 5«ألعطينه، ولئن استعاذّن ألعيذنه
 لنوافل هذه هي الشريعة اليت تتكفل بتزكية وتطهري أئمة احلق، وجعلهم قادرينوشريعة ا     

مل يعط شريعة اجملتمع )األلواح( إال بعد أن اعتكف  ونؤعلني حلمل الدعوة، فموسى 
مل يعط الرسالة إال بعد أن مارس  أربعني يوما يف جبل الطور، وكذلك النيب حممد 

اء. وأهل الكهف مل يرفع هللا ذكرهم إال بعد أن أووا االعتكاف تلو االعتكاف يف غار حر 
إىل الكهف. وأن أمة بّن إسرائيل مل تتمكن من بلوغ مرحلة القيادة إال بعد أن مكثت طويال 
يف سجن آل فرعون، حتت العذاب املعني، مث بعدخا أمكنها أ اإلعتاق، قال تعاىل: ﴿َونُرِيُد 

ُنا َعَلى الاِذيَن اْسُتْضعِ   (.5ُفوا يف اأَلْرِض َوجَنَْعَلُهْم أَئِماًة َوجَنَْعَلُهُم الَوارِِثنَي﴾ )القصص:َأن َّنا
وأيضا أن شريعة النوافل تؤهِِل جمموعة الناس الصاحلني الذين حيافظون على شريعة      

نُكمْ   األسرة الفكرية، وهم الذين مساهم القرآن ب )األمة(، كما جاء يف قوله تعاىل ﴿َوْلَتُكن مِِ
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ْفِلُحوَن﴾ )آل
ُ
نَكِر َوأُْولَِئَك ُهُم امل

ُ
ْعُروِف َويَ ن َْهْوَن َعِن امل

َ
 أُماٌة يَْدُعوَن ِإىَل اخَلرْيِ َوأَيُْمُروَن اِبمل

(، وهي )األمة( اليت وردت يف قوله تعاىل: ﴿َومماْن َخَلْقَنا أُماةٌ يَ ْهُدوَن اِبحْلَقِِ َوبِِه 104عمران:
 (.181يَ ْعِدُلوَن﴾ )األعراف:

وشريعة النوافل ال ترد ضمن الشرائع األخرى، وذلك خلصوصيتها ورفعتها، وهلذا جندها      
 –مبثوثة يف آايت بعينها مثل اآلايت اليت حتدثت عن إعتكاف زكراي أو إعتكاف مرمي 

يف سورة آل عمران، أو اآلايت اليت حتدثت عن أويل األلباب يف خواتيم  –عليهما السالم 
ران، واليت تبدأ من قوله تعاىل ﴿ِإنا يِف َخْلِق الساَمَواِت َواأَلْرِض َواْخِتالِف اللاْيِل سورة آل عم

(؛ أو اآلايت اليت حتدثت عن )عباد 190َوالن اَهاِر آلاَيٍت أُلْويل األَْلَباِب﴾ )آل عمران:
وردت يف الرْحن( يف آخر سورة الفرقان، أو اآلايت اليت حتدثت عن متحمي العقبة، واليت 

سورة البلد.والغريب أن اآلايت اليت تتحدث عن هؤالء غالبا ما تكون عزيزية وغري متكررة، 
 ورِبا تكون قد  وردت وملرة واحدة فقط يف القرآن الكرمي.

ومن اآلايت اليت حتدثت عن أنواع الشريعة املذكورة آنفا، قوله تعاىل: ﴿َوِإْذ َأَخْذاَن      
 َواْلَمَساِكنيِ  َواْليَ َتاَمى َوِذي الُقْرَب  َواِبْلَواِلَدْيِن ِإْحَساانً  تَ ْعُبُدوَن ِإالا اَّللاَ  الَ  ئِيلَ ِميثَاَق َبِّن ِإْسرَا

نُكمْ  َوأَِقيُموا الصاالةَ  َوُقوُلوا لِلنااِس ُحْسناً  ُتْم ِإالا قَِليالً مِِ  (83َوأَنُتم مُّْعرُِضوَن ) َوآُتوا الزاَكاةَ مُثا تَ َولاي ْ
َوأَنْ ُتْم  خُتْرُِجوَن أَنُفَسُكم مِِن ِداَيرُِكْم مُثا أَقْ َرْرتُْ  َوالَ  َتْسِفُكوَن ِدَماءَُكمْ   الَ   َوِإْذ َأَخْذاَن ِميثَاَقُكمْ 

نُكم مِِن ِداَيرِِهْم َتظَاهَ  ( مُثا أَنُتْم َهُؤالِء تَ ْقتُ ُلوَن أَنْ ُفَسُكمْ 84َتْشَهُدوَن ) ُروَن َوخُتْرُِجوَن َفرِيقًا مِِ
َوُهَو حُمَراٌم َعَلْيُكْم ِإْخرَاُجُهْم أَفَ تُ ْؤِمُنوَن  َوِإن أَيُْتوُكْم ُأَساَرى تُ َفاُدَوُهمْ  َواْلُعْدَوانِ  َعَلْيِهم اِبإِلمثِْ 

نْ َيا ِإالا ِخْزٌي يِف احلََياِة الدُّ  َفَما َجزَاُء َمن يَ ْفَعُل َذِلَك ِمنُكمْ َوَتْكُفُروَن بِبَ ْعٍض  بِبَ ْعِض الِكَتابِ 
(﴾ البقرة؛ وميكن 85اَّللاُ بَِغاِفٍل َعماا تَ ْعَمُلوَن )  َويَ ْوَم الِقَياَمِة يُ َردُّوَن ِإىَل َأَشدِِ الَعَذاِب َوَما

 بيان أنواع الشريعة فيمايلي:
 الَ  شريعة األسرة العرقية: وردت يف قوله تعاىل: ﴿َوِإْذ َأَخْذاَن ِميثَاَق َبِّن ِإْسرَائِيلَ  •

 َواْلَمَساِكنِي﴾، َواْليَ َتاَمى َوِذي الُقْرَب  َواِبْلَواِلَدْيِن ِإْحَساانً  وَن ِإالا اَّللاَ تَ ْعُبدُ 
 شريعة اجملتمع: وردت يف قوله تعاىل: ﴿َوُقوُلوا لِلنااِس ُحْسنًا﴾، •
 َوآُتوا الزاَكاَة﴾، شريعة الفرد: وردت يف قوله تعاىل: ﴿َوأَِقيُموا الصاالةَ  •
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َتْسِفُكوَن  الَ  كرية: وردت يف قوله تعاىل: ﴿َوِإْذ َأَخْذاَن ِميثَاَقُكمْ شريعة األسرة الف •
( مُثا أَنُتْم 84َوأَنْ ُتْم َتْشَهُدوَن ) خُتْرُِجوَن أَنُفَسُكم مِِن ِداَيرُِكْم مُثا أَقْ َرْرتُْ  َوالَ  ِدَماءَُكمْ 

نُكم َهُؤالِء تَ ْقتُ ُلوَن أَنْ ُفَسُكمْ   مِِن ِداَيرِِهْم َتظَاَهُروَن َعَلْيِهم اِبإِلمثِْ  َوخُتْرُِجوَن َفرِيقًا مِِ
َوُهَو حُمَراٌم َعَلْيُكْم ِإْخرَاُجُهْم أَفَ تُ ْؤِمُنوَن بِبَ ْعِض  َوِإن أَيُْتوُكْم ُأَساَرى تُ َفاُدَوُهمْ  َواْلُعْدَوانِ 
 َوَتْكُفُروَن بِبَ ْعٍض﴾. الِكَتابِ 

جلزاء( يالزم الشريعة؛ وهذا اجلزاء قد مرا وإذا كانت الشريهة تالزم التوحيد، فكذلك )ا     
( من سورة 20ذكره سابقا يف أنه جزء من احلياة الروحية، واليت ورد ذكرها يف آخر اآلية )

َن اَّللاِ  احلديد، يف قوله تعاىل: ﴿َويِف اآلِخرَِة َعَذاٌب َشِديدٌ  (﴾ احلديد. 20) َورِْضَوانٌ  َوَمْغِفَرةٌ مِِ
را ذكره يف اآلايت اليت حتدثت عن ميثاق بّن إسرائيل، يف قوله كما أن هذا اجلزاء قد م

نْ َيا َويَ ْوَم الِقَياَمِة يُ َردُّوَن ِإىَل   تعاىل: ﴿َفَما َجزَاُء َمن يَ ْفَعُل َذِلَك ِمنُكْم ِإالا ِخْزٌي يِف احلََياِة الدُّ
ُ ِبَغاِفٍل َعماا تَ ْعَمُلوَن ) َأَشدِِ الَعَذاِب َوَما  بقرة.(﴾ ال85اَّللا

ولكل شريعة جزاء، ومنه الدنيوي ومنه األخروي، كما جاء يف اآلية السابقة: ﴿ِإالا ِخْزٌي     
نْ َيا َويَ ْوَم الِقَياَمِة يُ َردُّوَن ِإىَل َأَشدِِ الَعَذاِب﴾ )البقرة: (. والعذاب األخروي قد 85يف احلََياِة الدُّ

ما فيهما النعيم أو العذاب. وأما العذاب زخرت به الكثري من اآلايت من ذكر اجلنة والنار، و 
اْلُمَهاِجرِيَن اَي َمْعَشَر »: الدنيوي، قمنه ما جاء يف احلديث الشريف الذي يقول فيه النيب 

يُ ْعِلُنوا هِبَا  مَلْ َتْظَهْر اْلَفاِحَشُة يِف قَ ْوٍم َقطُّ َحَّتا ََخٌْس ِإَذا ابْ تُِليُتْم هِبِنا َوأَُعوُذ اِبَّللِا أَْن ُتْدرُِكوُهنا: 
َوملَْ يَ ن ُْقُصوا  ِإال َفَشا ِفيِهْم الطااُعوُن َواأَلْوَجاُع الايِت ملَْ َتُكْن َمَضْت يف َأْسالِفِهْم الاِذيَن َمَضْوا؛

ِة اْلَمُئونَِة  ِننَي َوِشدا َعَلْيِهْم؛ َوملَْ مَيْنَ ُعوا زََكاَة السُّْلطَاِن  َوَجْورِ اْلِمْكَياَل َواْلِميزَاَن ِإال ُأِخُذوا اِبلسِِ
ِمْن الساَماِء َوَلْوال اْلبَ َهائُِم مَلْ مُيْطَُروا؛ َومَلْ يَ ن ُْقُضوا َعْهَد اَّللِا َوَعْهَد َرُسولِِه  اْلَقْطرَ أَْمَواهِلِْم ِإال ُمِنُعوا 

ُ َعَلْيِهْم َعُدوًّا ِمْن َغرْيِِهْم َفَأَخُذوا ب َ  تُ ُهْم ِبِكَتاِب ِإال َسلاَط اَّللا ْعَض َما يف أَْيِديِهْم؛ َوَما مَلْ حَتُْكْم أَئِما
نَ ُهم ُوا مماا أَنْ َزَل اَّللاُ ِإال َجَعَل اَّللاُ أَبَْسُهْم بَ ي ْ . وابلنظر إىل مفردات هذا احلديث 6«اَّللِا َويَ َتَخريا

اجلزاء الدنيوي اخلاص  جند أن كلمة )الفحشاء( وعبارة تطغيغ امليكياال وامليزان تشريان إىل
بشريعة األسرة العرقية. وأما منع الزكاة فتتعلق ابجلزاء الدنيوي اخلاص بشريعة الفرد؛ وأما 
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عبارة نقض عهد هللا وعهد رسوله فتتعلق ابجلزاء الدنيوي اخلاص بشريعة األسرة الفكرية. 
 جملتمع.وأما عدن احلكم ما أنزل هللا فيتعلق ابجلزاء الدنيوي اخلاص بشريعة ا

أن العلم الروحي يتكون من ثالثية )التوحيد( و)الشريعة(  -مما سبق  –وعليه، يتبني لنا      
هبذا  –و)اجلزاء(؛ وهو ما ت تعريفه بثالثية )الكتاب( و)احلكم( و)النبوة(، وهي اليت وردت 

ُ ﴿َما َكاَن لَِبَشٍر ثالث مرات يف القرآن الكرمي، منها قوله تعاىل:  –التتيب  أَن يُ ْؤتَِيُه اَّللا
نِيِِنَي ِبَا  الِكَتاَب َواحلُْْكَم َوالن ُّبُ واةَ  مُثا يَ ُقوَل لِلنااِس ُكونُوا ِعَباداً يلِِ ِمن ُدوِن اَّللِا َوَلِكن ُكونُوا َرابا

الِئَكَة َوالناِبيِِنَي أَْراَبابً ( َوالَ أَيُْمرَُكْم أَن تَ تاِخذُ 79ُكنُتْم تُ َعلُِِموَن الِكَتاَب َوِبَا ُكنُتْم َتْدُرُسوَن )
َ
وا امل

ف )الكتاب( ميثل )توحيد الربوبية  (.80َأأَيُْمرُُكم اِبْلُكْفِر بَ ْعَد ِإْذ أَنُتم مُّْسِلُموَن﴾ )آل عمران:
بلوازمه(، وأما )احلكم( فيمثل )توحيد امللك بلوازمه(، وأما )النبوة( فتمثل )توحيد اإللوهية 

 بلوازمه(.
ا دليل هذه الثالثية )الكتاب واحلكم والنبوة( وما يالزم كل منها من )التوحيد وأم     

إن أحدكم لُيجمع خْلقه يف بطن : »والشريعة واجلزاء( من احلديث الشريف، فقول النيب 
أمه أربعني يوماً، مث يكون يف ذلك علقة مثل ذلك، مث يكون يف ذلك مضغة مثل ذلك، مث 

، عمله، و أجله، و رزقهينفخ فيه الروح، ويؤمر أبربع كلمات: يكتب يرسل هللا إليه املَلك ف
، فمفردات )رزقه( و)أجله( متاثالن مفرديت )القوت( و)األمن( 7احلديث «شقي أو سعيدو 

اللتني ورد ذكرمها آنفا، ومها متثالن )توحيد الربوبية بلوازمه(، وأما مقردة )عمله( فتمثل 
 مفرديت )شقي أو سعيد( فتمثالن )توحيد اإللوهية بلوازمه(.)توحيد امللك بلوازمه(، وأما 

 اثلثا: معاجلة العلم الروحي للحياة املادية
من مبدأي )القوت(  –يف أبسط صورها  –الذاتية هي حماولة حتقيق احلياة اجلسدية      

قيق هذا و)األمن(؛ ودائما جند أن القوت يرمز إىل شريعة الفرد، أي الطريقة اليت هبا ميكنه حت
القوت؛ بينما يرمز األمن إىل التوحيد، ويتمثل هذا األمن يف صحة اجلسد أو مسكن هذا 

صلى هللا عليه وسلم: )من أصبح  –اجلسد الذي حيميه من الغوائل والعوادي، قال النيب 
معاىف يف بدنه، آمنا يف سربه، عنده قوت يومه فكأَّنا حيزت له الدنيا(، والدنيا هنا إشارة 

 حلياة اجلسدية، و)األمن( استمل غلى معافاة اجلسد واألمن من األعداء. إىل ا
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واليت ورد  –عليه السالم  –وعالقة القوت بشريعة الفرد قد ورد ذكرها يف قصة آدم      
َها َرَغداً َحْيُث  َوَزْوُجَك اجلَناةَ  ﴿َوقُ ْلَنا اَي آَدُم اْسُكْن أَْنتَ ذكرها يف قوله تعاىل  ُتَماوَُكالَ ِمن ْ  ِشئ ْ

(، يتنب حتقيق )األمن( من عبارة 35َواَل تَ ْقَراَب َهِذِه الشاَجَرَة فَ َتُكواَن ِمَن الظااِلِمنَي﴾ )البقرة:
َها َرَغداً َحْيُث  ﴿اْسُكْن أَْنتَ  َوَزْوُجَك اجلَناَة﴾، وأما حتقيق )القوت( فبينته عبارة ﴿وَُكاَل ِمن ْ

ُتَما﴾، وأما شريعة الفرد فقد ُكلِِ  ف هبا آدم بعد حتقيق مبدأي حياته، وتتمثل يف املنع من ِشئ ْ
وهذا )األكل( متعلق ب)القوت(، أي  –)َواَل تَ ْقَراَب َهِذِه الشاَجرََة (  –أكل شجرة يعينها 

 أن شريعة الفرد متعلقة هبذا املبدا.
ليقيم وابلتايل، فإن أساس شريعة الفرد هي بيان األكل احلالل الذي يؤهِِل اإلنسان      

عالقته مع ربه، ألن هللا تعاىل ال يقبل ذاك الذي ال يراعي احلالل يف مطعمه، كما جاء يف 
ِإنا هللاَ طَيٌِِب اَل يَ ْقَبلُ ِإالا طَيًِِبا، َوِإنا هللاَ أََمَر اْلُمْؤِمِننَي ِبَا أََمَر بِِه اْلُمْرَسِلنَي، »احلديث الشريف: 

ُل ُكُلوا ِمَن الطايَِِباِت َواْعَمُلوا َصاحِلًا، ِإِّنِ ِبَا تَ ْعَمُلوَن َعِليٌم )املؤمنون: فَ َقاَل: ﴿اَي أَي َُّها الرُّسُ 
( مُثا ذََكَر 172)البقرة:  ﴾(، َوقَاَل: ﴿اَي أَي َُّها الاِذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمْن طَيَِِباِت َما َرَزقْ َناُكمْ 51

، َوَمْطَعُمُه َحرَاٌم، ، اَي َربِِ  الراُجَل يُِطيُل الساَفَر َأْشَعَث أَْغرَبَ، مَيُدُّ يََدْيِه ِإىَل الساَماِء، اَي َربِِ
 .8«َوَمْشرَبُُه َحرَاٌم، َوَمْلَبُسُه َحرَاٌم، َوُغِذَي اِبحْلَرَاِم، فََأَّنا ُيْسَتَجاُب ِلَذِلكَ 

وحتقيق احلياة اجلسدية عن طريق الذاتية يؤدي إىل تعاطي احلرام، والقرآن يصف      
احملرمات من األطعمة بكلمة )الرجس(، كوصفه ااَخر )وهي طعام( وأيضا وصفه للميسر 

َا اخلَْمرُ  ْيِسرُ  )وهو مال( ابلرجس يف قوله تعاىل ﴿اَي أَي َُّها الاِذيَن آَمُنوا ِإَّنا
َ
َواأَلْزالُم  بُ َواألَنَصا َوامل

ْن َعَمِل الشاْيطَانِ  (، واآلية تبني أن كل ما 90فَاْجَتِنُبوُه َلَعلاُكْم تُ ْفِلُحوَن﴾ )املائدة: رِْجٌس مِِ
 –أيضا  –هو رجس ما هو إال عمل من أعمال الشيطان اليت ينبغي جتنبها. ومن ذلك 

َتًة أَْو َدًما قوله تعاىل ﴿ُقل الا َأِجُد يِف َما أُوِحَي ِإيَلا حُمَرا  ًما َعَلٰى طَاِعٍم يَْطَعُمُه ِإالا أَن َيُكوَن َمي ْ
 (.145﴾ )األنعام:فَِإناُه رِْجسٌ ماْسُفوًحا أَْو حلََْم ِخنزِيٍر 

ومن هنا ميكننا أن نالحظ أن )الذاتية( يغذيها وينميها )الرجس(، حَّت يصبح هذا      
ُتْم إِلَْيِهْم  )الرجس( هو الصفة املعنوية للذايت، قال تعاىل: ﴿َسَيْحِلُفوَن اِبَّللِا َلُكْم ِإَذا انَقَلب ْ

ُْم رِْجٌس﴾ )الت ُهْم ۖ ِإهنا ُهْم ۖ فََأْعرُِضوا َعن ْ (. وِبا أن الذاتية هي رجس، وهي 95وبة: لِتُ ْعرُِضوا َعن ْ
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ابلتايل متثل اللبنة اليت تنبّن عليها )العرقية( و)العقالنية(، صار العالج مشتمال للبلسم الذي 
وتطهريهم من هذه الذاتية:  –يف عالج الرجال  –أييت على هذه األدواء مجيعا، قال تعاىل 

ُرهُ  َوَصلِِ َعَلْيِهْم ِإنا َصالَتَك َسَكٌن هلاُْم﴾ )التوبة:  َوتُ زَكِِيِهم هِبَا مْ ﴿ُخْذ ِمْن أَْمَواهِلِْم َصَدَقًة ُتَطهِِ
هو أول سبل العالج )التطهري( من  –ابلنسبة للرجال  –(، اآلية تبني أن إنفاق املال 103

هذه الذاتية، وبعدها أييت دور العالج من العرقية، والذى مساه هنا ب )التزكية(؛ زأما آخر 
لعالج فيكون من  العقالنية، وذلك بصالة النيب على الذين ينفقون أمواهلم، خطوات ا

ويتزكون من غرقهم، لكي ْتدأ ثورة أنفسهم، ويتربأ كل منهم من قواته الذهنية واالستنباطية 
لينعدم ركونه إليهما  بل يكون التصديق هو حاله، كما هو حال العلماء الراسخني، الذين 

لتسليم له، وعدم اإلدعاء أبن هلم القدرة على أتويل النصوص: ذكرهم هللا تعاىل اب
ْن ِعنِد رَبَِِنا﴾ )آل عمران:   (.7﴿َوالرااِسُخوَن يف الِعْلِم يَ ُقوُلوَن آَمناا بِِه ُكلٌّ مِِ

وأما عالج النساء من الذاتية وتطهريهم منها فقد ورد يف قوله تعاىل: ﴿َوقَ ْرَن يِف بُ ُيوِتُكنا      
َ َوَرُسوَلُه ۚ َواَل  ُ  َترَباْجَن َترَبَُّج اجْلَاِهِلياِة اأْلُوىَلٰ ۖ َوأَِقْمَن الصااَلَة َوآِتنَي الزاَكاَة َوأَِطْعَن اَّللا َا يُرِيُد اَّللا ِإَّنا

رَُكْم َتْطِهريًا﴾ )األحزاب: ذاتية (، وِبا أن دوافع ال33لُِيْذِهَب َعنُكُم الِرِْجَس أَْهَل اْلبَ ْيِت َويَُطهِِ
ابلنسبة للنساء هي غري املال، كما هو حال الرجال، بل هي ما يتوافق وتكوينهن اجلسدي، 
من حيث السفور وإظهار زينة هذا اجلسد للرجل، لذلك كان التطهري قد بدا من هذا 

وىَلٰ﴾، واآلية تؤكِِد على الباب، فقال تعاىل: ﴿َوقَ ْرَن يف بُ ُيوِتُكنا َواَل َترَباْجَن َترَبَُّج اجْلَاِهِلياِة اأْلُ 
أن خمالطة املرأة للرجال وهي متزينة إَّنا هو من شيم اجلاعلية األوىل، وابلتايل وصقها ابلرجس، 
وبتك هذا اإلختالط يف حال التزين، يبدأ أول مراحل العالج، أال وهو إذهاب هذا الرجس: 

وختصص هذا ابلنساء، بل مشل  ﴿لُِيْذِهَب َعنُكُم الِرِْجَس﴾، واآلية مل تقل )ليذهب عنكن(
وذلك ألن هذا األمر ال يتم إال ابلرجال، وعندما يفشلون يف  –الرجال والنساء  –اجلميع 

 دورهم ال يعم املرض النساء وحسب بل كل اجملتمع.
وأما املرحلة الثانية للعالج فهي التطهرير، وليت ال ميكن احلصول عليه إال إبقامة الصالة      

 اة، وهو تصديقا لقوله تعاىل: ﴿َوأَِقِم الصاالَة ِإنا الصاالَة تَ ن َْهى َعِن الَفْحَشاءِ وإيتاء الزك
(؛ ومن داللة كلمة الفحشاء نفهم أن املرحلة الثانية للعالج ما 45َواْلُمنَكِر﴾ )العنكبوت: 
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احل هي إال إمتداد للمرحلة األوىل، واليت ال ميكن للعالج أن يثمر إال هبا. وأما اثلث مر 
العالج هو ترك العقالنية، واإلنقياد ألمر هللا تعاىل ولرسوله: ﴿َوأَِطْعَن اَّللاَ َوَرُسوَلُه﴾. وهذه 
الطاعة فيها إشارة لطاعة الزوج، الذي هو ويل أمر زوجته، كما جاء يف احلديث الشريف: 

ففرغت  احلصني بن حمصن: )أن عمة له أتت النيب صلى هللا عليه وسلم يف حاجة الذي رواه
من حاجتها فقال هلا النيب صلى هللا عليه وسلم: )أذات زوج أنت؟(، قالت نعم؛ قال: 
)كيف أنت له؟(؛ قالت: ما آلوه إال ما عجزت عنه. قال: )فانظري أين أنت منه، فإَّنا 

 .9هو جنتك وانرك(
 

 املبحث األول: اجلهل وحماولةة تغيري العلم
الكرمي، وهي قد وردت بصيغيت )جهل( و)جاهل(؛ لقد ت مجع كلمة )اجلهل( من القرآن 

فوردت األوىل َخس مرات، لبنما ورردت الثانية أربعة عشر مرة. وبعد دراسة هاتني الكلمتني 
تبني أن )اجلاهل( دائما حياول تغيري العلم أو القانون الثابت، الذي انبىن عليه الكون 

التوحيد( و)الشريعة( و)اجلزاء(، واإلنسان، وجاءت الرسل لبيان هذا العلم، نت خالل )
 وهي املتضمنة يف ثالثية )الكتاب( و)احلكم( و)النبوة(.

ولقد ُوِجَد ابإلستقراء أن )اجلهل( قد حاول تغيري قانون الكتاب، كما حاول تغيري      
 قانون احلكم، وكذلك حاول تغيري قانون النبوة. وسوف نستعرض بعضا من هذه األمثلة. 

 )تغيري( قانون الكتاباجلهل أوال: حماولة 
لِْلُفَقرَاِء الاِذيَن ُأْحِصُروا يِف َسِبيِل ﴿وردت يف هذا الشأن آيتان األوىل هي قوله تعاىل:      

 ْم اَل اَّللِا اَل َيْسَتِطيُعوَن َضْراًب يف اأْلَْرِض حَيَْسبُ ُهُم اجْلَاِهُل أَْغِنَياَء ِمَن الت اَعفُِّف تَ ْعرِفُ ُهم ِبِسيَماهُ 
(، ولقد وصف 273)البقرة: ﴾َيْسأَُلوَن النااَس ِإحْلَافًا ۗ َوَما تُنِفُقوا ِمْن َخرْيٍ فَِإنا اَّللاَ ِبِه َعِليمٌ 

هؤالء ابجلهل ألهنم حصروا مالحظتهم على صفة من صفات األعنياء أال وهي عدم سؤال 
الحظة إىل مالحظة غريهم، ملا هم فيه من الغىن. ولكن لو ختطى هؤالء )اجلهال( هذه امل

لعلموا مدى  -الذين ال ميلكون جمرد املأوى  -أعمق، وهي النظر إىل حال أهل الُصفة، 
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فقرهم وفاقتهم. أي ابملالحظة القاصرة حاول هؤالء تغيري حال أهل الُصفة من الفقر إىل 
 الغىن.
يصدر أحكاما وهذه اآلية فيها اتبيه ألْن يقوم اإلنسان ابلفحص الشامل للظاهرة، وأال     

من النظر البسيط والسطحي لئال يوسم ابجلهل؛ فاآلية تضع املقاييس الدقيقة للفحص 
أي  -البصري، ومن مثاا إصدار األحكام السليمة. ولقد مسْت العرب قدميا هذه امللكو 

 ابلفراسة. -ملكة الفحص البصري السليم 
قَاَل ﴿ون العام فقوله تعاىل: وأما اآلية الثانية اليت حتدثت عن حماولة تغيري القان

(، وصفوا ابجلهل ألهنم 89)يوسف: ﴾َهْل َعِلْمُتم ماا فَ َعْلُتم بُِيوُسَف َوَأِخيِه ِإْذ أَنُتْم َجاِهُلونَ 
﴿ِإْذ قَاُلوا لَُيوُسُف يريدون تغيري قانون حنان األبوة جتاه اإلبن األصغر، كما جاء يف التنزيل 

 (.8َنا ِمناا﴾ )يوسف:َوَأُخوُه َأَحبُّ ِإىَل أَبِي
 )تغيري( قانون احلكماثنيا: حماولة اجلهل 

 حماولة تغيري قانون التوحيد
اآلايت اليت وردت هنا هي بشأن توحيد الربوبية، وهو يتعلق خبلق اخللق، وأتمني      

حاجيت احلياة هلذا اخللق من )قوت( و)أمن(، وأخريا حالص هذه الربوبية على سيادة إرادة 
احلياة )اجلسدية(، أي أن كل سلوك الكائنات ما هة إال نزوع طبعي ابهلرب من املوت حنو 

. والكفر هبذه الربوبية هو حماولة تغيري الكفار هلذه احلحقائق اليت متتلكها 10التمسك ابحلياة
 ىل خملوقات خيتعوهنا من خياهلم، وهذا ما يسمى ب)الشرك(.‘الربوبية، وحماولة إسنادها 

ْوا َوَجاَوْزاَن بَِبِّن ِإْسرَائِيَل اْلَبْحَر فَأَت َ ﴿ومن اآلايت اليت وردت هبذا الشأن قوله تعاىل:      
ًا َكَما هَلُْم آهِلٌَة ۚ قَاَل إِ  ُْم ۚ قَاُلوا اَي ُموَسى اْجَعل لاَنا ِإهلَٰ ناُكْم َعَلٰى قَ ْوٍم يَ ْعُكُفوَن َعَلٰى َأْصَناٍم هلا

(، لو علمنا أن قصارى ما يطلبه عباد األصنام من أصنامعم 138)األعراف: ﴾قَ ْوٌم جَتَْهُلونَ 
أمني )القوت( و)األمن(، لعلمنا أن هؤالء العاكفون هو حتقيق احلياة اجلسدية، وذلك بت

ألصنامهم إَّنا يريدون منها ذلك. وهذا هو دأب املشركني يف كل زمان ومكان، كما قال 
ُْم َعَصْوّن َوات ابَ ُعوا َمن ملاْ يَزِْدُه تعاىل عن قوم نوح:  (، 21ِإالا َخَسارًا﴾ )نوح: َوَلُدهُ وَ  َمالُهُ ﴿ِإهنا

قال له  –أول من بدل دين العرب  -أبو خزاعة  11مرو بن ربيعة بن حليأو كما قيل لع
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؛ 12هبا على العدو" نستنصرهبا املطر، و  نستقيأصحاب األصنام حني جلبها من الشام: " 
 فعبارة )نستقي( تدل على )القوت( بينما )نستنصر( ففتدل على )األمن(. 

 احلاجتني )القوت واألمن( وليس و)الرب( سبحانه وتعاىل هو وحده الذي حيقق هاتني     
األصنام أو غريها؛ وابلتايل، هؤالء وصفوا ب)اجلهل( ألهنم يريدون أن يغريوا حقيقة ال 
ميكن تغيريها، أي سلبها من )الرب( ونسبها إىل من ال يضر وال ينفع وال يغّن شيئا، كما 

َيْسَمُع َواَل يُ ْبِصُر َواَل يُ ْغِّن  الَ  األبيه: ﴿اَي أََبِت ملَ تَ ْعُبُد مَ  –عليه السالم  –قال إبراهيم 
 (. 42َعنَك َشْيئًا﴾ )مرمي:

ِ أَتُْمُروِّنِ أَْعُبُد أَي َُّها اجْلَاِهُلونَ ﴿وأما اآلية الثانية فقوله تعاىل:       (، 64)الزمر: ﴾ُقْل أَفَ َغرْيَ اَّللا
غري أن هناك كانت  -( من سورة األعراف 138اآلية ) –هذه اآلية شبيهة ابآلية السابقة 

تتحدث اآلية عن عبدة األصنام )املشركون(، بينما هنا فهي تتحدث عن من يْدُعون لعبادة 
س(، وهم هذه العبادة، وإذا كان العبدة ُيَسمْون ب )املشركني( فهؤالء الدعاة ُيَسمْون ب )اجملو 

الذين يتمتعون بنفوذ أعلى من املشركني، بل هم من يدعوهنم للشرك، ورِبا يكونون هم سدنة 
األصنام أو سدنة املعبد، ولقد وصف هللا تعاىل عالقة اجملوس ابملشركني يف التعبري: قال تعاىل 

ِل َوالن اَهاِر ِإْذ أَتُْمُرونَ َنا أَن ناْكُفَر اِبَّللِا ﴿َوقَاَل الاِذيَن اْسُتْضِعُفوا لِلاِذيَن اْسَتْكرَبُوا بَْل َمْكُر اللايْ 
(، ف)املستكربين( هم )اجملوس( بينما )املستضعفني(، فهم 33)سبأ: َوجَنَْعَل لَُه أَنَداًدا﴾

 )املشركني(.
غلما أبنه يوجد هناك من هم على مستوى أعلى خيدمه هؤالء اجملوس أنفسهم، وهذا ال 

عبود بشرا، وهو يسمى ب )الصابئ(، كحال فرعون أو النمرود، بينما يكون إال إذا كان امل
جموسه هم هامان وقارون وجنودمها من السحرة وغريهم، وأما املشركون فهم عامة الناس، 

الذين قال فيهم هللا  الذين يستخفهم منصب هامان أو مال قارون أو زينة فرعون، فهم
﴿َلَعلاَنا نَ تاِبُع الساَحرََة الذين قالوا: (، أو هم 54وُه﴾ )الزخرف:تعاىل: ﴿فَاْسَتَخفا قَ ْوَمهُ فََأطَاعُ 

 (. 40ِإن َكانُوا ُهُم الَغالِِبنَي﴾ )
وعليه، نستنبط من اآلية اليت بني أيدينا أن هؤالء اجملوس ُوصفوا ب )اجلهل( ألهنم أرادوا      

هم ألنه يدعوا لعبادة هللا تغيري الواقع من أن يكون من يدعونه هو أوىل هبذه الوظيفة من
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وحده، ولكن قلبوا الواقع وأرادوا أن يكونوا هم الدعاة ألمر ال ميكن أن يكون، أال وهو 
 عبادة األصنام دون عبادة هللا تعاىل.

 حماولة تغيري شريعة الفرد
شريعة الفرد تتضمن التشريع اخلاص ابألطعمة وبقواعد اإلسالم، من صال وإنفاق      

ِإْذ قَاَل ُموَسٰى لَِقْوِمِه ﴿ومن اآلايت اليت وردت يف هذا الشأن قوله تعاىل: وصوم وحنوها؛ 
 ﴾َل أَُعوُذ اِبَّللِا أَْن َأُكوَن ِمَن اجْلَاِهِلنيَ ِإنا اَّللاَ أَيُْمرُُكْم أَن َتْذحَبُوا بَ َقرًَة ۖ قَاُلوا أَتَ تاِخُذاَن ُهُزًوا ۖ قَا

مما يلحقه من صفة اجلهل لو كان ما يتهمه به قومه  (، استعاذ موسى 67)البقرة:
 صحيحا؛ وذلك أن هذا االْتام ينطوي على اْتام آخر، أال وهو أن نبيهم موسى 

يستخدم إسم هللا لكي يفرض عليهم قوانينا تكلفهم إنفاق املال )ذبح بقرة(، فاستعاذ 
 من ذلك ألنه نيب، حقيق على أن ال يقول على هللا إال احلق.  موسى 
وابلطبع، فإن استخدام اسم هللا تعاىل يف فرض قوانني أو إقامة معابد أو تقديس أشياء      

 –أيضا  -ية من جهة حماولة هؤالء كسب املال؛ ولكنه مادية، يدخل يف الكغر ابلربوب
كفر بتوحيد امللك ألن من يسلك هذا السلوك إَّنا يشارك هللا جل شأنه يف سن القوانني 

 . 13والتشريعات، وهو أمر خاص بتوحيد امللك
 حماولة تغيري شريعة األسرة العرقية

و حياولوا أن يعطلوه عندما هنا حياول اجلهال تغيري القانون لكي خيدم عرقهم، أ      
َواَي قَ ْوِم اَل َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َمااًل ۖ ِإْن َأْجرَِي ِإالا ﴿ال يوافقهم. من ذلك مثال قوله تعاىل: 

ِْم  ُم مُّاَلُقو َرهبِِ  ﴾ونَ َولَِٰكّنِِ أَرَاُكْم قَ ْوًما جَتَْهلُ َعَلى اَّللِا ۚ َوَما أاََن ِبطَارِِد الاِذيَن آَمُنوا ۚ ِإهنا
(، هنا يبني هللا تعاىل القيم اليت يؤمن هبا الكفار، من حيث امتالك )املال( 29)هود:

فقد  -يف هذه اآلية  –و)العزوة(، ومها قد أشران إليهما آنفا. فأما تقييمهم )للمال( 
تبني من خوفهم أن َييب منهم نبيهم املال نظري ما يدعوهم إليه، كما يفعل سدنة 

 .﴾اَل َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َمااًل ۖ ِإْن َأْجرَِي ِإالا َعَلى اَّللاِ ﴿م مهوان: املعابد، فقال هل
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وأما تقيمم للعزوة فقد ظهر من ازدرائهم ملن تبعه منهم، من ضعفاء الناس، فطلبوا     
أن يؤمنوا بدعوته، فراد عليهم  -وهم علية القوم  –منه أن يطرد هؤالء أن أراد منهم 

 . ﴾أاََن ِبطَارِِد الاِذيَن آَمُنواَوَما ﴿قائال: 
وهااتن مها قيمتا اجلاهلية يف كل مكان وزمان، حَّت مع املؤمنني من بّن إسرائيل      

َنا وَ فقد جادلوا نبيهم يف قائدهم الذي اختاره هلم فقالوا:  ْلُك َعَلي ْ
ُ
حَنُْن ﴿َأَّنا َيُكوُن َلهُ امل

الِ ملَْ وَ َأَحقُّ اِبْلُمْلِك ِمْنُه 
َ
َن امل (، واألمثلة يف هذا الشأن 247)البقرة:  ﴾يُ ْؤَت َسَعًة مِِ

عليه السالم  –كثرية. وعليه، فإنه بناء على هاتني القيمتني اجلاهليتني أراد قوم نوح 
 -أن ميلوا عليه قيمهم ويهيمنوا هبا على قيم دعوة احلق، ومل يدروا أن دعوة احلق  –

اتني القيمتني الشائعتني، أنظر إىل دين اإلسالم ما جاءت إال هلدم ه -لكل الرسل 
ُم اِبْلَغَداِة كيف أب على رسول اإلسالم قيم جهال زمانه:  ﴿َوالَ َتْطرُِد الاِذيَن يَْدُعوَن َرهبا

ِمْن ِحَساِبَك َعَلْيِهم مِِن   َواْلَعِشيِِ يُرِيُدوَن َوْجَهُه َما َعَلْيَك ِمْن ِحَساهِبِم مِِن َشْيٍء َوَما
 (.52َشْيٍء فَ َتْطُرَدُهْم فَ َتُكوَن َمَن الظااِلِمنَي﴾ )األنعام:

ُغونَ ﴿قوله تعاىل:  0أيضا  –ومن أمثلة ما ورد يف هذا الشأن         ۚ أََفُحْكَم اجْلَاِهِلياةِ يَ ب ْ
رازي (، جاء يف نفسري الفخر ال50)املائدة: ﴾َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اَّللِا ُحْكًما لَِِقْوٍم يُوِقُنونَ 

 قبل دماء والنضري قريظة بني ]كانت – هللا رْحه - مقاتل قال:  قوله –رْحه هللا  –
 بنو فقالت إليه، حتاكموا بعث فلما والسالم، الصالة عليه حممدا هللا يبعث أن

 بنو قتل فإن واحد، وكتابنا واحد، وديننا واحد، أبوان إخواننا، النضري بنو : قريظة
 مائة منا أخذوا واحدا منهم قتلنا وإن متر، من وسقا سبعني أعطوان قتيال منا النضري
 بيننا فاقض جراحاْتم، من النصف على جراحاتنا وأروش متر، من وسقا وأربعني

 النضري ودم النضري، دم من وفاء القرظي دم أن أحكم فإّن : فقال هم،وبين
 جراحة. وال عقل، وال دم يف اآلخر على فضل ألحدمها ليس القرظي، دم من وفاء

 هذه تعاىل هللا فأنزل لنا، عدو فإنك حبكمك نرضى ال وقالوا: النضري، بنو فغضب
. وقيل )عن الفخر الرازي 14عّن حكمهم األول[ي ﴾أََفُحْكَم اجْلَاِهِلياِة يَ ب ُْغونَ ﴿ اآلية

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2151&idto=2151&bk_no=132&ID=670#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2151&idto=2151&bk_no=132&ID=670#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2151&idto=2151&bk_no=132&ID=670#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2151&idto=2151&bk_no=132&ID=670#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2151&idto=2151&bk_no=132&ID=670#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2151&idto=2151&bk_no=132&ID=670#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2151&idto=2151&bk_no=132&ID=670#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2151&idto=2151&bk_no=132&ID=670#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2151&idto=2151&bk_no=132&ID=670#docu
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أيضا(: ]إهنم كانوا إذا وجب احلكم على ضعفائهم ألزموهم إايه ، وإذا وجب على 
  .15أقوايئهم مل أيخذوهم به، فمنعهم هللا تعاىل منه هبذه اآلية[

فهما يشريان إىل أن  –يف تفسري هذه اآلية  –سواء كان القول األول أو القول الثاّن      
الفريق الذي وصف ب )اجلهل(، إَّنا وصف به ل ماا أراد أن يطوِِع شريعة اجملتمع ليخدم )عرقه(، 

 وهو أمر ال ميكن أن يقبل به دين اإلسالم.
قَاَل اَي نُوُح ِإناهُ لَْيَس ِمْن أَْهِلَك ۖ ﴿، قوله تعاىل: ومن أمثلة اآلايت الواردة يف هذا اجملال     

 ﴾ِإِّنِ أَِعُظَك أَن َتُكوَن ِمَن اجْلَاِهِلنيَ ِإناُه َعَمٌل َغرْيُ َصاِلٍح ۖ َفاَل َتْسأَْلِن َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم ۖ 
ع الكفار ابلتوقف عن وصف ابنه الذي هلك غرقا م (، أمر هللا تعاىل نوحا 46)هود:

أبنه من )أهله(، ألن )أهله( هم فقط من آمن معه ِمْن َمْن ينتمون لعرقه، وذلك ألن 
األولوية للفكر وليس للعرق، انظر كيف أن الفكر جعل من أزواج النيب )أمهات( للمؤمنني، 

اُجُه أُماَهاُْتُْم﴾ ﴿النايبُّ أَْوىَل اِبْلُمْؤِمِننَي ِمْن أَنُفِسِهْم َوأَْزوَ وللمؤمنني فقط، قال تعاىل: 
)أاب( للمسلمني،  كيف أن الفكر جعل من إبراهيم   –أيضا  –(؛ وانظر 5)األحزاب:

ْسِلِمنَي ِمن قَ ْبُل َويِف َهَذا﴾ )احلج:
ُ
لاَة أَبِيُكْم إِبْ رَاِهيَم ُهَو مَسااُكُم امل (. 78يف قوله تعاىل: ﴿مِِ

هل كونه يعرف هذه احلقيقة، ولكن أيب هللا تعاىل عليه أن يوصف ابجل وعليه، فنوح 
 ينساها يف حلظة طغيان عاطفة األبوة، فالعرق َيب أن ال يُغريا قانون هللا من أجله.

وهناك آيتان أخراين وردات يف هذا اخلصوص، مل يرد الباحث إيرادَخا خشية      
 ( من سورة األحزاب.33( من سورة يوسف، واآلية )33التطزييل، ومها اآلية )

 حماولة تغيري شريعة األسرة الفكرية
شريعتا األسرة العرقية واألسرة الفكرية مها صنوان خرجتا من مثرة واحدة، ولكنهما      

أعطني  ختتلفان يف األكل واملذاق كاختالف )األم( و)األب(، فزوجات الرسول 
األوىل تنتسب )األبوة(؛ وابلتايل فالشريعة  )األمومة( للمؤمنني، بينما أعطى إبراهيم 

إىل )األم( لتعطي معىن )العرق( وما حيمل من حرمات املال والعرض والنسل، بينما الشريعة 
الثانية فتنتمي إىل )األب( الذي يعطيها مقومات )الفكر(، الذي يكون مفهوم )األمة( 
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نُكْم أُماٌة يَْدُعوَن ِإىَل اخَلرْيِ َوأَيْمُ اليت قال تعاىل عنها:  َهْوَن َعِن ﴿َوْلَتُكن مِِ ُروَن اِبل َمْعُروِف َويَ ن ْ
 (. 104ال ُمنَكِر َوأُْولَِئَك ُهُم ال ُمْفِلُحوَن﴾ )آل عمران:

 –أي أن األسرة الفكرية منوط هبا احملافظة غلى املوروث الثقايف الذي تركه اآلابء      
إلرث أن كما كان يعقوب حريصا على هذا ا  –إبراهيم وحممد واخللفاء الراشدين املهديني 

يتبع من قبل أبنائه فقال: ﴿َما تَ ْعُبُدوَن ِمْن بَ ْعِدي قَاُلوا نَ ْعُبُد ِإهَلََك َوِإَلَه آاَبِئَك ِإبْ رَاِهيَم 
 (.133َوِإمْسَاِعيَل َوِإْسَحاَق ِإهَلاً َواِحداً َوحَنُْن َلُه ُمْسِلُموَن﴾ )البقرة:

َوِعَباُد الراْْحَِٰن الاِذيَن مَيُْشوَن َعَلى ﴿ :وأما اآلايت اليت وردت يف هذا الشأن فقوله تعاىل     
(، عبارة ﴿مَيُْشوَن َعَلى 63)الفرقان: ﴾قَاُلوا َساَلًما َوِإَذا َخاطَبَ ُهُم اجْلَاِهُلونَ اأْلَْرِض َهْواًن 
تدل على أن هؤالء ميشون بني الناس ابلدعوة، أبسلوب هنيِِ لنيِِ يشبه  ﴾اأْلَْرِض َهْوانً 

أما الذين يعارضون األفكار اليت يدعون إليها، إَّنا يقومون بذلك أبسلوب صفة مشيهم. و 
ينم عن أن هناك صلة قرب، وهو ما تدل عليه عبارة )َخاطَبَ ُهُم(، كما هو احلال عند 

َلُه ِتْسٌع َوِتْسُعوَن نَ ْعَجًة َويلَ  َأِخي﴿ِإنا َهَذا إستخدام هذه الكلمة يف احلوار، كقوله تعاىل: 
يبة بني (، أو تنم عن صلة قر 23)ص: ﴾َعزاّن يف اخِلطَابِ  َواِحَدٌة فَ َقاَل َأْكِفْلِنيَها وَ نَ ْعَجةٌ 

يِف اَل خُتَاِطْبِّن ﴿َواْصَنِع الُفْلَك أِبَْعُيِنَنا َوَوْحِيَنا وَ املخاِطب واملخاَطب، كما يف قوله تعاىل: 
ُم مُّْغَرُقوَن﴾ )هود: (، وابلتايل، فإن الذين خياطبون عباد الرْحن إَّنا هم 37الاِذيَن ظََلُموا ِإهنا

 متوافقون معهم يف الفكر، غري أهنم أقل يف مقام العبودية، ولذلك ومسوا ابجلهل. 
م الذي يتبع ورِبا ُومسوا هبذا اجلهل ألهنم أنكروا على هؤالء العباد منهج حياْتم الصار      

كل الشرائع، وهم يريدون الرخص، ويريدزن من هؤالء العباد تغيري منهجهم، لذا ومسوا 
والفرق جلي بني من وصفوا ابجلهل يف ابجلهل لتطاوهلم بدعوة من هو أعلى كعبا منهم. 
 َعِن ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر اِبْلُعْرِف َوأَْعِرضْ ﴿هذه اآلية وبني من وصفوا به يف قوله تعاىل: 

ُعوا اللاْغَو أَْعَرُضوا َعْنُه َوقَاُلوا لََنا ﴿(، أو يف قوله تعاىل: 199)األعراف: ﴾اجْلَاِهِلنيَ  َوِإَذا مسَِ
َتِغي اجْلَاِهِلنيَ  (، فاجلهال يف 55)القصص: ﴾أَْعَمالَُنا َوَلُكْم أَْعَماُلُكْم َساَلٌم َعَلْيُكْم اَل نَ ب ْ

بينما يف حالتنا يتوافقون، ولكنهم مفِرِطون، ويغتفون  هاتني احلالتني خيتلفون يف الفكر،
 هبذا التفريط.
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﴿َوَلَقْد َوصاْلَنا هَلُُم الَقْوَل َلَعلاُهْم يَ َتذَكاُروَن قوله تعاىل:  –أيضا  –ومن اآلايت اليت وردت      
َناُهُم الِكَتاَب ِمن قَ ْبِلِه ُهم بِِه يُ ْؤِمُنوَن )51) َلى َعَلْيِهْم قَاُلوا آَمناا بِِه ( وَ 52( الاِذيَن آتَ ي ْ ِإَذا يُ ت ْ

( أُْولَِئَك يُ ْؤتَ ْوَن َأْجَرُهم ماراَتنْيِ ِبَا َصرَبُوا 53ِإناُه احلَقُّ ِمن رابَِِنا ِإانا ُكناا ِمن قَ ْبِلِه ُمْسِلِمنَي )
ُعوا اللاْغَو أَْعَرُضوا َعْنُه َوقَاُلوا لََنا ( 54)َويَْدَرُءوَن اِبحلََْسَنِة السايَِِئَة َومماا َرَزقْ َناُهْم يُنِفُقوَن  َوِإَذا مسَِ

َتِغي اجْلَاِهِلنيَ أَْعَمالَُنا َوَلُكْم أَْعَماُلُكْم  (، هذه اآلية 55)القصص: ﴾َساَلٌم َعَلْيُكْم اَل نَ ب ْ
مرتبطة بثالث آايت سابقة هلا، وهي تتحدث عن إميان بعض أهل الكتاب والذي ذكر 

(؛ ويف هذه اآلايت من العبارات ما يدل على حتقيق هؤالء لكل أنواع 52يف اآلية )
﴿َومماا َرَزقْ َناُهْم و ﴿ِبَا َصرَبُوا﴾الشريعة، واملتمثلة يف شريعة الفرد واليت تدل عليها عبارات 

 ﴿َويَْدَرُءوَن اِبحلََْسَنةِ . وأيضا حتيق شريعة األسرة العرقية اليت تدل عليها عبارة يُنِفُقوَن﴾
ُعوا اللاْغَو السايَِِئَة﴾؛ وكذاك حتقيق شريعة األسرة الفكرية واليت تدل عليها عبارة ﴿ َوِإَذا مسَِ

َتِغي اجْلَاِهِلنيَ   .﴾أَْعَرُضوا َعْنُه َوقَاُلوا لََنا أَْعَمالَُنا َوَلُكْم أَْعَماُلُكْم َساَلٌم َعَلْيُكْم اَل نَ ب ْ
الذي كان يدور بني هؤالء املؤمنني، وبني من  وهذا )اللغو( متضمن للجدال الفكري     

 مل يؤمن من أصحاهبم أهل الكتاب. 
ولكن يالحظ هنا أنه مل يرد ما يدل على شريعة اجملتمع، ألن ساعة نزول هذه اآلايت      

كان حال أهل الكتاب من الضعف حبيث ال ميكنهم إمالء شريعتهم على األمم األخرى 
من أهل  –جزيرة العرب أو يف الشام. وأما وصف املؤمنون  اليت عايشوها، سواء كان يف

ألصحاهبم الذين مل يؤمنوا ابإلسالم ابجلهل هو ألن أصحاهبم هؤالء حنوا ابجلدال  –الكتاب 
منحى وصفه هللا تعاىل ب )اللغو( وهو أمر ال يؤدي إىل تغيري الفكر، ولذلك يوصف من 

 من يتبىن هذا السلوب ب)اجلاهل(. 
 يري شريعة اجملتمعحماولة تغ

شريعة اجملتمع هي الشريعة اليت حتكم بني كل فئات اجملتمع بغض النظر ععن إنتمائهم 
﴿مَسااُعوَن لِْلَكِذِب َأكااُلوَن لِلسُّْحِت فَِإن الفكرى؛ وهناك مثال لتوضيح ذلك، قال تعاىل: 

ُهْم فَ َلن َيُضرُّوَك َشْيئاً َوِإْن َحَكْمَت  ُهْم َوِإن تُ ْعِرْض َعن ْ نَ ُهْم أَْو أَْعِرْض َعن ْ َجاُءوَك فَاْحُكم بَ ي ْ
ْقِسِطنَي﴾ )النساء:

ُ
نَ ُهم اِبْلِقْسِط ِإنا اَّللاَ حيُِبُّ امل تعاىل: ﴿فَاْحُكم (، وقال 42فَاْحُكم بَ ي ْ
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ُ َوالَ تَ تاِبْع أَْهواَءُهْم َعماا َجاَءَك ِمَن احلَقِِ ِلُكٍلِ َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعةً وَ  نَ ُهم ِبَا أَنَزَل اَّللا َهاجاً﴾ بَ ي ْ ِمن ْ
نَ ُهْم أَْو أَْعِرْض 48)املائدة: (، جاء يف اآلية األوىل األمر ابحلكم بصيغة التخيري ﴿فَاْحُكم بَ ي ْ

نَ ُهم ِبَا أَنَزَل َعن ْهُ  ْم﴾، بينما جاء يف الثانية بصيغة اإللزام الذي ال خيار فيه: ﴿فَاْحُكم بَ ي ْ
﴾، والفرق أن ل]وب حكم ختيريي ألنه حكم  اَّللاُ َواَل تَ تاِبْع أَْهواَءُهْم َعماا َجاَءَك ِمَن احَلقِِ

يمكنه احلم فيها أو يف قضية حدثت داخل أسرة بّن إسرائيل، وهو أن رجال امرأة زنيا، ف
تركهم ليحكموا فيها حبكم التوراة. أما احلكم الثاّن فهو إلزامي إذا حدث ان انتهك 

عرض امرأة أخرى من جمتمع املدينة، كان البد من احلكم فيه بشريعة  –مثال  –إسرائيلي 
 اجملتمع.

الاِذيَن َكَفُروا يِف ِإْذ َجَعَل ﴿ ولفد وردت آبة واحدة يف هذا املوضوع هي قوله تعاىل:
ياَة اجْلَاِهِلياِة فَأَنَزَل اَّللاُ َسِكينَ َتُه َعَلٰى َرُسولِِه َوَعَلى اْلُمْؤِمِننَي َوأَ  ْلَزَمُهْم َكِلَمَة قُ ُلوهِبُِم احْلَِمياَة ْحَِ

ُ ِبُكلِِ َشْيٍء َعِليمً  (، هذه اآلية فيها 26)الفتح: ﴾االت اْقَوٰى وََكانُوا َأَحقا هِبَا َوأَْهَلَها ۚ وََكاَن اَّللا
إضمار، وتقديره: ]إذ جعل الشيطان يف قلوب الذين كفروا احلمية، ْحية اجلاهلية[، وملا 

وأصحابه ومينعوهنم من العمرة، أنزل هللا  فعل الشيطان هذا أبوليائه ليقفوا يف زجه النيب 
هم يريدون بيت هللا؛ ولقد  السكينة يف قلب النيب وقلوب املؤمنني لنزع فتيل القتال، فإَّنا

صدار هللا تعاىل عبارة إنزال السكينة حبرف العطف )فاء( ليفيد أنه بعد خصول احلمية يف 
قلوب الكافرين توجه هللا تعاىل إبنوال هذه السكينة. وهبذا ميكن املقارنة بني )السكينة( 

 و)احلمية(.
 إال )ْحية(، وما جتنب الرسول فهؤالء الكفار مل مينعوا الرسول وأصحابه زايرة بيت هللا

  :َوالاِذي نَ ْفِسي بَِيِدِه اَل َيْسأَُلوّن »منازلتهم إال تعظيما حلرمات هذا البيت، حَّت أنه قال
َها تُ ُهْم ِإايا  .16«ُخطاًة يُ َعظُِِموَن ِفيَها ُحُرَماِت اَّللِا ِإالا أَْعطَي ْ

ن البيت وصفهم ابجلهل ألهنم ولقد وصف هللا تعاىل َمْن منع من هم أحق ابلبيت م
مل يكونوا أولياء هذا البيت، ومل مينعوهم منه بسبب تقوى يف قلوهبم بل ْحية، قال تعاىل: 

ُ َوُهْم َيُصدُّوَن َعِن ال َمْسِجِد احلَرَاِم َوَما ﴿َوَما َكانُوا أَْولَِياَءُه ِإْن أَْولَِياُؤُه ِإالا  هَلُْم َأالا يُ َعذِِهَبُُم اَّللا
 (.34ُمت اُقوَن﴾ )األنفال:ال 
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وهذا املوقف شبيه ابآليتني السابقتني اللتني ظهر فيهما أن اجلهال يقومون بدعوة 
األنبياء، فهنا الكفار يقومون ِبنع املتقني من البيت احلرام! وابلتايل، فهذه اآلية تريد أن 

و مسة من من منطلقات )احلمية( ه –ومنعهم من حقوقهم  –تبني أن احلكم غلى الناس 
مسات حكم اجلاهلية. فالناس سواء يف القيام ِبا يضمن حياْتم اجلسدية، وأيضا سواء يف 

: ممارسة شعائرهم الدينية، ال حجر ألحد دون أحد. فعن احلياة اجلسدية قال النيب 
، وأما عن احلياة الروحية فقد وصى اخلليفة الراشد أبو «الناس سواء يف املاء والنار والكأل»

حني أنفذ بعثه، فأوصاه أبن ال تقطع شجرا مثمرا، وال يهدم  أسامة بن زيد   بكر
 ديرا وال كنيسة وال صومعة.

 )تغيري( قانون النبوةاثلثا: 
هذا القانون خاص ابلعلم الغييب خالل األزمنة الثالث: املاضي واحلاضر واملستقبل، 
وهو متضمن ملسألة اجلزاء إما صراحة أو إضمارا. وحماوالت اجلهال تغيري )الغيب( من 
حالة كونه )غيبا( ليصري )شهادة( ليمكنهم التعاطي معه بعقوهلم )العقالنية(، أَّنا هو أمر 

ليس ابلضرورة أن يتعامل مع الغيب إال يف حال تغريه إىل شهادة، فموسى  أشبه ابلتمّن ألنه
 تعاىل حني كلمه، وقبل منه أيضا حني استعصى عليه رؤيته: ﴿َربِِ أَِرّن  قبل من هللا

(، كما آمن نقباء بّن إسرائيل رغم أهنم إشتطوا 143أَنظُْر إِلَْيَك قَاَل َلن تَ رَاّن﴾ )األعراف:
ليؤمنوا به فلم يروه: ﴿َوِإْذ قُ ْلُتْم اَي ُموَسى َلن ن ُّْؤِمَن َلَك َحَّتا نَ َرى اَّللاَ َجْهرًَة  أن يروا هللا

  (. 55َفَأَخَذْتُكُم الصااِعَقُة َوأَنْ ُتْم تَ ْنظُُروَن﴾ )البقرة:
اْلَماَلِئَكَة َوَلْو أَن اَنا نَ زاْلَنا إِلَْيِهُم ﴿ومن اآلايت اليت وردت يف هذا الشأن قوله تعاىل:      

لَِٰكنا وََكلاَمُهُم اْلَمْوَتٰى َوَحَشْراَن َعَلْيِهْم ُكلا َشْيٍء قُ ُباًل ماا َكانُوا لِيُ ْؤِمُنوا ِإالا أَن َيَشاَء اَّللاُ وَ 
(، هذه اآلية تتحدث أنه لو صار الغيب شهادة، سواء 111)األنعام: ﴾َأْكثَ َرُهْم ََيَْهُلونَ 

تتقبل بتنزيل املالئكة، أو املخبأ يف املاضي ببعث املوتى وتكليمهم الغيب املكنون يف املس
ِبا لديهم من خربات، أو العيب املتواري يف احلاضر حبشر كل شيء ماثال أمامهم، ما كان 
هذا الغيب الذي حتول إىل شهادة، وصار كالعلم املادي، ما كان ذلك مساعدا هلؤالء 

هذه )الروح( من صميم علم الغيب، واإلميان ال  املاديني يف حصوهلم على )الروح(، ألن
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يسمى إمياان إال إذا كان تصديقا أبمر مل يكن شهادة. فإخضاع الغيب لقوانني العقل واملنطق 
 ليس ابلضرورة مساعدا ي خصول اإلميان. 

تَ َنا لَِتْأِفَكنَ ومن أمثلة اآلايت اليت وردت يف هذا الشأن، قوله تعاىل:       ا َعْن ﴿قَاُلوا َأِجئ ْ
ِ َوأُبَ لُِِغُكم ماا أُْرِسْلُت ( 22آهِلَِتَنا فَْأتَِنا ِبَا َتِعُداَن ِإن ُكنَت ِمَن الصااِدِقنَي ) َا اْلِعْلُم ِعنَد اَّللا قَاَل ِإَّنا

(، هذه اآلية مرتبطة ابآلية السابقة هلا، 23)األحقاف: ﴾ِبِه َولَِٰكّنِِ أَرَاُكْم قَ ْوًما جَتَْهُلونَ 
نزول الغذاب؛ فهم يستعجلونه ألنه غيب،  –عليه السالم  –ني إستعجال قوم هود واليت تب

ولو مل يكونوا )جهاال( به ملا استعجلوه، وهلذا وصفهم ابجلهل، أي أن يتغري العذاب من 
 حالة الغيب ليصبح شهادة، ال يتمىن هذا إال من َيهل العذاب.

قَاَل اَي نُوُح إِناُه لَْيَس ِمْن ﴿تعاىل: قوله  –أيضا  –ومن أمثلة اآلايت اليت وردت      
أَْهِلَك ۖ إِناُه َعَمٌل َغرْيُ َصاِلٍح ۖ َفاَل َتْسأَْلِن َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم ۖ ِإِّنِ أَِعُظَك أَن َتُكوَن ِمَن 

(، ت احلديث عن هذه اآلية من منظور العرق الذي كان مسيطرا 46)هود: ﴾اجْلَاِهِلنيَ 
حبكم عاطفة األبوة. وأما هنا فسوف يكون احلديث من  –عليه السالم  –على نوح 

منظور تغيري حكم هللا يف من مات كافرا، فإذا كان احلديث يف املرة السابقة احنصر يف قوله: 
َفاَل ﴿؛ ففي هذه املرة يكون احلديث عن قوله تعاىل: ﴾اَي نُوُح إِناُه لَْيَس ِمْن أَْهِلكَ ﴿

 تتوجه ابلدعاء إيل لكي أرْحه وأستثنيه من العذاب. ، أي ال﴾َتْسأَْلنِ 
تغيري العيب إىل شهادة، أو تغيري قانون هللا الذي ال وهذه هي العقالنية إما أن حتاول      

استثناء فيه؛ وهذه العقالنية من الدقة ِبكان أبن يقع فيها الرسل وأئمة املؤمنني، انهيك 
حينما أرادوا ان تستثّن املرأة املخزومية  –عن غريهم، فانظر إىل بعض املهاجرين من فريش 

ن زيد ليشفه هلت، إذ أنه ِحبا رسول هللا فأرسلوا أسامة ب –اليت سرفت من الفصاص 
 .17احلديث( –قائال: )أتشفع يف حدٍِ من دود هللا  وابن ِحبا رسول هللا، فعنفه 

( من سورة آل عمران، 154ولقد وردت آيتان أخراين يف هذا الشأن، مها اآلية )     
 دمها.ة األنعام. ولئال يطيل الباحث فقد انصرف عن إيرار ( من سو 35واآلية )

 
 املبحث الثاين: اهلوى وصناعة القانون
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ت جتميع اآلايت اليت وردت بصيغة )هوى( و)أهوا(، وكان هناك عدد عشر آايت وردت 
حتت اإلسم األول، بينما سبعة عشر آية حتت اإلسم الثاّن )اهوا(. ولقد متت دراسة هذه 

 اآلايت دراسة حتليلية واستقرائية.  
لقد رأينا آنفا أن إنتهاك إستحقاق التوحيد الذي قام به اجلهال إَّنا كان منحصرا يف      

توحيد الربوبية، ولذلك مل ْتدو جهودهم أن تتكون جمرد )حماوالت( لتغيري القانون. وأما هنا 
فهو متعلق بتوحيد امللك، وابلتايل فقد ختطى األمر مسألة حماوالت التغيري بل تعداه ئبأن 

ائيل فسهم ونبذ ما عداه، كحال بّن إسر وم أهل اهلوى بصناعة القانون الذي يالئمهم أبنيق
أََفُكلاَما َجاءَُكْم َرُسوٌل ِبَا اَل َْتَْوٰى أَنُفُسُكُم اْسَتْكرَبُْتْ فَ َفرِيًقا ﴿الذين قال فيهم احلق عز وجل: 

بْ ُتْم َوَفرِيًقا تَ ْقتُ ُلونَ   (. 87)البقرة: ﴾َكذا
ا أن أهل اهلوى يصنعون قوانينهم أبنفسهم فهم إذن عقالنيون بشدة وال يلوون إال وِب     

على متكني ذواْتم يف اجملتمع، ولذلك مل يرد ما يفيد صناعتهم لقوانني ختالف الطبيعة 
 )الكتاب( أو ختالف العلم الغييب )النبوة(؛ أي أن صنيعهم منحصرا يف تغيري قانوون )احلكم(.

 انون الذي يناقض التوحيدأوال: صناعة الق
لوهية(؛ ولقد هنا يستهدف اهل اهلوى توحيد امللك بشقيه، )ملك الربوبية وملك األ     

رآينا أن ملك الربوبية يالزمه التشريع اخلاص بشريعيت الفرد واألسرة بشقيها، بينما ملك 
 اإللوهية فيالزمه التشريع اخلاص بشريعة اجملتمع. 

َوَلُه َمن يف الساَمَواِت َواأَلْرِض ﴿وله تعاىل: قة يوردت يف ملك الربوب ومن األمثلة اليت     
َثُل اأَلْعَلى يِف 26ُكلٌّ لاُه قَانُِتوَن  )

َ
( َوُهَو الاِذي يَ ْبَدأُ اخلَْلَق مُثا يُِعيُدُه َوُهَو أَْهَوُن َعَلْيِه َوَلُه امل

ْن أَنُفِسُكْم َهل لاُكم مِِن ماا 27  )الساَمَواِت َواأَلْرِض َوُهَو الَعزِيُز احَلِكيمُ  ( َضَرَب َلُكم ماَثالً مِِ
َكَذِلَك َمَلَكْت أمَْيَاُنُكم مِِن ُشرََكاَء يف َما َرزَقْ َناُكْم َفأَنُتْم ِفيِه َسَواٌء خَتَاُفوهَنُْم َكِخيَفِتُكْم أَنْ ُفَسُكْم  

َبَع الاِذيَن ظََلُموا أَْهَواَءُهم بَِغرْيِ ِعْلٍم ۖ َفَمن يَ ْهِدي ( بَِل ات ا 28نُ َفصُِِل اآلاَيِت لَِقْوٍم يَ ْعِقُلوَن  )
ِصرِينَ  ُ ۖ َوَما هَلُم مِِن انا (، هذه اآلية هلا عالقة ابآلايت الثالث 29)الروم: ﴾َمْن َأَضلا اَّللا

( ملكية هللا تعاىل للذين يسكنون السماوات واألرض، 28السابقة هلا، حيث تبني اآلية )
من ما ملكت  –الئكة واجلن واإلنس؛ مث جاء ِبثل يبني فيه هل ميلك الذين َّنلكهم من امل
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نصيبا يف ما رزقنا هللا، وابلتايل هل يشاركوننا هذا الرزق يف كل أوجه حقوقه  –أمياننا 
ووالواجباته، ومن مث ال ميكننا التصرف يف هذا الرزق إال ِبوافقتهم خوفا من غضبهم؟ فإذا 

ال ميكن قبوله، فأيضا، ال ميكن قبول ما يصنعه أهل األهواء من شركاء هلل  كان هذا املثل
 تعاىل، سواء كانوا من املالئكة أو أو اإلنس أو غريهم.

ُتُموَها أَنُتْم َوآاَبؤُُكم ماا أَنَزَل ﴿قوله تعاىل:  –أيضا  –ومن ذلك       ِإْن ِهَي ِإالا َأمْسَاٌء مَساي ْ
اٍن ۚ ِإن يَ تاِبُعوَن ِإالا الظانا َوَما َْتَْوى اأْلَنُفُس ۖ َوَلَقْد َجاَءُهم مِِن راهبُِِِم اهْلَُدٰى اَّللاُ هِبَا ِمن ُسْلطَ 

ُتُموَها﴿النجم، أنظر إىل عبارة  ﴾(23) فهي تعّن أمساء صنعتموها، كابرا عن  ﴾َأمْسَاٌء مَساي ْ
العوام، فعبدوها، واستفتم كابر، وأفضتم عليها هاالت التقديس، حَّت صارت آهلة يف نظر 

 أنتم من هذا الوضع ماداي ومعنواي.
 اثنيا: صناعة القانون الذي يناقض شريعة الفرد

كما أسلفنا، فإن شريعة الفرد تتضمن التشريع اخلاص ابألطعمة وبقواعد اإلسالم، فمن       
َوَما َلُكْم أالا ﴿أمثلة ما يصنعه أهل اهلوى ملضاهاة تشريع األطعمة ما جاء يف قوله تعاىل: 

 ۗ َوِإنا َكِثريًا أَتُْكُلوا مماا ذُِكَر اْسُم اَّللِا َعَلْيِه َوَقْد َفصاَل َلُكم ماا َحراَم َعَلْيُكْم ِإالا َما اْضطُرِْرُتْ إِلَْيهِ 
لاُيِضلُّوَن ﴿األنعام، عبارة  ﴾(119 )لاُيِضلُّوَن أِبَْهَوائِِهم ِبَغرْيِ ِعْلٍم ۗ ِإنا َرباَك ُهَو أَْعَلُم اِبْلُمْعَتِدينَ 

أي حيلِِون ما حرم هللا أبهوائهم، دون أن يكون هلم سند من شريعة الفرد. أي  ﴾أِبَْهَوائِِهمٍ 
  يصنعون أطعمتهم دون أي اعتبار للشريعة.

بُوا َوات ابَ ُعوا ﴿ومن أمثلة تنكب شريعيت الفرد واألسرة ما جاء يف قوله تعاىل:       أَْهَواَءُهْم ۚ وََكذا
البائدة، وهم: قوم نوح، القمر، عبارة َ)َكذابُوا( ابلنسبة ألمم احلضارة  ﴾(3وَُكلُّ أَْمٍر مُّْسَتِقرٌّ )

، وقوم صاحل، وقوم لوط، وقوم شعيب، وآل فرعون، تدا هذه العبارة ابلنسبة هلؤالء وقوم هود
َوات ابَ ُعوا ﴿ري. وأما عبارة على التكذيب بشريعيت الفرد واألسرة بشقيها العرقي والفك

 فهي إشارة إىل البديل الذي صنعوه ليحل حمل هذه الشرائع. ﴾أَْهَواَءُهمْ 
زمن أمثلة رفض شريعيت الفرد واألسرة بشقيها ما كان عليه حال بّن إسرائيل فيما قاله      

َنا ِمن بَ ْعِدهِ ﴿تعاىل عنهم:  َنا ُموَسى اْلِكَتاَب َوقَ فاي ْ َنا ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ َوَلَقْد آتَ ي ْ  اِبلرُُّسِل ۖ َوآتَ ي ْ
 فَ َفرِيًقا اْلبَ يَِِناِت َوأَياْداَنُه ِبُروِح اْلُقُدِس ۗ أََفُكلاَما َجاءَُكْم َرُسوٌل ِبَا اَل َْتَْوٰى أَنُفُسُكُم اْسَتْكرَبْتُْ 
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بْ ُتْم َوَفرِيًقا تَ ْقتُ ُلونَ  اآلايت اليت وردت يف هذه (، هذه اآلية هي من ضمن 87)البقرة: ﴾َكذا
(؛ والقرآن عندما 40عن بّن إسرائيل، وهي اآلايت اليت بدأت من اآلية ) السورة وتتحدث

 خياطبهم بعبارة )بّن إسرائيل( إَّنا حيدثهم عن إخفاقهم يف تطبيق شريعيت الفرد واألسرة
يف شريعة رة )أهل الكتاب( فإان حيدثهم عن إخفاقهم بشقيها، ولكن عندما خياطبهم بعبا

اجملتمع، ورِبا يكون ذلك حني تواجدهم ابملدينة املنورة حصرا. وعليه، فإن اهلوى الوارد يف 
هذه اآلية هو مفارقتهم لرسلهم، وصناعة القانون الذي خيالف شريعيت الفرد واألسرة بشقيها، 

 واللتني جاءت هبما تلكم الرسل. 
ْذاَن ِميثَاَق َبِّن ِإْسرَائِيَل َوأَْرَسْلَنا إِلَْيِهْم ُرُساًل ۖ َلَقْد َأخَ ﴿قوله تعاىل:  –أيضا  –ونظريه      

بُوا َوَفرِيًقا يَ ْقتُ ُلونَ  (، هذه 70)املائدة: ﴾ُكلاَما َجاَءُهْم َرُسوٌل ِبَا اَل َْتَْوٰى أَنُفُسُهْم َفرِيًقا َكذا
 ( من سورة البقرة.87اآلية شبيهة ِبا قيل يف اآلية )

 ون الذي يناقض شريعة األسرة العرقيةاثلثا: صناعة القان
وِبا أن شريعة األسرة العرقية متنع إنتهاك مرمات النفس والعرض والنسل، كما تشجع      

اَي أَي َُّها الاِذيَن آَمُنوا ﴿ على صلة الرحم، بصورة عامة؛ ومن أمثلة ما جاء يف ذلك قوله تعاىل:
َّللِِا َوَلْو َعَلٰى أَنُفِسُكْم أَِو اْلَواِلَدْيِن َواأْلَقْ رَِبنَي ۚ ِإن َيُكْن َغِنيًّا أَْو ُكونُوا قَ وااِمنَي اِبْلِقْسِط ُشَهَداَء 

 َكاَن ِبَا َفِقريًا فَاَّللاُ أَْوىَلٰ هِبَِما ۖ َفاَل تَ تاِبُعوا اهْلََوٰى أَن تَ ْعِدُلوا ۚ َوِإن تَ ْلُووا أَْو تُ ْعرُِضوا فَِإنا اَّللاَ 
(، هذه اآلية تنهى عن أن يصنع املؤمنون قانوان آخر غري 135)النساء: ﴾ريًاتَ ْعَمُلوَن َخبِ 

شريعة األسرة العرقية ليحيدوا به عن العدل الذي تكفله هذه الشريعة، وابلتايل حيققوا به 
( من سورة املائدة، اليت 8هواهم. وعلى الرغم من  أن هناك تشاهبا بني هذه اآلية واآلية )

اَي أَي َُّها الاِذيَن آَمُنوا ُكونُوا قَ وااِمنَي َّللِِا ُشَهَداَء اِبْلِقْسِط َواَل ََيْرَِمناُكْم ﴿ىل: يقول فيها هللا تعا
 ﴾َمُلونَ َشَنآُن قَ ْوٍم َعَلى َأالا تَ ْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو أَقْ َرُب لِلت اْقَوى َوات اُقوا اَّللاَ ِإنا اَّللاَ َخِبرٌي ِبَا تَ عْ 

َوَلْو َعَلٰى ﴿ –إال أن آية سورة النساء تتحدث عن شريعة األسرة العرقية (، 8)املائدة:
وأما آية سورة املائدة فتتحدث عن شريعة اجملتمع، وذلك  – ﴾أَنُفِسُكْم أَِو اْلَواِلَدْيِن َواأْلَقْ رَِبنيَ 

 .﴾َعَلى َأالا تَ ْعِدُلوا َوالَ ََيْرَِمناُكْم َشَنآُن قَ ْومٍ ﴿من العبارة اليت يقول فيها احلق تبارك وتعاىل: 
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ما يشري به هللا تعاىل إىل شريعة األسرة العرقية من عبارات  –أيضا  –ومن أمثلة ذلك      
مثل )بّن إسرائيل( بدال من عبارة )أهل الككتاب( أو حنوها، كما جاء يف قوله تعاىل: 

َنا َبِّن ِإْسرَائِيَل الِكَتاَب َواحلُْْكَم َوالن ُّ ﴿ َن الطايَِِباِت َوَفضاْلَناُهْم َعَلى َوَلَقْد آتَ ي ْ بُ واَة َوَرَزقْ َناُهم مِِ
َن اأَلْمِر َفَما اْختَ َلُفوا ِإالا ِمْن بَ ْعِد َما َجاَءُهُم الِعْلُم بَ ْغياً 16الَعاَلِمنَي ) َناُهم بَ يَِِناٍت مِِ ( َوآتَ ي ْ

نَ ُهْم يَ ْوَم الِقَياَمةِ  نَ ُهْم ِإنا رَباَك يَ ْقِضي بَ ي ْ ( مُثا َجَعْلَناَك َعَلٰى 17ِفيَما َكانُوا ِفيِه خَيَْتِلُفوَن ) بَ ي ْ
َن اأْلَْمِر فَاتاِبْعَها َواَل تَ تاِبْع أَْهَواَء الاِذيَن اَل يَ ْعَلُمونَ  (، هذه اآلية تتبع 18)اجلاثية: ﴾َشرِيَعٍة مِِ

رد واألسرة بشقيها، اآليتني السابقتني هلا، حيث أن هاتني اآليتني ورد فيهما نوعا شريعة الف
ومل يرد فيهما شريعة اجملتمع ألن اآلية تتحدث عن ما أعطي لبّن إسرائيل، وليس ألهل 

 الكتاب. 
هذا عن اآليتني السابقتني لآلية اليت حنن بصددها، فهي أيضا تتحدث عن الشريعة      

مع لسببني، بنوعيها: شريعة الفرد وشريعة األسرة بشقيها؛ ومل تكن متضمنة لشريعة اجملت
أوهلما أن هذه اآلية معطوفة ابحلرف )مث( على اآليتني السابقتني هلا، واثنيهما أن هذه اآلية 
وردت يف سورة مكية، أي قبل اهلجرة، أي أن القرآن الذي أنزل ِبكة مل يكن متضمنا شريعة 

 اجملتمع.
العرقية من خالل  ما يشري به هللا تعاىل إىل شريعة األسرة –أيضا  –ومن أمثلة ذلك      

بيان اتريخ التشريع، وذلك بذكر األمم اليت ت إعالكها، أو بذكر رسزل من رسل هذه األمم، 
َن الدِِيِن َما﴿كما جاء يف قوله تعاىل:  َنا إِلَْيكَ  َوصاى بِِه نُوحاً  َشرََع َلُكم مِِ  َوَما َوالاِذي أَْوَحي ْ

َنا بِِه ِإبْ رَاِهيمَ  ْشرِِكنَي َما  َوالَ  َوِعيَسى أَْن أَِقيُموا الدِِينَ  َوُموَسى َوصاي ْ
ُ
تَ تَ َفراُقوا ِفيِه َكرُبَ َعَلى امل

تَ َفراُقوا ِإالا ِمْن بَ ْعِد   َوَما (13َويَ ْهِدي إِلَْيِه َمن يُِنيُب ) َتْدُعَوُهْم إِلَْيِه اَّللاُ ََيَْتيب إِلَْيِه َمن َيَشاءُ 
نَ ُهمْ َما َجاَءُهُم الِعْلُم بَ ْغياً  نَ ُهمْ  بَ ي ْ َوِإنا  َوَلْوال َكِلَمٌة َسبَ َقْت ِمن رابَِِك ِإىَل َأَجٍل مَُّسمًّى لاُقِضَي بَ ي ْ

ْنُه ُمرِيٍب ) ِلَك فَادُْع ۖ َواْسَتِقْم َكَما 14الاِذيَن أُورِثُوا الِكَتاَب ِمْن بَ ْعِدِهْم َلِفي َشكٍِ مِِ ( فَِلذَٰ
ُ رَب َُّنا أُِمْرَت ۖ َواَل تَ تاِبْع أَْهَوا َنُكُم ۖ اَّللا ُ ِمن ِكَتاٍب ۖ َوأُِمْرُت أِلَْعِدَل بَ ي ْ َءُهْم ۖ َوُقْل آَمنُت ِبَا أَنَزَل اَّللا

نَ َنا ۖ وَ  َنُكُم ۖ اَّللاُ ََيَْمُع بَ ي ْ نَ َنا َوبَ ي ْ  إِلَْيِه اْلَمِصريُ َوَربُُّكْم ۖ لََنا أَْعَمالَُنا َوَلُكْم أَْعَماُلُكْم ۖ اَل ُحجاَة بَ ي ْ
 -الشورى، هذه اآلية مرتبطة ابآليتني السابققتني هلا، وورود إسم نوح وإبراهيم  – ﴾(15)
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( مع أمساء رسل احلضارة السائدة )موسى وعيسى وحممد 14يف اآلية ) –عليهما السالم 
َشرََع ﴿عليهم لصالة والسالم أمجعني( فإَّنا هو دليل على أن الشريعة اليت وردت يف صدرها: 

تعّن شريعيت الفرد واألسرة بشقيها، وذلك ألن شريعة اجملتمع مل تنزل إال  ﴾ الدِِينِ َلُكم مِِنَ 
( من سورة 50 – 44يف كتب رسل احلضارةة السائدة، وبعد هجرْتم. واآلايت املدنية: )

 املائدة هي خري مثال هلذا األمر. 
األسرة بشقيها، ألن اآلية  وابلتايل، فإن عبارة )تفرقوا( إَّنا تعّن التفرق عن تطبيق شريعة     

قد أوردت العلة الكامنة وراء هذا التفرق، أال وهو )البغي(، أي عدم احلرص على حفظ 
 حقوق الناس يف املال والعرض والنسل، وتركوا تطبيق الشريعة اليت حتميها. 

ِلَك فَادْعُ ﴿واآلية اليت حنن بصددها، واليت بدأت بعبارة        ما ذكر فيها إشارة إىل ﴾فَِلذَٰ
قبال، فما هذا الذي يدعو إليه؟ هو شريعيت الفرد واألسرة بشقيها، وليس الدغوة جملرد الدعوة 

اَل ﴿َ . أما عبارة ﴾َواْسَتِقْم َكَما أُِمْرتَ ﴿وحسب، بل التطبيق أيضا، وهو ما دلت عليه عبارة 
ا صراحة يف اآلية الذين ذكرو  –من يهود ونصارى  –فهم أهل الكتاب  ﴾تَ تاِبْع أَْهَواَءُهمْ 

(، إذ ومستهم أبهنم هم من فرقوا دينهم، وهو الدين املتضمن شريعيت الفرد واألسرة 14)
بشقيها. مث بعد النهي عن إتباع أهل الكتاب يف تعطيلهم لشريعيت الفرد واألسرة بشقيها، 

إكراه  أمره ربه، أبنه سوف لن يطبق فيهم هاتني الشريعتني املنتهكتني، وذلك من منطلق )ال
َنُكمُ ﴿يف الدين(، ولكن أمر ليبلغهم أنه لن يتواَّن يف تطبيق شريعة اجملتمع   ﴾َوأُِمْرُت أِلَْعِدَل بَ ي ْ

ُ ِمن ِكَتابٍ ﴿وهي الشريعة اليت دلت عليها عبارة   .﴾َوُقْل آَمنُت ِبَا أَنَزَل اَّللا
 رابعا: صناعة القانون الذي يناقض شريعة األسرة الفكرية

ألسرة الفكرية هي اليت ْتتم ابجلماعة اليت تلتقي فكراي، وتتم اإلشارة إىل ذلك شريعة ا     
ابستخدام عبارات مثل )أهل الكتاب( أو )الذين آمنوا( أو )أمة واحدة( أو )املنافقون( أو 
)اليهود( أو )النصارى( أو حنو ذلك، ومن أمثلة اآلايت اليت وردت يف هذا الشأن قوله 

َوِمن ُْهم مان َيْسَتِمُع ِإلَْيَك َحَّتاٰ ِإَذا َخَرُجوا ِمْن ِعنِدَك قَاُلوا لِلاِذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم َماَذا قَاَل ﴿تعاىل: 
ُ َعَلٰى قُ ُلوهِبِْم َوات ابَ ُعوا أَْهَواَءُهمْ آنًِفا ۚ   ( َوالاِذيَن اْهَتَدْوا زَاَدُهْم ُهًدى16) أُولَِٰئَك الاِذيَن طََبَع اَّللا

(، هااتن اآليتان إمتداد لآليتني السابقتني، حيث بينتا موقف 17)حممد: ﴾َوآاَتُهْم تَ ْقَواُهمْ 
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، إذ أهنما كانتا ﴾زُيَِِن َلهُ ُسوءُ َعَمِلهِ ﴿، وبينت أيضا موقف من ﴾رابِِهِ  َعَلى بَ يَِِنٍة مِِن﴿من هم 
األسرة الفكرية،  تتحداثن عن شريعة الفرد؛ وأما هنا فتتحدث هااتن اآليتان عن شريعة

وكيف أن املنافقني مل يستطيعوا اإلندماج مع هذه األسرة والتماشي مع فكرها، فأنظر كيف 
. وملا مل تكن هلم نية ملعرفة هذا الفكر ﴾قَاُلوا لِلاِذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم َماَذا قَاَل آنًِفا﴿كان موقفهم: 

طيههم مع هذا الفكر، وأيضا عدم فطبع على قلوهبم كنتيجة حامسة على عدم إمكانية تعا
نتيجة لذلك من أن يكون سلوكهم موافقا هلذه الشريعة؛ فإذا كان املؤمنون يدعون  –متكنهم 

إىل اخلري وأيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر، فإن هؤالء يققومون بعكس ذلك متاما، كما 
َهْوَن َعِن  اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت بَ ْعُضُهم﴿قال تعاىل فيهم:  ْن بَ ْعٍض أَيُْمُروَن اِبْلُمنَكِر َويَ ن ْ مِِ

ْعُروِف َويَ ْقِبُضوَن أَْيِديَ ُهمْ 
َ
 (. 67)التوبة: ﴾امل

َناُهُم الِكَتاَب يَ ْفَرُحوَن ِبَا أُنزُِل ِإلَْيكَ ﴿ومن أمثلة ذلك قوله تعاىل:       َوِمَن  َوالاِذيَن آتَ ي ْ
َا أُِمْرُت أَْن أَْعُبَد اَّللاَ اأَلْحزَاِب َمن يُنِكُر بَ ْعَضُه ُقلْ  َوإِلَْيِه َمَئاِب  ُأْشرَِك بِِه إِلَْيِه أَْدُعو َوالَ   ِإَّنا

ِلَك أَنزَْلَناُه ُحْكًما َعرَبِيًّا ۚ 36) َما َلَك ِمَن  َولَِئِن ات ابَ ْعَت أَْهَواَءُهم بَ ْعَدَما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلمِ ( وََكذَٰ
ة بشقيها، الرعد، هذه اآلية تتحدث عن شريعيت الفرد واألسر  ﴾(37اٍق )اَّللِا ِمن َويلٍِ َواَل وَ 

ورود عبارة )حكما عربيا( أي  اآلية ضمن سورة مكية، واثنيهماأن  وذلك لسببني، أوهلما
 خاصا ابلعرب قبل اهلجرة حيث كان ال يوجد عرق آخر غريهم ساعة أْن بُِعَث النيب ِبكة. 

ِلكَ ﴿وهي معطوفة عليها ابلعبارة  –اآلية أما اآلية السابقة هلذه       ، قما هي إال ﴾وََكذَٰ
، تتحدث عن شريعة اجملتمع حصرا –( 36)الرعد: -تتمة هلاتني الشريعتني، ألن هذه اآلية 

َناُهُم الِكَتابَ ﴿رة وذلك لسببني، أوهلما لورود عبا أُنزُِل ﴿، واثنيهما لورود عبارة ﴾الاِذيَن آتَ ي ْ
 ﴾أنزل عليك﴿، فهذه العبارة أينما وردت يف القرآن دلت على شريعة اجملتمع، بينما ﴾ِإلَْيكَ 

 فتدل على شريعيت الفرد واألسرة بشقيها حصرا.
َوَلن تَ ْرَضٰى َعنَك اْليَ ُهوُد َواَل الناَصاَرٰى َحَّتاٰ ﴿قوله تعاىل:  –أيضا  –ومن أمثلة ذلك      

 َولَِئِن ات ابَ ْعَت أَْهَواَءُهم بَ ْعَد الاِذي َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم   َدى اَّللِا ُهَو اهْلَُدٰى ۗ تَ تاِبَع ِملاتَ ُهْم ۗ ُقْل ِإنا هُ 
الاِذي  بَ ْعدَ ﴿(، )العلم( الذي ورد يف عبارة 120)البقرة: ﴾َما َلَك ِمَن اَّللِا ِمن َويلٍِ َواَل َنِصريٍ 

َلن تَ ْرَضٰى َعنَك اْليَ ُهوُد َواَل الناَصاَرٰى َحَّتاٰ تَ تاِبَع وَ ﴿وهو ما ذكرته العبارة  َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم﴾
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، أي أن هللا تعاىل أعلم نبيه ابستحالة رضى اليهود والنصارى عن اإلسالم أو رسول ﴾ِملاتَ ُهمْ 
 اإلسالم، وابلتايل فهو علم عن الغيب ال ميكن إدرامه إال من خالل النبوة. وِبا أن النيب 

هي موجهة  ﴾َما َلَك ِمَن اَّللِا ِمن َويلٍِ َواَل َنِصريٍ ﴿باع هواهم، إذن فعبارة مستحيل عليه إت
للمسلمني. ويالحظ أن هذه العبارة موجهة إىل مفرد )َما َلَك(، وِبا أن املفرد ال ميكن إال 

فإذن هذا املفرد هو كل قيادة يف شاكلة النيب، وابلتايل  –وهذا مستحيل  –أن يكون النيب 
ّن القيادات الدينية ألمة املسلمني، واليت َيب عليها خمالفة اليهود والنصارى يف كل فهي تع

 )أهوائهم( اليت تُفُت يف عُضد اإلسالم واملسلمني. 
َولَِئْن أَتَ ْيَت الاِذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب ِبُكلِِ آيٍَة ماا تَِبُعوا ﴿قوله تعاىل:  –أيضا  -ونظريه      

َلَتَك ۚ َوَما َلةَ بَ ْعٍض ۚ َولَِئِن ات ابَ ْعَت أَْهَواَءُهم مِِن بَ ْعِد  ِقب ْ َلتَ ُهْم ۚ َوَما بَ ْعُضُهم بَِتاِبٍع ِقب ْ أَنَت بَِتاِبٍع ِقب ْ
(، ما يقال يف هذه اآلية هو 145)البقرة: ﴾َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم   ِإناَك ِإًذا لاِمَن الظااِلِمنيَ 

 سورة البقرة.( من 120شبيه ِبا قيل يف اآلية )
 خامسا: صناعة القانون الذي يناقض شريعة اجملتمع

تعمل شريعة اجملتمع على حفظ حرمات النفس والعرض واملال لكل الناس الذين يتشاركون 
العيش يف مكان واحد، ولو كانوا خمتلفني فكراي وعقداي، ولكنهم ارتضوا أبن حتكمهم شريعة 

من يرضونه، كما كان حال أهل املدينة، حني كانت هذا اجملتمع، وحيكم فيهم هبذا الشرع 
شريعتهم هي صحيفة املدينة، وارتضوا أن حيكم بينهم فيها رسول هللا، صلى هللا عليه وعلى 

 آله وسلم.
ومن العبارات اليت ترد وتشري إىل هذه الشريعة مثال )أزل إليك( و)اختلفوا(، و)احكم       

َوأَنَزْلَنا إِلَْيَك الِكتَاَب ﴿ما ورد يف هذا الشأن قوله تعاىل:  ابحلق( و)العدل( وغريها. ومن أمثلة
نَ ُهم ِبَا أَنَزَل اَّللاُ  َواَل تَ تاِبْع اِبحلَْقِِ ُمَصدِِقًا لَِِما َبنْيَ يََدْيِه ِمَن الِكَتاِب َوُمَهْيِمنًا َعَلْيِه فَاْحُكم بَ ي ْ

َهاجًا َوَلْو َشاَء اَّللاُ جَلََعَلُكْم أُماًة َعماا َجاَءَك ِمَن احلَقِِ ِلُكلٍِ جَ  أَْهواَءُهمْ  َعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمن ْ
يعاً فَ يُ نَ بُِِئكُ  ُلوَُكْم يِف َما آاَتُكْم فَاْسَتِبُقوا اخَلرْيَاِت ِإىَل اَّللِا َمْرِجُعُكْم مجَِ م ِبَا ُكنُتْم َواِحَدًة َوَلِكن لِِيَ ب ْ

 –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  –هذه اآلية حتث النيب  (،48)االئدة: ﴾ِفيِه خَتَْتِلُفونَ 
لتطبيق حكم هللا تعاىل بني فئات اجملتمع، يف ما خيص حفظ  حرمات النفس والعرض 
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من بطون اليهود اليت كانت تغيش يف املدينة.  –واملال. وأمره أبن ال يتبع هوى أهل الكتاب 
صنعوا القوانني حسب هواهم، من ذلك وذلك ألن هؤالء اليهود هم أفضل األمثلة للذين 

يِِنَي َسِبيلٌ ﴿مثال قوهلم:  َنا يِف األُمِِ (، أي ال حرج علينا إن حنن 75)آل عمران: ﴾لَْيَس َعَلي ْ
دأهبم يف تغيري  –أيضا  –ظلمنا اآلخرين الذين هم ليسوا من أهل ديننا، ومن أمثلة ذلك 

حُيَرُِِفوَن الَكِلَم ِمْن ﴿تخاصمني: قوانني شريعة األسرة حسب الظروف واألحوال وحسب امل
(. وهلذا 41)النساء: ﴾بَ ْعِد َمَواِضِعِه يَ ُقوُلوَن ِإْن أُوتِيُتْم َهَذا َفُخُذوُه َوِإن ملْا تُ ْؤتَ ْوُه فَاْحَذُروا

، رغم أن األمر ﴾َوالَ تَ تاِبْع أَْهواَءُهمْ ﴿خص هللا تعاىل ابلذكر أهل الكتاب من إيراد هنيه لنبيه 
 كم عام لكل الفئات اليت كانت تتشاطر املدينة املنورة.ابحل
ُ ﴿ومن أمثلة ذلك قوله تعاىل:       نَ ُهم ِبَا أَنَزَل اَّللا َواْحَذْرُهْم  َواَل تَ تاِبْع أَْهَواَءُهمْ َوَأِن اْحُكم بَ ي ْ

َا يُرِيُد اَّللاُ أَن ُيِصيبَ ُهم بِبَ ْعِض َأن يَ ْفِتُنوَك َعن بَ ْعِض َما أَنَزَل اَّللاُ ِإلَْيَك ۖ فَِإن تَ َولاْوا فَاْعلَ  ْم أَّنا
َن النااِس َلَفاِسُقونَ  ( من سورة 49(، هذه اآلية تتبع اآلية )49)املائدة: ﴾ُذنُوهِبِْم ۗ َوِإنا َكِثريًا مِِ

املائدة، واليت ورد ذكرها سابقا يف املبحث الفائت. وإذا كانت اآلية السابقة ت تصنيفها 
إال أهنا تصنف حتت  –رغم أهنا تتبع هلا  –سرة العرقية، إال أن هذه اآلية حتت شريعة األ

شريعة اجملتمع، وذلك ألن هذه اآلية تتعلق حبفظ النفس، وهو من أهم بنود صحيفة املدينة 
ابحلكم بني ساكّن املدينة، ومن بيهم  –صلى هللا عليه وعى آله وسلم  –اليت خواَلْت النيب 

تدل على أن بّن النضري فد صنعوا  ﴾َواَل تَ تاِبْع أَْهَواَءُهمْ ﴿وعليه، فعبارة  أهل الكتاب هؤالء.
القانون اخلاص هبم يف حفظ حرمة النفس ابلنسبة هلم، ويريدون أن يكون هذا القانون مطبقا 

بل  على كل الناس، وهو ما ْحلهم على ترك خكم التيب  –ليس على بّن قريظة وحسب  –
 واإلنصراف غنه.

اَي َداُووُد ِإانا َجَعْلَناَك َخِليَفًة يِف ﴿قوله تعاىل:  –أيضا  –ومن أمثلة ما جاء يف ذلك      
لُّوَن اأْلَْرِض فَاْحُكم َبنْيَ النااِس اِبحْلَقِِ َواَل تَ تاِبِع اهْلََوٰى فَ ُيِضلاَك َعن َسِبيِل اَّللِا ۚ ِإنا الاِذيَن َيضِ 

(، اهلوى هنا هو صناعة 26)ص: ﴾اٌب َشِديٌد ِبَا َنُسوا يَ ْوَم احلَِْسابِ َعن َسِبيِل اَّللِا هَلُْم َعذَ 
القانون الذي ال يتفق مع شريعة اجملتمع، وذلك ألن داوود هو مؤسس ملكة بّن إسرائيل، 

 وأول من حكم هبذه الشريعة بينهم.
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 اخلامتة
 التايل: النحو على وهي توصيات، من عليها ترتب وما النتائج أهم على اخلامتة تشتمل
 النتائج أواًل:
 بكلمة وحدده – السالم عليه – آلدم تعاىل هللا )علمه( ما هو الكرمي القرآن يف العلم .1

 .(31)البقرة: ﴾ُكلاَها  اأَلمْسَاءَ آَدَم  لامَ َوعَ ﴿ :تعاىل قوله يف )األمساء(،
 بعض ذُِكر واليت احلسىن ب)األمساء( مساه ما يف القرآن يف تعاىل هللا بثاه العلم هذا .2

 )هللا( هي األمساء وهذه - الكتاب( )أم مساها اليت – األوىل ابلسورة آية أول يف منها
 و)الرحيم(. و)الرْحن(

وردت أيضا يف آخر سورة ابلقرآن  –اليت وردت يف أول سور القرآن  –هذه األمساء  .3
وعة األمساء اإلله(، وِبقارنة هذه األمساء، وجد أن جمم0وهي )الرب( و)امللك( و -

األوىل تعرب عن العلم )النازل(، بينما جمموعة األمساء الثانية فكونت العلم الذي يصعد 
 به اإلنسان أثناء تطبيقه لشرائع اإلسالم.

األمساء السابقة بينت على أن أنواع التوحيد ثالثة: توحيد اإللوهية، وتوحيد امللك،  .4
 لثالثة هي مكمن العلم اإلهلي.وتوحيد الربوبية؛ وابلتايل فإن هذه األنواع ا

فهو مكمن العلم  –والذي دلا عليه إمسيه تعاىل )الرحيم( و)الرب(  –فتوحيد الربوبية  .5
املادي )علم الظاهر( الذي قام عليه الكون إبنسانه وحيوانه ونباته وحجره وجنومه 
 وجمراته وغريها؛ وهو علم متاح احلصول عليه لكل الناس، بغض النظر عن مسلمهم

 وكافرهم.
فهو مكمن العلم  –والذي دلا عليه إمسيه تعاىل )الرْحن( و)امللك(  –توحيد امللك  .6

الذي أتيت به الرسل )العلم الروحي( لكي يساعد اإلنسان يف تكوين حياته حسب 
شرع هللا، وهو على نوعني، نوع يتوجه لتقومي احلياة املادية، وآخر يتوجه لتقومي احلياة 

 العقلية.
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هو العلم الغييب الذي  –والذي دلا عليه إمسيه تعاىل )هللا( و)اإلله(  –اإللوهية توحيد  .7
يكمن يف الزمان أبواعه الثالثة: ماضيه وحاضره ومستقبله؛ وأهم ما خيص اإلنسان 

 من هذا العلم هو ما يتعلق ِبصريه يف اآلخرة )اجلزاء(. 
(  ةهي متثل األوعية اليت حتوي ورد يف القرآن الكرمي ذكر )الكتاب( و)احلكم( و)النبوة .8

أنواع العلم الثالثة؛ فأما )الكتاب( فمتضمن للعلم املادي، وأما )احلكم( فمتضمن 
 للعلم الروحي، وأما )النبوة( فمتضمنة للعلم الغييب.

وابلتايل  –وال تنفك عنه  –تبني أن لكل نوع من أنواع التوحيد )شريعة( تالزمه  .9
 ة الفرد، وشريعيت األسرة واجملتمع، وأخريا شريعة النوافل.فهناك ثالثة شرائع هي: شريع

تبني أن لكل شربعة نوع معني من )اجلزاء( يالزمها، سواء كان هذا اجلواء سيئا أو  .10
 حسنا، يف الدنيا أو يف اآلخرة.

 ينبّن غلى ثالثية التوحيد والشريعة واجلزاء.   –كعلم   –تبني أن النص القرآّن  .11
 التوصيات: اثنياً:

 ضرورة إجراء مزيد من البحوث للتحقق من أن الشريعة ثالثة شرائع. .1
 :فهرس املصادر واملراجع

، )دار سنن ابن ماجهاسم أبيه يزيد.  هأبو عبد هللا، حممد بن يزيد القزويّن، وماج هابن ماج
 فيصل عيسى البايب احلليب،(.  -إحياء الكتب العربية 

اجلامع املسند الصحيح املختصر  البخاري اجلعفي، البخاري، حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا
 -، )دار طوق النجاة وسننه وأايمه املشهور بـ صحيح البخاري من أمور رسول هللا 

 ه (.  1422، 1ط، -قيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقيمصورة عن السلطانية إبضافة تر 
، )سوراي، القرن العشرين دور املسلم ورسالته يف الثلث األخري من بن نيب، مالك بن نيب،
 م(.  2009دمشق، دار الفكر، 
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مسند الدارمي املعروف بــ ، بن الفضل بن هَبرامالدارمي، أبو حممد عبد هللا بن عبد الرْحن 
طبعة األوىل، ، )اململكة العربية السعودية: دار املغّن للنشر والتوزيع، السنن الدارمي

 م(.  2000ه /1412
املسند الصحيح املختصر بنقل  ،أبو احلسن القشريي النيسابوري مسلم، مسلم بن احلجاج

، )لبنان، بريوت: دار إحياء التاث بـ صحيح مسلم العدل عن العدل إىل رسول هللا 
 ه (. 1422العريب، الطبعة األوىل، 

مي، ر رسالة ماجستري للباحث، الدعوة إىل التوحيد يف القرآن الكرمي، جامعة القرآن الك
 عري منشورة. السودان،

، 1ط، دار الفكر للطباعة النشر، بريوت ،التفسري الكبريالفخر الرازي، 
 .(12م، ج )1981ه  /1401

 (.4م، ج )1984، دار املعرفة، بريوت، معجم البلدان ايقوت احلموي،
 

 
 
 
 

 .5116ابب يف التفاخر ابألحساب ح -أخرجه أبو داود يف كتاب األدب  1
َنا أاََن َأِسريُ َمَع َرُسوِل اَّللاِ 1463روى أبو داود ) 2 َبنْيَ اجلُْْحَفِة، َواأْلَبْ َواِء،  ( َعْن ُعْقَبةَ ْبِن َعاِمٍر، قَاَل: "بَ ي ْ

َنا رِيٌح ، َوظُْلَمٌة َشِديَدٌة ، َفَجَعَل َرُسوُل اَّللاِ  أَُعوُذ ِبَربِِ النااِس ، يَ تَ َعواُذ أِبَُعوُذ ِبَربِِ اْلَفَلِق ، وَ  ِإْذ َغِشيَ ت ْ
 .«اَي ُعْقَبُة! تَ َعواْذ هِبَِما َفَما تَ َعواَذ ُمتَ َعوٌِِذ ِبِْثِلِهَما»َويَ ُقوُل: 

 .أخرجه اإلمام أْحد يف مسنده، عن أيب هريرة،  3
 أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه، )حديث قدسي(. 4
 أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه، )حديث قدسي(. 5
 أخرجه ابن ماجة يف مسنده، عن عبد هللا بن عمر، رضي هللا عنهما. 6
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 .أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه، عن عبد هللا بن مسعود،  7
 .أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه، عن أيب هريرة،  8
 أخرجه اإلمام أْحد يف مسنده، مسند الكوفيني، عن احلصني بن حمصن عن عمة له. 9

رسالة ماجستري للباحث، الدعوة إىل التوحيد يف القرآن الكرمي، جامعة القرآن الكيم، السودان، عري  10
 منشورة.

هو عمرو بن حلي، واسم حلي ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر األزدي، وهو أبو خزاعة. وهو الذي  11
ىل حجابة البيت بعدهم. انظر قاتل جرهم حَّت أخرجهم من حرم مكة واستوىل عليها وأجالهم عنها، مث تو 

 (. 652(، ص )4م، ج )1984لبنان، -ايقوت احلموي، معجم البلدان، دار املعرفة، بريوت
 (.8الكليب، كتاب األصنام، مرجع سابق، ص) 12
 رسالة ماجستري للباحث، مرجع سابق. 13
م(، 1981ه  /1401، 1انظر: الفخر الرازي، التفسري الكبري، )بريوت: دار الفكر للطباعة النشر، ط 14

 .(16(، ص )12ج )
 (.16املرجع السابق، ص )تفسري الفخر الرازي )التفسري الكبري(، انظر  15
 اْلِمْسَوِر ْبِن خَمَْرَمَة َوَمْرَواَن، رضي هللا عنهما.أخرجه البخاري، يف صحيحه يف كتاب الشروط، عن  16
 أيب بكر، رضي هللا عنها.عائشة بنت أخرجه البخاري، يف صحيحه يف كتاب احلدود، عن  17



 

 

املراجع واملصادر

 صحيح مسلم، طبعة دار إحياء الرتاث العريب، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي.

 مسند أيب داود الطيالسي، طبعة دار هجر، حتقيق: د. حممد الرتكي.

 مسند أمحد، طبعة مؤسسة الرسالة، حتقيق: شعيب األرنؤوط.

 املنهاج شرح مسلم للنووي، طبعة دار إحياء الرتاث.

 زهري الناصر. البخاري، طبعة دار طوق النجاة، حتقيق: حممدصحيح 

 فتح الباري البن حجر، طبعة دار املعرفة، حتقيق: حميي الدين اخلطيب.

 بريوت. -عمدة القاري لبدر الدين العيين، طبعة دار إحياء الرتاث

 جامع الرتمذي، طبعة مصطفى البايب احلليب، حتقيق: أمحد شاكر وإبراهيم عطوة.

 أيب داود، طبعة املكتبة العصرية، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد. سنن

 الديباج على صحيح مسلم للسيوطي، طبعة دار ابن عفان، حتقيق: اجلويين.

 سنن ابن ماجه، دار إحياء الكتب العربية، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي.

 رنؤوط.املراسيل أليب داود، طبعة مؤسسة الرسالة، حتقيق: شعيب األ
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 املعجم الكبري للطرباين، طبعة مكتبة ابن تيمية، حتقيق: محدي السلفي.

الدين  صحيح اجلامع الصغري وزايداته لأللباين، طبعة املكتب اإلسالمي، حتقيق: حممد انصر

 األلباين.

 صحيح ابن خزمية، طبعة مكتبة األعظمي، حتقيق: حممد مصطفى األعظمي.

 حبان، طبعة مؤسسة الرسالة، حتقيق: شعيب األرنؤوط.اإلحسان يف تقريب صحيح ابن 

، حتقيق: طاهر أمحد الزواوي النهاية يف غريب احلديث املبارك بن محد اجلزري،ابن األثري، 

وزميله الطناحي، )مكة املكرمة: املكتبة اإلسالمية لصاحبها احلاج رايض الشيخ، 

 (.هـ1٣٨٢، عام 1ط

، )املكتبة احلسبة السالم بن عبد احلليم بن عبد السالم،ابن تيمية، تقي الدين أمحد بن عبد 

 الشاملة، بدون أي معلومات عن النشر(.

جامع البيان يف ابن جرير، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب أبو جعفر الطربي، 

، 1، حتقيق: أمحد حممد شاكر، )بريوت: مؤسسة الرسالة، طأتويل القرآن

 م(.٢000هـ/14٢0

فتح الباري شرح ابن حجر، أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد العسقالين، 
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،  حتقيق: عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز وحمب الدين اخلطيب، صحيح البخاري

 ترقيم: حممد فؤاد عبد الباقي، )بريوت: دار الفكر، د.ط، د.ت(.

، )الهور: سهيل الرسائلنفي، ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز بن أمحد احل

 م(. 1976إكيدمي، 

، مقاصد الشريعة اإلسالمية ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر التونسي،

، 1حتقيق: الدكتور حممد الطاهر امليساوي، )ماليزاي: البصائر لإلنتاج العلمي، ط

 م(.199٨

دار الكتاب العريب، املغين، )حممد،  ابن قدامة، عبد هللا بن أمحد بن قدامة املقدسي أبو

 م(.19٨٣بريوت، 

إعالم  ،أبو عبد هللا الزرعيسعد مشس الدين  بنأيب بكر أيوب  بنحممد ابن قيم اجلوزية، 

 ه(.1٣74، 1، )مصر: مكتبة السعادة، طاملوق ِّعني عن رب العاملني

الطرق  ، الزرعيأبو عبد هللاسعد مشس الدين  بنأيب بكر أيوب  بنحممد ابن قيم اجلوزية، 

، حتقيق: د. حممد مجيل غازي، )القاهرة: مطبعة احلكمية يف لسياسة الشرعية

 املدين، د.ط، د.ت(.
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نزهة النواظر على مع  األشباه والنظائرابن جنيم، زين بن جنم بن إبراهيم بن حممد املصري، 

 البن عابدين، )دمشق: دار الفكر، د.ط، د.ت(. األشباه والنظائر

حتقيق: عزت عبيد ، السنن سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي،أبو داود، 

 م(.1976، 1الدعاس وزميله، )محص: دار احلديث، ط

، )بريوت: دار الفكر العريب، د.ط، املسندأمحد بن حممد بن حنبل أبو عبد هللا الشيباين، 

 د.ت(.

حتقيق: حممد عبد  السنن الكربى، بكر،أمحد بن احلسني بن علي بن موسى أبو البيهقي، 

 م(.1994القادر عطا، )مكة املكرمة: مكتبة دار الباز، د.ط، 

، حتقيق: الشيخ أمحد شاكر وآخرين، السننالرتمذي، أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة، 

 )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، د.ط، د.ت(.

، )بريوت: املستدرك على الصحيحني ابوري،حممد بن عبد هللا أبو عبد هللا النيساحلاكم، 

 دار الكتاب العريب، د.ط، د.ت(.

 م(.1996، ٣، )دمشق: دار الفكر، طالفقه اإلسالمي وأدلتهالزحيلي، وهبة، 

، ٢، )بريوت: مؤسسة الرسالة، طنظرية الضرورة الشرعيةالزحيلي، وهبة، 
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 م(.1979ه/1٣99

، )بريوت: دار الزرقاين على موطأ اإلمام مالك شرح حممد بن عبد الباقي بن يوسف،الزرقاين، 

 ه(.1411، 1الكتب العلمية، ط

، حتقيق: حبيب الرمحن سننال بن شعبة أبو عثمان اخلراساين اجلوزجاين،سعيد بن منصور، ا

 م(.19٨٢هـ/140٣، 1األعظمي، )مومبائي ابهلند: الدار السلفية، ط

، 4، )بريوت: دار املعرفة، طاملوافقات إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي،الشاطيب، 

 م(.1999

 م(.199٣، ٢، )بريوت: دار املعرفة، طاألمالشافعي، حممد بن إدريس، 

 ، د.ت(.٢، )بريوت: دار النهضة العربية، طتعليل األحكامشليب، حممد مصطفى، 

، مقال منشور يف جملة إسالمية ابإلمامة" "تصرفات الرسول العثماين، سعد الدين، 

 .1٣، ص٢4ملعرفة، العددا

، دار الفاروق، القاهرة، 1توين موردن، أساسيات علم اإلدارة، ترمجة خالد العامري، ط

 .٢00٨مصر، 

طاهر حمسن الغاليب، صاحل مهدي حمسن العامري، املسؤولية االجتماعية وأخالقيات 
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 . ٢00٨، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ٢األعمال واجملتمع، ط

جدة، السعودية، ، ، دار املنارة1الرمحن بن صاحل عبدهللا، املوضوعية يف العلوم الرتبوية، ط عبد

1407. 

، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1جميد الكرخي، مؤشرات األداء الرئيسية، ط

٢015. 

 مصر.، القاهرة حممد علي الصابوين، صفوة التفاسري، دار الصابوين للطباعة والنشر والتوزيع،

نعمت عباس خضري اخلفاجي وجندت ايور حممود، حتليل عالقة األخالق وموارد املعرفة 

والقوة: دراسة استطالعية، طاهر حمسن منصور الغاليب ونعمت عباس اخلفاجي 

)حمرر(، قراءات يف الفكر اإلداري املعاصر، دار اليازوري، عمان، األردن، 

٢00٨. 

 اجملالت والدورايت: 

رية خضري كاظم، "الثقة التنظيمية ودورها يف تعزيز الوالء التنظيمي: دراسة تطبيقية لعدد أم

من العاملني يف فروع مصرف الرافدين يف حمافظة النجف األشرف"، جملة الغري 

، ٢014للعلوم االقتصادية واإلدارية، اجمللد الثامن، العدد احلادي والثالثون، 
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 . ٢49-٢٢7ص

، جملة كلية اآلدابين شهباز، "أخالقيات الوظيفة العامة يف اإلسالم"، انتصار زين العابد

 .667، 6٣٨، ص٢01٢، جامعة بغداد، العراق، 101العدد 

سلسلة سعيد بن انصر الغامدي، "أخالقيات العمل: ضرورة تنموية ومصلحة شرعية"، 

، مكة املكرمة، السعودية، ٢4٢، رابطة العامل اإلسالمي، العدد دعوة احلق

٢010. 

صبيحة قاسم هاشم وعلي رزاق جياد العابدي، "أثر الثقة التنظيمية يف األداء االسرتاتيجي 

ابستخدام منوذج بطاقة العالمات املتوازنة: دراسة تطبيقية يف الشركة العامة 

، جملة القادسية للعلوم االدارية واالقتصاديةلإلمسنت اجلنوبية يف الكوفة"، 

 .61-41ص ،٢010، 1، العدد1٢اجمللد

Gary Dessler, et Akram Al Ariss, Human Resource Management, 

Arab world Edition, Person Education, 2012.  

Joanna Paliszkiewicz, Orientation on Trust and Organizational 

Performance, International Conference 2012 available at: 

http://issbs.si/press/ISBN/978-961-6813-10-

5/papers/ML12_059.pdf 2017/12/13 :يوم 

Erlan Bakiev, The Influence of Interpersonal Trust and 

http://issbs.si/press/ISBN/978-961-6813-10-5/papers/ML12_059.pdf
http://issbs.si/press/ISBN/978-961-6813-10-5/papers/ML12_059.pdf
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Organizational Commitment on Perceived Organizational 

Performance, Journal of Applied Economics and Business 

Research JAEBR, 3(3): 166-180 (2013), available at: 

http://www.aebrjournal.org/uploads/6/6/2/2/6622240/4._e

rlan.pdf 2017/12/13 :يوم  

 خيام حممد الزعيب، أخالقيات العمل ودورها يف االرتقاء ابألداء الوظيفي، متوفر على الرابط:

 -http://syria

9968sah/printpage.php?id=news.com/dayin/mo  :يوم

1٣/1٢/٢017. 

 ، املهنية، متوفر على الرابط:اندية راشد بوهناد

 -31-05-1998http://www.albayan.ae/opinions/

 (19/1٢/٢017بتاريخ:  1.1022512

، )أمريكا: املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، مع السنة كيف نتعاملالقرضاوي، يوسف، 

 م(.1991، ٣ط

حتقيق: حممد فواد عبد الباقي، )بريوت: دار إحياء ، املوطأمالك بن أنس األصبحي املدين، 

 الرتاث العريب، د.ط، د.ت(.

http://www.aebrjournal.org/uploads/6/6/2/2/6622240/4._erlan.pdf
http://www.aebrjournal.org/uploads/6/6/2/2/6622240/4._erlan.pdf
http://syria-news.com/dayin/mosah/printpage.php?id=9968
http://syria-news.com/dayin/mosah/printpage.php?id=9968
http://www.albayan.ae/opinions/1998-05-31-1.1022512
http://www.albayan.ae/opinions/1998-05-31-1.1022512
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 حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي،، الصحيحمسلم، ابن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري، 

 م(.1954)بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، د.ط، 

، ٢، )بريوت: دار املعرفة، طفيض القدير شرح اجلامع الصغرياملناوي، عبد الرؤوف، 

 ه(.1٣91

، ترقيم: الشيخ عبد الفتاح أبو السنن اجملتىب أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن،النسائي، 

 م(.19٨6، ٢غدة، )حلب: مكتب املطبوعات اإلسالمية، ط

، )بريوت: دار الفكر، شرح صحيح مسلم ،أبو زكراي حيىي بن شرف بن مريالنووي، 

 د.ط، د.ت(.

، كرسي األمري انيف مقاصد الشريعة وعالقتها ابلقيم األخالقيةأزهر، هشام بن سعيد، 

بن عبد العزيز للقيم األخالقية، جدة: مركز النشر العلمي جبامعة امللك عبد العزيز، 

 م.٢017هـ/14٣٨، 1ط

"، من ضمن التداول على السلطة والفصل التكاملي بني السلطاتبزا، عبد النور، حبث "

حبوث ندوة "تفعيل مقاصد الشريعة يف اجملال السياسي"، حترير: حممد سليم العوا، 

، 1مركز دراسات مقاصد الشريعة، مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي، ط

 م.٢014هـ/14٣5
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مقاصد األحكام السلطانية يف الشريعة اإلسالمية دراسة دستورية " بوزاين، عليان، حبث

"، موقع جملة املسلم املعاصر على شبكة اإلنرتنت، العدد مقاصدية مقارنة

(1٣9.) 

، مجع وترتيب: عبد الرمحن بن حممد بن جمموع الفتاوىابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم، 

 لرابط.قاسم، مبساعدة ابنه حممد، مكتبة املعارف، ا

، حتقيق: عبد العظيم الغياثي غياث األمم يف التياث الظلماجلويين، عبد امللك بن عبد هللا، 

 هـ.1401، ٢الديب، ط

، 1، مكتبة وهبة، طفلسفة مقاصد التشريع يف الفقه اإلسالمياحلسن، خليفة اببكر، 

 م.٢000هـ/14٢1

 م.19٨4، 1م، ط، بريوت، دار القلاملقدمةابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد، 

، دار اإلمامة العظمى عند أهل السنة واجلماعةالدميجي، عبد هللا بن عمر بن سليمان، 

 ه.140٨، 1طيبة للنشر والتوزيع، الرايض، ط

 م.٢00٢هـ/14٢٣، 1، طعلم مقاصد الشارعابن ربيعة، عبد العزيز بن عبد الرمحن، 

، الشبكة عملية ملقاصد الشريعةمقاصد املقاصد: الغاايت العلمية والالريسوين، أمحد، 
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، 1العربية لألحباث والنشر، مركز املقاصد للدراسات والبحوث، بريوت، ط

 م.٢01٣

"، من تويل املناصب املختلطة ابحلرام غي ضوء النظر املقاصديالريسوين، أمحد، حبث "

ضمن حبوث ندوة "تفعيل مقاصد الشريعة يف اجملال السياسي"، حترير: حممد سليم 

، 1ا، مركز دراسات مقاصد الشريعة، مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي، طالعو 

 م. ٢014هـ/14٣5

هـ/ 1410، 1، دار الكتب العلمية، بريوت، طاتريخ الفقه اإلسالميالسايس، حممد علي، 

 م.1990

، دار اإلهباج يف شرح املنهاجابن السبكي، علي بن عبد الكايف، وولده عبد الوهاب، 

 هـ. 1404، 1الكتب العلمية، بريوت، ط

 ، دار الكتب العلمية.األشباه والنظائرالسيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر، 

، حتقيق: عبد هللا دراز، املوافقاتالشاطيب، إبراهيم بن موسى اللخمي الغرانطي املالكي، 

 دار املعرفة، بريوت.

، حتقيق ودراسة الشيخ حممد احلبيب شريعة اإلسالميةمقاصد الابن عاشور، حممد الطاهر، 
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بن اخلوجة، طبعة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، دولة قطر، على نفقة حضرة 

، 1صاحب السمو الشيخ محد بن خليفة آل اثين أمري دولة قطر، ط

 م.٢004هـ/14٢5

، أو القواعد الصغرىالفوائد يف اختصار القواعد ابن عبد السالم، عز الدين عبد العزيز، 

، 1حتقيق: إايد خالد الطباع، دار الفكر املعاصر، بريوت، دار الفكر، دمشق، ط

 م.1999هـ/ 14٢0

، حتقيق: نزيه قواعد األحكام يف إصالح األانمابن عبد السالم، عز الدين عبد العزيز، 

 م.٢000هـ/14٢1، 1كمال محاد، عثمان مجعة ضمريية، دار القلم، دمشق، ط

، مؤسسة السياسة الشرعية يف ضوء نصوص الشريعة ومقاصدهااوي، يوسف، القرض

 م.٢000هـ/14٢1، 1الرسالة انشرون، لبنان، ط

، منشورات حممد علي بيضون، دار احلاجة الشرعية: حدودها وقواعدهاكايف، أمحد، 

 م. ٢004هـ/14٢4، 1الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط

، املعهد واعد املقاصد عند اإلمام الشاطيب: عرض ودراسةقالكيالين، عبد الرمحن إبراهيم، 

 م.٢000هـ/14٢1، 1العاملي للفكر اإلسالمي، دار الفكر، دمشق، ط
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، دار الكتب العلمية، األحكام السلطانية والوالايت الدينيةاملاوردي، علي بن حممد، 

 م. 19٨5هـ/1405، 1بريوت، لبنان، ط

فقه األولوايت وتطبيقاته يف جمال حفظ الدين يف  أتصيلملحم، حممد مهام عبد الرحيم، 

 ه.14٣6، مركز البيان للبحوث والدراسات، الرايض، السياسة الشرعية

 .ابن منظور، حممد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بريوت، ط

اليويب، حممد سعد بن أمحد مسعود، مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها ابألدلة الشرعية، 

 م.199٨هـ/141٨، 1ة للنشر والتوزيع، طدار اهلجر 

 . مصر: دار الدعوة. د. ط. )د. ت(.  الوسيط إبراهيم مصطفى، وغريه. املعجم

املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل. ابن بدران، عبد القادر بن بدران الدمشقي. 

 ه(1401. )٢ت: مؤسسة الرسالة. طبريو 

سبل االستفادة من النوازل"الفتاوى" والعمل ابن بيه، عبد هللا الشيخ احملفوظ ابن بيه. 

. مكة الكرمة: جممع جملة جممع الفقه اإلسالمي، الفقهي يف التطبيقات املعاصرة

 الفقه اإلسالمي. د. ط. )د. ت(. 

فتح . ابن حجر، أمحد بن علي بن حممد بن حممد بن علي بن حممود الكناين العسقالين



املراجع واملصادر

432 

. حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي وحمب الدين الباري شرح صحيح البخاري

 ه(.  1٣79اخلطيب. بريوت: دار املعرفة. د. ط. )

ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز بن أمحد بن عبد الرحيم ابن عابدين. 

 . بريوت: عامل الكتب. د. ط. )د. ت(.   جمموعة رسائل ابن عابدين

معجم مقاييس اللغة، فارس، أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكراي بن حممد بن حبيب.  ابن

 م(.1979. )1حتقيق: عبد السالم حممد هارون. دمشق: دار الفكر.  ط

إعالم املوقعني عن رب ابن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد هللا. 

 م(.197٣وت: دار اجليل. د. ط. ). حتقيق: طه عبد الرؤوف سعد. بري العاملني

. 1. بريوت: دار صادر. طلسان العربابن منظور، حممد بن مكرم بن منظور األفريقي. 

 )د. ت(.    

. بريوت: دار الكتب العلمية. د. ط. األشباه والنظائرابن جنيم، زين العابدين بن إبراهيم. 

 م(.  19٨0ه/1400)

، حتقيق: شعيب املراسيلالسجستاين. سليمان بن األشعث بن إسحاق أبو داود، 

 ه(.140٨. )1األرانؤوط. بريوت: مؤسسة الرسالة. ط
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خمتصر املؤمل يف الرد إىل األمر أبو شامة، عبد الرمحن بن إمساعيل بن إبراهيم املقدسي. 

حتقيق: صالح الدين مقبول أمحد. )الكويت: مكتبة الصحوة اإلسالمية.  األول.

 ه(.140٣د. ط. )

. األردن: دار مستجدات فقهية يف قضااي الزواج والطالق. سامة عمر سليماناألشقر، أ

 )د. ت(.  النفائس والتوزيع. د.ط.  

مكتبة الرايض: . سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعةاأللباين، حممد انصر الدين. 

 املعارف. د. ط. )د. ت(. 

اجلامع املسند البخاري، أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم اجلعفي البخاري. 

. ٣، حتقيق:  مصطفى ديب البغا. بريوت: دار ابن كثري واليمامة. طالصحيح

 م(. 19٨7ه/1407)

. حتقيق: حممد عبد هللا النمر معامل التْنزيل. البغوي، أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي

ة ضمريية وسليمان ومسلم احلرش. املدينة املنورة: دارطيبة للنشر وعثمان مجع

 م(.1997ه/1417. )4والتوزيع. ط

شرح التلويح على التوضيح ملنت التلقيح التفتازاين، سعد الدين مسعود بن عمر بن برهان. 
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. )د. 1. حتقيق: زكراي عمريات. بريوت: دار الكتب العلمية. طيف أصول الفقه

 ت(. 

، حتقيق: عادل الفقيه واملتفقهبغدادي، أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت. اخلطيب ال

 ه(. 14٢1العزازي،. الدمام: دار ابن اجلوزي. د. ط.  )

سبل االستفادة من النوازل"الفتاوى" والعمل الفقهي يف التطبيقات الزحيلي، وهبة. 

المي. د. . مكة الكرمة: جممع الفقه اإلسجملة جممع الفقه اإلسالمي، املعاصرة

 ط. )د. ت(.  

. 17دمشق: دار الفكر. طأصول الفقه اإلسالمي. الزحيلي، وهبة. 

 م(.٢009ه/14٣0)

 ه(.  14٢5. )4. دمشق: دار الفكر. طوأدلته اإلسالمي الفقهالزحيلي، وهبة. 

. حتقيق: البحر احمليط يف أصول الفقهالزركشي، بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر. 

 م(.٢000ه/14٢1. )1اتمر. بريوت: دار الكتب العلمية. طحممد حممد 

. بريوت: دار املعرفة. د. ط. املبسوطأبو بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل.  السرخسي،

 ه(.1406)
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. األشباه والنظائرالسيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن الكمال أيب بكر الشافعي. 

 )د. ت(.   بريوت: دار الكتب العلمية. د. ط.

. حتقيق: املوافقات يف أصول الفقهالشاطيب، إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرانطي. 

. 1أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. مصر: دار ابن عفان. ط

 م(.  1997ه/1417)

. ) ٢بريوت: دار الفكر. ط األم.الشافعي، أبو عبد هللا حممد بن إدريس. 

 م(.19٨٣ه/140٣

. إرشاد الفحول إيل حتقيق احلق من علم األصولي بن حممد. الشوكاين، حممد بن عل

 (.ه1419. )1حتقيق: أمحد عزو عناية. بريوت: دار الكتاب العريب. ط

. بريوت: دار . املهذب يف فقه اإلمام الشافعيإبراهيم بن علي بن يوسف، الشريازي

 الفكر. د. ط. )د. ت(. 

، حتقيق: محدي بن عبد املعجم الكبري. الطرباين، أبو القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب

 م(.19٨٣ه/1404. )٢اجمليد السلفي. املوصل: مكتبة العلوم واحلكم. ط

مصر: هنضة مصر للطباعة والنشر االجتهاد يف األحكام الشرعية. الطنطاوي، حممد سيد. 
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 م(. 1997)   د. ط. والتوزيع.

. حتقيق: حممد علم األصولاملستصفى من الغزايل، أبو حامد حممد بن حممد الطوسي. 

 م(1997ه /1417.  )1بن سليمان األشقر. بريوت: مؤسسة الرسالة. ط

. حتقيق: طه جابر احملصول يف علم األصولفخر الدين الرازي، حممد بن عمر بن احلسني. 

 م(.199٢ه/141٢. )٢فياض العلواين. بريوت: مؤسسة الرسالة. ط

. حتقيق: مهدي املخزومي و إبراهيم العنيمحد. الفراهيدي، أبو عبد الرمحن اخلليل بن أ

 السامرائي. بريوت: دار الكتب العلمية. د. ط. )د. ت(.  

. بريوت: مؤسسة احمليط القاموسالفريوز آابدي، جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب. 

 الرسالة. د. ط.  )د. ت(.    

وتقريب املسالك ملعرفة  ترتيب املداركالقاضي عياض، ابن موسى أبو الفضل اليحصيب. 

 ه(.141٨. ) 1. بريوت دار الكتب العلمية. طأعالم مذهب مالك

. منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية املعاصرةالقحطاين، مسفر بن علي بن حممد. 

 . )د. ت(.1بريوت: دار ابن حزم. ط

. بريوت: املكتب االجتهاد املعاصر بني االنضباط واالنفراطالقرضاوي، يوسف. 
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 (.م199٨ه/ 141٨) . 1اإلسالمي. ط

اتج مرتضى الزبيدي، أبو الفيض حممد مرتضى بن حممد بن حممد بن حممد بن عبد الرزاق. 

. حتقيق: جمموعة من احملققني. الكويت: دار اهلداية العروس من جواهر القاموس

 للنشر والتوزيع. د. ط. )د. ت(.   

. حتقيق: اجلامع املسند الصحيحني القشريي النيسابوري. مسلم، ابن احلجاج أبو احلس

 حممد فؤاد عبد الباقي. بريوت: دار إحياء الرتاث العريب. د.ط. )د. ت(.

ابن فارس، أبو احلسني، معجم مقاييس اللغة، حتقيق: عبد السالم حممد هارون، بريوت: 

 م،.1979هـ/1٣99دار الفكر، د.ط. 

 ، د.ت.1سري القرآن العظيم، القاهرة: املكتبة التوفيقية، طابن كثري، إمساعيل بن عمر، تف

 هـ. 1414، ٣ابن منظور. حممد بن مكرم، لسان العرب، بريوت: دار صادر، ط

بوير، دي، اتريخ الفلسفة يف اإلسالم. ترمجة: حممد عبد اهلادي أبو ريدة، بريوت: دار 

 م.  1954هـ/1٣74، ٣النهضة العربيَّة للطباعة والنشر، ط

التهانوي، حممد علي، كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، بريوت: مكتبة لبنان انشرون، 

 م.1996د.ط،
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اجلرجاين، علي بن حممد، التعريفات، حتقيق: إبراهيم األبياري، بريوت، دار الكتاب العريب، 

 هـ.1405، 1ط

القاهرة، جولدزيهر، إجناس، العقيدة والشريعة يف اإلسالم، ترمجة: حممد موسى وآخرين، 

 ، د.ت. ٢بغداد: دار الكتب احلديثة. مكتبة املثىن، ط

جولد زيهر، إجناس، مذاهب التفسري اإلسالمي، ترمجة: عبد احلليم النجار، القاهرة، بغداد: 

 م.1955هـ/1٣٣4مكتبة اخلاجني، مكتبة املثىن، د.ط، 

 م.1990اب، د.ط، رضا، حممد رشيد، تفسري املنار، القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكت

مرتضى الزبيدي، حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق، اتج العروس من جواهر القاموس. حتقيق: 

 ه.14٢4، ٢جمموعة من احملققني، الكويت: دار اهلداية، ط

زقزوق، حممود محدي، وآخرون، حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني، القاهرة: 

 م.٢00٢ه/14٢٣اإلسالمية، د.ط، اجمللس األعلى للشئون 

شاهني الشني، موسى، الآللئ احلسان يف علوم القرآن. القاهرة: مطبعة الفجر اجلديد، د. 

 ط، د. ت.

الشوكاين، حممد بن علي، إرشاد الفحول، حتقيق: أمحد عزو عناية، القاهرة: دار الكتاب 
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 م.1999هـ/1419،  1العريب، ط

لعربية من ظهور اإلسالم إىل هناية الدولة األموية. ترمجة: فلهوزن، يوليوس، اتريخ الدولة ا

حممد عبد اهلادي أبو ريدة، القاهرة: جلنة التأليف والرتمجة والنشر إبدارة الثقافة 

 هـ. 196٨، ٢العامة بوزارة الرتبية والتعليم، ط

، ٢٢القطان، مناع، مباحث يف علوم القرآن، بريوت: مؤسسة الرسالة، ط

 م.1990ه/1410

 م.٢001ه/14٢٢، 1قطب، حممد، ركائز اإلميان، القاهرة: دار الشروق، ط

كنون، عبد هللا، الرد القرآين على كتيب هل ميكن اإلعتقاد ابلقرآن، مكة املكرمة: شركة 

 م.19٨1هـ/1401مكة للطباعة والنشر، د.ط، د.ت، 

بايب احلليب املراغي، أمحد مصطفي، تفسري املراغي، القاهرة: مكتبة ومطبعة مصطفي ال

 م.1946هـ/1٣65، 1وأوالده، ط

مصطفي، إبراهيم، وآخرون، املعجم الوسيط،حتقيق: جممع اللغة العربية، القاهرة: دار الشروق 

 م.٢004ه/14٢5، 4الدولية، ط

املناوي، حممد عبد الرؤوف، التوقيف على مهمات التعاريف. حتقيق: د. حممد رضوان 



املراجع واملصادر

440 

 هـ.1410، 1املعاصر، دار الفكر، طالداية، بريوت ودمشق: دار الفكر 

 

ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم احلنبلي الدمشقي. 

. حتقيق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم. جمموع الفتاوى م(.1995هـ/1416)

املدينة النبوية. اململكة العربية السعودية: جممع امللك فهد لطباعة املصحف 

 الشريف. )د.ط(.

ْستاين. )د.ت( سليمان بن األشعثأبو داود،  جِّ ، حتقيق: حممد حميي الدين . السننالسِّّ

 عبد احلميد. بريوت: املكتبة العصرية. )د.ط(.

اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور البخاري، أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل. 

م(. ٢001ه/14٢٢)اري. وسننه وأايمه املعروف بصحيح البخ رسول هللا 

 .(1حتقيق: حممد زهري بن انصر الناصر. بريوت: دار طوق النجاة. )ط

. حتقيق السننم(. 1975ه/1٣95عيسى حممد بن عيسى بن َسْورة. ) الرتمذي، أبو

( وإبراهيم ٣( وحممد فؤاد عبد الباقي جزء )٢، 1وتعليق: أمحد حممد شاكر جزء )

مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب. (. مصر: شركة 5، 4عطوة عوض جزء )

 .(٢ط(
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القاهرة:  السرية النبوية والتاريخ اإلسالمي. ه(.14٢٨عبد الشايف، حممد عبد اللطيف. )

 (.1دار السالم. )ط

. حتقيق: حممد فؤاد الصحيحمسلم، ابن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري. )د.ت(. 

 د.ط(.. (عريبعبد الباقي. بريوت: دار إحياء الرتاث ال

دائر وائل للنشر، فالح حسن احلسيين،  معاصر، كمي واسرتاتيجي مدخلإدارة البنوك: 

 م.٢00٨، 4عمان. ط

البنوك اإلسالمية يف مواجهة األزمات املالية، أمحد شعبان حممد علي، دار الفكر اجلامعي، 

 م. ٢010اإلسكندرية، دط، 

الوطين، أمحد النجار، جملة املسلم املعاصر العدد: البنوك اإلسالمية وأثرها يف تطوير االقتصاد 

٢4. 

، مصر، دار احلرية للصحافة والطباعة والنشر، دط، اخلضريي، حمسن البنوك اإلسالمية

 .م.1990

، 1التحرير والتنوير، حممد الطاهر بن حممد بن عاشور، الدار التونسية للنشر  تونس، ط

 م.19٨4



املراجع واملصادر

442 

عبد الرمحن يسري، املعهد اإلسالمي  ملوارد املالية، أمحددور املصارف اإلسالمية يف تعبئة ا

 .٣4م، ندوة رقم1990للبحوث والتدريب جبدة، 

 دور املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية يف اإلصالح االقتصادي. االقتصاد اإلسالمي

 عبد احلميد حممود البعلي.دط، دت.

جملة املستقبل  حامد احلمود العجالن،: رؤية خمتلفة. الراب واالقتصاد والتمويل اإلسالمي

 م.٢010، ٣٨٢العريب، عدد 

  م.19٨6دارالراين للرتاث، ، العسقالين حجر بنفتح الباري شرح صحيح البخاري، ا

 م.19٨5، ٢دار الفكر، دمشق. ط الفقه اإلسالمي وأدلته، وهبة الزحيلي،

شبري، دار النفائس، عّمان، ط  يف الفقه اإلسالمي، حممد عثمان املعامالت املالية املعاصرة

 م.٢007 6

  م.٢004جممع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، دط، املعجم الوسيط، 

البورصة والبنوك التجارية، احلناويصاحل، عبد السالم فتاح، الدار املؤسسات املالية 

 م.٢000اجلامعة،القاهرة،دط، 

 القرآن الكرمي.

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=1361&idfrom=3946&idto=3949&bookid=52&startno=1
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، حتقيق: اقتضاء الصراط املستقيمم(. 1999ابن تيمية، أبو العباس أمحد عبد احلليم )
 ، بريوت: دار عامل الكتب للطباعة والنشر.1انصر عبد الكرمي العقل، ج

، بريوت: فتح الباري يف شرح صحيح البخاريهـ(. 1٣79أمحد علي )ابن حجر، 
 دار املعرفة.

 ، القاهرة: دار املعارف.لسان العربابن منظور، حممد بن مكرم )د.ت(. 

، الرايض: مركز التعريف ابلظواهر اإلجرامية املستحدثة(. 14٢0أبو شامة، عباس )
 منية.الدراسات والبحوث، جامعة انيف العربية للعلوم األ

، حتقيق: حممد عوض هتذيب اللغةم(. ٢001أبو منصور، حممد بن أمحد األزهري )
 مرعب، بريوت: طبع دار إحياء الرتاث العريب.

، حتقيق: هلموت مقاالت اإلسالمينياألشعري، أبو احلسن علي بن إمساعيل)د.ت(. 
 ريرت، الطبعة الثالثة، بريوت: طبع دار إحياء الرتاث العريب.

، بريوت: املفردات يف غريب القرآن(. 14٢0االصفهاين، احلسني حممد الراغب )
 دار املعرفة.

إعالم سفهاء األحالم أبنَّ مقارعة احلكام هـ(. 14٢6االلباين، حممد انصر الدين )
 ،  القاهرة: دار املنهاج.1، طليست سبيل الرجوع إىل اإلسالم

، حتقيق: مصطفى البغا، البخاريصحيح هـ(. 1407البخاري، حممد بن إمساعيل )
 بريوت: دار بن كثري.

، ورقة قدمت يف ندوة جرائم جرائم احلاسب الدولية(. 1997البداينة، ذايب موسى )
 احلاسب، كلية التدريب، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، الرايض.

هج أمنوذج تصوري للمنا(. 199٨البداينة، ذايب موسى؛ والبشرى، حممد األمني )
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، الدراسية يف الكليات األمنية لتلبية االحتياجات األمنية يف القرن احلادي والعشرين
ورقة مقدمة يف االجتماع التاسع لعمداء الكليات واملعاهد واملدارس األمنية يف الدول 

 هـ ، الرايض: جامعة انيف العربية للعلوم األمنية.1419رجب  ٢٢-٢0العربية 

، الرايض: واقع وآفاق اجلرمية يف اجملتمع العريب(. 14٢0البداينة، ذايب موسى )
 جامعة انيف العربية للعلوم األمنية.

األنساق االجتماعية ودورها يف مقاومة اإلرهاب (. 14٢7البداينة، ذايب موسى )
 ، الرايض: مركز الدراسات والبحوث، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية.والتطرف

العالقة بني اآلابء واألبناء ودورها يف الوقاية من االحنراف طبيعة هـ(. 14٣1البقمي )
. رسالة ماجستري، غري الفكري )دراسة حالة ابستخدام منهجية النظرية اجملذرة(

منشورة، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العلوم 
 الشرطية.

. ية يف اإلرهابدور الرتبم(. ٢010التوجيري، حصة عبد هللا )
WWW.alriadh.com 

، اإلرهاب: الفهم املفروض لإلرهاب املرفوض(. 14٢1اجلحين، علي فايز )
 الرايض: جامعة انيف العربية للعلوم األمنية.

 دور الرتبية يف وقاية اجملتمع من االحنراف الفكريم(. ٢007اجلحين، علي فايز )

 http://faculty.mu.edu.sa/sabuelsoud. 

، الكويت: أكادميية مقدمة يف األمن االجتماعيم(. 1996احلداد، حممد سليمان )
 سعد العبد هللا.

دور الرتبية اإلسالمية يف املدرسة االبتدائية يف ( 14٢7حريري، عبدهللا بن حممد )

http://www.alriadh.com/
http://faculty.mu.edu.sa/sabuelsoud
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 .15، اجمللد ٣٣، الرايض: جملة البحوث األمنية، العدد مواجهة ظاهرة اإلرهاب

، الرايض: مكتب القدرة وأثرها يف التنشئة االجتماعية(. 14٢1اخلطيب، حممد )
 الرتبية العريب لدول جملس التعاون اخلليجي.

ول االحنراف الفكري وأثره على األمن الوطين يف دهـ(. 14٢6الدغيم، حممد دغيم )
، حبث مقدم ملسابقة جائزة جملس التعاون العريب جملس التعاون لدول اخلليج العربية

 لدول اخلليج للبحوث األمنية.

، التطرف واإلرهاب من منظور عامل االجتماعم(. 1997رشوان، حسني عبد اجمليد )
 القاهرة: دار املعرفة اجلامعية.

االحداث ومبادئ الرايض الوقاية من احنراف هـ(. 141٣الرفاعي، حسن )
 ، جملة الفكر الشرطي، اجمللد األول، العدد الثاين.التوجيهية

، املدينة املنورة: طبقات ابن سعد(. 140٨الزهري، حممد بن سعد بن منيع البصري )
 مكتبة العلوم واحلكم.

، مكتبة الدكتور خليل اإلرهاب والعنف والتطرفهـ(. 14٣7السدالن، صاحل غامن )
اتريخ الدخول االثنني  sa/page/ar/http://uqu.edu.59228احلدري، 

 هـ.14٣7/10٣

الدور الرتبوي لألسرة يف الوقاية من االحراف هـ(. 14٢9السعيدين، تيسري حسني )
 .71- 17، ص ص 40، العدد 17، جملة البحوث األمنية، جملد الفكري

اجلذور التارخيية حلقيقة الغلو والتطرف هـ(. 14٢5ي عبد العزيز )الشبل، عل
، حبث مقدم للمؤمتر العاملي عن موقف اإلسالم من اإلرهاب، واإلرهاب والعنف

-1الذي نظمته جامعة االمام حممد بن سعود اإلسالمية خالل الفرتة من 
 هـ.14٢5/٣/٣

http://uqu.edu.sa/page/ar/59228
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، بريوت: أضواء البيان. هـ(1415الشنقيطي، حممد األمني بن حممد بن املختار )
 طبع دار الفكر.

 ، بريوت: دار الكتاب اللبناين.املعجم الفلسفي(. 19٨٢صليبا، مجيل )

إسهامات املسجد يف مواجهة االحنرافات هـ(. 14٢7ضامري، حسن حيي جابر )
، رسالة ماجستري، غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة ام القرى، قسم الفكرية واخللقية

 اإلسالمية واملقارنة.الرتبية 

، بريوت: طبع دار تفسري الطربي(. 1405الطربي ، أبو جعفر حممد بن جرير )
 الفكر.

االحنراف الفكري وأثره على األمن (. 14٢7عسريي، عبد الرمحن، اجلحين، علي )
 الرايض: حبث غري منشور لدى جملس التعاون لدول اخلليج العريب. الوطين

، القاهرة: مكتبة النهضة طرق تدريس الرتبية اإلسالمية(. 19٨7عطا، إبراهيم حممد )
 املصرية.

التصوير الفيومينولوجي ملعاجلة مشكلة اجلرمية ( 14٢٢عمران، عبداجمليد )
، ضمن أحباث: البحث العلمي والوقاية من اجلرمية واالحنراف يف الدول العربية

 العربية للعلوم األمنية.واالحنراف، الرايض: مركز الدراسات والبحوث، جامعة انيف 

اخلصائص االجتماعية والنفسية والفكرية هـ(. 14٣4القحطاين، مشبب علي )
. رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة انيف العربية للعلوم حلاملي الفكر الضال

 األمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العلوم الشرطية.

بية الوطنية يف تعزيز األمن دور معلم الرت هـ(. 14٣1القحطاين، هادي انصر )
الفكري لدى طالب املرحلة الثانوية مبنطقة جنران من وجهة نظر املشرفني 

. جامعة انيف العربية للعلوم االمنية، كلية الدراسات العليا. قسم العلوم واملعلمني
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 الشرطية، برانمج املاجستري يف القيادة األمنية.

درسة يف تفعيل دور طالب املرحلة الثانوية أثر املهـ(. 14٢٨القرطون، فهد سليمان )
. جامعة انيف العربية للعلوم االمنية، كلية الدراسات العليا. قسم ملواجهة اإلرهاب

 العلوم الشرطية، برانمج املاجستري يف القيادة األمنية.

، بريوت: بيسان للنشر املتطرفون خوارج العصرم(. ٢00٢كامل، عمر عبد هللا )
 والتوزيع.

، بريوت: مؤسسة ٣، طمشكلة الغلو يف الدينهـ(. 14٢0ق، عبد الرمحن معال )اللوحي
 الرسالة.

حنو جمتمع آمن فكرايً، أمنوذج مقرتح لبناء هـ(. 14٣0املالكي، عبد احلفيظ عبدهللا )
، حبث مقدم إىل املؤمتر الوطين األول اسرتاتيجية وطنية شاملة لتحقيق األمن الفكري

مجاد األول. حتت إشراف كرسي األمري  ٢5-٢٢خالل الفرتة لألمن الفكري املنعقد 
 انيف بن عبد العزيز لدراسات األمن الفكري جبامعة امللك سعود.

 ، القاهرة وتركيا: املكتبة اإلسالمية.املعجم الوسيط(. 197٢جممع اللغة العربية )

 ، بريوت: طبع مؤسسةالقاموس احمليطحممد بن يعقوب الفريوز آابدي )ب. ت( .
 الرسالة.

، ٢، طأصول الرتبية اإلسالمية وأساليبهاهـ(. 140٣النحالوي، عبد الرمحن )
 دمشق: دار الفكر.

، دور املدرسة يف مقاومة اإلرهاب والعنف والتطرف(. 14٢5اليوسف، عبدهللا )
 حبث لدى جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية )مل ينشر(.

، اجمللة يف اإلسالم وأثرها يف حتقيق األمن الوسطية(. 14٢5املغامسي، سعيد فاحل )
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(، الرايض: جامعة انيف العربية للعلوم ٣٨العربية للدراسات االمنية والتدريب، العدد )
 االمنية.

، الرايض: دار ٢، طأهداف الرتبية اإلسالمية وغاايهتاهـ(. 1409ايجلن، مقداد )
 اهلدى للنشر والتوزيع.

 

 



 

 

 أمساء املشاركني يف املؤمتر
 

حممد أبو  /األستاذ الدكتور
 الليث اخلريآابدي

قسم دراسات القرآن والسنة، كلية 
معارف الوحي والعلوم اإلنسانية، 
 اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي.

كلية العلوم االقتصادية والتجارية                      عائشة صفراين الدكتورة/
 -التسيري، جامعة عمار ثليجي وعلوم 

 .اجلزائر -األغواط
كلية العلوم اإلنسانية واإلسالمية                          حبيبة شهر الدكتورة/

-واحلضارة، جامعة عمار ثليجي 
 .اجلزائر-األغواط

قسم الفقه وأصول الفقه، كلية الشريعة                    بدر حممد العـليوي /لدكتورا
والدراسات اإلسالمية، جامعة 

 .الكويت
قسم التفسري واحلديث، كلية الشريعة                    بدر حممد العازمـي /الدكتور

لدراسات اإلسالمية، جامعة وا
 .الكويت

قسم الشريعة والدراسات اإلسالمية،                 هشام بن سعيد أزهرالدكتور/ 
جامعة  كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،
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امللك عبد العزيز جبدة، اململكة العربية 
 السعودية.

منرية بنت عواد  الدكتورة/
 املريطب

قسم الشريعة والدراسات اإلسالمية 
 جبامعة امللك عبد العزيز جبدة.

اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي،                       أكرم حممد زكيالدكتور/ 
 كواالملبور، ماليزاي.

حممد زكي  األستاذ الدكتور/
            خضر

 اجلامعة األردنية، عمان، األردن.

مدير جممع حجة اإلسالم ابجلامعة                حممد شكيب القامسي /لدكتورا
اإلسالمية دار العلوم وقف ديوبند، 

 .اهلند
لدكتور/ حممد إبراهيم الشربيين ا

          صقر
ببهانج  الكلية اجلامعية اإلسالمية
 .السلطان أمحد شاه مباليزاي

ُبَّةم طالبة الدكتوراه بقسم دراسات القرآن                                نال أمحد اْلج
والسنة، كلية معارف الوحي والعلوم 
اإلنسانية، اجلامعة اإلسالمية العاملية 

 مباليزاي
حممد أبو  /األستاذ الدكتور

  الليث اخلريآابدي
القرآن والسنة، كلية  قسم دراسات

معارف الوحي والعلوم اإلنسانية، 
 اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي.
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جامعة  أكادميية الدراسات اإلسالمية،                                    نعيم حنك
 .ماليزاي –مالاي الوطنية 

يف كلية أصول قسم احلديث وعلومه                           د. عبد الصمد شيخ
الدين، اجلامعة اإلسالمية العاملية 

 إبسالم آابد.
 

 
          
              
       
 

    
     
 
 
 
 
 


