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قواعد النرش

             ـ يشرتط يف البحوث المقدمة للنرش يف المجلة أن تكون أصيلة ولم يسبق نرشها، وأال تكون مستلة من عمل أكاديمي )أطروحة أو رسالة(، 

وأال تكون موضوع مساهمة يف نشاط علمي سابق.

             ـ تعنى المجلة أيضا بنرش الرتجمات، والقراءات، ومراجعات الكتب، وعروض األطروحات، والمتابعات العلمية حول المؤتمرات، والندوات، 

والنشاطات األكاديمية الحديثة، ذات الصلة بالحقول المعرفية التي تدخل يف نطاق اختصاصها.

       ـ يرفق كل بحث بملخصني، أحدهما بلغة الدراسة، والثاين باللغة اإلنجلزيية، يرتاوح بني 100 و300 كلمة، وبالسرية الذاتية للباحث.

       ـ ترسل البحوث مطبوعة، ومضبوطة، ومراجعة بدقة إىل الربيد اإللكرتوين للمجلة.

       ـ ال ينبغي أن تقل عدد كلمات البحوث والدراسات عن خمسة آالف كلمة وال تتجاوز ثمانية آالف كلمة، بما يف ذلك المالحق واألشكال المرفقة. 

أما قراءات الكتب، وعرض األطروحات، والتقارير، فبني ألف وخمسة آالف كلمة...

مستقلة،        ـ  ملفات  يف  المرفقة  واألشكال  والخرائط،  والصور،  الجداول،  ترسل 

ويشار فـي أسفل الوثيقة إىل عنوانها، ومصدرها؛ مع تحديد موضعها يف المنت.

بكل        ـ  خاص  متجدد،  تسلسيل  آيل  برتقيم  الحوايش  مستوى  عىل  البحوث  تتقيد 

صفحة، ومثبت يف أسفلها، وال يقبل نظام اإلحاالت داخل المنت.

تعتمد األصول العلمية المتعارفة يف التوثيق عىل الشكل اآليت: اسم المؤلف،       ـ 

وعنوان الكتاب، واسم المحقق، أو المرتجم؛ إن توفرا، ثم اسم النارش، أو دار 

النرش، ومكانها، ورقم الطبعة، وتاريخها، ثم رقم الصفحة. وإذا تعلق األمر بمساهمة ضمن كتاب )تأليف مشرتك أو أعمال مؤتمرات وندوات(؛ 

فيذكر اسم الكاتب، وعنوان المساهمة، وموضوع التأليف المشرتك، أو المؤتمر، والجهة النارشة، أو منسق فريق التأليف، ثم دار النرش، ومكانها، 

ورقم الطبعة، وتاريخها، ثم رقم الصفحة. أما بالنسبة للمجالت؛ فيذكر اسم الكاتب، وعنوان المقال، ثم اسم المجلة، والجهة التي تصدرها، وعددها، 

وتاريخه، فرقم الصفحة. ويف الئحة المراجع تحدد أرقام الصفحتني األوىل واألخرية بالنسبة لمقاالت المجالت، ومساهمات األعمال المشرتكة.

       ـ تختم كل دراسة بقائمة المصادر والمراجع مرتبة ترتيبا هجائيا حسب أسماء الشهرة، أوألقاب المؤلفني.

       ـ تختص هيأة تحرير المجلة بإجازة، أو رفض قراءات الكتب، وعرض األطروحات، وتقارير األنشطة العلمية. كما تختص بالفحص األويل للبحوث 

والدراسات، وتقرر مدى أهليتها للتحكيم.

       ـ تخضع جميع البحوث، بعد إجازتها من هيأة التحرير، للتحكيم العلمي عىل نحو رسي. وللمجلة؛ بناء عىل رأي المحكمني، أن تطلب إجراء تعديالت 

شكلية، أو شاملة عىل البحوث قبل الحسم يف قبولها النهايئ. 

       ـ تبلغ المجلة قرارات الرفض إىل المعنيني بها، ويه غري ملزمة بإبداء أسباب الرفض.

       ـ تعرب المواد المنشورة عن آراء أصحابها، ويتحملون كامل المسؤولية يف صحة البيانات، ودقة المعلومات، واالستنتاجات. 

Tra- :مقاسه: 16 يف المنت، و 14 يف الهامش، بمسافة عادية بني األسطر، و العنوان الرئييس ،Traditional Arabic         ـ تطبع البحوث بخط من نوع:

ditional Arabic 16 Gras، والعناوني الفرعية: Traditional Arabic 14 Gras. أما البحوث باللغتني الفرنسية، أواإلنجلزيية، فتكتب بخط من نوع: 

Times New Romanمقاسه: 14يف المنت، و12 يف الهامش. أما مقاييس حوايش الصفحات؛ فتضبط كما ييل: أعىل: 02، أسفل: 02، يمني: 02,50، 

يسار: 02، رأس الورقة: 01,50، أسفل الورقة: 01,25.

 تخضع جميع البحوث، بعد إجازتها 
 من هيأة التحرير، للتحكيم العلمي

على نحو سري
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      بصدور العدد الثالث تكون مجلة ذخائر للعلوم اإلنسانية قد استكملت العام األول
 لميالدها، وأطفأت أوىل الشمعات يف مشوارها. وقد توجته بإصدار عددني يف موعدهما

المحدد يف شهري دجنرب ويونيو من كل سنة.
       قد يبدو أننا يف بداية الطريق، وأنمقدار العطاء مازال متواضعا؛ لكن الذي ال تراه

 عني المتتبع هو أن عمل الهيأة العلمية وطاقم التحرير ال يتوقف عىل مدى كل الفرتة
 الفاصلة بني األعداد إلرضاء الباحثني وتثمني مشاريعهم وأبحاثهم.

 وبإسدال الستار عىل تجربة السنة األوىل، نعلن تجديد العزم عىل الميض سويا يف
 مضمار البحث العلمي وطريقه الشاق، ألن بلداننا ما زالت يف حاجة ماسة إىل جهود

مضاعفة للحاق بركب األمم الرائدة يف هذا المجال.
      وإذا كانت المعرفة أفضل رأسمال يمكن للشعوب أن تستثمر فيه، ومهما تطلبت

 من تكاليف؛ فإن مردودها من غري شك، سيكون أفضل بكثري. ورغم أن مجلتنا ليست
 لها موارد مادية تسخرها لهذه الغاية النبيلة؛ فإنها اختارت مبدأ الدعم واالحتضان

 والتشجيع، علها تساهم قدر المستطاع يف خدمة البحث العلمي بالوطن العريب
 واإلسالمي، ورفع لوائه، والتحريض عىل خوض غماره، واتخاذ األسباب لتجويده، وبسط

 اليد ألهله، خاصة منهم الباحثون عن منابر لنرش دراساتهم، وإيصال ثمرة بحوثهم،
وزبدة جهودهم الفكرية إىل منتديات القراء، ووضعها بني أيدي زمالئهم الباحثني.

 لقد ألزمنا أنفسنا عىل القيام بهذه الرسالة،ناهضني بما ستوجبه من أعباء، وما
 تقتضيه من عناء. وكلما ازداد اإلقبال عىل النرش بالمجلة، شعرنا بحجم األمانة وثقل

 المسؤولية. لذلك نلتمس من قرائنا الكرام الصفح والمعذرة إن تأخرنا يف الرد عن
 مراسالتهم واستفساراتهم الكثرية، ونطمئنهم أن أعمالهم لن يطالها اإلهمال، وما

أصدرت بشأنه اللجنة العلمية قرارا يبلغ إىل صاحبه يف الحال.
 نجدد التأكيد عىل أن مجلة ذخائر للعلوم اإلنسانية مصممة العزم عىل أن تبقى وفية

لمبادئهاإزاء أرسة البحث العلمي وفق قواعده المتعارفة.
وعىل اهلل توكلنا، فإنه تعاىل نعم المعني.

        فاس يف: 05 رمضان المعظم 1439 هـ / 21 ماي 2018م

  مدير المجلة:
     عبد الباسط المستعني

افتتاحية
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د. محمد إبراهيم الرشبيني صقر*

 حكمة سليمان 
عليه السالم

 بين العهد القديم 
والقرآن الكريم

 * - الكلية الجامعية اإلسالمية السلطان أحمد شاه- بهانج -ماليزيا.
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ملخص
 
ً
لهم أمانة تبليغ رسالته إىل الناس؛ ليعبدوا إلها الشك أن األنبياء- عليهم السالم- اصطفاهم اهلل تعاىل عىل سائر خلقه، وَحمَّ

، الرشيك له. وقد خص اهلل تعاىل األنبياء- عليهم السالم- بصفات وِنَعم التوجد يف غريهم من البرش، ومن هؤالء األنبياء؛ 
ً
واحدا

سيدنا سليمان عليه السالم؛ الذي جمع اهلل تعاىل له بني الُملك والنبوة، وآتاه اهلل من المعجزات؛ ما رفع بها قدره، وخصه 

بصفات جليلة؛ كان من أبرزها صفة الحكمة.

وقد تحدث العهد القديم عن حكمة سليمان عليه السالم يف أكرث من سفر من األسفار المقدسة،والتي وصفتها بأنها فاقت 

حكمة أهل الرشق جميعا؛ ولكنها أغفلت أنه صاحب عقيدة ودعوة، وأنه استخدم حكمته يف دعوة أهل زمانه إىل االيمان باهلل 

الواحد؛ كما تحدث عنها القرآن الكريم. 

؛ وهذا التصوير الذي يحبه اليهود.
ً
 بحتا

ً
ر حكمة سليمان عليه السالم تصويرا ماديا العهد القديم  َصوَّ

ويف هذا البحث ألقي الضوء عىل حكمة سليمان  عليه السالم يف العهد القديم كما صورتها أسفار يهود،وكذلك أنقل ما ورد عن 

 آراء المفرسني والعلماء عن حقيقة هذه الحكمة، ثم أقارن بني ماجاء يف األسفار 
ً
حكمته  عليه السالم يف القرآن الكريم، مبينا

اليهودية وما ورد يف القرآن الكريم، من حيث االتفاقواالختالف.

وقد قسمت البحث إىل مقدمة وتمهيدوثالثة فصول وخاتمة. فالتمهيد يتحدث عن التعريف ببعض مصطلحات البحث، والفصل 

األول عن: حكمة سليمان يف العهد القديم، والفصل الثاين عن: حكمة سليمان يف القرآن الكريم، ثم الفصل الثالث عن المقارنة 

بينهما.

الكلمات المفتاحية: حكمة سليمان، العهد القديم، القرآن الكريم.

Abstract:
     There is no doubt that prophets – peace be upon them -  were chosen 
by Allah from all His creatures to be charged with the mission of con-
veying His Message to the people; to worship the one God, no partner to 
Him. Allah privileged the prophets – peace be upon them – with qualities 
and blessings that were not given to other human beings. One of these 
prophets; is our Master Suleiman; that Allah bestowed upon him kingdom 
and prophecy, as well as the miracles that raised his status. He also priv-
ileged him with great qualities; of which wisdom was the most notable.
The Old Testament talked about the wisdom of Suleiman in more than one 
of the Holy Scriptures, which stated that it even exceeded the wisdom of 
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the people of the Orient altogether, but overlooked the fact that he was 
a man of faith and call and that he used his wisdom to call people of his 
time to have faith in one God, as it was stated in the Holy Qur’an.
The Old Testament depicted the wisdom of Suleiman – peace be upon 
him – in a purely material way that appeals to the Jews.
In this research, I highlight the wisdom of Suleiman – peace be upon him 
– in the Old Testament as it was depicted in the Scriptures of the Jews. 
I, also, convey what came about his wisdom in the Holy Qur’an, noting 
the views of commentators and scholars about the fact of this wisdom. 
Then, I compare between what came in the Jewish Scriptures and what 
was mentioned in the Holy Qur’an, in terms of similarities and differences.
Keywords:Wisdom of Suleiman , Old Testament, The Holy Quran 

مقدمة
وسلم.                              وصحبه  آله  وعلى  ع،  محمد  سيدنا  على  والسالم  والصالة  العالمين،  رب  لله  الحمد 

وبعد....
بيان الفرق بين حكمة سليمانv في العهد القديم، وحكمته في القرآن        تأتي أهمية هذا البحث ل
الكريممن خالل عرض حكمة سليمان عليه السالم في العهد القديم،والقرآن الكريم،والمقارنة بينهما، 
وبيان أن هذه الحكمة مصدرها الوحي اإللهي وليست حكمة أرضية مصدرها الشخص نفسه، ورَّد ما 

اب العهد القديم حول سليمان عليه السالم. تَّ يناقض هذه الحكمة؛ مما أثاره كُ
وقد سلكت في هذا البحث منهج المقارنة بين ما ورد في العهد القديم عن حكمة سليمان عليه السالم، 
اً آراء المفسرين  ن وما ورد في القرآن الكريم عن حكمته مع االستئناس بالحديث النبوي الشريف، مبي
والعلماء عن حقيقة هذه الحكمة، ثم المقارنة بين ماجاء في األسفار اليهودية وما ورد في القرآن الكريم، 

من حيث االتفاقوا الختالف.



 

:  
ت ة  ا ا وا ،ا ا  ام ت أوَّ  ا  إن

تاهو؛ءاأنر؛ :اوا،ا.  
 ًأو : 

ً
واا  

 ا ارا  ور ا ا ات  :ا ن   و ،ا
احاو . 

1- اا: 
إ  ا وه ، ودت ،ا ا   ا   

  :اا
َ ُّا ِ ٌْح: ا َْ َْوا 1F...اّْف

1ِوا :2.اF

2 ،َُِْوا :،ُِْوا اَُْل،
 ُِْ3...واF

3وا : .َِوا،اامو،ةو،ةو،ة4.وF

4  
وا :ااو،اّاأو،ماءأ .

5F

5و :َُِس َّاََُِِْ َّال
َ
و

َ
ِاََ ْ6.اF

6 ًَُِْو ...: ِْ
َ
ُإذا7.أيF

7  
اااوو،أ:  

 .اادواانح-أ
 .ا: و-ب
 .ال: و-ج

  .اوا: و-د
  .ا-ه

                                      
1-ا   أب اي، ات، ، : وت، اي،  ،درو ن

 ،380ص1ا،دت،ج
2-،اآنار،،نأ :،وبا

ا،ا،وت :،و1403،ـ19831م،جص،104  
3-  ،ا ا،ا  وت، ،ا اس ب،   ـ،1426اوزآدى،

 ،1095ص1م،ج2005
4-واإ،اا،رتر،ُدوِزيآن:،طال،َاَ َّ

 واوزارة،ااراا،م :،و1979،2000ص3م،ج،257  
5-ا،ا،ةة،اااا،رأ، :،و1429،ـ20081م،ج،

537ص  
6-ا،دردار،وت،بان،م،را :،ص12ه،ج1414ا،141  
7-ز،ا،أ،ي :ط،ااثاءإداروت،ض2001،م
  ،69ص4ج
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  .ااولااس-و
ي-إلءابالواو،ماأ .  

2- حا: 
احوردتر،نة:  

اامالانا،ووء،و  - أ
.8Fدة

1 
:  ا  - ب  ا إ  دوإ ء  هللا   وا

اتاوداتانوم.9F

2  
اما،وارفا،والادة،وباز،وإ: وا  - ج

10F.اابالول

3  
11Fاايااي: وا-د

4 
: وّتاء،ا،أي-ه

بواو،اا12F

5  
،اتاهوا:  

ا :ً  وا ،  اء ل،ووو ال  ا إ 
ءواوذ؛واطإ،ًدً.  

 
ً
 :اا 

1- ااا: 
  : اا  - أ

اااء:  
ل.  ا:ءًايو،اا؛ا :ذأإ .و
 :ل ...اكانوا،ةياقوا، :هللا

.13Fدود: وا .نذن:ل. ان:و.ا

1  

                                      
1-،وا،ابادار،وت،تا،،1ه،ج1405ا،124  
2-،راتا،ؤوفا،ويا:د .،وت،د،ااانر

،وا،ادار،ااج1410دار،1هص،291  
3-  ان، م  ا ا ،  ا  : اي،  ا 

ا،ا،وت،ا :و1420ـ-2000جم،1ص،957  
4-،نكوإكإزلنناارج،أ،اا :ا

،اا،ابادار،وت13932م،ج1973 –هص،479  
5-ن،طدار،،واا،ا،ر1997اج،3م،61ص  
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  :اا  - ب
؛زإاا :وا،زدهو :ء

ا14وF

2 
2-  احا:  

اا "ساباولاا)Bible(ًا
ااااو)New Testament(، :هللاياا

  ،اإا  ام ء   ، . ون   اً و .
را    و ،    .و اد ر   و

أ .وار-ارةاو،اا .
أنزا ما،يا -زو–راةا15. "اF

3 
  ااام ن: اول 

ب َُّإن،ارأاااث
اةأروا،ون َُّاا ما

 ا ا ا ب َُّ إن  ،ا ا  ا   ا ات أز
ل،وا،: ؛وأرام ةأرثا،وزاأن

دنموأانر.ود،وا،وان
.16Fام هرن

4  
  ،ا رأ   ا ر ه  ن  ءت و
    ن  ض وف ،ا وأرم ول، اك

و،وررأاا؛ا.  
   ا ار   أن ر ،و ار  ا و

اارأنارأو،رأاا.  
وادايااةمأنرى:  

 " ان) أ   وا  ا ار :راةا .و : ،ا
ا،دا،نوا،وجا.  

                                                                                                                    
1-،اا،اإ :ج،ة،دتادار،ر،اا2ص،177  
2-ج،،اا،2ص،720  
3-د،،ةا،اوأتد،حامإ،مم.إ،3تص،57،58ف  
4-  ا ذ  : دن ر ،أ ،– دا–ط ،ا ا  8اة، ،1988،م

  96 -95أزيا،اة،دت،ص، :اي،رهللا،إرا246،247،ص
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را  ا ر ى    دا ان  أن إ ا ور
ا...  

رار،وأردءاواهااار) ب
ادو،اإة) :،ول،ثرا،ةا،ع

رأ،اكا،ولكا،امرأ،ولم
أ،،را،ا.(  

أب،اا،ل،ا،: (أراوا،وأر) ج
واا-ام، -وهاإداودون)د

 وإن وأف رح  ن ن آ إ )23 ًرا( ااا و ،)51
  .،وف(راً 

و) د ًا،   ون ،ار) :،إر ا ،إر ،إ
،لدا،ل،ن،،س،،

،،ز،،ق،م، .(رو
  .اوأرءار،واءار

17Fأر (ـ

1و ،ا ) : ، انروخ، اخ،  ع ،ا ،د
ا ان  .(ول،  ل ر ه و ،ار ا 

ذدًوارن،ديادسانارىا
،واذرنًاادةاوإن

ااااةا.  
  ًر ه أ و" "  1563 -  1554ا ذرو م،

"سا "167218.مF

2  
  :،ءاكولورام وان

 )َنُِِْ19F

1 ُهللاَلََو،ًْ
َ
ٍَُِْنََُِْ بُّ َّااَءىََ :» َِْ

ُ
ْلََذاأ

َ
ُْن 6. »اَََُْلََ: »َ َِّإ

                                      
1- ءو ، و ا  ا روات  وا ا  

 اس ب ا ا ا ا    و ،ا) (ًأ وا
  )  (أو ) (   اد،  و س ار ه و
و،ورأىأروبإ،ورواأزأنأيف : س

اارأرجأنورا ).آنوااانوداود،أ،
ط،و،ةا،1410ا،1990هص،138م(  

2- ، طار، دارام، هللا،اة،  ا1ا ،1428 ص2007ه، وا16 -15م، ، :
  وف31م،ص،،2،2005اإاا،اة،دارا،ط
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 َْ َََِِْواَِّو ٍََ
َ
ِ َََ

َ
ََرأ َََْ ًََِ ًََْر ِ

َ
أ َداُوَد ََِْك ََ َََْ َْ،َََ ٍ

ََِااَِْْم  ًَََُُِِِّْْْاَُْ
َ
ْ

َ
ََْاََََِْوأ َّاِهُِ

َ
َََِْ .7 َو،ِِإ بُّ َّاَ ُّ

َ
َنأ

َُل  َُّواوَجُُْاَُْ
َ
ًٌََََِأ

َ
،َِوأ

َ
ََََْْكَََنَداُوَدأ َََّْ

َ
َوََُْكَِو8َََِِْ. أ

َِاََْْةِ  َََُُّو ٌٌََََُِْْ،ََُْْايِ َّ9. ا ْ
َ
ََََََُِْْ

َ
ًَِ ًََْكََِْ

ْنََََََُِْْاََِِْا؟
َ
ََُُِْْرأ َّ

َ
، ِّ

ََّواَِْْاَنََْ َِّ
ُ
َََُاََُْم10ََِِْ» َوأ

 َْ
َ
 َا َل

َ
َ َََُْن نَّ

َ
 ، ّبِ َّ11. ا َ ُهللا ُ

َ
 ْلَ :»َل

َ
َْ ْ

َ
َو ،َْ

َ
 َا َْ

َ
َ َْ َ َّ

َ
أ ِْ

َ
أ ِْ

 َََِِْْ
َ
ََْ،َِاَْ

َ
َُْأ

َ
َْأ

َ
َََو،ًَََِِِْْ

َ
َََوًةًََِ َّ

َ
ًَِْاَََََِِِْْأ
 ،َُْْ12ا َْ َُ ََََِذا َََ ََُْ .َُِْ َُْ ْ

َ
 ُ َِّإ  ََّ ًا ََُِّو ًَِ ًَْ َُْ

َ
ْ

َ
أ ََُذا

ََُُُنرَ َََْ .13َوََُُمَََْكََُِك  َِّإ ًَََّاَََوًِ،ُْ
َ
َْْ

َ
ًَْ

َ
َُْأ

َ
ْ

َ
ٌَُوَْأ

 َِ َّ
َ
أ َُِّكُُ

ْ
اََِِْ .14،َكُ

َ
َوَوَََي،ََََََداُوُدأ ِِاَََََِْوِِ

َ
َََِْْنَِ

 ََ َّ
َ
ُِأ

ُ
أ َِِّ« .15 ٌََُُْوِإَذاُنََُْ

َ
َََْْ . ََوَوََِوُر

ُ
أ

َ
ِإَءََو ّبِ َّاَِِْتََُمَ

َ
َأ

َِِهِ  ًََُِِِّوَََِو،ٍََََََِذَب َََّوٍتََََُْْ
َ
20F.) َوأ

2  
ارااو،اهارولمرأء21. وF

3  
اال :نأن مانو،ابااءى

ب،واانو،انأن،ًراًوأن
ًاذبوأورإءوم،،قاوهوأ،ءهدبا

اه.  
اةاونهللاوأن،رهبكا ما

داو،ةام،،
باوق .نمو،اهر ما؛

                                                                                                                    
1-ن :هيا :و،نأنااو،ان

ماوا،أورلات :ا ).قواسابااا،ريا،ا
  407م،ص1،2003ا،وت،ط

2  -  )ولكا– 3 :5 -15(  
3- 7 ََوَنََُُِْهللااَءىَََِْ َّاَِِْ ََُل :» َِْ

ُ
ْلََذاأ

َ
ْ8ِ. »اُِنَََُْلََ :»ِ

َ
ََََََََْْداُوَدأ َِّإ

 َََُ َِْ َََّو ًََِ ًَْ9. َرَِْ ََّ َْ َ َّ
َ
 ،ِ

َ
أ َداُوَد ََ َََُ َُِْْ ُِ بُّ َّا َ ُّ

َ
أ ٍَََِن ٍَْ ََ

ْرِض 
َ
اِبََُ .10 ََ ََُْ ْن

َ
َُِْرأ َْ ُ َّ

َ
،َُْد

َ
َِْوأ َّا َا ََم

َ
أ َُْج

َ
 ًَََِْو ًََِْنِِْ

َ
َََِْ

 َِِْااَ «11 َنََُُِْهللاَلََ :»َاَ نَّ
َ
ِْأ

َ
َُِْْأ

َ
َوَأ ًَاََََوًَْ

َ
ْلًَِوَأ

َ
َََْْو،َََِِْن

 ََ َِِ َُُْ ًَََِْو ًََََِِِْْْ
َ
َ َ َِّإ َْ ًََِة، ً َّ

َ
َْأ

َ
َََو،َُِِْ،َََُِْْ ََّيِ َّاَِْ

12 َ َِ َّاِكًََََُُُُِِْْْْاَََوًَْ
َ
ًََِِْوأ

ُ
ًََََُِْْْو،ًَََِْوأ

َ
،ََََْوََُُنََُِِْْْأ

  ) .1 :7-13أرماََْ« ).َك 
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 : ل 
 )16 َََِْنَََََْوَوَِِ

ْ
ا

َ
ِإِنَََِزاِنَ

َ
َِاَْأ

َ
ُةاَْاَِةُ ٍَِِ .17أ

َ
َْأ ْاِ

َ
ََ :»يِ َََِِّْْا .

 َِْْاَََُِتْ
َ
َوََْو،ٍَِواٍَِِْنَََُِة

َ
َْأ ْاِهَِوَ

َ
أ ِّ18 .ِإَِدَِوََِِْ َّاِمَْْاَِو

 َََََََُِِْْْْْْاٌَََََُِِْْ
َ
َو،ًَ ََُّو،ًْ

َ
ُةأ

َ
َْأ ْاِهِْتَ

َ
َو َِْْا .19َتََ

 ََِْ ََْ
َ
ْا َ َّ

َ
 ،ِْ َّا ِ ِِه ُْ20. اََُ

َ
َوأ َِِ ِْ ِْا ََِت

َ
َوأ ِْ َّا ََِو ِ َََْ

ََِِِْْ
ْ

اََْاََِْ
َ
،ََََُِِِْْْوأ

َ
َا،ِِْإَذا،ٌََِ .21ََُوأ َِّر

ُ
ًََُُْ َََّ

 ٌَْ . ُِِِْ َّ
َ
ََّ

َ
َو ُُْ

َ
َويِ َّاَِْاَْ

َ
َُِإَذا،ِحَ َّا« .22 ُلَُىَْ

ُ
ُة

َ
َْأ ْاَََِو :»َِ، ََّ

 َُْ
ْ

اَُِْوا َُّْاَُِْل . »اَُِهَِو :» َُّْاََِْواَُْ ْاُِْاَِ،َ« . َِِ
ْ

اَمَ
َ
ََأ َََّ23. َو َُِ

ْ
اَلََ :

َُُل « َُُل : ِِه ََِْو ،َُْ
ْ

ا َُِْوا َُّْا َِْا اَ : َُّْا ََِْوا َُْ ْا ُِْا َِ ،َ« .24 َُِ
ْ

ا : َََل
» ٍَُِِِْا« . َِِ

ْ
اِيَََنٍََِْْاَْ

َ
َ .25 َُِ

ْ
اَلََ: »ًِْاُْ

َ
اَِْْن،َوأ ََّْاَ

َ
َْاواُُْا

َْى 
ُ
ِ ًَِْو اَِْ« .26،َِْاَِِة ََ ََْ

َ
ْا ََءَْ

َ
أ نَّ

َ
 ،َِِِْ َُّْا َُْا ِ َّا ُة

َ
َْأ

ْ
ا َِ ََََّ

 ِ
َ
َي«: َوِ َِّ َ َِْْا . َُْ

َ
ُُِهُ أ ََو ََّْا َ

َ
َْا « . ْ

َ
ََ َِْ  َّ

َ
ِ «: َوأ

َ
 ََو ِ َُُن َ .

ََُِوََل 27. »ُاُُْوهُ 
ْ

اَبَ
َ
َ :» ُ ُّ

ُ
َأ ََُِّهََُُِو ََّْاَ

َ
َْاَُْ

َ
ََََُِِِّإَْا28َِ. »أ ََو

 ُِْ ُِْْااِءَِِِِْهللاََِْْوا
َ
َُْرأ َّ

َ
،ََِ

ْ
ااََُُِ

ْ
اَََِِيِ َّاِْ (22F

1.  
نوارثو ما؛

،تا م  اوع،   ، ،  و ،ا   ،و
ن إ ااء أرا اك إن  ،راوا واء ول واوا  واان،

ماااهوا .رل: 
 )29 َِْْا َِِ ََ ِي َّا ِْ ََّ ٍَْ َََْوَر ا، ِ ًَِا ًََْو ًَِْ َََُْن ُهللا 

َ
ْ

َ
. َوأ

30 َِْ َِِْ ََُّو َِِْق
ْ

ا َِ َِِ ََِْ َََُْن َُِْ ََْ31. َو ِ ََْ
َ
أ ََِِوََن ْ

ِس، َّا ...... ِْ
َ
اَََِ

ُ
ََُُِِِِنَ32. َوًََْوًْ

َ
ََََِِآَِف،َََوََََُُِْهأ ََََّو .

33 ِ ِِ َّا َو ُّا 
َ
ِإ ََُْن ِ ِي َّا ْرِز

َ
 َِ َِْر،

َ
 َِ َ ََََّو َِِْا  .ََِو ََِِْا َِ َ ََََّو

 َِ َّا ََِو ِِ َّا ََِوِْ َّ34. اِْ َََُْن، ََِْ ََُِْا ُِب ُّا َِِ ِْ َُن
ْ
َ َوَُا

 َِِِِْاََُِِ َّاْرِض
َ
ِكَُُِِ( .23F

2  
و :ناارأأن ماأنو،

،إأهللاوأن،ااهنر
ن وه هللا  و اة، ت     و ،ا   

ام،ةادنأاو،لواواسان

                                      
1-ولكا3  :16-28  
2-اولك– 4 :29- 34  
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امااب َُّن،ارواه
ن   ام  وا ،ا ه   رأ  وذوا اة، 

اآنواااانراااا.  
اا:ن مااآنا  

ناآناث مابآة،ةة
واااااهللاون،وا؛وهللا

ن،داتهللاهو،وا ماو
 ، ًا ،و اتا  وو واة، ا  هللا أه ، ً

ااإديًاا،تاتو.  
تاءاتوندارأا ماهورد،

  .هتًواًااًو، ًاءات
    ا ت  اء  ا ار و  ام آراء و ،

واءا.  
 ون داود و  هللا أن ت  – ام –ا ي ً ً

 ل ْ{: وة؛ ٍِِّ
َ

 
َ

َ َ
َ
 َّ

َ
 ِي

َّ
ا ِ

َّ
ِ َُْ

ْ
اَ

َ
َو ً

ْ
ِ ََْن

َ
َُو َداُووَد ََْآ َْ

َ
َو

ُِِْن ْاِدِهَِ {24F

1  
آر-اةوام-وآداوودهللاونا: " وهت

وو،لوالاتو،اًً،
 ً  وارف، ام أف ً ال،   و وة، ا ى

،تاو ات،   أًا ًو ً  ا    ً آ
وا --  :ه ان، ده    اي وه،  ا

وااارفوامءاوااراو،وا .إذ
ااتا25." أوF

2تو
 ن  أن ام  داود  ورث ام ن ال  وا وا واة ا 

رثء26F

3ل :}َِو
ُ
َِْوأ

َّ
اَََِْ ِ

ّ
ُُس َّاَ ُّ

َ
َلَأ

َ
َوَداُووَدُنَْ

َ
ُ

َ
َوَوِرث
ُِن ْاَُْ

ْ
اَُ

َ
ا

َ
َ ٍْءِإنَّ

َ
 ُِِّ {27F

4  
                                      

1-ارة )15(  
2-ا،اادار،وت،ااا،د،زيا :،ة1413اـ،ج2ص،785  

3-  َلَ َََُْة ِ
َ
أ َْ : ِهللا َرُُل َρ " : َََل َ ََُرُث، َِِْء

َ
ْ َََْ  َِّإ،َِِ ََََِو ،َِِ ََُِ ََْ ُْ

 ٌَََ (.ج،اأ47،ص17رواه9972:،رهلو :ناطدهإ. 
4-ارة )16(  

ذخائر
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 واوارث اإ  وءة ا ور      وا 
ا .اولاالوزياهرث

داودالأإادةإضأنرالل: }َْ
َ
َو

 ُِْ ْا َِِْدِه ٍِِّ
َ


َ

ََ
َ
 َّ

َ
يِ

َّ
اِ

َّ
َُِْ

ْ
اَ

َ
َوً

ْ
َِنَْ

َ
َُوَداُووَدََْنآِ{ ]15: ا [

ضدلاإرثأنن.28F

1  
نًاآنانو  اسمانءاو،.  

 : }ُِِِْْل  ََُّو َِْم
ْ
ا َُ

َ
 ِِ َََْ

ْ
ِإذ َِْث

ْ
ا ِ ََُِْن

ْ
ِإذ ََْن

َ
َُو َوَداُووَد

َِِ * َدَََْ َََّوً
ْ
َِوًََُْْآ َُوَنَْ

َ
ََُْ ََّ

َ
 ََُّوَْ

َّ
َواَْ ََُِّلَِ

ْ
ااُووَد

ِِن
َ
 {29F

2  
و  "رعاننننوداودواذم{أياَََََُِِِْإْذ {

ًما روأي} ََِِ ُِِِْْ  ََُّو {ٍن َّأي
ن} َنََُْ ََْ َََّ {َّأينوأ مااا}َُو

 ًَِْو ًُْ ََْن} آو داود ًو -أي ام -  اا وا ا أه
  . اة

اون داود: ل إ   ام  زرع  أ  د رن
نناج،ارعان،ًُ 

مالهأاهبو :ناَهللا َّ
ل! أر :ل؟و : رو رضازرد

إ ا ت ُردَّ ارع ج ذا ،و و  و ا ارع  و ن،
رإرضو.  

داودل ما :؛و ََُّّن {ُوََََُْْ َََّ{3 0F

3  
نو ماوواأنزأأأ

داودأنوذ؛ ماثاإاأنرأى.  
نوداودن-ما-داودإنن ما 

نو ماداودهللا مااو }ن
ل}  وا داود ذ  أن وأن داود إ أو  ا ا  وآ{ : أي

                                      
1-ط،اارا،،واا،ا،رـ،ج 1984ا19ص،233  
2-ارة )78-79(  
3-ا،زواوااة،دارا،اة،،ا :،و1417،ـ

1997ج،2مص،246  
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ًوً {ءالا.31F

1  
  : لام نورماا

ِ َّاُلَُرَََََْو،ِسََِْواِلَْْا
َ
إُبَْ

َ
َُُْنََُِْ َّا ََََََُِِِّو-ََُِْ َّا ََّ

َ َََّو- ََِّ
َ
ِِِْاََْاِْ

َ
ََأ نَّ

َ
أ َََّ،َِْ

َ
ٌََِْنََأ َِّ ِاََ ْاْتََْ

َ
َأ نَّ

َ
َِرَوأ

 َََّو ،ِْ ِ
ْ

ِ َِن َّا ُوُُب ُِ َّا َواَُِْس َِِ َّا ُِص ُِّ َََّو ،ِْ َّا ََُن ُِِِْ
 َََُُءَ َّاِبَِْا َِِّ ُِْ َّاِ َََِّو،اُبَ َّاُ َّ

َ
أ َََّ،ُِْْااََََِِِْنَْ.32F

2  
نثياهواآناو ماءه؛وو

اورد ،ااه اا ما ثأ
 ن   ام  ا وه ،ر    ان اأن  

اااو،ااإأو؛ااوردت
،ااوردر  

اااو:  
َََل  َََّوََُِْهللا ََِّ َّاَلَُر نَّ

َ
،َُُْأ َّاَ َِرَةََُِْ

َ
َِنَََُاَْ " :،ََُْأ

َ
ََِاَْأ

َََِِِْ
َ
ََ،َُاَِْإََََُِِْْ ِّاَءَ : ََو،َََِِِْذَ َّى ِإَْ

ُ
ِ

َ
 :،َََِِِْذَ َِّإ

 َداُوَد 
َ
ِإ ََََََ ام ُمَ َّا َََِْ َداُوَد ِْ َََُْن ََ َََََ َُِْْى، ِِ  َََ

َََُْه،َََل 
َ
َ : ََ،َََُُْ ُُّ

َ
ِنأ ِّ ُِِِّْى اَْ ُّاِ

َ
 :ِِ ََََُْاَُُ َّاََََََُْْْ

ىَْ ُِّ " َةََُُْ
َ
اَ :» َََُْلأ َِّإُلَُ َََُّو،ٍََِْ َِّإ َُِّن ِّ َُِِِِّْإْنِ َّ33»َواF

3  
داودإء،نأان ماةوارأ

داودإ،ىاان،اأ ما؛،ا
داود مانءاوو،ى ما

و،افإ؛أإأنراد،
رأى  ،ا أ  ن ، و    ف وذ ؛  أ

  ن ام  و ،ا ف اى، وإق   اى ص
 ى.  

داودءوً،ااويامو،وذداو 

                                      
1-  اآن، م ا ،أ  ،ا :ا اض، اري، ام 

ا،،ادار،د1423: ا،ـ2003ص11م،ج،269  
29 -،ناربنامإ،أ،زاا :اإما  

ا،اادار،وت :،و1411،ـ19911م،جص،246  
3-ري،اا،اأةاادإذاب،ااب،6769(ا(ب،،،

،افانب، )1720(  

ذخائر
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مانءوو مانامإا ًو، ما
أذا ما ل:  

َداوُ "  نَّ
َ
ََُِْ ِْأ َّاَََِِِِنَُ َّ

َ
ْوأ

َ
َُِِِْْىٍَََِرآُهَِأ َََ َََّوََُِْ َّا َََّدُ

 ِ
َ
ِ َ ََََّ ََُُْن  َّ

َ
َوأ َِِْ ِ ً َُِّ ََِذ َوََن ََِ ِ ََن َِِِْْو

َ
اََِِِِِْْأ َِ ٍ

 ََْ َََُُّْفَََُُُُِِِْْ َّ
َ
ْوَََُأ

َ
َِ ََِّْاَََِِِِْ

َ
ِإَِ

َ


َ
ُ َْواَُِنََََُُُْ

 ََ ُ َّ
ُ
أ َْْ

َ
 َ َّ

َ
أ َََف ََُْ اَُْْى َراَدِت

َ
أ  َََّ ُ َّ

ُ
ْأ

َ
َو ُ ُّ

ُ
أ َ َّ

َ
أ َََف ْ

َ
َ َ َْى ُّا ِ

َ
َ  َّ

 َََّ مُّ
ُ
ْ ُ

َ
َ ََََِّ َََََِِرَِْا َراَد

َ
أ َ ََّوِإ ًََِ ُُ

َ
َْ ُ َّ

َ
أ َُاُدُه َََََُْ َذَُْت َِ َْت َََّ 

ا َََّْاُ ََّ
َ
َو َُْ ْاََِ َّاِد ََُِّ

َ
اِرَْ ِِْىَْ ََََُِّىَْ ََُِِِِّذََْْت ََّ

َ
َىََُْْرِة

 َْاِإَذاَُِْاِبَ َّاََِِ
َ
ِإِِاُ ََََُِّم َُّْاََُُْاَََُِْوُءََُْاَلَْ ََََّْ

َ
ََِذَدَ

 ُ
ْ

َوا َُُْ ََََو اَْاَِِة ِ َِّْا ِ َداُوَد ُِْ ََْ ََُُْن َََ ََْ َِ َِْن ٌُْ ِِ
َ

 َُِْ
دَ  نَّ

َ
ََُأ

َ
ْوٍََُُْرٍةأ

َ
ََََُِِْْاُبِْأ ْاَََُُُْْنَُْن

َ
ِأ ََّواَُِِْْمَََُْْ

َ
اُوَد

 َُْْاَََُرِإَذاُِْْاَََُِِِْْْنَُ ََّ
َ
ُِ ََّواًُْ

َ
َداُوَدِْىََََِْذََآٍَِ

َ
ِإ

 َ َََُْن نَّ
َ
أ ُِا ََّوا َُ

َ
ِىََىَُْْا ِِْت ََّ

َ
أ  َََّ ِْق ِّا َوُُِر َِّْاِرَِْإ

َ
ِإ ًَََِِذ ََ

 ُ ََّْا نَّ
َ
ََُْاُِْْأ

َ
ُمَُْ ْاَفََْاِإَذاََُِْْاَََْنََوِإْنَاِرَََََِِِِِِْْ."P34F

1  
و :نأن مار،اآنا

 ،ا ا إ ود اس، ن ا   ن   ، ا
اااهءت–ا-،،ا

  .       ادا؛ااد
اا :اآنواااننرا  

ناا،اآناواانا
 فأو ا ، ، ن؛  أن  ن ا واآن

 وذ ان، ن  ك ن ذ  ا و ،ا    
ارااو؛وازور:  

1-  اابأن،ااارنرون 
 ام ن واة؛ ا   دة ،د  ،أر  ي  
ماإأاهدواو،و؛

 .اون

                                      
1-اااثاءإوت،دار،جاحجا،ف،ويا :،ا

1392ج،ص12ه،18  
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أنثورأأو )رأى (أاو
ون د ذ و اأن، ن ا  ذر أ  رؤ  و ،إ

ن اا أ ً؛ زاد و ،  ام   وا ،وا دة
.  

 كاء13-1: 11( ول (P35F

1
P :نأن ماات؛ًءا

ناأاو،هللاوأ،ىأآواباأواو، 
ماوًاتإ،اءً،ًر،ًاء

ورأهوو؛P36F

2  
 ،ا ا ا واا  وإق ا ا وا  وه  

اااا.  
ن  وا ا ا ه أ و اوا رأ     وا

ماه،ىأتهوو،اءات .  
ر  ك ذ إ إن  ا    ام  ورد  ،

ََُِِْْإٍَْن،) :2ل
َ
َو،ٍنَِْإ َُُِِّْ

َ
أ ِّ3ِإَََِْْفِْ

َ
ْأ

َ
َو،ََِْْاِ َََّ

َ
ْأ

َ
َو

وِس ُُّْا(P37F

3  
2-  ن  و  أ  ام   ا ه رأ ر ؛

أإرةدوناءواوااتا ما،هللاإةودة

                                      
َََُُُِْنًَِءًًََََِِةََََِِِْْْن 1   - 1

ْ
ا ََّ

َ
ٍت: َوأ َّ َِِّوٍت َِّوَُِوٍت َُِّدو

َ
ٍتَوأ َِّ ََُّوٍت َِّآُ2َِ

 َِاَِْإَِِ بُّ َّاََُُْلََِ َّاَِ
ُ
 :» َِْإَنََُُْ َِِِْآَوَراَءََُُُْنُُُِْ َّ

َ
،َُِْْإَنَََُُُْْوِْ« .

 ِ َََّ ِْ ََََََُْْ .3 ََُْنَُِِء
َ
َ، َاِرّيِ َّاٍَََُِِثََو،اِتَ ِّ َّاِءَ ِّاٍَََََََُُِِْْوُؤُهَِ

 ََُْ .4 ََََُُُْْْو،ىَْ
ُ
َََََُْْوَراَءآٍَِأ

َ
ََِءُهأ نَّ

َ
ِإَََِِِْوََنَِزَِنَََََُُِْْنأ ّبِ َّاًَََِ

 ِِ
َ
َن ََََََُُْنَوَراَءََُْرَثِإَِا5. َداُوَدأ ِِّ َُّْاِِْرَمََُْو،َن ِِّوُ ِّ .6ََِِْ َّ َّاُنَََََُِْو

 ِِ
َ
أ ًََََاُوَد بَّ َّا ََِْ ََْو، ّبِ َّ7. ا َّاََِْاَََن ِِّآُ

ْ
اِِْرَشَُِ ًَََُُْنََََُْ ٍََِِهَُيِ

َن  ََُِِِّْرَََُِو،ََِوُر
ُ
َُِْنَوَََََِِِّْْ 8. أ َُِّاَ َّاِتََِْاَََََِِِِِِاََ9. َوَََِ

ِإِِإَْا ّبِ َّاََِلَََُْ نَّ
َ
َنََََُْ بُّ َّا،ِنَْ َََُّاَءىََيِ َّاَِ10ًَِآَ َََّْن

َ
ِْأ

َ
اَُِهَْو

َ
َوأ

بُّ  َّاِِ َْو
َ
َْى،َََََْْْأ

ُ
َََُِْن 11. أ بُّ َّاَلََ :» َ ِِاَََويَََََِْْْْو،َكََِِْذ نَّ

َ
ِْأ

َ
ِْأ

ََِِْك  َِْ
ُ
ًََََِْْوأ ََََْ ْاُِقَّ

ُ
أ َِِّ،َََُِْْو

َ
ِأ َّ12. اَداُوَدِْ

َ
ِْ،َِأ َّ

َ
َُْذَِِأ

َ
َأ ِِّإ

َِّإ
َُ َِّ

ُ
ََِِْْ،َِاَِْأ

َ
َُِّقِْ 13. أ

ُ
َأ ِّ

َ
َِْداُوَدَِْي،ََأ

َ
،َِْاًَِواًِِْْ

ُ
َْ،َأ َََََُّْ

ْ
اَ

ََُْْاِ َّاََِوُر
ُ
ِْأ

َ
َو«.  

2-  11 ََُُِِِْز
َ
َأ

َ
ًَُِْاًََِوأ ََِّ

َ
َ . َوَنأ

َ
َِطَوأ َُِِّْ دَّ

َ
ِأ

َ
ََُُِِْْرِب أ َؤّدِ

ُ
: 12اك«  (.أ

11(  
3-ل :30  :2 -3  
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رة ر و ،اا  ن واؤء اك إع   ام أأو
 ارةاد؛ذوواواادو،و 

نادو،اعوااكامو––
و،ااه.P38F

1  
نإاآناةأ ماأ؛ازور

،اارأنًوااآنا،ااة
ن مالواءإهللاأوإ:  

} 
َ
ِإََْْو

َ
َأ

َ
َْ

َ
ِإََْْو

َ
أ َِّإِطَْ

َ
َوَبََُْوََْ

ْ
ِإَْاََِوِإَََِْوإ

َ
ِإََْْو

َ
َنَِِِْهَوأ ِِّ ََّواٍحُ

ََْنَوآَََْداُووَدَزًُرا
َ
َُوُروَنََوَ

ُ
َُوَب ُّ

َ
َوأ َِء[}َو163:ا  [  

، :}َلام ءذرإاما  وءذن
ْ
َِو

َِ ٌَِ َ ََّر ِإنَّ َء َّ  َّ َدَرٍَت ُ
َ
َْ ِِْ

َ
 

َ
َ َِاَِْإ َََْآ َُ َُّ *ُ َوََُْب ََِْإ ُ

َ
 َََْوَو

 ًََََُِْوَََْنُِِْ
ْ

ايََِِْ
َ


َ

َوُروَنََو ََُو
َ

َُُوَب ُّ
َ
ََْنَوأ

َ
َُوَداُووَدِِ َّ ّرِ

ُ
َُْوِذ

َ


{39F

2  
وهللاوأεاءلء  :  
}ُُاَُِ

َ
ُ

ّ
اىَََِ

َّ
اَِـ

َ
ْو

ُ
نأ ِ

َ
َ

ْ
ِىَِْذَِّإَُِإْناًْ

َ
ِْأ

َ
َُْ

ُ


َ
ْ

َ
َّأ

ُ
ْهَِ

ْ
م[}ا:90[  

نذءو ما،او،اآناو
ل :}اب وَّ

َ
ُأ َِّإَُْ

ْ
اََِْنَْ

َ
ُاُووَدَََِْ30:ص[}َوَو   [  

 و :ن ّا  اي ا ا  وأ ،ّا إ واع وب أ إ إرة
ون، ..إ،رذاإة

..P40Fإرات

3  
اهللاأهاءاتوووواا،داربذا

  .اتاماة
ل :}َنِْ َّا َِّـ

َ
َوُنَْ

َ
ََُ

َ
َة[} َود]   102:اال-ε:إواا

εاًانوإ،ءنا.P41F

4  

                                      
1-نوداود،،نا–ما–دار–،ر،وض

ص،ةا،الأ،ىاأم،315ا  
2-رةم :82- 83  
3-ج،اادار،ةا،آنآاا،ا،12اص،1090    
4  -،اوااآنااروح،داب، : ريا

  343ص1،ـ،ج1415وت،داراا،ط
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 ن  و ا  آن ام ،وا وا وارع واى ة
ًو،واااب،واةام .  

اوانأان  
اوا،ااوردتاان ًوانأنداأن

اأناءاااأنإي؛ااط:  
1- ن و ،ا ا  ء  ا؛   ا أ ن   

،ساًاارجنأاأنوو،ذياانا
 .بلات

2- اا ه أن ا ا ُب ندى     ت ام 
،وام أتداود: ؛دى،واابام وةداود

 .،ام أو،ًونام داود
3- ًن؛ااأندهأنأناا

اداةو،ندأ؛اُِذاو،
ان؛ . 

اراتلواااأن؛وا؛اأم -4
اأنأرادنهللال،ىواحا :هللا

ا. 
نوداودهللاننزاو–ما–؟!P42F

1  
اأنإفوا،اابذاهللان

و،ءرؤن،نةداو،نأا
  !أاة،إناءبام ذنن

  

                                      
1-ط،ادار،ن،واآناءوراةا،،1،1432،2011هص،م

303ف  
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الخاتمة
نتائج والتوصيات اآلتية: يال       لقد انتهيت – بتوفيق الله تعالى – من هذه الدراسة، وخلصت إل

أواًل: النتائج:
الحكمة هي: إصابة الحق في األقوال واألفعال،ووضع الشيء في موضعه، والحكم عليه حكماً   1-

صحيحاً عادالً، من غير إفراط وال تفريط؛ وذلك نتيجة للعلم النافع ومعرفة األشياء على حقيقتها.

وّر حكمة سليمانv تصويرا مادياً بحتاً؛ وهذا التصوير الذي يحبه اليهود. العهد القديم  صَ  2-
حكمة سليمانv في نظر كتاب العهد القديم  لم تكن مقدسة، ولم يكن مصدرها الوحي اإللهي،   3-
ألن كتاب العهد القدم نفوا عن سيدنا سليمانv صفة النبوة، وذكروا في أسفارهم ما ينافي هذه الحكمة.
القرآن الكريم وصف سيدنا سليمان v بالنبوة والتقوى والورع والعلم والحكمة، والشكر، ولم يذكر   4-

اً يتنافى مع مقام النبوة والحكمة، كما فعل كتاب العهد القديم. شيئ
 v هو الوحي اإللهي، فسليمان vفي آيات القرآن الكريم يظهر واضحاً أن مصدر حكمة سليمان  5-

بياء والرسل- عليهم السالم -. نبي موحى إليه كما أوحى الله إلى األن
في قضية المرأتين التي حكم فيها سيدنا سليمان v نجد أن التشابه يكاد أن يكون واضحاً بين ما   6-
ورد في العهد القديم، وما ورد في الحديث النبوي؛ إال أن القصة في العهد القديم بها شيء من التحريف.

ثانيًا: التوصيات:
ضرورة دراسة الجوانب األخرى من حياة سيدنا سليمان v، ورد الشبهات التي أثارهاأعداء اإلسالم   1-

حول مقام نبوته.
بياء والرسل، توضح سيرتهم وما فيها من عبر  باحثين بتأليف موسوعة عن األن ضرورة اهتمام ال  2-

وعظات، وترد الشبهات التي أثيرت حولهم.
والحمد لله أوالً وآخراً، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.



 

 

1- اآنا.  
2- سابا)اا–اا(. 
3-  و ا إ  ،ا ا  ، ررت ُدوِزي، َ:آن  َّ

را،طال،َاا،مواوزارة،اا :،و1979،2000
 .م

 .  ا،أ،مأ،اة،،دت -4
 .م1997ار،ا،اوا،،دارن،ط -5
رب -6  ان إم ، أ   ،زا  ا،نا : 

ا،اادار،وت،اإما :،و1411،ـ1991م. 
7- ،نكوإكإزلنناارج،أ،اا :

،اا،ابادار،وتا1393م1973 –ه. 
8- اا،دردار،وت،بان،م،ر :،ه1414ا. 
9- -،ا  اآن   ر  ،     ، أن

 :ا،ا،وت،وبا :،و1403،ـ1983م. 
10- وداود،أ،،و،ةا،اآنوااان

1410ط،م1990ه. 
11- ،ا،أ،يز :اثاءإداروت،ض

 .م2001ا،ط
ط -12 ،ادار ن، ،وا اآن ء  و اراة  ، ،1،
 .م2011ه،1432
13- ،اوااآنااروح،داب، :

 .ـ1415وت،داراا،طي ار 
14- ،ةا،اوأتد،حامإ،مإد،.ت. 
15- ا ،إ  ،رياا، ا دار وت، ،ا ا 

،1407ام1987 –ه. 
16-  اآن، م ا ،أ  ،ا :،ضا اري، م

ا،ادار،داا1423: ا،ـ2003م. 
17- دار،وت،تا،،ا،وا،ابه1405ا. 
18- ا،ا ادار وت، ،ااا د،  اة،: ازي،
1413ـ. 
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 .م2007ه،1،1428ار،،اهللا،دارام،ط -21
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 .م
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،ادار،اادار،وت،د،وه1410ا. 

32- ااثاءإوت،دار،جاحجا،ف،ويا
ا :،ه1392ا. 
33- ،ارإ،هللار،يدت: ا،ةا،ازيأ. 
34- ادار،ةا،ااإا،،ط،2،2005م. 

  

26



ذخائر

27



28

مقومات 
السلم المدني 
المتضمنة في 
وثيقة المدينة

ذة.فاطمة أنهيشم*

 * - باحثة - جامعةمحمد الخامس - كلية اآلداب -الرباط - المغرب.
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ملخص
تعتبر وثيقة المدينة التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثابة دستور أمة، يدخل فيها كل من 
ينتمي إلى نفس الموطن، يتمتع مواطنيها بقوانين وحقوق تكفل لهم كرامتهم وحريتهم، ويتحملون 
واجبات والتزامات اتجاه وطنهم واتجاه أفراد المجتمع، وهو ما يسمى في القوانين الوضعية بدستور 
العقد المدني االجتماعي، ويتجلى هذا من خالل بنود الوثيقة التي عقدها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بينه وبين األنصار، وبين اليهود والمشركين، بعيدا عن الدعوة إلى الله تعالى التي اختصه الله بها، 
وهذا إن دل على شيء إنما يدل على وعي الرسول الكريم بأهمية إرساء قانون الدولة المدنية، والقيام 
بها على أحسن وجه ووفق لقانون يشمل كل األفراد، دون تمييز بينهم من حيث الشكل، والجنس، 
واللون، والمعتقد، بحيث يتمتع كل المواطنين بوطنيتهم، ويتحملون مسؤوليتهم وواجباتهم جميعا 
اتجاه وطنهم، ولقد اعترف المستشرقون وغير واحد منهم بأن أول من وضع قانون الدولة المدنية هو 
محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال أحدهم:” بأن محمدا كان رجل دين ورجل دولة بامتياز”. حيث 
تضمنت الوثيقة مقومات قوية ومهمة لتحقيق السلم المدني بين أفراد المجتمع رغم اختالف المعتقد، 
لتحقيق التعايش والتكافل بين الجميع، وتعتبر وثيقة المدينة المرجع األساسي لبعض القوانين الوضعية 

بناء ما يسمى اآلن بالدولة. بناء الدولة المدنية، بكونها أول وثيقة تاريخية وضعت ل ل

Abstract:
The need of civilizations to the Prophet’s biography, the city document 
model.
The current observer in the problem of the contemporary world is the 
problem of the type of state, the type of its relations with the people on 
its territory, the extent to which they enjoy their rights and their lives, and 
the contemplator in the prophetic document finds that it represents the 
religious origin of the civilizational experiment in building the civil state 
with Islamic reference. It is necessary for this article to stand on the exem-
plary ideal picture of the divine wisdom in the building of man and society 
and the engineering of the state, through our study of the document to 
stand on the purposes of the civilizational project that it stipulated.
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مقدمة
إن اإلسالم منهج إصالح اجتماعي متكامل، ودين تحقيق المصلحة ودرء المفسدة، وترجيح األولويات 
الكبرى ودين الموازنة بين الخير والشر، فهو ليس نظاما تعبديا فحسب، وإنما هو نظام اقتصادي، 
ية أو الفرعية، فهودين سلم وسالم وأمن  تربوي، سياسي، واجتماعي، في كلياته وجزئياته، األصول
ى  لَ دَاء عَ هَ واْ شُ ونُ كُ تَ طاً لِّ ةً وَسَ مْ أُمَّ اكُ نَ لْ عَ ذَلِكَ جَ وطمانينة،ودين يسر ووسطية واعتدال، يقول تعالى:” وَكَ
يداً”44F ، فالله تعالى اختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم  هِ مْ شَ كُ يْ لَ ولُ عَ ونَ الرَّسُ كُ

َ
اسِ وَي نَّ ال

آخر رسله وخاتمهم، وختم لإلنسانية أجمع بكتابه الحكيم ذو الرحمة والهداية والرشاد. والذي يعتبر 
دستور ومرجع هذه األمة، ومنهاجها األصلح وطريقها األقوم، وأكمل لهاالدين وأتمه على يد رسوله 
توقف عندها، وإنما هي رسالة 

ُ
األكرم، صلى الله عليه وسلم،ورسالته ليست محطة تربوية شخصية ي

عالمية بوصفها رحمة للعالمين، بكل ما تحمل من معاني الرحمة في االقتصاد والسياسة واألسرة 
 45F”َين مِ الَ عَ لْ ةً لِ مَ اكَ إِالَّ رَحْ نَ لْ ا أَرْسَ وحفظ الحقوق، ورعاية الضعفاء،يقول تعالى في هذا الصدد: “وَمَ
يلها كنهارها،  نا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أُسوة حسنة،فقد تركنا على المحجة البيضاء ل ،ول
وأوضح ما كان مبهما، وبين ما كان مجمال، وقد عالج جميع جوانب ومناحي الحياة، سواء الدنيوية 
أواألخروية، وكل ما يهم اإلنسان على وجه الخصوص، والجماعة والمجتمع على وجه العموم، وكما هو 
معلوم أن اإلنسان اجتماعي بطبعه، ويحتاج للعيش وسطالجماعة، حتى تستقيم حياته وتستوي على 
سوقه، ولكي تتحقق هذه الحياة سواء الفردية أو الجماعية البد من توفر عنصر مهم وأساسي لسيرورة 
الحياة،أال وهو السلم والسالم، واألمن واألمان والطمأنينة، سواء تعلق األمر بالسلم النفسي الداخلي،أو 
الخارجي، المتمثل في مقومات العيش وسط الجماعة، حتى ينعم اإلنسان بالراحة واالستقرار، ليتمكن 
من أداء دور وجوده في هذه الحياة، وهو أعظم ما خصه الله تعالى به وهو العبادة واالستخالف في األرض 
ية الملقاة على عاتقه سواء اتجاه خالقه،أو  وإعمارها على أحسن وجه، والجهاد في تحقيق المسؤول
نفسه،أو أسرته،أو مجتمعه،أو وطنه،أو اتجاه أمته اإلسالمية، ولن يتأتى هذا الدور إال باستشعار الفرد 
بداخله السلم واألمان، لكي يستقر به مقامه وتهدئ نفسه، لهذا كان محور بحثنا حول السلم، لكن 
ليس بإطالق، ولكن بتخصيصه بالسلم المدني ومقوماته من خالل وثيقة المدينة التي كتبها صلى الله 
عليه وسلم عند هجرته للمدينة، واستخراج أهم ما تتضمنه من مقومات عقدية وأخالقية واجتماعية 

لتحقيق مبدأ السلم الذي نحن بصدد الحديث عنه. 
مع العلم أننا في حاجة ماسة لتناول هذا الموضوع، والذي يمكن أن نعتبره موضوع العصر، وخاصة ما 
نراه في واقعنا الحالي، وما تمر به دول العرب خصوصا، مثل سوريا والعراق ومصر... من حروب وتقتيل 

وتدمير، وهذا مما جاء اإلسالم ليصدع بأنه مخالف تماما لمقاصد الشريعة السمحة.
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    :أاع
و،موااوأداةاتأعاا
از،اأواافوإن،رضقوةاورةأ

قانو،نافونواواارا
اتن،اواإوهللالاا،او
،ااأرضو،اادة،ةوااا

وتوااتواراأواااء.  
  :اراتااع

، وااج ا را   درات ،ا ارات  ن ك
 اوا،اوااةوا،رااتودرا.  

أااوااتراا:  
،ان،دراتماااارة - 

ا اد42وان، ،1 ا ،2015 .  ا  راا ه ث
ا   هللا رراا ه و و ،و و ا ه وأ ،

اودوراوا. 
ا :،قءواارة -  يد،إأ

ا ،ا اد اا ا اق، ر  2012و راا وه م،
اقاوادلرةاص

اه. 
 - ،ددرا،وهللالااتاأ–هو

 ا ،ا ا 2013ن اد لو . 380م،  ا و راا ه
ددااد. 

 -   ول،  ار ارة ا ود ح ءت راا ه ،
ااعوا. 

 - وانااو،ا،دب110،2006و،
وأنهارا .روزارةوفا،ااواون

ودوا،ااواراا
وأوافأإ. 

ا ن أن  ا ،ا د   ا ت ااج  ة
  .أوانادص،أونادواوم
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اا:  
اوداءوذ،ااااااو،

لوذ،ااعا،اااتأص
،نوساإياامىواار

ادههللااةاورةنأ.  
  :إاع

و   اع ا  :،ا و  ا ا ا وأد ت
ىإعا،وونأر،وهللالاا

أ  دوا ،ا  را ا انه و ا وا 
لاأو،،ادننوواو،

  إ وال ،و ،رو ،و ،و ،ود ،أ اف
  ،ةااك؟ع

ول ا :ااناااتوام  
اندهأولو،واعا

فأن.  
1- ا : 

ا :و،مِوُأ :و،مو،موا،وا،ِا :،ا
46Fومواع

1 .  
وا: وام ، هللا أء  :، ، ،  و اب،  ااءة

إو،هللاو :وأ .وا :وأ،ا :
رو،د47اF

2.  
ا،اناداتباءو :لا : "او

ا48"أF3و، :و،ومارهإ
 ":اااداآاأ"49F4،و ":ان"50F5،و :ا

                                      
1- ،ا اس ا: اوزأدي، ،ا ا ،ا   ااث  :2005،م

دة،وتزواوااص، :1121. 
2-ص،ا :1122. 
3-آ،ءارة :94. 
4-آ،ةارة :208. 
5- رةآ،ل :61. 
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الا،وأنواأنأ،: ازاءب،وم
  . إذاأإ،واا: ورأاءإن

 ا ،  أن ، اي ا  م و د و عوا
  .ونوهاب

2- اا: 
  ر و إن،  أق  ي   ،ا وا  ا

وااموأ. أوطي،ووًًواب
وااءةاأي،راوتوباةوا .ِاثااو

واانن،.واَواََابوااع
  اا أ ل و واة،   م زأ ا  ال نوأن

51Fعارالم

1.  
أو،سزلاأو،اناإأدىإذاااو

فاحوامانو،رياو.  
3- صاآاا:  

 اص واآإن ال،    و ا ة  ا
،ا:  

• ل :﴿َُُْ َِّإِنَْ َّااِتَُُاُِ ََََّوً ََِّْ ِّاِاُُاْداَُآَِ َّاَ ُّ
َ
َأ

ٌُِن﴾ َُP52Fوٌّ

2
P ،ا ول م،    ": و ،وا  َ َّوا ْ ِّا

ُوامنP53F

3
P.  

• 14:"وT َُِْاُِ َّاَُُ َِّإ،ِ َّاََْ ََََّوََََِْْْ َِّاََُ14"َوِإنTP54F4
P14T.  

• 14:" وT ََُْْ
َ
َََُُْوَََُِْأ ََّواَنَْْ

َ
ُُْ

َ
َِْوأ َّاَِإاََُْواَََُِ14T"P55F5

P. 

• و":ْتََُُِْءوَْو
َ
َََُِِنِإٍََْٰمَََُْْوٌَََُِْْقأ َّا َِّإْن

َ
ُُوُرُْأ

 ََُْاِنََََََََُُُُِْْْْ َََُّ َّا َوَََْء ََُْْاَُُِْو
َ
ََََُُُُُُُِِْْْْأ

 ًَِ ََِْْ َُْ ُ َّا َََ ََ ََ َّا َُُِْإ َْْا
َ
وا" َوأ ، ن ا ذ  د

، و   ون   ا وا ،واارا    ون

                                      
1-ا،اا،اا،اويا2008ص،د،وادار،185: م. 
2-،ةارة :208. 
3-،جا،انامص3ا، :17. 
4-آ،لرة :61. 
5-آ،رة :35. 
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املاداتإدهو، ":نادا
نإذاموأبانأادا"P56F1

P. 
•  و":ُُْْ َِ َ ََّْا اْدُُا ََُُْ ٌََم ََُُن َِن َِّ َََُِ

ْ
ا ُُ ََََّ َِ َّا

ََُْ"P57F2َن 
P ِّاو،ناءم: وذدوP58F

3
P. 

هللادوعوامءته.  
اا :اولدرا  

وإحأولءإ،عتأنوهللالاا
اناو،ارأو،تواةارو

 واد-ان -ان   ر إ ا   ،ا  اا
او،ارجةاو،وااعد،نا

هللاموأ،اأوواالةاوأنو،ةااواونو
رااواااأ،ةوو. 

  إذنتها؟
1- ات 

59Fقااااب،واأاإ:اب

4 ":و
وأ،وداوادع،روانوهللاهللالر

د"رانوردتاه1و":ابا"راوا،
  ..."وألااب:"47

ا : ن)39 - 37 -22: اد( ورداناتا ،ور
42(ا (ااتثو )46(قإاأنإ،نااارااور،

لاإإبأالن،باان
هللاار،اموأ،ادااف

ا  ار  أ ال وا ،ا اا   ل  اب
60(اF5(ل  :   ا  اان  وردت ب  ََُُْ :"إن َُُِلَِْا

                                      
1-ج،اناما،199: ص: 3ا. 
2-آ،ارة32. 
3-ج،اانا،ص2ا، :126 
4-اةا،يايابأما، :،اا،يما

ج1990: ا،ابدارا،ص2م، :369. 
5-دا،ااااعاار،ادارلات،اأ

17ا،1969ص،4: م. 
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 ُ َّ ٌَََُّوًَْْا ُُِّن
َ
أ َََوُْ ٌََََُّْوًَْْاََُْن

َ
أ َََوُْ ٌَّهََُُْوَََُُّْواْ

ََََُُْْن 
َ
61F"(َوأ

1 .(أَن :" وُِِْ ْاَََََْةَ َّا ًًََُِْ)"62Fِإنَّ

2.(  
،إوىارن ارإوهللالاأنأي

ساأناتن)63F3.(  
أولةاارماالهللاو:اة

طواطواوأدوأ،دااإ)64F4.(  
وا اوا ات ا  ،اا  و اة م  إذن

ااأرضوما.  
ةا :ااثإ،واواوا،د65F

5 .وردتو
وا وا ل  ان  اة  اد ة أظ ا ا 

66Fوانواق

6.  
 و ح :افأ  وات ،ا ا   ا  اة  

أأونناةاإا،تواولا .ة
أ،وناناتموتاوةا

67Fان

7.  
 ا  دو  اا د أ واي ،ا ر  ول

اوا،ا.  
68Fام

8 :م وام ،ا إ   و  هللا  ال أ اي
،،و،اااإذا

اوإذ،ودوااأإاروإذا،د
الأ   أ ،ووا دا اون ن و ،و د ، ن

                                      
1  -آ،ةارة216. 
2  - آ،ءا103رة. 
3-ص،ادارلات،ا :4. 
4  -،وا،ااواواتا،وياا1973ص،75: م. 
5-ا،اا،اا :2004واوقا،مدة،. 
6- ا،اازاد،ادياجاجأ،واع1ص، :56. 
7-اومواتال،اأ–أدواتأفدرا

 .42: اتارو،ص
8  -ص،42: ا. 
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 ا،دأ،وهللاانتااان
الهو،اواءناوأ:  

 - ذن،ةااراأأي،ودودواآنأا
اءوموP69F

1
P .ناوا،اانافااو

وصااان،نا،اواءو.  
د )Gipp:("لو  -   م أن وا أ ات، ن ا وة 

وإ،ددوأناو،انم،إا
"P70F

2
P.وأناو،اواأ،مرتأأي

 .إاا،رافاواقوان
ااوو،ووادئ" :ول -

 "P71Fن

3
P .وا   ، وا أ أو أن ن  ااف ا

وهللاا  
"P72Fوروأنانآنوا،ر":سأرلو  -

4
Pداو،

،اوامأو،ةعوهللااأن
أاااةا،اواوو.  

و  ال ه أن ء  أ أي ،رإ أ  ا را و 
وو،وانف،ذان َّةار
،وا،وا،اواادأنوو،تإفو،نم

ارواواهياااو،م
دوأماليا.  

لاةاابءو :رااأن
أردو،وهللالاةوإورهءامأ

و،ا73(اF5.(  

                                      
1-ARNOLD. SIR THOMAS W. THE CALIPHATE, 1924, Oxford at the clarendon press. 

p:198. 
2- GIBB H.A.R. MOHAMMEDANISM an historical survey, second edition, 1953, A 

GALAXY BOOK, New York. Oxford university press. P: 3. 
3- MACDONALD. DUNCAN B, Development of Muslim Theology, Jurisprudence and 

constitutional Theory, New York, Charles Scribners Sons, 1903, p:67. 
4- ARNOLD. SIR THOMAS W. THE CALIPHATE, 1924, Oxford at the clarendon press. 

p:30. 
5  -ص،وهللالاةاا،ا68 -65: أ. 
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ان،اااااناالأمااو
،ا وأ أ ا و ر أ ون ، اة َرا ن و  هللا

اهأ،اااأمانا
واافء.  

و،هللالاأ،ارواامااأن
اة،إأاهللارباو،سا: "

،اوأأأ،نإ أناأهللاأا
وموا،ووووو

 أ  ء و ، و  ِّ وأرو ،د  ون ،ا
)"...74F

1.(  
،ااسااةاداه
وا د  اي ،  وارف اوا وا اوا وا ا

ادوإوانفا .أنداو
أنء،اارواهللارا

  .امونوك،اقونت
مأغدن،امأط،اا
سوأ.  

2- اهى:  
اأنىناأأنواا)75F2( ل، :

 " ر ا وا ا   د  ا ان روا  ،ا أ
76F"(إقاداروافد

3(،اذو.  
قإاأوردمأناا)ت :

اسوا،وذ،أوردونإد،وحا)ه151
ا اد وردون ا ن ات د ا  إق ا إد ا

اأما،د .أاأنسا ا ذو
أبأا ":أورداهاد

                                      
1 -د،ب،وانااو،ا :110،2006وزارةراه،م

   :14وفا،ااواون،ص
2 -ا،ياءمأنااو،وو،ةاا

،وا،راتواا1983107: ص. م. 
3-وزن،ا،سرواوا،20: ص،ر: 6.  
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أنرلهللاهللاو ":اهللاواأه
  ). )77F1ناورهابايأوردهاإق

الباوردتأدما78F

2 ":ا
ا :هللاوهللا،ال

  .أنرلهللاهللاواابءا :بأل
اوردتأيازالب.  

ى اوات ن وا ،ا  ا  وردت ا اق  ه
ا و  د أوزدة ادات،  أواف ارات، وا ا 

ف.  
ادإونرواقإادإ

ورا    د أ إق ا   ا وأورد  روا 
ل79F

3 .  
واوردتد،وأورداري 

وردأن،أاوءااو،ااصاه
واي ، وا داود، أ ون ،أ م   .ق  ءت اص وه

اوردتاقا)80F4.(  
   ا ه  وإذا   ورد  ى ،ا م   ج

و ،ا در   ا را را أ   ،ا ا
إنأ .ما،وأناوردتقةإاة

 ذت رادرو اة  و  و د، ا اد)81F5( ذت  ،
أروان.  

                                      
1-ما،اةا،يايابأ :،اا،يما

ج1990: ا،ابدارا،ص2م، :369. 
2- ال، ب م،  ا أ : ،ا ،و ا رة، 1989،وقادار م،

 . :80وت،ص
3-ا،اةا،يايابأم :ج،يما2ص، :369. 
4  -ص،ادارلات،ا :5 
5  -،افبأ،أذرير: از-ا،زرض1997: ردار،م

جا،وا1ص، :308 
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اواء أو،أوأا أهاصحاوحدا 
ورةوأولام82(اF1.(  

3- راور: 
  ):)83F2ارأاهاإثأم

  ولن: ا 
 اد: ا 
 اا :االأم 

 قإاو،نواه لأن وروا
  .وواة

ذ ر،  اره  ا أره و  هللا  ال أن ه اوا
رة اد ط زاد ا  و ن، ة  ة  ن راي

ا    ن ،ا  ان  اتاا و ان، ن
ااووهللالاااموإ،ق84واF

3.  
،وررأإنوانياءمأأيا واا

مأولروةرتدارتوااإوهللا
روة)85F4.(  

روواإو،ةواوانىك86(وF5.(  
 و واة، و   ن رن  أرى  ال ا  أر وأ

ارنووأأوهللانىوأدد.  
4- ا ):P87F

6
P(  

  و 52ك   ه وأ 47 ن ، ف أإ 
داو،دااراانى،دا .ء

أو :  
88Fلاإق

1 : انوهللاهللالرووادع،رو
طواطو،اوأدوأ،ودا:  

                                      
1  -ص،ادارلات،ا :5 
2-ص،ا :8. 
3-ص،ادارلات،ا :5. 
4  -ص،مأردأول،ياءم10: أ 
5  -وانااو،ا12: ص. أ. 
6  -ص،ةااوايااا،هللا :41- 47. 
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نوانان،وهللاابا،ااهللا
و،،و،بو...ااد)P89F2

P.( 

                                                                                                                    
1-ج،اةا،ما2ص، :369. 
2-ا":2-سادونةواأإ.  
اون -3 َ ون و ، ن ،ر   )أ ن (أي وا وف

  .ان
4-  نرفنوانواوفيو،و. 
5- رثارج(وا ( نروووفي. 
6-  نرةنوانواوفيوو. 
7-  نرنوانواوفيوو. 
8- نرراو نوانواوفيوو. 
9-   و ن ر  ف  نوو وا وف  ي  و و

 .ان
10 -  نراواوفيوونان. 
11 -  و نرنوسانواوفيوو. 
12 -  إوَُننان)ا (أاءوفهأنوأ،و

دو. 
13 - داأوناناوه(وإنادوا (،أإو،

  .ونوأأنإودنان،و أووان،أ
14 - او،و. 
15 - ةواهللاذسوإنادوناناوإن،أد. 
16 -  واندوإونة. 
17 - هللالدون،ةواناإوإنلواء. 
18 - تزوإن. 
 .وإنانُلدءهللا  - 19
20 -دولو،وكوا،وايأناناوإن

. 
21 - داوإ)د (إو أ،لاوإننان

و،إم. 
22 - أوإ،مواوآ،او أ،ووإنه

  .وآواه،نهللاوما،وفولأ
23 - إوا،ءدهنإوهللاوإ،وهللا.  
24 -نرادانانداوإن.  
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اا :الاات  
أو،وواادناااهاتاهاذن

 ناد؟؟
 
  

                                                                                                                    
25 - فدأوإنوأ،او،دنودد،ناو إأ،

) (إوا. 
26 - 30 إ- ( ووةورثاورادفذدوس.  
31 - فددإوواو إأ.  
32 - وإن.  
33 -  و،فد،اإوإندونان.  
34 - اوإن.  
35 - دوإن.  
36 - وهللاذنإأجوإ.  
  .اأ،إوإنهللاأوإرح،وإ،و - ب36
37 -وداو وإن،ناإرباو أن،اهإن

دونواواا،  
  .نامإاؤ،و وإ-)ب(37
38 -نرادانانداوإن.  
39 -امبوإناه.  
40 -آورراوإن.  
41 -رإوإذنأ.  
42 - إوننأثاهأدهفراووإ،وهللاإدهن

هللاوإن،وهللاو أاههأ.  
43 -روإو.  
44 -بداوإن.  
45 -وإادوإذا و،وإذإادذا

،نإاارب.  
  .سايأ-)ب(45
46 -دوإن ،وأا،وساااهأا . إوان

دون،و إإهللاو أناهقهأ.  
،وإنهللاأو  إآوآ،وإجإوألاابدونإ  - 47

وهللاهللالرو،وار." 
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  ولما :اان)د1 - 1225 -20و50و(  
ار   ا   اة  وا  ا أ م

  ت ،ا اا  ا اا ا وأ اس" م، دون أ"،
،وهللاءيانادأأااو

 ادون،رااةولةاهو،اأواأإ
واااتسأإ،ما.  

ادوأنإ "ددأ "انو،اا
،ووات .ناان"وذار" (أوو)ا،"أ

ا) " ا ن (  اد ،)1 - 12 .(ءا  د ا و و
  دو  إذ ، ا ار  وا  ا اف  د

طااااانو،دا90أF

1.  
ناأااأن :إأو،ناء

طاء .واتودتقو. ال،أو،أوه
اةووةاةوماان،او .

وءوااأياط91F

2 .لنااو
هللا ":واآواواوان،واءووا

  .92F3"ااإموق
أان    ة ا ا و :  ال م واء ن

وا .ا  ون  ، وا ود رج ا ن ا وان
ااةداجواودرج،اع .  

وا ا   ،ا اب دا ا ا  أ  وا
هابدانافو،اهم أةا

 و ،اا  وإ ،و ،و ،و ،د اف ر وا ء
اا. 

 
 

                                      
1- و اا  ا وا م ري،  أ–صا  ر درا

25 -24: ص. ا. 
2  -ص،وانااو،ا :46. 
3-،لرة :72. 
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 اما :با .د)1331و48و.( 

تنو،ةاواودا،اااادأنا
وا،ارتاد :و،وادو،أيواا

اواار.  
ل،ونا":انااهإ

ا "93F1ةا أوه اأ، ا   وإك ، ا أرت و ،
ا.  

داامدرةاو،مب .درةا
اءاتإااو،وهللااصذنإ،بنا
،ونمإو،اوفاولا

دود ووا،ووداروا،وني
دأو،وأوو،رروا

نالا)94F2.( 
ا،وار،وإاء). 48و31و)13د :اا

ةانو،نواوانوادوااو،نا. 
،ارهواإااةاارقااأإن

،ااماموالراةدةو:  
اقأأ  

إذاأنوناو،رأندرإ
هلوررأج :ا ...ا...حااو،

95Fرهون 

3 .  
اأو،ااءااتأناو

َهَِإَْا: "،ااورةهللاايل 

                                      
1-ء،ةارة :256. 
2-وا،اياداور،هللازي1416- 1996،دادار،م 

 .30 -22: ص
3 -اأ-هللالاات،اانهو–ددرا

-ا،وص1996ا،ةااا،8: م 
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 ِّ
َ
ْاَُِْ ُّاَن ََّ ََِّ ِّاِ"96F1و، " :َْ

َ
َ

َ
ًَُِْأ ُُّْرِض

َ
ََََِْ َُّرَءَََْو

َُُاَُِِْن  َََّس َّاُهُِْ"97F2 .  
،ااناءااهنإذنواواادون

وهللالااو،ناهللاأراد
اهدل.  

 امق: اا .د11 -3(ا15،12و( 
 ق ه  اد، ه ااء ل ا ن واوا ا 

هللاذ و ،  و إذا ان أء أ اح إق ل و ا ،اوا
ل  ااء : "  اءا وإ    اق وا أ إذا 

أوزارب98"اF3.لاءانتواءاأوناواىأ. 
،ءا اة وأ أواد، ان ن اء ارن  ا وء  أ  

  .واواةناتافا،واةار
تد،دااوأووأوأنلودو 

ب   .  أورأي ،    م أن    أو 
  .او،وواودرءاااو

اأن :23- 42 .إدهنإ،فأيهللاورهللا
ل،و": ُِِْْ

َ
ِْو

ُ
َُلَوأ َّااُِ

َ
ََوأ َّااُِ

َ
َِآَُاأ َّاَ ُّ

َ
،وَ"99F4أ

:" ََْ ََُِْ َُِِوَر ِ َّا َِإ ُدُا ِإَذا َُِِْن ْا ََْل ََن َ َِّإ،ََْ
َ
َوأ ََِْ َُُا ن

َ
أ ُْ

َُُِْن  ْاَُُِ
ٰ
َو

ُ
  .100F5"َوأ

وا ا     ،اا ا  دا ا ا 
رو اة اف ر وا ة ر  واواون، ءواو،

هللاأرادرووإرضفأو .،ااو
وهللالاإافناعلعاإ

اهللاأيالوا. 
 
  

                                      
1-ء،ةارة :256. 
2-،رة :99. 
3-أرة4. 
4-،ءارة :59. 
5-،آ،رارة51. 
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 ااما :ةءو. )و2ا،46( 
  ام ءا ا ، ا  ت واي ،اا ا دا

أو  م إ  :ق   :م أ  64،وردت  اان  ة
و وه ن ذ : وع اP101F

1
Pا ،P102F

2
P،ء P103Fأع

3
Pا ،P104F

4
Pا ا ،P105F

5
P،

P106Fان

6
Pا،P107F

7
Pم،P108F

8
P. 

• اP109F

9
P: 

ا  و و د ت  ون  ون اد   
ا،اااااارادوان

واادةزإديااوا،رواواوااةا. 

• ال: 
ةوااسأم،انأأوماسأ

ا،ىواردرووأوأو ،
أوإدوا،وأودونىا

واناءاأوبنأنان"ا .ره
ا  ."ر  ا اة، اة إ ء وة   اة وة

  ا  وط "ةا" ل َِ  ُُْهِ  ﴿ِإنَّ :، َّ
ُ
ً  أ َّ

ُ
َ َو  َواَِةً  أ

َ
ُْ  أ َُّر 

َُُْ(P110F10وِن 
P) . :2( .يانوأاةواأاان)أ

  ).اوأدة
ن  اي   ،و ار  ا ن وا وا إن

 أو،داأزرأووازرواP111F

11
Pل، ":ئا

"P112F1رن
P. 

                                      
1-و : اأاياه. 
2-ل،انو" : نسااو) "،23ا( 
3- :أأيوهللاال،ءعأ. 
4-وهللال،انء: " وآوإأ)"،ف23ا(د،. 
5- يااانول،":ناإأإن")ا،120.( 
6-ل،نانو:"دواأ")،45(. 
7-ل،انو :ن. 
8-نأمأي،نأهل،منو. 
9-اص: أ،واناا70: و. 

10-آ،ءرة92. 
11-اص: أ،واناا71: و. 
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رآ وف ه، إ ووزه ا   رآ ا ا إن
،هإا: "وزروازرةرى أو"P113F2

P.  
 وأن ،ا  واة، أ ا ا إ    ام ا

ونق،اادأداواأن،
 و ا    وا ، رو دة    ،ا دا ان ح

 .وامنأاده
 اما :،قان)د14: ا،21،25،33،40(  

دو در  ا  ادئ  ن ر   ا، ر در إذا
  .الهللاو،أنعاةنأر 

 ،و  وا در    ،و اان ق  
قةا :ا–ةا–د -واةوالا -

ا(  -اودادا-واوا-اأي
 114)(واF

3(تر ة أ ،و ا   ا را و ،
ا را  ا ا ا  اان  ادج أ  ا و 

ااتوات،واادا،لا،واااودة
دوناونوا،وا،وا،اة115F

4.  
دا  ض ن  و  هللا  ال ف  ل ا 

و... 
وا   اد ن واون ا اف وا ادل، وام ،

ونا.  
أ   إن وا ،ا د  وردت ا ا ات ه  

 د،   إ  اي ا ا  أ  ،و و أو ن
 وا رض رة  أ  وات  وض ،  

وأ.  

                                                                                                                    
1-،رارة :21. 
2-،رة :18. 
 .28 - 99: أا،واانوا،ص-  3
4-وهللالاات–ص،د8: درا. 
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الخاتمة
تالية: نتائج ال نخلص إلى ال

إن السلم هو ضرورة كونية تهم إرساء معالم األمن واألمان والطمأنينة واالستقرار النفسي والروحي   •
والوطني وحتى الدولي، في حياة األفراد من أجل استمرار حياتهم، وقد نصت عليه آيات كثيرة.

إن وثيقة المدينة أطلق عليها عدة مسميات من بينها: الوثيقة، الدستور، الكتاب، الصحيفة،   •
المعاهدة، النظام. باإلضافة إلى ورودها في عدة كتب، وبأسانيد مختلفة، تدل على صحتها، وأن محتواها 
ال يتعارض مع النصوص النقلية واالستدالالت العقلية، وخاصة أن واضعها ال ينطق عن الهوى، بل قوله 

قول حكيم ورزين وثابت.
ينو” بأن محمدا صلى  اعتراف بعض المستشرقين مثل:”جيب”، “ماكدونالد”، “توماس أرلوند”، “نال  •
الله عليه وسلم، كان رجل دين ودولة، وذلك من خالل إقامته لمعالم الدولة المدنية، لها قوانين خاصة بها 
ونظم دستورية هامة، يخضع لها كل من ينتمي إلى موطنها، رغم اختالف الدين والجنس والعرق واللغة...

تضمن وثيقة المدينة لمقومات خاصة بتحقيق السلم، كمقوم حق المواطنة، )بنود -1 12 و-20 25   •
بنود )-3 11 و15،12(،  و50(، ومقوم استتباب األمن، بنود )13و31 و48(، ومقوم التحلي باألخالق، ال

بنود: 14، 21، 25، 33، 40(. بندان 2 و46(، ومقوم ضمان الحقوق، )ال ومقوم وحدة االنتماء، )ال
يتضح من بنود الوثيقة التي ذكرنا، أنه بالتزام هذه المقومات بين جميع أفراد الدولة، بعيدا عن   •
الفرقة والصراع والتنازع والثأر واالنتقام، فإنه بال شك سيتحقق السلم، ويسود التعايش االجتماعي، 

والتكافل والتعاون بين كل شخصيات هذه الدولة.
وأخيرا فإنه يمكن اعتبار هذه الوثيقة مرجعا أساسيا لقيام الدولة بمفهومها الحداثي، لكون بنودها   •
ية، إن لم نقل بأنها تعتبر أول دستور قانوني  ية الحال تضمنت كل ما تتضمنه المواثيق والمعاهدات الدول
وضع في التاريخ على يد سيد الخلق وأشرفهم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لذا ندعو كل حكام 
العالم االلتزام بما جاء فيها من قوانين وتوجيهات تخدم الصالح العام والخاص على حد سواء لتحقيق 

السلم االجتماعي المدني، والدولي معا.
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آبادي، القاموس المحيط، بيروت ، دار الفكر، 1412 هـ/ 1983م، ج2/ ص 16(. وفي االصالح: تعني 
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ملخص
إن المتتبع اليوم في مشكلة العالم المعاصر هي مشكلة نوع الدولة، ونوع عالقاتها بالناس على إقليمها، 
ومدى تمتعهم بحقوقهم وحياتهم، والمتأمل في الوثيقة النبوية يجد أنها تمثل االصل الديني للتجربة 
الحضارية1 في بناء الدولة المدنية ذات المرجعية االسالمية. ومن تم يفرض هذا المقال الوقوف على الصورة 
المثالية األنموذجية المعبرة عن الحكمة الربانية في بناء االنسان والمجتمع وهندسة الدولة، وذلك من 

خالل دراستنا للوثيقة بالوقوف على مقاصد المشروع الحضاري التي نصت عليه.

Abstract:
The need of civilizations to the Prophet’s biography, the city document model.
The current observer in the problem of the contemporary world is the problem 
of the type of state, the type of its relations with the people on its territory, 
the extent to which they enjoy their rights and their lives, and the contem-
plator in the prophetic document finds that it represents the religious origin 
of the civilizational experiment in building the civil state with Islamic refer-
ence. It is necessary for this article to stand on the exemplary ideal picture 
of the divine wisdom in the building of man and society and the engineering 
of the state, through our study of the document to stand on the purposes of 
the civilizational project that it stipulated.

مقدمة
إن إشكاليةالحضاراتاليوم هي مشكلة تحديث الدولة، ونوع عالقاتها بالناس على إقليمها، ومدى تمتعهم 
بحقوقهم وحياتهم، والمتأمل في الوثيقة النبوية يجد أنها تمثل االصل الديني للتجربة الحضارية في بناء 
الدولة المدنية ذات المرجعية االسالمية. ومن تم يفرض هذا المقال الوقوف على الصورة المثالية األنموذجية 
المعبرة عن الحكمة الربانية في بناء االنسان والمجتمع وهندسة الدولة، وذلك من خالل دراستنا للوثيقة 
بالوقوف على مقاصد المشروع الحضاري التي نصت عليه وهي كاالتي، أوال: المقاصد األخالقية للحوار بين 
األديان من خالل وثيقة المدينة. ثانيا: مقصد حرية االعتقاد، ثالثا: مقصد حق الحياة لجميع مواطني الدولة، 

رابعا: مقصد حق المساواة، خامسا: مقصد حق األمن، سادسا: معالجة إشكالية االعتداء على المجتمع. 



 

أو :ا اولندنارذأ:  
  اناارأوااع؟_ 1

اموا ا أ   را ا  ا ا أ ا ل 
لو،أوإ،سا،

دا12(ذ17و(الاحدةوواانو، :
  :ااءن: واابذ .اناأواب؟

أنانابأاأو: الول 
 أ ذ وا اء، ر إ ال ا و ،ذأو واأن و

118وF

1روهللابااو،)وهللا (دذ :  
1- ) : ِ َّاَُُِِِِْ

َ
َْاَُِْوأ

َ
ِواََُِوًََِوًَِواُِا(P119F2

P. 
2- ) :ََُ ََّواًَْوُه َُُّ

َ
َوًَََُْْْْلَََِْْوًِ

َ
ََُْْاًأ َُِّواَُِْ َِّإ ُِّ

 ٌٍَِءْ َP

(
P5TP120F

3. 
3- هللارةأ :لوهللاهللالرأن) :ووت

قاتث(P121F4
Pا، :باناإن. 

ا : ال إ   اء،  واب ،ا  ان  أ إن
رانالو،إدب122F

5اراذو،123F

6
124Fوابف

7ءاو.  

                                      
إنإ 1-   اء رات ان اا ذ را أ  وان اب ) : ويا  (

،و)4/84(م، و)1/4.3(،واا)3/347(،اب)148(،واادارر )2/282(
 و)2/392(اوي اج''،  '')7/191( ، ''ا واح 1/367(.'' وا( اع و ، '')3/28(،

او1/216('' وا(اوا،.)11(ازياو،'')2/149(، ''مواحوا '')111 .(  
2  )41: ا  .(  
3 )39:ا  .(  
4  َََِّْْوا ََِْوا َِّ ََّوا َُداُود

َ
َوأ ُ َوأج ََِْ هللا  ِ َّا َ ََُْة أ َ.ا :

اال،أا)ـ911: ا(،ا :ادار-وتبا،216ءا،1ص، :
590.  

5   :دانا ، ا   ر  م،  )264-263(ام ،1416،ه
1996،م)41ص(  

6ار: و؛ آب119(ا(  
  )92-74(اا :ابف-7
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  ار ا 125وF

1ل     ذ :ء   ا 
و ،   :،ا اق  اس  أ  اد ع  م أن

هللاوعاءنسااهإنذ،واذ
   هللا ن و ، )و  هللا   ( ل ) :ِ َْ َََ َ َُّر َوَََْء

 َُُ َََّس َّا َُُِْْه
َ
َ

َ
ًَُِْأ ُُّْرِض

َ
ْ َنُِِْ (  :،ول126F2)ا َّ

َ
ٌََََِْأ َََّ

ََُُِِْْن . َُُاَُِِْن 
َ
ْأ ًََََّآِء َّاَََِِْْْل َُِّ

ْ
ََ127)ِإْنF3،هللاءإذن

هإرأواإو،ذو،الا
م ذة ) ِّٱِ أاال َ(128F4ِإَْاَه  ،أيا

هولأناذو،م :لاأناررأن
129Fأاا، :لاهللاوم

5 .ن :إذن
وهللا) :واوهللاإاأنواساأأنتأ

هللا  و  اوأ د  ا ذ ا أ. (130F6ذا اد  
اا  ا ا  ا  ن م    اس  ان ذ

أووهللالاا وهللاذ 
ا ن  ) : ا) اءاذا   أ   و  ل

ااأاداوإاكأ :نمدنأن
إإذاوهللاثاادعاار) :ب

وقا(131F7 .و :)حا(132F8.ن :هللالرل

                                      
1رناابهذ2/221(و. (  

2 :99.  
3اء3،4ا.  

4ة256ا.  
5ا)1/211(  
6 ٌََُِِِِِْوَُْ

َ
رر: ا(،ار(اآنا،َرَوىأ

اااءا)ـ1354: ا(،ا :اا
  .، :238ص، :2اء :242با. م :1990ا،اب

7ورواه،وأنافب،ناةريارواه
الب،ن-وهللا-) :وقاب .(ج1ا135ص،

 .54-53ص2حاويج

 َََجأ8
ُ
أ ِ

َ
أ َِِ ِْ ِِ َّا ِ ن،  ،ا :    ان  أ

اأ،ااديِْوَُْا)ـ458: ا(،دأجوورا :ارا
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و  هللا  ) :هللا   ا  هللا  ن  (133F1 .أن  وا
نياالااإرةإوادسا

أ هللا    اب  ا ا ن ) :ا  ا .(إاه وإ
ذا،لادوااصواع

ذنو،لهللا:  
 ا   و  هللا  ال إن و  و  

ل هللا؟   ذ ي ا أ  و رء و) :هللان 
اسالم،وإراأ) اهللا

   وا اوف و  هللا ) :تلإ(P134F2
P ،وز أن 

ذ ذن،ارأآءوهللاءداأنإ
اأء) :انوهللالر :ارأرأ

وهللالوا) :ء  (ل) :نإاهللاإن
ووا(P135F3

P.  
اااإالحُو :ءإالاهللاإذا

اب؟الاسادا) :َِِ
َ
ِإاْدُع

 َََُِْْ
َ
ََُأ ََّر َُِْإنَّ

َ
َِِأ َُِِّْْدََوَََِْاِ

َ
َِْ َْواََِِِْْ َِّر ََْ َََُّوِِِ

 ََُِْ َُِْْ
َ
َِِ . أ ٌَََُِّْ

َ
ََُْْْنِ

َ
َو ِِ َُُِِِِْْْاََََُُِْْ136)َوِإْنF4ه،

ساإهللارغإرا) َََْا ِ
َ
َِْ َْوا َِِِْْ ِ (الإذا

مأ   ، ر اذ ،ا     ااء ا ،ر ر إغ
واء ا ) :ِمإد ُُِْْ َ ِِِْ ََُِا ََُْْ وا). َوِإْن

لاأنحى،اقالااسااهنهللاء
اإذاهللانااءانوإ،مهبأا

                                                                                                                    
 ا  ،دأ و    :أف ي اارا  اوي، أر–

ا ،ا : ي اارا  ون ض زوا ا  ،ا :،و
1423ـ- 2003ب. م36: اءا،تواسا :7ص، :250.  

1ا : )13/49(  
2را ) :13 /53(  
3اأ "د6/25" (ا (دهوإ،ه،آلاا

ا ،ض: اا ا روا ا إدارة ،ا : ـ1422ا-2001م .اا ا،: اب
ء1: ا:188: ص.  

4ارة ) :125،126 .(  
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اررووهللاهللالركو،ذاأ
ارا و إ ا  ذى  وأ  ان إ ان  
ذاوهللاهللالردةادارنو،

و- ذعاوا–وا ا
ءانرنايااداوااو

وهذو،رىةانو،) :
ااهإ (،اةأةا،نددولةالنو

اوماو،هللاق،ررإراوإ،ماو
137Fأوااشوه

1 .أأرودابأأذو
:  

ذواعانهللاإذالاون: اول 
اأةرر) :اواراادع (أنا

  .)َوِإْنََََُُِْْا) : َُُِِِِِِْْْل
ا ا : ف ا ا دهللا     وا ،د  ان 

و):ددون.(  
اض: اوالوااعا .وهللااو :

اعوا،دونا.  
اا ا :  ذ وا ،و ان  اا د د) :  و

هأرناانواءوالانواهللاا
  . 138F2)ااأواوواا

اتذو):وْاََََُْوَََُُُِِْ َّاِّاَِِِْاََُِو
َُِْ ْا ََُِِّّا ََُُْْواِْ  ِإنَّ

َ
َُْْأ ُُِِّْ

َ
َواَََُُُُُُُِْْْْْوأ َُّ

َ
َُْأ

 َََُُُُُْْْنََُُُِِِِْ ََّاِمََْاَِِْ ْاََََُُُِِْوَِْْاَِاءَََََِ
 ََِِْا.ررهللاناان.َنََُوٌََِْنَُ ََََُُِّْواََْْاِنَِِ َُِّ ِّا

ن ِِ َّا ََ َِّإ َُْ(139F3َواَن م،  اب ع ت ه ر  ى وا ،
،اووانادأان،عامبااأنر

أنا :إذااودار،ذأ،وإأاحإ

                                      
1ار)2/186189و  .(  
2)،ءارة:75.(  
3 )،ةارة:193،190(  
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ره ا اع  إ ،د   ذ  ا اع أو  واا 
و،واارنوباعاوونا

 وانحالوا،حنو،دهواوان
دام د ب  ه داره، وا  ا ن و ،ار وا

  .ااع
 :إأبوامواباألاسامر

 ا) ا  (إاه ا ن ا اب م  وا اب  و ،
هللال،ذأوأو أردةاهاء،ا داادي

ذ،اوذهللا ) :ن
،وأناونابا(هللااهللا

هللاءإداوإ،أادابا، .ن
 : هللا و) :ل    ان (140F1ا ول ،) : وا

  ( و( ول  141)واF2اب ، :  وق  ام
هذذنو :نوإن)اوانااو

ااابباد142F3،)هللاانان
ب  واد د ان وا  م ر ا ا ذا ا 

 .أنوردتا :أتوذاول
) ََُِْ ْا َُُِّ َّا ََََُُُِِْوََُْواِإنَّ َّاِ َّاَِِِاََُِو .َََُُُُُُُِْْْْْوا

 
َ
أ َُْ ِْ ُُِْْ

َ
اَِْْ َوأ َِ َُّ

َ
أ ََُِْْوا َُُْْ(143F4 .ل  ث وا  

ا ا وأ ا :   ء ) :اَُ
ْ
ََو َُُْ

ْ
َ ْن

َ
أ ُُِوَن ََِآ ََُِوَن

رْ 
ُ
اَِِْْأ

َ
ِإوا َُردُّ َََُُُّْْْوََُُُِْْ

َ
اأ ََُُّوََ َّاُْْ

َ
ِإاَُُْوََُُِْْْ

َ
ْنََِِاُِ

 ًُِ ً
َ
ُْ ََِْْ ُْ

َ
 َََْ ُِْ

َ
ْو

ُ
َوأ َُُُِْْ َُْ ُُُْْ144)َواF5.د   ى  وه

أ ااوان  :ن اوا وأا م أوا ن م   ه
نا أرواح  اى  و    و ا    ن ان،

                                      
1،ارة36  
2ءارة89  

3ارة،36  
4،ةارة ):190،191(  
5ءارة91  
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ا د  و وا ا145وأF

1، و أى وآت  ه   
اارةا.  

ا ا ت ه أم ل  و  ن ا ا  و وااء ااء
هللالا) :واو(، واأ وا ا واا واوأا
هللالء ) :هللا(146F2مباأناو،

او،وإوباهبااوابهتذااوبأ
ادءامباأنءنماأبوأورات

أناللمأنومعاأدو
وهللا،ذنونانتاوةايانابا

واعءوااع147F3)ادااأااا: ( ل 
): ُْو ََُّن

َ
ِدَِرُْأ ُُُِِّْْ

َ
َوِ ِّاَُُُِِْْ

َ
َِ َّاَُِ َّاََُُْ

َ
اَُُِْو

 ُْ ْا ُُِّ َ َّا ِإنَّ ِْْ
َ
َن ِإِِ .ُِْرَِد  ِّ َُُْ

َ
َوأ ِ ِّا ِ ََُُْ َِ َّا َِ ُ َّا ََُُْ َ َِّإ

َُِن  َّاَُُِ
َ
ْو

ُ
َُْ ََََََّوُْْ َََّن

َ
َُواََِإَْاُِْأ

َ
148)َوF4هللانذا،
 وءداااو،يوإن "دأن

  .إنانانوابوااع؟: ،ل"فاان
 :ذأاولد:  

ىنراأواهأن،ااااا
 اري اء ل دا د   و  هللا  ا  اي

ااة.  
ر اذدل25(و ( اد"دوأن،ناأف

وأإ،وأإوأا،دنودد"149F5.  
"149F5.  

،د    إذ اد،  ت    ا وم
 ر و ا م دو ،ن ا  ن ، ،

اواوإ.  

                                      
1ازيا) "10-218(وا،) :5/306(  

2ءارة:90   
3ةارة208  
4نارة) :8،9(  
5دا،ب،وانااو،ا110أةاذو،1426ص،ـ :44. 
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 و " :ل أن رد   و ا   ا  هللا 
أنااارةا (ون150F1 ."واإإنهللاان

دوناواض،نو"151F2اوا،
وأ،مءهوأنطااةارأنواا

  .انووا
وةو،ناةاناءاأ

لا أاال"152F3إاها" :ما أي،ا
  .م

أااارانهولوااذم
ءهولنهللارس ":ررأن

 ل  :ف هللا  ا ل ،ر ون ان، ان  ن ان
هللا: ول،ااإأذ153F

4،ناماةهو،
أوذيأو،ملااأاااإمناأنرا
راةاتادناضور،إءا

ذ ا اأ ا   أا وا  أإ ،اا 154F

5 " إاه
155"اF6.  

 :اول،وااةا:  
ارةاو،وارةيارثاإاوذ

،ااواووانءااةا
درء،تةتايارثناو

اوا.  
 را ات ه و  ،ا ا ا   ا 

،اموراااذو،وااةا
راذدل21(و(،و،داأنتوا،"وأن

                                      
1،ارة :8  
  . 41: ص. ادواوا :ازان  2
3،ةارة :256 .  
4جا،211ص1ا.  
5) : رناا(2/221.  
6،ةارة :256 .  
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د،إأنوال،وأنان،وا
مإ"156F1.  

ونةإ،أواأوادو
لإذوازوإااام .ااآناأو

 :"آدم157"وF2هللالرأو،اد،
،أوذنأاء،واادأااوهللا

وهللا "آذامو،ذ158"ىF3.  
اال،ةاو،قاههللارؤأو "

ىا-اأأي–أوذاعأعأوأضأوءو
ذإمدوذوهللاروذهللاذااو

ل  ج :"م أن  و و د إ اب أ وء ا  ن  إن
هللاروذهللاذ،ذدونتوحوااع

نوالإذ159"دونF4يااىاا،
و ا  و  ن  ، ن ا   : ام

 إن أ ن أن ز ذ  ا  ن ،ا  ا ن ذا اة،  
عاأ .  

ااو :ادافاوذ،ةااإن
،اندناوإاارإااارإ

اااارإداهوو .  
اامتداهح

ماام؟واونوانناا :م
أم اا؟   و وان؟ ن ن ام ا ل   أن

مااةااوهللااأاا
اأماناىو،ماف

 .آ؟
  

                                      
 .43: أا،واانوا،ص1

2،اء،رة :7 .  
3،ا"ا1/473(ا.(  

4اا ".وق3/14"(ا.(  
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 را :ذأاول،واةا:  
و ل  دن ارن و اي ا  ا ا  
ااألاااو،دو،ا

ا ا  أت ،ا  ة د ذ  دل و اواة، وأ 
41_40_35_34_19_18_14(ا (ا" .ناوأنءدل

اأو " ،"160F1هللا نارأو "،162F3"ندأو "،161F2"ن
آور"163F4.  

ان  ء  اواة أ أو اواة   و" :   اوا
  ه ا  اوح  اا  و وات ق اد

لرو،ا164"اF5.  
،ا  أرن   ر اا  م ن ، م  أ

ررةو،ااهعواة165واF

6.  
دذوذاآناأو،تواقاادواةإم

اأنو،ةص،أرأااوردتااواة
ل ":توأبهللالأآواءأوتأوادع

وإ   هللا و   أ و أ  ور ر هللا  ل
ا"166F7.  

 أ أناااواواةوردت 167F

8 . أ
  .ازاةةإالواواة

                                      
1ر19(ا (اد.  
2ر34(ا (اد.  

3ر35(ا (اد.  
4ر40(ا (اد.  
5 ا" :وي وت اا  ا وا اا دارا"ر اة، ،

،349(،1972ا.(  
6ا" :مامدئ) "822.(  
7،رىارة :15  

ُِْا" )9: (اات: ال8
َ
ُِْاََََُِِْْْلَوأ

َ
َ َنُِِْ

ْ
ا َُُِّ َّا َذ،) :282( "ُِْواة"ِإنَّ

ََدةِ  َُِّمَْ
َ
َِوأ َّاََُِْْ

َ
  ".أ
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ورتوهللااااهأنذ
)ل(و) اا ( اواة أ أن ام ان ء  وى ات،  أ

رأأر:  
ومأواةوا،ءامأواةوا،نامأواةااواةوا،وا

اء168وF

1.  
 : :اولأذ.  

واادأادراااا
راذ47(دل (اد) :الوأوا،اأودونبا

وأإ،آوآج(و،) :اازم
 اذ و ان   اص ات إ أو اأو ص أ

169Fاءاتواتادان 

2.آو :أي
ماأنااو،ناءراهو،اءاأي170F

3،
دونهأأوأاءأوأواأوان

 أوعأورمياااع.  
 أ) :ل و  اس   رض  أود    و

ساأ(171F4.  
ىا،اءواناةوأداةاآناوى

ا.  
وأوهللاأوهللاهللالرذ

: اا،ل: ا" يأم؟: " اام،ل: ا" أيمأم: " اداعوول 
ا،ندءوأاام، ":ل. اا :ا" يأم"

Pاا،اا،اا: " ا،ل: ا" ا،ا،؟

"
172F

5
P.  

اءاأيهوأداوهللاار
أن،ذة،وأتاردنم

  .اصااواوان
                                      

1وت وي " :ا439(:ص:.ا .(  
2ر: ا أ   هللا ان: "أا م ا" ا ادار  ،م1983،
)17/238.(  
  ).421" (اا " :وتوي 3
4ةارة32.  
5م " :وياح8/184" (ا(وا،) :2/120(وا، " : ىاتا) "2/184.(  
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و،ذو،اءأرموأ
و،اوادةظااأدامنإ

هللال،) : ىأوزروزارةر173)وF1 .  
د :اال،ااءإ.  

رااتأو،ازموااا
،اء: )نداأوواأوإأودنانإن

اونوأوأن،ن174)اF2،ااماءاوا،
و  ،ا م أو و ام  اوج  ا  هن   إ

واأووافاباوفاإإديا
اواطوماوفاإدي،ا175F

3.  
176Fمووءارةإوجذاتة

4.  
 ة ا و  و م ورا  أ    

دواأي.  
177Fارأاا،دأاـــوـــوواءهااة

5.  
177Fاة

5.  
   أداء  واا م ان اوا إذا اة ل  اء أ و

178Fقووااءاإمأوا

6.  
 ننواادلد وىفوإنؤواال

و،اءاوىوأنلأن
179F

180Fمأنمأنرن، :ولاء7

8.  

هللاإأرإذ،ارجاجهللارااو
ااواإةارذا،ااعااهللارس

                                      
1مرة124.  
2ر13اد.  

3دةدرا: "ا619/  1/618" ا  
4ا28(أ(  

5د .انزاع :ناونام234أ  
6وردي55(ا .(ا39أ.  
7140/  7(ا . (ا ) :4 /411(  
8ص،ورديص.  56: ا،ا39: ا  
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181F

1 .مناإذاأ .الاوةالء :
  .(182F2نإاىااءإأهللا(

رواو أ ا د ا  ارا إذا ان أن  اء ا و
وو  وا ل ن ا   ، أن ن ح  وا م  

واواف183F

3.  
ا إذا ا  ر  ا  أن  اء  ان أ

د184F

أروا، :و: أإذاارانلف. 4
نأاا،إوااه.  

اإذاااا: أاواواواا
185Fاةان

5.  
ارااهوا:  

ا أن ا وورة اات ض  اه وم ،ا  ام 
ن   ا اات  إء  ا ا م وأ ، ت
ا  و ادة، أو ا أو ادة ول ا دات أب

اوتااعتال.  
وتواقااءوفوادوأنارت

 أن وات ، و  ا  ا أن ة    اع أ
و،دوااساو،ار

نايأأنااو،ووأدوَيا
اأوياأوأوا.  

أأنإورةإناةدإدة،ادراراد
اعواو،ودوواداأنق

ادئوارأنريذججم.  

                                      
1ا) :8/1.8 . (ا )8/140( (  
2اتارة :9.  
38/121: (ا . (ااح)2/1.3  (ط: اا)136/ 10. (  
48/1.8: (ا . ( اع )4/49  .( ادات  )4/146 .(ح اج )4/121  .(ا 
)14/113 (ا)8/140( /)7/113 .( ررارةا)3/429 .(  
5را5/419(ا . (عا)4/49  .(اداتح)4/148 .(ا :م)4/130 .(ا
)14/113 .(جا)4/121   .(  
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 ط،ا،اانا،2ادار،ضا،
زوا . 

 ونوتا،ادار،ا،نا. 
  اد ، ب ،وا ان ا و ،ا  110أةاذو ،
 .ـ1426
 اااآل،ه،ا :اإدارة

 .م-2001ـ1422ا: ا،وارااض
 ا   ا: اري ،ا د ا  اري، ا

وااداروتد،ا1410اـ _1990م. 
  ويوت" :ا ا :ا  ا وا اا ،"ر

اادار،ةا،1972. 
 ا :ط،اد،اارا،اموااوا

1،1399م1979_ ه. 
 م  :   ادانام ، ا   ر  م،

)263 _264(،14161996_ هم. 
 م  : را ا   ط اد،     1ن، ،1409ـ _
1989م. 
 هللا  : ط ااة، وا اي  ا ا 4دار وت ،

م1983ا. 
 باف :،اا،وامواا1350ا

 .ـ
 ازيوت: ا،اواا،ازيا :دار

،1410اـ. 
 ا،آ: وادار،ردرا،ابار. 
 اانةأ: زا،راهدر،مدارنوانام . 
 اال،أا)ـ911: ا(،ا :ادار–وت. 
 ا :أ :ا،اداروهللالات

د،اا17ا،اد،1969م.  
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  اي أاي، ء وا :م ام  ،ا اة ط ارة، ا ،5،
 .م1993/ ه1413
 نا : :ط،ردن،را،ةا2ا،1984م. 
 ،ادار،وت،اسا،ديآوز1412اـ /1983م. 
 ادراساااب،اا )ه684ت :(ط ار،د1اوق،

،ااء1346ه. 
  رياهللااا :،اادار،اناما
 .م1983
     وهللاأا  : ا دار :ن ،ا  اد  

  .اوت
 إا :،اد،ةااواةا14111990_ هم. 
       ا ا (اوردي 450ت ): ه ،ا م

،ا1386ـ _1966م.  
 اءارر

اا)ـ1354: ا(،ب: اااا،ا :1990م. 
  ياجا، :داروت،ااد،
،1403ا1983_ هم. 
  وياأا :وت،ةاوةادار،اةا. 
 ،أاا)303ت :(،اثا،ان

ط،اه3/1414دار  .  
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فقه الموازنات 
في قضايا 

سياسية 
معاصرة

الدكتور محمد الناسك*

 * - دكتوراه في الدراسات اإلسالمية –جامعة سيدي محمد بن عبد الله - كلية اآلداب ظهر المهراز - فاس - المغرب.
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ملخص
          يعلم كل مهتم بالعلم الشرعي أن للفتوى أهميتها وخطرها في آن معا. فأهميتها تتجلى في صالحية الدين 
اإلسالمي لكل زمان ومكان، مما يفرض على أهل كل زمان أن يجتهدوا في تنزيل الشرع الحنيف بما يناسب الزمان 
والمكان الذي هم فيه، وذلك يتطلب اجتهادا في الفهم واحتياطا في التنزيل حتى ال تتحول أخطاء الموقعين عن رب 
العالمين - والتي قد تكون نتيجة جمود أو تقصير في الفهم - إلى وسائل إيضاح يحتج بها خصوم الدين على عدم 

صالحيته لكل زمان ومكان.
أما خطورتها فتتجلى في اعتبارها فهما عن الله وعن رسوله، مما يفرض على األمة أن تؤهل من يتصدون للفتوى 
يا من  تأهيال علميا، يجمع بين الفقه في الدين، والفهم للواقع الذي يتحركون فيه، وأال يتصدى للفتوى من كان خال

شروطها المعتبرة، وضوابطها المقررة.
ومن األمور التي فرضت نفسها على من يتصدون للفتوى في زمننا هذا جملة من النوازل السياسية المعاصرة، مع ما 
يصاحبها من تحوالت كبرى، وتعقيدات جمة، مع ندرة الفقه السياسي في تراثنا بسبب التهميش الذي تعرض له أهل 
القرآن منذ افتراق السلطان والقرآن، بعد انتهاء زمن الخالفة الراشدة، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله وعليه وسلم.

Abstract:
Everyone interested in Islamic religionsciences knows that the fatwa)advisory opin-
ion( is important and dangerous alike. Its importancepertains to the validity of the 
Islamic religion for every time and place which imposes on juriststo exert them-
selves in implementing shariain a way that fits inwith the time and place. As a result, 
thisrequires diligence in understanding and cautiousness in implementation so that 
mistakes of the juristswould not beargumentsused by opponents to defend Islam. On 
the other hand, its criticalityappears in the fact that fatwa is delivered on behalf of 
Allah and his messenger )peace be upon him(, which imposes on the Islamic nation 
to qualify those who call the fatwa scientifically andcombining the doctrine of religion 
and understanding the reality in which they are living.Besides, fatwa should not be 
addressedby those who are not qualified. A number of contemporary political nov-
elties imposes itself on those who call for the fatwa in our time, which accompanies 
changes and great complications in addition to the scarcity of political doctrine in 
our heritage because of the marginalization that Qu’ranic people have experienced 
since the separation of the Qu’ranand theruler, after the end of the caliphate period 
as the prophet,peace be upon him, said. 
Keywords: Fatwa )advisory opinion( – Jurists–contemporary politics. 
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مقدمة
رعية       لقد عرف العلماء - رحمهم الله تعالى - الفقه بأنه العلم باألحكام الشّ
العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية ، ومن هنا نعلم أن الفقه هو األحكام الشرعية 
الخمسة، من واجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح، فما من قول أو فعل يصدر من إنسان 
مكلف إال وله حكم شرعي، وهي أحكام تؤخذ من األدلة التفصيلية، وألن األدلة التفصيلية 
محصورة، وما يصدر عن اإلنسان ليس بمحصور، فإن صدور أي فعل أو قول أو حدث 
يستوجب حكما شرعيا دون أن يكون هذا الحكم معروفا من قبل هو ما يسمى بالنوازل 
التي تستدعي من المجتهد بذل الوسع في استنباط أحكام شرعية لكل نازلة جديدة.
وقد ظهر في العصر الحديث كثير من النوازل السياسية التي استدعت استنباط 
نازلة الواحدة وتضاربت في ظل غياب العمل  أحكام شرعية لها، فتعددت الفتاوى حول ال
المؤسساتي واالجتهاد الجماعي، بل في غياب منهج واضح ورصين الستنباط األحكام 
الشرعية المناسبة لهذه النوازل، مما يستدعي من أهل العلم والتقوى التوقف للنظر 
في أسباب التضارب بين هذه الفتاوى للدرجة التي تثير االضطراب والفوضى في أفهام 

وعقول طلبة العلم وعامة المسلمين.
إن هذا البحث يروم اإلجابة عن بعض اإلشكاالت المطروحة آنفا وفق منهج علمي 
يزاوج بين الوصف والتحليل والنقد، وصوال القتراحات تتوخى الخروج من التيه وتنظيم 
العمل العلمي االجتهادي وفق ضوابط ترشده وتسدده ليكون أقرب إلى المقاصد الشرعية 

والمصلحة االجتماعية.
وللوصل للغاية السابقة جاء هذا البحث مصمما من مقدمة، وتمهيد، وثالث فصول، 

في كل فصل عددا من المباحث، وخاتمة.



  :مدخل
نكباٌت وفنت كثرية، ولكن أخطرها  –عرب تارخيهم املمتد على مدى أربعة عشر قرنا ونيف  -نزل باملسلمني      

  .نكبتان عظيمتان، مازالت األمة تعاين من آثارمها السلبية إىل اليوم
كانت السيادة فيها   هي نكبة االنكسار التارخيي الذي حول احلكم اإلسالمي من خالفة على منهاج النبوة: األوىل

للدعوة، وكانت الدولة خادمة هلا ومدافعة عنها، إىل ملك عاض أصبحت السيادة فيه للدولة، تستخدم الدعوة 
  .مىت تشاء، وبالشكل الذي تشاء، ومشها حني تشاء

املناسبة لظهور نكبة االستعمار اخلارجي الذي احتل األرض، وأزهق األرواح، ومل خيرج إال وقد أوجد البيئة : الثانية
فئة مغربة، تقود األمة إىل حيث يريد املستعمر الغريب على كل املستويات، السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، 

  .والثقافية
هاتان النكبتان كالمها اتفق يف إبعاد العلماء عن دوائر احلكم وجماالته، وميش دورهم على مستوى تدبري شؤون 

ة، ولذلك جند يف تراثنا الفقهي ندرة فيما يتعلق بأحكام السياسة، باملقارنة مع التضخم يف الدولة، تنظريا، وممارس
  :مع ضرورة التنبيه إىل أمرين اثنني...أحكام الطهارة، والصالة

ومن " أن علمائنا يف زمن امللك العاض كانوا دائما على استعداد إلقامة احلق، يالحظ ذلك يف ثنايا كالمهم  - 1
طلبا دائما للحق مل  )حسب اإلمكان(و  )القدرة(و )العجز(و  )املكنة( السطور يدرك حتت كلمات يقرأ ما بني

  ". 1يستقل علماؤنا عنه، لكن أوقفهم عنه واقع حكم عاض له عصبية ا يقوى وليس مع العلماء قوة منظمة 
ياة العامة، فقد كان العلماء أن غياب العلماء بعد االستعمار كان أشد وضوحا، بسبب إبعاد الشريعة عن احل - 2

قبل االستعمار حاضرين على األقل يف القضاء، والشورى، والفتوى، أما بعد االستعمار فقد خرجنا من دائرة 
امللك العاض الذي كان ميثل شوكة اإلسالم، إىل امللك اجلربي الذي مل يعد خيفي عداءه للدين وأهله وإن متسح 

  . به أمام الناس نفاقا ومتلقا
وقد استمر هذا الوضع إىل أن جاءت الصحوة اإلسالمية حيث بدأ الناس بربكتها يعودون لدين اهللا أفواجا، 
ويرفضون كل املـِلل والنحل اليت تعادي الدين، أو ترفضه، مما حد  كثريا من قدرة خصوم الدين على ااهرة 

يبحث هلا عن مستند من داخل ... مساليةمبعارضتهم ألحكام الدين، وأصبح كل صاحب حنلة كاالشرتاكية والرأ
  .احلقل اإلسالمي، كما أصبح احلكام يف حاجة ماسة إىل توظيف العلماء للحصول على الشرعية السياسية

كما أن الواقع تطور بشكل كبري جدا، ومل يعد احلكم بتلك البساطة اليت كان عليها، وأصبحت النوازل السياسية 
ق من السيولة، مما أدى إىل كثري من الضبابية يف الفهم، واالضطراب يف التنزيل، املعاصرة تشهد نوعا غري مسبو 

  .ألسباب متعددة

                                      
1،وا،نما،ل2000اص،5.  
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: وهكذا ظهرت بعد االستقالل الصوري الذي حصلت عليه أغلب األقطار اإلسالمية مجلٌة من التحديات، أمهها
ت، مشاركة املرأة السياسية، احلرية، اخلروج الدولة الوطنية، شرعية احلاكم الدينية والسياسية، الدميقراطية، االنتخابا
  ....على احلكام والتظاهر ضدهم لتحقيق مصلحة عامة أو مكاسب فئوية

وسأذكر هنا حبول اهللا تعاىل أربعة مناذج على سبيل التمثيل، قبل أن أحتدث عن أسباب اختالف العلماء يف 
 .ة عن معضالت يف الفهم، واآليلة ملزالق يف التنزيلالتعامل مع النوازل السياسية املعاصرة، هذه األسباب الناجت

  نماذج من النوازل السياسية المعاصرة: الفصل األول
  الدولة الوطنية: المبحث األول

عرف املسلمون االنقسامات اجلغرافية ألسباب سياسية منذ النصف األول من القرن اهلجري الثاين عندما       
مث الدولة اإلدريسية باملغرب األقصى، مث ازدادت االنقسامات واستفحلت مع قامت الدولة األموية باألندلس، 

  .1توايل األيام، حىت أصبحت تصنع بتوجيهات مباشرة من املستعمر الغريب
دار حرب، ودار إسالم، : وهكذا انتقلنا من التقسيم الثنائي املعتمد عند الفقهاء عندما قسموا العامل إىل قسمني

ة ال يربط بينها رابط، وأصبحت الدولة الوطنية حاكما على تصرفات املسلمني، وهلا مؤسسات إىل دول وطنية كثري 
جتيشهم يف كل مناسبة للرتويج ألمور قد ال تصح شرعا، ويعتمدون يف ذلك على تأويل " علماء" علمية تضم 

  .املوضوع حب األوطان من اإلميان" نصوص شرعية تأويال باطال، أو بإيراد نصوص ال تصح، كحديث 
فالوالء للوطن ال هللا، والنصرة ألبناء الوطن حىت ولو كانوا يهودا أو نصارى ال ألبناء العقيدة اإلسالمية، حىت 

  :أصبح من املسلمات عند الناس أن الدين هللا والوطن للجميع، شعارهم قول شاعرهم
  وسريوا جبثماين على دين بـَْرَهم***هبوين عيداً جيعل العرب أمة

ـد بينناسالم عل وأهالً وسهالً بعده جبهنم***ى كفر يوح  
  :وبقول آخر

  أنا بعثي اشرتاكي عريب***ال تسل عن مليت أو مذهيب
بل أصبح املسلمون يقتل بعضهم بعضا من أجل حدود صنعها املستعمر، وأصبحت الشهادة يف سبيل الوطن  

من جالئل األعمال حىت ولو بسفك دم مسلم بغري وجه حق، وهي عصبية ممقوتة شرعا، ومل جتلب سوى اخلراب 
: " اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قالواقعا، كما أا أمر دخيل على ثقافة املسلمني، فعن جبري بن مطعم، أن رسول 

  " 2ليس منا من دعا إىل عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية 
فكسع رجل من  - مرة يف جيش : قال سفيان - كنا يف غزاة : وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما، قال
يا للمهاجرين، فسمع ذلك رسول : نصار، وقال املهاجرييا لأل: املهاجرين، رجال من األنصار، فقال األنصاري

                                      
1-اذو.  
2داودأن-ماابأدبب -ب4477 :ا .  
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يا رسول اهللا، كسع رجل من املهاجرين رجال من : قالوا" ما بال دعوى اجلاهلية : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
  ."1دعوها فإا منتنة : " األنصار، فقال

ن الطاعة، وفارق اجلماعة فمات، مات ميتة من خرج م: " وعن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
جاهلية، ومن قاتل حتت راية عمية يغضب لعصبة، أو يدعو إىل عصبة، أو ينصر عصبة، فقتل، فقتلة جاهلية، 
ومن خرج على أميت، يضرب برها وفاجرها، وال يتحاشى من مؤمنها، وال يفي لذي عهد عهده، فليس مين 

  ".2ولست منه 
طاف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على راحلته القصواء يوم الفتح، : " ن عمر قالويف نفس الباب عن اب

واستلم الركن مبحجنه، وما وجد هلا مناخا يف املسجد حىت أخرجت إىل بطن الوادي، فأنيخت، مث محد اهللا وأثىن 
ها الناس، إمنا الناس رجالن، بر أما بعد، أيها الناس، فإن اهللا قد أذهب عنكم عبية اجلاهلية، يا أي: " عليه، مث قال

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم : ، مث تال"تقي كرمي على ربه، وفاجر شقي هني على ربه 
وكل حكم يعتمد على ". "3أقول هذا وأستغفر اهللا يل ولكم : " شعوبا وقبائل لتعارفوا حىت قرأ اآلية، مث قال

  ".4لغري أهل الشورى فهو انضواء حتت راية عميةوكل طاعة . السيف فهو عصبية
فإن املسلمني يف األقطار ...أما عندما يُقتل املسلمون يف بلد ما، كفلسطني، أو العراق، أو سوريان أو ليبيا

اإلسالمية األخرى يتحولون يف أحسن األحوال إىل مجهور عريض يتابع هذه األحداث اجلسام، دون أن حيرك 
ُ " نه من املقرر عند الفقهاء أنساكنا، مع العلم أ إَذا َفَجَأ َمِديَنَة قـَْوٍم َمَثًال، فـََيتَـَعني اجلهاد  –اْلَعُدو-  َعَلى ُكل

ْفِع َعْن أَنـُْفِسِهمْ  ُه يـَتَـعَ  َأَحٍد، َوِإْن ملَْ َيُكْن ِمْن أَْهِل اجلَِْهاِد َكاْلَمْرأَِة َواْلَعْبِد، فَِإْن َعَجُزوا َعْن الدِْم فَِإنَِعَلى َمْن بُِقْر ُ ني
 ال حتاسدوا، وال : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ،  وعن أيب هريرة، قال"5َأْن يـَُقاتُِلوا َمَعُهْم اْلَعُدو

تناجشوا، وال تباغضوا، وال تدابروا، وال يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد اهللا إخوانا، املسلم أخو املسلم، 
حبسب امرئ من الشر أن حيقر " ويشري إىل صدره ثالث مرات " لمه وال خيذله، وال حيقره التقوى هاهنا ال يظ

  ".6أخاه املسلم، كل املسلم على املسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه 

                                      
 1ريا-ةارةآناب-ب :أمتأاء

: 4625  
  2-اإةاوناراومبرةب-: 3525  
  3نا-لدباب-راءاافاز3891 :ذ  

4ص،نما،لاب126.  
5ا،ةا،،ا،مإيأ،اويايا،ويا

،و1989ج،3ص،7.  
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تتعارض   -اليت مل تتوقف عند االنقسام اجلغرايف بل تعدته إىل اختالف القلوب  –ورغم أن هذه االنقسامات  
" وعدم جواز " 1ن َهِذِه أُمُتُكْم أُمًة َواِحَدًة َوأَنَا َربُكْم فَاْعُبُدونِ إ" مع ما كرسته الشريعة احملمدية من وحدة األمة، 

إذ لو تعدد الرؤساء يف األصقاع والبقاع ألدى إىل منازعات وخماصمات "اإلسالم،  ، يف بالد2"تعدد السلطان 
فإن الواقع فرض نفسه بقوة، " 4مجيع بالد اإلسالم كالبلد الواحدة" مع اعتبار  أن " 3موجبة الختالل أمر النظام

يف هذا القطر " الشرعية"كم احلا " بيعة " وأصبح احلديث عن املواطنة، وعن الدولة الوطنية من لدن العلماء وعن 
بل أصبح احلديث عن عكسه أمرا شاذا، يستحق صاحبه أن . أو ذاك أمرا مستساغا، وكأن الشرع مل يرد بغري هذا

  ...ينعت بأقبح النعوت، كاخلوارج، وعدم الوطنية، وأصحاب الفنت، أو أصحاب الفتاوى الشاذة
بدءا ببيان احلق للناس، وعدم تسويغ ما ال يسوغ شرعا،  إن هذا الواقع يفرض على العلماء مجلة من التحديات،

إىل العمل جبد على تغيريه واستبداله بواقع جديد، يرضاه اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم، وينعم فيه املسلمون 
دعوة بالوحدة، واحلرية، والعدل، ليتأتى هلم محل رسالة اإلسالم للعاملني، فالبشرية اليوم يف أمس احلاجة إىل ال

  .احملمدية مبا تتضمنه من عدل، ورمحة، ورفق، وحمبة، وهداية
  الديمقراطية: المبحث الثاني

لقد عانا املسلمون على مدى قرون طويلة من االستبداد السياسي، ألن احلرية والعدل يف بالد املسلمني كان 
اخلالفة : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يقول: فعن سعيد بن جهمان، عن سفينة، قالعمرمها قصريا،

أمسك خالفة أيب بكر رضي اهللا عنه سنتني، وعمر رضي اهللا عنه : ، قال"بعدي ثالثون سنة، مث تكون ملكا 
: قلت حلماد بن سلمة: دقال علي بن اجلع. عشرا، وعثمان رضي اهللا عنه اثنيت عشرة، وعلي رضي اهللا عنه ستا

  ".5نعم : " أمسك؟ قال: سفينة القائل
بدأ زمن الردة  - رضي اهللا عنه  - فبمجرد حتول اخلالفة اإلسالمية إىل ملك عاض على يد معاوية ابن أيب سفيان 

-ه رضي اهللا عن - السياسية، الذي فشلت األمة اإلسالمية يف التصدي له كما تصدت للردة الدينية أيام أيب بكر 
ذي قد ال يكون ، وأصبح توارث احلكم أمرا قائما ال يستطيع أحد إنكاره، فكلما مات حاكم ورث األمة البنه ال

ناهز احللم، وكأن األمة قاصر ال تستطيع تدبري أمرها، بل كأا أمة عقيم ال تستطيع أن تلد من يقوم بأمرها 
  .!!! أحسن قيام

                                      
1،ءرة92.  
2ج،ويا2375ص.  
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مسعت أبا هريرة : لى اهللا عليه وسلم، فيما رواه مالك بن ظامل قال وبذلكوقع ما حذر منه الصادق املصدوق ص 
إن فساد أميت على : " حدثين حبييب أبو القاسم صلى اهللا عليه وسلم الصادق املصدوق: يقول ملروان بن احلكم

  ".1يدي أغيلمة سفهاء من قريش 
ق على امللك العاض يف القمع واالستبداد مث جاء االستعمار الغريب فتحول امللك العاض ملكا جربيا، كما أنه تفو 

مع العدو على مصاحل املسلمني، ودمائهم، وبلدام، ومع ذلك وجد  2والفساد، بل تعدى كل ذلك إىل التآمر
 –امللك اجلربي من العلماء من يعطيه الشرعية، ويدعو إىل طاعته، مستدال جبملة من النصوص الشرعية يعرضها 

يَا أَيـَها الِذيَن َآَمُنوا َأِطيُعوا اللَه َوَأِطيُعوا ": من السياق، حمرفة يف التأويل كقوله تعاىل مبتورة - معرضا عن غريها 
ْوِم اْآلَِخِر َذِلَك ْؤِمُنوَن بِاللِه َواْليَـ الرُسوَل َوأُوِيل اْألَْمِر ِمْنُكْم فَِإْن تـََناَزْعُتْم ِيف َشْيٍء فـَُردوُه ِإَىل اللِه َوالرُسوِل ِإْن ُكْنُتْم تُـ 

ٌر َوَأْحَسُن تَْأِويًال  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : ، ومن ذلك ما رواه أنس بن مالك رضي اهللا عنه، قال"3َخيـْ
ويف رواية املستدرك عن العرباض ". 4امسعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي، كأن رأسه زبيبة: " وسلم

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صالة الصبح، مث أقبل علينا فوعظنا موعظة وجلت منها صلى لنا : بن سارية، قال
أوصيكم بتقوى اهللا والسمع : " يا رسول اهللا كأا موعظة مودع فأوصنا، قال: القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا 

كم بسنيت وسنة اخللفاء والطاعة وإن أمر عليكم عبد حبشي، فإنه من يعش منكم فسريى اختالفا كثريا، فعلي
  ".5الراشدين املهديني عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم وحمدثات األمور فإن كل بدعة ضاللة

يا رسول اهللا، إنا كنا بشٍر، فجاء اهللا خبري، فنحن فيه، فهل : قلت : قال حذيفة بن اليمان: وعن أيب سالم، قال
فهل وراء ذلك : ، قلت"نعم : " ء ذلك الشر خري؟ قال هل ورا: ، قلت"نعم : " من وراء هذا اخلري شر؟ قال 

يكون بعدي أئمة ال يهتدون داي، وال يستنون بسنيت، وسيقوم : " كيف؟ قال: ، قلت"نعم : " اخلري شر؟ قال
كيف أصنع يا رسول اهللا، إن أدركت ذلك ؟ : قلت: ، قال"فيهم رجال قلوم قلوب الشياطني يف جثمان إنس 

  ".6طيع لألمري، وإن ضرب ظهرك، وأخذ مالك، فامسع وأطعتسمع وت: " قال
ذه بعض أدلتهم اليت يبنون عليها املوقف الناكص عن حقيقة أن اإلسالم دين العدل، واحلرية، وأن البيعة ه

الشرعية هي عقد شرعي بني احلاكم واحملكوم، يُلزم الثاين بالسمع والطاعة، كما يُلزم األول بإقامة الدين، وإعطاء 
حلقوق، واالحتكام إىل الشورى، جعل أجياال من شباب املسلمني ترى أن الدين أفيون الشعوب، وأن اخلالص ا

                                      
1نا-أهدنامأورذراب-: 6821.  
2-أتوأتاارأو،اا.  
3،ءارة59.  
 4ريا -مواابمب: 6743.  
 5ناركا-هللاوأابد-: 298.  

6-اإةاوناراومبرةب-: 3524 .  
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" من هذا االستبداد املتسربل بسربال الدين، لن يكون إال برتك الدين إىل غريه من اإليديولوجيات البشرية، 
  .رامته وحريته، اليت تضمن لإلنسان ك"كالليبريالية، واالشرتاكية، والدميقراطية

وملا وردت فكرة الدميقراطية إىل بالد املسلمني وافدة من الغرب، انقسم الناس حوهلا طرائق قددا، فذهب قوم إىل 
عينها، ومل يفرقوا يف ذلك بني الشكل واملضمون، بل دعوا إليها بعجرها،  –اليت جاء ا اإلسالم  - أا الشورى 

  .وجبرها
اطية تناقض اإلسالم، وأا الكفر عينه الذي ال جيوز القول به، أو الدعوة إليه، إذ ال وذهب آخرون إىل أن الدميقر  

يف أن النظم الدميقراطية أحد صور الشرك احلديثة يف الطاعة واالنقياد، أو التشريع، إذ تلغي سيادة " شك عندهم 
علق بأفعال املكلفني اقتضاء أو ختيريا وحقه يف التشريع املطلق ويف توجيه اخلطاب املت  - سبحانه وتعاىل  -اخلالق 

  :، ألن من أركان الدميقراطية اليت تتعارض مع الدين"1أو وضعا، وجتعلها من حقوق املخلوقني 
سيادة الشعب، مبعىن أن الشعب فوق السلط الثالث، التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، فالشعب هو املشرع،  - 1

  ".2...غري موجودين!! أين اهللا ورسوله؟" ف وهو املنفذ، وهو القاضي، وبالتايل
فكل واحد حر، ففي النظام الدميقراطي حرية الردة مكفولة، ينتقل بني األديان  " احلقوق واحلريات مكفولة،  - 2

كيف شاء، ويسب ويلعن القرآن والسنة كيف شاء حتت مظلة القانون الدميقراطي، ويف النظام الدميقراطي حتمل 
حريتها مكفولة، ويف النظام الدميقراطي الدين وال رجولة وال أنوثة ال مسلم ال كافر ال بوذي ال املرأة من سفاح ف

  ".3شيء ميس الدين كلهم سواسية
فالفريق األول دفعه إىل القبول بالدميقراطية كما هي كراهيته لالستبداد، ومعاناته الطويلة مع القهر، والردة 

السلطة، الذين يسوغون للحكام كل " علماء"، ومن انضوى حتت لوائهم من السياسية، ومدافعته حلكام االستبداد
  .قبيح، ويتهمون كل معارض للظلم باملروق من الدين، والتنكب عن سبيل الصاحلني

أما الفريق الثاين فإنه يقر بوجود بعض املزايا للدميقراطية مثل توافر احلريات األساسية، ووجود انتخابات حرة 
تعددية سياسية، والفصل بني السلط، وسيادة القانون، ولكن هذه املزايا يفسدها وجيعلها غري ذات ونزيهة، ووجود 

قيمة سيادة الشعب، مما يدفعه إىل رفضها مجلة، ودون البحث اجلاد عن بديل، ليبقى البديل هو سيادة احلاكم 
شرعية دينية، وأن طاعته واجبة السلطة أن له " علماء"املستبد، الذي يستخف بالدين عندما يروج على لسان 

                                      
1داووافإ،ةاابواواندةاا .دار،اد

اوةا،ااا،دااا،ضا،زوا1420واج،2ه،
503ص.  
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بنص القرآن والسنة، ويستخف بالناس عندما يلهيهم بانتخابات شكلية مزورة ومتحكم يف نتائجها، فيضحك 
  ".بالدميقراطية"، وعلى أهل الدميقراطية "بالدين"على أهل الدين 

من اقتباس آليات وحكمة وترتيبات " وهناك فريق ثالث مييز يف الدميقراطية بني الشكل، واملضمون، فال يرى مانعا 
وحنن ذاتنا وروحنا " ، بشرط أن نقتبس من هذه األليات، "1وإدارة وأشكاال مؤسساتية من الدميقراطية املتطورة 

مبعىن أن ال نتأثر على مستوى الروح واملضمون، فنصبح نسخة ممسوخة من احلضارة ". 2وعقلنا منا ال من غرينا 
بعني ناقدة نستفيد من كتاب اهللا املبسوط يف الكون لكل قارئ آيات " لك احلضارة، الغربية، بل نستفيد من ت

  ". 3اهللا، وبالء اهللا العباد، وسنة اهللا يف العباد 
  االنتخابات: المبحث الثالث

ِه  َويُداِفُعوا َعْن َمصاِحلِِه، ولعل هذه النسبة االنتخابات أُْسلوٌب دميُْقراِطي َخيْتاُر بِِه الشْعُب نـُوابًا َعْنُه لَِيَتَكلُموا بامسِْ
َوَقْد نـَزَل َعَلْيُكْم ِفي : "الدميقراطية لالنتخابات هي اليت جعلت بعض الناس يرفضوا وحيتجون لذلك بقوله تعاىل

ا َمَعُهْم َحتى َيُخوُضوا ِفي َحِديٍث َغْيرِِه اْلِكَتاِب َأْن ِإَذا َسِمْعُتْم آيَاِت اللِه يُْكَفُر ِبَها َوُيْستَـْهَزُأ ِبَها َفال تـَْقُعُدو 
ُلُهْم ِإن اللَه َجاِمُع اْلُمَناِفِقيَن َواْلَكاِفرِيَن ِفي َجَهنَم َجِميعاً  َنا الِذيَن  : "، وقوله تعاىل"4ِإنُكْم ِإذاً ِمثـْ بـْ ُلوا َلَعذَلْو تـََزيـ

ُهْم َعَذابًا َألِيمًا  ا من النصوص الشرعية اليت تبدو بعيدة عما يراد منعه ا، فما أبعد الدليل وغريه". 5َكَفُروا ِمنـْ
عن الدعوى، إال أم ومع هبوب رياح الربيع العريب عادوا للقول جبواز املشاركة يف االنتخابات، بل منهم من نزل 

  .وشارك ناخبا أو مرشحا
ييفا شرعيا، إال إم اختلفوا يف تكييفها على وهناك من جوز املشاركة يف االنتخابية بعد أن حاول إعطائها تك

  6:قولني
وقد . أنه تزكية وشهادة، فهو شهادة من الناخب بصالحية املرشح للوالية، وإىل هذا ذهب كثري من املعاصرين - 1

أنه يرتتب على القول بأن االنتخاب شهادة عدم قبول شهادة النساء، واشرتاط : اُعرتض هذا القول من وجوه منها
  ....س الشروط املطلوبة يف الشاهد كالعدالة والعلمنف

                                      
1وارىا،وا،ءاارا،ت،نما،ا1996ص،293.  
2اوا.  
3اوا.  
4،ءارة140.  
5،ارة25.  
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. أنه وكالة، فاالنتخاب توكيل من الناخب للمرشح لينوب عنه يف ممارسة الوالية، وإليه ذهب بعض املعاصرين  - 2
وقد اعُرتض على هذا القول أيضا بكون االنتخاب خمالف للوكالة من وجوه، أمهها، عدم إمكان املنتِخب عزل 

  ...وكون الوكالة تكون شخصية وهذه عامة املنتَخب،
اختيار وإرادة من الناخب : " وقد ذهب األستاذ فهد بن صاحل إىل كون االنتخاب ليس بشهادة وال وكالة بل هو

  ".1للمرشح الذي يريده 
ة، مما إال أن جتويز العلماء للمشاركة االنتخابية جاء عبارة عن فتوى عامة ال تراعي خصوصيات األقطار اإلسالمي

ترتب عليه عدم اعتبار املآل، وأدى إىل ضياع كثري من األموال واجلهود دون طائل، فنحن نرى االنتخابات جترى 
يف غالب بالد املسلمني بني فرتة وأخرى، ُيستدعى إليها بعض الفضالء ليكونوا جزء من الديكور الدميقراطي دون 

  . الناس، وحتقيق مصاحلهم، وإصالح أحواهلم أن ميّكنوا من أي حكم حقيقي يؤدي إىل تغيري واقع
  الخروج على الحكام والتظاهر ضد سياساتهم: المبحث الرابع

أمجع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان املتغلب واجلهاد معه وأن طاعته خري من اخلروج عليه ملا يف "لقد      
طويلة حتت حكم استبدادي وملك  ، وهكذا عاش املسلمون قرونا"2ذلك من حقن الدماء وتسكني الدمهاء

وقد  حىت ألفته النفوس، وتقبلته العقول، حىت كأن اإلسالم مل يأت بغريه،عضوض، مث جربي، ال يعرفون غريه، 
قال رسول : صدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عندما قال فيما رواه أمحد عن نافع، عن معقل بن يسار، قال

يلبث اجلور بعدي إال قليال حىت يطلع، فكلما طلع من اجلور شيء ذهب من ال : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم
العدل مثله، حىت يولد يف اجلور من ال يعرف غريه، مث يأيت اهللا بالعدل، فكلما جاء من العدل شيء، ذهب من 

  ".3اجلور مثله، حىت يولد يف العدل من ال يعرف غريه 
مر باملعروف والنهي عن املنكر، حىت قال احلسني بن علي رضي اهللا وقد كان املسلمون األوائل يقومون بواجب األ

، وخرج بنفسه ضد يزيد بن "4وال أعلم فتنة أعظم من واليتك أمر هذه األمة: " عنهما ملعاوية ابن أيب سفيان
 معاوية حىت قتل، وخرج عبد اهللا بن الزبري رضي اهللا عنهما على عبد امللك بن مروان حىت قتل وصلب، وخرج

  .سعيد بن جبري على احلجاج، ومثل هذه النماذج أكثر من أن حتصى
إال أن هذا اخلروج املتكرر كان دائما حيقق نتيجة واحدة متكررة، هي سفك دماء هؤالء القائمني على الظلم  

من باب  - وبقاء الظامل كما هو، بل رمبا تضاعف ظلمه وتطاول فساده واستبداده، مما دفع عددا من العلماء 
إىل القول بعدم جواز اخلروج  - تأمر بالطاعة املوازنة بني املصاحل واملفاسد أو بفهم خاص للنصوص النبوية اليت
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ما أقاموا الصالة، سدا لذريعة الفساد العظيم والشر الكثري بقتاهلم كما هو " على احلكام ولو كانوا فاسقني، 
  .1"الواقع، فإنه حصل بسبب قتاهلم واخلروج عليهم من الشرور أضعاف أضعاف ما هم عليه

ى، فأصبح املتغلب بالسيف إماما بالنص، ال جيوز اخلروج عليه، وأصبح له وقد توارث أغلب الناس هذه الفتاو 
  .علماء يروجون وجوب طاعته، وعدم جواز اخلروج عليه، وضرورة الصرب على ظلمه وفساده

ولئن كانت هذه املواقف سائغة يف زمن ابن القيم وغريه من العلماء الذين أفتوا بفتاوى يف هذا الشأن السياسي 
الفتوى تتغري بتغري الزمان واملكان "اقع الذي كانوا يعيشون فيه، فإن هؤالء العلماء أنفسهم يرون أن تناسب الو 

وبذلك ألقوا املسؤولية على عاتق من يأيت بعدهم أن ينظر لدينه " 2والعوائد واألحوال وذلك كله من دين الله
ولكن طبائع األشياء واختالف . ى دون إدراكحسب قدرته، وبالنظر لزمانه وأحواله، ال أن يلوك فتاوى من مض

" اإلرادات جعلتنا بني من يرى أن طاعة احلاكم احلايل واجب شرعي واخلروج عليه حرام، وبني من يرى أن اخلط 
السياسي الواضح هو أننا ال نعارض حكام اجلرب معارضة األحزاب على مستوى تدبري املعاش واالقتصاد بل 

  ".  3دائرة اإلسالم إال أن يتوبوا توبة عمر بن عبد العزيزنعصيهم ألم خرجوا عن 
وال خيفى على أحد ان الزمن الذي نعيش فيه خمتلف متاما عن األزمنة السابقة اليت صدرت فيها فتاوى عدم جواز 
اخلروج على احلاكم، ولكن لدينا وعاظ ال يفقهون هذه اللغة، ويعيشون يف زمن الدولة اإلسالمية يف العهود 
األموية والعباسية، ويستأنسون خطاب الفقهاء يف اللحظات السابقة، لتنزيله يف العصر احلديث، وال يالحظون 

وكل ذلك يتم يف غياب العقل الفقهي . التغيري اجلذري للدولة يف البناء الشكلي، ويف املضمون الداخلي
فما هي األسباب . ئدة يف هذه املرحلةسا - بدون فقه املذهب الظاهري  - املقاصدي، فكانت القراءة الظاهرية 

  .اليت تؤدي الختالف علماء هذا الزمان يف أمور قد تبدو بديهية؟
  معضالت الفهم: الفصل الثاني

  اختالف فهم المفتين لنصوص الشريعة المتعلقة بهذا المجال: المبحث األول
مجع فيه بني مجال النص وعذوبة  -الشريعة اإلسالمية وصفا  –رمحه اهللا تعاىل  –لقد وصف اإلمام الشاطيب 

يـَْنِطُق بِِلَساِن التـْيِسِري بـََيانـَُها، :" يبني فيه رفقها باملنتسبني إليها، ومساحتها وسعتها فقال -األسلوب ودقة التعبري 
َضِعيًفا َوَقِويا، َوتـَْهِدي اْلَكافَة َفِهيًما َوَغِبيا، ويعرف أَن الرْفَق َخاصيتـَُها َوالسَماَح َشْأنـَُها؛ َفِهَي َحتِْمُل اجلَْماَء اْلَغِفَري 

َقاًدا َوأَبِيا،  َوَتْدُعوُهْم بِِنَداٍء ُمْشَرتٍِك َدانًِيا َوَقِصيا، َوتـَْرُفِق ِجبَِميِع اْلُمَكلِفَني ُمطيعا َوَعِصيا، َوتـَُقوُدُهمْ  ِخبَزَائِِمِهْم ُمنـْ
نَـُهْم ِحبُْكِم  نـَْيا َواْآلِخرَِة َمَكانًا َعِليا، َوتُْدرُِج النُبوَءَة بـَْنيَ وُتسوي بـَيـْ ا، وتُبوئ َحاِمَلَها ِيف الدَجْنبَـْيِه اْلَعْدِل َشرِيًفا َوَدنِي 

                                      
1،وا،ضا،زياادار،زاا،ناربنام1423إج،5ه،

64ص.  
2-ج،انام6إص،114.  
3ا،زوااا،نما،ياجا،ا1989ص،25.  
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َىن َمْن َواَالَها َوِإْن َكاَن َفِقريًا، َوَما َوِإْن ملَْ َيُكْن نَِبيا، وتُلبس اْلُمتِصِف َِا َمْلَبًسا َسِنيا، َحىت َيُكوَن لِلِه َولِيا؛ َفَما أَغْ 
  ".1أَفْـَقَر َمْن َعاَدَها َوِإْن َكاَن َغِنيا 

ينعكس قطعا على ... هذا االختالف املوجود بني الناس طبيعة، واملعرب عنه هنا بالضعف والقوة، والفهم والغباء،
قدرام على الفهم خمتلفة، فكل واحد منهم يفهم فهمهم لنصوص الشريعة، فإدراكات املنتسبني للعلم متفاوتة، و 

خصوصا يف القضايا السياسية اليت أُبعد  ".2َال يَُكلُف اللُه نـَْفًسا ِإال ُوْسَعَها " من الشريعة حبسب قدرته وطاقته 
 عنها أهل العلم منذ أن افرتق السلطان والقرآن، فأصبحت بذلك حكرا على أهل السيف، بل أصبحت يف كثري

  .من األحيان شأنا عائليا، هلذه العائلة احلاكمة أو تلك
  :وسأذكر هنا سببني من أسباب هذا االختالف

 -اختالف قدرات الناس يف الفهم واإلدراك وحسن التلقي عن اهللا ورسوله، ونلخص ذلك يف واقعة طريفة : األول
َحَضَر اْبُن رَاِشٍد "الذهن، حاضر البديهة، فقد بطلها فقيه مالكي، متقد  - وإن كانت بعيدة عن اال السياسي 

لِيُل لََنا َعَلى َماِلٍك ِيف اْلَمْسِح َعَلى اْلِعَماَمِة أَنُه َمَسَح َعَلى َحاِئٍل َأْصُلُه : َدْرَس بـَْعِض اْحلََنِفيِة فـََقاَل اْلُمَدرسُ  الد
ْد َوِإَىل اْألَقْـَرِب ِمْنُه إْن الشْعُر فَِإنُه َحاِئٌل، فََأَجابَُه اْبُن رَاِشٍد بِ  َرْت اُنـُْتِقَل إَىل اْلَمَجاِز إْن ملَْ يـَتَـَعد احلَِْقيَقَة إَذا تـََعذ َأن

ُ احلَْْمُل َعَلى الشْعِر فـََلْم جيَِْد َجَوابًا وَ  ْعُر ُهَنا أَقْـَرُب َواْلِعَماَمُة أَبـَْعُد فـََيتَـَعنيَد َوالش 3"ا َوَأْجَلَسُه بِِإزَائِهِ نـََهَض قَاِئمً تـََعد.  
اختالف إرادات الناس بني قوي طالب للمعايل، متمسك بالعزائم، حاضٍر يف كل هول ينافح بقلمه ولسانه : الثاين

  :عن دين اهللا، ال خياف يف اهللا لومة الئم، كأنه املقصود بقول طرفة بن العبد
  ُعِنْيـُت فـََلْم َأْكَسـْل وَملَْ أَتـَبَـلـدِ ** *ِإَذا الَقْوُم قَاُلوا َمْن فـََىتً ِخْلُت أننِـي 

وبني ضعيف يبتغي السالمة، ويطلب الصالح حبسب طاقته، ال قدرة له على املواجهة، وال طاقة له على النزال،  
  :كأنه املقصود بقول احلطيئة

  واقعد فإنك أنت الطاعم الكاســـــي*** دع املكارم وال ترحل لبغيتها 
  :لني يؤكدان هذا الكالموسأضرب هنا مثا

أن حطيطًا الزيات جيء به إىل " النموذج األول ميكن التمثيل له مبا ذكره الغزايل يف كتابه اإلحياء، من  - 1
نعم، سل عما بدا لك فإين عاهدت اهللا عند املقام على ثالث : أنت حطيط، قال: احلجاج، فلما دخل عليه قال

أقول إنك من : فما تقول ّيف، قال: صربن، وإن عوفيت ألشكرن، قالخصال، إن سئلت ألصدقن، وإن ابتليت أل
أقول : فما تقول يف أمري املؤمنني عبد امللك بن مروان، قال: أعداء اهللا يف األرض تنتهك احملارم وتقتل بالظنة، قال

ى به العذاب فانته: احلجاج ضعوا عليه العذاب، قال: إنه أعظم جرمًا منك وإمنا أنت خطيئة من خطاياه، فقال
إىل أن شقق له القصب، مث جعلوه على حلمه وشدوه باحلبال، مث جعلوا ميدون قصبة قصبة حىت انتحلوا حلمه، فما 

                                      
1،وا،وت،اادار،اقإ،تا2004اص،14.  
2،ةارة286.  
3،وا،ا،انادار،با،اا2010ج،1ص،321.  
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جعفر فأتيته أنا : أخرجوه فارموا به يف السوق، قال: فقيل للحجاج إنه يف آخر رمق، فقال: مسعوه يقول شيئاً، قال
شربة ماء، فأتوه بشربة ،مث مات، وكان ابن مثان عشرة سنة : لحطيط، ألك حاجة، قا: وصاحب له، فقلنا له

  .1"رمحة اهللا عليه
فهذا منوذج لصاحب اإلرادة واإلقدام، الذي ال يرضى بأقل من أن يكون للشهداء سيدا بقوله كلمة حق عند  

  .سلطان جائر
َأن قَاِضًيا ِمْن ُقَضاِة قـُْرطَُبَة  َكاَن  "من وأما النموذج الثاين فيمكن التمثيل له مبا ذكره الشاطيب رمحه اهللا تعاىل  - 2

يٌة تـََفرَد ِفيَها َحيَْىي َوَخاَلَف َكِثَري اِالتـَباِع لَِيْحَىي ْبِن َحيَْىي، َال يـَْعِدُل َعْن رَأْيِِه ِإَذا اْختَـَلَف َعَلْيِه اْلُفَقَهاُء، فـََوقـََعْت َقضِ 
يَع أَْهِل الشوَرى؛ فََأْرَجَأ الْ  َقاِضي اْلَقَضاَء ِفيَها َحَياًء ِمْن َمجَاَعِتِهْم، َوَرَدفـَْتُه َقِضيٌة أُْخَرى َكَتَب َِا ِإَىل َحيَْىي، مجَِ
ا اْنَصَرَف فـَلَ . َال أُِشُري َعَلْيِه ِبَشْيٍء؛ ِإْذ تـََوقَف َعَلى اْلَقَضاِء لُِفَالٍن ِمبَا َأَشْرُت َعَلْيهِ : َفَصَرَف َحيَْىي َرُسوَلُه، َوقَاَل َلهُ  م

ملَْ أَُظن َأن اْألَْمَر َوَقَع ِمْنَك َهَذا اْلَمْوِقَع، : إِلَْيِه َرُسولُُه َوَعرَفُه بَِقْولِِه قَِلَق ِمْنُه، َورَِكَب ِمْن فـَْورِِه ِإَىل َحيَْىي َوقَاَل َلهُ 
فَاْآلَن َهيْجَت َغْيِظي؛ : قَاَل َلهُ . نـََعمْ : َوتـَْفَعُل َذِلَك ِصْدقًا؟ قَالَ : فـََقاَل َلُه َحيَْىي . َوَسْوَف أَْقِضي َلُه َغًدا ِإْن َشاَء اللهُ 

ِإْذ ِصْرَت تـَْتَبُع اْهلََوى َوتـَْقِضي  فَِإين ظَنَـْنُت ِإْذ َخاَلَفِين َأْصَحاِيب أَنَك تـََوقـْفَت ُمْسَتِخريًا لِلِه ُمَتَخيـرًا ِيف اْألَقْـَواِل، فََأما
َر ِفيَما جتَِيُء بِِه، َوَال يف ِإْن َرِضيُتُه ِمْنَك، فاستعِف ِمْن َذِلَك فَِإنُه َأْستَـرُ ِبرَِضى  َلَك، َوِإال  َخمُْلوٍق َضِعيٍف؛ َفَال َخيـْ

  ". 2فـََرَفَع َيْستَـْعِفي فُعزِل ". َرفـَْعُت ِيف َعْزِلكَ 
رضى اخلالق، فكيف إذا كان املخلوق فهذا منوذج للعامل الذي جعل رضى املخلوق عليه مقدم عنده على 

  :وقد قيل قدميا. املطلوب الرضى حاكما يهاب ما عنده ويرغب
  ملوك سوء ورهباا*** وهل أفسد الدين إال 

ومثل هذه النماذج موجودة يف كل زمان ومكان، ولكنها يف هذا الزمان أكثر وأخطر، ألا جتمع قلة العلم وقلة  
  .العافيةالورع والتقوى، نسأل اهللا 

فالذين يتمسكون بطاعة احلاكم وإن جلد ظهرك وأخذ مالك يعتمدون يف ذلك نصوصا شرعية عامة، ذكرت 
بعضها آنفا، رغم أن الفقه يقتضي استنباط احلكم الشرعي من استقراء النصوص اليت تتعلق باملوضوع، أما األخذ 

مقصد أخالقي، فهو اتباع للهوى  بنصوص شرعية دون أخرى، دون مقتضى شرعي، وال مرجح مصلحني وال
املذموم ولو بإشهار نص شرعي يتيم، ومن يفعل ذلك فقد أبعد النجعة، واستدبر الفقه، وأقبل على املخالفة ألمر 

  .اهللا ورسوله
فينبغي للعامل استقراء النصوص الشرعية قبل استنباط احلكم الشرعي، ومن ذلك استحضار النصوص اليت تقيد   

بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم سرية فاستعمل رجال من : املعروف، فعن علي رضي اهللا عنه قالطاعة احلاكم ب

                                      
1،اا،وت،اا،ااأ،امء200إج،2ص،464-465.  
2ص،تا803ا.  
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: بلى، قال: أليس أمركم النيب صلى اهللا عليه وسلم أن تطيعوين؟ قالوا: األنصار وأمرهم أن يطيعوه، فغضب، فقال
فهموا وجعل بعضهم ميسك بعضا،  ادخلوها،: أوقدوا نارا، فأوقدوها، فقال: فامجعوا يل حطبا، فجمعوا، فقال

فررنا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم من النار، فما زالوا حىت مخدت النار، فسكن غضبه، فبلغ النيب : ويقولون
  ."1لو دخلوها ما خرجوا منها إىل يوم القيامة، الطاعة يف املعروف: " صلى اهللا عليه وسلم، فقال

: " للحاكم، فعن متيم الداري أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالواستحضار النصوص اليت حتض على النصح 
  ".2هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم: " ملن؟ قال: قلنا" الدين النصيحة 

قال رسول : والنصوص اليت جتعل الوقوف يف وجه احلاكم الظامل، من أفضل اجلهاد، فعن أيب سعيد اخلدري قال
  "3.أفضل اجلهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، أو أمري جائر: " وسلماهللا صلى اهللا عليه 

بل هناك نصوص تدعوا صراحة إىل قتال الظلمة، بل وتنفي اإلميان عمن مل ينكر منكرهم ولو بقلبه، فعن عبد اهللا 
ن أمته ما من نيب بعثه اهللا يف أمة قبلي إال كان له م: " بن مسعود، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

حواريون، وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، مث إا ختلف من بعدهم خلوف يقولون ما ال يفعلون، 
ويفعلون ما ال يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه 

  ".4فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من اإلميان حبة خردل
سيكون أمراء من بعدي يقولون ما ال : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:  عنه قالوعنه أيضا رضي اهللا

يفعلون، ويفعلون ما ال يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم 
  ".5بقلبه فهو مؤمن، ال إميان بعده

ذه النصوص، والرتكيز على اليت تدعوا للطاعة، كل هفبأي ميزان علمي، أو مصلحي، أو مقاصدي، يتم جتاهل  
  .إنه غياب فقه املوازنة. مع يل أعناقها، لتظهر وكأا تدعوا إىل طاعة مطلقة دون قيد أو شرط

تمسك بعض المفتين تمسكا حرفيا بفتاوى لعلماء أعالم من سلفنا الصالح متعلقة بالشأن : المبحث الثاني
  .السياسي

قا بأن العلماء الصادقني قدميا كانت هلم فتاوى يف نوازل سياسية تعاجل األحداث الواقعة حبسب لقد قلنا ساب      
الفقهاء على وجوب طاعة السلطان املتغلب واجلهاد معه وأن طاعته خري من اخلروج " األزمنة واألحوال، فإمجاع

صلحية ومقاصدية سليمة، فاملتغلب ، كان مبين على قواعد م"6عليه ملا يف ذلك من حقن الدماء وتسكني الدمهاء

                                      
1- ريا.  
2-.  
3-داودأن.  
4-.  
5-نا.  
6-ج،اا،اريا13ص،7.  
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قدميا كان جماهد، وكانت مفاسد اخلروج عليه أكرب من املنافع، أما اليوم فقد صار اجلهاد مة، وطلب االستقرار 
، ولو تغريت أحوال سلفنا الصاحل من العلماء ألفتوا بعكس ما ذهبوا إليه سابقا، فال 1تدهورا على كل املستويات

املعاصر أن نتمسك بتلك الفتاوى متسكا حرفيا، جيمع بني البالدة يف الفهم، والعجز يف التفاعل يليق بنا يف الزمن 
مع واقعنا كما هو، فنتكأ كرها أو عجزا على فتاوى من سبق، مسوقني هلا على اعتبار أن اإلتباع أوىل من 

أقرب، فاملطلوب يف هذا الزمان  االبتداع، لنكتشف متأخرين أننا لسنا متبعني لسلف صاحل، بل حنن إىل االبتداع
هو اإلبداع، ألن كل املقدمات املنطقية اليت بنيت عليها الفتاوى السابقة مل يعد هلا وجود، فقدميا كان علماؤنا 

وجود، فديننا متهم  2يتحملون كثريا من الظلم بقصد احلفاظ على بيضة اإلسالم، أما اليوم فلم يعد لبيضة اإلسالم
السوء فينا اليت تتبوء أعلى املناصب  4ن قبل أعدائنا فحسب، بل من قبل حكامنا، وخنب، ليس م3بكل نقيصة

  ...السياسية، واالقتصادية، والعسكرية، واإلعالمية
من أهل اخلري، والصالح، والعلم، وإذا كان  5ووحدة املسلمني أصبحت أثرا بعد عني، فاحلدود املصطنعة أكثر عددا

فأموال املسلمني منهوبة، . أيام ملوك الطوائف يدمي القلب، فإن الوضع اليوم أشد وأنكىاالطالع على تاريخ األندلس 
فماذا بقي . يذوقون من الفقر ألوانا ومن االستضعاف أهواال. ودماؤهم مسفوكة، وأرواحهم مزهوقة، وأعراضهم مستباحة

  .ظهورها؟ هلم ليحافظوا عليه بالتمسك بفتاوى مضى زماا، ورحل أصحاا وتغريت ظروف
  .اختالف نظرم ملواقف كثري من السلف الصاحل من بعض القضايا السياسية: املبحث الثالث

بعدم خروجه على  –أيب حنيفة ومالك والشافعي  - عمن سبقوه من األئمة  - رمحه اهللا تعاىل  -متيز اإلمام أمحد 
ومن غلب عليهم بالسيف حىت صار خليفة ومسي أمري :" أنه قال -رمحه اهللا تعاىل  –احلكام، كما روي عنه 

  ".6راه إماما، برا كان أو فاجرا املؤمنني، فال حيل ألحد يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يبيت وال ي
وعلى موقف اإلمام أمحد الذي ضرب وعذب فلم يزد على أن أفىت ذه الفتوى، اليت ختول يف ظاهرها اإلمامة  

للمتغلب بالسيف برا كان أو فاجرا، عول أغلب من سلك هذا املسلك، كما أنك جتد املنتسبني ملذهبه من أكثر 
  .، وتسويغ أفعاهلمالناس تشددا يف مواالة احلكام

                                      
1-تا  وا را، داد وا ،د داد  ،اا   .واراأ

  .واااء
2-رواردةارو،وناوااوأناء

  .وادذ
3-بررأو.  
4- رأ و ا وا رث، ا  ا ا  ا اب  ذ  وأدل

  .اري،وا
5ىا و     وا واا   ال  وإ ا   ا أل
  .رذنهللاا
6ص،واندار،نما،حوال86 – 85ر.  
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إال أن هناك من أعطى هلذه الفتوى تأويال خمتلفا متاما عما ذهب إليه أغلب من اطلع عليها، أو استند يف موقفه  
" عليهم"ال شك أن شدة كراهته ملنكر املأموم واملعتصم دفعه أن يأمل اخلري يف قائم "عليها، ليصبح املعىن ب

  ".1محه اهللا لشدة فجور املتسلطني يرى يف جمرد االستبدال خرياوكأنه ر ". برا كان أو فاجرا"بالسيف 
إىل اإلقرار بإمامة املتغلب بالسيف، إىل حمرض على  –عند بعض الناس  –وذا يتحول اإلمام امحد من داع 

م حكام زمانه، يتلمس من خيرج عليهم بالسيف برا كان أو فاجرا، فالتغيري يف حد ذاته راحة، حىت ولو كان احلاك
  .اجلديد من طينة املخلوع

وقد تعددت وتنوعت مواقف األئمة من الصحابة فمن بعدهم بني مواجهة الطغاة ومنازلة املستبدين، وبني  
  .مبايعتهم والسكوت عليهم

فممن خرج عليهم احلسني بن علي، وعبد اهللا بن الزبري، وزيد بن علي، وسعيد بن جبري، وحممد النفس الزكية، 
  .فكان يف مواقفهم ملن بعدهم إسوة واهتداء. رضي اهللا عنهم مجيعا وأرضاهموغريهم كثري، 

ومنهم من بايع وسكت كعبد اهللا بن عمر، وعبد اهللا بن عباس، وابن شهاب الزهري، وغريهم كثري، فكان يف 
  .مواقفهم ملن بعدهم حجة

تأويل مواقف من عارضوهم حىت فاقتدى بعض الناس ؤالء، واقتدى آخرون بأولئك، وكل من اقتدى بقوم حاول 
وما خرج إليه أحد :"  مذهبا قصيا عندما قال  -فيما فعله باحلسني وأهله  -ذهب ابن العريب يف الدفاع عن يزيد 

إال بتأويل، وال قاتلوه إال مبا مسعوا من جده املهيمن على الرسل، املخرب بفساد احلال، احملذر عن الدخول يف 
منها ما روى مسلم عن زياد بن عالقة عن عرفجة بن شريح قوله صلى اهللا عليه وآله : ثريةوأقواله يف ذلك ك. الفنت
إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه األمة وهي مجيع فاضربوه بالسيف كائنا من كان : "وسلم
ها احلسني يسعه بيته أو ولو أن عظيمها وابن عظيمها وشريفها وابن شريف. فما خرج الناس إال ذا وأمثاله". 

وحضره  - ولو جاء اخللق يطلبونه ليقوم باحلق ويف مجلتهم ابن عباس وابن عمر مل يلتفت إليهم  - ضيعته أو إبله
ما أنذر به النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وما قال يف أخيه، ورأى أا قد خرجت عن أخيه ومعه جيوش األرض 

يه بأوباش الكوفة، وكبار الصحابة ينهونه وينأون عنه؟ وما أدري يف هذا إال وكبار اخللق يطلبونه فكيف ترجع إل
ولوال معرفة أشياخ . التسليم لقضاء اهللا، واحلزن على ابن بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم بقية الدهر

أن يدخلها، ما أسلموه  الصحابة وأعيان األمة بأنه أمر صرفه اهللا عن أهل البيت، وحال من الفتنة ال ينبغي ألحد
  ".2أبدا 

                                      
1ص،ا86.  
2ص،ةا،اثادار،ررا،اا،ااا338ا.  
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ويبقى موقف ابن العريب هذا موقفا شاذا خمالفا ملا عليه أئمة اهلدى والدين كأيب حنيفة، ومالك، والشافعي، وقد 
مسعت من أحد أساتذة التاريخ أن املغاربة كانوا إذا مروا بقرب ابن العريب مروا سراعا، خمافة ان خيسف اهللا م، 

  .لقولاستعظاما هلذا ا
  مزالق التنزيل: الفصل الثالث

  :اختالف المفتين في فهم الواقع المعاصر: المبحث األول
ال خيتلف العقالء أن الوضع السياسي للزمن املعاصر معقد بشكل كبري إىل درجة قد جتعل بعض أحداثه تستعصي 

إنا جند يف بعض : ، فقالفنحن يف زمن فتنة واضطراب، كما روي عن حممد بن كعب أنه جاءه رجلعلى الفهم، 
الكتب أن هللا عز وجل عبادا ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوم أمر من الصرب، يلبسون للناس مسوك الضأن من 

علي جيرتئون؟ ويب يغرتون؟ بعزيت، ألتيحن هلم فتنة تدع احلليم حريان، فقال : اللني، وخيتلون الدنيا بالدين، قال اهللا
اهللا، ومن الناس من يعجبك قوله يف احلياة الدنيا ويشهد اهللا على ما يف قلبه وهو  هذا يف كتاب: حممد بن كعب

، فإذا أضيف إىل ذلك قلت تعاطي كثري من العلماء ملا يتعلق بالسياسة الشرعية، وتعامل بعضهم "1ألد اخلصام 
، وهي سذاجة تنتجها مع احلكام حبسن نية تصل إىل درجة السذاجة، اليت ال تليق مبن يوقعون عن رب العاملني

  :أسباب متعددة، منها
  .القصور يف فهم الواقع وسوء تقدير العواقب، مما يؤدي إىل لوك فتاوى من مضى دون إدراك - أ

غياب املعلومة الصحيحة اليت ال بد مها قبل إصدار الفتوى، بل يزيد األمر غموضا عندما تصل املرء  - ب
  .معلومات مضللة

بطشهم واتقاء شرهم بسبب ضعف النفس البشرية، إما خوفا على النفس، أو على  اخلوف من احلكام ومن - ج
  ...الرزق

الطمع فيما عند احلكام من أموال يتصرفون فيها بغري حسيب وال رقيب، عطاء ومنعا، أو مناصب أحدثوها   -د
التنافس على هذه كاإلفتاء واملشيخة والعضوية يف االس، مما جعل بعض املنتسبني ألهل العلم يشتغلون ب

  .املناصب بالتزلف للحكام بالباطل، وحىت باملكايدة بني أهل العلم
فال حل هلذا إال باالجتهاد اجلماعي، الذي جيمع بني املتخصص يف علم الشريعة، واملتخصصني يف العلوم 

الصحيحة الستصدار الفتوى السياسية واالقتصادية واإلعالمية، وغريها من العلوم الضرورية، يف توفري املعلومة 
 .املناسبة للنازلة حمل التدارس

 
  

                                      
1رن-ابةارةب- :ساو

اةا: 347.  
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  .اختالف ظروف األقطار اإلسالمية مع نزعة توحيد الفتوى: المبحث الثاني
. تفرق املسلمون طرائق قددا، وأصبح لكل جمموعة منهم دولة وطنية، ونشيدا وطنيا، وعلما وطنيا، وحاكما وطنيا       

سوء األحوال إال أن لكل أهل بلد خصوصيات سياسية، واقتصادية، واجتماعية، ومذهبية،  ورغم تشابه هذه األقطار يف
ال ينبغي جتاوزها، وقد كان هذا هو الشأن حىت ظهرت الفضائيات، ووسائل التواصل االجتماعي، فأصبحَت ترى املفيت 

أجاب به ذاك، دون مراعاة خلصوصية هنا أو هناك يتصل به الناس من كل أحناء العامل، فيجيب هذا بنفس اجلواب الذي 
هذا البلد أو ذاك، مما أدى إىل كثري من االضطرابات بني عوام الناس، حيث يأخذ هذا بقول القرضاوي، واآلخر بقول 

  .ابن باز، وكل واحد منهما يرى أنه صاحب احلق املطلق الذي ال يقبل اهللا غريه
يخ يوسف القرضاوي على حكم القروض الربوية فأفىت هلم من ذلك ما وقع قريبا عندما سأل بعض املغاربة الش

جبواز ذلك، بناء على مذهبه احلنفي، الذي جيوز التعامل بالربا يف بالد الكفر، ومبا أنه ال يوجد يف املغرب بنوك 
  :إسالمية فهو أشبه ببلد الكفر الذي جيوز فيه التعامل بالربا، مما أحدث يف املغرب ضجة كربى لسببني اثنني

الفتوى جاءت على املذهب احلنفي بينما املغاربة عرب التاريخ مذهبهم هو مذهب إمام املدينة مالك بن : األول
  .أنس رضي اهللا عنه

وهو أسوأ من األول ألن الفتوى جاءت بناء على تشبيه املغرب ببلد الكفر يف الوقت الذي يزعم فيه النظام : الثاين
  ".  البيعة الشرعية"وبـ" بإمارة املؤمنني"ال متمسكا الرمسي أنه النظام الوحيد الذي ماز 

  .اختالف األنظمة السياسية الحاكمة في بالد المسلمين ما بين متسامح واستئصالي: المبحث الثالث
تعدد األنظمة احلاكمة يف بالد املسلمني وتنوعها من األمور اليت تفرض مراعاة خصوصيات كل بلد عند       

سية، فعندما نتحدث مثال عن املشاركة السياسية أو املنافسة يف االنتخابات الرئاسية، أو إصدار الفتوى السيا
الربملانية، أو البلدية، أو االستفتاءات الشعبية، ينبغي أن نستحضر املآل، وأن نفرق بني الوسائل واملقاصد، فنجاح 

مساء األحزاب املشاركة يف احلكم، ألن تشابه األمساء التجربة الرتكية مثال، ال يعين جناح التجربة املغربية رد تشابه أ
ال يعين بالضرورة تشابه الظروف واألحوال، كما أن االنتخابات جمرد وسيلة، أما املقاصد فهي التغيري واإلصالح، 

  .فإذا تعذر حتقيق تلك املقاصد بتلك الوسائل فإن العمل ا جمرد عبث، وأفعال العقالء تصان عن العبث
نا عقودا وحنن نشاهد كثريا من الفضالء يشاركون يف احلكم، أو يف االنتخابات بناء على فتاوى ملشايخ لقد قضي

أفاضل، دون أن حيققوا مصلحة أو حيدثوا تغيريا، بل هم تغريوا، وملصاحلهم حققوا، حىت أدركت الشعوب ما غاب 
يب اليت بينت لكثري من الناس ان هذه األنظمة عن النخب العلمية، والفكرية، فجاءت املوجة األوىل من الربيع العر 

تستعصي على اإلصالح، ألا جمرد أنظمة وظيفية تعيش على خدمة املستعمر األجنيب، واضطهاد الشعوب، 
والفتك باملعارضني، وال أدل على ذلك من وصول كثري من الفضالء ملناصب عليا فلما استيئسوا من اإلصالح 

  .انا، ومس ذه احلقائق أحيانا أخرىغادروا أماكنهم يف صمت أحي
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الخاتمة
      إن النوازل السياسية المعاصرة كثيرة، ومعقدة، وال يستطيع المتابع إشاحة نظره عن كثير من 

المطبات التي يقع فيه كثير من التصدرين للفتوى في هذا الزمن منها:
-1 غياب المنهج العلمي الرصين الذي تمثله األقدمون، والذي يتجلى فيما يلي:

أ- المنهج االستقرائي الذي يكاد يحيط بالنصوص الشرعية في أي موضوع، قبل التوقيع عن رب 
العالمين.

ية، والتي تكون حاضرة، ومؤطرة للنظر في النوازل خصوص،  ب- اإلحاطة بالقواعد الفقهية، واألصول
والحكم الشرعي عموما.

ج-  حضور النظر المقاصدي الذي يوازن بين المصالح والمفاسد، جلبا ودفعا، تحقيقا للمصلحة، 
وإبعادا للمفسدة، وتحمال للمفسدة الصغرى اتقاء للمفسدة الكبرى، وعدم الرضى بالمصلحة الصغرى 

إذا كان باإلمكان تحقيق مصلحة كبرى.
-2 الفتنة، بما هي اختالط بين الحق والباطل، اختالطا قد يتعذر معه التمييز بين هذا وذاك.

-3 تعقد الواقع وتشابك األحداث، بشكل يجعل نظر العالم الشرعي في استيعابها قاصرا، مما 
يحتم عليه الرجوع للمتخصصين في شتى المجاالت.

وبهذا تتأكد الحاجة إلى إبداع في االجتهاد، يجمع بين الفهم العميق لمقاصد الشرع الحكيم، 
واإلدراك الدقيق لواقع مضطرب، موار، وهذا أمر يحتاج إلى أفاضل متخصصين في كل المجاالت، وإلى 
نوعية خاصة من المفتين، مما يفرض على المجتمع إنتاج علماء أفاضل، يجمعون بين الربانية، والعلم 
الشرعي، وسعة األفق، وفهم الواقع، وقوة اإلرادة، والعمل الجماعي المؤسسي، مصداقا لقوله تعالى:” 
ونَ  “. حُ لِ فْ مُ مُ الْ ئِكَ هُ رِ وَأُولَ كَ نْ مُ نِ الْ وْنَ عَ هَ نْ

َ
رُوفِ وَي عْ مَ الْ رُونَ بِ أْمُ

َ
رِ وَي يْ خَ ى الْ ونَ إِلَ دْعُ

َ
ةٌ ي مْ أُمَّ كُ نْ نْ مِ كُ تَ وَلْ

الربانية: تعني هنا الورع التقوى، والعمل الخالص لله عز وجل دون الخوف من مخلوق، أو   *
الطمع في متاع دنيوي زائل سواء كان ماال أو منصبا.

العلم الشرعي: يعني التضلع في علوم الشريعة أصوال وفروعا، واإللمام التام بقواعد بناء   *
األحكام، ومناهج استنباطها عند علماءنا السابقين - عليهم رحمة الله ورضوانه – لنستنبط أحكاما 
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وفتاوى تناسبنا زمانا وحاال، مع االستفادة من فتاوى األقدمين على بصيرة، دون ترديدها ترديدا ببغاويا 
قد يؤدي إلى عكس المقصود الشرعي في المآل. 

سعة األفق: هنا أقصد به هنا أمرين اثنين:  *
-1 عدم التفكير داخل دائرة مغلقة لحزب، أو جماعة، أو قطر من األقطار، بل كل عمل علمي 
ينبغي فيه استحضار المصلحة العامة لألمة اإلسالمية، دون تمييز، استحضارا يؤدي إلى جودة ترتيب 
األولويات، وعدم تقديم المهم على األهم، أو مصلحة خاصة على مصلحة عامة، أو أمر تكتيكي على 

أمر استراتيجي.
-2 عدم االرتهان لواقع ال تبعث أحداثه المتوالية إال على اليأس والقنوط، بل ينبغي استشراف 

المستقبل المشرق بإذن الله تعالى.
فهم الواقع: وهو أمر يبدو صعبا وشاقا، ولكنه أمر ال بد منه، وكل فتوى تصدر من شخص أو   *
مؤسسة دون االمتالك الكافي للمعلومات الضرورية، الصحيحة، فقد ينتج كوارث ال تحمد عقباها، 

ويبقى توفيق الله جل وعال هو المعول عليه.
قوة اإلرادة: وهو أمر ضروري ألن المجتهد الضعيف قد يورد الناس موارد السوء بحسن نية،   *
– وقصة ابن مفلح الحنبلي مع تيمور لينك شاهدة على ذلك -، فاجتناب اإلرادة القاعدة، وكذلك 

المتهورة، من أسباب النجاح والفالح في الدين والدنيا.
العمل الجماعي المؤسساتي: وهو أمر ال بديل عنه في هذا الزمان، فالزمن الذي كان فيه فرد   *
واحد يتصدى للفتوى قد ولى، كما أن تعقد المسائل المطروحة يحتاج إلى خبرات متعددة، تجعل 
العمل المؤسسي ضرورة شرعية، وحاجة واقعية، وقد تأخر كثيرا وجود مؤسسات علمية تتوفر في 
المنتسبين إليها الشروط الضرورية، وتعمل بضوابط صارمة، وحتى تجربة االتحاد العالمي لعلماء 

المسلمين - ومع ضرورة التنويه بها - فإنها تعاني من اختالالت متعددة.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه 

إلى يوم الدين.
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المسائل الفقهية 
التي حكى فيها 
ابن رشد إجماع 

الصحابة في كتابه
 بداية المجتهد 
ونهاية المقتصد

)1: من أول الكتاب إلى آخر الوصايا(

الدكتور أحمد نب صالح الرباك*

 * - أستاذ مشارك بقسم الدراسات اإلسالمية - كلية التربية – جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز – السعودية.
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ملخص
يتناول هذا البحث ما ذكره اإلمام ابن رشد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد 
من إجماع للصحابة في المسائل الفقهية المختلفة، واقتصرت في هذا البحث على ما 
اعتدَّ به ابن رشد من إجماع للصحابة دون المسائل التي لم يعتد بها، حيث أورد ابن 
رشد بعض إجماعات الصحابة على سبيل االعتراض فناقشها وردَّها، واقتصرت في 
هذا البحث على ذكر ما نقله ابن رشد من إجماع للصحابة من أول الكتاب إلى نهاية 
الوصايا، وقمت بذكر من نقل إجماع الصحابة من العلماء في تلك المسائل التي نقل 
فيها اإلجماع ابن رشد، كما ذكرت مستند هذا اإلجماع، دون التعرض لتناول المسألة 

بالدراسة الفقهية المقارنة.

Abstract:
This book deals with what Imam Ibn Rushd said in his book, 
The Beginning of the Mujtahid and the End of the Foolishness 
of the Companions of the Companions in the Different Juristic 
Issues. In this study, it was limited to what Ibn Rushd used 
to agree with the Companions without matters that were not 
recognized. Ibn Rushd reported some of the Companions’ It 
is limited in this research to mention what Ibn Rushd reported 
from the consensus of the Companions from the first book to 
the end of the commandments, and I mentioned the transfer 
of the consensus of the Sahaabah of the scholars in those mat-
ters in which the consensus was quoted Ibn Rushd, as stated 
in the document of this consensus, Exposure to address the 
matter in the study jurisprudence headquarters Of.
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مقدمة
إن مكانة الصحابة -رضوان الله عليهم-في األمة عظيمة، ومنزلتهم في الدارين 
رفيعة، كيف وهم من اختارهم الله لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد عاصروا 
نزول الوحي على الرسول الكريم، وهم أعرف الناس بمقصود ما أنزل بعد الرسول صلى 
هِ  لَّ ولُ ال دٌ رَّسُ مَّ حَ الله عليه وسلم، وقد جاءت النصوص الكثيرة بفضلهم، قال تعالى:} مُّ
هِ  لَّ نَ ال الً مِّ ضْ ونَ فَ غُ تَ بْ

َ
دًا ي جَّ ا سُ عً مْ رُكَّ رَاهُ مْ تَ هُ نَ يْ اءُ بَ مَ ارِ رُحَ فَّ كُ ى الْ لَ دَّاءُ عَ هُ أَشِ عَ ذِينَ مَ وَالَّ

ودِ{) (. جُ رِ السُّ نْ أَثَ م مِّ هِ وهِ ي وُجُ مْ فِ اهُ يمَ ا سِ وَانً وَرِضْ
وقال صلى الله عليه وسلم: لما سئل: أي الناس خير؟ قال: »قرني، ثم الذين 

يلونهم، ثم الذين يلونهم«) (.
وقوله صلى الله عليه وسلم: »عليكم بماعرفتم من سنتي، وسنة الخلفاء الراشدين 

المهديين، عضوا عليها بالنواجذ«) (.
ومن هنا فإن الصحابة –رضوان الله عليهم-حينما يجمعون على أمر من حل أو 
تحريم فمحال أن يكون ذلك إال عين الصواب، وهذا العلم –أقصد نقل إجماع الصحابة-
علم عظيم وعمل مبارك، وقد هيأ الله لهذه األمة علماء أفذاذ قاموا بما فتح الله عليهم 
من عمل وديانة وبركة بنقل ما اتفق عليه الصحابة رضوان الله عليهم أو لم يختلفوا 
ا  نا كتابً فيه من أمور الشريعة، ومن هؤالء اإلمام العالمة ابن رشد الحفيد حيث أرث ل
د فيه ذلك وغيره من مسائل العلم والفقه وهو كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد.  قيَّ
فأردت بما ييسر الله لي أن أقف على ما نقله هذا العالم الجليل من إجماع للصحابة 
واعتد به في كتابه هذا في هذا الجزء المشار إليه، وذلك على ضوء خطة يأتي بيانها.
ق للعلم النافع والعمل الصالح ورزقنا طاعته ومرضاته،  جعلني الله وإياكم ممن وُفِّ

بينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.  وصلى الله وسلم على ن



 

  : أباراع
و،عااررأابدك :  

1-َُّ،اامأًرهاراامرإ
ءلأضاأن،اءزأدرا

ووأدءاءطاا.  
2- ا و ا ا   ر ا م ه رإ  ا 

هللارتإ.  
3-ااعإأنءن

و،آناولواووهللاا ارانهللااا
  .ناهللاو،أىاع

اتراا :  
 أ – ا -ا ا ا ع أد َعإ ر ا   

ااا)اآإباأول (ولو،ارا
و،االءاعإراااانا

اه:  
-  ر ا بات  إ اب أول  ا و ا ا 

إاد ، ر ار : ف، وإاف ، هللا     هللا  :د
  .ازي 

-اواارةابرامتإ)ودراً (
ر،هن.  

ودرا،اراتدات-إا-واال
  .لزي: اة،وإافار : ا،ر،إاد

ا   اة ب  ر ا م  ع ا و ا)ً
ودرا (ر،ان.  

-ه هللا  ه وام، اة   ا ا  ر ا م  ع
ر،.  

-وااابراع،ا
  . ا: درا،اضا،وإافار 

-ً ،ا و ا ا   ع ر ا   ا ا ا
إاد ، ر ،ًذأ اح ب ،ودرا :  ر إا وإاف ، :

اا.  
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-،اواالرامع)،ن
و،ا،ا،ا،ورا (ر،اأ.  

-راتابإاباواا
إاد ، ر ،و  :افوإ ار،  ا  أ  

  .هللااي: ار 
  :وأنأوهاراتن

1-  ا ه ْ
َ
و ر ا  أ   :»اا«أو «أو» أا«،

  .وق» ف
2-ذ،واأناءول

   ون و ا  ن ا ا   اارد ف ل  ض
رااه.  

وا،عإرارااهأأنرأو
ل  وذ ت، ه   ر ا د ى  ف ال، ه  

 اض  ذ ُّ اء،   ال ه   رااف 
اآإباأولوذ،ا.  

ا :  
اطالااتو:  

1-أولاعإراماااااا
أو،اآإباورداارام َّاإاا

اعإأءازااأذ،اعإ
  :ـ

-ءا)1(.  
-اا)2(.  
-وضاةز)3(.  
-)4(.  
-اناق)5(.  

                                      
)1 (راواا)1/39.(  
  ).209/ 1( من) 2(
  ).11/ 2(من) 3(
  ).144/ 2(من) 4(
)5 (راواا)3/101.(  
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-ااءمأ)1(.  
-حادةا)2(.  

2-،اإ رامانو
الأ،اهاعإَءاِتذاءاء

  .ااعا،ذتاع
3-حإجاتاحو،بو،ضا

اا.  
4-وررةاااآاتو .  
5-أو و اري   ن  ،ا    إ ا د وت

و ى، ا    إ و  ن و ،ذ ا أ
 ًو ً ا أ ت  ًا و اري  د  

ااأورداد.  
6-درإااردةاروت.  
7-ااإاتَُِذاءاالأوت.  
  . أااإااوات-8
9-وااتاااوادرسذ .  

  اماروااوا: اول 
  امار: اول 
  :وه

 ر  أ  أ    أ   ا أ ، ا
اهأ،ف،و)3(،ُأةأ،

وءه،ءواامةهن،وااو.  
و،هتراو)4( ُِّو.  

ا :  
ابُرو،لوانأا،وا،اراع

و وا ك)5(م  ،ًا ون ،ًو ًو ً    و ،

                                      
)1(نم)2/123.(  
  ).44/ 3(من) 2(
)3 (ءامأ)21 /307(انأتوادةو،ا)4 /367.(  
)4 (داذرأارات)6 /522.(  
)5 (ءامأ)21 /308(داذرأاراتو،)6/522.(  
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ن؛إلوإ،ورفآة َّأد ََّ،و،هأت
ادنوا،ااإناا

وام1(أ(.  
توء2(وو(.  

  :وه
 ا ر ا  ًَّأ   ون ،ً ا ا  أ: واه؛

هللاوأ،ارايااالاا
ننوأ،اابازريا

أ،ريوانوأ،اوأ،ةوانوأ،ارا
اراوأ،لوفااا)3( .  

ذ َّو،دأنوا ،ان أها
ثإطأ،أرموَِ

نااوأ،روأ،اوأ،اوأ،هللا
4(و(.  

:  
،ةترام :يااواااد

 ل  اوري وب ،ا  وات ،ا ا )ا( ب و ،
رانابحو،ورياان5(ا(،اازةأرحو،

 و ،ا  ب و ،ا ب وح ،أر  او ب
بو ااس، ب و ،ر ا    وب وس،
ابو،ءابو،تابو،ابو،ابو،ىا

  د  وب ،ا    اا   الرد  وب ل،
ذو،رساحبو،لواان)6(. 

  

                                      
)1 (ءامأ)21 /307(  
  )307/ 21( من)2(
)3 (رابا)74/ 2.(  
)4 (  اوم ووت م ر)42 /223( ن  أراب   وا ،

ااآإ)224ص.(  
)5 (مر)12 /1060.(  
)6 (ءامأ)21 /308(ةرو،)111ص.(  
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و :  
ونوا)1(.  

اا :اواابا:  
وااباولأاااةا:  

ضوادةاباءأ :  
اارال،اابءأدت :»أنبااةأن

الأواا،مإذادرن
اواابأنبااءأأنرأو،2(»ذ( .

اه :»اواا«.  
ر ا  اا ،: ول اا إ ً ،وا ا م  ً ون

و،اوإدااد،انامواذا،ا
وا؛اًر؛وتادو،وايَِْ

ا َّو،ا :اواا«)3( .
ًأهذورد :راهاواا .  

ااوا،و: أأبااذواااابان
  .)4(ذان

ر ا ل اب، ا   اض أ : أن اب ا   ن ُِ
ُ
أ

  وا ،د  وا  ا م   اة   
تااادَِأناوالىي،فا

قاااهو،عا،ًًقأو،عا
اننءانفااأو،قوااو -

هللار -اأن5(إ(. 

                                      
 
 
)1 (اانأتوادة)4 /367(وأوأواةاءأاو،

ا191/ 4(و.(  
)2 (اواا)4 /169.(  
)3 (اوالاواا)23/ 4.(  
)4 (مر)12 /1039(رابوا،)2 /74(يتاوا،)2 /82(  

)5(راواا)1 /9.(  
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  : اايرارااب
اراولظأ،َِ ُّاً :»ءاا «أو»ا

إذ،اَُِونف» وأءراا«أو» ار 
نأبااا،راءا،ولدابأوا

  .أوعأواس
،دمو،واٍهدمأودواذةاالو

ااإذأدى،اااو .  
،أووارح،الم

  .لا؛و: رأًا،وًال 
،دهو،اًتاراما :»و :،

اأو،أورياأ1(»أ(ما،»ارء«،
  .وذ» ان »و

ًأ ن  ،ا  إ  ا د و   ر ا ا 
دا.  

  : اااارااب
 ن اء،  ه   اء   ر ا ا ا  :ب

ار)2(ااذوذ،ءااذراا
هااإأربر،وأأ :»ل َّوأ

واناوهللا،أنوذو«)3(و،موابو،ب
تا وب ،  ال وب ، ان و ، ا ح ا
ناا،ااأابو،راهاتا

ذوأوازاقاو،رنوا.  
أواابزا :  

                                      
  ).53/ 1(من) 1(
  ).1/95(من) 2(
  ).95/ 1(من) 3(
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أو اا اء اء؛ ى ال ر  ا و ا ا ب  
اهرأباازاوذ،ا.  

 َُِّأنُِباانابأبأي،اأ،
ااتوو،اااررامأن،ا
  ه إ ف اب ا ج راوا  ان و اب، ا

هإف،اااذرا،رناا
عأآراء،رااًأردأ،ىااول،
ب،إمذ،ءااإَُب،ااأ

رااابأ.  
ر ا ل اب، ا   ه ر ا أ و :»ءر م  ااغ ون

يااب مأرونو،وء دىواي ا
  .)«)1نوأزًأو،واربا

ذ و،ااً أبا ا راتأارو
وأ،كارادونل؛اراأنإ

ااًداًاإناربااابر 
   اا ب ء ًا أ م  ا  و اء، ا

ااذر  .  
اا :اعإوًواع  

اع:  
واوالاُو،ءا   .)ُ)2اء :ًنأوا،لّمِ

أناق،ًذا،ًًوَّق،أياوم: وع
ا)3(.  

ل ام،  زاء  و ق، : وع ا؛  رأ ن أيأ : م
  .))4ا

اموق،واايق: ونأنعلن
  .بإان

  :عح
                                      

)1 (راواا)2 /142.(  
)2 (رسا)1/479.(  
)3(يزا)1/254.(  
  .487اأظاص) 4(
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ارأأوهللاأاءقا.دهوو،ر
1(و(.  

ماايوواأنإ،ءاعَّفو
عاقيهوةهللاو :ل

دأ .2(و( . ًًً.  
اعإ:  

مال :عإهللاراعإأن قاه أن واا
)3(.  

ساأو،عنانفاع)4(.  
ءاتبمتآواانوذ،وع

  .ضأننًن
اا :اعإااا  

  :داآن: اول 

أنابأاةما،لو،و :»لاررهللا
سلا،دسا َّ،أواامن، :ر)5(هللاإن،

وهاُ،أف،وأ، :ا))6إأنء
  .)( )7ىاع

ع ا  و :ا  8(ا(ا وا واوي)9(، م)10(، وا ،)11( وا ،
،8((،وا)7(،وار)6(،وا)5(،وا)4(،واا)3(،وا)2(،واا)1(اب

                                      
)1(اظأ487ا.  
  .74األاامص)2(
)3(مملأم)4 /146.(  
)4 (اارالأ)6 /438(لاإلادوإر،

)1/217.(  
)5 (بانرال)4 /549 :( :أي؛ر :أي؛ : ًاأ.  
)6 (ريا)2 /421077ر.(  
)7 (اواا)1 /233.(  
)8 (ار)2 /508.(  
)9 (اا)1/446.(  
)10(ويعا)62/ 4.(  
)11 (مرا)265/ 1.(  
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ري )8(وا وز ،)9(وا ،)10(وا ،)11(ا  وا ،)12(وا ،)13(،
14(وا(ريروا،)15(. 

اال :»واا)16(أولو،ا و
إاوا،وءااو،روهللان؛ًوةاد

و،نأوذاها«)17(.  
الوا :»اعإل... وو :أنإهللاإن،ر

َُِو،أه،ااةاو،واأنو،وأء
« )18(.  

واا؛دوااوالرهللااا«: ولاوي
و،بامنو،اأإ

رض« )19(.  
أوأدا؟«: ولام أننمن! أنأا

نُ،اضطإوا
                                                                                                                    

)1 ( اب   اف    )1 /269(اف  ا    وا ،)ص
286.(  

)2 (نا)جادار-و1421-اـ - 20002ج) م290-289ص.  
)3 (ا)باة-دارا -ا1ج) ت.د-ا351- 350ص.  
)4 (اآنامأ)اادار-و2ج) ت.د-ا371- 370ص.  
)5 (ا)7 /358.(  
)6(ااررياحرياة)7 /111.(  
)7 (اراح)2 /24.(  
)8 (رو)ادار-وـ1413-ا-19933ج) م124-123ص.  
)9 (اأ)با1ج) ت.د- ط.د-دار197-196ص .  
)10 (ا)ا1ج) ت.د- ط.د-دار470-467ص.  
)11 (جا)اـ1404-ط.د-دار-19842ج) م92ص.  
)12 (جا)ااثاءإ2ج) ت.د- ط.د-دار205-204ص.  
)13 (راداتح)ا -وـ1414-ا-19931ج) م252-251ص.  
)14 (اأو)ا-اا-1415ـ-19941ج) م584- 581ص  
)15 (ريراةحاة)3 /428.(  
)16 (ريا)2 /421077ر .(  
)17 (ار)2 /508.(  
)18 (اا)ةا-د.1388-طـ19681ج) م446ص.  
)19 (ويعا)62/ 4.(  
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اةو،-هللار-ااءةًداةأن« 
)1(.  

داوةوا،ارئواً،«: ولااب
)2(اعإ؛« )3(.  

اا و«: ول ،و ل ة،  ارة  أ  هللا ر ورون
ان،سلا،دسا،أا:إن،رساأ

أ هللاإأنء،واا،وذأ،لَّ
  .)4(»إع

الو :»دةاأوبا ... و :
ذواو،واوةادأننءأنإهللاإن،ر

  .)5( »انار،وإذدذه
ا ا ا«: ول و ة أ أن ا   ؤ ل َّول ،

ر،إن :واس،أاى،اسد،ل
ء إأن    . هللا  ور، ا  أن ا ة وذ

الاو؛ذع،أذووهللا
وابا «)6(.  

الو :»ولاةآأاؤل َّو
إنهللا! أاسر:اس،أاى،اسد،ل

 إءأن .وارنأهللاراوذ .
ذعأ« )7(.  

الو :»ل :ووأو،ءأنإهللاإن،ر .
ال)8( :هللاركد؛ودا 

                                      
)1 (مرا)265/ 1.(  
)2 (طا)4/ 2(راروا،)2/103.(  
)3 ( اب   اف    )1 /269(اف  ا    وا ،)ص

286.(  
)4 (نا)جادار-و1421-اـ - 20002ج) م290-289ص.  
)5 (ا)باة-دارا-ا1ج) ت.د- ا351-350ص.  
)6 (اآنامأ)اادار-و2ج) ت.د-ا371- 370ص.  
)7 (ا)7 /358.(  
  ).8 /414(اا،احاا) 8(
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روواأنأنزو،ورإو،بام
  .)« )1ه

رالو :»ىامأ ...أرإمو،واأنو
ذا،سًذو،عإوأ،اأد

إدرفذنأنفو .اا« )2(.  
ا دون«: ول  ا ا   ارك   وم ا م  إن

اعإلر؛إورذ« )3(.  
اااتار-رهللا-وا«: ولزري 

إد4( »هللا(.  
الو :»او-هللار -ااو،اوما

داتاا5(»إ( .الو)6(.  
االأي«: و؛اوما :ااا وا

إدات«)7(.  
ا «: ول أن: ول و ، و ء، أن إ اد،  ض  هللا إن

اب. وا   واو ،ًإ ن ،ُ و ا  ،)8(»ون
ال9(و(.  

ارري «: ول    اون ا  و :إ   و
اة    ووا ، . ًأ ب ن  رول ا    :ا

)10(وا)1(وذ،اواأاإذ،اوام

                                      
)1 (اارياحرياة)7 /111.(  
)2 (اراح)2 /24.(  
)3 (رو)ادار-وـ1413- ا -19933ج) م124-123ص.  
)4 (رياأ)با1ج) ت.د- ط.د-دار197-196ص .  
)5 (ا)ا1ج) ت.د- ط.د-دار470-467ص.  
)6 (جا)اـ1404- ط.د-دار-19842ج) م92ص.  
)7 (ا)ااثاءإ2ج) ت.د-ط.د-دار205- 204ص.  
)8 (راداح)ا-او -1414ـ-19931ج) م252-251ص.  
)9 (اأو)ا-اـ1415-ا-19941ج) م584- 581ص  
)10 (وا)200/ 1(و،)38ص(اقوجوا،)2 /360(نو،

إ،ونذ :عد،ون،ونإنأإنةأ
بال-هللار.  
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ى أ و ،  أ    ،ا اب   
  .)2(»اع

  : اع
-ل،ز :»أتواوهللاا«)3(. 

اب: ااأدا:  
هللا ر ر ا  :»ل أ ا أن  رل أرى    اي وا

 وأ وام-د، اة - ََّ و ،   رى  وا
اب أارذر   أ  أ  و )4(اء، ه ا وأ ،

وإاذباأد5(»ا(.  
اراإاااهاعإأر)6(.  

ا ر ا  :»ل ا وأ-  هللا ر-رذ اب؛ أ اد 
7(»وإ(.  

اا :ام :  
ازماقا،وأ،ماو :»لاررهللا

  ... ا  وي 8(و( زة وأ ،)9(ا    و ،
10(»ا(.  

،وا1((،وام)13(،وا)12(،وإقا)11(اا: واع
2(ا(اأوا،)3(ديآوا،)4(وا،)5(ريروا،)6(وا،)7(. 

                                                                                                                    
)1 (م)1 /160(او،) :8 /109 (ال)) :دأندناو

انك؛أو،آنا -وهللا-كوا.((  
)2 (ريراةحاة)3 /428.(  
)3 (ريا)2 /411073ر(و،)1 /406577ر.(  
)4 (ال)176ص.(  
)5 (راواا)2 /145.(  
)6 (آنامنا)4 /149.(  
  ).149/ 4( من)7(
)8 ()3 /11631531ر.(  
)9 (داودأن)3 /2733457ر(يانو،)2 /5391245ر.(  
)10 (راواا)3 /187.(  
)11 (ار)6 /478.(  
)12 (راقوإأم)6 /3078.(  
)13 (ا)5 /154.(  
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اال :»ا،ًًأراداىاإذانأ
،ومأ،رًىارزةأو،ر

لرلهللاهللاو: ومأدإ،إأزة،ل
»  ر )8(»ان ،ا أرا و ... ا   أًا أو

ذإ9( »ذ(.  
اقإلو :»،انقااوأن،ارتإدو

فُو،زةأوا«)10(.  
ا «: ول ن ا  ه، و ا ج   ن ان

ل،ا :ال :ناقروانإذا«)11(.  
؛)12(ونناانااو،«: ولام

ذافنذ،انقااادهأن
ا ذ ون  .... ًأ   ذ  أً)13(»وُف ول ، :»قا

و،وا،اانا ...ا وا
فُ14( »ا(.  

ا ا و«: ول ، أزة و ان، اق   ا إن
افُ«)15(.  

                                                                                                                    
  ).246/ 7(ارم)1(
)2 (ريا)4 /330.(  
)3 (اأااتا)339 -337/ 4.(  
)4 (ديآااودان)9 /234.(  
)5 (رو)5 /219(ارراحاراريوا،)2 /258.(  
)6 (ريرذ)4 /375.(  
)7 (اتوااووااررا)383/ 2(ارراحاووا،)2 /

107.(  
)8 (ريا)3 /64 2108ر(و،)3 /11641532ر.(  
)9 (ار)6 /478.(  
)10 (راقوإأم)6 /3078.(  
)11 (ا)5 /154.(  
)12 (ريا)3 /652116ر.(  
)13 (مرا)238/ 7(  
  ).246/ 7( من)14(
)15 (ريا)330/ 4.(  
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اأالن«: وهللارانزةأه َّو،اتًر إذا
انقهللار ...ذفأ1(»و(.  

:»زةاهللاو :لاا«: ولاآدي
 «و،انقااُو،2(»ا(.  

ا «: ول   ً ا  ار ن وأ :» ر ان
«)3( ...اارتإإذل... وماو :ف

ناا4(إ(هو«)5(الو،)6(.  
ور   اب،«: ول   ارة واا   ان ا   

ال،زةأ7(و( :او« )8(.  
ارري  «: ول ا وأزة ا ل و م،  .ان ا ل

9(ا( :اافو«)10(.  
  : اع

-ل،هللارام :وهللاهللالرل :»رنا
-لأو :-ووإن،ركون« )11(.  
-هللارهللال: ووهللاهللالرأن :»وانا

  )«)12ر،إار
ااا :اناءأب:  

اابارةابأءاان، :»لاررهللا
هإو،اانأباوي)1( ...إذا

                                      
)1 (اأااتا)339 -337/ 4.(  
)2 (ديآااودان)9 /234.(  
)3 (.  
)4 (زاقا)8 /5214272ر(أاو،)4 /50522578ر.(  
)5 ( ارارياارراح)258/ 2.(  
)6 (اتوااووااررا)383/ 2(ارراحاووا،)2 /

107.(  
)7 (ا :ريا)4 /330.(  
)8 (رو)5 /219.(  
)9 (ا :ريا)4 /330.(  
)10 (ريرذي)4 /375.(  
)11 (ريا)3 /582079ر(و،)3 /11641532ر.(  
)12 (ريا)3 /642111ر(و،)3 /11631531ر.(  
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اوًال-اوس-؛او
الاإرإأ«)2(.  

ع ا  و :ا  3(ا(ا وا اوي )4(،  5(،وأ(ا و ،
6(ا(ااتاوأ،)7(وا،)8(.  

االو :»لوي و9(ا( :سااإنابإأسا
فااانأباروي

وإ،ًرأنهنو،«)10(.  
ا ا روى«: ول  ،واا ه أ واو  هللا  ا ن  ز

  اا ن  )11(إ    إ  أ  هللا ر  وروي ،
اان:ارأنرأأأإ،دإ .عإاو

  .)13(لااو. )ُ« )12ماس
اسأإبان،وااسروي«: ولأاوي 

نو،ااانأبا
إذنًلُ« )14(.  

                                                                                                                    
)1 (ىانا)162/ 611530ر(زاقاو،)9/39417748ر(أاو،
)5 /40227399ر.(  
)2 (راواا)4 /108.(  
)3 (ار)7 /212.(  
)4 (اا)ةا-د.1388-طـ19685ج) م185- 184ص.  
)5 (وياءافا)5 /211.(  
)6 (اااناحا)402/ 5.(  
)7 (طداتااتااح3ا )31/ 3.(  
)8 (احعا)27/ 5.(  
)9 (وياءافا)5 /211.(  
)10 (ار)7 /212.(  
)11 (ااا)138/ 54878ر(ااال،)4 /388:(  

    و ،أ أ  وأ ،  ا . ورواه  ا ول
ااووا298/ 6(ا :(أأو،اارواهو.  

)12 (اا)ةا-د.1388-طـ19685ج) م185- 184ص.  
)13 (اااناحا)402/ 5.(  
)14 (وياءافا)5 /211.(  
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 ألوااتا :»والواااانوأ
زروى؛ٍروا»اانوهللااأن «وروي

هللا ر»اانإ  ُإأ:   إ
ارأنُرأأأإ،د« )1(.  

الو :»اأنزروى-وهللا-اان«،
اانإأو :إ،دإأأ

  .)2(»رأأنرا،واإعماس
  : اع

-ز :»تثإوهللاهللالر)3(وا)4(
5(وا(او،ةاو،نوً،هللالرو،ً

راانوهللا)6(.  
ات: ااا:  

ررهللا ال :»أويذأناطاةو - هللار-
)7(روىو،اااطاو،)8(ًأ

ل ل: أ أ ا ت ن ، ً ءأ ن رل ل  : ي 
،أإه،اي: أأًا،وإنتل

                                      
)1 (داتااتااحاط3 )3 /31.(  
)2 (احعا)27/ 5.(  
)3 (وااوا)1 /68 :(و،أساأماا

  .رأوم: اةااغ،ُل
)4 (احاالاحا)2 /623 :(و

َ
و،ماجااوا

زي  ل وه ، ِّ ِّا ا  وا اج،   ال؛ ا   ن ل: أن
وأا : َّ   .حااااشام،ورقَّ

  ).1 /36(ااا: ا. ااووام) 5(
)6 (ااا)138/ 54878ر(ااال،)4 /388:(  

    و ،أ أ  وأ ،  ا  .ورواه  ا ول
ااووا298/ 6(ا :(وأأو،اارواه.  

)7 (ااوا )286ص808ر(اناو،)4 /201.(  
)8 (ااوا )286ص ر809.(  
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وإعا؛، :ا))1للوأنإنتر،و 
  .)«)2ذف

،7((،واو)6(،واوي )5(،واص)4(،واا)3(أاارا: واع
و7(وا(ااو،)8(ااءو،)9(وا،)10(وا،)11(،وا)12(وا،

ا13(وا(ءاوأ،)14(وا،)15(وا،)16(. 
ارااأل»هللالرل؛زةابوءاقوا–هللا

و :»ا  ا ي،  ان اا اء و  «)17(.اد و
،و)18(أأنذإعا؛نذويأًأوه

بان ِّوذ،ا–ل-ر ا :ل
ًءأ ،... رلن أ ، َّو ا،و

ا   .)« )19لَّ

                                      
)1 (أا)4/28120134ر.(  
)2 (راواا)4 /114.(  
)3 (اراتاتا)412/ 2.(  
)4 (اا)ةا-د.1388-طـ19686ج) م42-41ص.  
)5 (صوياح)4 /20(  
)6(ويرح)4/380-384.(  
)7 (وا)7 /235.(  
)8 (اااناحا)250/ 6.(  
)9 (ااءةاحةا)ادار-ة1424-ط.د- اـ20031ج) م315ص.  
)10 (احعا)5 /192.(  
)11 (ااررياحرياة)13 /158.(  
)12 (اا)اادار-اـ1406-ا-19866ج) م123ص  
)13 (ا)ااثاءإ6ج) ت.د-ط.د-دار307- 305ص.  
)14 (حجااءاجا)551/ 5.(  
)15 (جا)اـ1404- ط.د-دار-19845ج) م415-414ص.  
)16 (اوضا)326/ 1(عافو،)4 /301.(  
)17 (داودأن)4 /2004607ر(يانو،)5 /442676ر(انو،)1 /1542ر(،ل

اادأا134: ص(ا :(وا،اوداودوأأرواه
ول ،ر  ا ورواه ،و واي ، :و ،  أو ان، ط 

ًأ : لو،وا،أري ام :وأ،ماأدأ.  
)18 (ا ، هللا ر وذ س وا وا  :ن  اى 281/ 6(ان 11951ر(،

أا280/ 4(و20130ر.(  
)19 (اراتاتا)412/ 2.(  
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االو :»وأويهنهللاراعإو-،هللار
افُ1( »...و(.  

وللأا ...نإوزا«: ولاص
هللار :،و،وإ،ًوادإ

ذاأروأن: ل. وإأء: . وإلاارث،وإأاكوأك
 ًأة،رر .أ،اةذل

  .)،« )2لاإه
أذا،وأ-رهللا-أا«: ولاوي 

 ًضاو،از،ذو،
ذ-هللار -ًأنذل؛وهللاهللالربأو

ن . إ،إاذيا،اذإذا
أن؛أذروهللاهللالربأكو،ا

3( »ا(.  
والو :»،إاإن]هللاروأذوروي[و،

ا« )4( .ورديالو)5(.  
 ا ا  «ول إ  ا  ...م ، هللا ر ا إع و

ًافو،هللاروأوي« )6(.  
ااءلو :»أرويذن؛اعإوموفُو،و

«)7(.  
 ا «: ول روى  ؛ وا ذن  اد)8(وم  أ أن  

د، ادو،ًو :و،ًضل
،نوا،هاوروى،هللابه،وارثلما

ًاف9( »و( .الو)10(  

                                      
)1 (اا)ةا-د.1388-طـ19686ج) م42-41ص.  
)2 (صوياح)4 /20.(  
)3 (ويرح)4/380-384.(  
)4 (وا)7 /235.(  
)5 (وردياويا)535/ 7.(  
)6 (اااناحا)250/ 6.(  
)7 (ااءةاحةا)ادار-ة1424-ط.د- اـ20031ج) م315ص.  
)8 (.  
)9 (احعا)192/ 5.(  
)10 (اوضا)326/ 1(عافو،)4 /301.(  
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الو :»ًوادووناو،اانا
و،لو، :وو،وارثلماوإ،ذن

ردو،ذأأا1(»أ(.  
الو :»وأأنرووهللاراعإو -هللار

واااا،ًإنأأو،اةااز
: ورويأوونوواسرهللاأا

دو،زةإاز« )2(.  
اال؛«: ولوأي: أي؛إاونم؛ااااط :

عإ«)3(.  
وددتأ؛،ولا)4( :اا«: ولأاء

ا :وذوواسوانووأو،«)5(.  
الو :»إاذراوو ...ا ...أي؛إالو :

ع6(»إ(.  
  : اع

-لاهللا :أووهللاال: أ،اآدم«: أال :
ل ، ، : أو ،  أو ، أ  إ   آدم ا  ، و

«)7(.  
-ا-وهللا- :»إاز«)8(.  

                                      
)1 (اررياحرياةا)158/ 13.(  
)2 (اا)اادار-اـ1406-ا-19866ج) م123ص  
)3 ( ا  اج )ا ااث . 307-305ص6ج) ت.د-ط.د-دارإء ا وع

ا وا رو  ا ا ا )1 /434 :(ل  ،ً ا  ل إذا
لأ-رهللا-أ: وإنن. ا،ا،نًع

األو،عإ .لو :ًإنو،ن .ونآلو :ون
و،اأالالأنإ،لإُو،ًإ.  

  .لأارهللا: أي) 4(
)5 (ءاجاحجاا)551/ 5.(  
)6 (جا)اـ1404- ط.د-دار-19845ج) م415-414ص.  
)7 ()4 /22732958ر.(  
)8 (زاقارواه)107/ 916529ر (دلو،ااإل

اوأوا536/ 1(ا :(ًأ .،الزاقارواهوإ
اااهذ)4  /121 .(رو)163ص751ر.(  

112



ذخائر

113

الخاتمة
تالية:  نتائج ال لقد توصلت من خالل هذا البحث إلى ال

ا من خالل  - غزارة علم اإلمام ابن رشد وسعة اطالعه وبدا ذلك واضحً
استقراء كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد.

- تبينت أهمية كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد في معرفة مذاهب 
العلماء وآرائهم الفقهية. 

- دقة نقل اإلمام ابن رشد إلجماع الصحابة، فأغلب ما اعتدَّ به ابن رشد 
في هذا الكتاب من إجماعات للصحابة قد نقله غيره مما يدل على صحة نقله.
وأما ما لم يعتد به اإلمام ابن رشد من إجماعات للصحابة، قد أوردها في 
كتابه وناقشها واعترض عليها، ولو بمجرد التلميح باستخدام ألفاظ مثل: 

)زعم، ظن( وهذا الذي لم نتعرض لذكره في هذا البحث.
- وقد بلغت المسائل التي نقل فيها ابن رشد إجماع الصحابة في بداية 
المجتهد من أول الكتاب إلى آخر الوصايا خمس إجماعات، كلها قد نقل 
العلماء فيها إجماع الصحابة إال في مسألة واحدة، فقد أصاب ابن رشد في 

نقل إجماع الصحابة فيها.
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حكم تغيير لون 
الشعر بالصبغات 
القديمة والحديثة

)دراسة فقهية مقارنة(

الدكتور عبد الحميد نب عبد السالم بنعيل*

 * - أستاذ مساعد - جامعة الجوف - كلية الشريعة والقانون - السعودية.
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ملخص
موضوع الدراسة:هذه الدراسة تتمحور حول بيان األحكام المتعلقة بتغيير لون شعر اللحية 
والرأس بالصبغات الحديثة والقديمة في المذاهب الفقهية المتبوعة، مع بحث مستقل عن 

حكم خضاب المحرم.
تساؤالت الدراسة:يتقدم اإلنسان في العمر، فيتغير لون شعره األسود شيئا فشيئا حتى يعمه 
الشيب، وجاءت الشريعة اإلسالمية بالترغيب في تغيير لون الشعر األبيض، ولكن العلماء اختلفوا 
في تغييره بالسواد الفاحم سواء كان بالصبغات القديمة )الخضاب( أو بالصبغات الحديثة، فما 
هي أرجح أقوالهم في هذه المسألة ؟ وما هي أدلة ذلك؟، وهل يشمل هذا الحكم المحرم بالحج 

أو العمرة أم ال يشمله؟ هذا ما ستحاول هذه الدراسة اإلجابة عنه بحول الله.
أهداف الدراسة وأهميتها: 

-1 بيان الحكم الشرعي الراجح لخضاب الشعر األبيض باللون األسود.
-2 بيان حكم تغيير الشعر األبيض باأللوان األخرى غير السواد. 

-3 بيان حكم خضاب المحرم بالحج أو العمرة، وهل ذلك يعد من محظورات اإلحرام.
خطة الدراسة:تشتمل هذه الدراسة على مقدمة، وتمهيد وأربعة مباحث وخاتمة، جعلت التمهيد 
في تعريف الخضاب وبيان حكمه الشرعي، المبحث األول: حكم صبغ الشعر بالسواد للرجل 
والمرأة، المبحث الثاني: حكم صبغ الشعر بغير السواد، المبحث الثالث: حكم استعمال صبغات 

نتائج. الشعر الحديثة، المبحث الرابع: حكم صبغ المحرِم لشعره، الخاتمة فيها أهم ال
الكلمات المفتاحية: خضاب الشعر، صبغ الشعر بالسواد، استعمال الصبغات الحديثة، خضاب 

المحرم.
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Abstract:
     The subject of the study: This study examines the rule of beard dye and the 
head with modern and ancient color, also looking at the use of it for pilgrimage  
or Umrah for these dyes.
Questions of the study: What are the most likely words in this matter?
What is the Proof of each matter?.
Does this rule include Haj and Umrah, or does not?
Study plan: This study includes an introduction, preface, four sections and a 
conclusion, Section I: Ruling on dyeing hair with black for men and women. the 
second topic is: the rule of hair dye other than black, the third section: the rule 
of the use of modern hair colors, Section IV: Ruling on dyeing for pilgrimage and 
Umrah on his hair.
Result of the study: 
1. Antipathy black hair dye for men and women. 
2. The hair dye other than black it is sunnah, there is nothing wrong to prove both 
of the matter.
3. The modern pigments and the old is verdict in the rule , but the product should 
be safety from harmful substances.
4. The pilgrimage and muamer is allowed to  hemoglobin Other than what it smelled.
key words: Hair dye, hair dye in black, the use of modern pigments, dye hair Haj.

مقدمة
نا دينا، وصالة ربي وسالمه على من تلقى  ينا نعمته، ورضي اإلسالم ل نا دينه، وأتم عل الحمد لله الذي بين ل
اً، فجزاه الله عنا  ين بسيرته وسنته تبيان اً، وبُ اً وديوان اً، وجمع بين يديه كتاب اً، وتنزل إليه فرقان الوحي من ربه قرآن
اً عن قومه، ورسوالً عن أمته، اللهم آته الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. بي أفضل ما جزى ن
 وبعد: فهذه دراسة في بيان حكم خضاب الشعر بالصبغات الحديثة والقديمة تغييراً له عن أصل خلقته 
بلوى في أوساط الناس رجاالً ونساء،  بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة التي عمت بها ال تجمالً، وضعتها ل

والله المسؤول أن يوفقنا فيه لصواب الرأي وسديده. 
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ا:  
و،ترااهداناعااتا :  

1-را 1(ا(  و  ل  وذ -؛   ر  
و -اارو،ااوذ،وراا

ذو،ا .  
2-  ا ر )2(اا ا أم ااج  وا ،ا  و

ا د   ا ا     ًو و ، ا دو
و.  

ا :نوبا:  
 ًب: أوا :  

نأوه،لار : ابناب ًان" :اب
و ء   )3(و ،ً  اء و أو: وه، ة 

أوة ")4(.  
ادفااو)ب) اا" :و،ا،إذابا

  .)5("وأزإلادأوةأوة

وهنوا،ءنبا)6(وإنواًأو،
أوهللا،هدوناأبان .  

                                      
)1 (راا"،وداادةـإرةًًًأواض

ااانااذاتاجاإو"،
 . 282: مص2006/ 4: اف،اإااما،انط

)2 ( ا ا" :ا ا  دئ ااج ف  أ ل ا  م 
ااد "ط،ةوقادار،ثا،هللااو،دة :

 .43: ص. م1992/:6
)3(ا :،او،دأاو،اال" :ارو

 ال  اد أن و ا    إذا اء ن اء  دا داأ ا ."ء 
  . 150:ص4: ج. م1979/ 1: ارك،ااو،اا،ط

)4 (مط،دردار،بان،رال:3/1414ـ .1:ج357:ص،
وا : ،ا  اوي، زي  أ   :ط ،ا دارااث ، ض  :

 .55:ص7:ج.م1/2001
)5(ج،سم،بان،ر8:ا438:ص . 
)6(،اا1:ج359:ص .  
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 ً :با :  
با  اام و و  هللا  ا  اة اص ا

و،باذوردأو،أوو :  
1-وهللااإهللار ادوارى" :أة إن

ن ")1( .  
2-لهللار" :ورأامأو،امءأو،أو

ما)2(أو،لا،إ) :أي :وهللاء) ااوا "
أمورأو،ًلرل: "وأل. )3(

وهللاا: هللاااوا،ءاوا4("د(  .  
3-لهللان": :،أمُدًاَإ

 ً و  هللا  ري "اا م ل ،" :أ   أ  ول
أوهللااأرأمأنا ")5( . 

أن و وع، ااد اب أن   د ه   
  وا ،ذ  َوز أن وداب ا أر  اع دة  إذ ب؛

  . )6(اء
  :اادواأة: اول 

ل  ، ا  ر ا ه  اء أال ض  اوع  :
وااعوذ،وودهلاباازهللارءاا

  ". اب"ولا،ًًو
اوويافذءا7(ق(وردياو،)8(و،

                                      
)1( اري،  اري، اإ   :ط اة، دارق ،ا ز   :

اد، :اجاياري،5559،:ح2210:ص5:ج. ه1/1422
ااثاءإدار،2103: ح1663:ص3:ج. ا . 

)2( ا :ا  ة و،ا ،وااأ .  ا،ا
  . 214:ص1:او،مس،ج

)3(ج،سم،،جا:32102: ح1663:ص . 
)4(اا . 
)5(ج،سم،ريا،ري5:ا5558: ح2210:ص . 
)6(اأ)اداا .(  
)7()ع1/345ا(. 
)8()صام :413 .( 
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  .  )2(واأءواا))1ناداوي 
أو واة ب اأة أ  اد ب   اء ا و

 أن أ اا ا م ذ    ب، ًا اء )3(
رير4(وا(.  

  :وااانانن
،6((،وما)5(ا،وويأةرهللا: الول 

)6(لو،)7(او،)8(و،)9(أورويو،ءو،وسو،
با)10(ل" :هللاابأًارأ،ساثأ

ا، إءوا،وهاةنو،رأأًا
")11(ااابأرالو)12(امو)13(،

أ م و : اب أه وهللااد إي  "ل   ا ااد هللا- و ر -

                                      
)1()ف1/123(  . 
)2(ا :اوى5/359ا . 
)3()دا4/337زاد.( 
)4()ذي5/441 .( 
)5( ، أا  ،  هللا  أ أ :،ا ،تا  ل

،هللااايا،راءر،دار439:ص8:ج. ه1/1409:ط
  . 441:ص8:ج. م1/200:اا،ط

)6(،زاقا،امزاقاأ :،ا،ا
 . 439:ص،:8اأ،ا،مس،ج155:ص1:ج. ه2/1493:ط

)7(ج،سم،ا،أ8:ا439:ص . 
)8(اا . 
)9(ج441:ص 8:ا . 
)10( و ان د: اأا ر   و ، . ا ، ا

  . 184:ص:5ا،مس،ج
)11(ج،سم،ا،أ5:ا184:صلاو،" :نًاأ  .

 : ،وا ان ،ر   :ط ، داراب ،وآ   :2/14088:ج. ه
  . 286:ص

)12( اَو،ويامرها اويف: ا،اا
،اوي،اعحاب،دار80:ص4:ج. ه2/1392:ا،ح،دارإءااثا،ط

1:ج. ا360:ص .  
)13( ط: ا ،ا،وعا،ا:1/20031:ج. م103:صن،،داويا

اا،ااثاءإدار،ف .1:ج123:ص .  
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أنو،؟اأوا1(ا(.  
ا  ال ا ل و   وا ز،  ا  ا

  .رهللاأن3((،واا)2(ان
الا :زهأنإ،وااءااو،ازا

ذو،ازلاو،ااهللارا :
وي،با" :ادابا،وو4("و(رويو،
نن5(ا(صوأو،)6(صاوو،)7(،و)8(.  

اال" :ادو :نوااو،أو
  .)")9أا :اابل

اداانا10(وأ(ثّ،ليا" :اأ

                                      
)1(ا :ا،اداب،ا .335-334:ص3:ج .  
)2(ا :عاثا19:ج146:ص1:ج2وع40:ص،ناوروىع،نا،

و :،ادار،نا1413122: ص. ه . 
)3(ط: ا،اادار،ااام،ا :5 .83ص .  
)4(أ :،واااأوفاهللا :،هللا

،ومأننابادأ49ص. ه1/1412:ا،ط
ا،،ياا،ح :وا

 . 487:ص7:ج. م1/2007:ا،داراب،ط
)5(ج: ا،سم،ح،وي4:ا80:ص،دازاد،زاأ،

 . 337:ص4:ج. م27/1994:ا،ط
)6(ا :ط،اادار،ىاتا،:1 /1990142:ص3:ج. مأن،

،اا،اابد: أوافنا .دواهللا .
اا .1:ج138:ص . 

)7(اهللاط،اادار،ناركا،وف :1/1990م .
ط454:ص3:ج ،ا ادار ،ا ن ،ا     ان  أ 7:ج. م3/2003: ،

 . 311:ص
)8(ج،سم،ا،أ8:اج438:ص،سم،اا،اا،:7268:صهللا،

،وااا،اياا :ياأ ,و
،ياا : ونوافووزارةب13872:ج. ه458:ص . 

)9(ج،سم،ر،ا8:ا441:صوا، :ج،سم،ا،أ5:ا184:ص . 
)10(ص: را،سم،واا،اأج48: ا،سم،ا،أا،:5183:صزاقا،

ج س، م ،ا ،1:ا155:ص ، ا ،ا ح اي، د  ان ، :
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وهللا،غدأ،إأ ")1(لو،" :كإ
أإوأ،ني،ـ ")2(.  

رهللا،،ًءأن: وذإاءر
ذ،ء" : ًأ")3(ااازهو،

)4(او)5(.  
وج،ادونزه،أةواانذاراقإ

أذنإذااوو،ارهوا،6(زو( .  
إاذوأدداءافا:  

 ا و ، ااردة د اف ا ه  اء اف 
وهللاو،أآو،" :اداهو ."  

  :اددلاب
1-لإذهللارياا" :،وهللاأ،اأ

ل هللا    ،ا أ  ، ا :و ورأ   م   أ
هللاهللالرل،ًادااوا،ءاوا7(" و(.  

2-لسهللا :وهللاهللالرل" :م نن

                                                                                                                    
،441:ص،:8اا،ر،مس،ج94:ص2:ج. م:2/1983زاو،ط-روط

 . 10/354: ج. ه1/1379: أا،اريحاري،دارا،ط
  . 154:ص:1ازاق،ا،مس،ج )1(
)2(اادار،يانحذي،يراا .5:ج358:ص . 
)3(  ،ا ، أ   :ل ن آل ن  زا  ، 

): "198:ص8:اانواج(،و949:ص2:ج. ه1425 /1:او،ط
أإاا،اأ:وا "ً : ابادل

7:ج. ذي،اا،أا،ر 419:ص5:ج. م:1 /1996ب،دارا،ط
 . 254:ص

)4(ج،سم،وعا،1:اج103:ص،سم،ف،داويا،:1123:ص. 
)5(ط،ادار،رارارارد،راا :2/19926:ج. م

 . 422:ص
)6(ج: را،سماداب،ج.  334335:ص3:ا،سم،ريا،10:ا335: صف،

  . 276:ص1:ج.ـ3/1412: اوي،روان،ا،ط
)7(ج،سم،،:31663:ص2102ح . 
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اران،مااادنا1("آ(    . 
دادباازإذوأ،:  

1-لهللار" :وورأامأو،امءأو،أ
أوما،لا،إ) :أي :وهللاا (ءاوا")2(.  

اوو :،وإ،اداهوأأ  
2-ل  هللا ر ة أ " :ل و  هللا  هللا رل اد: "إن إن

رىوا،ن ")3( .  
 غبازدالاهوادانق)4(  

3-لا :وهللاهللالرل" :أإناا
ووروأ،أر،اد5(" ا( .  

  :وأراماناواأةاللول 
ال  ا: أ أ    )تا (  ه  : "أم  

،ا : يدت ًيأنددت ")6(أناو،
" : ىدتءين")7(.  

                                      
)1(ا،اأ،  :طا،وآوطر :1/2001م .

،ِْنأداود،273:ص1:ج ِّانداودأ، :،اا
،أا،اناى،ات4212ح87:ص4:اا،اج

 ط،، :2/19865:ج. م415:صج9346ح،سماااوا،:11442:صوا،
إدهي،إأاروو،و،" :لا311:ص7:انمس،ج

ا،أيلج" و،سمريا:6499:صاهذو،
،تازيط: ا،ا2:ج. م1/1966:ا250:صأاهأنء،

ا،بو،ياأأ،رقا :،أبادالا
 ط اة،  39: ص. ه1/1401:اا   اي ا  هللا، ر  و ا أن إ

اجاارياا،رقااا . 
)2(م .  
)3(جريا:31275:صج3275ح،:31663:ص2103ح . 
)4(ا :،سم،ريا،ج10/385ا،سم،ذي،ريرا،:5356:ص .  
)5(ط،اادار،وآوطر،نا،وام1/2009:ا .

1197:ص2:ج 3625ح   ا ا ،  أو ،  وا ،
 . 356:ص:5ذي،مس،ج

)6(ج،سم،ىاتا،8:ا487:ص . 
)7(ط،ادآرارفاةدا،تا،ان:1/19739:ج. م279:ص .  
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  .)")1ءاادُر: "وأدةل
 . اأإناأة،وذ: وأال 

  : اأيار
نازواالهأدا-هللاواا-أوأن

هللاءإنابال :اازلاوذ،ا :  
1-أن،ادااوو،ونالااد

 زدة وا   وأاواة ،ا   ا أ  ارو وه"واة،
أن، (وأا،وا،)حاتت"ااد

  ل  ،ا أ ل ااد: "زًا "ه ذ   ، ،ول ؟
ه2(أ(ادناأإن،)3(.  

أ  ء وه ان ا   اد ا روا وأ،ر أأو ذة،
وهللاام4(و( .  

 دراج؛ دى    وإن و-و ،ا زدة  ن أن  ل  أ ن
سا-راواوياوتاءاهأنإ،

نإاو،اإلا.  
 زدة ا أ    أن  رام اد"وا ه" وه   

 َْاداَُْو،َث ِّو،دةاهنم
َرُْدة5(ا( .  

ل،ابااأدري : (و (أو) :ذ (أنأ
 وانا،وهة" وهااد"منًا

  . ل،واد
أ ل :أنارأأن،اد،دةزهأنو

م ل ،  ًا ً اد ا ن إن  ورد، اب  
يا–هللار" :نوااانإذاده")6(.  

  .)")6ه

                                      
)1(ج،سم،ا،زاقا:1155:ص . 
)2(ا :أ،ج،سم،ج338:ص3:ا،سم،ذي،ريرا،:5358:ص . 
)3( جرا،سم،5:ذي356:ص .  
)4(اا .  
)5(جا5:ا359:ص  . 
)6(سم،ريا،10/355ا . 
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2-و،رةرو،ادوهللاابأب
هللاراجأ،ادإم):تا (لأياإه :

"و  هللا  هللا رل  أء اد،: رأ ن  : ن  و
  .) ")1ن

هللاراساألو)ا" (اةُروي
ادنَْا2(" أ( .  

هللاراالو" :،ادنأهللارنوااَّ
ذبار: (ذ(،هللاو،ننهوذ،

 اص  وو هللا،  و ،  واة ،  و وص، أ  و .
،ناهو :وأ،سهللاونو

ي  وإ وأب، واي، ،  و د،  ا و ،ا 
ب .وا،قإوأ،وأ،وا،و،ردربزيااهو

 ،ا   وو ،  و ،  ون ،  وزد ، أ وا
م")3( .  

اداارناوأوهللاابأء
 أ  اي ل   ، :" و  هللا  اأ غ،

دأ،إ4("أ( ًاأنو،،ورهللاأنإذنضن
ورأيو،اجدةا،ادونازهلاأن

 و ، واء   أ   ء ا؛ –ا م ل 
هللا ر -ا ر - " :،  وأٍاُِْرَك ،ٍو وورٍع واٍد، ٍ   

رأوأوَُْأ5("وآراؤ( .  
اأو،دةااءنأنلضو

ن؛ىدهو،ادب،نوااا
ااااأنأ-اواعاساصأو

وهللا– ًاارأووه .  
3-د ل ًالاادوأار

                                      
)1(ج،سم،ىاتا،5:ا150:ص .  
)2(ج،سم،ا،5:ا419:ص   .  
)3(ج،سم،دازاد،ا4:ا368:ص .  
)4(ج،سم،ا،زاقا:1154:ص .  
)5(،زاا :ط،اادار،نام2:ج. م1/1991:إ261:ص. 
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أن  ااز، أد ر  و ، دون اب ا ا و ،ا
وهللا،اد" :مننآ

اران،مااادنب)1("اإذا،نو :إ
انأن :بانوباداأوراران

ارجال،،ا،امانوإن
هللا ر ازي ا م اب )2(وا أ  و ل، و  هللا " :م ن

ووداادأولانوه "نآاناد
اد؛ارااأن،هللارونواا

انإذ" :آنا "ااال،ة
 . )3(ااد،الارري

 اء أن و ع، د    ذ  واأة ا ن ا وأ
أةان،إذاواد،ملاو،ا

  .  اا،وطأنضةأوة
اامدونادبااأهاياأيااو

  . ) ")4أا،واابر: وأاباد:  "رهللاإذل
ااد: ااا :  

   وا ا ر ذا إ  ااد، ازاب إ هللا ر 
ذاااأوإ،و :  

ء)رارا" :(بوه،ادهو،بو
  .)5(". وه

الو :لًادا" :،ًذأ
ساهللاءإنوااكو،إأاذ6(" و( .  

  . )7("وابباواأةةأوة: "ولماوي
ءو)ا" :(أل،اداابو :،حباارىإ

                                      
)1(م .  
)2(ج،سم،تا،زيا2:ا251:ص . 
)3(ج،سم،ذي،رير5:ا360:ص . 
)4(ط،رفا،دانعنا،زاأ :1/200711:ج. م

 . 172:ص
)5(جرارا،6:ا422:ص . 
)6(ج،سم،ا،:2949:صوا، :ج،سم،ر،ا8:ا437:ص . 
)7(ح،ويا،سم،14:ج80:ص . 
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  . ) ")1رلهللاهللاو !نهللا :؟لأ،ل: وذارًل
أنأوا،باواوو،و،

و.  
اال" :َباكو،ووأ،وبااو

وأَأ،ووة، :وأوعوأو،ل
وروي" :أاكباو،ب")2( .  

دأ ذ  دل و ،و  هللا  ا ن   ااد اب أن وا
و،ة :لهللارأأ" :وآوهللاهللالرج

ل  ر    :"با أ وا أوّوا، رّوا ")3(
ا. 

ل: ووهللاّاأّنهللارأ" :ّأوإّن،ّاواّ
ّا :واءّ4("ا( .  

ل: وأأ" :هللالرنوهللا
،واادأننواً؛ا،ووا)5("ارسواان

أاابكاب؛أواده،
او،نارهوهللااكذو،هللا

اا م ل وا ،  ا" :و  هللا  ا  وار أن ااب
وا،أ،و،

                                      
)1(ط،ةا،ا،ااأ :1388ـ- 19681:ج. م67:صر،

اادار،عنعاف،1:ج. ا77:ص . 
)2(ج،سم،ريا،356-355: ص10: اال،" :ولأا

اوع،مس،" اوة،وأإأنا،واب: "ل: اب
 .  103:ص1:ج

)3(اأرواه،ج،س5:م264:ص .ال :و،الرورأرواه"ا "،ف
مووا،الرألور ."،واا،اأ :

 .131: ص5: ج. م:1/1994ماا،ااة،ط
)4(،ان)نان ( :ط،ا،وطر :

ج287:ص2:ج. م1/1988 س، م ان، أداود، ،:4ج85:ص س، م ان ،ا ،:5417:ص  ،
يان،رةَْ)يا(، :وآأ،اا،

232:ص4:ج. م2/1975: ط ا   ، و ،  .ج: ا س، م ،واا  ،5:ا
  . 160:ص

)5(ج،سم،اأ7:أ201:صالو،" :الررو ."
 . 159:ص:5اوا،مس،ج
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وافاافأاذ،أن: وا،ل
أنزو،ذاو،عبذوا

خو1(" ل(.  
ةا  أ     وو ،ارو ا د ده  ال وأ

م2(وا(وأرأوهللاو،ااهواو،
إ .  

 ا  لو إذ اي م  : "اد ا  أ ل   ن 
؛أوًباو،نو،وراب؛ا

 إ،هوراو،باألانإن
أوك،ةامودياوأناكاأدة")3(.  

  
  

                                      
)1(،سم،ح،وي4:جا80:ص. 
)2(اناهذأوأ؟وهللااهللارواءاا

أم: "اد،لاي  وأم أا
لذو،نذنو،هةوهللا

وهللا ."ج. اريا:10354: صاالو،" :وأ
تواارويو،نذوأن،أر

ا،يو،نج" أ،سم،ر:8330:ص .  
االو":اوا،أل :ةألو، :روىو،

وأ: رأرلهللاهللاو،ًلد: دأل
و،ًأوهللاهللالررألهللا

 :ا وهللاهللالرن،و،ًن،ها
رألل: واوهللاهللالرل: أأ؟ااأ :

 و  :يا أل ا ورأ اوات :ل ن اب؛ ا  روي ء أ ا
اأنا  ب ك    د ل ا   و هللا 

ادإذارأقاتإرألوهللاارأسنأة
اج". وارا،سم،دازاد،ا1:ا176:ص  .  

االو " :بأُرضمتأنرةاةوا،إه
،ماذدةهتإاو،ادةزان؛ا

،ناأمأذأُياار؛أعاأان
وام اة  ا ط". رأ ،ادار ،وا اا ،   6:ج. م1/1986:إ

  . 22 -21:ص
)3(ج،سم،ريا،10:ا355:ص .  
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اا :ااتلا:  
هو،هزز،اتااتالا
تاهاو،اان،مأوههمأو

رًأنً،وااوهواناضأ
واالااءأالامءو،هللاذأ

  . نةوججدوناوان
ر ا أ  واؤه، ار ات ه  وا  ط ل،  و

أوهللا،ذفأو،م .  
ااه: اما:  

الأاههللارءاناإدة :نو،وازا
  : إادةنالء

1 -ا :  
 وأوا اأة، أو ن ًر اإ ل ء ب  ام  إ ا ذ

ءدم،وإننً؛نوإنا: ا،ا
أن  رأ    أ  وروي ، إ  ا رق

  . ))1داباأس
اروي؛ااعأءاناوااوأنةاأوهللا

  . )2(اء :ءول
2 -ا:  

  ء  ف،   ًا ا  )وا" :(أو رأ  إذا
،اأأورأأورأواأووأوءحأوإن

ااةًاوايو،وإ،اوينإن3("ا(  
3 -ا :  

اددوو،اامباإاذ
                                      

)1(ط ادار اط، ،ا أ  :1414 د125:ص4:ج. م- 1993ـ  ا ء ،
  .  193:ص2:ج. م- 1986ـ1406/ 2:اا،اااا،داراا،ط

)2(،رونااأ :،ا :،اتراا
ج. م1991:!/ط  ا  ن ه 4:وج26:ص س، ام ا  اا وا ،418:ص3:،

وا :أ   ا ا ،ا   أ،ا ا دار ،ا اا د
  .124:ص3:ج. م،:1/1997هللاا،اا،ان،ط282:ص2:ج. م1/1989:ط

)3( ط: ا ،ا ادار ،وا ،ا   إدر459:ص2:ج. م:1/1994ن  أ ،
،اا،ةا:ط،بادار،وآ:1/1994345:ص3:ج. م،هللا

ادار،اح،2:ج. ا355:ص. 
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اددأناء: أ :ابقهإذا: "وااز،لاوي
   ن وب ،  وا ، أم  .ا :    أن

 ف و اد؟ س   ،  ً اب  .ا :أن او
باباوأوا ،إ لادد،ن

مل،ا)ا :(او،امإذاأةاءولا
  . )1(" وايادد

4 -ا:  
أنالو،ااأةاأونًرمبا

قون،ااه2(ا( .  
  :اأيار

وإمامباأنهللاوايياذود،ط :
،ون")3(وأزواجاهللاونءوم: "روىأل

  . )،)4ودوإعواص
،نأن،ءانلاوأاال،قو :

"ال :ءابأرو" :رن"ل، :مو
اداءانأنو،ان5("أ( .  

ناو"أروىا)6(لأه" :هللالرن
اوهللا"ل، :الو،اوياا،ءار :

ًأولدو،دا،رعاااااراءاأا
ءاتارياأو،بااو،راانان

ااعأ")7(.  

                                      
)1(ط،ا،نارو،وياف :3/1412ـ.134:ص3:جوا، :

اا،اطا،مادار،:1 /14172:ج. ه686:ص .  
)2(ج: ا،سما،اج157:ص3:ا،سم،ف،داويا،:3506:ص .  
)3(ج،سمااا1:ا105:صا،و، :ج،سماا،2:ا282:ص .  
)4(ج: ا،سما،ا157:ص3:ا .  
)5(ج،سم،رونا،4:ا26:ص .  
)6(ج،سما،152:ص3:أ .  
)7(ج،سماا،2:ا282:ص .  



الخاتمة
نتائج التي اشتملت عليها، وهي: في نهاية هذه الدراسة أشير هنا إلى أهم ال
1- كراهة صبغ الشعر بالسواد للرجل والمرأة، وأن هذا أعدل األقوال وأوالها 

بالصواب إن شاء الله تعالى.
2- أن صبغ الشعر بغير السواد سنة متبعة، وال حرج على من تركه لثبوت 

كال األمرين عن الصحابة رضي الله عنهم.
3- أن الصبغات الحديثة تلحق بالقديمة في الحكم، غير أنها تحرم إذا 

ثبت تصنيعها من مواد ضارة أو محرمة.
4- أن المحرم ال يكره له الخضاب بغير ما له طيب، ولكن األحوط تركه 

واجتنابه للشبهة.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
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الخطاب الفقهي 
المالكي وحراك 
مجتمع المغرب 
األوسط الوسيط

)المجتمع الشلفي أنموذجا(

ذة.غنية عبايس*

 * - جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية – قسنطينة- الجزائر.
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ملخص
شارك الخطاب الفقهي المحلي المالكي في تنظيم المجتمع والمجال الحضري داخل “المدينة” بالمغرب األوسط، 

ر عن عالقة الفرد بالمجتمع والمدينة أيضا. فهو يعتبر األداة الفاعلة التي تعبّ
حمل هذا الخطاب عوامل التحضر من خالل تنظيمه للعالقة بين المعطيات الدينية واالجتماعية من جهة والمدينة 

كمركز للتجمع البشري من جهة أخرى.
لهم مسؤولية  ر عن فعالية سلطة الفقهاء في تحمّ ه استطاع أن يعبّ بيته، إالّ أنّ ه جاء عاما في غال وعلى الرغم من أنّ
تنظيم الوجود المجتمعي الريفي والمديني داخل المجتمع الذي نريد البحث فيه وهو المجتمع الشلفي في الفترة 
الوسيطة، والذي ينتسب إلى منطقة لم تعرف بعد توجها عميقا في الدراسات األكاديمية المحلية وحتى األجنبية.

ية المتوفرة  ويعالج موضوع المقالة حركية المجتمع الشلفي من خالل النصوص الفقهية الواردة في الكتابات النوازل
لدينا مثل المعيار للونشريسي، والدرر للمازوني االبن، والمهذّب الرائق، وتحلية الذهب للمازوني األب من خالل 

تعامالته،ذهنياته، تطوره...
ها تساعد على توضيح رؤيتنا لهذا المجتمع المهمّش. وعلى الرغم من أنّ المعطيات المعرفية قليلة إالّ أنّ

Abstract:
          Al-Maliki’s local jurisprudence has contributed to the organization of the 
community and the urban sphere within city in the central Maghrib. It is consid-
ered an effective tool that expresses the individual’s relationship with society 
and the city as well.
          This discourse brought about the factors of urbanization through its orga-
nization of the relationship between religious and social data on the one hand 
and the city as a center for human gathering on the other.
          Although it was a general  for the most part, it was able to express the 
effectiveness of the jurists’ authority to assume responsibility for organizing 
the rural and urban community presence within the community that we want to 
explore - the medieval Chalfi community, which belongs to an area that has not 
yet been thoroughly studied Local Academy and even foreign.
The subject of the article deals with the mobility of the Chalfi community through 
the jurisprudential texts contained in the available monastic writings, exemp: 
Elmiyar of the Elwancharissi, Dorar Elmazouni, Mouhadab Raik,Tahliat Eldahab 
of the father’s mazoni, through his dealings, his mind, his development ...
Although little knowledge is available, it helps to clarify our vision of this mar-
ginalized society.
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مقدمة
لقد أبرز باحثو علم اإلسالميات )Les Islamalogues( الغربيين خاصة منهم الفرنسيين خصوصية 
وأهمية الفتاوى والنوازل الفقهية في التاريخ االقتصادي واالجتماعي والثقافي اإلسالمي عامة والمغربي 
بصفة خاصة، لتكون نقطة تحوّل في كتابة التاريخ الحضاري والمونوغرافي المغربي من خالل حركية النص 

الفقهي، وتغيير النظرة التي كرّست فقرها الوثائقي1 . 
ومن بين هؤالء كلود كاهن )Claud Cahen(، روبار برنشفيك )Robert Brunschvig(، الهادي 
   )Jacques Berque(2 والسوسيولوجي الفرنسي جاك بيرك )Hady Roger Idris( روجي إدريس
وغيرهم...، هذا األخير الذي ساهم بشكل كبير في لفت االنتباه إلى النوازل المازونية الشهيرة3 ، والتي 
يا، مغاربيا وحتى أجنبيا، ومن ثمّ االهتمام بتاريخ المدينة والمنطقة  أخذت الدراسات حولها في االنتشار داخل
لت-حسب الكثيرين- المرجعية الفقهية المغربية الشهيرة التي أثبتت نضج التجربة  التي أنتجتها، فقد مثّ

في مجال الكتابة الفقهية المالكية. 
ه من خالل العديد من الدراسات التي حاولت الخروج من  باحثون المغاربة منذ سنوات هذا التوجّ تبنى ال
التناول الكالسيكي لتاريخ المنطقة المغربية، ومازالت محاوالتهم مستمرة، فمرونة نص الخطاب الفقهي 

تساعد على طرح العديد من المقاربات ومعالجتها وفق معطيات منهجية حديثة.
وتبقى الصعوبة التي يطرحها النص النوازلي عند الكثير من الدارسين هو كيفية الفصل بين الواقع 
االجتماعي عما هو افتراضي فيه، وإن كان للباحث محمد فتحة رأي مخالف في كتابه: “النوازل الفقهية 
ـ/ 15-12م( “فهو يرى بأنّ هذا المشكل  والمجتمع: أبحاث في تاريخ الغرب اإلسالمي )من القرن 6 إلى 9ه
لم يطرح عنده بحدة باعتبار أنّ تعامله مع النصوص النوازلية كان تعامال انتقائيا، فهو لم يأخذ منها إالّ ما 
ه يعكس الواقع4 .وإن كنت أتفق مع الرأي القائل بأنّ الخطاب الفقهي هو خطاب مجرّد ال  كان يحسّ بأنّ
با من نصوص عامة مأخوذة  ه ينطلق غال يتحدّد بحدود الزمان والمكان وال بحدود الوقائع-إالّ استثناء-، ألنّ
تالية: ية ال عن مصادر فقهية ذات طبيعة متفاوتة، وهو ما شدّني لدراسة مثل هذا الموضوع وطرح اإلشكال

هل يمكن معرفة حراك مجتمع المغرب األوسط الوسيط في نموذج المجتمع الشلفي المهمّش من 
خالل األهمية التي اكتسبها من ظهور المؤلفات النوازلية والتوثيقية وحتى المنقبية التي أنتجتها نخبه؟ 

ية لكتب النوازل والوثائق على الرغم من عموميتها وتنظيريتها  أو بمعنى آخر هل يمكن اعتماد المادة النصّ
أيضا في معالجة قضايا مجتمع صاحبها، وماذا عن مجمل فتوى هذه الكتب النوازلية، هل تنطلق من الواقع 

يقترح رأيا في قضية تهم تلك المنطقة؟  يه المفتي، ل الذي ينتمي إل

1 - محمد المختار ولد سعد: “الفتاوى الفقهية والتاريخ االقتصادي واالجتماعي الموريتاني- وقفة تأمل- “ الكراسات التونسية، 
الثالثية الرابعة، 1996، ع.XLIX( ،175(، تونس: كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة تونس األولى،ص-ص.14-15.

 Miquel André,»sur les lieux«, RMMM, 1, V. 83, )1997(,:2 - نفسه، وعن عمل جاك بيرك في النوازل يراجع
.p. 135-138. V

 Houari Touati, » En relisant les nawazil Mazouna marabouts et chorfa au Maghreb central - 3
 au XVe siècles «, Studia Islamica, 69 )1989(, p.75-76; Jacques Berque, »Les hilaliens repentis

 ou l’Algérie rurale au XVe siécle ,d’après un manuscrit jurisprudentiel«, Annales,V.25, 5)1970(,
 p. 1325; Berque Jacques, » En lisant les Nawâzil Mazouna «, Studia Islamica, XXXII, MCMLXX,

.)1970(, p.31-39; Berque Jacques, »Retour à Mazouna«, AESC, 1, V. 27, )1972(, p.150
4 - محمد فتحة: النوازل الفقهية والمجتمع: أبحاث في تاريخ الغرب اإلسالمي )من القرن 6 إلى 9هـ/ 15-12م(، الدار 

البيضاء، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة الحسن الثاني، 1999، ص.21.
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ازاوااناا:  

   ،ا ا ا ا   أو و راا ه
ترااموا،راّةصضل

درة و ،د-ّ  -  با  ا  ا اّرات
أاادوارؤو،و.  

    راتاوىدصاصاو
رخاااوا.  
  و إ ا ،زوا ا ات  ودة ل 

 و اارس م   ذ إّأّن ،     د اع د
  . 1لااهللااوي

اانااءو: "ازلاررازو"2،وىورود
زوا،ذأّنّإ،زوننازل

  ا ،ا ا وا ،ا زو رة  ن ا  ازل  وردت
،اارأوااادّياالوا

 اوازا ا  ا  ن ذا ،و ّأ ؤ ّي ح ،
د اا  ا  ا اي ار  ا أو ازا ا

ا،واواص؟اهزارااا  
زأازوازلارراطر

زوا ا    )ــــــــ.883ـ -1478م(  واه    اي ،
ّيواااا" ازلا"ا،

 " :رسّاّو،زوا
  . 3..."اّاووااازل 

                                      
1-وياهللا :ج،بار.1ءاارا،-وت :،ااص2007ا،.21.  
2-ج،اا،ااط،زوازلارر1.ار، :1335ج،.2ر، :1336مو،

ررا3،وماتاهو،اءأ
ا2004ا.  

3-اأ :ّوا،ااجاجا :أ
ج: ؛ا482.م،ص/2002ـ1422ز،دارامواوا :هللااري،وت

و إاف ور :اج، ا و ،اا هللا  ا  :ةا   ب
،2.ج.ا، :،ةارات1398ــ/1989ص،606-605.ص-م.  
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ااوااصمّانان
 أن   و ،ا   "ا ر " اء ا 

اأوار.  
اّ،ءاالانىإزوّ

واارو،"اوا "يايااّ
.  

بزااتاامّماو
 زوا ا  )ـــ.833ـ/1429م(ا را ارات   دوا ،

يااةاد،،ااا .  
تتاهاانأقاواو

اراابّاط ،ت وذةا
اي 1وأااناّأّنضيوا، /لأوديااا

اي  ا /ان ا  واة، د ه  ّوأ  ادي، ا
اتأوااّ،اتة2-اميوا

ا  ا وا و اب ل وا  ا و- أّن إ
أإنابوةاارف3اودا،

هواءاّأّنذمنااديابأّ
رواااوداااوياّو
اّراورةاّ،افرواديا

  .4واء
اةومةانوّافّرفا

طا ا  ،  وا  اء  اة،   

                                      
2-،دياعطرة :،ا1997ر، :14.  
3- :34.ص. 
4- زوو: ا ،اا 5.اب ة : ؛ ا وا ن ،)م1388- م/1235ـ-791ـ)633ء

 ،ا  را  ر ،وا ازا :، وام داب 
   ،را افإ ، : ادرم ، 1424ـ-1425ـ/2003م2004-م،

  .33.ص
1-زوو: ا ،اا 99.اب  ": ؛  رر وم اازل -اا

ذ-"،راراانااتا، :ما،ري
راوواراتراا،و)ارات(،149.ص. 
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رو ا ا  ة   ا وا ا را أ
ا1أثّ،ةاأونايا،ةان

ةاتاوأاأو"ا "وااد :  
 .ازت -
- اترا. 
- اا. 
- واواارسواافو2. 

ااّّ"زواازل"3وأازاا،
ّاّااناب،ودإ :»...إذدرره

و  ام، ت ّي او ام، ازل ّ وت اب، ر  هللا  
إت،سواّ،ساإقإدراكعا

 م  ...ازل  و و هللا، ر اا ي  و    ّ
و،داتاّااأوةو،ما،داتا

اءأواتاابيأولأ
اّأو،اامل4»... ااساأأّن،)ــ.914ـ /1508م (ا

اياأبم،وناّب5اازلازوره
ادهءازل6وا.  

دة  ا  ا    ان أ  ه ل و
ما،وإنأاي7اتوادوّفاواد

                                      
2-زوو: ا،ااب2.ام: ؛وازلا :150-149.ص-ص. 
3-ة :ص،ا157-156. ص-ا.  
4-ا أ ن زو ازل  ا 1478-م/1441ـ-883ـ845رر  : م  ر":ي دور

وااازو)نا15نام20إ"(؛Jacques Berque: «  En lisant les 
Nawâzil  Mazouna » p.38./ Berque Jacques: L’intérieur du Maghreb XVe-XIXe siécle, n.r.f. 

Editions Gallimard, 1978, p-p.29-53.  
1-زوازلارراط. 
2-ا :و  ،ا اء: ت اار ، أ :،ةا اح 

 .،.612صم/2006ـ1427
3- :،موازلا148.ص. 
4-  د اط ا ذه و ة؛ ، ا ا اديا  إ :

،نرادي480.،ص2.اا إ؛ :اأنااناحإ
،ن1.وااو، :و،ار،اف
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  :» ... أ اء ّ ار ّ...تر  ّأ أن  
،وإ  وان ا  وي و أ    ا   ون
ذّا،ّتهللاوإوأة

اط و ا ل   ...دوا ات دة ه و ا ن ّو
واد ا م... وف    ا ن ّ  اا ي ال و

ّتاووواعكا... «1،
ماياماطااوارةإـ791-790و/1388م.  

آا،وايدااّ2إىاراتا
 ا ع إ وأرت اّن ف   اى اذج )ن  

اط،)م/1388ـــ- 791ـــ790 ا قرّأ
ا أو دة ّ  و ّب ّ ا 3أ إح 

...":فو ود وءة ذوي اأ  وأراء أ  ء وا دة
أ ت اب ا أب  ا  م  إذ اب  أ ت و
اونترأأنىأوأة

 ّذوإوانايووأا
ءطاوالةأوإوهللات

  ."...4وداءوإننهاء
دواتادةواوأةااراابّاّو

واعا واد افمو ا 5ةوااأو،
واوادةواارات1ا.  

                                                                                                                    
 ،ا م/1945ـ1364ارف ص2.، هللا608.، ا  وت: ؛ ،ا ا  :بادار

،1403ـ/1983ص،صم، .12،187. 
5-زوو: ا،تادة .1. 
6- :اونراوأوبا8-9ــ /14 -15 ابو:"م،

اازل   ل  اا" ، :،زوا ا ء ، ، 2011ص ،-
  .59-37.ص

7- :50ص.  
1-اع :2ور،و : :اوص،وبا.50.  
2-اماوأةااراابّاط :

" :موازلا"ص،.147. 
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هبزواوراءااتاتو
 ّاا،صا.  

ابالااادياكا:  
 درا "و اب  ا و " ون ص أ"ا " ع

   و اب   ن ا اازإ  ا ا اب
واراتاادي ادرا   ّا ا وات وزرا ر  وه

  .2ااء
  اوي، ا وا اب ا  ن ا ّ اي واأي

إّوأ،راام3ا.  
؟حااازاالهوااا  

   را   ا  ازا اص اد  
وع"دا "اارضم4أراضك،

سأأراكو،وورواؤ5زعإوأرا،

                                                                                                                    
3- :148-147.ص-صا  ار : ؛ دة ،ا ا   ا و اتا

إاف ،را  ، ،و  ام ،و   ،را  ا :
،2001ص2002-م 95.م، ،وأ او ا  ر ر و أ103ّ-95.ص-ص: ؛ ؛

   ّ هللا ا  : ا هللا ا  اول ان  ا : د
 .21.اا،ص

4- :ص،وباا56.و.  
5-وادرأّنأاىو،روواديا

رفنراا،اداراراا
ا،نابوا :أا :دسانالباديطا

وت : اة-اي، ص/1983ـ1403داراوق، ص، 57.م، ،63 ن : ؛ن ات ث
 إ  )Drei Jahre in Nord Westen Von Africa(ل ، :اا دودو، اأ :ا

ا،زوا1979ص،ص،224.م،230؛  أاو:L.Kergoat, Paysan au Dahra Oriental 
(Algérie) Djebel Bissa, contribution à la connaissance de la condition paysanne en montagne 
forestière (Essai socio- historique), thèse E.P.H.E. VIéme section, sous la direction de 
G.Tillon, Paris, 1972; Richard (Ch.), Etude sur l’insurrection du Dahra./ Atallah Dhina, Les 
états de l’occident musulman au XIIIe, XIVe, et XVe siècles (institutions, gouvernementales et 

administratives), Alger, office des publicationsuniversitaires, ENAL, 1984, p.336-339. 
1-  ا :ءاارا ،ا اازل  وا :ات  ا ا رات

وا -،ةاحا1420ـ/1999صم،ص،.121،123. 
2- اد وة  ا رض اوى و  وّ ّو ،و ّ ت

أ ل ا ،ا رض  أ أو ،ارو  وز اد ء   :
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،ونث1اااأود
  م/1367ـــــ767اي  ل ز أ أن   ازو "ع"،  

) ااأال) ن)م/1450ـ.854ــــ ،
ءواارضه :»...إوسوأرض...دونو

 رأى  اب خ   ّ م إّن  ،ا م ا ا  
...«2.  

ا ج ت   و ،ا ال  ج أ اب ا ّن
ارادنا،ادز3.  

ر4واة5واوانةاووااتو،.  
 واهثاابا وردط

او ...«: ا و   ره  او  ا  ا 
اناراربوزحورو

                                                                                                                    
 رةاب  ا-اازل ل -ر ، : ،اب1997،م

63.ص ر؛ رج وأ : ،ا ار   ق و اب  :د د
 واج را ، ا :ر ،أ أ  : ارف، ص1991ة - م،

 .325-323.ص
3-وياهللا :ج،اص2.ا،.371ا: ؛صا،.121. 
4-زوج: ا،اررص3.ا،-96-94.ص. 
5-اوامآواوروارضمأنراأوارام

ألا،الاننأنرعوا :ا،ا
65.ص   : ؛ ،اا  ا ورف ا : ، ر ا(داراح

  .62-57.ص- م،ص،1986)اا،وس
4- رام :رعأيرسارضّإأ،ارام،ا

أ ص: ل ،ا 65.ا   ص: ؛ ،ا 64-62.ص-ا را و ؛
ا،راص :،بواوإءوىباوابارا

ج6.ج ،.8.ّ ، : اف اء  وت ،ّ  -طا : وف- داراب وزارة
 ،ا   ا/1981ـ1401واون ،و واة روا ارا د و م؛

زوج: ا ،ا ط3.ارر أ او ة؛ ت أو: ، ودب اء   ا  
)زواازل(،اا،)ة(و،.137و.  
5-ةا :ررو ،ا دون راة ا ا ارا  ا :ع  إ ر

 ان 13ا ان  إ 15م اّ،ج: م، وتّ.2دي د: ، ، ،1988اراب
  .64-62.ص- اا،ص: ؛206-205.ص-ص
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  .1»أارأوناسأم؟
 ا أر  ال ل و أ  وإن ،راا  و 

ا اا  ا ازا اص اد  ّا ن  ،ا ا
أّنداّأأم،ااهوريوا

  إ؟
ّّأّإ،رةرياطازاصامّ

–-امرياطاءاتراتإ
  ا ا   رو2أ اء ازا اص   ،

ا زوا  ) م/1478ـ.883ــــــ(دة ــــــ(وا.914ـ/1508م (را    
وونوإننزوا)ااذة(ّّأّإ،

انانرةازور3.  
ّا زوا ا   ا)واا(أ  إن ري وا ،

إنووزوإنو،ىأّأأما
ا   ور  إ    أن ارة زوا را اا ،ا ن

او،اأواّإإدةاااىأدةوا
ااو،ازواراانّ.  

وا ا وّف واد ات دة ط ى و   د
وازو،ذجااهىإردو،وتا : »

عاّأوزوانهللاهرنزووآع
نوو،اناااالوا

ةذعاّأهإااهدتإأّنه
اواودّاأّنوم

انإبّوأتاواان
ذإذأووتو،اأذ
نااتو،ذاارااا

ر  اّن دة   و ااء   ار، اا أ إذ  
اردامناأندةاوااق

                                      
1-زوو: ا،ااب103.ا.  
2- :ص،ا292- 291.ص-ا.  
3-ج: ا،بارص5.ا،-108-107.ص. 
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   اف   وره ا   ا     
ا إذ  ن ا إاج    أن إ أ   ن ا ود

اووهذتوناااول
وإنّاوأرهوّهوأااو

ا أن   زدت ا  رأوا    روا اء  ة  ذ ر
1»...و.  

 ل أى وذ ل أوس ا  : »ة راد ا ّب وإذا
أو وذن إدإذا وارأوادإاا

أورنوإذو،اادو
اواوذا .«2  

سىأوراقاأاثو -ا
-ة: "وساس"و،

اّا،هذ : »ساسةّأوراوو
حإّأّاماّوفورأ

أّواءزذالو
ا  اع دة وز  و   وهللا أ  ذ   و

ذو3».و.  
 زا ا  ااردة ا ات  اكا   ّ 

،ق ،ا ،روا اة ،ا ،ا ع،  ك دي،
  .،ودراها...ات،ات،ااض،رن

)زوا أوازل ودب اء   ا  و (ط  ز 
اا :  

ااواطاااا)وراقد159،
زواازلرةىاو،دي،وا(وا،ّإن

ّأ-ا-إرأأوا.  

                                      
1- :83. و.  
2- :139. و. 
3- :131. و. 
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 ازلطااي :ا،ا،فوما،ةا،ا،رةا
  و اح ، ادات، وات، ازات اد، اع،  ،وا

اد ىازاص .  
 أ  إ رة اا  ّأ أ  اط، ا  ّ أد
،     اط ا ّ درا   وا م، داة

ارورأ ّّ،ت
أواارإدلاوا.  

تو ت ا    أوه اي م أّن ال   ّو
زواياانااازإأقوا،او

 ّ و ، زوا  ث و ،ا  ت  
  .اءّوادااوااء

اواابالاارة:  
  ذااابا؟

ااباإياراااماورةا
صاعاااأردتّأّإ،اوباازإودوره

و،أااواااددرانا .  
 ات ا دت آ ع  ا ا ل  ا ا أ

 ا ا أوء  ت   ا ودب اا :وادي ء
زوا1ا،ر،وهللاءأوردّ

 انوا أ  وو   ا اوااء2اي و
) ارن ) وح وأ ا ر زم  رز ارن ن

ن)يأااياوااراغاونار 
962ـ/15553)مّأّإ،بزواواديءروايوا،

  .ياتتدةاصى 
  ا  ات ه  ا ا ر  ا اا 

اوااااّأ،وبا .  
                                      

1-طا،واتاااط :ك/2343ر) .ورة .(  
2-داود" :زواردط"،رةا،)

  .2004ري،(، :اارلات
3-وااطااو :زوط،ارنوارورزت)و

  ).(،ادقا)-اا-ان
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،ىأرةّورةراواإااتدعاا
وا    ن  1و ،و ورة، را ،ّوا اا  

زان -ذا-ّرااأّنرواااو
ق ا ا اع ّت أّن ذ ، ري ا وأّن ،  دة

وااثارا2.  
وأّن،اااااسء

ناّاوا89ون15و14/اإااّوم
ا وخ اان   ا ّا ر  نل ا ا ،

لا  ا ا اء  وا واا   ورو أد 
3ا. 

 
  

                                      
1-ا   : ،ا ان ا  ا ان  س   او ااراذ

  .76.م،ص2007دارل،: اء
2-ذا ا  :،ا ا  رات ااي، ان  ذج وا اف

  .113-112.ص-م،ص1989
3-ن: اا وا ا ان ل و اب  ا م،15-14/اوأ

إاف ،اا  ،را  ،ا  را  ام : دراه ،ا 1429ـ -
  .336.م،ص2009-م/2008ـ1430

  



الخاتمة
ر عن عالقة  ا سبق، يمكن القول أنّ النص الفقهي المالكي هو أداة فاعلة تعبّ ممّ
الفرد بالمجتمع ومحيطه أيضا في المسائل التنظيمية الخاصة بالعالقات العامة داخل 
المجال الحضري أو الريفي بالمغرب األوسط، ومساعدة على تتبع قضايا مجتمعية 
عامة، والمحتمل جدا وقوعها بالمجال الشلفي مثل النكاح، الطالق، وضعية المرأة 

بادية، الجانب التعليمي. في ال
باحثين، المؤرخين والمهتمين   وقد توخيت من خالل هذه الدراسة أيضا إشراك ال
بالمخطوط المغربي في العصر الوسيط المتأخر خاصة في اهتمامنا بإشكالية توظيف 
ه ال  ها، ألنّ هذا النوع من النصوص في دراسة المجتمع المحلي، للمساهمة في حلّ
يمكننا إغفال حتمية ارتباط النص النازلي بواقع صاحبه، الذي دفعه إلحاح أصحابه 

والنقائص التي كان يراها ويريد إصالحها إلى تأليفه.
 وقد يساهم هذا التكامل إن حدث في دراسة مستقبلية أكثر نضجا عن “المنطقة 

الشلفية ومجتمعها في الفترة الوسيطة”. 
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قائمة المراجع

 

 

ادرا:  
- اانأزأزوـ(ا.883ـ/1478م:(اررا

زوازلج،ااط،اا،.1ر، :1335ج،.2ر، :1336. 
- أودبوءاا)زواازل(ا،،ا)ة.(  
-  زوا ا    أان زوـ(ا.833ـ/1429م:(ر  اا اب

،ا وأ اة  ا،ديا  ع  ط  رة 
 :،ا1997ر، :14. 

- أساأاا)ـ.914ـ/1508م :(باوابارا
واب و إ ء وى ج  ج6.، ،.8.ّ ، :اف اء  

وت ،ّ -طا : اب -دار  واون وف وزارة
،ـ1401ا/1981م . 

- ادرا: 
-  إ ا:اادي أ  ان   ا  ان إح

 ا.1وان،   و   ، :ر ، ا ف 
،ارفاو،ا1364ـ/1945،2.م. 

-  أ ا :ا ا  اج     اج ا  ،
 ّوت: و اري، هللا   أ :،زوا وا  م ا دار

  .م/2002ـ1422
اج - ج و إاف ، : ،اا هللا  ا ا و

رو : ، اة   ا.ج.2ب ، :، اة  رات
 .م/1989ــ1398

- أ   ا :ا وت  ااراء: ، ، أ :
،ةاحا1427ـ/2006م. 

 .م1955وارفا، :،ال .2آران،ارنأءانو  -
- ااا: 
ل -  أ:  اب رة  ا -ا ازل ل -،

ر :،اب1997م. 
رور - : ان  ا ا  إ ر13 إ م 15ان : م،

 .1988داراب، :،وتّ.2ديا،ّج
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-   : ،اا  ا ورف ا :، ر داراح
  .م،1986)ااا،وس(

- اهللا :،ااوت :،باـ1403دار/1983م. 
- ا:ناواانالوباا14/ا -

اا،م15  ،را  ،ا  را  ام دراه وأ ،
 .م2009- م/2008ـ -1430ـ1429ا،: إاف

-  :ا اازل  اءات اار ، : ا ا رات
واوا -،ةاحا1420ـ/1999م. 

ة - : ا وا ن ازا)م1388-م/1235ـ-791ـ)633ء ،
وا رار،،ا :،مواداب

إاف ، م ادر    ،را  : ، 1424ـ -
 .م2004-م/2003ـ1425

-   ا:نا ا  ا ان  س   او اذ
ااارا،ء :،لم2007دار. 

- ا  ذي :ااا ان  ذج وا اف رات ،
،ام1989ا.  

- ا:اااو ااتراادة،
 ام ،و   ،رافاإ ،را  ، ،و  :

،2001م2002-م. 
 .2007ااا :،وت-،ااراء،.1جراب:اويهللا -
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العالقات التجارية 
بين شمال المغرب 

والمغارب 
من الفترة 

الوسيطة إلى 
التاريخ المعاصر

ذ. وليد موحن*

 * - باحث - جامعة عبد المالك السعدي – كلية اآلداب – تطوان - المغرب.
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ملخص
     ظل البحث في تاريخ المغرب العربي بشكل عام ضئيل وقليل وشحيح، وجل ما حبر نحوه اتجه للحقل 
السياسي وما باح به من معاهدات، وحروب، واتفاقيات.مع غياب شبه كلي للمعطى االجتماعي واالقتصادي 
والفكري،وفي هذا المنحى ارتأينا البحث والتنقيب في العالقات التجارية بين شمال المغرب والمغارب،بالرغم 

لثام حول فحوى الموضوع. من عوز المادة المصدرية،وغياب الدراسات العصرية التي تميط ال
نا غنى  وبشكل عام يحبل الموضوع بجملة من المعطيات استقيناها من معين األبحاث، وأوضحت ل
المعطى،فالعالقات التجارية كانت قائمة بصفة وازنة بين شمال المغرب والمغارب في عدة مناحي وأنواع 

تجارية بشكل لم ينقطع وفق ما تتبعنا حتى أوائل القرن العشرين.

Abstract:
Research in the history of the grand Maghrib suffers from a lot of problems 
including the methodological and cognitive problems especially in the eco-
nomic and social fields in the real history, away from policy and diplomacy.
this article, shows the evolution of trade relations between a specific geo-
graphical area which is the north of Morocco, and the group of grand Maghrib 
starting from the medieval era , reaching the modern and contemporary era 
by focusing on the most resources that tackle this issue ) official resourc-
es, geographical books, al hijaziya travel(, which reaches the a great rank 
thanks to this article, and that also what denies the hypothesis which states 
that the trade was confined only with the European countries without the 
Islamic countries.
In spite of the lack of the cognitive material that refers to this issue. that’s 
why, it is an important research that has already started for the trade rela-
tions between the north Morocco and the whole grand Maghrib, and this 
issue needs the full patience in order to search on it.
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مقدمة
عرف البحث التاريخي طفرة نوعية باختراقه لمام عدة موضوعات تاريخية،وكشفه عن مكنون عدة مصادر 
لثام عن جملة من القضايا اإلشكالية على شاكلة األوضاع االقتصادية والمبادالت التجارية  دفينة تميط ال
ونوعيتها.وإن كان الفكر التاريخي األوربي قد قطع أشواط هامة في هذا المضمار،من خالل النهل من نهج 
مدرسة الحوليات عبر أعمالها الرائدة من طرف جهابذة هذا االتجاه وعلى رأسهم فرناند بروديل،ولوسيان 

فيفر،وجون لوي مييج في بحثه في المجال المغربي.
فان أقطارنا المغاربية الزالت مثل هذه األبحاث تظل في ظل الشح والندرة فجل الدراسات انصرفت إلى 
الجانب السياسي والدبلوماسي وما باح به من حروب ومعاهدات واتفاقيات،وفي هدا الصدد ووعيا منا بأهمية  
“التاريخ االقتصادي” ارتأينا  أن نبحث في موضوع “العالقات التجارية بين شمال المغرب والمغارب”وهو 
موضوع ال زال بكرا،يتطلب البحث والتنقيب بين ثنايا السطور والنتف المنتشرة بين ردهات  المصادر 

والمراجع والكتابات المحلية والوطنية والمغاربية.
فال غرو أن المبادالت التجارية بين شمال المغرب والمغارب عرفت شأوا عظيما برغم من النزر اليسير 
في بطون المصادر والمراجع،وسنحاول بين متون هدا العرض أن نستجلي مسار هذه العالقات من خالل 
التعريف بالمصادر والمراجع التي يمكن النهل منها،وكذا معرفة جغرافية المنطقة باعتبار أن العوامل 
الجغرافية تلعب أدوار أساسية في تفسير حركية التاريخ خاصة في شقه االجتماعي،إضافة إلى  تتبع النشاط 
التجاري بين شمال المغرب والمغارب في بعده الزمني الطويل وذلك بتتبع نشاطه من الحقبة الوسيطية 

إلى الفترة المعاصرة.
وال شك ان الميدان التجاري وسليله االقتصادي ال زال يعاني من نقص مهول في ميدان الدراسات 
واألبحاث واألطروحات الجامعية،حيث يشير األستاذ عمر أفا أن تاريخ التجارة لم يتم التطرق إليها بما 
تستحق من العناية واالهتمام،فمن خالل ما يزيد عن عشرة ألف وثمانمائة رسالة وأطروحة جامعية في 
مجاالت العلوم اإلنسانية بالمغرب منها ألفٌ وخمس وسبعون رسالة وأطروحة خاصة بالتاريخ لم يتعرض 
لتاريخ التجارة حتى اآلن غير إحدى عشرة دراسة.هذا بالنسبة لكل الحقب والدول المتعاقبة على تاريخ 

المغربي1 . فما بالك بالتاريخ التجاري للمغارب.

بنيات والتحوالت 1912-1830،منشورات مكتبة دار األمان،الرباط،2005،ص 7  1 - أفا عمر،التجارة المغربية في القرن التاسع عشر ال
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  ادةاراع

،و را ادة    إت ة ح ارب ر  ا إن
  ا ء ا ارات  ا ك ن اري ن ار

  اع ا  ا ه،زال ب  ار)1(ارات اق  و،
ة"راس"ارباعذاتتراا2(.أن(  

ارأو وة  و د وع اه أراد إن واارس 
وادران.  

  أن  ادرا و د ا   راتا
اراإزا .اورواداااتا

ا  داء از د إ ا  ،ة ات ى 
 اب ر   ات ل را اء  دأب و،و ،را

ن أد أب  ر و)3(ا  اارس  ان ا   و،
 ض  ا ء أورد ا وا دو ان  ر

نااااوواوااأ.ارب
ادراواتوااا.)4(رى 

  .ارديرب
  اربات: اول 

أي أن ،نا أ     اب د دي اط رس و  
أن ذ، ن اا و،ا      ري ط

ند5(ا( .نوج.  
عورضنو،رةااءأةاةورباد
رنو،دأو،اروهازخا

                                      
1،را  ا  ا م ورت أل  ارن،ا اري

ع،را2010-8،2009- 7اد44،2015،ا124،ص .  
  .54،ص2015ورت،دارن،ة،سار،ات2
3االزاااا،ارأ–دا،أ،ذريا48ر  

4R .Thomassy, Le Maroc et ses caravanes, Meurtim édition, Paris, p61, 1845.  
5  ا أ اب  دي ي،دار،اط ادس ان ل 

  .35،ص1983اوق،اة،
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ون،اداباإوبواء،وأود،وأر،
اووا،وا،ااورمأ.)1(  

ه وات    ا ا ا ل  ا ا 
زيا.  

 ا ا  ورة  و  ن  و،دا ل
 ل،سوس،ونونا،و،وتهال 

االابادننراقاادا.  
إاباااأاأو،الا

وااب،واابل.  
،توا،بادااواان ،انو ،وزو 

 وورن، 2(إ(ار  ري     اب ل ا ،با ان 
ذو،اأنرااأو،ااأتاواان

  .قاال
وااوي أ ا ن اخ ص .ن اب د ا ا وزع

،دانوروأوادتادوراهنو.  
اا :اروابالندتا  

ا ت   اا ص واري دي ا  ا ح
ا  ن   را أن د أ أ ون  ا ن

  .ارايءإاار
أرد و،ورر    ادت  )CANAR ( ا ا أن

امرأاوناندرمأ.)3(  
ص اا ادر   ا اة ص را رات م و

ا،ربوابالنراتا" رةرض"  
  

                                      
1رات،ا ا ل را ان ن را وادت دي ا، اري

  .11،ص2010ا،احاة،ااراء،
ر 2  ر ل،ب ا  ،با وود وا  و

،ر،لز1958109،ص.  
3Canard(M);Les relations des Mérinides avec les Memeloukes ;Annales des l'institut des 

études orientales ;1939 ;Paris ;p 73.  
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 ة1(ا(و  ة و ر ا ن ا ن  إ ه
إ"ا " ل"نرهورة

وا ا  و و ا إ ال ا  ة و   ن 
واذو2.واتاوإ،اورااوةاةا

درانن"ن" ياهللااو
ارباإهإ.  

إارنباإاااس
 و،وأ ء ا روا ورر زا اسات أن

ناارنرابإاقاااإهللا،وأ
سارةتا،اتارر.  

 ـا ـ اق ت و ادرات  اا  ذ إ 
 .3ار،واظ

 ن أن   ا بأوا   و را اا إن ارب 
وااازالرنقـ4(.ا( 

ان ن وازات ات ة را ادت ه  )5(ا ر،ا ه 
ا أر  ر  م   ر أن   اا داهارى ،وان

اااح،واوا،.  
أ أ ن و  رو ر  ل از  ا أورد  و

مسرااءهون870م1520 /ه  
با أ ن اري ادل   ة  راا ات  و

ناـناربااارااواأا،و 
دو وباوإبانرةا .اإ

با .  

                                      
أ1 و در اة  أ ة  ا  د  وة ة  و، داور

هاباءأرقاوور،دياو
ا،40وزاناوا20،اابا،

ا:،وااياهللاأ وا" رةرض".  
2اأ رة،ا،ن،وت،ةاداررات،1996رض80،ص.  
3يااعوراوااج.  
4نالبارياط11-9ام،ر،،اد200479،ص .  
  .80ص5
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ناندباتاـواواناتا
 ).1(أاب

ـادـوواااوزوبان
 .)2(ااان

نإرةإهإلابااتذأنادراإو 
ااةاذذةادونباد.  

ا ااراتداانانودرااقا
وواواوااواازلاا.  

اا :اةاراتا  
 ،ب را و ذا ا اة  ا ا  ارب أ

ان اف  إ    ال  1510(ا وا) م1660-م
تا  و، ا وا ق دا أ دو و ان،وان

اواززإاعاهاربااتام،ةاهن
اابارأاااعوأوب.  

 ان ة  ا ا ات و:اا ور،ا ن ا ر
واناا اج ن اري ا  ع ا  ذ  ،

اانواااا،نا
3(ا(األ، " اكأتاذا
4(أ( "اواجاااةااو"اكواواا

واءوواويواان5(.وا(  

                                      
1ص81.  
2ص81.  
3اةاااوفوقا،اهللا–ذبا-با

 و و را  درات  ر–  ا،رات  و دابموا
،ان2006166،ص.  

4ص166اأ" ىاا".  
5ص167.  
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وواا12 اياد
 ن م وذ س 1558 وه916/م ا ااا أاك ا ه،و

اء.)1(  
اتواولوادورةااناةاوا

ا ،واوف أو  ا أ،واوب ر ةو  اد،اء 
إاياناأو،اراأ.  

تدااووااااكانتوواتاا
 ات  اة ه  رت را ات ان  ،واز  رازا

وراواباوا2(و.(  
ااة: ااةاراتا  

ت،وررراتاإرأوثأن
اد م ،دراو واردا ابل ل ن را ادت ص را ة

كاباطاراتفة،وااةاربوا
ور.  

اااأردورااناانو
ا ا  و،ا ا    ع ا  ا ،

رجااردةاالااانأو،ر).3(  
ان  ا  م ن  ء وااأن ان ن ارة أو و
ه ا و،ا وأاع ا  ا إ   اا ر

 وو ان ن ادأ ن ا ان أة  اا إ انا. 
دراوةان.  

  ).)4ردانااتاووااواذرة
ةا إاء   ا اا    ان إ  اا ال و

ة ف ار،وإدل   ادر أرذ  اا ا إ
"انناا"  

                                      
1واااار،هللاا"اارم،اا،اءا،ء،دون

  .80ا،ص
  .9،ص1983ا،راجا،ان،ان،2
3 ا ان  اد،ان -ا-ا-،أ ان  ا،رات

طاان،1ا،2007195،ص.  
4اناان،داادا،ان،إ،ان199643،ص.  
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ب  ا  ااي ا ا رارا و"با ان
اب   ا "  اران  ا  ن  و")1(ن

اهةارةابا.  
ساراااأناادبذو
أ   ت ،ا ااد م،أ   اا ب إ

)،ء،تزدأوادأومد،،ب.(...)2(  
م،ااا،الااأن

انرإرإنانادر،أ.إفون
  )3(.ارةاداذاااب

  1867و1225/متا إء   ا ا ات ه،أرت
رةاهاافدةو،اماأداءا

  ).)4الابوادت
ا ان  ا ا    ووان  ء ن ا ارة أن 

دوي  ي ا ا  ، )Henri Duverier(  18،أ 
1852 / 1210ازةن،انهوإن. 

ادااارزةاةلأأنناراَو
تدا  ، ا ان ا ات ن أن  ا ،ا 

وناراانوو .تراااو
 و را اات ه .(Auguste Mouliéras, Le Maroc inconnu - 

Marquis de Sagonzac; Voyages au Maroc)5 

                                      
  .156،ص،1971،اط،ا،انابالاب1
2اوابانرةا،ب1830 -1907ووارةاوة،

،بارءا،اا2،ءاار1989،ا247،ص.  
3-. ا ان  وأ  إ:ند وان 1873-1907ون ، داب،رموا

ط،صا،420.  
4-Miége J.L, Le Maroc et L’Europe 1830-1894, P.U.F, Paris, 1962, T2, p267.  

5-ة،اأزنأاإرواوةناا)1856-1956(اوة
  اب،أل ر ا 21م را  ا 14-162013موا داب ،

  .14،ص2013،اط،
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أووررإاًءتةادواادوراءأو
ه1230/م1872اقاوار،اراأإ

264تا79200اارت1(.زو( 
ارةإرتمباأنياإصو

يىي ،اأزقسإو ناي
ا ووا ا  ن ات أن  ل ،ا ا  إادات

  ).)2ودوأنادتارنان
  

                                      
1-ا،ا   وة ، ا ان اا   را

ار1956-1800ا،،ا1991،ا86،ص .  
2،يار أ،طا،والوزارة،با2001دول5ج197،ص.  



الخاتمة
خالصة القول، إن العالقات التجارية بين شمال المغرب والمغارب بلغت مرحلة كبيرة من التطور، 
انطالقا من العصر الوسيط كما نستشف من المصادر الجغرافية، أو الفترة الحديثة بالرغم من الصراعات 
التي كانت قائمة في المنطقة، وخضوع األقطار المغاربية للسيطرة العثمانية، وإن كان جزء من المغارب 

ية الفرنسية. في الفترة المعاصرة فقد استقالله وسقط في شباك اإلمبريال
إن موضوع العالئق التجارية بين شمال المغرب والمغارب، يعد مجاال رحبا للبحث،قد يبوح بعدة 
معطيات ثرية وغنية عن  الحياة االقتصادية من خالل استقصاء المصادر المحلية والوطنية، والتنقيب 
في األرشيفات العثمانية واألوربية، من أجل تحديد طبيعة المبادالت التي كانت قائمة بين هذه األقطار 

والمدن المغاربية.
ومن أهم الخالصات التي توصلنا إليها بين ثنايا هذا البحث المتواضع :

-أن العالقات التجارية بين شمال المغرب والمغارب كانت قائمة بينة شملت عدة منتجات أساسية.
-أن المادة المصدرية متوفرة بكثرة،تحتاج فقط إلى صبر وأناة في اختراقها،وكشف مكنونها،ورصد 
لثام على المصادر الدفينة من كتب  زادها،وعدم االقتصار على المصادر المعروفة،بل ينبغي إماطة ال

المناقب والتراجم والطب والفالحة  وغيرها...
إضافة إلى الدراسات األجنبية التي دونما شك تعد عمدة في التأريخ لتاريخ المغارب قاطبة،وفي 

شقه التجاري خاصة.
وقد فتح الموضوع شهيتنا، وأفصح عن نهمنا حيال التنقيب في مثل هذه المواضيع الجادة في 

التاريخ االقتصادي الذي لم يفرج بعد عن كنوزه،ويعد منجما بكرا ينبغي كشفه.
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األبعاد االتصالية في 
تبليغ رسالة االسالم

دراسة في السمات 
االتصالية للرسول 
محمد صلى الله 

عليه وسلم

الدكتور رضوان بلخريي / الدكتور عابدي لدمية*

 * - جامعة العربي التبسي - كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية - تبسة - الجزائر.
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ملخص
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الرسول صلى الله عليه وسلم كشخصية إعالمية تجمع بين الفصاحة 
والبالغة والمنطق واإلقناع، فقد حاك عليه الصالة والسالم سياسة اتصالية إعالمية محكمة برعاية الله 
عز وجل الذي زوده بأكبر قوة إعالمية إلقامة الحجة والبرهان وهي القرآن الكريم، فقد تمكن عليه الصالة 
والسالم من نشر الدعوة في شبه الجزيرة العربية بأكملها في 23 سنة، فهو العبقري واإلعالمي األول في 
اإلسالم، فإلى جانب القوى الروحية التي اختصه الله بها نهج في تبليغ دعوته  منهجا إعالميا خاصا أذهل 
الخبراء في حقل االتصال، قائما على مبدأ مخاطبة العقل بالكلمة الطيبة والدعوة بالحسنى، باإلضافة إلى 

ية الحديثة والمفاهيم الدعوية. ذلك سنقوم بإجراء مقاربة نظرية بين المفاهيم االتصال
الكلمات المفتاحية: االتصال، اإلعالم، الرسول صلى الله عليه وسلم، الدعوة اإلسالمية.

Abstract:
The aim of this  study is to know the propthet mohammed  )prayer and 
peace be upon him( messenger as a mediapersonality between eloquence, 
rhetoric, logic and persuasion, he was followed and opted for an efferent 
communication way under the protection of allah the majestious and the 
glorious who granted him with greater communicative power to provide the 
proof and evidence i-e the Holy Koran.
The prothet )prayer and peace be upon him( could propagate islam in the 
hole peninsula of the saudi arabia within 23 years, he was a genius and the 
first islam’s journalist. Besides his spirtual powers, he followed in his strategy 
to convey the islamic propagation a mediatic unique way which astonished 
the media experts, he delt targeting the mind through nice words and kind 
invitation.
In addition to that, we will make a comparision between the modern com-
municative concepts and the propagation concepts.
key words: Communication- media- prophet ) prayer and peace be upon 
him(- islamic propagtion.
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مقدمة
يعتبر االتصال علما حديث النشأة في الدراسات اإلعالمية الحديثة، بالرغم من كونه نشاطا اجتماعيا 
قديما قدم اإلنسانية نفسها، فقد مارسته البشرية منذ وجودها الواعي على هذه األرض،تلبية للحاجات 

والرغبات، والستمرار التواصل االجتماعي بين األفراد والجماعات.
لتنظيم البشري اختص واهب النعم بعض عباده)الرسل( بسعة في الفكر، وحسن القيادة،  وتحقيقا ل
وكمال صبر، وسالمة في األخالق ليعدّهم بذلك إلى تحمل أعباء الرسالة الكفيلة بتنظيم نواحي حياة األفراد 
المختلفة، بجميع مصالحهم الدينية والدنيوية، فمارسوا بذلك االتصال اإلنساني في أنجع وأنفع وأنسب 
ز الله عز وجل كل  يبه بغية التأثير على المتلقين وإقناعهم بصدق دعوتهم وصحة رسالتهم، فميّ صوره وأسال
رسول بمعجزة تساعده في أداء مهمته اإلعالمية، فإبراهيم، وموسى وعيسى وغيرهم عليهم السالم كانت 
معجزاتهم معجزات حسية،تراها العين وتسمعها األذن، وتلمسها األيدي، فالبشرية في عهودها األولى 
كانت في مراحلها البدائية التي تحتاج في االتصال واإلقناع إلى الوسائل الحسية الملموسة، في حين أنها 
في عهد محمد صلى الله عليه وسلم كانت قد بلغت من الرقي العقلي واللغوي ما يجعلها في حاجة إلى 
معجزة عقلية وبالغية تبهر عقولهم، فأرسل الله إليهم القرآن الكريم معجزة المعجزات في اللغةوالعقل 
متحديا األجيال كلها أن يأتوا بمثله:”قل لئن اجتمعت اإلنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ال يأتون 

بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا”)سورة اإلسراء، اآلية:87.(
بياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم  وقد رسم القرآن الكريم الممارسة اإلعالمية لخاتم الرسل واألن
في سبيل الدعوة إلى الله ونشر اإلسالم فكانت ممارسة متميزة وفعالة، فقد تمكن عليه الصالة والسالم 
من نشر الدعوة في شبه الجزيرة العربية بأكملها في23 سنة، فهو العبقري واإلعالمي األول في اإلسالم، 
فإلى جانب القوى الروحية التي اختصه الله بها، نهج في تبليغ دعوته منهجا إعالميا خاصا أعد له الخطط 
العلمية الدقيقة بصورة أذهلت الخبراء والضاربين في حقل االتصال، وهدفه األول والرئيسي إزالة المعتقدات 
السابقة التي رسخت في عقول األفراد خالل قرون عديدة وغرس معتقدات جديدة محلها، وهذه العملية 
ال يمكن تحقيقها باستخدام القوة والعنف بل البد من االعتماد على أسلوب الجدل واإلقناع لتقبل عملية 
التغيير وتقبل اإلسالم الذي اشتق اسمه من مادة السالم، فليس اإلسالم إال خضوع القلب والروح والجسم 
يا واآلخرة، وإلقناع المتلقين وللوصول بهم إلى  لنظام الحق والخير، واستسالم المسلم لمالك األمر في الدن
يبا إعالمية اتصالية قائمة على  هذه الدرجة من اإليمان والخضوع، انتهج الرسول صلى الله عليه وسلم أسال
مبدأ مخاطبة العقل بالكلمة الطيبة والدعوة بالحسنى:” أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 

وجادلهم بالتي هي أحسن”)سورة النحل/ اآلية:125(.



 

1- ـاـإ : 

ـمـوـوـوـاـــووــولاـ،ـإذاان
ـةـاـــاورـاــوـاـاـارـــأ

هللاـوةـاـــوـأمـأنلـاـ،و
اـولـااـوهللالـاشــ،ــودـأدانـ

اءــاـاتــــو،ــإةــاـ ـوـر
لــمـــوــتـــإــو،ـهللاــا
ـــواـاــوهللالـاــاـاالـصـ

 ا وـول ،ـوـ هللا هللا  ـل ـ ـا ــ ـأول اي ـ
ـو ،ـا ـ ـا ـف ـ ـوا ـاد ـ   ـد ،و

 ـا ـع ـإ ـ ـ ـ وـع اـك ـة ـورة ااـهللا ـع
ـوـهللاـــإـاـوهللالـاكــ،ـ
ــرـ،ـاآنـاـونـواـاــإةــزّودهيا

اـة ـ ـرا ـا ـوا ـ ـديـ ـ إ ـا ،ـ ـا ـ
ـامـابـوامـةــاـ،ـادـاـإ.  

2- اأ:  
o ؟ـةـاــوهللالــوــــ 
o ا؟وشاامواةااا 
o ؟وهللالرادئ 
o ؟واشاةاوهللالان 
o  ـا ـم ـو ـأ ـ    و  هللا  اـل ـ اـن

 ؟
3- ـاافــأ: 
* واواانإوهللالافا

 .وع
* ا اة   اة   اي وام اة   ـ اف

 23ا    واي : " وا  ر  إ أدع
أدوا")ارة / :125..( 

* اوااانراءإ. 
 .لهللاوـاـةـع *
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4- اأ: 
ةاوهللالوع

   م،   و ول اا  ل   وا، 
ااأ،إوهللادرةا

اتواداغءتارفاةداأن،لاءاأذ
اافاةوزةالااا:"أ

دا ان د  ون إزه  ت       ال
مأنأاو،داااارىوا

انوباةوءادواتاواواالأاثلا،
 1" وتاورى 

ىذمواةاف
 .ألاوع

اااأننوأرااهأ
،تمإ،ارتااواإاء

مةة،وااآنةاوهللالات
هللالرةااااو،نانأذهللا

اتراواثو.  
5- ا: 

ادث  وول ،را ووره ل    درا اع أن 
ا ، اروأاث  را  ، وا  واف 

ااا،ااادرامس"اأر "ف
رواااأ،اءدةإاا.2 

إلرخواراااتواااأو
او،وزنو،هوزواواءدةوإرا

ةات .3 

                                      
1اا)1984(،اومص،اض،دارا،149. 
22003( أ(،لومماااا، :،اتااند

 .292ص
3 ريدو و ا،،)2000( رء رو ا أ ،ا اطIوت ،:ا دار

د،ص:ا،ا151دار. 
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هللالااافصاوها
   وا ان،  و ا و ،و  ا واوات اادث

 رل ة وا راا هللا ه  هللا  ا وال و،واوف 
ةاحوامواةا. 

6- ياللأ:  
إهوأوهللارهاوهللالاإناادا

الوا،والغوهللا،ا
 اء ، اة ا     ا  وذ ه،  ا

ا اا أو ،  اأو ا ا   إ اة  ا  دة
وهللاوو. 

و ع   وا ،ا وو رو  اة ا   
إافاىأإووللأ

 .اس
و،ساوهللاااللأف

ل ه و  هللا  ال  ام ا اة ا   وازاة
. 

1-1- ـاالـ : 
هاأول،ىلسأوداداثيالى

ا   ن و ،رو رو أره   و ، ث 
وانأيوا1.وا 

،نياسوإ،ملعااو
واواوهللااادإأن2رال،

با:"و،اوهللااادإأاالن
اادهوإاا"3. 

اواالص،روهللا
ياّاأاالنو،وهللاوءواا

                                      
1،ا)2001(،لت،)1ط(،اعو،26ص. 
2،ن)2001(،ال :،وهللالاذدرار

 .301دةاممول،اا،ص
3،با)1987(،وهللالاةاا :روااد

صا،زواوااادار،ةا،271. 
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ههللاو،أساعو،مدات
ااءوهللالاووهللااإدة

ـاوحاواءتإرؤىر1.إ 
لراأأنهللا إ هللااإواتو

ِي" َََأوآت َّاَ َِّرِِْ
ْ
ََْنٍََِْ  (1) اَْأ َََِْ(2)  ُمَْ

َ
َْ َُّوَر

ْ
ِي (3) اَْأ َّا

 َََِِْ ََّ (4)  َََََْْْنَْ َِْ ََّ(5) .")ارة/ :1–5.( 
دة ت ه  ان، ا   ن و  هللا  ا إ وا

،وناعادههللاول ااة
،ناو،إبايااو،ةا

 ا ،اا ل ذروة  و  هللا  ن اة، إ ورده ،و  
ااأنإ،يااإه،ذاراء

ّواآناءعادونونوا
 . ألاروت

س  ع اواال،  ى  ة أول اا ل ن
والاّرياا،اانا

  . اوا،الأرلهللاو 
1-2- ـالـ: 

إ،وانادة... ودلاتورواراتوت
ا  ،و  أ   ، و اام دون

أوةا"اال."2 
وو،إاردريافارةالا

ذاإذادااورر. 
ا،االوارااالنوإذا

وهللالاهعومرباو،اا
اـوـع  و ّهللا أن    ،ا ا )اا أ (ل

ا :" ُ ِّ َُّ ْا َ ُّ
َ
أ َ (1)  ْرِْ

َ
َ ُْ(2) " )2-1ا( ال أ ،و  هللا 

داواةو3ممإإولنوات

                                      
1 ارري، ا )2002( اـم،، ـ1ط( ا(ـوا ـ ـم ا دار وت، ،

،ـز61صوا. 
2ا،ه،صذ52. 
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موهللالاةددةوز،نوا
أولالننايواهللالارا

 .واة
،زود،وأوهللالانلاأولنو

ايهللاو،و "أ" وا" زر" وه
اأةاامأمـأولءأ، .1 

 هللا  ال ون ة، ا   اة ا ل ن
،ـااسواو،إنوو

ـ وـا ،ـ  ـل ووـن  هللا  رس و ،  ان أن 
دلو ،ورو و ن ل ة، أن   ا ل

 .أافاواوااناوع
1-3- ـالـ: 

 أو  ن   اد   أون وآ د ن  اي
ا  ة ون ، ا   ن و ، أوت 

  .2ل
،وكلاراى،ومواناوا

وة. 
،واءوا،والوهللاارو

ءةالوهللالارس. 
  ل اة  ا  ن ث :" ُ َِ َُِِْن ََْْع ْا َِ ِْْض

َ
 "ََُْوأ

)ا و/ :94(رة و ََِْن " :،
َ
ْ ََََِْرِْ

َ
َِِ (214) َوأ ََََ َِْْوا

َُِِْن  ْا َِ َََ ََّن  (215) اََُْ  َِّ َِيٌء  ِِّإ َُْ َََْك َِ(216)")ْن : / ااءرة
214-216(. 

أوهللالاا،ااأراتهولو
لا  ا   ا اس   ا ل وأب ا

إور. 

                                      
1،ةا)1971(،مرمص،اادار،ةا،70. 
2،فا،ويا1985(أ(،ةامص،دار،ةا،

 .115،116ص
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ولاضااقورسالهللا
با،اءواقأأأداأا،ااو
ءاتا ه و  و  هللا  ال ون ،ا ءات  اق ه

اديوس"اهللاإإاساأ."1 
و،نواناارموهللاهللالرأنىو
، ا  ام إ   أ   ،ا وإرة اواواح ن

  ذ  وإذا واة   ن  ،ا اء  اون 
ذواوا،وناوونا. 

،نبوروهللالاد
 إ  رج إ ا وإا وه ودة،  أ و  اورة ا

 رة ا و  ا ال  ل ا ا اا  واة
ووا. 

نا ع أى ا وأ ا ل و  هللا  ال رس و
 واةارةاالرجم: 

- ارهوانرىاا. 
- اإذ. 
- ا. 
- اإ. 

ـلـلأأواتأالأنلالو
الأدركياامأنناأو،مرـ .2 

 ات،  و هللا   ا ل أ  أ واا ة
ص  ا وة ة، أع   ا وة ،وا ام  ات  م

الر.  
7- وهللالـــادئـ:  

دا اان  إ و و  ر ره م ن وا ر
ا او ،ا ا     و ،ا وات وات
 د وذ ،وا  ا ا أ وّن ،وا وا

                                      
1،وياصأ،اا،ف117ا. 
2با،ص،هذ290. 
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ااتدةدئ: " َ َِٰإ اَََِْۖاْدُع ََِِْ َْوا ََِِِْْ َِّر ِِ
 َُْ

َ
َِِأ َُِِّْْدََو" )ارة /125(.  

َُِِْن "
ْ

اَِِ َِّإَلََوًََََِِوِ َّاَِإََدْ ًَََُِّْْ
َ
 ). /:33رة("َوَْأ

" ِ
ٰ
َو

ُ
َوأ َُِْۚ ْا َِ َوَََْْن َُْوِف ِْ ُُوَن

ْ
ََوَِْْا َِإ ََُْن ٌ َّ

ُ
أ ُِْْ َُْْن َوُُِْ ْا ُُ َ "

 ).. /:104رةآلان(
ةااوهللالارستلون

ادئالرا. 
-1-ـن: ا اة ا 1وو  وا ، وا ا    أو

،ا  وعر ب ارط و ء، ا 2او ،
ااة:  

1-صدوواار.  
2-إواو،ناالأوااموا.  
3-اأوبروا،ناااروازم

أ،إنو،ا. 
4-يااياا. 

  ل  اد و اد،   و ،  اد  م 
 ال  وأ وأ ،  أو ااس أرن  و ،ا  أ

وا وا ،ا ادوأ وة، 3وا َُْت:"ل ََْو ُۚءََ َْ ََِْْا ُِْ
َِْب 

َ
ُْو

ُ
أ َِّإُ َّ ََََّو ۗاًَِ ًَْا َِو

ُ
أ ََْ ََِْْا")رةةا / :269(وا

فا  ا  إ  ،ا دراك اد  ا اس ب
ا. 

نا،وهللاولاااواا
وهللاو،ا: 

-  وان اد   دا ى اى     واد ا ة
و. 

                                      
1 ،ا   ا  ، )1992(ف ،ا ة ا دار)1ط(، وت، ،

 .323ا،ص
2نا،)1417ه(، وواباءحإةا،ر )1ط(،ضا،

 .67دارااواز،ص
3،وياا)2000(،،ةاو،زواإدار،دااا

 .31ص
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-ارا   ،وأ ،و  هللا  ال  ن اااي
فاهأيا،وديو .هللال: " ًَِاًََِْْْ ")رج05ا.( 

 -رودااوهللااارادةة. 
   ان  وى ،ر  رر و  هللا  ن 

 اس ب إ  و ال،  ور،وون  ح اب، أو 
ووأدوا،ا. 

-2- ـاـا: 
ال :،اباناوا،اقاا

 1.واناة،ولاة
 2.أنااراتاوا: وآل 

إااالااوهللالاما
ونو،دةوااونونال

 ااإاىاأإو،راود،
 .وااب

-3-أالا: 
  3.االاوازوا،ودوم

آزع: واتااال4.ا 
 ا م ا رد  أد  د)ا( و و ،

أيادامداإداوا،
اأنوالانقوا،اام،ابارزد

ا ن ا ف ود،  وإ ،   وا رن، ن ن
ازاورة،و،روإ.5 

الانوأر: 
- إو،الاوا. 

                                      
1،ا،فا،ويا1986(أ(اةا،مو،ةا،

 .،245ص
2وياا :،هذ64ص. 
3ريراا :،هذ416ص. 
4وياا :هذ89،ص. 
5نا :هذص،68. 
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- نأوالا،نداىدلاعانأن
او،. 

  .أننافاعادلإرواوااب،وداورب -
- اواوااااسأران .

 : " ُِْْل ََُا َِ َّا َِّإ َُْ
َ
أ َِ ِ َِّ َِّإ اَِِْب َْ

َ
أ َُِدُا ََو ")رة

 .)46/ات
 .اةةأنباالااا،ووم -

دا و ر    أاس و  هللا  ال ن و
راازإ  و  هللا  ال اال  اع ا  و وارى،

أووإدان،ةاوؤ
  .لو،ندواأنأماس

ا وم  ن وا اال  ل ا م أن  ا و
اإموتارمو،وءوااوا)ا(و،اءو،

حووعةو،واااناااااه
او،لاااماوأدهواأذا،ا

ا   اس  ن   ال و ا ون  ل
نالا،و.1الإا،وإوناةواد

ع و ال،  ا   اا،وأن إ ن  ،و  ذ
وؤا،اإلوااياأيازلو،د

،2.إ  

8- وهللالـــرا: 
ا  اء ا   ا ا  و  هللا  ال دة ارت

اااأووااووإةاا
وهللا. 

وهللالراروأازإولو. 
-1-ـاـدرا: 

أنرسانايّاة) ال(مواةإهللا
وأن،وافاو،لاافوأن،ودرا

                                      
1،شأ1987(أ(،ةا :ووصأ،باا،280. 
2،انزا)1975(،ةالب،صأا،اا،ةا،471. 
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 واادا،واي ان    اي ا أب  أى ءم
فا   ،ودرا وإم   د ن و ،ا وى 

 1.والإاوع
ورةوذ،وهللالاوهللاراو

،نمواةاو،وداوو،و،و
م إ دي وا ، ا ا وأ ، ا وا ن، و ن

اتاوعولفاو،حا: "
 َِِِهِ َََُِْٰ َّاََِوَ

َ
ٍََََِِٰۚةأ َّاَِإُْد

َ
 )./:108رة")أ

وهللالااو،ااواانو
 ودةاعإاولراه،اف

ق   واف ادة إع   إذا أ ا و  هللا  رك 
 .د،ءإعأوادااهاة

ـإـزالوملرفاا2او .أنو
ااوةأوـويااأنلاأوااذب

  :وردأيآوذنرن
 :اءحواة  . أ

ن،وهللاهراةدوهللا
ةاهوالاضأنواان،ساإم
د،أوآلا،إوأ،ساأ

ءوالامساساثو،مذ. 
اءمو،ماااه. 

 :ااتاموأا  . ب
، ا د ن ا ا ا و  هللا  ال ا 

ااوا،مهللاوإهللاواةا،و 
ا،اقوأ،او،اتداد

ااالنيااآناذاو. 
 

                                      
1،هللا)1986(،اموةصا،باا،ةا،6. 
2 هللا،2001(ان(،ةار :،اواةادل )1ط(ا،1،

 .227اة،دارامواوازوا،ص
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-2-ارواثالأعإ: 
 و د   ،ر    ن  ل اأو ا
و،ارهووهللاةاإذاإ،وإو

هللالإثواودساو. 
  :ومأألهللاواثواار

 :اثا  . أ
اآنادىياأ":ننإلرأرو")رة

اإ:05(،نوااأنل
وا،ت،أ. 

ه،ناوا،تاو،انإىاان
و،ننل ...أندون،دور

 .انإةأووى 
،نوونمانوإذا،واانوبانو

و  اآن ة و  هللا   هللا  ان   ان، ة
أ  وا اازي روى  ، وأز و  هللا  ا   وا

إ" :،رلهللارأأ؟ل:  :ةرهللال
 ".وارام،اآن

 :مأءاا  .ب 
،او،ساثأنثانلاأدبو
هللارناروىوهللاولناو 

" ا د و  هللا  هللا رل ن دا ّه  ا،ث د
روا"ه   وزاد ،" :  و  هللا  هللا رل  ن إ
نمرلهللاهللاو،: "وروىأداودرهللاـ"اب

." 
وقااو1:هللا 

 .أنالهللاوأواا،وأأدتودات -1

 .اهللاواى،أاوأدم -2

3- دوأ   ا و  هللا  ال ع ام  
 .،واناوم

                                      
1ةا،هذص،48. 
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4- إوارإ،اوهللان
واااتت،واتماو،اولا. 

هللا -5   ث ات  وا،ون ا  ح و 
ا. 

 :إلاثاء  .ج 
ااأو ل ا  ا أدب و : اة،  ء،      أن

 د   ،  ،  واال، و ه أ  ـ 
 ...وااوو،واااو

إ  و  هللا  ا ا     ا  ون ،و
ثو،و،لروندأيإنإ

وأماأوهللاهللا. 
-3-ءا: 

،ن اه ا و ،و  هللا  ال   اة  ا ه
هللارساوناجأوهللاهللالرأن

إممأب،أولإدةأنإإ" :ذإاـل
،أضاهللاأنكأـنـهللالروأهللا

كأن،ادوماةدوااأاقو،
 ".ونهللاب

دات ا،ا ال ا ام ات  و  هللا  ال ن و
ا ا ه  د ر و  ه   ا اة ح  أ ،ا

 ن إذا  ت د و ،ا اوو ،ءت م، د
او،ةو،دئو،لأأممااماوا
رةاااامأناةاوهللار

 ن أ  و  ة  ادة،أن  ة اة أ ت،
ر  اض  ادي ت،وا  وت اة،   ودة

1.ا 
-4-ـةا: 

 ا  و ان ا  و  هللا  هللا ل  وا
لإاحواوروحا،واةا

                                      
1انهللا،هذص،341. 
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،الانإذاإاو،وو،ارو،إ
 ل  ،ا ال س  ار،  ،ا وي ،

واةــاو،أو،و،ذو،
  و ،      ا   إذا ب،  و ا

زةوهللالاياأ،وىنون
ء" :اسرهللااهللاوأل

رسن1"ابوااراتاةاأي،. 
-5-وان)أاتا(: 

ل ا ن أن و دئ  ن وأن ن،  ا  
 و ا إ دي  ل ا ن وره، او رة  
ا إ ا  اس وى  ،ٍ ذا   واس ر، 

ديواوهللااتةاأ،إ
 .اس،واتاأ،وذىهللا،واقأإازدهللا

وأ،ذىّوهللاانا
وهدأونار2. داء 

 .انو .....ااءلوادةوواء
 .انو .....اااوااي 

اوإوااءا. ....ونا. 
اداا .....ونا. 

وااأرواو .....اج هللاونا. 
وأدا،وبو،دةتهرةاو ...ذدهن

رضهللادوةا. 
مااو–هللاات–ءإأدوا،مةد

ّداو،وهللارهرةتةا،هللا
ااا،ووإاانواأقوااةوام

ا. 

                                      
1ص،ا344ا. 
2،1997(ا(،ساأداسوءا،)1ط(دار،وت،

 .114اا،ص
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أومإوااه،وهللالاد
قوروأ،اااوإ،ههوأآذوها

اىأ  و ،  ا  وص  ور   ا  و ن،
 هللا    آم إ    ا ا  وإ ، ر

ل ،ا: "واذءا أ "ا   وأ   ب اي
اوةاةنإروا،وّاا

أوا،ص.1 

-6-اوةا: 
عوإا    ا   ،و ا   إ 

 و،إاةإدراو،ل. 
،وا فااوا،قنأاو
نوة،ونو،نوة

ااءإو. 
 أ أن در و اي و  هللا  هللا ل أ اوة ا و

وهللالو،هللاانرةالآنا" :رأد
ـد" ،  ٍَِ":وـل ٍُُ َََٰ َ ََّوِإ " ا أ04رة ول ،:"ِ َُْ ََن ََْ

ًََِا َّاَََوَذََِْمََْْواَ َّاََُْنٌٌَََََِْةَْ
ُ
ِأ َّاِلُاب(" َررة/:21.( 

وهللاننو،سا
قوو،واداوأهللاا،اول

وأ. 
وهللالا13وةاّ،)ملر (سامّو

 روّرج   هللا ران ا   ،ا اوة أ  ا
ــــأةاو،وهللار اة،وا

وام اة   ـل ـو ،ـ وـوة ،ـرا" :ا  م أ
م"ااأنذجهللاانرا،.2 

،رءرةانن،إذناوة
أولنأنءسادإن،وأاأاوأن.  

                                      
1،ر)2003(،وهللاهللالرص،زواواادار،وت،95. 
2ب)2003 (،،ا،ادئا،م3ط،زواادار،ةا

 .36ص
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-7- اـاـ: 
روح ا   ا ا  أن ن،  أن  ل ا 
أ ن  إذا وا ،وا ا وة ،وا  و ،وا ا

عاوااان. 
   و  هللا  ا أ د  اذج  إ ض  و

وا: 
 : اأبا. أ

اضاالوو،امااآناإن
  ، اـ ـ  أذى      و ء  .1ن

ض وإ ،اوأ ة راآنا ءيا
وااو،اأاثأنااثو،اا

اواة.2 
جوااراإابأوهللالااو
أأن و،ىأو،أانوا ااة أ

او،او،هرةوإ،اا،حوأ،
او،ااءأإدـاواا.3 

لاّـاو،واااةااثأنآا
إهو،او،وهللاىلأنا

هللا ن أى  و أ   وا ووا، ا و   وا ء
اااآناوهللاو

ذهللاأنذلو،رآن،آناما
و،نوأ،أنأذنو،وهللارة

ل،درسأوأ،ردرس: "َََََُُِِِِْْْْْو
َُُِْن ٍَِب  ْاَبَْرَِإًذاََُِِِۖ ََُُّت("َوارة / :48.( 

وأ رة أدق     ة ،ا    ا  و
إناةوامدهوو: أب،أذأنل

                                      
1ص،ا61ا. 
2ةا،هذص،38. 
3ا  1964( ا( :،و   آا ا1ط، اا ،ةا،

 .71ص
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وق؟ ا و اي وا اا ا ا  1ولا إ 
وإ،ناوسابأوهللالا

وهللاقوأ،وهللا. 
 : اـأـباـاروـاب. ب

أىو،اروالاوهللالاإ
ىأنذنو،افأوهللاور،ناا

واا ،وا ا آ  وى ،اوا واوادي واأة، وا ،
 2.اواوارواولااراي 

،ووهللاةاايااريابا
وذكو،اإاو،وو،ء

 .واى
 : اأببا.ج
وا ذا اس  وث او ا  ر 3و ن

  اس ه  ا ب ا    ن وام اة
و ال، إ اس و ،ا إ ا  ل ب    ،ا

،ادوواالةذو،اإرةااتاه
او،بو،و،و،ة. 

 :اأباا  .د 
و،دأااروحاوهللان

و،واوااا. 
 :اأباةوح  .ه 

،ه إرة  ا ا ا  ن و  هللا  هللا رل ن 
مأوهللان،وإدرالأاو

 ا   أراتا  أذ إ وب ،ا  4،

                                      
1انهللا :،هذ377ص. 
2 ازاق )2000(ا ، ا إرل  –هللا إ اة  ا  –ا ا

دا،صص،زواا72،73دار. 
3بت)2000 (ةاارااة،،ماادة

 .18،اا،ص
4 )2004( :ومواتالاادةة،

 . 81اممول،اا،ص
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ذرياماءاهنأوهللالا
ب و ا  ا  ا ا ن  و  واة، ل

 .ةةأل واراياا
هللارأواواداودأروىذلو

: أرلهللاهللاوا،وذرل: ل
"ٌِأرذامإن." 
-8- واـاـ : 

و،تواالوإاق
تامأواضأومارو.1 

 2.داءاتوأهللاأوآاااو 
ب ا هللا إ اة ض و ،ا ا  آ أب ا أ

و ا ان  و اب،   ا ل اس هللا.3ب  ل
ايونام،وأننذأنإهللا

 ااوـوا ،وـزوالأها،واإذا
  .وواأااوع4اـولااب

-9-رىــا: 
انوهللالاإنو،ا

ولونوهللا،أياد
 ،  وازن آرا   أ إ أره   اع إ  ن ، 

ُُْْ :" ء،لههرا
َ
َرَزََُُُِْْْن  ُ َََُْْرىَوأ ََِّو .")رة

،ونواأاأي،أندإرة :38(/ارى
  ه  وا ،ا ِ  ِْ َوَِوْر َُْ َُْوا َُْ َُْْ َِْْْ":اة

َ
ْ ")رةآل

 .)/:159ان
رانووراآإاأولوهللااةا

انو،ا هللاآراءذوار5.ا 

                                      
1ن،هذص،367. 
2رزهللا)1999(،واآناةاطا،1إدار،ضا،

 .33واز،ص
3،ا)1999(،هللا:واةاتى،صدراادار،اا،240. 
4زهللار،،هذ31ص. 
5انزا،هذص،439 . 
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ـ راه و  هللا  و :وا،ا   ـ ـ رى
اورىوأو،نارونو. 

وإذا،اياما،نأرةااأرىوق
،رجاارة،وضورأ،ونناان 

واونإدارةرأينإذ،أن.1  

  :ومولاة -9
ا إ  ب    2ا ل وا ا أو ، ":َنَُْ َِ َّا َِ

ٰ
َو

ُ
أ

رَ  ََاَب ِإنَّ َُۚاََ َوَََُن َََُْر َوََُْن َُْب
َ
أ ُْ ُّ

َ
أ َََِْا ُِ َِّر َِٰإ ََنَََُْن َ ِّ

اء("َُْوًرا ا: "وذان،/:57(رة "آتا ،م
إ ا  ا  ا از  ا اة أو  ا  دى

3.ا 
ن،اوووومأناأداالو

هللا  ا   ا ول و اوف  أإ ،و 
لأن،ةااوراااونمن

اودااأداةال.4 
يااموأأن"نلر ")

ن... ا )اادات ارة ارة و ،–ا  ا- وم
نو اء  ان   ان  ا ا أن أس  ا

رياااوأن،را5.و 
وكاتوواماهوهللالاأ

، م  اة ب  ن ا  وا  اد،
وانارةوإا،واقوداةوا،والوات

هللااارهللاأرأن،ابنةاوراو
اأهولاأدرك،مودهللاإةوو

                                      
1ةا،،هذ44ص. 
2 ااإ1965(أ( ،،و  هللا  وال ا  وا دار اة،

 .307اا،ص
3وياا،هذص،15. 
4د  )2003(،،يا ل إ ،ل اع  ، ري، 

 .13اا،ص
5اا،هذ147،ص. 
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اأرّوروبّولأناهراةا
   . هللا  ال ا ا م و أ إ ق  و

  :ولإاس
1. اآنا:  

رر آن وة، ا   ا ة  ارا
،رمن،لاءإرضاوحنوء

اوافيا:" َن ِ
َ

َْا َََُُِْرّبِ َُّن  (192) َوِإِ
َ
ْوُح ُّاَِِلََ (193) ََٰ

 َِرُِْ
ْ

اََِنَََُِِْ (194)  ٍنُِ ٍٍََِّنَِِ(195)  ")اءارة/ :192–195.(1 
أنا،اااأو،اآناءااتهن

واما: 

1- رء،وراةناربهللا. 

2- وأّاق)ا (نوحال. 

3-  هللا   ن و،وادق ا ه  م اي 
و. 

4- إوردتاءوّاعاى. 

5- أ،احنووانما. 

6-  هللا   ال  ا ا ت  ا آن
ةاعأورورةوةاب،2.و 

7- إمرمووأآناـو،ا
لـاأنـآــآنـاّـو،ةاـوهللالــر
ا ه اس  ـ ـوا ء ـ هللا ـ ـ 

ّ
ـ و  هللا 

  اهللادإةا،ةاوات،هللااا
اتاأو،3د .ل: "َكََْْر

َ
أ َِّإ ُِّ َّاَ ُّ

َ
َأ

َوًَِا ًا ََُِّو ًُِا ،ًَِا ًاََِو ِِْذِِ ِ َّا َِإ ًَِوَدا ") ود / :45،46( .ابرة
 اة رة  و  هللا  ال  و َِ ُْْْن ":هللا َََّاَََُْ َّ

َ
أ

ََ ََُِر ُغَْا ُنُِ
ْ

رة( " اةا /:92( ا  روم  واغ

                                      
1)1986(،موصا،باا،اا،65. 
2ااد)1993(،ةاودورصا،ا،وت،134. 
3دأ)1998(،وـوا :ااص،ااة،دارـا،06. 
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مإ  ة و  هللا  ال  أن ت ه ل   و ،و
دضهللاو،اولو،راسا

و رك ا ل ذ  ،ا" :ا َ َّ َيَِْ  َْ  ََْْ
َ
 أ

ٰ
ِ  ََّ َوَـ َّيٱَِْ َ  ُءََ"رة

56اولو، :" ُبَِْاََََْوُغََْاََََْ ََِّ ")ارة /:40(. 

8- ا    أن  ا ق  ة آت  ا اآن  
وا ا،وا،م، وصو هللا لا

آنا أن ن  ار وى وان ا  واض ،أ   وال
باةدرة،ماوأو،اةآةقأ

وأ،ووهللالاشياا.1 

9- مواروااورآناالاوهللاأو
أن م أن   وار، ا وف ءت ا ت  أن ا و ،

و  ـ ـا ان، س  أ ااي ل  ، ـف
و،رهو،هللاةور2. ا 

،وةا لت ارأنانااه أو
 ا أن  ون ، ون أا ،ا وون ،ا ة ن

 ز د .ان   واي م   اف  و
ااإا،توار. 

ءاو،و،ااآنا
  .جذإات

2. ـاـا: 
لاأدوا،ادرارااا

آنادوو،أولوهللاهللالانذ،ة
ّونأننأوى،آناءنو.3 

نا ت،وو وأم دات  ا اآن  ء   ا ا ءت و
نوهللالاأنذو،موهللاإةاا

                                      
1،رعا)2002(،ضر،،،مواااءأ

رطوا،Iص،ادار،د،60 . 
2دأ،،هذ06ص. 
3،ل)2002(،اتوالمص،ادار،د،اادار،وت،91. 
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ااو،أإاءأاا،وهللاهللال
 1. وإعأواهوابا،إذأناةاأاةل 

" ا"ودااوأوم،ذأن
ان،اأداةاداأوام–د

دأو -وىأولاوردصأ .2 
 و،ااءواااادولانو،داء

ااوهللاوأوأو،ر
افاناان،3. أو 

 :وندان
د: أوروواا. 

 :واةوام. 
اانصوموممانن. 

 ا ا   و ،ا آن اة  ا  ا 
إتاو،امةإرروأدأ

ورضهللاثأنإفو،ا.  
3. ـــا: 

ا  وا وارات،  ر    ا  ا 
مىةاوهللالاىا

  .واراةاآناوااالهللا
* ا  وا ا ض و  اة أداة  ا 

،اأيداآناأنوفاو،اءبوإراو
وااء،واوالاةواماةإوردا

اواأواو،اانو،ناواظ،هللا.4 
* نو،ارأسح،انواةاأداةاأاو

،حواواىاو،ساو،و،أاواا
ناآراءو،دلو. 

                                      
1،ااموةاوه،ص: اذ47. 
2دأ،هذص،7. 
3 يار )1990(،واباءةطا،1،اادار،ةا،

 .99ص
4،وياأاو،فه: اذص،301. 
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* هللا  وان ء   ا ا و ل و ا  
 وح م د  و  ،او ا أرن ال  و ،د

اااأ)وا،عأا.( 
4. ـــا: 

   إ    ا أن إ  م ء يا داء
و،ااءأنلواموساا .1 

وهللالانو،ماناءان
،اه،اباسةاءاءأنا

ـه  اة ـ و  هللا  ـّو ـا )ا 
ا(وا ،ا ل م و ا   ا اض ااء ،

ا ا ت ول  واا  ام ء،ووا ََاُءوَ " :اذب، ُّا
اَُْووَن  ُُُِ ََّ (224)  َنَُِ َواٍد ُِّ ِ ُْ َّ

َ
ََأ َْ

َ
ََََُْن (225) أ َ ََُُن ُْ َّ

َ
 (226) َوأ َِّإ

 َ َِْ ِْ َواََُْوا ًَِا َ َّا َوَذَُوا َِِت َّا َوَُِا آَُا َِ َّاَِ َّا ََََُْو ۗاُُِ
ٍَََََُُِْْن  يَّ

َ
 ). / :224 –227رةااء("ََُ(227)اأ

    واة   اب ح  و  هللا لا ا 
  .2روااااااس،رةا،و 

و ااّء،  ا  ا اح ا وا م اء   ا
ااضاوا3:ا 

1- أنو،ودومإةاورةانا
ـهللا: او،و،نروا. 

2- ،ةاااتابأءو،ةاةااءأء
ابااأ. 

3- هللالاواتوااءةراتاو. 

4- وأناحواومواساشرواا
لاتوآنوااوو،نابسارعو،وات

 اي اان وأاع ، ا  ا اس رب ا ا و وه
 .اب،وولاورام،وار

                                      
1فا،وياه: أذص،119. 
2ا،هذص،81. 
3،وياأاو،فه،اذص،326. 
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 .اوتااااآنواوات -5

6- نو ،و  هللا  ال ح اة   اور ا 
وهللاوأادو،نا .1 

7-  اة و اة  ااء    وا اث 
  .2إرمأاة

أنةاانألوآنااهس
وهللالاأواأو.  

 :اــة .5
أو  ل ه  وا   أون ن ن   أورزة راة 
عا ذات ل ف رض رأي أو   ون ات،  

رأاهوأيأنفول،رزةوحا. 
وناةاوهللالااةا
ن و ، اة  ا   اس أم  اة  ،ا 

 اادااااناوهللا3.ل 
 .ساةةعا،ا،ورااب

ألاةاوهللالاماوهللا
  وأ ار، اه و ،اا رة أ  ة، ا  أن و

 4.إلاتوعور
وي ااروا اة داب و  هللا  ال ام و

اطا :5 

1- ايوقانانةانأن ...اآناقو
  و،وا ان ون ،اوأ ا ن دارت ا اورات  اأ

اياو،باياقإنر. 

2- اواانوا،ااازإ. 

                                      
1زدا )1983(،،وحتوةاارادار،ة

 .16ااوا،ص
2او،فا،وياأ،هذ331،ص. 
3،هذ120،ص. 
4،مإا1985(إ(،،ملأص،اادار،ة120ا. 
5،زياهللا)1986(،،امص1ط،رةادار،ة،234. 
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3-  اي اع  وااب ارإ اف أاف  ف   أن
افارانو،ف. 

4- ابابامواوراواا. 

5- إ،درةدون،هو،هرضاأوامألاح
باد،اءإاو،إءةإأو

أيافاأن،امدل،مصو،و،بن
دءا. 

  :اداة .6
اباأرو،ارارمورواءان
ذانو،ذانوملىأو،دياوا

د ات ور . 1اةم اء اذن م ان أو اة، أوت
 وذ ، و أواء، أوادة اء أ أووة م، ا

وهللااماواا. 
اواذانهللاعواءلاة2. 

دونامنأه–أذإ– اا
ذ م إذا د . اة ادون  ا ه ) نذا ( ا أ 

عاادهللاد3.ا 
 :اـتواـد .7

  ات و ،أ واوض وارف ات  ام  إ و و
وأو أول ا،و ادا و  هللا  ء   ا  م ر

إ ا ر ت   إ   ا ات ه اة، رج
رو. 

  

                                      
1د،،هذ33ص. 
2 وي)1999(،ماراصآداب،زواواادار،ةا،16 -

 .59ص
3ا ج )1987(،مر  م  : أاء ،و ،د ،

 .،37وتا،ص،2طواه
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الخاتمة
حاولنا من خالل ما تم عرضه تحقيق الربط العلمي بين دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وعلوم االتصال، رغبة في إعطاء مقاربة اتصالية لدعوته صلى الله عليه وسلم. 
فقد أيقن الرسول صلى الله عليه وسلم أن إزالة معتقدات رسخت في األذهان خالل قرون عديدة، 
وغرس معتقدات جديدة محلها ال يمكن تحقيقها باستخدام القوة والعنف، بل بالموعظة الحسنة 
والحجة والحكمة والمجادلة من أجل تحقيق الهدف األول والرئيسي وراء أي عملية اتصالية إعالمية 

وهو اإلقناع.
ية للرسول صلى  فكانت بذلك الحكمة، الموعظة والجدال بالتي هي أحسن مبادئ للعملية االتصال
الله عليه وسلم التي توجها بجميع أشكال االتصال: االتصال الذاتي، االتصال الشخصي والجمعي.
ولم نتغاضى عن أثر الممارسة اإلعالمية للرسول صلى الله عليه وسلم في الرأي العام المعارض 
للدعوة اإلسالمية والذي ساهم بطريقة غير مباشرة في نشر اإلسالم عن طريق الرد عليه،وهذا ما وفر 

للدعوة أن تنتشر إلى سماع الكثير من الناس الذين بدأوا بالبحث عن الحقيقة والصواب.
إن الله عز و جل اعد الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون الداعية األول و اإلعالمي األمثل في 
اإلسالم ألداء المهمة الربانية المقدسة المتمثلة في نشر رسالة اإلسالم و إلقناع البشر بمبادئه و 
تعاليمه، فقد اختصه الله عز وجل بقوى روحية وعطاءات إلهية ساهمت في إعداده وتأهيله لتحمل 
بيئة التي عاشها تأثرا ايجابيا جعله شخصية قيادية فاعلة قادرة على  أعباء الرسالة، فكان تأثره بال
تغيير الظروف السلبية في ذلك الزمان فزوده الله عز و جل بصفات اتصف بها في طفولته، في صباه 
يه لتكون شاهدة له إذا ما  و في شبابه قبل بعثته وكانت بمثابة عوامل جذب االنتباه و لفت األنظار إل
غ رسالته فكانت مهمته صلى الله عليه و سلم إعالمية بالدرجة األولى تتمثل في  لّ جهر بدعوته و ب
اإلبالغ بالقول والعمل و ذلك بالتخطيط السليم في كل مرحلة من مراحل الدعوة اإلسالمية سواء في 
المرحلة السرية أو الجهرية في مكة او في المراحل المتعددة في المدينة بعد الهجرة إلى غاية فتح 
مكة ووفاته صلى الله عليه سلم فلكل مرحلة من مراحل الدعوة هدفها وجمهورها و وقتها المناسب،و 
هذا ما يستوجب تنوع و تميز اشكال االتصال و وسائله من مرحلة إلى أخرى لتحقيق الهدف األصلي 
ية الناجحة لتحقيق  في نشر الدين اإلسالمي إلى كافة الناس، معتمدا بذلك على مبادئ العملية االتصال
ةِ  نَ سَ حَ ةِ الْ ظَ وْعِ مَ ةِ وَالْ مَ كْ حِ الْ يلِ رَبِّكَ بِ بِ ىٰ سَ تالية: “ ادْعُ إِلَ التأثير واالستجابة من خالل اآلية الكريمة ال

سَنُ”)سورة النحل/اآلية:125(. يَ أَحْ ي هِ تِ الَّ مْ بِ هُ ادِلْ ۖ وَجَ
وتوصلنا في األخير إلى أن مدرسة النبوة غنية جدا باألساليب االتصالية واإلعالمية الفعالة، وما 
أحوجنا إلى أن نتتلمذ في هذه المدرسة من أجل صحافة مثالية وإعالم صادق، والمدرسة والحمد لله 

مفتوحة على مصراعيها تنادي الجميع وترحب بالجميع.
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 * - رئيس مجلس إدارة المركز الدولي لالستراتيجيات التربوية واألسرية )ICEFS(- المغرب.
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ملخص
بناء  ية للمراكز البحثية اإلسالمية، وبيان األسس المطلوب ال يطمح هذا البحث الستجالء معالم الشخصية الرسال
ة على حاضر  سَ ياتها، مع رصد تأثير هذا الدعائم المؤسِّ عليها حتى تستطيع الوفاء برسالتها، واالضطالع بمسؤول

األمة المسلمة ومستقبلها، ومدى مساهمتها في االنبعاث المطلوب، والنهضة المرجوة.

Abstract:
The developed countries have been aware of the strategic mission and impact of 
research centres and thinktanks in diagnosing problems, providing answers and 
proposing alternative solutions. Therefore they have established such centres and 
given them the necessary resources with appropriate legislative and legal frame-
work for the centres to thrive away from bureaucratic and political interferences. 
The Muslim nations need to establish such research centres and thinktanks to 
restore the scientific leadership the Muslims enjoyed in the past.  Such centres 
should be high on the policy agenda for Muslims to compete in the global knowl-
edge production and dissemination.  In fact the awakening of any nation starts 
by developing scientific research with moral values at its heart.

مقدمة
في زمن تسارعت أحداثه، وكثرت متغيراته، وتعددت قضاياه ونوازله، وتداخلت حقوله المعرفية ومجاالته 
عنى بالنظر الجماعي، والتحقيق العلمي، واألفق  الحياتية تمسي الحاجة ماسة لمراكز علمية ومؤسسات بحثية تُ
االستشرافي لما يستجد في واقع األمة المسلمة، وما يعرض لها من أحداث ومواقف، وما ينازع وجودها من أفكار 

وتيارات ومذاهب، وما يهدد مصالحها، ويبخس قيمتها، ويلغي وجودها.
بالغ والدور االستراتيجي لمراكز الدراسات واألبحاث، ومعاهد التفكير في  وقد وعت األمم الناهضة باألثر ال
توجيه السياسات، وتقديم اإلجابات، وطرح البدائل، وتشخيص المشكالت؛ فأولتها بالغ العناية والرعاية، وأحاطتها 
يتها، ويضمن استمرارها، ويمنحها فضاء للممارسة الحرة،  بإطار تشريعي وقانوني يحفظ وجودها، ويقوي فعال

بيروقراطية والسياسية... والنظر المجرد عن القيود ال
وأمتنا أحوج ما تكون في ظل واقع تعيش فيها العجز والهوان واالستضعاف لمثل هذه المراكز التي تعيد االعتبار 
للنظر العلمي والفعل االجتهادي، وتستنهض أمة اقرأ لتضطلع برسالتها الحضارية ومهماتها التنموية في تنمية 
نقض، وكذا  هدم وتُ القيم الدينية في أبعادها اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية... وحراسة هذه القيم من أن تُ
حفز الطاقات على التفكير في ما يعيد لألمة مجدها، وفاعليتها وريادتها بسالح العلم والبحث، واستفراغ الوسع 

في التحقيق والتدقيق والنظر واالستبصار. 



 

 
  اااا: اول 

ردودة أ،نوانارأمأ
نذن؛أنو،اجو،ورواا

،اتأداءنو،وانإاتوا
 ا  :)ََ

ْ
َِْ ْن

َ
أ ََْن

َ


َ
 َِِل

ْ
َوا ْرِض

َ
َْو ََواِت َّا 

َ
َ

َ
ََ

َ
ْ َََْ  َِّإ

 ًَُ ً
ُ


َ
 ََن ُ َِّإ َُْن ِْ َ

َ
َََو َِْ ََْْ

َ
ا):72اب( )َوأ أ و ،رةو 

اروحوإ،ااو،رض.  
وحا ه  ا ه  و وده، وزل ،ا   وا

و،وواو،ا :)َِْ
ْ

ا
َ
ِإَنٌَُْ َّ

ُ
َُُِْْْأ

ْ
َو

 ََن َوُُِْ ْا ُُ َِ
َ
و

ُ
ََُِْوأ ْا َِ َوَََْْن َُْوِف ِْ ُُوَن

ْ
( )ان ا). 104:آل  

اا    ،ا و ،ا  أن  ا
او،اامو،دوالاور

اقاودرا.  
  هاا،وتو،وتود؟

  :راروا،وأارواح- 
اوا،ناوا،اا،اراتيا

ا اف و ،ا و ،ا م دو و ا  و
و،رامو،رو،ر.  

 اواوا ا ن ،  ر –وا وء  ا  ا ة
وردأ-،اإو،قااةإ

ن»إو،إق،دهوو،اسأ1»ا.  
ا وم   اام ا   اوا او آره و ،

ار  م أ أ اي ،ا ا اري ره  اف و ،و
ا ارو ،ا ل ا ر .،ا أ   ء  وإ

ااوإ،اارهو،ااماةو .ايااأنو
ا ات إ ا ن ، و      ا اا دة
د  و وآرا ا ااد  وا وه، وره أ  اذج

واواوادابووادو...  

                                      
1اا،وت،اتا،ا،/ات.د(ا(،)3 /69.(  
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أنادياقا ق و ،ذأنلا و
ن،»رضهأنإ،أو،أرأرضرعت

أنوإ،«1.  
،ا م ن  ادا ن أن  ااا  اا 
 وأ   واور ،  و ،ِ إ واأي وا اة  ور

وأدو،تإاهورو ََُّو،وأ
نا  و ،او ا ل  دت اي ا  وه، ا
وأ ر ؤ ام ه  واد ، ر   ،و

َن :) َُُِْآاروحاع ِِّ ََّراُُِْ
َ
َوََُُِْْوَبَِ

ْ
اَنُ ِ

ّ
َُْ

  ). 79:آلان( )َُْرَُن 
 و ،د  و ،أ م  أن  ااا ه  و

اتإي؛َوُوأن،َوُأنطد
ااوا،ادوا،ريا .  

-اترااقردةإ  
ا  ا  ا ا ا ا ا  

و،واقور،اترا
ـد" "نيا»هلوإ،ءوء"

 "اَِأو،انازلَِ"ا "و"ا "
و،بقو،نةابو،«2.  

و،كراقوأ
 ار   و ،ااوا ،ا وارة واء، اء ا  

وا ا ت  و ،ا  ا ا ر ر  ل ،

ذاهضهذهَن (: أ ِِّ ََّراُُِْ
َ
َو( :»أندتأ

هللاإباأنراو،هوسوودربارنن
إناإياوا، ;اان

روا،تواتارآلوإ،راون

                                      
1اا،وت،اتا،ا،)ت.د(،)48/ ص.(  
2بااا،ةا،إار،،د)1997م(،)31/ ص.(  
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اواحتوراإباو،
هانأن«1.  

ا ه   و/،ز   ان زوا أو ال،   َْـا
،و،اهٍف،اارزاَو

 ات    ُو، و ،درا دم  ا ا اا
،ا و ،أ و ،أ وم ،ا ا ه أ وت

  . وةاة
اع وآ ٍس ُاواأا وأناإذا

،واوآدااقأأمامءأو،و
آدابنتادوا َّ،اواياتوا،اعا

وااتو،راواااو،واا.  
اا :ااا :وادوار  

- اربوا  
راو،واوأداء،ماااانار

اربوا  اااه دةو،نا
 و ى، رو داد، اب د  ذ أ .ر ا ج و

مااوراو،اان ََُِّاابعودوا
ااه.  

واةوذ،ورا،ةوااه
تو،واحاتوآ،الأموا،واةاودرا،را

واهللا. الرلو و هللا ) : 
ُ
 ََّ

ُ
َِْ

ْ
ا

ُ
ََِ

ْ
اَُْ

َ
ُِِْ ْا

َِ َُّ
َ
َُأ

َ
َََ2)َو،دوااو،اادناو

 دة أ   ور؛   وا ،و ا  ااث 
ولااربها .سورفاهراةو

اا دا  ما ،وا و  ا ا   ذ ا. ُ  

 ارة   وأل ء أد   و ا رون أه اي "ا " ان ا

  و.   

                                      
1،رادار،ةا،را،ر،ر)2. ط(،)1366ـ/1947م(،)3 /348.(  
2ونوآ  أ  اي، ن اي، ،  ا ااث دارإء وت، ،
  ). 5 /51(،)ت.د(
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- اارااما  

وارةا،تاواواتأور
ووذروة،أوج .،أورةراأار

اوبوإرةواسواايا
و إ .  وا ،ا   اب    ك ا ن

او،واقوا،مرةلرأىنوذ،او
وا وا وال واواة، ا ا ...إ ود اب، أرأء  

 ا وا ون ،ا ا ا ا  وا ن روا ا
اا .  

،وباءناوافاداال
ُنأنابابأ :"»،رةاب: "فنب

ربأوروأن ...أوررإبابانأإدراكو
إرةااأد .إرإذارةانداانواانا

َراتُِْ  اأ  اب  اا أن رأ ا،  إ  
نا ان  ا  اا أرل وأن أون،   ون ن

انعاانارأدأون ...ودا
نا إ ا إ ا  أور   و ، أن  ز ا أور

ااديوانااد،وذنأسرأواأناأن
و أ ا ا اب و ا 1»ا .ز  ا ول

اا ا زة  :»وا ،ا ان د أت ا  اب م
ااالناداإم،دارار

ا و ا اة  ان اد  ذ ب  ا. 2»...اب ول
إأياويا :»ااإنإذا

ا أور ن      اي اد  ،اا  و ،ا
و واة ... واد اب ء   ر  ارة ااب  غ 

                                      
 /ص(،)م)2013اويوا،،دلز،رةاب،ف،ن،1

586.(  
2 اب  ، ،زادار وت، ،د ول ن روق  اب،  /دار

،ةاق)8. ط(،)1413ـ/1993م(،)398/ ص.(  
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ا إ و ة ارة .ة  دل ااف  ور را ت و
ا      اي ك   "اي

ا "ذأو،وردةوان«1  .  

با ء ا أن   وم اب ن اري ل   ن 
واوااإؤهو، َُازياااوِنّ

مجاب :»لفنااا. اءان،واره
،ا رأي رو ا درس  ا اون  أور ورت ،وا ا

و،أنانقق واااإابا«2  .  

،االرةأناأنوالانو
و و ا و .ا ا  ع   ل ا و
وأدركاب .تهءانوووحارو 

واالاياارةا
اإنريا--وأور .نااأتات

وارفااءان،وواواءواام
واةواما... واتواانوادنواواوقواان

أو،اوارةاوأ،واةوالاأرأ،م
  . اا،وأرازل 

اون،واوان، :راورارهااواااألاا
ا و ،و ،وا ...، دة  ،وا وا  ا ر

ا  واف واع اء او واق، ا .ح ه أ  و
د دون اح؛  وأة ،ا  و اأي،    َّو اي ا؛ ا

اتهاا، .وووااء،وااء
،ءواعوااااارد

وراإويوا،اذؤأياوا،ممأو
اتعوا،ادهواه .  

                                      
1،نادار،وت،وخ،قاقم،أ،)45/ ص.(  
2،ن،ف،،بارة)452/ ص .(  
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 ا ا   نوا ،ا  ا اا ء 
وردةاااهودور،وااروا،أ

راو،ريا.  
  : إدةرءوانروات -

ِن
َ

،ارنانادتوااراتاأ
ن؛اادراأو،ادرادوناو

 و  وا اا إل إ  ،ذ رة و ا، 
ا ات   ا اث  ء  ارا و ،  
واتواتااارا؛وواااوا

ُن  ا ان،   َُِّ  إن   ِ وا  وارف ء
اإلادواتنُو،وا    .  

تادا،ةتراااأ
؛اوااواووواراااادم

اربوا،اواراتوا  .  
- اة:  

  ع  ااا َّ أن لر و ،ا  ان 
ا او د، وان ود، واوب ء ارة ون أ   وء

اتو،اااز،دوانوا .ااق-ودوراا -
 و ام، اأي  ،ما وإف ،ا ة اه  ا ات 

ادأيالامااوρااهيوا،
  ل  ،اρ) : َِ نَّ

َ
أ ُِّ

ُ
أ َ ً

ْ
ِ ََُْن ِْ ِ َّا ََِْداِر ِ َُِْت َْ

َ
َُْ ِِ

 َُْ
َ
ِمَِِِِْْد

ُ
ْأ

َ
َو،َِ َّ1)ا .  

  :دايوااري  -
لواءاإن–أ-،يااأ

لهو،داوا،دااهأديادواروآ،ا .ا
ا-ااإرادةيا-،ااو،ةاةأننول

  .ودضاايا،واةاااء

                                      
1،زا دار  ،ا  ، ادر    اى، ا ن ،ا ، أ
  ).6 /367(،)م/1994ـ1414(
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أ او؛ا ار اااأومان
وداو،وآاهاابروا .

،را  ا رب  و ،  و ،  ا ا 
أر،واو،إذت،واماا

وود .  
ة؛ااوأ،اوقتوداوانامأنر
هو اة، از ودت ،ا ت    ب 

،راو؛راور،ديادور،ةاأن
ط :»لا .دايوااري : إذإن

و ،دا ا وأ واب، اط  ا ه ا  ، 
طانمأوابن«1.  

ا؛اوروا،ااهمارأااوا
،وا ا را ان راوا واا ورل واان، ا أ 

واروا،ا. 
  

                                      
1،ادار،د،اادار،وت،نرا،او،،
  ).88/ ص(،)م2002(
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الخاتمة
هذه غيض من أفكار تروم التقعيد والتأسيس لرسالة المراكز البحثية اإلسالمية، وتفتح آفاقا رحبة 
للعمل البحثي، تنقله من ضيق التجربة الفردية إلى أفق العمل الجماعي الذي يعالج قضايا األمة، 
ويقارب نوازلها المستجدة، وظروفها المتغيرة؛ بروح عمل الفريق الذي تتكامل فيه الرؤى، وتندمج 
التصورات، وتنصهر فيه األفهام والعقليات، لتؤسس لتجربة تقبس من رصيد حضاري أثلته أمة اإلسالم 

في تاريخها المجيد، وعصرها الذهبي. 
وقد انتهينا من خالل هذه الورقة العلمية إلى خالصات مفيدة، ونتائج مهمة، وتوصيات حاسمة؛ 

نجملها في اآلتي:
بالغ والدور االستراتيجي لمراكز الدراسات واألبحاث، ومعاهد التفكير في توجيه السياسات،  -األثر ال

وتقديم اإلجابات، وطرح البدائل، وتشخيص المشكالت.
يتها، ويضمن  -ضرورة العناية بها، وإحاطتها بإطار تشريعي وقانوني يحفظ وجودها، ويقوي فعال
بيروقراطية والسياسية،  استمرارها، ويمنحها فضاء للممارسة الحرة، والنظر المجرد عن القيود ال

والمصالح االقتصادية والمالية...
ته،  رْعَ -إنما يكون استمدادها من معين اإلسالم الصافي، ورجوعها في الفكرة والوجهة والرأي إلى شِ
لها لروحه  ثُّ مَ وسيرها على منهاجه، وصدورها في كل أمر ونهي عن مقتضى أحكامه وتعاليمه، وتَ

ومقاصده في البحث عن إجابات شافية، وأدوية ناجعة لمشاكل العصر وقضاياه.
-ضرورة إعادة االعتبار ألخالق العلم في الممارسات البحثية؛ باعتبارها منظومة قيمية تنتظم 
ضمن قيم جامعة تتصل بالسلوك اإلنساني، وترتقي به في مراقي الصفاء والنقاء، والطهارة القلبية، 

والسمو الوجداني.
-استعانتها بالحكمة اإلنسانية والتجارب العالمية الناجحة حتى تستطيع القيام برسالتها، وأداء 

واجباتها، وتطوير قدراتها.
-استلهام التجربة التاريخية للمراكز العلمية اإلسالمية؛ أمثال: القرويين، والقيروان، والزيتونة، 

وقرطبة، وبيت الحكمة...
-تشجيع الوقف الموجه إلنشاء المراكز البحثية اإلسالمية المتخصصة، واحتضان أصحابه، والداللة 

على فضل االستثمار في العلم والبحث.
باحثين في توجيه األفكار وصناعة السياسات.  -إعادة االعتبار للعلماء وال

-ضرورة اضطالع المراكز البحثية اإلسالمية بمهمة التجديد الحضاري واالجتهاد الفكري في إطار 
جهد جماعي، وعمل مؤسساتي.
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)مقاربات ورهانات(

الدكتور  مكي سعداهلل*
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ملخص
كوِّن مجتمعات  تحرص منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )OCDE( منذ تأسيسها إلى البحث في اآلليات التي تُ
المعرفة، لتسهيل تأقلم وتكيُّف اإلنسان المعاصر مع خصائص ومميزات المجتمع الرقمي، ومجتمع العولمة، 
ي استراتيجيات استشرافية تتلخَّص في إيجاد الحلول لرهانات وتحديات المرحلة.  وهذا الحرص دفعها إلى تبنِّ
بيداغوجية وانتقال الطلبة واألساتذة(  فكان التعليم العالي وقضاياه )من جودة وتدويل وتوفير للوسائل التربوية وال
رهان لتخليص المجتمعات المعاصرة وتحريرها من قيود الثروات الطبيعية وغير الطبيعية وفتح موارد ومصادر 

بيئة والمحيط. جديدة لالستثمار أكثر نجاعة وأكثر محافظة على ال
م والمؤسَّس على  وضمن هذه الرؤية أصدرت المنظمة دراسات وبحوث رائدة تتعرض بالبحث واالستقصاء المدعَّ
ة، لقضايا التعليم العالي لتضمن الموثوقية والموضوعية لألحكام  ة ومنهجيَّ رات ومعطيات علميَّ إحصاءات ومؤشِّ
ها  ا لمتطلبات الدول األعضاء والمستجدات الدولية، وكان من أهمِّ نتائج، وقد تنوَّعت الموضوعات والقضايا وفقً وال

مسائل الجودة و التدويل و التكوين الرقمي.
.OCDE -الكلمات المفتاحية : التعليم العالي- الجودة- التدويل

Abstract:
The Organization forEconomicCo-operation andDevelopment)OECD( since it was 
established keen on looking at the mechanisms that form knowledge societies, 
to facilitate acclimation and adaptation of modern human with the character-
istics and advantages of the digital society and the Globalization community. 
That diligence paid to adopt out-looking strategies which boil down to finding 
solutions to the Bets and the challenges of the stage.
Higher Education and its issues )of the quality and internationalization and pro-
viding educational and pedagogical methods and the movement of students and 
teachers( was a bed to rid the contemporary societies and freed it from natural 
and unnatural resources constraints, and to open up new sources of investment  
more efficient and more conservative on the environment and the ocean.
Within this vision, the organization has issued studies and pioneering research-
es which is exposed by Researching and survey which is supported and founder 
of the statistics and indicators and scientific methodology data to the issues of 
higher education to ensure reliability and objectivity to the terms and results. 
the Topics and issues have varied according to the requirements of Member 
States and international developments. And the most important topics were 
quality and internationalization and digital configuration issues.
Keywords: Higher Education -Quality– Internationalization- OECD.



 

 
  :ءاتإ

 أن  ،ا را ارات ا وات ارات ء ر ُ
ادو ا اوات و ا اة   َُّ  اى وارت ا

او و ان وااء ا ا    ر ارة.ان، 
واواااَيا،رزدوماتجًا

ااعواةاءأو  
 و ، و   اي ا و ورض، أراوات إ ن

وااوإء، َّوا َّداواةوالبادولتر،
ادودواواءةز، َّت.  

دا ت د وزوَّ و دأا ات أت ا و
وأواونا،تراواثاًوًرااال

دوا)OCDE (اااه ِّأ.  
،ودوا ُِّواورةاااُ

اموإاوااتا ِّ
 اوا ال ا و وات، وا ُز ا اوع اياا

اوادادةاراالوو.  
دواونارؤو)OCDE (أا:  

1- ادإإفتوواتّووااااأ
ااادئزواور. 

2-  اي اري ُا ذات وات وا ات  ا ا  َّ
اتاادنا،وا

اااووزواءضأ. 
لر إاة -3 َّو َّيااون

   َّو وا ا اات   ادة،   م 
واوااوانوا،وا. 

4- ا ا  ر  ا ا ون ر  )Processus de 
Bologne (رخ1999انوااأوروون ُِّويوا

ل َّ،أوروءووااتاةاو،د
عوا ُّاتإو ُّوادةاافوأووترإفواء َّواد ُّ

 .وتلدوناواق 
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5- ا أ  ا واات ا ن ا إ ا درات 
ا ام ا  ون ا ا )l'Interdisciplinarité (د  ا

 ام  ح  ا ات ا ا  La(وارات
Futurologie (اماأواداتاأوءاتاءماعاورا

وااحودةان. 
6-  و   ،وا وا ا اات درا  ا ا

  ف  ،ا ات ف   د وَّ ا وات اات
وت وة اب أاد   ا وات ات وا ،دا

وذ ادر إ َّض  ،راا وت ا ت د ا
دونةدإدداراأوواا.ْ

ز ات ه  ا  رو ت  و وا ر
اوا. 

دواونا)OCDE(  
أورو إ و ،  ن إ   ر ن ،ود أد 

مر،ااباةاد،اءأار
رايوعواتآورواونان.  

 د وا اون    )l'Organisation de Coopération et de 
Développement Economique (  را وا)OCDE (  1960 رت َّ ن ،

 دو ة)18 (ة  َّ  دا   وا اة ات دة
اأ،ديواواوااةا،وا

ا وءات اات واد وء ا  ا ا  ِّوا 
 ا   ا اا ر  ا  اف  ،ا

ااتا.  
نوءزمار ُّاا ُّ)35 (راتا دوزَّ

و :أ- أا-ا- -ا-ا-ر -ركاإ -ا -ا-تا
  -ا-ان-إ - إا-اإ -اا-ا-ان --ا-اة

اة-او-ا- ارغ -زا ر --لا–-ا
ا-ةاا--ا-ا–.  

 َّ ت و واون، اا  اا اول  ح وء اط وب
دلوااوادتاا َّوودوراتوار

و وا ارب  دة وذ ا رو  اؤوب 
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 إ  ،ا  َّوا واة ا ذات ا ا اا ات
اواا   و  د وَّ ا وءات إرتات   

وارا.  
ديا أ   ا ام اف     ا و
 ُّا  إ اا وا ء ول ا  ون ا   

ا ا   َّا وااتاري اا  و ا ي ِّوا ا ون
واتوا.  

رراةا14ول (دن  (1960أن،اقوا
قاد)21 ًدةوًاُ(1،وردااأن ُُّإ

ا وا اح دون ،ا واد ا ا    دا
  .اواإاو 

وا ا ا م  م و اان ء ف  ا  ُّ
دو  دي    أان  اة ات ٌُّو ،21%اا 

اااأ،نا،370ارون.  
تءأنااؤأحااناومانراو

را ُّو،اوط)6 (انْا،وان َّ
  .اواةروان

  َّإاأسو)Angel Guerra (لأرو،مانوديو
و ا8ي)ر1950) أنةاةاار ونوزًا

1994- 1998وادثاةوةإااُو،. 
 
 
 
 
  

                                      
1دواوناا)( convention relative à l'organisation de coopération et de 

développement économique)
ُ
قأاولءًض1960د14أ

ضداءاواتاواتاااوا
وانِرتُّو،راع. وادُ،:  

http://www.oecd.org/fr/general/conventionrelativealorganisationdecooperationet ،ر
،ا27ا2016د. 
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اواإدارات  
قا ت و ا زاوا أ زع وا ا ت  َّ ا

دا واء اي ا    َّ   ء، اول وت
اوااو.  

 ة ا  ا و وات ا ِّأ  ُوُف ،
تاهوواوا:  

1- ونا. 
2- راوادلا. 
3- دا. 
 .اواءات -4
5- واواا. 
 .اتاةواااوو  -6
7- ا. 
8- اواتا. 
9- ادارةوا. 

10-واَا. 
   11 -واواما. 
    12-ءات. 

ءاتا وأر ا ا ث ة َّوا ا وات ات ه إر و
تاصاواًوأاا:  

اي  وا راا-وا  وا-ا- ان اة -
اي  واازن ا ا ،اا وا -ا-ار ا -

ا-واما -اادةان.  
 ا  وا ا )Centre de Recherche et l'Innovation dans 

l'Enseignement) (CERI(  
 ُّ،اواادةارهأوايانانا

ااااو،وةراتدرارهااا
،ااأاتاتاثتوا.  

ماحإاال،ةاىاانالأو
تدرا،راتوااتاووءم،يااا

وا ا ن   ز ات و  لوات أوق، ات
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 دام ن اDirk Van Damme ((دك ا» ا  وز أن 
 و ا ، ادي ا ارت ،ا ا وا اا ان

اتََوتآل َّ،اووااعول .دإإن
حا  ً ً  ا ن ، و ا  ا ال

ا،دي ا  أى  ت د  ، اوا وا
واوداح«1.  

  ، و ا ات أ  ا  وا او
واااروااو،ةراثأ

  .دراانوان
 ا ا دة َّر وتوا اات درا  اده   ا رات

،ا َّاتاأوتااءااواا
وراااداورو:  

 - واااتاا 

 - ا ادة اا )ت واات، ات ِّا   ُّا ان، إاد
ااتاو( 

 - اات. 

 -  اة (اات ل  ة و ن ِّا إاد  اة ا
ا وا اا اي ا زوا ا دة  اة، 
اءاتاو( 

 - رواا )امااااادإاوا.( 

 .اثواراتاااناواي  - 
 واواووااتوااتادةاتراا

وااااتاأو،اواواا:  
1-   ،ا أو ا   اء ،ا  أرااتارع رع ا

اااوا. 
2-  واات اءات  واف دو اءات مإاوامة 

 .وراتوات
3- فوااعوارباااتبا

واواي. 

                                      
1OCDE, Le CERI en quelques mots, Paris , 2011,3. 
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4- ا ات ع  واف و ا  وا ا ن ااع
راااروا. 

5- ادرد ُّ ِّونورا. 
6- وا ا ا    وا اوا ا ا  

طتاوموادابلتو. 
ا ول أن و)CERI (  أوة ع وءأي ُ  َّ ،

دوصلوارإ ُّواا ُِّو
ُ
أ

بماماو،و)PISA.(  
اتاا)PISA(  

ن اات   ًء و اول إ  ، س آ و
داةهو،ااإوااداتاوزواو

لا،اتاا « Programme international pour le 
suivi des acquis des élèves« )PISA (اا    ا اة و

   َّو ان،  و  دود وا  وى ا
درا وق ، وأا ر  اءات  ،د  ُ  ات ث 

ت.  
  وا ا اث أول أت 2000و   ا 2003 و ،

او،اتالوموااءةواتا،رالا
وتاوادت،اموا دتاوااءة

ارإاتاادرةا.  
ا َّ2006ا،ارإاءةادةادتوتاوا

  ان  َّ2009و 2012ودو وا وااءة، وام ات  و اا 
نرو ا ا اس، وة  اة ا وا و اة ا رات

)48 ( ورن ر وا ات، )44 ( ورن دا وا ام )46 (
 اءةا.  

ا  او    اوا  ا ات ُو
ا إن   وار ت ُ و اءات وس ا وا

اتُواادوفروا ُّ،وا
واوزارةن2012ةاااااو

)18 (نونا)72 (رر2015دون ِّواة َّوا
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 أن واوا اة واا إ ا وراا ا  ض
ا.  

،آ،وارةدوت2015،يا،
و و  ى  و ا ا  ا ات  َّا 

وا ات أ وِإ ،ا ا  ا ى  و وام، اءة
ااأ،اااو،اا :،ان،ا،نا،رة

راًوأ،ندووا،،ما،ا،وا،ا.  
،د ون ا  ام ق  ن  أن درا  ا  و
رةادولأل،واواااإولا

ا  ا إ و   َّ اة، وات وروبا وآت 
 َّوأءاتوااوااوا.  

 ،و  ودرات ار وات ات ه و
اوااردودودهنواورؤىت.  

اءةوااوار َّااراتإ ِّأ
ااناهأويااوورا.  

ااا؛ا   اُوَّ
1-    ،وا ا ا(l'enseignement supérieur trans-national, un 

levier pour le développement).                            
  وا ا  ا2007راب  ،ر ل أر  وزع ،

 زء     وإءات،  ن240واول ول ا  ،
 ا أ ن رت إاء  اا ود اوز ا ا

اااتواتاإا،وااا
ااودهو.  

ااصااأاهربحا
ؤاااااكأناوو،ووا

وا.  
ورةإةاإناذياااروادةو

اءاتإذاداواندةانرو
ودةااوانايا،ا.  
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دراتا  د وا ا ارات   اا ا ول 
وتدواارةماقدئ)Accord général sur le commerce des 

services (ليوا)AGCS.(  
2-  أ  ا 2030ا )L’enseignement supérieur à l’horizon 2030, 

volume 1: démographie  (  ا ان  ا اء أ(L’enseignement 
supérieur à l’horizon2030, volume2:mondialisation). 

أا2030اابار،اا،ولء2008،ا
ارواراترCRIE)    (اوااأىإ

ونوااد.  
تاد،ةىإبازع330اا.  
وااتااولااإرهباول

و ورو ا  ا  أات و ووا ب  .
واداةاةاوواا،

واراتوا.  
ا ا ا Barbara Ischinger ) ا  (ة َّو  ب

توتر َّاواااتاءاا.  
   ام ا اء  ن 418أ  ة إى  ز 

،ادر2011وباااةو
وواراااوان،نوأاأن

لووارةاابوواواا
وءااااوداوأاةا،

وناإااودوذجإارأنإ
  .االإااذيادةازة

،اااأدراناضنو
ووواصارودةا.  

3-  ا ا وو  )Qualité et Internationalisation de l'enseignementدة
supérieur (  1999راب ور اء َّ ا ل ا واضس،

ا دة  ل  ِّاو ، وارع رو و وو ا 
ورادو،ًةاتراواثا   .296زَّ

  ن ا ا)Jane Knight (ق ون   ،وا و م إ
 إ وا ور و  ا ارات   ت َّ ُْ  

ذخائر

221



 

 تاو ةاتاأازإإا،
اواا.  

وسودداءل)David Woodhouse (دةا إاا
نوناندناتااار

اة   ت  واؤى.ادة ارت   ا م و
ااادودانااواواا.  

ودووناد)Hans de Wit (وعاا"ر
وا دة ) "Processus d'examen de la Qualité de l'internationalisation (

رلا)IQRP (وناوعاودونا)Association 
pour la coopération Académique )(ACA (و)Bruxelles (اا  .  

املااارااان
دور  ان وض ،وا دة )Salvador Malo ( روروزا)Rosamaria 

Valle (توررو)Karin Wriedt (وااامصضإ
امأنإا،وادةنوعاا

ادأأاااًوأااااا
دةرواكيااأووا

 أن  ا  ت ه  و ،ا »  و اا ار
واةااواوات«1.  

ا    ا ات  رب   رة ال  و
،ووادةإديا،اا)Bentheycollège (

 و ، اة ت )Helsinki (ت ذ ر ا
 ش و ات، Monash ((ادة ا و ،ا)moi (و ،

رد)Varsovie.(  
ادةإدةذجتوتاارةبا

وااووادةواااات.  
4- رةواوا؛اا)L'enseignement supérieur, l'internationalisation 

et commerce).                                        

                                      
1OCDE, Qualité et Internationalisation de l'enseignement supérieur, Paris, 1999, 83. 
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بار2004و،356،ااأل
اتواتناودواولوءاتوإت،رو

واااثواترااا.  
توا وره    وا ا وإ   رؤ ول ا ول

اادة،دأءنواال .ان
يا)postsecondaire (ا أدول رااوذاضرب

اارنااا.  
 ا ا أأ  اي   ا  ن ر رئ ا 

 ا ورة  ث ا را اة ا  ،أورو  و ا
وروءاالودة،أورو.  

اناندئاواآدولربعاا
را او ا إاد ت  وء اات وز را  .نا أ

ولوايااأتأر
 أو واة  ،ا أ  ا ا ا زا ا ت

  .اءاتوروارعات
اوااراتناةاااتاا

ااأنإ،مااًواًوا ِّوااوا
اواااو َّو َّ.  

 ا وا ا َّأ وئ     ِّ رات
واتراااااواا،ر

تلوتاوا.  
،ا ا  دة رو وا ا د  وارات راث

ا ز ا   اي ا و اد  ا ا ت
قا ت  ودو وإ و اات و  َّ وا َُوا

واوواوا.  
ت  ا و ا وق ا ا وت ا ن اازن و

واواوااوا.  
 ،ؤوا  ُو درو ا و أن ا واى  

تاوزتاوِنُّاياوااااا
أ  ت ورة ا ورت ات واب، ُّ درة وأ زت
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ااافادةوإ ُّاورةاوأوا) ِّوا ِّا
ادةوا .(  

  ،وا اي ا    وآ و َّأ و"ا "ا و
 ا اة ُّ  و ا  ا ن را ا ن ف

تا  ن اي،   ل ،اا و ا  ن اس
 وان وان ن ُِّ ا و و  َّ ء ،ا«اا

 ،ري ا  و ،  ورؤ ،   ،  ...إ ال ن و
دلًن َّ :سايااا -ماإ

-اا،أواانوا،يا،دي :ا
أواأوا،اواكااا"ا1»ا.  

تا ُّاالوت
ر  و وأ  ا أو ء دون إ ا،ال ا ُ 

إزاتتإًداو،والاداى
يااو»ره ُّبأأ،اااا

 ُوة َّ،ة ُّوإلاةآاور،لة
وارفادلوانوااا2»ا.  

رو ات او ات إء  ارع  ات ا ت و
نااادعوارتوادإو،ُا

اري(اواوااا (ءةوااف ُّاوا
  .وداة

اوحوااو»تم َّإم
ااتواهاوونإفو،تو

  .«3وأوُات
ا  اب ا ا ا واى ا وات ات  ا و

 وا،واادياا ُّواا
داتال ِّاااذ إفُ،واةو
ت    َُّا  و   وت دات دوا اوو

                                      
1اان،يا ...و"اا"!،رادةءا،ر،16  2005  أ. 

2OCDE, La Cyberformation dans l'Enseignement Supérieur, Paris, 2005,3. 
3Ibid,11. 
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اانان ِّوااا،تاهأو،دةوادا
وااننوا.  

داااتوتامأتواإتاهل َّ
ةوادةوادةاأورع،»و

  ا ا  ل  وت ات ورس ام، ات
اوا ا  وات ات ات  ت و ، ا ا

وا  َّا ُواوا اا ا  رة اى ات  و ،
ءةوذات َّر1»و .  

وا و  اات و  اول  ا أن إ رة ور
 ورت  َّو ،ز اا اوع اا ء  ات 

ز ر  و وإاد ات وء وا ااا واءة
تااإ،واروااطاءو.  

وا اأ  ا اول و ،ا  اع ا  ة أا -ازا-ا - 
واتاة-ا -ا-إ -زااة-ا-ان-أ - -اإ

.  
لومتةاراتا ِّو)Technologies de l'information et 

de la communication (رلوا)TIC (ُةاان
 ور   إ ل َّو» و ر لإن   و

 و ن، ِ
ّوا ن ِ

ّ
ا  اة ل   او اةا اا

ااتإواوت«2  .  
 و،ًنَّ امت َّاار وإذااطوارنوا

و و ا ارات    ً أ ًا د َّ اء  
ُّ،ِنواِّن،والواا،اورةل ِّوا ِ

ّ
لوا

ًةاققووداوزاهد َّوااج
  .اتوت

اوأدةااا َّ،دأورةا
ا ق  ل َّو ، َّ ،ُ ا اج   ا ا ا ن

و.  

                                      
1Ibid,16. 
2OCDE, Cyberformation, Les enjeux du partenariat, Enseignement et Compétences, 
Paris,2001,15. 
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ا اب ت ،ا ات وإراد  ا ا ا وود
،ا ُّواًنا، ًودوا،وااوا

ِسُّ،واإاتاأننكوايوااباو.  
وواةلواا»إأولةنور

ءأ   ن ا أن وا ،رو  إ و ،اا وإ أورو
اان ُّاددون،اأول1»ا .و

 ا   ردُّ ، ء  وة وا ارف ارال ا ء
 و»و  وا ا أن ذ ،وا وا  ا ا إن

نا،هوادا َّراتإياو
واءاقاما َّ«2 .  

ا ا و م ن ً ك أن إ  )l'internationalisation deررة
l'enseignement supérieur (ُيواةاأوواتا

ا اأو ة و و و او  اض و ه 
رااودوودةذاتاوتواع

)opération non-lucratif  (ا ا و  ا ا ا  و
ن)Jane Knigh ( »واعواواُاجإدإفرو

اتاتواأن. 3»اناتأو)
ات واض)ل ان  ادي ج ا  إ  ،،وا

و،تدارووااإواُاإو
ر  ،وا ا  د  ًأ  ا ا و ن

الدياو .  
  ِ

ّ
ُرووا م  و ب ة ت اا ا  وا و

وا ا ا ت ،ا ا  ارات، ا اص،  
اااذاتتاوا.  

  ا ا وت ل  اوا ااو ن ،وا
  .كواواءات

                                      
1Mario Laforest, Gilles Breton, et David Bel, Réflexions sur l'internationalisation du monde 
Universitaire, Points de vue, Editions les archives contemporaines, Paris,2014,3. 
2Ibid,7. 
3Knigh Jane, Internationalisation: Elements and checkpoints, Canadien Bureau for 
International Education Ottawa,1994,20. 
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ذجواء،اإاواااوجأوااو
  .اتةيأوواووتوء

 ا دودا  وة ا ال ودواتا ارع إ ودي
و ت   و ا ا  وق ا  وا ا

وا.  
 اون  و و)OCDE ( ً َّ ،ا ا و ح ى س

نرناافوو،اربا َّ
 وا)Processus d'Examen de la Qualité de l'Internationalisation ( ًر وُل

)IQRP ( ُّوواراوح َّوة اتوإاعااتدَّ
  وا» ا اء  ُ  ة، ا وا د وُّوِ ا ر

  .  1»أنادة
 إل َّالتاااوولانوة

ا ت  ودة ٍل  َّإ ا ا ت و  ِّ وات
وإاواجوار،ا

 َّ و ام ه  َّ و ،ا ت ل دوا ا إاد  إ
يالارأست رواااوعأ.  

 اون  ات ات وه اؤى ه و)OCDE (ح ت
 دة  ت ِّا ه وأ ،ًأو  دة ن ل  ادة، ن 
ا  دة  اوا ا ا  ودة ا ا اا

 دة وأًا ا دارة  دة إ  ،وارا   .
واتوااءاتُادةانت ِّاه

   و او  اج  ،دوا  ت ر وو
دةانم،وا» َّوالا ِّ،ًءًةوًون

ا.2ااتوٌموٌوٌآادة
ووااقاتواو.  

 م إد  م  ارت  وإذا  ادة ن  و
دةانطرنأإ،ودوال

 ا ا وو» ذات ا  ا ا وو ادة وارطإن

                                      
1OCDE, qualité et internationalisation de l'enseignement supérieur, Paris, 1999,259. 
2OCDE, La recherche et l'innovation dans l'enseignement supérieur, volume1, la 
Démographie, Paris, 2008, 13. 
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أ َّلءلو،اادةان«1 .اووال َّ
اوااودةانأتسوآإما

  .اي 
)OCDE (لوااورةاإ دراوداا

ادةنادةوناتانوذا
رأ و اا ا  ادة ن ت وا ا)The International 

Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education( (INQAAHE)وا
 َّوااالاا ُّاو

  .ةتوتناد
 ا درات   و)OCDE (رتأ  ،ا وارت ا د ر

ـ  أ  اا درا" : أ  ا 2030ا"  )L'Enseignement 
Supérieur à l'horizon 2030 ( اا ت ول اء  َّ)la 

Démographie (الاءاعن)la Mondialisation .(  
  وا  ا  ة اب ا"ا  "Barbara2Ischingerررا

ا ا اى ات  ء اول  ا ا إ  
ةااةواواعاساونارأوا

وااتاوااااًوإًو
   أن فدا ل  ، ا واام وا

وا اف  ِّ ت إ ا ات اء   ء.3واع 
ااُاتالاُ،ااداءى

،نِّرا ُّم ُّو ِ
ّ
ااىأرآةاه

  .تارأطاوااة
ورو ا   اث أر ُِّودول   ب  ارع  ،

ًاو،لاةاترُ َّ،بادولوا
دواا .تراار ُِّوادرظاهفيا

                                      
1OCDE,Qualité et internationalisation de l'enseignement supérieur, Paris, 1999,18. 

2ارارBarbara Ischingerاا1949أوااة،
OCDEاتااءوإوااوناةاا

 1992-1994و إدار أى   .و  ت ات  ا 
اااوأاتادوا. 

3OCDE, L’enseignement supérieur à l’horizon 2030, volume 2 mondialisation, Paris, 2011, 3. 

228



 

ا  وارع ا إلاج  ،ا ا واء ر
واااتواتاانوا.  

مابااءاو)la Mondialisation (لتراواثاع َّ
ا   وا ا  أنَّ  أ  اث ُو ،دو ا 

ا ا  وا  دة  ا ا  وو ا ا 
ءاتااناوفنونذإفياا

ادةو.  
ا و و ا ن ا ورة )L'Américanisation(ن  ،

ا ا  و ا ذ    م .ماو
اتاأدةاارفا» ُُّأما

 د ة  ... وأد ءاارو وب  ا دول  ة 
واا1»أ  .  

رااإااااو
روراا ُِّو.  

ا ا و  وة، ا ال  و   أ  
ار  ا دول  ا   وع  إ ا ات  د اي

واتا.  
 ك أن إ اررة ا و م ن ً)l'internationalisation de 

l'enseignement supérieur (ُيواةاأوواتا
أو ة و و و او  اض و ه ا ا

واعرااودوودةذاتاوت
)opération non-lucratif (ا ا و  ا ا ا  و

ن)Jane Knigh ( »اواع ُّواواُاجدرو
أوتالنأن.  «2وتاتاا

  .واجااود،إ)GATT(ات
 ُِّ»وا «،ت دارو وا ا  إ وا ُا إ 

 و ،وا  د  ًأ  ا ا و ن و
ناو «ااوادفإ« و،وًدي

اترةامنو،تاإان َّ َّ، ًو

                                      
1Ibid,43. 
2Knigh Jane, Internationalisation: Eléments and checkpoints, Op. Cit, 28. 
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تاداءإإاتواااا
ااوداوولان.  

 َّوتااالولانوةإل َّا
ا ت  ودة ٍل  َّإ ا ا ت و  ِّ وات

اواجوار،اوإ
دوا ا إاد  إ  َّ و ام ه  َّ و ،ا ت ل 

يالارأست رواااوعأ.  
 وه اؤى ه توا اون  حOCDE ((ات ت

 دة  ت ِّا ه وأ ،ًأو  دة ن ل  ادة، ن 
ا  دة  اوا ا ا  ودة ا ا اا

 دة وأًا ا دارة  دة إ  ،وارا   .
واتوااءاتُادةانت ِّاه

   و او  اج  ،دوا  ت ر وو
دةانم،وا» َّوالا ِّ،ًءًةوًون

ا«1  .  
 ح   ى  ا ا ا افووثا 

 ّوا ا ار وح ُّ ا ا أن  ُ  «وارات، ُّ
ا اما ا   ا ،ا   ا ل ُّا 

ا«2  .  
 وإ رو ا ا و د ،ا   ان  

 ا  اا  ِّ ا اة و ا وا ًء وا 
 رر  و ا » ًوأ  دورا ا ا  أن 

اكاناا َّدٍلو ٍِّلن ِّاا،
وات،وافصوالتدة

دة َّ«3  .  

                                      
1OCDE, La recherche et l'innovation dans l'enseignement supérieur,Op. Cit, 13. 
2David Crosier et TeodoraParveva, Le Processus de Bologne:  son impact en Europe  et dans 
le monde, UNESCO, Institut international de planification  de l’éducation, Paris,2014. Publié 
en 2012 par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, 19. 
3Banque Mondiale, construire les sociétés du savoir: nouveaux défis pour l'enseignement 
supérieur, les Presses de l'Université LAVAL, 2003,70. 
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اوا  ء   ِّ ،ا   َُّ  ا  ُوُ
اا.إًداااراذيااو،أ

 ، ات   دة ،و و ،ا إج إ   »ل
،ااإجوالااولا

ا«1 .  
  د وا اون )OCDE ( ل و را ل 

ه  َُّ او ا ن ،ا وات ا و ا ا
  و ،او ا    ،ووا  و وه

،دوااارداا،دةاإا
الاادلاتلا ورسااوف

 داور وة ِّاوإ ِّإ وٍع اي، ال رأس ً وام، 
 ُِّو،ا  َّاواا ُِّا،اوا ات

ور َّوواوا ُّواا.  

                                      
1OCDE, La société créative du XXI siècle, Etudes prospective, Paris, 2001,61. 
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فيما يشبه الخاتمة:
ضمان الجودة مفهوم ومصطلح تتجاذبه الحقول المعرفي المختلفة، االقتصاد من حيث التمويل 
بناء واالستثمار وصناعة مجتمع المعرفة، والتربية من حيث بناء المناهج وتنويع وتطوير الطرائق  وال
بيداغوجية والتسويق العالمي والماركيتينج باعتبار عالمية التعليم  الديداكتيكية والتعليمية وال
العالي ووجوب االنفتاح على فضاءات عالمية جديدة تكون أرضية لالستثمار واالنتشار المعرفي 
والتعليمي في ظل عالم تقلصت فيه المساحات والمسافات والخصوصيات بفضل فتوحات العولمة 

والثورة في عالمي االتصال والتواصل.
إن رهانات منظمة OCDE تتمظهر في تطوير الوسائل واإلمكانات المادية والبشرية للخروج 
من مناخات ومشاريع االستهالك المعرفي إلى اإلبداع في التعليم العالي من حيث إتاحة الفرص 
تكوِّن، وتسهيل عمليات انتقال الطلبة والمؤطرين من دولة ألخرى، وتنشيط  كوِّن والمُ لمُ للتكوين ل
حركة وعملية التعليم المفتوح المستند إلى الوظيفة التعليمية الرقمية، باإلضافة إلى تسهيل 
عمليات التحويالت االلكترونية في ميادين التأليف واإلشراف والتأطير العلمي ولعل من رهانات 
لتجنب بطالة  الشغل،  الجامعية ومتطلبات سوق  التخصصات  بين  التنسيق  المنظمة محاولة 

الشهادات الجامعية .
تعتقد المنظمة في آخر إصداراتها ، المتعلقة بتقييم نسقية االنجاز ووتيرة التطبيق في اإلصالحات 
لتحقيق ضمان الجودة )الواقع واآلفاق( أنها لم تتمكن من تحقيق كل برامجها الطموحة في تطوير 
ضمان جودة التعليم العالي ولكن نسبة كبيرة من الدول األعضاء أو المتعاونة مع المنظمة تسعى 
إلى إيجاد توازن منطقي وواقعي بين إنشاء الجامعات ونوعية التكوين، ألنها أدركت أن عمليات 

التنمية المعرفية تسبق االنتشار والتوسع في بناء مؤسسات التعليم العالي. 
ال تتوقف تطلعات وتحديات المنظمة في إدراك وتحقيق ضمان الجودة في التعليم العالي 
من خالل عمليات البحث والنقد والتقييم والتقويم التي تحولت إلى برامج ومشاريع استشرافية 

لتحقيق مجتمع المعرفة.
إن التطورات المتسارعة والتحوالت في عوالم التقنية والمعلوماتية واالتصال والتواصل دفعت 
بيداغوجية إلى البحث عن بدائل تربوية تتماشى مع الفتوحات  بالمشتغلين بحقلي التعليمية وال
الجديدة ونهايات الطرائق والمناهج التقليدية، في اجتهادات إبداعية لرسم استراتيجيات حداثية 

تحقق الجودة والنوعية والفاعلية.
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 ه و بر داب م وا  - سرخ 06رس2018. 

و . ا ف ة  ول   ا  ةا  ؤد : أ.ا 
  .انا.د و ،اا.د و ،.د و ،ااات.د و ،ال 

:  
آاالِاااواارتأااا ا

هللااداقوذ،اآناولواا،وو
 ، ا ا  اف د طوا و رك هللا اد دراك  آ

؟ام؟واآااوراءااإذاأم
ناإننولواااااوااا

اااءةه؟و  
،يامالو،رااهعاه

ـ  ذ  ء ا ع ا"ء اآن  أ: اواول درا
."  

،دةدأرااهأو : 
أوـ :اا:   

،ءوىو،أآااولواااإن
، ز  ات ا ا ا    ِ ءا و

وأ  ، و و   ة  صدا  
  .ِصاو: اوارةن

 ا    ا إاع  و و اات، أ   و
.  
ـ :اا :  

اءةااوااآإنااواولنا
آا ا   وت ان،  و اان، اون وت  
يارورو،نإز

اواوطا،وأااءةواواآدونا
اوواإأرإعالأاء

ا    . 
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ـ :ا :  
 ان،   ّ ا ا  ن  إن ان ا  

اإاأ،واوإذسال،و
َءإومتةوارااهنأنااوأر،ااثا

ذأننرهللاألااوإاس،
، ُّأف،ةااينُباا

ودرااثاذاجإنااردر.  
و،صانءإن،وذإا

ءاو،أالأةاو،ياناةا،نوا
  .نوا،اانالانوانون

راـ :اا :  
اتاهءتوا،اآناولوا

أنما؛أعااو،تواداتان؛ب
نا،اانوالأ

  . اوعل 
إفاناـأودـبأ،دأتذ

راوااياعاانو،اآناولوا.  
  أ و    و ،ا ا  اداتوإن  

و،رواةواااترااا
ذدأىاإإ،وا.  

،داارااهو اتا
    ه إذ ،اء لدرا اولوان أ

ذ صااوادانو،.  
ان َُّولوااأندُفااان

مطوااااءةوناإن.  
  .ااأننونوو 

 إ وأت ،درا أ ن  اع  اي ل   ا أ
 . اراتااع،ذأاه

 ن، إ ا  ن ؛ أت و ،ا   ول اب 
ات لاو،ا:  
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و ا ا  و  ن، ا ن ول ا  ا
وااواأذح.  

ذ    وا  ن  ا ا أو ، ا اا
الااذن؛ا .  

،اآنااتاااوولوذ
اب  ِو ،اا اع ذات آا ات  ا  ا

آااا.  
  : أابااالاول،ويل 

َاوأ وا َم   ن،  وا   ول ا 
 و ان و ، رج و َوا و وا د وذت آا ا

 .تاول
ا ن ا ا أ ا و ول، ا ااذ    

.وذ،اآناولاتاااوا
اابِو،ااعاذاتآاتاِدإل

ولاانوا.  
إااواتاأدو،اذو.  

  م  ال     ل، أن و" داا و "و  أل 
  اا،أنعاذ؟

إنهارادت،وارفااِد :ل 
أراودراـأو،أُاوا،ُ

او ا م ،او وأاره ه ن ا أ   ن ل؛
دوودوواها،ءاون،و.  

وأن،دنءأنأدأمااأنو
 أن ا  أن ام، ا   ا ن اي  ،إ  س،
ا   ن،  ا و ،   ي ن ا ا

ووا،اءااوا.  
  م  ا"وإن ودا "ء   ا   ا ا اءة  

اناءتاذ،صاا
رااهنءإأو،اوا .  

إاااوا:  



ذخائر

239
 

 النألاأرُلّاءرا: أوـ
اقَاو َناهوذ،صاا

راِو،اصا.  
  : ـ ا واإن  ا ا اءة ا ن اواول  

وا،ما،نالواناو،ناتو،آا
ر

َ
او،اَاااطأنإي؛وض

انماو  .  
 : ـ  ن، ن ف  و وإن ،ا ب   اا إن

أىو،بااأنى،
أىو،با...  

را ا: ـ إن ر ى   ،ا اآن  واول ا ت
،اومناو،اانا

ااجواااروااءا.  
 ب: ـ  ه    ا ات  ال   أن اء

رماهذنلااو،تواا
ا.  

  .واربان
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عووةانالأرةواواا

"ماقال :وت "ءروءا2425و2018أ،
اوتننأرأأرك،دة

ا ،دو   ت ورا ان  إ ا ،ا ات
اورال:  

  اآنواولوا :قام: ارول 
ارو : اااقا  

ارا :جواةااوقال  
اارا :وايااق  

ارة: اأ :اوامواواانق  
  ام أن دا    ا أ و ااء ق    

،ريواوااياس،ووأ
   ا   ا وا . ا اات  ل  وذ

،ااتا:  
ا ز ن ذ أ ا  )ة ام  و (
 وا"ان ا أوور وا ا "ل ،ر و ا ا 

"واآناق"ارانراأو،)ااون
اا(دـواول، .سار)الأ/ان (ع"اجا

اة ا اة   ،ر  "د  ، . اي أ)لأ 
ان/ا (ر" يارساقال "وود، .يا

)ا أل /ان (  و "نا  ق د"اب  ، .هللا 
 وا(اري  ا د/طا (  ا "ا  ق 

ااا"او،داهت .ا
 .ذب،وااف

 ع  ا ا ا أ"وا اا  ا "ق 
اللرة(ااران/ا(دأوبو، .أ

)الان/أ (ن"قواناود"أو، .
)الأ/ان ("عأناراوآواااق

د"دن دا  ، . ي )ا أل /ان ( "  ار 
مد" او،او .اكاأ)الأ/ان (ر 
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 د"ـع  اي   ق "ذ   اات   و ، .
  .آأود. ات،وذة

 ان  ا ا ا ا ق"ويوا ا  "د . ق
اوياداب(ا/س (عإ"اااثاقرمةا"،

د ور . اا )ا أل /ان ( "ا  ا ا
  رؤ ،"أ  د،  .ز  ا(ان أل /ان (

" ارس  و  د"ا ن   ، . دن وام)اد داب 
 /ةا" ( ا  م: أق ا وا ا  ذج
دة"ا و ، .  ا(وء وارات ث زي ا/س (
ع"اوءنيااق"درن، .ي

  )ءا اار دأ ( اج"ن  وق  اج  ق
ا"و،دتاا .ودفا .اا .  

،وننامالأزو:  
ان"وايااق "أوااااتا

، .ووباد)ااا)اف. د
اهللا)الأ/ان (ع" ناحوود"ا، .

را)الأ/ان ("زااتودة"ا، .
 ال  (ان/لاأ(اوري  "أ ، .أد"؟اوق

 ا ا)وا ا  ـ) اء/ ااي ر ن " ات
ااار"ودة، .ااءا)تراواثزيا

 ا/س ("ااق"دمو، .يا
) وام داب /ل  ( ان  ر أ"ع  

آ"د ر ا  ، . ا )ا ات وا ا
 و/س (ع"واانقوفا ."تااو

اىواحارقرا. 
 ان   ،ا ا ا ة"أ أ  "د اوأدار .ر

اا)الأ/ان(أ،د .وشا)اياا
ان/ وا ( ع  ا  " ااث   د"ا ه ، .

ااز(ااداب/س (ا"واا :ادإ
ود"وااد ، . اا أ) وام داب  /طا (  ت ب

"ا ا ارس  ود"ق ، . وي ا )ا أل /ان (ع
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"ا ا   ق رة: ورة د"ذج ر ا  ، .انر
م)وااياط/اا (ان"اياا"،

د   ا ا ت   ود. و أزرح،  .وذ ،را  .
  . ااان

ا  ار ا  ا م ا ا و   ا
اااوذأاراناإ،وةاع

ااا. اة،واإحتاوة
أندون،وةاتا اداوا اناءأ

. احاااا،أداءأدلهللا
 را ا ُوز  دن، اد ار اء ع اف   

وةا،ناأتااتتآوة.  
  .واربان
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موا داب  اراه و وا ا وارات اوت  
،ان،اا،موادابوا)

ان2018أ26و،25)اب/ ااي  ،"إاوا" :ا
وااتانانواندر .  

اولما:  
د  .ب ا و ا ا أل اوت  اف ا :

"اوا"رك، :  
،"اوا: " اطاـ-مادابا. د

واىاادوا،اانااو
 ا وا اوت    ات ي  ء ل  ،وا م

وااالااإااإ.  
ااز. د  داب     اب  -ب  ا : س

" وا ا" ا ن ا ا رط أن ن  ،
ااوا،اصاوإدياوانا

واادذوطارإ،ااو
اتااةا.  

او" :ردياوتألااااب. د
اوتا"رك، :  

. د وث ارات     -ب  ا : "اط
و اب ت  ا ا ر"وت  ادة أن ن  ،

ا د ذ   أده،  اي ء    ل   ا
اورأااوأن،اووواجروا

افأاتاامم.  
،ث"او: "اةاب -اداب. د

 ،وا   ا اا واات ا  اي، ار  وا 
اوانناأسأودان،ي

اياووااتاااى؛ر
وارااتهو،رااا.  

داب. د   اش - ا بان " :تو ا ت
وا :و"وواوااان،

انا،ووااةااأنو،ىأ



ذخائر

247
 

اوااو،ووسانا
ا   ا  ار اي  وارة وا ن اة ا

رااااإنأااا.  
ااما:  

: دراوتألااوابا. د
  : ،رك"اودب"

اوإ" :اناب -ااناراة.د
ااساباون؛أورةاناو"اول 

،   ر   ا وط ة  اي ا وا
توآاواامأحاوا.  

وا. د ا  ااي  زي -دبأ  ا" :وع
ا : ارئ

َ
َْا و "اُراُْك ل  ا اءة و م  ،

د و رؤى  إ ف ،و ان  ا   ،و ذج
ةاقوراتاا،قوارئا

وولاا.  
اّارإّ" :ناب-ارتارد.د
وا :اروا"اأنن،

 وا "ا  " روا  أن ل ،ا  دو را
ووإ،الاتموأ،لوا

ااطإواإادر.  
.د تا ادة ا  ارة ا-ب  ا  ا :

،ناقناو"اواحذ: ااثادي"
وا رأن ،ا  ا ار   ،ا  ووا ار

، اح  ا ا رات  ا ا و    
رهأموان :واوالا.  

ااودياوتألاااا. د
  : ،رك"اودب: "ب

ات: "ااب-هللااادةات. د
واورةواا"ز،ةاورةوأواإاأ،
و  ا  ىد ات إ ا أن ن  ،   ا ات

دز،ةاإصواا.  
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: وا: "ااب-ةاادةات.د
عاإاورر،أ"اتإات

اأوتازاوواتراادرو،
صاأنر،وورةوأنإ،د

أو أو أدوا  وط دة  ل    
وا.  

ات.د ادة ا  ي -ب  ا ا" :زة
دواانووا :واالإياال"وان،

ا  ،   ره ،اا ون  ا اوا د
ويرإإدا،ا

أداءإ.  
او " :تألاااابرناو .د

راوااا"رك، :  
: يأنودراتوث،اب. د

،ناقنا"او؛اءةةااولايدةناواآن"
 ااول أن ر ، اوا ال ن اي، ا  وا آا ا 
طإأوا،اإدآنااأن

آاااوتاااا
  .ن،اءرأوذاأوه

: اار: "اطاب-ااويما. د
وواا وا"دت وا   وأ ا ك أن ن  ،ل

راقاأندون،ارااارا
د ي  و  ء   را  وا  أن أي اث، ام

 د    إ ل ت ا ت  ه  ي
  . ات

ا.د أل    أ-ب  ا " :ان ا ت
ال"ايابأنن،

ا،أواءاأوراًإماإداء
اوا ،ا واان اارا أء ، وا ا  ا ل 
ر،ةاا،مأإااا

أانوااءداااادي.  
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العقل الفقهي 
وتحرير االجتهاد: 

دراسة العتبار المآالت 
في الشريعة للحكم 

على األفعال
) للدكتور موالي المصطفى صوصي(

دة.فاطمة سويطط*

تقرير وصفي حول كتاب:

ــاحثة بمركز فاطمة الفهرية لألبحاث والدراسات )مفاد(.  * - ب
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 رأا ابأدار اق ان   ا ي ر
و.ازيثواراتاإارات"ااود"

،وادااب)312 (رام
 ر ل إدرا را ل ،و   أد  " :ا ا أن

و اروالو ذء لو،
واأل ....اقآادان

وةالاأ"1.  
 ول  ث ن إ ول اب  أاب، ث إ  ا  و

 و،لاأنومأنإ "الاأ
اإل"2.  

ادرلاأااو
دلوال.  

ااااباأرالاأ
رااةإول،لأرإاي راو

رانو،ءادواوارانقانا،وا
إااورةإو،إاماج3إ.  

،مأأرإرا،وراامأثآو
وا ،و   اء   وا ة، إ إ ة  ول

اوا،ااأر.  
ادو،باااااةو
راوا ا ن اق أ  ول ،  إ ا   وا 

و،واااو،روامو،ءا
اأدثاا.  

هول،ولبااااثنة
ف  ن  ول  ول ، أر إ  إذ ،د  اة

  رف  وأ ات أول ص، وذوي اء و  ":م 
ا "اامهوا،ةامضاي4ااا، " :  

                                      
1-وااص7د.  
2-ا23: ا  
3-دوا64: ا. 
4-ااب105: ا.  
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اضاا،" دحاهارة،وإازهوإره
 هدواوالانددأو،ي1.  

اا" :ىأإهولا
اول  ل" ا اي زة أ  ا أي أ  و ":نأ ا وا

،انتاوأإو،اأ...2او
انلاا.  

،مأثاأوردوهةو،اءنا
ل اي ا ا   ":ورد ا ا و  انن ،"ى

راو " :لوااإت ."او " :
3"د.  

،ا وا واس ن ن اق إ اب  ق ا ا و
اانو،ااانرنيا.  

   اا ا وا ا  ن م ء اا ا و
 ن  ،ا ن  وا ف ات،  اا وإن أم، أر

  .4اكاف
ا   ج اآ ووا اب  اة ادر  ة

  .وعوال 
ةاثلاأااااباو
اوأ،واةاول،،فاةا

اليامااء " :دواناءإ
  .5"رنداادزملا،" :واع"ارض

و اف،  واوج اف اة ن اق   ا ا  وا
،قنونانىرأي،نامء

هااأي:  
- فا  اوج   ،ا وع إ ن أن  اف اة أن

 .ناوث

                                      
1-ا :107.  
2-ا108: ا.  
3-اا :110.  
4-ا118 - 112: ا  .  
5-ا136 – 135: ا .  
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- فاوجاعأناعاءوا،ط. 
- درجاعومفاوجاان. 
- رادوفاوجاأ،اإفاةاأن

ااطاإ،. 
 .ااار ةاوجاف،وةاةافو  -
- نددةفاةاةأ،ااافاوجاة

ةأوأنأن. 
ءاوفاةاةوث،اااو

لأأاك،واواضاوا ...
أيا األاةءااأزانا و

ام.  
ا  ،وا ا د  اف اة ة    أ ذ و

دوااااتا1ا.  
بااول "دواا "لاأأ

و  و ا واف ا   ج ول ا  ل،  إ ره
مفولفهو،افااعوأبأو،وا
اوا ة،  م ا ا  ا ول اع أب أ ور ع،

و  ،  ر ا واأ ار و ،  اي ار 
نأنأإرا،ا :لو،ااركفا

اصاارد2ا.  
 اذ أب ة إ ذ ارا  واع وام ا اع أا 

ااواافعوإىوا.  
ةماوا،ألارافثااو

  .اراوةن،وااءامان
ااا،نإواطافر

  دو ان،   ا و ق  ف   ول
و  : وه   وإ اارإ– وادة –اف اا–ةو ا

ا–ولو،ااءاالأوو،واهنو.  

                                      
1-ا152- 149: ا.  
2-ا169 -  157: ا  
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 راوفااطافولااو
 ن  وه أن: ان، إروأ ،اا  اا و ، وا اا 

فافإول1.  
ول،نإو،واالاأأولاااو

  .أالا،وأهإن،ولاةاف،وااوجاف
لءو،فاوقاإعةاهأنفاةاا

وور :" ار ا ا  –ون اف –اة ا ف ل  ا ا
اأيكودوارأابإ"2.  

اوإزا،أذ،فاةاأذاو ...  
  ارة اا أ  وا اف  اوج  ث ا ا و

وا ا و ،ا  وط اباف ه .ن ا  وذ
،ةا :و،ؤونااأامأن

وااءل. اأمرويو :اداى
 ان،ما3"ف.  

الاأأاثبااااو .،نو
وااولث.ادثاو.  

الإااولوااواأرو،لاء.  
  .أنافإإطأدوذواص: اول 

اا :اتامإادلفاديأن.  
اا :اااطإإصااداديأن.  
ااا :دوإوااديأن.  

وباعدرامإإااأاذباو
إزأ:  

  .أنأاالوااي -
-  ورةاتاوامادة. 
 .أنالوام -
 .أنافناءإأال -
- واانابألاأأن.  

                                      
1-ا232: ا.  
2-ا236: ا .  
3-ا246: ا .  
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الحداثة عند طه عبد 
الرحمن من النقد 

المعرفي المزدوج 
إلى بناء المفهوم

) ذة. سعيدة الملكاوي(

ذة.رجاء الرحيوي*

قراءة في كتاب:

ــاحثة بمركز فاطمة الفهرية لألبحاث والدراسات )مفاد(.  * - ب
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ا اة ا  و  و  اءة ض د  اي اب
واربؤو،ي؛بار

  و  2018ا و ،زوا ا ا ادار  م
ادتد164ا ل ،وإدررابم،ا

تراواثزيا.  
ذةباوإإ،وادتاوياة

واواأةا .ااملرضاإد -
-ان ا أوا أ ا ا 

ا  وا  ان    اا رذج   ،  
واقاارهإإ،ولااو.  

 اا ال ات  ب ه  ، ل  اوي ذة وض
 اا،أوا،وااااذتاا

او،واوواودوأ.  
 وااراتااملراءربوت.  

     وواثادإنااأنىنراتاهز
ولن،مااوراطرأنىو،ءواا

ااهأ،ذجبوا،ذن
آنادةاوازارو،أناازوز

اارواادةرأنىاااروا،ا.  
وااإصرؤءإومرااأاواا

ؤا ون ،اا  وا ا اا إازت  ا ا
ا)ناذج.(  

اأراافولاوارااتو
ا  و  وا ا   اا إ  ا أ  ،ذا
رةو،اااااوو،ةاااتبواو

ا وا احوا  ا وا اا ات  اا  
واريااودقوذاءدةإوا.  

 وج ا ا   ا أن  ا  ا أاف و
ازروا.  
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يا وا ،ا ا ا زأ ا    ا ات و
 و ، و ا ان   ؤ اء   ا

  .واداادهاؤهااوا
د إ  ا  :  "اا "  إ ا ل

  وارات،ودواة؟أمذ؟
نإاااااارأودا

واا.  
اناواااا،وو :اول 

أن إ  ، ور ا ا وات اا م درا ول ا ل
اإذاو،واتدماأومأن،ل

اهديإن،كتواوااا
اراواامأوأواااو،وا

 ا ء(او وا ادةوا واوا .(م أن ا ن 
،أنلهاات)ا؛وان؛ون: (ادةورلدواث

،وا،ىاتاااأندةاماردةا
اأنإ،ااادةا)اأوقأوا .(...او

 را )ا (ـ  إ   وإ    اا أن
  .ذاتااا... ارااا" ادة"

اا)اووإ  (انيا
  ء  ل أى ة ت ن  ادة، اة اا) 

اا (وإ ، ا او  و ، اا اءة دة وذ
ا  .ر  و ات، او ،ا اب  درة  اي

رأ و   . م إء ول  اا(وك   (
  .اون: آ،ل 

وياذةذضويااعوا،اواانا
 ا ا    وا ا؛ ب  ارات  "ا 

  ".اااواة
اا ن ا   ا  اي اخ ا  اة  واد

أاتاااتتا،اااأوقو:  
1( ا :روااورةا. 
2( ة: اااإم. 
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3( وادا :ادذواوت
ارباإيا. 

 .وذااوال : نةام )4
5( داد: اادارو. 
6( اا اا :ا ء و ،ا دا  م اوا ،

ما اأي ت  اة ا ارات ف  ا واول ،ا و
ا. 

وادااماقواتادواو: اامقن )7
اا. 

ااتإوذأ،فاتا
ااأااوزاا.  

ا ا دا   ر ض ا ا ل  اوي ذة و
ااب . أيامإاافانورواا

زتوأ،اضأداةإالإماأدىإذ،اوا
رتارااتا،رتارلوااةذ

اواييزاوراااراتامأفا
اروااناامواياوااأرس.  

  و ،رؤ   ا أا ا  را ه رواد  و"أ
واب" أوس"انناا" وس

 ق ن رت  ،ا ق  ب  ا   و 
  ا  و واة، اا اي    ا 

ادرذإنلوا.  
االاضو :ااناااؤ

ماءدةإإدوجا.  
ا   إ ا را اة ا  ا ا  ل ون

،نااة،أاا
اوااروحإا،ااااا

نأنيااراء،إاإاا.  
اراراا إدياا وبااحا
،  ت و ، ار و   ا اا  

مأنرلأ،و،وورةا.  
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ءا  ا ه أن  ،   إ  أ 
ا  ااث م  ارز ر  ا .  ار أن 

 ام ض   أن  ان  إام  ا  اء
وراء  ،د   ،وأ ان ل  إدة  اض ،
زأنازأوراوواءأوودادإ

اراضو،وةلهرهن"ال
  .وضاقناواااؤناو ."ق

 ف وأب ،ا اا ارات   وت ا    
إ،ا ،اراة ا ااااأنأ

  وحإلوعااإذنهأو؟
رويانااوااثاإاو

 أةآواثأاو،اااك
رن ان   ار ا وز ، إأو اي ا أ 

  .ذوعااثايواوي،اداث
ا ورة  ان   ا ر ن و ااث  

     ا ا إء  و اد و ،ا و
اادونا.  

مرهضيواناوعاالا"ا "
وا"ا"و ا ا و ،ا اا    وا ، ...أو و

را و ، اءة  ااث واءة ، رة ا اا 
ااو،اااتزمااا.  

اادوا :انإاإأم. واامد
اوادا.  

اضوا"اا "أو"ااد" روحوعا .
  ".ارج"إا" اا"اانورةاعوروحا

ألاعاو :و،لاالواالواال
اث أو  دون اا    ووا  ة اءة إ

 .وءإادونم.  
د وع  و .وح  ا    ان  

ااءروم،اا "اأناو "ارا
ىاااواااوا"اا."  
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