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 القصص القرآني ونشأة وتطور التفسير الموضوعي

 بشير عثمانأ. 

 جامعت األمير عبد القادر للعلوم اإلسالميت قسنطينت
 

 :ملخصال

قضية نشوء وتطور التفسَت ادلوضوعي للقرآن الكرمي من القضايا اجلوىرية يف دراسة 
فهناك من ، ادلنهج ىذا ادلنهج العلمي. ويعود ذلك الرتباطها الوثيق ٔتسألة التأصيل ذلذا

وكبل الفريقُت تناسى التأليف يف ، وىناك من يرى أنو حديث، يذىب إىل أنو منهج قدمي
القصص القرآين عموما. ىذا القصص القرآين الذي يعد رلاال بارزا و  قصص األنبياء

ومل ، الستخدام منهج التفسَت ادلوضوعي. مل ينتبو ادلنظرون إىل التأليف يف قصص األنبياء
رغم أهنم كانوا يف أمس احلاجة إىل أدلة علمية وعملية تثبت ، وا إليو يف دراساهميشَت 

االستدالل عليو من خبلل ىذا و  أصالة وعراقة ىذا ادلنهج العلمي. ذلك ما سنحاول بيانو
 البحث.

Abstract : 
The issue of the emergence and development of 

substantive interpretation of the Holy Quran of the core issues 
in the study of the scientific method. This is due to the close 
association with the question of rooting for this approach, there 
are those who go to that approach is old, and there are those 
who believe that modern, and both teams forgot authoring the 
stories of the prophets and generally Quranic stories. This 
Quranic stories, which is a prominent area for the use of 
objective method interpretation. Theorists did not pay attention 
to the copyright in the stories of the prophets, did not refer to it 
in their studies, even though they were in dire need of scientific 
evidence and practical to prove the authenticity and nobility of 
this scientific method. So what we will try his statement and 

inferred through this search. 
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 مقدمة
وبعبارة أخرى ، ادلنهج لتفسَت ادلوضوعي مبحث نشأة وتطورن ادلباحث ادلهمة يف ام

مسألة التأريخ ذلذا ادلنهج: كيف نشأ؟ كيف تطور؟ ىل ىو منهج قدمي؟ أم أنو منهج 
اهلل  حديث؟ ىل لو أصول يف عمل الرسول عليو الصبلة والسبلم؟ وعمل الصحابة رضوان

 .؟أم ال، التابعُت وتابعيهمو  عليهم
الباحثُت فيو و  بوفادلهتمُت ، أسئلة كثَتة تفرض نفسها على الباحثُت يف ىذا ادلنهج

وىناك ، هناك من يقول أن ىذا ادلنهج قدميف، اختلفوا اختبلفا كبَتا يف قضية نشأتو وتطوره
وكل فريق يسوق أدلتو اليت يرى أهنا تؤكد ما ذىب إليو. والذين ، حديث أنومن يذىب إىل 

 والصحابة، السبلمو  يف عهد الرسول عليو الصبلة ظهرت بوادره أنو ، نهج قدميأن ادليرون 
فلماذا ال يشَتون إىل ، التابعُت رضوان اهلل عنهم يغفلون مرحلة التأليف يف القصص القرآينو 

اجلهود تعترب ببل مواربة من صميم و  التأليف يف قصص األنبياء رغم أن ىذه األعمال
مل ينتبهوا إىل ىذه اجلهود؟ ويف ادلقابل صلد أهنم عند زلاولة  التفسَت ادلوضوعي؟ دلاذا

التأصيل للتفسَت ادلوضوعي يذىبون إىل اإلشادة بالتأليف يف علوم القرآن خاصة منها 
وعلم ، وأمثال القرآن وأقسامو، النظائرو  واألشباه، ادلدينو  وادلكي، ادلنسوخو  الناسخ

 ين هنائيا.وال يذكرون القصص القرآ، الناسبات وغَته
حيث قمت ، التحليليو  اعتمدت يف ىذه الدراسة على ادلنهجُت االستقرائي

ومبلحظة االختبلف بينها يف ، باستقراء آراء ادلنظرين دلنهج التفسَت ادلوضوعي وٖتليلها
مسألة التأصيل للتفسَت ادلوضوعي. وقمت بتسجيل سكوها وعدم ذكرىا دلسالة التأليف يف 

 ولة تفسَت سبب ىذا السكوت.وزلا، قصص األنبياء
جيدر بنا قبل ولوج ىذا ادلوضوع اإلشارة إىل بعض الدراسات السابقة حول 

مل تشر ، اىتمت بالقصص القرآين اليت معظم ىذه الدراساتذلك أن ، القصص القرآين
، هنائيا إىل أن القصص القرآين منوذج تطبقي واضح وجلي للتفسَت ادلوضوعي عند ادلتقدمُت

والذي  ، هوا إىل مسألة التأصيل للمنهج من خبلل قصص األنبياء. أما البعض اآلخرمل ينتب
، كان مشغوال بالناحية األدبية واألسلوبية للقصص القرآين هبدف إبراز اإلعجاز القرآين
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فقد كان جل اىتمامو ينحصر يف الرد ، القصة األدبيةو  وتفوق القصة القرآنية على الرواية
 من خبلل التأكيد على األصول التوراتية، ن شككوا يف القصة القرآنيةعلى ادلستشرقُت الذي

 ومن خبلل قضية التكرار يف القرآن.، اإلصليلية للقصص القرآينو 
أشار  من أوائلمن ىم ، ادلستشرقون الذين اىتموا بالدراسة ادلوضوعية للقرآن الكرمي

لكن اىتمامهم هبذه ، لقرآنادلوضوعية لالتارخيية و إىل القصص القرآين كنموذج للدراسة 
وزلاولة ترتيب آيات القرآن ترتيبا ، ادلسألة كان ضمن الدراسة التارخيية للنصوص القرآنية

ومن جهة أخرى فإن ادلنظرين األوائل للتفسَت ادلوضوعي مل يعَتوا إشارات ، من جهة، زمنيا
بسب الطابع ، عموماجهود ادلستشرقُت  يف ارتياهبموىذا راجع إىل ، أمهية ةادلستشرقُت أي

 لعدم اطبلع قد يكون، و القرآنالتشكيك يف و  السائد عليها من التشكيك يف اإلسبلم
 .تلك اجلهود ىعل ىؤالء ادلنظرين

مكانة التأليف يف القصص القرآين يف و  تظهر أمهية ىذه الدراسة يف زلاولة إبراز دور
إىل أن التفسَت ادلوضوعي  على الذين يذىبون ارد وىذا، تطور التفسَت ادلوضوعيو  نشأة

ادلتقدمون بأي شكل من  حديث النشأة. فالذين يرون أن التفسَت ادلوضوعي مل يعهده
مل ينتبهوا إىل أن القصص القرآين منوذج من النماذج التطبيقية البارزة ، أشكال التأليف

 للمنهج ادلوضوعي يف التفسَت.
مرحلة أساسية يف مراحل تطور وعليو فمن بُت أىداف ىذا البحث إماطة اللثام عن 

بل عرفو ، التأكيد على أن التفسَت ادلوضوعي ليس بدعا من ادلناىج، و التفسَت ادلوضوعي
خاصة وضلن نعلم أن ادلفسرين ادلؤرخُت ، حيث طبقوه يف فهمهم للقرآن الكرمي، ادلتقدمون

 يف مؤلفاهم.أمثال الطربي وابن كثَت قد كتبوا يف القصص القرآين وأولوه أمهية كبَتة 
، لدراسة ىذا ادلوضوع قمت بتقسيم البحث إىل مقدمة وثبلث مباحث وخا٘تةو 

سأتناول يف ادلبحث األول بعض ادلفاىيم وادلصطلحات األساسية مثل التفسَت ادلوضوعي 
حيث ، سأتناول مسألة نشأة وتطور التفسَت ادلوضوعي الثاين يف ادلبحث، القرآين والقصص

والقائلُت ْتداثتها. أما ادلبحث الثالث ، ء وأدلة القائلُت بقدم النشأةسنقوم باستعراض آرا
 ادلنهج ادلوضوعي يف التفسَت.بالقصص القرآين  عبلقةفخصصتو لبيان 



 بشَت عثمانأ. ------------------القصص القرآين ونشأة وتطور التفسَت ادلوضوعي 

- 51 - 
 

مراجع عديدة منها على سبيل ادلثال: و  اعتمدت يف ىذا البحث على مصادر
يف التفسَت ادلوضوعي مباحث ، ادلدخل إىل التفسَت ادلوضوعي لعبد الستار فتح اهلل سعيد

، التطبيق لصبلح عبد الفتاح اخلالديو  التفسَت ادلوضوعي بُت النظرية، دلصطفى مسلم
ومنهج التفسَت ادلوضوعي للقرآن الكرمي ، التفسَت ادلوضوعي نظرية وتطبيقا ألٛتد رٛتاين

ما  أ، ىذا بالنسبة للمؤلفات اليت نظرت للمنهج، دراسة نقدية لسامر عبد الرٛتن رشواين
البداية والنهاية البن  ، و ادللوك للطربيو  فمنها تاريخ الرسل، القصص القرآينو  كتب التاريخ

 ادلصادر.و  وغَتىا من ادلراجع، وتاريخ األنبياء للخطيب البغدادي، كثَت

 المبحث األول: تعريف التفسير الموضوعي والقصص القرآني
، صطلحات األساسيةقبل ولوج صلب ىذا البحث تعريف ادل الذكرب من اجلدير

، قبل بيان معٌت التفسَت ادلوضوعيو  والقصص القرآين.، خاصة منها التفسَت ادلوضوعي
 .لغة واصطبلحا، ادلوضوعمعٌت مث ، معٌت التفسَت أن نبُتينبغي 

 تعريف التفسيرأوال: 
جاء يف ٚتهرة اللغة البن ، إليضاحاالكشف و و  البيانىو من ادلعلوم أن التفسَت لغة 

 تفسَتا فسرتوو ، إذا بينتو وأوضحتو، "والفسر من قوذلم: فسرت احلديث أفسره فسرادريد: 

الشيء أفسره  وقد فسرت، الفسر: البيان" وجاء يف الصحاح للجوىري:، 1كذلك"
السُت والراء  و  وجاء يف مقاييس اللغة البن فارس:" الفاء، 2والتفسَت مثلو"، بالكسر فسرا

والتفسرة: نظر الطبيب إىل  والفسر ]...[وإيضاحو  كلمة واحدة تدل على بيان الشيء
، 1وعليو فتفسَت احلديث ىو إيضاحو وبيانو . 3واهلل أعلم بالصواب"، ادلاء وحكمو فيو

                                                

احلسن، كتاب ٚتهرة اللغة، ت: رمزي منَت البعلبكي، دار العلم  بن دريد، أبو بكر زلمد ابن 1-
 .718/ص 2م، ج1987: 1للمبليُت، بَتوت، ط

اجلوىري، إمساعيل بن ٛتاد، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ت: أٛتد عبد الغفور عطار، دار  -2
 .781/ص2م، ج1984 -ىـ1444: 3العلم للمبليُت، بَتوت، ط

ابن فارس، أبو احلسن أٛتد، معجم مقاييس اللغة، ت: عبد السبلم زلمد ىارون، دار الفكر  -3
 .544/ص4جم، 1979 -ه1399ط:للطباعة والنشر والتوزيع، 
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إما ومنطلق ىذا القول ىو تفسَت الطبيب للماء ليحكم على أساسو على الشخص 
بيب لبول الرجل وحكمو فقد نقلوا ىذا ادلعٌت من معاينة الط، رضادلبسبلمتو أو بإصابتو ب

 فيو بسبلمتو أو إصابتو بادلرض.
تفصيل و  "الفسر: التفسَت وىو بيان وقد بُت اخلليل نقلهم ذلك عندما قال:

، يستدل بو على مرض البدن، والتفسرة: اسم للبول الذي ينظر فيو األطباء ]...[، للكتاب
يف القول بنقل معٌت فاخلليل صريح ، 2وكل شيء يعرف بو تفسَت الشيء فهو التفسرة"

وخاصة تفسَت كتاب اهلل ، التفسَت من الطب ومعاجلة األبدان إىل رلال فهم النص وبيانو
وليس يف ذلك من حرج ألن كبل العملُت يهدف إىل فهم الغامض من األمور ، عز وجل
 واألشياء.

ىذا النقل يف احلقيقة ىو انتقال باللفظ من اجملال ادلادي احملسوس إىل اجملال 
وىذا ديدن اللغات اإلنسانية. لقد ٖتدث اخلليل وابن دريد عن تفسَت الكتاب ، ادلعنوي

وىكذا فادلتقدمون من ، وأشار ابن فارس واجلوىري إىل تفسَت الشيء، وتفسَت احلديث
وعلى النقل من احملسوس إىل ، احلديثو  اللغويُت يؤكدون على معٌت بيان وتوضيح الكتاب

فالتعميم نراه عند اخلليل عندما يصل إىل ، ل من اخلاص إىل العاموكذلك االنتقا، ادلفهوم
لكن الذين جاءوا بعدىم ، نتيجة ىامة وىي أن كل ما يعرف بو تفسَت الشيء فهو التفسرة

 الكتاب.و  يتحدثون عن تفسَت الشيء وال يشَتون إىل تفسَت احلديث

                                                                                                              
ابن منظور، ٚتال الدين أبو الفضل زلمد بن مكرم، لسان العرب، ت:عبد اهلل علي  -ينظر كذلك:  -1

د أٛتد حسب اهلل، ىاشم زلمد الشاذيل، دار ادلعارف، القاىرة، )د، ت(، الكبَت، زلم
 .3412/ص38/ج5م
الزبيدي، السيد مرتضى، تاج العروس، ت: عبد الستار أٛتد فراج، وزارة اإلرشاد واألنباء، الكويت،  -

 .323/ص13م، ج1965-ه1375ط:
: مهدي ادلخزومي، إبراىيم السامرائي، اخلليل بن أٛتد الفراىيدي، أبو عبد الرٛتن، كتاب العُت، ت -2

 .248-247/ص 7)د، ت(، ج
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ادلعٌت إىل  نقلواو ، انمعاجلة األبدو  التفسَت أصبل يف رلال الطبلفظ استعمل العرب 
وبقى استعمال التفسَت ، ضمرو  مث غاب األصل، النصوصو  أمر آخر ىو تفسَت األحاديث

  يف رلال فهم الغامض من األحاديث والنصوص.
أما ادلعٌت االصطبلحي فيمكن استخراج ، ىذا فيما يتعلق بادلعٌت اللغوي للتفسَت

علوم و  العديد من علماء التفسَت عناصره األساسية من خبلل استعراض تعريفاتو عند
"التفسَت علم يعرف بو فهم كتاب  منها مثبل: تعريف اإلمام الزركشي الذي قال:، القرآن

، وبيان معانيو واستخراج حكمو وأحكامو، اهلل ادلنزل على نبيو صلى اهلل عليو وسلم
، القراءاتوعلم البيان وأصول الفقو و ، واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والتصريف

. ما ديكن مبلحظتو على تعريف اإلمام  1وحيتاج دلعرفة أسباب النزول والناسخ وادلنسوخ"
الزركشي ىو اإلشارة إىل مستويات الفهم الثبلث من بيان ادلعاين مث استخراج األحكام 

أما يف اجلزء الثاين من ، ىذا من خبلل اجلزء األول من التعريف، وأخَتا استخراج احلكم
 الصرف وعلم البيانو  النحوو  و فيشَت إىل األدوات ادلساعدة يف التفسَت من علوم اللغةتعريف

 ادلنسوخ. و  الناسخو  وأسباب النزول أصول الفقو والقراءاتو 
مستويات الفهم ٗتضع ، و األدواتو  استخدم الزكشي يف ىذا التعريف ادلستويات

ن جهة أخرى ٔتقاصده وأىدافو كما ترتبط م،  عموما لقدرات ادلفسر وما ديتلكو من أدوات
وقد أشار الزركشي إىل ىذا األمر عندما صرح باختبلف اىتمامات ، 2من التفسَت

قال عن التفسَت :"وقد أكثر الناس فيو من ، متوسعو  واختبلفهم مابُت سلتصر، ادلفسرين
فهذا ، 3وكلهم يقتصر على الفن الذي يغلب عليو"، ما بُت سلتصر ومبسوط، ادلوضوعات

 وتفاوت مستويات فهمهم للنص القرآين.، ل على اختبلف أدوات ادلفسريندلي

                                                
الزركشي، بدر الدين زلمد بن عبد اهلل، الربىان يف علوم القرآن، ت:زلمد أبو الفضل إبراىيم، دار  -1

 .13/ص1الًتاث، القاىرة، )د، ت(، ج
 .21، ص1998: أٛتد رٛتاين، التفسَت ادلوضوعي نظرية وتطبيقا، جامعة باتنة، اجلزائر، ط -2
 .13، ص، ادلرجع السابقالزركشي، ادلرجع -3
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من بُت ىذه ، إذا عدنا إىل تعريف بعض العلماء فسنبلحظ إشارهم إىل ىذه األمور
قال:" التفسَت اسم للعلم الباحث عن ، التعاريف نأخذ تعريف زلمد الطاىر بن عاشور

وكذا تعريف الزرقاين ، 1اختصار أو توسع"وما يستفاد منها ب، بيان معاين ألفاظ القرآن
حيث قال:" علم يبحث فيو عن القرآن الكرمي من حيث داللتو على مراد اهلل تعاىل بقدر 

إشارة إىل تفاوت ، والطاقة البشرية، فاحلديث عن االختصار والتوسع، 2الطاقة البشرية"
 وتنوع مناىجهم، ع آرائهموتنو ، من ىنا يأيت اختبلف ادلفسرين، القدرات البشرية يف الفهم

 مقاصدىم. و 

ومن أبرزىم ، لقد كان ادلتقدمون يستخدمون مصطلح التأويل بدال من التفسَت
قال ابن ، 3اإلمام ابن جرير الطربي الذي مسى تفسَته "جامع البيان عن تأويل آي القرآن"

دييلون إىل  أم سلتلفان؟ فذىب قوم، التأويل ٔتعٌتو  اجلوزي: "اختلف العلماء ىل التفسَت
وذىب قوم دييلون إىل الفقو ، وىذا قول ٚتهور ادلفسرين ادلتقدمُت، العربية إىل أهنما ٔتعٌت

حىت أن ، التأويلو  وىذا يدل على التطور الداليل لكلميت التفسَت، 4إىل اختبلفهما..."
ام فهذا اإلم، بُت التأويلو  البعض عند تعريفهم للتفسَت يتجهون أوال لبيان الفرق بينو

من ، التأويلو  وإمنا يركز أوال على التفريق بُت التفسَت، السيوطي ال يقدم تعريفا للتفسَت

                                                
م، 1984ابن عاشور، زلمد الطاىر، تفسَت التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، ط:  -1
 .11/ص1ج
الزرقاين، زلمد عبد العظيم، مناىل العرفان يف علوم القرآن، ت: فؤاد أٛتد زمريل، دار الكتاب  -2

 .6/ص2م، ج1995 -ه1415: 1طالعريب، بَتوت، 
الطربي، أبو جعفر زلمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ت: عبد اهلل بن عبد احملسن  -3

الًتكي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية واإلسبلمية بدار ىجر، ىجر للطباعة والنشر والتوزيع 
 واإلعبلن، )د، ت(.

ج ٚتال الدين عبد الرٛتن بن علي بن زلمد، زاد ادلسَت يف علم التفسَت، ادلكتب ابن اجلوزي، أبو الفر  -4
 .4/ ص1اإلسبلمي، )د، ت(، ج
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ويف األخَت يأيت بأقوال العلماء يف التعريف ، 1خبلل ما ينقلو عن الراغب األصفهاين
 .2ابن حيانو  االصطبلحي للتفسَت مثل تعريفي الزركشي

، مصطلح التأويل ٔتعٌت التفسَت كل ذلك يدل على أن ادلتقدين كانوا يستخدمون
، الكبلمية اليت ٗترج بالنص عن داللتو الظاىريةو  ولكن بعد ظهور التأويبلت الباطنية

حىت ، مذىبو العقديو  وظهور من ال يتحرج من استخدام اآليات القرآنية للتدليل على آرائو
م بظاىر النص انتقل الناس إىل استخدام مصطلح التفسَت التزاما منه، ولو كان منحرفا

 وادلعلوم من الدين بالضرورة.
 يتشكل من عناصر أساسية منها: خبلصة القول أن التعريف االصطبلحي للتفسَت

 التأويل(، التفسَت، مستويات الفهم )الشرح -1

الناسخ وادلنسوخ( باإلضافة إىل )العلوم ، أسبا النزول، وسائل التفسَت )اللغة -2
 الكونية(و  اإلنسانية

 لفهم البشريةتفاوت قدرات ا -3

 األحكام(و  الغرض واذلدف من التفسَت )استخراج احلكم -4

 3تطور التفسَت بتطور ادلعرفة البشرية -5

بل ما نلحظو ىو تركيز  ، قد ال صلد أن ٚتيع ادلفسرين يؤكدون على ىذه العناصر 
، منطلقاتو الفكريةو  كل مفسر على العناصر اليت يرى أهنا أساسية عنده وٗتدم مفهومو

ورغم كل ذلك فالعناصر األساسية على العموم ىي ، العملية من التفسَتو  العلمية وأىدافو
 ادلنسوخ وغَتمها.و  الناسخو  علوم القرآن من أسباب النزولو  االلتزام باللغة العربية

 ثانيا: تعريف الموضوع 

                                                
السيوطي، أبو الفضل جبلل الدين عبد الرٛتن بن أيب بكر، اإلتقان يف علوم القرآن، ت :مركز  -1

اإلسبلمية واألوقاف  الدراسات القرآنية، رلمع ادللك فهد لطباعة ادلصحف الشريف، وزارة الشؤون
 .2262 -2261/ص6ه، ج1426والدعوة واإلرشاد، ادلملكة العربية السعودية، ط: 

 . 2265 -2264/ص6، جادلرجع السابقالسيوطي، ،  -2
 . 22-21التفسَت ادلوضوعي نظرية وتطبيقا، ص ينظر: أٛتد رٛتاين،  -3
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فقد جاء يف كتاب العُت ، بالنسبة لتعريف ادلوضوع سنعود أوال إىل ادلعاجم اللغوية 
الوضيعة: ضلو وضائع  و  الضعة ]...[، ليل بن أٛتد الفراىيدي قولو: "وضع: الوضاعةللخ

كان ينقل قوما من ببلدىم ويسكنهم أرضا أخرى حىت يصَتوا هبا وضيعة أبدا ،  كسرى
وجاء يف ، 1ادلواضعة : أن تواضع أخاك أمرا فتناظره فيو...]...[ والتواضع: التذلل"و  ]...[

"وناقة واضع وواضعة: ترعى  مث أضاف:، 2ه : "الوضع: ضد الرفع"احملكم احمليط البن سيد
ادلواضعة: ادلناظرة يف األمر ]...[ و  ووضعها ألزمها ادلرعى ]...[ احلمض حول ادلاء ]...[

. ومن خبلل ىذه التعاريف اللغوية ديكن لنا تسجيل ادلعاين اليت ٖتملها  3وموضوع: موضع"
 و ىي كما يلي:، كلمة الوضع

 الذلةو  الدونية -1

 الثبات يف مكان معُتو  الركونو  السكن -2

 ادلناظرة يف أمر ما -3

مبلحظتها يف ثنايا معاجم لغوية أخرى منها مثبل: تاج و  ىذه ادلعاين ديكن تسجيلها
. ولقد تنبو الكثَت من الباحثُت إىل ىذه 5ولسان العرب البن منظور، 4العروس للزبيدي

اخلفض و  وكذا احلط، لتثبت ومسوه الوضع ادلادياو  ادلعاين خاصة منها اإللقاء يف مكان ما
لكنهم مل يتنبهوا إىل معٌت ادلناظرة يف أمر ما أو مسألة معينة أو ، 6ومسوه الوضع ادلادي

 وىذا ادلعٌت ىو األقرب إىل ما ضلن بصدد احلديث عنو.، موضوع معُت

                                                
ادلعجم، ت: عبد احلميد ىنداوي، دار الفراىيدي، اخلليل بن أٛتد، كتاب العُت مرتبا على حروف  -1

 .378/ص4ه، ج1424-م2443: 1الكتب العلمية، بَتوت، ط
ابن سيده، علي بن إمساعيل، احملكم واحمليط األعظم يف اللغة، ت: عبد الستار أٛتد فراج، معهد  -2

 .211/ص2م، ج1958-ه1377: 1ادلخطوطات ّتامعة الدول العربية، القاىرة، ط
 .214/ ص2، جرجع السابقادلابن سيده،  -3
 .355/ص22، جادلرجع السابقالزبيدي،  -4
 .4858 -4857/ص54/ج6، مادلرجع السابقابن منظور،  -5
صبلح عبد الفتاح اخلالدي، التفسَت ادلوضوعي بُت النظرية والتطبيق، دار النفائس، عمان، األردن،  -6
 .29م، ص1997 -ه1418:  1ط
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، حيعند ْتث عبد الستار فتح اهلل سعيد دلدى ارتباط ادلعٌت اللغوي باالصطبل
 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤچ يستدل بقولو عز وجل:، الثبات يف مكان معُتو  خاصة يف عنصر الركون

 ويثبتها، [ حيث أن ادلفسر جيمع اآليات حول قضية معينة47] األنبياء/ چ ڄڄ ڦ ڦ ڦ
احلقيقة أن ، و 1يضعها يف مكاهنا اخلاص هبا ادلرتبط بادلعٌت الكلي للقضية اليت يبحث فيهاو 

ما ٖتدث عنو اللغويون يف ادلواضعة ٔتعٌت ادلناظرة يف  معٌت القضية ىوادلعٌت األقرب إىل 
ال اخلالدي قد اطلعا على و  وذلذا فيبدو أن ال عبد الستار فتح اهلل سعيد، مسألة أو أمر ما

 ابن سيده.و  ما جاء يف ادلعاجم اللغوية خاصة ما ذكره اخلليل
احملدثُت يأيت إىل بيان معٌت و  بعد نقل فتح اهلل سعيد دلعٌت ادلوضوع عند ادلناطقة

أماكنها يف القرآن و  "القضية اليت تعددت أساليبها فيقول ىي: ادلوضوع عند علماء التفسَت
فالبنسبة ، 2أو الغاية الواحدة"، عن طريق ادلعٌت الواحد، وذلا جهة واحدة ٕتمعها، الكرمي

ذه القضية من خبلل تظهر ى، للمفسرين فادلوضوع ىو قضية نستخرجها من القرآن الكرمي
لكن من ناحية أخرى ، ىذا من ناحية، العديد من اآليات اليت تتحد يف ادلعٌت أو الغاية

وذلك بالنظر إىل أننا ديكن أن نستخرج ، ىناك من يذىب إىل تعريف آخر للموضوع
يقول مصطفى مسلم يف تعريف ، أي من الواقع اإلنساين والكوين، ادلوضوع من خارج النص

اصطبلحا:" قضية أو أمر متعلق ّتانب من جوانب احلياة يف العقيدة أو السلوك ادلوضوع 
وعليو فحسب تعريف ، 3االجتماعي أو مظاىر الكون اليت تعرضت ذلا آيات القرآن الكرمي"

بينما تعريف مسلم يفيد أن ادلوضوع قد ، فتح اهلل سعيد فادلوضوع يستقى من القرآن
واقع". وىذه ادلسألة ذلا أمهية كبَتة سنلحظ تأثَتىا عند يستقى من خارج النص القرآين "ال
 ٖتديد مصطلح التفسَت ادلوضوعي.

                                                
دلدخل إىل التفسَت ادلوضوعي، دار التوزيع والنشر اإلسبلمية، القاىرة، عبد الستار فتح اهلل سعيد، ا -1
 .22م، ص1991 -ه1411: 2ط
 .24، ، صادلرجع السابقعبد الستار فتح اهلل سعيد،  -2
م، 1989 -ه1414:  1، دار القلم، دمشق، طمباحث يف التفسَت ادلوضوعيمصطفى مسلم،  -3

 16ص
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 ثالثا: تعريف التفسير الموضوعي
عرف عبد الستار فتح اهلل سعيد التفسَت ادلوضوعي بقولو:" ىو علم يبحث يف 

بشروط ، يهاوالنظر ف، عن طريق ٚتع آياها ادلتفرقة، ادلتحدة معٌت أو غاية، قضايا القرآن
من بُت ادلبلحظات ، 1وربطها برباط جامع"، استخراج عناصرىاو  لبيان معناىا، سلصوصة

وما ىو يف ، األولية اليت ديكن تسجيلها على ىذا التعريف اعتبار التفسَت ادلوضوعي علما
كما أشار إىل ،  وادلنهج وال ديكن التسوية بُت العلم، احلقيقة إال منهجا من مناىج التفسَت

 .2العلم غاية، و ألن ادلنهج وسيلة، لك زياد خليل الدغامُتذ
القضايا تستقى و  وادلبلحظة الثانية على ىذا التعريف ىو تركيزه على أن ادلوضوعات

الذي تأثر يف ، و وىذا ٓتبلف ما ذىب إليو مصطفى مسلم، من داخل النص القرآين
سة ادلوضوعية ىي تلك اليت والذي يذىب إىل أن" الدرا، احلقيقة برأي زلمد باقر الصدر

وتتجو إىل ، الكون واحلياةو  تطرح موضوعا من ادلوضوعات يف أي حقل من حقول اإلنسان
وعليو ، 3درسو وتقييمو من زاوية قرآنية هبدف اخلروج من خبللو بنظرية قرآنية زلددة إزاءه"

من الواقع وآخرون يرون االنطبلق ، العودة إىل النصو  فهناك من يرى االنطبلق من النص
 والعودة إىل النص.

ذلك ، و لكنو ينتصر للمعٌت الثاين، ويف احلقيقة فإن باقر الصدر يقر بادلعٌت األول
قال:" من خبلل ادلقارنة بُت ، الفقوو  اعتمادا على ادلقارنة اليت أجراىا بُت التفسَت

، لصعيديننبلحظ اختبلف مواقع االٕتاىُت على ا، الدراسات القرآنية والدراسات الفقهية
. 4فبينما انتشر االٕتاه ادلوضوعي وساد على الصعيد الفقهي منذ خطوات منوه األوىل..."

، فهو يرى أن الفقو تطور وبقي فاعبل يف حياة ادلسلمُت الستخدامو ادلنهج ادلوضوعي أوال
                                                

 .24، صجع السابقادلر عبد الستار فتح اهلل سعيد،  -1
:  1زياد خليل الدغامُت، التفسَت ادلوضوعي ومنهجية البحث فيو، دار عمار، عمان، األردن، ط -2

 .21م، ص2447 -ه1428
: زلمد جعفر مشس الدين، دار ادلعارف  زلمد باقر الصدر، السنن التارخيية يف القرآن، أعاد صياغتو -3

 .33م، ص1989 -ه1449للمطبوعات، دمشق، ط:
 . 33 -32، صادلرجع السابقزلمد باقر الصدر،  -4
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رف ينتهي إىل الشريعة يف مقام التعو  مث يشَت إىل السبب الثاين بقولو:" يبدأ بالواقع القائم
وذلذا فلكي يتطور ، فالسبب الثاين لتطور الفقو ىو ارتباطو بالواقع، 1على حكم ىذا الواقع"

 وأن يستخدم ادلنهج ادلوضوعي. ، التفسَت عليو أن ينطلق من الواقع
وذلك من خبلل القضايا اليت ، وعليو فالتفسَت ادلوضوعي جيب أن ينطلق من الواقع

خبلل مبلحظة ما جاد بو الفكر اإلنساين يف معاجلة  ومن، غَتىمو  يثَتىا واقع ادلسلمُت
ليستخرج يف ، مث يعود إىل النص القرآين لعرض ىذه اآلراء على القرآن الكرمي، ىذه ادلسائل

 األخَت نظرية أو تصورا لعبلج الواقع الذي يعيشو ادلسلمون.
 رابعا: تعريف القصص القرآني

جاء يف  ، إىل التعريف االصطبلحي مث نأيت، سنبدأ أوال بالتعريف اللغوي للقصص
وىو مشاش صدرىا ادلغروزة فيو شراسيف ، كتاب العُت للخليل قولو:" القص: قص الشاة

والقصة معروفة. ويقال ، القاص: يقص القصص قصاو  وىو القصص أيضا ]...[، األضبلع
 مث يضيف:" ٚتعت قصيصتو مع بٍت فبلن أي، 2يف رأسو قصة أي ٚتلة من الكبلم وضلوه"

وىو ، وجاء يف احملكم واحمليط البن سيده قولو:" والقصة: اخلرب، 3بعَتا يقص أثر الركاب"
وقيل: ىو تتبع األثر ، القصص ]...[ وقص آثارىم قصا ]...[ وتقصصها: تتبعها بالليل

وكذلك ، . وجاء عن ابن دريد قولو:" وقص احلديث يقصو قصصا4أي وقت كان..."
من ، 5[ ..."64]الكهف/ چڇ چ چ چ چچ  اهلل تعاىل: اقتفاء األثر قصص أيضا. قال

ذلذا مسي اجلزء ادلقطوع من ، 6نصل إىل أن القص ىو القطع، خبلل ىذه النصوص وغَتىا
 خاصة صدرىا.، كما أن القص يطلق على جزء من جسم الشاة،  الشعر قصاصة

                                                
  38 -37، صادلرجع السابقزلمد باقر الصدر،  -1
 . 395/ص3، جادلرجع السابقالفراىيدي، اخلليل بن أٛتد،  -2
 .396/ص3، جادلرجع السابقالفراىيدي، اخلليل بن أٛتد،  -3
 .65/ص6، جادلرجع السابقابن سيده،  -4
 .142/ص 1جابق، ادلرجع السابن دريد،  -5
 .3654/ص 39/ج5، مادلرجع السابقابن منظور،  -6



 بشَت عثمانأ. ------------------القصص القرآين ونشأة وتطور التفسَت ادلوضوعي 

- 01 - 
 

باقي من وعليو فالرابط بُت ىذه ادلعاين ىو أن القص يشمل معٌت اجلزء أو األثر ال
مث ، قصيصة وذلذا صلد من معاين القص تتبع األثر حىت مسي البعَت الذي يتبع األثر، الكل

حيث أن قص احلديث ىو ، انتقل باألمر من جانبو ادلادي احملسوس إىل جانبو ادلعنوي
 اإلخبار بو.

 وخبلصة القول أن ادلعٌت اللغوي للقص والقصص يرتبط بالعناصر التالية: 
 جزء من كل( القطع ) قطع -1

 تتبع األثر -2

 اإلخبار باحلديث -3

جاء يف ادلفردات للراغب ، ىذه ادلعاين اللغوية نلحظها يف آيات القرآن الكرمي
 ے ھچ، [64]الكهف/ چڇ چ چ چ چچ األصفهاين:" القصص تتبع األثر]...[ قال:

 ڀ پ پ پ پٿ ٿ ٿ ٿ ٱچ  قال:، القصص األخبار ادلتتبعةو  ]...[ [11]القصص: چے

 وجاء يف عمدة احلفاظ:" قولو تعاىل:، 1[..."62] آل عمران/ چٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ
من قوذلم : قص فبلن اخلرب ، [ أي نبُت لك أحسن البيان3]يوسف/ چ ڭ ڭ ۓ ۓچ

وأصلو من قص األثر أي تتبعو مىت عرف صاحبو أين ، أي أتى بقصتو من قصها
عٌت اللغوي الذي ورد عن وعليو فادلفردات القرآنية ال ٗترج عموما عن ادل، 2سلك..."

 اإلخبار باألحداث ادلاضية.، و خاصة منها تتبع األثر، العرب يف ادلعاجم اللغوية
"وضلن حُت ننظر يف ادلعٌت اللغوي للقصة نرى أن أصل  قال عبد الكرمي اخلطيب:

اشتقاقها يتبلقى مع ادلفهوم الذي قام عليو أصل التسمية للقصص القرآين..فالقصة مشتقة 
عصرنا ىذا  مث يضيف مبينا:" فالقص لؤلثر أشبو ٔتا يعرف يف، 3لقص وىو تتبع األثر"من ا

ليستدل منها على ما وراءىا من أحداث ، بتصوير البصمات أو رفع اآلثار وتصويرىا

                                                
 .444الراغب األصفهاين، ادلفردات يف غريب القرآن، ت: زلمد سيد كيبلين، )د، ت(، ص -1
السمُت احلليب، أٛتد بن يوسف بن عبد الدامي، عمدة احلفاظ يف تفسَت أشرف األلفاظ، ت: زلمد  -2

 .312/ص3م، ج1996 -ه1417: 1لعلمية، بَتوت، طباسل عيون السود، دار الكتب ا
 .44، )د، ت(، صعبد الكرمي اخلطيب، القصص القرآين يف منطوقو ومفهومو، دار ادلعرفة، بَتوت -3
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. فالقرآن الكرمي عندما يقدم القصص فإمنا 1وليمسك ٔتا يقدر على إمساكو منها"، مضت
ية عن الرساالت واألمم لكي نصل إىل اكتشاف ما وراءىا من يضع بُت أيدينا اآلثار الباق

 أحداث ودروس وعرب.و  وقائع

فما ىو ، ىذا ىو ادلعٌت اللغوي يف عبلقتو بادلعاين اليت وردت يف اآليات القرآنية
ادلعٌت االصطبلحي للقصص القرآين؟ يقول مناع القطان يف ذلك:" قصص القرآن: أخباره 

ويقصد بأحوال األمم ، 2واحلوادث الواقعة"، النبوات السابقةو  ،عن أحوال األمم ادلاضية
والنبوات السابقة ىي قصص ، ادلاضية أحوال األمم الغابرة مثل عاد وٙتود والفراعنة وغَتىم

 أما احلوادث الواقعة فهي احلوادث اليت جرت أثناء السَتة النبوية.، األنبياء عليهم السبلم
 ىي:، 3لعلماء بتقسيم القصص القرآين إىل أنواع ثبلثةانطبلقا من ىذا التعريف قام ا

 قصص األمم الغابرة -1

 قصص األنبياء -2

 قصص السَتة النبوية -3
وىذا التقسيم الثبلثي ىو الذي استقر عليو األمر عند ، ذلك التعريف االصطبلحي

وتعريف القصص ، وبعد استعراض تعريف التفسَت ادلوضوعي معظم ادلهتمُت بعلوم القرآن.
 نأيت إىل ْتث قضية نشأة وتطور التفسَت ادلوضوعي.، ينالقرآ

 تطور التفسير الموضوعيو  المبحث الثاني: نشأة
اختلف الباحثون حول مسألة نشوء وتطور التفسَت ادلوضوعي بُت من يذىب إىل 

من الذين يرون حداثة التفسَت ادلوضوعي زياد ، أنو حديث النشأة ومن يرى أنو قدمي النشأة
"جيدر القول أن التفسَت ادلوضوعي ىو من نتاج ىذا  مُت حيث يقول:خليل الدغا

                                                
 .45ص، ادلرجع السابقعبد الكرمي اخلطيب،  -1
ابر . وينظر: ص344م، ص1997: 7مناع القطان، مباحث يف علوم القرآن، مكتبة وىبة، القاىرة، ط -2

 -ه1444: 1حسن أبو سليمان، مورد الظمآن يف علوم القرآن، الدار السلفية، بومباي، اذلند، ط
 . 115م، ص1984

: 2ينظر: موسى إبراىيم اإلبراىيم، ْتوث منهجية يف علوم القرآن، دار عمار، عمان، األردن، ط -3
 .341، صادلرجع السابق. وكذا: مناع القطان، 185م، ص1996 -ه1416
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وأن التأليف فيو ، ومنطلق ىذا الرأي أن التفسَت ادلوضوعي مصطلح حديث، 1العصر"
 حىت أن قواعده وضوابطو وخطواتو مل توضع إال حديثا.، جديد

اية من ورغم رفض الدغامُت لفكرة قدم النشأة إال أنو يقر بوجود بعض البذور بد
وصوال إىل أعمال اجلاحظ مثل "النار يف القرآن" و"ادلبلئكة يف ، تفسَت القرآن بالقرآن

، 2ادلاء"و  القملو  وبعض أنواع العذاب ادلذكور يف القرآن مثل " العذاب باجلراد، القرآن"
فمع إقراره بوجود ىذه البذور إال أنو يرفض رفضا قاطعا بداية التفسَت ادلوضوعي يف عهد 

 ويرد يف الوقت نفسو على الذين يرون أن التأليف يف األشباه، السبلمو  سول عليو الصبلةالر 
مثل ما ذىب إليو أٛتد السيد ، ورلاز القرآن وغريبو يعترب من التفسَت ادلوضوعي النظائرو 

. فهو يرد عليهم على أساس أن ىذه اجلهود وإن عاجلت 3الكومي وزلمد يوسف القاسم
وليس من ، تفتقر إىل الرابط بُت مفردات ذلك ادلوضوع وعناصره موضوعا مفردا فإهنا

مث ىي موضوعات حول ، أىدافها التعرف على موقف القرآن من ادلوضوعات اليت درستها
وىو زلق يف ذلك فالدراسات حول غريب القرآن ورلاز القرآن ، 4القرآن وليست يف القرآن

 وإعجازه ال تعترب من التفسَت ادلوضوعي.

أما بالنسبة للذين ، لنسبة للذين يرون أن التفسَت ادلوضوعي منهج حديثذلك با
وىذا يعود إىل مدى ، بُت مضيقو  فإهنم خيتلفون بُت متوسع يف األمر، يرون أنو قدمي

األعمال واألدلة اليت ٗتدم رأيهم و  وإىل مدى استدالذلم بالوقائع، اقتناعهم بعراقة ىذا ادلنهج
يؤكد على قدم ادلنهج ويقوم بتقسيم مراحل تطوره  ،  سعيد مثبلىذا. فعبد الستار فتح اهلل

 كما يلي:
 أوال: العهد النبوي

                                                
 .27، صادلرجع السابقياد خليل الدغامُت، ز  -1
 .31، ص ادلرجع السابقزياد خليل الدغامُت،  -2
 -ه1442: 1أٛتد السيد الكومي، زلمد أٛتد يوسف القاسم، التفسَت ادلوضوعي للقرآن الكرمي، ط -3

 .21-24م، ص1982
 .34، ص ادلرجع السابقزياد خليل الدغامُت،  -4
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 ثانيا: يف عصر الصحابة والتابعُت
 .1ثالثا: االختصاص زلور التفسَت ادلوضوعي اجلديد

أكد مصطفى مسلم أن التفسَت ادلوضوعي مل يظهر هبذا ادلصطلح إال يف القرن 
ما قررت ىذه ادلادة ضمن مواد قسم التفسَت بكلية أصول الدين عند، الرابع عشر اذلجري

 إال أن لبناتو وجذوره األوىل كانت موجودة منذ عهد الرسول عليو الصبلة، باجلامع األزىر
وٚتع الفقهاء لآليات ذات ، وما كان يلجأ إليو الصحابة من اجلمع بُت اآليات، السبلمو 

 األشباهو  الدراسات ادلوضوعية اللغوية مثل ادلفردات مث التأليف يف، الصلة بادلوضوع الواحد
وغَتىا من علوم القرآن إىل عصرنا احلايل حيث ظهرت دراسات حول ، والغريب، النظائرو 

 .2واليهود يف القرآن وغَتىا، اإلنسان يف القرآن
ويف االٕتاه نفسو ذىب صبلح عبد الفتاح اخلالدي إىل احلديث عن بدايات 

 وبذوره يف ضوء ادلراحل التالية: التفسَت ادلوضوعي
 أوال: تفسَت الرسول صلى اهلل عليو وسلم لبعض آيات القرآن

 ثانيا: ابن عباس جيمع بُت آيات متعارضة يف الظاىر
 3ثالثا: إفراد بعض علوم القرآن بعلوم خاصة

ويف ادلنحى نفسو يذىب أٛتد رٛتاين إىل احلديث عن قدم نشأة التفسَت 
 ويقسم مراحل ظهور ادلنهج حسب ما يلي:، يف القضية ويتوسع، ادلوضوعي

 اإلرىاصات:
 أوال: مرحلة ما قبل التأليف الفقهي 
 ثانيا: مرحلة التفسَت بطريقة الفقهاء

 التأليف التطبيقي:

                                                
 . 33-28، صادلرجع السابقد، عبد الستار فتح اهلل سعي -1
. وينظر كذلك: عباس عوض اهلل عباس، زلاضرات يف 22-17، صادلرجع السابقمصطفى مسلم،  -2

  .26 -24م، ص 2447 -ـى1428: 1التفسَت ادلوضوعي، دار الفكر، دمشق، سورية، ط
 . 35-32، صادلرجع السابقصبلح عبد الفتاح اخلالدي،  -3
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 أوال:مرحلة التأليف ادللتبس بالتفسَت ادلوضوعي
 التنبو للوحدة ادلوضوعية للسورةو  ثانيا: مرحلة ظهور علم ادلناسبات

 التنظَت:و  النضج
 أوال: مرحلة وضع الفهارس التفصيلية لآليات القرآنية

 ثانيا: مرحلة التطبيق
 .1ثالثا: التنظَت

حيث ، تتجلى إضافة أٛتد رٛتاين يف إشارتو إىل مرحلة التفسَت بطريقة الفقهاء
 حلة تفسَت الرسول عليو الصبلةويقصد هبا مر ، ٖتدث عن مرحلة ما قبل التأليف الفقهي

يف احلقيقة ، و مث تناول مرحلة التفسَت الفقهي، السبلم وتفسَت الصحابة رضوان اهلل عليهمو 
الذي جعل عمل الفقهاء تفسرا ، و عملو ىذا جاء تأثرا منو ٔتا ذىب إليو زلمد باقر الصدر

واستخدامو للمنهج  والحظ كما ذكرنا من قبل أن الفقو تطور الرتباطو بالواقع، موضوعيا
 ادلوضوعي.

لكنو مل يتوسع يف ادلسألة كما توسع ، لقد أشار مصطفى مسلم إىل عمل الفقهاء
ومل يثبتها يف ، فيها أٛتد رٛتاين. مث إن من األمور اليت اىتم هبا مصطفى مسلم من جهة

ىي  وىذه األمور، لكن أٛتد رٛتاين توسع فيها وبينها جيدا، مراحل التطور من جهة أخرى
ظهور علم ادلناسبات والتنبو للوحدة ادلوضوعية للسورة القرآنية. لقد اعتمد مصطفى مسلم 
على علم ادلناسبات للقول بوجود نوع آخر من التفسَت ادلوضوعي ىو التفسَت ادلوضوعي 

لكنو مل يتوسع يف احلديث عن علم ادلناسبات كمرحلة من مراحل تطور ، للسورة القرآنية
 ادلنهج.

كن مبلحظتو على تقسيم أٛتد رٛتاين تردده بشأن ما مساه بالتأليف ادللتبس ما دي
حيث يطرح السؤال التايل:" ، يقصد بو التأليف يف بعض علوم القرآن، و بالتفسَت ادلوضوعي

مث ، 2ىل ديكن أن نعد تلك الدراسات القرآنية ادلختلف بشأهنا من التفسَت ادلوضوعي"

                                                
 .122 -143ص ادلوضوعي نظرية وتطبيقا، أٛتد رٛتاين، التفسَت  -1
 .116ص أٛتد رٛتاين، التفسَت ادلوضوعي نظرية وتطبيقا،  -2
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ويف ادلقابل يأيت برأي مصطفى مسلم ، سعيد ذلذا الرأي ينقل رفض عبد الستار فتح اهلل
وىذا ، احلق يقال أن عبد الستار فتح اهلل سعيد مصيب فيما ذىب إليوو  ادلؤيد ذلذا االٕتاه.

ما ذىب إليو زياد خليل الدغامُت الذي يرى أن ىذه الدراسات ىي مباحث حول القرآن 
 وليست يف القرآن.

وىو يف ، عبد الستار فتح اهلل سعيد لعلم ادلناسبات بعد ذلك يشَت رٛتاين إىل رفض
ذلك ينسجم مع رأيو بوجود نوع واحد فقط للتفسَت ادلوضوعي ىو التفسَت ادلوضوعي 

لكن مصطفى مسلم حيتفي هبذا العلم ألنو ادلستند األساسي للقول ، للموضوعات القرآنية
 .بوجود النوع الثاين وىو التفسَت ادلوضوعي للسور القرآنية

واليت مل يهتم هبا ، رحلة األخَتةادلكذلك شلا يتميز بو تقسيم أٛتد رٛتاين تفصيل 
، مرحليت التطبيق، و خاصة حديثو عن وضع الفهارس التفصيلية لآليات القرآنية، السابقون

ال و  إال أننا مل نلحظ، والتنظَت. ورغم ىذه اجلهود اليت بذلت للتأصيل للمنهج ادلوضوعي
والذي يعترب ْتق شهادة واضحة وبينة على استخدام ، القصص القرآين إشارة واحدة إىل

 ادلفسرين للمنهج ادلوضوعي.
من خبلل استعراض جهود ىؤالء الباحثُت يف التفسَت ادلوضوعي بداية من السيد 

صبلح عبد ، زياد خليل الدغامُت، مصطفى مسلم، عبد الستار فتح اهلل سعيد، الكومي
، مل نلحظ ولو إشارة واحدة إىل القصص القرآين، وغَتىم، ٛتاينأٛتد ر ، الفتاح اخلالدي

 وال إىل قصص األنبياء أصبل.
أكثر من ذلك فإن أٛتد ٚتال العمري الذي كان عنوان كتابو "دراسات يف التفسَت 

مل يشر إىل التأليف يف القصص القرآين كمرحلة من مراحل ، 1ادلوضوعي للقصص القرآين"
ي. لقد تناول يف دراستو ىذه مسائل منها "التفسَت ادلوضوعي بُت نشوء التفسَت ادلوضوع

لكنو مل يتحدث ، 1و"نشأة التفسَت ادلوضوعي واقًتانو بالتفسَت األديب" 2احلاضر"و  ادلاضي

                                                
: 1أٛتد ٚتال العمري، دراسات يف التفسَت ادلوضوعي للقصص القرآين، مكتبة اخلاصلي، القاىرة، ط -1

 م.1986 -ه1446
 .47أٛتد ٚتال العمري، ادلرجع السابق، ص -2
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عن التأليف يف قصص األنبياء كعمل يدل على أصالة ىذا ادلنهج وعراقتو عند ادلفسرين 
 ربي وابن كثَت.خاصة عند ادلؤرخُت منهم من أمثال الط

                                                                                                              
 .62-61، ادلرجع السابق، صأٛتد ٚتال العمري -1



 بشَت عثمانأ. ------------------القصص القرآين ونشأة وتطور التفسَت ادلوضوعي 

- 22 - 
 

 القصص القرآني والتفسير الموضوعي  المبحث الثالث:

ال ديكننا احلديث عن عبلقة القصص القرآين بالتفسَت ادلوضوعي قبل التعرف على 
خاصة وأن البحث يف ىذه ادلسألة سيجرنا ال زلالة إىل ، تاريخ التأليف يف قصص األنبياء

 الدراسات التارخيية .و  رلال البحوث
 يف كتاب "ادلسلمون وكتابة التاريخ"لعبد العليم عبد الرٛتن خضر قولو:جاء 

، 1األقاليم وادلدن"و  "ولعلماء ادلسلمُت صور متنوعة للكتابة التارخيية نذكر منها العامل
ومنو تاريخ العامل منذ خلق اهلل تعاىل الكون ، فادلسلمون كانوا يهتمون بتدوين التاريخ

، قصصهمو  السبلم. ويف ىذا النوع من التاريخ سنجد تاريخ األنبياءوالبشرية بدءا بآدم عليو 
الذي وضع كتابو على ، اليعقويب، و ومن أوائل من كتب يف ىذا اجملال أبو حنيفة الدينوري
مث اإلمام الطربي صاحب ، ادللوكو  أساس التعاقب الزمٍت للشخصيات التارخيية كاألنبياء

صاحب "مروج الذىب" وصوال إىل ابن اجلوزي  مث ادلسعودي، "تاريخ الرسل وادللوك"
ألهنم اىتموا بتاريخ ، . يطلق على ىؤالء ادلؤرخُت اسم ادلؤرخُت العادليُت2صاحب "ادلنتظم"

 العامل أٚتع.
يذكر زلمد ياسُت مظهر صديقي أن القرن الثالث اذلجري"التاسع ادليبلدي" ىو 

، رت ادلآثر العلمية للمؤلفُت الكبارحيث ظه، العصر الذىيب لتدوين التاريخ عند ادلسلمُت
 وزلمد بن جرير الطربي، ( صاحب السَتةـى218منهم عبد ادللك بن ىشام )ت

فأعمال ىؤالء من أىم ادلصادر ، (ـى279)ت وأٛتد بن حيِت الببلذري، (ـى314)ت
 الدينوري أيب حنيفةو  (ـى292)ت التارخيية. كما يشَت إىل أعمال آخرين منهم اليعقويب

 ٓتبلف ابن قتيبة الدينوري، ( رغم ما يشوب كتبهم من أسلوب أسطوريـى282)ت
، (ـى345)ت كما يتحدث عن من جاء بعدىم أمثال علي بن حسُت ادلسعودي،  (ـى286)

                                                
عبد الرٛتن خضر، ادلسلمون وكتابة التاريخ دراسة يف التأصيل اإلسبلمي لكتابة التاريخ،  عبد العليم -1

 .73م، ص1995 -ـى1415ادلعهد العادلي للفكر اإلسبلمي، الدار العادلية للكتاب، ط:
مي، رابطة اجلامعات اإلسبلمية، زلمد ياسُت مظهر صديقي، اذلجمات ادلغرضة على التاريخ اإلسبل -2
 .  13-11ص م1988-ـى1448: 1ط
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 .1(ـى848)ت ( وغَتىم وصوال إىل عبد الرٛتن بن خلدونـى364)ت وٛتزة األصفهاين
التأليف يف و  قة منذ آدم عليو السبلمذلذا فاالرتباط كبَت بُت التأليف يف تاريخ اخلليو 

وسَتة الرسول عليو الصبلة والسبلم  ، القصص القرآين خاصة قصص األنبياء عليهم السبلم
 كذلك. 

مثلما ، ىناك من جعل سَتة الرسول عليو السبلم حلقة من حلقات التاريخ العام
، ادلبعث، و ادلبتدأوىذا األخَت قسم سَتتو إىل ثبلثة أقسام ىي: ، ابن ىشامو  فعل الطربي

ويقسمو إىل أربعة فصول "يتناول ، . فابن ىشام يتناول يف ادلبتدأ التاريخ اجلاىلي2وادلغازي
وثالثها ، وثانيها تاريخ اليمن يف اجلاىلية، يف أوذلا تاريخ الرساالت السابقة على اإلسبلم

، 3لى اهلل عليو وسلم"والرابع تاريخ مكة وأجداد الرسول ص، تاريخ القبائل العربية وعباداها
ادلغازي يذكر فيها ، و السبلم يف مكةو  وأما ادلبعث فيتناول فيو حياة الرسول عليو الصبلة

 حياتو عليو الصبلة والسبلم يف ادلدينة ادلنورة.
وضمن  ، خبلصة القول أن الكتابة يف قصص األنبياء كان ضمن كتابة التاريخ العام

صص بالتاريخ جعل البعض يسمي قصص األنبياء بتاريخ وارتباط الق، كتابة السَتة النبوية
 فهذا اخلطيب البغدادي ألف كتابو"تاريخ األنبياء" وقد استقاه من كتب التفسَت، األنبياء

والطربي صاحب ، واليعقويب األخباري، . ومن ادلؤرخُت مثبل: ابن اسحاق4ادلفسرينو 
 .5ادللوك"و  "تاريخ الرسل

إلسبلمية أن يثبتوا عبلقة قصص األنبياء ٔتا جاء يف حياول أصحاب دائرة ادلعارف ا
لكنهم يف بعض األحيان يعودون للتأكيد على أن الرسالة اإلسبلمية ىي اليت ، العهد القدمي

                                                
 .13، صادلرجع السابقزلمد ياسُت مظهر صديقي،  -1
ىشام، أبو زلمد عبد ادللك، السَتة النبوية، ت: مصطفى السقا، إبراىيم األبياري، عبد احلفيظ  ابن -2

 .14/ص1شلي، )د، ت(، ج
 .11/ص1، ججع السابقادلر ىشام، أبو زلمد عبد ادللك،  ابن -3
اخلطيب البغدادي، أبو بكر أٛتد بن علي بن ثابت بن أٛتد بن مهدي، تاريخ األنبياء، ت:  -4

 .18-17م، ص:2444 -ـى1425: 1آسياكوليبان علي البارح، دار الكتب العلمية، بَتوت، ط
 .24-19، ص:ادلرجع السابقاخلطيب البغدادي،  -5



 بشَت عثمانأ. ------------------القصص القرآين ونشأة وتطور التفسَت ادلوضوعي 

- 21 - 
 

فحياة الرسول عليو السبلم منعكسة ، قيمتها التارخيية والعلمية والًتبوية أعطت ذلذه األخبار
إال أن عدم ، البحثو  يف الدراسة . فادلستشرقون رغم تعمقهم1يف ىذه القصص

فهم يف ىذا اجملال يربزون ، موضوعيتهم دفعتهم إىل إبراز بعض اجلوانب وإغفال أخرى
ويغفلون تلك اليت قدمتو يف ، الكتب اليت قدمت قصص األنبياء يف شكل روائي أسطوري

شكل علمي رصُت. ألجل ذلك ٕتدىم يركزون على أعمال القصاص مثل "عرائس 
والروايات القصصية اليت دونت ، م(1436-ـى427)ت " أليب إسحاق أٛتد الثعاليباجملالس

. ورغم ذلك فهم يعودون يف األخَت للتأكيد على البعد 2باسم زلمد بن عبد اهلل الكسائي
 الدعوي للقصص الذي جاء بو القرآن الكرمي. 

وائل من  عبد احلي الفرماوي أن من أ يف ٖتقيقو لقصص األنبياء البن كثَت يذكر
( وسهل بن ـى189)ت والكسائي النحوي، (ـى114)ت كتب يف القصص وىب بن منبو

. وىكذا فالتأليف 3( وغَتىم وصوال إىل عمل ادلفسر ابن كثَتـى283)ت عبد اهلل التسًتي
مع مبلحظة أن تقدديو كان بطريقتُت ، يف قصص األنبياء كان عمبل معهودا عند ادلتقدمُت

وثانيهما الطريقة الروائية األدبية القريبة من الطرح ، ريقة التارخيية العلميةإحدامها الط، سلتلفُت
 األسطوري اخلرايف الغرائيب.

ودلاذا أغفل ، نأيت اآلن للحديث عن عبلقة القصص القرآين بالتفسَت ادلوضوعي
ادلنظرون للتفسَت ادلوضوعي مرحلة مهمة مثل مرحلة التأليف يف القصص القرآين؟ بداية لعل 
من أسباب عدم االنتباه ذلذه ادلرحلة ىو أن القصص القرآين وقصص األنبياء نشأ يف 

وال أدل على ذلك من عمل اإلمام الطربي ، أحضان كتب التاريخ وكتب السَتة النبوية

                                                
: 1ائرة ادلعارف اإلسبلمية، مركز الشارقة لئلبداع الفكري، طرلموعة من ادلستشرقُت، موجز د -1

 .8333 -8332/ص 27م، ج1998 -ـى1419
 .8333/ص 27رلموعة من ادلستشرقُت، موجز دائرة ادلعارف اإلسبلمية، ج -2
ابن كثَت، عماد الدين أبو الفداء امساعيل، قصص األنبياء، ت: عبد احلي الفرماوي، دار الطباعة  -3

م، 1997 -ـى1417: 5اإلسبلمية، القاىرة، مؤسسة النور للنشر واإلعبلن، ادلنصورة، مصر، طوالنشر 
 .6ص
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ومل ، 1ادللوك"و  حيث جعل "قصص األنبياء" جزءا ضمن يف موسوعتو التارخيية "تاريخ الرسل
ه من أحداث التاريخ. واألمر نفسو ينطبق على اإلمام ابن  يفصل قصص األنبياء عن غَت 

والكتاب الذي ينسب لو "قصص األنبياء" ما ىو يف احلقيقة إال جزءا من أجزاء  ، كثَت
وحىت الذين ألفوا يف قصص األنبياء قبل الطربي مثل ، 2كتابو يف التاريخ "البداية والنهاية"

إمنا كتبوا ذلك ، وٛتزة األصفهاين، وابن قتيبة ،وابن واضح اليعقويب، أيب حنيفة الدينوري
و ، حيث أهنم أدخلوا فيو حىت تاريخ سكان الشمال ,وأىل الصُت، ضمن التاريخ العام
 .3احلضارات األخرى

إال أنو ، ورغم أن ادلصدر األساسي لقصص األنبياء ىو القرآن الكرمي والسنة النبوية
وىذا األمر ىو الذي يفسر ، األدبو  التاريخانفصل عن ميدان التفسَت وٖتول إىل ميدان 
التأليف يف القصص القرآين مرحلة متقدمة  لنا غفلة منظري التفسَت ادلوضوعي عن اعتبار

 من مراحل نشوء وتطور التفسَت ادلوضوعي.
ديكننا االستئناس بقول زلمد كرمي الكواز حيث يقول:"مع مبلحظة أن قصص 

أ من خبلل إعادة صياغة القصص القرآنية من قبل األنبياء ىنا تدل على نوع أديب نش
وعليو فالقصص القرآين نشأ يف البداية يف أحضان ، 4ادلفسرين وادلؤرخُت"و  القصاص
التاريخ. والسبب يف تألقو ضمن و  لكنو انفصل ليجد مكانو يف أحضان األدب، التفسَت
ان يعتمد ادلنهج وضموره ضمن التفسَت ىو أن التفسَت يف البداية ك، التاريخو  األدب

 ومل يستخدم ادلنهج ادلوضوعي إال يف حدود ما خيدم التفسَت التحليلي.، التحليلي

                                                
الطربي، أبو جعفر زلمد بن جرير، تاريخ الرسل وادللوك، ت: زلمد أبو الفضل، دار ادلعارف،  -1

 القاىرة، )د، ت(.
بد عبد احملسن الًتكي، ىجر ابن كثَت، عماد أبو الفداء إمساعيل بن عمر، البداية والنهاية، ت:ع -2

 م.1997للطباعة والنشر والتوزيع، اجليزة، مصر، ط: 
 .2128/ ص7ينظر: رلموعة من ادلستشرقُت، موجز دائرة ادلعارف اإلسبلمية، ج -3
: 1زلمد كرمي الكواز، من أساطَت األولُت إىل قصص األنبياء، مؤسسة االنتشار العريب، بَتوت، ط -4

 .8م، ص2446
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والقصص القرآين ال ديكنو الربوز ، يتميز التاريخ بادلنهج التارخيي الزمٍت وادلوضوعي
وعملية القص تتعدى يف احلقيقة اجلوانب التارخيية إىل ، إال يف إطار ادلنهج ادلوضوعي

األرض وخلق و  ذلذا يتحدث ادلؤرخون ادلسلمون عن خلق السماوات، ات الوجودموضوع
 الوجود احلسي، "لقد تناول القص القرآين موضوعات الوجود كلها يقول الكواز:، اإلنسان

ما بينهما ]...[ وكذلك خلق و  فبُت كيفية خلق السماوات واألرض، الوجود الغييبو 
. وىذه ادلبلحظة تنطبق على حقيقة التفسَت 1ناتو"اإلنسان ]...[ وقدم صورة للغيب ومكو 

ادلوضوعي الذي جيب أن ينطلق من الواقع والكون واحلياة ليعود إىل القرآن الكرمي 
 الستخراج تصورات جديدة حول احلياة والكون.

، شلا يؤسف لو أن منظري التفسَت ادلوضوعي مل ينتبهوا إىل ىذه ادلرحلة األساسية
التغييب لقصص و  وكمثال آخر على ىذا اإلمهال، لقصص القرآينمرحلة التأليف يف ا

مل ينتبو إىل ىذه ، عبد احلي الفرماوي الذي حقق كتاب"قصص األنبياء" البن كثَت، األنبياء
رغم أنو كان من األوائل الذين نظروا للتفسَت ادلوضوعي من خبلل كتابو " البداية ، القضية

 م.1977كانت طبعتو األخَتة سنة و  يف طبعتُتوالذي صدر ، 2يف التفسَت ادلوضوعي"
بل ٘تثلت يف ، الدراسة ادلوضوعية للقرآن الكرمي مل تظهر يف أعمال ادلسلمُت فقط

واحلقيقة اليت جيدر ، األىدافو  جهود ادلستشرقُت رغم االختبلف الصريح يف ادلوضوعات
األنبياء من  تسجيلها أن ادلستشرقُت كانوا من األوائل الذين تفطنوا إىل أن قصص

، لكنهم نظروا إليها من ادلنظور التارخيي ال ادلوضوعي، الدراسات ادلوضوعية للقرآن الكرمي
وىذا ما يتماشى مع دراساهم التارخيية من خبلل تركيزىم على التتبع الزمن لنزول اآليات 

 القرآنية.

                                                
 .26، صادلرجع السابقكرمي الكواز، زلمد   -1
 .79ص أٛتد رٛتاين، التفسَت ادلوضوعي نظرية وتطبيقا،  ينظر: -2

عامل الكتب ، مناىج التفسَت ادلوضوعي وعبلقتها بالتفسَت الشفاىيرٛتاين، عثمان  بن أٛتدوكذا: 
 .17ص،، 2448احلديث، إربد، األردن، جدارا للكتاب العادلي، عمان، األردن، ط:
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رمي عند خبلل استعراض سامر عبد الرٛتن رشواين للدراسات ادلوضوعية للقرآن الك
وعندما مل يستطيعوا ، أشار إىل اىتمامهم بنزول القرآن وٚتعو وتدوينو من جهة، ادلستشرقُت

وذلذا حاولوا ترتيبو بالطريقة ، حاولوا دراستو بالطريقة ادلوضوعية، تفهم القرآن ٔتا ىو عليو
وضوعية وادلعاجم ادل، وكان من نتائج تلك األعمال ادلعاجم اخلاصة بادلفردات، 1ادلوضوعية

 للمستشرق الفرنسي جون البوم. 2منها "تفصيل آيات القرآن احلكيم"
هبدف ، ادلسيحيةو  ورغم أن ادلستشرقُت كان جل اىتمامهم باألديان خاصة اليهودية

يقول ، القصص القرآينو  فإن البعض منهم اىتم بالتاريخ، رد ما جاء بو اإلسبلم إليهما
م( عددا 1931-م1874ستشرق األدلاين ىوروفيتش )سامر عبد الرحم رشواين:" فقد نشر ادل

من البحوث تناول يف جانب منها النصوص القصصية يف القرآن وقسمها إىل عموميات 
وتناول يف اجلانب ، النبوة يف القرآن، الصاحلُتو  قصص األنبياء، أساطَت رادعة، وشكليات

قول بأن كل ما سبق ذكره "ديكن ال مث يضيف قائبل:، 3اآلخر األمساء األعبلم يف القرآن"
ويف ىذا النص ، 4من دراسات إمنا يندرج يف اإلطار التطبيقي لتفسَت القرآن موضوعيا"

تأكيد على أن قصص األنبياء مرحلة أساسية يف تطور استخدام ادلنهج ادلوضوعي يف 
 التفسَت.

فهمو  ألهنم مل يتمكنوا من، نعم تنبو ادلستشرقون للدراسة ادلوضوعية للقرآن الكرمي
جدوا يف قد و و ، لذلك اىتدوا إىل الدراسة ادلوضوعية، هم ْتسب ما ىو عليواوترٚتتو إىل لغ

ألن ، م حيتفون بادلنهج التارخيي الذي خيدم طروحاهمهنخاصة أ، القصص القرآين ضالتهم
 صول اليهودية ادلسيحية حسب زعمهم.األرد ما جاء بو اإلسبلم إىل  من أىم أىدافهم

                                                
: 1سامر عبد الرٛتن رشواين، منهج التفسَت ادلوضوعي للقرآن الكرمي دراسة نقدية، دار ادللتقى، ط -1

 .142-144م، ص2447 -ـى1434
جون البوم، تفصيل آيات القرآن احلكيم، ويليو ادلستدرك إلدوارد مونتيو، ت: زلمد فـؤاد عبـد البـاقي،  -2

 م.1969ط: دار الكتاب العريب، بَتوت، 
 .143عبد الرٛتن رشواين، ادلرجع السابق، صسامر  -3
 .144سامر عبد الرٛتن رشواين، ادلرجع السابق، ص -4
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يرجع رٔتا تنبو إليو ادلستشرقون ومل يتنبو لو ادلنظرون للتفسَت ادلوضوعي  األمر الذي
، مل يطلعوا على جهود ىؤالء ادلستشرقُت للتفسَت ادلوضوعي أن ادلنظرين يف األساس إىل

وهدف إىل تأكيد ادلصدرية ، إىل طروحات تشكك يف اإلسبلم ىؤالءخاصة مع اضلياز 
وكل ما  اإلسرائيلياتخاصة من خبلل اعتمادىم على ، اليهودية وادلسيحية للقصص القرآين

فهم حيتفون ٔتا جاء عن ىذه ، رومانيةو  جاء عن احلضارات القددية من ىندية وفارسية
 احلضارات ويعمدون إىل التشكيك فيما جاء بو القرآن الكرمي. و  الديانات

لقصص ا خبلصة القول أن من أىم ٕتليات تطبيق ادلنهج ادلوضوعي يف التفسَت
بل إن مرحلة ، فالعبلقة وطيدة بُت القصص القرآين وادلنهج ادلوضوعي يف التفسَت، القرآين

التأليف يف القصص القرآين وخاصة قصص األنبياء تعترب ْتق مرحلة حامسة يف نشوء وتطور 
وال ديكن بأي حال من األحوال إغفال ىذه ادلرحلة, بل جيب ، منهج التفسَت ادلوضوعي

وىذا يفرض ، التطورو  وإدراجها يف مراحل النشأة،  التأكيد على ىذه ادلرحلةعلى الباحثُت
 ىذا ادلنهج عند ادلفسرين. وعراقة التوسع يف دراسة ىذه ادلرحلة للتأكيد على أصالةعلينا 

 خاتمة
قضية البحث يف نشأة وتطور التفسَت ادلوضوعي تدخل ضمن البحث يف أصالة 

بل إن أصولو تعود إىل عمل ، ليس بالعمل اجلديد ادلبتدع وزلاولة إثبات أنو، ىذا ادلنهج
 من خبلل تفسَت القرآن بالقرآن.خاصة ، والصحابة والتابعُتالسبلم و  الرسول عليو الصبلة

 أعمال ادلفسرين األوائل مثل الطربي وغَته ٖتتاج إىل سرب ألغوارىا دلبلحظة ادلنهج
يف تفاسَتىم ألهنا تعتمد ادلنهج التحليلي وىذا ال يتأتى من خبلل البحث ، ادلوضوعي فيها

يظهر من خبلل أعمال  التجزيئي. وذلذا فاجلهد التطبيقي البارز الذي يؤكد أصالة ادلنهج
يتجلى ذلك يف القصص القرآين عامة وقصص األنبياء ، ىؤالء ادلفسرين يف رلال التاريخ

 خاصة.
ن ادلنظرين للتفسَت رغم أن التأليف يف قصص األنبياء كان متقدما جدا إال أ

فهو مرحلة مهمة من مراحل نشوء وتطور التفسَت ادلوضوعي. ، ادلوضوعي مل ينتبهوا إليو
اندرج ضمن و  والباحثون مل ينتبهوا ذلذا األمر ألن القصص القرآين انفصل عن التفسَت
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وغَته األدبية. وقد يعود األمر إىل أن ادلنظرين مثل زلمد باقر الصدر و  الدراسات التارخيية
ىناك من ، و اىتموا باجملالُت الفقهي واحلديثي دلبلحظة بوادر استخدام ادلنهج ادلوضوعي

 أشار إىل األعمال األدبية لكنو مل يتفطن إىل قصص األنبياء مثل زياد خليل الدغامُت.
من تنبو من أوائل لعل ادلستشرقُت باستخدامهم للدراسة التارخيية للقرآن ىم 

لكن ما يعاب ، ر من مظاىر ادلوضوعية يف دراسة النصوص القرآنيةللقصص القرآين كمظه
أو ، اإلسبلم بالديانات والثقافات القدديةو  عليهم تركيزىم على إثبات عبلقة القرآن

القرآن. وذلذا مل يكن من و  بالديانتُت اليهودية والنصرانية. وكل ذلك للتشكيك يف اإلسبلم
 مرحلة من مراحل تطور استخدام ادلنهج ادلوضوعي.وأنو ، ىدفهم إثبات أصالة ىذا ادلنهج

وال أدل على ذلك ، خبلصة القول أن منهج التفسَت ادلوضوعي أصيل عند ادلفسرين
مستخدمُت يف ، من تأليف ادلفسرين ادلؤرخُت يف قصص األنبياء من أمثال الطربي وابن كثَت

 ل التفسَت.جأتال  رغم ارتباط ذلك ٔتجال التاريخ، ذلك ادلنهج ادلوضوعي
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 قواعذ التفسير عنذ اإلمام عبذ الحميذ ابه باديس
 بلخير مراد  أ.

 جامعة تلمسان

 ملخصال
وىو  ،َعَلم من أعبلم التفسَت باعبزائر عندقواعد التفسَت يدرس ىذا البحث  

من اؼبقاالت اليت تصدرت ؾبلة  اإلمام ابن باديس، حيث أورد يف تفسَته اجملموعِ 
وظفها يف  فهم النص القرآين والتعامل معوعددا من القواعد اؼبتعلقة ب "الشهاب"

 تفسَته.
البحث أن من العناصر اؼبميزة لتفسَت ابن باديس اعتماده على التقعيد  َُتَ وب َ  

 لشروع يف التفسَت التطبيقي على وزان تلك القواعد.ا النظري للتفسَت قبل
كما أنو يبيل إىل االختصار يف إيراد القاعدة، مع اإلحالة على موارد العظة  

 والتدبر من اآليات اؼبفسرة بتلك القواعد.
Summary : 
This search studies the basis of commentary to one of the 

well known commentators of the Quran in ALGERIA, who is "IBN 
BADIS". 

 In his commentary, gathered from articles published in 
"ASHIHAB" magazine, IBN BADIS had mentioned some of the 
rules relative to language and principles of jurisprudence. 

 IBN BADIS commentary is distinguished by the 
establishment of brief theoretical basis which are then applied 
in the commentary . 

 Moreover it refers us to the sources of exhortation and 
deep reflection in the verses commented in the light of these 
basis. 
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 :مقدمة
اغبمد  رب العاؼبُت والصبلة والسبلم على اؼببعوث رضبة للعاؼبُت، سيدنا  

  أما بعد:و أصبعُت، ؿبمد وعلى آلو وصحب
إن الوقوف على فهم كبلم ا تعاىل يتطلب أصوال وقواعد تضبط من التزم ف 

وتوجهو للطريق األمثل لتدبر معاين الكتاب اغبكيم، وقد درج  ،هبا بالفهم الصحيح
 ؛العلماء الراسخون منذ القدًن على العناية هبذا اعبانب من علوم القرآن يف مؤلفاهتم

فنجدىم ينبهون على كليات وضوابط يف التفسَت يفتحون هبا أفق الفهم السليم 
 للمتلقي.

تفسَتا عمليا يربط الناس بكتاب  بتفسَت القرآن الكرًنابن باديس  مىتاقد و  
إلهباد اغبلول وإضاءة النهج القوًن الذي ينبغي  ؛سقط اآليات على واقع أمتوويُ ، رهبم

 . أن يسلكو اؼبسلم، وىذا ما يلمسو القارئ لتفسَته
قواعد يف  علىالشيخ  تنبيوجانب آخر يظهر من ىذا التفسَت، وىو  وىناك 

، لكنها مل تلق العناية ب القرآين وكيفية التعامل معوالتفسَت يراىا ضرورية لفهم اػبطا
ويف ىذا البحث ذبلية لقواعد يف فهم  الكافية من الدارسُت يف استقصائها وإبرازىا.

 -رضبو ا–ها من تفسَت العبلمة عبد اغبميد ابن باديساػبطاب القرآين صبعتُ 
  ان البحث:، فكان عنو "ؾبالس التذكَت من كبلم اغبكيم اػببَت" وسوم:اؼب

 .قواعد التفسير عند اإلمام عبد الحميد ابن باديس
من خبلل صبعها من ف ؛مل تكن غرضا مقصودا بالتأليف لو قواعد التفسَتو  

ثنايا تفسَته ما ىو التوجو الذي يبكن أن نكشف عنو فيما ىبص التقعيد لعلم 
وبناء التفسَت وما مدى حضور النظرة التأصيلة يف نسق صياغة القاعدة التفسَت، 

 ؟عليها
، وذلك يف تفسَت ابن باديس عنو التنقيبَ  البحثُ ىذا ستشرف ىو ما يو 

 ربقيقا ؼبا يلي من األىداف:
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 القواعد اليت نبو عليها ابن باديس يف تفسَته. عن الكشف -
 بيان كيفية توظيف قواعد التفسَت يف استنباط اؼبعاين. -

 منهج البحث:
باؼبنهج الوصفي التحليلي، الذي يقوم على  سيتم االستعانة يف ىذه الدراسة

تتبع القواعد اؼبتعلقة بالتفسَت، واليت وظفها ابن باديس يف تفسَته. مع اغبرص على 
إبراز جوانب التجديد يف استنباط اؼبعاين من تلك القواعد، وما تؤديو من ضبط 

ابتداء،  للمعاين وصوال للفهم السليم. وصياغة القاعدة ستكون من كبلم ابن باديس
 أو فبا يدل عليو كبلمو.

وتتميما للفائدة حول ىذا اؼبوضوع؛ فقد قمت باالستعانة دبا رأيتو خادما 
ألصل الكبلم، من كتب التفسَت، وكتب علوم القرآن، واللغة. مع االلتزام بنسبة 
األقوال ألصحاهبا، واالقتباسات اؽبا، واإلشارة إىل مواضع اآلي من السور وأرقامها، 

 زبريج األحاديث النبوية من مظاهنا.و 
 خطة البحث :

 وسيتم توزيع البحث على وفق اػبطة التالية:
اف اؼبرجوة من د، واألىاؼبطروحة ووإشكاليتَ  ،تضمن أنبية البحثت: مقدمة

 الدراسات السابقة للموضوع، واؼبنهج اؼبتبع يف الدراسة.وراء البحث فيو، و 
 التفسَت من خبلل كتب التفسَت.: يتضمن أنبية دراسة قواعد تمهيد

 ابن باديس وقواعد التفسير. :المبحث األول
 ويتضمن مطلبُت:
  التعريف بابن باديس وتفسيره. المطلب األول:

 مفهوم قواعد التفسير.المطلب الثاني: 
 مجالس التذكير.كتاب قواعد التفسير في  المبحث الثاني: 
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 وفيو مطلبان:
 التفسير المتعلقة بالنقل.قواعد  :المطلب األول  
 قواعد التفسير المتعلقة باللغة.المطلب الثاني:   

 : تتضمن أىم النتائج اليت توصلت إليها يف البحث.خاتمة
 

 :تمهيد
تُ َعب ُِّر القاعدة التفسَتية عن منهج منضبط يف استنباط اؼبعاين، وىي سُبَكُِّن 

فبا يؤدي إىل طرد فوضى  اؼبطلَع على التفسَت من استبيان هنج واضح يف ذلك؛
 االستدالل واالستنباط يف آي القرآن الكرًن. 

النظري والتطبيقي،  :انبُتاعبتم إال باؼبزاوجة بُت تقواعد التفسَت ال  ودراسة
فيتشكل اعبانب النظري من توظيف العلوم اؼبِعينة على فهم القرآن الكرًن، واؼبتعلقة 

القراءات، ومعرفة أسباب النزول، والناسخ بالدرس التفسَتي، إما تأسيسا لو كعلم 
واؼبنسوخ، واؼبكي واؼبدين، وإما وسيلة الزمة لتناول التفسَت، وأداة مساعدة على ربليل 

، تُوِقُع َمن ذباىَلها مع موضوعات الوحي وقضاياه اػبطاب القرآين، وتكون منسجمة
ىنا أمام ارتباط وثيق يف اػبطأ يف التفسَت، كقواعد علوم اللغة، وأصول الفقو، ونكون 

 صولية.أ وأ ،عقدية وكانت أ العلوم األخرى: لغويةقواعد و  ،القاعدة يف التفسَت بُت
لذا فإن ما كتبو اؼبفسرون  ؛التفسَت كتبتأسس اعبانب التطبيقي من خبلل  وي

َهُلو كان   ما األن العلم أي   ؛ىو األجدر بالدراسة واالىتمام والتحليل سيضل قاصرا َمن ْ
قواعده على ميدانو  عند تطبيقم نظريا حبتا، وتظهر شبرتو وفائدتو العلمية ما دا

 .اؼبخصص لو
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، ُتظهر لنا َت اؼبتواجدة يف تفسَت ابن باديسوفيما يلي عرٌض لقواعد التفس
جليا ما سبق ذكره من أنبية اؼبزاوجة بُت جانيب التأصيل والتطبيق، الستنباط معاين 

 التفسَت.
 .باديس وقواعد التفسيرابن  :المبحث األول

لقد أثرى ابن باديس منهج التفسَت اؼبعاصر القائم على اؼبزاوجة اؼبنهجية بُت  
الرواية والدراية، مث استخبلص العرب ومعاعبة الوقائع؛ فتفسَتُه عمل مًتابط مع مدرسة 

 التفسَتية اليت أبرزىا ؿبمد رشيد رضا يف تفسَت اؼبنار. 1ؿبمد عبده
 .لتعريف بابن باديس وتفسيرهالمطلب األول: ا

  :التعريف بعبد الحميد ابن باديس -أ 
ىو عبد اغبميد بن ؿبمد بن اؼبصطفى بن مكي بن باديس، ولد يف العاشر  

من أسرة ، قسنطينة بالشرق اعبزائري م( دبدينة8111/ى 8431) من شهر ربيع الثاين عام
قسنطينية مشهورة بالعلم والثراء واعباه، ارربل إىل جامع الزيتونة بتونس لطلب العلم 
مث رجع إىل اعبزائر ليؤسس مع ؿبمد البشَت اإلبراىيمي صبعية العلماء اؼبسلمُت يف: 

 .2م8133م، وتويف عام: 8148

                                                           
 الديار ى ( مفيت1323-ى 1266) الًتكماين آل من ا، خَت حسن بناألستاذ اإلمام ؿبمد عبده  -1

من . القاىرة يف باإلسكندرية ودفن تويف اإلسبلم، يف والتجديد اإلصبلح رجال كبار ومن اؼبصرية،
 ]الزركلي خَت الببلغة. هنج شرح العضدية، للعقائد الدواين شرح على التوحيد، حاشية رسالة مؤلفاتو:

  [.252/ص:06ج:-م2002-15ط: -لبنان-بَتوت-للمبليُت العلم دار-األعبلم-الدين
صبع  -تفسَت ابن باديس: يف ؾبالس التذكَت من كبلم اغبكيم اػببَت  -ابن باديس عبد اغبميد  -2

-30ط:-بَتوت-دار الكتب العلمية-وترتيب:توفيق ؿبمد شاىُت وؿبمد الصاحل رمضان
  .30ص:-م0334ى /8303

 .43،47/ص:38ج:-باديس:حياتو وآثاره ابن -طاليب عمار  و:



 أ. مراد بلخَت -----------------قواعد التفسَت عند اإلمام عبد اغبميد ابن باديس 
 

48 
 

َت الذي ساىم بشكل كب 1وفبن أخذ عنهم: الشيُخ ؿبمد الطاىر ابن عاشور  
يف تطوير مَلَكتو اللغوية، على الرغم من أنو اتصل بو قبل عام واحد من حصولو على 

وان وال من ديد درس عليو فصوات، وكان قشهادة العاؼبية، والزمو ؼبدة ثبلث سن
 على اغبماسة ديوان من قرأهتا دروساً  أنسى فبل أنس وإن»ويف ذلك يقول: ، ةاساغبم

 يف والتفقو األدب يف حببْتٍت فقد عليو، قرأتُ  ما أولمن  عاشور، وكانت ابن األستاذ
 زِّ بع الشعور يفَ  وأحَيت واؼبنثور، اؼبنظوم فهم يف جديداً  روحاً  يفَ  وبَثتْ  العرب، كبلم

 .2«باإلسبلم أعتزُ  كما هبا واالعتزاز العروبة
ومن أىم شيوخو الذين تأثر هبم وبتوجيهاهتم تأثرا بالغا، الشيخ ضبدان لونيسي 

امع الزيتونة، ا، والشيخ ؿبمد النخلي اؼبدرس جبيُنهاؼبنورة ودفالقسنطيٍت نزيل اؼبدينة 
ويذكر ابن باديس للثاين وصية نافعة استفاد منها يف تكوين َمَلكة التفسَت لديو، 

 اعبدلية لتأويبلهتم وإدخاؽبم اؼبفسرين، بأساليب ماً مترب  كنت أين وذلك»فقال: 
 فيو اختبلف ال فيما اختبلفهم من الصدر ضيق ا، كبلم يف اؼبذىبية واصطبلحاهتم

 يف حىت الرجال آراء واحًتام التقليد، من غشاوة بقيةُ  ذىٍت على وكانت القرآن، من
 التربم من نفسي يف أجده فيما النخليَ  الشيخَ  يوماً  فذاكرت ا، وكتاب ا دين

 األقوال وىذه اؼبعقدة، األساليب ؽبذه مصفاة ذىنك اجعل :فقال يل والقلق،
 فوا..  وتسًتيح الصحيح، ويبقى الساقط قطيس اؼبضطربة، األراء اؼبختلفة، وىذه

وحقا  فقد كان  .3«هبا لو عهد ال واسعة آفاقاً  ذىٍت عن القليلة الكلمة هبذه فتح لقد

                                                           
ى ( ولد بتونس وتويف هبا، رئيس اؼبفتُت اؼبالكيُت بتونس 1393-1296ابن عاشور ؿبمد الطاىر ) -1

م، من آثاره: التحرير والتنوير يف تفسَت 1932وأحد كرباء علمائها، ُعُت شيخا لئلسبلم مالكيا سنة:
 -لبنان-مؤسسة نويهض الثقافية-معجم اؼبفسرين -]نويهض عادل الشريعة اإلسبلمية. القرآن، مقاصد

 [.541،542/ص:02ج:-م8111ى /8331 -34ط:
   .75/ص:03ج:-باديس:حياتو وآثاره ابن -طاليب عمار  -2
 .140/ص:02ج:- اؼبرجع نفسو–طاليب عمار  -3
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األثر البالغ يف نظرة ابن باديس للتفسَت، فكان من فبيزات تفسَته ه الوصية النافعة ذؽب
سبلمُة األسلوب، والبعُد عن اإلكثار من إيراد األقوال اؼبتعددة للمفسرين يف اآلية 

 الواحدة.
 

 : من مؤلفاتو
 ." : "ؾبالس التذكَت من كبلم اغبكيم اػببَتبتفسَته اؼبوسوم  -
"العقائد اإلسبلمية من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية" وىو من كتاب:  -

 أمايل الشيخ، نشرىا تلميذه ؿبمد الصاحل رمضان، مث تلميذه ؿبمد اغبسن فضبلء. 
ؾبموعة من اؼبقاالت دبجلة الشهاب وغَتىا، صبعها الدكتور: باإلضافة إىل  -

   عمار طاليب.

 : تفسير مجالس التذكير من كالم الحكيم الخبير -ب 
أيقن ابن باديس أن اػبطوة األوىل أليِّ إصبلح هبب أن سبر من خبلل القرآن  

( بتفسَت القرآن الكرًن م8184ى /8440الكرًن؛ فاشتغل منذ عودتو من مصر سنة )
نهك من درسًا تسمعو اعبماىَت، فت َتعجَل من االىتداء بو كما يتعجلو اؼبريض اؼب»

إىل أن ختمو على ىذه الشاكلة يف  ،1« الدواء، وما يتعجلو اؼبسافر العجبلن من الزاد
طبسة وعشرين عاما باعبامع األخضر بقسنطينة؛ ومل ىَبتم القرآَن الكرًن تفسَتا باعبزائر 

-، وقد أقيم 3يف اؼبائة الثامنة 2غَتُه منذ ختمو اإلمام أبو عبد ا الشريف التلمساين

                                                           
من اؼبقدمة اليت كتبها  ،20ص:-التذكَت تفسَت ابن باديس:يف ؾبالس  -ابن باديس عبد اغبميد  -1

 .البشَت اإلبراىيمي
ؿبمد بن أضبد بن علي اإلدريسي اغبسٍت، أبو عبد ا العلويٍت اؼبعروف بالشريف التلمساين ىو:  -2
ى ( باحث من أعبلم اؼبالكية، انتهت إليو إمامتهم باؼبغرب، لو:مفتاح الوصول إىل بناء الفروع 710-771)

 .[327/ص:05ج:-األعبلم  -]الزركلي  .على األصول
 20ص:-تفسَت ابن باديس  -ابن باديس عبد اغبميد  -3
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ربيع الثاين  84حفل هبيج يف مدينة قسنطينة ؼبدة أسبوع وذلك يف  -اسبة ىذا اػبتمدبن
 .1م(8141ى /8474)

والتفسَت اؼبتداول بُت أيدينا اليوم ىو ؾبموع اؼبقاالت اليت كان ينشرىا الشيخ 
ابن باديس يف ؾبلة "الشهاب"، حيث كان وبرص على ربريرىا وتفريغها للمجلة 

م( إىل غاية آخر آية فسرىا يف 8143ى /يناير8431بقلمو، وابتدأَ ىذا العمل من )شعبان 
  م(.8141ى /8471الشهاب يف )ؿبرم 

وكان ما نشره منها عبارًة عن افتتاحيات جمللة "الشهاب"، يف الركن اؼبصَدِر 
، حيث  ”ؾبالس التذكَت من كبلم اغبكيم اػببَت، وحديث البشَت النذير“منها بعنوان 

كان يتناول يف كل مرة تفسََت آية من القرآن الكرًن، أو شرَح حديث نبوي على 
م( إىل غاية 8143ى /يناير8431) دأ ىذا العمل منطريقة الشيخ رشيد رضا يف اؼبنار، ابت
 .2م(8141ى /8471آخر آية فسرىا يف الشهاب يف )ؿبرم 

جاء صديق الشيخ وكاتبو "أضبد بومشال" فجمعها ونشرىا يف كتاب مستقل مث 
غَت أنو اقتصر على آيات من سورة الفرقان فقط، مث َصدرت ، (م8131ى /8404)سنة 

م( بإشراف الوزير 8110ى /8330الشؤون الدينية واألوقاف سنة )طبعة أخرى من وزارة 
اشتملت على كل اؼبقاالت اؼبنشورة يف الشهاب،  -آنذاك-عبد الرضبن شيبان 

وُصدِّرت بتقدًن الشيخ ؿبمد البشَت اإلبراىيمي، مث توالت الطبعات ؽبذا التفسَت، 
 ”.ؾبالس التذكَت من كبلم اغبكيم اػببَت“واشتهر بعنوان 

 
 

 .المطلب الثاني: مفهوم قواعد التفسير

                                                           
 .144/ص:02ج:-باديس:حياتو وآثاره ابن  -طاليب عمار  -1
 .105/ص:03ج:-نفسواؼبرجع  –طاليب عمار  -2
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 قواعد التفسَت مركب إضايف كبتاج لبيان جزئيو من ناحية اللغة واالصطبلح. 
 . قُ ُعودا ،يَ ْقُعدُ  من قَ َعَد، لغة:: تعريف القاعدة

 .اىتم لو :لؤلمروقَ َعَد  .تأخر عنها :قَ َعَد عن حاجتو: تقول -
  .1قَاِعدٌ  ها فهيانقطع حيضُ و  تْ نَ أسَ  :وقَ َعَدِت اؼبرأة عن اغبيض -
. ويف التنزيل:﴿صل األُ أ :ةُ دَ اعِ القَ الَقاِعُد و و  - َوِإْذ يَ ْرَفُع ِإبْ رَاِىيُم اْلَقَواِعَد ِمَن سِّ

 .2قال الزجاج: القواعد: أساطُت البناء اليت تعمده [،127]البقرة: اْلبَ ْيِت َوِإظْبَاِعيُل﴾
اؼبعًِتضة يف آفاق السماء، قواعد الَسحاب: أصوؽُبا قال أبو عبيد: »و -

 لَ أَ قالو يف تفسَت حديث النيب صلى ا عليو وسلم حُت سَ . بهت بقواعد البناءشُ 
 . 3"؟َقهااسِ وَ ا وب َ ىَ دَ اعِ وَ عن سحابٍة: "كيف ترون ق َ 

 .4«والبواسق: أعاليها ،فالقواعد: أسافلها
وىو اسم شهر كانت  ،اسم الشهر الذي يلي شًواالً  :ذو الَقْعدة»ومنو  -

ظبي بذلك لُقُعودىم يف رحاؽبم عن  :وقيل .وربج يف ذي اغِبَجة ،العرب تَ ْقعد فيو
 .5«الغزو

                                                           
-اؼبصباح اؼبنَت يف غريب الشرح الكبَت للرافعي -الفيومي أضبد بن ؿبمد بن علي اؼبقري  - 1

 .510/ص:02ج:
 .172/ص:01ج:-اكم وايط األعظم -ابن سيده علي بن إظباعيل اؼبرسي -2
ت: ؿبمد بسيوين -شعب اإليبان-البيهقي أبو بكر أضبد بن اغبسُت -:و بصيغة أخرىاغبديث أخرج -3

 .1431رقم:-158/ص:02ج:-ه1410 -01ط:-لبنان-بَتوت –دار الكتب العلمية -زغلول
الدار اؼبصرية للتأليف -ربقيق:عبد السبلم ىارون-هتذيب اللغة-األزىري ؿبمد بن أضبد أبو منصور -4

 . 202/ص:01ج:-د.ت-مصر-والًتصبة
دار الكتاب - اؼبعيد خانؿبمد عبد :ربقيق-غريب اغبديث-القاسم بن سبلم اؽبروي و: أبو عبيد 

 .104/ص:03ج:-ه1396 -01:ط-لبنان-بَتوت-العريب
-د.ت-01ط:-لبنان-بَتوت –دار صادر -لسان العرب -ؿبمد بن مكرم األفريقي بن منظورا -5

 .357/ص:03ج:
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يتبُت من االستعمال للغوي للقاعدة أهنا تدل على معٌت الثبات والرسوخ، 
 واإلحاطة، وكوهنا أساسا لغَتىا.

 ي العام، قبد:وبالنسبة للتعريفات اليت تناولت القاعدة دبدلوؽبا الشرع 
 .1«ة كلية منطبقة على صبيع جزئياهتاقضي»القاعدة عند اعبرجاين:  -
على جزئياتو لَيتَ َعَرف أحَكاَمها  حكم كلي ينطبق» بأهنا: التفتازاينوعرفها  -

 .2«منو
ُحْكٌم َأْكَثرِيٌّ اَل ُكلِّيٌّ يَ ْنطَِبُق َعَلى َأْكَثِر ُجْزئَِياتِِو لِتُ ْعَرَف »تعريف اغبموي: و  -

 .3«َأْحَكاُمَها ِمْنوُ 
مشتقة من القضاء، ومن  من خبلل ىذه التعريفات نستخلص أن القاعدة

، وتطلق على اغبكم 4معانيو اغبكم؛ فتتضمن نفس اغبكم واكوم عليو واكوم بو
، فيكون وصف القاعدة بالقضية أبلَغ يف اإلؼباح إىل 5ؾبازا من إطبلق اعبزء على الكل

                                                           
-لبنان-بَتوت-دار الكتاب العريب -إبراىيم األبياريت:-التعريفات–علي بن ؿبمد  اعبرجاين -1

 .219ص:-ه1405-01ط:
-02ط:-لبنان-بَتوت-مؤسسة الرسالة-الكليات-الكفوي أيوب بن موسى أبو البقاء - 

 .728ص:-م1998ه/1419
دار الفكر - ؿبمد رضوان الداية:ت -التوقيف على مهمات التعاريف -اؼبناوي ؿبمد عبد الرؤوف - 

 .569ص:-ه1410 :الطبعة األوىل-دمشق-اؼبعاصر
كريا :ت-شرح التلويح على التوضيح ؼبنت التنقيح يف أصول الفقو-التفتازاين سعد الدين مسعود  -2

 .35/ص:01ج:-م1996 /ى 1416-01ط:-لبنان-بَتوت -دار الكتب العلمية-عمَتات
دار الكتب -األشباه والنظائركتاب غمز عيون البصائر شرح  -اغبموي أضبد بن ؿبمد أبو العباس -3

 .51/ص:01ج:-م1985ه/1405-01ط:-لبنان-بَتوت-العلمية
فودة -، ويعرفوهنا بأهنا: "قول وبتمل الصدق والكذب لذاتو". ينظر:وىي القضية اغبملية عند اؼبناطقة -4

 .74: ص-م2004ه/1425-02ط:-األردن-دار الرازي-اؼبيسر لفهم معاين السلم-سعيد
 .34ص:-د.ت-شرح اػببيصي على منت هتذيب اؼبنطق-اػببيصي عبيد ا بن فضل ا - 
  .25ص:-القواعد الفقهية-الباحسُت يعقوب بن عبد الوىاب -5
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تنطبق يلة لبلستنباط، خصوصا يف القاعدة التفسَتية، وىي إىل وظيفتها، كوهَنا وس
 على جزئياهتا كليا أو أغلبيا. 

 : قواعد التفسير
توصل هبا إىل استنباط األحكام الكلية اليت يُ »عرفها خالد السبت بقولو: 

، فهي تشكل أساسا متينا يقوم 1 «معاين القرآن العظيم ومعرفة كيفية االستفادة منها
التفسَت، ودربا منَتا للناظر يف القرآن الكرًن، ومن اؼبعلوم أنو عبمع شتات عليو بنيان 

 فكذلك ىذه القواعد بالنسبة للمفسر. ؛العلم ال بد من قاعدة تضبط شتات فروعو
 :مسار التأليف في قواعد التفسير

، غَت أنو مل يالتفسَت  الدرسفيو باكرا نظرا ألنبيتو يف  شهد ىذا العلم التأليفَ 
 رُ دِّ صَ  البداية مستقبل بالتأليف شأن سائر العلوم؛ فكان بعض اؼبفسرين يُ يكن يف

فيورد أصوال وكليات تشكل ، ه دبقدمة يبُت فيها عن منهجو الذي يسَت عليوتفسَتَ 
  .2-رضبو ا–منطلقا لتفسَته، مثل صنيع شيخ اؼبفسرين ابن جرير الطربي 

الفقو وباألخص يف قسم بعض مباحثو تدرس ضمن كتب أصول كما كانت 
فهي  ؛الكتاب من األدلة اؼبتفق عليها، والطرف األىم من ىذا العلم ىو مباحث اللغة

لذلك كان سبب اىتمام علماء الشريعة هبا ىو أهنم  ؛أداة فهم اػبطاب وتوجيو معانيو
 نظروا إليها كمفتاح لفهم كتاب ا تعاىل .

ل متأخرا، بعد ابن جرير، ومن قواعد التفسَت بشكل مستق وظهر التأليف يف
( الشهَتة يف أصول التفسَت، مث قبم  ى728) ااوالت يف ذلك "مقدمة" ابن تيميو

وتطلع علينا جهود العبلمة بدر ، الدين الطويف يف كتابو "اإلكسَت يف قواعد التفسَت"
                                                                                                                                        

-اؼبغرب-جامعة ؿبمد اػبامس–منشورات كلية اآلداب -نظرية التقعيد الفقهي-الروكي ؿبمد - 
 .45ص:-م1994

 .30/ص:01ج:- ى1421-01ط:-دار ابن عفان-قواعد التفسَت -السبت خالد -1
 .08/ص:01ج:-د.ت-دار ىجر-القرآنجامع البيان عن تأويل آي -الطربي ابن جرير -2
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علوم  فكتابو وإن كان يف، ى ( يف كتابو "الربىان يف علوم القرآن"794الدين الزركشي )
ا من القواعد والضوابط يف التفسَت ؛ مث ألف جبلل الدين م  القرآن إال أنو حوى كَ 

كتابو "مواقع العلوم من مواقع النجوم" متناواًل مباحث من علوم ى( 824البلقيٍت )
القرآن، فهو أميل إىل أن يكون يف علوم القرآن منو إىل علم أصول التفسَت، وبعده 

أورد فيو ما يتعلق  كتاب "التيسَت يف قواعد علم التفسَت"ى( 879يؤلف الكافيجي )
بعلم التفسَت من موضوعاتو وأدواتو وشروط اؼبفسر ؛ فالكتب السابقة كانت أقرب 

 .إىل علوم القرآن منها إىل أصول التفسَت 
( "الفوز الكبَت يف أصول  ى1176) أضبد ويل ا الدىلويألف  تأخرينومن اؼب

ه( يف كتابو "القواعد اغبسان اؼبتعلقة بتفسَت 1376) الرضبن السعديالتفسَت"، وعبد 
وخالد العك يف "أصول التفسَت وقواعده "، وخالد السبت يف كتابو"قواعد ، القرآن"

 التفسَت" وغَتىا من الدراسات اليت حاولت وضع اللبنة األخَتة يف صرح ىذا العلم.
 .التذكير قواعد التفسير في كتاب مجالس: المبحث الثاني

ترتكز قواعد التفسَت على ثبلث ركائز أساسية، وىي الرواية واللغة واالجتهاد، 
وال بد أن يرتكز الطرف الثالث على ما سبقو من النقل وموافقة لغة العرب وأساليبها، 
فيأخذ منهما وال يتعدى أصوؽبما. وتأيت ىذه القواعد ضابطة لنسق التفسَت ضمن 

 تلك الركائز.
عنها ابُن باديس ضمنا لدى ذكره للتفاسَت اليت اعتمد عليها يف وقد عرب 

   تفسَته؛ فقال:
 :مدتنا فيما نرجع إليو من كتب األئمةوعُ »
الذي يبتاز بالتفاسَت النقلية السلفية، وبأسلوبو  :تفسير ابن جرير الطبري -

الًتسلي البليغ يف بيان معٌت اآليات القرآنية، وبًتجيحاتو ألوىل األقوال عنده 
 بالصواب.
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فنون  وتطبيقو ،الذي يبتاز بذوقو يف األسلوب القرآين :تفسير الكشافو - 
 اؽبا يف أفانُت الكبلم.واستعم ،الببلغة على آيات الكتاب والتنظَت ؽبا بكبلم العرب

الذي يبتاز بتحقيقاتو النحوية واللغوية  :تفسير أبي حيان األندلسيو - 
 وتوجيهو للقراءات.

الذي يبتاز ببحوثو يف العلوم الكونية، فبا يتعلق باعبماد  :تفسير الرازىو - 
لك والنبات واغبيوان واإلنسان، ويف العلوم الكبلمية ومقاالت الفرق واؼبناظرة يف ذ

 .1« واغبجاج
فهذه اؼبصادر اؼبذكورة قَدم هبا لتفسَته، وىي تلخص لنا منهجو يف عملية  

 التفسَت؛ وبالتايل توجهنا ؼبعرفة القواعد اليت سار عليها.
 .المطلب األول: قواعد التفسير المتعلقة بالنقل

-يتشكل التفسَت بالنقل والرواية من تفسَت القرآن بالقرآن، ودبا أثر عن النيب 
، واتِّباُع ىذه األقسام من ِقبل اؼبفسر 2، وعن الصحابة والتابعُت-صلى ا عليو وسلم

 .3يبثل أحسن طرق التفسَت
واعتمد ابن باديس يف تفسَته مسلك التقعيد على ىذا اؼبنهج، ومن القواعد 

 فيو:البارزة 
 و بعضا. بعض   ن  ي  ب   القاعدة األولى: القرآن ي   

يعترب تفسَت القرآن بالقرآن من أكثر القواعد اؼبوظفة عند ابن باديس، ومن 
، في القرآن بيان القرآنوما أكثر ما ذبد » العبارات اليت أشار هبا إىل أنبيتو قولُو:

                                                           
 .41ص: -تفسَت ؾبالس التذكَت-ابن باديس عبد اغبميد -1
  .79ص:-م1986/ ى1406-02ط:-بَتوت-دار النفائس-أصول التفسَت وقواعده-ينظر: العك خالد -2

 .217،218/ص:03ج:-اؼبوافقات-الشاطيب -و:
-م1972/ ى1392 -02:ط-زرزورت:عدنان -مقدمة يف أصول التفسَت-ابن تيمية تقي الدين -3

 .93ص:
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أنواع كثَتة من بيان ويشتمل على  .1«إليو -إن شاء ا -فاجعلو من بالك هتتد
 اجملمبلت، وتقييد للمطلقات، وزبصيص للعمومات، وبسط للمختصرات.

 ومن أنواع تفسَت القرآن بالقرآن يف تفسَت ابن باديس:
وىو ما ظباه ابن باديس ب "بيان القرآن بالقرآن"، من أمثلتو بيان المجمل: -أ

هُبَْزْوَن اْلُغْرَفَة دبَا َصبَ ُروا َويُ َلَقْوَن ِفيَها ﴿أُولَِئَك  يف تفسَت قولو تعاىل عن عباد الرضبان:
، وضع ابن باديس عنوانا يشَت للقاعدة، مث شرح [75]الفرقان: ربََِيًة َوَسبَلًما﴾

  مضموهنا، فقال:
 
 
 :بيان القرآن للقرآن»
و  من يتلقاىم بذلك يف قولِ َُت وقد ب َ  ،يف ىذه اآلية إهنم يلقون ربية وسبلما 

. [97]النحل:تعاىل: ﴿َوقَاَل ؽَبُْم َخَزنَ تُ َها َسبَلٌم َعَلْيُكْم ِطْبُتْم فَاْدُخُلوَىا َخاِلِديَن﴾ 
 ؛وىو فبا يدخل يف التحية ،فاؼببلئكة ىم الذين يتلقوهنم بالسبلم والدعاء ؽبم بالطيب

 .2«ألن من طيبهم طيب حياهتم
 : مثال آخر

َنا يف الزَبُوِر ِمْن بَ ْعِد الذِّْكِر َأَن اأْلَْرَض يَرِثُ َها َوَلَقْد  ﴿يف تفسَته لقولو تعاىل:  َكَتب ْ
وقد » [. قال يف بيان اؼبقصود من العباد الصاغبُت:105]األنبياء: ِعَباِدَي الَصاغِبُوَن﴾

مثل قولو تعاىل: ﴿ِمْن  ،م الصاغبون بيانًا شافيًا وكافيًا بذكر صفاهتمن ىُ القرآن مَ  بَُتَ 
ُلوَن آيَاِت الَلِو آنَاَء الَلْيِل َوُىْم َيْسُجُدوَن يُ ْؤِمُنوَن بِالَلِو َواْليَ ْوِم أَْىِل الْ  ِكَتاِب أَُمٌة قَاِئَمٌة يَ ت ْ

                                                           
 .243ص:-تفسَت ؾبالس التذكَت-ابن باديس عبد اغبميد -1
 .243،242ص:-تفسَت ؾبالس التذكَت-ابن باديس عبد اغبميد -2
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رَاِت َوأُولَِئَك ِمَن  َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُيَسارُِعوَن يف اػْبَي ْ اآْلِخِر َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَ ن ْ
 . 1[114،113ل عمران:]آ الَصاغبَُِِت﴾

فالربط اغباصل بُت اآليتُت قائم على بيان أوصاف الصاغبُت الذين رتب ؽبم  
 اعبزاء يف اآلية األوىل؛ فكانت أوصافهم مذكورة يف اآلية الثانية.

 .القراءتان الصحيحتان بمنزلة اآليتين :القاعدة الثانية
يُعترب اطبلع اؼبفسر على اختبلف القراءات أمرا مهما لئلؼبام دبعاين اآليات 
وضبط تفسَتىا ابتداء من كبلم الوحي نفِسو، كما أن ىذا التعدد الوارد يف قراءة 
اآليات هبب تفعيلو يف التفسَت لفائدة إثراء اؼبعاين وتوسيع دالالهتا، دون االكتفاء 

 اء، أو حشر وجوه االختبلفات األدائية. بنسبتها ؼبن اشتهر هبا من القر 
اآلية  ﴿َواَلِذيَن اَل َيْشَهُدوَن الزُّوَر﴾ ففي تعرضو لتفسَت قولو تعاىل:

[، بَ َُت أهنا ربتمل معنيُت، ونبا متناسبان غَُت متناقضُت، مث عطف على 71]الفرقان:
 أن تأيت مثلُ من ببلغة القرآن » تعدد القراءات وأهنا سائرة على ىذا النمط، فقال:

فتكون اآلية الواحدة  ؛ىذه اآليات بوجوه من االحتماالت متناسبات غَت متناقضات
  .فتكون كآيتين ؛نظَت ؾبيء اآلية بقراءتُت :بتلك االحتماالت كأهنا آيات

وقولو  [.06]اغبجرات: 2مثل قولو تعاىل: ﴿إْن َجاءَُكْم فَاِسٌق بَِنَبٍإ فَ َتبَ يَ ُنوا﴾
بالنصب عطفًا على الوجو  [05اآلية ]اؼبائدة: 1ضوء: ﴿َوأَْرُجَلُكْم﴾تعاىل يف آية الو 

                                                           
 .347ص:-نفسو-ابن باديس عبد اغبميد -1
قرأ ضبزة والكسائي وخلف العاشر بالثاء بعد التاء يف )فتبينوا( وبعدىا باء مفتوحة مشددة وبعدىا تاء  -2

 مضمومة.
 [. 417ص:-م2005/ ى1426-2ط/-مصر-دار السبلم-البدور الزاىرة-]عبد الفتاح القاضي

لتبصر يف األمر الواقع واػبرب اة وعدم العجلة وانَ  : التعّرف والتفحص، ومن التثبت: األَ ُتُّ ب َ واؼبراد من التَ 
 -دار الكلم الطيبو  دار ابن كثَت -فتح القدير-]الشوكاين ؿبمد بن علي .الوارد حىت يتضح ويظهر

 [71/ص:05ج:- ى1414 -01ط:-دمشق، بَتوت



 أ. مراد بلخَت -----------------قواعد التفسَت عند اإلمام عبد اغبميد ابن باديس 
 

58 
 

األصلية العامة. وباػبفض عطفا على الرؤوس  فيفيد غسل األرجل، وتلك ىي اغبالة
 .2«بس اػبفافوتلك ىي حالة الرخصة عند لُ  ،فيفيد مسح األرجل

َوَجَو ابُن باديس هبذه القاعدة آيتُت وردت فيهما قراءات متواترة، تفيد كل 
منهما معٌت زائدا على اؼبعٌت األول، أو مكمبل لو كما يف اآلية الثانية؛ وىو معٌت 

 التناسب الذي ذكره ابن باديس. 
، حيث  3وقد سار ابن باديس يف إدراج القراءات يف تفسَته على ىذا النهج

 هبا يف خدمة اؼبعاين وإبراز تكاملها الداليل، وىو حالة تعلق القراءات كان يستعُت
 بالدرس التفسَتي.

على قلة تلك  -واىتمام ابن باديس بذكر اختبلف القراءات يف تفسَته 
يوجهنا إىل أنبية اطبلع اؼبفسر على تعدد القراءات يف  -اؼبواضع لصغر حجم التفسَت

نبغي إغفالو، خصوصا إذا تعلق بأحد القراءتُت إيضاٌح ؼبعٌت اآلية اؼبَفَسرة، وىو فبا ال ي
 القراءة الثانية، كما ىو اغبال يف األمثلة السابقة.

 .مقدم على بيان غيره صلى اهلل عليو وسلمبيان النبي : القاعدة الثالثة
لصحابتو ما غاب عنهم من معاين اآليات اليت سألوه عنها، أو  فسر النيب 

ما بادرىم ببيان معانيها وإيضاح أحكامها قوال أو فعبل. وقد كان ىذا البيان النبوي 
 :غَت شامل عبميع اآليات، بل بقدر اغباجة. لكنو ملزم ؼبن جاء بعده، قال تعاىل

 َ [. 44]النحل: لِلَناِس َما نُ زَِّل ِإلَْيِهْم َوَلَعَلُهْم يَ تَ َفَكُروَن﴾﴿َوأَنْ زَْلَنا إِلَْيَك الذِّْكَر لُِتبَ ُتِّ

                                                                                                                                        
-. ]البدور الزاىرةقرأ نافع وابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب بنصب البلم والباقون بكسرىا -1

 [152ص:
 . 230ص:-تفسَت ؾبالس التذكَت-باديس عبد اغبميدابن  -2

. 349/ص:21ج:-جامع البيان عن تأويل آي القرآن-وينظر يف توجيو القراءتُت: ]الطربي ؿبمد ابن جرير
 .[189/ص:08ج:

 .350، ص: 236، ص:110ص:-تفسَت ابن باديس :ينظر -3
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فأخباره داخلة ضمن الوحي، وؽبذا كان اؼبعتمُد على بيانو للقرآن؛ فبل يقدم عليو غَته 
 وال يُبًتى يف بيانو.

وتعامل ابن باديس مع ىذه القاعدة اؼبقررة عند العلماء، كان يف مقام تقديبها 
 بعنوان خاص. وإبرازىا على غَتىا يف تفسَته، فنجده يشَت إىل بيان النيب 

﴿يَاأَي َُّها الرُُّسُل ُكُلوا ِمَن الطَيَِّباِت َواْعَمُلوا َصاغِبًا ِإينِّ دبَا  يف قولو تعاىل: :مثال
يف ىذه اآلية يف  وضع ابن باديس ما جاء عن النيب  [51]اؼبؤمنون: َن َعِليٌم﴾تَ ْعَمُلو 

 مقام منفرد لبلىتمام بو، فقال:
 :بيان نبوي»
 أن رسول ا  -رضي ا عنو -ج مسلم يف صحيحو من طريق أيب ىريرةخرَ 

أمر اؼبؤمنُت دبا أيها الناس، إن ا تعاىل طيب ال يقبل إال طيباً. وإن ا تعاىل "قال: 
أمر بو اؼبرسلُت، فقال تعاىل: ﴿يَا أَي َُّها الرُُّسُل ُكُلوا ِمَن الطَيَِّباِت َواْعَمُلوا َصاغِبًا ِإينِّ دبَا 

 .[51]اؼبؤمنون: تَ ْعَمُلوَن َعِليٌم﴾
 .[172قرة:]الب وقال تعاىل: ﴿يَا أَي َُّها اَلِذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمْن طَيَِّباِت َما َرَزقْ َناُكْم﴾

يا رب، يا رب،  :يطيل السفر أشعث أغرب، يبد يديو إىل السماء مث ذكر الرجلَ 
 باغبرام، فأىن يستجاب لذلك يَ ذِّ ومطعمو حرام، ومشربو حرام، وملبسو حرام، وغُ 

"1. 
فبُت اغبديث الشريف أن ا طيب أي منزه عن النقص يف ذاتو وصفاتو 

 وؿببتو. -كما يليق بو  -فتووأفعالو، تنعم العقول واألرواح دبعر 
وأنو ال يقبل من األعمال إال طيبًا أي صاغبًا يف نفسو خالصًا من شوائب 

وال يستثٌت من ىذا إال ما  ،اؼبخالفة والرياء والشرك وبُت أن الشرع عام للرسل ولؤلمم
وبَُت أن أكل اغببلل ىو الذي يثمر قبول  ،دل الدليل على اختصاصو بالرسل

                                                           
 .65رقم:-باب قبول الصدقة من الكسب الطيب-كتاب الزكاة-مسلم صحيح -1
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فكان ىذا  ،َد عليو فقد ردت عليو عبادتوفإذا رُ  ؛والدعاء ىو مخ العبادة .الدعاء
 .1«البيان النبوي على مقتضى ما أفاده ترتيب األمرين يف اآلية

بٌت تفسَت اآلية على ما ورد من بياهنا يف اغبديث، مث  -رضبو ا–فابن باديس 
 فَ رَع عليو األحكام اؼبستنبطة.

إىل أن البيان النبوي ال يقتصر على القول فقط  كما يوجهنا ابن باديس -
من آيات القرآن حىت غدا تطبيقا  وإمبا يتعداه إىل الفعل، وىو ما كان يبتِثُلو النيب 

 عمليا لآلية.
 ﴿َفِفرُّوا ِإىَل الَلِو ِإينِّ َلُكْم ِمْنُو نَِذيٌر ُمِبٌُت﴾ ففي تفسَت قولو تعاىل:

 :بيان نبوي قولي »هما، فقال: [ صبع ابن باديس بين50]الذاريات:
ال ملجأ وال منجى منك إال " قال عند النوم: قال عليو الصبلة والسبلم فيما يُ 

 .2" إليك
فبُت لنا أنو ال  ؛ليو، واؼبنجى ىو مكان النجاةإواؼبلجأ ىو اؼبهرب الذي يهرب 

كان من ليو فمن ىرب لغَته  إباؽبرب  الإال إىل ا، وال تكون النجاة إيكون اؽبرب 
 اؽبالكُت.

فبل مهرب وال قباة فبا  ؛ن كل ما هبري يف ىذا العامل فهو بقدرهأكما بُت لنا 
 خلق وقدر إال إليو.

 :بيان نبوي عملي
كان إذا حزبو   ن رسول اأ:  روى أضبد وابن جرير عن حذيفة بن اليمان

 .إذا نزل بو مهم أو أصابو غم فزع للصبلة :وفزع للصبلة. يعٍت 1أمر صلى

                                                           
 .355ص:-تفسَت ابن باديس -1
باب فضل من بات على -كتاب الوضوء-رواه البخاري يف صحيحو من حديث الرباء بن عازب -2

 .244رقم:-الوضوء
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ليو، والدعاء إوصدق التوجو  ،فبُت لنا بالفعل أَن الفرار إىل ا بالتلبس بطاعتو
خبلص يف عبادتو واالعتماد واإل ،والتضرع واػبشوع لو، واالستسبلم لدينو وشرعو

 .2«..وذلك كلو موجود على أكملو يف الصبلة .عليو
إىل أن تعلق السنة النبوية بتفسَت الكتاب غَت قاصر على  وىنا ينبغي اإلشارة

التعلق اؼبباشر اللفظي، ففيها جانب مهم من التعلق الذي يبكن وصفو بغَت اؼبباشر، 
عرب عنو ابن باديس ب "البيان العملي"، ولذلك عطف بو على "البيان القويل"، فبا 

ن جامدا حرفيا، بل ىو يوضح أن منهج ابن باديس يف التعامل مع التفسَت مل يك
 مبٍت على الفهم العميق واؼبتكامل للسنة ودورىا التشريعي والتفسَتي.

 .المطلب الثاني: قواعد التفسير المتعلقة باللغة
نزل القرآن الكرًن بلسان العرب وعلى وفق مقتضيات وأحوال خطاهبا؛ 

 فتفسَته من ىذا اعبانب ينبغي أن يُراعى فيو معهودىا. 
وقد يبُت الشاطيب أنبية ىذا الطريق يف استنباط أصول تفسَت الكتاب العزيز، 

يف ألفاظو ومعانيو وأساليبو عريب، حبيث إذا حقق ىذا التحقيق  –القرآن  -»فقال: 
سلك بو يف االستنباط منو واالستدالل بو مسلك كبلم العرب يف تقرير معانيها 

  .3«ومنازعها يف أنواع ـباطباهتا اػباصة
وابُن باديس يف تفسَته ركز يف القواعد اليت انطلق منها على أصل االستدالل 

وقد عٍت كبار اؼبفسرين من الصحابة الكرام بعادة العرب وطرائق أساليبها يف اػبطاب، 
اعتمادىا دليبًل على و عادات العرب،  ةدبعرف -عند تفسَت القرآن الكرًن -عانةباالست

 .صحة مذىبهم يف التفسَت
                                                                                                                                        

-د.ت-القاىرة –مؤسسة قرطبة -مسند اإلمام أضبد بن حنبل -ا  أضبد بن حنبل أبو عبد -1
 .23347رقم:-388/ص:05ج:

 .364ص:-تفسَت ابن باديس -2
 .18/ص:01ج:-تااؼبوافق–الشاطيب  -3



 أ. مراد بلخَت -----------------قواعد التفسَت عند اإلمام عبد اغبميد ابن باديس 
 

62 
 

 ما يلي بيان للقواعد اليت اعتمدىا يف ىذا اؼبنحى:ويف 
م عين على ترجيح  معرفة عادة العرب في الخطاب: القاعدة األولى

 .المعاني في التفسير
إن معرفة عادات العرب يف كبلمها وأحوال ـباطباهتا الواردة يف أشعارىم 
ومنثور أقواؽبم أمر ال بد منو بالنسبة للمفسر حىت يقل خطؤه يف التفسَت، فالقرآن 
الكرًن نزل بلسان عريب مبُت أي: دبضمون األلفاظ اؼبتداولة عند العرب زمن التنزيل 

للقرآن عرف خاص، : »-رضبو ا–ابن القيم  قال، وبأساليبهم اؼبعتادة يف اػبطاب
واؼبعهود من  ومعهودة ال يناسبو تفسَته بغَتىا، وال هبوز تفسَته بغَت عرف ومعانٍ 
  وينتج ذلك عن استقراء وتتبع لتوظيف اللسان العريب يف اؼبعاين.، 1«معانية

رب وىم الع، ال بد يف فهم الشريعة من اتباع معهود األميُت»وقال الشاطيب: 
فبل يصح العدول ، فإن كان للعرب يف لساهنم عرف مستمر، الذين نزل القرآن بلساهنم

وإن مل يكن مَث عرف، فبل يصح أن هبرى يف فهمها على ما ال ، عنو يف فهم الشريعة
2«وىذا جاٍر يف اؼبعاين واأللفاظ واألساليب، تعرفو

ومن عادة العرب يف خطاهبا أهنا ، 
 صده على سبيل التعريض بغَته لغرض ؿبدد.توجو الكبلم ؼبن ال تق

﴿َواَل ذَبَْعْل يََدَك َمْغُلوَلًة ِإىَل ُعُنِقَك َواَل تَ ْبُسْطَها ُكَل  يف قولو تعاىل: مثال:
[، توجو اآلية إىل السبيل األمثل يف إنفاق 29اْلَبْسِط فَ تَ ْقُعَد َمُلوًما ؿَبُْسورًا﴾ ]اإلسراء:

وبُت اإلسراف الذي ال ، بُت البخل بالنفقة يف حقوق ااؼبال وىو االعتدال والتوسط 
فجاءت اآلية تعلمنا بأدب اإلنفاق يف صورة ببلغية ، يبقي صاحبو على شيء من مالو

 .على طريق االستعارة التمثيلية
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 وشاىد القاعدة من ىذه اآلية ىو من يتوجو إليو اػبطاب وىل يدخل فيو النيب

للسيد وىو غَت مقصود بو تعريضا وإحالة على ألن العرب قد توجو اػبطاب  ؟
واؼبخاطب هبذا »يف تفسَت ىذه اآلية:  -رضبو ا-التابعُت لو، يقول ابن باديس

ألنو كان يأخذ لعيالو  فيشمل صبيع اؼبكلفُت غَت النيب ، اػبطاب إَما مفرد غَت معُت
ل كان على ذلك قوت سنتهم حُت أفاء ا عليو.. وما كان ملومًا وال ؿبسوراً، ب

وعادة العرب أن زباطب سيد ، واؼبراد أمتو وإما ىو النيب ، صبارًا شكورًا مشكوراً 
ونظَت ىذه اآلية يف ذلك: ﴿فَِإْن ُكْنَت يف ، وتعرب باؼبتبوع عن أتباعو، تريد القوم، القوم

[؛ فالنيب 65َلَيْحَبَطَن َعَمُلَك﴾]الزمر:﴿لَِئْن َأْشرَْكَت ، [94]يونس: َشكٍّ فبَا أَنْ زَْلَنا إِلَْيَك﴾
 1«غَت داخل يف ىذا اػبطاب بإصباع. 

ديس يف توظيف قاعدة مراعاة عادة العرب يف اػبطاب إىل ايتوجو ابن بوهبذا 
 ،قو عن الشح والبخللُ مباشرة باػبطاب لسمو خُ  فع احتمال توىم قصد النيب ر 

 وإمبا ىو تعليم ألمتو وإرشاد ؽبا.
 القاعدة الثانية: مراعاة حال األعم األغلب من الناس في تنزيل الخطاب.

األصل يف اػبطاب القرآين أن يأيت عاما ومبلئما غبال األعم األغلب من 
ظروفهم وطاقاهتم، ويكلفهم دبا ىو يف وسعهم، وال ىبرج عن  فَتاعيَ  ؛بُت بواؼبخاطَ 

؛ دبََلكات أعلى من اآلخرينفبل اعتبار ؼبن ُخص  ،ذلك إال بنص يقتضي التخصيص
 ليكون أدعى إىل االىتمام بو وتطبيقو. وىذا

يف ضبط السبيل األمثل -يف ىذا الشأن فلم تراع  2: نزلت اآلية السابقةمثال
وتعاظمت أنفسهم عن التطلع ، َمن شارفت صفاهتم على الكمال -إلنفاق اؼبال

، ضآلة تعلق قلوهبم بالدنياللمال ؛ وبالتايل فحاؽبم يف اإلنفاق ليس كحال غَتىم ل

                                                           
 .86ص:-تفسَت ؾبالس التذكَت-ابن باديس عبد اغبميد -1
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ِإن كنِت تريدين اإِلسراَع : »قالت : قال رسول ا  ومن ذلك ما جاء عن عائشة 
وؾُبالسَة األغنياء، وال َتْسَتْخِلقي  واللُّحوَق يب فَ ْلَيْكِفِك من الدنيا كزاد الرَاكب، وِإيَاكِ 

فما كانت عائشة َتسَتِجدُّ ثوبا حىت تُ َرقَِّع ثوهَبا، » قال عروة :  1.«ثَوبا حىت تُ َرقِّعيوِ 
وتُ َنكَِّسُو، قال: ولقد جاءىا يوما من عند معاوية شبانون ألفا، فما أَمسى عندىا 
َدرىم، قالت ؽبا جاريتها: فهبل اْشتَ َريِت لنا منو غبما بدرىم ؟ قالت: لو ذَكرتيٍت 

 ضاق اغبال على من ىو دوهنم.، ولو روعيت مراتبهم ل2«لفعلُت 
وقد جاءت اآلية الكريبة على مقتضى : » -يف تفسَتىا- قال ابن باديس

ألهنا قاعدة عامة يف سياسة اإلنفاق، وشأن القواعد العامة أن  حال األعم األكثر
 . 3«يعترب فيها جانب األعم الغالب وال يلتفت للنادر 
وتظهر ىذه ، اد وىو ما تقدم بيانوفمراعاة اغبال الغالبة تكون بالنسبة لؤلفر 

وذلك واضح يف تنزل القرآن ، كمنهج مطرد بالنسبة للزمان واؼبكان القاعدة أيضا
فاؼبسلمون قبل اؽبجرة خوطبوا بأصول اإليبان والتزام مكارم ، دبرحلتيو اؼبكية واؼبدنية

إىل تفصيل هبم مث انتقل القرآن اؼبدين ، وتواىل ربدي القرآن للمعرضُت عنو، األخبلق
وكشف صفات اؼبنافقُت سباشيا مع تغَت بيئة ، أحكام الشريعة وؿباجة اليهود والنصارى

 نزول القرآن الكرًن. 
 .في القرآن يفيد نظير المعنى أو ما ىو أحرى منو يجازاإلالقاعدة الثالثة: 

يعترب أسلوب اإلهباز يف الكبلم من دأب الفصحاء، فبل تكون الزيادة يف 
الكبلم بعد سبام اؼبعٌت بألفاظو الدالة عليو إال لفائدة ونكتة، أو يكون يف الكبلم 
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حشو، إذ الزيادة يف اؼببٌت زيادة يف اؼبعٌت، وعليو يذكر العلماء أن ال زائد يف القرآن 
وؽبذا يكثر يف القرآن  ؛1كبلم ليس لو معٌت غَت مفيد  دبعٌت: أنو ال يوجد يف القرآن

 ببلغي. غرضحذف جواب الشرط أو القسم إذا دل ما قبلو عليو ل
ومن مظاىر اإلهباز يف اللفظ العائد على اؼبعاين بالتكثَت: التنبيُو باألعلى على 

 أي من ىو دونو يف الرتبة فيشملو اللفظ باألولية.، األدىن
ُلَغ : من قولو تعامثال  ىل: ﴿َواَل تَ ْقَربُوا َماَل اْلَيِتيِم ِإاَل بِاَليِت ِىَي َأْحَسُن َحىَت يَ ب ْ

يف  -[، يشَت ابن باديس34]اإلسراء: َأُشَدُه َوأَْوُفوا بِاْلَعْهِد ِإَن اْلَعْهَد َكاَن َمْسُئواًل﴾
ليتيم إال هنى تعاىل عن قربان مال ا» ؽبذه القاعدة يف النظم القرآين فيقول: -تفسَته

ربرًن أخذ مال اليتيم  -بطريق األحرى -بالوجو الذي ىو أنفع .. ويف ىذا النهي
 بالباطل والتعدي عليو ظلماً. 

فكل ذي والية أو أمانة على مال ، ومثل اليتيم يف وجهي النهي اؼبتقدمُت غَتُه
ى كما وبرم على كل أحد أن يتعدى عل، غَته هبب عليو أن يتحرى التحرًن اؼبذكور

 مال غَته. 
والنفوس أشد طمعًا يف مال ، وإمبا ُخص اليتيم بالذكر ألنو ضعيف ال ناصر لو

 فالعناية بو أوكد والعقوبة عليو أشد. ، الضعيف
ومن تأدب بأدب اآلية يف مال الضعيف، كاليتيم، كان حقيقًا أن يتأدب 

 بأدهبا يف مال غَته. 
أو الذي ، يف بيانو أنو يذكر الشيء ليدل بو على نظَته إيجاز القرآنومن بليغ 

أو لكون امتثال اغبكم الشرعي فيو داعيًا إىل امتثالو يف غَته ، ىو أحرى باغبكم منو
 .2«باؼبساواة أو األْحروية
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كما أنو نبو يف اآلية السابقة إىل موضع آخر من اإلهباز يف تفسَت قولو تعاىل: 
[، فكافل اليتيم ملتزم ضرورة 34]اإلسراء: َن اْلَعْهَد َكاَن َمْسُئواًل﴾﴿َوأَْوفُوا بِاْلَعْهِد إِ 

 وعدم التعدي على مالو. ،حبفظ مال اليتيم وبدنو
 ،ويرتبط بقاعدة اإلهباز أمر آخر ىو من سبامو، ىو تقدير اؼبضمر يف اإلهباز

 والية.ويشَت إليو ابن باديس يف القاعدة اؼب
 .قدير في اآلية بما يحقق حسن األدب فيهاي حمل التالقاعدة الرابعة: 

ضمر يف النظم القرآين أُ يف اؼبعٌت التقدير يف القرآن الكرًن ىو اعتبار لفظ 
لغرض ببلغي كإفادة العموم، ويذكر العلماء أن التقدير على خبلف األصل فينبغي 

1ألن اإلظهار أوىل من اإلضمار، التقليل منو
واالفتقار واللفظ إذا دار بُت االستقبلل ، 

إال بدليل منفصل على لزوم ، ألنو ىو األصل، إىل تقدير ؿبذوف فاالستقبلل مقدم
 .2تقدير اذوف

مث إن اؼبقَدر ينبغي أن يكون موافقا للغرض، وفصيحا من جهة اللغة ؿباكيا 
و والتفطن ًتك للمتلقي استيعابُ لؤلسلوب القرآين، حبيث ينجم عن تقديره زيادة بيان يُ 

 إليو.
يضع ابن باديس يف ىذا اإلطار قيدا مهما ردبا يهملو من يستشهد باآليات و 

فيحتاج إىل التقدير، وىو مراعاة حسن األدب يف ذلك اؼبقدر، فإنو من اؼبعلوم أن 
العرب ال تقدر من األلفاظ إال ما لو نطقوا بو لكان أحسن وأنسب لذلك الكبلم، 

 . 3كما ىي حاؽبم بالنسبة للملفوظ بو
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فإنو بالنسبة لسبلمتها من  ؛ان اغبال ىكذا بالنسبة عبودة اللفظة اؼبقدرةوإذا ك
 ها على سبام األدب مع القرآن من باب أوىل. قِ وْ ض الشرعي وسَ اؼبعارِ 

[، تقدير اؼبنادى لفعل 1يف قولو تعاىل: ﴿ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ اْلَفَلِق﴾ ]الفلق: مثال:
ؼبنافاتو األدب يف ، يكون بوصف النبوة أو الرسالة دون اظبو اجملرد )قل( وىو النيب 

 . حق النيب 
ومن حسن األدب يف مقَدرات القرآن أن تقدِّر يف مثل  » يقول ابن باديس:

، ألهنما الوصفان اللذان نطق هبما القرآن يف "أيُّها النيب" :أو "أيُّها الرسول"ىذا األمر 
، 1كما ىو جار على األلسنة ويف التصانيف، "يا ؿبمد"وأن ال نقدر: ، نداء النيب 

 . 2«لنا واألمُر لنبّينا أمرٌ ، فإن القرآن مل ىباطبو باظبو
واؼببلحظ على ىذه ، وكذلك الشأن بالنسبة لباقي السور اؼبصدرة بفعل األمر

من  السور يف خصوص مناسبات نزوؽبا أهنا وردت على إثر أسئلة للمشركُت أرادوا
فلم يلتزموا يف سؤاؽبم األدب ال  ؛أو إظهار عجزه أمامهم، خبلؽبا التهكم على النيب 

 .وال يف طلبهم منو،  يف نفس النداء والسؤال للنيب
وى أيب بن كعب أن اؼبشركُت رَ » يقول ابن عطية يف تفسَت سورة اإلخبلص:

، فنزلت ىذه السورة -تعاىل عما يقول اعباىلون-عن نسب ربو  سألوا رسول ا 

يا ؿبمد صف لنا ربك "فقالوا:  وروى ابن عباس أن اليهود دخلوا على النيب 
حىت خر مغشياً  فارتعد رسول ا ، "فإنو وصف نفسو يف التوراة ونسبها، وانسبو

ال قتادة : األحزاب لرسول ق"وقال أبو العالية: ، ونزل عليو جربيل هبذه السورة، عليو
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1«"فأتاه الوحي هبذه السورة، : انسب لنا ربكا 
فحري إذا ربط وصف النبوة أو ، 

جملانبة سلوك اؼبشركُت  -كما نبو عليو ابن باديس–الرسالة بلفظ )قل( عند اقتضائو 
 يف خطاهبم عند تقدير الكبلم يف كتاب ا تعاىل.

بين  المزاوجة  للوصوِل إلى محل العبرة  طريقة  القرآن: خامسةالقاعدة ال
 . والذم حالمد 

ينبو ابن باديس يف تفسَته على قاعدة متعلقة بالقصص القرآين، وىي أن العربة 
فيتوجو ذىن السامع إىل  ؛وضع السامع بُت طريف اؼبدح والذمب صليف القصة رب

الوسط بُت التفريط واؼبغاالة بالنسبة ألحوال من أورد ا تعاىل ذكرىم، إذ ؼبا كان 
 أن يسوق خرب قوم دون عربة، أو دون تنبيوٍ  دَ عُ القرآن الكرًن كتاَب ىداية وبيان ب َ 

 على ؿبل الِعظة فيو. 
لعرب فإنو تارة ذكر ابن باديس أن القرآن الكرًن عند تعرضو لذكر امثال: 

يبدحهم، ويثٍت على تارىبهم وحضارهتم كأمة عاد وشبود، ويذمهم تارة أخرى ويعيب 
مث يتخلص للعربة بُت ىذين الطرفُت، وىي أن القرآن ال ينكر  .عليهم قبيح عوائدىم

على الناس مؤىبلهتم وما وصلوا إليو من تقدم حضاري وتشييد يف البنيان؛ وإمبا ينكر 
لك القوة اليت وصلوا إليها دبدد من ا تعاىل، فيتصرفون فيها على غَت عليهم لوازم ت

ما خطبوا بو، فنجدىم يبطشون بالضعيف ويطغون على غَتىم، ويرفضون االنقياد 
 للحق واإلذعان للرسل وىم يرشدوهنم للهدى اتكاال على قوهتم.

دنية باذخة ىي أمة عربية ذات تاريخ قدًن وم» يف أمة عاد:  -رضبو ا-يقول 
ذكرىا القرآن، فذكرىا بالقوة والصولة وعزة اعبانب، ونعى عليها الصفات الذميمة اليت 

                                                           
 -لبنان-بَتوت-دار الكتب العلمية-ت:عبد السبلم عبد الشايف -ارر الوجيز-اغبقابن عطية عبد  -1

 .536/ص:5ج:-م 2001/ ى1422-01ط:



 أ. مراد بلخَت -----------------قواعد التفسَت عند اإلمام عبد اغبميد ابن باديس 
 

69 
 

تنشأ عن القوة، قال تعاىل: ﴿فََأَما َعاٌد فَاْسَتْكبَ ُروا يف اأْلَْرِض بَِغَْتِ اغبَْقِّ َوقَاُلوا َمْن َأَشدُّ 
ُهْم قُ َوًة﴾ ]فصلت:ِمَنا قُ َوًة أَومََلْ يَ َرْوا َأَن الَلَو اَلذِ   [.15ي َخَلَقُهْم ُىَو َأَشدُّ ِمن ْ

انت أشد األمم قوة، وأهنا ما بلغت ا كىذه اآلية وحدىا نستفيد أن عادً ومن 
ىذه الدرجة من القوة إال دبؤىبلت جنسية طبيعية للملك وتعمَت األرض، وأن تلك 

 للنهوض بالرسالة اإلؽبية.اؼبؤىبلت فيها ويف غَتىا من شعوب العرب ىي اليت أعدهتم 
وإن القرآن ال ينكر عليهم ىذه اؼبؤىبلت، وإمبا ينكر عليهم لوازمها، وال ينكر 

 .1«عليهم القوة والعظمة، وإمبا ينكر عليهم أن هبعلوىا ذرائع للباطل والبغي
طريقة »مث يصف ىذا األسلوب يف اإلنصاف واؼبزاوجة بُت اؼبدح والذم بأنو 

و يعيب من العرب رذائلهم النفسية كالوثنية ونقائصهم الفعلية  القرآن بعينها، فه
كالقسوة والقتل. وينوه بصفاهتم اإلنسانية اليت شادوا هبا مدنياهتم السالفة واستحقوا 

 .2«هبا النهوض دبدنية اؼبدنيات
يف كتابو اؼبوافقات يف  -رضبو ا-وقريب من ىذا اؼبعٌت ما ذكره الشاطيب 

كل حكاية » فيقول : ، العربة من القصة القرآين داخل سياقهاطريق استخبلص ؿبل 
أْو ال، فإن وقع  فبل ىبلو أن يقع قبلها أو بعدىا وىو األكثر رد ؽبا، وقعت يف القرآن

رد فبل إشكال يف بطبلن ذلك اكي وكذبو؛ وإن مل يقع معها رد فذلك دليل صحة 
قَاُلوا َما أَنْ َزَل الَلُو َعَلى َبَشٍر ِمْن  ﴿ِإذْ  اكي وصدقو.. ومن أمثلة ذلك قولو تعاىل:

فأعقب بقولو: ﴿ُقْل َمْن أَنْ َزَل اْلِكَتاَب اَلِذي َجاَء بِِو  ؛[91]األنعام:اآليةَشْيء﴾ 
 .3[ «91]األنعام:  اآلية ُموَسى﴾
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إىل استخبلص العربة من سياقها اللغوي، بينما  وجوفكبلم الشاطيب ي
يستخلصها ابن باديس من اؼبعٌت العام الذي أتت فيو القصة من ؾبموع اآليات 

 ى يف التفسَت ؼبن تأملو.اؼبتعلقة هبا، وىو منهج دقيق سليم اؼبؤدَ 
 : العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب.دسةالقاعدة السا

وأصلها نابع من تتبع داللة صول الفقو، تشتهر ىذه القاعدة يف كتب أ
 ،ووبتاج اؼبفسر إليها أيضا لتوظيفها يف التفسَت نظرا ألنبيتهااالستعمال اللغوي، 

 ؛فما نزل من القرآن لسبب خاص أو يف أقوام معينُت ،خصوصا يف أسباب النزول
فإن حكمو الوارد فيو ال ىبتص بو دون ما يبكن أن يعمو لفظو، إال بدليل أو قرينة 

فإن مل توجد فاغبكم عام وشامل ؼبن نزل يف خصوصو  ؛ظاىرة تقتضي اػبصوصية
 اػبطاب ولغَته.

إذا نزلت اآلية لسبب خاص ولفظها عام كان : »-رضبو ا–يقول ابن تيمية 
ألن القرآن نزل تشريعا عاما عبميع  ؛تناولو لفظهاحكمها شامبل لسببها ولكل ما ي

1«فكانت العربة بعموم اللفظ ال خبصوص سببو ؛األمة
وقد وظف ابن باديس ىذه ، 

 القاعدة يف تفسَته بشكل جلي.
: نزل قول ا تعاىل:﴿َواَل تَ ْقتُ ُلوا أَْواَلدَُكْم َخْشَيَة ِإْمبَلٍق كَبُْن نَ ْرزُقُ ُهْم مثال

َلُهْم َكاَن ِخْطًئا َكِبَتًا﴾ ]اإلسراء:َوِإيَاُكْم إِ  [، يعيب على العرب ويشنع عليهم 31َن قَ ت ْ
حاؽبم يف اعباىلية من قتل األوالد خشية الفقر واإلقتار، وىو السبب العام الذي 
نزلت اآلية بشأنو، غَت أن حصر داللة اآلية يف اؼبعٌت السابق يؤدي إىل ربجَت معٌت 

منها، أال وىو مشولية النهي عن اإلضرار بالنسل بكل وسيلة  الغرض تُ َفوِّ اآلية وي ُ 
تؤدي إىل ذلك فينسحب حكم التحرًن عليو، وىو عموم اللفظ يف مقابل خصوص 
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العبرة بعموم »ويبُت ابن باديس ىذا اؼبعٌت من تفسَته لآلية بقولو : ، السبب السابق
ر سبب القتل يف ، واغبكم يعم بعموم اللفظ كما أن ذكاللفظ ال بخصوص السبب
فالقتل حرام ، ألنو ذكر لتصوير اغبال الذي كانوا عليو، اآلية ال يقتضي التخصيص

 ألي سبب كان.
وىو فعل مؤد إىل  -وىذا الفعل الذي كان يف اعباىلية على الوجو اؼبتقدم 

 ال تسلم منو األمم األخرى يف ـبتلف األزمنة والبلدان: -قطع النسل وخراب العمران 
 بالقتل بعد الوالدة وإما بإفساد اغبمل بعد التخليق، وىو حرام باتفاق.إما 

1«وقد يكون باإلمتناع من التزوج أو بعدم اإلنزال يف الفرج وىو العزل
وبذلك ، 

بل ىو عام لكل ما ، مل ىبتص حكم اآلية من النهي على نوع واحد من قتل األنفس
 يؤدي إىل ذلك.

 .في تفسير القرآن لنكتة   ق  محق   : تنويع الخطابسابعةالقاعدة ال
جاء القرآن الكرًن يف أسلوبو ونظم ألفاظو على الوجو األكمل واألعلى من 
الببلغة والفصاحة، فكما قبد ألفاظو متعانقة ربوي يف طياهتا اؼبعاين العظام مع 

بنوع األسلوب اػبطايب الذي هبذب  اقتصاد يف الكلمات، قبد يف اؼبقابل أيضا اعتناءً 
 وهبدد لو نشاطو يف اإلنصات وإحضار القلب للتدبر.، و إليوالسامع ويستميلُ 

، ومن القواعد اؼبعتربة يف ىذا اإلطار ما يسميو ابن باديس ب "تنويع اػبطاب"

وىو عند الببلغيُت "أسلوب االلتفات" حيث يتم تنويع الضمائر داخل السياق 
تقال من ضمَت الغيبة إىل اػبطاب، ومن اػبطاب إىل الغيبة، ومن الغيبة كاالن  ،الواحد

 إىل التكلم .
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وؽبذا األسلوب قيمة فنية كربى عند الببلغيُت، وتتحقق فائدتو يف إمتاع اؼبتلقي 
يف نسق التعبَت عن  وجذب انتباىو بذلك التحول من ضمَت إىل آخر، مع تبلئمٍ 

 اؼبعاين اليت يشَت إليها كل ضمَت.
ذا نقل من أسلوب إىل أسلوب كان ذلك أحسن إالكبلم » يقول الزـبشري:

 .1«وإيقاظا لئلصغاء إليو من إجرائو على أسلوب واحد ،لنشاط السامع تطريةً 
فإن تذوقو وبصل للمفسر اغباذق الذي سبرس  ،ونظرا لدقة ىذا األسلوب

  األسلوب القرآين.
َناَىا بِأَْيٍد َوِإنَا َلُموِسُعوَن َواأْلَْرَض : يف قول ا تعاىل:﴿َوالَسَماَء مثال بَ نَ ي ْ

ِإينِّ  فَ َرْشَناَىا فَِنْعَم اْلَماِىُدوَن َوِمْن ُكلِّ َشْيٍء َخَلْقَنا َزْوَجُْتِ َلَعَلُكْم َتذََكُروَن َفِفرُّوا ِإىَل الَلوِ 
أن ىذه اآليات قد  إىلينبو ابن باديس  .[50-47]الذاريات: َلُكْم ِمْنُو نَِذيٌر ُمِبٌُت﴾

  احتوت مستويُت من اػبطاب، فيقول:
 :نكتة التنويع»

ا من ا، وجاءت ىذه اآلية جاءت الثبلث اآليات األول كما يكون قوؽبُ 
وتفننا، فإنو ؼبا كان ما تنويعا للخطاب  ﴿َفِفرُّوا ِإىَل الَلِو﴾ كما يكون قوؽبا من النيب 

لوُب الكبلم من اإلخبار إىل األمر ذبديدا لنشاط يف ىذه اآلية ىو اؼبقصود ُحوَِّل أس
 ا ؽبم وتوكيدا عليهم. بُت، وحث  السامع، وبعثا الىتمام اؼبخاطَ 

مثل ما يقولو ا يف وجوب اإليبان  وفيو تنبيو على أن ما يقولو النيب  
 .2«واالمتثال

                                                           
دار إحياء -كشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويلال-الزـبشري ؿبمود بن عمر -1

 .56ص:-د.ت -بَتوت-الًتاث العريب
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فتحققت هبذه اإلشارة للتنويع اغباصل يف اآليات فائدة تفسَتية، وظهر أن 
 التغاير مقصود ؼبن تأملو وأمعن النظر يف مغزاه. 

 :خالصة
 ، لبلص إىل:مع تطبيقاهتا يف تفسَتهقواعد التفسَت عند ابن باديس  صبعبعد  

منهج  -على صغر حجمو واختصاره-أن ابن باديس قد راعى يف تفسَته  -
فبا يدل على أنو ما خاض يف التفسَت إال وىو مطلع على رصيد وافر  لتقعيد لتفسَته،ا

إذ قبد من التفاسَت من تفوق تفسَت ؾبالس التذكَت ، من األصول اؼبنهجية يف التفسَت
 لكن زادىا من التقعيد زىيد . ،بأضعاف حجمو

قو وغَتىا استمداد قواعد التفسَت يكون من علوم اللغة العربية وأصول الف -
فإن ىذه القواعد ؼبا كانت وسائل لفهم القرآن واستنباط أحكامو ، من علوم الوسائل

 فكذلك ىذه العلوم ىي خادمة للقرآن الكرًن وتفسَته. ؛موكَ وحِ 
 اىتمام ابن باديس بالقواعد اللغوية يف التفسَت كان واضحا يف بناء تفسَته. -
وإمبا ىي لكل متعامل مع  ،فقطإن قواعد التفسَت ليست خاصة باؼبفسر  -

كما أنو ، ، فاستعانتو هبا تفتح عليو أفقا جديدا من الفهملوالقرآن الكرًن ولو متدبرا 
 مل القرآن الكرًن من اؼبعاين ما ال ربتملو آياتو.ال وبَُ  -دبراعاهتا-

 مصادر ومراجع الدراسة:
 :المصادر

صبع وترتيب:توفيق ؿبمد  -تفسَت ؾبالس التذكَت-عبد اغبميد ابن باديس -1
-30ط:-لبنان-بَتوت-الناشر:دار الكتب العلمية-شاىُت وؿبمد الصاحل رمضان

 م.0334ى /8303

 
 :المراجع



 أ. مراد بلخَت -----------------قواعد التفسَت عند اإلمام عبد اغبميد ابن باديس 
 

74 
 

ؿبمد عبد اؼبعيد :ت-غريب اغبديث-القاسم بن سبلم اؽبروي  أبو عبيد -2
 . ى1396-01ط: -لبنان-بَتوت –دار الكتاب العريب - خان

مؤسسة -مسند اإلمام أضبد بن حنبل -ا بن حنبل أبو عبد أحمد -3
 د.ت.-القاىرة –قرطبة 

ت:عبد السبلم -هتذيب اللغة-ؿبمد بن أضبد أبو منصور األزىري -4
 د.ت. -مصر-الدار اؼبصرية للتأليف والًتصبة-ىارون

مكتبة الرشد وشركة -القواعد الفقهية-يعقوب بن عبد الوىاب الباحسين -5
  م.1998/  ى1418-01ط:-السعودية-الرياض للنشر

ت:عبد -اكم وايط األعظم -علي بن إظباعيل اؼبرسي ابن سيده -6
 م.2000/ ى1421-بَتوت-دار الكتب العلمية-اغبميد ىنداوي

ت: ؿبمد بسيوين -شعب اإليبان-أبو بكر أضبد بن اغبسُت البيهقي -7
 . ى1410 -01ط:-لبنان-بَتوت –دار الكتب العلمية -زغلول

-بَتوت –دار صادر -لسان العرب -ؿبمد بن مكرم األفريقي منظوربن ا -8
 د.ت.-الطبعة األوىل-لبنان

- -جامع األصول يف أحاديث الرسول -ؾبد الدين اعبزريابن األثير  -9
-مكتبة دار البيان -مطبعة اؼببلح –مكتبة اغبلواين  -: عبد القادر األرنؤوطربقيق

 م.1970/ ى1390-01ط:

 -وزيعبادار ابن -مقدمة يف أصول التفسَت -عبد اغبليم ابن تيمية -10
  م.2005-01ط:-القاىرة

دار سحنون للنشر والتوزيع -التحرير والتنوير -ؿبمد الطاىر  بن عاشورا -11
  .م 1997 - تونس –



 أ. مراد بلخَت -----------------قواعد التفسَت عند اإلمام عبد اغبميد ابن باديس 
 

75 
 

دار -ت:عبد السبلم عبد الشايف -ارر الوجيز-عبد اغبق ابن عطية -12
 م.2001/ ى1422  -01ط:-لبنان-بَتوت-الكتب العلمية

مكتبة نزار -ىشام عبد العزيز عطا ت:– بدائع الفوائد -اعبوزية ابن قيم -13
 م.1996/ ى1416-01ط:-مكة اؼبكرمة -مصطفى الباز 

دار -:ؿبمد الناصرت -اعبامع الصحيح  -ؿبمد بن إظباعيل  البخاري -14
 . ى1422-01:ط-طوق النجاة

التلويح على التوضيح ؼبنت التنقيح شرح -سعد الدين مسعود  التفتازاني -15
-01ط:-لبنان-بَتوت -دار الكتب العلمية-زكريا عمَتات :ت-يف أصول الفقو

 .م1996/ى 1416
ت:أضبد  -"سنن الًتمذي"اعبامع الصحيح -ؿبمد بن عيسى الترمذي -16

 د.ت. -بَتوت-دار إحياء الًتاث العريب -ؿبمد شاكر

دار  -ت: إبراىيم األبياري-التعريفات–علي بن ؿبمد  الجرجاني -17
 . ى1405 -01ط:-لبنان-بَتوت-الكتاب العريب

األشباه كتاب غمز عيون البصائر شرح  -أضبد بن ؿبمد الحموي -18
 م.1985/ ى1405 -01ط:-لبنان-بَتوت-دار الكتب العلمية-والنظائر

شرح اػببيصي على منت هتذيب -عبيد ا بن فضل االخبيصي  -19
 د.ت.-اؼبنطق

جامعة –منشورات كلية اآلداب -نظرية التقعيد الفقهي-ؿبمد الروكي -20
 م.1994-اؼبغرب-ؿبمد اػبامس

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون  -ؿبمود بن عمر  الزمخشري -21
 د.ت.-لبنان-بَتوت -دار إحياء الًتاث العريب-األقاويل يف وجوه التأويل



 أ. مراد بلخَت -----------------قواعد التفسَت عند اإلمام عبد اغبميد ابن باديس 
 

76 
 

دار إحياء الًتاث - مسلم صحيح-بن اغبجاج أبو اغبسُت مسلم -22
 د.ت.-ت:ؿبمد فؤاد عبد الباقي-بَتوت-العريب

-01ط:-مصر-القاىرةة-دار ابن عفان-قواعد التفسَت -خالد  السبت -23
 . ى1421

-لبنان-دار الفكر-اإلتقان يف علوم القرآن -جبلل الدين  السيوطي -24
 م.2008/ ى1429

:أبو عبيدة ت-األحكاميف أصول  اؼبوافقات-إبراىيم بن موسى الشاطبي -25
 .م1997ى /1417-01ط:-مصر -القاىرة-دار ابن عفان-مشهور آل سلمان

-لبنان –بَتوت -دار الفكر -أضواء البيان -ؿبمد األمُت الشنقيطي -26
 .م1995/ى 1415-د.ر

-دار ابن كثَت والكلم الطيب-فتح القدير-ؿبمد بن علي الشوكاني -27
 . ى1414-01ط:-دمشق، بَتوت

-02ط:-األردن-دار الرازي-اؼبيسر لفهم معاين السلم-سعيد فودة -28
 م.2004/ ى1425

 .د.ت-دار ىجر-جامع البيان عن تأويل آي القرآن-ابن جرير الطبري -29
-02ط:-بَتوت-دار النفائس-أصول التفسَت وقواعده-خالدالعك  -30

 .م1986/ ى1406

 م.2002-15ط:-بَتوت-دار العلم للمبليُت-األعبلم-خَت الدين الزركلي -31
اؼبصباح اؼبنَت يف غريب الشرح  -أضبد بن ؿبمد بن علي اؼبقري الفيومي  -32

 .د.ت -لبنان-بَتوت-اؼبكتبة العلمية-الكبَت للرافعي
دار -البدور الزاىرة يف القراءات العشر اؼبتواترة-عبد الفتاح  القاضي -33

 م.2005/ ى1426-02ط:-مصر-السبلم



 أ. مراد بلخَت -----------------قواعد التفسَت عند اإلمام عبد اغبميد ابن باديس 
 

77 
 

-بَتوت-مؤسسة الرسالة-الكليات-أيوب بن موسى أبو البقاء الكفوي -34
 م.1998/ ى1419-02ط:-لبنان

ت:ؿبمد  -التوقيف على مهمات التعاريف -ؿبمد عبد الرؤوف المناوي -35
 . ى1410-01ط: -دمشق-دار الفكر اؼبعاصر- رضوان الداية

 -لبنان-الناشر:مؤسسة نويهض الثقافية-معجم اؼبفسرين -عادل نويهض -36
 م.8111/ى 8331-34ط:



97 

 كتابدراسة تحليلية آليات الطالق هن خالل 

 "توجيهات القرآن الكرين"

 نبيلة خالديأ.

 جاهعة األهير عبد القادر للعلوم اإلسالهية قسنطينة

 
 : الملخص

للشيخ زلمد بن عبد الكرمي من "توجيهات القرآن الكرمي" : ـيعد التفسَت ادلوسوم ب
ولقد اخًتت أن أحبث عن منهجو يف تعاملو مع آيات الطالق ، التفاسَت اجلزائرية ادلعاصرة

والطالق ، تطرقت إىل مسائل مهمة كمسألة الطالق الثالثبشكل عام مث  وما موقفو منها
ف فسر الشيخ والقصد من ذلك معرفة كي، الرجل على ادلرأةومفهوم القرء وقوامة ، ادلعلق

 .وكيف وجهها لغويا وحنويا وفقهيا، ىذه اآليات
Abstract:  
 "The Consigns of Holly Quran"by Cheikh Mohamed Ben 

Abdelkrim  is one of the Algerian contemporary explanation of 
the Holly Quran. The choice i made to surch in his way of 
dealing with the verses of Quran that talk about divorce and 
what was his general opinion about it. Then the study speaks 
about some important issues such as the formule of the 
“Divorce by the three” and the “Suspended Divorce”. Also the 
meaning of some specific terms that will surely lead us to the 
way how the Cheikh explained these “Verses” and how he has 
directed them linguistically and in the jurisprudence side. 
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 : مقدمة
من  1زلمد بن عبد الكرمي الدكتور  " للشيخ توجيهات القرآن الكريميعد كتاب "

وعقدية  وفقهية وأصولية وحديثية  ، ولقد حوى نكتا  لغوية وبالغية، التفاسَت اجلزائرية احلديثة
فحري بكل الباحثُت يف شىت التخصصات العلمية أن يعتنوا بو بالدراسة والبحث ، كثَتة

معاصر  فال شك على التوجيهات اليت حوتو خاصة وأن الكاتب و ليتعرفوا على  الكتاب
وبفكر غَت الذي  كان يفكر بو من ، أنو سيكتب بغَت اللغة اليت كتبت هبا التفاسَت القددية

                                                           
ولد ، أعالم ىذا الوطن احلبيبعلم من م( 2012-1924)اجلزائري الشيخ زلمد بن عبد الكرديىو  -1

يف صمت رمحو اهلل  عاش، ديار جزائر العزة والكرامة أحضانيف  كربو والية برج بوعريريجربوع بزمورة من 
والشهرة ، اليت مل حتظ بالتعريف الالئقشأنو يف ذلك شأن جل الصروح العلمية يف بلدنا ، يف صمت ورحل

 شخصية غمرهتا ظلمة االستعمار مث طمرهتا مرارة الغربة بعد االستقالل إهنا .الالزمة والتقدير ادلستحق
ساسيان اللذان جعال سببان األولعلهما ال، حيث بقي خارج الوطن داعية إىل اهلل ما يزيد عن ثالثُت سنة

 .وطنو يفخَته ال يعم و وكتبو ال تعرف، يف بلدهعلم ىذا الرجل ال ينتشر 
شهادة الدراسات العليا يف التاريخ اليت كان موضوع رسالتها حتقيق سلطوط "التحفة ادلرضية حتصل على 

دتحورت حول "ادلقري وكتابو نفح  كما نال شهادة الدكتوراه يف األدب العريب واليت، يف الدولة البكداشية"
 ."الطيب

مث عاد إىل مدينة سطيف وبقي فيها إىل  وغَتىا وفرنسا وتركيا، بلدانا كثَتة منها تونس وليبيا زار رمحو اهلل
 .09/11/2012آخر أيامو حيث تويف يف 

القرآن الكرمي" " توجيهات : أشهرىا تفسَته ادلسمى، خلف رمحو اهلل آثارا علمية كثَتة يف فنون سلتلفة
، روالشع، واألدب، النبوية والسَتة، والتاريخ، الفقووىو زلل البحث كما ألف يف ، الواقع يف سبع رللدات

ستُت   ولقد زادت مؤلفاتو ورسائلو وحبوثو وحتقيقاتو على، وغَتىا والًتمجة، والسياسة، والثقافة، والتصوف
 شخصية متعددة ادلواىب ومتنوعة الفنون. شلا جيعل منو، كتابا

للدكتور ، " ترمجة الدكتور زلمد بن عبد الكرمي الزموري اجلزائري: حبث بعنوان: ينظر للمزيد من الًتمجة
ة ...بلد زمور : "ذلا احلق أن تفتخر بتارخيها: وحبث بعنوان، dz.com-www.shamela، مسعود فلوسي

 :httpاحتفاء استثنائي بالعالمة الزموري" للباحث جندي توفيق ، العلم والعلماء

//www.elmaouid.com/ 

 

http://www.shamela-dz.com/
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يعرب عن و ،ألن كل مؤلف يكتب لزمانو وجييب عن إشكاالت عصره، سبقو من ادلفسرين
بعض آيات الطالق ادلهمة ادلتعلقة حبياة الناس ودبشاكلهم كمسألة ولقد أجاب عن ، واقعو
، وغَتىا، قوامة الرجل على ادلرأةو ،والطالق ادلعلق، الق الثالث الذي عمت هبا البلوىالط

، وكيف وجهها لغويا وحنويا وفقهيا، ذه اآلياتذل الشيخ َتفستوالقصد من ذلك معرفة كيفية 

 : وقسمت البحث إىل مطلبُت، ؟
يف عرضو آليات الطالق وطريقتو يف التعامل مع ادلسائل  بينت فيو  منهجو: األول

 هو عبارة عن حتليل إمجايل لتوجيهاتو يف آيات الطالقف، من الناحية ادلنهجية والعلمية
وىو اجلانب التطبيقي يف البحث  وضمنتو مناذج من مسائل مهمة تتعلق : الثاني 

 .لطالقاآيات بعض ب
 : الطالق منهجو في عرضة آليات: المطلب األول

يف آيات من خالل تتبع التوجيهات  اليت عرضها الشيخ زلمد بن عبد الكرمي 
 : تبُت ما يليالطالق ي

 : المنهجية وحسن عرض المسائل: أوال
فال يشرع يف  ، فهو رمحو اهلل منهجي يف طرحو ومرتب ومسلسل يف عرضو للمسائل 

 ، مث حيرر زلل النزاع وزلل احلكم ، األحكام مباشرة وإمنا يقدم للموضوع دبقدمات ال بد منها
وىذا أمر مهم جدا فحسن العرض فن ال حيسنو كل  مث يف النهاية يشرع يف بيان األحكام.

 وقد حرمو كثَت من العلماء. ، الناس
 [228: البقرة]، بأنفسهن ثالثة قروء والمطلقات يتربصب: ىلاقولو تع: مثال ذلك

 : 1يف ذلك روايتُتذكر و ،نزولالبسبب فبُت  بدأ رمحو اهلل أوال بالناحية التارخيية
أحداىن وىي راغبة يف زوجها  تإذا طلقاللوايت كن يف النساء  تنزل اآلية أن: األوىل

 2.يراجعهاوإن كانت حبلى وىي كارىة لو قالت ليست حببلى كي ، قالت أنا حبلى
                                                           

 2/329 توجيهات القرآن الكرمي. -1
الطبعة ، لبنان، ادلكتب اإلسالمي بَتوت، 258/ 1، يف علم التفسَت البن اجلوزي نقال عن زاد ادلسَت -2

 .ىـ1404: الثالثة
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طلقت يف : نزلت يف أمساء بيت بنت زيد بن السكن  أهنا قالت اأهنذكر : الثانية
 1عهد رسول اهلل ومل يكن للمطلقة عدة فنزلت اآلية.

انتقل إىل ادلعٌت الثاين وىو حتديد ادلفاىيم اللغوية؛  وبعد أن ذكر أسباب النزول 
 .2القرء وذكر اخلالف الذي فيو وبُت الراجع الذي اختارهمعٌت فبُت 

 ، مث ذكر من ىي ادلرأة ادلقصودة بالطالق  واليت تقع عليها األحكام يف ىذه اآلية
وغَت ، وغَت اآليس، غَت الصغَتة، فبُت بأهنا ليست كل امرأة؛ بل ىي ادلرأة ادلدخول هبا

زلمد األمُت الشيخ وىو ببيانو لذلك سائر على منوال غَته من ادلفسرين  على غرار  3،األمة
ولكنو بُت ، ظاىر ىذه اآلية مشوذلا جلميع ادلطلقات": حيث يقول الشنقيطي يف أضواء البيان

كاحلوامل ادلنصوص على أن عدهتن ، يات أخر خروج بعض ادلطلقات من ىذا العمومآيف 
، [4: }َوأُْواَلُت األمحال َأَجُلُهنَّ َأن َيَضْعَن مَحَْلُهنَّ{ ]الطالق: يف قولو، وضع احلمل

}ياأيها الذين : بقولو، وكادلطلقات قبل الدخول ادلنصوص على أهنن ال عدة عليهن أصالً 
ِهنَّ ِمْن ِعدٍَّة آمنوا ِإَذا َنَكْحُتُم ادلؤمنات مُثَّ طَلَّْقُتُموُىنَّ ِمن قـَْبِل أَن دَتَسُّوُىنَّ َفَما َلُكْم َعَليْ 

ياًل{ ]األحزاب لكرب ، أما اللوايت ال حيضن [.49: تـَْعَتدُّونـََها َفَمتـُِّعوُىنَّ َوَسرُِّحوُىنَّ َسرَاحًا مجَِ
}والالئي يَِئْسَن ِمَن احمليض ِمن نَِّسآئُِكْم : شهر يف قولوأفقد بُت أن عدهتن ثالثة ، أو صغر

 .[4 :]الطالق 4"َأْشُهٍر والاليت ملَْ حيَِْضَن{ِإِن ارتبتم َفِعدَّتـُُهنَّ َثالَثَُة 
وىذا ترتبيب ، الفقهية بدأ يف بيان األحكامىذه ادلقدمات كل وضع  بعد أن و 

فال ديكن أن ننتقل إىل األحكام حىت نعرف سبب نزول  وطرح علمي شلنهج.، منهجي سليم
مث بعد ذلك يأيت دور ادلسائل ، واحملل اليت تقع عليو األحكام، ومعاين الكلمات، اآلية

 والفروع واألحكام. 

                                                           
، دار إحياء العلوم، 137: ص، نقال عن لباب النقول يف أسباب النزول لإلمام عبد الرمحن السيوطي -1

 بَتوت.
 330-2/329انظرتوجيهات القرآن الكرمي . -2
  332-331/ 2انظر توجيهات القرآن الكرمي . -3
 .1/228، للشيخ زلمد األمُت الشنقيطي، أضواء البيان يف تفسَت القرآن بالقرآن -4
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يف عرضو دلسائل اخلالف فإنو يف بداية كل مسألة يعرض اخلالف الذي ورد : ثانيا
إال أن ادلالحظ عليو ، عن العلماء ادلتقدمُت وادلذاىب ادلعتمدة فيها وحيكى األقوال ادلنقولة

وتارة أخرى ينسب ، يقول بكذا فمنهم من يقول بكذا ومنهم من: يعمم ويقولأنو تارة 
 األقوال ألصحاهبا ويبُت ادلذاىب ومن قال بأقواذلم من السلف الصاحل. 

تارة يعرضها ويعرض أدلتها وتارة أخرى ال يعرض األدلة ، ادلسائل ادلختلف فيها: ثالثا
 .واليت ختدم مذىبو وإمنا يكتفي بأدلة القول الذي اختاره
قول اجلمهور القائلُت بوقوعو ، فقد عرض أقواال ثالثة، ومثالو مسألة الطالق الثالث

والثالث أنو ال يقع أصال ونسب القول لداود الظاىري ، الثاين أنو يقع طلقة واحدة، ثالثا
كما مل  يفصل كثَتا يف أدلة ، ومل ينقل أدلة اجلمهور، وأمحد بن إسحاق واحلجاج بن أرطأة

وراح ، ادليل إىل اعتبار من اعترب طلقة واحدة فقط""وحنن منيل كل : وإمنا قال، داود وغَته
 1يعدد األدلة اليت ختدم مذىبو واختياره.

بنفسو ويدافع عنها فتظهر شخصيتو كمناقش  يتبناىااألدلة اليت يأيت هبا تارة : رابعا
، وتارة تغيب شخصيتو بالكلية ويكتفي بنقل األدلة عن غَته شلن سبق ، وكفقيو وىذا قليل

، وىذا صنيعو يف احللف بالطالق ويف الطالق ادلعلق إحدى ىذه األدلة شلا نقلو.مث يرجح 

وكما نقل فتوى الشيخ زلمود شلتوت بطوذلا ، فقد نقل أدلة ابن قيم اجلوزية  حرفيا بطوذلا
 2يقلد ويتبٌت ما قالو غَته.و يف صفحتُت شلا يدل على أنو يف ىذه ادلسألة ينقل

واجلامع ألحكام ، والنسفي، منها تفسَت ابن كثَت، كثَتةالتفسَتية  مراجعو : خامسا
وغَتىا من التفاسَت ، وأحكام القرآن للجصاص وزاد ادلسَت البن اجلوزي، القرآن للقرطيب

ادلعتمدة شلا جيعلنا نثق يف ادلصدر الذي يستمد منو ادلعلومة أو النكتة العلمية أو احلكم 
 ، الشرعي

منها ، منها القدمي ومنها احلديث قليلة فهي الطالقالفقهية يف آيات أما ادلراجع  
فاعتمد على سلتصر خليل وأحكام القرآن البن ، مراجع مالكية وأخرى من خارج ادلذىب

                                                           
 3/338التوجيهات: انظر -1
 343_3/342: انظر -2
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األدلة ىو    يف عرضِ  سواء يف عزِو األقواِل أو و األساسو  يف النقل ومرجعَ تَ لكن عمدَ ، العريب
كما اعتمد و ، لإلمام زلمد بن قيم اجلوزية ادلعادزاد و ،كتاب أعالم ادلوقعُت عن رب العادلُت

وفتاوى ، وفيض القدير لعبد الرؤوف ادلناوي، سبل السالم للصنعاينبدرجة ثانية على 
و اليت و وميولَ و واختياراتِ كما أن ترجيحاتِ ، شلتوت.فهذه الكتب كثَتة التكرر يف ىذا الباب

شلا جيلعنا حنكم بأنو ، على رأسهم ابن القيمو  ها ال خترج عن اختياراهتم وترجيحاهتمذكرىا كلَّ 
 : جانبان شخصية علمية ذلا

فقد يوافقو ، وىو مذىب ادلالكية ه اجلزائر؛التحرر من ادلذىب السائد يف بلد: األول
دلا ىو شائع ومعروف يف األوساط العلمية يف  على ادلخالفة تو جرأوىذا ينبئنا عن أو خيالفو.

 .وشجاعة يف عرض ما يقتنع بو ، بلده
 خاصة ودلن حنى حنوه. يف مسائل البن القيم التقليد احملض والتام : الثاين

ومل ، وموازنة لألقوال، دلة  تفصيليةا ألوعرض، مطولةمناقشات فقهية  أرمل : سادسا
استدالالت عامة أو بل ما عرضو أقرب إىل ، دقائق أصولية  أو نكت يف االستدالل توقفٍت

يتناسب مع عنوان ألنو ، ليس عيبا وىذا، مسائل سلتلف فيها إىلوإشارات ، أدلة إمجالية
ألنو مل  الشيخ رمحو اهلل فال جيب أن نظلم ، "العظيم الذي ىو "توجيهات القرآن، الكتاب

بل ، وال لعرض كل األقوال واألدلة وادلناقشات العلمية، يضع كتابو لبيان األحكام الفقهية
ن بناء على ما فاحلكم على ادلؤلف يكو ، ت لطيفة دلعاين آيات القرآن العظيمقصد توجيها

 األحكام.يس وىو التوجيهات ولالتزم بو يف كتابو 
مع ، والتنسيق واجلمع والًتتيب، يغلب على الشيخ طابع السرد واحلكاية: بعاسا

 وىذا إن مل يكن إبداعا فإنو غرض من أغراض التأليف. حسن العرض والتلخيص
( من أحد ادلعاين الثمانية اليت تأليفخيلو تصنيف ) ينبغي أن ال": قال أبو حيان

، أو تفصيل رلمل، أو تكميل ناقص، أو مجع متفرق، اخًتاع معدوم: صنف ذلا العلماء وىي

وال شك أن جل ىذه ، "أو تبيُت خطأ، أو تعيُت مبهم، أو ترتيب سلتلط، أو هتذيب مطول
 التوجيهات.األغراض موجودة يف كتاب 
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 الطالقآيات توجيهاتو لبعض : القسم الثاني
، يف آيات الطالقبن عبد الكرمي لقد درست مسائل مهمة ضمنها الشيخ زلمد 

الطالق و الثالثالطالق ويف ، الوالية يف الزواجويف ، القوامةويف ، رأيو يف كلمة القرء: وىي
 وىذا بيان سلتصر لذلك.، ادلعلق

 : كلمة القرءرأيو في معنى  : أوال
قول بأنو الو ، قول بأنو احليضال فنقل، ادلعاين ادلختلفة للقرء -رمحو اهلل –عرض لقد 

مث بشواىد شهرية تدل على كل مذىب وجاء على ذلك ، بأنو مطلق الوقت القول، الطهر
 .وليست احليض، رجح أنو أزمنة األطهاربعد عرض األقوال واالستشهادات 

"القروء" يف ىذه اآلية ىي أزمنة األطهار ـ ب دأن ادلرا: الثاين التوجيو": رمحو اهلل قال
 : 1والدليل على ذلك من عدة وجوه"، اليت بُت احليضتُت

وقد تنوعت ، خبمسة أدلة كاملة يستشهد هبا على رأيو الذي اختاره. مث أتى 
 ومن األشعار واللغة العربية وأقويل الفقهاء. السنة فكانت من ، استدالالتو

ومل يذكر أدلة ادلخالفُت عدا األبيات ، ىذه ادلسألة أتى باألدلة اليت ختدم اختيارهففي 
 2الشعرية الواردة يف ذلك.

 : موقفو من القوامة في عقد الزواج: ثانيا
لكن ىذا ، 3القوامة عند الشيخ  ىي تفضيل للرجل على ادلرأة تفضيال ربانيا أبديا

 : يستوجبو ولو أسبابو ولو شروطووإمنا لو ما ، التفضيل  ليس مطلقا
 : ناأما ما يستوجبو فأمر 

فحقوق الرجل يف النكاح ويف احلفاظ على ، يتمثل في حقوق النكاح: األول
 .الروابط األسرية والعالقة الزوجية تستوجب أن تكون القوامة لو

                                                           
 2/329انظر -1
 330-329ادلرجع السابق : انظر -2
 3/278: ىكذا جاءت عبارتو -3
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صريح يف تفضيل الرجل  ىونصوللرجال عليهن درجة : قولو تعاىل: قال رمحو اهلل
 .1على ادلرأة يف حقوق النكاح وفيما تستوجبو العالقة الزوجية والسعادة األسرية"

أيما امرأة صامت بغير إذن زوجها فأرادىا على : واستدل بقولو قولو عليو السالم 
 2"شيء فامتنعت عليو كتب اهلل عليها ثالثا من الكبائر

كانت في سخط من اهلل  بغير إذن زوجهاأيما امرأة خرجت من بيتها : وبقولو
 3جع إلى بيتها أو يرضى عنها زوجهاتعالى حتى تر 

تصب مصلحتو يف أمور و فالتفضيل إمنا  أعطي للرجل  لسبب متعلق حبقوق النكاح
جيوز ذلا  فال جيوز للمرأة الصيام من غَت إذنو وال، احملافظة على األسرة  والروابط الزوجية

 إليها.دلا قد حيتاج الرجل  اخلروج من غَت إذنو
فالطبيعة البشرية والًتكيبة اجلسمانية للرجل ، ما تستوجبو الطبيعة البشرية: الثاني

 -"ولألزواج على الزوجات _زيادة على ذلك: قال رمحو اهلل، تستوجب أن تكون القوامة لو
على النساء ويف والية الرجل ، منزلة الفضل يف تركيب األجسام وخصائص اخللق والتفكَت

 4وغَت ذلك شلا تستوجبو القوامة الزوجية عليهن.، ومحايتهن واإلنفاق عليهن
فواضح أنو يرى أن الرجل بسبب الًتكيبة اجلسمانية البيولوجية وشلا أودعو اهلل فيو من 
قوة ودبا يستحقو من حقوق النكاح يستوجب ذلك أن تكون القوامة والقيادة ألمور البيت 

 لو
 فهي عنده شرعية ومنطقية: ه القوامةأما أسباب ىذ

                                                           
 3/278: توجيهات القرآن الكرمي -1
، لتنوير شرح اجلامع الصغَتواألمَت يف ا، َأمْحَدُ  امْسُوُ  َمنِ  اأْلَِلف بَابُ  األوسط ادلعجمرواه الطرباين يف  -2

، 2946: رقم، وفيض القدير للمناوي، 4/422، 2931: رقم 1432: طبعة أوىل، مكتبة دار السالم الرياض

 ىـ1356: طبعة أوىل، ادلكتبة التجارية الكربى مصر 3/138
وضغفو األلباين يف سلسلة ، 2928: أورده األمَت يف التنوير شرح اجلامع الصغَت عن أنس رقم -3

 3/88األحاديث ادلوضوعة 
 2/328: انظر -4
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 فمنطقية دلا تقتضيو القوة من إسناد التدبَت لو 
 وشرعية دلا كلف اهلل الرجل حبماية للمرأة والنفقة عليها والذود عنها

إن اهلل فضل الرجل على ادلرأة تفضيال ربانيا أبديا لعدة أسباب  ": رمحو اهلل قال
فهن حتت كفالة أوليائهن سواء كن ، موكلة إىل الرجالإن رعاية النساء : شرعية ومنطقية

فإن تزوجن انتقلت كفالتهن إىل أزواجهن بأمانة القرآن وأصبحن هبم ، قاصرات أو راشدات
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأىليكم نار وقودىا الناس : زلميات بأمر من اهلل

مرىم ويفعلون ما يؤمرون. والحجارة عليها مالئكة غالظ شداد ال يعصون اهلل ما أ
 .1"وأمسُت هبم مرعيات برعاية ىم عنها مسؤولون أمام الدين والعرف والضمَت

وتتمثل يف ، فإنو يقرر بأنو ال قوامة من غَت استيفاء الشروط أما الشروط القوامة
 ها حقوقادلرأة جلميع عد استيفاء بف، اليت كتبها اهلل ذلا ادلرأة كل حقوق  ء الرجل إعطا
والتسامح معها فيما ال ، حسن ادلعاشرةاحلقوق وذكر من ىذه  ، حق الرجل ىذه القوامةيست

وذكر يف ذلك آثار من السنة ، والتوسع يف اإلنفاق عليها حسب العرف وادلقدرة، ذنب فيو
وأنو ما أكرمهن إال كرمي وما أىاهنن إال ، يف وجوب اإلحسان إىل النساء ولُت اجلانب ذلن

 2.لئيم
 موقفو من  الطالق المعلق أو اليمين  والحلف بالطالق : ثالثا

 : تعريف الطالق ادلعلق واليمُت بالطالق -1
ىو أن يربط ادلتكلم وقوع الطالق على حصول أمر يف ادلستقبل : الطالق ادلعلق -أ

كأن ، وغَتىا، ومىت، وإذا ، بأداة من أدوات الشرط أي بأداة من أدوات التعليق. مثل إن
ويسمى ىذا ، وإذا خرجت من البيت فأنت طالق، دخلت دار فالن فأنت طالقإن : يقول

 الطالق بالتعليق اللفظي.
أو اليمُت اجملازي كأن ، وىناك تعليق معنوي وىو ما يعرف باحللف بالطالق -ب

 وحنوه، أو الطالق يلزمٍت ألفعلن كذا وكذا، علّي الطالق إن ذىبت لبيت أىلك : يقول
                                                           

1- 3/278. 
 2/334انظر -2
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 : حكم ىذا الطالق -2
 : ولقد اختلف الفقهاء يف حكم ىذا الطالق على ثالثة أقوال رئيسة

 1فإن الطالق سواء مع التعليق اللفظي أو ادلعنوي يقع، وىو رأي اجلمهور: األول
واألصل فيو قول ، 2"ويؤدب من حلف بطالق أو عتاق ويلزمو": قال ابن أيب زيد

 فإهنما من أديان الفساق."، تاق"ال حتلفوا بالطالق وال بالع: ادلصطفى عليو السالم
وىو قول ، ألنو مل يقع على وجو مشروع، وىو لغو، ةتأن الطالق ال يقع الب: الثاين

 3، الظاىرية

فإذا قصد بالطالق ادلعلق أو اليمُت احلمل على فعل ، التفريق بُت حالتُت: الثالث
بو ختويف زوجتو أو قصد ، ومل حيصل من الزوج عزم على الطالق ، الشيء أو تركو فقط

 فهذا ال يًتتب عليو شيء وال يقع بو طالق. ، فقط
أما إن كان التعليق شرطيا ويقصد الزوج  الطالق ويعزم عليو عند عدم حصول 

 .4ففي ىذه احلالة يقع الطالق.وىو مذىب ابن تيمية وابن قيم اجلوزية، الشرط ادلعلق عليو
 : اختيار الشيخ في المسألة -3

ورجح يف ، حبكاية اخلالف الذي وقع فيو بُت من ديضيو ومن يلغيوبدأ رمحو اهلل 
"وحنن نعتقد بصحة القول : فقال، النهاية أنو ال يقع وأنو ال يؤثر على حل العصمة الزوجية

وال على صاحبو أن يكفر عليو ما دام مل ينو تطليق ، بإلغائو فال أثر لو يف حل عقدة الزواج
وما اعتقدناه يف احللف بالطالق نعتقده أيضا يف الطالق ، ومل يرد مفارقتها بو، زوجتو
 5ادلعلق"

                                                           
 4/465: الفواكو الدواين: انظر -1
 4/465: الفواكو الدواين -2
 7/213: احمللى باآلثار: انظر -3
 : زاد ادلعاد يف ىدي خَت العباد، 4/101، أعالم ادلوقعُت: انظر -4
 .2/341، توجيهات القرآن الكرمي -5
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وىو هبذا الكالم ينحو حنو ادلذىب الثالث القائل بالتفريق بُت من ينوي بو الطالق  
" ومفهوم ادلخالف ما دام لم ينو تطليق زوجتو": ويفهم ذلك من قولو، وبُت من ال ينوي بو

 وىو مقتضى القول الثالث.، قأنو إن نوى بو تطليق زوجتو فإهنا تطل
للشيخ  زلمود شلتوت رمحهما و ،مث راح يستدل بنقل طويل لإلمام ابن قيم اجلوزية

 : ما يلي: وادلالحظ على يف استداللو، اهلل
 وإهنا نقل ما استدل بو ابن القيم ، مل يعرض أدلتو كما فعلو يف مسائل سابقة: 1

 ، غَته يف احلكميتبٌت أدلة و زلمود شلتوت فهو إذن يقلدو
 سائل سابقة.بعض ادل مل ينقل أدلة ادلخالفُت القائلُت بوقوع الطالق كما فعلو يف: 2
وإمنا يف ، ليس يف مسألة احللف بالطالق 1إن النقل الذي أورده عن ابن القيم: 3

وقد أوردىا ابن ، كأن يقول الرجل لزوجتو أنت علي حرام، مسألة أخرى وىي حترمي الزوجة
ُحكم رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم بيَّنو عن ربو تبارك وتعالى فيمن القيم يف فصل 

 . 2حرَّم أمتو أو زوجتو أو متاعو
وىي أن ، وال شك أن ىذه ادلسألة غَت مسألة احللف بالطالق اليت ىي زلل النقاش 

مل أجدىا يف زاد ادلعاد وإمنا  فهذه ادلسألة ، علي الطالق إن فعلت كذا: يقول الرجل لزوجتو
" ومن : واألقارير والنذور....فقال موجبات األديان: أوردىا ابن القيم أعالم ادلوقعُت يف فصل

وبلى واهلل يف ، ال واهلل: اللغو ما قالتو أم ادلؤمنُت عائشة ومجهور السلف أنو قول احلالف
كقول ؛ الطالق باللغو في أيمان   اهللُ  ال يؤاخذُ وكذلك ، عرض كالمو من غَت عقد اليمُت

من غير ، والطالق يلزمني ال أفعل ، علىَّ الّطالق ال أفعل: الحالف في عرض كالمو
ق اَل مُت الطَ فيَ ، بل إذا كان اسم الرب جل جاللو ال ينعقد بو ديُت اللغو، قصٍد لعقد اليمين

                                                           
فاحتجوا بأن ، "فأما من قال التحرمي كلو لغو ال شيء فيو: الشيخ ىوالذي استدل بو  ونص ابن القيم -1

وىو علي حرام فليس إليو إىل أن ، اهلل مل جيعل للعبد حترديا وال حتليال .....وأما رلرد قولو حرمت كذا
توجيهات القرآن : ...."، وال فرق بُت قولو المرأتو أنت علي حرام وبُت قولو لطعامو ىو علي حرام: يقول

 .2/342: العظيم
 .5/300، زاد ادلعاد يف ىدي خَت العباد -2
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القولُت من مذىب أمحد وىذا أحد ، من احللف باهلل حرمةً  أوىل أال ينعقد ؛وال يكون أعظمَ 
فإنو واضح يف ادلسألة زلل ، فكان أوىل للشيخ أن يستدل هبذا النص    1وىو الصواب"

 النقاش واهلل أعلم.

 : موقفو من طالق الثالث: رابعا
 تعريف تعريفو -1

وىو أن ، ىو إيقاع الطالق الثالث بلفظ واحد ىو طالق بدعي على غَت السنة
أو يكرر الطالق ثالث  ، بلفظ واحد كأن يقول أنت طالق ثالثايطلق الرجل زوجتو ثالثا 

وىو زلرم عند معظم ، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق: مرات يف رللس واحد كأن يقول
 ، الفقهاء

 : حكمو2-
 : اختلف العلماء  يف وقوعو على ثالثة أقوال

 األربعة.وىو مذىب مجهور الفقهاء وأصحاب ادلذاىب ، أنو يقع ثالثا: األول
 وىو مذىب بعض الظاىرية وابن تيمية وابن القيم .، أنو يقع بو واحدة فقط: الثاين

 وىو مذىب الظاىرية.، فهو لغو، وال يًتتب عليو حكم، أنو ال يقع أبدا: الثالث
ولكل قول مستنده من الكتاب والسنة وأقاويل الصحابة ، ولكل مذىب دليلو
 ، والتابعُت رضوان اهلل عليهم

 : أي الشيخ في طالق الثالثر 3-
وذكر األقوال الثالثة ، حكى الشيخ كعادتو يف بداية كل مسألة اخلالف ادلوجود

ونحن نميل كل الميل إلى " : فقال، مث ذكر اختياره لقول من يوقعو مرة واحدة، وأصحاهبا
وأختصرىا  مث ذكر أدلة اختياره .2وذلك لعدة أمور"، اعتبار من اعتبره طلقة واحدة فقط

 : فيما يلي
                                                           

، 3/80: احللف بالطالق وباحلرام لو صيغتان فصل: . وانظر أيضا الكتاب ذاتو3/65: أعالم ادلوقعُت -1

 4/101: ىل احللف بالطالق يلزم: وفصل
 2/340: توجيهات القرآن العظيم -2
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 أن ما زاد عن األويل يعترب لغوا.: األول
فقد طلق زوجتو ثالثا يف رللس واحد فحزن ، حديث ركان بن عبد يزيد: الثاين

 .رتجعها إن شئتاإنما تلك واحد ففقال لو رسول اهلل عليو السالم ، عليها
صدر خالفة عمر و أن ىذا الطالق كان يف عهد النبوة ويف خالفة أيب بكر: الثالث

مث دلا فسد الناس أفىت سيدنا عمر بوقوعو ثالثا زجرا للناس وعقوبة ذلم أال ، يقع واحدة
 وال يوجب ترك ما أفىت بو رسول اهلل.، فقال أن ىذا اجتهاد من عمر، يرسلوا الطالق مجلة

وال شك أن ما استدل بو الشيخ رمحو اهلل ومن مشى من قبلو يف ىذا ادلذىب عليو 
وزلل ىذا ، استدراكات قوية من طرف أصحاب القول األول فال  يسلم بكل ما قيل

 : ما يلي ادلالحظ على استداللوإال أن ، النقاش ليس يف ىذا ادلوضع
ومل يذكر أدلة اجلمهور ، ذكر أدلة الظاىرية القائلُت بعدم وقوعو ومل يناقشها: األول

 رغم أن أدلتهم يف ادلسألة قوية.
وال موازنة بُت األقوال وإمنا ىو رلرد سرد لألقوال ، توجد مناقشة لألدلةال : الثاين

 مناسبا. ىو واختيار منها ما يراه
إن ىذه األدلة منقولة أيضا من أعالم ادلوقعُت ومن الصنعاين يف سبل : الثاين

 فلم تظهر شخصية الشيخ كمرجح وكفقيو.، السالم.
 ، اهلل عن مذىب ادلالكية القائل بإيقاعو ثالثا خرج رمحو: رابعا

 : خالصة البحث
التعليالت اليت و ومن خالل األدلة ، من خالل تتبع آرائو يف آيات الطالق ومسائلو

خيتارىا من أقاويل من سبقو من ادلفتُت ليقوي هبا رأيو الذي يؤمن بو ديكنٍت أن أستنتج  
 : حيكم بو إال توفر الشروط األساسيةرؤية الشيخ وتصوره للطالق وبأنو ال 

أو   ،مل تكن النيةو فإن مل حيدث العزم، أن حيدث العزم احلقيقي  على الطالق: األول
وعلى ىذا خرج ، أو للتأكيد فقط فإنو ال طالق ، جرى لفظ الطالق للتخويف فقط

 والطالق الثالث.، واليمُت بالطالق، الطالق ادلعلق



 نبيلة خالدي أ.-----قرآن الكرميمن خالل كتاب توجيهات الدراسة حتليلية آليات الطالق 
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ومقاصد الزواج يقتضيان التضييق من دائرة الطالق قدر إن روح الشريعة : الثاين
حيرص على بقاء ادليثاق الغليظ و فاإلسالم ال يتشوف للتفريق بُت ادلرء وزوجو، اإلمكان

فال حيكم هبدم ىذا ادليثاق وال يفىت  ، والذي اجتمعا عليو بكلمة اهلل، الذي عقده الزوجان
 بالطالق إال بدليل قوي ال سلالف لو.

فإن احلياة ، ال حيكم بالطالق إال إذا كان رلمعا من األئمة على وقوعو: الثالث
 وال يقُت يف طالق سلتلف فيو، الزوجية ثابتة بيقُت وما يثبت بيقُت ال يرفع إال بيقُت مثلو

 .، ويف اخلتام، ىذه ىي فلسفة الشيخ يف الطالق
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 الِحجازيِّين التحقيُق في منهج تَ ْرك أخبار غيرِ  
 )نِسبةً، وأسبابًا، وآثارًا(

 د. حاتن باي
 جاهعة األهير عبد القادر للعلوم اإلسالهية قسنطينة

 
 

 ُملخَّص
جاز يف قهاء الِ ن فُ ها كثَت مِ كَ لَ املناىج اليت سَ  نَ ا مِ تبحث ىذه الدراسة، منهجً 

راقية. األخبار العِ  ُت، خاصَّةً جازيّْ أخبار غَت الِ  وىو تركُ  واية واالحتجاج ّٔا؛بول الرّْ قَ 
راسُة لُتبُتّْ ىذا املنهجَ  ق يف نسبتو إىل بعض املذاىب، والفقهاء. كما فجاءت ىذه الدّْ ، وُٖتقّْ

اىتمَّ البحُث بدراسة األسباب اليت ََحلتهم على ُسلوك ىذا املنهج، واألخذ فيو. وُعٍِتَ  
قوع اليت نَ َتجْت عنو، يف التفقُّو لدى بعض املذاىب، ومدى أثره يف وُ كذلك بدراسة اآلثار 

الت العلمية بُت اخلالف الفقهي واستِ  مراره بُت أتباع املذاىب الفقهية، وأثر ذلك يف الصّْ
 صور الفقو اإلسالمي.ن عُ ل مِ وَ ُعلماء األمصار يف الطبقات األُ 

أىل  ،املدينة ،الكوفة العراق، ،: حديث، الرّْواية، اِلجازالمفتاحية لماتُ الكَ 
 .بذِ الكَ الديث، أىل الرأي، 

The approach of neglecting the narrations of non Hijazi Jurists 
(Authenticity, reasons and effects) 

abstract 
This study examines one of the approaches that Hijazi scholars 

have made use of in the process of accepting the narrations. This 
approach is commonly referred to as “neglecting the narrations of 
non Hijazi, especially the Iraqi narrations”. This study intends to 
illustrate this approach in a detailed manner, as well as to investigate 
its use by some schools and jurists. In addition, this study sheds light 
on the reasons behind this approach. Furthermore, this study 
examines the effects resulted in adopting such approach within some 
juristic schools, its influence on jurisprudential differences, and its 
impact on the scientific connections between the scholars of the first 
era of the Islamic jurisprudence. 

Keywords: report , narration, al hijaz, al irak, al kufah, medina, 
the people of tradition, the people of rhetorical theology, fabrication. 
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 ُمقدِّمةال
قد َجَرى الُفَقهاء يف الُعصور على رسول اهلل؛ وبعُد: ف والسالم المد هلل والصَّالة

ن مجلة ن تاريخ الفقو اإلسالمي على مناىج من االجتهاد وطرائق يف االستنباط. ومِ اأُلَول مِ 
النيب تلك املناىج اليت سلكوىا، وعوَّلوا عليها: منهج التعامل مع املرويّْ من السنة عن 

صلى اهلل عليو وسلم. فتجد األئمة على اختالف نزعاهتم االجتهادية، واختالف انتماءاهتم 
س عليها؛ خاصًَّة  ،املدرسية، يتوافقون يف ُعْظم ىذا املنهج ويف أكثر قواعده اليت يتأسَّ

ويف  ة وَسواَدىا األعظم.مَّ االٕتاىات املنتمية ألىل السنة واجلماعة اليت ُ٘تثّْل مجهور األُ 
د أنَّ ىنالك َقْدرًا من القواعد املتصلة بتلقّْي األخبار، قد َوَقعْت فيها يَُد  املقاِبل لذلك، ذمَِ

باملتفق عليها بينهم. وِمن تلك القواعد اليت الَحْت يف الُعصور اأُلَول  تاالختالف، فليس
ر اليت خَمرُجها ِمن غَت ِمْن ُعصور التفقُّو، أعٍت َعصَر التابعُت وتابعي التابعُت: ترُك األخبا

 راقيِّا، وأخّص من ذلك إْن كان كويفَّ امليسم.جاز، وٓتاصَّة ما كان خَمرُجو عِ أىل الِ 
ة ِنسبة ىذا املنهج لُفقهاء الجازيُّْت األوائل، مِ  ن فجاء ىذا البحث لِدراسة ِصحَّ

املسَلِك منهم. أشياخو، والنظِر يف األسباب اليت أفضت إىل انِتهاج ىذا  مثل مالك وبعضِ 
ثُت بعُد ِمن ذلك. مث دراسة أثر ىذا النهج املسلوك يف الفقو،  وَْتِْث موقف الُفقهاء واحملدّْ

 واالخِتالف يف االجتهاد.
 التالية: الفروعلذلك جاء البحث منظوًما يف 

ُنصوص اإلمام مالك الدالة على ترك حديث العراقيِّين، وُنصوص  :الفرع األول
 ة ىذا القول إليو.العلماء في ِنسب

 ِجهاٌت ِمَن النقد في ِنسبة ىذا األصل لماِلٍك. :الفرع الثاني
ك ترك سلَ ي على مَ رْ ُنصوُص غير اإلمام ماِلٍك ِمَن الحجازيِّين، في الجَ  :الفرع الثالث

 حديث غير الحجازيِّين.
 ىذا المنهج في ترك أخبار غير الحجازيِّين. توجيوُ  :الفرع الرابع
 واية.الرِّ  ةِ ديَّ لَ العلماء ِمن غير المالكية في ب َ  فُ وقِ مَ  :سالفرع الخام

 ىذا المنهج. أثرُ  :الفرع السادس
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ُنصوُص اإلمام ماِلٍك الدَّالة على ترك َحديث العراقيِّين، وُنصوُص  :لالفرع األوَّ 
 العلماء في ِنسبة ىذا القول إليو.

ة الذين اشتَ َهر عنهم ترُك أخبار العراقيّْ  ُت، وٓتاصٍَّة الكوفيُّْت منهم: اإلماُم ِمَن األئمَّ
مالك بن أنس، إمام دار اهلجرة، وفقيُو الجازيُّْت لعهده. ويف ىذا املقام، أسوق ما َوقْفُت 

؛ عليو ِمَن الرّْوايات املنقولة عن ماِلٍك نفِسو يف تثبيت ىذا القول عنو، وتصحيحو نسبتو إليو
 ليل:وٖتَ  مع بَيان ما ضَمتاج منها إىل بيانٍ 

بون! وىذا  [1] قون وال ُيكذَّ منها أنو نَ زَّهلم َمنزلَة أىل الكتاب فيما يَ ْرُوون، فال ُيصدَّ
أن: ر كِ وذُ  - كٌ ابن وىب، قال: مالِ  عنفروى ابن عبد الرب  ُمنتهى ما ُرِوَي عنو يف ىذا الشَّ

قوىم وال صدِّ ال تُ  ؛أىل الكتاب لةَ نزِ وىم منكم مَ لُ أنزِ "فقال:  ،- راقالعِ  أىلُ عنده 
َنا َوأُْنِزَل ِإلَْيُكمْ ﴿بوىم، كذِّ تُ   ﴾"َوِإَلُهَنا َوِإَلُهُكْم َواِحدٌ  ،وُقوُلوا آَمنَّا بِالَِّذي أُْنِزَل ِإلَي ْ

 .1[46]العنكبوت: 
عو يقول ىذه مِ فسَ  ،اأنس يومً  بنِ  ل على مالكِ خَ د بن السن أنو دَ حممَّ  وروى عن

حِت، فكأنو استَ  ؛ٍتّْ ر مِ ظَ و فنَ رأسَ  عَ فَ رَ  ، مُثَّ راقأىل العِ يف  بٍ ىْ وَ  كاىا عنو ابنُ اليت حَ  املقالةَ 
 .2«!ا يقولوننَ أصحاب َ  ركتُ كذلك أدْ  ؛يبةً تكون غِ  ه أنْ أكرَ  ،يا أبا عبد اهلل"وقال: 

فدلَّنا ىذان النصان على ترك ماِلٍك الثقَة ْتديث أىل العراق، ومل طَمصَّ حديَث 
ة الكوفيُّْت منهم. وظاىٌر أنَّ الس مو من األئمَّ بب الذي َدَفعو إىل ىذا الًتك: اتّْباُعو ملن تقدَّ

يف ىذا الصنيع، واختالُط الصحيح مع غَته يف حديثهم مع ُعْسر التمييز بينهما؛ لذلك 
 تاب يف َعَدم التصديق وَعَدم التكذيب.تراه نَ زَّل أخباَرىم منزلَة أحاديث أىل الكِ 

                                                        
 ى (،1414، )ٖتقيق أيب األشبال الزىَتي، دار ابن اجلوزي، جامع بيان العلم وفضلوابن عبد الرب،  -1
2/2165. 
سَت  ورواىا الاكم: .306/1127-2/305جامع بيان العلم وفضلو، البن عبد الرّب ابن عبد الرب،  -2

، 69-8/68 ى (1405، )ٖتقيق شعيب األرناؤوط ومجاعة معو، مؤسسة الرسالة، بَتوت، أعالم النبالء
 .4/726م(، 2003وتاريخ اإلسالم )ٖتقيق بشار معروف، دار الغرب اإلسالمي، بَتوت، 
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 ذْ لم يأخُ " :قال مالك بن أنس :قال ،بن حرب حدثنا شعيبُ  قال اإلماُم أَحد [2]
 ؛امنَّ  ذ عنهم أحدٌ أخُ فال يَ  ،ونرُّ ظمَ  ومسروقٌ  واألسود قد كان علقمةُ  ؛ميكُ لِ ا عن أوَّ ونَ لُ أوَّ 

 .1!"يكمرِ ذون عن آخِ ا ال يأخُ ونَ رُ فكذلك آخِ 
ب عن رِوايات أىل م ِمن بيان َسَبٍب من أسباب التنكُّ  وىذا النصُّ يُؤيّْد ما تقدَّ

العراق عند ماِلٍك، وىو َعَدُم أخذ أوَِّل أىل املدينة عن أوَِّل أىل العراق؛ وماِلٌك ُمتبٌع، 
مو ِمْن أىل املدينة. وعلقمُة بن يزيد واألسوُد بن قيس النخَ  يان عِ يقتفي آثاَر َمْن تقدَّ

أُخذ أىُل عي الكوفة، وِمن أىل العلم ّٔا؛ ومع ذلك مل يع ِمن خيار تابِ دَ ومسروُق بن األجْ 
 املدينة عنهم، حُت َقِدموا عليهم.

وقولو "ضعف  .2«وَضُعَف ُنخاعُ  ،إذا جاَوَز الحديُث الَحّرتَ ْين: »كٌ وقال مالِ  [3]
ىا أقلَّ قُ وًَّة إْن ىي  زماعو": ضَمتِمل أْن يُريد: إمَّا تضعيف األحاديث غَت املدنية، أو عدَّ

عن أىل املدينة،  وغَتُىم ر اليت رواىا الِعراقيون: أنَّ األخباُقويست بأخبارِىم. ورٔتا َعٌَت 
يَعًَتيها الضَّْعف؛ وىذا ما َٖتِملو كلمُة "جاَوز"، ٔتعٌت أنَّ خَمرَج الديث ِمَن املدينة، لكنو إْن 

 َوَقع إىل غَتىم ِمن أىل األمصار، َضُعف زُماُعو، واعًَتاه الضَّعف برِوايتهم إيَّاه.
                                                        

رواه أَحد: "العلل ومعرفة الرجال" لعبد اهلل بن أَحد )ٖتقيق وصي اهلل بن حممد عباس، دار اخلاين،  -1
(، واملعرفة والتاريخ للفسوي )ٖتقيق أكرم العمري، مؤسسة الرسالة، بَتوت، 475ى ( )رقم 1422الرياض، 

ّب عن مذاىب ماِلٍك، الب . وذُِكَر خمتصًرا يف:1/444ى ( 1401 خمطوط يف مكتبة ) ن أيب زيدالذَّ
، ومعرفة السنن واآلثار للبيهقي، )ٖتقيق أمُت 1/88الكامل البن عدّي و /أ، 110 (4475تشسًتبييت رقم 

 .27/رقم1/150ى (، 1412قلعجي، دار قتيبة، دمشق، 
وطَّأ من املعاين واألسانيد، ابن عبد الرب -2

ُ
زارة األوقاف ، )ٖتقيق مجاعة من املغاربة، و التمهيد ملا يف امل

ورواه اخلطيب يف اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع )ٖتقيق حممود  .1/80 ى (1387املغربية، 
إذا جاوز الديُث ]الرمُت[ »: لكن يف املطبوع: 2/286/1874الطحان، مكتبة املعارف، الرياض( 

النبوية، فهي واقعٌة بُت حرَّتُت،  ويَقِصد ماِلٌك ِمَن "الرَّتُت": املدينةَ  .؛ وىو تصحيفٌ «ضُعف مساعو )!(
رٌة ُسوٌد.  لذلك يُقال: "ما بُت البتيها كُفالن"، أو "ما بُت َحرَّتيها كفالن"؛ والرُة: أرٌض ّٔا ِحجارٌة زمَِ

. والنُّخاُع: اخلَْيُط األبيض 10/571انظر: الزبيدي، تاج العروس، )ٖتقيق مجاعة من احملققُت، دار اهلداية(، 
ْلب . انظر: ابن أيب حامت، آداب الشافعي  يف الصُّ ُخّْ

 .153بُت الفقار، أبيُض شبو امل
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تُت أو فأقام رمو السّْ  ،كٍ إىل مالِ  أىل الكوفةن مِ  ف: جاء رجلٌ طرّْ قال مُ و  [4]
 راقبالعِ رمن "وقال:  ،كٍ ى ذلك إىل مالِ كَ ، فشَ ىا أحاديثَ ع عندَ مِ ا، فسَ السبعُت يومً 

 راق عندكم دارُ بالعِ أخي،  يا ابنَ "فقال لو: !". ن ىذامِ  أكثرَ  ن الديث يف ساعةٍ مِ  نكتبُ 
علينا  جيشُ راق تَ العِ  كانتِ : كٌ قال مالِ  مُثَّ  ."ريل وطمرج بالنهاب باللَّ رَ ضْ ، يُ برْ الضَّ 

. وىذا ِمن ماِلٍك رَحو اهلل 1«!جيش علينا بالحديثت اآلن تَ راىم، فصارَ بالدنانير والدَّ 
بياٌن لسبٍب ِمن أسباب تركو أخباَر الِعراقيُّْت، وىو كثرُة ما بالِعراق ِمَن الَكِذب على رسول 

أي ضرب املسكوك ِمَن  ؛ب"رْ إنو مَسَّى الِعراق "دار الضَّ اهلل صلى اهلل عليو وسلَّم؛ حىت 
راىم يف الِعراق، فهي اآلنَ  النقد؛ فكما ُتضَرب الدنانَتُ  ُتضَرُب فيها األخبار واآلثار؛  والدَّ

راىم، صَميش اآلَن عليهم وصار الِعراُق بعد أْن كان صَميش على أىل املدينة بالدنانَت والدَّ 
وهنا دمَّا ال أصل لو روُ ىذا ِمن غاية اإلنكار لرِواياهتم وأخبارِىم اليت يَ باألحاديث واألخبار! و 

ام ماِلٍك ألىل العراق بكثرة الوضع والكذب؛ وىو  يف املدينة. ويف ذلك دليٌل على اهتّْ
 السبب الذي لو ازَورَّ ماِلٌك ِمن أحاديثهم ورِواياهتم!

ثَ َنا عن ذََكر ابُن َخلفون عن ضمِت بن سعيٍد الَقطَّ و[ 5] ان، قال: ُكنَّا عند ماِلٍك فحدَّ
، فقال لو: " يا أبا عبد اهلل؛ كيَف أيوَب عن ابن ِسَتين. قال: فانْ بَ َرى إليو املخزوِميُّ

!". فقال: "أَما إنَّكم لو رأيُتم أيوَب، لَعِلمُتم أنو َتخطَّيَت ِمن دار الِهجرة إلى غيرىا
وىو يَدلُّ على أنَّ  .2العاِلمُت العاِملُت اخلاِشعُت!" َيستحقُّ أْن يُ ْرَوى عنو؛ كان أيوُب ِمنَ 

ُب الرّْواية عن غَت أىل املدينة، واسِتْضعاف أحاديث العراقيُّْت!  العادة اجلارية ملاِلٍك تنكُّ

                                                        
وانظر  .1/77 م(1965، )ٖتقيق مجاعة من املغاربة، وزارة األوقاف املغربية، ترتيب املداركعياض،  -1

للذىيب، )ت بشار معروف، دار الغرب  تاريخ اإلسالمو ، 8/114سَت أعالم النبالء قريًبا منو يف: 
)ٖتقيق حممد رشاد سامل، جامعة  منهاج السنة النبوية البن تيمية، و 11/327 م(2003مي، بَتوت، اإلسال

 .2/284 ى (،1406حممد بن سعود، الرياض، 
 .116، ، )ٖتقيق رضا بوشامة، أضواء السلف، الرياض(أمساء شيوخ مالك بن أنسابن خلفون،  -2

حممد، وأسامة بن إبراىيم، الفاروق الديثة، وانظر: إكمال هتذيب الكمال ملغلطاي، )ت عادل بن 
 .2/322ى (، 1422القاىرة، 
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م يف كالم ماِلٍك:  وُخالصُة ما تقدَّ
م ماِلٌك يف بعض الرّْوايات َعَدَم األخذ عن العراقيُّْت، ]وىي النصوص - ، 1: َعمَّ

. واألعالم [5، 3[. ويف بعض النُّصوص استضعاٌف لديث غَت املدنيُّْت عموًما، ]النص: 4
 .[2الذين نص عليهم مالك يف أن أىل املدينة مل يأخذوا عنهم، كلهم كوفيون ]النص 

صوص السابقة سببان ِمن أسباب ترك ماِلٍك ألحاديث أىل العراق: َظَهر يف النُّ  -
ب رِواياهتم، ]النصوص:  : اتّْباُعواألوَّل : أنَّ الثاني[. 2، 1ألىل الُقدوة ِمن مشيختو يف تنكُّ

َغل، وبَ َلغ ماِلٌك أْن َيِصَف الِعراَق ب "دار الضرب" اليت  أخبار العراقيُّْت فيها كثٌَت ِمَن الدَّ
راىم، ]النص   [.4ُتضرب فيها األخبار، كما ُتضَرب ّٔا الدنانَت والدَّ

ْب أىَل الِعراق وِمَن األمور اليت -  ُتؤَخذ ِمَن النصوص السابقة: أنَّ ماِلًكا مل يُكذّْ
بون،  قون وال ُيكذَّ فيما يَ ْرُووَن، لذلك َتراه نزَّهلم َمنزِلَة أىل الكتاب يف رِواياهتم، فال ُيصدَّ

 [.1]النص: 
 :ُنصوص العلماء في ِنسبة ىذا القول إلى اإلمام مالك بن أنس -

ِمَن النُّصوص املأثورة عن اإلمام ماِلٍك، واملروية عنو؛ نَ َقل كثٌَت وبناًء على ما َسَبق 
ة ِمن خمتِلف املذاىب والطبقات، عن اإلمام ماِلٍك ىذا املنهَج، وَنَسبوه إليو،  ِمَن األئمَّ
ي اآلثار اليت يَبٍت عليها  ل األخبار، وتلقّْ وَجَعلوه ِمَن القواعد اليت كان يَعتِصم ّٔا يف تنخُّ

، دمَّا يَُدلُّ على -بعد االستقراء  -وسأسوق يف ىذا املقام كلَّ ما َوقفُت عليو  .األحكام
م البياُن عنو، مع ٖتليل ما يَفتِقر إىل َنَظٍر:  ىذا الَعْزو الذي تقدَّ

 ، د بن السن الشيباينُّ، وابُن أيب زيٍد، والبيهقيُّ فقد َنَسب ىذا املذىَب ملاِلٍك: حممَّ
 تيمية: وابُن َحْزٍم، وابنُ 

َب حديثهم: فِمن أوائل الذين َعَزْوا ملاِلٍك وأىِل املدينة ترَك رِواية الكُ  [1] وفيُّْت وتنكُّ
دُ  ة على أىل املدينة"؛ إْذ أنَكر على ى 189تبُن السن الشيباينُّ ) حُممَّ ( يف "كتاب اُلجَّ

تارٌِك لرواية الكوفيُّْت يف اإلمام ماِلٍك روايَتو عن َعطاٍء اخلراساينّْ عن سعيد بن املسيب؛ وىو 
قام أ نْ إو  ،ربع قصر الصالةأمن  قلّ أقامة إذا مجع على إ :املدينة ىلُ أوقال َمنهجو؛ قال: "

باألربع؟  خذمتُ أكيف   :بن السن قال حممدُ  .الصالة مَتَّ أربع أقامة إمجع على أ نْ إا فحينً 
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 سانيِّ ار الخُ  عن عطاءٍ  نسٍ أ بنُ  رواه مالكُ  :قالوا ،بغنا ذلك عن سعيد بن املسيّْ لَ ب َ  :قالوا
 .بعن سعيد بن المسيّ 

عن  "ربعاأل"كم ىذا يف ىذه مَ لْ  عِ خذمتُ أفقد  ؛كٌ خربنا بذلك مالِ أفقد  :قيل هلم
 نَ مِ ىذا لَ  نَّ إ ؛ثره عن سعيد بن املسيبأا منكم يحدً أومل يبلغ  ،راسانىل خُ أمن  لٍ رجُ 
ون وتروُ  ،ذون بهاخُ أوال ت ،ىل الكوفةأية وامون عن رِ زعُ بون فيما تَ رغَ نكم تَ إ !بجَ العَ 
كم قيهُ مون فَ وىو فيما تزعُ  عوا ّٔذا الديثِ سمَ كيف مل تَ   !ىل الكوفةأ نْ ذ مِ خُ أن يَ عمَّ 

 عطاءٍ  بَ يْ بذلك عَ  دْ رِ أُ  مل ينّْ إا مَ أ .ساينار ونو عن عطاء اخلُ حىت تروُ  ،ببن املسيّ  سعيدُ 
معرفتكم بقول  ةَ لَّ وقِ  ،قولكم بَ يْ كم عَ بصرّْ نُ  نْ أردنا أا ولكنَّ  ؛كان عندنا لثقة  نْ إو  ،ساينّْ ااخلر 

ا يف بو الناس كثَتً  ىبتلوىو دما يُ  ،صحابكمأن قول لوه مِ هَ ٕتَ  نْ أوىذا دما ال ينبغي  ؛قيهكمفَ 
 .1..."صحابكمأن قول رون ّتهلو مِ عذَ ض الذي تُ الغامِ  نَ وليس ىذا مِ  ،سفارىمأ

د بن ا لسن الشيباين، بياٌن ِلَمسلك ماِلٍك وأصحابو، ويف ىذا النصّْ العزيز عن حممَّ
ا َوَجد ماِلًكا احتاج يف الرّْواية لديث سعيِد بن  ِمن ترك أخبار الكوفيُّْت؛ فإنَّ الشيباينَّ َلمَّ
بهم لروايات  املسيب إىل عطاٍء اخلراساين، أنكر عليو ذلك، ِلَما َعِلمو عنو وعنهم ِمْن تنكُّ

بعد ذلك عن رُجل ُخراساين عن سعيد بن املسّيب، وىو فقهيُهم الكوفيُّْت، مُثَّ يَروون 
م؛ أفلم َيُكن يف املدينة َمن ينقل عن سعيٍد وضَمَفظ عنو، حىت ضُمتاج فيو إىل َعطاء  املقدَّ

ُت؛ وىم عن الكوفيّْ  مَ لْ اخلراساين! كما أنكر عليهم كيف يَ ْرُوون عن رجٍل يَ ْروي ويقبل العِ 
 وفيُّْت!يَرَغبون عن رِوايات الك

ويف ىذا إنكاٌر ِمن حممد بن السن ملنهج أىل املدينة يف تركهم أخباَر الكوفيُّْت. 
وحممُد بن السن ِمَن العارِفُت ملذاِىب أىل املدينة، وخاصًَّة مذىَب مالك؛ فهو دمن أَخَذ 

 . وروايُتو للموطأ مشهورٌة.2عنو "املوطأ"، وَمَكث يف املدينة ثالث سنُت، يف سبيل ذلك
                                                        

حممد بن السن الشيباين، الجة على أىل املدينة، )ٖتقيق مهدي الكيالين، عامل الكتب، بَتوت،  -1
. ودما ينتقد على حممد بن السن، أنَّ عطاء، وإْن كان خراساينَّ األصل، فهو 1/169ى (، 1403، 3ط

 .21/2يف الشاميُّْت. انظر: التمهيد معدوٌد 
 .9/135الذىيب، سَت أعالم النبالء،  -2
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م قبُل ما نَ َقلو حممد بن السن عن ماِلٍك ِمِن استضعافو ألحاديث أىل العراق،  وقد تقدَّ
 وتنزليهم منزلَة أىل الكتاب.

ى ( أنَّ ِمن منهج ماِلٍك الذي ُعِلَم 386وقرَّر الشيُخ ابُن أيب زيد القَتواين )ت [2]
َبو عن الرّْواية لديثه م؛ قال رَحو اهلل يف مسألة "أقّل عنو، َترَكو لرواية الكوفيُّْت، وتنكُّ

: -عليو، أنَّ ماِلًكا تَِبَع فيها أبا َحنيفةَ  الصداق"، حيث َزَعم فيها الظاِىريُّ املردودُ 
قطع اليُد فيو"؛ ...وقولُو عنو: "إنو أَخَذ ذلك ِمن قول أيب حنيفة، إْذ ال صُميزه إال ٔتا تُ »

ا أْن يأخذ ماِلٌك فَلَعْمري لقد واَفَق أبو حنيفة ماِلًكا في ىذا ، وهلما يف ىذا َسَلٌف؛ وأمَّ
كان بَعيًدا ِمَن األخذ عن الكوفيِّين الحديَث، فهذا بَعيٌد؛  ،قوَلو ِمن رأي أيب حنيفة

فكيف برأي أبي حنيفة! قال مالك: "َلْم يَأُخْذ أوَّلونا عن أوَّليهم؛ فكذلك 
أْو َيْجهُلو أىُل الِحجاز: »وتأويلو:  يف أْوجو تَ ْرك الديث وقال ابُن أيب زيدٍ  .1«"!آِخرونا

 .2«َمْعِدن العلم، ويُغِرُب بو غيُرىم، فيعترض بهذا ريٌب في قَبولو
م. وبُتَّ َسَبَب ذلك، وىو عن الكوفيُّْت رِواياهتِ  َترَكو األخذَ  كٍ فابُن أيب زيد يَعُزو ملالِ 

م، يُدِخل َقْدًحا فيو؛ إْذ كيف طَمفى أنَّ انِفراَد غَت اِلجازيُّْت بالديث، دمَّا ال أصَل لو عنه
ام.  عليهم ذلك، واِلجاُز ىو َمعِدُن الِعلم، فُيغِرب بو عليهم غَتُىم ِمْن أىل الِعراق أو الشَّ

 -ادعى ُت، وبالغ يف اإلنكار عليهم، و ى ( للمالكيّْ 456زاه ابُن َحزم )وىو ما عَ  [3]
فقال يف كتاب "اإلحكام" يف ِسياق  ضهم يف التعويل على ىذا األصل؛قُ اتن -على عادتو 

. 3!«وفةالكُ  أىلِ رواية  نْ مِ  حيحَ ون الصَّ ردُّ وىم يَ  ؛كوفيةٌ وىي رواية »ردّْه على املالكيُّْت: 
 ظَتَ اليت ال نَ  وايات أىل الكوفةنون رِ وىِ يُ  المالكيين ب أنَّ جَ العَ  نَ ومِ وقال يف "احمللَّى": "

ن مِ  ىل املدينة أصحَّ منها أصال، فما نعلم أل ة أصحَّ وايات أىل املديندون يف رِ هلا، وال صمَ 
سود وعلقمة ومسروق عن عمر بن براىيم عن األإرواية سفيان الثوري عن منصور عن 
                                                        

عدي يف  /أ. وقول مالك ذكره كذلك ابنُ 110ابن أيب زيد القَتواين، الذب عن مذاىب مالك  -1
 .1/88الكامل 

 /ب.9ابن أيب زيد القَتواين، الذب عن مذاىب مالك  -2
 .2/284 )دار اآلفاق اجلديدة، بَتوت(يف أصول األحكام،  اإلحكامابن حزم،  -3
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ا فيَ  ،املنتشر كويفّّ  وابنُ ى": ".... وقال يف "احمللَّ 1"اخلطاب وعائشة أم املؤمنُت وابن مسعود
 نْ مِ  كوا هلا املشهورَ َر هم ت َ تْ فإذا وافقَ  ،أىل الكوفة روايةَ فون ضعِّ يُ  ال يزالون !ُتا للمالكيّْ بً جَ عَ 

 .2!"روايات أىل املدينة
مُت من ، وللمتقدّْ ك بن أنسٍ افعي يف القدمي، وملالِ للشَّ  ى (458) ا البيهقيُّ زَ وعَ  [4]

 .3أىل الجاز: استضعاف حديث العراقيُت، الذي ال أصل لو يف اِلجاز
كر عن ذْ ل ىذا يُ وألجْ ...» ذب يف الكوفة:ن انِتشار الكَ بيا تيمية يف ابنُ وقال  [5]

 .4«راقة أحاديث أىل العِ ون بعامَّ حتج  هم لم يكونوا يَ ه من أىل المدينة أنَّ وغيرِ  كٍ مالِ 
 ففيو تنصيٌص على سبب ىذا املنهج، وىو كثرُة الَكِذب يف َحديث الِعراقيُّْت.

 والذي ُيستخَلص ِمَن النصوص السَّابقة:
حديث أىل  تركَ  كٍ ب حممد بن السن وابن أيب زيد وابن حزم، إىل مالِ َنسَ  -

 ُت عموًما.حديث العراقيّْ  تركَ  كٍ وابن تيمية إىل مالِ  البيهقيُّ  بَ سَ الكوفة. ونَ 
َنسب حممد بن السن ىذا املنهَج ألىل املدينة، ٔتَن فيهم ماِلٌك. وينسبو ابُن  -

مُت ِمن أىل الجازُت. أمَّا البيهقي فينسَحزم للمالكيّْ  وللشافعي يف  بو إىل ماِلٍك واملتقدّْ
 ة إىل أكثر اِلجازيُّْت.. وَنَسبو ابُن تيميَة إىل ماِلٍك وغَته من أىل املدينة، ونسبو مرَّ القدمي

                                                        
 .3/62ابن حزم، احمللى، )ت أَحد حممد شاكر، دار الفكر، بَتوت(  -1
 .88-7/87ابن حزم، احمللى،  -2
 .528-1/526 ى (،1390، )ٖتقيق السيد أَحد صقر، دار الًتاث، القاىرة، مناقب الشافعيالبيهقي،  -3

عن البيهقي، يف: تاريخ دمشق، )ٖتقيق علي شَتي، دار الفكر، وانظر قريبا منو ما نَ َقَلو ابُن عساكر 
 .51/386ى ( 1419بَتوت، 

الفتاوى"، )مجع:عبد الرَحن بن حممج  جمموع"ة أصول مذىب أىل املدينة، ضمن حَّ صِ ابن تيمية،  -4
، منهاج السنة 4/426. وانظر كذلك: جمموع الفتاوى 20/316 ى (،1416بن قاسم، جممع امللك فهد، 

 ى (1043)الرئاسة العامة إلدارة البحوث العلمية، الرياض،  ، ورفع املالم عن األئمة األعالم2/284لنبوية ا
، )ٖتقيق علي الدخيل البن القيم ،الصواعق املرسلة :. وانظر242-20/241آّموع  :، وىي ضمن20

 .2/557ى ( 1408اهلل، دار العاصمة، 
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 ِجهاٌت ِمَن النْقد في ِنسبة ىذا األصل لماِلٍك. :الفرع الثاني
م َعْزُوه لإلمام ما  ِلٍك ببعض األمور:وقد يُعتَ َرُض على ما تقدَّ

: إنَّ ماِلًكا مع ِقلَّة ما رواه عن العراقيُّْت، فإنو قد روى على ِجَهة الِقلَّة عن أوَّال
بعضهم. وىذا قد يَُدلُّ على نقد املنهج املنسوب لو، ويقضي بأنَّ ماِلًكا مل َيُكن عارِفًا َ٘تاَم 

رَبىم، واستثبت ِمن ثقتهم، فإنو يَ ْروي املعرفة برجال العراقيُّْت الرواِة ألخبارىم، لكنو إْن خَ 
ن َرَوى عنو من العراقيُّْت:  وأيوب  [2]عبد اهلل بن إدريس األْوِدي الكويف،  [1]عنهم. فِممَّ

خارق البصري. [4]وَحيٌد الطَّويل البصري،  [3]السختياين البصري، 
ُ

 وعبد الكرمي بن أيب امل
من الكوفيُّْت إال عن عبِد اهلل بن إدريس وال يُعَلم أنَّ ماِلًكا َرَوى عن أَحٍد  [1]

 :اأَلْودي، وىو بعُد دمَّن أَخَذ عن ماِلٍك وَجَرى على مذاىبو وتتلمذ لو
 دريسإبن أنس، عن عبد اهلل بن  مالكُ ، أنبانا القزَّاز معن بن عيسىفقد روى 

إىل عبد  اباخلطَّ  بنُ  عمرُ  ثَ عَ براىيم، عن أبيو قال: ب َ إ، عن شعبة، عن سعد بن ودياأل
الذي  ما ىذا الديثُ "فقال:  ؛نصاريسعود األداء وإىل أيب مَ رْ اهلل بن مسعود وإىل أيب الدَّ 

 .1هم باملدينة حىت استشهدسَ بَ فحَ  !"؛ى اهلل عليو وآلو وسلم؟رون عن رسول اهلل صلَّ كثِ تُ 
. نٌ عْ إال مَ  كٍ رويو عن مالِ ال يَ  وىذا الديثُ »: قال ابُن عدّي بعد ىذه الرّْواية

، وىو وىو كوفي  ، دريسإين إال عن عبد اهلل بن من الكوفيِّ  دٍ حَ أو عن رْ لم ي َ  ومالكٌ 
وقد  ...ى عنووَ فرَ  ؛وافضوفي التشديد على الرَّ  ،ركِ سْ في تحريم المُ  ...ىبوذْ على مَ 

                                                        
اخلليلي، . ورواه: 4/28ى (، :4:9ساوي، دار الرشد، الرياض، ٖتقيق مازن السر ، )الكاملابن عدي،  -1

الرامهرمزي يف رواه . و 1/213 ى (1409، )ت حممد إدريس، مكتبة الرشد، الرياض،  "اإلرشاد"منتخب 
: حدثٍت أبو ؛ قال(553) ى (،1404، )ت حممد عجاج اخلطيب، دار الفكر، بَتوت، احملدث الفاصل

. ..اهلل بن جعفر بن ضمِت بن خالد الربمكي الشيخ الصاحل ثنا معن بن عيسىعبد اهلل بن الربي ثنا عبد 
 ."ومل يكن لُعَمَر حبسٌ  ؛هم الديثعَ ن َ مَ  :يعٍت" :قال أبو عبد اهلل بن الربي
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، مث "يهمرِ رونا عن آخِ روي آخِ كذلك ال يَ   ،يهملِ لونا عن أوَّ أوَّ  وِ رْ كما لم ي َ ": كٌ قال مالِ 
 .1«ى عنووَ رَ 

 : ا ا واحدً روى عنو حديثً  ؛ُت غَتهمن الكوفيّْ  دٍ حَ أعن  كٌ مالِ  وِ رْ ومل ي َ »وقال اخلليليُّ
 فقٌ تَّ مُ  ثقةٌ  ،ديوْ عبد اهلل بن إدريس بن يزيد األ»وقال:  .2...«وىو غريبٌ  ؛د بو معنٌ تفرَّ 

 .4«كن تالمذة مالِ مِ »، وقال: 3«وى رأيَ رَ وكان ي َ  ،كٍ روى عن مالِ  .عليو
م التنصيصُ  فهذه عليو  الرّْواية عن عبد اهلل بن إدريس ال تَنُقض األصَل الذي تقدَّ

د يف الرّْواية هلا.  نن اليت يُتشدَّ ِمن مالك؛ فإنَّ اخلرَب الذي رواه ماِلٌك عنو ليس ِمَن السُّ
 رد بُسنن ال أصَل هلا يفنفَ ُت، كان يف األخبار اليت تَ راقيّْ ألخبار العِ  كٍ إنكار مالِ  وغالبُ 

لم وخَمرِجو. مث إنَّ عبد اهلل بن إدريس دمَّن َخرَبه ماِلٌك وَوِثَق بو، فهو املدينة َمعِدِن العِ 
تلميُذه؛ فال يُدافع ىذا ما َسَبق البياُن عنو ِمْن منهج ماِلٍك يف ترك أخبار الكوفيُّْت. ومع 

ذه الرّْواية عنو. على ىذا، ترى كيف أنَّ األئمة نصُّوا على تفرُّد َمعن بن عيسى عن ماِلٍك ّٔ
 ان.دنيَّ ُت، فسعُد بن إبراىيم وأبوه مَ ن رواية املدنيّْ  ىو مِ أصل اخلرَب  أنَّ 

، وىو َبصريّّ ِمن أىل الِعراق. أيوَب السختيانيكما َرَوى اإلماُم مالٌك عن   [2]
م قوُل ماِلٍك عندما أنَكر عليو املخزوميُّ روايتو عن أيوب، وىو ِمْن غَت أ ىل وقد تقدَّ

لَعِلمُتم أنو َيستحقُّ أْن يُ ْرَوى عنو؛ كان أيوُب ِمَن  ،: "أَما إنَّكم لو رأيُتم أيوبَ -املدينة
 .5العاِلمُت العاِملُت اخلاِشعُت!"

                                                        
. وانظر: شرف أصحاب الديث، للخطيب، )ت حممد سعيد أوغلي، دار 1/82الكامل ابن عدي،  -1

 .87إحياء السنة النبوية، أنقرة(، 
 .1/213 ى (1409، )ت حممد إدريس، مكتبة الرشد، الرياض،  "اإلرشاد"منتخب اخلليلي،  -2
 .1/234 "اإلرشاد"منتخب اخلليلي،  -3
 .1/214 "اإلرشاد"منتخب اخلليلي،  -4
 .116، ، )ٖتقيق رضا بوشامة، أضواء السلف، الرياض(أمساء شيوخ مالك بن أنسابن خلفون،  -5

الكمال ملغلطاي، )ت عادل بن حممد، وأسامة بن إبراىيم، الفاروق الديثة، وانظر: إكمال هتذيب 
إال  دٍ ناكم عن أحَ ثْ ما حدَّ " :أهنما قاال وشعبةَ  كٍ عن مالِ  ر أبو أسامةَ كَ ذَ . و 2/322ى (، 1422القاىرة، 

 جَّ حَ " :لفقا ؟السختياين ن أيوبَ مِ  مىت مسعتَ  :كٌ سئل مالِ  :سيْ وَ أيب أُ  وقال ابنُ  ."أفضل منو وأيوبُ 



 يد. حامت با --------------------لتحقيق يف منهج ترك أخبار غَت الجازيُت ا

 

- 104 - 

 

وِلماِلٍك عنو حديثان ُمسَندان يف رواية ضمِت بن ضمِت. ولو عند غَت ضمِت عن أيوَب 
 مالٌك عنو يف املوطأ: أربعةَ  ار اليت رواى. فيكون َعَدُد األخبا1حديثان آَخران يف الجّْ 

اللََّذْين مل  -وشما يف املعٌت نفسو  -أحاديث. وأفاد ابُن عبد الرب أنَّ الديثُت األخَتين 
ل 2أ، دمَّا َطَرحو مالك بأَخَرٍة من كتابويَروشما ضمِت يف روايتو للموطَّ  . على أنَّ الديث األوَّ

واه ماِلٌك ِمن طريٍق آَخَر؛ فقد رواه: عن داوَد بِن اُلصُت الذي رواه مالٌك عن أيوَب، قد ر 
وملاِلٍك عن أيوَب ِمَن  .3عن أيب سفيان موىل ابن أيب أَحد أنو قال مسعت أبا ىريرة يقول...

 .5، ولو أثٌر موقوٌف على ُعَمَر بِن عبد العزيز4املوقوفات عن بعض الصَّحابة أربعُة أخبار
ا َعِلَم َوثاقَة أيوَب، فروايُة مالك عن أيوَب، هل ا داللة كبَتٌة يف ىذا املقام: فماِلٌك َلمَّ

 ورِْفعَة شأنو يف الِعلم والتثبُّت، روى عنو وأَخَذ منو.
من  ىين حديث أيوب مِ  كٌ رواشما مالِ  األحاديث األربعة املسندة اليت ظ أنَّ لحَ يُ و 

ي علمو قوّْ ا فيو، وكان يُ . وماِلٌك كان حسن الرأي جدِّ د بن سيرينمحمَّ  أيوب عن رواية
رآه قريًبا يف علمو إىل املدنيُّْت؛ قال مالك: "كان ابُن سَتين أشبَو الناس  وذلك أنو ؛ومعرفتو

. وكان مالك يقوي علمو بالبيوع، ويشبهو بسعيد بن 6بأىل املدينة، يف ناحية ما يأخذ بو"

                                                                                                                                  
 ؛ى حىت أرَحوكَ م بَ صلى اهلل عليو وسلَّ  ر النيبَّ كَ غَت أنو كان إذا ذَ  ؛أرمقو وال أمسع منو فكنتُ  ،ُْت ت َ جَّ حَ 

 :ا يقولمالكً  ومسعتُ  :قال ".عنو كتبتُ   ؛صلى اهلل عليو وسلم و للنيبّْ وإجاللَ  ،منو ما رأيتُ  ا رأيتُ فلمَّ 
 .1/340". التمهيد لسختياينا ن أيوبَ ا مِ ة خَتً يف العامَّ  ما رأيتُ "
 .1/341ابن عبد الرب، التمهيد  -1
 .1/389ابن عبد الرب، التمهيد  -2
ى (، كتاب الصالة، باب 1417مالك، املوطأ، )ٖتقيق بشار معروف، دار الغرب اإلسالمي، بَتوت،  -3

 .248ما يفعل َمْن سلَّم ِمن ركعتُت ساِىًيا، رقم 
، )عن 1257)عن ابن عباس وابن عمر (،  1046عمر بن اخلطاب(،  )عن 537مالك، املوطأ، رقم:  -4

 )عن عمر بن اخلطاب(. 2646ابن عباس(، 
 (.646مالك، املوطأ، )رقم  -5
 .1/40عياض، ترتيب املدارك  -6
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 ذَ ب، ومنو أخَ  من ابن املسيّْ املسيب؛ قال مالك: "مل يكن بالجاز أعلم بالبيوع يف التابعُت
 .1َتين"د بن سِ ن حممَّ ومل يكن باملشرق أعلم ّٔذا مِ  ؛البيوع لمَ عِ  بيعةُ رَ 

. وملاِلٍك عنو يف "املوطأ" ستةُ ُحميٍد الطَّويلوَرَوى مالٌك عن  [3]  ، وىو بصريّّ
مالك عن َحيد واملالحظ أنَّ كلَّ ما رواه  .3. ولو عنو فيو رِوايتان موقوفتان2أحاديث ُمسندة

الطويل، املسنَد واملوقوَف، ىو ِمن طريق َُحيٍد عن أنس بن مالك، صاِحِب رسول اهلل صلَّى 
 اهلل عليو وسلَّم.

. روى ماِلٌك عنو عبد الكريم بن أبي المخارق البصريوَرَوى مالك عن  [4]
. أمَّا ما رواه عنو 5اس. وروى عنو أثرًا موقوفًا على ابِن عبَّ 4مرفوًعا، فيو ثالثُة أحاديث ُمرسلة

. وعبُد 6"حاحصِ  جوهٍ ن وُ د مِ ستنِ وتَ  ،ن غَت روايتوصل مِ تتَّ عنو مرفوًعا، فهي أحاديُث "
الكرمي ىذا ِمَن الرُّواة املتفق على تضعيفهم عند أىل الديث، وقد ُعِذَل ماِلٌك يف الرّْواية 

ل عنهم. وُعِذَر عنو؛ ِلَما ُعلم عنو ِمن انتقاِد َمْن يَ ْروي عنو، وٗتَتُّ الّشي وخ الذين يَتحمَّ
ة، ومل يكن ِمن أىل بَ َلده،  ماِلٌك، بأنو قد اغتَ رَّ ِمن عبد الكرمي بَسْمتو، حُت َلِقَيو ٔتكَّ

ا ر فيو عنو ترغيبً كَ وإسما ذَ  ،ئووطَّ ا يف مُ مً كْ حُ . على أنو مل يَ ْرو عنو، "7فيعرفو؛ فَرَوى عنو
 .8"الضْ وفَ 

 َبق البياُن عنو:والذي َنستخلصو من ىذا الذي سَ 

                                                        
 .18/249. وانظر: البيان والتحصيل 6/34ابن أيب زيد، النوادر والزيادات،  -1
 .2791، 1808، 1570، 1345، 894، 808مالك، املوطأ، رقم:  -2
 .1512، 214مالك، املوطأ، رقم:  -3
 .436مالك، املوطأ، رقم:  -4
 .330مالك، املوطأ، رقم:  -5
 .20/65ابن عبد الرب، التمهيد  -6
 .20/65ابن عبد الرب، التمهيد  -7
 .20/65ابن عبد الرب، التمهيد  -8
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أنَّ خُمالفة ماِلٍك ملنهجو يف ترك أخبار العراقيُّْت، اسُتثنيت يف َمواضع يف حقّْ  -
الَبصريُّْت دون الكوفيُّْت، فماِلٌك َرَوى عن البصريُّْت يف "املوطأ"، ومل يَ ْرِو قطُّ عن الكوفيُّْت 

م البياُن فيو، ومل يَ ْرِو عنهم خارَِج "املوطَّأ" ُسنًَّة ِمَن السُّ  نن، ومل يَ ْرو عنهم ُمطَلًقا إال ما َتقدَّ
َنن.  عنو ِمن روايتو عن تلميذه عبِد اهلل بِن إدريَس األْوِديّْ أثرًا ال تعلُّق لو بالسُّ

وىذا ِمْن ماِلٍك يدلُّ على أنو يَ َرى أنَّ حديث العراقيُّْت ِمن جهة اجلملة دمَّا صمَُِب 
ص التحوُُّط لو، واألصُل فيو َعدَ  ُم الثّْقة بو، خاصًَّة إْن مل يكن لو أصٌل يف املدينة. وترخُّ

َغل يف حديثهم، ومع ذلك  ماِلٍك يف الرّْواية عن العراقيُّْت خمصوصٌة بأىل البصرة، لِقلَّة الدَّ
فماِلٌك مل ُيكِثر ِمَن الرّْواية عنهم، فالذي َرَوى عنهم منها، وعوَّل على حديثهم: أيوب 

على َحيٍد أكثر، وروايتو عنو أوفر. وىذا االستثناُء ِمَن األصل العامّْ عنده ال وَحيد. وتعويُلو 
يَنقضو. بل ىو دالّّ على أنَّ رِوايات البصريُّْت أصلُح ِمن روايات الكوفيُّْت، وىي بعُد حَملُّ 

 وطَّأ".انِتقاٍد وَنَظر؛ لذلك تراه َطرََح َحِديَثُت ِمْن أحاديث أيوَب بعد روايِتو هلما يف "امل
نسبة ىذا األصل لإلمام ماِلٍك، ما رواه ابُن أيب  على بو : ودما ظُمِكن االعًتاضُ ثانًيا

 مسعتُ  :ي يقولعمّْ  قال مسعتُ  ،- بن وىبابن أخي ا -أَحد بن عبد الرَحن حامت، نا 
 :قال !".اسليس ذلك على النَّ " :فقال ،لُت يف الوضوءجْ ئل عن ٗتليل أصابع الرّْ ا سُ مالكً 

ثنا حدَّ " :قلتُ  ؟".وما ىي" :فقال !ةنَّ عندنا يف ذلك سُ  :لو فقلتُ  ،الناس فَّ و حىت خَ كتُ فًت 
  ث عن يزيدَ و بن الارِ رُ مْ هليعة وعَ  وابنُ  بن سعدٍ  يثُ اللَّ 

َ
عافري عن أيب عبد بن عمرو امل

م و وسلَّ اهلل صلى اهلل علي رسولَ  رأيتُ " :قال ،اد القرشيعن املستورد بن شدَّ  يّْ لبُ الرَحن الُ 
إال  بو قطُّ  وما مسعتُ  ؛نٌ سَ ىذا الديث حَ  إنَّ " :فقال ".جليودلك ٓتنصره ما بُت أصابع رِ يَ 

وروى : "رّْ عبد الب َ  قال ابنُ .1فيأمر بتخليل األصابع ،سألو بعد ذلك يُ مث مسعتُ  !".اعةالسَّ 

                                                        
لرَحن املعلّْمي، دائرة املعارف العثمانية، َحْيدر ابن أيب حامت، تقدمة اجلرح والتعديل، )ٖتقيق عبد ا -1

، ومن طريق ابن أيب حامت، رواىا: البيهقي يف السنن الكبَت، 32-31(، ص/1952آباد الدَّْكن، اهلند، 
(. وروى اخلليليُّ يف 364/رقم1ى ( )1424)ت حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بَتوت، 

هجعن  "اإلرشاد" بن عمر الفقيو، وحممد بن سليمان، والقاسم بن علقمة، وصاحل بن عيسى،  ، وعليّْ دّْ
عن ابن أخي ابن وىب، ٓترب قريب منو. لكن سند اخلرَب الذي رواه ابن وىب  قالوا: حدثنا ابن أيب حامت
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رب يف . وذََكر ابن عبد ال1"أمرهي"ومل يقل  "،و يعمل بوفرأيتُ " :ه عن ابن وىبغَتُ 
 .2"ضوئود ذلك في وُ تعهَّ و يَ رأيتُ ... بن وىباعن  يَ وِ وقد رُ "االستذكار": "

فُيؤخذ ِمن اخلرَب ىذا، أنَّ مالًكا ضَمتجُّ بأخبار غَت اِلجازيُّْت، فها ىو قد َرَجَع إىل 
. وىذا يَدَفع أْن يكون ماِلًكا َيستضِعف كلَّ خرَبٍ ِمن غَت رواية  خرَبٍ خَمرُجو ِمصريّّ

جازيُّْت. وىذا يُقوّْي أنَّ ماِلًكا مل يكن طَمرُب حديَث غَت اِلجازيُّْت، فإْن ىو َوَقَف على الِ 
 خرَبٍ صحيٍح ِمن حديث غَت َمدينتو، قَِبَلو وداَن اهلَل بو.

داللة  و، ليس فيلكْن قد يُعًَتض على ىذا، بأنَّ تعويلو ىنا على ىذا اخلرَب املصريّْ 
ابن  أخبار الكوفيُّْت. ورٔتا كان اخلبَ ُر الذي رواه لو كلّْها، خاصَّةً   بول أخبار األمصارعلى قَ 

ِمن حديث املصريُّْت فيو زيادُة احِتياٍط يف العبادة، فرأى ماِلٌك ُحْسَن األخذ بو، وقد   وىبٍ 
كان حوَّاطًا لدين اهلل. مث إنو قد اخُتِلَف على ماِلٍك يف ىذا اخلرَب، فقد ُرِوي عنو أنو أفىت 

كاية ِمن ر يف الِ ة نفسو. كما يظهر أنَّ ما ذُكِ خليل، وُرِوي عنو أنو َعِمل بو يف خاصَّ بالت

                                                                                                                                  
حدثنا الليث بن سعد، وعمرو بن الارث، وابن هليعة، عن أيب اختلف؛ ففي "اإلرشاد" وقع السند: 

". جليكَ ل أصابع رِ لّْ خَ  ،أتَ إذا توضَّ "م قال: النيب صلى اهلل عليو وسلَّ  ن عقبة بن عامر، أنَّ عشانة، ع
". ناآل الَّ إ ّٔذا الديث قطُّ  ما مسعتُ " :وقال ِل .صابعفيأمر بتخليل األ ،سأل عنوو بعد ذلك يُ فرأيتُ 

 اى . وأبو عشانة، ىو حي بن يؤمن املعافري املصري.
، 1473-4/1472خبَ َر ابن َوىب، وىو ِمن طريق املستورد. )ابن عبد الرب، االستيعاب  وذََكر ابن عبد الرب

. والظاىر أنَّ روايتو ِمن طريق كتاب ابن أيب حامت(. كما روى الكايَة 24/259ت البجاوي، التمهيد 
ِمن ( ِمن طريق حممد بن الوليد عن ابن أخي ابن وىب، وفيها الديُث 1/95)الميدي يف "اجلذوة" 

 طريق املستورد.
(، 40(، والًتمذي )رقم148وانظر حديَث ابن هليعة عن يزيد بن عمرو املعافري يف: سنن أيب داود )رقم

  (. وانظر ما سيأيت يف تعليل متابعة الليث وعمرو بن الارث البن هليعة.446وابن ماجو )رقم
 .24/259ابن عبد الرب، التمهيد  -1
، )اعتٌت بو سامل عطا، وحممد معوض، دار الكتب العلمية، بَتوت، ابن عبد الرب، االستذكار -2

 .1/141ى (، 1421
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. وفيو دليٌل على َعَدم ضْبط 1ُمتابعة اللَّيث بن سعد وَعمرو بن الارث، البن هليعة، ُمعلَّةٌ 
ِلٍك رَحو راوي الكاية أمَتَّ َضْبط. لذلك ال َيصحُّ التعويُل عليها يف َردّْ ما استفاض عن ما

 ٗتليلُ  وليس عليو": كٍ وىب وابن نافع عن مالِ  قال ابنُ يف "آّموعة" البن عبدوس: اهلل. و 
 .2"!يف اجَلفاء والُغُلوّْ  رَ ضوء أو ُغْسل، و ال خي ْ جلُت يف وُ أصابع الرّْ 

: يف القصَّة اليت كانت بُت ماِلٍك وبُت بعض اخلَُلفاء ِمن بٍت العبَّاس، يف تعميم ثالثًا
عف ىذا األصل عن ماِلٍك، أو تأويلو، أو ُرجوعو : ما يَُدلُّ على ضَ -َمل ٔتا يف املوطَّإالعَ 

 قتْ بَ الناس قد سَ  فإنَّ  ؛املؤمنُت ال تفعل يا أمَتَ عنو. فقوُل ماِلٍك يف بعض الرّْوايات عنو: "
ن و مِ بوا نُ ودا ،وا بولُ مِ إليهم وعَ  قَ بَ ٔتا سَ  قومٍ  كلُّ   ذَ وأخَ  ،ورواياتٍ  عوا أحاديثَ ومسَِ  ،هلم أقاويلُ 

 ؛ديددوا شَ قَ ا اعت َ ىم عمَّ ردَّ  وإنَّ  ؛م وغَتىمى اهلل عليو وسلَّ الف أصحاب رسول اهلل صلَّ اختِ 
: إقراٌر ِمن ماِلٍك، أنَّ أىل -3"ألنفسهم دٍ لَ ب َ  كلّْ   وما اختار أىلُ  ،اس وما ىم عليوالنَّ  عِ فدَ 

َنن عن رسول اهلل صلَّ  ى اهلل عليو وسلَّم، فقد تفرَّقت الصَّحابة يف املدينة مل َيستوِعُبوا السُّ
حابة األمصار، وَرَوْوا فيها أحاديَث، فَعِمل أىُل تلك األمصار ٔتا َسَبق إليهم ِمن أقوال الصَّ 

نَّة مل يَ َقع لغَتىم. ولو   ٍ ِمَن السُّ وما َرَوْوه ِمن أخباٍر؛ لذلك فقد اختصَّ كلُّ ِمْصٍر بَقْدٍر ُمعُتَّ

                                                        
متابعة الليث بن سعد وعمرو بن الارث البن هليعة، دما َتكلَّم فيها ابُن َحَجٍر كالًما جيًّْدا؛ قال يف  -1

، ُمعلًّْقا 13/177ى ( 1415"إٖتاف املهرة"، )ٖتقيق مجاعة من الباحثُت، جممع امللك فهد، املدينة النبوية، 
حممد بن الربيع  و[عن]ث بو، ا من أَحد بن عبد الرَحن، فقد حدَّ طً لَ وأظنو غَ على رواية ابن أيب حامت: "

عن ابن هليعة.  رقٍ ن طُ ابن هليعة، وأخرجو مِ  ر غَتَ فلم يذكُ  ،"صرَ حابة الذين نزلوا مِ اجليزي يف كتاب "الصَّ 
ىب، عن ابن هليعة، عبد اهلل بن عبد الكم، كالشما عن ابن وَ وعن يونس بن عبد األعلى وحممد بن 

". وىذا ما يُؤيّْد قول الًتمذي: ن ابن هليعة قدظماع مِ يو، ألنو مسَ قوّْ ه. نعم رواية ابن وىب لو دما تُ حدَ وَ 
 "َحَسٌن َغريٌب، ال نعرفو إال ِمن حديث ابن هَليعة".

د الفتاح اللو وآخرين، دار الغرب اإلسالمي، بَتوت، ابن أيب زيد، النوادر والزيادات، )ٖتقيق عب -2
 .24/257، والتمهيد 1/141، وانظر: ابن عبد الرب، االستذكار 36-1/35م(، 1999

ى (، 1421رواىا: ابن سعد يف الطبقات الكبَت، )ت علي حممد عمر، مكتبة اخلاذمي، القاىرة،  -3
 .79-8/78لذىيب، سَت أعالم النبالء ، وا2/72. وانظر: عياض، ترتيب املدارك 7/573/9129
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أىل  ن اخلليفة إلزامَ بول مِ د يف القَ ا تردَّ مَ م، لَ الالزِ  املدينة ىو القّ  ما عليو أىلُ  ى أنَّ رَ كان ي َ 
 إ.باملوطَّ  لَ مَ األمصار العَ 

 :بأمرين، وقد يُرد  على ىذا
ليس   : مل يَ َر ماِلٌك إلزاَم أىل األمصار ٔتا يف املوطَّأ، ألنَّ ما فيو ِمَن أحكامٍ األوَّل

ام القطعية اليت صَمزم مالك فيها برأي؛ ففيو كثٌَت من املسائل بيل األحككلُّها ِمن قَ 
ُت أنفسهم؛ فلم و فيها، وفيها اخلالُف بُت املدنيّْ نفسِ  كٍ االجتهادية اليت اختلف قول مالِ 

اخلالف يف  نَ يكن ِمَن الصواب إلزاُم أىل األمصار ٔتا ال يَلَزُمهم يف ِدين اهلل. وكثٌَت مِ 
 ؛هم، وَعِملوا على ُمقَتضاىاأقاويلَ عنهم ، فَورِثوا ن الصَّحابة الذين نَ َزلوىاا ُوِرث عاألمصار دمَّ 

فكان إْخراُجهم عنها ِمَن الفساد، خاصًَّة أنَّ كثَتًا منها يَ تَّصل ٔتسائل اجتهاديٍة ال صَمزِم 
، و ّٔا. ورأى ماِلٌك ببصَتتو، أنَّ املوازنة بُت صالح توحيد الناس على "املوطإ"ماِلٌك نفسُ 

حَ  مع ما فيو ِمن إْلزاٍم  ؛الفساد على ذلك الصَّالح وبُت الفساد الداخل عليهم، يُظِهر َترجُّ
 اخلالف فيها. عُ سَ يَلزم يف بعض ما َوَرد يف "املوطإ" من مسائل اجتهاديٍة يَ  ال ِلَما

د بن مَّ مة ىي رواية حميف نصّْ كالم ماِلٍك، فالرّْوايُة املتقدّْ  واةُ ف الرُّ لَ : قد اخت َ الثاني
ن ذلك رواية ضمِت بن ؛ مِ رَ خَ ه بألفاظ أُ . وروى ىذه الكايَة غَتُ 1كٍ الواقدي عن مالِ  رَ مَ عُ 

لوا مِ ما اعتقدوه وعَ  دٍ لَ ب َ  لوب أىل كلّْ خ يف قُ سَ قد رَ مسكُت وحممد بن مسلمة عن مالك: "
مُثَّ قام : "...كٍ ويف رواية من طريق أيب خليد عن مالِ  .2"سَتالعامة عن مثل ىذا عَ  دُّ بو، ورَ 
ث بعَ ا ِمْن أْن يَ دِّ بُ  دْ و، فلم صمَِ يْ دَ حت البالد على يَ تِ ففُ  ،بعدشما -رضي اهلل عنو  -عمر 

إىل  رٍ ا عن كابِ رً ذ عنهم كابِ ؤخَ يُ  لْ زَ فلم ي َ  ،مُتعلّْ مُ  -م ى اهلل عليو وسلَّ صلَّ  - دٍ حممَّ  أصحابَ 
  أىلَ  رَّ أقِ  ا؛ ولكنْ فرً ا ذلك كُ أوْ رَ  ،فونعرِ ما ال يَ  فون إىلعرِ ا يَ هلم دمَّ وّْ ٖتُ  ذىبتَ  فإنْ  ؛يومهم ىذا

ويف رواية إبراىيم بن َحاد . 3"لنفسك ىذا العلمَ  ذْ لم، وخُ العِ  نَ على ما فيها مِ  دةٍ لْ ب َ  كلّْ 
                                                        

 . والواقدي مًتوك.7/573/9129ابن سعد يف الطبقات الكبَت،  -1
، 81ص/ ى (1417، )ٖتقيق عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر، بَتوت، االنتقاءابن عبد الرب،  -2

 .79-8/78السَت الذىيب، 
 .83-82ص/رواه ابن أيب حامت يف التقدمة،  -3
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 ؛فقد ُكفيتو - وأشرُت إىل املغرب -ا ىذا الصُّقع يا أمَت املؤمنُت، أمَّ : "كٍ ىري، عن مالِ الزُّ 
ام، ففيه ا الشَّ . 1"!راق، فهم أىُل العراقا العِ وأمَّ  ؛- يعٍت األوزاِعيَّ  -م َمن قد علمَت وأمَّ

روع، فوا يف الفُ لَ حابة اخت َ الصَّ  املوطأ، فإنَّ  ا تعليقُ أمَّ ويف رواية عبد اهلل بن عبد الكم: "
 .2"صيبٌ عند نفسو مُ  قوا ]يف اآلفاق[، وكلّّ وتفرَّ 

عن ماِلٍك، فيها بياُن اختالف الصَّحابة، يف  فَيظَهر أنَّ أكثر الرّْوايات اليت ُرِوَيتْ 
هم يف لُ لهم بو؛ فيكون َحَْ مَ ث أىل األمصار لذلك وعَ الرأي يف مسائل االجتهاد، وتوارُ 

 ر.اىِ ساد الظَّ الفَ  نَ مِ  دِ مسائل االجتهاد على قول الواحِ 
ين، في الجري على مسلك ترك جازيِّ الحِ  نَ ُنصوُص غير ماِلٍك مِ  الثالث:الفرع 

 يث غير الِحجازيِّين:حد
لو؛ بل ىو  رِ وىذا املسلك املنسوُب ملالك، رَحو اهلل، ليس باملنفرد بو، وال املبتكِ 

ة مِ  ، كبعض كٍ الجازيُّْت يف طبقات أعلى ِمن طبقة مالِ  نَ منهٌج َجَرى عليو بعُض األئمَّ
الشائع يف  هاديّْ شيوِخو. وقد ُعِلَم من منهج ماِلٍك العامّْ عنو، َجْريُو على املنهج االجت

 .3املدينة، فهو عادًة ال طُماِلف ما كان ألىل املدينة ِمن منهج ومسلك اجتهادي
وعلى ىذا، فإينّْ سائٌق يف ىذا املقام: النصوَص اليت َوقْعُت عليها، حاَل استقراء 

ا، املثِبتة َسْبَق بعض األئمة ماِلًكا إىل ىذا األصل، ومتا بعة بعضهم املسألة وتتبُّعها يف مظاهنّْ
 لو فيو:

                                                        
ابن ، 12/567 ى (،1358، )منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بَتوت، ذيل املذيلالطربي،  -1

 . وإبراىيُم بن َحاد ضعفو الدارقطٍت.78/ 8السَت الذىيب، ، 80ص/ ،االنتقاءعبد الرب، 
 .332/ 6اللية أبو نعيم يف  -2
ُد أنَّ َعَمل أىل املدينة  -3 ارِسُت -فمثال ذمَِ ، - ابِتكاَر ماِلٍك لو الذي ضَمسب كثٌَت من الدَّ ، ىو يف القّْ

( وغَتِه، وأشياُخ أشياخو كأيب بكر بن حزم 1/46أصٌل َجَرى عليو أشياُخ ماِلٌك كربيعة )ترتيب املدارك 
( وغَته؛ فهو أصٌل َمَدينّّ قبَل أْن يكون أصال مالكيِّا؛ وما اشتَ َهر عن 444-1/443)املعرفة والتاريخ 

ِشيَع ألقواهلم. ماِلٍك، إالَّ لكونو رأسَ 
ُ

 أىل املدينة والناِشَر ملذاىِبهم وامل
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وَسَبق كذلك قوُل  «.!ونارُ آخِ  لم يأُخْذ أوَّلونا عن أوَّليهم؛ فكذلك»قال ماِلٌك: 
د بِن السن:  م إنكاُر  .1«!قولوننا يَ أصحابَ  كذلك أدركتُ »ماِلٍك حملمَّ  المخزوميوتقدَّ

: املخزوميعلى اإلمام ماِلٍك روايتو عن غَت املدنيُّْت، عندما روى ماِلك عن أيوب؛ فقال 
راب غْ وىذا النصُّ يُفيد استِ  .2"!جرة إلى غيرىايا أبا عبد اهلل، كيَف َتخطَّيَت ِمن دار الهِ "

 .رِوايَتو عن غَت املدنيُّْت -وىو املخزومي، وىو ِمن تالميذ ماِلٍك  -بعض املدنيُّْت 
، ينةألىل المدوقد رأينا أنَّ حممد بن السن يف كتاب "الجة"، أضاف ىذا املنهَج 

. وَعزَاه 4وللمتقدِّمين ِمن أىل الحجازملاِلٍك  كَ . وَنَسب البيهقيُّ ىذا املسلَ 3ومنهم ماِلك
لكثيٍر ِمَن ؛ وَنسَبو يف َمْوضع آَخَر 5، وِمن بينهم ماِلكٌ ألىل المدينةابُن تيمية 
 .6الِحجازيِّين

 ٍب الز ْىري  اإلماُم ابُن ِشهاودمَّن ُرِوَي عنهم ذلك تنصيًصا على َعْينو:  [1]
 :7المدني

                                                        
 .306-2/305جامع بيان العلم وفضلو، ابن عبد الرب،  -1
 .116أمساء شيوخ مالك بن أنس، ابن خلفون،  -2
 .1/169حممد بن السن الشيباين، الجة على أىل املدينة،  -3
تاريخ دمشق ابن عساكر عن البيهقي يف:  وانظر ما نقلو .527-1/526مناقب الشافعي البيهقي،  -4

51/386. 
 .2/248منهاج السنة النبوية، ابن تيمية،  -5
الصواعق املرسلة ابن القيم، . وانظر: 242-20/241، جمموع الفتاوى 20رفع املالم ابن تيمية،  -6
2/557. 
ىري كان الز  : بيد اهلل بن عمرو، قال: قال ِل إسحاق بن راشدعُ  عن )أ(من النصوص يف ذلك:  -7

وي رْ ي َ  - يعٍت: األعمش -بالكوفة موىل لبٍت أسد  لو: إنَّ  فقلتُ  .هملمَ ف عِ ضعَّ  ،العراق ر أىلَ كَ إذا ذَ 
أو  -ك ببعض حديثو ثتُ حدَّ  شئتَ  إنْ  ؛: نعمقلتُ  ".أربعة آالف حديث!"قال:  !آالف حديث أربعةَ 

أرى  وما كنتُ ، مٌ لْ ىذا لعِ  واهلل إنَّ "قال:  ؛أهرَ ا ق َ فلمَّ  ،بو فجئتُ  ".بو ئفجِ "قال:  .- قال: بعض علمو
(؛ من طريق تاريخ 2/74/758)جامع بيان العلم وفضلو، ابن عبد الرب، ] .!«ىذا مُ علَ ا يَ راق أحدً بالعِ  أنَّ 
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ى ( 1427وىو يف تاريخ ابن أيب خيثمة، )ٖتقيق صالح ىلل، الفاروق الديثة، القاىرة،  ابن أيب خيثمة.

 [.2750/رقم2/254
اليت مل َتُكْن فيها:  الصَّنعة الزائدةوقال الزُّىري ُمنِكرًا على العراقيُّْت رِواياهِتم، وُمرِبزًا ما فيها ِمَن  )ب(

ابُن عدي، يعٍت ِمْن أىل الِعراق. ] «.!اراعً ن عندىم ذِ ع مِ ا، فيرجِ رً ب ْ ن عندنا شِ ج مِ خرُ الحديث ليَ  نَّ إ»
تاريخ اإلسالم يف و «. االعراق ذراع نَ مِ »ابن عدي:  . ويف رواية عند234-322/رقم1/181الكامل 

 الفسوي يف املعرفةو ( 788/رقم7/435روى ابن سعد يف الطبقات )و  «.يا أىل العراق(: »8/237)
العراق، وأشار بيده، إذا  نَ ا، يعٍت مِ راعً فَتجع ذِ  ،ارً رج الديث شب ْ زم»: عن الزىري( 2/761) والتاريخ

". ورواه بو [بدا وبدا]إذا وغل الديث ىنالك ويف املعرفة والتاريخ: " .«بو [افرويدً ]وغل الديث ىنالك 
وروى عن الزُّىري «. بو [دردُ اف] -يعٍت العراق  -إذا أوغل الديث ىناك (: »2/760يف موضع آَخَر )

، ]فاردد بو، مث اردد[". وىذا النصُّ األخَت، روا2/757)املعرفة  ه ابن (: "إذا مسعت بالديث العراقيّْ
مث  ،ردد بواف]وقال البيهقي " [". قال ابن عساكر:رددهامث  ،فاردد بوعساكر ِمن طريق الفسوي: "...]

". كذا وقع يف املطبوع من التاريخ. ويف "خمتصر تاريخ دمشق" البن منظور )ت وىو الصواب [.اردد بو
: "( وقع الن1/125ى (، )1402روحية النحاس، وآخَرْين، دار الفكر، بَتوت،   دْ وِ فأرْ ]وقال البيهقي: صُّ

يوطي يف "تدريب الراوي"، )ت عبد الوىاب عبد واب. وىو الصَّ [بو دْ وِ بو، مث أرْ  ". وىو كذلك عند السُّ
(. والظاىر أنَّ ما يف خمتصر ابن منظور و"التدريب" 86-1/85اللطيف، مكتبة الرياض الديثة، الرياض( )

واب. ومعٌت "فأرود بو، مث أرو  .ىو الصَّ روى )النص ب( خمتصًرا و  د بو": رويدك مث رويدك؛ أي تأنَّ مث تأنَّ
 [.(2746/رقم2/253التاريخ ) يف: بن أيب خيثمة أَحدُ 

 بنبراىيم إثنا بقية، عن ى، حدَّ املصفَّ  أخربنا عمر بن سنان، أخربنا ابنُ وَروى ابُن عديٍّ قال:  )ج(
وروى ابُن عديٍّ  ."قرَّ شَ "ف، قال: رَ عْ ال ي ُ  الديثُ وزاعي، عن الزىري، قال: كان إذا جاء حممد، عن األ

، 235/رقم182، 1/181الكامل ابن عدي، ] .!"زِيد فيو وُحسِّنَ  ،إذا َشرَّق الحديثعن الزُّىري: "
ْرق، وىي الِعراق، يف اصِطالح القوم.236  [. ومعٌت "شرَّق"، أي "َعرَّق"، ِنسبًة للمشرق أو الشَّ

 النعمان بن راشد عن زيد بن أيب أنيسة أنَّ  التاريخ األوسط" ِمن طريقوَرَوى البخاري يف " )د(
قال  !".هم اهلللَ ت َ لوه ق َ تَ ق َ  ؛لو تيمموه" :صلى اهلل عليو وسلم فقال النيبُّ  ،ل فماتسَ ب فغَ رجال أجنَ 
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 ويُؤخذ من جملة النصوص المرويَّة عن الز ىري: 
 [؛أ :ُت، ]النصلم العراقيّْ و لعِ تضعيفُ  -
َغل يف رِواياهتم . [د :ويرى أنَّ يف حديثهم َدَغاًل كثَتًا، ]النص - وِمن ىذا الدَّ

 أمران:
[، فلو قايسَت ج :]النص: الزّْيادُة اليت يف أحاديثهم والصَّنعُة اليت فيها، األوَّل

يف خَمرجو ِمَن املدينة واِلجاز، بالديث الذي أَخذوه عنهم، َتِقف على َقْدر  الديثَ 
ا، رً ب ْ ن عندنا شِ ج مِ خرُ الحديث ليَ  نَّ إالزّْيادة والتحسُت فيو؛ فهو كما قال الزُّىري: "

 [.ب :"، ]النص!اراعً ن عندىم ذِ ع مِ فيرجِ 

                                                                                                                                  
 ؟ثكحدَّ  نْ مَ  :فقلتُ  .صلى اهلل عليو وسلم وي عن النيبّْ رْ ي َ  و بعدُ فرأيتُ  ،ىريَّ بو الزُّ  ثتُ فحدَّ  :النعمان

 في حديث أىل !وأفسدتَ  :قال .أىل الكوفة نْ مِ  لٍ جُ عن رَ  :قلتُ  ؟!وثُ دّْ ن ٖتُ عمَّ  ؛ٍتثتَ حدَّ  أنتَ  :فقال
، )ت تيسَت أبو َحيد، وضمِت الثماِل، مكتبة الرشد، التاريخ األوسطالبخاري، . ]«!يركث لٌ غَ الكوفة دَ 
تدريب  :(. وانظر2/760املعرفة والتاريخ ). ورواه الفسوي يف 658/رقم441-3/440 ى (1426الرياض، 

 [.3/85الراوي 
ف، قال: حُ ومع ابن شهاب األلواح والصُّ  ،أطوف أنا وابُن شهاب كنتُ   وقال أبو الزّْناد: )ى (

 : ما   ؛نُ ْنِكُرىا ال نَ ْعرُِفها ،المشِرق نَ علينا مِ  اَلتْ سَ لوال أحاديُث »فكنَّا َنضَحك بو. قال: وقال الزُّىريُّ
 . ويف سنده الواقدي7874/رقم7/433الكبَت، الطَّبقات ابن سعد، ] .«تابووال أِذْنُت يف كِ  ،حديثًا كتبتُ 

 :إبراىيم بن سعد عن ابن أخي ابن شهاب الزىري قاللكْن ىو مرويّّ من طريق  .عن ابن أيب الزناد
نظر: املعرفة والتاريخ ... ٔتثل ما أخرب بو أبو الزناد عن ابن شهاب. ايقول - يعٍت ابن شهاب -و مسعتُ 

 [.107م( ص/1974، وتقييد العلم للخطيب، )ت يوسف العش، دار إحيالء السنة، 2/762، 1/637
ده إلى وأومأ بيَ  -ىا ىنا  (ل )كذايقما لم  ال يزال يُعرف الحديثُ »: وقال الزُّىري )و(

 [.2/760املعرفة والتاريخ الفسوي، ] .«العراق
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هلا  ىم ِمن أرض الِعراق ِمن أحاديَث ال أصلَ : كثرُة ما جاءاألمر الثاني
ة ىذا الَقْدر ِمَن  عندىم. فهذه الكثرُة، َقَدَحْت يف أنفس اِلجازيُّْت رِيبًة يف صحَّ

ة، لُوِجد ألكثرىا أصٌل يف اِلجاز! ]النص حَّ ، ى  :املرويات؛ إْذ لو كان هلا َنَسٌب بالصّْ
، إْن بَ َلغو حو [. ج :ديٌث ال يُعَرف، قال: "شرَّق"، ]النص[. وىذا ما َجَعل الزُّىريَّ

، برْ الضَّ  راق عندكم دارُ بالعِ أخي،  يا ابنَ وىذا ما أشار إليو ماِلٌك قبُل، ِمن قولو: "
راىم، علينا بالدنانير والدَّ  جيشُ راق تَ كانت العِ  ...يل وطمرج بالنهارب باللَّ رَ ضْ يُ 

 .1!"جيش علينا بالحديثت اآلن تَ فصارَ 
ا قول  -  "؛فأْرِوْد بو ثم أْرِوْد بو ،راقيبالحديث العِ  إذا سمعتَ الزىري: "أمَّ

فهو يَدلُّ على التأينّْ يف قَبول رِواية العراقيُّْت، وتقليب النَظر فيها، وَعَدم الَعَجلة يف 
الُوثوق ّٔا. لكْن ىل يف نصّْ كالم الزىري، داللٌة على قَبولِو ألخبار الِعراقيُت، بعد 

رٔتا يكون ُمراده ِمَن التأينّْ يف حديث العراقيُّْت، ِعراُضو ٔتا  ر؟ نعم، لكنْ ت والنظَ التثبُّ 
عليو أىُل اِلجاز؛ فما ُوِجد لو أصٌل قُِبل، وما مل يكن لو أصٌل يف اِلجاز، فهو ِمن 

ل عليو.   قَبيل اخلرَب املًتوك الذي ال يُعوَّ
 ىشاُم بن ُعروةَ افو: ودمن ُرِوَي عنهم ُمباعدة حديث العراقيُّْت واستضع [2]
 راقي  ثك العِ إذا حدَّ  ؛يا زىيرُ » :روةىشام بن عُ قال: قال ِل  َْتٍ ىَ زُ  فعن؛ المدني

الباقي في  نَ مِ  نْ وكُ  ،امائة وتسعة وتسعين حديثً ح تسعَ رَ فاطْ  ،حديثٍ  ألفَ 
 .2«!ك  شَ 

                                                        
تاريخ و ، 8/114سَت أعالم النبالء وانظر قريًبا منو عند: الذىيب،  .1/77ترتيب املدارك، عياض،  -1

 .2/284منهاج السنة النبوية ، وابن تيمية، 11/327اإلسالم 
 .2/38وانظر: تدريب الراوي  .2/757املعرفة والتاريخ الفسوي،  -2
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. طاوس بن كيسان المكيِّ م يف روايات أىل العراق عن التكلُّ  يَ وِ كما رُ [ 3]
 سعةً ح منها تِ رَ طْ اف ،حديثٍ  مائةَ  راقيُّ ثك العِ إذا حدَّ " ي عنو أنو كان يقول:وِ د رُ فق

 .1"وتسعُت
 ين:جازيِّ ىذا المنهج في ترك أخبار غير الحِ  توجيوُ  :الفرع الرابع

وىذا املنهج الذي َجَرى عليو ماِلٌك وَمن َسبقو ِمَن اِلجازيُّْت، يف قَبوهلم 
س عل  يها ِفقُههم، يَرجع ألسباب:للرّْواية اليت يُؤسَّ
أنَّ املدينة ىي داُر الِعلم وَمعِدُن اهلَْدي، إْذ كان النيبُّ صلَّى اهلل  :السبب األوَّل

اخللفاُء  ت؛ وكانت حمطَّ َتشريع الشرائع، والَعَمل ّٔاعليو وسلَّم ّٔا ُمبلّْغا وُمعلًّْما، وكان
ما  وىذا ال يُفارِقها.فيها  يَ قِ حابة بَ صَّ وأكثُر ال .وفيها يَقضون ،ضَمكمون ّٔا الرَّاشدون

ُدن
ُ

؛ فيبعد أْن طَمفى العلُم عنهم، مُثَّ أضفى على املدينة فضيلًة ليست لغَتىا ِمَن امل
البُ َعداء والُغرباء عن دار اهلجرة وَمعِدن العلم، فيَ ْروون ما صَمهلونو،  نَ صميء غَتُىم مِ 

ثون ٔتا  أنَّ  ر الشيُخ أبو حممد ابن أيب زيد إىل. وقد أشاعليهميُغرِبون بو وضُمدّْ
ُب ّٔا عليهم غَتُىم، ، دمَّا يُ ْغرِ وىم َمعِدُن العلماألحاديث اليت صَمْهُلها أْىُل املدينة، 

د واإلغراُب َريْ ًبا يف قَبوهلا؛ قال ابُن أيب زيد يف بيان أوجو ترك الَعَمل يُوِقُع ذلك التفرُّ 
، ويُغرب بو غيرىم، فيعترض َمعِدن العلمجاز أو َيْجهلو أىُل الحِ ...»بالديث: 

 .2«...بهذا ريٌب في قبولو
عبد اهلل بن ودمَّا صُملّْي اعتداد مالك بعلم أىل املدينة؛ ما رواه ابُن عبد الرّب عن 

وال نرى ذلك إال  ،ادرة شيئً فرة وال الكُ ن نرى الصُّ كُ ا مل نَ ملالك: إنَّ  : قلتُ ، قالغامن

                                                        
 .2/38وانظر: تدريب الراوي  .2/757املعرفة والتاريخ الفسوي،  -1
 /أ.6وانظر:  /ب.9د القَتواين، الذب عن مذاىب مالك ابن أيب زي -2
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ما كان إنَّ  دَ لَ ىذا الب َ  إنَّ » قال: مثُ  !مٌ إال دَ  فرةُ : وىل الصُّ كٌ فقال مالِ  !م العبيطيف الدَّ 
 .1!«ر الملوكفيهم بأمْ  ما العملُ ىم إنَّ غيرَ  ة، وإنَّ فيو بالنبوَّ  العملُ 

ودمَّن بُتَّ ىذا السبَب اإلماُم ابن تيمية، قال رَحو اهلل يف بيان أسباب اختالف 
راقي أو عِ  ن أال يحتج بحديثوْ رَ ين ي َ جازيِّ الحِ  نَ ا مِ كثيرً   أنَّ  :ومنها» العلماء:

طوا بَ جاز ضَ أىل الحِ  قادىم أنَّ وىذا العتِ ... جازبالحِ  ن لو أصلٌ لم يكُ  إنْ  ،شاميّ 
 .2...«عنهم منها شيءٌ  شذَّ فلم يَ  ،ةَ نَّ الس  

وىذا ؛ : ما أنكره أىُل املدينة على أىل الِعراق ِمْن أحاديثالسبب الثَّاني
 رِجع إىل أمرين:اإلنكاُر يَ 

الزّْيادة والصَّنعة، فكم ِمن حديٍث رواه أىُل  نَ : ما ُوِجَد يف رِواياهتم مِ األوَّل
الِعراق عن أىل اِلجاز، تقف فيها على زِياداٍت من أىل الِعراق على روايات 

م ذلك ِمن رِوايتهم عالِ  اِلجازيُّْت، مع أنَّ األصل واحد، وىو روايةُ  لى جازيُّْت. فدهلَّ
م البيانُ  َغل يف حديثهم؛ وىذا أمٌر تقدَّ ياق كالم الزُّىري؛ حُت أنَكر على عنو يف سِ  الدَّ

 رِواياِت أىل الِعراق الزّْياداِت والصنعَة الظاىرَة.
: ما سال على أىل املدينة ِمن أحاديِث العراقيُّْت، دما ال أصَل لو عندىم الثاني

ا يكون فيها كثٌَت من فَعِلموا أنَّ ىذه الكثرة دمَّ و. باِلجاز؛ وىي بالُد العلم وَمعِدنُ 
بوىا.ل؛ فاسًتابوا ِمن رواياهتم، وتوقَّ غَ الدَّ  قوىا ومل يُكذّْ  فوا فيها، فلم ُيصدّْ

يار، حيُث كان  وِمن أسباب إنكارىم هلذه الكثرة: انِتشاُر الَكِذب يف تلك الدّْ
م أكَذُب منهم، وال أجسر على ّٔا الرَّافضة الذين ال يُعَلم يف َطوائف أىل اإلسال

                                                        
 -ن قولو وىذا مِ »ذلك:  بَ قِ عبد الرب عَ  قال ابنُ . 2/307جامع بيان العلم وفضلو، ابن عبد الرب،  -1

 ،العمل عندىم بأمر األمراء ضيفون إىل أىل املدينة أنَّ م، وقد كان أىل العراق يُ ما تقدَّ  الفُ خِ  - أيضا
 «.ن بعضهم على بعض!مِ  لٌ امُ و ٖتَ اعيل املخزومي وغَته؛ وىذا كلُّ مثل ىشام بن إمس

 .242-20/241، وىي يف جمموع الفتاوى 20رفع املالم ابن تيمية،  -2
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ين ُب عن رِوايتهم دما ال يُعلم لو  :ُصنع الديث وَوْضعو؛ فكان ِمَن التثبُّت يف الدّْ التنكُّ
 جاز أصٌل.يف الِ 

منصور بن سلمة ودمَّا يدلُّ على ىذا السبب من كالم مالك، ما يُرَوى عن 
على بابك  عبد اهلل، أقمتُ ، فقال لو رجل: يا أبا كٍ عند مالِ  : كنتُ ، قالاخلزاعي

فقال  ىا.رُ كثِ ستَ ل يَ عَ فقال: ستون حديثا! وجَ  !ستُت حديثا ا حىت كتبتُ سبعُت يومً 
وكيف "ا، فقال: ُت حديثً نا بالكوفة أو بالعراق يف آّلس الواحد ستّْ بْ ٔتا كتَ الرجل: رُ 
نع فَجَعل الِعراَق يف صُ  .1!دار الضرب، يضرب بالليل، وينفق بالنهاربالعراق 

ْقُد؛ ففي كلّْ يوم َجديٌد ِمَن  ْرب اليت ُيْضَرب فيها الن َّ الديث وَوْضعو، كدار الضَّ
راىم وَجديٌد ِمَن الديث.  الدَّ

وىذا ما بيَّنو ابن تيمية رَحو اهلل بأجلى بَيان وأوضِحو، مع َضْرب األمثال؛ 
ن أكذب م مِ م أهنَّ لِ عَ  ،طأّمة يف كتأّم وخِ افضَ ب الرَّ جرَّ  نْ ويف اجلملة فمَ ...»قال: 

 ،يعرف صدق الناقل قبل أنْ  ن كثر منهم الكذبُ بنقل مَ  فكيف يثق القلبُ  ،لق اهللخَ 
المدينة  حتى كان أىلُ  ،راقىم إىل غَتىم من أىل الكوفة وأىل العِ ى شرُّ وقد تعدَّ 

 ،وىذا مع أنو كان يف الكوفة وغَتىا من الثقات األكابر كثَتٌ ... همن أحاديثَ وْ يتوق َّ 
ز يّْ ن ال ظمُ و على مَ شتبِ يَ  األمرُ  صارَ  :يعةه يف الشّْ لكثرة الكذب الذي كان أكثرُ  لكنْ 

فإنو  ،انونابون خوَّ أىلو كذَّ  فُ صْ ا نِ لدً ل بَ خَ جل الغريب إذا دَ ٔتنزلة الرَّ  ؛بُت ىذا وىذا
ؤتنزلة الدراىم اليت كثر فيها الغش فإنو  ؛منهم حىت يعرف الصدوق الثقة سُ ًتِ ضمَ 

                                                        
 وانظر الرّْواية بلفظ آَخَر يف: (.11/327(، تاريخ اإلسالم )8/114سَت أعالم النبالء )الذىيب،  -1

، (2/284منهاج السنة النبوية ) وايًة أخرى عند ابن تيمية يفوانظُر ر  ، من طريق مطرف.(1/77املدارك )
 يف املعٌت نفسو، عن ابن مهدي.
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فاق طائفة باتّْ  من كلّْ  فالرافضة أكذبُ ...؛ اادً قَّ ال يكون ن َ  نْ ضمًتس عن املعاملة ّٔا مَ 
 .1«جالوال الرّْ أىل املعرفة بأحْ 

 ،جازرون بالِ ندُ ابون يَ الكذَّ وقال الذىيب يف سياق ما ُحِكَي عن مالك: "...
 .2"راقرون بالعِ كثُ ويَ 

، إىل أنَّ ماِلًكا َسَلَك ىذا املسلك لَعَدم ُوقوفو 4والذىيبُّ  3َذَىب ابُن تيميةو 
على التمييز بُت صحيح َحديث الِعراقيُّْت وضعيفو، ومل تكن لو ِخرْبٌة بُرواهتم؛ فكان 
ة التعويل على خرب جمهوٍل راِويو. واستدلوا على ذلك،  ِلزاًما تَ ْرُك رِواياهتم، لعدم ِصحَّ

منو ِمَن الرّْواية عن بعض العراقيُّْت من مثل أيوَب السختياين، وَُحيد الطويل؛ ٔتا كان 
كم عن ثتُ ما حدَّ وكان ذلك منو بعد العلم بثقتهم، فروى عنهم؛ لذلك قال مالك: "

 . وَمْن مل يَ ْرِو عنو كان لسبب َعَدم ِخرْبتو بأحواهلم."منو أفضلُ  إال وأيوبُ  دٍ أحَ 
مامان، يُنتَقد؛ ِمن جهة أنَّ سبب ترك ماِلٍك لروايات وىذا الذي َذَىب إليو اإل

أىل العراق مل يكن فقط، لَعَدم ِعلمو بأحوال ُرواهتم؛ بل إنَّ السبب الرئيَس يف ذلك 
ىو ادّْعاُء اِلجازيُّْت احتواَءىم على السنة، وأنو مل َيشذَّ عنهم منها شيٌء يف اجلملة؛  

م. ودما يدلُّ على ىذا، ذِكْ  ُر مالٍك لألسود وعلقمة ومسروق، وأهنم كانوا كما تقدَّ
يَقُدمون املدينة، فلم ضَمَتفل ّٔم أىُل املدينة، ومل يَ ْرُووا عنهم؛ وظاِىٌر أهنم َعِلموا عنهم 
الوثاقَة والعلم؛ لكنهم اكتفوا ٔتا عنهم ِمن علم، واعتقادىم أنَّ علمهم ىو الصَّحيح 

ا رِواية مالك عن غَت أىل املدينة، ِمن مثل  ِمَن العلم الذي استقرَّ عليهم التشريع. أمَّ
ا،  أيوَب وَحيد الطويل، فهو ال يَنُقض ىذا األصل: ألنَّ ىذه الرّْواية كانت قليلًة ِجدِّ

                                                        
، 20/242، وىي يف جمموع الفتاوى 20. وانظر: رفع املالم 2/248منهاج السنة النبوية ابن تيمية،  -1

 .317-20/316صحة أصول أىل املدينة، ضمن جمموع الفتاوى و 
 .4/726 تاريخ اإلسالم،الذىيب،  -2

 .317-20/316صحة أصول أىل املدينة، ضمن جمموع الفتاوى ابن تيمية،  -3
 .4/726تاريخ اإلسالم، ، (69-8/68سَت أعالم النبالء )الذىيب،  -4
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فلعل هلا ُخصوصية، ْتيث انَضمَّ إىل روايتهم بعض املعضدات جعلت مالكا يرجح 
ًكا مل يَ ْرِو عن الكوفيُّْت شيًئا ِمَن جهة الصّْدق فيها والصواب يف التأدية هلا. مث إنَّ مالِ 

َنن، مع لُقياه لبعض العلماء منها، وعلى رأسهم سفيان بن سعيد الثوري؛ وىذا  السُّ
د اسِتمرار ماِلٍك على أصل  يف ُمزايلة رِوايات الِعراقيُّْت، خاصَّة الكوفية منها. ويُؤكّْ

مو ِمن :السبب الثالث أىل املدينة يف َعَدم األخذ  وىو اتّْباُع ماِلٍك ِلَمْن تقدَّ
مت النصوُص يف ذلك، وأبلُغها ما كان ِمن احتجاج  برِوايات العراقيُّْت. وقد تقدَّ

ا نَ أصحاب َ  كذلك أدركتُ ماِلٍك، عند مَساع حممد بن السن منو تلك املقالَة؛ بقولو: "
ا السبب ما ت!يقولون ، إنَّ ىذا ليس ىو السبَب الرئيس، وإسمَّ م قبُل؛ ". ويف القّْ قدَّ

مو يف ىذا، مل يكن عن تقليٍد؛ بل كان ُصدورُ  ىم عن ذلك أنَّ اتّْباع ماِلٍك ملن تقدَّ
ُمدَرٍك واِحٍد، وىو االعِتداُد بالِعلم املدينّْ، وكثرُة ما يف الِعراق ِمن َدَغٍل يف الديث 

 الذي يَ ْرُوون.
 :الروايةموقف العلماء ِمن غير المالكية في بَ َلديَّة  :الفرع الخامس

ا يف  لكنَّ ىذا املنهج يف تَ ْرك رِواية بعض األمصار دون بعض، مل يُكن عامِّ
ثُت بعد ذلك يف  بلأىل الديث، فأكثُر أىل العلم على ِخالفو؛  استقرَّ َعَمُل احملدّْ

تو وَسالمتو  خُمتلف األمصار على الَعَمل بكلّْ حديٍث ِمْن أيّْ خَمرج َخرَج، بَشرط صحَّ
ًة ال يَلتِفتون إىل خَمرج الديث، فحيثُما ِمَن اخلَلَ  ل والِعَلل؛ فصار أىُل الديث عامَّ

 حة، قَِبلوه وَعِملوا بو. مع اإلْقرار بأنَّ أصحَّ حديثِ ل القادِ الِعلَ  نَ صحَّ السند وَسِلم مِ 
الِعراق، حيث كثر  جازيُّْت، مع َمزيد التثبُّت فيما يَ ْرويو أىلُ الِ  األمصار ىو حديثُ 

 ،عيف ّٔذاضْ ك التَّ رْ اس على ت َ النَّ  كان أكثرُ   وإنْ »؛ قال ابُن تيمية: 1َغُل يف َحديثهمالدَّ 

                                                        
التدليس  فإنَّ  ؛ة واملدينةكَّ مَ  :نيْ مَ رَ الحَ  ىلُ أويو رْ نن ما ي َ رق السُّ طُ  أصحُّ »قال اخلطيب يف اجلامع:  -1

 رقٌ وطُ  ،دةٌ يّْ جَ  واياتٌ رِ  اليمن وألىل...زيزٌ شتهار بالكذب ووضع الديث عندىم عَ واال ،فيهم قليلٌ 
ابتة باألسانيد نن الثَّ فلهم من السُّ  ،البصرة ىلُ أا وأمَّ  .ليلةٌ ا قَ هنَّ أال إ ،جاز أيضاىل الِ إها عُ رجِ ومَ  ؛حيحةٌ صَ 
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ا أو عراقيا أو سواء كان الديث حجازيِّ  ةً جَّ ا كان الديث حُ دً جيّْ  فمىت كان اإلسنادُ 
فاريد أىل األمصار كتابا يف مَ   تاينُّ سْ جِ أبو داود السّْ  فَ وقد صنَّ  .شاميا أو غَت ذلك

ُ يُ  ،ننَ السُّ  من د وجَ ن اليت ال تُ نَ السُّ  نَ األمصار مِ  نَ مِ  رٍ صْ مِ  كلّْ   بو أىلُ  ما اختصَّ  بُتّْ
 ،والكوفة ،وَحص ،قمشْ ائف، ودِ ، والطَّ عند غَتىم مثل املدينة، ومكةَ  سندةً مُ 

 .3، والذىيبّ 2كالُم البيهقيّ   بكالم ابن تيميةَ  وشبيوٌ  .1«وغَتىا ،والبصرة
ل أْمرِه يَذَىب مذَىب شيخو ماِلٍك وغَته ِمْن  افعياإلماُم الشوَقد كان  يف أوَّ

 : 4أىل اِلجاز يف َردّْ األخبار غَت الجازيَّة

                                                                                                                                  
 غَت أنَّ  ؛ُت يف الكثرةكالبصريّْ   ونوالكوفي  ... شار رواياهتمكثارىم وانتِ إمع  ،الواضحة ما ليس لغَتىم

ل صَ وما اتَّ  ؛قاطيعُ ومَ  راسيلُ ه مَ كثرُ أ يناميِّ الشَّ  ديثُ وحَ ... للَ المة من العِ السَّ  ليلةُ قَ  ،لغَ الدَّ  م كثَتةُ رواياهتِ 
 ينصريِّ وللمِ ... غائبحاديث الرَّ أق باملواعظ و تعلَّ عليو ما يَ  بُ والغالِ  ؛و صاحلٌ فإنَّ  سنده الثقاتُ أا منو دمَّ 

. 288-2/286اجلامع ألخالق الراوي و آداب السامع «. ا ليست بالكثَتةهنَّ أال إ ؛ةٌ ستقيمَ مُ  واياتٌ رِ 
. ومن أىل الديث من يقدم رواية أىل الكوفة على رواية الشاميُت؛  20/316جمموع الفتاوى وانظر: 

 .1883: . وانظر كالم الفالس يف حديث الشاميُّْت2/288/1882كابن مهدي. انظر: 
صحة أصول أىل املدينة، وىي وانظر:  .20/242، وىي يف جمموع الفتاوى 20رفع املالم ابن تيمية،  -1

 .20/317يف جمموع الفتاوى 
تاريخ ، وابن عساكر، 28/رقم1/151، ومعرفة السنن واآلثار 528-1/527مناقب الشافعي البيهقي،  -2

 ، )نقال عن البيهقي(.51/386دمشق 
 .4/726تاريخ اإلسالم، ، و 69-8/68سَت أعالم النبالء الذىيب،  -3

 من النصوص اليت دلت على ذلك: -4
افعيّْ قوَلو:  الربيع بن ُسليمانَ ]أ[ َرَوى  رواه ابُن أيب . ]«إذا جاَوَز الديُث الرمُت َضُعَف زُماُعو»عن الشَّ

(، والبيهقي 2/286/1875اوي ، )ومن طريقو: اخلطيب يف: اجلامع ألخالق الر 153حامت، آداب الشافعي 
(؛ وجاء اللَّفظ عندىم: 62، وأبو بكر الزبَتي العكربي يف فوائده )رقم1/526يف: مناقب الشافعي 

، وجاء اللفظ عنده: "...جاوز 1/80التمهيد "...جاَوَز الديث ]الرمُت[...".. ورواه ابن عبد الرب يف 
يف  ويروى عنو: إذا مل يوجد للحديث أصلٌ (: »10/24ويف سَت أعالم النبالء ) الديث ]الرتُت[...".
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ْرويَّ يف الِعراق، وإْن المأثورة عنووالذي دلَّت عليو النصوص 
َ

: أنَّ اخلرَب امل
، وبَ َلَغ ِمَن الثََّبت أعلى الغايات؛ فليس ىو باملقبول، حىت يُعترَب ٔت ا عند أىل صحَّ

                                                                                                                                  
إذا مل يوجد " :قال الشافعي :(1/85تدريب الراوي )ويف  «.الجاز ضعف، أو قال: ذىب زُماُعو

 [.الكالم حكاه األنصاري يف كتاب ذمّ ". اعوذىب زمُ  ،جاز أصلٌ الِ  نَ للحديث مِ 
الِعراق، وليس لو أصٌل يف  نَ جاء مِ  لُّ حديثٍ ك»: الشافعي: قال قال علىاأل بن عبد سَ ونُ يُ  ]ب[ وعن

، (10/24سَت أعالم النبالء الذىيب، . ]«!كصيحتَ إال نَ  ريدُ ما أُ  ؛اكان َصحيحً   و، وإنْ لْ قب َ جاز، فال تَ الِ 
 [./أ6. وانظر قريبا منو: الذب عن مذاىب مالك (1/85تدريب الراوي )السيوطي، 

ال  ،-راق وأشار إىل العِ  -ن ىاىنا ما أتاك مِ "افعي: الشَّ : قال ِل بن عبد األعلى ونسُ يُ ]ج[ وقال 
معرفة السنن واآلثار البيهقي، ". ]بو عتدَّ فال تَ  ؛-جاز أو إىل املدينة وأشار إىل الِ  - يكون لو ىاىنا أصلٌ 

 [.27/رقم1/150، 
ا أقول لك إال قال الشافعي رضي اهلل عنو يف شيء ناظُتو فيو: "واهلل م يونس بن عبد األعلىقال و ]د[

.  أىَل المدينة ُنْصًحا، إذا َوجْدتَ  وكل  ما جاءك، وإْن صحَّ على شيٍء، فال َيدُخَلنَّ قَلَبك شكّّ أنو القُّ
ة، ولم َتِجْد لو بالمدينة أصاًل، وإْن َضُعف البيهقي، : فال تَعَبأ بو، وال تَ ْلَتِفْت إليو". ]-وَقِوَي كلَّ الُقوَّ

 [.1/526مناقب الشافعي،
صحَّ يقول: مسعُت الشافعي يقول: "واهلل لو  يونَس بن عبد األعلىقال ابُن أيب حامت مسعُت و ]ى [

يعني بالمدينة  -، مث مل أِجْد لو أصال غايَة ما يكون ِمَن الصِّحَّةِمن أصحاب أىل العراق  اإلسنادُ 
واِحٌد من ، أو قال بو ُمتَِّصالً ، أو عن النيب صلى اهلل عليو وسلم ُمرَسالً على أيّْ َوْجٍو كان:  - وَمكَّةَ 

البيهقي، : مل أكْن أعبأ بذلك الديث؛ على أيّْ صحٍة كان. ]-أيِّ َوْجٍو كان، أو على علماء الحجاز
، من طريق ابن أيب حامت. وىو يف آداب الشافعي ومناقبو، البن أيب حامت، 1/526مناقب الشافعي 

ا 153ص يف مناقب الشافعي للبيهقي. وسقط من نص آداب الشافعي ، وفيو بعض اخلالف يف النصّْ عمَّ
"ُمرَساًل عن النيب صلى اهلل عليو وسلم، أو ُمتَِّصاًل، أو قال بو واِحٌد من علماء الجاز، أو على أيّْ َوْجٍو  

 [.كان". والظاىر أنَّ ذلك من انتقال النَظر
افعيَّ  إذا روى  يونُس بن عبد األعلى:، وسألو ]و[ وقال حممد بن عبد اهلل بن عبد الكم: مسعُت الشَّ

ة؟ قال:  ال، حتى يُ ْروى بالِحجاز، الديَث منصوٌر عن إبراىيَم عن َعْلقمَة عن عبد اهلل؛ أتقوم بو اُلجَّ
رواه البيهقي يف وإنَّ بالعراق قوًما صاِلحين ما ُيسَتْظَهر عليهم بأَحٍد. ]. وإْن كان ُمنَقِطًعا مع ذلك

 [.، خمتصرًا317، 20/242جمموع الفتاوى . وانظره يف: 1/525مناقب الشافعي 
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اِلجاز؛ فإْن ُوِجد لرِواية الِعراقيُّْت أصٌل يف اِلجاز قُِبَل، وإالَّ تُرَِك ومل يُقبل. وفصَّل 
عند اِلجازيُّْت، فليس ذلك مقصورًا على ِوجدان اخلرَب  رَحو اهلل يف ُوجوه االعتبار ٔتا

حديثًا ُمنقطًعا مرويِّا بسند صحيٍح موصول: بل قد يكون حديثًا ُمتَِّصال، وقد يكون 
مرسال، وقد يكون قواًل ِمن أقوال أىل العلم ِمَن اِلجازيُت، إىل غَت ذلك ِمْن ُوجوه 
االعتبار اليت ترجع إىل ِوجدان أصٍل للخرَب عند أىل اِلجاز. ورٔتا كان َوْجُو االعتبار 

 لعراقيُّْت.يف نفسو َضعيًفا، فَضعُفو ال يَلزم إسقاَط االسِتظهار بو يف اعِتبار أخبار ا
ُط يف أخبار أىل الِعراق، فليسْت  فيظهر ِمْن ىذا أنَّ مذىب الشافعي: التوسُّ
، فُتعَترَب ٔتا  ىي باملًتوكة بتًَّة، وال باملقبول على ِجَهة اإلطالق؛ بل إهنا حَملُّ اعِتباٍر وَسرْبٍ

 ىو عند أىل اِلجاز.
د بن عبد اهلل بن عبد لكن ُيشِكل عليَّ النَّصُّ األخَت املذكور ِمن رواية  حممَّ

وإنَّ بالعراق قوًما صاِلحين الكم عن يونَس بِن عبد األعلى؛ وىو قول الشافعي: "
"؛ يعٍت: إنَّ ِمَن العراقيُت أقواًما، ليسوا ضَمتاجون إىل ما ما ُيسَتْظَهر عليهم بأَحدٍ 

ٌة بنفسها! وِجهُة اإلشكال: أنَّ ِسياق ال نصّْ يَدَفع ىذا، إْذ يُظاِىر رواياهتم؛ فهي ُحجَّ
ا إذا روى الديَث منصوٌر عن إبراىيَم عن َعْلقمَة عن عبد اهلل؛  سئل الشافعي عمَّ
ة؟ قال: "ال، حىت يُ ْروى باِلجاز". وىذا السنُد املسؤول عنو، ىو ِمْن  أتقوم بو اُلجَّ

قوم الصَّالُت أصحّْ ما أنَت واِجُده يف الِعراق! فإْن مل َيُكْن ُرواُة ىذا السند ِمَن ال
 بالِعراق، فلسُت أْدري َمْن يكونون!

مي  مث إنَّ اإلمام الشافعي َرَجع عن ىذا القول الذي تَِبَع فيو ماِلًكا وُمتقدّْ
ثُت، يف قبول األخبار الصحيحة، ِمن أيّْ  اِلجازيُّْت، إىل املشهور ِمْن مذاىب احملدّْ

ية أو مصرية أو ظمنية أو ظمامية؛ فالعربُة املخارج الُبلدانية كانت: شامية أو بصرية أو كوف
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ة الديث، وثَ َبت ناِقليو. وِمَن الذين َحَكْوا عن الشافعيّْ ُرجوَعو إىل ىذا القول:  بصحَّ
، وابُن تيمية  ، وغَتىم.2، والذىيب1البيهقيُّ

واسَتَدلَّ البيهقيُّ يف "املناقب" و"معرفة السنن واآلثار"، وغَتُه، على ُرجوع  -
اف : أملى علينا الشافعيُّ رَحو اهلل بحر بن نصرقال  [1] عيّْ عن ىذا املذَىب ب :الشَّ

ْدق والِفظ، قَِبْلَنا حديثو؛ وَمْن  قال: "َمْن ُعِرف ِمن أىل الِعراق وِمن أىل بَ َلدنا بالصّْ
َنا أحًدا، وال ََحَْلَنا  ُعِرف منهم وِمن أىل بَ َلدنا بالَغَلط، َرَدْدنا حديثَو؛ وما حابَ ي ْ

: قال لنا الشافعّي: "أنُتم أْعَلُم بالديث والرّْجال أحمد بن حنبلوقال  [2] .3عليو!"
، فإذا كان الديث الصحيح فأعلموين؛ إْن شاء يكون كوفيِّا أو َبصريِّا أو شاميِّا،  مٍتّْ

 .4حىت أذىب إليو إذا كان َصحيًحا"
ُرواة أىل الجاز ورواه أىل فًتى الشافعي، يف الرّْواية األوىل عنو، مل يُفرّْق بُت 

العراق، فَمْن كان ثقًة َمقنًعا قُِبَلْت رِوايتو، وَمن كان ضعيًفا سيّْئ الفظ ُردَّ خرَبه؛ ومل 
اللُة  ضُماب الشافعي أىَل بَ َلده على غَتىم. ويف الرّْواية الثانية اليت رواىا عنو أَحد، الدّْ

عتماد على اخلرَب الصحيح، ِمن أيّْ املخارج البيّْنة على َمذىبو الذي َرَجع إليو، ِمَن اال
الُبلدانية كان. وكان الذي ََحَل الشافعيَّ أْن سأل أَحَد إعالَمو ٔتا صحَّ ِمن أخبار 

: أنَّ أَحد كان أعلَم منو بذلك؛ لذلك مل يسألو عن -بصرية أو كوفية أو شامية

                                                        
 .2/558الصواعق املرسلة  :. وانظر20/317جمموع الفتاوى ابن تيمية،  -1
 .10/24سَت أعالم النبالء الذىيب،  -2
 .28/رقم151-1/150، معرفة السنن واآلثار 1/528مناقب الشافعي للبيهقي  -3
مناقب الشافعي (. ومن طريقو البيهقي يف: 1055الرجال، )رقم عبد اهلل بن أَحد، العلل ومعرفة -4
. ومن طريق أيب نعيم، والبيهقي وغَتشما رواه: ابن 9/170، وأبو نعيم يف: حلية األولياء أيب نعيم 1/528

. وذكر ابن كثَت )البداية 11/213. وانظر: سَت أعالم النبالء 386-51/385عساكر يف: تاريخ دمشق 
افعي، ولفظو: "...]حجازيا[ كان أو شاميا أو 14/384والنهاية  . ط. ىجر( ىذا األثر عن أَحد عن الشَّ

 عراقيا أو ]ظَمنيِّا[". وزيادة "حجازيا" و"أو ظمنيا" مل أقف عليها؛ وىو مل يعزىا.



 يد. حامت با --------------------لتحقيق يف منهج ترك أخبار غَت الجازيُت ا

 

- 124 - 

 

َت: "وىذا ألنَّ أَحد بن حنبل  أخبار اِلجازيُّْت؛ قال البيهقي ُمعلًّْقا على النصّْ األخ
كان ِمن أىل الِعراق، فكان أعلَم برِجاهلا ِمَن الذي مل يكن ِمن أىلها؛ وكان أَحد 
افعي ِمن أىل العلم ٔتعرفة الرّْجال، فكان  عند الشافعيّْ ِمن أىلها، وكان أَحد عند الشَّ

 .1يَرِجع إىل قولو فيهم"
د بن أيب  - ُد الشيَخ أبا حممَّ َزْيٍد املالكيَّ ضَمْكي عن اإلمام الشافعيّْ لكْن ذمَِ

املذَىَب الَقدمي، ِمن دون أْن يُثِبَت ُرجوَعو عنو؛ قال يف بَيان أوُجو ترك الَعَمل ببعض 
َيْجهلو أىُل الِحجاز َمعِدن العلم، ويُغرب بو غيرىم، فيعترض  أوْ »...األحاديث: 

  .2...«ناافعي معولو نحن والشَّ قنوىذا ، بهذا ريٌب في قبولو
ودما ُيشِكل يف ىذا املقام، أنَّ النصوص اليت اسُتِدلَّ ّٔا على املذىب القدمي  -

، ىي ِمن رواية  ؛ وقد أَخَذا عن يونَس بِن عبد األعلى والرَّبيِع بن سليمانللشافعيّْ
افعي يف ِمصَر؛ فكيف يُقال إنَّ القول بًتك أخبار غَت اِلجازيُّْت ِمَن املذىب  الشَّ

ا الرّْوايتان اللَّتان ذَكرشما البيهقيُّ اسِتْدالاًل على ما َنَسبو إىل الشافعيّْ القد مي املًتوك! أمَّ
بحر بن َنصٍر وأحمَد بن واية العراقيُّْت، فهي ِمن رواية ِمن ُرجوعو إىل القول بَقبول رِ 

، أَخَذ عنوحنبل ا أَحد بن حنبل فعراقيّّ ، وأمَّ ا ْتُر بن نصر فِمصريّّ يف بغداذ  ؛ فأمَّ
َة، وىو يُعدُّ يف رُ   واة الَقدمي! فاألمُر ُمشِكٌل!ويف مكَّ

 ،إىل استقراٍء الستدالالتو يف كتبو افعيّْ ل عن الشَّ قْ الن َّ  لذلك ضَمتاج ٖتريرُ 
واحِتجاجتو باألخبار غَت اِلجازية، والتحقيق يف منهجو فيها: ىل ىو جاٍر على 

ط، بَعرض أخبارِىم على ِعل م الجازيُّْت؛ أو ىو ُيسوّْي بُت أخبار الرُّواة منهج التوسُّ
 على اختالف أمصارىم؟

                                                        
تاريخ دمشق . وانظر يف معناه ما نقلو ابن عساكر عن البيهقي يف: 1/528مناقب الشافعي البيهقي،  -1

 .؛ والظاىر أنَّ النقل ِمن كتاب "املدخل" للبيهقي، وىو من اجلزء املفقود ِمَن الكتاب51/386
 /ب.9ابن أيب زيد القَتواين، الذب عن مذاىب مالك  -2
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، وىو أعرف النَّاس يف  ة االستقراء ملذىب الشافعيّْ لكن البيهقّي ِمن أئمَّ
مذىب الشافعيُّْت، باألحاديث اليت اسَتدلَّ ّٔا الشافعيُّ يف ُكتبو، وقد مَجَع ما رواه يف  

"معرفة السنن واآلثار"؛ لذلك فإنَّ كالمو يف ُرجوع ُكتبو أو ذََكره فيها، يف كتاب 
ابقتُت، بل إنو يرفد  -فيما َيظَهر  -الشافعيّْ ليس ُمستِنًدا فقط  على الرّْوايتُت السَّ

افعيّْ باألخبار.  ذلك باستقراٍء ملنهج احِتجاج الشَّ
 :أثر ىذا المنهج :الفرع السادس

م البياُن عنو، بع ُض اآلثار البارزة؛ وسأبُتّْ يف ىذا املقام وكان هلذا املنهج املتقدّْ
 أىمَّ ما َظَهَر ِل منها:

يها، أنو أنتج األوَّل : ِمَن اآلثار الظاِىرة هلذا املنهج يف قَبول األخبار وتلقّْ
أىل املدينة واِلجازيُّْت على الِعلم املوروث واملتناَقل عندىم، دمَّا كان خَمرُجو  انِكفاءَ 

ُت؛ ذلك أنَّ ترك راقيّْ قهاء العِ جازيُّْت وفُ هاء الِ قَ بُت ف ُ  عَ خ اخلالَف الواقِ ِحجازِيِّا؛ دما َرسَّ 
، ، أو ِلَما َرَوْوه ُمعارًِضا ِلَما رواه اِلجازيُّونننالسُّ  نَ ُت ِلَما انفرد ّٔا الِعراقيُّون مِ اِلجازيّْ 

ِمن مجلة  نهجَ َجَعَل ُرجوَعهم إىل ُموافقتهم َعِسرًا. لذلك عدَّ ابُن تيميَة ىذا امل
و عتِ قَ األسباب اليت أوْ   .1اخِلالَف بُت فقهاء األمصار، يف الطبقات اأُلَول لَعْهد التفقُّ

درسة اِلجازيُّْت ومدرسة رة بُت مَ : كان هلذا املنهج أثٌر بارٌِز يف املنافَ الثاني
اصة الكوفيُّْت راق، ٓتلم ِمَن العِ العِ  ُت، بل بُت أىل العلم ِمَن اِلجاز، وأىلِ راقيّْ العِ 

ًة بُت الفريقُت، ََحَل بعَضهم أْن يَتكلَّم بالكالم الَغليظ يف حقّْ صبيَّ منهم. دمَّا أوقع عَ 
 الفريق املخاِلف.

الف : وِمَن اآلثار كذلك، تقاُرب الفقو املنقول عن املدنيُّْت على اختِ الثالث
ذلك لو َنَظْرَت يف الفقو طََبقاهتم، النِسجام املنهج الذي عوَّلوا عليو فيما بينهم. ل

وبعض أشياخ  ،بعض أشياخوو، و بعض أقراناملأثور عن ماِلٍك، وقايَستو ٔتا نُِقل عن 

                                                        
 .21صحة أصول أىل املدينة، ابن تيمية،  -1
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وال  -فإنك ال ُٗتطئ ِجَهَة التواُفق الغاِلب يف ِفقهو وِفقِههم. وىذا ناتٌج  :-وأشياخِ 
نة يف قَ  عن التواُفق املنهجيّْ يف االجتهاد، ومنو التواُفق املنهجيّ  -شكَّ  بول السُّ

يها.  وتَ َلقّْ
 :الخاتمة

ن مِ  منهُج ترك األخبار غَت اِلجازية، منهٌج ُعِرف عن ماِلٍك، وكثَتٍ  -
مي أىل اِلجاز؛ وكان سبب ذلك راجًعا إىل اعتقادىم أنو مل َيشذَّ عنهم ِمَن  ُمتقدّْ

َغل الكثَت يف حديث  العراقيُّْت، العلم شيٌء، ْتيث يعلمو غَتىم وصَمهلونو. كما أنَّ الدَّ
 باَعَد اِلجازيُّْت عن الَقبول عنهم أخباَرىم اليت يَ ْرُوون.

راقيُت، للَجهل ما ذََكره ابُن تيمية والذىيبُّ ِمن أن مالًكا تَ َرك الرّْواية عن العِ  -
بأحوال ُرواهتم؛ ال ُيسلَّم، إْذ ىذا يُعدُّ سبًبا ِمن مجلة األسباب، وليس ىو السبَب 

 الرئيَس يف ذلك.
افعيّْ ِمِن اخِتالف قولو يف ُسلوك ىذا  - راسة إىل أنَّ ما ُعزَِي للشَّ َتوصََّلِت الدّْ

م البياُن عنو ِمْن إشكال. ُب إعادة التحرير لو؛ للَّذي تقدَّ  املنهج، دمَّا صمَِ
ىذا املنهُج الذي َجَرى عليو ماِلٌك وَمْن كان قَبَلو ِمن أىل املدينة، يف  -

ب حديِث العراق يُّْت، دالّّ على بَ َلديَّة العلم يف ذلك العهد؛ وكان لذلك آثاٌر بيّْنٌة تنكُّ
 يف الفقو اإلسالمي:

تقاُرب املنقول الفقهيّْ لدى فقهاء البَ َلد الواِحد، فِفْقُو الكوفيُّْت على اختالفهم 
د العلم ا لديثي ُمتقاِرٌب فيما بينو، وِفقُو املدنيُّْت ُمتقارب فيما بينو كذلك؛ وىذا لتوحُّ

 ب املنهج االستدالِلّْ الفقهي.يف اجلملة يف البَ َلد الواِحد، إضافًة إىل تقارُ 
ُت يف مسائل الفقو، لالختالف يف َقْدٍر ترسيُخ اخِلالف بُت الجازيُّْت والعراقيّْ 

 من السنَّة النبوية اليت عليها بِناُء األحكام الفقهية.
ُت والعراقيُّْت، دمَّا تُلَمح آثارُه يف هَلجة كلّْ أْوَرَث ىذا املنهُج نُفرًة بُت اِلجازيّْ 

 فريٍق يف حقّْ الفريق اآلَخر.
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ِمَن األُمور اليت َتظَهر يف املسألة: أنَّ املالكيُّْت يف اسِتدالالهتم على  -
َمسائلهم، يُِقلُّون ِمَن اللََّجأ إىل مثل ىذا املسَلك يف َدفع بعض ما َيستِدلُّ بو املخاِلف 

ار ِعراقيٍة. بل إنك ال تكاد ُٗتطئ منهم استدالالٍت كثَتًة بأحاديِث أىل ِمن أخب
عي إىل ُنصرة  الِعراق. وىذا الذي أنكره عليهم ابُن حزم، وَنَسبهم فيو إىل التناُقض والسَّ

، حىت وإْن رَِكُبوا َمْْتَ التناقض واخلُْلِف يف منهج بكلّْ سبيلٍ  رةِ املسألة الاضِ 
 االحِتجاج.

مو اِلجازيُّْت، ما فَِتئ أْن تُرَِك ِمن ِقَبل ىذا ا - ملنهُج الذي َجَرى عليو ُمتقدّْ
ثون بعُد  ، على طََلب -على اختالف بُ ْلداهنم  -الُفقهاء واحملّْدثُت؛ فقد َجَرى احملدّْ

الديث على اخِتالف خمَارجها، واالحِتجاج ّٔا إْن ىي استوفت شرائَط الَقبول؛ مع 
حَّ الديث حديُث اِلجازيُت، وأنَّ يف حديث الكوفيُت َدَغال كثَتًا. االعًتاف بأنَّ أص

ر اهلل لو الُفحوَل ِمن أىل العِ  َغُل قد سخَّ م بالِعراق، لبيانو، وزَمْل الصَّحيح لْ وىذا الدَّ
ديثهم، وَمْيزه عن َسقيمو وَمدخولو؛ كمثل شعبَة وابن مهدي وضمِت بن سعيد ِمن حَ 

ة الديث يف الِعراق.القطَّان، وغَتِىم ِمن   أئمَّ
ودمَّا يَنَبغي دراسُتو دراسًة ُمستقصية: أثُر ىذا املنهج يف اخِلالف الفقهي على  -

هة التفصيل؛ ويكون ذلك بإحصاء األحاديث الِعراقية اليت ال خَمرََج هلا ِمن بالد جِ 
إىل َحْصٍر اِلجاز وٓتاصٍَّة املدينة، والنظر يف مذىب ماِلٍك فيها. وىذا يُفضي بنا 

تقرييبٍّ لألحاديث اليت مل تَبُلغ ماِلًكا أو بَ َلغتو ومل تصحَّ عنده، وكانت َسَبَب اخِلالف. 
. م اخلالَف ويُقرّْبو ببيان َسَببو القيقيّْ  وىذا ما ضُمجّْ
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 في الحديث النبوي الشريف يت سواث التداول

  -أنووذجا حديث فضل العلن والعلواء - 

   
ــزة د.   نوال بوهع

  قسنطينت - هير عبد القادر للعلوم اإلسالهيتجاهعت األ
 

 الملخص:
وإجراءات التداولية على حديث نبوي شريف يتعلق بطلب  آلياتتطبيق إىل ىذه الدراسة  هتدؼ

 مصطلحات التداولية: استعمال ىيعتمد التحليل علوس العلم، وإجيابيات الرحلة العلمية.
 أفعال الكالم.  -

 ادللفوظية.  -

 احلجاج.  -

 التفاعل والسياؽ.  -

بذلك يتحػّول  ومن خالل ارتكاز احلديث النبوي الشريف على ىذه ادلنظومة فإنػػػو
وتؤكد على فكرة أّن احلديث النبوي ، إىل مادة خام تستقبل آليات ادلناىج النقدية ادلعاصرة

 الشريف خطاب تداويل صاحل لكل زمان ومكان.
Abstract: 
The aim of this study is to try to apply the mechanisms of 

and the pragmatic methods on a prophetic saying concerning 
the acquisition of knowledge and the benefits of the scientific 
trip. 
This analysis will be done through the use of a pragmatic 
terminology: 
- Acts of language, 
- The saying, 
- The argument, 
- Interaction and context. 
The prophetic saying based on the criteria mentioned above, then 
becomes a raw material for studies making use of contemporary 
critical processes, confirming the idea that the prophetic saying 
is a pragmatic discourse appropriate for any time and in any 
location. 

 ة ــمقدم
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يف إرسال خطابو على عملية التلفظ، مراعيا ( صلى اهلل عليو وسلمول )اعتمد الرس
 يف ذلك اخلصائص الداخلية واخلارجية ادلتحكمة يف عملية اإلرسال.

راءات ادلقاربة التداولية على تطبيق آليات وإج ضلاول من خالل ىذه الدراسة
لألحاديث النبوية الشريفة يف زلاولة للتأكيد على اخلصوصية اخلطابية حديث نبوي شريف 

 الصاحلة لكل زمان ومكان.
صلى ىذه الدراسة إبراز اجلانب التداويل يف حديث الرسول ) كما ضلاول من خالل

من خالل اإلجابة عن أسئلة ىامة من مثل: من مرسل احلديث؟ أي من ( اهلل عليو وسلم
؟ فالتداول ىو يف  يتم عملية اإلرسال؟ فحوى الرسالة؟ مىت وأين تتم عملية اإلرسال

ي إصابة أسر،  عن الررض ويبل  ادلقصود بسوولة وي  ال الذي يعّب احلقيقة التواصل الفعّ 
 قرب مرمى بلرة علماء العرب القدامى.أادلعٌت من 
اجلانب العلمي النفعي جانب حاسم يف احلديث النبوي الشريف، يودؼ  إنّ 
ب ا يتطلّ شلّ ، الالزمة مع ادلواقف ادلختلفةإىل إجياد ادلرونة ( صلى اهلل عليو وسلمالرسول )

وتوجيو ادلسلم ، شحن خطابو بالقيم والتفسَتات ادلطلوبة لنشر تعاليم الدين اإلسالمي
 توجيوا عقديا وتربويا وأخالقيا.

 خطاب ما بعد الحداثة.: التداولية -1
ىائل من اجملاالت العرفية والفكرية اليت  يصطدم الباحث عن مفووم التداولية بكمّ 

ن"الصعب ل يف ربديدىا، فعدت ملتقى دلصادر أفكار فكرية وفلسفية سلتلفة، فم  تتدخّ 
تتقاسم ، يو العديد من التيارات من علوم سلتلفةرطّ ىذا التعبَت ي   نّ أل، احلديث عن التداولية

بل تعٍت الكثَت من علماء ، لتداوليةبا عددا من األفكار.. واللسانيون ليسوا وحدىم ادلعنيُت
وتطرى ، وتتجاوز اىتماماهتا دبجموع األحباث ادلتعلقة بادلعٌت والتواصل، ادلناطقةو االجتماع 

 .1على موضوع اخلطاب لتصبح نظرية عامة للنشاط اإلنساين"

                                                           
 :  عن، 52، ص 2192، 2ط، خليفة بوجادي، يف اللسانيات التداولية، بيت احلكمة، اجلزائر - 1

- Introduction aux lectures de D. maingueneau: l'analyse du discours, l'archive, 
Hachette , paris , 1991 , p170. 
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ا فتح ، حدثا ىامً 1895ل ظوور كتاب فرانسواز ارمينرو عن التداولية سنة شكّ 
حيث تقع التداولية :" كأكثر الدروس حيوية يف  ؛فاؽ للدراسات والبحوثالعديد من اآل

فأصبحت بذلك مركزا الىتمامات ادلناطقة ، 1مفًتؽ طرؽ األحباث الفلسفية واللسانية "
والفالسفة، والسوسيولوجيُت والسيكولوجيُت والبالغيُت ودارسي اللسانيات وعلماء 

دت فتعدّ ، بل تستوعبوا مجيعا، انب واحدفوي ال هتتم من حيث الدراسة جب، التواصل
 فقيل :،  Pragmatiqueبذلك التسميات العربية ادلقابلة للمصطلح األجنيب 

 عدّ وت  ، والذرائعية، وادلقامية والسياقية، والباغماتيك وقيل التداولية، الباغماتية
حيث  ؛وىل إرىاصات التداولية يف الوطن العريب ل أ  محد ادلتوكّ أدراسات الناقد ادلرريب 

فكانت الدراسة مسامهة ، 9985متحورت أحباثو حول: الوظائف التداولية يف اللرة العربية 
 تداولية ضلوية .

تعتمد التداولية يف تكوين درسوا على رلموعة من القضايا وادلوضوعات تعكس 
اخلصوص على ادلقام الذي ربدث فيو وترتكز ب، العالقة الوطيدة بينوا وبُت اللسانيات

ُت ذلا والوضع الذي ينطلقون منو دبا يشمل ل  اخلطابات وعالقة العالمات دبستعمليوا وادلؤوّ 
، فوي مفيدة لوصف ظواىر ىذا وتشود التداولية تّوسعا على مجيع األصعدة اللرة والثقافة.

 لتعليم، واىتمت بادلتعّلمالتناسق النصي، كما غزت آلياهتا رلاالت السيميائية، ورلال ا
 مقام التبلي .و 

 مالمح التداولية في الفكر النقدي العربي القديم. -2

ا البحث يف الًتاث العريب عن مالمح الدرس التداويل احلتمية التارخيية تقتضي منّ  إنّ 
و" بيان دور ادلتكلم ، فقد حفلت الدراسات اللروية العربية القدمية بالسامع، الرريب احلديث

ومعيار الصدؽ ، واإلدلام بكل العناصر الفاعلة يف اإلبالغ، صياغة اخلطاب وإنتاجويف 

                                                           
فرانسػػػػواز ارمينكػػػػو، ادلقاربػػػػة التداوليػػػػة، ت. سػػػػعيد علػػػػوش، مركػػػػز اإل ػػػػاء القػػػػومي، الربػػػػاط، ادلرػػػػرب،  - 1

 .17ص، 9986
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ذلك أن دراسة اللرة يف ، وادلطابقة مع الواقع وعدمو، والكذب يف األساليب ويف الشعر
 .1"ن أىم ادلبادئ التداولية احلديثةميزهتا بعض السمات اليت ىي م، الًتاث العريب

، اة والفالسفة ادلسلمُتكَت التداويل األول " فالنحة التفكانت أفكارىم دبثاب
رؤية ، يع صيتو بصفتو فلسفة وعلماوالبالغيُت وادلفكرين مارسوا ادلنوج التداويل قبل أن يذ  

ات ػف ادلنوج التداويل بوعي يف ربليل الظواىر والعالقفقد وظّ ، واذباىا أمريكيا وأوروبيا
بُت النحو ، بذلك مصادر التفكَت التداويل اللروي عند العرب . فتتعّددت 2عة "ادلتنوّ 

الكرًن بوصفو خطابا متكامال  ودرس القران، وأصول الدين، واخلطابة، النقدة، و ػوالبالغ
   ودالئل اإلعجاز لعبد القاىر اجلرجاين.، اكي يف كتابو مفتاح العلوممثلما صلده عند السكّ 

 للتطبيق . الحديث النبوي المختار -3
مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يقول: : قال، عن أيب الدرداء رضي اهلل عنو

  ن  وإ  ، ةاجلنّ  ؽ  ر  سلك اهلل بو طريقا من ط  ، من سلك طريقا يطلب فيو علما
م
 ع  ضم تم لم  ةم كم ئ  الً ادل

، ض  ر   األم يف   ن  مم وم  ات  اوم مم الس   يف   ن  و مم لم  رم رف  تم س  يم لم  المم العم  ن  إ  . وم  م  ل  الع   ب  ال  طم ل   ىضً ا ر  وم تػم حم ن  ج  أم 
  ؼ  و   جم يف   ان  يتم واحل  

م
على سائر  ر  د  ليلة البم  ر  مم القم  ل  ض  فم كم   د  اب  ى العم لم عم  ال   العم  لم ض  فم  ن  . وإ   اء  ادل

، مم ل  وا الع  ث  ر  ا وم  ّ وإ  ، امهمً ر  د   الً ا وم ارً ينم وا د  ث  ور  ي   نبياء لم  األّ  ن  وإ  ، اء  يم ب  ن  األم  ةم ثم رم لماء وم الع   ن  وإ  ، الكواكب
م  ذم ػػخ  أم  ه  ذم خم أم  ن  مم فم   .3ر"اف  وم  ظّ ػػحب 

  

                                                           
اجمللػػس الػػوطٍت ، رللػػة عػال الفكػػر، تقريػػب تػػداويل للمصػطلح البالغػػي، اللرػػة ودالالهتػا، زلمػد سػػويري - 1

 .31، ص 2111، مارس، 3ع، 28مج ، الكويتللثقافة والفنون واآلداب، دولة 

 .39، 31، صص ادلرجع السابق -2

رقػػم ، رواه اإلمػػام أبػػو زلمػػد عبػػد اهلل بػػن عبػػد الرمحػػان الػػدارمي يف ادلقدمػػة، بػػاب فضػػل العلػػم والعػػال - 3
354. 
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 خطاب عملي وفكر مرن.: الحديث النبوي الشريف -4

على ادلنظومة االصطالحية للمقاربة التداولية  يث النبوية الشريفةفر األحادتتوّ 
النصوص واخلطابات ىي اليت تستدعي ادلناىج وادلقاربات  احلديثة، وىذا باعتبار أنّ 

 من اجلوانب اآلتية:الشريفة  لذلك ميكن دراسة احلديث النبوي الشريف، النقدية
 منتج الخطاب ومرسله. -أّوال 
 لت التداولية احلديثة اىتماما كبَتا لعنصري ادلتكلم وادلخاطب حبكم:" أنّ أو  
طرفُت فال ميكن فوم اخلطاب دون استحضار صاحبو حد الأمن وإىل( ) ووجّ اخلطاب م  
.  1مية"ُت يف احلاالت التكلّ جو إليو، فوما يعتبان ركنيُت أساسيُت ومظوريُت مومّ وكذا ادلوّ 

، احلديث النبوي السابق الذكرورية اليت تنتج ات احملل الرسول صلى اهلل عليو وسلم الذّ ػشكّ 
لروية فائقة يف ربديد كل   قدرةوقد بُّت  ،مقاصدهظ هبا من أجل التعبَت عن فوو الذي تلفّ 

يف مصلحة الفرد  بّ فالعلم والصدؽ والنصيحة مواضيع إنسانية جوىرية تص  ، موضوع
قي بالذات اإلنسانية ضلو صلاز للحضارة والرّ وإ، ويف اجتماعوا ربقيق للمنفعة، واجملتمع

 اجلمال واحلق.
نزل أؤدية من العليم احلكيم، دبا مة حكيمة، متنطلق ىذه األىداؼ من ذات متكلّ 

فكان تكوينو خَت تكوين، وتثقيفو أول تثقيف، يعرؼ مىت ، عليو من آيات الكتاب ادلبُت
ر، مىت يضرب األمثال واحلكم، ومن ذّ مىت ينصح؟ مىت ي  ، يتكلم، ومىت ينتقي الكالم

منو آيات  قرب مرمى، " فصدرتمن أيستعمل أسلوب اإلشارة غَت اللروية إلصابة ادلعٌت 
وأثر محيد يف تربية ، وعبارات يف األدب، كان ذلا شأن بعيد، بّينػات، وحكم خالدات

عن فكر   احلديث النبوي الشريفعّب . ي2النفوس وإصالحوا، وتقوًن األخالؽ وهتذيبوا.. "

                                                           
والعلػػػوم كليػػػة اآلداب ،  البحػػػث يف اللسػػػاين والسػػػيميائي، الػػػدالليات والتػػػداوليات، طػػػو عبػػػد الرمحػػػان - 1

 .312، ص 9995، 9ط ، ادلررب، اإلنسانية بالرباط، جامعة زلمد اخلامس

، 9لبنػػان، ط، دار الفكػػر للطباعػػة والنشػػر والتوزيػػع، بػػَتوت، زلمػػد عبػػد العزيػػز اخلػػويل، األدب النبػػوي - 2
  .ادلقدمة، 2114
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 ، وكذا قدرتو على البناء صلى علبيو وسلمالرسول 
 
اعتماده الفعل التوجيوي و بوجّ فوو ادل

ظف ىذه األدوات لتأكيد الدور صلازي، الذي ربكمو أساليب النوي النداء واألمر. توّ اإل
السنة النبوية  وتعدّ ، فوو ميتلك السلطة الدينية، يادي للرسول صلى اهلل عليو وسلمالرّ 

  الشريفة ادلصدر الثاين من مصادر التشريع اإلسالمي بعد القرآن.
يثو عن العلم مقام اخلطاب وأحوال راعى الرسول صلى اهلل عليو وسلم يف حد

وما إىل ذلك من ظروؼ ، وأ اط الطلب اليت ينشئوا، شكال إلقاء اخلبأو  ،السامع
ي يسمى ػػحيث ارتكز الرسول صلى اهلل عليو وسلم على مفووم تداول ؛احلديث
هبا الرسول الكرًن.  فاحلديث الشريف شلارسة لروية اضطلع،  L'enonciationةػادللفوظي
على تفعيل اخلبة الذاتية، فمن خالل ( صلى اهلل عليو وسلمملفوظية الرسول الكرًن )تعمل 

  :وىي، 1ثالثة خصائص أساسية ىذه ادلقولة محلت، احلديث النبوي ادلختار
ا يسمح ذلا بادلرور من احلالة بروز ادلتكلم األنا من خالل استخدام اللرة، شلّ   -

 بو ادلوضوع.االفًتاضية إىل ما يتطلّ 

 موافقة ادللفوظية وفق دلا يريده ادلتكلم.  -

 .نتيجتوا أن اخلطاب يسمح بوصف العال وتقرير احلاجات ادلرجعية   -

 .الخطاب() لغة الحديث النبوي الشريف -ثانيا 
سا بالنسبة لألمة احلديث النبوي الشريف موضوع التحليل خطابا دينيا مقدّ  يعدّ 

فاحلديث النبوي الشريف ، اسية من ركائز التشريع اإلسالميالعربية ادلسلمة، فوو ركيزة أس
 ( من قول أو فعل أو تقرير.صلى اهلل عليو وسلمىو ما ورد عن الرسول زلمد بن عبد اهلل )

شريف السابق الذكر على مادة لروية قابلة للمعاجلة، يشتمل احلديث النبوي ال
ويودؼ إىل ربقيق مقاصد نفعية ،  عن معاينفودؼ اللرة يف احلديث ىدؼ تواصلي يعّب 

فوو يف صلب موضوع أساسي ، فاحلديث ادلنتقى خيدم اجلميع، يف الصاحل العام تصبّ 
، لنبويةتزخر هبا السنة ا الشريفة اليت وجوىري أال وىو العلم وىو من األحاديث النبوية

                                                           
 :  عن، 84ص ، يف اللسانيات التداولية، خليفة بوجادي  - 1

- Jean caire: esthétique de la communication , p 96. 
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القواعد الصحيحة  احلديث يف رلملو ضمّ و ، فللعلم منافع عديدة ال ربصى وال تعد
وبالتايل ، ادلكانة العظيمة اليت أعطاىا الدين اإلسالمي لطالب العلم وبُّت ، لتحصيل العلم

ية الب ٌت الثقافلب العلم إطارا واسعا ذبتمع فيو أ اط كثَتة من ز لطاشكل احلديث احملفيتّ 
 :والنفسية واالجتماعية وادلعرفية من تلك األ اط

احلديث النبوي الشريف مجلة من ادلتتاليات السردية خضعت ألفعال الكالم  ضمّ  -
les actes de language  منجزة غرضوا إحداث عملية التواصل بتوفَت العبارات اإلصلازية

 أو األدبية اآلتية.

لك طريقا يطلب فيو ( من سصلى اهلل عليو وسلم قولو )التعميم أثناء احلديث يف  -
ك لتحصيل العلم رلتود فيو يدخل يف عموم احلديث وتنطبق عليو فكل سال، علما

 سواء بل  درجة العلماء أو ل يبل ، فوو موعود باجلزاء والفضل.، أحكامو

 فالفعل، يف قولو سلك اهلل بو طريقا من طرؽ اجلنة: التأكيد على النتيجة  -
فالعلم ىو  ة اليت يصل إليوا كل طالب للعلم،ؤكد النتيجت االصلازي دخول اجلنة "ىو ما

ؼ صاحبو بربو سبحانو وحبقوقو، وكل ىذا يقود إىل مرضاة اهلل سبحانو وتعاىل الذي يعرّ 
 ويوصل إىل اجلنة، إذن فاجلنة نتيجة نفعية ينتظرىا كل طالب للعلم.

 . 1لطالب العلم ىادلالئكة لتضع أجنحتوا رض نّ وإ  -

يل، فاختيار األفضل ىو مبترى الرسول وحدة السردية أسلوب التفضيأي يف ىذه ال 
فادلالئكة ، حيث صلد يف ذكر ىذه الصورة أثر احلكمة النبوية( صلى اهلل عليو وسلم)

 َتا وإكراما دلا يملو من مَتاثفتخفض أجنحتوا تواضعا لو وتوق، تتواضع لطالب العلم
 النبوة.

، واحليتان يف جوؼ السماوات ومن يف األرض إن العال ليسترفر لو من يفو   -
 ادلاء.

                                                           
مػادة احلػػديث ، صػاحل بػػن سػعيد عمػار: اعتمػدت يف شػرح معػاين ىػذا احلػػديث علػى زلاضػرة الػدكتور - 1

 - اإلسػػػػالميةعبػػػد القػػػػادر للعلػػػوم  األمػػػَتجامعػػػػة ، الػػػدين أصػػػػولكليػػػة ،  قسػػػم الكتػػػػاب والسػػػنة، التحليلػػػي
 . 2102 – 2102، قسنطينة
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 يف تفصيل صور اجلزاء فيستعُت( صلى اهلل عليو وسلميسًتسل الرسول الكرًن )
 قناعية أو ما ي عرؼ يف التداولية باحلجاجبأكب قدر شلكن من األساليب اإل

argumentation  خيار من بُت خيارات قائمة وىو "جانب أساسي من أجل ترجيح
من أىم غايات احلجاج " استمالة ادلتلقي دلا يعرض  1وشلكنة، إزاء الوضع الذي كان قائما"

باعتماد وسائل  وأن يزيد يف درجة إذاعتوا، ليواعليو، وأن جيعل العقول تدعى دلا يطرح ع
وصلاة ، وس وسعادهتافلما كان العلم بو صلاة النف ،2التأثَت يف عواطفو وخياالتو وإقناعو "
كان من يف السماوات ومن يف األرض من ادلالئكة ،  العباد على يدي العلماء وطلبة العلم

فسعادة اإلنسانية تقوم على زلور صورة اجلول ، واحليوان، والطَت واحليتان يسترفرون لو
نو الذي وإن انتشر يف األوساط إال ومحل معو كل ظواىر االضلطاط والفساد، فال يسلم م

 إنسان وال حيوان وال مجاد.
 : يف قولو( صلى اهلل عليو وسلموتتواصل صور اإلقناع من الرسول ) 
فيأي  قمر ليلة البدر على سائر الكواكب،وإن فضل العال على العابد كفضل ال -

بد كفضل القمر فجعل فضل العال على العا، أسلوب ادلقارنة التفضيلية باستعمال التشبيو
ونور ، اءة واحدةػفاإلض، وفيو تشبيو مطابق حلال القمر والكواكب الكواكب،على سائر 

وىذا النقص ، فالعابد ال يعرؼ أمورا كبَتة فيما يتعلق بالعبادة، العلم شلتد يف أقمار العال
ودخلوا يف ،  الناسربَّت ، فإذا مات العلماء، لو العال بعلمو وشرحو لألحكام والعباداتيكمّ 

 الضياع.دائرة التيو و 

يف تقدًن ىذه الصور على احلجاج ( صلى اهلل عليو وسلميعتمد الرسول ) 
، ووفقا ذلذه ادلقارنة بيان احلقى البىنة والبالغة والعقل غايتو االستداليل الذي يعتمد عل

  :يلية ميكن احلصول علىالتفض

 العابد = الكوكب 

 العالم = العمر 

                                                           
 .68 يف اللسانيات التداولية، ص، خليفة بوجادي - 1
 ن.، ص، م، ن - 2
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 القمر            الكوكب                    العالم          العابد         
 
  

 اإلنارة                                          العلم               

واحلال ، فإذا خسف القمر اختفت الكواكب، السماء بالقمر والكواكب فتتزّين
( صلى اهلل عليو وسلمسنة الرسول )وذبعل من ، ينطبق على األمة احلقيقية اليت تبٌت بالعلم

وىذا ما يؤكد حديث أيب موسى األشعري ، م والتفقو يف الدينوعلمو ادلثال احلقيقي للتقدّ 
 ( قال: صلى اهلل عليو وسلمأن الرسول )، رضي اهلل عنو

فكانت منوا ، "مثل ما بعثٍت اهلل بو من اذلدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا
وكان منوا أجاذب أمسكت ادلاء ، وانبتت الكأل والعشب الكثَتطائفة طيبة قبلت ادلاء 

فشربوا منوا وزرعوا . وأصاب طائفة أخرى إ ا ىي قيعان ال متسك ، ا الناسػفنفع اهلل هب
، ادلاء وال تنبت الكأل. فذلك مثل من فقعو يف دين اهلل، ونفعو ما بعثٍت اهلل بو فعلم وعلم

 .1ومثل من ل يرفع بذلك رأسا ول يقبل ىدى اهلل الذي أرسلت بو"
( صلى اهلل عليو وسلمجيابية لذلك يسًتسل الرسول )تتحقق منافع العلم جبوانبو اإل

وعلى حصول أقصى ، علقصده عند ذباوز الف ا على إيصاللصور ادلشاهبة مصرّ عرضو يف 
 ك دبدلولو.تعقب خطابو والتمسّ و ال يتواىن عن نّ مقتضى خطابو، والتأكيد على أ

، موو خطاب إقناعي بأسلوب ربفيزي زلكف، ا قولو "وإن العلماء ورثة األنبياءأمّ  -
اء يف ػيدفع بكل طالب علم إىل االجتواد للوصول إىل النتيجة النفعية وىي وراثة األنبي

والعلماء أحق ، وأخالقوم وأىدافوم السلمية اإلنسانية . فاألنبياء خَت خلق اهلل، مناقبوم
 م . وأحق الناس دبَتاثو، من يقوم مقام األنبياء

إسًتاتيجية إقناع تعتمد على التأثَت القوي ( صلى اهلل عليو وسلماستعمل الرسول )
ة، قوّ  الو ائج أكثر، فمثل ىذه احلجج ال يشوهبا ال فرض يف ادلرسل إليو قصد إثبات نت

فإن مطالبتو ال تكتسي صبرة اإلكراه، وال ، اداتوفادلرسل " عندما يطالب غَته دبشاركتو اعتق
                                                           

 .79رقم ، فضل من علم وعّلم: رواه البخاري يف كتاب العلم /باب - 1



 د. نوال بومعزة ----------------مسات التداولية  يف احلديث النبوي الشريف
 

938 
 

الرَت  عة ذبرّ استداللية متنوّ ، وإ ا تتبع يف ربصيل غرضوا سبال، ج القمعػتندرج على منو
ة يف اع من قوّ وج أساليب اإلقناع بأساليب االمتوقد تزد، برأي احملاور االقتناعا إىل جرّ 

فعة وتتحقق من 1" ،كأنو يراىا رأي العُتونفوذ يف إشوادىا للمخاطب  ، استحضار األشياء
خذ بالعلم وىو فمن أ، افر، فيحضر أسلوب الًتغيبخذ حبظ و فمن أخذه أ: الوراثة يف قولو
وط وأجداىا ما نفع العبد ذلك أن أعظم احلظ، ينخذ حبظ وقسط وافر ة، فقد أمَتاث النبوّ 
 الذين امنوا منكم والذين أوتوا وىي الرفعة احلقيقة كما قال اهلل تعاىل:"ويرفع اهلل، ودام نفعو

األقوال اللروية وعلى بنية " اإلقناعي شلثال يف ادلبدأ الرسول )ص( فاعتمد 2،العلم درجات" 
من خالل ( صلى اهلل عليو وسلمول )ػالرس مّ ػػ. لقد أل 3تسلسلوا واشتراذلا داخل اخلطاب"

فاحلجاج يف  طبيعة ادلخاطب، "حملاورة ومراعاة ىذا احلديث بشروط احلجاج القائم على ا
عة العقول مث اختيار أحسن السبل حملاورهتا واإلصراء إليوا مث ػالنواية ليس سوى دراسة لطبي

 أما إذا ل توضع ىذه األمور، ،مزلاولة حيازة انسجاموا االجيايب والتحاموا مع الطرح ادلقدّ 
فالتشكيل  ،4ة وبال تأثَت "فإن احلجاج يكون بال غاي، النفسية واالجتماعية يف احلسبان

، القناعية ادلعتمدة على تتابع األقو ديث النبوي الشريف ىو الوسيلة اإلز للحاللروي ادلميّ 
 وترابطوا بشكل دقيق ومباشر.

مجلة من الصور اليت يقبلوا العقل وادلنطق، ( صلى اهلل عليو وسلمعرض الرسول )
وىم ادلطالبون بإصلازه . لقد ، خلطابفطالب العلم والشروفُت بو ىم ادلقصودون بفحوى ا

، ارتكز احلديث النبوي السابق الذكر على آلية من آليات البالغة العربية وىي إلية التمثيل
الناقد  هوىذا ما أكدّ ، فتعقد صلة بُت صورتُت ليتمكن ادلرسل من االحتجاج وبيان حججو

                                                           
، 2الػػدار البيضػػاء، ط، ادلركػػز الثقػػايف العػػريب، يف أصػػول احلػػوار وذبديػػد علػػم الكػػالم، طػػو عبػػد الرمحػػان -1

2111 ، 
 .38ص  

 .99اآلية ، سورة اجملادلة -2

 . 95-94، ص 2116، 9ط، احلجاج واللرة، العمدة يف الطبع، أبو بكر الرراوي -3

 .319ص ، يف احلجاج اجلديدةمن خالل مصنف  أطره ومنطلقاتو، عبد اهلل صولو، احلجاج -4
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شلا اتفق العقالء عليو أن التمثيل إذا "واعلم أن  عبد القاىر اجلرجاين يف كتابو أسرار البالغة:
إىل  جاء يف أعقاب ادلعاين أو برزت ىي باختصار يف معرضو ونقلت عن صورىا األصلية

فإن كان ، ورفع من أقدارىا.. وضاعف قواموا يف ربريك النفوس ذلاكساىا هبالة ..،  صورهتا
وقد   1وبيانو أهبر.." ،وإن كان حجاجا كان برىانو أنور، وسلطانو أقور، مدحا أهبى وأفحم

وصور التمثيل البيان األهبر دللكتو اللروية الثرية  (صلى اهلل عليو وسلمكانت بالغة الرسول )
  عة.وادلتنوّ 

  .مقام الحديث النبوي الشريف -ثالثا
نعٍت بادلقام أو حال اخلطاب رلموعة من العوامل اليت ربيط بالكالم وتساىم يف 
إيضاحو، وتساعد على فومو وتفسَته، فكل كالم يتم إحداثو عن قصد جيد ما يبره يف 
شخصييت ادلتخاطبُت لإلفوام والفوم، أي لإلفادة، والدور الذي تلعبو القرائن ادلقالية 

األحاديث حسب مقتضيات ظروؼ التواصل وتنظيموا واحلالية يف معرفة استعمال 
 واستثمارىا يف وحدات لروية ربدث فعال يف أحوال معينة للتعبَت عن مقاصد معينة.

ذلذه األسباب اىتم زلللو اخلطاب بعالقة السياؽ بادلقام، فالعالقة من العناصر 
زت متيّ  اسة ادلعٌت دلاة السياؽ منوجا لدر األساسية ادلسامهة يف تكوين اخلطاب، إذ تعد نظري

 بو من اىتمام بالعناصر اللروية واالجتماعية.
، وأصبح مصطلحا شائعا يف الدرس اللروي احلديث، لقد اتسع مفووم السياؽ

وذباوز النقاد ادلفووم العام لو بوصفو ما يسبق أو ما يلحق لفظا أو وحدة إلبراز معناىا، 
صبح يوي كل " الظروؼ حيث أ، ةر مفوومو وخباصة يف الدراسات التداوليوتطوّ 

اليت ميكن أن تؤخذ بعُت االعتبار يف دراسة العالقات بُت ادلوقف وادلوقف  االجتماعية
اللساين .. ونقول أيضا السياؽ ادلوقفي أو سياؽ ادلقام ومها ادلعطيات ادلشًتكة بُت ادلرسل 

 .2نوما "اخلبات ومعارؼ كل واحد م، وادلتلقي حول السياؽ الثقايف والنفسي
                                                           

، 9999، 2ط، بػػَتوت، ادلكتبػػة العصػػرية، أسػػرار البالغػػة، ربقيػػق زلمػػد الفػػاظلي، عبػػد القػػاىر اجلرجػػاين -1
 .88ص 

2- Jean Dubois et autres: dictionnaire de linguistique ; Larrousse ; paris, paris ; 

1988, p 120. 
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( صلى اهلل عليو وسلمالعديد من الظروؼ اخلارجية حبديث الرسول ) أحاطت لقد  
: (ىػ255عبد الرمحان الدارمي ) منوا االستوالل الذي أورده اإلمام أبو زلمد عبد اهلل بن

عن عاصم بن رجاء بن  خبنا نصر بن علي اجلوضمي حدثنا عبد اهلل بن داود احلرييب"أ
 : قال، حيوة عن داود بن مجيل عن كثَت بن قيس

، يا أبا الدرداء: فجاءه رجل فقال، "كنت جالسا مع أيب الدرداء يف مسجد دمشق
حلديث بلرٍت أنك ربدثو عن رسول ، (صلى اهلل عليو وسلم إين جئتك من مدينة الرسول )

درداء رضي اهلل عنو باقي احلديث الشريف عن .."مث يذكر أبو ال( صلى اهلل عليو وسلماهلل )
فضل العلم ومرتبة طالبو، فاحلديث بقصتو ميثل الرحلة يف طلب العلم، فوذا رجل طالب 
علم يرحل من ادلدينة النبوية إىل دمشق الشام ألجل مساع حديث واحد، فحدثو أبو 

ن متثل سَت سلفنا فم ادلناسب للمرحلة العلمية الشاقة، الدرداء رضي اهلل عنو باحلديث
ة، فقد كابدوا من الصعاب ما الصاحل ونظر يف معاناهتم يف طلب العلم ىانت عليو كل شدّ 

وىجروا اللذات والشووات وجابوا األرض مشارؽ ، ل، وتركوا البالد واألوالديفوؽ التخيّ 
ذه ى ذوأكد، سعيا وراء حديث واحد أو لقاء شيخ أو معرفة مسألة، األرض ومرارهبا

"إن الرحلة يف طلب العلوم ولقاء ادلشيخة مزيد كمال يف  :ادلسألة ابن خلدون يف ادلقدمة
التعليم، والسبب يف ذلك أن البشر يأخذون معارفوم وأخالقوم وما يتحلون بو من 

 أنّ  . إالّ زلاكاة وتلقينا بادلباشرة: علما وتعليما ولقاء، وتارة: ادلذاىب والفضائل، تارة
فعلى قدر كثرة ، استحكاما وأقوى رسوخا ادلباشرة والتلقُت أشدّ  حصول ادللكات عن

 الشيوخ يكون حصول ادللكات. ورسوخوا وتفتحوا".
يتجسد البعد التداويل يف احلديث الشريف من خالل استخالص الفوائد اليت 

ويف ىذا الصدد قال اإلمام ، ربققوا رحلة طلب العلم كتحصيل ادلعرفة احلقيقية دلعٌت الصب
رمحو اهلل: " حق على طلبة العلم بلوغ غاية جودىم يف االستكثار منو، والصب ، لشافعيا

على كل عارض دون طلبو، وإخالص النية هلل تعاىل يف العون عليو ". والًتغيب يف احتمال 
 فالعلم ي ؤتى وال يأي.، ادلشقة يف طلب العلم
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 .وضع الخطاب  -رابعا
عة تتعلق بادلتكلم زلاولتوا اإلجابة عن أسئلة كثَتة ومتنوّ تكمن أمهية التداولية يف 

ومنظومات التواصل والتفاعل وشروط األداء . يمل مفووم وضع اخلطاب ، والسامع
يات كما يمل مجلة الظروؼ والوضع،  العالمات اخلصوصية ادلشًتكة بُت ادلتكلم وادلخاطب

ال، فتؤدي بذلك اللرة يف احلديث جل فوم وتقييم ما ي قاليت ضلن يف حاجة إليوا، من أ
فاللرة ىي القاعدة  ،صلاز الفعل يف السياؽويتم إ، شريف وظيفتوا االجتماعيةالنبوي ال

خطابو على أساس نظام  ( بٌتصلى اهلل عليو وسلمالرسول الكرًن )و  ،ادلشًتكة بُت الطرفُت
التواصل بُت ادلتكلم  ز حبلعزّ ا رة العربية شلّ لفاحلديث الشريف ألقي بال ،اللرة العربية
إىل التجاوب مع احلديث وفوم زلتواه، فموضوع احلديث ىو العلم ورحلة  ىدّ وادلخاطب وأ

 طالب العلم وىو ادلوضوع ادلبترى من قبل السائل عن ىذا احلديث.
على لرة مسًتسلة ربمل رؤية متكاملة ال ( صلى اهلل عليو وسلمعمل الرسول )

فقد قامت ، ، وألن البالغة شعبة من شعب التواصليستقل فيوا الشكل عن ادلضمون
على مبدأ التواصل، واستخدام اللرة استخداما ( صلى اهلل عليو وسلمبالغة الرسول )

سليما، يضمن وصول ادلعاين إىل ادلخاطبُت، كما ىي يف نفوس ادلتكلمُت، حبسب 
 وىذا ما يسمى بالسياؽ النفسي.، اختالؼ أحواذلم ومقاماهتم

، "وينبري أن تعرؼ أقدار ادلعاين: أبو ىالل العسكري السياؽ ذاتو أيضا ذكر ويف
ولكل ، فتجعل لكل طبقة كالما، فتوازن بينوا وبُت أوزان ادلستمعُت، وبُت أقدار احلاالت

وأقدار ادلستمعُت على أقدار ، حال مقاما، حىت تقييم أقدار ادلعاين على أقدار ادلقامات
 .نفعة مع موافقة احلال، وما جيب لكل مقام من ادلقال"احلاالت. واعلم أن ادل

صلى اهلل عليو ومن خالل ما سبق ذكره، ميكن القول أن بالغة الرسول )، إذن
فتنوعت السياقات يف حديث ، دت يف عدم اإلجواد والسوولة يف القولذبسّ ( وسلم

رية يف احلديث فكانت رحلة طالب العلم الوظيفة احملو ، (صلى اهلل عليو وسلم الرسول )
فوذه اجلولة القرائية حلديث واحد  وموضوع طلب العلم ومراتبو الوظيفة البؤرة،ادلختار، 

ل وحدة تواصلية بالغية مبنية على أن احلديث النبوي الشريف خطاب شكّ  إىل فقط، قادتنا
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حقق من خالذلا احلديث النبوي الشريف مجلة  تيجية لروية ونفسية زلكمة النسيج.إسًتا
و ادلنفعة يف احلديث النبوي الشريف وا، فوجّ األىداؼ كان الًتغيب يف طلب العلم أمهّ  من

يكمن يف ربقيق ما فيو خَت ومنفعة للناس، وىذا باستعمال الرسول الكرًن إلسًتاتيجية 
سل الصور احلسية القائمة على التمثيل اإلقناع ادلبنية على اخلطاب احلجاجي الذي يتوّ 

ارة، حيث هتدؼ ىذه االستعماالت إىل تنويع األساليب وذبميلوا، شلا وادلوازنة واالستع
ي قّرب ادلرسل إليو والزيادة يف التأثَت عليو وبالتايل إقناعو دبضمون احلديث، وىذا على 

 سالم.أفضل الصالة أزكى  عليوالتداولية للرسول الكرًن الكفاءة اللروية و 
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 الشريف أحكام إتالف المصحف

 عادل مقراني .د

 قسنطينة -جامعة األمير عبذ القادر للعلوم اإلسالمية
 

 : ملخصال

 

دلا كاف ادلصحف الشريف كالـ اهلل تعاىل تأكدت يف حقو مجلة من الشروط واآلداب 
فعال أو لى حقو وإحلاؽ ما يوجب اإلمث دلن تعدى ع، وعدـ امتهانو، ادلفضية إىل تعظيمو وتقديسو

يعد ىذا البحث ذبلية ؛وللحاجة ادلاسة للتفقو يف موضوع أحكاـ إتالؼ ادلصحف الشريف، قوال
إتالؼ : األول، قسمتو إىل ثالثة مطالبوقد ، ذلذا اجلانب ادلهم من أحكاـ ادلصاحف القرآنية

أما ، وصوره، اإلتالؼ.وتكلمت فيو عن حكم ىذا النوع من االستخفاؼبقصد  ادلصحف
فيو  مفهـو ادلصلحة ادلفضية إىل  وبينت، إتالؼ ادلصحف للمصلحة الشرعية: الثانيالمطلب 
واختالؼ  اإلتالؼ ادلشروعةطرؽ و ، وحكم إتالؼ ادلصحف للمصلحة الشرعية، اإلتالؼ

شروط وأسباب إتالؼ ادلصاحف والقائمُت : المطلب الثالثوأما ، العلماء فيها
 .مث خاسبة البحث، هاوالقائم بإتالف ،وأسبابو ، شروط اإلتالؼ ووضحتبالعملية.

Summary of Research:  
Since the Noble Quran was the word of God a series of 

conditions and rules led to its glory and sanctity. The people 
who insult the Noble Quran should be punished whether he 
insulted verbally or physically the need of an Islamic study 
concerning the punishment for those who destroy it is very 
important. This study is considered as a research that elucidates 
and explains one of the rules and teaching for the sanctity in the 
Noble Quran and it was divided into three demands:  

First demand: the punishment of those who destroy it with 
different examples and the cases that allows this tearing of this 
book. 

Second demand: the tearing of the Noble Quran for a 
legitimate purpose and showed the concept of interest leading 
to the destruction, and its Islamic ruling But the scientists of 
Islam had different views on the ways of destroying it and its 
approach. 

Third demand: the condition and reasons of the tearing of 
the Noble Quran and those who destroy it and the conclusion of 
the study. 

  : تمهيذ
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على مر  والرعايةتعرؼ البشرية عرب تارخيها الطويل كتابا حظي بالعناية واالىتماـ مل 
وبياف ، وطباعتو، قي  قراءاتو وكتابتوو رب، من حيث ترتيلو، زمنة والعصور مثل القرآف الكرمياأل

 وجبف، كالـ رب الربية  ألنوكتاب يف الوجود؛فهو أشرؼ  ، ورسم حروفو، أحكامو ومعانيو
 أمجع": قاؿ النووي، أو يكوف سببا المتهانو، و وحفظو وصيانتو من كل ما يسوءهتعظيم

 1."وصيانتو وتنزيهو اإلطالؽ على العزيز القرآف تعظيم وجوب على ادلسلموف
، علو قدره ومنزلتووقد تأكدت يف حقو مجلة من اآلداب واألحكاـ الدالة على 

 أو بل  ، وتعريضو دلضاف امتهانو، سده واستدبارهواحلذر من تو ، كاشًتاط الطهارة دلالمستو
 .وغَتىا من اآلداب ادلشعرة بقدسيتو، الري  عند تقليب ورقو

وجو  كما صرح غَت واحد من أىل العلم أف االستخفاؼ بادلصحف الشريف بأي
 استخف ومن": ادلالكي فرحوف ابن  قاؿ، عن اإلسالـمن وجوه االستخفاؼ يعد ردة 

 نفى أو نفاه ما أثبت أو، منو بشيء كذب أو، منو حرفاً  أو جحده أو منو بشيء أو بالقرآف
  2". العلم أىل بإمجاع كافر فهذا ذلك من شيء يف شك أو، بذلك منو علم على أثبتو ما

؛ألف  فتعُت على ىذه األمة القياـ بكل ما ىو مشروع حلفظ ادلصحف الشريف
من جهة صيانة الصحيح : األولى: جيد حفظها لو من جهتُتالناظر لصنيع سلف األمة 

للمصاحف اليت قاـ ادلقتضى الشرعي  من جهة إتالفهم: والثانية، السامل من ادلصاحف
 . الذي تنتفي معو احتماالت االستخفاؼ والعبث

والكالـ على حكم إتالؼ ادلصاحف أو األجزاء القرآنية ديكن بسط القوؿ فيو 
 ؼوىي ما كاف القصد فيو االستخال، لماءحبسب أقساـ اإلتالؼ اليت ربدث عنها الع

 أو اإلتالؼ بقصد ادلصلحة ادلعتربة شرعا.، واالمتهاف

                                   
 1414: 3ط – بَتوت - حـز ابن دار، احلجار زلمد: ي قرب، 164: ص، القرآف محلة آداب يف التبياف  -1
 .ـ 1994 - ىػ
: 1ط، األزىرية الكليات مكتبة، (214/  2) األحكاـ ومناىج األقضية أصوؿ يف احلكاـ تبصرة  -2

 .ـ1986 - ىػ1406
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 : األول المطلب
 .االستخفافبقصد  إتالف المصحف

حرمة   يفوال خالؼ بُت أىل العلم ، ما ينفي قدسيتهاويصاف عن كل ، ويوقر، وحيًـت
، طاىرة سليمة ديكن االنتفاع هباادلصحف الشريف أو األجزاء القرآنية إذا كانت  إتالؼ

 1.دفن مصحف صحيح وال غسلو""وال جيوز : اهلل رمحو كما قاؿ ابن عبد اذلادي
فكاف االستخفاؼ من ، ُت حكم الفعل والفاعليلكن دافع اإلتالؼ معترب يف تع

 أصرح وأوضح ادلقاصد اليت تكلم عليها العلماء يف إتالؼ ادلصحف الشريف.
 : الف المصحف بقصد االستخفافحكم إت: الفرع األول

ردة جو من وجوه اإلتالؼ يعد إتالؼ ادلصحف الشريف بأي و علماء أف الصرح  
هلل وأمساء األنبياء أي القرآف وأمساء ا-"وحرؽ ما ذكر : اهلل رمحو قاؿ الدردير، عن اإلسالـ
 (2)."-يعٍت ىي ردة-إف كاف على وجو االستخفاؼ فكذلك  -وكذا احلديث

 أو، ادلصحف أو، بالقرآف استخف من أف اعلمو ": اهلل رمحو عياض يالقاض قاؿو 
 بو صرح شلا بشيء أو، بو كذب أو، آية أو، منو حرفا أو، جحده أو، سبهما أو، منو بشيء
 يف شك أو، بذلك منو علم على أثبتو ما نفى أو، نفاه ما أثبت أو، خرب أو حكم من فيو

 ڑ  ڑڇ ڇ  ڈ  ڈ  ڇچ: تعاىل اهلل قاؿ.مجاعبإ العلم أىل عند كافر فهو ذلك؛ من شيء

: فصلت] چں  ں  ڻ    ڱڱ  ڱ ڱ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ

 عن يرغب الذي ادلكاف يف ادلصحف يلقي من ومنهم": قاؿ ابن القيمو  3"[١٤ - ١٤
 ويرقى، رجليو ربت يضعو لو كرسيا جيعلو من ومنهم، ومدادا كاغدا ألقيت إمنا ويقوؿ، ذكره

                                   
مكتبة ، أشرؼ عبد ادلقصود :.اعتٌت بو44: ص، ذوي األفهاـ عن الكتب الكثَتة األحكاـ مغٍت  -1

 ـ.3991-ىػ3431: 3ط، أضواء السلف
دار ، حسن زلمد حسن زلمد إمساعيل الشافعي: ربقي ، (1/343شرح السَت الكبَت للسرخسي )  -2

 ـ.3991: ط، -بَتوت  -الكتب العلمية

: ط، دار الكتاب العريب، زلمد علي البجاوي: ربقي ، (2/1101) ىادلصطف حقوؽ بتعريف الشفاء (3)
 ـ.1984-ىػ1401
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 ومنهم، وغَته ونعلو ادلصحف فيو يضع وعاء لو يكوف من ومنهم، حاجتو بو ويتناوؿ وعلي
 ما لو واإلىانة بادلصحف االستخفاؼ من فيها اليت األنواع من ذلك غَت إىل يتوسده من
1".ودينو وكتابو ورسولو اهلل من فاعلو براءة على يدؿ

 

 : صور إتالف المصحف بقصد االستخفاف: الفرع الثاني
، دلصحف الشريف ادلؤدية إىل إتالفود تنوعت وتعددت صور االستخفاؼ بالق

 : ومن أمهها، يقف على مناذج ذلذا االستخفاؼ وادلتتبع لكالـ العلماء

وىي من أشنع صور : استخفافاوالنجاسات  في القاذورات إلقاءه: أوال
وىا من وجعل، كرىا جل العلماء يف باب الردةاالستخفاؼ بادلصحف الشريف اليت ذ 

 استخف من أف على ادلسلموف اتف  وقد": قاؿ ابن تيمية، اتفاقا الكفرإىل  األعماؿ ادلفضية
 2."الدـ مباح كافر أنو، لو إىانة؛برجلو يركضو أو احلش يف يلقيو أف مثل، بادلصحف

 : ومن أقواؿ العلماء أيضا
 فادلتف ؟ ال أـ كفر ىو ىل فيو وسلتلف عليو مّتف : قسماف الكفر": القرايفقاؿ  -1

 ـووالص الةالص وجوب دكجح، بالضرورة ينالد من ُعلم ما دوَجح، باهلل الش رؾ: ضلو عليو
 أو اتالنُّبو  أو ثالبع وجحد، القاذورات يف ادلصحف إلقاء ضلو الفعليّ  والكفر، وضلومها
 3."وضلوه حبي   ليس أو يريد ال أو يعلم ال بكونو تعاىل وصفو

، خالؼٌ  البالغ غَت ويف، مكلَّفٍ  من اإلسالـ قطع عن عبارة… الر دَّة": قاؿ أيضاو 

 الظُّهور يف مراتبُ  ولكليهما، القاذورات يف ادلصحف كإلقاء بالفعل أو باللفظ إما
 4."واخلفاء

                                   
 دار، اهلل الدخيل زلمد بن علي:  يقرب، (4/1428)وادلعطلة اجلهمية على الرد يف ادلرسلة الصواع  (1)

 . ىػ1408: 1ط، -السعودية-الرياض، العاصمة

-ىػ4541: ط-السعودية-، الشريف ادلصحف لطباعة فهد ادللك رلمع (8/524)رلموع الفتاوى (  2)
 .ـ4994

 ىػ.4548: 4( دار الكتب العلمية ط4/225الربوؽ يف أنواع الفروؽ")"أنوار   -3
 ـ.4995: 4ط -بَتوت -دار الغرب اإلسالمي، وآخروف خبزة بو زلمد: ربقي ( 42/41الذخَتة )  -4
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 بالقوؿ تارة ذلك وحيصل، اإلسالـ قطع ىي": الر دَّة كتاب يف: قال النوويو  -2
 واستهزاء تعمُّد عن تصدر اليت ىي للكفر ةادلوجب واألفعاؿ، بالفعل وتارة، كفر ىو الذي
 الذي والس حر، القاذورات يف ادلصحف وإلقاء، للشمس أو منللص جودكالس، صريح بالد ين
 1." وضلوىا الشمس عبادة فيو

 والقوؿُ ، أخرى وبالفعل تارة بالقوؿ حيُصل قد والكفر":  الكفويّ أبو البقاء  قاؿو  -1
 أو عناد أو اعتقاد عن يصُدر أف بُت فرؽ وال، نص   فيو عليو رلمع إنكار: للكفر ادلوجبُ 
، بالد ين صرحيا االستهزاء  ويكوف، تعّمد عن يصدر الذي ىو للكفر ادلوجبُ  والفعل استهزاءٍ 

 2".القاذورات يف ادلصحف وإلقاء مللصن جودكالس
 ط بالن وإسالم ادلتقر ر ادلسلم كفر الر دَّة": وأحكامها الردة باب يف الدَّرديرقاؿ  -4

 أو، باهلل َأْكُفر أو ُأْشرؾ كقولو القوؿ من بصريحٍ : ثالثة أمورٍ  بأحد ويكوف، سلتارا هادتُتبالش
 كإلقاء بي ناً  استلزاماً  ويستلزُمو الكفرَ  يقتضي: أي يتضمَّنو فعلٍ  أو …يقتضيو قوؿ: أي، لفظٍ 

 3."بقَذر مصحف
 يف صحفادل ألقى أو للصنم سجد من على حيكم كما": قاؿ السبكي -1
 4."ذلك فاعل تكفَت على اإلمجاع لقياـ بقلبو جيحد مل وإف، بالكفر القاذورات

 قوؿٍ ب  كفر وسواء... وأحكامها الر دَّة حقيقة بياف يف باب": عليش الشيخقاؿ  -6
 أو ثالثة أو اثناف اإللو أو بالقرآفِ  أو اهلل برسوؿ أو باهللِ  كفر كقولو، الكفر يف  صريحٍ 
 بي نا استلزاما الكفرَ  اللَّفظُ  يستلزِـ أي، يقتضيو بػلفظٍ  أو، اهلل ابن العزير أو اهلل ابن ادلسيح
 أو القرآف تكذيبَ  يستلـز فِإنَّو، ضرورةً  الد ين من معلـو عليو رلمعٌ  شيءٍ  عيةمشرو  دكجح

                                   
 -دمش  -بَتوت، اإلسالمي ادلكتب، الشاويش زىَت: ربقي ، (10/64) ادلفتُت وعمدة الطالبُت روضة -1

 ـ1991 - ىػ1412: 3ط، عماف
 ىػ1419 - بَتوت - الرسالة مؤسسة، ادلصري زلمد - درويش عدناف: ربقي ، 1219ص ، تالكليا  -2
 .ـ1998 -
 ( طبعة دار الفكر.5/104الشرح الكبَت )  -3

 -.بَتوت-لبناف، ادلعرفة دار، (2/484) السبكي فتاوى -4
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 اتصف ونفي   ِلُمْحِدثٍ  وواحتياج وحدوث يستلـز فِإنَّو، وربيُّزه اهلل ةجسمي وكاعتقاد, سوؿالر 
 استلزاماً  الكفرَ  الفعلُ  يستلـز أيّ ، يتضمَّنو بػفعلٍ   أو، شأنو موعظ جاللو جلّ  عنو لوىيَّةاأل
 اهلل كالـ على الدَّالَّة النُّقوش على ادلشتملِ  الكتاب أي، مصحفٍ   رمي أي  كإلقاء، بي ناً 

 أو بو وتلطيخ إلقائو ومثل، كبصاؽٍ  طاىرا ولو ُمستعاؼ ُمستقذر أي َقذر  بػشيء تعاىل
 القدسيّ  واحلديث جزؤه وكادلصحف، كاالبتداء واـالدّ  ألف إزالتو على القدرة مع بو تركو

 1." والسَّالـ الةالص عليهم األنبياء وأمساء تعاىل اهلل وأمساء يتواتر مل ولو والنبويّ 
 الشيخ قاؿ، الر دَّة بو تظهر فيما باب": الرصَّاع قاسم بن زلّمد اهلل عبد أبوقاؿ  -1

 قاؿ، يتضمَّنو فعلٍ  أو يقتضيو بلفظٍ  أو بالكفر بتصريحٍ  امإ الر دَّة ظهور: اهلل رمحو شاس ناب
 ما وجوب اإلسالـ حديث غَت كإنكارِ ( يقتضيو بلفظ) قولو لو نقلو بعد اهلل رمحو الشيخ
 طري  يف ادلصحف وإلقاء الزّنَّار كلبس(  يقتضيو فعل أو) قولو ضرورةً  الد ين من ُعِلمَ 
 2".ذلك وضلو نمللصّ  جودالس أو جاسةالن

 أمورٍ  بأحد يكوف قسم: قسماف الكفر": الكويتية الفقهية وجاء يف ادلوسوعة -8
 .فيها سلتلفٍ  بأمور يكوف وقسم, عليها متف 

 وجوب كجحد,بالّضرورة الّدين من علم ما وجحد بالّلو الّشرؾ ضلو: فاألّوؿ 
  الفعلي والكفر,وضلومها والّصـو الّصالة

 3."النبّوات أو البعث جحد وكذلك,القاذورات يف ادلصحف قاءكإل
 : استخفافا الشريف ق المصحفاحر إ: ثانيا

حيث ، ال خالؼ يف ردة وكفر من أحرؽ ادلصحف الشريف على وجو االستخفاؼ
 موجبات من أف الدردير ذكر

 1...."صوناً  ال استخفافاً  رقوح وكذا، كلمة ولو بعضو أو مصحف إلقاء": الردة 

                                   
 . ـ4989 -ىػ4509: ط، ( دار الفكر9/204) سلتصر خليل شرحمنح اجلليل : ينظر  -1
 ـ.4991: 4ط، دار الغرب اإلسالمي، (2/115) شرح حدود ابن عرفة -2
 دار مطابع، األوىل الطبعة، الكويت – اإلسالمية والشئوف األوقاؼ وزارة: عن صادر (14/49)    -3

 .مصر – الصفوة
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 عن وردة عظيم منكر فهذا، لو مبغضا لو سابا لو كارىا حرقو إذا أما": قاؿ ابن بازو 
 سبو أو بالنجاسة لطخو أو، لو إىانة برجلو عليو وطأ أو عليو قعد لو وىكذا، اإلسالـ
 2."باهلل والعياذ اإلسالـ عن وردة أكرب كفر فهذا، بو تكلم من وسب

 : تمزيقه: ثالثا

3."بو ءدراإز  ألنو؛ اعبث ادلصحف سبزي  ـروحي": قاؿ الشرباملسي
 

 : الثاني المطلب
 إتالف المصحف للمصلحة الشرعية 

جعل العلماء إتالؼ ادلصاحف واألجزاء القرآنية بقصد ادلصلحة الشرعية صورة من 
؛ألف ادلصحف الشريف عرضة للتلف والبلل وتعظيمها وطريقة إلكرامها، صور صيانتها

شلا دفع بالعلماء لذكر الطرؽ ، صاحل لالنتفاع بو انتفاعا صحيحا والتقادـ الذي جيعلو غَت
  .تبع وكُ مجُ  ووغرضو الصحيح الذي ألجل، ادلشروعة اليت ربفظ للمصحف قدسيتو ومكانتو

 : مفهوم المصلحة المفضية إلى اإلتالف: الفرع األول
يكوف ىي احلالة اليت ، ادلقصود بادلصلحة ادلفضية إىل مشروعية إتالؼ ادلصاحف

ه أو يصَت سببا خلالؼ قصد، حيث تنعدـ الغاية منويها ادلصحف أو األجزاء القرآنية عل
 جلو.الذي كتب أل

وال ينبغي أف يتصور أف الغاية قاصرة على صالحيتو للقراءة فيو من عدمها؛بل 
 مجيع فّ إ": وقد أحسن غاًل قدوري حُت قاؿ مفهـو ادلصلحة أعم من ذلك بكثَت؛

                                                                            
 بَتحاشية الدسوقي على الشرح الك: وانظر، ادلعارؼ دار( 451,  1/454)الشرح الصغَت   -1
( 2/541) الصاوي أمحد: وبلغة السالك، وشركاه احلليب الباىب عيسى العربية الكتب إحياءدار ، (5/104)

: سلتصر خليلشرح  و، ـ4994 - ىػ4544: ط، العلمية الكتب دار، شاىُت السالـ عبد زلمد: ربقي 

 . بَتوت – للطباعة الفكر دار( 11,  7/12اخلرشي )
 الرئاسة الناشر، الشويعر سعد بن زلمد: مجعها، (25/194) باز بن العزيز دعب العالمة فتاوى رلموع -2

 .واإلفتاء العلمية للبحوث العامة
: ط، بَتوت، الفكر دار (.4/428) ادلنهاج شرح إىلحاشية الشرباملسي على هناية احملتاج   -3

 .ـ4985/ىػ4505
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 وال، والًتتيب الرسم يف متفقة، واحلديثة القددية، العامل يف وادلطبوعة طةادلخطو  ادلصاحف
 قيمة ادلصحف من نسخة لكل لكن، الكرمي القرآف نص إىل إضافة أي منها أي   يق دـ
 سلطوطة نسخة أيُّ  تستح  مث ومن، منها ادلخطوطة السيما، وعلمية تارخيية وأمهية، معنوية
 : وجوه احلاجة إليوومن  1"هبا خاصة دراسة منها

 وخاصة أمهات ادلصاحف. ، تاريخ ادلصحف الشريف معرفة يف ااحلاجة إليه -3

 العالمات تاريخو ، وأدواهتا ووسائل الكتابة احلاجة إليها يف معرفة تاريخ اخلط؛  -2
فخطوط ادلصاحف القددية يف مجيع األمصار يرشد الباحثُت إىل التاريخ ، العربية الكتابة يف

: قاؿ  غاًل قدوري، وروادىا، وطرقها، ويعينهم على معرفة وسائل الكتابة، مُتالعلمي للمسل

، "...ألف جانبا كبَتا من تاريخ الكتابة العربية يف تلك الفًتة ادلتقدمة ال يزاؿ غَت معروؼ

ويظل الرسم العثماين بكل ما يقدـ من أمثلة وصور لرسم الكلمات خَت شلثل لواقع الكتابة 
وال شك يف أف أي كشف جديد يف رلاؿ النصوص القددية ادلكتوبة ، احلقبةالعربية يف تلك 

 2."دمها الرسم تأكيدا ووضوحاسيزيد احلقائ  الكتابية اليت يق
غَت أنو ال ، وعدـ صالحيتها لذلكقددية اليت ال يقرأ فيها لتلفها فبعض ادلصاحف ال
 جيوز أف تتلف لبقاء ادلصلحة

وذباىل لطري  ، ىدار لثقافة األمة ووجودىا التارخييادلعتربة شرعا ؛ألف إتالفها إ 
 بعض أف يف شك وال": كما قاؿ غاًل قدوري، توثيقها العلمي ووسائل الكتابة عندىا

 يرتبط ادلخطوطة ادلصاحف من مصحف أيُّ  لكن، بعض من وداللة أمهية أكثر ادلصاحف
 أو الزخرفة أو، الضبط أو، سمالر  يف وطريقة، مدينة أو وبلد، فيو ُكِتبَ  وزماف، كتبو بكاتب
 عصوره يف ادلخطوط للمصحف تؤرخ شاملة دراسة يف داللة ذو ذلك وكل، التجليد
 3".الوجوه كل من، ادلتعاقبة

                                   
 ملتقى أىل التفسَت.موقع ، التفسَت شبكة مع احلمد قدوري غاًل الدكتور لقاء  -1
: 3ط، طبعت اللجنة الوطنية العراقية، 211: ص، غاًل قدوري: رسم ادلصحف دراسة لغوية تارخيية  -2

 ىػ.3442
 ادلرجع الساب .  -3
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فقد صرح غَت واحد من أىل العلم ، احلاجة إليها عند الًتجيح دبرسـو اخلط  -1
 .بذلك

  : للمصلحة الشرعيةالمصحف  إتالفحكم  :الثانيالفرع 
قاـ ادلقتضى  القرآنية إذإتالؼ ادلصاحف واألجزاء ا جواز تف  العلماء علىقد ا  
أي -"وحرؽ ما ذكر : الدرديرأمحد قاؿ  كما، بل منهم من أوجب ذلك، ذلكل الشرعي

إف كاف على وجو االستخفاؼ فكذلك ، -هلل وأمساء األنبياء وكذا احلديثالقرآف وأمساء ا
 1."بل ردبا وجب، ال ضررتو ف)يعٍت ىي ردة( وإف كاف على وجو صيان

 : يف ىذا اإلتالؼ ادلشروع يف مسألتُت غَت أهنم اختلفوا 
والتشقي  ، التحري ك، وعدـ جواز بعض طرؽ اإلتالؼيف جواز : األولىالمسألة 

 ف اتفقوا يف الغسل والدفن.وإ، زي موالت
احلرؽ  يقدـ وىل ، ىل احلرؽ أو الغسل، أيهما أوىل يف طرؽ اإلتالؼ: الثانية المسألة

 ؟الدفنأو 
 واختالف العلماء فيها. اإلتالف المشروعة طرق : الثالثالفرع 

من ادلهم التنبيو إىل عدـ وجود طرؽ عصرية حديثة زبتلف اختالفا كليا عن الطرؽ 
وما وجد منها فَتجع إىل تطوير الطريقة ال غَت ، القددية اليت تطرؽ الفقهاء لذكرىا يف كتبهم

 .واحلرؽ، فـرمن مثل طريقة ال
.التشقي  أو احلرؽ والغسل والدفن و : وطرؽ اإلتالؼ ادلشروعة ىي التمزي  أو الفـر

  
 : الحرق: الطريقة األولى

بب من حرؽ ادلصاحف اليت ثبتت عدـ صالحيتها لسحكم اختلف العلماء يف 
 : إىل فريقُت، األسباب

                                   
دار ، ربقي  حسن زلمد حسن زلمد إمساعيل الشافعي، 1/343) شرح السَت الكبَت للسرخسي  -1

 ـ.3991، الكتب العلمية
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القوؿ ادلالكية  ىذا إىلوذىب : بالحرق إتالفهابجواز  القائلون: لالفريق األو 
 : ومن أقواذلم، وىو قوؿ مجهور العلماء، وبو قاؿ بعض احلنابلة، والشافعية
"وىف أمر عثماف بتحري  : 1البخاري يف شرحو حلديث ادلالكي قاؿ ابن بطاؿ -3

فيها أمساء اهلل تعاىل وأف  اليتالصحف وادلصاحف حُت مجع القرآف جواز ربري  الكتب 
وروى معمر عن ، يف ضياع من األرضمن الوطء باألقداـ وطرحها وصيانة ، ذلك إكراـ ذلا

ابن طاووس عن أبيو أنو كاف حيرؽ الصحف إذا اجتمعت عنده الرسائل فيها بسم اهلل 
 2."كانت عنده يـو احلرة  وحرؽ عروة بن الزبَت كتب فقو، الرمحن الرحيم

هلل وأمساء األنبياء اأي القرآف وأمساء -"وحرؽ ما ذكر : ادلالكيالدردير  أمحد قاؿ-2
إف كاف على وجو االستخفاؼ فكذلك )يعٍت ىي ردة( وإف كاف على وجو ، -وكذا احلديث

وكذا كتب الفقو إف كاف على وجو االستخفاؼ بالشريعة ، بل ردبا وجب، صيانتو فال ضرر
 3.فكذلك )أي ىي ردة( وإال فال"

 ربري  لإلماـ جائز: ةاألم لساف بكر أبو القاضي قاؿ": قاؿ القرطيب ادلالكي-1
 4."ذلك إىل االجتهاد أداه إذا القرآف فيها اليت الصحف
 وإف": َمي َتةٌ  فَأرة افيه ُوجد الفراغ بعد مث دواة من كتب مصحف قاؿ احلطاب يف 

 5."أو حرقو وضلوه، من دفنو أف يفعل بو ما تقدـ  فيحتمل َغسلو كاف ال ديكن
إال إف قصد ، ره إحراؽ خشب نقش بالقرآف" ك: الشافعي قاؿ اخلطيب الشربيٍت-4

                                   
يف صحيحو عن أنس بن مالك يف قصة مجع عثماف رضي اهلل عنو الناس على  أخرج البخاري  -1

وأمر دبا سواه من القرآف يف كل صحيفة ، دبصحف شلا نسخوا وأرسل إىل كل أف  ": وفيو، مصحف واحد
 .4941: رقم القرآف مجع باب: القرآف فضائل كتاب ".أو مصحف أـ حيرؽ

، مكتبة الرشد، ربقي  أبو سبيم ياسر بن إبراىيم، (34/221شرح ابن بطاؿ على صحيح البخاري)   -2

 ـ2441: ط، الرياض
 .ـ3913: ط، لإلعالنات الشرقية الشركة، (1/343شرح السَت الكبَت للسرخسي )  -3
 .الرياض، الكتب عامل دار، البخاري مسَت: ربقي ، (1/55) القرآف ألحكاـ اجلامع -4
 .ـ3992 - ىػ3432: 1ط، الفكر دار (3/339)خليل سلتصر شرح يف اجلليل مواىب  -5
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وعليو حُيَمل ربري  عثماف ، كما يؤخذ من كالـ ابن عبد السالـ، بو صيانة القرآف فال يكره
 1.رضي اهلل تعاىل عنو ادلصاحف"

 2."وقع الذي فهو، التحري  يف صريحٌ  الروايات وأكثر": الشافعي حجر ابن قاؿ-1
"وما تنجس أو كتب من قرآف أو حديث أو كتاب : احلنبليقاؿ اإلماـ الرحيباين -1

قاؿ ابن ، فيو ذلك بنجس يلـز غسلو أو حرقو فإف الصحابة رضي اهلل عنهم حرقوه دلا مجعوه
وكاف طاووس ال يرى بأسا أف ربرؽ الكتب ، إمنا فعلوا ذلك لتعظيمو وصيانتو انتهى: اجلوزي

 3.صيانة ذلا عن االمتهاف"
 بادلاء غسلها ولو قاؿ احلليمى قالو": ليمي ذلذا القوؿنقل الزركشي اختيار احلو -1

 ينكر ومل منسوخة وقراءات آيات فيها مصاحف عثماف أحرؽ بأس فال بالنار أحرقها وإف
 4".عليو

 بوجو فيو امتهاف ال بالكلية صيانتو بقصد وإحراقو ": وقاؿ صدي  حسن خاف-4
 ففساده الغسل بتعُت القوؿ وأما، ادلتعُت بل األوىل فهو اإلىانة صور سائر دفع فيو بل

 5."خيفى ال كما ادلطبوعة األوراؽ يف ديكن ال أنو مع ظاىر
إذا بليت أوراؽ ": بادلملكة العربية السعودية وجاء يف فتاوى اللجنة الدائمة-9

أو عثر ، أو أصبحت غَت صاحلة لالنتفاع هبا، ادلصحف وسبزقت من كثرة القراءة فيها مثال
، جاز دفنها بال ربري ، ومل ديكن إصالحها، ِمن إمهاؿ َمن كتبها أو طبعها فيها على أغالط

                                   
   ـ.3991: ط، دار ادلعرفة، ( ربقي  زلمد خليل عيتاين3/11مغٍت احملتاج للشربيٍت )  -1
، بَتوت - ادلعرفة دار، اخلطيب الدين زلب: إشراؼ(8/636) البخاري صحيح بشرح الباري فتح  -2

3119. 
 ـ.3913: ط، سالميمنشورات ادلكتب اإل، (3/319مطالب أويل النهى ) -3
 3911 - ىػ 3111: 3ط، العربية الكتب إحياء دار، إبراىيم الفضل أبو زلمد: ربقي  (2/341الربىاف) -4
 .ـ
- واإلفتاء والدعوة العلمية البحوث إدارة(1/121) ادلباركفوري: ادلصابيح مشكاة شرح ادلفاتيح مرعاة-5

 ـ 3944، ىػ 3444: 1ط-اذلند– السلفية اجلامعة
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، صيانة ذلا من االمتهاف، وجاز ربريقها مث دفنها دبكاف بعيد عن القاذورات ومواطئ األقداـ

وحفظا للقرآف من أف حيصل فيو لبس أو ربريف أو اختالؼ بانتشار ادلصاحف اليت طرأت 
 1."و طباعتهاط يف كتابتها أعليها أغال

، وذىب إىل ىذا القوؿ األحناؼ: بالحرق إتالفها بعدم القائلون: يالفريق الثان

ذا ومنعو حىت إ، ويرى أصحاب ىذا الرأي كراىية حرؽ ادلصحف، وبعض احلنابلة والشافعية
 : وشلن صرح بذلك من العلماء، األوىل دفنو أو غسلو ألف قاـ ادلقتضى الشرعي إلتالفو؛

ألف من اجلائز ؛"ال ينبغي لو أف حيرؽ بالنار ذلك أيضا: سي احلنفيقاؿ السرخ-2
ويف إحراقو بالنار من االستخفاؼ ، وشلا ىو كالـ اهلل، أف يكوف فيو شيء من ذكر اهلل تعاىل

 2.ما ال خيفى"
 -بالياً : أي-ادلصحف إذا صار خِلقا: 3"ويف الذخَتة: قاؿ ابن عابدين احلنفي-1

وال يكره دفنو وينبغي أف يلف ، وتعذرت القراءة منو ال حيرؽ بالنار إليو أشار زلمد وبو نأخذ
ويلحد لو؛ ألنو لو ش  ودفن حيتاج إىل إىالة الًتاب عليو ويف ذلك نوع ربقَت ، خبرقة طاىرة

يف موضع طاىر ال تصل إليو يُد أو وضعو ، وإف شاء غسلو بادلاء، إال إذا جعل فوقو سقف
 4.زلدث وال غبار وال قذر تعظيما لكالـ اهلل عز وجل"

ذكر أمحد أف أبا ، "ولو بلي ادلصحف أو اندرس دفن نصا: قاؿ البهويت احلنبلي -4
اجلوزاء بلي لو مصحف فحفر لو يف مسجده فدفنو ويف البخاري أف الصحابة حرقتو باحلاء 

 5.بن اجلوزي ذلك لتعظيمو وصيانتو"ادلهملة دلا مجعوه وقاؿ ا

                                   
 العامة اإلدارة- واإلفتاء العلمية البحوث إدارة رئاسة (4/344) الدويش الرزاؽ عبد بن أمحد: عهامج -1

 ـ3991 - ىػ3431: 3ط، الرياض – للطبع
 (.1/343شرح السَت الكبَت للسرخسي )  -2
 ليست ذخَتة القرايف ادلالكي.  -3
  ـ.3911: ط، مطبعة دار الفكر، (1/422) حاشية ابن عابدين -4
، مكتبة نزار مصطفى الباز، ( ربقي  إبراىيم أمحد عبد احلميد3/311) اإلقناع منت عنكشاؼ القناع  -5

 ـ.3991: ط، مكة ادلكرمة

../Ù�Ù�Ù�Ø§Øª%20Ø§Ù�Ù�Ù�Ù�Ø¹%20Ø§Ù�Ø¹Ø±Ø¨Ù�/Ø±Ø³Ø§Ø¦Ù�%20Ø¹Ù�Ù�Ù�Ø©/Ù�Ø§%20Ù�Ù�Ø¹Ù�%20Ø¨Ø§Ù�Ù�ØµØ§ØÙ�%20Ø§Ù�Ø¨Ø§Ù�Ù�Ø©.docx#_ftn6
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 ألنو؛اإلحراؽ بامتناع تعليقو يف حسُت القاضي وجـز ": الشافعي قاؿ السيوطي-1
 حيرؽ ال بلي إذا ادلصحف أف احلنفية كتب بعض ويف، بالكراىة والنووي االحًتاـ خالؼ

 1."باألقداـ للوطء لتعرضو وقفة وفيو ويدفن األرض يف لو حيفر بل
  : القولين بين الترجيح

أمره حبرؽ ما عثماف و  لفعلإف القوؿ دبشروعية طريقة احلرؽ ىو قوؿ مجهور العلماء ؛
يف البخاري من طري  أنس  كما صح، وكاف ذلك حبضور الصحابة، خالف مصحف اإلماـ

، ِإْرِميِنيَّةَ  حِ فت يف اـالش لأى يُغازِي وكاف عثماف على ـَ قد اليماف بن ةحذيف أف، بن مالك

ِِ  أىل مع بِيجافوأْذر   أمَت يا: لعثماف حذيفة فقاؿ، القراءة يف اختالفهم حذيفة عفأفز ، العراِؽ
 لفأرس، ىوالنصار  اليهود اختالؼ الكتاب يف واتلفخيَ  أف قبل ةاألم ىذه أدرؾ، ادلؤمنُت
، مث نردىا إليك، ننسخها يف ادلصاحف بالصحف إلينا ليأرس أف: حفصة إىل عثماف

 بن الرمحن وعبد، العاص بن وسعيد، الزبَت بنَ  اهلل وعبد ثابت بن دزي مرفأ، إليو هبا فأرسلت
 تمأن متاختلف إذا: القرشيُت للرَّىط عثماف وقاؿ، ادلصاحفِ  يف وىافنسخ، ىشاـ بن احلارث
 اإذ حىت، فَػَفَعُلوا، بلساهنمِ  نزؿ فإمنا، قريش بِلسافِ  وهبفاكت، القرآف من شيء يف ثابت بن وزَيد
 ف أ كل إىل لسوأر ، حفصة إىل الصحف عثماف رد، ادلصاحف يف الصحفَ  وانسخ

 أف مصحف أو صحيفة كل يف، القرآف من ذلك ىسو  دبا وأمر، وانسخ شلا دبُصحف
 2."رؽَ حي

وحجة على من ذىب إىل القوؿ بعدـ ، فيعترب ىذا حجة دلن قاؿ بطريقة احلرؽ 
 جواز إتالفها باحلرؽ.

 : بالماء أو المحو  الغسل: الطريقة الثانية
، ادلصاحف أو األجزاء القرآنية بطريقة الغسل واحملو بادلاء إتالؼاتف  العلماء طريقة  

وقد صرح بذلك مجع من العلماء ، ومل أقف يف حدود حبثي على من قاؿ خبالؼ ىذا القوؿ

                                   
 (.2/312)اإلتقاف -1
 .4941: رقم القرآف مجع باب: القرآف فضائل كتاب: أخرجو البخاري -2
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 : منهم
 ومن...بادلاء يغسلو ولكن بالبصاؽ اللوح من ديحوه أال حرمتو من": قاؿ القرطيب-3

 ولكن، عظيم جفاء ذلك فإف، للكتب وقاية ودرست بليت إذا الصحيفة يتخذ أال وحرمت
 1." بادلا ديحوىا

، غسلو بوجوب عنو معفو بغَت تنجس مصحف يف بعضهم وأفىت: قاؿ اذليتمي-2

 شيئا النجاسة مست إذا فيما فيو ما على فرضو ويتعُت ليتيم كاف ولو، تلفو إىل أدى وإف
 2."احلواشي أو اجللد ضلو يف كانت اإذ ما خبالؼ القرآف من

ويتجو ادلراد بغسل ، إف ادلاء والنار خل  من خل  اهلل تعاىل": قاؿ الرحيباين-1
أما إذا كانا ، طاىرين -أي ادلاء والنار -ادلصحف والكتاب بادلاء وحرقهما بالنار إذا كانا 

ينئذ فيعدؿ إىل دفنهما يف وح، صونا ذلما عن النجاسة، صلسُت فال جيوز غسٌل وال ربريٌ  هبما
ىذا إذا كانا مكتوبُت ، موضع ال تطؤه األرجل؛ ألف عثماف دفن ادلصاحف بُت القرب وادلنرب

بطاىر أما إذا كانا مكتوبُت بنجس فغسلهما أو حرقهما دباء أو نار طاىرين أوىل من 
 3.متجو" دفنهما كما ال خيفى وىو

 : الدفن: الطريقة الثالثة
َت أهنم جعلوا ذلا شروطا وضوابطا ربفظ غ، احلنابلة قة احلنفية وصرح هبذه الطريو 
وأف ، يوطأ ال شلتهن غَتطاىر  زلل يف ويدفن، طاىرة خرقةٍ  يف جيعل كأف، قدسيتو للقرآف
 : وشلن صرح بذلك، لو حىت ال يهاؿ عليو الًتاب فيمتهن وال يش يلحد 

 بو ينتفع ال حبيث بلي إذا ادلصحف إف احلنفية أصحابنا قاؿ": العيٍت اإلماـ قاؿ -3

                                   
 (.3/24)اجلامع ألحكاـ القرآف  -1
 ػ بَتوت العلمية الكتب دار، زلمد عمر زلمود اهلل عبد: ربقي : (1/220) ادلنهاج بشرح احملتاج ربفة  -2

 .لبناف
 (.3/319مطالب أويل النهى)  -3
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 1."الناس وطء عن بعيد طاىر مكاف يف يدفن
وتعذرت القراءة  -بالياً : أي-"ادلصحف إذا صار خِلقا: قاؿ ابن عابدين احلنفي -2

ويلحد لو؛ ألنو لو ش  ودفن حيتاج إىل ، منو ...ال يكره دفنو وينبغي أف يلف خبرقة طاىرة
 2ال إذا جعل فوقو سقف".إىالة الًتاب عليو ويف ذلك نوع ربقَت إ

 3".كادلسلم يدفن فيو يقرأ ال حباؿ صار إذا ادلصحف": قاؿ احلصكفي -1
"وأما ادلصحف العتي  والذي زبرؽ وصار حبيث ال : قاؿ ابن تيمية رمحو اهلل -4

ينتفع بو بالقراءة فيو فإنو يدفن يف مكاف يصاف فيو كما أف كرامة بدف ادلؤمن دفنو يف 
4.موضع يصاف فيو"

 

 بُلَّ  أو سصل بشيء كتب أو فيو توبكادل ةورق سصل فإ وقيل": ابن مفلحقاؿ  -5
 5."صحفادل يف  عليو ُنص صحفكادل دفن غرؽ أو واندرس

 :  التمزيقو أ التشقيق: الطريقة الرابعة

فقد اختلفوا يف ، إذا كاف العلماء مل خيتلفوا يف  غسل ادلصاحف ودفنها صونا ذلا
 : طريقة التشقي  والتمزي  على قولُت

ألف ىذا الفعل يقطع احلروؼ : ال ينبغي تشقيق المصاحف وتمزيقها: األول القول
السيوطي الزركشي و  وىو ما نقلو، دلكتوبوىذا ازدراء با، ويفرؽ الكلم فيفسد ادلعٌت ابتداء

 احتيج وإذا: ادلصحف من باليةال األوراؽ حكم يف: مسألة": قاؿ الزركشي، احلليمي عن

                                   
 الفتاوى: ينظرو ، بَتوت – العريب الًتاث إحياء دار (13/537)البخاري صحيح شرح القاري عمدة  -1

 ( 5/323) اذلندية
 (. 1/422) حاشية ابن عابدين -2
: ط، -بَتوف -الفكر دار، (1/177) حنيفة أيب اإلماـ مذىب فقو يف األبصار تنوير شرح ادلختار الدر -3

1386. 
 . 32/199رلموع الفتاوى البن تيمية  -4
 -الرسالة مؤسسة، القياـ عمر و األرناؤوط شعيب: ( ربقي 2/274) ادلرعية وادلنحالشرعية اآلداب  -5

 .ـ1999، ىػ1419: 3ط -بَتوت
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 قد ألنو ليحفظ غَته أو ش  يف وضعو جيوز فال وضلوه لبالء ادلصحف أوراؽ بعض لتعطيل
 إزراء ذلك ويف الكلم وتفرقو احلروؼ تقطيع من فيو دلا سبزيقها جيوز وال ويوطأ يسقط

 1."احلليمي قالو كذا بادلكتوب
وكيفية ، مآؿ ىذه األوراؽ ادلمزقة دلنع؛ومن احملاذير اليت ديكن أف يعلل بو القوؿ با

 : واليت تنحصر يف االحتماالت اآلتية، التصرؼ معها
وىذا فيو اعًتاض ، وضعها يف احلاويات  ادلخصصة لرمي األوراؽ: االحتمال األول

 كتب فيها كالـ اهلل تعاىل عة األوراؽ ادلمزقة اليتوىو رلاورهتا ألوراؽ ال تتناسب وطبي، ظاىر
 مع استحالة بقائها دوف التصرؼ فيها.، قهاقبل سبزي

أو ، طرؽ اإلتالؼ ادلشروع مثل احلرؽ بأحدإتالؼ األوراؽ ادلمزقة : االحتمال الثاني
 وىذا االحتماؿ يعًتض عليو بإمكانية احلرؽ أو الدفن دوف التمزي .، الدفن

يث ح، اخلاصة بالورؽ بعد وضعها يف ادلاكنات إعادة تصنيعها: االحتمال الثالث
2ورد سؤاؿ ذليئة كبار العلماء حوؿ ىذا ادلوضوع فمنعت ذلك بإمجاع أعضاء اذليئة.

 

 يجوز تمزيقها وتشقيقها صونا لها.: لقول الثانيا
وذىب أصحاب ىذا القوؿ جلواز سبزيقها وتشقيقها إذا قاـ ادلقتضى الشرعي ذلذه 

د روى عمر بن شبة فق، حيث ثبت عنو أنو شّق  ادلصاحف، فعل عثماف وحجتهم، الطريقة
حدثنا عبد الرمحن بن مهدي قاؿ حدثنا شعبة عن أيب ": بسند صحيح يف تاريخ ادلدينة قاؿ

أدركُت أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل : إسحاؽ عن مصعب بن سعد بن أيب وقاص قاؿ
مل يُنِكْر : فأعجبهم ذلك أو قاؿ، عليو وسلم حُت َشقَّ  عثماف رضي اهلل عنو ادلصاحف

 3أحد"ذلك منهم 

                                   
 العامة ادلصرية اذليئة، إبراىيم الفضل أبو زلمد: ربقي  (.2/172اإلتقاف ): وينظر، (2/106)الربىاف   -1

 .ـ 1974 -ىػ1394: ط، للكتاب
 (. 9798) رقم فتوى (5/461) -2
و وأخرجو البخاري يف خل  ، فهيم زلمد شلتوت: ربقي ، (1/3444عمر بن شبة) : تاريخ ادلدينة  -3

 .الرياض – السعودية ادلعارؼ دار، عمَتة الرمحن بدع. د: .ربقي 41: ص، أفعاؿ العباد
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ومن سباـ ، على مجيع احلروؼ اإلتيافلكن ىذا التمزي  جيب أف يضبط لصعوبة   
أو ، ألف تركها مع بقية األوراؽ؛ ضبط ىذه الطريقة أف تدفن ىذه األوراؽ ادلمزقة سبزيقا تاما

وعليو ، رميها يف األماكن ادلخصص للرمي العاـ؛وإف كاف خاصا باألوراؽ ففيو زلظور جلي
 واهلل أعلم. ، كدفنهاريقة ابتداء مع العناية باألوراؽ ادلمزقة  جواز ىذه الط

 .إغراق المصحف: الطريقة الخامسة
"أما غَته من الكتب اليت ال ينتفع : قال ابن عابدين، وىذه الطريقة أعم من الغسل 

بأس أف تلقى يف ماء جار كما  وال، هبا...ديحى عنها اسم اهلل ومالئكتو ورسلو وحيرؽ الباقي
 1.أو تدفن وىو أحسن"، ىي

 : الثالثالمطلب 
 .والقائمين بالعملية إتالف المصاحفوأسباب شروط  

، وىو حفظها وصيانتها، صاحف خروج عن األصل الواجب ذلادبا أف إتالؼ ادل 

مجلة من الشروط  فإف إتالفها متوقف على توفر، هوعدـ امتهاهنا بأي وجو من الوجو 
وطريقة من طرؽ عناية ، ورة من صور إكرامها وصيانتهااليت ذبعل اإلتالؼ صواألسباب 

 لنوع وربريقو غسلو جاز فقد ": ابن مفلح قاؿكما ، ادلسلمُت بكتاب رهبم سبحانو وتعاىل
2صيانة"

 

ومن يتوىل أمر اإلتالؼ من أىم ،  ادلصاحف اليت ينبغي أف تتلفُتكما أف تعي 
 .لشريفادلسائل ذات الصلة الوثيقة دبوضوع إتالؼ ادلصحف ا

 : شروط اإلتالف: الفرع األول
 : زاء القرآنيةشروط إتالؼ ادلصاحف واألج من أىم 

وىذا شرط رئيس فاصل بُت اإلتالؼ : الصيانة والحفظ لو أن يكون من باب -1

                                   
 ( .1/111حاشية ابن عابدين )  -1
 - ىػ 3424: 3ط، الرسالة مؤسسة، الًتكي احملسن عبد بن اهلل عبد: ربقي ، (3/244)كتاب الفروع   -2

 . ـ 2441
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ألف احلامل األصلي على إتالؼ ادلصاحف  دلشروع ادلفضي إىل الردة والكفر؛ادلشروع وغَت ا
امها وصيانتو وحفظها حىت ال هتاف ويستخف هبا.وقد صرح غَت واألجزاء القرآنية ىو إكر 

أي القرآف وأمساء اهلل  -"وحرؽ ما ذكر : قاؿ أمحد الدردير، واحد من العلماء هبذا الشرط
 1بل ردبا وجب".، ...إف كاف على وجو صيانتو فال ضرر-ياء وكذا احلديثوأمساء األنب

عتي  والذي زبرؽ وصار حبيث ال ينتفع "وأما ادلصحف ال: وقاؿ ابن تيمية رمحو اهلل
كما أف كرامة بدف ادلؤمن دفنو يف موضع ، بو بالقراءة فيو فإنو يدفن يف مكاف يصاف فيو

 2.يصاف فيو"
ألف األمهات عمدة اإلسالـ فال يلي  إتالفها  ؛أن ال يكون من األمهات-2

ب أو مصحف ربل الشاطيب عن كتا إسحاؽسئل  أبو فقد ، لضياع ادلصلحة الراجحة معها
" إف كانت نسخة ادلصحف أو الكتاب من األمهات ادلعتربة اليت يرجع : فيو صلاسة.فأجاب

أو ال يكوف مث نسخة من الكتاب سوى ما وقعت ، إليها أو يعتمد يف صحة غَتىا عليها
فإف الصحابة ، وال إمث لألثر، فاحلكم أف يزاؿ من جـر النجاسة ما استطيع عليو، فيو النجاسة

ومل ديحوه بادلاء وال اتلفوا ، ضواف اهلل عليهم تركوا مصحف عثماف رضي اهلل عنو وعليو الدـر 
ينبغي أف ، وأما إف مل يكن الكتاب أو ادلصحف كذلك، موضع الدـ لكونو عمدة اإلسالـ

فهذا ما ظهر من ، واهلل أعلم، أو يستغٌت عنو بغَته، يغسل ادلوضع وجيرب إف كاف شلا جيرب
3اجلواب"

 

يتعرض فال ، وجوبا صيانة ادلصاحف قبل إتالفهافادلقدـ : اأن تتعذر صيانته-3
قبيل الضرورة ألنو اإلتالؼ ادلشروع من ، حلرقها أو دفنها أو غسلها إال عند تعذر إصالحها

وأوىل من ذلك ، اليت تقدر بقدرىا.فإحراؽ كتب العلم والدين إتالؼ للمصاحل وادلنافع

                                   
دار ، يربقي  حسن زلمد حسن زلمد إمساعيل الشافع، (1/343شرح السَت الكبَت للسرخسي)   -1

 ـ.3991: ط، الكتب العلمية
 (.32/199ابن تيمية ): رلموع الفتاوى  -2
وزارة األوقاؼ والشؤوف اإلسالمية ادلملكة (30-1/29)الونشريسي : دلعيار  ادلعرب واجلامع ادلغربا  -3

 .ـ1991-ىػ1401: ط، ادلغربية
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 يتعُت اإلتالؼ إال إذا تعذر اإلصالح.وأسب  ادلصحف الشريف.فال 
1نتفع بوأن ال ي  -4

رت حبيث يصَت عدـ ادلرجوة من ادلصحف إذا تعذ وادلنفعة: 
"أما غَته من الكتب اليت ال ينتفع : قاؿ ابن عابدين، وقتها يتعُت اإلتالؼ، االنتفاع راجحا

أف تلقى يف ماء جار   بأس ال و،  ومالئكتو ورسلو وحيرؽ الباقيهبا...ديحى عنها اسم اهلل
"وأما ادلصحف العتي  والذي : قاؿ ابن تيمية رمحو اهللو ، 2أو تدفن وىو أحسن"، كما ىي

 اإلماـ قاؿو ، زبرؽ وصار حبيث ال ينتفع بو بالقراءة فيو فإنو يدفن يف مكاف يصاف فيو
 طاىر مكاف يف يدفن بو ينتفع ال حبيث بلي إذا ادلصحف إف احلنفية أصحابنا قاؿ": العيٍت
 3"الناس وطء عن بعيد

ألف  اء الفائدة ادلرجوة من ادلصاحف القددية البالية ليس جلميع الناس؛انتفوتقدير  
 .فقطادلنفعة ليست قاصرة على القراءة 

 .إتالف المصاحف أو األجزاء القرآنيةأسباب  :الفرع الثاني

صهم إف ادلتتبع لكالـ العلماء يف مسألة إتالؼ ادلصحف الشريف يلحظ حر 
الشديد على حرمتو وقدسيتو ؛لذا يقف على تنصيصهم على األسباب ادلعتربة شرعا جلواز 

 : ومنها، إتالفو
وىذا من أظهر األسباب احلاملة على إتالؼ : خشية االختالف والتفرق :أوال

ادلصاحف واألجزاء القرآنية عند أوؿ فعل يف تاريخ ىذه األمة داؿ على مشروعية اإلتالؼ 
 بقّية وإحراؽ فآالقر  مجع عن قاؿ ابن العريب، الغسل أو الدفن أو احملو باحلرؽ أو
 وجدىا كاف وإف، الكربى وخصلتو، العظمى حسنتو فتلك، القرآف مجع وأما": اْلَمصاِحفِ 

                                   
 .06ص، ضابط ادلنفعة ىو نفسو مفهـو ادلصلحة ادلفضية إىل اإلتالؼ -1
 . (1/177)حاشية ابن عابدين   -2
عبد : ضبط، (5/323) اذلندية الفتاوى: ينظرو ، (13/537) البخاري صحيح شرح القاري عمدة  -3

 ـ.2000-ىػ 1421: 1ط-بَتوت -دار الكتب العلمية، اللطيف حسن عبد الرمحن
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 1".فيها اخلالؼ مادة وحسم، إليها الناس وردَّ  أظهره لكنو، كاملة
 فلما": السخاِوي ؿاق، هتاحف حفصة رضي اهلل عنها بعد مو وكذلك فعل مرواف دبص

احف األوىل إىل حفصة ورد تلك ادلص، أمر ادلصاحف حرؽ ما سواىا ِمن عثماف فرغ
 تَبعث ومل ذلك إىل حفصةذببو  فلم ليحرقها طلبها ادلدينة مرواف َويلَ  فلما، فكانت عندىا

 عمر بن هللا عبد أخيها ِمنْ  الصحف وطلب جنازهتا يِف  مرواف حضر ماتت فَػَلمَّا، إليو هِبا
فيعود الناس على  تظهر أف خشية فحرقها انصرافو عند إليو فسَتىا، أمرىا يف عليو وعـز

 2االختالؼ".
وإف  ، سواء كاف ىذا الغلط متعمدا أو غَت متعمد: الغلط في المصاحف وقوع: ثانيا

ما وأ، كاف األوؿ من قبيل األفعاؿ الكفرية اليت حكى فيها القاضي عياض إمجاع أىل العلم
لكن يتعُت عليو ، وقد صرح العلماء بعدـ تأثيم صاحبو، الثاين وىو ما كاف نتيجة سهو

"ال جيوز دلن ال : كما قاؿ العز بن عبد السالـ، إصالحو دوف إتالؼ ادلصحف بالكلية
وإذا كاف ىذا عادلا فبدر منو ، دلا يف ذلك من تضليل اجلهاؿ، يعرؼ ضبط القرآف أف يضبطو

واألوىل بو ، إذ ال خيلو من مثل ىذا أحد إال ادلتبحروف يف العربية، مل يأمث ما ال شعور لو بو
 3أف يتفقد ما كتبو ليصلح ما عساه يتف  منو من حلن أو اختالؿ"

وإذا تعذر اإلصالح اضطررنا إىل إتالفو صيانة لو لقياـ ادلصلحة الشرعية الراجحة 
 : يف ادلصاحف ومن مناذج الغلط الواقع، اليت يقدرىا أىل االختصاص

 اآليات. الكلمات أو في كتابة غلطال - أ

 الغلط في ترتيب اآليات أو السور.  - ب

                                   
 -السعودية – رشادواإل والدعوة واألوقاؼ اإلسالمية الشؤوف وزارة، 80ص ، العواصم من القواصم -1
  . ىػ4549: 4ط
 ىػ1422: 1ط – بَتوت -الفكر دار، (4/1519) القاري علي: ادلصابيح مشكاة شرح ادلفاتيح مرقاة  -2
   ـ2002 -
: 1ط–بَتوت  -دار ادلعرفة، ربقي  عبد الرمحن بن عبد الفتاح، 262: ص، تاوى العز بن عبد السالـف  -3

 ـ.1986-ىػ1406
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 سقوط بعض أجزاء المصحف ]النقص في المصحف[. - ت
كما جاء يف ، ويف مجيع ىذه النماذج ال يلجأ إىل اإلتالؼ إال إذا تعذر اإلصالح 

: أفضل أيهماغلوطة نص فتوى اللجنة الدائمة جوابا عن كيفية التعامل مع ادلصاحف ادل

 يف وتأخَت تقدمي ىناؾ كاف إذا مغلوطا يعترب ادلصحف وىل الًتاب؟ يف دفنها أـ حرقها
 السورة؟
 مل فإف ادلاؿ على وإبقاء، القرآف على زلافظة تيسر؛ إف تصحيحو الواجب: أوال 
 1"دفنو أو بتحريقو إما، عليو بالقضاء نشره منع الغلط تعديل يتيسر

 أو، مثال فيها القراءة كثرة من وسبزقت ادلصحف أوراؽ بليت اإذ": وجاء أيضا
 طبعها أو كتبها من إمهاؿ من أغالط على فيها عثر أو، هبا لالنتفاع صاحلة غَت أصبحت

 القاذورات عن بعيد دبكاف دفنها مث ربريقها وجاز، ربري  بال دفنها جاز إصالحها ديكن ومل
 أو ربريف أو لبس فيو حيصل أف من للقرآف وحفظا فاالمتها من ذلا صيانة، األقداـ ومواطئ
 2"طباعتها أو كتابتها يف أغالط عليها طرأت اليت ادلصاحف بانتشار؛ اختالؼ

حيث يتعطل معها النفع ادلرجو من : بليت بعض األوراق وتمزقتإذا  :ثالثا
 مسألة": قاؿ الزركشي، كما صرح بذلك األئمة والعلماء، ادلصحف الشريف فيجوز إتالفها

 لبالء ادلصحف أوراؽ بعض لتعطيل احتيج وإذا، ادلصحف من البالية األوراؽ حكم يف ىو
 فيو دلا سبزيقها جيوز وال ويوطأ يسقط قد ألنو ليحفظ غَته أو ش  يف وضعو جيوز فال وضلوه
 ولو قاؿ احلليمى قالو كذا، بادلكتوب إزراء ذلك وىف الكلم وتفرقو احلروؼ تقطيع من

 العتي  ادلصحف أما": وقاؿ ابن تيمية رمحو اهلل 3،"بأس فال بالنار أحرقها وإف اءبادل غسلها
 أف كما ، فيو يصاف مكاف يف يدفن فإنو، فيو بالقراءة  بو ينتفع ال حبيث وصار زبّرؽ لذياو 

                                   
 . 6252: فتوىال رقم (6/23)  -1
 . 176 رقم الفتوى(6/25)  -2
 (.2/106)الربىاف يف علـو القرآف   -3
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"ال يتخذ الصحيفة إذا بليت : وقاؿ القرطيب .1يصاف فيو" موضع يف دفنو ادلؤمن بدف كرامة
 باب" قاؿ أبو داوودو ، 2ولكن ديحوىا بادلاء"، فإف ذلك جفاء عظيم، للكتبودرست وقاية 

 بورؽ يأمروف "وكانوا: " وروى أبو عبيدة عن إبراىيم قولوعنو استغٍت إذا ادلصحف حرؽ
 3يدفن" أف بلي إذا ادلصحف

اتف  العلماء على وجوب تطهَت ادلصحف  : تنجست وتعذر تطهيرىا إذا: رابعا
كما أف ، ألف بقاءه بالنجاسة استدامة لسبب امتهانو وأمكن تطهَته؛ ،الشريف إذا تنجس
أو ، أو دفنو، ولو أدى ذلك لتلفو بالكلية  سواء بغسلو، ومراعاة حلرمتو، تطهَته صيانة لو

 وإف غسلو بوجوب عنو معفو بغَت تنجس مصحف يف بعضهم وأفىت": اذليتمي قاؿ، حرقو
 أو صلس بشيء تعاىل اهلل وذكر القرآف يكتب أف ـر"وحي: وقاؿ ابن مفلح 4، "تلفو إىل أدى

 كتب أو فيو ادلكتوب ورقة صَلَّسَ  إف وقيل.غسال فيو أو عليو أو بو فإف كتبا، عليو أو فيو
 5، إذا بلي" ادلصحف يف  عليو ُنصَّ  كادلصحف دفن غرؽ أو واندرس بُلَّ  أو صلَِس بشيء

 6، "لبعضهم خالفا يبل فإنو نجسمت أو بنجس ادلصحف كتب لو وأما": وقاؿ الدسوقي
وقاؿ ، 7يلـز غسلو": أيضا قاؿ، غسل بنجس علو كتب أو تنجس "وما: وقاؿ ابن مفلح

 .8"أحرؽ أو طهور دباء زلي متنجس دبداد مصحف كتب وإف": زلمد عليش
 : بإتالف المصاحف القائم: الثالث الفرع

                                   
 (.32/199رلموع الفتاوى البن تيمية )  -1
 (.3/24اجلامع ألحكاـ القرآف )  -2
، الدين تقي ووفاء، خرابة وزلسن، العطية مرواف: ربقي ، 241: ص، القاسم بن سالـ: القرآففضائل   -3

 ـ 1995-ىػ 1415: 1ط-وتبَت –كثَت ابن دار
 (.1/220) ادلنهاج بشرح احملتاج ربفة  -4
 (.1/274)ادلرعية وادلنح الشرعية اآلداب  -5
 (.1/61)الكبَت الشرح على الدسوقي حاشية  -6
 .(1/248)كتاب الفروع   -7
  (.1/56)خليل سيد سلتصر على شرح اجلليل منح  -8
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وحاجة ، لعظم األمر؛من ادلتقرر أف إتالؼ ادلصاحف ليس مًتوكا لعامة الناس  
 : فأرى أن يفرق بين حالتينأحكام إتالف المصحف الشريف .القائم بو لفقو 

، أىل العلمو ، األمرفاإلتالف لولي ، إذا كانت المصاحف كثيرة :الحال األولى

 .1"ذلك إىل االجتهاد أداه إذا القرآف فيها اليت الصحف ربري  لإلماـ جائز": القرطبي قال
 من االستحساف لقيصنيع عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو حيث  وىذا يدؿ عليو

 عثماف حرؽ حُت متوافرين الناس أدركت)): سعد بن مصعب قاؿ، عنهم اهلل رضي الصحابة
 يا": عنو اهلل رضي علي قاؿو ، 2"أحد منهم ذلك ينكر مل: وقاؿ، ذلك فأعجبهم ادلصاحف

، فواهلل، ادلصاحف وإحراؽ ادلصاحف يف اخَت  إال لو تقولوا وال، عثماف يف تغلوا ال، الناس أيها

 مثلَ  لفعلتُ  ُول يت لو، واهللِ : قاؿ، امجيع امن مأل عن إال ادلصاحف يف َفعل الذي فعل ما
كما ، وألىل العلم، دلسائل لويل األمروفيو إشارة إىل أف األمر يف مثل ىذه ا، 3"فعل الذي
 عدا ما وحرؽ واحد وحرؼ واحد مصحف على ومجعهم": عثماف فعلو فيما الطربي قاؿ

 للمصحف سلالف مصحف عنده كاف من كل على وعـز عليو مجعهم الذي ادلصحف
 من فعل فيما أف ورأت بالطاعة ذلك على األمة لو فاستوثقت حيرقو أف عليو مجعهم الذي
 4."واذلداية الرشد ذلك

كوزارة ، مرادلفوضة من ويل األ ىذا الزماف اذليئات الشرعية ديكن أف تلح كما 
، الشرعيةالقائمة على القضايا وألهنا  األمر؛الشؤوف الدينية ومديرياهتا باعتبارىا خليفة لويل 

وللوزارة الوصية على الشؤوف ، أو اذليئات وادلراكز ادلتخصصة كما ىو احلاؿ يف بعض الدوؿ

                                   
 .(1/55)اجلامع ألحكاـ القرآف   -1
– مصر - احلديثة الفاروؽ دار، عبده بن زلمد: ربقي  .19: ص ابن أيب داوود: اب ادلصاحفكت  -2
 ـ2002 - ىػ1423: 1ط
وصحح ابن حجر  .30 ص ادلصاحف عثماف مجع باب ادلصاحف كتاب يف داود أيب ابن رواه  -3

 .(8/634) الباري فتح ينظر.إسناده
 - ىػ 1420: 1ط، الرسالة مؤسسة، شاكر زلمد دأمح: ربقي ، (64-1/63) الطربي جرير ابن تفسَت -4

 .ـ 2000
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 للقياـ بعملية اإلتالؼ .  أف تفوض من تراه أىال الدينية
 : ففي ىذه احلاؿ لدينا احتمالُت: كان مصحفا خاصا  إذا :الحال الثانية

وما ، وطرقو، وشروطو، أف يكوف الشخص عارفا بأحكاـ اإلتالؼ: االحتمال األول
 لو فحفر مصحف لو بلي اجلوزاء أبا أف أمحد اإلماـ ذكر فقد، فلو أف يفعل ذلك، يتعل  بو

 1.فدفنو مسجده يف
حكاـ اإلتالؼ وشروطو وطرقو؛فهذا أف يكوف الشخص جاىال أل: االحتمال الثاني

 ألف األصل عدـ اإلتالؼ.، تتعُت فيو احلرمة
وباب ، غلقا لباب الفتنة، وإف كاف األوىل أف يعطى للجهات ادلسؤولة يف احلالتُت

 التجرؤ على قدسية ادلصحف الشريف.
 : خاتمة

صلة يعترب موضوع إتالؼ ادلصاحف واألجزاء القرآنية من أىم ادلوضوعات ذات ال 
، اليت ينبغي أف تأخذ حقها من النظر والتعلم والتعليم والتطبي  بأحكاـ القرآف الكرمي الوثيقة

وفقو ضي  دوف ، إذ نرى أف اإلتالؼ قد طاؿ بعض ادلصاحف العريقة النافعة حبجج قاصرة
علماء وادلسؤولية واقعة على عات  ال، اعتبار للمفهـو العاـ دلعٌت ادلصلحة ادلعتربة عند اإلتالؼ

عليهم مجيعا رعاية وادلساجد؛اليت يتعُت  والدعاة وادلؤسسات واجلامعات ادلتخصصة
كما جيب أف توجد ، وإكرامو حاؿ تلفو، وحفظو وصيانتو حاؿ صالحيتو، ادلصحف الشريف

ف  األحكاـ الشرعية ادلنصوص والتصرؼ فيها وَ ، ادلصاحف التالفة مجعمراكز متخصصة يف 
 .عليو

                                   
 (.1/194) الفروع كتاب  -1
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األدوار الوظيفية للعرف في ضوء التحوالت االجتماعية 

 "دراسة مقارنة"  المعاصرة

 د. إبراهيم رحماني

 جامعة الوادي 
 ملخص:ال

للعرؼ ُب الشريعة اإلسالمية مكانة معتربة، نابعة من وظيفتو القائمة على تسهيل إف 
منظومة القيم االجتماعية يقـو حبماية حيث  ؛وانسياب حركة اجملتمع دبا يعزز انسجامو وذبانسو

وربيل نصوص الكتاب من خالؿ توجيو السلوؾ ضد ادلؤثرات السلبية اليت تعيق وظيفة اجملتمع. 
اعتماده ُب معرفة احلكم الشرعي أو ُب تنفيذه، تأكيدا ألصالة و والسنة إىل الرجوع إىل العرؼ 

 ادة منو. الوظيفة التشريعية والقضائية للعرؼ، وتشجيعا على استثماره واإلف
وادلالحظ أف األعراؼ قد تصاب بأعطاب وأمراض، خاصة عند التحوالت االجتماعية؛ 

فتنحرؼ هبا إىل التحايل والتعقيد، وتدفع هبا للًتكيز فتفقد وظائفها احليوية أو كفاءهتا الوظيفية، 
ىذا كلو يؤثر على ادلظاىر والشكليات وإعلاؿ ادلضامُت، كما ذبعلها سريعة التغَت قليلة اإللزاـ. و 

تأثَتا بالغا على األدوار الوظيفية للعرؼ؛ ومن ٍب فإف أعرافنا االجتماعية حباجة ماسة إىل تالُب 
سلبياهتا وحسن استثمار وتفعيل إغلابياهتا. وتقتضي ادلصلحة االجتماعية التصدي لوقف تدىور 

حليوية والنقاء القيم واألعراؼ، من خالؿ صناعة أعراؼ صاحلة جديدة، ودبواصفات تتسم با
 القيمي. 

Abstract : 
Custom in Islamic law enjoys considerable prestige, stemming 

from its function based on facilitating and flow of society to enhance 
the harmony and homogeneity, where the custom tasks of protecting 
social values system by directing behavior against negative influences 
that hinder the function of society. The custom also analyzes the 
texts of the Quran and Sunnah by returning to the custom for 
adoption in knowledge of legal judgment or in its implementation, in 
order to emphasize the authenticity of the legislative and judicial 
function to custom, and to encourage investment and to benefit from 
it. 

It is noted that the custom may be affected barbed diseases, 
especially in the social transformations; where they lose its vital 
functions or functional efficiency, and this significantly affect the 
functional roles of the custom. Thus, our social custom desperately 
needs to avoid their drawbacks, a good investment and activate the 
positives. Social interest requires tackling to stop the deterioration of 
values through the creation of new custom and suitable with vibrant 
attributes and values purity. 



 د. إبراىيم رمحاين -----------األدوار الوظيفية للعرؼ ُب ضوء التحوالت االجتماعية 

 

- 971 - 

 

 مقدمة:
وشلا ال شك فيو أف العرؼ يتولد من متطلبات اجملتمع واحتياجاتو ادلتجددة، ولو 
دور زلوري ُب تسهيل حركتو، حبيث ػلفظ منظومة القيم، وػلقق االنسجاـ والتجانس بُت 
مكوناتو، ويظهر ىذا جليا ُب سلتلف ادلناسبات االجتماعية ُب األفراح واألتراح. ومن ٍب 

و سوء توجيو ذلذا العرؼ سوؼ يكوف لو تأثَت عميق على سباسك البنية فإف أي اضلراؼ أ
 االجتماعية.

ومن جهة أخرى صلد أف شرائح واسعة ُب رلتمعاتنا قد حّولت العادات إىل 
؛ ففي مراحل الضعف تكاد تنعدـ -بقطع النظر عن مشروعية ذلك أو فائدتو–مقدسات 

من الريب الناشئ عن مخود اذلمة وصعوبة  روح ادلغامرة كما أف كل جديد ينظر إليو بشيء
التكيف. ٍب إف قطاعا اجتماعيا لو وزنو ارتبطت مصاحلو بادلألوؼ السائد؛ لذلك فإف 
جهودا كبَتة تبذؿ ألجل اإلبقاء على كل شيء على ما ىو عليو على ضلو ما جاء ُب قوؿ 

َرُفوَىا قَالَ  ِإَّل  َنِذير   ِمنْ  قَ ْريَة   ِفي قَ ْبِلكَ  ِمنْ  َأْرَسْلَنا َما َكَذِلكَ ﴿ا سبحانو وتعاىل:   ِإنَا ُمت ْ
 َوَجْدُتمْ  ِمَما بَِأْىَدى ِجْئُتُكمْ  َأَوَلوْ  قَالَ  .ُمْقَتُدونَ  آثَارِِىمْ  َعَلى َوِإنَا ُأَمة   َعَلى آبَاَءنَا َوَجْدنَا

 1(.32، 32لزخرؼ: )ا ﴾َكاِفُرونَ  ِبوِ  ُأْرِسْلُتمْ  ِبَما ِإنَا قَاُلوا آبَاءَُكمْ  َعَلْيوِ 
إف رلتمعاتنا ادلعاصرة مثقلة بأكواـ من األعراؼ والعوائد عالية التكلفة قليلة الفائدة، 
اليت ال تتوافق مع منهج اإلسالـ ُب تنظيم الشؤوف االجتماعية، بل إف فيها ما يصادـ 

اهتم األحكاـ الثابتة، لكن الناس استمرؤوا تلك ادلخالفات وجعلوىا مظهرا لثقافتهم وحي
 اليومية.

 -وأغلبها من الناشئة ومن سكاف ادلدف-وُب ادلقابل صلد شرائح اجتماعية أخرى 
انساقت مع التحوالت ادلتسارعة وأسهمت ُب صياغة طبعات متعددة لألعراؼ االجتماعية 
زبتلف عن ادلوروث ُب أشكاذلا وُب مضامينها، وانقسم الناس ُب درجة تقديرىا وإنزاذلا 

ب ُب سلم القيم. وكاف ذلذا تأثَت كبَت على األسرة ادلسلمة؛ ذلك أف أعرافا ادلوضع ادلناس
                                                           

(، ـ3119ى/9233 دمشق: دار القلم،؛ 3)ط: ،ضلو فهم أعمق للواقع اإلسالمي .بكار، عبد الكرًن -1
 .13 -19ص
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جديدة نشأت جنحت إىل التعقيد بدؿ التسهيل، وإىل الشكليات بدؿ ادلضامُت، كما 
تراجعت درجة االلتزاـ باألعراؼ وسبردت شرائح اجتماعية كثَتة عن االلتزاـ هبا، وازبذت ُب 

 ىاة وادلشاكسة واالستفزاز.بعض األحياف أشكاال من ادلبا
ىذا، وإف ادلصلحة االجتماعية تقتضي بذؿ أقصى اجلهود ألجل وقف تدىور القيم 
واألعراؼ من خالؿ صناعة أعراؼ خَّتة ربافظ على سباسك البناء األسري واالجتماعي 
ادلعاصر، وتستوعب ادلستجدات وفق القيم والتطلعات دلستقبل أفضل، وتصوف اجملتمع من 

 رع والتآكل واالهنيار. التصا
األدوار الوظيفية للعرؼ ُب ضوء التحوالت " :نتطرؽ دلوضوعوُب ىذا اإلطار 

مفهـو من خالؿ ثالثة مطالب؛ يتطرؽ األوؿ إىل  دراسة مقارنة" -االجتماعية ادلعاصرة 
 ةاالجتماعي تأثر التحوال، ويعاِب الثالث وظيفة العرؼ التشريعية، ويتناوؿ الثاين العرؼ

 .ى وظيفة العرؼعل
 المطلب األول: مفهوم العرف 

العرؼ إىل التعريف اللغوي، ٍب االصطالحي ُب الفقو  وسوؼ نتطرؽ ُب بياف مفهـو
 والقانوف وُب العلـو االجتماعية.

 العرف في اللغة:  -1
العرؼ ُب أصل اللغة دبعٌت ادلعرفة، ٍب استعمل دبعٌت: الشيء ادلألوؼ ادلستحسن، 

  1عقوؿ السليمة بالقبوؿ.الذي تتلقاه ال
العُت والراء والفاء أصالف صحيحاف، يدؿ أحدعلا ى(: "291)توُبقاؿ ابن فارس 

 .على تتابع الشيء متصاًل بعضو ببعض، واآلخر على السكوف والطمأنينة
فاألوؿ: )العرؼ( ُعرؼ الفرس، ومسي بذلك لتتابع الشَّعر فيو، ويقاؿ: جاء القطا 

 .خلف بعضعرفاً عرفاً: أي بعضها 
واألصل اآلخر: )ادلعرفة والعرفاف( تقوؿ: عرؼ فالٌف فالنًا ِعرفانًا ومعرفة، وىذا أمر 

                                                           
 3ج ،نَت ُب غريب الشرح الكبَت للرافعيادلصباح ادل .(ى771الفيومي، أمحد بن زلمد )توُبانظر:  -1
  .212ص (،ـ9992بَتوت: دار الكتب العلمية، )
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 معروؼ...
 1".والعرؼ: )ادلعروؼ(، ومسي بذلك ألف النفوس تسكن إليو

 العرف في اّلصطالح الفقهي: -2
تعريفا للعرؼ قاؿ فيو: "ما استقرت النفوس ى( 896أورد الشريف اجلرجاين )توُب

 2 يو بشهادة العقوؿ وتلقتو الطباع بالقبوؿ."عل
 ويتبُت من ىذا التعريف ما يلي:

قولو "ما استقر ُب النفوس": لفظ"ما" يعم الفعل والقوؿ، فهو غلري ُب األقواؿ  -
 واألفعاؿ التعاملية واخللقية. ولفظ "استقر ُب النفوس" ؼلرج ما حصل نادرا ومل يكن عادة.

ؼلرج ما استقر ُب النفوس من جهة الشهوات كتعاطي  وقولو "بشهادة العقوؿ": -
ادلسكرات، وما استقر ُب النفوس بسبب خاص كفساد األلسنة، أو ما استقر باقًتاف بعض 

 األشياء ادلكروىة أو ابوبة حبدوث أمور معينة من باب الطَتة والتفاؤؿ.
ا فإنو ال يكوف وقولو "تلقتو الطباع بالقبوؿ": ؼلرج ما أنكرتو الطباع أو بعضه -

 3 عرفا.
إال أنو يؤخذ عليو أنو جعل قبوؿ الطباع  ،والتعريف ادلذكور رغم مشولو وبيانو للمعٌت

معيارا لقبوؿ العرؼ، دوف ربديد صفة ذلك القبوؿ، وال شروطو وال ضوابطو. ومع أف ىناؾ 

                                                           
 )بَتوت: 2ج، ىاروف زلمد السالـ عبد مقاييس اللغة، ربقيق:. معجم (ى291)توُب أمحد، ابن فارس -1

 .389ص(، ـ9191، الفكر دار
بَتوت: دار )إبراىيم األبياري. ربقيق:  ،التعريفات .(ى896اجلرجاين، علي بن زلمد الشريف)توُب -2

 .992، ص(ـ9998الكتاب العريب، 
)بدوف ذكر ناشر وال مكاف النشر(،  ،العرؼ والعادة ُب رأي الفقهاء .نظر: أبو سنة، أمحد فهميي -3

العرؼ والعمل ُب ادلذىب ادلالكي ومفهومهما لدى  .اجليدي، عمر بن عبد الكرًن؛ و91ـ، ص9993
؛ وابن التمُت، زلمد عبد ا. إعماؿ 23، ص(ـ9982: مطبعة فضالة، امدية، ادلغرب) ،علماء ادلغرب

العرؼ ُب األحكاـ والفتاوى ُب ادلذىب ادلالكي، )ديب: دائرة الشؤوف اإلسالمية والعمل اخلَتي، 
 .32ـ(، ص3119
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أين تُعرؼ ، إال أف ىذا القيد أيضا ال ؼُلرج من اإلشكاؿ، فمن 1من قّيد الطباع بالسليمة
سالمة الطباع، أو حسنها من قبحها؟ ليس ىناؾ إال جهتاف: العقل أو الشرع؛ أما العقل 
فالناس متفاوتوف فيو، وتؤدي اإلحالة إليو إىل تفاوت األعراؼ فال يستقر عرؼ مشًتؾ، 
فلم يبق إال الشرع، وىو ال يقبل إال األعراؼ الصاحلة، أما الفاسدة فمردودة شرعا، فيكوف 

  2غَت شامل كما أريد لو.وىو ريف قاصرا على العرؼ ادلقبوؿ ُب الشرع، التع
وبناء عليو، فادلختار أف يقاؿ ُب بياف معٌت العرؼ: ىو ما استقر ُب النفوس من 

 3جهة العقوؿ، وتلقتو الطباع السليمة بالقبوؿ، واستمر الناس عليو، شلا ال ترده الشريعة.
نفوس وعرفتو، وربقق ُب قرارهتا وألفتو، مستندة ُب أي: ىو األمر الذي اطمأنت إليو ال

ذلك إىل استحساف العقل ادلنضبط بالشرع، ومل ينكره أصحاب الذوؽ السليم ُب اجلماعة. 
وإظلا ػلصل استقرار الشيء ُب النفوس، وقبوؿ الطباع لو، باالستعماؿ الشائع ادلتكرر، الصادر 

 4.عن ادليل والرغبة غَت ادلخالفة ألحكاـ الشرع
 العرف في اّلصطالح القانوني -3

من الثابت أف جوىر القانوف ىو ذلك ادلضموف االجتماعي؛ ألف القانوف نشأ 
وؽلثل العرؼ اعتياد الناس على سلوؾ معُت ُب ناحية  5بقصد تنظيم احلياة االجتماعية.

                                                           
على نشر العرؼ فيما ُبٍت من األحكاـ  .ى(9313نظر: ابن عابدين، زلمد أمُت بن عمر )توُبي -1

الزرقا، ؛ 993(، صبَتوت: عامل الكتب، د.ت) 3جرلموعة رسائل ابن عابدين. العرؼ، ضمن كتاب: 
 -دمشق: مطابع ألف باء )3، جالفقو اإلسالمي ُب ثوبو اجلديد: ادلدخل الفقهي العاـ .مصطفى أمحد

 .873(، صـ9967األديب، 
فتاوى ُب ادلذىب ادلالكي، مرجع سابق، ابن التمُت، زلمد عبد ا. إعماؿ العرؼ ُب األحكاـ وال -2

 .32ص
ـ(، ص 9979)القاىرة: دار الكتاب اجلامعي، أثر العرؼ ُب التشريع اإلسالمي .عوض، السيد صاّب -3

13  . 
 .، والزحيلي، زلمد91صمرجع سابق، العرؼ والعادة ُب رأي الفقهاء،  .أمحد فهميأبو سنة، انظر:  -4

 .967-966، ص(ـ9992لقلم، وبَتوت: الدار الشامية، دمشق: دار ا)النظريات الفقهية 
 .1 -2ـ(، ص9979محدي، عبد الرمحن. فكرة القانوف )القاىرة، دار الفكر العريب،  -5
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ن معينة من حياهتم االجتماعية، حبيث ينشأ لديهم اعتقاد بوجود قاعدة ملزمة يتعرض م
  1.ؼلالفها جلزاء مادي

 ُبتبعها األفراد ي، رلموعة من القواعد غَت ادلكتوبةُب القانوف الوضعي:  العرؼف
 وأفّ  ،القواعد أصبحت ملزمة تلك لديهم أفّ  االعتقادحىت نشأ  ،متعاقبة سلوكهم أجياالً 

 2.جزاء اجلماعةإىل سيتعرض  الفهامن ؼل
فالعرؼ يكوف  ؛لمكمّ  آخرعرؼ آمر و  بو إىل العرؼ من حيث مدى اإللزاـويتنوع 

كاف غَت   إذا الويكوف العرؼ مكم   ،اآلداب العامة أوبالنظاـ العاـ  اإذا كاف متعلق اآمر 
العرؼ اآلمر ال غلوز لألفراد االتفاؽ على ما  وُب .العامة متعلق بالنظاـ العاـ واآلداب

ى سلالفة أحكاـ القاعدة ل غلوز لألفراد االتفاؽ علالعرؼ ادلكم   وَب ،ؼلالف أحكامو
 .العرفية

سلوؾ معُت ل األفراد مفادىا اتباع اليت العرؼ والعادة االتفاقيةؽ القانوف بُت ويفر  
 أطلق عليها بعضهموقد السلوؾ،  ىذا إلزامية ىماعتقاد ُبينشأ دوف أف فًتة من الزمن 

يطبق  ؛ فالقاضيعرؼجوىرية بُت العادة االتفاقية وال اوىناؾ فروق .ناقصالعرؼ ال تسمية:
مرتبة القانوف  إىل ترتقيال  فإهناالعادة  أما ،النزاع بو ُب العرؼ دوف حاجة لتمسك اخلصـو

 القاضييتعُت على ـ؛ كما أنو سبسك هبا اخلصو  إذا إالطلب تطبيقها  للقاضيوال غلوز 
على من  وغلب ،رلرد شرط من شروط العقد فهيأما العادة  ،العلم بالقاعدة العرفية افًتاض

؛ من جهة أخرى النزاع إىل العمل هبا ُبإرادة اخلصـو  واذباهيثبت وجودىا  يتمسك هبا أف
العادة االتفاقية فإنو غلوز ألحد اخلصـو  ُبأما  ،ال غلوز التذرع باجلهل بالقاعدة العرفية

 ُب لقاضياؼلضع  العليا كمةاتباشرىا  اليترلاؿ الرقابة القضائية  ؛ وُباإلدعاء باجلهل هبا
 عليو فيها.االتفاقية فال رقابة  رلاؿ القاعدة العرفية لنطاؽ تلك الرقابة أما العادة

                                                           
أبو السعود، رمضاف. الوسيط ُب شرح مقدمة القانوف ادلدين، ادلدخل إىل القانوف )اإلسكندرية، دار  -1

. ادلهدي، نزيو زلمد الصادؽ. ادلدخل لدراسة القانوف وما بعدىا 82ـ(، ص3112اجلامعة اجلديدة، 
 .916ـ(، ص9993)القاىرة: ال.ف، 

 .929صـ(، 9999)اإلسكندرية: منشأة ادلعارؼ، تناغو، مسَت عبد السيد. النظرية العامة للقانوف  -2
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 تعبَت أصيل عن إرادة األفراد داخلألنو العرؼ أصدؽ القواعد القانونية  تربىذا، ويع

تغَت الظروؼ  تعًتضو صعوبات ُب حالة قدإال أنو  ،احلياة التشريعية ُبدور ىاـ ، ولو الدولة
قد يكوف العرؼ  ة، كمااجلماع مصاّبػلقق  دبالتطورات ا ةمالحق واقتضاء الجتماعيةا

1.لنظاـ القانوين الواجب التطبيقاوحدة  ، دبا يؤثر علىخاصاً بإقليم معُت
 

 العرف في اصطالح العلوم اّلجتماعية: -4
يذىب كثَت من الباحثُت إىل أف العرؼ ُب الدراسات االجتماعية ىو شكل من 

ؿ األفعاؿ االختيارية اليت ظلت ُب رلتمع من اجملتمعات. فهو مرتبط جذريا دبا يعتقده أشكا
  2غالبية أفراد اجملتمع صحيحا أو نافعا بغض النظر عن النواحي ادلنطقية والقياس العقلي.

ويرى آخروف أف العرؼ معيار أو مقياس للحكم على السلوؾ، ويستمد صفة 
ادلقاومة والرفض وأشكاؿ العقاب اليت ربل دبن ؼلالف  اإللزاـ والقهر من خالؿ مظاىر

  3العرؼ.
والظاىر أف مدلوؿ العرؼ ُب الدراسات االجتماعية واسع جدا، حبيث يتضمن 
ادلعٌت الشائع لالستعماالت والعادات والتقاليد وادلعتقدات واألفكار والقوانُت وما شابو 

ؼ ُب الدراسات االجتماعية الغربية ال كما أف العر   4ذلك من مظاىر تراث وثقافة اجملتمع.
يقيم وزنا للبعد الديٍت؛ فقد يتواضع الناس على مسلك غَت مقبوؿ ديانة، ومع ىذا يؤخذ 
ذلك العرؼ بعُت االعتبار كمعيار لضبط السلوؾ أو احلكم عليو؛ فادلرجعية ُب تكوين 

اعة ىي اليت تنشئ العرؼ وإف كانت ال زبتلف بُت الشريعة والدراسات االجتماعية؛ فاجلم
األعراؼ باطرادىا على السَت على هنجو وقتا طويال، إال أف الشريعة اإلسالمية بأحكامها 

                                                           
ا وم 291(، صـ3119اجلزائر: برٌب للنشر، ) 9عجة، جياليل. مدخل للعلـو القانونية، جينظر:  -1

 بعدىا.
 . 83مرسي، زلمد عبد ادلعبود. دراسات ُب مشكالت الضبط االجتماعي)القاىرة: ال.ف، د.ت(، ص -2
 . 82ادلرجع نفسو، ص -3
، بواسطة: عماد، عبد الغٍت. العادات واألعراؼ والتقاليد 87مدبويل، جالؿ. االجتماع الثقاُب، ص -4

 .1-2والًتاث الشعيب ُب العلـو االجتماعية، ص
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هتذب تلك األعراؼ وزبل صها من شوائب االضلراؼ، أو تتخلص منها وتنزع عنها صفة 
االعتبار العرُب وربوذلا إىل عمل غَت مشروع، واألساس ُب ىذا كلو مدى ربقيق العرؼ 

اّب اجلماعية والفردية اليت جاءت الشريعة لرعايتها؛ ُب حُت تبقي الدراسات للمص
 االجتماعية الغربية على االعتبار العرُب بإطالؽ مهما كاف مضمونو.   
 المطلب الثاني: وظيفة العرف التشريعية

 تعترب األعراؼ االجتماعية انعكاسا لنتاج األفكار والقيم ادلعتربة ُب اجملتمع، كما تعد
استجابة طبيعية حلاجات البيئة االجتماعية ومتطلباهتا. إذ "تعمل األعراؼ االجتماعية على 
تسهيل وانسياب حركة اجملتمع بشكل يصل إىل العفوية ليتطابق السلوؾ االجتماعي، 
وتتالشى الفوارؽ السلوكية، شلا يعزز انسجاـ اجملتمع وذبانسو، كما يظهر ذلك ُب ادلناسبات 

دلختلفة، كمناسبات األفراح واألحزاف.. حيث ربكم األعراؼ ادلتبعة، وتوجو االجتماعية ا
 1 السلوؾ االجتماعي حىت ُب طريقة اللباس ونوعو."

وعلى ىذا يعمل العرؼ على محاية منظومة القيم االجتماعية من خالؿ توجيو 
ُب مهمتو؛ السلوؾ االجتماعي ضد ادلؤثرات السلبية اليت تعيق وظيفتو. وألجل صلاح العرؼ 

فإنو يقـو بتهيئة ادلناخ ادلالئم لنمو القيم اخلَتة، ويشكل قوة ردع خارجية سبنع من اخًتاؽ 
وذباوز تلك القيم، فيحسب ادلخالف ذلا حساهبا، وحىت يستمر عنفواف العرؼ فإنو يكافئ 
األفراد على مطابقة سلوكهم وانسجامو مع القيم ادلتعارفة، وُب الوقت نفسو يعاقب 

 2سببُت ُب ذباوز تلك القيم داخل اجملتمع، من خالؿ وضعهم موضع اإلحراج.ادلت

                                                           
 37العليوات، زلمد. "وظائف العرؼ والتحوالت االجتماعية"، رللة البصائر، بَتوت، عدد  -1
 .73ـ(، ص3112)
 .وما بعدىا73ادلرجع نفسو، ص -2
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 :وظيفة العرف في التشريع اإلسالمي -1
دلا كانت الشريعة اإلسالمية تقيم أحكامها على اليسر ورفع احلرج ورعاية مصاّب 

ادلذاىب الناس ُب معاشهم ومعادىم؛ فإف للعرؼ مكانتو ُب منظومة أحكاـ الشريعة، ف
لفقهية اإلسالمية متفقة على اعتبار العرؼ مصدرًا للتشريع ودليال تبٌت عليو األحكاـ ا

الفقهية. ومن يتتبع أقواؿ ادلتقدمُت منهم وادلتأخرين غلد كثَتا من العبارات الدالة على 
حجية عرؼ الناس وعاداهتم حىت قالوا: "ادلشروط عرفا كادلشروط شرطا"، و"الثابت 

 نص"، و"العادة زلكمة." بالعرؼ كالثابت بال
 وقد ىداىم إىل ىذا ما ورد ُب الكتاب والسنة بشأف اعتبار العرؼ. من ذلك:

 ﴾اْلَجاِىِلينَ  َعنِ  َوَأْعِرضْ  بِاْلُعْرفِ  َوْأُمرْ  اْلَعْفوَ  ُخذِ ﴿قاؿ ا تعاىل:  -أ
وجرى (. فحيث أمر ا تعاىل رسولو بأف يأمر بالعرؼ وىو ما اعتاده الناس 999)األعراؼ:

 .1عليو تعاملهم دؿ على اعتباره ُب الشرع، وإال دلا كاف لألمر بو فائدة
 ِمْثلُ  َوَلُهنَ ﴿ قاؿ ا تعاىل فيما غلب للزوجات على األزواج من النفقة: -ب

(. فقد قيدت اآلية اإلنفاؽ دبا تعارفو الناس 338)البقرة: ﴾اْلَمْعُروفِ بِ  َعَلْيِهنَ  اَلِذي
 وَِكْسَوتُ ُهنَ  ِرْزقُ ُهنَ  َلوُ  اْلَمْوُلودِ  َوعَلى﴿ اىل ُب ادلوضوع نفسو:واعتادوه. وقاؿ تع

 (، فاآلية صرػلة ُب اإلحالة إىل اعتماد العرؼ بشأف النفقة.322)البقرة: ﴾بِاْلَمْعُروفِ 
ال " هنى عن بيع ما ليس عند اإلنساف فقاؿ: جاء ُب السنة ادلطهرة أف النيب  -ج

دما قدـ ادلدينة وجد أىلها يتعاملوف بالسََّلف "السََّلم" وىو نوٌع ، وعن2"تبع ما ليس عندؾ
 بعد أف نّظمو ذلم مراعيا ُب ذلك ُعرؼ العرب. 3من بيع ما ليس عند البائع فأقّرىم عليو

                                                           
دمشق: دار القلم، ودار العلـو ؛ 2أثر األدلة ادلختلف فيها )ط: ديب.مصطفى البغا، نظر: ي -1

 .372، ص(ـ9999/ى9231 اإلنسانية،
، 623، ص3، ج9291، برواية ػلي الليثي، احلديث رقم:ادلوطأ ى(.979ن أنس )توُب ب أخرجو مالك -2

 . 392، ص9323الًتمذي، احلديث رقم: سننى(. 379، زلمد بن عيسى )توُب والًتمذي
صحيح البخاري، كتاب السلم، باب السلم ُب وزف ى(. 316، زلمد بن إمساعيل)توُبالبخاري أخرجو -3

، احلديث رقم:   .122، ص3321معلـو



 د. إبراىيم رمحاين -----------األدوار الوظيفية للعرؼ ُب ضوء التحوالت االجتماعية 

 

- 978 - 

 

خذي ما يكفيك وولدؾ "ذلند بنت عتبة امرأة أيب سفياف:  قاؿ الرسوؿ  -د
ومعٌت  2"يكم رزقهن وكسوهتن بادلعروؼ.وذلن عل"وقاؿ ُب حجة الوداع:  (1)"بادلعروؼ.

 ادلعروؼ ُب احلديثُت: ىو القدر الذي ُعِلَم بالعادة أنو الكفاية.
وبناء عليو، فإف إحالة نصوص الشريعة من الكتاب والسنة إىل الرجوع إىل العرؼ، 
واعتماده ُب معرفة احلكم الشرعي أو ُب تنفيذه، تؤكد أصالة الوظيفة التشريعية للعرؼ، 

 يل إىل استثماره واإلفادة منو.ورب
يقوؿ وىبة الزحيلي: "ونطاؽ تأثَت العرؼ عند الفقهاء يتحدد ُب أنو حجة ُب 
تفسَت النصوص التشريعية، وقد يراعى ُب تشريع األحكاـ وتوليدىا وتعديلها، وبياف وربديد 

 3دليل سواه." أنواع اإللزامات وااللتزامات ُب العقود والتصرفات، واألفعاؿ العادية حيث ال
وتتجلى األعلية التشريعية للعرؼ حينما يكوف العرُؼ الدليَل الوحيد الذي ال غلوز 
ذباىلو، والتغاضي عنو، وىذا ما نصت عليو قواعد فقهية متعددة منها: "العادة زلكمة"، 

 و"اإلذف العرُب كاإلذف اللفظي"، و"استعماؿ الناس حجة غلب العمل هبا."
ؼ لدى الناس سلطاف، ولو ُب الشريعة برىاف؛ فإف بابو ليس ىذا، ولئن كاف للعر 

مّشرعا على مصراعيو، وإظلا تضبطو شروط سبيز الصاّب من غَته، وتبُت اجملاالت اليت لو فيها 
 اعتبار، وهبذا يقطع الطريق على االسًتساؿ مع أىواء الناس واألغراض الفاسدة. 

 :4وتتلخص شروط اعتبار العرؼ فيما يلي
مستمرا  -لدى متعارفيو  -يكوف العرؼ مطّردا أو غالبا؛ أي: أف يكوف العمل بو أف  .أ

                                                           
صحيح البخاري، كتاب النفقات، باب نفقة ادلرأة ى(. 316، زلمد بن إمساعيل )توُبأخرجو البخاري -1

 .9261، ص 1219إذا غاب عنها زوجها، ونفقة الولد، حديث رقم: 
سنن أيب داود، كتاب ادلناسك، ى(. 371، سليماف بن األشعث )توُبأخرجو أبو داودحديث صحيح  -2

 .221، ص9911يب صلى ا عليو وسلم، حديث رقم:باب صفة حج الن
؛ بَتوت: مؤسسة الرسالة، 2الزحيلي، وىبة. نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانوف الوضعي )ط: -3

 .971(، صى9213
 .زلمدالزحيلي، و  ؛وما بعدىا 381ص مرجع سابق، ، أثر األدلة ادلختلف فيها ديب.مصطفى البغا،  -4

 وما بعدىا. 976صمرجع سابق، ة، النظريات الفقهي
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ُب مجيع احلوادث ال يتخلف ُب واحدة منها، وىذا ىو معٌت االطراد. أو أف يكوف العمل بو 
 جاريا ُب أكثر احلوادث إذا مل يكن ُب مجيعها، وىذا ىو معٌت الغلبة.

دبعٌت كوف حدوث العرؼ سابقا عن أف يكوف موجودا عند إنشاء التصرؼ،  .ب
حدوث التصرؼ ٍب يستمر إىل زمانو فيقارف حدوثو، ألف العرؼ إظلا يؤثر فيما يوجد بعده 

 ال فيما مضى قبلو.
أف ال يعارض العرؼ تصريح خبالفو؛ أي: ال يوجد من ادلتعاقدين عند إنشاء  .ج

 التصرؼ تصريح أو عمل منهما يفيد عكس ما جرى بو العرؼ.
 ال يكوف العرؼ سلالفا ألدلة الشرع. أف .د
أف يكوف العرؼ عاما ُب مجيع البالد إف كاف ىذا العرؼ شلا ؼلصص بو العاـ أو  .ى

 يقيد بو ادلطلق من نصوص التشريع.
 أف يكوف ملزما يتحتم العمل دبقتضاه ُب نظر الناس. .و

يم مجاعي وإّف ىذه الشروط ادلذكورة تصبح عدؽلة الفائدة إذا مل يكن ىناؾ تصم
إلخضاع األعراؼ القائمة ذلا؛ ألنو بدوف ىذا التصميم تصبح تلك الشروط ال تساوي 
شيئا؛ إذ يظل الباب مفتوحا أماـ الوصوليُت فيتمسكوف بأعراؼ بالية إذا كانت ُب صاحلهم 
أو ػلاولوف بثَّ أعراؼ أخرى من ذلك النوع. وىكذا يتوصل ادلغرضوف إىل ربقيق مآرهبم 

 1غالطة.عن طريق ادل
 : وظيفة العرف في القانون الوضعي -3

يتصدر العرؼ ادلبادئ القانونية اليت صاغها البشر منذ أقدـ العصور، وكما أنو ال 
فهو دليل للحكم حيث ال يوجد دليل غَته ُب  2يزاؿ ُب التشريع احلديث مصدرا دائما

وجد القانوف إال  ذلك أف جوىر القانوف ىو مضمونو االجتماعي؛ فماسلتلف التشريعات؛ 

                                                           
ليبيا: ادلنشأة العامة ؛ 9)ط: العرؼ وأثره ُب التشريع اإلسالمي .أبو عجيلة، مصطفى عبد الرحيم -1

 .99ص ـ(،9986 للنشر والتوزيع واإلعالف بطرابلس،
ـ(، ص 9988؛ بَتوت: الدار اجلامعية، 9ينظر: فرج، توفيق حسن. ادلدخل للعلـو القانونية )ط: -2

 وما بعدىا. 311
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  1لتنظيم احلياة االجتماعية.
العرؼ ادلصدر التارؼلي األوؿ لكافة النظم القانونية أيا كانت؛ فهو ادلصدر لقد كاف 

األوؿ للقانوف الروماين الذي يعترب أصل النظاـ الالتيٍت. وىو ادلصدر األوؿ للقانوف 
. وما زاؿ العرؼ ػلتل مرتبة كربى األصللو سكسويناإلصلليزي الذي ىو أصل النظاـ القانوين 

 2ُب كال النظامُت.
ومع ىذا فإف تعّقد الروابط االجتماعية بُت األفراد، والتطور احلاصل للجماعات 
البشرية أظهر عجز العرؼ عن مسايرة األوضاع احلديثة، ألنو ينمو ظلوا بطيئا ال ؽلّكن من 

ة ُب تنظيم مجيع الشؤوف االجتماعية؛ مسايرة سرعة التغَت االجتماعي، وال يقوى على اذليمن
وذلذا تراجع العرؼ عن موقع الصدارة لصاّب التشريع كمصدر للقانوف، وشلا زاد ُب تأكيد 
اعتبار التشريع ُب ادلقاـ األوؿ وجود سلطة ذلا من الوسائل والنفوذ ما ؽلكنها من فرض 

      3التشريع.
البد أف يكوف عاما وقدؽلا ىذا، ولكي يصبح العرؼ مصدرا من مصادر القانوف 

وثابتا ومطابقا للنظاـ العاـ واآلداب ُب اجملتمع، وأف يتولد ُب أذىاف الناس الشعور بضرورة 
 4احًتامو، وأف سلالفتو تستوجب توقيع اجلزاء عليهم.

ومهما تكن أعلية العرؼ ُب صناعة التشريع، فإنو ال يزاؿ ػلتل مقاما ال ؽلكن 
–القانوف ُب الدوؿ ادلختلفة؛ ففي القانوف ادلدين اجلزائري  االستغناء عنو ضمن مصادر

تبوأ العرؼ الرتبة الثالثة ُب مصادر القانوف بعد التشريع ومبادئ الشريعة، حيث جاء  -مثال
يسري القانوف على مجيع ادلسائل اليت تتناوذلا نصوصو ُب لفظها أو "ُب ادلادة األوىل منو: 

ريعي، حكم القاضي دبقتضى مبادئ الشريعة اإلسالمية، وإذا مل يوجد نص تش ،ُب فحواىا

                                                           
 -2؛ وعبد الرمحن، محدي. فكرة القانوف، مرجع سابق، ص989ص ادلرجع نفسوفرج، توفيق حسن.  -1
1. 
 .363، 311، 989، صالسابقفرج، توفيق حسن. ادلرجع  -2
 .319، صنفسوادلرجع  -3
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فإذا مل يوجد فبمقتضى مبادئ القانوف الطبيعي وقواعد  ،فإذا مل يوجد فبمقتضى العرؼ
" مع مالحظة أف العرؼ يدخل ضمن مبادئ الشريعة، وزبصيصو بالذكر صراحة .العدالة

 تأكيد ألعليتو التشريعية.
 على وظيفة العرف ةجتماعياّل تالمطلب الثالث: أثر التحوّل

إف شلا يستدعي النظر ادلتجدد أف األعراؼ االجتماعية قد تصاب بأعطاب 
وأمراض، خاصة عند التحوالت اليت تتعرض ذلا اجملتمعات؛ فقد تفقد األعراؼ وظائفها 
احليوية أو كفاءهتا الوظيفية؛ شلا غلعلها عرضة للتحوؿ والتغَت، والتأثَت سلبا على انسجاـ 

  1تمع واستقراره.اجمل
اجلنوح إىل وؽلكن رصد أىم صور تأثَت التحوالت االجتماعية على وظيفة العرؼ ُب 

  سرعة التغَت، وتراجع قوة اإللزاـ. والشكليات، و  الًتكيز على ادلظاىروالتعقيد، و التحايل 
 أثر الجنوح إلى التحايل والتعقيد على وظيفة العرف:  -1

ب صورا من اىتزاز القيم، الذي يغري بتجاوزىا بشكل إفَّ التحوؿ االجتماعي يسب
غَت صريح، وبعيدا عن استفزاز أحكاـ التشريع واألعراؼ ادلستندة إليها، وألجل اذلروب من 
التناقض الداخلي، ومن الصداـ مع اجملتمع ُب حاؿ ادلخالفة الصرػلة للقيم االجتماعية، 

األعراؼ انتهاء، يعتمد ُب التعبَت عن يتكوف عرؼ اجتماعي خجوؿ ابتداء متجاوز للقيم و 
نفسو على التحايل لصناعة السلوؾ اجلديد، ويبحث عن طرؽ ملتوية وغَت مباشرة إلخراج 
الفكرة اجلديدة إىل الواقع، ويقـو ىذا السلوؾ اجلديد بالًتويج لنفسو تدرغليا ليجعل لنفسو 

 2موقعا داخل النسيج االجتماعي ولو بعد حُت.
 األعراؼ االجتماعية ضلو التحايل والتعقيد: أمثلة عن اذباه

 أوال: اللباس اتشم بالنسبة للمرأة:
ومن األمثلة البارزة ُب مسألة التحايل ألجل تغيَت القيم ما يتعلق باللباس اتشم 
للمرأة، وىو موضوع لو أعليتو البالغة كحكم شرعي، ولو تأثَته االجتماعي العميق ُب 

                                                           
 .72العليوات، زلمد. "وظائف العرؼ والتحوالت االجتماعية"، ص -1
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ع، كما لو الدور الوقائي بالغ األعلية ُب مسائل محاية األعراض أخالؽ األسرة واجملتم
وصيانتها. حيث تتجو أعراؼ جديدة ُب الوقت احلاضر إىل التحايل على احلجاب، عن 
طريق بعض األزياء اجلديدة، اليت تقـو جبزء بسيط من وظائف احلجاب، وحيث إف العرؼ 

ج والسفور وػلرمو، فيلجأ عندئذ العرؼ االجتماعي ادلستند على احلكم الشرعي ينكر الترب 
اجلديد إىل التحايل على العرؼ السائد ليأخذ طريقو ُب التشكيل تدرغليا كسلوؾ عاـ موازيا 
لألوؿ ومنافسا لو، استغالال حلالة اجملتمع ادلتحوؿ الذي يشهد اضطرابا قيميا شديدا، 

 1ردع كافية. فادلوقف من العرؼ اجلديد يكوف باردا وزلابيا، وال يشكل قوة
وهبذا يتجلى لنا اضلراؼ العرؼ االجتماعي عن محاية القيم وصيانتها من التبدؿ 
والتغَت، والذي سبب ىذا االضلراؼ ىو نزوع الناس إىل التحايل والتعقيد بفعل عوامل 
سلتلفة اقتصادية، سياسية، إعالمية، وجغرافية... وبالتايل مل يعد العرؼ معربا عن حقيقة 

قد مصداقيتو ُب اجملتمع بسبب مسلك التحايل وااللتواء، وىذا مكمن اخلطر ُب القيم ويف
ىذا النوع من التحوؿ ُب األعراؼ اليت يتخلى فيها العرؼ عن وظيفتو ُب تنظيم وتسهيل 
وانسياب سلتلف العالقات االجتماعية، وُب تيسَت العقود والعالئق، وُب إزالة احلواجز 

 2اليت تنتج التأـز االجتماعي. ادلصطنعة والتعقيدات الضارة
 ثانيا: ادلهور وتكاليف الزواج

إف من أكثر ادلظاىر الدالة على االذباه ضلو التعقيد ما نشهده من انسياؽ رلتمعاتنا 
إىل ادلبالغة والتكلف ُب ادلهور واذلدايا وحفالت اخلطوبة والزواج، شلا جعل اجملتمع يكلف 

ىقة إىل حد كبَت، كاف من األجدر أف توظف ُب نفسو دفع فواتَت باىظة التكلفة ومر 
 3مشاريع تنموية تعود على اجملتمع بالفائدة.

ىذا من جهة، ومن جهة أخرى وىي األخطر صلد األعراؼ االجتماعية اجلديدة 
تعرقل سعي الشباب للزواج، بسبب تلك التكاليف ادلرىقة، حيث يعجز الشباب عن 
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إىل اذباه األعراؼ االجتماعية ضلو مزيد من  توفَتىا؛ ويؤوؿ األمر ُب آخر ادلطاؼ
 1التعقيدات شلا غلعل األزمات االجتماعية تًتاكم وؽلتد أذاىا إىل جوانب كثَتة من احلياة.

إف من أكثر ادلشكالت عميقة األثر ُب حياة األمة وُب تكوينها مشكلة الزواج 
عرضوف عن الزواج إىل أف بالنسبة إىل الشباب، فالواقع ادلشهود أف الكثَت من شبابنا يُ 

يتجاوز الواحد منهم سن الثالثُت؛ ويًتتب على ذلك أف الكثَتات من بناتنا يتعطلن عن 
الزواج إىل تلك السن، فيضيع على اجلنسُت ربيع احلياة، وهبجتو وقوتو، ويضيع على األمة 

شكلة نبات ذلك الربيع، ٍب تضيع بسبب ذلك أخالٌؽ وأعراض وأمواؿ، وإذا زادت ىذه ادل
 2فشوًّا، واستحكم ُب الناس ىذا العرؼ الفاسد، فإف األمة تتالشى ُب عشرات من السنُت.

إف الذين يتوقوف إىل العفة واحلياة الطبيعية كما أمر ا سبحانو وتعاىل؛ ذبد الواحد 
منهم غليبك إذا سألتو: كيف أتزوج مع ىذه الشروط ادلرىقة، وىذه العوائد اليت ذبلب 

لى األغنياء، فكيف بالفقراء أمثالنا؟ واحلقيقة أف أكثر ىؤالء لصادقوف ُب كثَت اإلفالس ع
من ىذه ادلعاذير، وإف لعذرىم لبُت وال تلحقهم ُب ىذا مالمة، وإظلا اللـو كل اللـو على 
ىذه اجملتمعات اليت نبذت ىداية السماء، وسَتة العقالء، وتناولت ىذه ادلسائل الكبَتة 

 3بالنظر القصَت.
"ولو أننا وقفنا عند حدود ا، ويسرنا ى(: 9281قوؿ زلمد البشَت اإلبراىيمي )توُبي

ما عسرتو العوائد من أمور الزواج، دلا وقعنا ُب ىذه ادلشكلة، ولكننا عسرنا اليسَت، وحكمنا 
العوائد، والعجائَز القواعد، ُب مسألة خطَتة كهذه، فأصبح الزواج الذي جعلو ا سكنا 

سبيال للقلق والبالء والشقاء، وأصبح اللقاء الذي جعلو ا عمارة بيت وبناء  –ة وألفة ورمح
." –أسرة   4خرابا لبيتُت دبا فرضتو العوائد من مغاالة ُب ادلهور، وتفنن ُب النفقات وادلغاـر

                                                           
؛ القاىرة: دار 6، وعلواف، عبد ا ناصح. عقبات الزواج وطرؽ معاجلتها )ط:72نفسو، صادلرجع  -1
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ومع انتشار الوعي الديٍت ُب رلتمعاتنا ظننا أف األعراؼ الفاسدة قد ماتت أو أهنا 
؛ لكن داعي الشيطاف إليها دعا فأمسع؛ فإذا دبجتمعاتنا تنقاد بسهولة إىل أوشكت أف سبوت

أعراؼ جديدة أكثر قسوة، بفعل تعقيدات احلياة اليومية، وتأثَت وسائل اإلعالـ ادلختلفة، 
 والتفنن ُب تسويق عادات وأعراؼ الغرب. 

لسيئة فيها مشكلة ادلغاالة ُب ادلهور ومصاريف الزواج قد أفضت بنا األعراؼ ا إفَّ 
ؿ األغنياء زّ ػإىل سلوؾ سبيل منحرؼ عما تقتضيو احلكمة، وعما تقتضيو ادلصلحة، وىو تن

للفقراء رفقا هبم، وتيسَتا عليهم، فأصبح الفقراء يتطاولوف إىل مراتب األغنياء ويقلدوهنم 
 1تشبها هبم ورلاراة ذلم، والضعيف إذا جارى القوي انبّت وىلك.

مجلة حقائق حرّي بنا وضعها ُب ادلقاـ األمسى واالىتماـ وشلا سبق تتأكد لدينا 
 الكبَت، وتوظيف كل اإلمكانات إلبرازىا والتذكَت هبا ُب مجيع اافل، وأعلها ما يلي: 

  عن صدؽ التوجو ضلو الزواج.أف يغلب على الصداؽ معٌت كونو ىدية رمزية تعرّب  -
 استبعاد األغراض غَت ادلشروعة كاإلكثار ُب ادلصاريف ألجل ادلباىاة والتفاخر. -

 التيسَت وعدـ تكليف النفس وال اآلخرين أكثر من قدرهتم. -

 اإلشادة بالكسب احلالؿ البعيد عن الشبهات، فإنو كثَت الربكة وإف قّلت كميتو. -

 ثالثا: التكلف وادلبالغة ُب ادلناسبات االجتماعية:
من األمثلة كذلك ُب اذباه األعراؼ ضلو التعقيد ما نشهده على صعيد العالقات 
االجتماعية بُت الناس، حيث أصبحت فاتورة العالقات االجتماعية بدورىا باىظة ومكلفة، 
بسبب ادلبالغة والتكلف ُب الضيافة، وىدايا البيوت اجلديدة، وادلواليد اجلدد، وحفالت 

اسة، والًتقي ُب الوظائف وضلوىا. وُب كل يـو يستحدث اجلديد اخلتاف، والنجاح ُب الدر 
الذي يرفع فاتورة اإلنفاؽ األسري؛ شلا ينتج عنو تثاقل وعزوؼ كثَت من الناس عن تلك 
العالقات ادلكلفة، واحلرص على التخلص من أعباء اجتماعية ومالية ونفسية مكلفة ال قبل 

حادة اجتماعية ونفسية بالغة األثر، تؤدي  ذلم هبا؛ وينجم عن ذلك سلاطر مجة، وأزمات
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إىل هتلهل بنية العالقات االجتماعية، واالنسحاب التدرغلي من احلياة العامة، ويؤوؿ األمر 
 1إىل انتشار أمراض العزلة النفسية، والتفكك والتشرذـ داخل اجملتمع.

  التفريط ُب شلارسة حق القوامة باسم احلرية الشخصية: رابعا:
يالحظ وضع أغلب األسر ُب ادلدف الكربى يكاد غلـز أف الرجل ال إف الذي 

سلطاف لو على أىل بيتو؛ فكل فرد من العائلة يقرر وينفّذ دوف أدىن اعتبار لصاحب 
البيت، حيث زبرج ادلرأة أو البنت أو تدخل دوف رقيب وال حسيب ُب الليل أو النهار، وال 

شيئا من الدعم ادلادي وضلوه، أو على سبيل  يأخذ الرجل خربا إال إذا كاف ادلطلوب منو
 اإلعالـ فقط. 

والذي كانت عليو األسرة العربية ادلسلمة وتوارثتو األجياؿ أف الكلمة األوىل واألخَتة 
لرجل البيت، على أىلو وعلى أوالده، والذي دّعمتو الشريعة اإلسالمية أف الزوجة تطيع 

ت إال بإذنو وُب حدود التزاـ األخالؽ اإلسالمية. زوجها ُب العمل ادلشروع وال زبرج من البي
لكن مع ىذا التفّتح اإلعالمي، وانتشار موجات حرية ادلرأة، ودعوات احلرية الشخصية؛ 
ازبذ كل ذلك ذريعة لسلب الزوج أو تنازلو عن حق  شلارسة سلطتو ُب إدارة شؤوف األسرة 

 العصر.    دبا ػلفظها من كل أشكاؿ االضلراؼ وما أكثرىا ُب ىذا
وبناء على ما سبق فإف احلاجة ملحة اليـو إىل بعث نفس جديد ُب األعراؼ 
الصاحلة وتفعيلها لتتمكن من القياـ بوظائفها ُب تنظيم احلياة االجتماعية، والسَت هبا 

 بشكل انسيايب ومتوازف، واحليلولة دوف الوقوع ُب االضطراب والتشتت.
 راف على وظيفية العرف:أثر المظاىر والشكليات في األع -2

عند ادلقابلة بُت اجلوىر وادلظهر، أو الشكل وادلضموف، تنصرؼ شدة العناية غالبا 
بأحدعلا على حساب اآلخر. والنظر ادلتزف يقتضي تغليب كفة ادلضموف واجلوىر، فاإلسالـ 
يدعونا إىل العناية بادلظهر والتجمل ُب كل شيء، إال أننا ال نتمارى ُب أف النصوص 
الشرعية توجهنا إىل صرؼ جل االىتماـ إىل ادلضامُت واحلقائق. لكن حُت تسيطر الشكلية 
على نفسية رلتمع؛ فإهنا تأىب إال أف تصبغ جوانب احلياة كلها، فتتضاءؿ ادلضامُت، 
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  1وتستهلك الطاقات احلية ُب أمور ليس فيها أي مردود يذكر.
االجتماعية وادلشاعر الطيبة،  وإف اجملتمعات اليت تضيق فيها مساحة العالقات

ويضمر التواصل االجتماعي، وتتناثر األسر خاصة ُب ادلدف الكربى؛ بسبب كثرة ادلشاغل 
وقلة العالقات العائلية وندرهتا من جهة، وبسبب سطحية العالقات الشخصية وكوهنا ُب 

بة، وتلّفو أكثر األحواؿ عابر وآنية من جهة أخرى؛ فإف الفرد يتمّلكو شعور رىيب بالغر 
اجملهولية؛ إذ ال يكاد ُب زمحة احلياة يعرؼ أحدا سباـ ادلعرفة، وال يكًتث لو وألحوالو أحد، 

عالقة أخوية متينة بأحد من الناس... فهو ُب أكثر أحوالو  -إال نادرا  -بل ال تكاد تربطو 
عن شخصية نكرة ُب رلتمع مزدحم، وال غلد دفعا إلحساسو باجملهولية إال أف يعّوض 

فإذا   2تعاستو بإثارة انتباه اجملتمع، عن طريق التفاخر والتباىي والتنافس بادلظاىر الشكلية.
كاف ىؤالء اجملهولوف ادلتفاخروف كثرة ُب رلتمع معُت، فال شك أف من حوذلم يصطبغ 
بصبغتهم ويتأثر هبم؛ فيصبح ادلسلك التفاخري القائم على الشكليات وادلبالغة فيها مظهرا 

يا مستساغا أوؿ األمر، ٍب مرغوبا فيو بعد فًتة، ويصل األمر ُب آخر ادلطاؼ إىل اجتماع
 اعتباره عرفا يتحرج الناس من سلالفتو.

إف األعراؼ إذا اذبهت ضلو ادلظاىر والشكليات؛ فإهنا تفّرط ضرورة ُب ادلضموف 
 فتفقد وظائفها األساسية، وتنحدر فاعليتها إىل مستويات جّد متدنية. 

بيل ادلثاؿ صلد العرؼ يؤازر وظيفيا قيم األسرة وسباسكها ُب اجملتمعات وعلى س
اإلسالمية، وينتج قدرا كبَتا من التكامل والتعاضد والتساند األسري على خلفية القيم 
الواضحة ُب ىذا ادلوضوع، لكن العرؼ نفسو ُب حالة التحوالت يتجو ضلو اإلبقاء على 

ة ويهمل ادلضموف، ومن ٍب يظهر الضعف ُب التكامل اجلانب الشكلي ُب العالقات األسري
 3والتساند والتعاضد وتسود ادلظاىر الشكلية الباردة.
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فإذا كاف بعض أفراد األسرة ؽلروف بظروؼ صعبة صحية أو مالية أو اجتماعية 
وضلوىا؛ فيلتفتوف فال غلدوف من يؤازرىم، فال شك أهنم يتساءلوف عن مصداقية أف يكوف 

شَتة. وحيث إف العرؼ ُب حالة هتلهل وضعف من حيث الكفاءة الوظيفية، ذلم أقارب وع
فإنو ال ؽللك إال أف يتجو للمحافظة على األشكاؿ وادلسميات ُب العالقات األسرية اخلالية 
من ادلضموف، فتجمع األسر ُب مشاىد سبثيلية ُب ادلناسبات الفردية أو اجلماعية، ُب األفراح 

ضور، وألجل عيوف الناس، ٍب ينفض اللقاء دوف أف يكوف لو أثر أو األحزاف، إلثبات احل
إغلايب يستحق الذكر، بل على العكس من ذلك، فقد يكوف اجلانب الشكلي مرىقا ومثقال 
بالكلفة، باعثا على الترـب واالستخفاؼ، وتصبح العالقات األسرية غَت ذات أعلية وال 

 1جدوى، وتتفكك عرى اجملتمع ويفقد وحدتو وقوتو.
ومن األمثلة ادلوروثة اليت تغلب جانب الشكل على ادلضموف ما صلده ُب كثَت من 
رلتمعاتنا من االمتناع عن تزويج البنت الصغرى إىل أف تتزوج أختها الكربى، وحصر 
التزويج بُت أفراد القبيلة أو العائلة الكبَتة، ومعارضة تزويج أصحاب ادلستويات ادلتوسطة 

قامة معايَت شكلية ومادية جائرة ال تراعي ادلطلوب شرعا باعتماد ماديا، وضلو ذلك من إ
 اخللق والد ين، وربقيق التعارؼ اإلنساين والتعاوف على الرب والتقوى.

ولئن كانت الشكلية زلدودة األثر لدى السابقُت فيما يتعلق بشؤوف األسرة من 
وصورا جديدة نسفت لدى خطبة وزواج؛ فإف التحوالت االجتماعية الراىنة أفرزت أشكاال 

ة ادلوروثة. ومن أىم مظاىر تلك الشكليات رفض  الكثَتين البقية الباقية من األعراؼ اخلَت 
 -من يتقدـ خلطبة الفتاة قبل إسباـ دراستها اجلامعية، وامتناع أغلب اجلامعيُت عن الزواج 

جديدة ُب إال بعد احلصوؿ على وظيفة دائمة، وظهرت شروط  -مع القدرة على أعبائو
ادلتقدـ للزواج كأف تكوف لو وظيفة حكومية، سكن خاص، وسيارة. وشاع بُت فئات 
اجتماعية كثَتة مطلب انفصاؿ سكن الزوجية بأف يكوف بعيدا عن سكن العائلة األـ. كما 
، وتكوف سيارة  رأينا صورا من اإللزاـ العائلي بأف يكوف حفل الزواج ُب فندؽ مخس صلـو

ا. ٍب شاع لدى فئات أخرى قضاء الشهر األوؿ من الزواج خارج الزفاؼ من نوع كذ
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الوطن، أو ُب منطقة سياحية باىظة التكلفة. وُب كل يـو نسمع اجلديد من إكراىات 
الواقع القائم على ادلبالغة ُب األمور الشكلية، وإىدار ادلضامُت والقيم اليت على أساسها يتم 

 بناء األسرة ادلسلمة واستقرارىا.
 ثر سرعة التغير على وظيفية العرف:أ -3

إف األعراؼ معرضة باستمرار للتبدؿ والتغَت من حُت آلخر، وتتفاوت درجات 
التغَت، حيث صلد أعرافا تنهار، وأخرى تولد ويعلو مقامها. وإف ادلفاىيم والقيم الوافدة توّلد 

ألعراؼ قناعات جديدة تسهم بقسط كبَت ُب اهنيار أعراؼ لصاّب أعراؼ أخرى، إذ ا
 1وليدة احلاجة والبيئة االجتماعية ومتطلباهتا.

ومن األمثلة ُب سرعة تغَت األعراؼ ما يتعلق خبروج ادلرأة للدراسة والعمل، وما 
استتبعو من ظهور قناعات وسلوكات جديدة تتجاوز األعراؼ السائدة القاضية بتفرغ البنت 

 2أو الزوجة للخدمة داخل البيت ورعاية أفراد األسرة.
ولئن كاف خروج ادلرأة للدراسة والعمل ػلقق مصاّب مادية ومعنوية، إال أنو فتح 
الباب واسعا للجرأة على اجتياز كثَت من القيم االجتماعية األصيلة، ولعل أىم اجلوانب 

 اليت مّسها الضّر ما يلي:
 مراعاة الضوابط الشرعية واألعراؼ االجتماعية ُب اللباس والزينة. -
 أة من البيت دوف حاجة.خروج ادلر  -
- .  سفر ادلرأة وإقامتها خارج زلل إقامة األىل وااـر
 معايَت االختيار الزواجي لدى اجلنسُت. -
 تغليب الدراسة والوظيفة على الزواج وبناء أسرة. -
 التحرر من القيود األخالقية ُب التعامل بُت اجلنسُت. -
 ادلبالغة ُب اخلصوصية الفردية.  -
 راجع قوة اإللزام على وظيفة العرف:  أثر ت -4
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يظهر أف األعراؼ االجتماعية سبر دبرحلة ادليوعة بعد الصالبة وىي ُب طريقها 
للتبدؿ والتغَت، حيث ينقسم األفراد ُب تقديرىا. فقد كانت تشكل ُب األصل قوة ردع 

ػلصل بصورة  حقيقية لألفراد باذباه اافظة على انسجاـ السلوؾ االجتماعي، بل إف األمر
ال شعورية عند الكثَتين، رغبة ُب التوافق، وخشية وخوفا مركوزا ُب الذات من ذباوز 

 1األعراؼ وسلالفتها، خصوصا ذات الشأف والتقدير واالحًتاـ االجتماعي.
والظاىر أف ىيبة األعراؼ وقوة الردع فيها تنسحب وتًتاجع ربت وقع التحوؿ 

غطة على األفراد باذباه تقوًن السلوؾ، وتوافقو مع اذباه االجتماعي، حبيث تفقد قوهتا الضا
العرؼ. والذي يؤكد تراجع العرؼ الظهور العلٍت السافر وغَت ادلكًتث بل وادلستفز أحيانا 
لتصرفات سلالفة للعرؼ السائد؛ وبالتايل تفقد األعراؼ الصاحلة وظيفتها ُب قوة اإللزاـ 

 2و عن حد االعتداؿ.ألجل حفظ اجملتمع من االضطراب أو وخروج
وما من شك ُب أف اضطراب القيم ُب زمحة التحوالت، وكذا جهل األجياؿ اجلديدة 
بالدور الرائد لألعراؼ االجتماعية الصاحلة ُب حفظ التوازف االجتماعي وتقوًن السلوؾ؛ 
يضرب كل ذلك ُب أساسات القيم الداعمة لقوة وىيبة األعراؼ االجتماعية الصاحلة 

 محالذلا.ويعّجل باض
إف واجب أىل الرأي وادلشورة ُب اجملتمع أف يشيدوا بالنماذج الصاحلة ادلوروثة ُب 
سلتلف اافل ودبختلف الوسائل، والتعاوف ألجل إنشاء وتفعيل مجعيات تعاونية واسعة 
االنتشار زبتص بتقدًن ادلساعدات والنصح والتوجيو النفسي واالجتماعي لألفراد 

ويفع ل أداءىا االجتماعي. وتسهر تلك اجلمعيات على  القيم األصيلةز والعائالت؛ دبا يعزّ 
إعداد كتيبات ومطويات ورسائل إعالمية خفيفة احلجم وواسعة االنتشار، ويراعى ُب 
إعدادىا سلاطبة مجيع شرائح اجملتمع، ألجل التوجو ضلو تطهَت األعراؼ االجتماعية من 

 الشوائب.
ماسة إىل دراسات أكادؽلية متخصصة تناقش سبل  إف أعرافنا االجتماعية حباجة
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تالُب سلبياهتا، وحسن استثمار وتفعيل إغلابياهتا، وإتاحة نتائج تلك البحوث والدراسات 
ليستفيد منها اجلميع. وُب الوقت نفسو ال مفر من إعادة االعتبار لألعراؼ الصاحلة، والقيم 

ُب أعرافنا من خالؿ صناعة أعراؼ النبيلة؛ ولعل أوؿ خطوة ُب ذلك ضرورة سد الفراغ 
 أكثر مالءمة، وتنبع من القيم األصيلة جملتمعاتنا. 

وقد يتعّرض أوؿ األمر ىذا العرؼ اجلديد إىل قدر من ادلمانعة االجتماعية، 
فالواجب يقتضي مزيدا من التماسك والتآزر والصرب دلقاومة سلتلف الضغوط ادلوجهة إىل 

حلل من القيم ُب كثَت من األحياف، وقد كتب ا عز تفكيكو ُب عامل يتجو صوب الت
وجل لكثَت من األعراؼ االجتماعية الفاعلة البقاء والصمود من خالؿ ظلوذج بشري 
متواضع ُب عدده، إال أنو كبَت بأىدافو، عنيد ُب قناعاتو، بصَت بأفعالو، مستسهال 

  1للصعاب، متجاوزا للضغوط ادلختلفة.
راؼ اجلديدة ال تتمكن فعال داخل اجملتمع ما مل توجد ومع ىذا كلو، فإف األع

األرضية االجتماعية الواعية بوظيفة تلك األعراؼ وادلؤمنة جبدواىا وأعليتها، ومن ٍب فإف 
األمر ػلتاج إىل قدر كبَت من التثقيف وبث الوعي، وبلغة بسيطة مفهومة ومتداولة، وربويل 

األرض، وإال فستبقى تلك الدعوات رلرد  اخلطاب الثقاُب إىل برامج عملية سبشي على
 2شعارات طلبوية متداولة ُب اجملالس وادلنتديات دوف النفوذ إىل عمق الواقع االجتماعي.

 الخاتمة:
ُب ضوء التحوالت لعرؼ األدوار الوظيفية لبعد ىذه اإلطاللة السريعة حوؿ 

لنفوس من جهة العقوؿ، العرؼ ىو ما استقر ُب ا، ؽلكننا القوؿ بأف االجتماعية ادلعاصرة
يعمل العرؼ وتلقتو الطباع السليمة بالقبوؿ، واستمر الناس عليو، شلا ال ترده الشريعة، و 

على تسهيل وانسياب حركة اجملتمع بشكل يصل إىل العفوية لتتالشى الفوارؽ السلوكية، شلا 
ن خالؿ توجيو يقـو حبماية منظومة القيم االجتماعية ميعزز انسجاـ اجملتمع وذبانسو، كما 

وربيل نصوص الشريعة من السلوؾ االجتماعي ضد ادلؤثرات السلبية اليت تعيق وظيفتو. 
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الكتاب والسنة إىل الرجوع إىل العرؼ العتماده ُب معرفة احلكم الشرعي أو ُب تنفيذه، كما 
 التؤكد أصالة الوظيفة التشريعية والقضائية للعرؼ، وتشجع على استثماره واإلفادة منو. و 

يكوف العرؼ معتربا إال بتوفر ضوابطو وشروطو اليت سبيز صاحلو من غَته، وتبُت رلاالت 
، وأف ال يعارض العرؼ تصريح خبالفو، أف يكوف العرؼ مطردا أو غالباالرجوع إليو، وىي: 

وأف ال يكوف العرؼ سلالفا ألدلة الشرع، وأف يكوف العرؼ عاما ُب مجيع البالد إف كاف ىذا 
ؼلصص بو العاـ أو يقيد بو ادلطلق من نصوص التشريع، وأف يكوف ملزما يتحتم العرؼ شلا 

 العمل دبقتضاه ُب نظر الناس. 

إف األعراؼ قد تصاب بأعطاب وأمراض، خاصة عند التحوالت االجتماعية؛ 
فتفقد وظائفها احليوية أو كفاءهتا الوظيفية شلا يؤثر سلبا على انسجاـ اجملتمع واستقراره، 

لك التحوالت على األعراؼ فتنحرؼ هبا إىل التحايل والتعقيد، وتدفع هبا للًتكيز وتؤثر ت
على ادلظاىر والشكليات وإعلاؿ ادلضامُت، كما ذبعلها سريعة التغَت قليلة اإللزاـ. وىذا كلو 

؛ ومن ٍب فإف أعرافنا االجتماعية حباجة ماسة األدوار الوظيفية للعرؼيؤثر تأثَتا بالغا على 
ُب سلبياهتا وحسن استثمار وتفعيل إغلابياهتا. وإف تنقية األعراؼ االجتماعية وحسن إىل تال

 توجيهها ػلتاج إىل صرب مجيل، ونفس طويل، ووسائل مسعية بصرية متنوعة.
وتقتضي ادلصلحة االجتماعية التصدي لوقف تدىور القيم واألعراؼ، من خالؿ 

يوية والنقاء القيمي؛ لتحويل رلرى صناعة أعراؼ صاحلة جديدة، ودبواصفات تتسم باحل
احلياة االجتماعية البائسة إىل رلار حيوية مفعمة بالفكر الناضج واألخالؽ القوؽلة، 

 واألساليب ادلبتكرة القادرة على احلفاظ على قيم األصالة ُب اجملتمع. 
؛ فإف متابعة عية متسارعة، وقوة تأثَتىا عميقةىذا، ودلا كانت التحوالت االجتما

اىر تلك التحوالت، وحجم وأبعاد آثارىا على الفرد واألسرة واجملتمع؛ يقتضي القياـ مظ
بدراسات اجتماعية معّمقة قائمة على اإلحصاءات والبيانات ادلؤكدة، وتتوسع تلك 

 الدراسات لتشمل سلتلف الشرائح االجتماعية. 
لى آلو وصحبو واحلمد  ُب البدء واخلتاـ، وصلى ا تعاىل على سيدنا زلمد وع

 وسلم.
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 في ضوء الشريعة اإلسالمية الهجرة غير الشرعية )الحرقة(
 

 نبيل زياني د.

 الطارف جامعة
 

 :ملخصال
، انتةرر ب  ررا نررر     ر ررا كب  رر  ايارررش ه رر   ررر  ااهلجرر غ  ررش ايةرر هرة  رر   غ 

األمر  ايح ررد ي ور ون مرك مةراف ا، ار  إر اة إد ا  رح   اهترربو ر ، و رربرابهل  الر وجدوا
 ا القرر لت رر ول  رر يايق نحنرررة واتجتع هرررة ايرر  ىل مرر  إد اهررد مررك  رر   اي رر   غ، ايسر سرررة و 

ايزاويرررة ايةررر هرة ي  ررر   غ،   سررر حو سررر   يُ جررر  وبرررحي  إد م رررحو ايةرررر و،  رررّا م  رررحم 
اي رر   غ وم جترت رر  اتبرربف رة، ور ررز ه رر   اع رر  ايةرر ه    هتر ر رر  خمرر   غ دمرتررة،  عرر  

ايتغ ررع ه رر  أسررر و  رر    ظماررك  ن ايت  رررة وا سررفمرة، و ررر اضرر  ا م مررة و األو رر  ررّا 
 اي    غ.

ي    غ اهلج غ  ش ايةر هرة ير   ور  ررش و اهرد  ة هرةإن ا  فع ه   األ ا م اي
 جرح ت ي ،وىلقصرش و  رع ي رح ك قر  هقردي، ألهن  نتجت هك ار ا  رو ر  واانتة ر  مك 

 ايقرا مك جديد. ت كىلةرع  مك إت  مك خم    اهلج غ  ش اية هرة
Abstract: 
Illegal immigration, a phenomenon that has spread among 

our young people, despite their danger tourists are rushing their 
lives, they are justified and considered it as the only hope to get 
out of their problems, increase the political and legal efforts to 
arrest this phenomenon deals with this question in terms of 
legitimacy of the phenomenon in a manner easy concept clearer 
historical origin and focused on its judgment in Islamic 
jurisprudence as deadly risk and the importance of staying in 
the Arab and Islamic countries and how our young people 
overcome the causes of this phenomenon 
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 المقدمة:
 اهعد هلل، وايصفغ وايسفم ه   رسحل اهلل و تد :

األبرررر  و مت  رررة مضررر ي ن  السرررتجدغ،  ارررا أن ايت عررر  ت ذمرررد أاضررر  مرررك ىل ا  ررر  
، ونرردب بر    هق رر ب وايسر ة الب ر غ ذيك ايرتاث   ن مصردر إنرت ه  ايرح   ايةر ي 

اارا   قر ون  حي رة، جر رغ اسرتب هت ىلرحاش نصرحا ه  رت مةر    أجرر ل جر ءب  ترد  
اقر  ه ع ؤنر  األوا ر  مرك مسر    ق يتققره ومحه ر  و زمر  ا، و را نترر  ايررحم مرك مسرر    

 .  و ه   اق    األبر ،  ح س ر ة اي ج غ اي  ن سح هب  و    األم ن و ار ا   ن
مررك  رر   السرر     رر   غ اهلجرر غ  ررش ايةرر هرة ايرر  ىلسررع  و  ف نرر  اكتصرر را و : 

 دهحى أن ايض وراب    رو  هقحهلا،  كبشغ مسعتنر ة و  يةر و،   اتات آاة "اه مة"،
  ج غ   ي  س ويررس مك  ش ا ا م  ا هل   ايق هدغ اي ق رة اي  ج ءب يىلررح احملضحراب، 

آ ر ء ا وأجردا  ا،  ر نحا أنرد  هر ل  ش ذا ر يك  ي ق  وايرب ية هل  اهت روا  ع   ف   ،   
آلكرر غ  ترردم  ُ  مررحا مررك أن سرر ا مررك هررر  ا اارق مررح  يغرر م وا  ررر  ا قوأنررد ىل ارررف و  اقرر ا

مررك أيررك اسررتعدوا  رر   رر   ايتزظمررة  ل  رر ا ايةررر و واب ترر  وذ رر ؤ  ح ، ارر يك هقررهررر  ايرردنر 
 هك: ه   "اه مة"   ل ذا ق يس يحا

       وم جترت   ايت رطمرة  ا ا  ر ب واي  ت    م ر
 ك  ر  اا ر حو ايرق  مع م  ة اهلف

 اهلج غ  ش اية هرة   مع   ظ ايديك ايقدرغ ه   ر 
 ر  اا ايغ يه الرت مك  ؤتء   

 ر  اا مك رجع إد أ     تد حم وية "اه مة"   
 ر اض  ا م مة و األو  ن ا سفمرة 
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 مفهوم "الحرقة" ومرجعيتها في الميزان: ـ 1
واهُ ًّامرة   ء إذا أنرت  ارر  نر را،اي ت  أ  ق ايةو اي غة مك ر   يق ف ر    "اه مة" 

 .1 ام  نشاٍن يُرْ َم  هب  ايتدّو و ايرق "إ ٌو مك ايس ك ار   ىلَ  ضا اه ء وىلةديد اي اء: "
الت ب  ا   ىل ك اهلج غ  ش اية هرة و ش ايق نحنرة مك  ببف   وأم  "اه مة" و ا
ررر  إد أورو رر ، و  يررر ً مرر  ىلاررحن مررك لرر ل إا يقحأ ل    ايغرر و ر  ول ول ايترر ق ايل يرر  إد 

أو جم   الغ م غ و ع  ،ايرق  هك ا ا ي تع اي  ار مك ايرب ية و   دااعس ية وهررب ايرق ، 
 اتستاة ف، و   كبشغ جدا ودمرتة و  لش مك   ت  .

إذا هردن  إد ت ىلرد ايتفمة واإقة  ا التىن اي غحي ي ا عة والتىن اتبربف  ، و 
     غ  ة ية جم  غ هك ىل ك ايص  ب ت ذمد كفا  و مة وهرت  ، وإسمر  ومرع أب  اهلج غ  

 وجردب اب غ و الو حمر بأب  و أن اهلج غ   يرتض يتترربي زاع و  حهن  أب  أم استل  ء، اا
ايرقرر ء،   رر ب مررع ا نسرر ن م رر  اجرر  ايترر ريري، وىل  رر  مررع  لررش مررك ايرقرر  هررك مررك أجرر  

        غ  حنرة وإ دى س ك اهر غ واب غ وم نحن وجح ي.اهرحان ب   ألمس ك وايبرحر، ا
، واألبر  أن ظمارر  ، يرحت ايضر ورغ لر   رر ج  ا نسر ناسررتل  ء ايترض اآلكر  يتتررب ر و 

و و     ا أ   ، ألن    مك   ج  ىلةرد  الةر ه  واألنرحاق إد ايرح ك واأل ر  وت ي ردأ 
، ألن اهلجر غ وإن   نرت سر ة  ىلقردي ي ي    ل  ىت يتح ، و  ا ها اي ب غ، و ر ا اير اجح و

ر و   ر ة وحمتعة إذا زايت     األسرر و هر   ا نسر ن إد ألس ىل يت  حنرة مك ج ة؛ ا  
 . و    اي ي ت صمد ات عئ  ن واي ا ة و  ش 

وإذا هدن  إد     غ "اه مة"، ارنن أول مر  ي  ر  ه  ر  ايةر هرة  رح ايب يقرة اير  ىلرتا 
 رر  برر هة، اغ يررة ايتعرر  واياسررع وايت ررز  مةرر وهة؛ ياررك ت ىلا رر  م عرر    نررت   يت ،هبرر 

األهع ل، وإسم  ت  د مك ايسش وراء اية يتة وايقر نحن والحازنرة  را    الق بد اهس ة  حاز  
 الص حل وال  سد.

                                                 
ا ررح  ي، إمس هررر   ررك لرر  ، ايصررق ة ىلرر ن اي غررة وبررق ة ايت  رررة، رقررره ألررد هرررد ايغ ررحر هبرر ر،  - 1

 ،  تص ف م ر .2/464، ا4444/4984، 3 شوب، ير  ن، ط ار ايت ا ي عفيا، 



  . نرر  زي ين --------------- و إحء اية يتة ا سفمرة اهلج غ  ش اية هرة )اه مة(

022 

 

ايالررش مررك   سررعمصررب ح "اه مررة" ر  ررش ايةرر هرة و  ف نرر  اسررتعدب اهلجرر غ  
ه دم  جت وز ايرق  ي تح األنرديس أ ر ق ايسر ك  1  رق  ك زي   ايةر و ر مك اهتق   ا أن

، وىلترررشا هررك مرر ار    ررتح تررحع هررك ايقترر لايرر  وبرر  هبرر ،   سرر ية ي جررر   رر ت ي ارر وا و اي
األنررديس أو ايةرر   غ ت  ررش، اترررّعك نررر     هبرر   ايحامتررة واسررتعدوا م  رر  ايقررحغ وايتزظمررة ه رر  

اهلا، اف رررد مرررك ايحمرررحف مرررع  ررر   ال جتررررة ايت رطمررررة، اهلجررر غ م عررر     رررت ا أن سررر ا وأمرررح 
 ووإت   و مرزان ايت ريري لت اة اهقرقة مك ايح ا.

انررررررت  ب مقحيررررررة: " ايترررررردو أمرررررر ماا وايرقرررررر  وراء ررررررا ا رسررررررت ياررررررا اي جرررررر غ إت  
  رق  ك زي   ن  ى   يك  تد   م  ي س ك، مُررر  محمترة وا     ر ط  ون ع   ن  يسرحف"، 

 ر، مك أج  رر يض ا رر  ه ر  ايقتر ل و  رف  ت يت احهنر ، أمر م  92س ة رمض ن  28يحم 
جر  م حل ق ير و هرد ا مل ر  مرك مرر ، يارك ت وجرح  هلر ا األ ر  و سرشغ  ر رق  رك زير  ، 
وايصقرح أنر  مرك  رفم أرير ط اير ي انتد ر  اي ج نر  يقتر ل ذو نرحاس م رك ايررعك اير رح ي 

مك اي ص رى، ا  ع أري ط ايرق   رىت انت ر  إد هردن اي ي     األكدو  وأ  ق الؤم ا 
مث أ  ق ايس ك وم ل: "ي  متة  اهرةة: ايتدو أم ماا وايرق  وراء ا وت م جر  يارا إت 

وارىلر     ب رق  مت     القحية، أم  هكمصدر ،   ا هك 2ايصررب  ىت ىل   وا أو متحىلحا   ام ً"
 :ستقرا يألسر و اآلىلرةيف ظماك أن  ك زي   ا

، سرش والغر زي اضرف هرك ذ ر  إسر      وبرقت و  ترع اي ذ ر ر يرس هلر   اه   رة 
سرحاء أ ر ن مت وار    يصردق وايتلررت أم  رش مك ذيك ايتص     ق ي ق    أي   ىلع مس ا 

األورو ررة  ايتر ريري و  ترع ضمتعر  وجح  ر ، و 3أم  ششمر  ذيرك، وسرحاء أ ر ن مؤركر  أم اقر ر 

                                                 
 ررر(، أبرر   مررك ايررب رر ، أسرر ا ه رر  يررد محسرر   ررك نصررش  442 - 54 رر رق  ررك زيرر   اي رلرر  ر  رر يحتء ) -1

  ر، ول  مت لحس  اتح   جة، وت  ه ر  . 92و  ن مك أند رج ي ، اتح األنديس س ة 
و، هن يرررة األرو و ا رررحن األ و، ىلرررح: م ررررد معرقرررة، اي رررحي ي، نررر  و ايرررديك ألرررد  رررك هررررد ايح ررر  -2

 (.45/236م، )2444، 4 اراياتع ايت عرة،  شوب، ير  ن، ط
اياتر و ايح ررد اير ي وجدىلر  ذ رر      رة  ر ق ايسر ك  رح  ترر و األهرفم ي زر  ر ، و ىل  تر  يبرر رق  -3

 رر غ أنسرر و ايترر و ( ومررد ذ رر   تررد  مصرر  ر ىل  ترر  ملرر  متجررا م سررتتجا ي رارر ي و 3/247 ررك زيرر   )
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ا سرررفم  و نقررر  األكرررر ر ايررر ي يقرررحم ه ررر  م هررردغ: إن   رررت نررر مف ايررر  ت ىل ترررزم  ررر ل    
 ا يصقة أو مدهر  ا يدير .

أو  مرك ك ر رة أو اقرر  ىلت ررهر يح  د ت     ايحامتة  ق ؛ ألىلرت   ىلت ره أو نقد أو 
، وي أي ررر  و  تررع اي قرر  اهارررا ايةرر ه  هلرر   ايحامترررة، و ش رر  مررك ايتق يرررر  حم رر  هسررا ي

األبررر رة جرررد و  ترررع ايتررر ريري واي قررر  أتررررع     رررة هبررر ا اهجرررا، يارررك ق وال  مةررر ب ايررر  ىل
 أي ن ء مك   ا ايقرر .التحا غ يدي 

ايتقرر يض ه رر   و رر ا األسرر حو لرر  ررر الترر وف هررك السرر عا أهنررا  ررش حمترر جا ل
ايقت ل، و ا اي يك مبتحا ايرق  و  يحا ايغ ع واي  رس مرك أجر  نرر  ايةر   غ و سررر  اهلل، 

ايترحع يرحم ايز رر  و رر  ي جر  م  رد ا إد ر يضر ا هبر   ايب يقرة اير  ىلردل ه ر  ا رحف اا
 و ح مك ايار    

ررر ت ظماررك يق  ررد حم ررك ملرر   رر رق  ررك زيرر   أن ضمرر ق سرر    ايرر  ىلررؤمك يرر  ايتررح غ و 
   ية اي ص  أو اهلزظمة. 

  رد سررتة ن م ر ق ياك   رق  ك زي   ظم ك ىل ك ايس ك،      ن اسرت ج    مرك يحيرر
 ، اار  ياحن ي  اهه و إ  اق م  ت ظم ك 

 هجرزوا هرك ر ا ا رررب؛ ألهنرا  ا اي يك أن هحا الؤركحن األور رحن  ضمتع  أن ياحنر 
ىل سررش انتصرر ر ا ررأ هةرر  أيرر  ارر ىلح أ لرر  ا مررك اي ج يررة، ه رر  جررر  محامرر  م  ررة أيرر  مررك 

جئررحا إد ذيررك ايتوعررا ومرر يحا: يررحت اي  سرر ن، ق صمرردوا و ىلرر رطم ا أن ايق ررة  ررزم ايالرر غ، ا 
 .1  ق ايس ك تنسقع الس عحن، وا وا إد  ف  ا مر  الت  ة

                                                                                                                   

ت رررك ايا رررر  وهن يرررة األرو و أنسرررر و ايتررر و ي ق قةرررر دي ون رررح ايبرررررع مرررك  صررررك األنرررديس اي  رررررع 
ايزر  ررر ، كرررش ايرررديك،  ايسررر ك، ي ت عسررر ين .. ومرررد رجترررت إد  ررر   اياترررع ا رررا أهلررر  ه ررر      رررة  ررر ق

 م.4998، 43األهفم م محس ىل اجا،  ار ايت ا ي عفيا،  شوب، ير  ن، ط
 . هرد اه را هرحيس، إ ر اق  ر رق  رك زير   ي سر ك أسربحرغ ت ىلر ريري،  ار ايصرقحغ ي  ةر  وايتحزيرع،  -1

م، وي اجع: األست ذ را ع ايس   ين، س سر ة ىلر ريري األنرديس مرك اي رتح إد 4995/ 4446، 4ايق   غ، ط
 مك إبدار مؤسسة ايتقحى يألم اا ايت عرة، اية يط األول. ايسقحط، س س ة مسعحهة
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مك     رة  ر ق ايسر ك مرك  ر ف  ر رق ” اه مة"“"واه ب  أن استعدا      غ  
 ك زي   ت أس س ي  مك ايصقة، اف صمحز اتستة    أو ايت س     ه       غ اهلج غ  رش 

 اية هرة.
 م ركوب البحر مع مظنة الهالك:حك -2
ت كررفف و جرررحاز اهلجررر غ ذاب الق بررد ايةررر هرة ايسررر مرة،   يسرررر  ة و األر   

ألو رر ن ي ج ررع الصرر حلي ت ارر  و ك رره اهلل و  ررع ايرر زق وايت ررا وايصررقة وبرر ة األر رر م و 
وكرردمت   ..، إذا  رر ن ذيررك   رر  مق ونرر   ضررع ن ايسررفمة وانت رر ء ا برر ، اعررك ر ررع ايرقرر  

، روى أ رررح  او  و  رر و اضرر  ايغررزو مرررك  نن يرر  أجرر ا ه رعرر هبرر   ايصرر ة وأبرر    مارر و  اررر
أن  م ل: "ال  رد و ايرقر  اير ي يصررر  ايقر ء ير    ت و ا      دي  أم   ام هك اي   
، وال  د اير ي يُرَداُر ِ  أِسرِ  مرك ريرح ايرقر  واإرب او 1أج  ن رد، وايغ ق ي  أج  ن رديك"

و سرررر  اهلل، ومررك  رر ق و سرررر  اهلل ُنرر تت نرر   ىل ،  ايةرر ردحان، يرر  أجرر  ايسرر ر ة  رر ألم
   ا     مة وط  صفة اي رة وايتع ، وُنسع ي ة ات  و م  اع ايس   اهفل محي : 

 ىلغ ْو هك األو  ِن و   ِع ايُتف ... وس اْ  ا   األس  ِر مخُس احا ِد  
 رٌا وآ اٌو وبقررُة م جرِد وه  ىل ر ُُّن  رٍا وا تسر ُو مترةرٍة ... 

قسرك اي ررة ومحااقرة  احملرد غ،  وإرحا ب     ا م  ق ىلتج وز اهلج غ ن و    ايةر هرة 
وع األمررر ، وايتزظمرررة ه ررر    رررظ ايحاجرررر ب ايدي ررررة وهررردم ايحمرررحع و الو ي ررر ب واحمل مررر ب 
وإررع ن ايسرررفمة، و  عررر  اكتررر  نرر ط مرررك  ررر   ايةررر وط انررتدب   ا رررة اهلجررر غ  رررىت ىلر ررر  

 .يتق مي، و  ا م  يغ ع ه       غ "اه مة"ا
ارع  أهن  ىلتا  ب يقة س ية ومسرتتج ة وانت  زيرة ىل تقرد لت را أسرر و ايسرفمة ايتق ررة 

ر ررحو ايرقرر  إذا  رر ن م  ررة   صمررحزت حم يررة، وو  رر   اه يررة ت فكوايت عرررة، انهنرر  م  ررة اهلرر
  يرة اإرب ا   أو ر رر   رش هر ق ا ب  وايض ر ويح   م  ات تع تب، اعك ر ع ايرقر  و 

مبس يا  وىلق ر ىل  أو  ش إر  ط ل  رر ،  رش متررقك مرك سرفمت  ومدرىلر  ه ر  جتر وز ايرقر  أو 
                                                 

أ ح  او  س رع ن  ك األنت  ايسجست ين، س ك أيب  او ، مع ىلت رق ب األير ين،  ار اياتر و ايتر يب،  -1
 وإس      سك. 2495(، رما 2/345،  ط، ) شوب
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ر ر  مع وجح  م ب ن وُمب ع و ش   مك األكب ر ... ا ح آمث  ف نرك، ألنر  هر   ن سر  
رررررررعُّ ي  ررررررفك واهلل ىلتررررررر د يقررررررحل: "َوَت ىلُرْ ُقرررررررحا  ِ َيْررررررِديُاْا ِإَد ايتر   ْ ُ َارررررررِة َوَأْ ِسررررررُ حا ِإن  اي  رررررررَ  ضمُِ

، م ل ا م م ايةح  ين: "وي س   و متىن اآلية أمحال سر يت  ر هن  و ر ن سرع 1اْيُعْقِسِ َا"
نزول اآلية، واهره أن اتهترر ر  تعرحم اي  رظ ت  صرحا ايسررع، اار  مر  بردق ه رر  أنر  

 رر  مرر ل ا ررك ج يرر  ايبرررربي، ومررك   ررة مرر    اررة و ايررديك أو ايرردنر  ا ررح  اكرر  و  رر ا، و 
يرردك  رررت اآليررة أن يقررتقا اي جرر  و اهرر و ارقعرر  ه رر  ا ررر  مررع هرردم مدرىلرر  ه رر  

، م ررت: إذا   نررت الورر   غ  رر ي  س وىلت يضرر   ي  ررفك احملقرره دم حهررة و اهرر و 2ايررتو  "
 ايحاجرة ن ه ؛ اار  ارع   وهن  و اهاا واية ف  

ر رررع ايرقررر   ترررد مررر  يررر ىل  اقرررد    رررت م ررر  اي مرررة"، مررر ل  : "مررركومررر ل رسرررحل اهلل 
، ومرررررر ل ا ررررررك 3اهلرلعرررررر : "روا  ألررررررد م احهرررررر  ومحمحارررررر  و فشمرررررر  رج يرررررر  رجرررررر ل ايصررررررقرح"

اي جرر غ  ىلصررتع ةرردغ  ررر   ق ررر ، والقصررح    رجت جرر : اإررب ا   وىل4 ج :"إسرر      سررك"
مة"، وو ي ظ : "   رت م  ، ويق س ه   اترجت ن    كب  حمقه، أم  محي : "   ت م   اي 

م رر  ذمررة اهلل" وو آكرر : " اررف ذمررة يرر " أي : ُ رر م مررك   ررظ اهلل وه  يترر ، اررنن يارر  وا ررد 
مك اهلل ه دا   ه ظ وايافءغ، انذا أيق     س  و ايت  اة، وات  م    م ه رر  أو كر ي  

جررر غ  رررش مررر  أمررر   ررر ، ك يتررر  ذمرررة اهلل ىلتررر د، و ررر ا اهررردي  بررر يح و إاررر  غ رررر مي  ررر   اهل
ايةرر هرة احمل حاررة   لورر   ، وذ رر  ا ررك ايقرررا أن ذ رر   رر اءغ اهلل مررك ايترررد مررك األي رر   ايرر  

                                                 
 .495ايرق غ /  -1
 .(4/297)اتح ايقدي ، ايةح  ين،  -2
يررردروي ، ط  ار اي اررر ، اهلرلعررر ، نرررحر ايرررديك، جمعرررع ايزوا رررد وم ررررع اي  ا رررد، رقرررره هررررد اهلل حمعرررد ا -3

م،  ت و األ و،   و ارعك ن م ه   سبح  غش رجش أو ر ع ايرق  ه رد 4444/4994 شوب، ير  ن، 
 (.487، 8/486ارجت ج ، )

ايتسررقفين، ألررد  ررك  جرر ، اررتح ايررر ري  ةرر ة بررقرح ايرورر ري، رقررره هرررد ايتزيررز  ررك هرررد اهلل  ررك  -4
ان وىلصررقرح حمررع ايررديك ا برررع،  ار الت اررة،  ررشوب، ير رر ن،    رر ز، ىلرر مرا حمعررد اررؤا  هرررد ايررر م ، إكرر  

 (.6/87، )75ه،   و 4379ط، 
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، ومرر ل ا ررك  جرر : "ونقرر  ا ررك هرررد ايررررب أنرر  ضمرر م ر ح رر  ه ررد ارجت جرر  1يسررت    م  رر  ايتقرر مي
رر  غ،  ، وج ء و اي ق  ال يا  ر مي ر حو ايرق  إذا   ن م  ة ا ب  ويرح يقصرد ايت2اىل  م "

 ع  ور  و أ ا م اه  مك محا ع ا  ر  ن ة خمتص  ك ر : "ىل رر : صمرع ه ر  مرك أرا  
وومررررت  ةايسرررر   و ايرقرررر  أن ت ي  ررررع ايغرررر ر الت رررره ه رررر  ر ظمرررر ، و ررررح ر ح رررر  و  ررررش إ  نرررر

 رج ن "، وأور  نقحت ي ت ع ء و   ا اير و مث م ل : "ىل و  مك اي صحا التقدمة أن  إذا 
، م ت   ا و هر  غ اهر  و ر  مرك أر ر ن ا سرفم، 3و ايب يه   م ا  ون"   ع ايتبع

اار  مب   وهن ، و  ا مست    مك ىل جرح ه عر ء الق برد ه رظ اير  س ه ر    رظ ايرديك، 
 دير  سقحط أو ىل جر  ايالش مك ايتر  اب أو جزء م    ه   ايت جز وال يض اير ي طمر ف 

آ مررر  يتضررر ر مبررر  يصررررر   وايرررديك  ررره هلل ىلتررر د ت  ، وألن ايررر  س  ررره4ه ررر  ن سررر  ايت ررر 
يتضرر ر مبررر  يصررررر ، مررر ل ا رررك ا رررحزي : "ايت مرر  إذا أرا  سررر حك   يررره يسرررتحي ار ررر  ا تعررر ل 

اارر  إذا   رع ا تعر ل اهلرفك ه ر   ،5ايسفمة واهلفك؛ وجع ه ر  ايا  هك س ح   "
  ا تع ل ايسفمة،  ع   ح وامع و     غ اهلج غ  ش اية هرة 

                                                 
ايزره ، ا ك ايقرا ا حزي، حمعد  رك أيب  ار ،  ردا ع اي حا رد، رقرره  ةر م هررد ايتزيرز هبر  وآكر ون،  -1

 (.2/237، )4996ر  4446، 4ماترة نزار مصب   اير ز، ماة الا مة، ط
 (، وق أجد  فم ا ك هرد ايررب و  تر  الت  ة.44/77، )44  و اتح اير ري،  -2
اهب و اي هرأ، لس ايديك حمعرد  رك حمعرد ايب ا  سر ، محا رع ا  رر  يةر ة خمتصر  ك رر ، رقرره  -3

،  تررر و اهررر ،  ررر و و أ اررر م اهررر ، م4423/2443ز  يررر  هعرررشاب،  ار هررر ق اياترررع،  رترررة ك برررة، 
اننرر  ق يصررح  رردي  : "ت ي  ررع ايرقرر  إت  رر ن أو متتعرر  أو  رر ز و سرررر  ، ويإلارر  غ ايت عرررة 3/477

اهلل، انن رت ايرق  ن را ، ورت اي  ر   ا "، روا  أ ح  او  وايرر ق ، وسر دشم  إرتر  ألن ارر   ةرش  رك 
   مس ا ايا دي جم حل.

 رررر    ررررة، اقر ئررر  يقررردم يسرررتلىن إذا ىلت ررره األمررر   حجرررح  ايرررديك   ررر ، أي إذا ُ رررد  ا سرررفم   يقضررر ء ه -4
 ا نس ن ن س  اداء ي ديك.

ا ك م  ح، لس ايديك القدس ،  ت و اي  وع، ىلح: هرد اهلل  ك هرد احملسك ايرت  ، مؤسسة اي سر ية  -5
 .مؤي  ىل  الت  ة و فم ا ك ا حزي   وق أهل  ه  ، (5/238م، )2443ه/ 4424، 4و ار الؤيد، ط
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 :حفظ الدين والهجرة غير الشرعية ـ 3
مررك ايةرر وط ايحاجررع ىلحا  رر  و  رر  م رر ج  مسرر ا أن يترررقك مررك   ررظ  ي رر  وهرردم 
ىلر      تر  اب وىلق يررد اعتعرع ايغر يب السرتعدغ   يرر  مرك اي ار  ايت عر ين وا هر  ي اير ي ت 

 مي وايسر ة ايةر ي ة ي اه  محاهد ايديك واألكفق، وألشمرة   ا اية ط ردث ه   ايقر آن ايار
ولرر   رر ن مت ررا "اه امررة" ايرررحم ت يتررشون ا تع مرر  هلرر ا ايةرر ط  وومرر  ه ررد  اي ق رر ء  لررشا،

  وجع ه ر   ايحمحف ه د  ويح   كتص ر.
  م ل اهلل ىلت د: ِإن  اي ِ يَك ىلَرَحا ر ُ ُا اْيَعَفِ َارُة  َر ِيِع  أَنْرُ ِسرِ ْا مَر ُيحا اِررَا ُ ْ رُتْا مَر ُيحا ُ   ر
  ُا ُمْسَتْضَتِ َا ِو اأْلَْرِ  مَ ُيحا َأقَْ ىَلُاْك أَْرُ  اي  ِ  َواِسَتًة اَرتُرَ  ِجُ وا ِارَ ر  اَُ ويَئِرَك َمرْ َواُ ْا َجَ ر

 َوَسررر َءْب َمِصرررشًا   ِإت  اْيُعْسَتْضرررَتِ َا ِمرررَك اي َِّجررر ِل َواي َِّسررر ِء َواْيحِيْرررَداِن َت َيْسرررَتِبرُتحَن ِ ر َرررًة َوَت 
ُ ْا وََ  َن اي  رُ  َهُ رحًّا َ ُ رحرًا   َوَمرْك يُرَ ر ِجْ   ِو يَرْ َتُدوَن َسِررًف   اَُ ويَِئَك َهَس  اي  ُ  َأْن يَرْتُ َح َه رْ

ُسرحيِِ  مُث  َسِررِ  اي  ِ  صمَِْد ِو اأْلَْرِ  ُم َاَ ًعر  َ لِرشًا َوَسرَتًة َوَمرْك طَمْر ُْن ِمرْك  َرْرتِرِ  ُمَ ر ِج ًا ِإَد اي  رِ  َورَ 
، سرررع نررزول  رر   اآليررة 1يُْدرِْ ررُ  اْيَعررْحُب اَرَقررْد َومَررَع َأْجرر ُُ  َه َرر  اي  ررِ  وََ رر َن اي  ررُ  َ ُ ررحرًا َرِ رًعرر  

مررر زال م  عرررر  إد يحم رررر   ررر ا، أويئررررك ايرررر يك ي رررر ج ون إد  رررف  ايغرررر و ارت ِّإررررحن أن سرررر ا 
يرورر ري هررك ا ررك هررر س: "إن ن سرر  لوت ر  الورر    مررك اتمت رر ن إد الررحب، وو برقرح ا

ار ىل  ايس ا يُ م   مك الس عا   نحا مع الة  ا يالِّ ون سحا  الة  ا ه   رسحل اهلل 
، روى اهر اظ ا رك  2   ارصرع أ د ا ارقت   أو يض و ارقت ، ا نزل اهلل ىلتر د  ر   اآليرة"
ظمررة ه مررة و  رر  مررك  لررش هررك ا مرر م ايضررق ك  سرر د بررقرح محيرر : "نزيررت  رر   اآليررة ايا  

أم م  ا    اين الةر  ا و رح مر  ر ه ر  اهلجر غ ويررس متعا ر  مرك إم مرة ايرديك، ا رح  ر ق 
، وم ل ا مر م ايقر   : "وو  ر   اآليرة 3ي  س  م ىلاع   ام       ع و         اآلية "

: "إذا  ير  ه    ج ان األر  اي  يتع  ار     لت ب "، ونق  هرك سرترد  رك جررش محير  
                                                 

 .444ر  97سحرغ اي س ء /  -1
 (.4/342اتح اير ري، ا ك اهج  ايتسقفين ) -2
ا رررك  لرررش، إمس هرررر ، هعررر   ايرررديك أ رررح اي رررداء، ىل سرررش ايقررر آن ايت ررررا، رقرررره مصرررب   ايسررررد حمعرررد  -3

 (.4/228، )2444ر  4424، 4وآك ون، مؤسسة م  رة، جرزغ، ط
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، 1ُهع    لت ب  و أر  ا ك ن م   ، وىلف: }َأقَْ ىَلُاْك أَْرُ  اي  ِ  َواِسرَتًة اَرتُرَ ر ِجُ وا ِارَ ر  
ه رره ه ررر  ا ررك  جرر  مرر  ف : "واسررت رط سررترد  ررك جرررش مررك  رر   اآليررة وجررحو اهلجرر غ مررك 

، م  ر   ردي  ، أم  األ   ي  الؤيدغ هل ا األب  االرشغ2األر  اي  يتع  ار     لتصرة"
"إناررا إن نرر دمت أن ت إيرر  إت اهلل وأمعررتا ايصررفغ وآىلرررتا ايز رر غ وارر رمتا الةرر  ا وأهبرررتا 

ار نتا آم رحن   مر ن اهلل  -و رمب  م ل: و بر ر   -وايص   مك ايغ   ا ا عس وس ا اي   
اق رت: و ح ير يع  ، و دي  ج ي   ك هرد اهلل ايرج   م ل: "أىلرت اي   3و أم ن رسحي "

يرر  رسررحل اهلل ا سررط يرردك  ررىت أ  يتررك وانرررتط ه رر  ا نررت أه ررا، اقرر ل: أ  يتررك ه رر  أن 
، ومرك  ر ق وأي ر   4ىلترد اهلل وىلقرا ايصفغ وىلؤيت ايز  غ وىل  برح السر عا وىل ر رق الةر ك"

ت ىلسرر   حا الةرر  ا وت ومحيرر : أكرر ى: أنرر   رر يء مررك  رر  مسرر ا يقرررا  ررا أ  رر  الةرر  ا، 
مك أم م مع الة  ا اقد    رت م ر  ومحي : عك س    ا أو ج مت ا ا ح م  ا، جت متح ا ا
ت يقررررر  اهلل مررررك مةرررر ك  تررررد مرررر  أسرررر ا هعررررف  ررررىت ي رررر رق الةرررر  ا إد ومحيرررر : اي مررررة، 

 الس عا...
،  عر  جر ء و 5    ال     جت ت ايت ع ء يتدون   ا اي حع مك اهلج غ مك ايارر   

تد ذ   ايار   : ")ور حو  ر ( أي  ر  اهل رد، و رح ايرقر  األلر  ىلاع ة   نرة ر  احملت ر  
الت وف اآلن  رق  ايسحيس،   ن  إذا ر ع ايرق  إد اهل د اقرد كر       سر  و ي ر ، وم  ر  

                                                 
ىلضرع   مرك ايسر ة وآي ايقر آن،  ايق   ، حمعد  ك ألد  ك أيب  ا ، ا  مع أل ا م ايق آن والررا لر  -1

 (.7/64، )2446ر  4427، 4رقره هرد اهلل  ك هرد احملسك ايرت  ، مؤسسة اي س ية، ط
 (.236/ 8اتح اير ري، ا ك  ج  ايتسقفين، ) -2
، م4999/ 4424، 2ألررد  ررك   ررر ، السررر د، ىلررح: نررترع األرنرررؤوط وآكرر ون، مؤسسررة اي سررر ية، ط -3

 (.34/344، )24737 ايب، وإس      سك  تت ره احملقه، رما مس د اياحارا،  دي  األه
 الصرردر ايسرر  ه، مسرر د اياررحارا، مررك  رردي  ج يرر   ررك هرررد اهلل، و ررح بررقرح  تت ررره احملقرره، رمررا -4

49238 (34/564.) 
ت د مك ايت رر  ه   وجح  م  ع آك  ي ت ع ء و جحاز ايرق ء  ا الة  ا  ةر  ا شمر  ايرتعاك مرك  -5

 ايحاجر ب ايدي رة واي جحع إد ايح ك و أي ومت ية ء.  ىل  ية
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ساىن  ار اه و وىلالش سحا  ا وهد  ا، وىلةر   هبا ير  ل   يك م ت، وي جع إد أ  ر  
، مرر ل 1 يرر مك أن ي كرر  مرك هرر   ايرردنر  ارةر د  رر يزور"  رر ، اررنذا  ر ن ت يررر ع مبرر  ذ ر  ت

 ايقرس  ك ا برا:
 وم   تض ا م مة و  ي ر ~ ~ ~ ي  ن هب  اي ىت إت  رفء

 و تض كف ه األهداء  اء ~ ~ ~  داء ايربك يرس ي   واء
 حكم الغريق الميت من الحراقة ؟  ـ 4
هلر ا اهارا،  رر  يتترررب ه مرة إن مة ه  اهس غ واألسر  يترز  ا و م ح  ر   ر   ن   

تر   ماي ق  ء ايغ يه الرت ال  ج   ش اية ه  م تق ا، و ح مك أند أنحاع ايقت ، وا ه   
يتر او أيرررا،  عر   يررت ه رر  أ   يرر  هديردغ و ايصررقرقا، م  ر   رردي  أيب   ير غ هررك 

 ر ج ررر ا مرر ل: "مرررك مترر  ن سررر   ديرردغ اقديدىلررر  و يررد  يتحّجررر  هبرر  و  ب ررر  و نرر اي رر  
ك يدا خم دا ار   أ دا، ومك ن و مس  اقت  ن س ؛ ا ح يتقسر   و نر ر ج ر ا ك يردا خم ردا 
ار رر  أ رردا، ومررك ىلرر ّ ى مررك جررر  اقترر  ن سرر ؛ ا ررح يرررت ى و نرر ر ج رر ا ك يرردا خم رردا ار رر  

، و اهتررب ايت ع ء أن مك ه   ن س  ي وب  وم ب،   ن  عك متر  ن سر  مت مر ، وو 2أ دا"
، تمرس ه عر ء ايت سرش  ر   غ 3: "َوَت ىلَرْقتُر ُرحا أَنْرُ َسرُاْا ِإن  اي  رَ  َ ر َن ِ ُارْا َرِ رًعر "محي  ىلتر د

"اه مة" ايحامتة ايرحم، و ر حا  اع   اية ه ، مر ل أ رح  رر ن و ىل سرش  ر   اآليرة: " ر     
ظمرحب اي    هك مت  ا نس ن ن س   ع  ي ت    تض ا   ة  قصد م   أو  ع    ه ر   ر ر 

                                                 
حمعد هفء ايديك أا دي، ىلاع ة   نرة ر  احملت ر، اق      ، إنر اف ماترع ايرقرحث وايدراسر ب،  -1

 (.4/564، )م4995ر  4445 ار اي ا ،  شوب، ير  ن،   ط، 
،  م4998/ 4445ايدويررة،   ط، ايقةشي، مس ا  ك اهج ن، ا ر مع ايصرقرح، ه  يرة  ررت األاار ر  -2

 ترر و ا ظمرر ن،  رر و   ررظ ررر مي مترر  ا نسرر ن ن سرر  وأن مررك مترر  ن سرر   ةرر ء هرر و  رر  و اي رر ر وأنرر  ت 
 .69، ا 475يدك  ا  ة إت ن س مس عة، رما 

 .29اي س ء/  -3
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، وأ د اي ق ر ء رر مي الور   غ  ر ي  س الؤ يرة ي عرحب، وأنر  ت ار ق  ر  ر  و را مرك 1 سرر "
مت  ن س  مر ن غ، م ل ا ك م  ح: "ومك أمسك اهرة  عده  الةروة اقت ت  اق ىل  ن س ، 

، وو  ةرر ف ايق رر ع: "ون ررش ذيررك مرر  يقترر    يررر  مررك 2وإمسرر ك اهررر ب ج  يررة اننرر  حمرر م"
اهلرحاء ه ر  اهرر ل، وا ر ي و الحاإرع ايرترردغ دمر  ي ت ر  أر ر و ايرب يرة وايةرب رغ،  الة  و

،  ع  اهترررب اي ق ر ء مرك كر    و ىلتردى ه ر   ار 3وضم م إه نت ا ه   ذيك وإم ار ا ه ر "
ي س مة احمع و    غ وراء اير و أو اري أو سقط مرك سرحر اعر ب، اقرد متر  ن سر   تتدير ، 

 ا الو       س  ال يد يقت  ر  و رش ال يرد، اا ر  انتقر ر، مر ل  ايت ع ء ايالش مك وق ي  ق
 .4األست ذ هرد ايق  ر هح غ: "واتنتق ر مد ياحن هعداً، ومد ياحن كب ، و فشم  حم م"

وأ رر  ر   يت ررررر  إد أمررر  م رررا،  ررح اهررر ر مرررك اهارررا ه رر   ررر ا اي رررحع مرررك "اه امرررة" 
 دكحل اي  ر وا  ح  ار    عر  ي  ر  مرك  ردي  أيب   ير غ، ألنر  ت طُم ّرد و ج ر ا مسر ا، 
ورمك ت ُنَا ِّ  مس ع  مبتصررة وإن   نرت  ررشغ مرك ايارر   ، ونتتقرد أنر  مرؤمك  نظم نر  ا سره 

إد اهلل ىلت د إن ن ء     ي  وإن ن ء ه   ، ارجحز ايرت ا ه رر  وايرده ء ير    ارشىل ، وأم  
وىلتزيرررة أ  ررر ، ألن  ترررض ايت عررر ء انررررت حا أن يارررحن الوررر       سررر  م يررردا يقت  ررر ، وايق ىلررر  
ي  سرر  مسررتقف يرر يك،  ررىت ياررحن خم  ررًدا و اي رر ر، مرر ل ا ررك  جرر  و  رردي  ج رردو  ررك 

  ن مر اا رج     ج ة اجرزع؛ ا كر  سرار   اقرز هبر  يرد ؛   هرد اهلل م احه : "   ن ارعك
اعرر  رمرر  ايرردم  ررىت مرر ب مرر ل اهلل ىلترر د: " رر  رين هررردي    سرر    مررت ه ررر  ا  ررة"، مرر ل 

                                                 
  األنديسررر ، أ رررح  رررر ن، حمعرررد  رررك يحسررر ، ىل سرررش ايرقررر  احملررررط، رقرررره هررر  ل الرررد هررررد الحجرررح  -1

 (. 3/244م، )4443/4993، 4وآك ون،  ار اياتع ايت عرة،  شوب، ير  ن، ط
 (.9/366، )اي  وع ت ك م  ح -2
اير حيت، م صحر  ك يحنس  ك إ ريس،  ة ف ايق  ع هك منت ا م ر ع، اقر    ر ر ، رقرره حمعرد أمرا  -3

اصرررر  نررررر  ايتعررررد، ،  ترررر و ا   يرررر ب، م4447/4997، 4ايضرررر  وي، هرررر ق اياتررررع،  ررررشوب، ير رررر ن، ط
(4/448.) 
   ايتة يع ا      و ا سفم مق رن     سفم،  ار اياتع ايت عرة،  رشوب، ير ر ن،هرد ايق  ر هح غ،  -4
 (.4/447، )ب
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اهرر اظ: "يقتضرر    رررد الح ررد و اي رر ر.. وا ررحاو مررك أوجرر ؛ أ ررد  : أنرر  اسررتق  ذيررك 
ن األ   يرر  ايررحار غ و   رررد مررك ، ومرر ل ايةررح  ين: "وه رر   رر ا اتاررح 1اي ترر  اصرر ر  رر ا ا"

 .2مت  ن س  و اي  ر ور مي ا  ة ه ر  مقردغ   ن ياحن م يدا ي قت "
خمرر   غ، ومررك  رر ق  مررك  ونا مرر   ررا مررك  رر ق و ايرقرر  ه رر    هررة  ورىلررع ايت عرر ء

 ار  ه   متصرة وخم   غ، ا ألول متدو  مك اية داء وايل ين:
  نررة ر  احملتر ر: "ايغ يره مرك ايةر داء، ويسرتلىن ر ت ي  ل اية   غ   يغ ق،  ع  و 

، ومرر ل ا ررك ىلرعررة: "ر ررحو ايرقر  جرر  ز إذا   رع ه رر  اي ررك 3م ر  مررك ر رع ايرقرر  لتصررة"
ايسفمة، و دون ذيك ا رس ي  أن ي  ر  ي تج رغ، انن ات  اقد أه ن ه ر  متر  ن سر  وملر  

 .4  ا ت يق ل ي  ن رد"
 ر  م   در.

 اع    رغ مت  ن س  مك م ي .ر اكت  حا و وجحو  
ررر اكت  ررحا و  اررا جت رررز  وايصررفغ ه ررر ، تكررتفف ا ع ررا هرردي  جرر     ررك مسرر غ 

 ، والة م   ح الق .5  ج  مت  ن س  مبة م  ا ا يص  ه ر " م ل: "أيت اي   
افنك أن اي  س ايت م رة ىلر ن  أن ىلارحن يحمر  محإرع نرزاع  را اي ق ر ء ه ر  جلتر  

 .ي ت حن هب  م ذا اهل مدغ
                                                 

 (.6/544اتح اير ري، ا ك  ج  ايتسقفين، ) -1
  ب،   ار ا رررررر ،  رررررشوب، نررررر  األو ررررر ر مرررررك أسررررر ار م تقررررر  األكرررررر ر، حمعرررررد  رررررك ه ررررر  ايةرررررح  ين، -2
(44/444.) 
 2/275  نرة ر  احملت ر،  -3
اه اين، الد  ك هرد اه را  ك ىلرعرة، اي ت وى ايارربى، رقره حمعد ومصب   هررد ايقر  ر هبر ،  ار  -4

، 43ر  373،  ترررر و ا  رررر  ز، مسرررر ية رمررررا م4987 – 4448، 4اياتررررع ايت عرررررة،  ررررشوب، ير رررر ن، ط
(3/22.) 
، ومرررر  أن 377، ا447 ررر و ىلررر ك ايصرررفغ ه ررر  ايق ىلررر  ن سررر ، رمرررا  روا  مسررر ا و  تررر و ا  ررر  ز، -5

 الة م   ح نص  ايس ا إذا   ن  حيف.
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 :حكم من رجع إلى أهله بعد محاولة "الحرقة" ـ 5
درك        سررر   رررش مررر يرررت اي صرررحا ايسررر  قة ه ررر  أن ال ررر ج   رررش ايةررر ه  خُمررر 
، ضُمجر  تدايرةيتحامع األمحر، ومك   ن   ا   ي  ا ح ه د اي ق  ء سر ر  مسر حو اي ومقدر

 مضرة   ا "اه ّاق"   ير اب: "مرك ه ر  وت ىلقر  ن   ىل ، وان   إد محل ا م م سق حن و
، محيررر  "ج  رررة" مت ررر   جتررر يح،  1"ُج  رررةر رررع ايرقررر  إد  رررف  ايررر وم و   رررع ايررردنر  ا ررر  

 يك، وان ررر  إد  رررا مرررد الررر وءغ، ا رررا يررر  ون  ديلررر  ونررر   ىل     سررره و  تجررر يح احملرررد ا ي
يتدايرة، ألنر  ، محل هلع ن ايزي ت : "ر حو ايرق  ي تجر رغ أو ايت ر ن يسرقط اذيكأب ة مك 

، واأل  رر  مررك ايتجرر يح 2خمرر     دي رر  ون سرر  ير رر ل الرر ل، اررف يرر مك أن يارر و ألجرر  الرر ل"
وإسرق ط ايتدايررة مرحهلا  تتزيرر  مرك كرر       سر   ررىت الرحب يراررحن هررربغ لررك  ترد ، جرر ء و 
  ايتة يع ا      و ا سفم: "ويرتىلرع ه ر  رر مي اتنتقر ر أن يت مرع نر يك ال تقر ؛ سرحاء
 رر ن اتنررررتاك  رر يتق يض أو اتىل ررر ق أو ايترررحن، وإذا ق ظمررت مرررك  رر ول اتنتقررر ر هحمرررع 

، ومرك 3ه   حم ويت  اتنتقر ر، وهحمرع متر  نر   ؤ  و ا  ظمرة، وهقح رة ا عررع  ر  ايتتزير "
مث اف   ا ة أن ي جع "اه اق"  تد جت  تة و ايرق  يرجد ن س  مع جت  ة أك ى و ايسجك، 

نا اي  استقد ت   مت ا  ول التحسط ل ع اهلج غ  رش ايةر هرة والت مررة ه ر ر  و    ايقحا
   يسجك. 
القرردريك ه مررة ايرر  س، يسررت ا حن هررك ر ررحو ايرقررر  و وايصرر ها وجتررد ايت عرر ء  

ا ع ررة، ويرررح بررر قت اي رررة وىلرق رررت ايسرررفمة، ل يررة ألن سررر ا مرررك هرر ق متق رررع  ررر أل حال 
    غ ارىلربت مدظم    يرق ،    كبحرغ ىل  ش  ه   بقة را رر   وايةدا د،  ىت نر حا ه  

اي  سرة وايتق رة، انن  إن ذم  مك اهلفك ايا  ؛ يك ي جح مك  فك جز  ،  رفء يصرر  و 
هق رر ، ومررد  ارر  ا ررك  ررزم هررك هرررد ال ررك  ررك   يرر  مرر ل: "و ررح مررك أ رر  ايت ررا وايرر   ء 

                                                 
اير ج ، أ ح ايحيرد سر رع ن  رك ك ر ، ال تقر  نر ة مح ر  م يرك، رقرره حمعرد هررد ايقر  ر هبر ،  ار  -1

 (.4/375) م،4999ر  4424، 4اياتع ايت عرة،  شوب، ير  ن، ط
 (.2/292، ) ر4345، ىلررا اهق  ه ن ة   ز ايدم  ه، مبرتة  حتق،   ط، ايزي ت ، هلع ن -2
 (.4/447ايتة يع ا      و ا سفم، ) -3



  . نرر  زي ين --------------- و إحء اية يتة ا سفمرة اهلج غ  ش اية هرة )اه مة(

077 

 

يارر   ظمرر  ه رر  نرر ء مسترر  ضمترر ن إد  وبررقة ايرقرر ، و رر ن ذا  ررظ مررك اه ررظ ه رررا، ت
اسررتت  ىل ، وإنرر  ر ررع ايرقرر  اعرر   رر   ررحل نررديد أنسرر   أ لرر  مرر   رر ن ضم ررظ، وأكرر   قررحغ 

، و رر ن نرر  ت  ه ررد اي ق رر ء  رردوث 1   رر  إكررفت نررديدا، وق يترر و   ذيررك ايرر   ء  تررد"
و محا رع إ ر هق   لك ي  ع ايرق ، ات  ويحا أ ا م  وأ ر   ه ر  ايصرفغ وايترر  اب  عر  

يغرع هق   م   ويغعر   2ا  ر : "مك   ن يت ا مك ن س  إن  إذا ر ع ايرق   ص  ي  مرد
ه ر  اررتك ايصفغ   يا رة، اف كفف و هدم جحاز ر ح  ، ومك   ن هب   الل  رة او وجر  

، مرر  أه ررا  رر ا اي قرر  ومرر  أوإررح  تيترر  3ي قرر  إسمرر   ررح نرر حغ ن سرر نرة  رر  نزهررة نرررب نرة"
ت يسررتح مررك هررف و  رر  األمرر ن و مررك رسررع و   عررة  مي ا سررفم يإلنسرر ن وأنرر  ه رر  ىلارر
 ايقرت ن.
 فضل اإلقامة في األوطان األصلية ؟ ـ 6
، ىلرردل ه رر   عرر ل ايتقرر  وبررفة ا م مررة و األو رر ن اضررر ة، وسرر ة رسررحل اهلل  

مر   ه ر  اي  س، وا  ون مرك األو ر ن وم  رمرة األ ر  واألمر رو يغرش إر ورغ نر هرة يردل 
 .و اي  س وإت  و ايت اش

ىلتّسر ب ه رر ا هرر  غ اهلل  ه ردم وبرقر  مرك مارة إد الدي رة إت  م    ج  اي    
جرر  وهررف، و رر  أمسرر    يررة يتررر  هلرر  ا نسرر ن، ك جررحا مارر  ا، وو  رر ا الحمرر  ايرر ي 

ن عسر  مررك   ررر  يح  ر ،  ر ا مر   اي ر    ر ةايررتاو ايرر ي نررت م ر ،  ان صر  ارر  ايتررد هرك
  عترر  ايةررر شغ ايررر  ك  رررع هبررر  مارررة: "مررر  أ رررررك مرررك   رررد وأ ررررك إع ، ويرررحت أن مرررحم  

                                                 
األنديس  اي    ي، ه    ك ألد  ك  رزم، رسر    ا رك  رزم، رقرره إ سر ن هرر س، الؤسسرة ايت  ررة  -1

 (.4/388، )م4984، 4ي دراس ب واي ة ، س مرة ا  زي ،  شوب، ير  ن، ط
ْرررُد، إذا أبرر    ايرردُّوار هررك ر ررحو  -2

َ
ْرررد: مصرردر مرر   ظمرررد َمْرررداً، إذا مت يرر  وررر ك، وأبرر و ا نسرر َن ال

َ
ال
 ايرق . 

 (.4/425محا ع ا  ر ، ) -3
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، ، مق يررة ار رر   تيررة مةرر مة ه رر  ايرتررد ايررح أ اي رر  1أك جررحين م ررك مرر  سررا ت  ررشك"
واب غ اتنتع ء، ىلؤ د أن  رع ايرح ك مرك متر م ا ظمر ن، دمر  ضمّعر  ايةرر و مسرؤويرة اتمترداء 

ارقررررحن و ررر  ا  رررر  يقتضررر  ال ا برررة ارررر  واحمل ا رررة ه رررر  و  ررررع السرررتحي ب،  ،   سرررحل 
، وايتسرر ح  رر يت ا، يغترر  ت  يررة ايتعرر   نىلقرر ن، وايحمررحف إررد الرت صررا  رر ، واحمل ا ررة ه رر  

ومسرر ي غ ايتقرردم ايت عرر  وايتقررأ، وىلقرردمي مصرر قة ا ع هررة ه رر  مصرر قة اي رر  .. و  رر  مررك 
 .سفما 

مررك دم رسررة  ه رردم  متاررك السرر عحن تررد اررتح ماررة،  حمرر  اي رر  م تررىنيؤ ررد  رر ا ال
، 2م ررع اي ررر س مررك ا ررر ون م  رر  ومرر ل: "ت  جررر غ  تررد اي رررتح" هررر  ا ا ار رر ، ارررنن اي رر  

و ا م مررة و أو رر هنا،  اتقسرر   تررض اي رر س ه رر  أجرر  اهلجرر غ وال رر ج يك، ارر  ر ا اي رر  
: اررر يك يتررردل أجررر  اهلجررر غ، مررر ل اي ررر  وإم مرررة ايرررديك ار ررر  م عررر  وجررردوا مرررك متحمررر ب، 

، واهل ن  ح اي نت، وو بقرح ايرو ري :   و ايس   مبتة 3"ايتر  غ و اهل ن   هلج غ إع"
مررك ايترر او، أكرر ن رترر   رردي : "ايسرر   مبتررة مررك ايترر او ظم ررع أ ررد ا  ت مرر  ونرر ا   

و ري  ني ا      ايرت رة ونحم ، انذا مض  هنعت  ا رتج  إد أ   "، م ل ا ك ال ش: أن ر اير
، أي أاضرر  مررك 4ن ا م مررة و األ رر  أاضرر  مررك اع  رردغ"أو أواكرر  أ ررحاو اهرر  وايتعرر غ 

جم  دغ ال  سك و اه ، وم ل ا ك  ب ل: "ار   ض وندو ه   سر هة رجرحع السر ا  إد 
 .5أ    ه د انقض ء   جت ، وايت و ىلةر  اي ج  و أ      ألمش"

                                                 
ايرتم ي، حمعد  ك إمس هر   ك سحرغ، س ك ايرتم ي، ىلت ره وه  ية حمعرد ن بر  ايرديك األيرر ين و سرك  -1

،  ترر و ال  مررع،  رر و اضرر  ماررة، وبررقق ، ،   ب4اترررة الترر رف، اي يرر  ، طمةرر حر آل سرر ع ن، م
 .884، ا3926رما 

 (.6/38) اتح اير ري، ا ك  ج  ايتسقفين، -2
 .4484، ا434روا  مس ا و  ت و اي نت،   و اض  ايتر  غ و اهل ن، رما  -3
 (.3/622اتح اير ري، ا ك  ج  ايتسقفين، ) -4
ك رر   ررك هرررد ال ررك، نرر ة بررقرح ايرورر ري، إرررط وىلت ررره أ ررح مترررا ي سرر   ررك ا ررك  برر ل، ه رر   ررك  -5

 (،  تص ف.4/454، )إ  ا را، ماترة اي ند، اي ي  ،   ط،   ب
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ايت سرش    صرحا إذا ه ع ر   را أ  ر ، و إت و و  ر   إلنس ني  غ وت ستف را ة ا
ايقرر نحين واي  سرر   ي  جرر غ ي رررد   هنرر  هقررد واجررع اتيتررزام  ررا ال رر ج  واير ررد ايرر ي  رر ج  
إيررر ، هقررد يقتضرر  اتزمرر اط والةرر ر ة و كدمررة اير ررد ال رر ج  إيررر ، مق  رر  اتسررت   غ مررك 

مررد  رر ج  ا نسرر ن اررف يسررت  إت أن ياررحن جررزًءا مررك  تررض اهقررحق و تررض اهع يررة، أمرر  و 
ايالرش مرك اي ر س، ت يقردرون ه ر  اتنردم ن   إر  اعتعع ايل ين  ق اة وس ح  ، و  ا م  ت ي

واتنتعرر ء ارغ مررحن و ايتزيررة، ويتقررحل  تضرر ا إد نررو  يترر ين ايا ا رررة ي كرر يك و  ا رررة 
، هررردا   وه رررر  إنسررر نمث يتقرررحل إد  اآلكررر يك يررر ، ت ايغررر و يتجرررر  وت ايةررر ق يسرررتد ،

ايدويرررة، ويصررر  إد وإرررع ق ضمسرررع يررر  ىل رررك طمررر ق الرررردأ ايررر ي  ررر ج  واقررر  وايترررزم  ررر  مرررع 
  س    مك مر .

 أل د أن ي  ج   ىت يتد   أمحرا  لشغ أشم  :  ف ي رغ ا
مررك ج ررة، وايررح ك وايررديك وايلق اررة مررك ج ررة   ل واياسررعررر اهلجرر غ مق يضررة  ررا الرر

 ، وأبرح ب  ع و ك   ير  ار .ف رجتة  أو  تض م   ا ذ رت     ايلف ة أك ى، و 
يتت رره   بررحي  و حانررر  وا وهرر ،    ررا  وإسمرر ررر اهلجرر غ مرر ار ت يتت رره   ي جرر  و ررد ، 

 .نر     و     اهقحق.. ا ر    اتنسفخ يصرر ا ن ر اهلج غ وأق
 وتوجيهات: خاتمة

 : ص  حاي تض ت    و اي  ذ   أ اأ ق يةو كفبة     ال 
  مررة الورر   غ  رر ي  س الؤ يررة لح رر ، واهلجرر غ  ررش ايةرر هرة نررا  مررك أكبرر   -4 

 أنا ل الو   غ   ي  س، وا ه    آمث وإن ق ضمص  ي  ما و . 
هررفن  رر   غ "اه مررة" ت يتحمرر  ه رر  ىل ررررة مب يررع ايةررر و ال  يررة؛  قرردر مرر   -2 

، وك ر  اي ؤيرة ه رد ا،  ارا مر و ه رد ا  ر ي تحغ يتحم  ه   هرفن  ر يقت ا و ايت ارش
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واتهتع   ه    ش ا و ىل ررة اي  ر ب، ا يةر و ي ب ه مك األ فم واهع سة وم ة ا رربغ، 
يت حر ويتدل هك ايحامترة، ظمد  ص   إد آا ق  تردغ ويتعرىن اكترزال ايرزمك ي حبرحل إد ىل رك 

 را مر ل:  ر رر  اير ي ور  ر   هرك نرر ر  اآلا ق  ون ىلا ير ،   ا م  طمت ر  مرع ايردرس اي
، 1م مت ايس هة وو يد أ د ا اسر ة ا ن استب ع أن ت ىلقحم  ىت يغ سر   ا رغ سر  " إن"

 .وإن ايسع ء ت متب  ذ ر  وت اضة ا يغ س أ ا مك ايلع غ، وايتع  أود مك اي ترجة،
هنرر  ىلقترر  اررر ا إذا سرر ع    رر ن ايرب يررة  رر  ايسرررع ايرر  رس ي رر   غ "اه مررة"،  ح  -3

 :وجتت  ا إق ي  م ة ا ا ايتع ، انن م ت ة اي زق و إ داه ااي ة ط وىلتب  
ر إظم ن ايةر و   ن ايتع  اية ي  م ع  م  ن ن  هر  غ ي  ل ه ر   األج  وايلحاو، 
ألن إه ررر ف ايررر  س هرررك ال  نرررة ورذايرررة ايترررر  واجرررع نررر ه ، ووجرررحو ايتح ررر  ه ررر  اهلل و 

 .2و ذيك، واهلل ىلت د يقحل )ِإن   َت ُنِضرُع َأْجَ  َمْك َأْ َسَك َهَعًف(  ع اي زق وا كفا 
رهر  ايغر ا،  ، وانرتاط رقره ايل وغ، اع  مك نر  إت زقاي سر وهدم ايتورش  ا أ ر

و رر ن  اوُ   ررداً ا و رر ن نررحٌة ذمرر رًا، ومرر  مررك هعرر  إت ويرر  نرر ف إت ايرب يررة ت نرر ف هلرر ، 
و رإر  اهلل ه ر : أرى اي ررىت ارتجررأ، ارنذا مرر  ع ت   ارة ير  سررقط يقرحل هعر   رك ا بر 

 رر ن أ ررح  ارر  ايصررديه رإرر  اهلل ه رر   تررد مر يتترر     فاررة يغرردو  رر  يررحم إد ، و 3مررك هرررأ
، ارررف صمتررر  ايةرررر و أهرررا اي ررر س م نترررة هلرررا مرررك مزاويرررة أهعررر هلا ايررر  4ايسرررحق يرررررع ويرتررر ع

 ىلرس ب هلا.
 تج ة ىلغ ق ، م ل اية ه  :ر ايصررب   يه اي زق، واي

 إين رأيت وو األي م جت  ة ... ي صرر  ه مرة حمعح غ األ ر 

                                                 
حمعررد  ررك إمس هررر  ايرورر ري، األ و ال رر  ، ىلررح: حمعررد اررؤا  هرررد ايررر م  وىلت ررره األيررر ين،  ار ايرةرر     -1

 م ل األير ين: بقرح.، 468م، ا 4989، 2ا سفمرة،  شوب، ط
 .34ايا   /  -2
هرفء ايرديك التقرر  اهل ردي،   ررز ايتعر ل و سرر ك األمرحال واألاتر ل، ىلررح:  ار ي  ررر ين وبر حغ ايسررق ،  -3

 (.4/423) م،4984 ر/4444 ،5مؤسسة اي س ية، ط
 (.3/486) حمعد  ك ستد  ك م رع، ايبرق ب ايارربى،  ار ب  ر،  شوب،  ب، ا -4
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 ومّ  مك جّد و أم  ضم وي  ... استصقع ايصررب إت ا ز   ي   
 نر و األمة : 

، أم نرر ب  ررا أيرردياا، اررف ىلررتررحا مرر  ت أكفماررا رر   أو رر ناا، و رر   أن سرراا و 
 مت احن إد مك ت يستققحن 

 .م مة و  ف  ا كش ياا مك ا م مة و ماة أن ف اير دانر ا 
ررر  رر   أن سرراا وأمررحاياا ايرر   تررتا ي  جرر غ: ت ىل مررحا هبرر  و ايرقرر ، انهنرر  م ترر ة 

 .اي  ن
ايتغ يررررع هررررك أر  ايررررح ك نرررراف مررررك أنررررا ل ايتقح ررررة، ااررررر   ا سررررفم ررررر جترررر 

 . ت رون ايتغ يع واي       تا  ت يت مع ن س  خم حق ه م 
ر ايصررب وايلقة؛ شم  ال  ع اي ي ىل  رحن  و    ايتسر ، ي حبرحل إد  ر  ايرسر ، )اَرِنن  

 َمَع اْيُتْسِ  ُيْس ًا   ِإن  َمَع اْيُتْسِ  ُيْس ًا(.
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 نقد ابن تيميت لعقيدة األلوهيت في الديانت اليهوديت

 يوسف العايب .د

 قسنطينت عبد القادر للعلوم اإلسالميت األميرجامعت 
 :ملخصال

يتناوؿ ىذا اظتقاؿ جهود ابن تيمية يف رده على العقيدة اليهودية، وباطتصوص عقيدة 
يف حق اهلل تعاىل، ونقدىم فيما  األلوىية، وقد تصدى ابن تيمية الؿترافات اليهود وافًتاءاهتم

ذىبوا إليو من خالؿ غتموعة من اظتؤلفات القيمة اليت يأيت على رأسها كتابو القيم: اصتواب 
الصحيح ظتن بدؿ دين اظتسيح، وينبٍت منهجو يف النقد من خالؿ ما ذىب إليو يف تقرير التوحيد 

ىية وتوحيد األشتاء والصفات، واليت وتقسيمو إىل ثالثة أقساـ ىي توحيد الربوبية وتوحيد األلو 
 جعلو اظتقاييس يف نقد فكرة األلوىية يف الديانة اليهودية، وىذا ما ؿتاوؿ بيانو يف ىذا اظتقاؿ.

 
 

Abstract : 
 

This article examines the efforts of Ibn Taymiyya in response 
to the Jewish faith, especially the God’s divinity, and the critical 
method of  Ibn Taymiyya is based on his experiences in the report 
of Monotheism and the divided into three sections, which are 
steps in the critique of the idea of divinity in the Jewish religion, 

and that's what we're trying declaration to this article 
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 :مقدمة
إضفاء الصفات البشرية على و يتسم مفهـو األلوىية لدى اليهود والنصارى باإلضطراب، 

اهلل تعاىل حىت تكاد ختتلط صفات اهلل تعاىل بصفات اإلنساف لدى القارئ للعهد القدمي 
يتبادالف اضتديث وجها لوجو ويتشاجراف وينتصر اإلنساف  -اهلل واإلنساف–واصتديد، فكالمها 

 ما سيأيت اضتديث عنو يف ثنايا ىذا اظتقاؿ.أحيانا ك
لوىية يف األدياف لماء اظتسلمُت قد أولوا عقيدة األويتنب للناظر يف كتب الًتاث أف الع

االىتماـ األكرب، واصتهد األعظم من الدراسة  -اليهودية والنصرانية–خاصة الكتابية منها 
ـ الكبَت إىل عناية القرآف الكرمي بإثبات والتمحيص، والرد على ىذه العقيدة، ويرجع ىذا االىتما

 وحدانية اهلل تعاىل وػتاربتو لكل مظاىر االؿتراؼ العقدي الذي عرفتو البشرية على مر التاريخ.
من علماء اإلسالـ األوائل الذين اىتموا  -رزتو اهلل–ويعترب الشيخ تقي الدين ابن تيمية 

ك العقائد اظتنحرفة من داخل ، سواء أكانت تلبالرد ونقد العقائد اظتنحرفة عن عقيدة التوحيد
دياف اليت اىتم ابن تيمية بالرد عليها من خارجو، ومن رتلة العقائد واأل سالـ نفسو أواإل

ؽتا سجلو اظتوىل عز وجل عليهم يف  اونقدىا الديانة اليهودية يف شكلها اظتنحرؼ، وىذا انطالق
 الذين بُعثوا إليهم. ذي أنزلو على أنبيائو ورسلوعد عن التوحيد والدين البالقرآف الكرمي من ال

وال شيء أخطر عند اليهود من االؿتراؼ الذي وقعوا فيو يف اعتقادىم يف اهلل تعاىل، 
ايا وعوضا عن كوهنا غتموعة من الوص -عليو السالـ–فقد حرفوا التوراة اليت جاء ّٔا موسى 

األسفر والكتب اظتنسوبة زورا إىل  صبحت غتموعة كبَتة منأمكتوبة على عدد من األلواح، 
ذين بعثهم اهلل إليهم عتدايتهم ، كما مل يتورعوا مع أنبيائهم ورسلهم ال-عليو السالـ–موسى 
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خراجهم من الظلمات إىل النور، فاهتموىم بالفواحش واظتوبقات، وكذبوىم وقتلوا من مل إو 
 يطعهم يف عصياهنم ودتردىم على اهلل تعاىل.

لكبَت كاف يف لب الدين الذين جاء من عند اهلل تعاىل على لساف ولكن االؿتراؼ ا
أنبيائو ورسلو، أال وىو االؿتراؼ العقدي، خاصة ما تعلق منو باإلعتيات، فقد حرؼ اليهود 

 اعتقادىم يف ألوىية اهلل تعاىل، وأف األدياف الوضعية اليت تفًتي على اهلل الكذب والبهتاف.
للرد على ما افًتاه اليهود يف حق اهلل تعاىل،  -رزتو اهلل–ولقد انربى الشيخ ابن تيمية 

ونقدىم فيما ذىبوا إليو من خالؿ غتموعة من اظتؤلفات القيمة اليت يأيت على رأسها كتابو القيم: 
اصتواب الصحيح ظتن بدؿ دين اظتسيح، وكتابو: الرسالة التدمرية، والفتاوى، واقتضاء الصراط 

وكتاب درء تعارض العقل والنقل، ومنهاج السنة، وغَتىا من الكتب اظتستقيم، وكتاب اإلدياف، 
اليت سنعتمد عليها لبياف كيفية دفاع ابن تيمية على عقيدة التوحيد ورده على فكرة األلوىية يف 

 الديانة اليهودية.
وسنتطرؽ يف ثنايا اظتقاؿ إىل كيفية رد ابن تيمية على االعتقاد اليهودي حوؿ الذات 

خالؿ دفاعو عن أقسم التوحيد الثالثة واليت ىي: توحيد الربوبية وتوحيد األلوىية اإلعتية من 
نقده إىل رتلة من االفًتاءات اليت دتس بأقساـ  -رزتو اهلل–وتوحيد األشتاء والصفات، وقد وجو 

 التوحيد الثالثة.
 أوال: نقد اعتقاد اليهود في ربوبية اهلل تعالى:

لكن ال يوجد خلط يف االعتقاد يف الذات اإلعتية يف دين  يؤمن اليهود بوجود اهلل تعاىل،
من األدياف مثلما يوجد يف الديانة اليهودية، سواء أتعلق ذلك بربوبية اهلل تعاىل أو ألوىيتو أو يف 
أشتائو وصفاتو، فاظتطالع لكتاب اليهود جيد خلطا كبَتا فيما يتعلق باطتلق والتدبَت وملك الكوف، 

ص اظتبثوثة يف كتأّم، فاألصل يف اعتقادىم أف اهلل تعاىل ىو اطتالق وىذا من خالؿ النصو 
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لكن يف نفس الوقت توجد للكوف اظتدبر ظتا فيو، احمليي واظتميت، ال يشاركو أحد يف ذلك، 
 نصوص أخرى تثبت وجود غَت اهلل تعاىل يتصرؼ يف الكوف أو يسيطر عليو أو يتأثر بو. 

ص اليت تثبت توحيد الربوبية هلل تعاىل، وإمنا وليس الغرض من البحث أثبات النصو 
الغرض ىو بياف اؿتراؼ اليهود يف ىذا النوع من التوحيد وغَته، لذا سنذكر بعض النصوص اليت 

وكيف تصدى عتا الشيخ ابن تيمية بالرد والتفنيد تقدح يف توحيد الربوبية يف الديانة اليهودية 
 ، ومن تلك النصوص ما يأيت: وبياف شناعتة افًتاءىا على الذات اإلعتية

ـَ " - أ ـَ ُرَؤسائِو وِعظا ـَ ُملوِؾ يَهوذا وِعظا يف ذلك الزَّماف، يَقوُؿ الرَّّب، خُيرِجوَف ِعظا
ـَ ُسكَّاِف أُوَرَشليَم ِمن قُبورِىم، َوينُشروهَنا ُُتاَه الشَّمِس والَقَمِر وُكلّْ  ـَ اآلنِبياِء وِعظا الَكَهَنِة وِعظا

الَّيت َأَحبُّوىا وَعَبدوىا وساروا َوراَءىا وآلَتَمسوىا وَسَجدوا عَتا، فال ُُتمُع وال ُتدَفن، قُػوَّاِت السَّماَء 
ىذا النص يثبت بأف اليهود عبدوا القمر والشمس وسجدوا . و 1وَتكوُف زِباًل على َوجِو اأَلرض"

 .2عتما اعتقاد منهم بأف عتما أثرا على البشر يف نشر أمراض اصتنوف والصرع
على ىذا االعتقاد الفاسد الذي يطعن يف ربوبية اهلل تعاىل  -رزتو اهلل–ابن تيمية ويرد 

بأف رتيع اظتخلوقات واليت منها الكواكب والشمس والقمر مربوبة هلل ألهنا من رتلة اضتوادث، 
وما كاف حادثا لك يكن سببا للخَت وال للشر يقوؿ رزتة اهلل عليو: "العلماء متفقوف على 

اهلل يف خلقو وأمره، وإثبات األسباب والقوى، وليس من السلف من أنكر كوف إثبات حكمة 
حركات الكواكب قد تكوف من دتاـ أسباب اضتوادث، ... وقد ثبت يف الصحيحُت عن النيب 

أنو قاؿ: "الشمس والقمر آيتاف من آيات اهلل ال تنكسفاف ظتوت أحد  -صلى اهلل عليو وسلم–
-ومن ىذا يتضح أف  ، "من آيات اهلل خيوؼ اهلل ّٔما عباده..وال ضتياتو، ولكنهما آيتاف 

                                                           
 .2 -1: 8إرميا:  -1
 .743قاموس الكتاب اظتقدس، ص:  -2
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َوَما نُ ْرِسُل  من آيات اهلل خيوؼ اهلل ّٔا عباده قاؿ تعاىل: " -الشمس والقمر والكسوؼ وغَته
 1.2" بِاْْلَيَاِت ِإالا َتْخوِيًفا

يف الَيوـِ السَّاِبِع من   واَنَتهى اهلُل يف الَيوـِ السَّاِبِع ِمن َعَمِلو الَّذي َعِمَلو، وَاسًَتاحَ " - ب
ُكلّْ َعَمِلو الَّذي َعِمَلو، وباَرَؾ اهلُل الَيوـَ السَّاِبَع وَقدََّسو، ألَنَّو فيو َاسًَتاَح ِمن ُكلّْ َعَمِلو الَّذي 

 .3َعِمَلو خالًِقا"
التعب والنصب ألنو احتاج  -تعاىل اهلل عن ذلك علوا كبَتا–وىذا النص ينسب هلل 

على ضعف اإللو وعدـ كماؿ قدرتو، وقد رد السماوات واألرض، فهو يدؿ لق للراحة بعد خ
نَ ُهَما ِفي ِستاِة أَيااٍم "القرآف الكرمي على ىذا االفًتاء:  َماَواِت َواْْلَْرَض َوَما بَ ي ْ َوَلَقْد َخَلْقَنا السا

َنا ِمْن لُُغوبٍ   .4" َوَما َمسا
لو بعض الصفات البشرية اليت كما أف ىذا النص وغَته من النصوص اليت تنسب لإل

حتط من قيمة اإللو وتقدح يف مقاـ الربوبية مثل النص الذي ينسب لإللو الندـ "فَعَدَؿ الرَّبُّ عِن 
، ويف نص آخر ندـ الرب على خلق اإلنساف ظتا رآه متماديا 5اإِلساَءِة الَّيت قاَؿ ِإنَّو يُنزعُِتا ِبَشعِبو"

ـَ ا  .6لرَّبُّ على أَنَّو َصَنَع اإِلنساَف على اأَلرض وتَأسََّف يف قَلِبو"يف الفسد على األرض: "فَنِد
ويرد ابن تيمية على ىذه النصوص اليت تقدح من مقاـ الربوبية وُتعل من اطتالق ؼتلوقا، 

رزتة اهلل –فتشبيو اهلل تعاىل ووصفو بالصفات البشرية يطعن يف ربوبيتو الكاملة والشاملة، يقوؿ 

                                                           
 .59اإلسراء:  -1
 .272 ابن تيمية، الرد على اظتنطقيُت، دار اظتعرفة للطباعة والنشر، بَتوت، ص: -2
 .2، 2التكوين:  -3
 .38سورة ؽ:  -4
 .14، 32اطتروج:  -5
 .6، 6التكوين:  -6
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أنو سبحانو ال كفء لو وال شتيب لو، وليس كمثلو  بالعقل ما أثبتو السمع من: "قد ثبت -عليو
وال حقيقة شيء من صفاتو  شيء فال جيوز أف تكوف حقيقتو كحقيقة شيء من اظتخلوقات 

 .1كحقيقة شيء من صفات اظتخلوقات"
 لوىية اهلل تعالى:أثانيا: نقد اعتقاد اليهود في 

 نقد عبادة اليهود لألصنام: -1
 -عليو السالـ–ثر اليهود باألمم الوثنية آّاورة عتم مبكرا حىت يف حياة موسى كاف تأ

َوَجاَوْزنَا بَِبِني وىذا ما سجلو اظتوىل عز وجل عليهم يف القرآف الكرمي حيث يقوؿ تعاىل: "
ُموَسى اْجَعْل لََنا ِإَلًها َكَما ِإْسَرائِيَل اْلَبْحَر فَأَتَ ْوا َعَلى قَ ْوٍم يَ ْعُكُفوَن َعَلى َأْصَناٍم َلُهْم قَاُلوا يَا 

ٌر َما ُىْم ِفيِو َوبَاِطٌل َما َكانُوا يَ ْعَمُلونَ   .2"َلُهْم َآِلَهٌة قَاَل ِإناُكْم قَ ْوٌم َتْجَهُلوَن ِإنا َىُؤاَلِء ُمَتب ا
ومن النصوص التوراتية اليت تثبت اؿتراؼ اليهود يف عقدية األلوىية وعبادهتم لألصناـ 

ـَ بَػّنو ِإْسرائيَل َبَُت الَكْنعانِيَُّْت واضتِثَُّْت مم الوثنية ما جاء يف سفر القضاة: "ومعبودات األ فأَقا
يَُت والَيبوِسَيُت، واخَتَذوا بَناهِتم َزوجاٍت عَتم وأَْعَطوا بَناهِتم لَِبنيهم،  ّّ واأَلمورِيَُّْت والَفرِزّْيَُّْت واضُتوّْ

يَل الشَّرَّ يف َعيٍتَِ الرَّّب، وَنسوا الرَّبَّ ِإعتَهم، وَعَبدوا البَػْعَل وَعَبدوا آعِتََتهم،وَصَنَع بَنو ِإْسرائ
والَعْشتاروت، فَغضَب الرَّبُّ على ِإْسرائيل، وباَعهم ِإىل يَِد كوشاَف رَِشْعتائيم، َمِلِك أَدـو ، 

 3واسُتعِبَد بَنو ِإْسرائيَل ِلكوشاَف رَِشْعتائيَم ذَتاِنَ ِسنُت".
إرميا ما نصو: "وُقْل: ِاشَتعوا َكِلَمَة الرِّبّْ يا ُملوَؾ يَهوذا ويا ُسكَّاَف كما جاء يف سفر 

كاِف َشرّاً، ُكلُّ َمن 
َ
أُوَرَشليم. ىكذا قاَؿ َربُّ الُقوَّات، ِإلُو ِإْسرائيل: ىاَءنَذا َأجلُب على ىذا اظت

كاف، وأَ 
َ
م تَػرَكوِن وَشوَّىوا ىذا اظت حَرقوا فيو الَبخوَر آِلعِتٍَة ُأْخرى مل يَعرِفوىا شَتَع ِبو َتِطنُّ أُُذناه،أِلَهنَّ

                                                           
 .55ص: ، 2222، 6ط: ، العبيكافمكتبة حتقيق: ػتمد بن عودة السعوي، ابن تيمية، الرسالة التدمرية،  -1
 .7اإلعراؼ:  -2
 .8 -5، 3سفر القضاة:  -3
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كاَف ِمن َدـِ األَبرِياء، وبَػَنوا َمشاِرَؼ البَػْعِل لُِيحرِقوا 
َ
ىم وال آباُؤىم وال ُملوُؾ يَهوذا، وَمأُلوا ىذا اظت

 .1"بَنيهم بِالنَّاِر ػُتَرقاٍت لِلبَػْعل، ؽتَّا مل آُمْر ِبو ومل آتكَلْم ِبو ومل خَيطُْر بِبايل
 وحيد األلوىية بقولو: "وكانت بنوويرد ابن تيمية على ىذا االؿتراؼ العقدي الذي ديس ت

صناـ واألوثاف، وتارة يعبدوف اهلل، وتارة يستحلوف ػتاـر اهلل سرائيل أمة عاصية تارة يعبدوف األإ
 .2بأرض اصتبل فلعنوا على لساف داود"

م أهنما الذين ظلموا فما يشك أحد "أ واب الصحيح:يف اصت -رزتة اهلل عليو-ويقوؿ 
نبياء اهلل ورسلو  مرار كثَتة ليست واحدة وقتلوا أاليهود الذين سجدوا لرأس العجل وكفروا باهلل

 .3"وعبدوا اْلصنام
 نقد عبدتهم للعجل: -2

اشتهر اليهود بعبادة اضتيوانات كاألغناـ والعجوؿ واضتيات، كما اشتهروا بصناعة 
من أشهر تلك اظتواقف القادحة يف ألوىية اهلل تعاىل واليت تعبد ّٔا اليهود ، و 4التماثيل على ىيآهتا

، وقد ورد ىذا -عليو السالـ–لغَت اهلل، عبادهتم للعجل وصناعة العجل الذىيب يف حياة موسى 
يف التوراة نفسها حيث جاء يف سفر اطتروج: "ورأى الشَّعُب َأفَّ موسى قد تََأخََّر يف النُّزوِؿ ِمَن 

َبل، فاجَتَمَع الشَّعُب على ىاروَف وقالوا لو: ))قُْم فآصَنْع لَنا آعِتًَة َتسَُت أَماَمنا، فِإفَّ موسى، اصتَ 
ذلك الرَُّجَل الَّذي َأصَعَدنا ِمن أَرِض ِمْصر، ال نَعَلُم ماذا َأصابَو فقاَؿ عَتم ىاروف: ))اِنزِعوا 

                                                           
 .5 -3، 19سفر إرميا:  -1
، ص: 28ج: ، 2225، 3حتقيق: أنور الباز وعامر اصتزار، دار الوفاء، ط: فتاوى، الغتموع ابن تيمية،  -2

626. 
علي حسن ناصر، عبد العزيز إبراىيم العسكر، حتقيق: ابن تيمية، اصتواب الصحيح ظتن بدؿ دين اظتسيح،  -3
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فنَػزََغ ُكلُّ الشَّعِب َحَلقاِت  ُكم وبَناِتُكم، وأتوِن ِّٔا((.َحَلقاِت الذََّىِب الَّيت يف آذاِف ِنساِئُكم وبَني
فَأَخَذىا وَصبَّها يف قاَلب، وَصنَػَعها ِعْجاًل َمْسبوكاً.  الذََّىِب الَّيت يف آذاهِنم، وأََتوا ِّٔا ىاروف.

رأى ىاروُف ذلك، َبٌت فَلمَّا    فقالوا: ))ىِذه آعِتَُتَك، يا ِإْسرائيل، الَّيت َأصَعَدتَك ِمن أَرِض ِمْصر((
ـَ الِعْجِل ونادى قائالً: ))َغدًا عيٌد لِلرَّّب((. فَبكَّروا يف الَغِد وَأصَعدوا ػُتَرقاٍت وقَػرَّبوا  َمذََبًا أَما

ـَ يَلَعب.  َذباِئَح َسالِميَّة، وَجَلَس الشَّعُب يَأُكُل َويشَرب، ُُثَّ قا
الكذب كذلك من خالؿ جعلو والنص كما يفًتي على اهلل الكذب يفًتي على ىاروف 

، ىذا و الذي صنع العجل وأمرىم بعبادتوالسبب يف عبادة اليهود للعجل، فمن خالؿ النص ى
 ؼتالف ظتا جاء يف القرآف الكرمي.

ضرب أىل مصر ويرد ابن تيمية على ىذه االفًتاءات يف اصتواب الصحيح بقولو: "
خرجهم من مصر بيد أيصنعو ألجلهم، و وف أف اهلل مالعشر ضربات وىم يروف ذلك رتيعو، ويعل

قوية وشق عتم البحر وأدخلهم فيو، وصار عتم اظتاء حائطا عن ديينهم وحائطا عن مشاعتم، ودخل 
فرعوف ورتيع جنوده يف البحر وبنو إسرائيل ينظروف ذلك، فلما برز موسى وبنو إسرائيل من 

إىل اظتاء فعاد اظتاء كما كاف،  البحر وخلفهم فرعوف جبنوده فيو أمر اهلل موسى أف يرد عصاه
وغرؽ فرعوف ورتيع جنده يف البحر، وبنو إسرائيل يشهدوف ذلك، فلما غاب عنهم موسى أتى 

تركوا عبادة اهلل ونسوا رتيع أفعالو وكفروا بو اصتبل ليناجي ربو وأخد عتم التوراة من يد اهلل، 
 .1وعبدوا رأس العجل من بعد ذلك"

 نقد عبادتهم المالئكة: -3
َواَل يَْأُمرَُكْم َأْن تَ تاِخُذوا ى اظتوىل عز وجل عن عبادة اظتالئكة يف القرآف الكرمي: "هن

، كما بُت تعاىل أنو ال أحد 2"اْلَماَلِئَكَة َوالناِبيِّيَن َأْربَابًا أَيَْأُمرُُكْم بِاْلُكْفِر بَ ْعَد ِإْذ أَنْ ُتْم ُمْسِلُمونَ 
                                                           

 .226، ص: 3اين تيمية، اصتواب الصحيح، ج:  -1
 .82آؿ عمراف:  -2
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َماَواِت َوَما ِفي اْْلَْرِض ِمْن وف "يستنكف عن عبادتو حىت اظتالئكة اظتقرب َوِللاِو َيْسُجُد َما ِفي السا
 .1"َداباٍة َواْلَماَلِئَكُة َوُىْم اَل َيْسَتْكِبُرونَ 

" أف اليهود قد عبدوا الفصلحـز يف كتابو " ابنوقد ثبت كما يذكر ىذا العالمة 
عبدونو فيها، ويطلقوف على اظتالئكة، فكاف عتم ملك خصصوا لو عشرة أياـ من أوؿ أكتوبر ي

 .2ىذا اظتلك اسم "الرب الصغَت"
وقد رد ابن تيمية على ىذه االؿتراؼ العقدي، حيث أشار أف أىل الكتاب عبدوا 

 .3اظتالئكة استشفاعا ّٔم عند اهلل تعاىل، وىذا من الشرؾ يف العبادات اليت مل يأذف اهلل ّٔا
ياء والصاضتُت بعد موهتم عند قبورىم ويف فاظتشركوف ىم الذين خياطبوف اظتالئكة واألنب

: -رزتو اهلل–على الرغم كما يقوؿ ابن تيمية أف رتيع ىؤالء ؼتلوؽ هلل تعاىل، يقوؿ ، 4مغيبهم
قالت طائفة من العلماء: كاف أقواـ يدعوف اظتالئكة واألنبياء كالعزير واظتسيح وغَتمها، فبُت اهلل "

وخيافوف عذابو كما  عباده يرجوف رزتتو كما ترجوف رزتتو تبارؾ وتعاىل أف ىؤالء عباده كما أنتم
َما َكاَن لَِبَشٍر َأْن يُ ْؤتَِيُو اللاُو اْلِكَتاَب ختافوف عذابو ويتقربوف إليو كما تتقربوف إليو وقاؿ تعاىل: "

َة ثُما يَ ُقوَل لِلنااِس ُكونُوا ِعَباًدا ِلي ِمْن ُدوِن اللاِو وَ  َلِكْن ُكونُوا رَباانِيِّيَن ِبَما ُكْنُتْم َواْلُحْكَم َوالنُّبُ وا
بَابًا أَيَْأُمرُُكْم تُ َعلُِّموَن اْلِكَتاَب َوِبَما ُكْنُتْم َتْدُرُسوَن  َواَل يَْأُمرَُكْم َأْن تَ تاِخُذوا اْلَماَلِئَكَة َوالناِبيِّيَن َأرْ 

 .1."5"بِاْلُكْفِر بَ ْعَد ِإْذ أَنْ ُتْم ُمْسِلُمونَ 

                                                           
 .49النحل:  -1
، الفصل يف اظتلل واألىواء والنحل،  -2 حتقيق: ػتمد إبراىيم نصر، وعبد الرزتن عمَتة، دار اصتيل، ابن حـز

 .223، 1ج: بَتوت، 
 .158، ص: 1وى، ج:ابن تيمية، الفتا -3
 .126، ص: 1، ج: الفتاوىابن تيمية،  -4
 .79آؿ عمراف:  -5
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كفر من اعتقد نفع اظتالئكة أو األنبياء لذواهتم يف تفسَت اآلية   -هلل عليورزتة ا–وينب 
فيبُت اهلل تعاىل أف من اختذ اظتالئكة واألنبياء أرباب فهو كافر مع اعتقاده أهنم السابقة فيقوؿ: "

ؼتلوقوف فإنو مل يقل أحد قط أف رتيع اظتالئكة والنبيُت مشاركوف هلل تعاىل يف خلق العامل وقد 
َولَِئْن َسأَْلتَ ُهْم َمْن َخَلَق ، وقاؿ: "2"َوَما يُ ْؤِمُن َأْكثَ ُرُىْم بِاللاِو ِإالا َوُىْم ُمْشرُِكونَ ؿ تعاىل: "قا

َماَواِت َواْْلَْرَض لَيَ ُقوُلنا اللاوُ  فأخرب سبحانو عن اظتشركُت أهنم كانوا يقروف بأف خالق  3"السا
 .4ن دوف اهلل يتخذوهنم شفعاء إليو أو يتقربوف ّٔم إليو"العامل واحد مع اختاذىم آعتم يعبدوهنم م

ويرد ابن تيمية على اليهود وغَتىم ؽتن يعتقدوف يف وساطة اظتالئكة والبشر بقولو أف من 
اعتقد أف اهلل ال يعلم أحواؿ عباده حىت خيربه اظتالئكة أو األنبياء فهو كافر ألف اهلل يعلم السر 

ِميُع اْلَبِصيرُ َوُىَو اوأخفى، قاؿ تعاىل: "  .5"لسا
ومن اعتقد أف اهلل عاجز عن تدبَت رعيتو لذا ال بد من أعواف من مالئكة وبشر فقد  

ُقِل اْدُعوا الاِذيَن زََعْمُتْم ِمْن كفر، ألف اهلل تعاىل ليس لو ظهَت وال ويل من الذؿ، قاؿ تعاىل: "
َماَواِت َواَل ِفي اْْلَْرِض َوَما َلُهْم ِفيِهَما ِمْن ِشْرٍك َوَما ُدوِن اللاِو اَل يَْمِلُكوَن ِمثْ َقاَل َذراٍة ِفي السا 

ُهْم ِمْن َظِهيرٍ   . 6"َلُو ِمن ْ
ومن عتقد بأف اهلل ال يريد النفع لرعيتو واإلحساف إليهم إال مبحرؾ حيركو لذلك فقد كفر  

 صتر نفع ألي  كذلك، فمن كاف يعتقد أف من اظتالئكة أو البشر من لو دور يف حتريك إرادة اهلل

                                                                                                                                               
 .122، ص: 1ابن تيمية، اصتواب الصحيح، ج:  -1
 .126يوسف  -2
 .25لقماف:  -3
 .123، ص: 1ابن تيمية، اصتواب الصحيح، ج:  -4
 .11الشورى:  -5
 .22سبأ:  -6
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كاف فقد أشرؾ باهلل، فال يوجد كما يقوؿ ابن تيمية من يكرىو تعاىل على خالؼ مراده، أو 
 .1يعلمو ما مل مل يكن يعلم، أو من يرجوه الرب وخيافو

 نبياء:نقد توسلهم وعبادتهم لأل -4
عن اختاذ القبور مساجد ومعابد، لكي ال تصبح   -صلى اهلل عليو وسلم–لقد هنى النيب 

 ا فعل اليهود بقبور أنبيائهم وصاضتيهم، فحولوىا إىل أوثاف تعبد من دوف اهلل تعاىل.كم
" فقاؿ: "روى مسلم يف اقتضاء الصراط المستقيموقد ذكر ىذا ابن تيمية يف كتابو "

قبل أف  -صلى اهلل عليو وسلم–صحيحو عن جندب بن عبد اهلل البجلي قاؿ: "شتعت النيب 
وىو يقوؿ: أال وإف من كاف قبلكم كانوا يتخذوف قبور أنبيائهم وصاضتيهم  ديوت خبمس

مساجد، أال فال تتخذوا القبور مساجد، إِن أهناكم عن ذلك"... ُث ذكر ابن تيمية تعليقو على 
ينهانا عن ذلك، ففيو داللة  -صلى اهلل عليو وسلم–اضتديث متناوال سبب النهي فقاؿ: "إنو 

ا سبب لنهينا، إما مظهر للنهي وإما موجب للنهي وذلك يقتضي أف على أف اختاذ من قبلن
 .2أعماعتم داللة وعالمة على أف اهلل ينهانا عنها، وأهنا ِعّلة مقتضية للنهي"

ُث يضيف ابن تيمية وجوب اجتناب ما فعلو اليهود بقبور أنبيائهم قائال: "وعلى 
ملة والنهي عن ىذا العمل بلعنة اليهود التقديرين يعلم أف ؼتالفتهم أمر مطلوب للشارع يف اصت

رضي اهلل –ففي الصحيحُت عن أيب ىريرة  -صلى اهلل عليو وسلم–والنصارى مستفيض عنو 
قاتل اهلل اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم قاؿ: ) -صلى اهلل عليو وسلم–أف رسوؿ اهلل  -عنو

 .2("1أنبيائهم مساجد لعن اهلل اليهود والنصارى اتخذوا قبور، ويف لفظ مسلم )3(مساجد
                                                           

 .128 -126، ص: 1ابن تيميو، الفتاوى، ج:  -1
مطبعة السنة احملمدية، ، حتقيق: ناصر بن عبد الكرمي العقل، 1ابن تيمية، اقتضاء الصراط اظتستقيم، ج:  -2

 .292ىػ، ص: 1424، 1ط: القاىرة، 
 .437 /55صحيح البخاري،  -3
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وأكد ابن تيمية أف النهي عن اختاذ القبور مساجد والتوسل باألنبياء وقبورىم كما ىو 
–ىو منهي عنو يف شريعة موسى  -صلى اهلل عليو وسلم–منهي عنو يف اإلسالـ ومن الرسوؿ 

طيَك الرَّبُّ ِإعتَُك ، فقد ورد يف سفر التثنية ما نصو: " ِإذا َدخلَت األرَض الَّيت يُػعْ -عليو السالـ
 ِإيَّاىا، فال تتَعلَّْم أف َتصَنَع ِمْثَل قَباِئح تِلَك األَُمم، ال َيُكْن فيَك َمن حُيرُِؽ اَبَنو أَِو اَبَنَتو بالنَّار، وال
 َمن يَػَتعاطى ِعرافًة وال ُمنّجٌم وال ُمَتَكهٌِّن وال ساِحر، وال َمن ُيَشعِوُذ وال َمن َيسَتحِضُر اأَلْشباحَ 

، ألفَّ ُكلَّ َمن َيصنُع ذلك ىو قبيَحة ِعنَد الرَّّب، وبَسَبِب وال من َيسَتشير الَموتىأَِو اأَلْرواِح 
 .3تِلَك الَقباِئح َسَيطُرُد الرَّبُّ ِإعتَُك تِلَك األَُمَم ِمن أَماِمَك"

: "وىذا الذي -رزتو اهلل–وقد أشار ابن تيمية إىل ىذه النقطة يف الفتاوى حيث يقوؿ 
زيارة األنبياء واظتشايخ للتوسل إليهم أو -من ىذا الشرؾ  -صلى اهلل عليو وسلم–ى عنو النيب هن

نبياء ففي التوراة أف موسى ىو كذلك يف شرائع غَته من األ -ىمسؤاؿ اهلل ّٔم أو سؤاؿ اهلل عند
 .4عليو السالـ ىنهى بٍت إسرائيل عن دعاء األموات وغَت ذلك من الشرؾ"

 حبارىم:نقد عبادتهم ْل -5
أخربنا القرآف الكرمي عن عبادة اليهود ألحبارىم وعلمائهم، وذلك بطاعتهم يف حتليل ما 

"اتخذوا أحبارىم ورىبانهم أربابا من دون اهلل حـر اهلل وحترمي ما أحل اهلل، فقاؿ تعاىل عنهم: 
 .5"ركونوالمسيح ابن مريم وما أمروا إال ليعبدوا إلها واحدا ال إلو إال ىو سبحانو عما يش

                                                                                                                                               
 .532صحيح مسلم:  -1
 .11، ص: 11ابن تيمية، الفتاوى، ج:  -2
 .12 -9، 18التثنية:  -3
 .357، ص: 1: ابن تيمية، الفتاوى، ج -4
 .31التوبة:  -5
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كيفية عبادة اليهود ألحبارىم يف حديث   -صلى اهلل عليو وسلم–وقد شرح الرسوؿ 
عدي بن حامت، الذي أخربه بأهنم يطيعوف أحبارىم فيما حيلونو وحيرمونو عليهم من أوامر 

 .1وتشريعات بغَت ما أنزؿ اهلل إليهم
اعلم أن أقوال فهية "وىذا عُت ما جاء يف التلمود الذي يعرؼ عند اليهود بالتوراة الش

، كما تعترب أقواؿ اضتاخامات عند اليهود أفضل من 2"الحاخامات أفضل من أقوال اْلنبياء
 .3"إن تعاليم الحاخامات ال يمكن نقضها وال تغييرىا ولو بأمر اإللوأقواؿ اإللو نفسو "

ق أحبارنا وا لن نسبوقد أشار ابن تيمية إىل أف اليهود عبدوا الرجاؿ من دوف اهلل إذ قال
ونا بشيء ائتمرنا بو وما هنونا عنو انتهينا، ونبذوا كتاب اهلل وراء ظهورىم فكانت ر بشيء فما أم

تلك عبادهتم عتم، فهم مل يصلوا ويصوموا عتم ويدعوهنم من دوف اهلل تعاىل، لكن حرموا عتم ما 
لشيخ ابن تيميو باآلية أحلو اهلل تعاىل، وأحلوا ما حرمو اهلل تعاىل فأطاعوىم يف ذلك، واستشهد ا

 .4من سورة التوبة السابقة
ويف ُث تناوؿ ابن تيمية حديث عدي بن حادتخالؿ تفسَت آية التوبة فقاؿ رزتو اهلل: "

وىو نصراِن فسمع  -صلى اهلل عليو وسلم–حديث عدي بن حامت وكاف قد قدـ على النيب 

                                                           
اعتيئة اظتصرية منصور عبد الوىاب، فتاوى اضتاخامات رؤية موضوعية صتذور التطرؼ يف آّتمع اإلسرائيلي،  -1

 .123، ص: 2212العامة للكتاب، القاىرة، 
، دار الدكتورة ليلى أوآّد والدكتور رشاد الشامى، تررتة: صلو وتسلسلو وآدابوأ التلمودمشعوف موياؿ،  -2

 72، ص: 2224، 1الثقافية للنشر، القاىرة، ط: 
 .72نفس اظترجع: ص:  -3
، 1983، 1دار الكتب العلمية، بَتوت، ط: حتقيق: ػتمد ناصر الدين األلباِن، ابن تيمية، كتاب اإلدياف،  -4

 .61ص: 

http://www.al-maktabeh.com/play.php?catsmktba=2337
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ما أحل اهلل فتحرمونو وحيلوف ما ىذه اآلية قاؿ: فقلت: أنا لسنا نعبدىم قاؿ: "أليس حيرموف 
 . 1حـر اهلل فتحلونو؟ قاؿ: قلت بلى، قاؿ: فتلك عبادهتم"

وقد أكد ابن تيمية أف طاعة اظتخلوقُت يف معصية اطتالق من الشرؾ يف ألوىية اهلل تعاىل، 
فاآلية اختتمت بتنزيو اظتوىل عز وجل نفسو عن شرؾ اليهود الختاذىم أحبارىم من دونو فقاؿ 

ُقِل اْدُعوا الاِذيَن زََعْمُتْم ِمْن ُدوِن اللاِو اَل يَْمِلُكوَن ِمثْ َقاَل َذراٍة ِفي   منكرا ذلك عليهم: "تعاىل
ُهْم ِمْن َظِهيرٍ  َماَواِت َواَل ِفي اْْلَْرِض َوَما َلُهْم ِفيِهَما ِمْن ِشْرٍك َوَما َلُو ِمن ْ  . 2"السا

لعابد لغَت اهلل ومعبوده يف نار جهنم والعياذ أف حاؿ كل من ا -رزتة اهلل عليو–كما بُت 
( ِمْن 22اْحُشُروا الاِذيَن ظََلُموا َوَأْزَواَجُهْم َوَما َكانُوا يَ ْعُبُدوَن ) باهلل، مستدال بقولو تعاؿ: "

وِن اللاِو ِإناُكْم َوَما تَ ْعُبُدوَن ِمْن دُ  وقولو أيضا: " ،3"ُدوِن اللاِو فَاْىُدوُىْم ِإَلى ِصَراِط اْلَجِحيمِ 
 . 4"َحَصُب َجَهناَم أَنْ ُتْم َلَها َوارُِدونَ 

 نقد عبادتهم للشيطان: -6
مل يرد يف توراة اليهود بأهنم عبدوا الشيطاف مباشرة، لكن الشيخ ابن تيمية يرى بأهنم 
عبدة للشيطاف، سواء أعلنوا ذلك أـ ال، وقد بٌت ابن تيمية رأيو نتيجة عصياهنم وخروجهم عن 

دة اهلل تعاىل، وتبديل شرع اهلل وما أنزلو على أنبيائو ورسلو بأقواؿ وأفعاؿ األحبار طاعة وعبا
 واضتاخامات.
ف اطتروج عن عبادة اهلل ىو يف نظر ابن تيمية عُت االنقياد والطاعة والعبادة أكما 

يطاف، عبد الشال يعبد اهلل، وإمنا ي وعليو: "ما داـ الكافر كافرا فإن للشيطاف، فيقوؿ رزتة اهلل
                                                           

 .344، ص: 1تيمية، اصتواب الصحيح، ج: ابن  -1
 .31التوبة:  -2
 .23 -22الصافات:  -3
 .98األنبياء: -4
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و غَت متظاىر بو كاليهود، فإف اليهود ال يعبدوف اهلل وإمنا يعبدوف أسواء كاف متظاىرا، 
مر، وىم وإف زعموا أهنم يعبدونو فتلك أتكوف مبا شرع و الشيطاف، ألف عبادة اهلل عز وجل إمنا 

 .1األعماؿ اظتبدلة واظتنهي عنها ىو يكرىها ويبغضها وينهى عنها فليس عبادة"
ُقْل َىْل أُنَ بُِّئُكْم ِبَشرٍّ ِمْن َذِلَك  ؿ ابن تيمية على ما ذىب إليو بقولو تعاىل: "وقد استد

ُهُم اْلِقَرَدَة َواْلَخَنازِيَر َوَعَبَد الطا  اُغوَت َمُثوبًَة ِعْنَد اللاِو َمْن َلَعَنُو اللاُو َوَغِضَب َعَلْيِو َوَجَعَل ِمن ْ
ِبيلِ ُأولَِئَك َشرٌّ َمَكانًا َوَأَضلُّ عَ  أََلْم تَ َر ِإَلى الاِذيَن ُأوُتوا َنِصيًبا  ، وقولو أيضا: "2"ْن َسَواِء السا

 .3"ِمَن اْلِكَتاِب يُ ْؤِمُنوَن بِاْلِجْبِت َوالطااُغوتِ 
وقد بُت بأف اظتقصود من الطاغوت يف اآلتُت بقولو: "وقد أخرب اهلل عن اليهود بأهنم 

 .4لشيطاف والوثن والكهاف والدرىم والدينار"عبدوا الطاغوت وىو اسم جنس يدخل فيو ا
فبُت رزتة اهلل عليو بأف اليهود ال يعبدوف اهلل، بل يستكربوف عن عبادتو، فهم معطلوف 

كذّٔم يف قصدىم لعبادة  بدوف للشيطاف، كما قرر ابن تيميةلعبادة اهلل، متبعوف ألىوائهم عا
ف عبادهتم إمنا تتجو ظتعبودىم اظتتصف بالصفات اهلل تعاىل إذ قالوا: ؿتن نقصد عبادة اهلل، وبُت أ

اليت وصفوه ّٔا من الفقر والبخل والعجز، ىذه الصفات اليت إمنا تصدؽ على الشيطاف، إذ يتنزه 
اهلل عنها، قاؿ رزتو اهلل: "والرسوؿ واظتؤمنوف ال يعبدوف ىذا اظتعبود اليت تعبده اليهود، فهو منزه 

جهة كونو معبودا عتم، منزه عن ىذه اإلضافة، فهو ليس عما وصفت بو اليهود معبودىا من 
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معبودا لليهود وإمنا يف جبالهتم صفات ليست يف صفاتو زينها عتم الشيطاف فهم يقصدوف عبادة 
 .1اظتتصف بتلك الصفات وإمنا ىو الشيطاف"

 عبادة الكواكب: -7
الكونية من دوف  تأثر اليهود باألمم الوثنية اليت تعبد الكواكب والشمس والقمر والظواىر

اهلل تعاىل، وقد ثبت ذلك يف كتأّم يف أكثر من موضع، منها ما جاء يف سفر حزقياؿ: "ُُثَّ أَتى 
ذَبح، ؿَتُو سَتَسٍة 

َ
، َبَُت الرّْواِؽ واظت يب ِإىل داِر بَيِت الرَّب الدَّاِخِليَّة، فِإذا ِعنَد َمدَخِل َىيَكِل الرَّبّْ

 َىيَكِل الرَّبّْ وُوجوُىهم ؿتَو الشرؽ، وُىم َيسُجدوَف لِلشَّْمِس ؿَتَو وِعشريَن َرُجاًل ُظهوُرىم ِإىل
 .2الشَّْرؽ."

والقمر: "َوينُشروهَنا ُُتاَه الشَّمِس  جاء يف سفر إرميا ما يثبت عبادهتم للشمس اكم
ىا وَسَجدوا عَتا، فال والَقَمِر وُكلّْ قُػوَّاِت السَّماَء الَّيت َأَحبُّوىا وَعَبدوىا وساروا َوراَءىا وآلَتَمسو 

 .3ُُتمُع وال ُتدَفن، وَتكوُف زِباًل على َوجِو اأَلرض."
اَل َتْسُجُدوا  وقد حـر اظتوىل عز وجل عبدة الشمس والقمر والكواكب بقولو: "

ْمِس َواَل ِلْلَقَمِر َواْسُجُدوا لِلاِو الاِذي َخَلَقُهنا ِإْن ُكْنُتْم ِإيااُه تَ ْعُبُدونَ   .4"ِللشا
أف يف القرآف الكرمي الرد على الذين عبدوا الكواكب  -رزتو اهلل–كما بُت ابن تيمية 

وأشار إىل أف  -عليو السالـ-والشمس والقمر وذلك يف خطاب اطتليل إماـ اضتنفاء إبراىيم 

                                                           
دمي: ػتمد السيد اصتلنيد، مؤسسة علـو ابن تيمية، دقائق التفسَت اصتامع لتفسَت ابن تيمية، رتع وتق -1
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ىؤالء العبدة ىم من الصابئُت اظتشركُت الذين علماؤىم الفالسفة اليونانيوف وقد اختذوا األصناـ 
 .1ور الكواكب وطبائعهم، فكاف ذلك من أعظم أسباب عبادة األصناـ"على ص

 ثالثا: نقد اعتقاد اليهود في صفات اهلل تعالى:
ىناؾ العديد من النصوص التوراتية اليت تثبت هلل تعاىل صفات الكماؿ واصتالؿ، ولكن 

، العليايف نفس الوقت ىناؾ الكثَت من النصوص اليت تنتقص من جالؿ اهلل تعاىل وصفاتو 
وسنذكر يف اآليت بعض ىذه النصوص اليت فيها افًتاءات على الصفات اإلعتية وكيف رد عليها 

 .-رزتو اهلل–ابن تيمية 
 : والبخل والتعب بالفقر واتهامواهلل  االفتراء على - أ

نا َلَقْد َسِمَع اللاُو قَ ْوَل الاِذيَن قَاُلوا إِ فقد ثبت يف القرآف الكرمي ىذه حيث قاؿ تعاىل: "
، ويف ىذا يقوؿ ابن تيمية: "أما التوحيد، فإف اليهود شبهوا اطتالق 2"اللاَو َفِقيٌر َوَنْحُن َأْغِنَياءُ 

باظتخلوؽ فوصفوا الرب سبحانو بصفات النقص اليت خيتص ّٔا اظتخلوؽ، فقالوا أنو فقَت وخبيل، 
اهتاـ رة آؿ عمراف على ، واستدؿ رزتة اهلل عليو باآلية السابقة من سو 3وأنو تعب وغَت ذلك"

َوقَاَلِت اْليَ ُهوُد َيُد اللاِو َمْغُلوَلٌة ُغلاْت أَْيِديِهْم َولُِعُنوا ِبَما قَاُلوا اهلل تعاىل بالفقر، وبقولو تعاىل: "
وبالتوراة نفسها على  على اهتامو تعاىل بالبخل،  4"َبْل َيَداُه َمْبُسوطََتاِن يُ ْنِفُق َكْيَف َيَشاءُ 

                                                           
 .446، ص: 2ابن تيمية، الفتاوى، ج:  -1
 .181آؿ عمراف:  -2
، 1991 ، 2، ط: 4ج:  جامعة اإلماـ ػتمد بن سعود اإلسالمية، ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، -3

 .78ص: 
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واَنَتهى اهلُل يف  : "1على اهلل واهتامو بالتعب، وقد ساؽ النص اآليت للداللة على ذلكاالفًتاء 
 .2الَيوـِ السَّاِبِع ِمن َعَمِلو الَّذي َعِمَلو، وَاسًَتاَح يف الَيوـِ السَّاِبِع من ُكلّْ َعَمِلو الَّذي َعِمَلو"

  االفتراء على اهلل واتهامو بالبكاء والحزن والندم: - ب
اضتزف جاء يف العهد القدمي ما ىذه الصفات رتيعا يف التوراة اليهودية، فعن وقد وردت 

ويف نص آخر ؾتد: " ورَأى الرَّبُّ أَفَّ  ، 3نصو: "يَقوُؿ الرَّّب: ال َدواَء ضتَِسَريت فِإفَّ قَػْليب يفَّ َسقيم"
ا ىو َشرّّ َطواَؿ يَوِمو، َشرَّ اإِلنساِف قد َكثُػَر على األَرض وأَفَّ ُكلَّ ما يَػَتصوَّرُه قَلُبو مِ  ن أَْفكار ِإمنَّ

ـَ الرَّبُّ على أَنَّو َصَنَع اإِلنساَف على اأَلرض وتَأسََّف يف قَلِبو"  .4فَنِد
 .5ويف الندـ ؾتد النص اآليت: " فَعَدَؿ الرَّبُّ عِن اإِلساَءِة الَّيت قاَؿ ِإنَّو يُنزعُِتا ِبَشعِبو"

اظتشينة بقولو: "اليهود الذين يصفونو بالبكاء  ويرد ابن تيمية على رتلة ىذه الصفات
واضتزف وعض اليد حىت جرى الدـ ورمد العُت وباللغوب والفقر والبخل وغَت ذلك من النقائص 

 . 6اليت جيب تنزيو اهلل تعاىل عنها، سبحانو وتعاىل عما يقوؿ الظاظتوف علوا كبَتا"
 نسبة الولد هلل تعالى: - ت

 قد اختذ عزيرا ولدا، وىذا ما أشار إليو القرآف الكرمي، زعمت فرقة الصدوقيُت بأف اهلل
 .7"َوقَاَلِت اْليَ ُهوُد ُعَزيْ ٌر اْبُن اللاوِ حيث جاء يف سورة التوبة قولو تعاىل: "

                                                           
 .233، ص: 4ابن تيمية، اصتواب الصحيح، ج:  -1
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ويف سفر التكوين نصوصا تثبت هلل تعاىل الولد، فلو غتموعة من الذكور تزوجت 
اصتسم ىم اصتبابرة: "وَلمَّا اَبَتَدَأ النَّاُس حسنوات اآلدميُت، وأؾتبوا منهن نسال ديتاز ببسطة 

ِاسَتحَسَن بَنو اهلِل بَناِت النَّاس. فَاختََّذوا عَتم ِنساًء من  َيكثُروَف على َوجِو اأَلرض، وُولَد عَتم بنات،
ُف األُُمو ِمَئًة فقاَؿ الرَّّب: ))ال تَػثُبُت ُروحي يف اإِلنساِف ِلألَبَد، ألَنَّو َبَشر، فتكو  رَتيِع َمِن اْختاروا.
وكاَف على اأَلرِض َجباِبَرٌة يف تِلَك االألُـ، وبَعَد ذلك أَيضًا حَُت َدَخَل بَنو الَلِو  وِعشريَن َسَنة((.

ْعروفوَف ُمنُذ الِقَدـ"
َ
 .1على بَناِت النَّاس فَوَلْدَف عَتم أَوالًدا، ُىُم األَبطاُؿ اظت

بأف طائفة الصدوقيُت ىي اليت قالت ّٔذه وقد أشار ابن تيمية إىل ىذا االفًتاء، وقاؿ 
، وزعمت بأف عزير ىو ابن هلل تعاىل، وقد اورد رزتو اهلل حكاية عن افًتائهم قولو تعاىل: 2اظتقولة

َوقَاَلِت اْليَ ُهوُد ُعَزيْ ٌر اْبُن اللاِو َوقَاَلِت الناَصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن اللاِو َذِلَك قَ ْوُلُهْم بَِأفْ َواِىِهْم "
 .3"ُيَضاِىُئوَن قَ ْوَل الاِذيَن َكَفُروا ِمْن قَ ْبُل قَاتَ َلُهُم اللاُو أَناى يُ ْؤَفُكونَ 

 خاتمة:
يف نقد عقيدة األلوىية يف  -رزتو اهلل–ويف ختاـ البحث يتبُت لنا أف منهج ابن تيمية 

لوىية فهو ينقد عقيدة األالديانة اليهودية تقـو على منهجو يف تقرير التوحيد اإلسالمي، 
مبا تقرر عنده يف التوحيد اإلسالمي حوؿ عقيدة األلوىية وما خيص الذات اليهودية انطالقا 

 اإلعتية ذاتا وصفات.
فالتوحيد عند ابن تيمية ال يكوف إال بتوحيد اهلل يف ربوبيتو وألوىيتو وأشتائو وصفاتو، 

اهلل الكذب، كما تنسب من وىذا ما مل يكن يف الديانة اليهودية اليت تشرؾ باهلل وتفًتي على 
 األقواؿ واألفعاؿ ما يطعن يف ربوبية اهلل الكاملة إعتيتو الشاملة ويف صفاتو العليا وأشتائو اضتسٌت.
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ويف تصدي ابن تيمية عتذه االفًتاءات ودفاعو عن التوحيد الكامل والشامل، مل خيرج ابن 
بعض  يف بعض األحياف إىلتيمية عن حدود النصوص القرآنية واألحاديث النبوية، مشَتا 

النصوص التوراتية اليت تثبت التحريف والتأيل على اهلل تعاىل واطتدش يف ألوىيتو الكاملة 
 والشاملة.
 



732 

 مصادر المسيحيةو مخطىطات البحر الميث

 أسمهان بىعيشةأ. 

 جامعة باجنة

 الملخص :
وؿ عالقة سلطوطات البحر ادليت بالكنيسة ادلسيحية ح ال زالت اآلراء متباينة

الصدؽ و  جدال كبريا بني من حياوؿ أف يعقد الصلة بني معلم احلقو  الزاؿ صراعا، و األصلية
يوحنا ادلعمداف أو يعقوب أخ و  بني ادلسيح تارةو  ادليت ادلشار إليو يف سلطوطات البحر

رغم ، ادلسيحيةو  بني من ينفي أي صلة بادلسيح، و تارة أخرى -حبسب األناجيل -ادلسيح 
أفكار أصحاب ادلخطوطات مع الكنيسة األوىل و  طقوسو  أف الرباىني على تشابو معتقدات

الىوتيني ادلسيحيني إىل نفي يف خضم ىذا اجلدؿ سعى ال، و عند مؤرخي ادلسيحية أرجح
البيئة و  أف التشابو ال يعدو سوى أف يكوف بسبب اشًتاؾ النحلتني يف الوسط، و ىذه الصلة

حبث ىذا ادلوضوع بالسعي للًتويج ألفكار هتز و  عمل على دراسة نمكما اهتموا ،  اليهودية
  ادلاؿ .و  اجملتمع ادلسيحي بغرض ربقيق الشهرة

Summary: 
Yet seen the divergence on the relationship of the 

manuscript of the Dead Sea and the early church, is still a great 
debate between those who try to maintain the link between the 
truth teacher referred to the Dead Sea and between Christ, and 
sometimes John the Baptist or Jacob the brother of Christ - 
according to the Gospels - at other times, and between those 
who deny any connection with Christ and Christianity, although 
the evidence of the similarity of beliefs , rituals and ideas 
owners of manuscripts with the early church is most likely, in 
the midst of this controversy, Christian theologians have sought 
to deny such a link, and that the similarity nothing more than to 
be due to the involvement of these two communities in Jewish 
environment, and also accused the work on the subject to try to 
shake off the ideas of the Christian community to achieve fame 
and money. 
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 المقدمة :
غري أف كل ىذه ادلدة ، مرت سنوات طويلة على اكتشاؼ سلطوطات البحر ادليت

، نادرةو  بعيدا عن اخللفية الدينية إال يف حاالت قليلةمل زبضع للدراسة العلمية ادلوضوعية 
مي بعضهم ر  و  التقليل من قيمة أحباثهم العلميةو  تعرضوا فيها للتشويوو  قاـ هبا بعض العلماء

ىو ما ، و تهمأما أغلبهم فقد قرر الدخوؿ يف صف ادلنظومة الالىوتية حىت ال ي  ، باجلهل
زلاولة ، و الكنيسة األوىل يف القدسو  تداوؿ عالقة ادللفوفات بادلسيحيةأدى إىل إقصاء 

من أعضاء و  كما سعى بعض العلماء ادلرموقني،  إحلاؽ الوثائق قصرا بالقرف الثاين قبل ادليالد
 Burrows 1ترصبة ىذه ادلخطوطات من أمثاؿ و  فرؽ البحث ادلخولة بدراسة

ادلسيحية األوىل رغم و  وغريىم إىل قطع الصلة بني ىذه ادلخطوطات GezaVermes2و
كتاهبما خديعة   R.Leighو M.Baigentنشر  كماالنحلتني.اعًتافهم بالتقارب اجللي بني 

تساءال كيف لثلة من العلماء الكاثوليك أف ربتكر ىذه و  سلطوطات البحر ادليت
ألهنا ادلسيحية صراحة بالتماطل يف نشرىا  حراس العقيدةو  اهتما الفاتيكافو  ؟ادلخطوطات

 . تضع روايات الكنيسة الرمسية عن العقيدة ادلسيحية يف مأزؽ
ادعت ، و 1991 سنة ها إال يفأغلب فلم ينشر 1947يف  دلخطوطاتا رغم اكتشاؼو 

الدوائر ادلسيحية أف نشرىا يف العلن دليل على عدـ تشكيلها خطرا على الالىوت بذلك 
دلاذا تأخر و ؟ تعاليم ادلسيحو  البحر ادليتفهل ىناؾ عالقة بني تعاليم سلطوطات ، ادلسيحي

 ؟ ىذه ادلخطوطات ا حقيقةمو ؟ نشرىا
  

                                                           
 . wikipedia( الىويت أمريكي ومن ادلشاركني يف دراسة ادلخطوطات 9881-9181) -1
الىويت رلري وأستاذ جامعة أكسفورد من أصوؿ يهودية سبسحا والديو ليعود ىو  (9191-9192) -2

 .wikipediaومن ادلختصني بدراسة سلطوطات البحر ادليت . 9191إىل اليهودية يف 
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 اكتشاف المخطوطات :
مث ، 1947يعود فضل اكتشاؼ ادلخطوطات إىل صيب من البدو الفلسطينيني يف

 ويعد، Roland de Vaux 1يف مقدمتهم و  توالت االكتشافات دبساعدة علماء األثار

الذي عثر  11الكهف ، و سلطوطة 380الكهف رقم أربعة أىم الكهوؼ حيث عثر فيو على 
قد مت توزيع سلطوطات ، و نصوص سليمة سباماو  فيو على سلطوطات شبيهة بالكهف األوؿ

القديس مرقص يف  ديرقدس و بني اجلامعة العربية يف ال 1947الكهف األوؿ ادلكتشفة عاـ 
 2. القدس أنداؾ

ات اليت مت العثور عليها يطلق اسم سلطوطات البحر ادليت على رلموعة ادلخطوطو 
 داخل كهوؼ اجلباؿ الواقعة غريب البحر ادليت يف مناطق قمراف 1956و 1947 بنيفيما 

 مسادا على بعد عدة كيلومًتات من أرحيا.و  عني جديو  خربة مريدو  مربعاتو 
 وكانت ىذه ادلخطوطات خاضعة دللكية األردف غري أف نشوب احلرب بني إسرائيل

كذلك متحف ، و اإلسرائيليةلسيطرة أدى إىل سقوط الضفة الغربية ربت ا 1967العرب يف و 
مل يفلت من ىذا ادلصري سوى ادلخطوطة النحاسية ألهنا  ، و القدس الذي بو ادلخطوطات

 3 كانت يف عماف أنداؾ .
ما يدؿ  وى، و فخارياتو  ودلا بدأت احلفريات دلت التنقيبات على بقايا جدراف

الرومانية و  احلقبة اليونانيةوجدت نقود عديدة تعود إىل كما ،  منظمةو  على صباعة كبرية
 4 ـ. 68-67احلرب ضد روما  خاصة فًتة

                                                           
( أب دومينيكي فرنسي ورئيس الفريق الدويل ادلكلف بدراسة ادلخطوطات ومدير 9112-9119) -1

 Wikipédiaمدرسة الكتاب ادلقدس واآلثار الفرنسية بالقدس . 
 11-18ص ص.، (9118، دار الثقافة: القاىرة، )2ط، ادلدخل إىل العهد القدًن :صمويل يوسف -2 

أىل الكهف قراءة يف : وانظر بالتفصيل قصة االكتشاؼ على سبيل ادلثاؿ ال احلصر ىالة العوري
 (9111، رياض الريس للنشر والكتب: )بريوت، 9ط، سلطوطات البحر ادليت

 .91، 91ص ، مكتبة الشروؽ، سلطوطات البحر ادليت :أضبد عثماف -3 
 . 91-92ص ، 9ج، (9111، الرابطة الكتابية :)بريوت، 9ط، كتابات قمراف: بولس الفوغايل -4
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 اإلسرائيليعرض أجزاء من لفائف البحر ادليت يف القدس يف ادلتحف ت   1965ومنذ 
بعض احلرب ادلستخدـ يف الكتابة هبت بدرجة كبرية حىت أف ، و يف جناح يسمى مزار الكتاب

احلروؼ ظهرت بوضوح عندما مت  غري أف، اجملردةاحلروؼ صارت ال ديكن قراءهتا بالعني 
كاف أوؿ من استخدـ ىذا الفلم ىو برنامج ، و تصويرىا بفيلم حساس لؤلشعة ربت احلمراء

 1تصوير األرض باستخداـ أجهزة التصوير يف الفضاءو  الفضاء كطريقة لدراسة

  : البحر الميتعالقة األسينيين بمخطوطات 
يف مقاؿ لو يتمم ما كتبو عن ادلخطوطات يف سنة  Edmund Wilson2  كتب

 L’Archéologie et Lesيف كتابو  Roland De Vaux األب فأشار إىل أف، 1955
manuscrites de La Mer Morte  أشار  ذيناألسينيني ال إىلادلخطوطات تعود أف  أكد

أف ىذه اجلماعة سكنت تلك ، و ـ(100-37سيفيوس مؤرخ اليهود ) فالفيوسيوو  فيلوفم إليه
منذ هناية القرف الثاين قبل ادليالد إىل -ادلؤرخ الروماين- Plineادلنطقة حبسب ما أشار إليو 

ادلخطوطات حفظت يف تلك ادلغارات من أجل إبعادىا ىذه ف على األرجحفا، و ـ68غاية 
 3 عن الروماف .

القمرانية إىل من األوائل الذين نسبوا ادلخطوطات  Dupont-Sommer4 يعدو 
 les Ecrits Esséniens découverts près deكتابو   يفطائفة األسينيينو بدايات ادلسيحية 

la Mer Morte شكالية وجود إ، و علم الصدؽ الوارد ذكره يف ادلخطوطاتدل تطرؽ فيو الذي
                                                           

وليم وىبة  :ترصبة، تاريخ الكتاب ادلقدس منذ التكوين وحىت اليـو: ستيفن ـ .ميلر وروبرت ؼ .ىوبر -1
 .991ص ، (9118، دار سيوبرس: القاىرة، )ووجدي وىبو

لو كتاب عن  وThe New Yorker  أديب وسلتص يف الشؤوف اآلسيوية يف جريدة ناقدصحفي أمريكي و -2
 The Dead SeaScrolls :ادلخطوطات بعنواف

3_ Edmund Wilson: « The Dead Sea Scrolls 1969 », The New Yorker, March 22, 
1969, p 45  

بالقدس ومفسر  واآلثارمستشرؽ وأستاذ السوربوف عضو مدرسة الكتاب ادلقدس  0011-0093 -4
كاف  ،  للكتاب ادلقدس ودارس دلخطوطات البحر ادليت وسلتص يف النقوش الفينيقية واآلرامية والعربية 

   20، وأسد رستم ص Wikipidiaكاىنا مث نزع عنو ثوب الكهانة 
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ة طوائف عالقحوؿ نظريات أخرى  أبعد أييكوف قد هبذا و  وادلسيحية عالقة بني االسينيني
غري ، و أف معلم الصدؽ مات شهيدا Dupont كما اعتقد،  أخرى هبذه ادلخطوطات

التحرر يف رلاهبة السلطة و  مستبعد أف يكوف األسينيني قد أصيبوا أيضا بعدوى الوطنية
مقتنعا بأف صباعة  Dupont ظل، و قرب انتهاء األزمنةو  كما أمنوا بادلسيحانية،  الرومانية

ماؿ العلماء منذ اخلمسينات إىل أف و  1.ادلسيحية الناشئة أنداؾعلى قمراف تركت بصماهتا 
يف خرائب ادلستوطنة القريبة ىي ذات صلة و  صبيع ادلخطوطات ادلوجودة يف الكهوؼ

كسبت يف الوقت نفسو فكرة ربديد أف األسينيني ىم السكاف القدماء لقمراف ، و مشًتكة
 يرى أنو أكثر منطقيةو  1977الذي يؤكد عليو منذ  GezaVermesىو رأي و ) قبوال عاما

وحياوؿ ربط فريق قمراف بالفريسيني  يشكك بعضهم ىذه األياـ بالنظرية األسينية، و واقعية(و 
  2أو القنائني أو ادلسيحيني اليهود.، أو الصدوقيني

يف إحدى مصادره فيلوف وصفهم ، و عن مسادلة ىذه اجلماعة قد عرب يوسيفيوسو 
يف موضع أخر يذكر بأهنم ال يسافروف من ، و سبارس العالجمسادلة ماعة يهودية مصرية جب

ادلعاجلني   ادلسيحيةتاب كما أنو ومنذ أوسابيوس القيصري وصف ك  ،  غري ضبل السالح
 3 .اإلسكندريةيف  حيةسيكجماعة م

طائفة  على أف األسينيني 1980منذ  دافع كثري من أعضاء الكنيسة احملافظوفو 
 4 الكنيسة .ب أي عالقة لآلسينيني كما نفوا،  وجدت يف الفًتة السابقة للمسيحية

                                                           
1- Simon Marcel: A. Dupon-Sommer: Les Ecrits Esséniens découvert près de la 
mer morte, in Annales, économies société civilisation, 17annés, n2, 1962, pp374-
376.  

دمشق ، )1ط، سهيل دكار :ترصبة وقدـ لو، النصوص الكاملة دلخطوطات البحر ادليت :غيزا فرـي -2
 .44- 43ص، (2006دار قتيبة /: وبريوت

3_ Batch Cristophe: « Le pacifisme des esséniens un mythe historiographique »Revue 

de Qumrân, 2004, 83, 21/3 
4 _ Gerald Messadié: GesSources, (Paris: Robert Laff, 1989), p54. 
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انفصلوا عن الذين  وىناؾ إشارات قوية على عالقة ىذه اجلماعة بتالميذ النيب إشعيا
حيث عثر على كثري راحوا يعدوف الطريق يف الربية جمليء ادلخلص عند أخر األياـ ، و اليهود

وىناؾ من يرى بأف  .كانوا يفسرونو تفسريىم اخلاص الذي احتفظوا بو، و من كتاباتو
سلطوطات قمراف ىي جلماعة يهودية متطرفة تعرؼ باسم سيكاري كانت تسكن يف منطقة 

 1ادلاسادا.و  البحر ادليت عند عني اجلدي

 في ثرات آباء الكنيسة:البحر الميت مخطوطات 
أنو استخدـ سلطوطة -من آباء الكنيسة  -ف الثالث ادليالدي ذكر أورجيانوسيف القر 

يف القرف التاسع ، و يونانية كانت عنده زلفوظة يف جرار يف كهوؼ قرب أرحياو  عربية
رئيس  بكتابة رسالة إىل سرجيوس -أب يف الكنيسة الشرقية -دي قاـ تيموثاوس األوؿادليال

أساقفة عيالـ أشار فيها إىل عدد كبري من ادلخطوطات العربية اليت وجدت يف كهف قرب 
األمر بف من أخرب ثيموتاوس األوؿ بأالكرسي األنطاكي  أسد رستم مؤرخ وأضاؼ 2أرحيا.

أف راعيا عربيا شاىد كلبو يدخل إىل ، و ين من اليهود الذين يثق بكالمهمىم بعض ادلهتد
 ىل أورشليمفصعد إ، بخيرج منو فتبعو إليو فإذا بو أماـ رلموعة من الكتال و  ىذا الكهف

كد أ، و ريىاغو  فنزؿ كثريوف منهم إىل الكهف فوجدوا كتبا من العهد القدًن، أخرب اليهودو 
موقف النصارى من نصوص العهد  يؤيدبني ىذه الكتب ما  واوجد ادلهتدوف اليهود أهنم

 4. 3القدًن يف جدذلم مع اليهود

                                                           
 . 90-89، 19ص ، سلطوطات البحر ادليت :أضبد عثماف -1
 :ربرير، قصة الكتاب ادلقدس )كل ما تريد أف تعرفو عن الكتاب ادلقدس(: خروفآؼ.ؼ.بروس و  -2

، دار الثقافة اذليئة القبطية للخدمات االجتماعية: القاىرة، )1ط، ندى بريدي :فيليبو سايل كومفرت ترصبة
 120ص، (2012

3
 - Barthelemy .D.and Milik, J .T: Discovery in the Judeaean Desert, (1955), 1, 88, 

n.4 ;Eissfeld .O.Der Anlass Zur Entdeckung der HohleundihreAhnlicheVorgange, 
Th, lit, Zeit, 1949, 597-600Testamentus, 1951, 44  

 . 30ص  (1990، ادلكتبة البولسية :)بريوت، 2ط، سلطوطات البحر ادليت: أسد رستمعن  نقال
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إىل ملك اخلزر اليهودي يف جنوب  وكتب حسداي بن شريوت يف القرف العاشر
أهنم ، و ؽ.ـ 586ذلك يف و  أف اليهود خبأوا كتبهم يف كهف عند السيب البابلي، روسيا

وجده شللوء  أف أحد اليهود، و يف ىذا الكهفعلى الصالة  يواظبواعلموا أوالدىم أف 
 1 الكتب فأخرجها .ب

 :الميتالبحر  مخطوطاتنشر 
جلدؿ الذي أثاره نشر سلطوطات قمراف؟ يكمن سبب اجلدؿ يف أف بعض اما 

بعد ثالثوف عاما و  ؟1991يف  إالمل تنشر أبدا 4رقم  يف ادلغارة1952الوثائق اليت اكتشفت عاـ 
 نشرىا ال يزاؿ العامل ال يعرؼ بدقة ما ىي طبيعة النصوصو  قراءة النصوص من توزيع مهاـ

األمر الذي أيقظ الشكوؾ حوؿ وجود أمر قد ديس ، اليت وقعت يف أيدي بعض الباحثني
 2 ادلعتقدات الراسخة .

بقي ..." :-نشرىاو  و ىو من ادلختصني دبخطوطات قمراف-GezaVermesيقوؿ 
ف للنشر ادلبدئي مفيد أف نالحظ أف ثلث النصوص اخلاضعة اآل، و نصا مل تلمس سباما 279

 3..." 1991قد ظهر للناس منذ 
حيث جاءت ، ما تدفق من الكهف رقم أربعة يشكل ربديا لدراسة العهد القدًنو 

السؤاؿ ، و متفقة يف كل نقاطها األساسية مع النسخة السامرية رقاع األسفار اخلمسة للتوراة
السامرية ادلرفوضة من  الذي يطرح نفسو كيف لطائفة يهودية متزمتة أف تعتمد على النسخة

 4اليهودية ؟

                                                           
1-Serget, S, Ein Alter Bericht Uber den Fund Hebraischer Hand schriften in 
einerHohle: ArchivOrientalni, 1953, 263-269 . 

  31ص ، سلطوطات البحر ادليت :أسد رستم :نقال عن
دار  :)سوريا، 1ط، موسى اخلوري: ترصبة، التوراة كتابات ما بني العهدين: دوبونصومر ومارؾ فيليلنكو -2

 28ص، (1998، الطليعة
، دار قتيبة: )سوريا، 1ط، سهيل زكار: ترصبة، النصوص الكاملة دلخطوطات البحر ادليت :غيزا فرـي -3

 .83ص ، (2006
، دار رياض الريس: )بريوت، 1ط ، أىل الكهف قراءة يف سلطوطات البحر ادليت: ىالة العوري -4
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 لمخطوطات :لتأريخ ال
واحدا من طبقت فحوص القياس باألشعة الكربونية أوال على القماش الذي غلف 

نتيجة تطور التقنيات يف ، و ـ 33كاف التاريخ الذي اقًتح ىو ، و 1951يف  اللفائف مبكرا
يعرؼ باسم الطيف التسعينات مكن من إخضاع شباف سلطوطات للفحص بواسطة ما 

بشكل قد تبني أف ستا منها ترقى إىل ما قبل ادلسيحية ، و أ.ـ.س() التدرجيي اجلماعي أو
القرف األوؿ ادليالدي و  اثناف فقط تًتاوحاف وسطيا فيما بني القرف األوؿ قبل ادليالد، و مؤكد
 200 فيما بنيقمراف  خالصة القوؿ حيدد الرأي العاـ للباحثني تاريخ سلطوطات، و األوؿ
تمل عودة تارخيو إىل القرف الثالث قبل مع وجود جزء يسري من النصوص حي، ـ 70و ؽ.ـ

 1ادلهم ىو اجلزء األعظم من ادلواد ادلتوفرة يعود إىل القرف األوؿ قبل ادليالد .، و ادليالد
 :ألولىعالقة مخطوطات البحر الميت بالمسيحية ا
 Johann Georgاألسيين على يد يف القرف الثامن عشر انتشرت فكرة ادلسيح 

Wachter ،حيث ذىب إىل أف ادلسيح تلقى تعليمو بينهم كما أخذ عنهم مبادئ الطب 
الطبية  اإلسعافاتاستطاع أف ينجو من الصلب بفضل و ، معجزاتو تحقيقالعالج لو 

مث بدأت تنتشر قصص عن استمرار حياة ، لؤلسينيني دلا امتازوا بو من معارؼ يف ىذا اجملاؿ
 2زواجو من مرًن اجملدلية .و  ادلسيح

ف يف الذين ال يؤمنوف بألوىية ادلسيح أ قسيس ادلوحدين Powell Davies كتبو  
 The كما صنف كتابا أمساه،  أعظم اعًتاض على صحة العقيدة ادلسيحية دروج البحر ادليت

meaning of the Dead SeaScrolls ضمنو هتجما شديدا على علماء الالىوت يف ، و
مث قاؿ متحديا أف نصوص قمراف ، التضليلو  واخلداع اليات ادلتحدة واهتمهم بادلداىنةالو 

 3، توجب إعادة النظر يف جذور ادلسيحية
                                                                                                                                        

 .20ص، (2000
 .43 -42ص، النصوص الكاملة دلخطوطات البحر ادليت :غيزا فاـر -1

2_ Jorg Frey: Qumran et le Nouveau Testament, problèmes de méthodologie et 
exemples concrètes, conférence donné à l’institut catholique de paris, 9juin 2009, p3.  

 .80-79ص ، سلطوطات البحر ادليت وصباعة قمراف :أسد رستم -3
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ىو من أىم أعضاء الفريق الدويل ادلشكل يف بداية و  Jhon Marc Allegro كتبو 
عشروف عن عدـ نشر سلطوطات قمراف بعد مرور ، االكتشاؼ من أجل ربقيق ادلخطوطات

سعى من خالؿ مقالو ادلنشور يف رللة ، و عن اجلهات ادلتخوفة من نشرىا تساءؿ، و عاما
Harper كما ،  أصلية العهد اجلديدو  عن تساؤالت صادمة حوؿ أصوؿ ادلسيحية اإلجابة
أبدى درجة عالية من  الذيوترصبة ادلخطوطات  يف فريق العلماء ادلكلف بتحقيق شكك
كاف ، و ثري من الشكوؾ حوؿ ادلعتقدات الرئيسية للكنيسة ادلسيحيةىو ما أثار الك، و التكتم

 1 .ذبذبا لدى الالىوتيني ادلسيحيني أف ىذا االكتشاؼ سيخلق تواضحا 
يردد أنو يعمل على إبراز األصوؿ  André Dupont-Sommerويف كل أحباثو بقي 

كما اقر ،  مسيحيأف العهد القدًن اليهودي يعلن عن عهد جديد ، و األسينية للمسيحية
لكن مع ىذا ىناؾ اختالفات ، و الربو  معلم احلقو  بأف ىناؾ أوجو تشابو كبرية بني ادلسيح

أف ادلسيحية مل تنمو وتنتشر هبذه السرعة إال بفضل الًتبة اخلصبة ، و ادلسيحيةو  بني االسينية
أف ىذه األخرية  الكنيسة األوىل إىلو  بل وتوصل بادلقارنة بني األسينية، اليت ىيأهتا األسينية

طريقة و  معتقداهتاو  طقوسهاو  ليست سوى حركة اسينية أخذت عن احلركة األـ نظامها
  2 تصوفها وروحانياهتا .و  تفكريىا

بل من الطوائف ، فقط أف ادلسيحية مل زبرج من أحشاء األسينية Dupont ويقرر
، ادليالدي قبل ادليالد األوؿوادلنتشرة بكثرة يف فلسطني يف القرف  ادلتعددة ادلتأثرة باألسينية

على مدى أمهية مكتشفات كد يؤ و ، نصنف ضمنها حركة يوحنا ادلعمدافاليت ديكن أف و 
كما يدرج ادلسيحية يف خانة احلركة اليهودية ،  قمراف إليضاح الرؤيا حوؿ أصوؿ ادلسيحية

 التقاليد الدينيةو  ىو ما دفع علماء األدياف إىل ربط الصلة بني ادلسيحية، و الفلسطينية أنداؾ
، اذليلينيةو  فإف ادلسيحية أخذت من منبعني مها اليهودية Dupont حسبو ، األدبية اليهوديةو 

الوقت نفسو  يف، و فادلسيحية كاف عليها أف تظل مرتبطة حبركة أصلية يهودية فلسطينية

                                                           
1_ jhon Marco Allegro: The untold story of the dead sea scrolls, Harper, aout 1966. 
2_ 

Florentino Garcia Martinez: André Dupont- Sommer et les Manuscrits de la mer 

Morte, comptes rendus des séances de l »Académie des inscriptions et Belles - 
lettres, 147 e année, N4, 2003, p 1431-1432. 
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 ىو كيف أثرتو  لكن ىذا التفسري بدوره يضع ادلسيحية يف مأزؽ، و اكتسبت صبغة ىيلينية

 1الديانة اليهودية ؟و  اذليلينية على حركة يهودية معروفة خبضوعها للتقاليد

شلا بعث  كتابو عن ادلخطوطاتو  بفضل مقاالتو ضجة Edmund Wilsonوقد أثار 
الشك يف اجلماىري ادلسيحية أنداؾ من أف يكوف ىذا االكتشاؼ ليس فقط مثريا للشبهات 

نوايا الفريق الدويل و  بل أيضا مشككا يف نزاىة، وحدة اإلدياف ادلسيحيو  حوؿ ادلعتقدات
اجلماىري ادلسيحية مرتابة  جعل ىو ما، و الًتصبة للمخطوطاتو  القائم على عملية التحقيق

ألف الفريق ادلكلف بالنشر سيعمل جاىدا من أجل عدـ ، يف كل ما يصدر من ترصبات
ادلسيحي حوؿ تفرد الديانة رغم تطمينات رجاؿ الدين و  .مع ادلعتقدات ادلسيحيةالتعارض 
فإف عدد كبري من ادلتابعني لقضية ادلخطوطات مل يتواىن عن التساؤؿ كيف ، ادلسيحية

ربمل يف نفس الوقت كثريا من مالمح صباعة ؟ و تكوف ادلسيحية ديانة منبثقة عن اليهودية
ف و اندفع الكثري ما ك،  كلها النهائي سلتلفة سباما عنهمامع ىذا أصبحت يف ش، و قمراف

العهد اجلديد يف نسختو السبعينية و  للمقارنة بني ادلخطوطات العربية يف الًتصبة اإلنكليزية
السامي  إلدراؾ أف ىناؾ الكثري من االختالؼ بني األدب، اليونانية ادلتداولة يف لغات عدة

 لتشكيك يف أمانة الرسلأدى إىل ا شلا، وبني اليونانية القددية الذي ظهرت فيو ادلسيحية
 2 خاصة بولس .و 

األوامر اليت  حوىبأف نص لفيفة اذليكل  YgaëlYadin اإلسرائيليالربوفيسور  رأىو 
ىو ما يدخلها يف دائرة الكتابات الرؤيوية ، و -عليو السالـ-أمالىا اهلل مباشرة على موسى

اليت  اليهودية اليت صبغت صبلة الفكر األسيين شأهنا يف ذلك شأف باقي الكتابات اآلسينية
ىذه الكتب الغري معًتؼ ، حىت أدـو  اخنوخعزرا و و  إبراىيمو  وجدت يف قمراف كرؤيا موسى

حفظت من طرؼ عدد كبري من و  بلتق  ، ادلرفوضة يف احلاخامية اليهودية الرمسيةو  هبا
احلديثة أضافتها إىل  ادلدارس كما أف،  اجلماعات يف البدايات األوىل للمسيحية الشرقية

                                                           
1
_ Antoine Guillaumont: André Dupont Sommer: Nouveaux Aperçues sur les 

manuscrits de la mer morte, in « Revue de l’histoire des religions », t 145 N2, 1954, 
pp 233-234 . 
2
_ Jhon Marco Allégro: « The Untold Story of The Dead Sea Scrolls ».  
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اآلرامية اليت وجدت يف ادلغارات لتشكل هبا كتاب مقدس و  ت العربيةرلموع ادلخطوطا
 دور الوسيط بني الكتابات اليهودية التقليديةا كاف ذل  ىذه األخرية، جديد لطائفة االسينيني

 1 كتابات العهد اجلديد ادلسيحي.و 

 ومل يتواىن أسد رستم يف زلاولة تشويو صبيع من عقدوا الصلة بني ادلسيحية
كيف أنو أمعن يف و  Ernest Renanفتكلم عن ، ادلسيحو  معلم الصدؽو  سلطوطات قمرافو 

ينما قاؿ منذ مائة عاـ أف ح، قاـ لكتابو وزف وال يشغل بو فكرمل يعد يو  الضالؿو  التيو
 2ادلسيحية أسينة صلحت صلاحا كبريا.

 سيحية األصلية مع مخطوطات قمران:الم تشابهاألدلة على 
احمليط األسيين االعتماد على رلموعة من  إىلحاوؿ كثري شلن أرجع والدة ادلسيحية 

 الرباىني أوجزىا فيما يلي:
األستاذ يف جامعة كامربيدج على اللفظ أبيونيم يف التعاليق  Teicher اطلع -

ادلسيحيني األوائل الذين سبسكوا  أي، بيونينيرانية فقاؿ أف صباعة قمراف من األالقم
كما  3غريه شلن أحب أف تكوف الرسالة عادلية ال يهودية فقط .و  بالناموس فعارضوا بولس

رأى كثري من علماء العهد اجلديد أنو مل تكن للمسيح نوايا تأسيس كنيسة ألتباعو وإمنا  
 4كاف تطورا جاء بعد شلاتو .

إف استخدمت تعريفات ، و تعرؼ اجلماعة نفسها بأصحاب "العهد اجلديد" -
كما كاف مصطلح حراس العهد من ،  5اجلماعةو  اجلمعية، الفرقة، مثل اجملمع أخرى

                                                           
1- YadinYgaël: un nouveau manuscrit de la mer morte, «le rouleau du Temple», 
in compte rendue des séances de l’Académie des inscription et belles-letrres, 
111e année, N4, 1967, pp.618-619. 

 .77ص، سلطوطات البحر ادليت وصباعة قمراف :أسد رستم -2
3-Joseph A .FitzmyerS.J: the Qumran scrolls the Ebionites and their literature, 

journal of jewish studies2, 1951, p335 
4- 

vol76, N1, March 1957, p 8-11. -- j . Philip Hyatt: the Dead sea Discoveries, 

Retrospect and Challenge, « The Society of Biblical Literature »  
 227ص ، أىل الكهف :ىالة العوري -5
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 -Britنوزاريىو بالعربية األصلية بريت ، و رلتمع قمرافأفراد هبا  مسىادلصطلحات اليت 
Nozarei  من ىذا ادلصطلح تشتق كلمة وNozrim ىي إحدى األمساء العربية األقدـ ، و

كذلك تشتق الكلمة العربية احلديثة اليت تعرب عن ، و لطائفة عرفت الحقا بادلسيحيني
ىكذا ينطبق األمر ذاتو أيضا على كلمة ، و من ادلصدر ذاتو Nasraniادلسيحيني نصرانيوف 

كاف االسم الذي يلقب بو ادلسيحيوف   ذيال Nazarene أو نازارين Nazorean نازورياف
يض افًتاضات النسق على نق، و أعماؿ الرسلو  القدماء أنفسهم يف كل من األناجيل

التقليدي األخري مل يكن ذلا عالقة البتة بنشأة يسوع يف الناصرة اليت مل تكن أصال يف ذلك 
 يبدو أنو كاف مربكا للمعلقني القدماء مواجهة ادلصطلح اجملهوؿ نازورياف، و الوقت

Nazorean اليت قادىم إىل التوصل إىل نتيجة مفادىا أف عائلة يسوع تنحدر من الناصرة ،
ىكذا يبدو أف رلتمع قمراف كاف نظريا للكنيسة القددية ادلؤسسة يف أورشليم أي الناصريني و 

يف الواقع يقر تعليق حبقوؽ بكل صراحة بأف جهاز ، و الذين اتبعوا يعقوب أخ ادلسيح
من أعماؿ  األخريةوتسرد األجزاء ، يف القدس يف ذلك الوقتكاف فعال احلكم يف قمراف  

الرسل قصة بولس دبجتمع أورشليم ادلؤلف من اتباع يسوع ادلباشرين بقيادة يعقوب أخ 
كما تشري أعماؿ الرسل ،  ليها بعد ذلك ادلسيحيوف األوائلادلسيح تلك الطائفة اليت أطلق ع

 Nazoraion 1اليونانية أو باللغة  The Nazoreneإىل يسوع بالنصراين 
خيرب لوقا يف بداية سفر أعماؿ الرسل بأف اجلماعة ادلسيحية األوىل كانت تعيش  -

تتناوؿ األكل صباعة بعد أف تبتدأ و  حيث كانت تشًتؾ يف ادلمتلكات، حياة صباعية مثالية
فاألمر كلو مرتبط ، كل ىذه الطقوس مرتبط بانتظار هناية الكوف، و أوال بطقس التعميد

 12/6يوحنا و  12/33ولوقا  11-5/1و 4/32و 2/44)أعماؿ بإعادة اسًتجاع إسرائيل احلقيقية

ىو ما و  كما أف ادلسيحية اليهودية يف فلسطني أخذت مسمى األبيونية أي الفقراء،  (
 2 يشكل أيضا نقطة التقاء مع طائفة األسينيني .

                                                           
: )سوريا، 1ط ، وسيم عبده: ترصبة، خديعة زلطوطات البحر ادليت :وريتشارد يل مايكل بيجنت -1

 .208، 203-202 2010، صفحات
2 _ Martin Hengel: Les manuscrites de Qumran et Les Origines chrétiennes, p 



 مسهاف بوعيشةأ أ.--------------------سلطوطات البحر ادليت ومصادر ادلسيحية 

249 
 

عقائدىا دبصادر أجنبية  و رغم يهوديتها فقد تأثرت يف عباداهتا و  ىذه الطائفة -
الىوت و  الرابع اإلصليليف  أيضاىو ما نلمسو ، و يف مسألة الثنائية() الفارسيةو  كاذليلينية

 1 ادلسيحية األوىل .و  بولس
كاف أتباعها شلن يؤمنوف بنهاية ، و دب التنبئيكتب ىذه الطائفة يغلب عليها األ  -

ىو ما يتطابق مع ، و التطهري يكوف يف زماهنمأف ب يعتقدوفو ، ينتظروف يـو احملاسبةو  األزمنة
 الذي كاف يرى يف ادلسيحية األوىل صباعة أخروية Schweitzer2ما ذىب لو 
apocalyptique  ،موعظة ابو مع أتباع ادلسيحية األوىل حبسب كما أف قانوف اجلماعة يتش

 . 3(5)مىت  اجلبل
ىو أوؿ أثر مادي لطائفة و  -شرح سلطوط دمشقو  العلماء من فك استطاع -
بفضل تعليقات على سفر ، و 1896هودي بالقاىرة سنة الذي وجد يف معبد ي -األسينيني

الرابطة بني سبكن العلماء من إجياد ، 1952سنة  يف سلطوطات البحر ادليت ادلكتشف قوؽح
الذين ىم  ا أضاؼ مالمح رئيسية حوؿ طائفة أبناء صادوؽشل، سلطوط دمشقو  الطائفة

انتقاؿ  ظهركما أ،  ادلشار لو يف سلطوط دمشق() أصحاب العهد اجلديد يف دمشق
أو مصلح الطائفة معلم  األسينيني من البحر ادليت إىل دمشق إثر موت أو قتل مؤسس

وموسى جديد يف ، ىو حبسب ما يظهر من ادلخطوطات كاىن منتخب من اهلل، و الصدؽ
 ادلسيح.لم الصدؽ ذبعل منو أكثر قربا من شخص ىذه األوصاؼ دلعو  4أعني أتباعو.

                                                                                                                                        

1443-1444.  
 1 - j . Philip Hyatt: the Dead sea Discoveries, Retrospect and Challenge, p8 8-
11. 

( فيلسوؼ، طبيب، الىوتيو موسيقي أدلاين، حاصل على جائزة نوبل للسالـ 9819-9119)_  2
 Wikipédiaلفلسفتو على تقديس احلياة من أىم كتبو البحث عن يسوع التاريخ 

 3- j . Philip Hyatt: the Dead sea Discoveries, Retrospect and Challenge, p 8-11.  
4 _ David Madeleine : A. Dupont Sommer: Nouveaux Aperçues sur les manuscrits 

de la mer morte, in «A annales économies Société, Civilisations,  », Année 1955, 
Volumes 10, N1, p109. 
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حبسب لكنها مذىلة يف نصوص قمراف و  ةكلمة قديس شائعة يف ادلسيحي  -
يعلم القديسني أف يعيشوا وفقا  علم احلقصلد م حيث، االفتتاحية ذلذه األخرية النصوص

ألورشليم  ف ذاىبأنا اآل" يقوؿ: 15/25يف رسالة بولس إىل رومية ، و لكتاب قانوف اجملتمع
 .(غريىاو  16/2 و15/31ألخدـ القديسني")

ىو و ) الرابعو  تني يف الكهف األوؿيف سلطوط احلرب الذي عثر لو على نسخ -
على إلسرائيل بت فيو أف القائد األت، (الكهف الذي تعمد الفريق الدويل التماطل يف نشره

مع أف ، ضلو ال لبس فيوالروماف( يدعى ادلسيح على البعض باليت فسرىا ) ضد قوات الكتيم
سًته باإلشارة لو باسم جاللة ادللك ادلدىوف و  بعض ادلعلقني سعوا إىل إخفاء ىذا االسم

أي  thineanoitedإىل ترصبة ادلخلص إىل  GezaVermesيف لفافة احلرب عمد ، و بالزيت
 للتمويو.ادلمسوح لك يف زلاولة 

 Deو مع ىذا أصر م132و ؽ.ـ 135نقدية تتوزع ما بني عثر يف قمراف على قطع  -
Vaux  1 ـ . 68على أف قمراف دمرت يف 

 ىو استفانوسو  من أعماؿ الرسل إىل أوؿ شهيد يف ادلسيحية 7يشري االصحاح -
يف إشارة ) العادؿ الذي تنبأ األنبياء بقدوموو  إىل الرجل الصاحل أشاريف دفاعو عن نفسو و 

حيث يرد ذكر الرجل ، ىذه ادلصطلحات ربمل على ضلو فريد طابعا قمرانيا، و إىل ادلسيح(
ومن اجلذر نفسو ، Zaddik الصاحل على ضلو متكرر يف سلطوطات البحر ادليت بأنو الصديق

كما يتحدث ،  "Zedex -Moreh haيشتق معلم الرب يف ادلخطوطات "زيديكسموريو ىا_ 
بأنو قائد جلماعة  Zadokأو زادوؾ  sadducادلؤرخ يوسيفيوس عن معلم يدعى صدوؽ 

 يهودية مناىضة للروماف .و  يسوعية
وىي  -ث سنوات يف دمشق قضى ثال 18-1/17وفقا لرسالة بولس إىل غالطية  -

حبسب ما جاء يف سلطوطات البحر ادليت ، و -إمنا قمرافو  غري دمشق سوريا على األرجح

                                                           
 187-186، 170ص ، خديعة سلطوطات البحر ادليت: مايكل بيجنتو يل -1
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شلا ، اجلدد إىل رلتمع قمراف ثالث سنواتالتدريب للقادمني و  فقد كانت مدة فًتة االختبار
 1 .يبني أنو كاف بني القمرانيني ليتلقى التعاليم 

مؤرخي الكنيسة و  يوسيفيوسو  الؿ أعماؿ الرسليظهر يعقوب أخ ادلسيح من خ -
ومع ذبميع  دلخطوطات قمراف وخاصة تفسري حبقوؽ Eisenman2بدراسة ، و أنو رجل صاحل

ف أمر استثنائي مشابو لؤلحداث الواردة يف أعماؿ قمراف تكش  التفاصيل اجملزأة من نصوص 
ىو و  روت ادلخطوطات عن شخصية متفردةفقد ، مؤرخي الكنيسةو  يوسيفيوسو  الرسل

كاف على ىذا ادلعلم أف ، و معلم الرب وىو قدوة حيمل الفضائل نفسها اليت يتحلى هبا يعقوب
دخيل أجيز لو أف االنضماـ إىل  ىوو  يواجو خصمني سلتلفني أحدمها كاف يلقب باألفاؾ

، سرؽ جزءا من مذىب اجلماعةو  دخل يف نزاع ضد ادلعلم، و اجلماعة مث انقلب مرتدا
،  حبسب تفسري حبقوؽ فإف األفاؾ مل يصغي إىل النبأ الذي تلقاه معلم الرب من عند الربو 

فسها اهتم هبا ن اآلثاـىذه ، و كما يورد النص أف األفاؾ استهزأ بالناموس بني صبوع ادلصلني
ىو حنانيا كبري و  أما عدو ادلعلم الثاين فكاف من اخلارج، بولس كما جاء يف أعماؿ الرسل

بعد أف وجد أوجو الشبو  Eisenmanىذا حبسب و  زعيم صباعة كهنة الصدوقينيو  الكهنة
 .حنانياالشخصية التارخيية لكبري الكهنة و  جلية بني الكاىن اللعني يف ادلخطوطات

ادلسيحيني الفلسطينيني ، أف مصطلحات مثل األبيونيني Eisenmanكشف   -
 3الصدوقيني ىي أمساء سلتلفة للفكر ذاتو و  األسينيني
ادلثاؿ األخر ىو ما يعرؼ جبذاذة القيامة فقد جرى يف ىذا العصر وصف عصر  -

بعث و ، إبراء اجلريح، و تقوًن احملدودبو  شفاء األعمىو  شللكة األخرة بواسطة ربرير األسرى
االنتصار  د  مثل ىذا وجد يف األناجيل حيث ع  ، و عن بشائر طيبة للفقراء اإلعالفو ، ادليت

                                                           
 211،  209ص ، ادلرجع نفسو -1
اشتهر بأعمالو حوؿ  اإلسالميعامل أمريكي بالكتاب ادلقدس واآلثار وادياف الشرؽ والقانوف  -2

ادلخطوطات ومدير كلية الدراسات اليهودية ادلسيحية وأصوذلما اشتهر بأعمالو عن سلطوطات البحر 
 .Wikipédia ادليت وأصوؿ ادلسيحية
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 ىذا ما روي أف يسوع قد أعلنو:و  1،الشيطاف عالمة على ظهور شللكة الربو  على ادلرض
 11/20 لوقا .لكن إف كنت بإصبع اهلل أ خرج الشياطني فقد أقَبل عليكم ملكوت اهلل"و "

قاؿ و  "يسوع :يوحنا ادلعمداف فيما إذا كاف يسوع الرسوؿ األخري فأرسل لوو تساؤؿ وسبب
الربص ، و العرج ديشوفو  العمي يبصروف، تنظرافو  أخربا يوحنا دبا تسمعافو  اذىبا :لو

 .6-11/4مىت ادلساكني يبشروف" .، و ادلوتى يقوموف، و الصم يسمعوف، و يطهروف
ح الذي طادلا ربدث عنو بولس ديكن أف صلد لو الرو و  كما أف التعارض بني اجلسد

، (1اخلطايا")حبسب ما جاء يف ادلغارة رقمو  يف النصوص القمرانية سند: "اجلسد الشيطاين
...صبيع البشر " :اخلاصة بإمكاناتو اإلذلي اإلنقاذعن احلصوؿ على  اإلنسافىو ما يعيق و 

من يده و  فمن اهلل كل بر، خطاىم ذاىبوف إىل الظلمة ... ألف البشر ال يقدروف أف يثبتوا
 2...و بدونو ال يصنع أي شيء"

أف التقاليد الواردة حوؿ الكنيسة األـ يف القدس اليت إىل يصل بعض الباحثني  -
مصطلحات ثرية تنحدر أساسا  تستخدـ، يوحناو  الىوت بولسو  أخرب هبا لوقا يف أعمالو
 3 .بشكل أكيد بصمات الفكر األسيينو  الذي حيمل من احمليط الديين للقدس

كما  ،  ادلسيح يبدو كتجسد دلعلم اخلري صرح بأفف شرح حبقوؽ Sommerقرأ - 
لقد ، و سللص العاملو  أنو ادلسيحو  كاف تالميذ معلم الصدؽ يعتقدوف أنو مرسل من اهلل

 حكموا عليو بادلوتو  وقف يف وجو ىذا ادلسيح الذي ىو معلم الصدؽ الكهنة اليهود
ال ، و الرومافو  كيف حكم عليو اليهودو  سللص بأنوو  بادلسيح اإلديافىذا يشابو ، و نفذوه فيوو 

 4أف معلمهم سيعود ليحكم العامل. عتقدادلسيح قد أسس صباعة تو  لم الصدؽخيفى أف مع

                                                           
 . 52-51ص ، النصوص الكاملة دلخطوطات البحر ادليت :غيزا فرـي -1
، 1ج، كتابات قمراف :مأخوذة من ترصبة بولس الفغايل، 11-11/10من قانوف الطائفة  1ادلغارة رقم  -2

 .61ص 
3_ Martin Hengel: Les manuscrites de Qumran et Les Origines chrétiennes in: 
comptes rendue des sciences de l’Académie des inscriptions et belles - lettres, 147 e, 
année, N4, 2003 p1445.  
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منوذج أويل أو مسيحية أخرى مل يكن فيها ادلسيح بعد  Eisenmanيرسم  -
ىم و  ادلسيحية اليهودية جزء من الوسط الذي نشأت فيوكيف أف ، و الشخصية احملورية

وصف كما ،  غريىاو  الصابئةو  األبيونينيو Nazoreensالناصريني و  الغيورينيو  األسينيوف
متمسكة و  اجلماعة ادلسيحية األوىل كحركة وطنية مسيحانية كهنوتية تقية متشددة

كيف ربولت ، و سيحية بولسبني مو  يف ىذا الوسط الذي نشأت فيو قارف بينها، و بالناموس
وريث يسوع عن مسرح و  على يديو إىل ديانة ىيلينية أبعدت مسيحية يعقوب أخ ادلسيح

بني السلطة الرومانية ألغراض سياسية كاف اذلدؼ منها القضاء و  باتفاؽ بينو، األحداث
 اذلوية اليهوديةو  أي مسيحية يونانية أقصت التوراة، على حركة التحرر اليهودية آنذاؾ

ىذه األفكار ليست جديدة ، و سللص روحي دلملكة روحيةو  جعلت من ادلسيح فاديو 
ج باة الضرائب و  فصورة ادلسيح يف األناجيل اليونانية جعلت منو يأكل الطعاـ مع اخل طاة

كل ىذه الصفات من إنتاج أعداء ،  ويستهًت بالتوراة يقدح يف عادات شعبوو  يشرب اخلمرو 
 1اليهودية من الوثنيني .

أثار ىذا النص اىتماما  ، و نصا صغريا من سلطوطة دمشق 1990نشر نص يف  -
، بني االصحاح األوؿ من إصليل لوقا عن مولد ادلسيحيو  كبريا بسبب التشابو الكبري بينو

ابن العلي و  األرضالذي يتعلق بالبشارة اليت ضبلها جربيل إىل مرًن "سيكوف عظيما يف و 
 2يدعى". 

حسب ما تصفها أعماؿ الرسل دبركز مركز بولس يف كنيسة أورشليم يقارف  -
صالحيات الرسل االثين ، و يف كتاب النظاـ يف سلطوطة دمشق ادلشرؼ العاـ الوارد ذكره

                                                                                                                                        

وىو أحد  Millar Burrows, The Dead Sea Scrolls, 1956وىذا الكتاب عبارة عن ترصبة لكتاب 
 .  أعضاء الفريق الدويل ادلكلف بًتصبة ادلخطوطات مع شروحات من العابدي

1 _ Robert M.Price, « Robert Eisnenman’s James The Brother Of Jesus: A Hight- 
Critical Evaluation », institute for Higher Critical Studies, 1997 .  

 . 53ص ، سلطوطات البحر ادليت: أضبد عثماف - 2
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ثالثة كهنة ادلوصوؼ يف  و  عشر يف أعماؿ الرسل تعيد إىل الذاكرة رللس االثين عشر مدنيا
 1 .القمراينكتاب النظاـ 

لغز الفوضى ادلشار إليها يف الرسالة الثانية إىل أىل  لس فيما خيصأراء بو  قورنت -
كما أف ثنائية البحر ادليت تذكرنا دبا ،  يف مزامري الشكر( بفكرة )لغز الشر 2/7سالونيك 

يف الرسالة الثانية ، و األرضي يف رسائل بولسو  للسماويو اجلسد طابقها من ثنائية الروحي
و بني -الظالـ و  بني النور-الظلم و  يقارف بولس بني العدؿو ، 15-6/14إىل أىل كورنتس 

ىو اسم واضح يف ادلخطوطات غري مذكور يف العهد اجلديد و  اسم بلعاؿ، و بلعاؿو  ادلسيح
لقد فسر ذلك بأف بولس استعمل يف ىذا شيئا من تراث ادلسيحيني ، و إال يف ىذا اجملاؿ

ارب يف األفكار بني رسائل بولس إىل تق ؾىناو ، لذي يشابو أفكار ىذه الطائفةاالوائل ا
 بني الفقرات التالية يف مزامري الشكر :، و 2/16إىل أىل غالطية و  3/20الرومانيني 

 أنا أدرؾ بأف العدؿ ال ديلكو إنساف
 كما أف ابن النساف ال ديلك الصالح 
 وإىل اهلل العلي تعود أعماؿ الصالح.

التطهر و  كما يف نظر بولس ال يعين الغفراف  اخلالص يف نظر القمرانيني إف -
يتحدث أحد مزامري الشكر ، و لكنو يعين أيضا االشًتاؾ يف احلياة الروحية ادلشًتكةو  فحسب

، عن "التناوؿ مع رلمع بين السماء"و  عن "جيش القديسني"و  عن "االجتماع األبدي"
 كثرة ظهور ىذه الفكرة يف العهد اجلديد ال ربتاج إىل برىاف .و 

رسالة بطرس حدا ببعض و  الصدى الذي تردد يف الرسائل إىل أىل أفسس -
الكتاب أف يقوؿ لو رفع اسم ادلسيح من الرسائل لتبادر إىل ذىن القارئ بأف ىذه الرسائل 

"صبيع  6/16ىناؾ أيضا سباثل قوي بني ما جاء يف أفسس ، و من سلطوطات وادي قمراف
 لشكر لدى الطائفة . أحد مزامري ا معسهاـ الشرير ادلشتعلة "
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تعين ميالد ادلسيح من أـ ىي عبارة عن  بأهناىناؾ فقرة يف مزامري الشكر فسرت  -
توجد حكاية  6-12/1يف رؤيا يوحنا ، و الطائفة أو اجملتمع على صورة امرأة يف حالة الطلق

 عن امرأة تلد مولودا ذكرا مكتوبا عليو أف حيكم صبيع األمم بقضيب من حديد .
الدينية و  ادلستعملة يف العهد اجلديد باإلضافة إىل األفكار اللغوية األدبيةالصيغ  -

النشيداف يف االصحاحني األولني من اصليل لوقا يشبهاف ، و مطابقة دلا ورد يف ادلخطوطات
يرى البعض  14-12/-1ورسالة بولس إىل أىل كولوسي ، مري الشكر يف كثري من ادلقاطعمزا

 الشكل دلزامري الشكرو  األسلوبو  وىي مشاهبة يف الفكر يحيني األوائلفيها ترتيلة للمس
 . القمرانية

ادلأخوذ من شرح حبقوؽ يعيد إىل الذاكرة ما  التأخري الطويل للمجيء األخري -
كما أف الوصف ،  جاء يف رسالة بطرس الثانية االصحاح الثاين عن التأخري يف رليء ادلسيح

 .1نفس الرسالةلنهاية العامل يف مزامري الشكر يشبو الوصف ادلوجود يف 
رسالتيو مع سلطوطات البحر ادليت أكثر من التشابو و  التشابو بني إصليل يوحنا -

أكثر األمثلة وضوحا حوؿ التشابو ، و سلطوطات البحر ادليتو  ادلوجود بني باقي األناجيل
 ور اخلتاـ لكتاب النظاـ " كل ما ىو كائن جيري حسب إرادتواللفظي ىو ما جاء يف مزم

، "و بدونو ال يتم شيء شلا مت"1/3ىذا يتشابو مع ما جاء يف يوحنا و " بدونو ال يتم شيءو 
 الظلمة دبا يقابلها يف سلطوط احلرب عن جيوش بلعاؿو  أيضا بثنائية النور اإلصليلسبيز ىذا و 
"و ىذه ىي الدينونة إف النور قد جاء إىل  :يقوؿ يوحنا كذلك،  أعمالو اليت تتم يف الظالـو 

ألف كل من يعمل ، م كانت شريرةذلألف أعما، أحب الناس الظ لمة أكثر من النورو  العامل
 2ال يأيت إىل النور لئال تػ َوبخ أعمالو" ، و السيئات ي بغض النور

،  زعيما يف طائفة قمراف أوعضوا يوحنا كاف  إصليليرى بعض العلماء أف كاتب  -
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الطائفة عن و  اإلصليلصلة بني يوحنا صاحب و من احملتمل أف تكوف كما رأى بعضهم أن
أو حيتمل أف يكوف يوحنا ، 7-19/1 ىم ادلشار ذلم يف أعماؿ الرسلو  طريق يوحنا ادلعمداف

 . 40-1/35ىو تلميذ يوحنا ادلعمداف الذي تبع ادلسيح حسب ما جاء يف يوحنا 
مت العثور يف احلفريات على سلطوط يف حالة سيئة يستشف منو احلديث عن مولد  -

ذلك ، و ينتمي إىل بيت النور ليصبح "أمري النور"، و غالـ ربت برج ديتلك مرياثا روحيا شليزا
أحد األلقاب اليت زبلعها اجلماعة على ادلخلص شلا يدؿ على اهنماؾ فلكيي اجلماعة يف 

األمر الذي اعتربه ، واكب يف السماء لالستدالؿ على مراقبة أمري النورمراقبة تزامن حركة الك
Allegro  1قدـو اجملوس من الشرؽ.و  مولد ادلسيحمصدرا غري مستبعد لرواية مىت عن 

منبع و  ادلهرجو  تتحدث الوثائق عن عضو خرج عن اجلماعة دعتو بالكذاب -
، ينشرىا على ضلو سلتلفأخذ و  استطاع السطو على جزء من عقيدة اجلماعة، الكذب
، من دوف اعتبار للناموسو  ؽ سليب مغايرلكن يف سياو  دما مصطلحات اجلماعةمستخ

ألخر بأنو ليس بكاذب "...إين  تكراره منحنيو  الالفت يف ىذا الصدد ىو إصرار بولس
فرسائل بولس تشوهبا  11/31كورنتوس   2و 7-1/2تيموثاوس و  1/20أكذب" غالطية  لست

 2 .الكذبو  رغبة زلمومة يف تربئة نفسو من الزيف

الظاىرة بقوة و  eschatologie األثر األسيين ال سيما ما يتعلق بادلسائل األخروية -
 3يدلل على تأثري الفكر األسيين على بولس .، يف أعماؿ الرسل

يرى البعض أف يسوع احتفل بالفصح األخري يـو األربعاء كعادة األسينيني على  -
ىو ما يعزز الدليل على أف يسوع كاف ، و خالؼ الفريسيني الذين احتفلوا بو يـو اجلمعة

اليت طبعت و  ما يفسر النزعة ادلعادية ذلمك،  انعزؿ عن اليهودو  أسينيا تلقى تعليمو يف قمراف
 األبوكريفا .و  األناجيل الرمسية

                                                           
 .328-327العابدي ص - 1

2_ Eisenman: thedeadseascrolls, 134 أىل الكهف :نقال من ىالة العوري  
3 _ 

Gérald Messadié: l’incendiaire vie de Saul Apotre, (ParisMRobert Laffont, 0000, 

p442. 
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الفراغ الذي تًتكو األناجيل ادلتوافقة عن اخلمسة عشر سنة اليت تفصل بني بلوغ  -
حبسب البعض ال يستبعد أنو ، و بني ظهوره العلين أماـ اليهود يف ادلعبد و  ادلسيح سن الرشد

 1قضاىا بني األسينيني .
رسالة بولس و  أعماؿ الرسلو  جذاذات إلصليل مرقص أفJose O’Callaghan  وأكد

كما أف الدراسات احلديثة ، 2قمراف  وجدت بني النصوص يف سلطوطات إىل أىل رومية
الفكرية ادلوازية لزمانو و  احلركات االجتماعيةو  سلطت الضوء على التوافق بني تعاليم ادلسيح

قد اتفق أغلب العلماء على أف دلخطوطات قمراف أمهية كربى يف ، و دبا فيها احلركة األسينية
أف ىذه ادلخطوطات أعطت ، و ىي الكنيسة األوىلو  عرفة قًتة مهمة من تاريخ ادلسيحية أالم

 3أصل ادلسيحية . عرفةأبعادا جديدة دل
مثل "روح ، يوحنا كثريا من مصطلحات االسينيني إلظهار روح البارقليطاستخدـ -

"السري يف احلقيقة " احلقيقة" "الروح القدس" "ابن النور" "نور احلياة" "السري يف الظلمات" 
""يعطي شهادة عن احلقيقة" "صنع احلقيقة" " أعماؿ اهلل" "األفعاؿ الشريرة" "غضب اهلل" 

غريىا كثري موجود يف سلطوطات قمراف و  كل ىذه األلفاظ،  "شللؤة بالرضبة" " احلياة األبدية "
.4 

، ة األوىلورغم ما تقدـ من أراء وقرائن ترجح صلة مكتشفات البحر ادليت بادلسيحي
ومن ، إال أف بعض علماء ادلسيحية حياوؿ أف ي بعد أي عالقة ذلذه اجلماعة بالديانة اجلديدة

                                                           
1 _ 

Gérald Messadié: les Sources, (ParisMRobert Laffont, 1989, p 108, 145, 53 
 .32أدلة عدة عن تناوؿ يسوع للفصح حبسب تقوًن األسينيني أنظر ص ويقدـ ميسادييو

2 _ Jose O’Callaghan: papirosnéotestamentaios en la cueva 7 de Qumran , Biblica, 

53, 1971, p91-100 d’après: Jorg Frey: Qumran et le Nouveau Testament, , 
problèmes de méthodologie et exemples concrètes, conférence donné à l’institut 

catholique de paris, 9juin 2009, p3
  

 3_ 
HershelShanks: l’aventure des manuscrites de la mer morte, 0006, p4-5

  
4_ 

R.E .Brown: The Qumran Scrolls and the Johannine Gospel and Episrles, catholic 

Biblical Quarterly17, 1955, p403-400, D’après Jorg Frey: Qumran et le Nouveau 
Testament p11.
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سلطوطات قمراف يطرح و  عقد التماثل بني العهد اجلديدأف حيث يرى  Freyاألدلاين ىؤالء 
 مهمتني: إشكاليتني
 ادلخطوطات.تالميذه يف و  صرحية للمسيح اتإشار عدـ وجود  - 

 1.تابات ما بني العهدينصباعتها يف كو  ذكر لقمرافعدـ  -
 وكرد على ىذين االعًتاضني أقوؿ:

بدليل أف  فرأف أسلوب كتابات قمراف يغلب عليو الطابع الرمزي النبوي ادلشَ  -
كما أف أىم سلطوط للجماعة وىو سلطوط ،  معلم احلق مل يصرح بامسو رغم قيادتو للجماعة

بل رمز دلكاف داخل بالد ، نو ال يعين دمشق سوريادمشق دىب أغلب العلماء إىل أ
 ال يستبعد أف تكوف قمراف نفسها.و  اليهودية أنداؾ

الكنيسة الرمسية يف القروف األوىل على إعداـ كل الكتابات اليت ال تتوافق عملت  -
ب فال يستبعد أف تكوف أحد ىذه الكت، اليهوديةو  ط الصلة بني ادلسيحيةمع رؤيتها أو ترب

 رفت نفس ادلصري.قمراف عو  تربط بني ادلسيحاليت 
 ىو الذي عاشو  دلسيح أو الطائفة شيئا عن األخرال يعرؼ اوؿ أعقمن غري ادل -

 ىي نفسها اليت كانت تبشر، و ـ68أتباعو يف الفًتة ادلزامنة لتخريب معامل الطائفة عاـ و 
ىو ادلبشر بو يف و  ىو ادلسيح-عم -إذا اعتمدنا القرآف على أف عيسى ، و تنتظر ادلسيحو 

ىذا إف ، الطائفة( فمن ادلستحيل أال تكن ذلذه الطائفة أي عالقة بادلسيح أىم كتب) إشعيا
مل يكن ىو معلم الصدؽ الذي بعد أف أصلاه اهلل من الصلب عاش بينهم إىل أف توفاه اهلل 

شك مث إف عدـ ذكر الطائفة يف األناجيل يعود دوف ، لذلك تعمدت الطائفة إخفاء ىويتو
تبشريه بأفكار مغايرة و  دمشق بسبب خروج أحد أعضاءىا كما أشار إىل ذلك سلطوط

ىو ما يفسر ردبا مسعاه الدائم رغم فريسيتو  ، و ال يستبعد أف يكوف بولس، و ألفكار الطائفة
مث بسبب أف عيسى ، بو متشبثةالطائفة  الذي ظلت كما يدعي إىل التنكر لناموس موسى

                                                           
 1 _ 

Jorg Frey: Qumran et le Nouveau Testament, 9juin 2009, p5.
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ىو نفسو صرح بأنو مل يرسل إال للخراؼ الضالة من بين ، و رائيلمل يكن سوى نيب لبين إس
 لكن بولس أراد أف جيعل من ادلسيحية ديانة عادلية ىيلينية .، إسرائيل كما جاء يف مىت

كثري من   إذ طوطات ترجع إىل األسينينيه ادلخيوجد دليل قاطع على أف ىذ ال -
 األبيونيني أو الناصريني الذين تعرضوا للمتابعةردبا تعود إىل و ، العلماء يشكك يف ىذا األمر

 ال معلومات كافية عن ىاتو اجلماعات .و  من الكنيسة الرمسية اإللغاءو 
 الفريسيينيو  أف عدـ ذكر األناجيل ذلذه الطائفة يف حني ذكرت الصدوقيني -

 ومث ألن، خاصة الفريسينيو  ادلسيح مع ىؤالء صراعالسامريني يعود ألسباب عدة منها و 
إلغائهم من التاريخ  احملرفة اب األناجيلت  لذلك تعمد ك  ببساطة ينتمي إىل ىذه اجلماعة و 

 . ادلسيحي
قد استفاد و  دوف شك تعترب سلطوطات البحر ادليت أعظم مكتبة يف التاريخ القدًن

رغم تطمينات ، و منها العلماء يف رلاؿ دراسة العهد القدًن على حساب العهد اجلديد
فقد أثار ، 1991ذلك يف مؤسبر عقد سنة و  تأكيدىم على عدـ وجود قنبلة الىوتيةو  العلماء

، مسيحا متأدلا Eisnemanأحد النصوص اجلدؿ بني العلماء وىو يصف حبسب تفسري 
السؤاؿ الذي يظل يطرح بقوة رغم تطمينات العلماء و  .1رفض ىذا التفسري Vermesلكن 

 قنبلة الىوتية فلما كاف التماطل يف النشر؟ ىو لو كانت فعال ىذه ادلخطوطات ال تشكل
 الخاتمة :

جدؿ قائم يف اجملامع و  من تضارب اإلشكاؿبعد ىذا العرض ادلقتضب دلا يشوب ىذا 
 أصل إىل النتائج التالية:، حىت أسست من أجلو الدوريات العلمية ادلتخصصة، العلمية الغربية

 بني ادلعامل الفكريةو  بني ادلسيحية األوىلالشواىد ادلادية تعقد الصلة و  أف كل القرائن -
األدلة السالفة اليت س قتها ترجح كفة أف ادلسيحية ، و العقدية ألصحاب سلطوطات البحر ادليتو 

 أف ادلسيح كاف معلم الصدؽ أو أحد تالميذه ألف كثري من أفكار، و ديانة ولدت يف تربة قمراف
  يف القدس.الطائفة يتفق مع الكنيسة ادلسيحية األوىل طقوسو 

                                                           
 32ص 1ج، مقدمة التوراة كتابات ما بني العهدين  - 1
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فريق البحث الدويل ادلكلف هبذه ادلخطوطات دليل أخر على أف  ؤاطبتو  أف سبلمل -
لذلك سعت الكنيسة ، اليهوديو  ىذه الوثائق كانت ربوي يف جنباهتا ما يهدد الالىوت ادلسيحي

يهدد  تعطيل نشرىا من أجل إخفاء ما و  ادلسيحية الكاثوليكية شلثلة يف الفاتيكاف على إدارة شؤوهنا
   أسباب وجودىا .و  كياهنا

 مث فيما بعد ألحد أعضاء الفريقدبعاداة السامية  R .De Vauxاألب اهتاـ إسرائيل  -
تسلم رئاسة الفريق الدويل ، و إىل حد إدخالو مستشفى اجملانني J.Strugnellىو االصلليزي و 

يدىا على دراسة إسرائيل بعد أف وضعت ، و E.Tovادلكلف بدراسة ادلخطوطات اإلسرائيلي 
بدأ الًتكيز على اهتاـ ، عامل 55بعدد ضخم من العلماء بلغ و  تشكل وبسرعة كبرية، ادلخطوطات

يف سبكني  إسرائيلمن دور  واإلعالء، DE Vauxعلى رأسهم و  ولـو رلهودات العلماء السابقني
 بني إسرائيل مث بعدىا الحظت نوع من التوافق، ترصبة ادلخطوطاتو  ودراسة العلماء من االطالع

كأنو أصبح ذلذين الدولتني توجو أو ردبا اتفاؽ يسري ضلو استبعاد أي توجس من ىذه و  الفاتيكافو 
على يهودية  اإلسرائيلينيوتركيز العلماء ، ادلسيحيةو  ادلخطوطات على ادلنظومة الالىوتية اليهودية

للفاتيكاف سعى دائم من جهة أخرى م، و الكتب بغرض تثبيت أقدامهم على األراضي الفلسطينية
 .يةبداية ادلسيحو  الستبعاد أي عالقة بني صباعة قمراف
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 لحوافز الجبائية لالستثمار في الجزائرا

 كاسحي موسى . أ

 قسنطينة اإلسالميةعبد القادر للعلوم  األميرجامعة 

 الملخص:
خارج قطاع  لبلستثماراتعرفت مرحلة التسعينات صبلة من النصوص التشريعية اؼبنظمة 

يت سلكها مسايرة التوجهات اعبديدة الو ، احملروقات قصد تشجيع ىذا األخري وفك العزلة عنو
ربضريا و ، اغبر االقتصادياؼبخطط إىل النظاـ  االقتصاديمن النظاـ  االنتقاؿالوطين وىو  االقتصاد
األورويب يف  االرباداؼبرتقب للمنظمة العاؼبية للتجارة والدخوؿ يف منطقة التبادؿ اغبر مع  لبلنضماـ

، النظر يف أطرىا القانونية فكل ىذه العوامل أوجبت على الدولة إعادة، الشراكة اتفاقياتإطار 

وكذا اؼبرسـو ، ذبسد ذلك بالفعل من خبلؿ اإلجراءات اليت تضمنها قانوف النقد والقرضو 
 سنحاوؿ يف ىذااالستثمارات. واؼبتعلق بًتقية  50/25/2339اؼبؤرخ يف  39/21التشريعي رقم 

ذه الفًتة خبصوص وحىت ى االستقبلؿمند  االستثمارالتعرض ألىم ما جاءت بو قوانني  البحث
وكذلك ، وخلق فرص الشغل االستثماراتالضمانات والتسهيبلت واؼبزايا اؼبمنوحة عبلب وتشجيع 

الوكالة الوطنية لتطوير  لآلليات اإلجرائية لتجسيد ىذه اغبوافز يف ارض الواقع عن طريقالتعرض 
 . ANDIاالستثمار 

abstract: 
Given the nineties directed a number of legislative 

Organization for investment outside the oil sector in order to 
keep pace with new trends that have continued the national 
economy, a transition from a planned economy system a free 
economic system, in preparation for joining the World Trade 
Organization and to engage in the commercial area with the 
European Union in the framework of partnership agreements, 
each of these factors required the State to revise legal 
frameworks and already embody through the procedures in the 
Code of Money and Loan and the 10.05.1993 Decree No. 93/12 
dated and upgrading investments. We will try in this exhibition 
of research for the largest came from investment laws since 
independence and until that time the guarantees and facilities 
and privileges granted to bring and encourage investment and 
job creation, as well as the largest exposure to the achievement 
of these laws in the field and is the National Agency for 
Investment Developing ANDI 
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 :المقدمة
تسػػعى الكثػػري مػػن البلػػداف إىل بنػػاء قاعػػدة ، يف إطػػار عوؼبػػة اقتصػػادية واسػػعة األبعػػاد 

ولتحقيػػق ذلػػك كػػاف عليهػػا أف تعمػػل ، اقتصػػادية تكسػػبها مكانػػة تنافسػػية يف السػػوؽ العاؼبيػػة
علػػى إقبػػاز وجلػػب أكػػن قػػدر فبكػػن مػػن االسػػتثمارات الػػيت تعػػد أوؿ مصػػدر للتنميػػة. ومنػػو 

وذلػك نتيجػة للػدور ، باىتمػاـ خػاص -وخاصة يف العشػرية األخػرية-تثمار عملية االس ربظى
والتعزيػز ، وخلػق اؼبزيػد مػن فػرص العمػل، اؽباـ الذي تلعبو يف رفع مستويات اؼبػداخيل واؼبعيشػة

 وبالتايل ربقيق العديد من اؼبيزات التنافسية.، اإلنتاجيف قواعد 
خاصػػة يف  ػػل ، يا يف الػػدوؿ الناميػػةومػػن ىػػا اؼبنطلػػق ربتػػل االسػػتثمارات دورا اسػػتثنائ 

وبالتايل البد مػن العمػل علػى جلػب االسػتثمارات ، تصاعد مؤشرات اؼبديونية والفقر والبطالة
 وتنشيط االستثمار احمللي والسيطرة عليو من جهة أخرى.، األجنبية من جهة

 ويف ىػػذا اإلطػػار قامػػت اعبزائػػر بسػػن العديػػد مػػن التشػػريعات الػػيت سبػػن  حػػوافز مغريػػة
مثػػػل ، وذلػػػك لتحقيػػػق عػػػدة أىػػػداؼ سػػػواء داخليػػػة، للمسػػػتثمرين سػػػواء احملليػػػني أو األجانػػػب

توسػػػػيع اؼبشػػػػروعات اؼبتميػػػػزة لكثافػػػػة العمالػػػػة حػػػػىت يػػػػتم خلػػػػق ، ربقيػػػػق االنتعػػػػاش االقتصػػػػادي
 اإلنتػاجوأىػداؼ أخػرى خارجيػة مثػلي ربقيػق إحػبلؿ ، مناصب شغل وتقليص حجم البطالػة

بنػاء و  والتنوع يف اؼبنتجات اؼبوجهػة للتصػدير.، لحد من الوارداتاحمللي للمنتجات اؼبستوردة ل
 ييف التساؤؿ التايل الورقة البحثية ىذهعلى ذلك تتبلور إشكالية 

هي االستراتيجية أو السياسة الضريبية الهادفة إلى ضمان حماية وكسب ثقة  ما
 ؟المستثمرين في الجزائر

التطرؽ إف شاء اهلل إىل فسوؼ يتم  ف أبعادهدبختل ىذا اؼبوضوعمن أجل معاعبة و 
 يما يلي

 أشكال التحفيز الجبائياألول:  المبحث
 القوانين المحفزة لالستثمار في الجزائرالثاني:  المبحث
الجبائية التي تقدمها الوكالة الوطنية لتطوير  الحوافزالثالث:  المبحث

 االستثمار
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 التحفيز الجبائي  أشكالالمبحث األول: 

 : 1ز الجبائي الخاص بالتشغيلالتحفي: أوال
إف القضاء على مشكل البطالة من االىتمامات الكنى ألية دولة سوءا نامية أو  

دخوؿ عصر اإلعبلـ و متقدمة فالدوؿ اؼبتقدمة تعاين البطالة نتيجة تطورىا التكنولوجي
الدوؿ الكثري من سطرت  اوؼبواجهته، ؿبليا ودولياوحا ر البطالة مط ةلذا فإف مشكل، اآليل

ؼبطروحة ضمن من بني اغبلوؿ االقتصادية او ، ومتنوعة لتخفيف من حدتو برامج متعددة
واؽبادؼ لتشجيع التشغيل وىذه اغبوافز تتمثل التحفيز اعببائي اؼبوجو ، السياسة االقتصادية

 ي فيما يلي
 سبن  اؼبؤسسات اؼبشغلة لليد العاملة إمكانية اػبصم من ي االمتيازات اعببائية
مت تشغيلو وكل منصب عمل مت توفريه يف  اضع للضريبة مبالغ ؿبددة لكل شخصاػب دخلها

اؼبشروع االستثماري ىذا اإلجراء ديكن أف خيفض من تكلفة اليد العاملة بالنسبة ألرباب 
 .يؤدي إىل الزيادة يف الطلب عليوالعمل وبالتايل 

 ا االستفادة من ي اؼبؤسسة اليت تشغل يدا عاملة أكن ديكن ؽبالتخفيض الضرييب
من الضرائب األخرى واؼبتعلقة  األرباح أو غريىازبفيضات يف معدؿ الضرائب على 

، النسبة اؼبوجودة بني رأس اؼباؿ واليد العاملةوىذا التخفيض حيسب على أساس ، باألجور

 فإف كانت منخفضة تستفيد من معدؿ أكن والعكس صحي  .
  العاملة ذات فعالية بشكل  ستخداـ اليدديكن جعل اي الرفع من كلفة رأس اؼباؿ
سبت الزيادة يف كلفة رأس اؼباؿ كأف تفرض ضرائب مرتفعة على التجهيزات وىذا  إذااكن و 

كما ، زيادة إيرادات الدولة على عكس اغبوافز اؼبباشرة للتشغيلكن أف يؤدي إىل اإلجراء دي
  .اؼبوجهة مباشرة للتشغيلعلى رأس اؼباؿ سهلة التسيري والتحصيل عكس تلك  بالضرائ أف

 
                                                           

-1992ؼبالية يف اعبزائر يف الفًتة اإلصبلحات اعببائية وانعكاساهتا االقتصادية وا، بن اعبوزي ؿبمد -1
. 58ص، 1998، رسالة ماجستري يف العلـو االقتصادية معهد العلـو االقتصادية جامعة اعبزا ئر، 1998  
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 : 1التحفيز الجبائي الخاص بالتصدير: ثانيا
من عناصر بناء االقتصاد الوطين وما يؤديو من دور  اتعد اعبمارؾ عنصرا أساسي

 إجراءات صبركية متطورة لتنشيطحيوي يف تقدًن خدمات للمستثمرين من خبلؿ عدة 

 منوحة يف إطار التصدير كما يلييية اؼبوتكوف اغبوافز اعببائ، ومضاعفة اغبركة التجارية
 ي ديكن للمؤسسات اليت تصدر منتجاهتا التخفيض يف الضرائب على الدخل

 إذا توفرت بعض الشروط سواء، كلي على دخلها الناتج عن التصديرالستفادة من إعفاء  

 .اؼبنتوج أو على أساس الصادرات  من ناحية طبيعة
 ما يكوف اغباؿ بالنسبة لتشجيع االستثمار مثلي التخفيضات من اغبقوؽ اعبمركية

التجهيزات و بإعفاء من اغبقوؽ اعبمركية ديكن من  اؼبستورد زبفيضا على اؼبواد األولية
  .الضرورية اليت تدخل مباشرة يف إنتاج اؼبنتجات والسلع اليت يتم تصديرىا

 ى معظم الدوؿ تفرض ضرائب علي التخفيض من الرسم على القيمة اؼبضافة
رقم األعماؿ تعفى من الدفع ىذه الضرائب عندما تكوف يمة اؼبضافة على اؼببيعات و الق

وقد تشمل الضرائب على اآلالت اؼبواد األولية اليت تدخل مباشرة ، بصدد عملية التصدير
 اقتصادية . ةمردوديو بإدخاؿ ذبهيزات ذات فعالية، يف اإلنتاج اؼبوجو لتصدير

 : 2باالستثمار األجنبيالتحفيز الجبائي الخاص  :ثالثا
، للمستثمرين األجانب إىل من  العديد من االمتيازات اعببائية ومةكاغبلجأت ت 

استقطاب رؤوس الكثرية اليت ربوؿ دوف ربقيق األىداؼ اؼبتمثلة يف  العراقيللكسر اغبواجز و 
 ويتجلى جلب ىذه اغبوافز اػباصة باؼبستثمرين األجانب إما عن طريقي ، أمواؿ أجنبية
تلجأ الكثري من الدوؿ إىل إبراـ اتفاقيات ثنائية وصباعية زبص ي اتفاقيات ثنائية -

وىذه  اعبباية وذلك من اجل زبفيض العبء الضرييب الناتج عن طريق االزدواج الضرييب

                                                           
  .58ص، اؼبرجع نفسو، اعبوزي ؿبمد -1
سلسلة االونتكاد بشاف مسائل اتفاقات االستثمار ، اغبوافز، مؤسبر األمم اؼبتحدة للتجارة والتنمية -2
  .8-7-6ص ، 2004جنيف ، األمم اؼبتحدة، لدوليةا
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التخفيضات ويستفيد منها مواطنوف البلداف اؼبصادقة على و االتفاقيات تشمل اإلعفاءات
 والتصدير . دفة القيود على االسترياىذه االتفاقيات إلغاء كا

امتيازات  االستثمار اليت سبن  إعفاءات و يعن عنها عادة بقواننيي عن طريق أحادي -
  .لتشجيع وترقية االستثمارات احمللية واألجنبية كما يقدـ ضمانات خاصة باألجانب

 1التحفيز الجبائي الخاص باالستثمار عموما  رابعا:
ألشخاص الذين يباشروف مشاريع استثمارية من إعفاء تستفيد اؼبؤسسات أو ا 

  وديكن تقسيمها إىلي، مؤقت أو دائم جزئي أو كلي من دفع الضرائب على األرباح أو غريىا
ي اؽبدؼ منها مساعدة بعض الفئات اإلعفاءات ذات الطابع االجتماعي .2

  . ... اخالفبلحني، االجتماعية أكثر حرمانا لتحسني  روفهم االجتماعية كاؼبعوقني
اؽبدؼ منها تطوير البحث العلمي ي يطابع الثقافي والعلماإلعفاءات ذات ال  .1

االجتماعي ألنو أساس كل تطور ال بد أف ترتكز وبعثو ػبدمة التنمية والتطوير االقتصادي و 
  .على البحث العلمي

ذلك من خبلؿ اإلعفاءات الدائمة و ياإلعفاءات ذات الطابع االقتصادي .9
األنشطة االقتصادية ىي مشاريع تراىا الدولة ذات و عض اؼبشاريع االستثماريةاؼبوجهة لب

إجيابية على باقي القطاعات ألخرى كقطاع التصدير ألنو يوفر  أمهية ؼبا ؽبا من انعكاسات
 .ويكوف اؽبدؼ الطويل اؼبدى ىو ربديد اؽبيكل اإلنتاجي، العملة الصعبة

 : إعفاءات على الضرائب غير المباشرة .4
عفاء من الرسم على النشاط اؼبهيني وتتحدد قيمة اؼببالغ اؼبعفى بنسبة رقم اإل -

 األعماؿ الناتج عن عملية التصدير.
سنوات وفق شروط وىي أف  0اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات ؼبدة  -

 اؼبؤسسة مرىونة بإعادة استثمار األرباح احملققة.
                                                           

، تونس، اعبزائر–اغبوافز اؼبمنوحة لبلستثمار األجنيب اؼبباشر يف دوؿ اؼبغرب العريب ، ساعد بوراوي -2

جامعة اغباج ػبضر ، كلية العلم االقتصادية، رسالة ماجستري يف العلـو االقتصادية، دراسة مقارنة -اؼبغرب
 .63-62ص ، 2007، باتة
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  .االستفادة من نضاـ الشراء باإلعفاء -
 القوانين المحفزة لالستثمار في الجزائربحث الثاني: الم

، لقد شهد القانوف اؼبتعلق بتنظيم وتشجيع االستثمارات عدة تطورات يف اعبزائر 

ويف ىذا ، كآخر تشريع  52/59إىل غاية األمر رقم  2399ذلك ابتداء من قانوف  فوكا
الستثمار يف اعبزائر من اؼببحث سنسلط الضوء على ـبتلف التطورات اليت مر هبا قانوف ا

 خبلؿ معرفة ما تضمنتو وما احتوتو.
 فترة الستيناتقوانين  أوال:

 .2399و 2399نتطرؽ يف ىذا اؼبطلب إىل قانوين االستثمار لسنة 
 :2399قانون االستثمار لسنة   .1
والذي جاء يف مرحلة صعبة من الناحية االقتصادية نتيجة للتخريب الذي تعرضت  

لذلك فإف اؼبستثمرين رفضوا اؼبخاطرة ، ياكل االقتصادية من طرؼ اؼبستعمرلو اؼبنشآت واؽب
واؼبتمثل يف قانوف ، إصدار أوؿ قانوف متعلق باالستثماراتوؽبذا مت ، 1باالستثمار يف اعبزائر

ودفع عجلة ، من أجل النهوض باقتصاد الدولة، 23992جويلية  19اؼبؤرخ يف  122 ػ 99
وكاف يهدؼ ىذا القانوف إىل اغبفاظ على ، صاد الوطين من جديدالتنمية فيها وإنعاش االقت

وذلك لتمويل ، والذي كاف موجودا قبل االستقبلؿ، رأس اؼباؿ األجنيب وؿباولة اإلبقاء عليو
بشرط ، بة كانت تعاين ندرة يف رأس اؼباؿخاصة وأف اعبزائر يف تلك اغبق، االقتصاد الوطين

منو حيث  19ادة نتو اؼبوىذا ما شب، بة للنظاـ االشًتاكيأف تكوف االستثمارات اؼبنجزة مناس
ؼبؤسسات  بإنشائهاإف الدولة تتدخل بواسطة االستثمارات العمومية " نصت على ما يليي

من أجل صبع ، الوطينط دبشاركة الرأس اؼباؿ األجنيب و وطنية أو مؤسسات ذات اقتصاد ـبتل

                                                           
1 - AIT SAD, Les codes des investissements privés 1963-1993, Revue algérienne des 

sciences juridiques économique et politique, université d’Alger, 1997, P 250.  
، 8د العد، اعبريدة الرظبية، اؼبتعلق بقانوف االستثمارات، 1963جويلية  23اؼبؤرخ يف ، 277-63قانوف  -2

 .1963أوت  2 الصادرة يف
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ثل أمهية النشاطات اليت سبو  القطاع الشروط األساسية لتحقيق اقتصاد اشًتاكي خاصة يف
 .1حيوية لبلقتصاد الوطين"

ولقد من  ىذا القانوف عدة امتيازات للمستثمرين األجانب نذكر منها على سبيل  
 الذكر ال اغبصر ي

 ضماف ثبات واستقرار القروض اؼبتوسطة والطويلة األجل.  ـ1
عاـ بالنسبة  20يتعدى وال ، سنوات 25االستفادة من نظاـ جبائي ثابت ؼبدة  ـ2

 .2مبليني دينار جزائري 0للشركات اليت يفوؽ استثمارىا 
وىذا ، فإنو مل يتم ذلك، أما فيما يتعلق دبدى تطبيق ىذا القانوف يف أرض الواقع 

وبالتايل ، راجع إىل احمليط السياسي القائم على نظاـ اشًتاكي والذي أساسو القطاع العاـ
، باإلضافة إىل ضعف اؽبياكل القاعدية،  اغبياة االقتصاديةإقصاء دور القطاع اػباص يف

كلها أسباب أثرت سلبا على جلب االستثمارات األجنبية ، وارتفاع تكاليف عناصر اإلنتاج
  اؼبباشرة .
 :1666قانون االستثمار لسنة  .2

والذي بني ، 2399بعد قانوف االستثمار لسنة  23993جاء قانوف االستثمار لسنة 
وكذا الضمانات واالمتيازات اليت يقدمها ، كاؿ االستثمار األجنيب اؼبباشرمكانة وأش

 السماح للمستثمرين اػبواص ػعن سابقو ب 99/184قد سبيز قانوف ىذا و ، للمستثمر األجنيب
كما ديكن ، 4القطاعات الصناعية والسياحية فقطػ بتحقيق استثمارات يف  أجانب أو ؿبليني

و دبسامهة رأس ماؿ خاص يف ىذه القطاعات يف شكل شركات للدولة أف تتدخل دبفردىا أ
 ـبتلطة.

                                                           
 .1963 جويلية 26 يف اؼبؤرخ، االستثمارات قانوف اؼبتضمن، 277/  63 قانوف من 23 اؼبادة -1
 .أعبله القانوف من، 10 اؼبادة -2
اعبريدة ، 15/09/1966 يف اؼبؤرخ، االستثمارات قانوف اؼبتضمن، 66/284 التشريعي اؼبرسـو انظر -3

 .1966سبتمن  17صادر يف ال، 80العدد ، الرظبية
 القطاع حق من وليس، للدولة األخرى اغبيوية القطاعات يف لبلستثمار اغبق ؽبا فقط الدولة أف أي -4

 .اػباص
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أما فيما خيص الضمانات واالمتيازات اؼبمنوحة للمستثمرين األجانب واحملليني  
 فنذكر ما يليي

 بالتعويض يف  فالضما، حق ربويل األرباح والعوائد من االستثمار إىل البلد األـ
 حالة التأميم ونزع اؼبلكية.

  يبلت اغبصوؿ على تسبيقات مصرفية من الصندوؽ الوطين للتنمية ضماف تسه
 خاصة أجنبية أو ؿبلية بإبراـ عقد مع الدولة. ةيف حالة قياـ شرك

   على القروض الطويلة والقصرية األجل. %9زبفيض معدؿ الفائدة لغاية 
  اإلعفاء الكلي أو اعبزئي غبقوؽ التسجيل وغبق التحويل على اؼبلكية العقارية

 سنوات( والرسم على األرباح الصناعية والتجارية. 25بلؿ )خ
  99/122القانوف فانو حقق قفزة نوعية مقارنة بقانوف  اؽبذ، وفيما خيص التقييم 

فيما يتعلق جبلب رأس اؼباؿ اػباص )األجنيب أو احمللي( باإلضافة إىل إنشاء شركات ـبتلطة 
الفشل كسابقو نظرا للسياسة االقتصادية  إال أف ىذا القانوف عرؼ، بني اؼبتعاملني اػبواص

اؼبنتهجة يف اعبزائر واؼبتمثلة يف االقتصاد االشًتاكي والقائم على احتكار الدولة لكل 
إضافة ، واؼبلكية العامة لوسائل اإلنتاج، وبالتايل إقصاء القطاع اػباص منها، اجملاالت اغبيوية

 إىل فبارسات البريوقراطية اؼبعقدة ...اخ
 قوانين فترة الثمانينات  ثانيا:
   والثاين  2381سبيزت ىذه الفًتة بصدور قانونني لتشجيع االستثمارات أوؽبا سنة

 .2389سنة 
 2381قانون االستثمار لسنة  .1
اعتمدت على ال مركزية ، دخلت اعبزائر مع بداية الثمانينات مرحلة جديدة 

اؼبؤرخ يف  22 ػ 81ره القانوف االقتصاد وتأسيس الشركات اؼبختلطة االقتصادية حسب ما أق
من رأس ماؿ ىذا النوع من  %02حيث سبثل اؼبشاركة اعبزائرية نسبة ، 23811 أوت 12

                                                           
اعبريدة ، اؼبتعلق باالستثمار االقتصادي اػباص الوطين، 1982 أوت 21 يف اؼبؤرخ 11 ػ 82 قانوف رقم -1

 .1982أوت  24الصادرة يف ، 34العدد ، الرظبية
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قدـ القانوف عدة  دولق، كحد أقصى  %43نسبة ا ال تتجاوز حصة األجانب بينم، الشركات
اعد ضمانات للمستثمرين األجانبي كحق اؼبشاركة يف ازباذ قرارات تسيري الشركة وفق قو 

 حق ربويل األرباح غري اؼبعاد استثمارىا. فوضما، القانوف التجاري
 باإلضافة إىل بعض االمتيازات اؼبالية ونذكر منهاي

 سنوات.  0اإلعفاء من الضريبة العقارية ؼبدة  ـ1
 سنوات. 0اإلعفاء من الضريبة على األرباح الصناعية والتجارية ؼبدة  ـ2

نتائج جد ؿبتشمة وذلك راجع إىل العراقيل غري أنو خبلؿ تلك الفًتة سجلت 
كذلك االستثمارات اػباصة األجنبية واحمللية مل تكن من أولويات ، اؼبتمثلة يف البريوقراطية

 الننامج االقتصادي آنذاؾ.
 1696قانون االستثمار لسنة  .2
، دخلت اعبزائر يف ىذه اؼبرحلة أزمة اقتصادية نتيجة اللبفاض أسعار البًتوؿ  .9

وعلى ضوء ، أدى إىل حدوث اختبلالت يف التوازنات الكلية يف االقتصاد الوطين وىذا ما
 92/11والذي جاء متمما لقانوف ، 96/131أصدر أصحاب القرار قانوف ، ىذه األحداث

وذلك يف شكل ، حيث أقر االستثمار األجنيب اؼبباشر يف الواقع االقتصادي اعبزائري
من رأظباؿ  %46إجباريا بني رأظباؿ أجنيب بنسبة  حبيث تتم الشراكة، الشركات اؼبختلطة

ىذا وقد من  القانوف اعبديد ، من رأظباؿ الشركة %51ػالشركة ورأظباؿ ؼبؤسسة عمومية ب
 ي2عدة حقوؽ
 .حق اؼبشاركة يف التسيري 
 .ربويل أرباح اؼبنتوج احملصل عليو من عمليات التنازؿ عن األسهم 
  ع اؼبلكية.ضماف التعويض يف حالة التأميم أو نز 
 . ربويل جزئي ألجور العمالة األجنبية 

                                                           
 .19/08/1986 يف اؼبؤرخ، االستثمارات قانوف اؼبتضمن، 86/13 قانوف -1
، اعبزائر يف االقتصادية اإلصبلحات خبلؿ اؼبباشر األجنيب االستثمار وآفاؽ واقع، الرضباف عبد تومي -2

 .57ص .2000، جامعة عبزائر، كلية العلـو االقتصادية والتسيري، ماجستري رسالة
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 .رفع أو زبفيض رأظباؿ الشركة اؼبختلطة 
نظري لكل ىذه القوانني يف ىذه اؼبرحلة فإف االستثمار األجنيب اؼبباشر مل  موكتقيي

 يف نظاـ مشبع باألفكار والذىنيات االشًتاكية. ةخاص، يكن مرغوبا فيو
  قوانين فترة التسعينات ثالثا:

، صدرت يف ىذه اؼبرحلة قوانني جديدة متعلقة بتطوير االستثمارات األجنبية اؼبباشرة

وىذا إلعطاء االستثمارات  ،63/122واؼبرسـو التشريعي رقم ، 69/191لة يف قانوف واؼبتمث
 األجنبية الفرصة إلنعاش االقتصاد الوطين.

 1669قانون النقد والقرض لسنة  .1
دبثابة تنظيم جديد ؼبعاعبة ملفات  19 ـ 69قم يعتن قانوف النقد والقرض ر  

ولقد نص ىذا القانوف على االستثمارات ، االستثمارات األجنبية على مستوى بنك اعبزائر
 .3وحركة رؤوس األمواؿ ،لكنو تنظيم لسوؽ الصرؼ، وىو ليس بقانوف استثمار

النسبة للشركات ولقد ألغى ىذا القانوف األحكاـ اؼبتعلقة بأغلبية رأس اؼباؿ احمللي ب
حيث يرخص لغري ، 4كما أدخل سبييزا بني األشخاص اؼبقيمني وغري اؼبقيمني، اؼبختلطة

اقتصادية غري ـبصصة  تاؼبقيمني بتحويل رؤوس األمواؿ إىل اعبزائر لتمويل أي نشاطا
ار إليو صراحة أو ألي شخص معنوي مش، صراحة للدولة أو اؼبؤسسات اؼبتفرعة منها

كما يسم  ، 5النقد والقرض دبوجب نظاـ يصدره" حدد ؾبلسي "دبوجب نص قانوين
كما أهنا تتمتع بالضمانات ، وإعادة ربويل رؤوس األمواؿ، القانوف بتحويل اؼبداخيل والفوائد

                                                           
 .ص1990 أفريل 14 يف اؼبؤرخ، والقرض بالنقد اؼبتعلق، 90/10 رقم قانوف -1
  . 1993 أكتوبر 5 يف اؼبؤرخ، االستثمارات بًتقية اؼبتعلق، 93/12 رقم تشريعي مرسـو -2
 جامعة، ماجستري رسالة، اعبزائر حالة النامية الدوؿ يف اؼبباشر األجنيب االستثمار، سامية دضباين -3

 . 174ص، 1998، التسيري وعلـو اديةاالقتص العلـو كلية، اعبزائر
 االقتصادي لنشاطو الرئيسي اؼبركز يكوف معنوي أو طبيعي شخص كل ىو اؼبقيم غري الشخص -4

 .اعبزائر يف االقتصادي لنشاطو الرئيسي اؼبركز يكوف شخص كل واؼبقيم اعبزائري خارج
 .90/10 قانوف من 184 اؼبادة -5
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اؼبلحو ة يف االتفاقات الدولية اليت وقعت عليها اعبزائر مع عدة بلداف وىذا ما أكدتو اؼبادة 
 منو. 284

وتبنيو من طرؼ السلطة اعبزائرية دبثابة ، لنقد والقرض كاف تطبيقونستنتج أف قانوف ا 
أوؿ نقلة نوعية قامت هبا ىذه األخرية لفت  الباب أماـ اؼبستثمر األجنيب وتدفق رؤوس 

وىذا ما يوحي بوجود رغبة سياسية لبلنتقاؿ باالقتصاد اعبزائري من ، األمواؿ كبو اعبزائر
 اقتصاد موجو إىل اقتصاد سوؽ.

 1663ون االستثمار لسنة قان .2
إف اإلصبلحات اليت قامت هبا اعبزائر تعكس رغبة الدولة يف االنسحاب من  

ولقد مت تكريس ذلك ، النشاط االقتصادي مع هتيئة احمليط لضماف قياـ االستثمارات اػباصة
حيث حدد ىذا ، الذي ىيأ احمليط العاـ لبلستثمار، 39/211فعليا دبوجب اؼبرسـو التشريعي 

ؼبرسـو التشريعي النظاـ الذي يطبق على االستثمارات اػباصة الوطنية واألجنبية اليت تنجز ا
أو ألي  ة صراحة للدولةوغري اؼبخصص، يف األنشطة االقتصادية اؼبنتجة للسلع واػبدمات
 .2شخص معنوي معني صراحة دبوجب نص تشريعي

مع اغبفاظ على ، 3نولقد جاء ىذا اؼبرسـو لتجسيد فكرة ترؾ اغبرية للمستثمري 
بإعطاء ىذا األخري معايري قانونية ، الضوابط اليت تلزمهم خدمة ىذا اعبانب من النشاطات

واؼبسامهة يف تنمية القدرات ، وتطوير التقنيات من أجل تعزيز التطور، تسم  دبسايرة االنفتاح
 والتقليل من االسترياد والتبعية االقتصادية.، اإلنتاجية الوطنية

إف ىذا اؼبرسـو التشريعي كاف نتيجة فكرة السعي إىل إعطاء ووضع ثقة كذلك ف 
، بعدما قامت اعبزائر بالتوقيع على صبلة من االتفاقيات الثنائية ةخاص، للقطاع اػباص

                                                           
1- ordonnance 12/93 ,relative en développement de l’investissement  .  

 .االستثمار بتطوير اؼبتعلق، 12/93 قانوف من 2 اؼبادة -2
، اعبزائر، االستثمارات ترقية وكالة منشورات، والتطبيقية التشريعية والنصوص االستثمارات قانوف -3

 .9 ص، 1995
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وترتكز فلسفة ىذا اؼبرسـو  1األطراؼ اليت تسعى إىل تشجيع وضباية االستثمارات ةواؼبتعدد
 التشريعي علىي

 بني االستثمار اػباص من جهة اؼبستثمر اؼبقيم واؼبستثمر غري اؼبقيم. إهناء التفرقة ـ
ومعقدة هبدؼ تسهيل إجراءات عملية االستثمار يف ، عدـ فرض تشكيبلت ثقيلة ـ
 اعبزائر. 
 تقدًن التسهيبلت للمستثمرين األجانب على اؼبستويني اعببائي واعبمركي. ـ
اليت تسعى  APSIومتابعة االستثمار  ويف ىذا اإلطار مت تأسيس وكالة ترقية ودعم 

تضمن متابعة احًتاـ اؼبستثمرين لبللتزامات اليت تعهدوا  اكم، إىل تقدًن التسهيبلت اؼبختلفة
 .2هبا باالتصاؿ مع اإلدارات اؼبعينة

لعدة أسباب  كوذل، 52/59غري أف ىذا اؼبرسـو التشريعي مت إلغاءه دبوجب األمر 
 ينذكر منها
 والنزاع حوؿ الصبلحيات. ، وتعدد مراكز القرار، بريوقراطيةثقل اإلجراءات ال -
 تعقيد اغبصوؿ على الوعاء العقاري لتمركز اؼبشروع االستثماري . -
 صعوبة االستفادة من أشكاؿ سبويل االستثمار . -
 غياب مساعدة اؼبقاوؿ يف مرحلة انطبلؽ اؼبشروع.  -
 مركزية اعبهاز اؼبكلف بًتقية االستثمار . -

  52/59ن االستثمار رقم : قانو رابعا
يف سياؽ اإلصبلحات االقتصادية اليت اعتمدهتا السلطة اعبزائرية منذ سنوات  
فغاية ، والذي ألغى كل األحكاـ السابقة اؼبخالفة لو، 593ـ52مت إدراج األمر رقم ، عديدة

اؼبشرع من إصدار القانوف اعبديد ىي العمل على تعميق اإلصبلحات االقتصادية وربسني 
                                                           

1- Ali mebrouri , encouragement et protection d’investissement en Algérie, revue 

la lettre juridique ,Algérie , p2.  
 دعم وكالة سري وتنظيم صبلحيات يتضمن، 17/10/1994 يف مؤرخ 319، /94 رقم تنفيذي مرسـو -2

 .االستثمار وترقية ومتابعة
 .االستثمار بتطوير يتعلق، 2001 أوت 20 يف اؼبؤرخ 01/03 رقم أمر -3
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وذلك بتوفري األدوات القانونية اليت تتبلءـ مع مرحلة التطور االقتصادي والسياسي ، عاليتهاف
وخلق اؼبناخ اؼببلئم لدفع وتنشيط االستثمارات الوطنية ، واالجتماعي اليت وصلتها اعبزائر

 واألجنبية بكيفية سبكن من ربفيز النشاط االقتصادي وخلق ناصب عمل.
أف األمر اعبديد اؼبتعلق بًتقية االستثمارات قد قدـ  قبد، ولبلوغ ىذه األىداؼ

للمستثمرين األجانب نظاما قانونيا جبائيا جديدا وماليا مناسبا دين  ؽبم حوافز ومنافع 
باإلضافة إىل تبنيو أربعة مبادئ قبدىا ىامة يف قباح أي قانوف ، جبائية ومالية وصبركية كافية

عدـ االلتجاء إىل التأميم ، رفع القيود اإلدارية عليو، وىي مبدأ حرية االستثمار، استثماري
 . 1والتحكيم الدويل، وحرية ربويل رأس اؼباؿ والعوائد الناذبة عنو

فبا يفهم منو احتوائو لبلستثمار ، ولقد جاءت األحكاـ اؼبتعلقة حبرية االستثمار عامة
  المتيازات والرخص.يف إطار نظاـ ا وكذا االستثمار الذي ينجز، الوطين العمومي واػباص

 سعك، مل جيعل االستثمار ؿبصورا يف بعض القطاعات دوف األخرى 59ـ52فاألمر  
واؼبادة األوىل من اؼبرسـو التشريعي ، من قانوف النقد والقرض 289ما نصت عليو اؼبادة 

أف إف ىذا االذباه الذي ذىب اؼبشرع إليو فيما يتعلق بالنشاطات اليت كاف ديكن ، 20ـ39
من شأنو إثارة اىتماـ كبري لدى اؼبستثمرين اػبواص الوطنني ، للدولة أو ألحد فروعها زبضع

ضمانات تتعلق حبرية ربويل رؤوس  ىذا ولقد قدـ القانوف عدة، يف داخل الببلد وخارجها
أو خبلؼ بني اؼبستثمر  األمواؿ وحق اللجوء إىل التحكيم الدويل يف حالة حدوث نزاع

  األجنيب واعبزائر.
 
 

الجبائية التي تقدمها الوكالة الوطنية لتطوير  الحوافزالمبحث الثالث: 
 االستثمار

                                                           
 تشجيع على قدرتو ومدى االستثمار بتطوير متعلق 01/03 رقم أحكاـ مضموف، يوسفي ؿبمد -1

 .22 ص، 2001، 23 العدد، إدارة ؾبلة، واألجنبية الوطنية االستثمارات
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جاءت ىذه الوكالة للتسهيل والتقليل  يالتعريف بالوكالة وهيكلها التنظيمي أوال:
من  8تنظيم أقصى دعم ومساعدة لبلستثمار قد تأسست وفق اؼبادة و من اإلجراءات

اؼبتعلق بًتقية االستثمار ويف  2339أكتوبر  0تاريخ الصادر ب 93/21اؼبرسـو التشريعي 
حولت الوكالة الوطنية لتطوير  59/521صدر مرسـو رئاسي طبقا لؤلمر 11/8/1552

وعلى أساس ىذا اؼبرسـو مت توزيع الوكالة على اؼبستوى اعبهوي إىل أربعة  ANDIاالستثمار 
ة وىراف لتطوير االستثمار وكال، ثمار "وسط "وكالة اعبزائر لتطوير االستىيي ، وكاالت فرعية

  ."شرؽوكالة عنابة لتطوير االستثمار "  ،"جنوب" وكالة ورقلة لتطوير االستثمار  ،"غرب"
 أىداؼ اليت كانت تصبوا إليها الوكالة الوطنية لدعمو ربمل ىذه الوكالة نفس مهاـ 

انو يف السابق كانت  ثتياز حيمن  االمر غري أف االختبلؼ يكمن يف أليو ترقية االستثماو
أما ، عوض بالنظاـ االستثنائياس النظاـ العاـ والنظاـ اػباص و سبن  االمتيازات على أس

تمن  امتيازات اإلقباز أما اآلف ف. االستغبلؿمن  االمتياز اػباصة باإلقباز و  بالنسبة آلليات
االستغبلؿ اليت سبن   من اإلقباز يقدـ اؼبستثمر طلب من  امتيازات ءفقط وبعد االنتها
اغبساسة والكنى  االستثمارات امل ربدد بعد ومن اؼبتوقع أف تستفيد منه حسب مقاييس

 ومهامها اؽبيكل التنظيمي للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار ؿ األيت يوض اعبدو و  غري. ال
  كما يليي

 مهام الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار مصالح(: 2الجدول رقم )
التوقيع على و يرأسها رئيس اغبكومة تتمثل مهمتو يف اؼبوافقة دارة العامة اإل

اؼبشاريع وذلك دبن  االمتيازات اإلضافية إىل التسيري الداخلي 
، إدارة األمانةي للوكالة وتنقسم اإلدارة العامة إىل إدارات فرعية

  .إدارة البحث، إدارة الوسائل العامة، إدارة اؼبوارد البشرية
حة دراسة وتقييم مصل

 اؼبشاريع
  .ملفات اؼبستثمرين اؼبقدمة وتقييمها ةمهمتها دراسة ومعاعب

                                                           
مذكرة ماجستري يف العلـو ، اغبوافز واغبواجز القانونية لبلستثمار األجنيب يف اعبزائر، لعماري وليد -2

.78ص، 2011، جامعة اعبزائر، كلية اغبقوؽ، القانونية   
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مهمتها الوحيدة توجيو اؼبتعاملني كما تعتن مكاف إيداع  مصلحة الشباؾ الوحيد 
اؼبلفات من طرؼ اؼبتعاملني وسحب القرارات اؼبقدمة من 

 طرؼ اؼبصلحة
 مصلحة اؼبتابعة 

 واؼبساعدة
ابعة االستثمارات عن طريق من  امتيازات اليد مهمتها مت

اؼبدفوعة الذي يعد االمتياز األخري اؼبقدـ من طرؼ اؼبصلحة 
من خبللو تصب  مهمة الرقابة على اؼبشاريع االستثمارية 
ومدى إقبازىا ومطابقتها الشروط اؼبنمة باإلضافة إىل ذلك 

 فإف ؽبا مهمة التوجيو 
مصلحة األرشيف واإلعبلـ 

 اآليل
مهمتها تسجيل وحفظ الدفاتر التابعة وتقدًن اإلحصائيات 

 وكل ما يتعلق باإلعبلـ اآليل 
 www.andi.dzتطوير االستثمار و المصدر:الوكالة الوطنية لدعم المصدر: 

سبن  الوكالة امتيازات غالبيتها جبائية وسبن  على  :آليات منح االمتياز :ثانيا
على قرار  وسبن  ىذه االمتيازات بناء، تغبلؿلثانية مرحلة االسمرحلتني األوىل مرحلة اإلقباز وا

شيكات التحليل و وذلك على أساس اعبداوؿ، الوكالة بعد تقوًن قبلي للمشاريع االستثمارية
اؼبتوسطة شيكات و ولقد حددت وزارة الصناعات الصغرية، اليت صادؽ عليها ؾبلس اإلدارة

االمتيازات. وسوؼ نتطرؽ إىل لى أساسها سبن  التحليل واؼبقاييس لتنقيط اؼبشاريع وع
 دراستها كما يليي
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 ي مقاييس من  االمتياز 
سبوقع اؼبشروع ىناؾ تقاسيم ؼبناطق االستثمار حيث قبد من خبلؿ ىذا التقسيم  .2

يشمل اؼبدف واؼبناطق اليت ال  ظاـ العاـلنفا، النظاـ اػباصو نظامني جبائيني مها نظاـ عاـ
أما النظاـ ، رات وىي تعرؼ باؼبناطق اغبضريةولة يف ترقية االستثماإىل تدخل الد جربتا 

 يشمل ثبلث مناطقي ف اػباص
  نظاـ البلديات اليت ربتاج إىل توسيع اقتصادي على مستوى كل والية ويقصد

 هبا البلديات الفقرية واحملرومة قصد فك العزلة.
 ويشمل واليات مشاؿ الصحراء . ي نظاـ النطاؽ اعبنويب 
 اعبنوب الكبريي ويشمل واليات اعبنوب الكبري. نظاـ  
التمويل الذايتي حيث أف كلما زادت نسبة مسامهة اؼبستثمر يف سبويل مشروعو   .1

على وفقها تتغري و %255، %05، %95كلما ارتفعت مدة اإلعفاء تتغري ىذه النسبة من 
 مدة اإلعفاء.

يستعمل  اعندم أي وىو ما يدعى نسبة االندماجي التبعية بالنسبة للخارج .9
 اؼبستثمر اؼبواد اعبزائرية زبتلف نسبة االمتياز عما ىو عندما نلجأ إىل مواد مستوردة .

تياز حسب مناصب مناصب الشغل اؼبقًتحةي حيث تتغري أيضا نسبة االم .4
 العكس صحي .و ا توفت مناصب الشغلاؼبتوفرة تزيد كلمالشغل اؼبقًتحة و 

مهية بالنسبة لبلقتصاد الوطين اليت ؽبا أ نقصد هبا االستثماراتي قطاع النشاط .0
 ذات األولوية يف اؼبخطط الوطين. لك باألخذ بعني االعتبار التكنولوجيا والنشاطاتوذ

 ي مقاييس تنقيط اؼبشروع 
يقابل كل مشروع من  االمتيازات السابقة الذكر معامل يبني أولويتها حىت السياسة  

( وهبذه الطريقة ربدد 2( أو واحد )5قياس بصفر )ينقط كل مو االقتصادية وطبيعة االمتياز
مدة االمتيازات اليت تًتاوح بني السنة والثبلث سنوات بالنسبة ؼبرحلة اإلقباز وبني ثبلثة 

عشرة سنوات بالنسبة ؼبرحلة االستغبلؿ وحددت اؼبعامبلت لكل مقياس على و سنوات
 ي الشكل التايل
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  ( معامبلف1) التمويل الذايت
 ( معامبلت 9) طقطاع النشا

 ( معامل 2) الشغل
 ( معاملني 1) وجود الشركة

 نأخذ مثاؿ استثمار فيما خيص القطاع العاـ " إنشاء جديد " 
 التمويل الذايتي

 النقطة %95إذا كانت نسبة التمويل تفوؽ - بالنسبة لقطاع الفبلحة والصناعة .9
(52) 
 (5فالنقطة ) %95إذا كانت نسبة التمويل تقل عن  -
 ( 2النقطة ) %45ت نسبة التمويل الذايت تفوؽ إذا كان -
  (5النقطة ) %45نسبة التمويل الذايت أقل من  تإذا كان -

ال يستفيد اؼبستثمر من االمتيازات ؼبدة  %15قل من فة عامة إذا كانت نسبة التمويل أبص
، IBSال تقل عن سنتني وال تزيد عن طبس سنوات بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات 

 .TAPوالرسم على النشاط اؼبهين   VFدفع اعبزايفوال
 ي التبعية للخارج

 ( 5فالنقطة ) 05عندما يلجأ اؼبستثمر إىل مواد أجنبية من  -
 (2) فالنقطة %05عندما يلجا اؼبستثمر إىل استعماؿ مواد أولية جزائرية أكثر من  -
 (2عندما يكوف اإلنتاج من أجل استغبلؿ سلع كانت مستوردة فالنقطة ) -
 طاع النشاطيق
 (2إذا كانت اؼبشاريع يف قطاعات النشاط ذات أمهية بالنسبة لبلقتصاد الوطين فالنقطة ) -

 قيمة اؼبشروع ي
 (2فالنقطة ) دج700000 إذا كانت قيمة اؼبشروع أكثر من -
 (5فالنقطة ) دج700000 إذا كانت قيمة االستثمار أقل من -
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 وجود الشركة باعبزائري
 م بالشركة اعبزائرية إذا كاف الشريك غري مقي -
 ( 5) عملة صعبة فالنقطة %30 إذا قدـ الشريك حصة أقل من -
 ( 2من قبل الشركاء اؼبقيمني فالنقطة ) %100 االستثمار ت اليت يتم سبويلها -

ىكذا ندرس باقي االستثمارات يف القطاع اػباص واالستثمارات اؼبنمية للمقدرات 
 التوسيع.و إعادة اؽبيكلةأو اؼبعيدة لتأىيل أو إعادة اؽبيكلة أو 

اؼبدير العاـ لسلطة الوصية  وتسجل قرارات من  االمتيازات أو رخصة يف ؿبضر يبلغ 
أياـ يف تاريخ ازباذ القرار توقيع اؼبدير العاـ اؼبطابقة  8وأعضاء ؾبلس اإلدارة يف اجل أقصاه 
تصري  باالستثمار يـو من تاريخ طلب االمتياز وال 95وتسليمو إىل اؼبستثمر يف اجل أقصاه 

. 
يبني قرار من  االمتياز عنواف لشركة اؼبستثمر عنواف اؼبقر االجتماعي القانوف 

 األساسي للشركة 
فرع النشاط اؼبقر يف اؼبشروع موضوع ىذا القرار األنشطة الرئيسية اؼبعزى القياـ هبا 

 اؼبستثمر نظاـ اؼبزايا اؼبمنوحة مدة اؼبزايا اؼبمنوحة االلتزامات اليت يتحملها 
بعد من  االمتياز تقـو الوكالة طيلة مدة االمتياز دبتابعة ومساعدة اؼبستثمر للتأكد 

 من انو قد احًـت وذالك يف اذباىني. 
اذباه اؼبستثمري التأكد من انو ال يتعرض لو أي عائق يف إقباز مشروعو  -2

 از اؼبشروع.ومساعدتو عند اغباجة لدى اإلدارة واؽبيئات اؼبعنية بصفة أو أخرى إلقب
اؼبتبادلة  تاذباه السلطات العموميةيالتأكد من مدى احًتاـ القواعد وااللتزاما -1

 واؼبنمة مع اؼبستثمر مقابل اؼبزايا اؼبنوحة.
وتتم الرقابة أيضا عن طريق إيداع اؼبستثمر مرة يف السنة لدى الوكالة كشف ينر فيو 

 مدى تنفيذ االلتزامات اليت تعهد هبا.
 متيازات الممنوحة من طرف الوكالةاع االأنو ثالثا: 

 تنقسم االمتيازات إىل نوعني ي
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نقصد باإلقباز إنشاء اؼبشروع وزبتلف مدة اإلقباز من سنة  ي امتيازات اإلقباز -2
 ي كأدىن حد إىل ثبلث سنوات كأقصى حد وسبس ىذه اإلقبازات ما يلي

قتناءات العقارية اليت كل اإل، اإلعفاءات الكلية أو اعبزئية من حقوؽ ربويل اؼبلكية -
 تدخل يف االستثمارات ؼبدة سنتني .

 بالنسبة لسلع  TVAاإلعفاء الكلي أو اعبزئي من الرسم على القيمة اؼبضافة -

سواء كانت مستوردة أو مت اقتناؤىا من السوؽ ، اػبدمات اليت تدخل يف االستثماراتو
 احمللية. 
الزيادة يف رأس و التأسيس من نسبة تطبيق حقوؽ التسجيل لعقود ‰0ػ زبفيض ب -

 اؼباؿ.
على السلع اؼبستوردة واليت تدخل  DDزبفيض نسبة تطبيق اغبقوؽ اعبمركية  -

 مباشرة يف إقباز اؼبشروع.
إعفاء اؼبلكيات العقارية اليت تدخل يف إطار االستثمار من الرسم العقاري ابتداء  -

 سنوات. 9ؼبدة و من تاريخ اغبصوؿ عليها
 الكبري فباإلضافة إىل االمتيازات اؼبذكورة يستفيد اؼبستثمر مني أما فيما خيص اعبنوب

 التنازؿ بالدينار الرمزي على العقار الصناعي اؼبوجو لبلستثمار . -
 فيما خيص البناءات الداخلة يف إقباز اؼبشروع . %05مسامهة الدولة بنسبة  -
 من نسب ـبفضة على الفوائد الناذبة عن القروض البنكية . ةاالستفاد -

 وتدخل كل ىذه االمتيازات حيز التنفيذ إبتداءا من تاريخ إمضاء قرارات اإلعفاء.
 امتيازات االستغبلؿي-1
نقصد هبا االمتيازات اليت حيصل عليها اؼبستثمر أثناء انطبلقو أو بداية مزاولتو  

 25سنوات إىل  0)من  النشاط اؼبعين وزبتلف مدة االستغبلؿ من حيث اختبلؼ اؼبشروع
 ي وتتمثل يف  ،سنوات(
  IBSاإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات  -
  VFاإلعفاء من الدفع اعبزايف  -
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  TAPاإلعفاء من الرسم على النشاط اؼبهين  -
مع ربمل الدولة ، االستفادة من سنة ـبفضة من دفع اشًتاكات أرباب العمل -

ا التشريع والتنظيم يف لفارؽ االشًتاكات اؼبذكورة وذالك تعويضا للنسبة اؼبئوية اليت حددى
  ؾباؿ الضماف االجتماعي.

ومن ، اإلعفاء من دفع مستحقات اؼبلكية العقارية اليت تدخل يف إطار االستثمار -
 الرسم العقاري ابتداء من تاريخ اغبصوؿ عليها ومدة االمتياز ىي فًتة االستغبلؿ.

الذكر يستفيد  أما بالنسبة للجنوب الكبري فباإلضافة إىل كل اإلعفاءات السابقة 
يبدأ ىذا االمتياز ابتداء ، %255أرباب العمل  تتكفل الدولة التاـ باشًتاكا اؼبستثمر مني

 .ت حالة الدخوؿ الكامل يف اإلنتاجمن إثبا
إطار استغبلؿ" ودائما يف ، بعد االنتهاء من مدة اإلعفاءات يف اجملالني "إقباز 

ة على الضرائب اػباصة بأرباح الشركات تطبق نسبة منخفض، تشجيع االستثمارات وترقيتها
 بالنسبة لئلرباح اؼبعاد استثمارىا.  %05تقدر بنسبة 

يف حالة التصدير يستفيد اؼبستثمر آو اؼبنتج من إعفاء على ضريبة أرباح أما  
 الدفع اعبزايف, الرسم على النشاط اؼبهين وذالك حسب رقم أعماؿ الصادرات.، الشركات

 لوكالة ومفتشيه الضرائب العالقة بين ا :رابعا
مفتشيو الضرائب وذلك عن وجد عبلقة تكاملية بني الوكالة و ديكن القوؿ أنو ت 

  يطريق دراسة الوسيط بينهما يف اآلف ذاتو
 اؼبستثمر بالنسبة ANDI  
 اؼبكلف بالضريبة بالنسبة للمفتشية 
 ؼبفتشية للمكلفا بعدىا تقدـ، خري بتكوين ملف جبائيحيث يقـو ىذا األ 

 ي تضم ىذه األخرية وثيقتني مها، ريبة الوضعية اعببائية اػباصة بوبالض
 * التصري  باالستثمار  
 * طلب االمتياز  
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على  وبناء، اليت تقـو بدورىا بدراستو ANDIتقدـ ىذه الوثائق يف شكل ملف إىل  
 مقاييس ؿبددة من طرفها يقدـ قرار من  االمتياز أو رفض االمتياز.

ذلك و صوؿ على قرار من  االمتياز يقـو اؼبستثمر بإكماؿ ملفو اعببائييف حالة اغب 
 ي بتقدًن إىل مفتشيو الضرائب الوثائق التالية

 قرار من  االمتياز اؼبقدـ لو من طرؼ الوكالة . -
  فاتورة معدات اإلنتاج الداخلة يف إقباز اؼبشروع . -
 تقدًن تصري  بالوضعية اعببائية .  -
 إعبلف بداية النشاط. -

 وعلى أساس اؼبلف اعببائي للمكلف يصب  ىذا األخري ملتزما قانونيا أماـ الوكالة

 ي مفتشيو الضرائب التابع ؽبا دبا يليو
 ي مرحلة اإلنجاز -2

 IRGاليت تضم  "G50"  يقدـ اؼبكلف بالضريبة تصرحيا شهريا عن طريق الوثيقة
,TVA, TAP VF, IBS, التصري  أمامها انو موصى من طرؼ وANDI طواؿ مدة االمتياز ،

" جدوؿ حسابات النتائج، حىت هناية السنة يقدـ اؼبكلف ميزانية جبائية "األصوؿ ، اػبصـو

اؼبيزانية التفصيلية اػباصة ، فائض القيمة حوؿ االحتياطات، اؼبؤونات، جدوؿ االىتبلكات
ىذا تدخل امتيازات اإلقباز حيز التنفيذ من تاريخ صدور و باالستثمارات خبلؿ السنة

 القرار.
 ي مرحلة االستغالل – 1

االلتزاـ بالقرارات اؼبمنوحة من قبل الوكالة بنفس طريقة مرحلة اإلقباز وتدخل ىذه 
يف و االمتيازات مرحلة التنفيذ منذ تصري  اؼبكلف أو اؼبستثمر يف بداية نشاطو اإلنتاجي

عن طريق  دستفيحالة عدـ دخوؿ اؼبستثمر مرحلة االستغبلؿ تقـو اؼبفتشية بإخطار اؼب
 بضرورة دفع اؼبستحقات اليت استفاد منها يف مرحلة اإلقباز. C 4 الوثيقة

أما  ةينر اؼبستثمر موقفو فإذا كاف منره مقبوؿ يتلقى تسهيبلت من طرؼ اؼبفتيشي
 اإلشعار بالدفع إذا كاف غري مقبوؿ ربسب لو صبيع اغبقوؽ اليت أعفي منها يف وثيقة تدعى
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ىذه األخرية ترسلها إىل قابضة الضرائب وبدورىا ذبنه على الدفع و ؼبديريةترسل إىل ا اليت
 أو السلعة اؼبعنية . ةربجز البضاع وإذا مل يلتـز بذلك
 الخاتمة:

 توصلنا من خبلؿ ىذا البحث إىل ما يليي 
جاىدة إىل مد يد العوف للمستثمرين عن طريق التشريعات  اعبزائر تسعى  .2

 الضريبية اؼبتاحة ؽبم.
وىو ، كاف من أبرز مظاىر سعي الدولة عبلب االستثمار إصدار القوانني اؼبتتالية .1

خاصة يف ىذه اؼبرحلة اغبساسة اليت ، األمر الذي ال مناص منو لبناء قاعدة اقتصادية متينة
 سبر هبا اعبزائر واليت تسعى من خبلؽبا للوصوؿ إىل تنمية اقتصادية شاملة.

عببائي اعبزائري تنز عدـ استقرار وعجز يف اؼبتتالية للنظاـ ا اإلصبلحات .9
 الوصوؿ إىل األىداؼ العامة للدولة.

التسهيبلت الضريبية اؼبمنوحة من قبل اؼبشرع اعببائي زبدـ االستثمار كمرحلة  .4
 أولية لدخوؿ السوؽ إال أهنا ال تزاؿ بعيدة إذا ما قورنت بالدوؿ األخرى.

وكالة الوطنية لتطوير االستثمار ما من بني التسهيبلت الضريبية اليت سبنحها ال .0
 يليي

 .IBSاإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات  -
 .TVAاإلعفاء من الرسم على القيمة اؼبضافة  -
 االستفادة من سنة ـبفضة من دفع اشًتاكات أرباب العمل. -
 من دفع مستحقات اؼبلكية العقارية. اإلعفاء -
 سنوات(. 25إىل  50ؼبشروع )من زبتلف مدة االمتياز اؼبمنوح تبعا الختبلؼ ا .9
إال أهنا ، رغم كل اجملهودات اليت بذلتها الدولة يف سياساهتا االستثمارية اؼبتعاقبة .2

 ما تزاؿ بعيدة كل البعد عن تطلعاهتا.
 

 المراجع:
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 إستراتيجيت تويز بنك الجزيرة السعودي في
 رفيت اإلسالهيتصيهجال ال

 هرين شطيبي هحوود . أ
 – قسنطينت –جاهعت األهير عبد القادر للعلوم اإلسالهيت 

 : الملخص
البنوك التقليدية خدمات مالية ال ديكن االستغناء عنها حيث تعترب األعمال اؼبصرفية  قدمت

لكن قيام عمل البنوك على أساس الربا ليس ضرورة  .عصب النشاط االقتصادي يف كل دولة
فعندما حرم اإلسالم الربا أحل البيع ، بدونو لن تستطيع أن تؤدي دورىا يف تسهيل اؼبعامالت

ربوي الذي فكان البديل اإلسالمي للنظام ال، اؼبالية القائمة على ربقيق العدل واؼبساواةواؼبعامالت 
ومل يعد ذلك البديل مسألة نظرية ، نظام اؼبشاركة يف الربح واػبسارةيقوم على أساس الفائدة ىو 

وإمنا بظهور اؼبصارف اإلسالمية أصبح واقعا ملموسا وتطبيقا عمليا يقدم خدمات تليب رغبات 
كما كان ىناك توجو عاؼبي .العمالء وحاجاهتم يف إطار االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية

بعض البنوك التقليدية أو بعض فروعها للعمل وفق أحكام  وجوبت ة اإلسالميةيرفصملحوظ كبو اؼب
ويعترب بنك اعبزيرة .الشريعة اإلسالمية وذلك بسبب النجاحات اليت حققتها اؼبصرفية اإلسالمية

حيث استمر يف إسًتاتيجيتو كبو التميز بابتكار وتقدًن  السعودي رائدا يف ؾبال اؼبصرفية اإلسالمية
ربسُت يف قبح كما ،  خدمات ومنتجات مصرفية حديثة تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية

 .مستوى األداء بارتفاع األرباح والعوائد احملققة
Abstract :  
 Traditional banks provide financial services that we can not get 

rid of them, in that banking businesses are considered the nerve of the 
economic activity in every state. However, the bank’s work based on 
usury is not a necessity that with-out it the bank can not play its role in 
facilitating dealings. When Islam prohibits usury, it allows sale and 
financial dealings based on the realization of justice and equality thus, 
the Islamic substitute for the system of usury based on benefit is a 
system sharing profit and loss. This substitute is no longer a theoretical 
issue, but with the emergence of Islamic banking, it became a concrete 
reality and a practical application that provides services that meets the 
clients want and need within the frame-work of the observance of the 
provision’s Islamic jurisprudence. As there was a tendency towards 
Islamic banking by changing some traditional banks or some of their 
branches to work according to the Islamic jurisprudence, this is because 
of the successes that Islamic banking achieve. The Saudi El Jazira bank is 
regarded as the pioneer in the field of Islamic banking, it goes on in its 
strategy towards excellence by innovating and providing recent banking 
services and products that corresponds with the provisions of Islamic 
jurisprudence. Also, it succeeds in improving the level of the 
performance by increasing accomplished earnings and dues. 
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 : مقدمة
الوساطة اؼبالية بُت اؼبدخرين لمؤسسات اؼبصرفية يف قيامها بيتمثل الدور األساسي ل

ووحدات العجز عرب أساليب معينة تتمثل واؼبستثمرين وذلك بالتوفيق بُت وحدات الفائض 
حيث يقوم العمل اؼبصريف التقليدي ، يف االقًتاض واإلقراض بفائدة ؿبددة ومعلومة مسبقا

وؼبا كان من حق اؼبسلمُت أن يكون ؽبم مؤسسات  أساسا على التعامل بنظام الفائدة.
أنشأت ، ربانهم الذي حرم المالية ومصرفية يتعاملون معها على أساس عقيدهتم ودي

التقليدية وجاءت بآليات زبتلف  ية لتكون بديال إسالميا عن اؼبصارفاإلسالماؼبصارف 
من حيث أساسيات العمل عن سابقتها وذلك من خالل بلورة أحكام الشريعة اإلسالمية 

حيث يقوم العمل اؼبصريف اإلسالمي على أساس اؼبشاركة يف الربح ، يف العمل اؼبصريف
وذلك من خالل استخدام ـبتلف الصيغ اؼبوافقة ، د على قاعدة الغرم بالغنمواػبسارة اؼبستن

 ديكن إغفال الدور الفعال كما ال، ألحكام الشريعة اإلسالمية يف التمويل واالستثمار
 ـبتلف اػبدمات االجتماعية.جتماعي وتقدًن اإلسالمية يف ربقيق التكافل اال للمصارف
سبكنت اؼبصارف اليت بلورت أحكام الشريعة اإلسالمية يف عملها اؼبصريف من  هلف

 يف ؾبال اؼبصرفية اإلسالمية؟فعال التميز 
 : احملاور التاليةالبحث إىل  يمقست مت ساؤلومن أجل اإلجابة على ىذا الت

 مقومات العمل المصرفي اإلسالمي: األول حورالم
 لتوجو نحو المصرفية اإلسالميةلالسعودي بنك الجزيرة  إستراتيجية: الثاني ورالمح
 المبتكرة والمطبقة في بنك الجزيرة المصرفية اإلسالمية المنتجات: الثالث ورالمح

 السعودي
 في مجال المصرفية اإلسالميةالسعودي تقييم تجربة بنك الجزيرة : رابعال حورالم
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 العمل المصرفي اإلسالميمقومات : األول حورالم
التقليدية وجاءت بآليات  اإلسالمية لتكون بديال عن اؼبصارفشأت اؼبصارف أن 

وأىداف تسعى إىل إحداث تغيَت يف العمل اؼبصريف من حيث أساسيات العمل عن طريق 
  .شريعة اإلسالميةبلورة أحكام ال

 قيام العمل المصرفي اإلسالمي على أساس المشاركة: أوال
يتمثل يف عدم الفصل بُت أمور اؼبصارف اإلسالمية الذي قامت عليو األساس إن  

فكما جيب مراعاة ما شرعو اهلل يف العبادة جيب مراعاة ما شرعو اهلل يف ، الدين وأمور الدنيا
اؼبعامالت بتحليل ما أحلو وربرًن ما حرمو واعتماد الشريعة أساسا عبميع التطبيقات 

  وازباذىا مرجعا لذلك.

 المصارف اإلسالميةقواعد العمل في  -1
عندما حرمت الشريعة اإلسالمية اغبصول على فائدة )ربا( فقد ظبحت باغبصول  

ديكن أن على الربح ذلك أن اؼبال الذي ال يرغب أو ال يستطيع مالكو أن يستثمره بنفسو 
فاإلسالم يرى أن اؼبال ال يلد ماال وإمنا العمل ىو الذي يقوم هبذا ، يعطيو ؼبن يعمل فيو

ر عن طريق توجيو اعبهد كبو االستثمار جبميع الوسائل اليت زبضع ؼببادئ الشريعة الدو 
بالًتكيز على أن تكون حيث تقوم ، لكوقد وجدت اؼبصارف اإلسالمية لذ، اإلسالمية

مواردىا اؼبالية ناذبة عن تلك الطرق اليت أجازىا اإلسالم يف كيفية اغبصول على اؼبال وكذا 
يقوم ف مي يشًتك فيو رأس اؼبال مع العملالعمل اؼبصريف اإلسالوعليو .1أوجو استخدامو

واؼبساواة بُت صاحب اؼبال من  على أساس اؼبشاركة يف الربح واػبسارة والذي حيقق العدالة
أساسية ىي  ةث يلتزم اؼبصرف اإلسالمي بقاعدجهة وصاحب اعبهد من جهة أخرى حي

واليت يسَت عليها نظام اؼبصارف اإلسالمية  ه القاعدة الفقهيةتعد ىذو، قاعدة الغرم بالغنم
إذ ال غنم إال مع توقع ، بشكل أساسي من أبرز مقومات العمل اؼبصريف اإلسالمي

                                                           
إيًتاك ، الطبعة األوىل، اإلسالميةدور البنك اؼبركزي يف إعادة ذبديد السيولة يف البنوك ، حدة رايس- 1

  .209ص ، م2009، القاىرة، للنشر
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ويقصد هبذه القاعدة أن اغبق يف اغبصول على اؼبكاسب أو األرباح يكون بقدر .1الغرم
االستعداد لتحمل وبعبارة أخرى فإن اغبق يف الربح يكون بقدر ، ربمل اؼبخاطر أو اػبسائر

  .ئر بنسب معينةرط أن يتفقا مسبقا على تقسيم األرباح أو اػبسابش 2اػبسارة
  الودائع في المصارف اإلسالمية -2

يقوم العمل اؼبصريف اإلسالمي على أساس اؼبشاركة يف حصص اؼبلكية حيث يعامل 
بالقيمة االظبية وال  اوبالتايل ال يعطي ؽبم ضمان، اؼبودعُت كما لو كانوا ضبلة أسهم اؼبصرف

معدل ؿبدد مسبقا على ودائعهم فإذا حقق اؼبصرف أرباحا فمعٌت ذلك أن اؼبودعُت حيق 
خسارة يكون من اؼبتوقع أن إذا حقق و ، األرباح ؽبم اغبصول على نسبة معينة من ىذه

فبا يعٍت أن .3يشارك اؼبودعون يف ىذه اػبسائر أيضا ومنو حيصلون على معدل سالب للعائد
اؼبصارف اإلسالمية تقبل الودائع على أساس اؼبضاربة حبيث يكون اؼبصرف مضارب 

يقوم اؼبصرف  4وأصحاب الودائع ىم رب اؼبال وىي ما يطلق عليها باغبسابات االستثمارية
وتكون ؽبا حصة من  5باستثمارىا على ضمانة أصحاهبا ألنو ال يضمن مثل ىذه الودائع

ويف مقابل ىذه ، يعةيف نظام اؼبصرف أو يف عقد الود ربديد نسبتها مسبقا الربح جيب
 .6اغبصة من الربح تتعرض ىذه الودائع إىل خطر اػبسارة

 التي تعتمد على نظام المشاركة في المصارف اإلسالمية صيغ التمويل -3

                                                           

، األردن، دار النفائس، الطبعة األوىل، مؤشرات األداء يف البنوك اإلسالمية، إبراىيم عبد اغبليم عبادة 1-

  .36ص 
 .66ص ، رسالة دكتوراة منشورة، «أسس العمل اؼبصريف اإلسالمي » ، فؤاد ؿبيسن 2-
 .38ص ، م1997، اإلسكندرية، مؤسسة شباب اعبامعة، البنوك اإلسالمية، ؾبيدضياء  3-
، دار اؼبسَتة، الطبعة األوىل، ؿباسبة اؼبصارف اإلسالمية، موسى عمر مبارك، حسُت ؿبمد ظبحان 4-

 .41ص ، م2009، األردن
، مركز يزيد، الطبعة الثانية، النقود والبنوك واؼبؤسسات اؼبالية، موفق علي اػبليل، عبد اهلل الطاىر 5-

 .256ص ، م2006
جامعة اؼبلك عبد ، الطبعة األوىل، دراسة شرعية لعدد منها: اؼبصارف اإلسالمية، رفيق يونس اؼبصري 6-

 .14ص ، جدة، العزيز
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 تقوم اؼبصارف اإلسالمية بتمويل ـبتلف األنشطة على أساس اؼبشاركة يف الربح
  : وتتمثل أمهها يف، شًتكةاإلسالمية اليت تتمتع بعنصر اؼبسؤولية اؼب واػبسارة باستخدام الصيغ

يتم التمويل باؼبشاركة يف قيام اؼبصرف اإلسالمي بتقدًن حصة من : شركة العنان -أ 
إصبايل التمويل الالزم لتنفيذ العملية على أن يقدم الشريك اآلخر اغبصة اؼبكملة باإلضافة 

فتكون حصتو مشتملة على ، قيام ىذا األخَت بإدارة عملية اؼبشاركة واإلشراف عليها إىل
ويتم توزيع األرباح اؼبتوقعة بينهما ، حصة يف اؼبال إضافة إىل حصة العمل واػبربة واإلدارة

على أساس حصول اؼبصرف على نسبة منو مقابل سبويلو وحصول الشريك على نسبة 
 حالة اػبسارة فيتحمل كل طرف نصيبو حسب نسب حصص مقابل سبويلو وعملو أما يف

: ]النساء« فَِإن َكانُوا َأْكثَ َر ِمن َذِلَك فَ ُهْم ُشرََكاءُ »: ل اهلل تعاىلي مشروعة لقو .وى1التمويل

12].  
نظام سبويلي إسالمي يقوم من خاللو اؼبصرف اؼبضاربة تعترب : المضاربة -ب 

العمل وراغب فيو حبسب خربتو وبراعتو واجتهاده لكل قادر على  اإلسالمي بتسخَت اؼبال
على أن تكون حصة كل منهما جزء شائعا ومعلوما من الربح اؼبتفق عليو ابتداء عند 

وَءاَخُروَن َيْضرُِبوَن ِفي اأَلْرِض يَ ْبتَ ُغوَن ِمْن »: وىي مشروعة لقولو تعاىل.التعاقد
  [. 20: اؼبزمل«]َفْضلِ اللَّوِ 

شركة بُت طرفُت أو أكثر لدى أحدمها األرض اليت ال يستطيع  تعترب: المزارعة -ج 
ويتم توزيع الناتج عن عملية ، يف زراعتها زراعتها ويقدم اآلخر العمل واعبهد واػبربة والقدرة

إحدى الصيغ االستثمارية يف اؼبصارف اإلسالمية حيث يكون  وتعترب.2اؼبزارعة بينهما
اؼبصرف صاحب األرض وشريكو ىو العامل الذي يقدم جهده وعملو من أجل خدمة 

  ىذه األرض.

                                                           

اؼبكتبة ، الطبعة األوىل، أسس التمويل اؼبصريف اإلسالمي بُت اؼبخاطرة والسيطرة، ؿبمد ؿبمود اؼبكاوي 1-
 .28ص ، م2009، مصر، العصرية

 .364ص ، م2006، عمان، عامل الكتب اغبديث، الطبعة األوىل، البنوك اإلسالمية، فليح حسن خلف 2-
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عات الطرف مزرو  تعٍت االتفاق بُت طرفُت يقوم أحدمها دبهمة سقي: المساقاة -د 
وقسمة اغباصل بينهما ، الفواكو وغَتىاوبالذات األشجار يف البساتُت كالنخيل أو اآلخر 

وىي أيضا أن يدفع الرجل الشجرة ؼبن خيدمها وتكون غلتها .حسب االتفاق
.وتطبق ىذه الصيغة يف اؼبصارف اإلسالمية على أساس أن اؼبصرف ىو صاحب 1بينهما

م اؼبزروعات اليت ربتاج إىل من يسقيها فيكون الطرف الثاين يف الشركة ىو العامل الذي يقد
 عملو للمصرف. 

وصورة ىذه  .2تعرف بأهنا"بيع دبثل الثمن األول مع زيادة ربح": المرابحة -ه 
مي راغبا يف اؼبراحبة يف العمل اؼبصريف اإلسالمي أن يلجأ شخص ما إىل اؼبصرف اإلسال

وغالبا ما يشًتي اؼبصرف ىذه ، ربح يتفقان عليو زيادةؿبددة اؼبواصفات مقابل شراء سلعة 
حيث يلتزم ىذا األخَت بأن يشًتيها منو 3نقدا ويبيعها باألجل لعميلو طالب الشراءالسلعة 

.وىو مشروع لقولو 5وبيع اؼبراحبة بيع صحيح يندرج ربت عامة البيوع اعبائزة.4بعد ذلك
  [.275: ]البقرة« َوَأَحلَّ اللَُّو البَ ْيَع َوَحرََّم الرِّبَا.....».....: تعاىل

، يع آجل بعاجلموصوف يف الذمة بثمن معجل أو ب ىو بيع شيء: السلم-و 

أقرب إىل روح العمل اؼبصريف  يف اؼبصارف اإلسالمية بل إنووالسلم يناسب التطبيق 
يف  لذلك ديثل أحد أىم صيغ التمويل، اإلسالمي الذي دييل إىل الرحبية مع الضمان

ألنشطة االقتصادية اؼبصارف اإلسالمية اليت ديكن استخدامها مع مثيالهتا يف ا
                                                           

، اؼبطبعة العربية، الطبعة األوىل، فقو اؼبعامالت اؼبالية وأدلتو عند اؼبالكية، سعاد سطحي، نصر سلمان 1-

 .213ص ، غرداية
، م2006، األردن، دار الثقافة، الطبعة األوىل، اإلسالمية واؼبؤسسات االقتصاديةاؼبصارف ، وائل عربيات 2-

 .24ص 
، دمشق، دار الفكر، بيع اؼبراحبة وتطبيقاتو اؼبعاصرة يف اؼبصارف اإلسالمية، عبد العظيم أبو زيد 3-

 .23ص ، م2004
ص ، م1983، الكويت، مكتبة الفالح، بيع اؼبراحبة كما ذبريو البنوك اإلسالمية، ؿبمد سليمان األشقر -4
6. 
 .40ص ، مرجع سابق، عبد العظيم أبو زيد -5
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وسبارس اؼبصارف اإلسالمية عمليات السلم من خالل أحد األقسام اؼبتخصصة .اؼبعاصرة
 تلقي الطلباتمن حيث البحث عن أسواق السلع و ، بإدارة االستثمارات باؼبصرف

التعاقد وإصدار التمويل واستالم السلع وإعادة تسويقها من جهة و ، دراستها من جهةو 
: قال -رضي اهلل عنهما -فما روي عن ابن عباس، السلم من البيوع اؼبشروعةيعترب .و 1ثانية

من »: فقال، قدم النيب صلى اهلل عليو وسلم اؼبدينة وىم يسلفون بالتمر السنتُت والثالث
  .2«أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم

والصانع يطلب فيو األول من الثاين  ىو عقد بُت اثنُت اؼبستصنع: االستصناع -ي 
واؼبواد اليت حيتاج إليها ، أن يصنع لو سلعة معينة بأوصاف ؿبددة مقابل بدل معُت يدفعو لو

االستصناع إىل أن  واز انع وقد ذىب الفقهاء الذين أجاعلى الص يف صنع السلعة تكون
ال ديلك السلعة اؼبصنوعة إال بقبضها من الصانع وىذا األخَت ال ديلك البدل قبل  اؼبستصنع

فهو عقد بيع سلعة موصوفة يف الذمة يلتزم البائع بصنعها  .3انتقال السلعة إىل اؼبستصنع
 .تايل يشبو بيع السلموبال، مقابل شبن يدفعو اؼبشًتي حاال أو مؤجال أو على أقساط

 األعمال المصرفية التي تقوم على أساس تحقيق التكافل االجتماعي: ثانيا
رف بتقدًن خدمات اجتماعية  ة اإلسالمية تقضي بأن يقوم اؼبصيرفصإن ىندسة اؼب 

فالتنمية اإلسالمية تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ال ينفصل فيها اعبانب ، كثَتة
د أن اؼبصارف اإلسالمية تعمل على ويف ىذا الصدد قبن اعبانب االقتصادي.االجتماعي ع

.ومن أىم األعمال اؼبصرفية اليت تعمل على ربقيق التكافل يق التكافل بُت أفراد اجملتمعربق
  : االجتماعي ما يلي

                                                           
، ؾبلة البحوث الفقهية اؼبعاصرة، «السلم يف الشريعة والتطبيق اؼبصريف»،، عبد اؼبلك عبد العلي كاموي -1

 .231-219ص ، م1999فيفري -ىـ1419ذو اغبجة ، السنة اغبادية عشر، 41العدد 
 .4/429، "السلم يف وزن معلوم": باب، السلم: كتاب، البخاري -2
ؾبلة الشريعة والدراسات ، «أحكام زكاة صور من عروض التجارة اؼبعاصرة»، أضبد اغبجى الكردي -3

شعبان ، السنة الثالثة عشر، 33العدد ، عن ؾبلس النشر العلمي يف جامعة الكويت تصدر، اإلسالمية
 .75ص ، م1997ديسمرب -ىـ1418
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 خدمة جمع وتوزيع الزكاة -1
الزكاة ركن من أركان اإلسالم اػبمسة وىي من األدوات الفعالة لتحقيق األىداف  

حيث تنص القوانُت األساسية للمصرف اإلسالمي على ، اإلسالميةاالجتماعية للمصارف 
إنشاء صندوق للزكاة منفصل يف إدارتو عنو من أجل تنمية روابط األلفة واحملبة بُت الناس 

ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم »: وتطهَت النفس بأن يكون اإلنسان سيد اؼبال ال عبدا لو لقولو تعاىل
ُرُىْم َوت ُ  يِهْم ِبَها َوَصلِّ َعَلْيِهْم ِإنَّ َصالََتَك َسَكٌن َلُهْم َواللَُّو َسِميٌع َعِليمٌ َصَدَقًة ُتَطهِّ « زَكِّ

  : يف مصادر موارد الزكاةحيث تتحدد [.103: ]التوبة
  زكاة مال اؼبصرف وىي اليت تستحق شرعا على أموال مسامهيو ونتائج نشاطو. -
  مال اؼبودعُت واؼبتعاملُت مع اؼبصرف ويتم أداؤىا اختياريا. زكاة -
  .ف أفراد اجملتمع وىيأتو اؼبتعددةزكاة مال مقدمة من طرف ـبتل –

يقوم اؼبصرف اإلسالمي جبمع ىذه األموال يف صندوق الزكاة وتصنف كموارد  
لذاتية لو زبصص ؽبا حسابات وميزانيات حىت ال زبتلط باألموال ا، مستقلة عن اؼبصرف

حيث تقوم عليها عبنة متخصصة تناط هبا ظبة اإلشراف على توزيع أموال الزكاة يف 
ِإنََّما »: مقاصدىا الشرعية اؼبنصوص عليها يف القرآن الكرًن استنادا إىل قولو تعاىل

َها َوالُمَؤلََّفةِ  قُ ُلوبُ ُهْم َوِفي الرِّقَاِب َوالغَارِِميَن  الصََّدقَاُت ِلْلُفَقَراِء َوالَمَساِكيِن َوالَعاِمِليَن َعَلي ْ
ِبيِل َفريَضًة ِمَن اللَِّو َواللَُّو َعِليٌم َحِكيمٌ   [. 60: ]التوبة« َوِفي َسِبيِل اللَِّو َواْبِن السَّ

 تقديم القروض الحسنة -2
القرض اغبسن ىو الذي يرد إىل اؼبقرض عند هناية اؼبدة اؼبتفق عليها دون أن تدفع  

فوائد ودون أن يكون للمقرض اغبق يف اؼبشاركة يف أرباح أو خسائر العملية اليت عنو 
ِإْن تُ ْقِرُضوا اللََّو قَ ْرًضا َحَسًنا ُيَضاِعْفُو َلُكْم »: .قال اهلل تعاىل1قيمة القرض استثمرت فيها

من أىم األعمال  ومنو القرض اغبسن يعترب[.17: تغابن]ال« َويَ ْغِفْر َلُكْم َواللَُّو َشُكوٌر َحِليمٌ 
حيث ، اليت تقوم على ربقيق التكافل االجتماعي وربرص اؼبصارف اإلسالمية على أدائها

                                                           
دار ، دراسة اقتصادية وشرعية: شبهة الربا يف معامالت البنوك التقليدية واإلسالمية، منَت إبراىيم ىندي -1

 .63ص ، م2000، القاىرة، النهضة العربية
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خيصص اؼبصرف اإلسالمي نسبة معينة من موارده وفق نظامو األساسي لغرض تقدًن 
القروض اغبسنة بدون فائدة وفق اغباالت اليت ذبيزىا الشريعة اإلسالمية وعادة ما تكون 

زبضع لتقدير عبنة القرض اغبسن اليت تشكل للفصل يف األمر بعدما يتم و  1يمةؿبدودة الق
  .2التأكد من جدية األسباب اؼبطلوب ألجلها القرض مع إعطاء األولوية لألكثر احتياجا

 دوافع وأسباب التوجو نحو المصرفية اإلسالمية: ثالثا
البنوك التقليدية كبو  شهدت الساحة اؼبصرفية يف السنوات األخَتة ظاىرة توجو

ن وجود بواعث حقيقية وال ديكن أن يتصور أن ربدث ىذه الظاىرة بدو ، اؼبصرفية اإلسالمية
.فمن اؼبعلوم أن التغيَت أو االنتقال من وضع إىل وضع آخر البد وأن يكون لو وراء ذلك

وضع أسباب تؤكد بأن الوضع اؼبتحول إليو حيقق اجيابيات أكثر ويكون أحسن حال من ال
  األول.

 الشرعية الدوافع -1
البنوك  بتوجولقد وجدت عدة أسباب يف البلدان اإلسالمية سامهت يف التفكَت  

تزايد عدد العمالء الذين اإلسالمية من أمهها  التقليدية إىل بنوك تعمل وفق أحكام الشريعة
الديٍت واالستجابة ىو الوازع فالسبب الرئيسي ، تقليديةيرون حرمة التعامل بفوائد البنوك ال

وىذا الدافع مستمد من مبدأ التوبة والتوقف عن ، ألمر اهلل تعاىل وااللتزام بأوامره ونواىيو
فبارسة األعمال اؼبصرفية اؼبخالفة ألحكام الشريعة اإلسالمية والقيام دبا يرضي اهلل عز 

ِإالَّ َكَما يَ ُقوُم الَِّذي يَ َتَخبَّطُُو الَِّذيَن يَْأُكُلوَن الرِّبَا اَل يَ ُقوُموَن »: قال اهلل تعاىلوجل.
ْيطَاُن ِمَن الَمسِّ َذِلَك بِأَن َُّهْم قَاُلوا ِإنََّما البَ ْيُع ِمْثُل الرِّبَا َوَأَحلَّ اللَُّو البَ ْيَع َوَحرََّم ا لرِّبَا الشَّ

َلى اللَِّو َوَمْن َعاَد فَُأْولَِئَك َفَمْن َجاَءُه َمْوِعَظٌة ِمْن رَبِِّو فَانْ تَ َهى فَ َلُو َما َسَلَف َوَأْمُرُه إِ 
 [.275: البقرة«]َأْصَحاُب النَّاِر ُىْم ِفيَها َخاِلُدونَ 

 االقتصاديةالدوافع  -2

                                                           
، الدار اعبامعية، مقدمة يف النقود وأعمال البنوك واألسواق اؼبالية، عبد النعيم مبارك، ؿبمود يونس -1

 . 314ص ، م2003
 .134ص ، م1996، اعبزائر، دار النبأ، اؼبصارف اإلسالمية، عمارةصبال ل -2
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 ق أحكام الشريعة اإلسالميةتتهافت البنوك التقليدية للتحول إىل بنوك تعمل وف 
 ومن البديهي أن تكون ىناك أسبابا اقتصادية وراء ىذا التهافت.

 حجم اإلقبال على المصارف اإلسالمية والسعي نحو تعظيم األرباح -أ
جديدة يف اجملتمع  يدية يف اعتبارىا أن ىناك توجهاتلقد أخذت البنوك التقل 

بدأت تطالب باؼبعامالت اؼبوافقة للشريعة اإلسالمية كما بدأ كثَت من الناس بتحويل 
وأيضا بسبب تعدد ، مالت احملرمةعاحساباهتم إىل اؼبصارف اإلسالمية لالبتعاد عن اؼب

اؼبقدمة من قبل اؼبصارف اإلسالمية وفقا  مات والصيغ واألساليب التمويليةاػبد
الحتياجات اؼبتعاملُت معها من أفراد وشركات ودبا يتناسب مع صبيع األنشطة الزراعية 

العمالء  فقد قبحت اؼبصارف اإلسالمية يف جذب اؼبزيد من، والصناعية والتجارية والعقارية
يرى الباحثون يف كما ، من خالل مصداقيتها وشفافيتها وقدرهتا على الوفاء بالتزاماهتا

فقد لوحظ أن عددا ال بأس بو ، االقتصاد اإلسالمي أن معدل الربح يغٍت عن معدل الفائدة
كما ، وكفاية رأظباؽبادالت منوىا من اؼبصارف اإلسالمية استطاعت زيادة أرباحها ومع

تقليص معدالت التكلفة إىل اإليراد ورفع معدالت رحبيتها إىل رأس اؼبال دبا استطاعت 
 .1يعكس استمرار أدائها اؼبايل عند معدالت عالية باؼبقاييس العاؼبية

 قدرة المصارف اإلسالمية على تعبئة المدخرات أكثر من البنوك التقليدية -ب
قدرهتا أكثر من ارد من خالل تلعب اؼبصارف اإلسالمية دورا كبَتا يف ذبميع اؼبو  

غَتىا على تعبئة اؼبدخرات بسبب وجود شرائح يف اجملتمعات اإلسالمية اليت ترفض التعامل 
كما تقوم بتجميع قدر مهم من اؼبدخرات من صغار اؼبدخرين يف اجملتمع ، بالربا احملرم شرعا

مث ، نوك التقليديةنتيجة أعدادىم الكبَتة والذين مل جيدوا مسوغات لفتح حسابات يف الب
ومن جهة أخرى تتيح سبويال مل يكن ، تستخدمها وتوفر العائد عبميع األطراف اليت ترتبط هبا

موجودا من قبل ألصحاب اؼبشاريع الصغَتة واؼبتوسطة وبالتايل تسهم يف خدمة التنمية 
 عاطلة عن اإلنتاج.جملتمع بدال من بقاء اؼبوارد االقتصادية وتطوير ا

                                                           
إسًتاتيجية  -ربديات العوؼبة -مقررات عبنة بازل:  اؼبصارف اإلسالمية، أضبد سليمان خصاونة -1

 . 222ص ، م2008، عامل الكتب اغبديث، الطبعة األوىل، مواجهتها
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 ولمةآثار الع -ج
لقد كان للعوؼبة آثارا إجيابية على القطاع اؼبصريف اإلسالمي فاتفاقية ربرير اػبدمات  

اػبدمات  اؼبالية عمل على رفع كفاءة اؼبصارف اإلسالمية وفعاليتها وزيادة فرصة نفاذ
 ركزية يفاؼبصرفية اإلسالمية إىل أسواق الدول اؼبتقدمة واغبد من القيود اليت تفرضها البنوك اؼب

باإلضافة إىل تنشيط سوق اػبدمات اؼبالية يف الدول اإلسالمية يف األجل ، تلك الدول
كما أدت العوؼبة إىل وجود طلب كبَت على تطبيقات العمل اؼبصريف اإلسالمي من ، الطويل

قائمة على  الشركات الكربى واألفراد يف ؾبال سبويل العقارات بأساليب سبويل إسالمية
 اؼبشاركة.

 القضاء على مشكلة البطالة -د
للمصارف اإلسالمية دورا كبَتا يف زيادة التشغيل من خالل سبويلها للنشاطات  

االقتصادية سواء كانت استثمارية أو إنتاجية أو استهالكية أو تلك اؼبرتبط منها بالتجارة 
من حدة  اػبارجية واليت تتضمن بالضرورة توفَت فرص عمل ألفراد اجملتمع وبالتايل التقليل

كما تؤدي الزكاة دورا فعاال ، فيتحقق النفع لألفراد واجملتمع واالقتصاد ككل، ظاىرة البطالة
يف زبليص اجملتمع من مشكلة البطالة من خالل منح اؼبصارف اإلسالمية أموال الزكاة 
 للذين يعانون من البطالة اعبربية أو بعض حاالت البطالة االختيارية فبا حيفزىم على العمل

 واإلنتاج فينتقلون من مرحلة تلقي الزكاة إىل دفعها.
 تحقيق العدالة في توزيع الدخل والثروة -ه

تسهم اؼبصارف اإلسالمية يف اغبد من تفاوت توزيع الدخول من خالل عدم  
حبيث ، الًتكيز يف توفَت التمويل للقادرين وبذلك ال يتاح ؽبم زيادة دخوؽبم اؼبرتفعة أصال

التمويل للمحتاجُت واألقل قدرة ودخال والذين ديثلون الشرائح الواسعة يف  تركز على توفَت
ويف ذلك تطبيق ؼببدأ التكافؤ يف الفرص لكل ، ك من خالل صيغ سبويلية عدةاجملتمع وذل

 .لقادر على العمل باؼبا
 الحد من التضخم -و
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أزمة التضخم من األزمات االقتصادية اليت تعاين منها البشرية فهي وإن اختلف 
االقتصاديون الوضعيون يف ربديد أسباهبا إال أن السبب األول ؽبا ىي البنوك الربوية دبا 

فهذه األزمة عبارة ، زيادة عرض النقد يف السوقيتعلق خبفض سعر الفائدة وإعادة اػبصم و 
يصيب اغبياة االقتصادية فبا ينتج عنو البطالة والركود االقتصادي خلل وفقدان توازن عن 

أما النظام اؼبصريف اإلسالمي فإنو سوف دينح الوحدة النقدية السائدة استقرارا ، والتخلف
ونظرا لقيام اؼبصارف اإلسالمية ، 1وثباتا يف قيمتها الشرائية ويعمل على اغبد من التضخم

على مبدأ اؼبشاركة والقيام بالنشاطات االقتصادية اؼبنتجة يزداد اإلنتاج من السلع واػبدمات 
فيزداد العرض الكلي يف االقتصاد والذي يقابل زيادة الطلب الكلي فبا يعيد التوازن إىل 

 االقتصاد ومنو اغبد من التضخم. 
 على مواجهة األزماتقدرة المصارف اإلسالمية  -ي

يف دراسة لصندوق النقد الدويل ظهرت تأكيدات على أن النظام اؼبصريف اإلسالمي  
ذلك أن النظام اؼبفتوح على األسس اإلسالمية أكثر ، ىو أكثر استقرارا من األنظمة الغربية

غيَت أما فالقيمة اغبقيقية ؼبوجودات اؼبصرف والتزاماتو تظل دون ت، استيعابا للصدمات اؼبالية
يف النظام اؼبصريف الربوي فإن أي ىبوط يف قيمة اؼبوجودات يف مواجهة قيمة اظبية ثابتة 

اللتزامات القانونية فبا لاللتزامات يوجد حالة من عدم التوازن بُت اؼبوجودات اغبقيقية وا
صارف يزعزع استقرار النظام اؼبصريف.واعًتفت الدراسة بأن نظام اؼبشاركة اؼبعمول بو يف اؼب

خاصة خالل فًتات األزمة ألن  ضحة من الناحية االقتصاديةاإلسالمية أثبت كفاءتو الوا
والدليل على ذلك ىو أن اؼبصارف ، 2ىدفها الكبَت يتجو كبو االستثمارات اؼبنتجة

وأكثرىا  م2008اإلسالمية كانت من أقل اؼبؤسسات اؼبالية تأثرا باألزمة اؼبالية العاؼبية لعام 

                                                           
رسالة ، «بنك ديب اإلسالمي منوذجا: التنمية االقتصاديةدور اؼبصارف اإلسالمية يف »، فائزة اللبان -1

، اعبزائر، كلية أصول الدين والشريعة واغبضارة اإلسالمية-جامعة األمَت عبد القادر اإلسالمية، ماجستَت
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ظل ما سبتلكو اؼبصرفية اإلسالمية من أنظمة إسالمية يف التعامل اؼبايل استطاعت  يف، صمودا
فكانت ىذه ، 1عن طريقها أن تقلل من حدة التأثر بتداعيات األزمة اؼبالية العاؼبية عليها

 .ة لفرض نفسها يف السوق اؼبصريفاألزمة فرصة كبَتة أمام اؼبصارف اإلسالمي
المصرفية نحو للتوجو بنك الجزيرة السعودي إستراتيجية : الثاني حورالم

 اإلسالمية
سنة على إدخال العمل اؼبصريف اإلسالمي يف البنوك  15بعد مرور أكثر من  

واليت بدأت بتحويل أحد فروع البنك األىلي التجاري ، التقليدية يف اؼبملكة العربية السعودية
أصبح العمل اؼبصريف اإلسالمي  ،ليقدم خدمات متوافقة مع الشريعة اإلسالمية م1990عام 

حيث مت ربويل بعض ، ولكن بدرجات متفاوتةوك التقليدية السعودية يقدم يف كافة البن
اليت  يرة كنموذج مت ربويل كامل فروعو وسنأخذ بنك اعبز نوك كليا إىل مصارف إسالمية الب

 فرع ليقتصر نشاطها على تقدًن اػبدمات اؼبصرفية اإلسالمية فقط. 17عددىا كان 
 المعلومات األساسية عن بنك الجزيرة: الأو 
تأسس بنك اعبزيرة )البنك التقليدي( كشركة مسامهة سعودية مسجلة يف اؼبملكة  

 ىـ1395صبادى الثانية  12/م الصادر بتاريخ 46السعودية دبوجب اؼبرسوم اؼبلكي رقم  العربية
 9اؼبوافق لـ  ىـ1396شوال  16وقد بدأ البنك أعمالو بتاريخ ، م1975جوان  21اؼبوافق لـ 
ماليُت لاير سعودي بعد أن استحوذ على فروع بنك  10برأظبال قدره  م1976أكتوبر 

ويعمل البنك دبوجب السجل التجاري رقم ، باكستان الوطٍت يف اؼبملكة العربية السعودية
.وقد 2يف جدة م1976يوليو  27اؼبوافق لـ  ىـ1396رجب  29صادر بتاريخ ال 4030010523

القيمة االظبية للسهم الواحد ىي ، مليون لاير سعودي 600أصبح رأس اؼبال اؼبدفوع حاليا 
 رياال.  50

فبنك اعبزيرة ىو استمرار لفروع بنك باكستان الوطٍت السابقة باؼبملكة بعد قرار 
 ٪94,2لية حيث بلغت نسبة اؼبلكية للقطاع اػباص السعودي اغبكومة بسعودة البنوك احمل
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وقد بلغ رأظبالو ، ٪5,8 يف حُت بلغت حصة الشريك األجنيب بنك باكستان، م2009سنة 
، 1م2004موظف يف هناية عام  766مليون لاير كما بلغ عدد العاملُت بو  750اؼبدفوع 

ويصنف بنك اعبزيرة مع البنوك صغَتة اغبجم من حيث ؾبموع األصول وحقوق اؼبلكية 
 وحجم الودائع وصايف الدخل وعدد الفروع مقارنة بباقي البنوك احمللية يف اؼبملكة. 

"ؾبموعة مالية : ويعترب بنك اعبزيرة من اؼبؤسسات اؼبالية القيادية السريعة النمو وىو 
ركز اىتمامها وتعمل دوما على تطوير خدمات ومنتجات مبتكرة سعودية تضع العميل يف م

وتليب احتياجات صبيع العمالء من أفراد وشركات ، متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية
 يقدمها موظفون أكفاء ومتخصصون يتفانون يف خدمة العميل".، وىيئات

ليتُت يف رأس اؼبال بدأ البنك عملية إعادة اؽبيكلة مع زيادتُت متتا م1992يف عام  
وجاءت حصريا من اؼبسامهُت السعوديُت فبا أدى إىل تقليص ، م1994وعام  م1992عام 

شرع البنك يف إعادة اؽبيكلة  م1993ويف عام ، ملكية بنك باكستان الوطٍت بشكل كبَت
اإلدارية وتقليص عدد الفروع وبذلت اعبهود يف إعداد الكفاءات العالية والتجهيزات 

وقد قبح ، يف وسائل االتصال والتقنية وما توفره من جو مريح وخصوصية تامة اؼبتقدمة
ة حديثة مع البنك فعال يف إدخال أحدث أساليب التقنية وطرح منتجات وخدمات مصرفي

ازبذ ؾبلس إدارة البنك قرارا اسًتاتيجيا بتحويلو  م1998ويف عام ، وض بقدرات موظفيالنهو 
 .2من بنك تقليدي إىل بنك تتوافق صبيع أعمالو مع أحكام الشريعة اإلسالمية

 المصرفية اإلسالمية نحو بنك الجزيرة وجوخطوات ت: اثاني
مل تتم بُت عشية وضحاىا كبو اؼبصرفية اإلسالمية بنك اعبزيرة  إن عملية توجو

 بعدة خطوات أثناء ربولو لكي يعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية.حيث مر البنك 
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قرر ؾبلس إدارة بنك اعبزيرة اعتمادا على إسًتاتيجية ربويل البنك  م1998.يف عام 1 
وقد جاء ىذا القرار بناء على قناعة ؾبلس اإلدارة جبدوى ، بالكامل ليصبح مصرفا إسالميا

اإلقبال اؼبتزايد لقطاع عريض من عمالء اعبهاز اؼبصريف التحول للمصرفية اإلسالمية نتيجة 
كما أشار رئيس ؾبلس إدارة بنك ، 1السعودي على التعامل باؼبنتجات اؼبصرفية اإلسالمية

اؼبهندس عادل فقيو يف حوار لو مع "الوطن" إىل أنو من األسباب اليت جعلت آنذاك اعبزيرة 
يقة للسوق اؼبصريف السعودي تبُت أن ىناك البنك يتخذ ىذا القرار ىي أن الدراسات العم

حاجة ماسة ؼبصرفية إسالمية تقدم من ضمن اػبدمات اؼبصرفية الشخصية وخدمات سبويل 
إضافة إىل رغبة ؾبلس اإلدارة ؼبا يف ذلك من منفعة ، الشركات واؼبنتجات االستثمارية

 للمجتمع حيث يساىم البنك يف تطوير االقتصاد اإلسالمي.
أن التحويل سيتم تدرجييا حيث ربول الفروع بنك الرئيس ؾبلس إدارة وقد أوضح  

يف البداية لتصبح فروعا منوذجية ؾبازة من اؽبيئة الشرعية ال تقدم غَت اػبدمات اؼبصرفية 
، وأن ىذه إحدى اػبطوات األوىل للتحول الكامل، اؼبتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية

ع اػبدمات واؼبنتجات اليت يقدمها من حسابات وعمليات وقال أن البنك يوفر بدائل عبمي
  .2بنكية وأدوات استثمارية وبطاقات ائتمانية تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية

وقد راعت إسًتاتيجية التحول ظروف البنك من حيث حداثة التجربة بالنسبة 
 البنك مبدأ التحول وقد تبٌت، للعاملُت فيو وحجمو بالنسبة لباقي وحدات اعبهاز اؼبصريف

التدرجيي من خالل تطوير اؼبنتجات اؼبصرفية لتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية وإحالؽبا 
سنوات تنتهي يف  6تدرجييا ؿبل اؼبنتجات التقليدية وفق خطة ربول يف إطار زمٍت مدتو 

 .م2005هناية 
يف البنك أسند مت إنشاء ؾبموعة اػبدمات اؼبصرفية اإلسالمية  م1999.يف عام 2 

حيث تقوم اجملموعة ، إليها اإلشراف على عملية ربول بنك اعبزيرة كبو اؼبصرفية اإلسالمية
عرب اإلدارات اؼبختلفة للبنك وبالتعاون معها بتحويل عمليات البنك التقليدية تدرجييا إىل 
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اؽبيئة  وذلك ربت إشراف ومراقبة دقيقة من، عمليات متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية
حبيث قام البنك بتأسيس إدارة شرعية ضمن ىيكلو التنظيمي مع تأسيس ، 1الشرعية للبنك

ىيئة شرعية تتألف من عدد من الشيوخ وعلماء الشريعة واالقتصاد من ذوي اػبربة 
الدكتور ، وقد اعتمدت اؽبيئة معايل الشيخ عبد اهلل بن سليمان اؼبنيع )رئيسا(، واالختصاص

وعضوية كل من الدكتور عبد اهلل ؿبمد والدكتور ؿبمد ، الغامدي )مقررا(ؿبمد بن سعيد 
 .2العلي القري والدكتور عبد الستار أبو غدة والدكتور ضبزة بن حسُت الفعر

ويقدم البنك من خالل ىذه اؽبيئة ؾبموعة متكاملة من اػبدمات اؼبصرفية واؼبالية  
ىذه اؽبيئة بدراسة ما يعرض عليها من وتقوم ، اؼبتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية

كما أن ، منتجات إسالمية يعتزم البنك تقدديها لعمالئو ومن مث إقرارىا أو تعديلها أو رفضها
يم مدى صحة التنفيذ يعبميع أعمال البنك اإلسالمية لتقاؽبيئة الشرعية تقوم دبراجعة دورية 

ألمانة العامة للهيئة الشرعية اليت ترتبط ويقوم دبساعدهتا يف أعماؽبا ا، وتطابقها مع قراراهتا
إضافة إىل مراقب شرعي ديثل حلقة الوصل ، إداريا دبجموعة اػبدمات اؼبصرفية اإلسالمية

 بُت اإلدارات التنفيذية واؽبيئة الشرعية.
صدرت شهادة من إدارة اؼبراجعة والتدقيق الداخلي  م16/12/2003بتاريخ .3 

 الفروع إىل فروع تقدم فقط اؼبنتجات اؼبصرفية اإلسالمية.بالبنك تؤكد فيها ربويل صبيع 
وجو مساعد اؼبدير العام ورئيس ؾبموعة اػبدمات اؼبصرفية  م18/12/2003.بتاريخ 4 

، اإلسالمية خطابا إىل صبيع فروع البنك يلزمهم فيو بالتحول التام إىل اؼبصرفية اإلسالمية

 تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية.واالمتناع عن تقدًن أي خدمات أو منتجات ال 
وجهت ىيئة الرقابة الشرعية الدعوة إىل صبيع فروع البنك  م24/12/2003.بتاريخ 5 

واالمتناع عن تقدًن ما عداىا من منتجات ، لاللتزام التام بتقدًن اؼبنتجات اؼبصرفية اإلسالمية
ك بذل اعبهد الستكمال وطالبت إدارة البن، غَت متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية
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التحول يف خزينة البنك وباقي اإلدارات باؼبركز الرئيسي يف أقرب فرصة فبكنة حىت يكون 
 .1لبنة يف صرح اؼبصرفية اإلسالمية

المنتجات المصرفية اإلسالمية المبتكرة والمطبقة في بنك : لثثاال ورالمح
 السعودي الجزيرة

من ؾبال اؼبصرفية اإلسالمية سًتاتيجية التميز يف إبنك اعبزيرة منذ اعتماده  استطاع 
من اؼبنتجات اؼبصرفية اؼبتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية سواء يف ؾبال  ر عدداابتك

تعزيز ريادتو يف ىذا اجملال من خالل تفهم هبدف  وذلك، تعبئة اؼبوارد أو يف ؾبال توظيفها
االعتبار من أجل تلبية متطلباهتم اليت طاؼبا  تطلعاهتم مع أخذىا بعُت و  احتياجات العمالء
ما جعل البنك حيقق مراكز متقدمة ، الوصول إىل شرحية كبَتة من العمالءو  كانوا يف انتظارىا

 .اؼبنتجات اؼبصرفية اإلسالمية اغبديثة و  يف كثَت من اػبدمات
 برنامج نقاء: أوال

ربافظ على رأس  اؼبخاطرمأمونة و  ىو أداة مالية تنموية طويلة األجل: مفهومو -1
البديل اإلسالمي  يوفركما ، اؼبماثلة ؽبا يف أسواق اؼبــال ل بأرباح منافسة مقارنة باألدواتاؼبا

حيث يقوم ىذا الربنامج ، ويستفيد منو كل اجملتمع اؼبناسب للودائع التقليدية طويلة األجـل
الشريعة اإلسالمية باؼبراحبة على أساس اؼبتاجرة يف السلع اعبائز تداوؽبا حسب أحكام 

بيع السلع باؼبراحبة لتحقيق  أي لتحقيق عائد قد يفوق العوائد اليت ربققها الودائع التقليدية
 .الربح بـداًل من الفائدة اؼبدفوعة على الودائع

 عميلو تتلخص فكرة الربنامج يف قيام البنك بشراء سلعة غبساب : كيفية تطبيقو  -2
سريعة التداول يف السوق العاؼبية   حبيث تكون السلعة ىذا األخَت بناء على تعليماتو 

 مراحبة ويقوم البنك بشرائها من وبعد سبلك العميل للسلعة، كاؼبعادن واألخشاب بثمن حايل
ويتيح البنك للعميل فرصة ، ربحالونسبة  مع االتفاق على تاريخ الدفع اآلجلبثمن آجل 

وربقق ، الدوالر األمريكي أو األورو أو اعبنيو اإلسًتليٍتعقد الصفقات بالريال السعودي أو 
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ىذه اآللية عائداً استثماريًا مقبواًل للمودعُت يف البنك إضافة إىل توفَت األمان ؽبم حيث إن 
 .1البنك ملزم برد استثماراهتم يف آجاؽبا احملددة مع أرباحها ألهنا أصبحت ديناً يف ذمتو

  اإلسالمية المبتكرة في مجال التمويل المنتجات المصرفية: ثانيا
لعقاري من التمويل او  مركزًا مرموقًا يف ؾبال التمويل الشخصي اعبزيرة بنكحقق  
ضمت العديد من اؼبزايا مثل وفرة مبلغ التمويل وطول ، باقة متنوعة من الربامجابتكار خالل 

تتمثل حيث  العمالءمدة السداد وىامش ربح منافس وغَتىا فبا جعلها ؿبط إقبال من 
 : يلي أمهها فيما

على تغطية كافة اؼبصاريف  دينح القدرة : برنامج دينار للتمويل الشخصي -1
 توفَت السيولة النقدية لألفرادالسرعة من خالل و  العائلية دبنتهى البساطةو  االستهالكية

ما حيملو من و ،أو بصيغة اؼبراحبة الشركات عن طريق منتج التورق بالسلع الدولية واحملليةو 
 : 2مزايا تنافسية فريدة تتمثل يف

 متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية 
  لاير سعودي 1.500.000سبويل يصل إىل 
 عائد مراحبة تنافسي 
 إمكانية ربويل اؼبديونية من البنوك األخرى 
  إمكانية إعادة التمويل 
 جبميع الرتبالعسكريُت و  إمكانية سبويل اؼبتقاعدين 
 تأمُت تكافلي ؾباين يغطي اؼبتبقي من التمويل حبالة الوفاة أو العجز الكلي 
حيث  والذي يعد من الربامج الفريدة والرائدة : برنامج بيتى للتمويل السكني -2

أعلن بنك اعبزيرة عن إطالق برنامج للتمويل السكٍت يف السوق السعودية يعتمد على 
وذلك من أجل ، الشريعة اإلسالميةأحكام مع  ؼبتوافقوااؼبنتهي بالتملك  صيغة اإلجارة

يرجع إذ ، لكبَت على اؼبساكنسامهة يف إجياد حلول سبويلية إسكانية لتغطية الطلب ااؼب
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السبب يف طرح ىذا الربنامج إىل أن اإلحصائيات التقريبية تشَت إىل أن نسبة عالية من 
كما أن ارتفاع أسعار العقارات ، تقوم بإجيار منازؽبا ٪70السكان يف اؼبملكة تزيد عن 

فبشعاره "بإجيارك سبلك عقارك" .1يشكل عبئا على الفرد الذي ال ديلك إمكانية سبلك منزل
يتيح الربنامج للمواطنُت من صبيع الشرائح إمكانية سبلك مساكنهم بأقساط شهرية ميسرة 

خاصة يف اؼبدن  واليت ىي بتزايد سنوي، اإلجيارات اليت أرىقت اؼبواطنُتومقاربة ألسعار 
عايل لقيمة التمويل الذي حد  باإلضافة إىل وجود، سنة 30إىل  وتصل مدة السداد، الكربى

إىل جانب ميزة التأمُت اجملاين ، مليون دوالر( 1,3) يصل إىل طبسة ماليُت لاير سعوديقد 
 .2أمُت التكافلي اجملاينضد اؼبخاطر على العقار والت

والذي يعد الربنامج الوحيد من نوعو : رنامج التمويل العقاري االستثماريب -3
متو إىل عشرين الذي دينح اؼبستفيدين من اؼبوظفُت وأصحاب اؼبهن اغبرة سبوياًل يصل قي

اؼبالية اليت يتم احتساهبا بأخذ صبيع مصادر الدخل اؼبتاحة  للمالءة وفقا، مليون لاير سعودي
سبويل فبكن لشراء عقار بعُت االعتبار كي يتمكن العميل من اغبصول على أعلى قيمة 

وصمم الربنامج حبيث تكون ، سكنية أو كان ذلك ؾبمعًا أو عمارة ذبارية سواء، استثماري
لتمويل إىل جانب اؼبصادر أقساط اإيرادات ذلك العقار ىي اؼبصدر األساسي لسداد 

فذلك يتيح للعميل حرية أكرب يف إدارة ، نية تفويض العميل بإدارة العقارمع إمكا األخرى
كما أن لو اغبرية يف السداد بأقساط ، ت وزيادة الدخلاؼببٌت وتطوير أعمالو لتحسُت اإليرادا

ع دخل العميل ومالءتو شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية أو حىت سنوية دبا يتماشى م
 .3اؼبالية

 يرىن العقار المويل العقاري مقابل تج البرنام -4
اري لألفراد لتشمل على توسيع دائرة التمويل العق عمل البنك: فكرة البرنامج -أ 

ئها أو اغبصول على ستطيع بنايتلك أرضا وال دي ان شخص مافإذا ك، مالك األراضي
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 يف البناء للبدءغ سبويل لبرىن األرض للبنك مقابل ميأن  وفبإمكان، من أجل ذلكالتمويل 
بالضبط ما  وىذا، واد البناءؼب اؼبستقبليةسعار األ آثار التضخم يف كون قد ذبنبيوبذلك 

الذي صمم ليتيح اغبصول على سيولة ويل العقاري مقابل الرىن العقاري لتما يقدمو برنامج
أو التلف طيلة مدة  ضد اغبرائق ُت العقارتأممع ، ة مقابل رىن عقار ديتلكو العميلنقدي

إمكانية اإلعفاء من سداد باقي مبلغ التمويل يف حالة الوفاة أو العجز إضافة إىل ، التمويل
ليناسب موظفي الشركات اؼبدرجة يف السوق  خصيصاىذا الربنامج مم كما ص، الكلي

ىذا الربنامج من خالل  لعميلل نحيث ديك، ديتلكون عقارات قائمة احمللية وغَت اؼبدرجة فبن
بصيغة شراء عقار آخر مقابل رىن عقاره اغبايل و  اغبصول على سبويل عقاري لبناء أو

فرصة التمويل العقاري مقابل الرىن العقاري برنامج  ويعترب، متوافقة مع أحكام الشريعة
اؼبزيد من ن خالل وربقيق دخل إضايف مجملال العقاري جيدة ؼبن يتطلع إىل االستثمار يف ا

  .اقتناص الفرص اؼبوجودة يف السوق العقاري يف الوقت الراىنباالستثمارات 
من  تتضمن مزايا برنامج التمويل العقاري مقابل رىن العقار: مزايا البرنامج -ب 

عشرين مليون بنك اعبزيرة اغبصول على سبويل متوافق مع أحكام الشريعة دببلغ قد يصل إىل 
حيث يقوم البنك ، ومالئمة العقار اؼبملوكللعميل اؼبالية على مدى اؼبالءة  لاير سعودي بناء

باحتساب إيرادات العقار اؼبرىون وأي مصادر مالية أخرى مثبتة من أجل اغبصول على 
كما ديكن للعميل بناء أو استغالل ، ويل ديكنو من شراء عقار استثماري آخرأعلى مبلغ سب

ح ومع ىامش الرب، ق عائد مايل أثناء فًتة التمويللتحقي العقار اؼبرىون وتطوير أعمالو
 ىامش الربح اؼبتغَت أو االختيار بُت للعميلديكن فإنو  التنافسي الذي يقدمو الربنامج

اإلعفاء  وأعن تقدًن تأمُت تكافلي ضد اغبرائق أو التلف طوال مدة التمويل  فضال، الثابت
بأن صبيع برامج التمويل  لماع، لوفاة أو العجز الكلمن سداد باقي مبلغ التمويل يف حالة ا

تأيت دائما مقًتنة كي ل على ىذا األساس هايمالعقاري اليت يقدمها بنك اعبزيرة قد مت تصم
َت من الربامج اؼبقدمة يف على كث متفوقا وا ذات القيمة اؼبضافة اليت ذبعلدبجموعة من اؼبزاي

ليحتل بذلك مركزاً ، اؼبفضل للكثَت من العمالءػبيار وىذا ما جعل بنك اعبزيرة االسوق.
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عام بنهاية  %11,1لت إىل وصحيث متقدمًا يف اغبصة السوقية ؼببيعات التمويل العقاري 
 .م2013

 من الشروط اؼبيسرة اعددوضع بنك اعبزيرة : شروط الحصول على التمويل -ج 
حيث تتمثل تلك الشروط  يف اغبصول على التمويل العقاري للسعوديُت الراغبُت السهلةو 

 : يف
  يكون العميل ذو سجل ائتماين جيدأن.  
 عاما عند طلب التمويل 21مره عن  يقل عأال. 
 فإن  بالتضامنطلب التمويل  ةويف حال، ل دخلو الشهري عن ستة آالف لاير يقأال

 ثالثةو  مقدم الطلببالنسبة إىل لاير  طبسة آالف  للراتب الشهري ينخفض إىلاغبد األدىن
 .لعميل اؼبتضامنبالنسبة ل آالف لاير
  يقل عمر غبصول على ىذا الربنامج شريطة أاليف اأصحاب اؼبهن اغبرة ؽبم اػبيار 

ألف  20 يقل معدل الدخل الشهري للستة أشهر األخَتة عن عاما وأال 30العميل عن 
  .لاير

 على شركات فيعتمد البنك يف ذلك ، إىل تقييم العقار اؼبراد شراؤه أما بالنسبة
وق السعودي وطرق تقييم عقارية ؿبلية وعاؼبية لديها خربة طويلة ومعرفة كاملة بالس

 .1لوصول إىل السعر العادل للعقار اؼبراد شراؤه من قبل العميللفبا يؤدي  العقارات
 المنتجات المصرفية المبتكرة في مجال الخدمات الشخصية: ثالثا

اغباجة إىل ضرورة توفر األحكام واؼببادئ مع تزايد : بطاقة فيزا الجزيرة -1
 اليتقة فيزا اعبزيرة أصدر بنك اعبزيرة لعمالئو بطا، صرفيةمية يف كافة اؼبعامالت اؼباإلسال

من جهة بأهنا ذبمع بُت الضوابط والقيم اإلسالمية تتميز و  صيغة التورق اجملازة شرعاب عملت
فبطاقة فيزا اعبزيرة اؼبتوافقة مع أحكام ، من جهة أخرى وبُت أنظمة الدفع اؼبقبولة عاؼبيا

 ةمليون مؤسسة ذبارية وصناعية وخدماتي 32الشريعة اإلسالمية مقبولة عاؼبيا لدى أكثر من 
تتيح خدمة فيزا اعبزيرة للعمالء سهولة السحب كما ، عالوة على قبوؽبا يف البنوك األخرى
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مت تصميمها  حيث ء العاملالنقدي لدى أكثر من مليون جهاز صرف آيل يف صبيع أكبا
لتواكب تطلعات األشخاص الباحثُت عن اػبدمات اؼبتميزة واػبصوصية ضمن مبادئ 

 .1الشريعة اإلسالمية وأحكامها
اؼبصرفية لعمالئو فقد صممت بطاقة فيزا  عامالتاؼبا من بنك اعبزيرة لتيسَت وسعي

، ومنافسةأهنا متوفرة بأسعار مشجعة  حيث ميسرة ية دبرونة كبَتة وشروطاعبزيرة اإلسالم

 . 2وديكن للعمالء اغبصول عليها من غَت رسوم إصدار سنوية
جيب أن  اػبدمات اؼبصرفية عرب اؽباتفستفادة من لال : بطاقة صراف الجزيرة -2

اختيار رقم سري خاص  وويف ىذه اغبالة علي حامال لبطاقة صراف اعبزيرةالعميل كون ي
إذ ، صراف اعبزيرة الشخصي لبطاقة وأن يكون ىذا الرقم ـبتلفا عن رقمهباتف اعبزيرة على 

أو  وغادر منزلييف العامل دون أن  انعلى مدار الساعة أينما ك والوصول إىل حسابات وبإمكان
 ،مات اؼبصرفية بالسرية التامةىاتف اعبزيرة حيث سبتاز صبيع اؼبعلو وذلك باستخدام  ومكتب

 :اػبدمات التاليةديكن للعميل اغبصول على و

 ر عن الرصيد.االستفسا -
 .والتحويل بُت حسابات -
 بالربيد. وطلب كشف حساب لَتسل إلي -
 طلب دفًت شيكات. -
 االستفسار عن أسعار العمالت األجنبية. -
 العميل. عمليات جرت على حسابات 10كشف حساب ـبتصر يبُت آخر  -
تقدم كافة فروع بنك اعبزيرة وعلى مستوى اؼبملكة خدمة : التحويل النقدي -3

حويل إىل يتم التحيث التحويل النقدي السريعة لكل العمالت الرئيسية ولكافة دول العامل 
ل اؼبملكة يتم بينما داخ، سرع يف العاملواليت تعترب األ خارج اؼبملكة عرب خدمة السويفت

ة إجراء كافة عمالء بنك اعبزير وديكن ل.التحويل عرب خدمة سريع األكثر حداثة وسرعة
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من حساهبم أو من خالل بطاقات  أي بنك آخر يف اؼبملكة خصماإىل ربويالهتم النقدية 
 االئتمان لتسديد أي مدفوعات.

مانات أيتوفر يف العديد من فروع بنك اعبزيرة صناديق : صناديق األمانات -4
فهذه الصناديق ، اؽبامة والذىب واجملوىراتقتنيات الثمينة كالوثائق اؼبـبصصة غبفظ كافة 

بنك اعبزيرة ىذه  وقد وفر، العميل متوفرة بثالثة أحجام ـبتلفة حسبما تتطلبو حاجت
 التامة. والسرية اػبصوصية من الصناديق يف جو

قام البنك ، ة العمالءمن أجل راحف: خدمات مصرفية على مدار الساعة -5
تمكنوا من اغبصول على يمكيفة يف صبيع فروعو لبًتكيب أجهزة صراف آيل يف غرف 

أجهزة صراف اعبزيرة  تتيحإذ ، اؼبصرفية يف جو من السرية التامة والراحة الكاملة وخدمات
كالسحب النقدي بالريال السعودي  اغبصول على العديد من اػبدمات اؼبصرفيةللعمالء 

تعالم عن الرصيد وطلب كشف أو الدوالر األمريكي وتسديد فواتَت اؼبرافق العامة واالس
حساب والتحويل من حساب إىل حساب وطلب دفًت شيكات باإلضافة إىل االستفسار 

فتاح للحصول على اػبدمات اؼبفبطاقة صراف اعبزيرة ىي ، عن أسعار العمالت األجنيب
اؼبصرفية على مدار الساعة وطيلة أيام األسبوع وذلك من خالل أجهزة الصراف اآليل 

اؼبنتشرة يف كافة أرجاء اؼبملكة  اط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعاتوأجهزة نق
االختيار بُت عدة تصاميم عصرية وفبيزة  للعمالء كما ديكن، ودول ؾبلس التعاون اػبليجي

 .رغباهتم حسب ملبطاقة الصراف اػباصة هب
اؼبتواصلة اليت اؼبتكاملة للرسوم اغبكومية فمن خالل اعبهود : خدمات سداد -6

يبذؽبا بنك اعبزيرة للوصول إىل سبيز اػبدمات اؼبقدمة للعمالء دبا يتوافق مع أحكام الشريعة 
حيث مت تفعيل خدمة دفع رسوم وزارة الداخلية واؼبتضمنة خدمات إدارة ، اإلسالمية

الرئيسي  دفاؽبيتمثل و ،ر واألحوال اؼبدنية بواسطة نظام سداداعبوازات واإلدارة العامة للمرو 
أن ليهم بكل ارتياح.كما سبكُت العمالء من دفع الرسوم اؼبًتتبة ع يفمن وراء ىذه اػبدمة 

الدولة كبو اغبكومة اإللكًتونية والتطور خدمة سداد تعد نقلة نوعية هتدف إىل تعزيز توجو 
حرص إدارة مع ، والوقتاعبهد التقٍت الذي خيدم ىذا اجملال حيث إهنا توفر على العمالء 
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اؼبصرفية اإللكًتونية واالرتقاء هبا ة اعبهود لتحسُت مستوى اػبدمات البنك على مواصل
 .1ءعمالاللتعظيم القيمة النوعية واؼبنافع العائدة على 

فقد ابتكر بنك اعبزيرة السعودي منتجات ، باإلضافة إىل اؼبنتجات السابق ذكرىا 
يقوم على شراء الذي  برنامج سبام: سالمية مثلمصرفية أخرى متوافقة مع أحكام الشريعة اإل

منتج اؼبضاربة الشرعية يف السلع الدولية و ، األسهم احمللية والعاؼبية وبيعها للعمالء باؼبراحبة
مليون لاير لدعم ورعاية برامج  100برنامج خَت اعبزيرة ألىل اعبزيرة الذي رصد لو و ،باؼبراحبة

رئيسية موجهة لتنمية اجملتمع انطالقا من تعاليم ديننا اإلسالمي اغبنيف وبالتعاون مع 
وىذه الربامج ، مؤسسات حكومية وغَت حكومية ؽبا إسهاماهتا يف ؾبال العمل اػبَتي

لى حد موجهة ؼبساعدة أعداد كبَتة من ذوي االحتياجات اػباصة من األسر واألفراد ع
إضافة ؼبئات من الشباب والشابات السعوديُت ؼبنحهم فرص حقيقية من أجل ، سواء

ومن اعبدير بالذكر أن بنك .2االلتحاق بسوق العمل واؼبشاركة يف تنمية االقتصاد الوطٍت
 اعبزيرة ليس لديو أية صناديق استثمار غَت متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

المصرفية مجال  فيالسعودي  بنك الجزيرة تجربةتقييم : رابعال حورالم
 اإلسالمية

لقد قبح البنك بتوفيق من اهلل تعاىل يف ربويل صبيع فروعو للعمل دبقتضى أحكام  
خالل سبكنو من  م2002وبدأ يف قطف نتاج ىذا اعبهد الكبَت يف عام ، الشريعة اإلسالمية

منذ اعتماده إسًتاتيجية  -واستطاع بنك اعبزيرة ، التحول اإلسًتاتيجي والتميز اػبدمايت
أن  -التميز بتقدًن منتجات وخدمات مصرفية حديثة تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية 

حيقق إقبازات متتالية فبا جعلو حيقق مراكز متقدمة يف كثَت من اػبدمات واؼبنتجات اؼبصرفية 
 جملال.وأصبح ينظر إليو حبق كرائد يف ىذا ا، اإلسالمية

 تقييم أداء بنك الجزيرة بعد التوجو نحو المصرفية اإلسالمية -1
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األمر الذي يؤكد على أن البنك قد قبح يف تقدًن اؼبنتجات واػبدمات اليت تليب 
ىو نتائجو اليت حققها بعد ، احتياجات ومتطلبات عمالئو اليت لطاؼبا كانوا يف انتظارىا

 ٪58أي بنسبة زيادة  م2003مليون لاير يف عام  93,4حيث قفزت أرباح البنك إىل ، ذلك
عن عام  ٪101تضاعفت نسبة الزيادة حيث وصلت إىل  م2004ويف عام ، م2002عن عام 

أيضا تضاعفت أرباح  م2005مليون لاير.وخالل عام  187,7بأرباح صافية بلغت  م2003
مليون لاير  187,7بلغ مقارنة دب ٪366مليون لاير بنسبة زيادة قدرىا  874,4البنك لتصل إىل 

ارتفعت أرباح بنك اعبزيرة  م2006ويف الربع األول من عام ، م2004عن نفس الفًتة من عام 
مليون لاير  74,5مقارنة دببلغ  ٪817مليون لاير سعودي بنسبة زيادة قدرىا  683,4لتصل إىل 

مقارنة دببلغ لاير سعودي  9,11فبا يرفع رحبية السهم إىل ، م2005عن نفس الفًتة من عام 
مليون  816,9بينما ارتفع إصبايل دخل العمليات إىل ، م2005لاير لنفس الفًتة من عام  0,99

عن نفس الفًتة من عام  ٪382مليون لاير بنسبة زيادة قدرىا  169,5لاير مقارنة دببلغ 
  .1م2005

كبو التميز بتقدًن خدمات ومنتجات  وقد استمر بنك اعبزيرة يف إسًتاتيجيتو 
ومواصلة القيام دبجموعة من عمليات ، مصرفية حديثة تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية

التطوير والتحديث للبنية األساسية للبنك لتشمل التوسع اؼبدروس يف شبكة الفروع وتطوير 
اؼبالية.وعلى صعيد  اػبدمات اؼبصرفية اإللكًتونية وتطوير منظومة اؼبنتجات واػبدمات

العنصر البشري واصل البنك االرتقاء دبستوى أداء العاملُت إىل القدر الذي يتناسب مع 
حيث ديتلك بيئة عملية فبيزة استطاع من ، مستوى األداء الذي يطمح أن يقدمو لعمالئو

خالؽبا ومن خالل برامج وخطط السعودة طويلة وقصَتة اؼبدى استقطاب عدد كبَت من 
٪ يف منتصف عام 23ومت بتوفيق اهلل رفع معدل السعودة من ، در السعودية الشابةالكوا

ىذا التوجو وذبعل  ومن الربامج واغبوافز اليت تدعم.م2005٪ مع هناية عام 85إىل  م1994
برنامج التدريب من العنصر البشري أحد الركائز الرئيسة يف مواجهة ربديات اؼبستقبل 

حد أكثر الربامج ػبرجيي اعبامعات من السعوديُت لاللتحاق بأ الذي يقدم الفرصة اإلداري
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من الناحية األكادديية واؼبصرفية النظرية والعملية يتأىل اػبريج بعدىا  التدريبية زبصصا
اء وبرنامج تدريب الوسطباإلضافة إىل برنامج ، نك اعبزيرةللعمل يف ـبتلف إدارات وأقسام ب

 .1لتدريب التقٍتا
يعتلي بنك اعبزيرة عرش كثَت من اجملاالت اؼبصرفية منها على سبيل اؼبثال ال اغبصر  

اؼبركز األول يف تداول األسهم احمللية الذي يتصدره بفارق كبَت عن أقرب اؼبنافسُت وؼبدة 
وىو أول من أطلق برنامج التكافل التعاوين البديل اإلسالمي ؼبفهوم ، طويلة دون انقطاع

غبياة اؼبتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية اغباصل على موافقة مؤسسة النقد التأمُت على ا
العريب السعودي وعلى جائزة يورومٍت كأفضل مقدم لربنامج التكافل التعاوين على مستوى 

وخَت دليل على قباح برامج التكافل التعاوين ببنك اعبزيرة ىو ربقيق عدد من اعبوائز  العامل
ضمن فعاليات جوائز التأمُت يف الشرق  2007قدم تأمُت للحياة لعام وكانت جائزة أفضل م

واليت تعترب اعبائزة اؼبستقلة الوحيدة يف اؼبنطقة اليت تقدم تقديرا للتميز يف  ، 2007األوسط 
 كافة قطاعات صناعة التأمُت.

ومن مؤشرات قباح برنامج التكافل التعاوين أيضا تقدم شركة برودينشال الربيطانية  
بلغ عدد اؼبشًتكُت يف ىذا حيث  من أسهم شركة التكافل التعاوينَتا بعرض شراء غبصة أخ

ألف مشًتك من قطاع  20ألف مشًتك من قطاع األفراد و 22كبو  2007الربنامج حىت هناية 
 الشركات.

كذلك استطاعت صناديق اعبزيرة اليت تعمل صبيعها وفق الضوابط الشرعية أن  
، أدائها اؼبتميز يف مسابقة الصناديق االستثمارية للبنوك السعوديةربقق عدة جوائز على 

وكانت نتائج اؼبسابقة اليت مت اإلشراف عليها من قبل عبنة منتجات االستثمار للبنوك 
، السعودية واؼبعهد اؼبصريف ؼبؤسسة النقد العريب السعودي ودبراجعة مدقق حسابات خارجي

من صبيع البنوك  صندوقا استثماريا 129يا من أصل صندوقا استثمار  66فرت عن فوز قد أس
وقد كشفت النتائج النهائية عن حصول صندوق اؼبشارق لألسهم اليابانية يف ، السعودية

بنك اعبزيرة على اؼبركز األول ضمن تصنيف صناديق األسهم اليابانية.كما حقق صندوق 
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نفسو ضمن تصنيف صناديق األسهم  الثريا لألسهم األوروبية اؼبركز الثاين عن أدائو يف العام
أما يف تصنيف صناديق األسهم للمتاجرة بالريال فقد حصل صندوق القوافل ، األوربية

باإلضافة ، وذلك عن أدائو اؼبتميز خالل العام البضائع على اؼبركز الثاين أيضا للمتاجرة يف
َت لألسهم إىل األداء اؼبميز لكل من صندوق الطيبات لألسهم السعودية وصندوق اػب

 .1العاؼبية
ومن اعبدير بالذكر أن التحسن اؼبلحوظ واؼبرتفع نسبيا ألداء بنك اعبزيرة مل يكن  

إذ ، وإمنا لتغَت إدارة البنك كذلك، نتيجة ربولو للعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية فقط
تغَت  ولكن بعد، كان يعاين من أزمات ناصبة عن خلل ما يف إدارتو إن البنك قبل ربولو

اإلدارة وربول البنك للعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية ربسن أداؤه على الشكل اؼببُت 
 .2سابقا

قبح البنك بفضل اهلل تعاىل يف ربويل صبيع عملياتو وأنشطتو  م2007يف عام  
ويف ذات العام شهد البنك زيادة رأظبالو اؼبدفوع ، بالكامل مع ما يتوافق وأحكام الشريعة

  مليارات لاير سعودي جاءت صبيعها من األرباح احملققة. 3ليصبح 
 م2008بنك الجزيرة في ظل األزمة المالية العالمية  أداءتقييم  -2

لاير للسهم الواحد(  1,05مليون لاير ) 314تراجعت أرباح بنك اعبزيرة السعودي إىل 
مقارنة مع ما مت ربقيقو  ٪51وذلك بنسبة قدرىا  م2008خالل التسعة أشهر األوىل من عام 

ورغم ذلك مل يعاين بنك اعبزيرة من أزمة يف السيولة ، 3م2007خالل نفس الفًتة من عام 
 م2006واستمر يف أنشطتو التمويلية حيث سجل خالل السنوات اػبمسة اؼباضية ومنذ عام 

ك منوا وكذلك اغبال بالنسبة لقطاع سبويل الشركات الذي حقق فيو البن، ٪435منوا بنسبة 
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وعلى الرغم فبا شهدتو سوق األسهم من تقلبات وتراجعات إال  ،٪148وصل إىل أكثر من 
 .٪387أن البنك واصل تقدًن التسهيالت لشراء األسهم وحقق منوا وصل إىل 

وقدرتو على ، كما قبح بنك اعبزيرة يف تعزيز مركزه اؼبايل وتقليص حجم اػبسائر 
، اسًتاتيجياتو إضافة إىل تعزيز ثقة العمالء بو كخيار مصريف رائدمواصلة النمو وتنفيذ 

يف و ،1واستمر يف بذل جهوده لتطوير البيئة اؼبصرفية دبا يتوافق وأحكام الشريعة اإلسالمية
ديكن وصفو بأنو عام إرساء األسس للنمو اؼبستقبلي وتنويع منتجات البنك  م2009عام 

تعزيز قدرات البنك باؼبهارات واإلمكانيات الالزمة وقد جرى خالل ىذا العام ، وخدماتو
وكان من بُت اإلقبازات ، اليت سبكنو من االستفادة القصوى من الفرص اؼبنظورة يف اؼبستقبل

فرعا فبا أدى إىل  48مضاعفة عدد الفروع لتصبح ، اؽبامة اليت ربققت خالل ىذا العام
للعمالء اغباليُت من خالل االنتشار  مع تقدًن خدمات أفضل، استقطاب اؼبزيد من العمالء

ويف ذات العام قام البنك بنقل بعض الصرافات اآللية ، يف مناطق جديدة يف أرجاء اؼبملكة
كما جرى االرتقاء بكافة قنوات ، إىل مواقع أخرى من أجل تقدًن خدمة أفضل لعمالئو

، 2ئتمان بكافة فئاهتاالوصول إىل العمالء من خالل اإلنًتنت واؽباتف اؼبصريف وبطاقات اال

 : بوضوح تام من خالل اعبدول التايلعكستو مؤشرات اإليرادات واؼبوجودات  نجاحوىذا ال
 (1جدول رقم )

  (م2011-2009ملخص بيانات بنك الجزيرة خالل الفترة )
صايف 
 األرباح

 لاير ونباؼبلي

 حجم الودائع
 باؼبليار لاير

حجم 
 االستثمارات

 باؼبليار لاير

ؾبموع 
 وجوداتاؼب

 باؼبليار لاير

 البيان      
 

 السنوات
27 22,142 4,284 30 2009 

29 27,345 4,546 33 2010 
127 29,082 5,299 37 2011 
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 , www.aleqt.com : باؼبوقعُتمن خالل االستعانة  إعداد الباحثة: اؼبصدر
www.alriyadh.com 

البنك حيث سجلت زيادة  موجوداتبيانات اعبدول إىل ارتفاع يف ؾبموع  تشَت - 
يف النصف األول من  ٪28وارتفعت بنسبة ، م2009مقارنة بعام  م2010يف عام  ٪10بنسبة 
يف  ٪26.وارتفع حجم االستثمارات بنسبة م2010مقارنة بنفس الفًتة من عام  م2011عام 

 .م2009 مقارنة بعام م2011النصف األول من عام 
يف  ٪23لقد سبكن البنك من كسب اؼبزيد من العمالء حيث منت الودائع دبعدل  - 

مقارنة  م2011يف النصف األول من عام  ٪28ومنت دبعدل ، م2009مقارنة بعام  م2010عام 
 .م2010بنفس الفًتة من عام 

 ٪7انعكس كل ذلك على صايف األرباح اليت حققها البنك حيث ارتفعت بنسبة  - 
يف النصف األول من عام  ٪274وسجلت ارتفاعا قدره ، م2009مقارنة بعام  م2010يف عام 

 . م2010مقارنة بالفًتة اؼبماثلة لعام  م2011
 تقييم أداء بنك الجزيرة خالل الثالث سنوات األخيرة  -3

حيث ، سًتاتيجيتو بكل ثقةإربقيق وقدرتو على  يواصل بنك اعبزيرة تعزيز مركزه اؼبايل
نتيجة ػبططو الطموحة يف إطالق عدد من سنوات األخَتة  ثالثثابتا خالل ال احقق منو 

فرعا حبلول عام  86اليت وصل عددىا إىل وتدشُت الفروع ، اؼبنتجات وتطوير عدد آخر منها
بأخرى  واستبدال مواقع بعض الفروع والصرافات، فرعا للسيدات 22تشمل حوايل  م2014

، أفضل من حيث الكثافة البشرية فبا أدى إىل استقطاب اؼبزيد من العمالء وزيادة الدخل

وديكن االستدالل على ، تعزيز البنية التحتية للبنك واإلمكانات البشرية اؼبؤىلةباإلضافة إىل 
 : مؤشرات قباح البنك من خالل اعبدول التايل

 (2جدول رقم )
 (م2014-2012خالل الفترة )ملخص بيانات بنك الجزيرة 
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 البيان       
 

 السنوات

مجموع 
 الموجودات

 بالمليار لاير

 حجم الودائع
 بالمليار لاير 

 القروضحجم 
 بالمليار لاير

 صافي األرباح
 بالمليون لاير

2012 50,8 40,7 29,9 500,0 
2013 60,0 48,1 35,0 651,0 
2014 66,55 54,57 41.24 572.0 

 : اإللكًتوين الباحثة من خالل االستعانة باؼبوقعإعداد : اؼبصدر
 www.alriyadh.com 
أي  م2013لاير/للسهم( بنهاية عام  2,17مليون لاير ) 651إىل  أرباح البنكارتفعت  

رجع البنك وي، م2012دبا مت ربقيقو خالل نفس الفًتة من عام  مقارنة % 30بنسبة قدرىا 
بنهاية لكن ، عمليات اؼبصرف والزيادة يف دخل العملياتإىل منو اح اع يف األربسبب االرتف

بفعل ارتفاع مصاريف % 12,14 ا بنسبةصايف أرباح البنك تراجععرفت  م2014عام 
وضع بعض اؼبخصصات التحوطية ؼبواكبة على اعتماد إدارة البنك إضافة إىل  العمليات

ربسُت متانة البنك على اؼبدى ودبا ينعكس إجيابا على ، سياسة القطاع اؼبصريف يف اؼبملكة
خصوصا مع النمو القوي يف ؿبفظة  أداء البنك جيدا وبالرغم من ذلك يعد، الطويل

 .وكذلك أرباح العمليات التشغيلية دائع العمالء واغبسابات اعباريةو و  القروض
 خاتمة

باشرت أعماؽبا ، رغم أن اؼبصارف اإلسالمية تعترب مؤسسات مصرفية حديثة النشأة
بيئة تسيطر عليها اؼبصرفية التقليدية إال أهنا استطاعت أن تقدم أعماؽبا اؼبصرفية اؼبتفقة يف 

ومن أىم النتائج اؼبتوصل ، مع أحكام الشريعة اإلسالمية إىل قطاع عريض من اؼبتعاملُت
 : إليها ما يلي
أحرز العمل اؼبصريف اإلسالمي الذي بدأ متواضعا تقدما ملحوظا خالل فًتة  -
يستدل على ذلك بنمو حجم اؼبعامالت اإلسالمية وسبيزىا باعبدوى والكفاءة قصَتة و 

 ع نشاطها.واتسا 
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سبكنت اؼبصارف اإلسالمية وبسرعة كبَتة من بناء مؤسساهتا وتثبيت دعائمها   -
وحققت انتشارا واسعا يف ، والتفاعل مع بيئاهتا حىت غدت حقيقة فعلية يف أسواق اؼبال

بعد األزمة اؼبالية العاؼبية اليت كانت اؼبصارف اإلسالمية أقل تأثر  السيماامل معظم أقطار الع
 .التقليدية بنوكفأصبحت منافسا قويا لل، هبا

بنك اعبزيرة من بُت البنوك التقليدية يف السعودية اليت مت ربويلها كليا  يعترب -
لعمالء وقد قبح ىذا البنك يف استقطاب ودائع ا، للعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية

ل اإلسًتاتيجي تمكنو من التحو وذلك ل رباح والعوائد احملققةارتفاع األورفع مستوى األداء ب
 والتميز اػبدمايت.

منذ اعتماده إسًتاتيجية التميز بتقدًن منتجات  -استطاع بنك اعبزيرة   -
أن حيقق إقبازات متتالية  -وخدمات مصرفية حديثة تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية 

وأصبح ، ة اإلسالميةفبا جعلو حيقق مراكز متقدمة يف كثَت من اػبدمات واؼبنتجات اؼبصرفي
 كرائد يف ىذا اجملال.ينظر إليو  
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 البحث والتطوير في الجزائرمنظومة 
 البحث العلمي في الجزائر لواقعدراسة تحليلية تاريخية 

                                         مسعي    د. سمير                                            د. السعيذ بريكة 
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 ملخص:ال

باىتمام العديد من الباحثني والكتّاب يف  R&Dلقد حظي موضوع البحث والتطوير 
اآلونة األخرية، حبكم أنّو من أىم الوسائل اليت دتّكن ادلنّظمات واحلكومات على حد سواء من 
النمّو واالستمرار ومواجهة التغريات على سلتلف ادلستويات البيئية، كما أصبح مصدراً ىاماً إلغلاد 

وعلى ادلستوى الكلي أضحى زلل اىتمام األوساط احللول دلختلف ادلشكالت اليت تواجهها، 
احلكومية ادلطالبة بتقدمي خدمات عامة ذات نوعية أعلى. هتدف ىذه الورقة إىل إبراز سلتلف 

 فصول تطور منظومة البحث والتطوير يف اجلزائر بشقيها اخلاص والعام. 
 لبحث العلمي، التطور التقين.البحث والتطوير، اإلبداع، ااجلامعة اجلزائرية،  الكلمات المفتاحية:

Abstract: 
The subject of research and development R & D 

interesting many researchers and writers in recent times, 
because it’s considered by both organizations and governments 
as one of the most important means of growing and surviving in 
changes at various environmental levels, and has also become 
an important source for finding solutions to the various 
problems. and on the overall level it become the focus of 
government circles claim to provide public services with higher 
quality. This paper aims to highlight the various chapters of the 
evolution of the algerian system of research and development 
in both private and public sectors.  

Keywords:  
Algerian universite, Research and development, 

innovation, scientific research, technical development. 
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 مقدمة:
لقد ارتبط التقّدم يف العديد من مسالك احلياة البشرية بادلعرفة وفعالية استخدامها، 
وخالل القرنيني ادلنصرمني اكتسبت ادلعرفة العلمية والتكنولوجية أعلية بالغة، وصلت ذروهتا 

اليت غرّيت من أظلاط  يف النصف األخري من القرن العشرين، خاصة مع تالحق االبتكارات
حىت ذلك الوقت ظّلت العناصر األساسية للقدرات العلمية  .حياة اإلنسان بطرق شىت

والتكنولوجية للدول واجملتمعات زلصورة فقط يف قدرة ىذه األخرية على تدريب وتأىيل 
قادرة  ، S&T manpowerالقوى العاملة، وإخراج أفراد ذوي كفاءات علمية وتكنولوجية

على القيام بأحباث تستهدف تطوير منتجات وعمليات جديدة. من ىنا تربز إشكالية 
 البحث ادلقدم وىي وما ىو واقع منظومة البحث العلمي يف اجلزائر؟

 ولإلجابة عن ىذا التساؤل نقدم فرضيتني أساسيتني:
 ا.تعاين منظومة البحث العلمي العام يف اجلزائر من مجود وتراجع يف نشاطه -
يشكل القطاع اخلاص جزء صغري من النشاط اإلنتاجي يف اجلزائر، وبذلك فهو ال -

 يركز جهوده على البحث والتطوير.
 تعاين اجلزائر من نقص الًتابط بني سلرجات البحث العلمي والدائرة اإلنتاجية -

 البحث والتطوير في الجزائر -1

رئيسيتني ما بعد سنعاجل موضوع البحث العلمي يف اجلزائر خالل مرحلتني 
 إىل غاية يومنا احلايل. 1549، ومن سنة 1541االستقالل إىل سنة 

 البحث والتطوير في الجزائرتطور منطومة  -1-1

تعّد منظومة البحث العلمي يف اجلزائر واحدة من أحدث األنظمة يف القارة اإلفريقية 
من حيث النشأة، حيث مل يدخل مفهوم البحث العلمي إىل النقاشات السياسية والعامة، 
إاّل بدايًة من التسعينات من القرن ادلاضي؛ حيث اقتصرت أنشطة البحث العلمي بعد 

ع البحثية اليت أطلقتها مؤسسات فرنسية يف إطار االتفاق االستقالل على بعض ادلشاري
،  CRSالعلمي، الذي أطلق عليو اسم رللس البحث 1529التعاون اجلزائري الفرنسي سنة 
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، OCSمت من خاللو إنشاء ىيئة التعاون العلمية 1524ىذا االتفاق تبعو بروتوكول آخر سنة 
 .1الفرنسي ادلطبق يف اجلزائروبقي نشاط ىاتني ادلؤسستني زلدوداً بالربنامج 

أّما أوىل احملاوالت اجلزائرية إلنشاء وتنظيم منظومة حبثية وطنية، فًتجع إىل سنة 
اليت كّرست جّل جهودىا  ، MESRSالعلمي، بإنشاء وزارة التعليم العايل والبحث 1531

لربط البحث العلمي بالتعليم العايل، تالىا بعد ذلك إنشاء مؤسستني علا اجمللس ادلؤقت 
، 1539سنةONRS والديوان الوطين للبحث العلمي ، 1531سنة CPRSللبحث العلمي  

إالّ وعلى الرغم من الديناميكية اليت خلّقتها ىذه ادلؤسسات يف الساحة العلمية اجلزائرية، 
أّّنا مل تؤسس لبحث علمي فّعال وحقيقي ؼلدم متطلبات التنمية، وإظّلا كانت نشاطها رلرد 

 تأىيل وتدريب على البحث.
مديرية البحث بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف إطار ادلخطط  بعدىا قامت

وطين للبحث ، بتسطري برنامج طموح مسّي آنذاك بالربنامج ال 1977-1539 الرباعي الثاين
ىذا الربنامج الذي أّكد على ضرورة اعتبار البحث العلمي عامل ، PNRST العلمي والتقين

ظلّو رئيسي واستقالل تكنولوجي، خّصص جهودًا وطنية معتربة لدعم األصناف الثالثة من 
 البحث العلمي، أال وىي: البحث األساسي، البحث التطبيقي، والبحث والتطوير.

نامج الطموح فشل ىو اآلخر يف ضمان االنطالقة الواعدة دلشروع غري أّن ىذا الرب 
البحث العلمي يف اجلزائر، وىذا بسبب مجلة من العقبات على غرار النقص يف عدد 
الباحثني، والنقص يف التجهيزات العلمية وادلخابر، إضافة إىل غياب التحفيزات ادلاديّة، 

الوضعية اقًتحت احلكومة اجلزائرية زيادة عدد وغريىا من العوامل األخرى، وبعد حتليل ىذه 
باحث سنة  1321، مث إىل 1539باحث سنة  091إىل  1531سنة  949الباحثني من 

، 1532و 1521، مت توزيعهم على أثين عشر مركز للبحث مت استحداثو بني سنيت 1533
 ىذه ادلراكز ىي: 

 .1532مت إنشائو سنة  CSTNمركز العلوم والتكنولوجيا النووية  -

                                                 
1
 -Hocine Khelfaoui, La science en Algérie : 1° Partie : Les Institutions, Ministère 

des Affaires Etrangères, France, Paris, décembre 2001, p.3 
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 .1531مت إنشائو سنة  CREAمركز البحث يف االقتصاد التطبيقي  -

 .1530مت إنشائو سنة  IMPGمعهد علوم اجلو وفيزياء الكونية  -

 .1530مت إنشائو سنة  CRBTمركز البحث يف ادلوارد احليوية الربية  -

 مركز البحث يف األنًتوبولوجيا، ما قبل التاريخ، وعلوم األجناس البشرية  -

CRAPE  1533مت إنشائو سنة. 

 .1531مت إنشائو سنة  CRAUمركز البحث يف اذلندسة ادلعمارية والتهيئة العمرانية  -

 .1530مت إنشائو سنة  CNRZAمركز البحث حول ادلناطق اجلافة  -

 .1530مت إنشائو سنة  CROPمركز البحث يف علوم البحار والصيد البحري  -

مت إنشائو سنة  CNERATيئة العمرانية ادلركز الوطين للدراسات واألحباث يف الته -
1532. 

 .1532مت إنشائو سنة  CERAGمركز الدراسات واألحباث الفالحية  -

 .1530مت إنشائو سنة  CURERادلركز اجلامعي للبحث والدراسات واإلصلاز  -

ىي فًتة البعث احلقيقية لنشاط  ONRSلقد كانت فًتة الديوان الوطين للبحث  -
البحث على أرض الواقع، وذلك مع إطالق وإنشاء ادلؤسسات السابقة الذكر، لكن قبل 

بوضع أّول برنامج وطين للبحث،  ONRS، قام الديوان الوطين للبحث 1549حّلو سنة 
ذلك عن طريق إطالق ادلئات من مشاريع البحث على الرغم من صعوبة التأطري، وإنشاء 

 حدات ومراكز حبث اشتغلت بصفة مستقلة نسبياً، ولكن بشكل فّعال.و 
خالل ىذه الفًتة شهد رلال البحث حتّوالت كبرية، ابتدأت من اجلداالت احلاصلة 

، الذي  1541خالل ادللتقى الوطين األول حول تنظيم وتسيري البحث العلمي والتقين سنة 
ث والتطبيق، إنشاء ىياكل جديدة كان من بني أىّم توصياتو ىي توسيع نطاق األحبا

 للبحث، إعادة إنعاش األحباث ومشاريع البحث القدؽلة، وتكوين وتوظيف باحثني جدد.
 بناء النظام الوطني للبحث العلمي -1-2

بعد مرحلة التذبذب الكبري اليت شهدهتا ادلنظومة العلمية اجلزائرية، واليت دتّيزت حبّل 
، وحل الديوان الوطين للبحث العلمي سنة CSRST تقيناجمللس األعلى للبحث العلمي وال
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، فإّن مهام الديوان الوطين للبحث العلمي، قد عهد هبا إىل رللس الطاقات اجلديدة 1549
CEN  (، بعدىا للمجلس األعلى للبحث 1542، وحلو سنة 1541)مت إنشائو سنةHCR  

 .1551إىل غاية  1542من سنة 
، CSRSTوغلدر بنا الذكر ىنا أنّو وقبل حل اجمللس األعلى للبحث العلمي والتقين 

استطاع ىذا األخري أن ػلّدد الربامج الوطنية ذات األولوية، وذلك بالتنسيق مع القطاع 
وحدة حبث، كما يعود لو الفضل يف وضع القانون األساسي  11االقتصادي، وتشكيل 

 الحقاًCREA (CREAD  .)االقتصاد التطبيقي  للباحث، وإنشاء مركز البحث يف

، مسح لو بإنشاء العديد من 1542سنة  HCRإّن نشاط اجمللس األعلى للبحث 
اذلياكل يف رلاالت التكنولوجيا ادلتقّدمة، الطاقات ادلتجّددة، الطب النووي، احلماية 

لبحث حيث كان يضم حتت وصايتو العديد من مراكز ا، radioprotectionاإلشعاعية 
 نذكر منها:
  .مركز البحث واستغالل ادلواد 
 .مركز تطوير ادلواد 
 .مركز تطوير التقنيات الذرية 
 .مركز احلماية من األشعة واألمن 
 .مركز تطوير التكنولوجيات ادلتقدمة 
 .مركز البحث للمعلومات العلمية والتقنية 
 .مركز تطوير الطاقات ادلتجددة 
 .مركز ادلراقبة غري ادلضرة 

اإلضافة إىل العديد من وحدات البحث ادلستقلة. وبفضل ىذه اإلمكانيات ىذا ب
استطاع اجمللس األعلى للبحث خالل مدة ثالثة سنوات فقط من تأسيسو، من تطبيق 

مشروع حبث يف شىت اجملاالت العلمية، حيث ال تزال الوسائل ادلادية  011ووضع قرابة 
لس تشّكل النواة األساسية للبحث العام ) والبشرية واذلياكل ادلوضوعة من طرف ىذا اجمل

، دخل البحث 1551سنة  HCRخارج اجلامعات(. ومع حّل اجمللس األعلى للبحث 
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العلمي يف اجلزائر مرحلة طويلة من االختالل الوظيفي وادلؤسسايت، من إعادة تنظيم وىيكلة 
الة إىل غاية سنة مستمرة، تغيري لألمساء وادلهام و للجهات الوصية، حيث استمرت ىذه احل

وزارات  3عرف البحث العلمي يف اجلزائر أكثر من  51-51)خالل ىذه الفًتة  1551
وصية(، خالل ىذه الفًتة شهد قطاع البحث العلمي تغريات عديدة كانت دتّثل تقامساً 

 للسلطة أكثر شلا كانت دتّثل إرادة لتحسني وتطوير القطاع.
كان من بني ،  MDRTمت انتداب وزارة مكّلفة بالبحث والتكنولوجيا  1551ويف سنة 

 مهامها أيضاً محاية البيئة، ليتم حّلها بعد سنة من إنشائها، وتعويضها بأمانة الدولة للبحث
SER و تبعها بعد ذلك إنشاء جلنة متعددة القطاعات لًتقية بررلة وتقييم ، 1551 سنة

 للبحث العلمي والتقين يرأسو رئيس احلكومة )ىياكل البحث العلمي والتقين، ورللس وطين
.)  ُ  مل تشهد النور مطلقًا

حتت وصاية وزارة  SERSمّت إنشاء أمانة الدولة للبحث العلمي  1551ويف سنة 
، MDURالًتبية الوطنية، وبعدىا بأقّل من سنة مت إنشاء وزارة منتدبة للجامعات والبحث 

 مّت الرجوع إىل الصيغة القدؽلة، أال وىي وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 1550ويف سنة 
MESRSأين مّت إنشاء مديرية تنسيق البحث ، DCR  تقوم مبهمة تنسيق  1551سنة

مت إنشاء وزارة منتدبة  1111وتوجيو أنشطة البحث على ادلستوى الوطين، وأخريًا سنة 
ة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، دتثّلت حتت وصاي MDRSمكلفة بالبحث العلمي 

 : 1مهامها الرئيسية يف
  إعداد السياسة الوطنية يف رلال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وتنفيذىا

 بالتنسيق مع القطاعات واذليئات ادلعنية، عمومية كانت أو خاصة.

  االستعمال األمثل للوسائل دراسة، اقًتاح وتنفيذ الًتتيبات اليت من شأّنا تيسري
 الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

                                                 
عبد احلكيم بن نكاع، ىيكلة البحث العلمي وواقع مراكز البحوث العلمية يف اجلزائر، مديرية التقومي  -1

 .1111الصناعي، وزارة الصناعة وإعادة اذليكلة، 
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  التكّفل بالتنسيق بني القطاعات فيما ؼلّص نشاطات البحث وإصلاز الربامج
الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي على مستوى مجيع مؤسسات وىيئات 

 البحث. 
 وجي وتوزيع التمويالت.إعداد ميزانية البحث العلمي والتطوير التكنول 
  ،القيام مبراقبة ومتابعة التمويالت ادلمنوحة ذلياكل ووحدات البحث العلمي

 والتطوير التكنولوجي.
 .تثمني نتائج البحث العلمي 

يلخص أىم ادلؤسسات ادلتعاقبة على نشاط البحث يف اجلزائر منذ  11 واجلدول
 .1559االستقالل وإىل غاية سنة 

لسريعة وادلتالحقة مل تتح لألحباث فرصة بلوغ أىدافها، األمر إّن ىذه التغريات ا
الذي أّدى إىل عدم استقرار قطاع البحث يف أبعاده الثالثة )ىياكل التوجيو والتنفيذ، تراكم 
اخلربات وادلعارف، رمسلة ادلوارد البشرية(، كما أّن األحداث األمنية األخرية اليت شهدهتا 

اء، وعدم االستقرار يف قطاع البحث بعد حّل اجمللس األعلى اجلزائر خالل العشرية السود
، ظف إىل 1541للبحث، أّدت إىل عرقلة االنطالقة الفعلية اليت شهدىا قطاع البحث سنة 

ذلك االطلفاض الكبري يف ادلهارات الراجع إىل اذلجرة اجلماعية للباحثني اجلزائريني ضلو 
حث العلمي يف اجلزائر خالل ىذه الفًتة يف اخلارج، وبشكل عام ؽلكن تلخيص شليزات الب

 النقاط اآلتية:
 .تشتت األحباث وغياب التنسيق ونقص التعاون 

 .ىجرة األدمغة 

 .غياب االحًتافية وازدواجية الوظيفة 

 .عدد االستقرار ادلؤسسايت وغياب سيادة حقيقية ألجهزة البحث 

 .غياب سياسة وطنية متناسقة للبحث 

 غياب تثمني نتائج البحث. 
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ودتاشيًا مع ىذا السياق ينبغي على اجلزائر تقوية وتدعيم ىيكلها ادلؤسسايت للبحث 
والتطوير، واختاذ إجراءات وتدابري تشغيلية و مالية أكثر منها مؤسساتية، ترمي من خالذلا 
للنهوض وترقية قطاع البحث العلمي، وزيادة تدعيمو وتقوية روابطو وصالتو بادلنظمة 

 تماعية للدولة.االقتصادية واالج
 (: التطّور التاريخي لمنظومة البحث العلمي في الجزائر11الجدول )

 تاريخ الحل الجهة الوصية تاريخ اإلنشاء المؤسسة

 1524 فرنسية -جزائرية  1529 رللس البحث العلمي

 1531 فرنسية -جزائرية  1524 ىيئة التعاون العلمي

 1539 فرنسية -جزائرية  1531 اجمللس ادلؤقت للبحث العلمي

 1549 وزارة التعاليم العايل 1539 ادلنظمة الوطنية للبحث العلمي

 1542 الرئاسة 1541 جلنة الطاقات اجلديدة
اجمللس الوطين للبحث العلمي 

 1542 رئيس احلكومة 1540 والتقين

 1551 الرئاسة 1542 اجمللس األعلى للبحث

 1551 رئيس احلكومة 1551 والتكنولوجياالوزارة ادلنتدبة للبحث 
الوزارة ادلنتدبة للبحث والتكنولوجيا 

 1551 وزارة اجلامعات 1551 والبيئة

 1551 وزارة الًتبية 1551 أمانة الدولة للبيئة

 1559 رئيس احلكومة 1551 أمانة الدولة للبحث

اللجنة متعددة القطاعات لًتقية 
 - احلكومةرئيس  1551 بررلة وتقييم البحث
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 - رئيس احلكومة 1551 اجمللس الوطين للبحث العلمي

 1550 وزارة الًتبية 1559 الوزارة ادلنتدبة للجامعات والبحث

 1551 مديرية تنسيق البحث
وزارة التعليم العايل 

 - والبحث العلمي

 - نقس الوزارة 1550 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
بالبحث وزارة مساعدة مكلفة 

 1554 العلمي
وزارة التعليم العايل 

 والبحث العلمي
- 

 
Source : Hocine Khelfaoui, op.cit, p.11 

 خصائص البحث العلمي في الجزائر -2
ينقسم البحث العلمي يف اجلزائر إىل نوعني، حبث علمي عام تقوده وزارة التعليم 
العايل والبحث العلمي داخل اجلامعات ومراكز البحث التابعة ذلا، وحبث علمي شبو عام 

para-publique ويف ىذا الصدد يشري خلفاوي إىل أّن تقوم بو بعض الوزارات األخرى ،
 :1ميز بعدة خصائص أعلهاالبحث العلمي يف اجلزائر يت

 غلبة التوجو التقين، -

 ضعف التمويل، -

 نقص عدد الباحثني. -

 غلبة التوجه التقني -2-1

 filièresأولت اجلزائر منذ االستقالل أعلية خاصة للتخصصات والشعب اذلندسية 

de génie ىذا التوجو كان لو أثر مزدوج على النظام العلمي؛ أواًل من حيث عدد طلبة ،
اذلندسة مقارنة بالتعداد الكّلي للطلبة اجلزائريني، وثانيًا من حيث عدد ادلنشورات يف ىذه 
التخصصات: الفيزياء والكيمياء، والعلوم اذلندسية. ففي دراسة أجراىا البنك الدويل صّنف 

                                                 
1- Hocine Khelfaoui, La recherche scientifique en Algérie Entre exigences locales et 

tendances internationales, p.4-6. 
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بة األوىل لدول الشرق األوسط ومشال إفريقيا، من حيث نسبة طلبة اذلندسة اجلزائر يف ادلرت
ساكن، فنفس  1111إىل إمجايل الطلبة، أّما فيما ؼلص نسبة عدد العلماء وادلهندسني إىل 

الدراسة تصّنف اجلزائر يف ادلرتبة الثالثة. غري أّن ىذا التفّوق اجلزائري يف ادليادين العلمية 
والتقنية ىو تقّدم إحصائي حبت، بسبب أّن اجلزائر مل تندمج بشكل جيد، ومل تتفاعل مع 

ل مل تستفد حركة التجديد العلمي والتكنولوجي احلاصلة أواخر الثمانينات، فعلى سبيل ادلثا
اجلزائر كثريًا من الثورة الرقمية وادلعلوماتية لسنوات التسعينات، إذ باشرت يف تدارك تأخرىا 

، وال تزال بلدًا مستهلكًا لتكنولوجيات ادلعلومات واالتصاالت، 1119اذليكلي منذ سنة 
دلي . كما أّن إحصائيات البنك العا1بدون تبين سياسة اعتماد على التكنولوجيا اجلديدة

تّصنف تونس وادلغرب ومصر قبل اجلزائر من حيث براءات االخًتاع، ومساعلة اقتصاد 
 (، ىذه ادلؤشرات 0-13واجلدول  0-11ادلعرفة يف الناتج احمللي ) مثلما ىو مبني يف الشكل

 تعكس بوضوح وجود خلل وفجوة بني ادلؤسسات العلمية واألداء االقتصادي.
-2111ت االختراع لألفراد المقيمين في الجزائر (: تطّور عدد براءا12الجدول )

2112 
2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000  

 الجزائر 32 51 43 30 58 59 58 84

 المغرب - - - - 104 140 178 150

 تونس 47 22 45 35 46 56 - -

 مصر 534 464 627 493 382 428 516 490

باالعتماد على بيانات موقع البنك العادلي:  انمن إعداد الباحث :المصدر
www.worldbank.org  :(,11/11/1111)أطلع عليو بتاريخ 

 

                                                 
1- ibid, p.4-6 

http://www.worldbank.org/
http://www.worldbank.org/
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من إعداد الباحثان باالعتماد على بيانات موقع البنك العادلي:  :المصدر

www.worldbank.org  :(11/11/1111)تاريخ اإلطالع 
 (: تطّور عدد األبحاث والمقاالت العلمية المنشورة لدول شمال إفريقيا11الشكل )

 

 :1كما يربر خلفاوي ىذا الدور اذلزيل للحقول العلمية يف اجلزائر إىل عاملني مهمني
مفهوم ادلهندس، الذي ضعف مسايرة ادلنظمة العلمية اجلزائرية للتحول العادلي يف  -

يكون شريكًا رئيسيًا يف عملية اإلبداع، وبالتايل فللمهندس خاصية علمية )مبنية على 
ادلعارف، ذات احملتوى العلمي الكبري(، أكثر منها تقنية )قائمة على معرفة االستخدام(، 

 وبالتايل فهي ال تضمن القدرات العالية للتأقلم مع التقدم التكنولوجي،

ثاين يكمن يف مستوى العجز ادلسجل يف اجلزائر احلاصل يف ميادين السبب ال -
 الباحثني متعددي االختصاصات، وأساتذة التعليم العايل والباحثني الدائمني.

                                                 
1
 -ibid, p.5 
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http://www.worldbank.org/
http://www.worldbank.org/
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 ضعف التمويل -2-2
حتفيز البحث والتطوير إىل رغبة سياسية جادة يف توطني العلم وتأسيس البنية ػلتاج 

التحتية الالزمة لو، وىو أمر ػلتاج إىل سلّصصات مالية تفوق بكثري ما تنفقو اجلزائر على 
من الناتج اخلام مثلما ىو مبني يف اجلدول   %1.1البحث والتطوير، والذي ال يتجاوز 

(، وللمقارنة يعترب ىذه النسبة ضعيفة جداً إذا ما قورنت بادلتوسطات الدولية يف الدول 19)
إّن تّدين دتويل البحث العلمي والتطوير من قبل  1.% 1.9، والدول الصناعية % 1النامية 

القطاعات اإلنتاجية واخلدمية يف اجلزائر يفّسر إىل حّد ما زلدودية النشاط اإلبداعي يف 
اجلزائري، خصوصًا إذا أخذنا بعني االعتبار أّن التمويل احلكومي تصل نسبتو إىل االقتصاد 

حيث تّدل ىذه ادلعلومة على غياب الوعي اجملتمعي بضرورة  ،2من رلمل التمويل % 45
دعم العلم والعلماء، وعلى وجود حاجة ملّحة لتوعية اجملتمع اجلزائري مبسؤولية دعم أنشطة 

لدول ادلتقدمة تفوق نسبة التمويل اخلاص للمشروعات البحثية البحث والتطوير، ففي ا
وادلؤسسات غري احلكومية والغري ىادفة  )قطاع خاص، فئات غنية، مؤسسات اجملتمع ادلدين

 .3مثالً  %41وكوريا  %49، كاليابان %41للربح( نسبة 
تطّور نسبة اإلنفاق على البحث والتطوير إلى إجمالي الناتج المحلي  (:13)الجدول 

 اإلجمالي لدول شمال إفريقيا

                                                 
1
 % 1843مبعدل إنفاق يساوي  يف سويسراأعلى نسبة لإلنفاق على البحث والتطوير سجلت  - 

 (1113)إحصائيات البنك العادلي لسنة 

2
 يستهلك معظمو يف تغطية أجور ورواتب العادلني. - 

3
 - fause ersheid and amer jabarin, policies to promote an enabling environment for 

knowledge based economy in palestine and jordany, Palestine economic policy 

research institute, Ramallah,2007, p.79 

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000  

 الجزائر - 0.22 0.36 0.19 0.16 0.06 - -

 تونس 0.45 0.53 0.62 0.72 0.99 1.02 - -
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باالعتماد على بيانات موقع البنك العادلي:  انمن إعداد الباحث :المصدر
www.worldbank.org  :(19/11/1111)تاريخ اإلطالع 

 نقص عدد الباحثين -2-3
لقد تزايد عدد الطلبة ادلنتسبني إىل اجلامعة اجلزائرية بشكل كبري خالل السنوات 

 %10القليلة السابقة، حيث أّدت التدفقات ادلتزايدة للطلبة إىل بلوغ معّدل التمدرس نسبة 

، فأصبح التعليم بذلك ػلوز على أكرب أدوار اجلامعة، على حساب باقي 1113سنة  
( 10. واجلدول )1كالبحث العلمي وإنتاج ونشر ادلعارف...اخلالوظائف ادلهمة األخرى،  

 يقدم رلموعة من ادلؤشرات حول تطور عدد الباحثني يف اجلزائر.
  

                                                 
1
 - Hocine Khelfaoui, La recherche scientifique en Algérie Entre exigences locales et 

tendances internationales , p.3 

 

 المغرب - 0.63 0.54 0.65 - - 0.63 -
0.22 
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http://www.worldbank.org/
http://www.worldbank.org/
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 (: تطّور نسبة الطلبة إلى األساتذة في الجامعة الجزائرية 14الجدول)

 2112 2114 2111 1773 1792 1723 العدد

 323911 203931 011111 113541 110311 13111 إجمالي الطلبة

 أساتذة التعليم العالي
 واألساتذة المحاضرين 

1110 1014 1104 1419 9112 1191 

 11491 19111 12121 10911 11110 1320 إجمالي األساتذة

عدد الطلبة / إجمالي 
 األستذة

2,5 11,6 14 14 14 15,70 

 
Source : Hocine Khelfaoui, La recherche scientifique en Algérie 

Entre exigences locales et tendances internationales , p.3 

وعلى الرغم من ىذه الزيادات يف أعداد األساتذة، إاّل أّن جهاز البحث العلمي يف 
اجلزائر بقي يعاين من عجز يف التأطري من حيث عدد الباحثني واألساتذة )تعداد بشري 

أستاذ تعليم  1191أستاذ جامعي من بينهم  11491باحث بدوام كامل، و 1311يتمثل يف 
عايل فقط(، حيث استقبلت اجلامعة أعداد ىائلة من الطلبة، وتوظيف األساتذة بقي 

سنوات خاصة يف سنوات التسعينات، ظف إىل ذلك ادلوجات ادلتكررة  11جامدًا قرابة 
عددي ىائل يف ذلجرة العلماء إىل اخلارج األمر الذي أدى إىل حدوث خلل كبري ونقص 

ادلوارد البشرية عالية التأىيل، إضافة إىل أّن ميزانيات البحث العلمي نادرًا ما تستهلك 
 (.0-91بالكامل مثلما يبينو اجلدول )
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 دج( (: نسبة المستهلك من تمويل البحث في المخطط الخماسي )مليار5الجدول )

 المجموع 2113 2112 2111 2111 1777 الميزانية

 114.34 92.94 92.94 99.22 91.11 11.11 من القانونالمعتمد 

 10.1 1.2 0.2 1.1 0.1 1.1 الفعلي

 11.09 11.95 11.20 11.11 19.19 10.11 (%)الفعلي/المعتمد 
 

 Source: Hocine Khelfaoui, La recherche scientifique en Algérie Entre 

exigences locales et tendances internationales, p.4 
 البحث والتطوير في القطاع الخاص -3

، حتتل WEFاخلاص بادلنتدى االقتصادي العادلي  GCIوفقًا دلؤشر التنافسية العادلي 
 capacity forدولة مصنفة يف ما ؼلص القدرة على اإلبداع  191من بني  113اجلزائر ادلرتبة 

innovation  على ادلستوى اجلزئي اخلاص بادلؤسسات(، حيث تواجو ادلؤسسات اجلزائرية(
 عدة مشاكل حتول دون النهضة اإلبداعية ادلنشودة، آثرنا أن ندرجها يف النقاط اآلتية:

  تعاين ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة اجلزائرية، وعدد كبري من ادلؤسسات العامة
 marketبسبب االنعزال عن السوق العادلية ضعفًا شديدًا يف القدرات اإلبداعية، 

isolation1، والذىنية ادلوجهة لالقتصاد اجلزائري
. 

  إّن العائق األساسي للنشاط اإلبداعي أمام ادلؤسسات اجلزائرية يتمثل يف كون
ىذه ادلؤسسات ذات صبغة زللية توجو إنتاجها فقط دلقابلة الطلب احمللي، دون تواجد 

لصعب إغلاد حتفيزات لتحسني أو تطوير األداء اإلبداعي منافسة عادلية، فمن ا
للمؤسسات، حيث أّن غالبية ادلؤسسات اجلزائرية ليست ذلا أي دراية حول حصتها 

                                                 
1
 - federal ministry for economic cooperation and development, innovation policy in 

selected countries, discussion paper, , Germany, November, 2008, p.5, available on : 

www.gtz.de 
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السوقية ومزاياىا التنافسية، بسبب عدم توافر معلومات حول ىذه ادلسائل، والكفاءة 
حتسني اإلنتاجية، وختصيص ادلتدنية دلسرّيي ىذه ادلؤسسات، شلثلًة يف ضعف القدرة على 

 .1ادلوارد، ونقص تدريب العمالة الفنّية

  من بني أىّم ادلشاكل والعقبات اليت تواجو ادلؤسسات ادلبدعة يف اجلزائر ىي
التباعد بينها وبني اجلامعات ومراكز البحث، التقصري من جهة ادلسرّيين، نقص التحفيز 

ويق نتائج األحباث. أّما ادلؤسسات والدعم من جانب احلكومة من ناحية التمويل وتس
االستثمارية األجنبية، واليت مبقدورىا ادلساعلة يف اإلبداع بشكل فّعال، فقد أظهرت اىتماماً 
قلياًل باإلبداع احمللي، وتعتمد بشكل خاص على اإلبداع يف بلداّنا األصلية، كمؤسسة 

Arcelor Mettal دودًا  من براءات )احلديد والصلب(، ونتيجة ذلذا نسجل عددًا زل
 1549مت تسجيلها من طرف األفراد ادلقيمني يف الفًتة ادلمتدة بني  153االخًتاع يف اجلزائر )

 . 2(1112و 

  ادلتطّوردولة يف دتويل السوق  191من بني  112حتتل اجلزائر ادلرتبةmarket 

sophistications financing  وفقًا دلؤشر التنافسية العادليGCI ادلؤسسات ، حيث أّن
اجلزائرية نادرًا ما جتّدد معّداهتا اإلنتاجية، وليست ذلا دراية كبرية مبستجدات الساحة 
التكنولوجية، وحىت وإن أظهرت بعض ادلؤسسات اجلزائرية اىتمامًا باقتناء معدات 

 تكنولوجية جديدة، أو أنشطة إبداعية، فيبقى التمويل ىو اذلاجس الكبري أمامها. 
 ّيز عمليات واسًتاتيجيات ادلؤسسات اجلزائرية، ىو التدين الشديد إّن أىّم ما ؽل

والقصور يف الرؤية، بفعل االنعزال النسيب للسوق اجلزائرية، وضعف اجلهاز التعليمي، 
والعقلية ادلوّجهة السائدة يف ادلؤسسات اجلزائرية، ويف الغالب صلد أّن ىذه ادلؤسسات تنتظر 

تعتمد على قدراهتا اخلاصة. ىذه النظرة منتشرة على ضلو الدعم من اجلانب احلكومي، وال 
واسع يف اجلزائر، وىي موروثة عن االقتصاد ادلركزي ادلخطط السابق. كما أنّو ما من دليل 

دولة يف  113من أصل  111على حتّسن ىذه الوضعية، حيث احتلت اجلزائر ادلرتبة 
، حول تطور عمليات BCIمال بالنسبة للمؤشر الفرعي لتنافسية األع 1113إحصائيات 

                                                 
1
 - federal ministry for economic cooperation and development, op.cit, p.7 

2
 - Abdelkader Djeflat,  op.cit, p.16 
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، بعد  sophistication of company operations and strategyادلؤسساتواسًتاتيجيات 
1110سنة  43أن كانت يف ادلرتبة 

1. 
  من حيث توافر العلماء وادلهندسني يف مؤشر تنافسية  11حتتل اجلزائر ادلرتبة
، وىو ترتيب أحسن من بعض availability of engineers and scientistاألعمال 

الدول ادلتطورة صناعيًا كالنمسا، ادلملكة ادلتحدة وىولندا، وىذا مؤشر واضح على تدين 
ادلستوى التعليمي يف اجلزائر الذي يرّكز على الكمية دون النوعية. وحىت القلة القليلة من 

اس من ىذا ادلؤسسات اجلزائرية اليت دتّول أنشطتها البحثية ىي مؤسسات ترمي باألس
، وأغلب ما ؽلّيز certificationsالتوجو إىل حتسني جودة منتجاهتا وحتصيل الشهادات 

عمليات التحسني ىذه أّّنا عمليات قصرية األجل، تعتمد يف الغالب على أفكار إبداعية 
 .2عشوائية، أكثر من أّّنا سلوك وثقافة مؤسسة لدعم النمو طويل األجل

 ادلؤسسات احمللّية، وضيق مساحة اإلبداع احملّلي  تبنّي النقاط السابقة ضعف
داخل اجلزائر، وألجل معاجلة ىذه االختالالت اذليكلية ينبغي على احلكومة الوطنية خلق 
الوعي على أعلى ادلستويات السياسية باألعلية وادلزايا طويلة األجل الناجتة عن العمل ادلالئم 

مفّصلة حول كيفية تنصيب نظام وطين لنظام اإلبداع، والتحضري وتطبيق خطط عمل 
لإلبداع، إضافة إىل إثارة النقاش على أعلى ادلستويات، وبإشراك كافة القطاعات 
االقتصادية، حول أولويات البحث العلمي وكيفية تّطوير اجلهاز التعليمي، والقيام حبمالت 

تصاد ادلعومل، توعّية واسعة، وتدريبات حول آليات السوق، وحول التحديات الصاعدة لالق
كما  ومزايا اإلبداع التكنولوجي بني مالكي ومسريي ادلؤسسات احمللّية )أرباب العمل(.

غلب على اجلزائر أن توفّر ادلوارد ادلالية الكافية القتناء العناصر األساسية اخلاصة بالنظام 
 Major R&Dالوطين لإلبداع، خاصة القابلة للشراء منها، كربامج البحث الكربى 

Programs مؤسسات البحث ذات التصنيف العادلي ،World Class Research 

Institution احللول التكنولوجية، الًتاخيص األجنبية، توفري سلططات حتفيز قوية، أجور ،
وبيئة زلفزة للباحثني واخلرباء ادلؤىلني عادلياً. إضافة إىل توفري ادلناخ ادلؤسسايت ادلالئم. 

                                                 
1
-  Federal ministry for economic cooperation and development, p.7 

2
 - ibid, p.7 
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اتيجية وطنية حقيقية للنهوض باإلبداع احمللي، حتتاج إىل رفع مساعلة وبالتايل فإّن أي إسًت 
ادلؤسسات اخلاصة يف حقل البحث والتطوير، من خالل تنويع وتطوير آليات الدعم، 
تشجيع األحباث الفردية واجلماعية، اليت ترفع مستوى اإلبداع بكل إىل ادلستوى ادلطلوب يف 

 اقتصاد ادلعرفة.

 الصالت بين نظام البحث والصناعة -4
على الرغم من وجود عدد معترب من ادلؤسسات اذلامة ادلدرلة نسبيًا أو كليًا يف 
النظام الوطين لإلبداع، إاّل أّن البحث والتطوير متفرق بني الوزارات، اجلامعات، الوكاالت 

وسونلغاز،  وادلراكز ادلتخصصة، وبعض ادلؤسسات العامة الكربى كصيدال، سونطراك،
وجهوده مشتتة، بشكل منفصل ودون تنسيق. وعلى الرغم من توافر العديد من ادلؤسسات 
احلكومية اليت تسهر على ربط سلرجات البحث العلمي بالصناعة، على غرار اجمللس الوطين 

، ANVR، الوكالة الوطنية لتثمني البحث CNEPRUلتقييم مشاريع البحث اجلامعي 
، إاّل أّن مهمتها تنحصر فقط يف مراقبة وتقييم CNTCو CETIMلصناعية وادلراكز التقنية ا

أنشطة البحث، وبالتايل غرّيت تدرغليًا وجهتها إىل رلاالت أخرى كمنح الًتاخيص، وتقدمي 
. وفيما يلي نفّصل 1االستشارات واخلربة، وىذا بسبب زلدودية الدعم من طرف احلكومة

 :2أىّم نقاط ضعف ىذه األجهزة
 لوكالة  الوطنية لتطبيق نتائج البحوث والتطوير التكنولوجي إّن اANVREDET 

التابعة لوزارة التعليم العايل، حتاول ربط قطاع البحث بقطاع األعمال على الرغم من أّّنا 
 ضعيفة من حيث التسيري وادلوارد.

 لعايل إّن الوكالة الوطنية لتطوير البحث اجلامعي التابعة ىي األخرى لوزارة التعليم ا
والبحث العلمي، ىي ادلسؤولة األوىل عن تطبيق نتائج األحباث األكادؽلية يف الصناعة، 

 لكّنها تكّرس جّل جهودىا احلالية إىل الًتويج وترقية البحث.
  إّن مهّمة مركز تطوير التكنولوجيات ادلتقدمة يتضمن تطوير تكنولوجيات جديدة

، اإللكًتونيات الدقيقة، nontechnology وتطبيقها يف رلاالت حديثة كالنانوتكنوجليا
                                                 

1
- Abdelkader Djeflat, op.cit, p.16 

2
- Federal ministry for economic cooperation and development, op.cit, p.6-8 
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تكنولوجيا ادلعلومات، أنظمة اإلنتاج اآللية...اخل، حبيث أّن تطبيق نتائج ىذه األحباث يتم 
، وىي مؤسسة تابعة للمركز لديها روابط متقطعة مع القطاع SATICOMيف مؤسسة 

 الصناعي.

 ة الوطنية لًتقية مركز البحث حول ادلعلومات العلمية والتكنولوجية، الوكال
االستثمارات، الوكالة الوطنية لتطوير التجارة اخلارجية ىي مجيعها أطراف غري فاعلة يف 

 النظام الوطين لإلبداع.

  إضافة إىل أّن اإلصالحات اجلامعية اليت تنتهجها احلكومة غري كافية وغري
حول اإلبداع مدروسة، ومثال على ذلك ادلبادرة األخرية اليت قامت هبا جامعة عنابة 

التكنولوجي، والذي يربط ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة باجلامعة، اليت كانت رلرد  مبادرة 
 عفوية، مل ينتج عنها أي آثار ملموسة.

شلا سبق طللص إىل أّن اجلزائر ال تزال يف مرحلة ضعيفة فيما يتعلق بربط اجلامعة 
حيث ال تزال تعاين من الدور التقليدي لتخصيص البحث ادلوروث عن  ،UIL بالصناعة

االقتصاد ادلوجو وادلساحة الكبرية لالقتصاد العمومي، إضافة إىل اجلودة ادلتدنية والًتكيز 
اخلاطئ ألنشطة البحث يف ادلعاىد واجلامعات، وادلقدرة الفّنية الضعيفة للمؤسسات ونقص 

الدور ادلسيطر للدولة ومقاربتها ادلركزية، إضافة إىل  الطلب من جانب الصناعة. كما أنّ 
تدين روابط وثقافة مشاركة ادلعرفة أّدت مجيعها إىل تواجد ىياكل تنسيق غري فّعالة ومعّقدة، 
مع عدد كبري من اللجان على ادلستويني اجلهوي والوطين، حيث أّن الروابط بني اجلامعة 

، ويتم top down actionsن األعلى ضلو لألسفل والصناعة تسري ظلطيًا بعقلية عمودية م
تنفيذ غالبيتها على أساس شخصي بعيد كل البعد عن الرمسية، وبدون ختطيط وآثار 

 ملموسة.
 important sectorial initiativesبعض المبادرات القطاعية:  -5

 وتتمثل يف أربعة مشاريع حكومية كربي، ىي:
 هلل، احلصرية التكنولوجية لسيدي عبد -

 ادلؤسسة االفًتاضية، -
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 حاضنة اجلسر التقين، -

 برنامج التطوير الريفي ادلتكامل. -

 the Tech Park of sidiالحظيرة التكنولوجية لسيدي عبد اهلل:  -5-1

abdallâh  

على غرار باقي الدول ادلتوسطية انتهجت اجلزائر ىي األخرى مقاربة 
، حيث قامت الوكالة الوطنية  Tech-polesوالتكنولوجيةواألقطاب العلمية   clustersاجملّمعات

لًتقية وتطوير التكنولوجيا )ىي مؤسسة وطنية حتت وصاية وزارة الربيد وتكنولوجيا 
ادلعلومات واالتصاالت( بإنشاء أىم قطب تكنولوجي يف اجلزائر، أاّل وىو احلظرية 

ن يشرع يف العمل حبلول ، الذي كان يفًتض أ1لسيدي عبد اهلل cyber parkاالفًتاضية 
، والذي كان يهدف إىل 2، لكّنو واجو عدة مشاكل أّخرت من عملية انطالقو1112سنة 

تطوير وابتكار احللول وإنتاج ادلنتجات االفًتاضية، وتطوير ومساعدة ادلؤسسات على 
، إضافة إىل 3النهوض بأنشطة البحث والتطوير، واستخدام نتائج البحوث العلمية

  ، سيمنس، Microsoft عهدي ومؤسسات االفًتاضية كميكروسوفتاستقطاب مت

Siemens، موتوروال motortola .وغريىم .... 
  

                                                 
كم من العاصمة  يف ادلنطقة ادلسماة مبدينة تكنولوجيا   91تقع احلضرية سيدي عبد اهلل على بعد  -1

والذي عهدت لو مهمة تسهيل دخول واندماج اجلزائر يف رلتمع  IT cityادلعلومات واالتصاالت 
التكنولوجية هتتم بعدد من ادليادين ادلعلومات العادلي. ويضم ثالث رلمعات تكنولوجية أساسية 

الصيدالنية، الصناعة الغذائية، تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت( رلمع  الصناعة )التكنولوجيا احليوية،
هتدف مجيعها إىل تسريع ظلو قطاع االتصال وادلعلومات  يف اجلزائر عن طريق  صناعي ومدينة طبية.

 تقنية احلديثة.تشجيع االستثمار العام واخلاص )احمللي والدويل( يف احلقول ال

2
 -Federal ministry for economic cooperation and development, p.6 

3 -  World Bank,  Survey of ICT and Education in Africa: Algeria Country  Report , op.cit,  

p.6 



  مسري مسعي د. -بريكة  السعيدد.  -------------البحث والتطوير يف اجلزائر  منظومة

339 

 

 net entreprise المؤسسة االفتراضية -5-2

وىو مشروع حكومي باحلظرية التكنولوجية لسيدي عبد اهلل، باجلزائر العاصمة، 
ادلعلومات واالتصاالت، ويدّعم ظلّوىا يدّعم إنشاء ادلؤسسات يف رلال تكنولوجيات 

 .1واستمراريتها
  techno bridge incubator حاضنة الجسر التقني -4-4-4-3

وىو مشروع حكومي آخر، يدّعم مشاريع البحث والتطوير يف ميادين تكنولوجيات 
، يوفّر الدعم ادلؤسسايت ICT startupsادلعلومات واالتصاالت، ويساير عملية إطالقها 

، INTلألعمال القائمة برؤية تشغيلية، كما يقدم الدعم التقين للمعهد الوطين لالتصاالت
ECPTوادلدرسة ادلركزية للربيد واالتصاالت

2
.. 

  PDRIبرنامج التطوير الريفي المتكامل  -5-4

قامت اجلزائر بالتوسيع من مقاربة اقتصاد ادلعرفة  لتشمل حىت القطاع الفالحي، 
، الذي ؽلّكن من 1111سنة   PDRIادلتكاملحيث مت تأسيس برنامج التطوير الريفي 

استكشاف العديد من مكّونات اقتصاد ادلعرفة يف قطاع الفالحة، من خالل استخدام 
ت، بنك بيانات ومعلومات لنشر ومشاركة ادلعرفة، شامل لتكنولوجيا ادلعلومات واالتصاال

 إشراك والتعاون مع أطراف خارجية.
إّن اقتصاد ادلعرفة ػلتاج إىل إعادة تعريف مكانة البحث يف االقتصاد ككل، من 
خالل تبين سياسة حبثية مبنية على حاجيات السوق وترقية وإدماج وتطوير ادلراكز الفنية 

دلشاريع السابقة والبين التحتية قد ال تكون فّعالة بالضرورة ألن الصناعية، وبالتايل فإّن ا
اذلياكل وحدىا ال تكفي، فاحلكومة اجلزائرية حباجة إىل انتهاج مقاربة أكثر تكامل، ومتزامنة 
مع األنشطة الرئيسية لالقتصاد واجملهودات حقيقية يف كل ركيزة من ركائز النظام الوطين 

 لإلبداع.
  

                                                 
1
 - ibid, p.7 

2
 -Wang, Catherine and ahmed pervaiz, learning through quality and innovation, 

managerial auditing journal, 2002, vol  17 n :7 
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 خاتمة:

فصول تطور منظومة البحث والتطوير لنا من خالل ىذا البحث معرفة أىم لقد حاو 
 ، حيث دتّكنا من اخلروج بالنتائج والتوصيات اآلتية:يف اجلزائر بشقيها اخلاص والعام

  على الرغم من االصلازات الكبرية للحكومة يف قطاع التعليم العايل، إاّل أّن اخلرباء
اجلزائرية حباجة إىل االىتمام والتطوير، وترجيح كفة البحث العلمي يؤّكدون على أّن اجلامعة 

وخلق ادلعرفة، إضافة إىل معاجلة ادلشكل اذلام، وىو عدم التوازن بني سلرجات التعليم العايل 
وطلب سوق العمل، وتالؤم مؤّىالت الطلبة مع حاجات  over supply)العرض(  احلايل

 الرابعة( السوق. )وىذا ما يثبت صحة الفرضية

  مقابل االرتفاع ادلستمر يف معّدالت التمدرس، تؤّكد األرقام الرمسية اطلفاض نسب
التالميذ الذين اجتازوا مرحلة التعليم األساسي، األمر الذي يعكس تراجعًا غري مربر يف 

تؤّكد ىذا   international testsنوعية التحصيل التعليمي، كما أّن االختبارات الدولية 
شلا يؤكد نسبيًا فرضية ضعف األداء التعليمي يف اجلزائر. )وىذا ما يثبت صحة  الطرح،

 الفرضية السادسة(

  إّن سلرجات البحث العلمي يف اجلزائر زلدودة من حيث احلجم والنوعية وضعيفة
من حيث التوجيو، يف احلقيقة أن البحث العلمي بعيد عن كون اعتباره أولوية وطنية، 

جلادة لبناء وتطوير وتأسيس كيانات وطنية هتتم بتطوير وتنمية أنشطة بسبب غياب اجلهود ا
البحث، إضافة إىل أن غياب البيانات وادلؤشرات ادلتعلقة حبجم البحث العلمي ادلنتج 
يعكس يف احلقيقة مدى هتميش وإعلال ىذا ادلكون اذلام والرئيسي للتنمية االقتصادية 

 ية الرابعة(واالجتماعية. )وىذا ما يثبت صحة الفرض

  إاّل أّن تزايد اإلنفاق على الّتعليم يف اجلزائر منذ أواخر التسعينات، على الرغم من
نسبة اإلنفاق على التعليم إىل إمجايل نسبة ىذا اإلنفاق إىل إمجايل الناتج احمللي اإلمجايل و 

 .يف تراجع مستمراإلنفاق الكّلي 

 ئج جيدة، كما أن ادلساواة بني تظهر نسب التمدرس يف اجلزائر ونسب األمّية نتا
غري أّن األمر ادلقلق زلّققة بالتقريب يف مجيع األطوار الدراسية،  gender parityاجلنسني 
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األمر الذي يعكس نسبة تسرب مدرسي مرتفعة يف ىو تدين نسبة التمدرس اجلامعي، 
 ادلستوي الثانوي.

 يف النقاط اآلتية: وأمام ىذه النتائج نقدم مجلة من التوصيات طلتصرىا
  ىناك حاجة ملحة لوضع ادلناخ التشريعي ادلالئم لتنظيم، بناء وتشجيع أنشطة البحث

يف اجلزائر، لذلك فالوزارات ادلعنية ينبغي عليها أن تسطّر مسودة لقوانني ملكية فكرية 
 تشارك فيها مجيع األطراف ادلعنية.

  تضمن التنسيق، التوجيو والعمل وضع مجيع مراكز البحث حتت وصاية مركزية موحدة
 ادلشًتك دلختلف مراكز البحث، وإنتاج معرف يتماشى واألولويات الوطنية.

  تأسيس صندوق وطين للبحث توجو كافة موارده للبحث العلمي، تساىم يف دتويلو
 احلكومة وادلؤسسات اخلاصة.

 ادلختلفة،  تشجيع احلكومة ألنشطة البحث يف القطاع اخلاص عن طريق تقدمي ادلزايا
إضافة على ختصيص جزء صريح ودائم من ميزانية الدولة لدعم مثل ىذه اجلهود اخلاصة، 

 خاصة يف ادليادين التقنية.

 .ختفيض التكاليف البيداغوجية لألساتذة الباحثني وتوجيو تركيزىم ضلو البحث العلمي 

 رسم سياسة  ضرورة جلب االنتباه والتوعية بأعلية البحث العلمي، وبشكل خاص أعلية
 وطنية للعلوم والتكنولوجيا واألحباث العلمية ذات الصلة.

  ضرورة تقوية وتدعيم اذليكل ادلؤسسايت للبحث والتطوير يف اجلزائر، واختاذ إجراءات
وتدابري تشغيلية ومالية أكثر منها مؤسساتية، ترمي للنهوض وترقية قطاع البحث العلمي، 

 تو بادلنظومة االقتصادية واالجتماعية للدولة.وزيادة تدعيمو وتقوية روابطو وصال

  االستفادة من ىذا االمتداد العلمي للكفاءات اجلزائرية عالية التكوين يف اخلارج يف بناء التنمية
احمللية من خالل: تقوية األواصر بني الكفاءات ادلهاجرة والكفاءات احمللية بكافة األشكال 

تأسيس منظمات ومجعيات للكفاءات اجلزائرية باخلارج،  ادلتاحة) إنشاء قواعد بيانات مشًتكة،
تأسيس أدوات اتصال مناسبة، منح تسهيالت للزيارة وبرامج للزيارة دورية...اخل(، إنشاء برامج 

 حتقق االستفادة من خربة ىذه الكفاءات إما يف صورة استشارات أو زيارات عمل.
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لإلبداع، إضافة إىل إثارة النقاش على أعلى ادلستويات، وبإشراك كافة القطاعات االقتصادية، 

والقيام حبمالت توعّية واسعة،  حول أولويات البحث العلمي وكيفية تطّوير اجلهاز التعليمي،
وتدريبات حول آليات السوق، وحول التحديات الصاعدة القتصاد ادلعرفة ادلعومل، ومزايا اإلبداع 
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 قالمةجامعة 

 ملخصال
تسػػػػػػللغـ اإلعالػػػػػػا اعبري عػػػػػػػا و اإللواػػػػػػ  بػػػػػػ   لعػػػػػػػ  ا ػػػػػػ ا    اإل ػػػػػػ ا        ػػػػػػػا 

  ػػػػػػػػػغب  تعلػػػػػػػػػـ    إل  ابػػػػػػػػػغ ايف  عػػػػػػػػػا اإل ػػػػػػػػػ  عا   إل ػػػػػػػػػ  اإلػػػػػػػػػػل و  و تاػػػػػػػػػغ  و      ػػػػػػػػػ  ح
تلالعػػػػػػ  و ع ػػػػػػ   ت  عػػػػػػ  ذي  ضػػػػػػ  ن  شن   ػػػػػػ   ػػػػػػ  اإل مػػػػػػ  بػػػػػػ  اإللضػػػػػػعع  اعبري ػػػػػػ  اإلػػػػػػ

ايفلع ػػػػػػػ   ػػػػػػػ  لريإلػػػػػػػ ل ي  ػػػػػػػ  و وععع ػػػػػػػ  بعػػػػػػػ  اإل ػػػػػػػع  اإلػػػػػػػ  تمػػػػػػػ   ايف  عػػػػػػػ  ا  ػػػػػػػ   و 
اإللوػػػػػػػػ ؼ بعػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػغا اعػػػػػػػػػملاج اإلعالػػػػػػػػػا اعبري عػػػػػػػػا    ا لو   ػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػ  ايف  وعػػػػػػػػػا اإل    عػػػػػػػػػا 
إلع جل ػػػػن   يػػػػػ ا  و  ػػػػػذا اعصػػػػػ ا دنػػػػػ ملس  ػػػػ  اإل ػػػػػع     اإلعال  ػػػػػا ايفسػػػػػللغ ا و   ػػػػػ    

 ػػػػػ     ػػػػػ  اإللضػػػػػعع  اإلػػػػػذي   ل   ػػػػػ      ػػػػػذا اإللػػػػػ   ا  ا ل عػػػػػا و  اعبػػػػػريـ  إل اػػػػػ   وضػػػػػ 
  لتم ع  اإل  ا اإلذ  عا إلغا ايفلع  

 اإلعالا اعبري عا        اعبريـ  اإل ع ل الكلمات المفتاحية:
Abstract 
The media language used to express the various incidents 

and phenomena which seems neutral and abide by the rules of 
professional journalism but when reflecting on the content we 
can reveal the misleading media through which the recipient is 
oriented. 

In this analyses, we focus on the values that form the 
essential start to identify how close the media language or 
distant from the cultural background of society. 

We supply in this framework models of language 
formulations used in media to show some of the aspects of 
media misleading as well as their potential impact on the 
formation of the mental images among the recipients. 
Key words: media language, mass media, values 
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 مقدمة:
إف ا صػػػػػػػ  و اإلعالػػػػػػػا احلػػػػػػػ ال اإل ع ػػػػػػػا  ي ع ػػػػػػػ    ػػػػػػػ   إلػػػػػػػ  بعػػػػػػػ  ملإلػػػػػػػ  اإل لػػػػػػػ  "

  1"اإلس    ا    إلعالا  ب ل زن ي  مس     شن    ف  لوع     اإل        و ف
اإل  حعػػػػػا اعبري عػػػػػا  ػػػػػ ف "ا بػػػػػ ل" ايف  ػػػػػ بعا  اإللجػػػػػ    ا عػػػػػ    اإللػػػػػ اـ اإللػػػػػ ا ف   ػػػػػ 

و بػػػػ ض ايفوع  ػػػػػا  ا ػػػػػغ    ػػػػػ   اإلسػػػػ ا اإلال إلاػػػػػا اإلػػػػػ  تمػػػػػ  إإلع ػػػػ    ػػػػػ    اعبػػػػػريـ إ ػػػػػ  
صػػػػ احا     ػػػػ  ع ل  إل ػػػػ  ب ػػػػغ اإلل  ػػػػ   اإل ػػػػ الب اإل  غ ػػػػا يفػػػػ  تلضػػػػ     ضػػػػ  ع    رنػػػػغ  نػػػػ  

عػػػػ     صػػػػغ  وع ػػػػا  ػػػػ  لػػػػريؿ ا ػػػػللغاـ  ػػػػل   إلعالػػػػا تسػػػػع   سػػػػ اا  حػػػػغ ب   تلالعػػػػ  و 
 اعبري عا مب  تلض       ا     إش اا   ص ا  توا ا   حن  ملإل ل 

ايفسػػػػػػللغ ا إبري عػػػػػػ  رنػػػػػػغ  نػػػػػػ   ل  بػػػػػػا  تسػػػػػػلال ؽ  لواػػػػػػ ا إف ايف ا وػػػػػػا اإل ابعػػػػػػا إلع
  وػػػػػػػػػ  ا  لع ػػػػػػػػػا و اجػػػػػػػػػ د  ادعل ػػػػػػػػػ   ا  اد ل  بعػػػػػػػػػا  اإلغ  عػػػػػػػػػا  اإلل اسنعػػػػػػػػػا  اإللوعع عػػػػػػػػػا 

   ػػػػ   إلػػػػذإل   ػػػػ ف اإل عػػػػ ؼ بعػػػػ   ددميػػػػ     و   ػػػػ  ايفللع ػػػػا شن   ػػػػ   ػػػػ  اإل مػػػػ  بػػػػ    
ايف  صػػػػػػغ ايفل لػػػػػػ ب    ػػػػػػ     ػػػػػػ إلع  اعبػػػػػػريـ و صػػػػػػ  با اإلػػػػػػ  ي اإلوػػػػػػ ـ    ت  ع ػػػػػػ   اإللػػػػػػ    

  ع     لريهل ل
و  ف   ػػػػػ    اعبػػػػػريـ   ػػػػػ ا  ػػػػػ  تو ػػػػػغ إ  ا ػػػػػػللغاـ  ايف ػػػػػ ؿتلاػػػػػغا  ذنعػػػػػا  ػػػػػذا 

  ػػػػ ع     تواػػػػ ا  حػػػػغ ب إلل صػػػػع     ػػػػ ع  ػػػػ    عػػػػغ  سػػػػ  ا  وضػػػػ   ادبل ػػػػ    ػػػػ ف 
ايف ػػػػػ عت ايفسػػػػػللغـ و  ػػػػػذي اإللال عػػػػػا اعبري عػػػػػا  ػػػػػ   ػػػػػ ل  ػػػػػ  صػػػػػ ع     ػػػػػا اإل ػػػػػ    
اإلػػػػػػذي عػػػػػػغ  اػػػػػػذؿ  ػػػػػػ   سػػػػػػل عو   ػػػػػػ    ػػػػػػغ و ت ػػػػػػ    اإلػػػػػػ  ي اإلوػػػػػػ ـ مبػػػػػػ  زنػػػػػػغ ل  إل ػػػػػػ  

ع ػػػػػػا عػػػػػػغ ت ػػػػػػ ف  ػػػػػػ  ملإلػػػػػػ  إملا  ػػػػػػ    و ػػػػػػ  اإل  ػػػػػػ  و  ػػػػػػغا      ل ػػػػػػ  إلع اعػػػػػػن اإلػػػػػػذي ا  
 تل غا إل ص   ا     برب       اعبريـل

                                                           
ب ي باغ اإل مح   اعبريـ  ت    اإلا ع   اإل ع عا و ايف   ا اإلو  عا  ت يس  اإلغاا ايفل   عا إلع م    -1

 75ص 
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إف اإل عػػػػػػ ؼ بعػػػػػػ   دد   ػػػػػػذي اإللواػػػػػػ ا  اعبري عػػػػػػا هلػػػػػػ   ػػػػػػ  ا ذنعػػػػػػا مب ػػػػػػ ف  
ملإلػػػػػػػ   يػػػػػػػ   سػػػػػػػ ت   يف ا وػػػػػػػا  اإللػػػػػػػغعع   وعػػػػػػػغا بػػػػػػػ  اإل ػػػػػػػ  ؼ اإلػػػػػػػ  ت ل ػػػػػػػ  اإل ػػػػػػػع  ا 

  س    اإل      ع   اإل          اال و ع  اإلسا  اعبري  لاعبري عا   اإل  
إل ػػػػػػػغ  عػػػػػػػش اد ػػػػػػػللغاـ اإلومػػػػػػػ ا      ايف  ػػػػػػػ   إلػػػػػػػاو  ايف ػػػػػػػ ع    و   ػػػػػػػ    
اعبػػػػػريـ حػػػػػغا  اػػػػػ ا   عػػػػػم صػػػػػ ا   ل ػػػػػغ و اإل  ػػػػػ   ػػػػػ  ا حعػػػػػ ف إ  اإللا ػػػػػ  و ايفوػػػػػ   

  ؿ و  ػػػػػذي اإلػػػػػ  و ع ػػػػػ     ػػػػػغا و ع  ػػػػػ  إلع  ػػػػػع ا اد ل  بعػػػػػا  اإل    ػػػػػا  إلػػػػػذإل  حنػػػػػ
 ػػػػػ  لػػػػػريؿ  وػػػػػ  اإل  ػػػػػ ملس  ملإلػػػػػ ا    عع عػػػػػ  ا  ػػػػػاا ػػػػػلو اض اإلعالػػػػػا اعبري عػػػػػا  ػػػػػ   ايف ػػػػػ ؿ

مث   وػػػػ    ػػػػ  تضػػػػعع  اإلعالػػػػا اعبري عػػػػا    ػػػػذا اإلعالػػػػا اعبري عػػػػا  تمػػػػ ع  اإل ػػػػ ا اإلذ  عػػػػا  
 اإلل صع  اعبري  ل

 أوال: اللغة اإلعالمية وقابلية التضليل اإلعالمي
 1إف اإلعالػػػػػػػػػػا و اإل  ػػػػػػػػػػ     اب   ع ػػػػػػػػػػا   إل   ػػػػػػػػػػ  و اعبػػػػػػػػػػريـ   ع ػػػػػػػػػػا  ل   ػػػػػػػػػػا

  لجعػػػػ  ملإلػػػػ  و اإلسػػػػع ا اإلػػػػ  ي ا ػػػػ   بعػػػػ  ايفلع ػػػػ    لجوعػػػػ   ػػػػغاؾ ا شػػػػع ل   إل    ػػػػا 
 اإل  وغ    إل     ال    ي  ح ع عا  ـ  ضععال

 "اإلعالػػػػػػا ملا   ػػػػػػحي  ا   دإلعػػػػػػا زن   ػػػػػػ  ايفوػػػػػػ  ا سػػػػػػ     ػػػػػػحي  ا  إل  عػػػػػػا زن   ػػػػػػ  
اإل ػػػػ وا اإلع  عػػػػا    ػػػػ  تل لػػػػن  ػػػػ  ا إل ػػػػ ظ  ػػػػ  ل ػػػػ      ػػػػع  عا ت  ػػػػغ    ػػػػ د و ي ػػػػ ـ 

 ل2ت ا عا   اإلسع ععا "
 ت  ػػػػػػػػ   ذنعػػػػػػػػا اإلعالػػػػػػػػا اعبري عػػػػػػػػا و   نػػػػػػػػ  ت  ػػػػػػػػ  بػػػػػػػػرب   ػػػػػػػػ    اعبػػػػػػػػريـ  إ  
ع  بػػػػػ    ا ػػػػػوا  ػػػػػ  اف ػػػػػ     بعػػػػػ  الػػػػػلريؼ   سػػػػػل   مي   ػػػػػ ال   ػػػػػ ي ا  ػػػػػ  اإل لاػػػػػا 

       ب  ا اإل   ل 
اإل اعػػػػػػػػػن اإلػػػػػػػػػذي ت غ ػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػ    اعبػػػػػػػػػريـ  ػػػػػػػػػ   اعػػػػػػػػػن ا ػػػػػػػػػ ي    ػػػػػػػػػ    ايفحي ػػػػػػػػػغ  ف

ا حػػػػػػغا   اإل عػػػػػػ  ن  اإل ػػػػػػ ا     وػػػػػػرب ب  ػػػػػػ    إلعالػػػػػػا اإلػػػػػػ  د تل ػػػػػػ     حع يػػػػػػ   ػػػػػػن اإل اعػػػػػػن 
                                                           

 9  ص 2007اإلغاا ايف   ا اإلعا  يعا      ع ا اإلعالا  اإل    ب باغ اإلسريـ ايفسغي  اإلسع  ا -1
  ص 2005ح    ب  شا  ل  ج اإلسع ا اعبري    اإل    ب  ا    شنعا ا غ  ا إلع ل ج اف  و    -2

 ل97
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اإل وعػػػػػػػػػ     ا  ع ػػػػػػػػػا ايف مل ػػػػػػػػػا   ضػػػػػػػػػري بػػػػػػػػػ  ادبلاػػػػػػػػػ اا  ا لػػػػػػػػػ ا ايف تا ػػػػػػػػػا    ع عػػػػػػػػػا 
اإل ع ػػػػػػػػ   اإلػػػػػػػػ  اع غ  إل  عػػػػػػػػا إل  ػػػػػػػػ  اعبػػػػػػػػريـ  ايو   ػػػػػػػػ مي  بعػػػػػػػػ  ص   ػػػػػػػػا اإل ػػػػػػػػع  ا   

   بععػػػػ   ػػػػةف "اإلعالػػػػا بري ػػػػ    إل   ػػػػ  بري ػػػػ   تػػػػغؿ إملا  1  ل ع ػػػػ  و اإللواػػػػ  بػػػػ  اإل اعػػػػن
حضػػػػ    تػػػػغؿ إملا    ػػػػ    ب ػػػػغ   وضػػػػ  عػػػػغ تػػػػغؿ مبػػػػ  ت ػػػػ ؿ   عػػػػغ تػػػػغؿ مبػػػػ  تػػػػ ح   ػػػػ  
  ف  ف ت  إلػػػػػػػػ    امبػػػػػػػػ    ذنػػػػػػػػ   نػػػػػػػػ  ت ػػػػػػػػ ؿ  توػػػػػػػػ ؼ  ف ايفلع ػػػػػػػػ   عسػػػػػػػػلغا   إ     ػػػػػػػػ   

 ل2 ن    ذن  إل     ول ظ مب     ت    
 ممػػػػػػ  د ا ػػػػػػ   عػػػػػػ   ف ب ععػػػػػػا إ ػػػػػػغاع اإللواػػػػػػ ا  ايف   ػػػػػػاا إبري عػػػػػػ    اإلػػػػػػ  تػػػػػػحي ي 
اإلالػػػػػ ض ا ل  بعػػػػػ  إلعسػػػػػ  ب ععػػػػػا  ع ػػػػػا   د ت ػػػػػـ  بعػػػػػ   وػػػػػ  إبري ػػػػػ  بػػػػػ      ع ػػػػػ  عػػػػػغ 
 ول ػػػػػػغ اإلػػػػػػاو    ػػػػػػ   ػػػػػػ  يلػػػػػػ س   ػػػػػػغ   ػػػػػػـ   ػػػػػػ   ل ػػػػػػ ف  ربابػػػػػػا  اػػػػػػ ب    ػػػػػػ   اا  ػػػػػػ  

 لع ع    اغبع     آاهب ل
  ػػػػػػػػ    اعبػػػػػػػػريـ تواػػػػػػػػ ا   لع ػػػػػػػػا   ػػػػػػػػ : "  شنػػػػػػػػا   وػػػػػػػػ  اإل ػػػػػػػػ  "  إمل تسػػػػػػػػللغـ 

"  شنػػػػػػا  مػػػػػػ  ا"    ػػػػػػ   ػػػػػػ  عاعػػػػػػ  اإللريبػػػػػػ     إل ػػػػػػ ظ اإلػػػػػػذي  ػػػػػػحي   و ي سػػػػػػعا ايفلع ػػػػػػ   
 جتوعػػػػ   ل اػػػػ  اإل  ػػػػن  د  سػػػػ   و تالعػػػػ ي       ػػػػ ف  ػػػػعاع  جت  ػػػػ     ػػػػ  تسػػػػ    شػػػػع ل 

عػػػػػ  بعػػػػػ  اإلملا ػػػػػن بغ ػػػػػغب  الػػػػػ   سػػػػػ ع مي   لسػػػػػ   "اإلوػػػػػغ اف"    بػػػػػ  بػػػػػ  اإلػػػػػ  س   ت 
 ادنػػػػػػػػ اـ  اديسػػػػػػػػ  ج"إب  ب ايلمػػػػػػػػ ا"   ت عػػػػػػػػ  بعػػػػػػػػ  ا  ػػػػػػػػ  اإلػػػػػػػػذي  ػػػػػػػػذ     إلو ػػػػػػػػ  
   لػػػػػػػػ    إل ػػػػػػػػ ا " مػػػػػػػػ      ا حعػػػػػػػػا"   ت ػػػػػػػػ  اإل  ػػػػػػػػ  اإلػػػػػػػػذي   لػػػػػػػػ  اعل ػػػػػػػػ   ا  ػػػػػػػػا 
   ػػػػ   اإللاػػػػ    اإل اػػػػ   ػػػػ  اإل  ػػػػ ال  ا   عػػػػ ل "  ا ػػػػغ"   ت وػػػػ  ادحػػػػلريؿ اإل ػػػػ   اإلػػػػذي 

                                                           
: إلال    توا  اإل اعن   تاط ب  ب   يفع      ي اإلم ل اإلذي شن    و   ل     ا جمسغبل  عس ع  -1

اإل اعوعا ت ا  ف      ا شع ل د  ل ع  بع  إ ااؾ اإلو   هل           ب   ال   ا     ذا ا ل   ـ 
دل    ع  اإل اعوعا    ح  إلا ت غمي ا ع ب    ا  اعوعا   ف اع  اؽ و ايف  إلع  ل إبري ع :   ي   لض   

  : ح إلا تض   ايفم ب  اإل  سعا اج    اجسغ       إللوا  ب ي  " ايفلع ؿ اعبري  " اإلذي شن
اد ل  بعا اإل  تل  ف   و      لو ض إل  اف   ا اإلو يب اع ري   ب  ا    حل           ادت  ؿ 
     ا     و     زن ع   ذا اف   ا       ف ت ا        اي      ا  ل ال اي  : باغ اإل مح  

 ل585  ص 5995 عا ادت  إلعا  اف ا     اا ا  ا  ب ي  اإل    اد ل  ب  ايفو ص   اإل    ب اعبري
 ل565ص      ن       باغ اإلسريـ ايفسغي -2
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  ػػػػػػػػ  تػػػػػػػػغ     ػػػػػػػػ  ا   ل  عضػػػػػػػػا ت ل ب ػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ    "ا لو  ا" ػ  عػػػػػػػػ  ا ػػػػػػػػ    اإل سػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ
 ػػػػػػػع ع   ا صػػػػػػػع    ػػػػػػػ  "اإل ػػػػػػػ اف اإل ػػػػػػػغ  ا"  "ا ـ اإلو   ػػػػػػػا"   ػػػػػػػ  تواػػػػػػػ ا   ضػػػػػػػععا د 

 تو س ايفو  ا  ع    تعل  بع  ايف     اإل وع ل
  ول ػػػػػػغ اإللضػػػػػػػعع  بعػػػػػػ   ػػػػػػػ  تلع ػػػػػػػ    ػػػػػػ    اعبػػػػػػػريـ  ػػػػػػ  إ   يعػػػػػػػ   إلريحلػػػػػػػ ال 

 ػػػػػ  ا إ  ع  ععػػػػا ا  ػػػػػ ا  إلعلػػػػ    مبػػػػػ   لو  ػػػػػ ف  اد ػػػػل   ج  اإللػػػػػ     اإلللػػػػغ     ضػػػػػ     ع
 إل    ا              و س بع  إ اا     وغ ملإل ل

  إللضػػػػػػعع  اإلػػػػػػذي ي ا ػػػػػػ    ػػػػػػ    اعبػػػػػػريـ  لجعػػػػػػ  و بػػػػػػغب   ػػػػػػ    "    ػػػػػػ   ػػػػػػ  
 ػػػػ    ػػػػ   ري ػػػػ     ػػػػ ف إل  عػػػػ     ل عػػػػ      سػػػػ  ب       ػػػػ   ػػػػ   ػػػػ  ب عػػػػ       ػػػػ   ػػػػ 

 ػػػػػػػػ  اإل ػػػػػػػػمل   بػػػػػػػػرب شػػػػػػػػا         ػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ  ػػػػػػػػ   مػػػػػػػػ غي    ػػػػػػػػع  إل         ػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ 
 1اديملي "
 تضػػػػػػػػ عن اد ػػػػػػػػلوغا ا  اإلػػػػػػػػ  شنلع  ػػػػػػػػ  اعيسػػػػػػػػ ف  ػػػػػػػػ   اا د  سػػػػػػػػل  ف هبػػػػػػػػ  و  

ب ععػػػػػػػػا اإللػػػػػػػػ     إمل  نػػػػػػػػ  تمػػػػػػػػ    ا ػػػػػػػػعا ل ػػػػػػػػاا    عػػػػػػػػ     ػػػػػػػػ  صػػػػػػػػ ح  ايف ػػػػػػػػع ا و 
 تضعع  اآلل      ت  ع   بع    ا لغب ل ت        ع  ع   تل ا    ن  آا  ل

لضػػػػػػػعع  ايف  يػػػػػػػ   اإلو ععػػػػػػػا  اإلل    ػػػػػػػا  اإلل ععععػػػػػػػا  ايف  جعػػػػػػػا   ػػػػػػػ   سػػػػػػػل غؼ اإل
 اإلسػػػػػع ععا إل،يسػػػػػ ف   اإلو ػػػػػ  اعيسػػػػػ    لوػػػػػ ض إلعلضػػػػػعع   ػػػػػ  لػػػػػريؿ   ػػػػػا ج  لوػػػػػغ ب  
إ ػػػػػ   ػػػػػ   اض بضػػػػػ  ا عػػػػػغ ت ػػػػػعا    إ ػػػػػ   سػػػػػا  اإل سػػػػػع ف  اإللمػػػػػل   بػػػػػغـ اإلمل عػػػػػ    إ ػػػػػ  

ؾ  اعح صػػػػػػػػػا إلوػػػػػػػػػغـ عغاتػػػػػػػػػ  بعػػػػػػػػػ  اد ػػػػػػػػػلعو ج  ايفو  ػػػػػػػػػا     إلوػػػػػػػػػغـ ي  ػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػ  اع اا
  إل ضػػػػػػػػػ    ايف   عػػػػػػػػػا     يف  جعػػػػػػػػػا:   إلل ععػػػػػػػػػ   اإللوععػػػػػػػػػ   اإلمل عػػػػػػػػػ   اد ػػػػػػػػػل  ال  اإلػػػػػػػػػ  ط 
اإلسػػػػػػػاال   إل ػػػػػػػ    الػػػػػػػ إلاعل   د زناػػػػػػػ ف اإلالػػػػػػػ ص  اإللو ػػػػػػػ    إل ضػػػػػػػ    ايف  جعػػػػػػػا  ايف   عػػػػػػػا 
اإلمػػػػػػ   ا  إدنػػػػػػ    جػػػػػػذ  ف إ   ػػػػػػ    عػػػػػػ  هلػػػػػػ     ػػػػػػ    ػػػػػػ    ي عػػػػػػ مي  اإلسػػػػػػع  إل  عا  ػػػػػػ   

  2 ريـ"
                                                           

  2009 ع     ي ف  ص ؽ اإللضعع  اإلسع           ايفحي سا اف  وعا إلعغاا     اإل م   اإلل   ن    -1
 11ص 
 
 ل17ايف  ن اإلس     ص  -2
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 من تضليل اللغة اإلعالمية  ثانيا: نماذج
 لاػػػػػػػػغا اإللضػػػػػػػػعع  اعبري ػػػػػػػػ  بػػػػػػػػرب اإل ػػػػػػػػع  ا اإلعال  ػػػػػػػػا  ػػػػػػػػ  لػػػػػػػػريؿ اإلوغ ػػػػػػػػغ  ػػػػػػػػ  
ايف ػػػػػػػ ع     اإللوػػػػػػػ    ايفلغا إلػػػػػػػا و   ػػػػػػػ    اعبػػػػػػػريـ ايفللع ػػػػػػػا   ايفريحػػػػػػػظ  يػػػػػػػ  شن ػػػػػػػ  
ت ػػػػػػػػػػػ ع    إ  جمػػػػػػػػػػػ د   لوػػػػػػػػػػػغ ب  سػػػػػػػػػػػ     ػػػػػػػػػػػ ب مي    ي ػػػػػػػػػػػ ا دبلاػػػػػػػػػػػ اا   لوع ػػػػػػػػػػػا 

ا ػػػػػػا  سػػػػػػ  ل    ػػػػػػذ    وػػػػػػ  اإل  ػػػػػػ ملس اعبري عػػػػػػا  إلوع ػػػػػػ     ػػػػػػغ ا  ايف  يعػػػػػػا هلػػػػػػذي اإلغا 
تع ػػػػػػ  ي ػػػػػػػ  اإلاػػػػػػػ ح   إلل ػػػػػػػغمي إ ػػػػػػػ       لػػػػػػػ ا  ػػػػػػػ      ػػػػػػػ    و  عػػػػػػػا  لوػػػػػػػغ ب  
تسػػػػػ   و ت ػػػػػ    اإلػػػػػ  ي اإلوػػػػػ ـ  ػػػػػ    ػػػػػا  ت اػػػػػ  اإلوػػػػػ  ع  و   ػػػػػ    اعبػػػػػريـ د ػػػػػلغااؾ 
عا اف ايػػػػػػ  اإلسػػػػػػعاعا و ا ػػػػػػللغا    اإلعالػػػػػػا اعبري عػػػػػػا مبػػػػػػ   ل ا ػػػػػػ   ػػػػػػن  ػػػػػػ ا ط ايف  ػػػػػػ ب

  اإلل عغ   عص ا اإل ع    اإل   و اإلذي شنع  جمل و ت   اإلو  عا  اع ري عال
  االستعمار واالنتداب والوصاية :-1

إل ػػػػػػػػغ  ا  و اإل ػػػػػػػػ اف اإل ػػػػػػػػ مي ع إلػػػػػػػػ  توػػػػػػػػ  : " ػػػػػػػػ  اإلػػػػػػػػذي  يمػػػػػػػػ     ػػػػػػػػ  ا اض 
 اد ػػػػػػػلو  ا  ػػػػػػػ  صعػػػػػػػ  اإلو ػػػػػػػ اب  ػػػػػػػ ف ، " 61"  ػػػػػػػ اب  ػػػػػػػ    اآل ػػػػػػػا   ا ػػػػػػػلو      ع ػػػػػػػ 

 ف رنوػػػػػػػػ  ا اض بػػػػػػػػ   ب ت ػػػػػػػػعت  ف   ل ػػػػػػػػن مبػػػػػػػػ    عػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ    عػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ  اعيسػػػػػػػػ ف 
  1  ا غ  "

  ػػػػػػػػػػغؿ   ػػػػػػػػػػ  بعػػػػػػػػػػ   وػػػػػػػػػػ  ا ل ػػػػػػػػػػري  ا اض اإلاػػػػػػػػػػ اا    ػػػػػػػػػػ عت "اد ػػػػػػػػػػلو  ا"
اب ػػػػػػػ ا اإل  ػػػػػػػ ع ا ػػػػػػػ اج  ا ػػػػػػػل ااع ا ضػػػػػػػ اب  ا ػػػػػػػل ا   اإلل ػػػػػػػغـ   و اد ػػػػػػػلو  ا  دإلػػػػػػػا   

بعػػػػػ   ف   ػػػػػػ  ا اض  الع  ػػػػػػ ف بعػػػػػػ    ػػػػػػ       نػػػػػ  و  شػػػػػػغ ا   ػػػػػػا إ   ػػػػػػ   سػػػػػػل    
هلػػػػػ   اا ػػػػػع     مػػػػػعغ هلػػػػػ   و ػػػػػ ا      سػػػػػلل س  ػػػػػ  و لػػػػػ ا     اإل اعوعػػػػػا  ػػػػػ   ػػػػػ  ا   

ادحػػػػػػػػلريؿ شػػػػػػػػ بعا   مل ػػػػػػػػا    ػػػػػػػػ   بعػػػػػػػػ   1920 يفػػػػػػػػ  تمػػػػػػػػ ع  ب ػػػػػػػػاا ا  ػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ ا 
"اديلػػػػػغاج"    و  ػػػػػذا اإلع ػػػػػظ    اا    ف تسػػػػػمل بػػػػػ اب اإل وػػػػػ   سػػػػػل ا اإلعالػػػػػا    إلػػػػػ   ػػػػػ 

)ايفسػػػػلو       ػػػػلت ايفػػػػع    اإلل ػػػػ    إبػػػػ اض بػػػػ  ا ػػػػغ م بػػػػ  اإلػػػػذ    عػػػػن بعػػػػع   اإل وػػػػ 

                                                           
 :     عن  غا اإل  اف   ل   بع  اإل ا ط -1

 www.hodaalquran.com/rbook.phpid4177mn1 
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إ   ػػػػ     ػػػػ  إإلعػػػػ    ػػػػ   :  عػػػػ  خنلػػػػ اي هلػػػػ    عػػػػ  يللػػػػ ي  ي ػػػػ  ع     لغ ػػػػ   حػػػػ  د 
 ػػػػػػ  ي بعػػػػػػع    ا ل ػػػػػػا   إاا ميػػػػػػ      شنػػػػػػ  ب ػػػػػػغاف  ي ػػػػػػ  حػػػػػػ   صػػػػػػات ي ػػػػػػ ؿ إي ػػػػػػ     

  ع  ػػػػػ    ػػػػػ ـ إل ػػػػػظ  1945اإلع ػػػػػظ    ػػػػػ   إلذاتػػػػػ    جػػػػػ ل   ع ػػػػػا ا  ػػػػػ  ايفل ػػػػػغب  ػػػػػ ا 
اديلػػػػػػغاج إل  ػػػػػػ  يلػػػػػػ    "اإل صػػػػػػ  ا"   ػػػػػػ   وػػػػػػ  إبػػػػػػريف صػػػػػػ  ت بػػػػػػ    ع ػػػػػػ ا ايف صػػػػػػ  

 ل1بعع 
ب  ػػػػ    ػػػػ ا      ػػػػ ؿ ملإلػػػػ   ف    يسػػػػ  احلعػػػػ  اف ا ػػػػ   ػػػػغب عػػػػ ف  ا  ػػػػ    ري ػػػػ 

 ع ػػػػػ  ا لػػػػػ  اإل  يسػػػػػ  اإلال شػػػػػ    ػػػػػ إلع  اإلل  عػػػػػ   اإلػػػػػا    اإللل  ػػػػػ   ع ػػػػػ     ػػػػػن ملإلػػػػػ  
د  ػػػػػػ اؿ  ولػػػػػػرب إلػػػػػػغا اإلاو "ا ػػػػػػلو  اا"    ػػػػػػ   عػػػػػػش ا  ػػػػػػ  إ  حػػػػػػغ يجعػػػػػػغ تعػػػػػػ  اإل ػػػػػػملب 

بعػػػػػػػػ  عػػػػػػػػ ي ف يجعػػػػػػػػغ  2005 ع ػػػػػػػػ ي  23ايف ع ػػػػػػػػا ب ػػػػػػػػغ   صػػػػػػػػ  ؽ اإلربيفػػػػػػػػ ف اإل  يسػػػػػػػػ  و 
سنعػػػػػػ   االي إد اإلػػػػػػغ  ا  ا ػػػػػػ اج    ػػػػػػ    ت  ػػػػػػع  "اد ػػػػػػلو  ا"  و اإل عػػػػػػ  اإلػػػػػػذي   

  حي سا"اإلذا  ب   ج اف ا    ت يس  ايفال ج"ل 
   ت صػػػػػػع   1917 إل ػػػػػغ احلعػػػػػ   عسػػػػػ    ػػػػػ  عاػػػػػ  افػػػػػع  اإلرب  ػػػػػ   و بػػػػػ ـ 
 . ذا ادحلريؿ بع  اي  "ايلغاج"         بعع      عا  ب اا ا   

بػػػػػػػػ  ايف    ػػػػػػػػا و اإلوػػػػػػػػ اؽ  اي ػػػػػػػػ   عػػػػػػػػ    اإللواػػػػػػػػ المقاومةةةةةةةةة واإلر ةةةةةةةةاب:  -2
   ال يسػػػػػػل ف  اإلمعمػػػػػػ ف  ػػػػػػ   ع ػػػػػػ ا  إلا ا ػػػػػػا  لع ػػػػػػا:   ػػػػػػ  )ا  ػػػػػػ ا  حسػػػػػػ  ع ػػػػػػ ب 

   اإل ػػػػ دلا     عػػػا    ػػػػ  ) CNN   حسػػػػ  ع ػػػ ب ا لجػػػػ  ف) اف  ػػػ ب اإل    ػػػػا    ػػػ 
  2اإلرب   يعا  BBC حس  ع  ب

                                                           
 ل198  197ص ص   باغ اإلسريـ ايفسغي     ن       -1
 
       1حس       اإل     يل  ف    اب اإل  اب :ايفم غ اعبري     ض ل اإل اعن        ط -2

 ل135  ص 2008 اا    اإل حغب اإلو  عا  
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 اي ػػػػػػ   ػػػػػػذإل   عػػػػػػ     صػػػػػػ  ا اا ػػػػػػ  اإل عسػػػػػػ ع عا  ػػػػػػ   اإل  ػػػػػػ ا  اإلسػػػػػػ إل ا 
ا اا ػػػػػػػػػ  ايفل ػػػػػػػػػ  ع ) CNN)ا اا ػػػػػػػػػ  ا لعػػػػػػػػػا    و ع ػػػػػػػػػ ب  اإلػػػػػػػػػذ  :   سػػػػػػػػػ  اف  ػػػػػػػػػ ب

  1)ا اا   ايفل   ع بعع    BBC ع  ب    و بعع  
  ػػػػػػ ؿ ا  ػػػػػػ    عسػػػػػػ : ايػػػػػػ  ب ػػػػػػغ     ػػػػػػ   باػػػػػػ اب "علػػػػػػ  و تاػػػػػػ  ؿ إصػػػػػػريؽ اإل ػػػػػػ ا 

Crossfire       و صػػػػػغا    Clashes وػػػػػػ ؼ  ف اإل  تػػػػػػ  إ ػػػػػػ ا عع    ف اإلضػػػػػػ        يػػػػػػ 
 عسػػػػػػ ع ع فلل   ػػػػػػذا اإلل ػػػػػػ    رنوػػػػػػ  اإل لػػػػػػ    اػػػػػػ دل إف اإل عسػػػػػػ ع ع   ا  ػػػػػػ  شن تػػػػػػ ف و 
اإل ػػػػػػػػػغا       و تاػػػػػػػػػ  ؿ عصػػػػػػػػػريؽ اإل ػػػػػػػػػ ا  ع  ػػػػػػػػػ  اع ػػػػػػػػػ ا عع    لػػػػػػػػػ    ا ػػػػػػػػػ ا  سػػػػػػػػػعت 

 2 عس ع     يلعجا ب   إا  يب     "
إلال  عػػػػػػػػػا د تسػػػػػػػػػللغـ    ضػػػػػػػػػع  ا  ػػػػػػػػػ    عسػػػػػػػػػ    ضػػػػػػػػػ :  ف   ػػػػػػػػػ    اعبػػػػػػػػػريـ ا

 ع ػػػػػػػ     ػػػػػػػ  ا لعػػػػػػػ ؿ    علػػػػػػػ  إل صػػػػػػػ  اإلو ععػػػػػػػ   اإلػػػػػػػ  ت ػػػػػػػـ  هبػػػػػػػ  إ ػػػػػػػ ا ع  د لعػػػػػػػ ؿ 
شل ػػػػػػػع    عسػػػػػػػ ع عا     علػػػػػػػ  اإل عسػػػػػػػ ع ع     وػػػػػػػ ض  عسػػػػػػػ    ػػػػػػػ ؿ شػػػػػػػغ غ ا ذنعػػػػػػػا 
بعػػػػػػ  ملإلػػػػػػ  حعػػػػػػم عػػػػػػ ـ ايفسػػػػػػحي إل ف و  ع ػػػػػػا اعملابػػػػػػا اإلرب   يعػػػػػػا  ةصػػػػػػغاا توعع ػػػػػػ   إ  

  علػػػػػػ  اإل عسػػػػػػ ع ع  بعػػػػػػ    ػػػػػػغي اإل ػػػػػػ ا   بضػػػػػػ ل  ع ػػػػػػا اإلل   ػػػػػػ  مب ػػػػػػن  صػػػػػػ  ب ععػػػػػػ 
اع ػػػػ ا عععا   نػػػػ  ب ععػػػػا ا لعػػػػ ؿ    علػػػػ   حعػػػػم تسػػػػللغـ  ػػػػذي اإل ع ػػػػ     ػػػػط إل صػػػػ  

 Targetedاإل لعػػػػػػػػ  اع ػػػػػػػػ ا ععع     ػػػػػػػػ    إل سػػػػػػػػاا إلع عسػػػػػػػػ ع ع   لسػػػػػػػػللغـ  ع ػػػػػػػػا 
Killings  اإلػػػػػػ  و ػػػػػػ   وػػػػػػ   ف اإل لػػػػػػ  و  ػػػػػػذي ا  إلػػػػػػا   إلل  عػػػػػػ    ػػػػػػغاؼ  مػػػػػػ  با   

 ل  اإل عس ع ع   رباال  ذا رنو  ع
 الحق الفلسطيني ومصطلحات األزمة والقضية والصراع:  -3

إف ايفل  ن إل  ا   ايفو فا اعبري عا جت ي     ع ا   اإل عس ع   ع ظ        ف 
   ؾ توغ  ا و    إلع  اإللوا  جتسغ إ  حغ  وعغ اإل اعن اإلسع     اإل  ي   إلع   

                                                           
 ل135ايف  ن اإلس     ص  -1
 عع  ف ص حل        اعبريـ  ص  با اإل  ا اإلذ  عا  اإل        لاا اإل ري  إلع م   اإلل   ن  ص  -2
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  يف ا ع  اإلغ إلعا اإل   اب و  ذا اعص ا     ح  و   اع  اإل عس ع     ال توع  ا    
 اإلغ ؿ اإلو  عا     ذا ايف   عل

شن   و  ذا اإلسع ؽ اإلل عع     ايف  ع    اإلل إلعا ايفلغا إلا و ايفو فا اعبري عا 
 برب  ملا     عا  لع ا:

" اإل   ن    اإل  حعا اإلعال  ا زن    ذا ايف  عت"ا   ااألزمة الفلسطينية:  -أ
اد لوج يل  اإلذي  ل ع  حري    و   إللج    ايف حعا ا   ا اإل   و يع   جمل ن       

   إلا  وع ال
    ي حعا  ل ا ااتاط  ذا اإللوا    إل عوا افال ا عا اإل عس ع عا  ي  ا إلع   ؼ 
اإلل اسنعا اإل  ب  مل   اإلوغ غ    اإلغ ؿ اإلو  عا  وغ    ص   و  ادحلريؿ اإل  يس  

  اإلرب    ل
       ي  اإلغ ؿ اإلو  عا و ح إلا    ايف ا  ا  ن الصراع العربي اإلسرائيلي: -ب

ا ل  اع  ا عع  و ح  إلا د ل   ؿ اإل ع ف اع  ا عع  اف مث   ؽ ا اا   اإل عس ع عال 
 و  ذي اإل ملب     اإلمو ا اإلو يب ايفو  ؼ"د ص    وع    ؽ ص   ايفو  ا" إلعغدإلا بع  

  إل  ا و    ا اض اإل عس ع عال 
إف    عت اإل  اع    اإل  حعا اإلعال  ا زن    غإل د  ع  حغب       عت ا   ا  
     ي  يل     ف         ح     حعم   غا    اجت   ت     و  ي   ص ا         
ا ل   ا ي اإلغ ؿ اإلو  عا بع  ح  إلا حس   بس     مبم ا ا  ع ش ب  عا   غؿ حس   

ع ع     لريؿ إ غا      إلسري   اإلول   اإلري    بع  ابلا ا  ن   ب ؼ جبال ا عا  عس 
 ايف   ا اإل عس ع عال

     ف    عت اإل  اع   ح   ذإل    ف اإل     عغ    ف هل   ي س ا ح عا 
   لريؾ ا اض اإل عس ع عا       عغ   لض  ا   ا      ف  ل   ؿ     احغ ب    ل مم  

  ل ولربي ح   إل
  ذا ادص ري  ايفلغا ؿ إبري ع  إل   دإلا  ع  عا  عم القضية الفلسطينية: -ج

 ن  تولرب عضعا  غإلعا تلسن  ع   جم د  اإل  ي  اإل  ي اآلل   إللا    ا ص  ح         
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  ا و  ف  عس    اض  عس ع عا     اإلل ا خ  اإل اعن          لا  شو ا" اض  ري 
 شو  إلمو   ري  اض"

  ع   ا إ  ملإل   ف ت صع  ا   اإل عس ع  بع   ي   ضعا و    دإلا  ن  ملا  
 صاعوا  ع  عا  و ظ ح إلا اإلس  ف اإل  يع  ايف   ال 

 موقعة الجمل:-4
 36  ػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ  اإل  حعػػػػػػػػا اإلل اسنعػػػػػػػػا تمػػػػػػػػ  إ   و  ػػػػػػػػا  عوػػػػػػػػ  و اإلا ػػػػػػػػ ب بػػػػػػػػ ـ  

اإلػػػػذي   ػػػػ  ي اإل ػػػػ   ع ف  ج  ػػػػا  ػػػػ  عػػػػ ا    ػػػػ  ايفػػػػحي    بعػػػػ   ػػػػ   يب ص إلػػػػ   افػػػػع  
ا ػػػػػػػ  اإل -صع ػػػػػػػا  ػػػػػػػ  باعػػػػػػػغ اإل  اإلػػػػػػػ     ػػػػػػػ  اإلوػػػػػػػ اـ   ع ػػػػػػػ  ا إ   ـ ايفػػػػػػػحي    ب  مػػػػػػػا

اإلػػػػ  مل اػػػػ   ػػػػن  ػػػػع  ايفغ  ػػػػا و  ػػػػ  س  ػػػػ  حغ ػػػػغ بعػػػػ    ػػػػ   ػػػػ    مسعػػػػ   -ب  ػػػػ 
 1ايفو  ا   ف   يساا إ   ذا اف  

جم  بػػػػػ     ا ػػػػػلو   اعبػػػػػريـ ايف ػػػػػ ي اإللواػػػػػ  ي سػػػػػ  إلعغدإلػػػػػا بعػػػػػ   جػػػػػـ  ع  تػػػػػ 
يل ػػػػػػ  اف ػػػػػػ ؿ  ادبلػػػػػػغال بعػػػػػػ   ل ػػػػػػ      و  عػػػػػػغاف اإلل   ػػػػػػ    إل ػػػػػػ   ب   ػػػػػػ  صػػػػػػا   

    تل 1300   ا  إص  ا  11   اا    عل   2011 ع  ي  2ا ا و ل 
ي  اػػػػػػ   70  ػػػػػػ  ا ػػػػػػللغـ اعبػػػػػػريـ اإلو اعػػػػػػ  ي ػػػػػػس اإللواػػػػػػ  حػػػػػػ  ي ػػػػػػ  لػػػػػػرب اميػػػػػػ ـ 

 ل  اا"  عوػػػػػػا اف ػػػػػػ "   ػػػػػػ إلا   ػػػػػػة  ال   عػػػػػػا    ػػػػػػ  اإل    ػػػػػػا اإلو اععػػػػػػا ب ععػػػػػػ   يع ػػػػػػ ا 
و عػػػػػػ  شػػػػػػ    و اديل   ػػػػػػ   اإلػػػػػػ  توػػػػػػ ض هلػػػػػػ  ايفل ػػػػػػ    ف و  ػػػػػػ حا ا حػػػػػػ اا   ػػػػػػط 

 2 2013  ي    07ايف ص  و 
 اعشػػػػػ  ؿ اإلػػػػػذي ت ػػػػػ ي  ػػػػػذي اإللسػػػػػ عا ت  ػػػػػ  و   نػػػػػ  تسػػػػػلغب  حػػػػػغ   ت اسنعػػػػػ  

ت   ػػػػػػػػ   إ ػػػػػػػػري ع    تاالػػػػػػػػ  إ ػػػػػػػػ  ط   اعػػػػػػػػ  ا صػػػػػػػػ اؼ ايفل   بػػػػػػػػا  عػػػػػػػػ  ييػػػػػػػػذاؾ بعػػػػػػػػ  
افا ػػػػػػ   ايفل ػػػػػػ ابا ح إلعػػػػػػ     ػػػػػػذي  سػػػػػػ إلا و    ػػػػػػا اإللو عػػػػػػغ   إل سػػػػػػاا إلع ػػػػػػحيال    عػػػػػػغ 
تع ػػػػػػػ   ػػػػػػػ إل     ػػػػػػػ  ي ػػػػػػػ ط ادإللاػػػػػػػ   و  بػػػػػػػ  ايفلع ػػػػػػػ  حػػػػػػػ ؿ  ػػػػػػػغا  مػػػػػػػ  بعا اإل وػػػػػػػ  

                                                           
 /Ar.wikipedia.org/wiki   عوا_اف  -     عن اإل  عاعغ     ل   بع  اإل ا ط :   -1
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  ح عػػػػػػػا  ػػػػػػػذا اإل ػػػػػػػ ؼ    ملاؾل ي  عػػػػػػػ  بػػػػػػػ  الػػػػػػػلريؼ اإل ػػػػػػػ  ؼ  ايفري سػػػػػػػ      جػػػػػػػغ 
  سػػػػػع  ف   ع  ػػػػػ  د  وػػػػػغ  ا  ػػػػػ  و ا  إلػػػػػا  ػػػػػ ري  ف اإل ػػػػػ    ايفل ػػػػػ  ب  و ا  إلػػػػػا ا   

 اإل  يعا  ف    ف ابلغالا  ما  ابلغال ع  ع اإل  ؽ بع   ي   ا   ل 
 :-  ع    س ع   اإلاو -"دولة إسرائيل" -5
اديلسػػػػػػ ج إ  إ ػػػػػػ ا ع     ع ػػػػػػ  ا ل ضػػػػػػ ا إلع وػػػػػػ   اإلغ  عػػػػػػا  تمػػػػػػ  إ   شػػػػػػ ؼ 

ايف تا ػػػػا مبو يػػػػ ب اإل ػػػػا  و ػػػػ ج بععػػػػ  اإلسػػػػريـ     ػػػػ  إشػػػػ اب إ   ف اإلع ػػػػ   اإلػػػػذ   ا ػػػػل ص  ا 
  عسػػػػػػ   و  و يػػػػػػ ب تسػػػػػػل   اإلمػػػػػػ  ا  اإلو ػػػػػػ  إيسػػػػػػ يع    جتسػػػػػػغ  ػػػػػػذا ا  ػػػػػػ  ع ي يعػػػػػػ  

    لريؿ ع ي ف " و  اب اإلس  عا" 
 التبشير الديني: -6

اإلػػػػػػػ   صػػػػػػػا   جتػػػػػػػ ي بعػػػػػػػ   إلسػػػػػػػ ا اإل ػػػػػػػ  ع  و   ػػػػػػػ   ػػػػػػػ    ػػػػػػػ    اعبػػػػػػػريـ 
ايف  عػػػػػػا  ايفسػػػػػػ  با  ايف ل  ػػػػػػا  ػػػػػػ    ف اديلاػػػػػػ ي إ  ل   ػػػػػػ  اد ػػػػػػغ  إل     اإلػػػػػػغ      يػػػػػػ  

إ  لعلعػػػػػػا   ع عػػػػػػ   ايفسػػػػػػع    ػػػػػػ  لػػػػػػريؿ اإللسػػػػػػ    إلع   إلػػػػػػا  - ػػػػػػ  لريهلػػػػػػ – سػػػػػػو  
لػػػػ   ا اػػػػا  اإلسػػػػريـ   ع  ػػػػ   ػػػػغؿ اإلو ص عػػػػا اإلػػػػ  تػػػػغؿ بعع ػػػػ ل ايػػػػ   ػػػػ  ايفامػػػػ  ا   ػػػػ  إلع

 1  ي بع  اإلل     اعا  ج
  :البرزخ-7

بعػػػػػ   ػػػػػاع  ايف ػػػػػ ؿ  لػػػػػ  "باػػػػػغ ا عػػػػػع  ع ػػػػػغ  " و    ػػػػػغب اإل ػػػػػغ  اإلوػػػػػ يب إلعػػػػػـ  
"اإلرب  "  ػػػػػػػػػ  ػ  ػػػػػػػػػ د اللػػػػػػػػػ ا إلػػػػػػػػػ  ب ػػػػػػػػػ اف"   ػػػػػػػػػ  و اإلػػػػػػػػػرب  "   ػػػػػػػػػ 22012  سػػػػػػػػػ رب  23

  ػػػػػػ عت   ػػػػػػ  و اإلو عػػػػػػغب اع ػػػػػػري عا  مػػػػػػ  إ    حعػػػػػػا ايل  إلعػػػػػػا  ػػػػػػ  ايفػػػػػػ    اإلاوػػػػػػم  
 ا ػػػػػلو  إل  إبري عػػػػػ  إلعلواػػػػػ  بػػػػػ   اعػػػػػن ا ل ػػػػػ ب   يعػػػػػ ي عػػػػػغ خنلعػػػػػ  و ا  لػػػػػ   ت عع ػػػػػ   
رنوػػػػ  اإلػػػػاو   ولػػػػربي ا ػػػػلل  ؼ مبول ػػػػغا     عػػػػا   عػػػػغ    ػػػػ   ػػػػذإل    يػػػػ   ا إلالػػػػا ا   ػػػػا 

                                                           
 ي   رب  556     اإلعالا          اإل      جمعا اإل ب  اع ري    اإلوغ  باغ اإل ا   ا بم   -1

 ل60  ص 2011
 2012  س رب  23باغ ا عع  ع غ  " و    غب اإل غ  اإلو يب إلعـ   -2
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 صػػػػػ      ػػػػػ    عػػػػػ    يػػػػػ  تالععػػػػػ  إلعػػػػػ  ي بعػػػػػ  ا ػػػػػرب   تواػػػػػ  بػػػػػ  تلجػػػػػ    اإل اعػػػػػن ايفػػػػػ ا  
 اإلذاتعا     ذا     ل  ع   ن   ا ع  اإلم ؼ اعبري عال

  ػػػػػػ  اإل  حعػػػػػػا اد ل  بعػػػػػػا  ػػػػػػ ف  ػػػػػػذا اإلل صػػػػػػع  د   ػػػػػػ ف  سلسػػػػػػ      يػػػػػػ  عػػػػػػغ 
 اإلػػػػػػ   ولػػػػػػرب اإلػػػػػػغ    ػػػػػػ لا ا عسػػػػػػع   ع ػػػػػػ  و  ػػػػػػع ع   -  ػػػػػػ غـ  ػػػػػػاو     يػػػػػػ   اهل  ػػػػػػا 

رنوػػػػػ  ا  ػػػػػ ا   ػػػػػغا  ف اإل  ػػػػػ ب      ػػػػػا  ػػػػػعاعا ب ػػػػػغ     ػػػػػ اي ف  دد  عػػػػػغ ممػػػػػ   -اإل  ػػػػػ و
إل ظ"اإلػػػػػرب  " و  ػػػػػ  ف ملا ػػػػػ مي    بػػػػػع      ػػػػػ  ت  عػػػػػ  ايف ػػػػػ عت و اإللواػػػػػ  بػػػػػ   اعػػػػػن 

  ولرب ف ت  ع  اإلع ظ و       و لعغ    ح إلا     لع  ح هل   مم  رنوع   
 شيطنة اآلخر: -8

 ػػػػػػػ ب شن ػػػػػػػ  ح ػػػػػػػ   وػػػػػػػ   ػػػػػػػ   ا    75" ا  مل ػػػػػػػ  اإلمػػػػػػػع  ف و اإل ػػػػػػػ اف اإل ػػػػػػػ مي 
 ع ػػػػػػ :  ع ػػػػػػ  إلاػػػػػػ ا بػػػػػػ  إ ػػػػػػريإل    ـ  حػػػػػػ ال  وػػػػػػذ    ػػػػػػ  إتاػػػػػػ ع ل  اتػػػػػػ    بػػػػػػ    ػػػػػػ ي 
  إل  مػػػػػػػ ل   بػػػػػػػغي  ػػػػػػػ إل      بػػػػػػػ   ػػػػػػػاط ا ػػػػػػػ  ا ـ  ػػػػػػػ يفس  و اإللوػػػػػػػ مل   ػػػػػػػ   ا ػػػػػػػلذدإل  

 ملـ صػػػػػػػ ال   ب  ػػػػػػػ  و إلع ػػػػػػػحي     سػػػػػػػا   وػػػػػػػ  مليػػػػػػػ هب       ػػػػػػػ   ي ػػػػػػػ اي    إلع  ػػػػػػػ   
 ل1 إ ريؿ    ا ـ  ا    مب  تعا   إلع ل اإلمع  فلل"

جنػػػػغ و تواػػػػػ  اإلمػػػػع  ا  ع ػػػػػا"اآلل "     ػػػػػغ  ػػػػ  اإلالػػػػػ    عػػػػػغ زن ػػػػ    ضػػػػػ  بػػػػػغـ 
إب ػػػػػ لي عع ػػػػػا   ايف  ػػػػػ   هبػػػػػذا اإللواػػػػػ   ػػػػػ  تمػػػػػ    صػػػػػ اب شػػػػػل     حػػػػػ ج      بػػػػػا 

      إلا إلل  ع   غؼ    ل
   ػػػػػػػػغي   ػػػػػػػػ د و صػػػػػػػػ ع ا اإلمػػػػػػػػ  ؽ  عػػػػػػػػغ  لػػػػػػػػ  اإل  تػػػػػػػػ  اإل ػػػػػػػػ       ػػػػػػػػ  

ايف ػػػػ  ا  و ػػػػ اف: شػػػػع  ا اإلسػػػػع ع     لػػػػ  و  غا ػػػػا    إلػػػػ  " ػػػػ    ػػػػ ؾ بريعػػػػا  ػػػػ  محعػػػػا 
 ل 2شع  ا اإلسع ع      ايف حعا اإل  إل ا    اديلل     اإل ع  عا؟"

                                                           
 :      عن شا ا ع ا  غ ا ايف    اإلو يب   ل   بع  اإل ا ط -1

 www.qmah.com/forum/t17843.html  
 
 :  ل   بع  اإل ا ط    غب اإلم  ؽ ايف   ا       عن -2

www.shorouknews.com/columns/viewoxida3bbe772-89b3-43f4-82aa-
3b3e48cafd62  

http://www.shorouknews.com/columns/view
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اإلػػػػػػػػ  هلػػػػػػػػ  ع  ب ميػػػػػػػػ  -    ػػػػػػػػغ  ػػػػػػػػذإل  محعػػػػػػػػا تمػػػػػػػػ     ػػػػػػػػذي اإل  ػػػػػػػػا اد ل  بعػػػػػػػػا 
     اإلسع  ػػػػػػػػػع    اإلػػػػػػػػػذ    و ػػػػػػػػػغ ف إ  تسػػػػػػػػػععط ب ػػػػػػػػػغ  وػػػػػػػػػ  اعبري عػػػػػػػػػ -     ا ػػػػػػػػػ 

  ػػػػ ال  ػػػػعاعا   ع ػػػػا بعػػػػ    اع  ػػػػ    ػػػػع  ع مي  هبػػػػغؼ تمػػػػ    مسول ػػػػ  إلػػػػغا اإلػػػػ  ي اإلوػػػػ ـ  
 مم  زنغ    ايلم ا      ي  مل   اد ل  ب     اإلسع   ل

هلػػػػػ   ػػػػػ  هلػػػػػ   بعع ػػػػػ   ػػػػػ  بعع ػػػػػ    عػػػػػغ  ل ػػػػػ  - ال  ػػػػػ – ايفريحػػػػػظ  ف  ػػػػػذي اإل  ػػػػػا 
 ػػػػ ل    ػػػػ   وػػػػ  اإل ػػػػ      ػػػػ  عػػػػغ سنلعػػػػ  حػػػػ ؿ ملإلػػػػ    و ا ػػػػ   حػػػػ ؿ     ا ػػػػ     و 

مبوػػػػ  يلػػػػ   ػػػػ ف حضػػػػ ا اف يػػػػ  ادرنػػػػ يب    اإلسػػػػعا   ػػػػغا  وػػػػ   ا ػػػػ   اا ا     يلػػػػ  ف 
  ػػػػػػ  اإلمل عػػػػػػ  بعػػػػػػ  اف ايػػػػػػ  اإلسػػػػػػعاعا   ف    ػػػػػػ      تو ػػػػػػغ ايفا إلالػػػػػػا و ت ػػػػػػ       ولػػػػػػرب 

  وري تضعععع  د ت اع   لريعع   ايف  ا اعبري عال
 نة الدولة:أخو -9

 ػػػػػػ  تواػػػػػػ   صع لػػػػػػ   وػػػػػػ  اإللعػػػػػػ اا  اإلسع  ػػػػػػعا بعػػػػػػ    بػػػػػػا اعلػػػػػػ اف و   ػػػػػػ  
    ػػػػػا إ ػػػػػري عا   ايلمػػػػػ    ػػػػػ   ػػػػػذي   1928 اإلػػػػػ    سػػػػػ   حسػػػػػ  اإلا ػػػػػ  و  ػػػػػ ا  بػػػػػ ـ 

    ػػػػػذي ا لػػػػػ ب  1  إلػػػػػا و اإل ػػػػػ اا  اإلسػػػػػ  72اف  بػػػػػا و  ع ػػػػػ ا  لع ػػػػػا  صػػػػػع  إ  
هلػػػػػ   ا  ػػػػػا  ع  ػػػػػعا و   ػػػػػ  تل  ػػػػػ  و حػػػػػ ج ا   ػػػػػا  اإلوغاإلػػػػػا   تسػػػػػو   وػػػػػ    ػػػػػ    
اعبػػػػػػريـ ايف ػػػػػػ  ا اإلػػػػػػ  تسػػػػػػللغـ  ػػػػػػذا اإللواػػػػػػػ  اإلػػػػػػذي  ػػػػػػغؿ بعػػػػػػ   ػػػػػػو   ػػػػػػذا اإلل  ػػػػػػػع  

 اإلسع    إ  اإللالعال  و    ص  اإلغ إلا ايف   ا   حي س مي  ايفللع ال
اإلسػػػػعا  ػػػػ  حعػػػػػم  ػػػػوع  إللمػػػػػ       ػػػػذا اإلل صػػػػع  اعبري ػػػػػ  زن ػػػػ  بعػػػػ  ايفوػػػػػ 

مسوػػػػػا ا  ػػػػػ  اإلسع  ػػػػػ   ت ػػػػػ   ي و شػػػػػ   ل ػػػػػ   ا ػػػػػ     ػػػػػغ  سػػػػػط  ع  لػػػػػ   ا ػػػػػل   اي 
 اع ػػػػػ  عا    ػػػػػ ف  ػػػػػذا ا  ػػػػػ  اإلسع  ػػػػػ  د  ولػػػػػرب  ػػػػػ    مػػػػػحي ف اإلغ إلػػػػػا      ػػػػػا اي  ا  ػػػػػا

   يػػػػػػ   شػػػػػػ ا ت اجل ػػػػػػن ايف ػػػػػػ ي ب ػػػػػػغ اإلػػػػػػاو    و اإل عػػػػػػ  اإلػػػػػػذي زنل ػػػػػػ   ف   ػػػػػػ ف 
ا بػػػػػػػ  اعاا ب اإلمػػػػػػػواعا   ع ػػػػػػػ    الػػػػػػػ  ملإلػػػػػػػ  اديلل  ػػػػػػػ   اإل    ػػػػػػػعا      ػػػػػػػ   ذنعػػػػػػػا  تواػػػػػػػ  

 و    ل 2012إلس ا 

                                                           
 ar.wikipedia.org/wiki ادل اف_ايفسع  ف/      عن اإل  عاعغ     ل   بع  اإل ا ط: -1
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  ع ػػػػػػػػػػػ  ا إ  ملإلػػػػػػػػػػػ  جنػػػػػػػػػػػغ  ف اديلمػػػػػػػػػػػ ا اإلسع  ػػػػػػػػػػػ   ي حػػػػػػػػػػػ ج و  لعػػػػػػػػػػػ  
ايفحي سػػػػػػ    وػػػػػػرب بػػػػػػ  ص ػػػػػػ    مػػػػػػ  ع سنػػػػػػ   ػػػػػػ  ا حػػػػػػ اج اإلسع  ػػػػػػعا  إلػػػػػػعس حػػػػػػ ج 

اإلمل عػػػػػػػ  بعػػػػػػػ  اإلوغاإلػػػػػػػا  ا   ػػػػػػػا اإلػػػػػػػذي شن ػػػػػػػ  "  بػػػػػػػا اعلػػػػػػػ اف"  حػػػػػػػغ  ل   ػػػػػػػ ف ا    
 ػػػػغا تػػػػ     وعػػػػ ا اإل  ػػػػ لب  ػػػػغؿ تسػػػػععط ا  ػػػػ ال اإل  شػػػػ ا بعػػػػ  اديل ػػػػ لا  اإلسع  ػػػػعا 
 اد غ  إل  عػػػػػػػػا اإلػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ  صػػػػػػػػ ع  ا   ػػػػػػػػ   اإلمل ػػػػػػػػعا  اإلػػػػػػػػ  تسػػػػػػػػل با    وػػػػػػػػ   
ايف اص ػػػػػػا و إصػػػػػػ ا اإلػػػػػػػغ ؿ ايفو صػػػػػػ ب  ي  عػػػػػػػ  بػػػػػػ  إ   يعػػػػػػا ا ػػػػػػػل  امي  إلعوػػػػػػغا ب  تػػػػػػػ  ع  

 اإل  يع  جمل و      عا  اإلغ إلال  م ب  اإل  ا عا   و   اعع  ل
إل ػػػػػغ توػػػػػغا ا ػػػػػللغاـ  ػػػػػذا اإللواػػػػػ  إ   حي سػػػػػ    لع ػػػػػا   ػػػػػ     وػػػػػا ا   ػػػػػ   
   ػػػػػػ  ا ػػػػػػل غ   اآلإلػػػػػػا اعبري عػػػػػػا ايف ػػػػػػ  ا توا " ل يػػػػػػا ا   ػػػػػػ "     ػػػػػػغ  ػػػػػػ   ف    ػػػػػػا 
اد ػػػػػلعريل بعػػػػػ   حي سػػػػػ   اإلغ إلػػػػػا  ػػػػػ  صػػػػػ ؼ  ػػػػػذي اف  بػػػػػا  سػػػػػل     عػػػػػغ ا ػػػػػل غؼ 

    عا هل     يل   و اجل ن ايف  يل و  ذي ايف ب  حي سا
 القصاص للشهيد: -11

  ػػػػػذا اإللواػػػػػ   عػػػػػ  ت  عػػػػػ  يفػػػػػغإل ؿ آل ػػػػػا اإل  شنػػػػػا: " إل ػػػػػ  و اإل  ػػػػػ ص حعػػػػػ ب  ػػػػػ  
 179  يل ا إلا ج إلوع   تل  ف"   اب اإلا  ب  اآل ا 

 ف ت لػػػػػػػػذي  ا ازنعػػػػػػػػا اإل  مل ػػػػػػػػا   اعيسػػػػػػػػ يعا اإل ب ػػػػػػػػ ل   إف ا ػػػػػػػػ     ػػػػػػػػغ  ف زنػػػػػػػػذاي 
 اإلو ػػػػػػػ  ا محػػػػػػػ      ػػػػػػػ ؿ: دن ػػػػػػػن اإل  ػػػػػػػ صل  عػػػػػػػ  يالضػػػػػػػ  يفو عاػػػػػػػا ع تػػػػػػػ   ػػػػػػػ    د 
يل ػػػػ ؾ يف لػػػػ   ػػػػ يل؟ إف ا ػػػػ  حػػػػ   مػػػػ ع اإل  ػػػػ ص   يػػػػ    ػػػػ ؿ: إ ػػػػ ؾ  ف ت لػػػػ   حػػػػغا 

  1 ي   ل ل  إف علعل    و ملإل  ب  ا إل     اإل       اإل ل ل"
لػػػػػربا   ػػػػػ  ي  ف   بػػػػػا  2013 ػػػػػ ي    22ايف ػػػػػ ي اإلعػػػػػـ   لػػػػػ ا خ يمػػػػػ      ػػػػػغب 

 2اعل اف  ح هب  اإلسع    ت     عع يع    غا و  ب  اف"اإل   ص إلعم عغ"

                                                           
    ل   بع  اإل ا ط: إ ري ع       عن  -1

www.islamiyyat.com/elsh3rawy/sharawy1/albakara/179.htm  
 :     عن    غب ايف  ي اإلعـ    ل   بع  اإل ا ط -2

 today.almasryalyoum.com/article2.aspxArticleID368279 

http://www.islamiyyat.com/elsh3rawy/sharawy1/albakara/179.htm%20(17)
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 ايفريحػػػػػػػػػظ  ف اد ػػػػػػػػػللغاـ ايف ػػػػػػػػػ ط يف  عت"اإلمػػػػػػػػػ عغ"  ت صػػػػػػػػػع  اإل  ػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػ  
حػػػػػػػ د  اإل  ػػػػػػػ ب  ػػػػػػػ   عػػػػػػػغ   ػػػػػػػ ي   ع لػػػػػػػ  و اإل  ػػػػػػػ     عػػػػػػػغ رنػػػػػػػ  إ   وػػػػػػػ  اإلعػػػػػػػاس و 

ف ب ػػػػغ اإلػػػػاو   ل صػػػػا   يػػػػ  ااتػػػػاط و ا صػػػػ   ػػػػ يف اع  اإلػػػػ      ػػػػ   ع ػػػػ  ايفسػػػػع  ا مل ػػػػ 
 اإل   ؽ بغ ا    اع  سن إل  ب عغت   ع ل   ع ل  ب غ اإل ش عغال

 ثالثا: اللغة اإلعالمية في ميزان القيم:
 التناقض مع القيم الثقافية:-1

اإلوغ ػػػػػغ  ػػػػػ  ا إل ػػػػػ ظ ايفسػػػػػللغ ا إلل صػػػػػع   وػػػػػ  اإل ػػػػػ ا   إبري عػػػػػ   ػػػػػ   تمػػػػػ  
ادي  ػػػػػ ـ اإل  ػػػػػغ  ػػػػػ  اإلػػػػػغاؿ  اإل  ػػػػػ ط اإل ع ػػػػػ   ا ضػػػػػ اي اإلػػػػػذي     ػػػػػ  هبػػػػػ   ممػػػػػ  رنوعػػػػػ  

     ل      ن     ا اإلاع ا       مي ل
إف ت صػػػػػػػػع    بػػػػػػػػا  سػػػػػػػػع ا  ػػػػػػػػ ري و     ػػػػػػػػا  وع ػػػػػػػػا  ضػػػػػػػػ   بعع ػػػػػػػػ  ح  ػػػػػػػػ  

 بػػػػػػػ   ارن  عػػػػػػػا     ػػػػػػػعاعا إلػػػػػػػغا اإلػػػػػػػ  ي اإلوػػػػػػػ ـ  سػػػػػػػ  ت عع عػػػػػػػ   سػػػػػػػ    و ت  ػػػػػػػعخ اي ا
ص   ػػػػػا اإللواػػػػػ      ػػػػػ  دنعػػػػػ   ػػػػػ : ح  ػػػػػا      ػػػػػا  جم  بػػػػػا إا   عػػػػػا  جم  بػػػػػ    ل ػػػػػػ  ب  

  حن  ملإل ل
 ػػػػ   اإل عػػػػ   اإلوػػػػغ اف       لػػػػ  جب عػػػػن اإل  ػػػػ    ايفل حػػػػا  ولػػػػرب  ػػػػ  اإل ػػػػع  اإل    عػػػػا 

ا   لػػػػػػػػ ا د تو ػػػػػػػػس إلػػػػػػػػغا جمل و ت ػػػػػػػػ      إللػػػػػػػػ يل د  سػػػػػػػػ غ  ف  ػػػػػػػػل  ا ػػػػػػػػلاغاهل   لواػػػػػػػػ  
حل ا ػػػػػػػػ  ا  ع ػػػػػػػػػ      تلػػػػػػػػػغال   ػػػػػػػػن  وػػػػػػػػػ    لػػػػػػػػػ ا  ػػػػػػػػعاعا و اد ػػػػػػػػػلو  ؿ ا عػػػػػػػػػ     

 اإلغ يلل 
 الثقافية والحضارية: و  تجريد اللغة من أبعاد ا القيمية-2

  ملإلػػػػػػ   نػػػػػػ  1"ا صػػػػػػ  و اإلعالػػػػػػا احلػػػػػػ ال اإل ع ػػػػػػا  ي ع ػػػػػػ "  ػػػػػػ   ػػػػػػ  شػػػػػػ  و  ف
  ع ػػػػػا اإل ػػػػػعا   إلسػػػػػع ؽ اد ل ػػػػػ ب   اإل  ػػػػػ و اإلػػػػػذي يػػػػػ ا   عػػػػػ   "  إلعالػػػػػا تل عػػػػػ    ع ل ػػػػػ  
ايف  عػػػػػا إل    ػػػػػا     حضػػػػػ اب  ل عػػػػػ ب    ػػػػػ  ت ا وػػػػػ     تريشػػػػػ  اإل ع ػػػػػا  د توػػػػػ   اإلعالػػػػػا 

                                                           
باغ اإل مح  ب ي      اإلعالا  ب   اإلعس ف  اعبريـ و ايف   ا اإلو  عا  و  ل ج: اإلعس ف اإلو يب   -1

 13  ص 2007 إش  إلعا اإللع                اا    اإل حغب اإلو  عا  
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  اب     ػػػػا    حضػػػػ اب   ػػػػ  ت ػػػػات جمػػػػ    صػػػػ ا  تسػػػػللغـ إلل  عػػػػ   وػػػػ  ايف ػػػػ  ن إلػػػػػعس 
 1إد"

 ري  لضػػػػ    وػػػػ  اإللضػػػػ عا و  ػػػػاع  عع ػػػػا بععػػػػ   إلػػػػ  ااتاػػػػ ط  ع ػػػػظ "اإلمػػػػ عغ"  ػػػػ
جبػػػػػػ ال  لػػػػػػػ  ي    ػػػػػػ   لضػػػػػػػ   شػػػػػػ  ا    عػػػػػػػا هلػػػػػػ  ااتاػػػػػػػ ط   ػػػػػػع  اجل ػػػػػػػن اإلغ  عػػػػػػا    ػػػػػػػ  
سنلعػػػػػ  بػػػػػ   دإلػػػػػا إل ظ"  ل ػػػػػ " اإلػػػػػذي  لضػػػػػ    دإلػػػػػا      ػػػػػا عع عػػػػػ     ملتػػػػػ  بعع ػػػػػ  

 ب  ج  ل  يل
اإلاوعغب ب  اإلسع ؽ اإل   و د ا    ف ت ععغ اآلل     اد ل  ل   إلمل ا ا   عا 

 اإل ع   رنوع   و   ع          اإل   ا  غ ف    عا    ا      ل      ا    ا اإل  
ي  ت   إ  ا   ب  عغ عا   و ع   اإلعالا  ت تاط   ع    اإل    عا  ا ض ا ا   تلجع    ري و

 ا  ص     عع  اإللو     ن ا    ل  اآل  لللل
  عا د ت     إلال ض عع ع       ع    ن  عغ ت        اا  إلذإل    ف اإلمل ا ا 

 ل ص ا   ضععا ت تاط   إلسع ؽ اإل   و  ا ض اي إلعالا ا صععال
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  "الممنوعات الثقافية"واأللفة االجتماعية: -3
 بععػػػػػػػ   ػػػػػػػةف اعصػػػػػػػ اا بعػػػػػػػ  ت  عػػػػػػػ   وػػػػػػػ  ايف ػػػػػػػ ع    اإلػػػػػػػ  تو ػػػػػػػس  وػػػػػػػ  
اإلسػػػػػػع  ع      ايف ػػػػػػ    اإلسػػػػػػعاعا  ػػػػػػ ري عػػػػػػغ  ضػػػػػػ   ي بػػػػػػ   ػػػػػػ  "ايفمػػػػػػ  بعا اد ل  بعػػػػػػا" 
بعع ػػػػػػػ    ػػػػػػػ ف ي ػػػػػػػ ؿ "اد ػػػػػػػلو  ا"  "ا ـ اإلو   ػػػػػػػا"للل   عػػػػػػػم   ل ػػػػػػػ   ػػػػػػػ    يػػػػػػػ    ػػػػػػػ ا 

 ػػػػػػلع ل    ػػػػػػ    ػػػػػػ  عػػػػػػغ  سػػػػػػل ج   د  سػػػػػػ غ ادعػػػػػػملاج   ػػػػػػ  إ   اعػػػػػػن  ػػػػػػ إل ؼ د   ػػػػػػ  اد
   ج  ب   اإل       اإلل اع    اإلسع  عا اد ل  بعا اإلسعاعال

 شن ػػػػػ  تمػػػػػاع  ملإلػػػػػ    إلمػػػػػل  اإلػػػػػذي  سػػػػػل ن  ػػػػػ ري إ  اإل ػػػػػريـ اإلاػػػػػذيل    يػػػػػ  
إف ا ػػػػل   بعػػػػ   ػػػػذي ا ػػػػ ؿ   ػػػػ ف  ا ػػػػا مم يولػػػػ  اإل  سػػػػعا هلػػػػذا اإلو ػػػػ  اإلع  ػػػػ  تل ػػػػ ع  

ا إل ػػػػػػا  ػػػػػػن اإلع ػػػػػػظ اإلاػػػػػػذيل    ػػػػػػن  ػػػػػػ  ا اإل عػػػػػػ   ت ػػػػػػ اا اد ػػػػػػل  ع   ع ػػػػػػغ  يػػػػػػ ع  ػػػػػػ 
 امبػػػػػػ  ايل ػػػػػػ   ػػػػػػذا اإل ػػػػػػ   إ  اإلل اعػػػػػػ  اإلسػػػػػػع     ػػػػػػ  لػػػػػػريؿ ا ػػػػػػللغا    إل ػػػػػػ ظ  ذ  ػػػػػػا  

  عغ  ل  ا ا    إ   ف   ات   لا    حغ    اإلو  يل
 رابعا: اللغة اإلعالمية وتشكيل الصور الذ نية:

"إف اإلعالػػػػػػػػا إلعسػػػػػػػػ  جمػػػػػػػػ   ا ػػػػػػػػ   جت ػػػػػػػػ  اإل  ػػػػػػػػ     إل   ػػػػػػػػ  اإل  ػػػػػػػػععا اإلػػػػػػػػ  جت ػػػػػػػػ  
 1اإل    ا   تس    و تم ع  اإلسع ؾ اعيس  "

شن ػػػػػػػ  اإل ػػػػػػػ ؿ  ػػػػػػػ ف اإلالػػػػػػػ ض ا    ػػػػػػػ   ػػػػػػػ  ت  عػػػػػػػ  ايف ػػػػػػػ ع    و   ػػػػػػػ    
اعبػػػػريـ  ػػػػ  اإللػػػػ    بعػػػػ  اف  ػػػػ ا  تمػػػػ ع  صػػػػ ا مل  عػػػػا  صػػػػ ا دن عػػػػا بػػػػ     ػػػػ ع  ػػػػ  

    جمل ن  و   حن  ملإل ل
اإل ع ػػػػػ   و   ػػػػػ    اعبػػػػػريـ هلػػػػػ  صػػػػػ ات ف  ػػػػػ  اإل  ػػػػػ  :   ػػػػػ    ػػػػػ إل  ب     ػػػػػ   
  إل وػػػػػ     ػػػػػ   ع ػػػػػا   ػػػػػ    ػػػػػ ؿ   يفػػػػػ ف   ضػػػػػ  تسػػػػػ ن    ت  ػػػػػ  تػػػػػملؾ و     ػػػػػ  جم  بػػػػػا 
 ػػػػػػػ  ادي ا بػػػػػػػػ   و مل ػػػػػػػػ   ػػػػػػػ   ػػػػػػػػ  ايفػػػػػػػػل ع   اإلسػػػػػػػ  ن   مػػػػػػػػملؾ  ع ػػػػػػػػ  ا  ؿ     ػػػػػػػػ  

   اإل ػػػػػػػ       ػػػػػػػ   ػػػػػػػعا ارنػػػػػػ يب   ل صػػػػػػػا و   ػػػػػػػ    اعبػػػػػػريـ   صػػػػػػػ       ػػػػػػػ    دت ػػػػػػ ؿ
 2  ص    سل اريل
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حػػػػػػػػػ      ػػػػػػػػػ    اعبػػػػػػػػػريـ و اإلػػػػػػػػػ    ايفو صػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػ    ع ل ػػػػػػػػػ  و ت   ػػػػػػػػػن  إل ػػػػػػػػػغ
ايفوػػػػػػ اؼ  ايفوع  ػػػػػػ    ا  ػػػػػػ     مػػػػػػ     ػػػػػػػملج     الوػػػػػػغ بػػػػػػ  ايف  ػػػػػػ بعا  ا عػػػػػػػ    إ  
  حعػػػػػػا  صػػػػػػا    ع ػػػػػػ  ت  ػػػػػػ  بػػػػػػ  ع ػػػػػػغ    جعػػػػػػا  غا  ػػػػػػا إلل  عػػػػػػ  اإل عػػػػػػ  ن  ع إلال ػػػػػػ  

ل صػػػػا  تػػػػذ   هبػػػػ   وعػػػػغا بػػػػ   لريععػػػػ   اعبػػػػريـ ايفلوػػػػ اؼ بعع ػػػػ    ػػػػ  ا  ػػػػا ت سػػػػ  ا 
 و   ا ع   لريعع   ايف  ا اعبري عا اإلغ إلعا  اإل ص عا      بع  حغ   الل

   ػػػػػذ اإلسػػػػػاوع ع    ػػػػػ  اإل ػػػػػ ف اإلومػػػػػ      ب ػػػػػغ اإل ػػػػػ  ع ف ا     عػػػػػ ف  مػػػػػ   
غ حػػػػػ    ػػػػػرب إ  ابل ػػػػػ ؽ   ػػػػػع ج ت سػػػػػ ي إلل ػػػػػ ا     اإل ػػػػػ  عا   حػػػػػ  ا  ػػػػػع ج افغ ػػػػػ

 ا  ع ج اإل ص   اإلل ععغي إل   ا ا لا ا :    ع ؿ   ملا           يف ملا ؟
  ػػػػػػػػ  اآلف  لل ػػػػػػػػ  س ا  ػػػػػػػػ     ػػػػػػػػن اإلل ععػػػػػػػػ     ػػػػػػػػا   ػػػػػػػػرب و اإلل ػػػػػػػػ ا   اعلا ا ػػػػػػػػا 
  إل د ػػػػػػػ   ايفل ػػػػػػػغب ا     عػػػػػػػا    صػػػػػػػا   ا لاػػػػػػػ ا تاػػػػػػػ  حػػػػػػػ ؿ ا   ػػػػػػػ ا اإلل سػػػػػػػ  ا  

 1ل  عت اإل   ب ايفلل اب ا      ب غ ذ    ايف ا  اإل  تسللغـ إل
إف اإل ع عػػػػػػا اإلػػػػػػػ  يػػػػػػػ  هبػػػػػػػ   تال عػػػػػػػا اعبػػػػػػريـ اإلالػػػػػػػ يب إلسػػػػػػػ  ط اإلػػػػػػػ  عس اإل   ػػػػػػػ   
"تم  شعسػػػػػػػ  "  ت مػػػػػػػ  إ  حػػػػػػػغ  اػػػػػػػ  بػػػػػػػ  اإل  ػػػػػػػ  اآللػػػػػػػ  و  سػػػػػػػ حا ا حػػػػػػػغا  

"   ع ػػػػػػػ دي تم   عسػػػػػػػػ  "اإلسع  ػػػػػػػعا      ا اعبػػػػػػػريـ و صػػػػػػػػع  ا اإل ػػػػػػػ اا اإلسع  ػػػػػػػػ    
  ا عػػػػػػػا اإلمػػػػػػػ ععا ا حػػػػػػػ  إ  ععػػػػػػػ ج اإل ػػػػػػػ  ب ػػػػػػػ ف حػػػػػػػ  ا  ػػػػػػػس اإل   ػػػػػػػ  اإلمل ػػػػػػػعا ا 

 اإلمو ج و اإلال ج ل  
يفػػػػػ ملا ؟  ف اعبػػػػػريـ اإلالػػػػػ يب ي ػػػػػ  إإلػػػػػع   صػػػػػ اب  بػػػػػع  ملإلػػػػػ  اإلاعػػػػػغ اإل ػػػػػال  اإلػػػػػذي 
يػػػػػػػ   بعػػػػػػػ   ػػػػػػػرب   ادوػػػػػػػ   اإلسػػػػػػػ  ع ض  ػػػػػػػ     بعػػػػػػػ  بريع تػػػػػػػ   ػػػػػػػن إ ػػػػػػػ ا ع     ا ػػػػػػػ  

  صوػػػػػا ايفمػػػػػ ا ا و  ػػػػػ   تمع   ػػػػػع    ع     عػػػػػ صن حعػػػػػ   اا ػػػػػ  بسػػػػػ        ا ػػػػػ   
ا يفاعػػػػػ   إلػػػػػ    جنعػػػػػس  حػػػػػغي   ف   ايػػػػػ  لل  جػػػػػ ب ي ػػػػػ  اعبػػػػػريـ اإلالػػػػػ يب صػػػػػ اب  لع ػػػػػا 
بػػػػػػػ  " ايف ػػػػػػػ ؿ " اإل عػػػػػػػ    ػػػػػػػةملا  ػػػػػػػ     لػػػػػػػ ت ا   لجػػػػػػػرب    بػػػػػػػ  اإل سػػػػػػػ    ايف سػػػػػػػغ   لل 
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 لسػػػػػ       ؿ اإلوػػػػػ   بعػػػػػ  اإللػػػػػرب   ػػػػػ  بريعل ػػػػػػ   ػػػػػ     ػػػػػ   ػػػػػو   وضػػػػػ   إ  وػػػػػػ    
   لػػػػػػػػ ت ا    ػػػػػػػػ    ي  ػػػػػػػػ  ي ا عجػػػػػػػػ  لل  عمػػػػػػػػ   شػػػػػػػػوا  بععػػػػػػػػ  لل    ػػػػػػػػ  تم  شعسػػػػػػػػ     

 1  عا          اعبريـ "
 إلوػػػػػ  اإلو ععػػػػػا اإلػػػػػ    هبػػػػػ  إ ػػػػػ  ط    ػػػػػ  ب  ػػػػػ   إبري عػػػػػ   ي ػػػػػ    ػػػػػ د يلػػػػػ     

"إل ػػػػغ   ػػػػن ب  ػػػػ   و حػػػػ ؽ اإلوغ ػػػػا   اإلمل عػػػػ  بعػػػػ  شل ػػػػ    ػػػػ    ػػػػرب جنػػػػ    بػػػػ    
 ػػػػػػػ    ت ػػػػػػػ ا إ ػػػػػػ ا عع   وعلػػػػػػػ   ػػػػػػػذي اإلغب  ػػػػػػا  ػػػػػػػغ    ع  ػػػػػػػع  هلػػػػػػ    ػػػػػػػذ اإلاغا ػػػػػػػا  بػػػػػػ  

 ت ػػػػ ع ل  عععػػػػ  بعع ػػػػ  اإل ػػػػ ؿ  ف اإل ػػػػ   ا اإلال  عػػػػا عػػػػغ  ػػػػ ا  بعػػػػ  ا  ػػػػ   تاولػػػػ   إل ػػػػغ 
إلواػػػػ  اإلغب  ػػػػػا اع ػػػػ ا عععا  ػػػػػن ب  ػػػػ   بعػػػػػ   ػػػػ  ل   ل  عضػػػػػل    لػػػػ اب  ػػػػػ ف  مػػػػػ ا إ  
ا ػػػػػػػعس اإلسػػػػػػػع ا اإل عسػػػػػػػ ع عا   يػػػػػػػ    ػػػػػػػغا اإللػػػػػػػغل  اإلػػػػػػػذي  و ػػػػػػػ  و اإل عػػػػػػػ  ايف   ػػػػػػػ  

 ااع تػػػػػػ    عػػػػػػ     اإل ػػػػػػغ     حع ػػػػػػ     تػػػػػػ اب  ػػػػػػ ف إلل سػػػػػػع  ادبلػػػػػػغالا  اإلػػػػػػ  تػػػػػػغ   شػػػػػػ
شن ػػػػػ  و  ػػػػػ  ص      ػػػػػغ بجػػػػػ     ػػػػػ ف   شنسػػػػػ   ػػػػػ  ل ػػػػػ   اإلػػػػػذي    ػػػػػ   ا ػػػػػو     ػػػػػا 

 2 سغ   بع  صغ  
 خامسا: أبعاد التوصيف اإلعالمي:

تػػػػػػػػحي ي اإللوػػػػػػػػ    ايفسػػػػػػػػللغ ا إبري عػػػػػػػػ  جم  بػػػػػػػػا  ػػػػػػػػ  اإل  ػػػػػػػػ     ػػػػػػػػ   اإلسػػػػػػػػع ؽ 
  ت ػػػػ ع    إ    وػػػػ    لوػػػػغ ب تل  ػػػػ  و اإل ػػػػ  ي  اف ػػػػ ب      ػػػػ لا بعػػػػ  ملإلػػػػ    يػػػػ  شن ػػػػ

اإلاوػػػػػػػغ اد ل ػػػػػػػ ب   اإلاوػػػػػػػغ اإلسػػػػػػػع  إل     اإلاوػػػػػػػغ اإل ع ػػػػػػػ    اإلاوػػػػػػػغ اعبري ػػػػػػػ     االػػػػػػػ  
  اب ميػػػػػػ  و  ػػػػػػاط اإل صػػػػػػ  ايف   ػػػػػػ  يفللعػػػػػػ  اإل ػػػػػػ ا    ا حػػػػػػغا   إل ػػػػػػ  ميػػػػػػغي إ  

افػػػػػػغ ؿ   يػػػػػػ ي سنل ػػػػػػ        ػػػػػػت ايفوػػػػػػ    اإلػػػػػػ     و عػػػػػ  ايف ػػػػػػع ا اد ل  بعػػػػػػا  اإل    ػػػػػػا 
    ذي ا  و  ليع

 جدول من وضع الباحث يوضح المعايير الواجب توفر ا في التعابير اإلعالمية
 ايفو    ا  و  

                                                           
 45ايف  ن اإلس     ص  -1
ا   يل     م   ت  ا    ي     ب    اعبري عاح ج إ  ا ع       عس  عع         ااي -2

 75  74ص ص   3333  إلع ا با  اإل م   اإلل   ن
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 البعد االجتماعي
 

 اإلل ا   اد ل  ب  اإلمو ا اف و  اإلوربب لاإل ع  ا

 البعد السيكولوجي
 

ت ػػػػػػػػػػػػػػػػغ   اإلػػػػػػػػػػػػػػػػػذا   اإلربالب
  اآلل 

 اإلل ا ف اإل  س 

 البعد القيمي 
 

 اإللجغ غ اإللوا  ا ص إلا 

 البعد اإلعالمي
 

 ا   ا اإل ع ا اإل ع  ا اإلعال  ا

 البعد االجتماعي: -1
 ػػػػػػ  اإل  حعػػػػػػػا اد ل  بعػػػػػػػا  ػػػػػػػ ف اإل ع ػػػػػػ   اإلػػػػػػػ  يسػػػػػػػللغ    ت  ػػػػػػػ  إ  اآللػػػػػػػ    

 ش     ارن  عا     عاعا    غ تحي ي إ  اإل  ن    ايفو         إ  ا ط     ل
اد ل  بعػػػػػػا ايفللع ػػػػػػا عػػػػػػغ و ػػػػػػ  ي ػػػػػػ ب  ػػػػػػعاعا بػػػػػػ  إي ػػػػػػ  جنػػػػػػغ  ػػػػػػ ري  ف اإل  ػػػػػػ   

ا ص ػػػػػػ ؿ ايف إلػػػػػػ          ػػػػػػا  ػػػػػػ  شػػػػػػ بعا  ممػػػػػػ  رنوػػػػػػ  بريعػػػػػػ مي    ػػػػػػع  ع مي  جتػػػػػػ ي  ػػػػػػذي 
اإل  ػػػػػا  مػػػػػ هب  اداتعػػػػػػ ج  اإلمػػػػػ    ػػػػػػ ل اإل ػػػػػ     ػػػػػػ ن   سػػػػػحي إل ف بػػػػػػ   ػػػػػذي اإل  ػػػػػػوعا  
 ب   ػػػػ   ػػػػ  زنػػػػ ؿ   ف ايػػػػغ      و اجل ػػػػن   عػػػػغ يل ػػػػن اإلوغ ػػػػغ  ػػػػ  ا  ػػػػ  بػػػػ    ػػػػ  

  حيدل ا   ا    إل    ف يللع  ايو      ملإل  بع  اجل نل
إلػػػػػػذإل   ػػػػػػ ف اإللضػػػػػػ    اد ل ػػػػػػ ب  شن ػػػػػػ   ف  للػػػػػػذ    ػػػػػػ        ػػػػػػع     هل ػػػػػػ  
اإل ػػػػ  ن اإل مسػػػػ   اإلػػػػذي تسػػػػ   بععػػػػ  اإلغ إلػػػػا جب عػػػػن  ع  ميػػػػ    حي سػػػػ مي    اإل ػػػػ     ػػػػـ   ػػػػ  

     ػػػػ ف اإلل   ػػػػ   ػػػػ  اجل ػػػػن بػػػػ  ص  ػػػػ       تػػػػ  اإل مسعػػػػا     ػػػػ   وػػػػ ؼ  ػػػػ جل ن ايفػػػػغ 
اهلع ػػػػػػػ   اإل مسعػػػػػػػا      ػػػػػػػ   اجل ػػػػػػػن ايفػػػػػػػغ  اإلسػػػػػػػ ا ا    ػػػػػػػعا اإلال إلاػػػػػػػا  ػػػػػػػ    ع  ػػػػػػػا 
ا ل  بعػػػػػػػا  ا ػػػػػػػ ا ايفوػػػػػػػ    ميػػػػػػػغؼ إ  إ  ػػػػػػػ س  ػػػػػػػذي اإل  ػػػػػػػا ا ل  بعػػػػػػػ  إل ػػػػػػػ  تسػػػػػػػ    

   و إلعا و اإلا  ل  اد    ا اد ل  ب ل 
وػػػػػػػػػا   إف ت صػػػػػػػػع  اد ػػػػػػػػػ  اإلػػػػػػػػػذي  ػػػػػػػػػ ل      ػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػ بعا زنلػػػػػػػػػ س إ    ا 

" زن ػػػػػ  و صع تػػػػػ  شػػػػػ  ا  ػػػػػعاعا د  ػػػػػغـ  صػػػػػ  هب  سػػػػػو ا ػػػػػةصريؽ  صػػػػػ  "اإل   إلػػػػػا ايف
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 إلعسػػػػػ  و صػػػػػ حل اجل ػػػػػن   ػػػػػ   إملف  عػػػػػ  شن ػػػػػ   صػػػػػ  اد ػػػػػ  اإلػػػػػذي  ػػػػػ ل      ػػػػػا 
 ػػػػ  اإلع ػػػػظ اإلػػػػذي زن ػػػػ    ػػػػع ا اجل ػػػػن  زنػػػػغ  ػػػػ  ادحنػػػػ اؼ ا ع ػػػػ     ػػػػ  شػػػػ بعا؟   ػػػػ 

  ع     ي  ب اجل ن اإلسعاعا؟ زن   و اإل ع  ملات    ع ا اإل    ايفو   زن
   ػػػػ ؾ اإلوغ ػػػػغ  ػػػػ  اإل ػػػػ ا    اإل ضػػػػ    اإلػػػػ  ولػػػػ س إ  إبػػػػ  ب ي ػػػػ  ب  عػػػػا   ػػػػ ري 

 ػػػػػ  اإلع ػػػػػظ اإلػػػػػذي     ػػػػػ  اإلمػػػػػل  اإلػػػػػذي  وػػػػػ    ػػػػػ  إب عػػػػػا؟  ػػػػػ   سػػػػػ غ  ػػػػػ ري  ف   ػػػػػ 
يضػػػػػػن إلػػػػػػ     عػػػػػػا   لػػػػػػ ج بعع  "   عػػػػػػا  وػػػػػػ ؽ"؟  د  ػػػػػػحي   ملإلػػػػػػ  بعػػػػػػ  ي سػػػػػػعل    وعػػػػػػ  

 ت  بع  اد ل  ب ؟
عػػػػػػػا  ػػػػػػػ  اعشػػػػػػػ  د  اإلػػػػػػػ  ولػػػػػػػ س إ    ا وػػػػػػػا  إبػػػػػػػ  ب  ػػػػػػػاط  حػػػػػػػ   ػػػػػػػذي  

تل  ػػػػػػػ  اإلغعػػػػػػػػا و ا ػػػػػػػللغاـ اإللوػػػػػػػػ     ايف ػػػػػػػ ع    ايف   ػػػػػػػػاا   اإلػػػػػػػ  و ػػػػػػػػ   ضػػػػػػػػ  ي  
عع عػػػػػػػػ   و ػػػػػػػػ    ػػػػػػػػع ا ا ل  بعػػػػػػػػا    ػػػػػػػػذا   ػػػػػػػػ  د شن ػػػػػػػػ   ف  ػػػػػػػػ ا اإل ػػػػػػػػ ا   ف   ػػػػػػػػغ 

اإلوعػػػػػػػػـ   ايفلع ػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ  اإل ػػػػػػػػ     بعػػػػػػػػ  جمػػػػػػػػ  ن اإلعالػػػػػػػػا اإلو  عػػػػػػػػا  اهلع ػػػػػػػػ   ايفلل ػػػػػػػػا و
 اد ل  بعا  اعيس يعا ايفللع ال

 البعد السيكولوجي:-2
و  ل هبػػػػ  "إل ػػػػ   ع ػػػػا ع ميػػػػ   صػػػػ ا إلاللػػػػ   1Yvonne Oswaldتمػػػػ  اإلا ح ػػػػا  

 Every Word Has Power, switch on your language and   ػػ ل حع تػػ  

turn on your life"" ف اإل ع ػػػػػػ   اإلػػػػػػ  يسػػػػػػللغ    تلضػػػػػػ   ص عػػػػػػا  ػػػػػػعاعا   
  ل ضػػػػػا     ػػػػػ ؾ  ع ػػػػػ   تسػػػػػللغـ تلضػػػػػ   ص عػػػػػا ارن  عػػػػػا   ت وػػػػػا    ػػػػػ  و ا ػػػػػ إلعل  
تحي  ػػػػػػ ف إ ػػػػػػ  إ  ح إلػػػػػػا ي سػػػػػػعا  عػػػػػػغب     ػػػػػػعاعا  ػػػػػػع ا    ف اإل ػػػػػػ   إملا  اا   ف  الػػػػػػ   ػػػػػػ  

 حع ت  د  غ  ف  ال  اإل ع    اإل   سللغ    إملا   ي  و    دد   عاعال

                                                           
 ل   عا ص ا مل  عا   لا ب و اإلربجما اإلعال  ا اإلو اعا   لا ب و  حي سا إللوعع  اإل    ع    -1

  إل    ع ا ع مي   اإل   ض  ايف ع ا اإلو  عا اإلسو   ا    لاا       ا   ف     اإلغ اإللغا س  اي    ل ج: 
 2009اإل اوا ا     
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اإلعسػػػػػ  بعػػػػػ  اإل ػػػػػ    ف  سػػػػػ    و  ابل ػػػػػ  ا بعػػػػػ  ايف ػػػػػ ؿ اإلسػػػػػ      يػػػػػ   ػػػػػ   ػػػػػ  
ا   عػػػػػػا اد ل  بعػػػػػػا إملا  ػػػػػػ ف    ػػػػػػن اميػػػػػػ ـ و اجل ػػػػػػن إلسػػػػػػا     آللػػػػػػ    بعػػػػػػ  اإلػػػػػػ    
 ػػػػػػػ   ف  ػػػػػػػػذي اإل  ػػػػػػػػا د تل  ػػػػػػػػ  مليػػػػػػػ  ادحنػػػػػػػػ اؼ اد ل ػػػػػػػػ ب  إد  ف ي ػػػػػػػػ ا  اجل ػػػػػػػػن 
اإلسػػػػػػعاعا تريح  ػػػػػػ     د تعػػػػػػل س هلػػػػػػ  اإلوػػػػػػذا و  ػػػػػػ     عػػػػػػ     ػػػػػػذا عػػػػػػغ  ػػػػػػ و س بعػػػػػػ  

 اتػػػػػػػ ان  اإل  سػػػػػػػ   نػػػػػػػ    ل ػػػػػػػغ ف إ  اعشػػػػػػػا ع اإلوػػػػػػػ ص   ا  ػػػػػػػ ي   ت ػػػػػػػغ     إلػػػػػػػذ امي 
   ا  ػػػػػػػػػ ف  ػػػػػػػػػ إل    اد ل ػػػػػػػػػ ب    عػػػػػػػػػغ   ػػػػػػػػػ     ملإلػػػػػػػػػ  إ  ادحنػػػػػػػػػ اؼ  ف اجل ػػػػػػػػػن 

    ض    إل     اب     وع ال 
 البعد القيمي: -3

تولػػػػرب اإلعالػػػػا تواػػػػ ا بػػػػ  عع ػػػػا  وع ػػػػا   عػػػػغ تو ػػػػس إ ػػػػغ  إل  ع   وع ػػػػا     ػػػػ  د  ػػػػغ 
ادبلاػػػػػ ا  ف تل ا ػػػػػ  ص   ػػػػػا اإللواػػػػػ   ػػػػػن اإل ع ػػػػػا حػػػػػ  تػػػػػحي ي   ا ػػػػػ  بعػػػػػ    ف  حيلػػػػػذ  وػػػػػ 

   ض     ل
 ي ػػػػ  ايف ػػػػػ ؿ اإللػػػػ يل: ب ػػػػػغ   اشػػػػػلغ ا  ػػػػ ا بعػػػػػ     ػػػػػ  ب  ػػػػ    و شػػػػػ    ػػػػػ ا  

   ا ػػػػػ  صػػػػػع ل  : "   ػػػػػغ ي    ػػػػػ ا    ص  ػػػػػغا    علػػػػػعريلل  يػػػػػ   عػػػػػ ؿ هلػػػػػ :  ػػػػػ   ف 2004
 ش عغا  ش عغا  ش عغا"

باػػػػػ اب ا ػػػػػلغب   ع ػػػػػ  اإل احػػػػػ  ايفوػػػػػ   اإلغ  عػػػػػا اإلػػػػػ  شن   ػػػػػ   ف ميػػػػػ    ػػػػػغاف     ػػػػػ 
 ػػػػػ   سػػػػػع   وػػػػػ ؼ عع ػػػػػا  ػػػػػذا اإل ع ػػػػػا      يػػػػػا صػػػػػ حا  ل  ملإلػػػػػ    ػػػػػ ؼ اإل  ػػػػػ  بػػػػػ  
اإل  ا ػػػػػ   ايف  صػػػػػغ  اإلػػػػػ  عػػػػػغ د تل ا ػػػػػ   ػػػػػن اإلل ػػػػػ زن   اإلوع عػػػػػا    ػػػػػن ملإلػػػػػ   ةنػػػػػ   ػػػػػلحيض 

 ػػػػػػ    يػػػػػػ   ا ػػػػػػا      ل ػػػػػػ  يفػػػػػػ    ع ػػػػػػ  ب ػػػػػػغ ايفلع ػػػػػػ   جتوع ػػػػػػ   لضػػػػػػ    ف  ػػػػػػن ع  ع ػػػػػػ   
  ا       ي ا       سن ع       غاؼل

 البعد اإلعالمي: -4
   ػػػػػػػػ  رنػػػػػػػػ   ف ت ػػػػػػػػ ف اإل ػػػػػػػػع  ا اإلعال  ػػػػػػػػا  عع ػػػػػػػػا  توػػػػػػػػرب   ػػػػػػػػ اب شػػػػػػػػ  عا بػػػػػػػػ  

  ػػػػػ    ػػػػػا   يعػػػػػا  ايف  ػػػػػـ    د تلضػػػػػ    ي يػػػػػ ع  ػػػػػ  اإللضػػػػػعع     تالعػػػػػعط اإلػػػػػ  ي اإلوػػػػػ ـل
صػػػػػععا إلع جل ػػػػػن  ػػػػػ ال    يػػػػػ   ػػػػػ  رنػػػػ   ف توػػػػػرب  ػػػػػذي اإل ػػػػػع  ا اإلعال  ػػػػػا بػػػػػ  اإل ػػػػع  ا 
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  ػػػػػغا   ػػػػػ       ػػػػػغا ا ل ػػػػػ  ي اي ريعػػػػػ   ػػػػػ  عػػػػػع     عػػػػػال    ع ػػػػػ  ا إ  ملإلػػػػػ   ػػػػػ  
 اإلض  اي  ف ت  ف  ذي اإل ع  ا      ا ح ع ال 

اي ػػػػػػ   عػػػػػػ    اإللواػػػػػػػ  بػػػػػػ  ايف    ػػػػػػػا و اإلوػػػػػػ اؽ    ال يسػػػػػػػل ف  اإلمعمػػػػػػ ف  ػػػػػػػ   
 اف  ػػػػػػػػػػ ب اإل    ػػػػػػػػػػا    ػػػػػػػػػػ ع ػػػػػػػػػػ ا  إلا ا ػػػػػػػػػػا  لع ػػػػػػػػػػا:   ػػػػػػػػػػ  )ا  ػػػػػػػػػػ ا  حسػػػػػػػػػػ  ع ػػػػػػػػػػ ب 

 BBC حسػػػػ  ع ػػػػ ب   اإل ػػػػ دلا     عػػػػا    ػػػػ  ) CNN   حسػػػػ  ع ػػػػ ب ا لجػػػػ  ف)
   1اإلرب   يعا

 اي ػػػػػػ   ػػػػػػذإل   عػػػػػػ     صػػػػػػ  ا اا ػػػػػػ  اإل عسػػػػػػ ع عا  ػػػػػػ   اإل  ػػػػػػ ا  اإلسػػػػػػ إل ا 
ا اا ػػػػػػػػػ  ايفل ػػػػػػػػػ  ع ) CNN)ا اا ػػػػػػػػػ  ا لعػػػػػػػػػا    و ع ػػػػػػػػػ ب  اإلػػػػػػػػػذ  :   سػػػػػػػػػ  اف  ػػػػػػػػػ ب

  2)ا اا   ايفل   ع بعع    BBC ع  ب    و بعع  
 د  غؿ ملإل  بع   ف    ؾ احنع  ا إبري ع  تضاط   صعل  ادبلا اا  اع غ  إل  عا 
 اإلسع  عا  اإل    عا  ا ض ا ا و    جمل ن  بع  ابلا ا  ف    يم غي و       اعبريـ 

 ل      يب ب  سا إلعا عا اإل    عا  اإلسع  عا  ادعل    ا اإلس  غب و اجل ن
 خاتمة: 

اإلعالػػػػػا اعبري عػػػػػا   ع ػػػػػا اإل ػػػػػعا   إلسػػػػػع ؽ اد ل ػػػػػ ب   اإل  ػػػػػ و اإلػػػػػذي يػػػػػ ا   عػػػػػ   
"  إلعالػػػػػا تل عػػػػػ    ع ل ػػػػػ  ايف  عػػػػػا إل    ػػػػػا     حضػػػػػ اب  ل عػػػػػ ب    ػػػػػ  ت ا وػػػػػ     تريشػػػػػ  
اإل ع ػػػػػػػا  د توػػػػػػػ   اإلعالػػػػػػػا   اب     ػػػػػػػا    حضػػػػػػػ اب   ػػػػػػػ  ت ػػػػػػػات جمػػػػػػػ    صػػػػػػػ ا  تسػػػػػػػللغـ 

  3إلل  ع   و  ايف   ن إلعس إد"
إلػػػػػػعس  ػػػػػػ  اإلعسػػػػػػ    ػػػػػػ  اإللوػػػػػػ    اعبري عػػػػػػا بػػػػػػ  اد غ  إل  عػػػػػػا اعبري عػػػػػػا اإلػػػػػػ  
تلا   ػػػػػػػػػ  ايفحي سػػػػػػػػػا اعبري عػػػػػػػػػا   اإلػػػػػػػػػ  رنل ػػػػػػػػػغ ادبري عػػػػػػػػػ ف و جتسػػػػػػػػػعغ   حػػػػػػػػػ  ت ػػػػػػػػػ ف 

                                                           
       1حس       اإل     يل  ف    اب اإل  اب :ايفم غ اعبري     ض ل اإل اعن        ط  -1

 135  ص 2008 اا    اإل حغب اإلو  عا  
 135ايف  ن اإلس     ص  -2
اإل مح  ب ي      اإلعالا  ب   اإلعس ف  اعبريـ و ايف   ا اإلو  عا  و  ل ج: اإلعس ف اإلو يب  باغ -3

 ل36  ص2007 إش  إلعا اإللع                اا    اإل حغب اإلو  عا  
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مم ا ػػػػػل   اعبري عػػػػػا  ل ا  ػػػػػا  ػػػػػن اإلسع  ػػػػػا اعبري عػػػػػا ايفلا ػػػػػ ب   علج اػػػػػ ا   ػػػػػ  اإل ع  ػػػػػا  
   ل    ا    عا ح ا  اإلا ا ال

د ي  ػػػػ    ضػػػػ   ف اعبػػػػريـ اإلوػػػػ يب  وػػػػ    ػػػػ  تاوعػػػػا يفػػػػ  ت غ ػػػػ    ػػػػ د     ػػػػ   ي ػػػػ 
ا ياػػػػػ ل اإلو يفعػػػػػا  ػػػػػ   وع  ػػػػػ     لاػػػػػ ا    عػػػػػا ايف مػػػػػ   اإل ػػػػػع  ا  ا ع عػػػػػ   اإلػػػػػ  ت  ػػػػػ  
 اا  ػػػػػػػ      ػػػػػػػ  جنػػػػػػػغ  ف اإلل ػػػػػػػغي    ػػػػػػػ  و اإلل  ػػػػػػػ     ػػػػػػػل ريإلعا    عػػػػػػػا جتػػػػػػػ   ايفوع  ػػػػػػػا 

  عػػػػػا  ايف ػػػػػع عا  إ  اإلل ععػػػػػ  اعبري ػػػػػ   ا ػػػػػرب  ػػػػػ  ا ا ػػػػػ  اع غ  إل  عػػػػػا   اإل    ػػػػػا اإلال
 ا   غ  ايف   ب  اإلذي  ل      ن اإل اعن ا  ع  ل

   ع ػػػػػػ  ا إ  ملإلػػػػػػ   ػػػػػػ ف فػػػػػػ ل  وػػػػػػ  اإل  ػػػػػػ    اعبري عػػػػػػا إ  اإلمل ػػػػػػا ا   عػػػػػػا 
إلعلوػػػػػػػ    ا   اعػػػػػػػا عػػػػػػػغ    ػػػػػػػ   و ػػػػػػػ  اإلوغ ػػػػػػػغ  ػػػػػػػ  اإل ػػػػػػػع   ا  وػػػػػػػ   اإل    عػػػػػػػا اإلػػػػػػػ  عػػػػػػػغ د 

 اإل ع  لت سج   ن  ع ع   اإل   و   
 ػػػػػػ  شن ػػػػػػ  اإلل اعػػػػػػ  إإلعػػػػػػ  و للػػػػػػ ـ  ػػػػػػذا اإلا ػػػػػػم  ف اإللواػػػػػػ ا  اعبري عػػػػػػا إلعسػػػػػػ  
 ا  ػػػػ  ح  ػػػػغب   ػػػػ    ػػػػ ا  ػػػػ  ت  ػػػػ   ا ػػػػغ  إل  ع       عػػػػ   تاوػػػػ  يف ػػػػع ا  ػػػػ  تلالعػػػػ  و ع  ػػػػ  

  اإلل    هل  و ب  ؿ  ي    ايفلع  ل
ا إف ا ػػػػػػػػللغاـ ايف ػػػػػػػػ ع    اإلػػػػػػػػ  تللػػػػػػػػ     ػػػػػػػػن إص ايػػػػػػػػ  اإل  ػػػػػػػػ و جتوػػػػػػػػ  ايفو فػػػػػػػػ

اعبري عػػػػػػػا ملا  عع ػػػػػػػا  ت ت ػػػػػػػن مبسػػػػػػػل ا   ا  ػػػػػػػ  حضػػػػػػػ ا     نػػػػػػػ  توػػػػػػػرب بػػػػػػػ  ل  صػػػػػػػعا 
 اجل ن اإل    عا  د تسل ا  ع اإل     اعا هل  ل  صع مي    ع ع   ايفو و  اإل   ول

 



367 

 ترؤيت قيمي   :الصحافت المكتوبتفي  ضوابط نشر الجريمت

 يلبجير أ. نورالدين                                              
 جامعت سكيكدة

 :ملخص

تعاجل ىذه الدراسة ضوابط نشر مواد اجلردية يف وسائل اإلعالـ، لكن وفق رؤية 
قيمية شاملة، منضبطة بادلبادئ ادلرجعية واددات القانونية وادلعرفية، حيث رصدت رلموعة 

أو مرحلة من مراحل عملية النشر، فرصدت رلموعة من  من الضوابط ادلتعلقة بكل جزء
الضوابط ادلتعلقة بالرسالة، وكذا الضوابط ادلتعلقة بادلرسل، والضوابط ادلتعلقة دبصدر 
الرسالة، والضوابط ادلتعلقة بظروؼ النشر، والضوابط ادلتعلقة بوسيلة النشر، والضوابط 

تعلقة باإلرراج، وتر  الدراسة ضرورة التزاـ ادلتعلقة بطريقة الوصوؿ إذل اخلرب، والضوابط ادل
 عملية نشر مواد اجلردية بالبعد القيمي، حىت يسَت اتو  اإلعالمي يف االذباه االجيايب لو.

 

Abstract: 

      This study addresses the standards of broadcasting crime 

reports in the media from a global axiological vision obeying the 

referential principles and legal and epistemological 

requirements. It establishes a set of standards for each part or 

stage of diffusion. It is about standards relating to the following 

elements: message, sender, message source, diffusion 

conditions, diffusion means, how to access information and 

finally implementation. This study finds that the operation of 

crime articles diffusion must comply with axiological dimension 

so that the media content may be oriented positively. 

Keywords: Broadcast Standards; Crime, Axiological Vision. 
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 تمهيد
عد بالتوجهات القيمية واألرالقية، وت   يف أغلب حاالتويرتبط النشاط اإلنساين 

األنشطة ادلهنية مثاال عن ذلك، والنشاط الصحفي واحد من ىذه األنشطة، اليت تستند إذل 
منظومة رلقية، تتسع يف بعض اجملتمعات وتضيق يف البعض اآلرر، كما قد ترتبط بالدين 

تتدعم يف بعض اجملتمعات و  أو هبما معا، أو بالقانوف يف رلتمعات أرر يف رلتمعات، 
ىذه ادلنظومات اإلطار الضابط وادلهيمن على  ترب، وتعالشرؼ ادلهنية واثيقمدبجموعة من 

ت الرمسية يف ادلؤسساعمل تو احلاكم لسلوكات أفراد ادلهنة،  االنشاط اإلعالمي، كما أهن
عل النشاط الصحايف يسَت وفق رط منسجم مع ما ىو سلتلف دوؿ العادل على ج

عالمية، كما تعمل بعض ادلؤسسات منصوص عليو من أحكاـ قانونية تضبط ادلمارسة اإل
نشاط الصحفيُت مع مبادئ مواثيق الشرؼ اليت تعاىدوا على ينسجم  ادلهنية من أجل  أف

 .نشاطهم دبا ديس حقوؽ ادلواطن ومصاحل اجملتمع ومؤسساتو وخباصة إذا ارتبط احًتامها،
ومصاحل ادلواضيع اليت تدرل يف النشاط ادلتصل حبقوؽ ادلواطن من  اجلردية إف

 ،1درجت الصحافة اليومية يف الفًتة احلالية على نشرىا بشكل دوري ومنتظم وقد ،اجملتمع

                                                           
 توصلت إذل ىذه النتيجة العديد من الدراسات نذكر منها: - 1
''اجلردية يف الصحافة اجلزائرية: ربليل مضموف أربار اجلردية يف جريدة الشروؽ اليومي''،  حليمة عايش: -

مذكرة مكملة لنيل شهادة ادلاجستَت)غَت منشورة(، نوقشت جبامعة منتوري، قسم علـو اإلعالـ واالتصاؿ 
 .2009-2008قسنطينة، 

دراسة مقدمة  دية يف الصحافة السعوديةزلمد بن سليماف الصبيحي، التغطية اإلعالمية لنشر أربار اجلر  -
للمشاركة يف احللقة العلمية اليت نظمتها كلية الدعوة واإلعالـ جبامعة اإلماـ زلمد بن سعود اإلسالمية، 

 ى.  1431زلـر  3حوؿ: نشر أربار اجلردية األرالقية وقضاياىا، 

 مصر، للطباعة والنشر والتوزيع، فتحي حسُت أضبد عامر، أرالقيات الصحافة يف نشر اجلرائم، ايًتاؾ -
2006. 

- Carolyn A. Stroman & Richard Seltzer, Media Use and Perceptions of Crime, 

Journalism Quarterly, Vol, 62, No, 1, spring, 1985. 
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ىاتو، من رالؿ التعرض نشر اليف عملية ولذلك رباوؿ ىذه الدراسة معاجلة جانب مهم 
 عند نشر اجلردية أو إذاعتها وبثها.لضوابط اليت ينبغي مراعاتو ل

تخوؼ من االنفالتات احلاصلة يف رلاؿ نشر الدراسة على الىذه تتأسس أمهية و 
قد سبس األفراد واجملتمعات يف رصوصياهتم، كما قد سبس ادلنظومة  اليت أربار اجلردية

 أمهية الدراسةكذلك القيمية، وتؤثر على نظرة األفراد لبعض ادلبادئ القيمية الراسخة، وَتربز  
ي والوسط ادلهٍت الصحفي عن بالنظر إذل طوؿ مدة النقاش الدائر يف الوسط األكاددي

اجلدو  من نشر أربار اجلردية، وإذل زيادة سبسك جزء كبَت من ادلؤسسات اإلعالمية 
، وىو أمر يدفع إذل ضرورة انضباط 1بتوسيع توظيف أربار اجلردية يف وسائلها اإلعالمية

على   سَت عملية نشر أربار اجلردية بادلبادئ القيمية، حىت يسَت رط نشر ىذه ادلواضيع
 .استقامة داعمة لنشر ادلواضيع األرر ، يف إطار ربقيق األىداؼ القيمية للمجتمع

اليت هتتم هبا وسائل اجلردية واحدة من أىم ادلواضيع تعترب : المشكلة البحثية
اإلعالـ ادلختلفة، وتنشرىا بأشكاؿ سلتلفة، إذ منها ما ي بث على شكل سلوكات زلبذة 

على شكل  ومنها ما يبثسلسالت ومسلسالت الرسـو ادلتحركة، يؤديها أبطاؿ األفالـ وادل
استطالعات عن حياة الفنانُت والشخصيات ادلؤثرة يف اجملتمع، كما قد يتم النشر بشكل 
مباشر من رالؿ سردىا كأربار،  وتعد الصحافة ادلكتوبة من أىم الوسائل اإلعالمية اليت 

ولقد كانت بدايتها مع انتشار الصحافة ''ها، تورل دلواضيع اجلردية حيزا معتربا من مساحت
مث أرذت سبتد إذل الصحف اإلربارية، نتيجة عوامل عدة،   ،2''الصفراء يف العادل الغريب

                                                           
 وقد أكدت العديد من الدراسات ىذه النتيجة،  انظر على سبيل ادلثاؿ: - 1
حليمة عايش، ''اجلردية يف الصحافة اجلزائرية: ربليل مضموف أربار اجلردية يف جريدة الشروؽ اليومي''،  -

 مرجع سبق ذكره.

مرجع سبق  زلمد بن سليماف الصبيحي، التغطية اإلعالمية لنشر أربار اجلردية يف الصحافة السعودية -
 .  ذكره

 نشر اجلرائم، مرجع سبق ذكره.فتحي حسُت أضبد عامر، أرالقيات الصحافة يف  -

- Carolyn A. Stroman & Richard Seltzer, Media Use and Perceptions of Crime, 

Journalism Quarterly, Op.cit. 
 .115، ص1960 عبد اللطيف ضبزة، أزمة الضمَت الصحفي، القاىرة: دار الفكر العريب، - 2
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بعضها مرتبط باجلمهور وقيمو، وبعضها مرتبط دبصلحة اجلريدة، ولقد كاف من آثار ىذا 
األربار، إضافة إذل زيادة  العمل على زيادة ادلساحة ادلخصصة ذلذا النوع من :االمتداد

االىتماـ بنشر أصناؼ عدة من اجلرائم، بعضها كاف حضوره يف وسائل اإلعالـ زلل نقاش  
كبَت، ومت زبصيص مواقع مهمة يف صفحات اجلريدة ذلذا النوع من األربار داللة على 

ردية نتساءؿ ، وأماـ ىذا التوسع يف نشر أربار اجلأمهيتو، بالنسبة للجريدة أو بالنسبة للقراء
عن حدود حرية نشر مواضيع اجلردية، عرب طرح التساؤؿ اجلوىري: ما ىي الضوابط القيمية 

 ؟يف الصحافة ادلكتوبة اليت تتحكم يف عملية نشر أربار اجلردية
 تحديد المفاىيمثانيا: 

: قبل ربديد مفهـو ادلنظور القيمي سنحاوؿ تقدًن تعريف القيممفهوم تحديد  -1
 للقيم:

تدؿ كلمة القيمة يف اللغة على عدة معاين، والقيمة مشتقة من الفعل قاـ  :لغة - أ
، ( ﴿فاستقيموا إليو﴾)سورة فصلت: دبعٌت: وقف وانتصب وبلغ واستو ، ويف قولو تعاذل:

، ويف تفسَته لقولو 1أي التوجو إليو دوف اآلذلة. وقومت الشيء فهو قوًن أي: مستقيم 
(، يقوؿ الرازي: ''أي أحكاـ قيمة، أما القيمة 3البينة:تعاذل:﴿وذلك الدين القيم﴾)سورة 

، وىو   قوالف: األوؿ: قاؿ الزجاج مستقيمة ال عوج فيها تبُت احلق من الباطل، من قاـ يقـو
 كقوذلم: قاـ الدليل على كذا إذا ظهر واستقاـ.

الثاين: أف تكوف القيمة دبعٌت القائمة؛ أي ىي قائمة مستقلة باحلجة والداللة، من 
 2قوذلم: قاـ فالف باألمر يقـو بو، إذا أجراه على وجهو.

ويف تفسَته لقولو تعاذل: ﴿دينا قيما﴾ يقوؿ الرازي أيضا: ''قاؿ صاحب الكشاؼ 
القيم فعل من قاـ، كسيد من ساد، وىو أبلغ من القائم، وقرأ أىل الكوفة ﴿قيما﴾ 

                                                           
 .36-35ـ،  ص1966 بَتوت، لبناف،  دار صادر،، 9زلمد مرتضى الزبيدي،، تاج العروس، ج - 1
 بَتوت، لبناف،  ، دار الكتب العلمية،5إمساعيل بن ضبادي اجلوىري،  تاج اللغة وصحاح العربية، ج -و

 . 217ـ ، ص2،1999ط
 .42، ص1981، بَتوت: دار الفكر، 3الرازي، التفسَت الكبَت ومفاتيح الغيب، ج - 2



 لبجَتي أ. نور الدين -----------------نشر اجلردية يف الصحافة ادلكتوبة  ضوابط

371 
 

كالصغر واحلوؿ والشبع   مكسورة القاؼ رفيفة الياء، قاؿ الزجاج ىو مصدر دبعٌت القياـ
. فعلى رأي الزسلشري صاحب الكشاؼ أف اإلسالـ دين يتضمن 1والتأويل: دينا ذا قيم"

 القيم.
ويف لساف العرب: ''القيمة: واحدة القيم ...والقيمة شبن الشيء بالتقوًن... وقّيم 

﴿فيها كتب قيمة﴾؛ أي مستقيمة تبُت  األمر : مقيمو، وأمر قّيم: مستقيم،...وقولو تعاذل:
احلق من الباطل على استواء وبرىاف، عن الزجاج. وقولو تعاذل:﴿وذلك دين القيمة﴾؛ أي 
دين األمة القّيمة باحلق، وجيوز أف يكوف دين األمة ادلستقيمة...والقّيم: السيد وسائس 

 2األمر،''.
استعملت كلمة القيم يف ارتصاصات معرفية عدة، وكل : اصطالحا - ب

 ، ومن أىم الرؤ  اليت قدمت لتعريف القيم: 3ارتصاص أعطى ذلا داللة اصطالحية معينة
القيم أغراض ورغبات واىتمامات وتفضيالت، أي أهنا أشياء وموضوعات  -

 مرغوبا فيها.

 القيم ىي ما يؤشر عليو اذباىات وسلوكات األفراد. -

 ات وأىداؼ.القيم غاي -

 القيم معايَت )قواعد( ربدد ما ينبغي فعلو من الفاعلُت يف الظروؼ اخلاصة. -

 4القيم معتقدات يتحدد من رالذلا اذباىات الفاعلُت. -

ونر  أف ىذه ادلنظورات قد انصرفت إذل االستدالؿ على القيم، وليس إذل تعريفها؛ 
عل دافعهم يف ذلك ىو زلاولة ألف التعريف يتطلب التطرؽ إذل كنو الشيء  وماىيتو، ول

                                                           
 .10، ص13ادلرجع السابق، ج - 1
)ب ت(، حرؼ  بَتوت، ، دار صادر،12جصباؿ الدين زلمد بن مكـر ابن منظور، لساف العرب،   - 2

، ص   .504-500ادليم، مادة قـو
 الربيع ميموف،نظرية القيم يف الفكر ادلعاصر بُت النسبية وادلطلقية، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،  -3

 .29،  ص1980اجلزائر، 
الدين عبد الفتاح إمساعيل، مدرل القيم إطار مرجعي لدراسة العالقات الدولية يف اإلسالـ،  سيف  - 4

 .58-56، ص 1999 القاىرة،  ادلعهد العادلي للفكر اإلسالمي،
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إثبات إمكانية دراسة القيم دراسة إمربيقية، لتخطي تلك االنتقادات اليت وضعها الرافضوف 
حاولت التطرؽ إذل ماىية  إلدراؿ القيم يف ادلناىج والدراسات العلمية. ومن التعاريف اليت

والقيمة معنوية وقد  القيم، تعريف عبد الرضبن عزي: ''االرتقاء، أي ما يسمو يف ادلعٌت،
يسعى اإلنساف إذل ذبسيدىا عمليا كلما ارتفع بفعلو وعقلو إذل منزلة أعلى... ويف منظورنا 

 .1''ما يعلو عن الشيء ويرتبط بالمعاني الكامنة في الدينفإف القيمة 
: سنحاوؿ أف ننطلق من التعريف اللغوي، إلعطاء فهم االجرائيالتعريف  -ج

﴾ صلد أكثر مشولية للقيم،  '' دبتابعة احلقل اللغوي دلفهـو ﴿قيمة﴾، وأصلها اللغوي ﴿ قـو
أف مفهـو قيمة يكوف ذا صلة دبفاىيم متعددة، مثل: قيمة الشيء، الثبات، التمسك، 

عدـ ادليل، دفع الباطل، القيادة و  االستقرار، الدواـ، االستمرار، البقاء، االستقامة، احلق
ستواء، التعديل للصحيح، الشموؿ، العـز والفعل ودواـ والسياسة، التقوًن االعتداؿ، اال

الفعل، اافظة واإلصالح، البياف والوضوح، االلتزاـ واإللزاـ، التماـ والكماؿ، األساس 
والضرورة، العماد والنظاـ، الدفاع وادلدافعة عن القيم واحلق، اجلماعة، الرغبة واالعتقاد، 

 دات ألمكننا تقسيمها إذل اجملموعات اآلتية:، ولو حاولنا أف نصنف ىذه ادلفر 2...''
 .اجملموعة األوذل: االستقرار، الثبات، عدـ ادليل، االستمرار، البقاء 

  :األساس، الضرورة، العماد، النظاـ، الكماؿ، احلق.اجملموعة الثانية 

 .اجملموعة الثالثة: االستقامة، االعتداؿ، اافظة، االلتزاـ، التمسك، الرغبة 

  .اجملموعة الرابعة: اإلصالح، الدفاع، ادلدافعة، التقوًن، دفع الباطل 

  اجملموعة اخلامسة: البياف، الوضوح، اإلسباـ. 

 ، تعرب عن رواص القيم كضابط منهجي حلركة األفرادونالحظ أف اجملموعة األوذل 
 رواص ىذا التصور، وتشَت اجملموعة الثانية إذلو  وتصوراهتم، وأساس حلدود ىذه احلركةو 

القيم كإطار مرجعي، كما تشَت اجملموعة الثالثة إذل رواص القيم كمنهج للسَت واحلركة، 

                                                           
عبد الرضباف عزي، دراسات يف نظرية االتصاؿ، ضلو فكر إعالمي متميز، سلسلة كتب ادلستقبل  -1

 .108، ص2003 لبناف،  وحدة العربية،، مركز دراسات ال28العريب رقم 
 .63سيف الدين عبد الفتاح إمساعيل، مرجع سابق، ص  -  2
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وتشَت اجملموعة الرابعة إذل رواص القيم كمبادئ إجرائية لنشاطات ىادفة ومنسجمة 
ورصائص اجملموعات الثالث األوذل، كما تشَت اجملموعة اخلامسة إذل رواص القيم  

 .1ىادفة ومؤثرةو  صبالية متقنةكمبادئ ألعماؿ فنية و 
وعليو فالقيم تشَت إذل ادلبادئ واألحكاـ اليت تستند إليها السلوكات، سواء عند 

أو كضابط ذلا، أو كمنهج وطريقة تسَت عليها، أو كمبادئ فنية وإجرائية االستمداد منها، 
 اخللق. دافعة ذلا إذل ربقيق أقصى قدر من اإلتقاف واالنسجاـ مع فعل ا تعاذل يف

: سنعتمد على تقسيم القيم إذل قيم فعالة وقيم أصيلة، استئناسا أنواع القيم -د
 بتقسيم مالك بن نيب رضبو ا لألفكار إذل أفكار فعالة وأفكار أصيلة.

ونقصد بالقيم األصيلة: القيم اليت يستمد منها األفراد ادلبادئ ادلتعلقة دبرجعيات 
 السلوؾ وضوابطو ومناىج سَته.

أما القيم الفعالة فهي القيم اليت يستند إليها الفعل ويستمد منها ادلبادئ ادلتعلقة 
 بفعالية سلوكاتو ومواقفو.

ونر  بأف ىذا التقسيم حيوي صبيع أبعاد القيم ورصائصها، فالقيم األصيلة تشمل 
 األبعاد الثالثة األوذل للقيم وىي:

  رجعيا لألفراد ولتصوراهتم.البعد األوؿ للقيم وادلتمثل يف كوهنا إطارا م 

   والبعد الثاين للقيم وادلتمثل يف كوهنا ضابط منهجي حلركة األفراد وتصوراهتم
 وأساس حلدود ىذه احلركة وىذه التصورات.

   أما البعد الثالث فيتمثل يف كوف القيم تؤسس دلنهج السَت واحلركة ومبادئ
 ذلك.

 قيم ومها:أما القيم الفعالة فتشمل البعدين األرَتين لل
  البعد الرابع للقيم وادلتمثل يف كوهنا مبادئ إجرائية زلددة لغاية حركة األفراد

 وأىدافهم، كما رمستها القيم األصيلة.

                                                           
نورالدين لبجَتي، ''اإلشهار يف يومية اخلرب، دراسة ربليلية من منظور قيمي''، مذكرة ماجستَت )غَت - 1

 .133-132،  ص 2009-2008منشورة(، جامعة األمَت عبد القادر للعلـو اإلسالمية، قسنطينة،
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  والبعد اخلامس للقيم ويتمثل يف ادلبادئ الضابطة للجوانب الفنية واجلمالية حلركة
 األفراد وسلوكاهتم، كما رمستها القيم األصيلة. 

على مشوؿ القيم؛ سواء  ةالقيمي الرؤية تأسست: ةالقيمي الرؤيةمفهوم تحديد  -2
، للمبادئ اليت يرجع إليها الفرد عند سلوؾ معُت، أو للمبادئ اليت تضبط حركاتو وسلوكاتو

أو ادلبادئ اليت ترسم لو منهج السَت واحلركة، أو ادلبادئ اإلجرائية اليت توصلت إليها ادلعرفة 
العادلية يف عصر من العصور جلعل السلوكات تتسم بالفعالية اإلصلازية أو الفعالية التأثَتية، 

، أو وىو هبذا التأسيس يسمح بازباذ معلم واحد سواء عند قياس الظواىر، أو عند ربليلها
الضوابط ادلتعلقة بنشر أربار يف دراسة  ةالقيمي لرؤيةعند ازباذ سلوؾ معُت، وبالتارل فا

 اجلردية تشمل: 
مرتكزات الضوابط؛ ونقصد هبا: اخللفية القيمية  احلديث عن: الجانب األول

 ادلؤسسة لضرورة الضوابط يف عملية نشر أربار اجلردية.
ونقصد هبا اإلطار ادلرجعي ضوابط، احلديث عن مصادر ال: الجانب الثاني 

ادلتضمن ادلبادئ ادلستندة للقيم األصيلة والقيم الفاعلة اليت يرجع إليها كمركز رؤية وكمنطلق 
 يف عملية نشر أربار اجلردية.

احلديث عن ضوابط النشر يف كل أجزاء عملية النشر، وليس يف : الجانب الثالث 
رؤية القيمية تشمل احلديث عن الضوابط ادلتعلقة اجلزء ادلتعلق بالصياغة، وبالتارل فال

بالرسالة، والضوابط ادلتعلقة بادلرسل، والضوابط ادلتعلقة دبصدر الرسالة، والضوابط ادلتعلقة 
الوصوؿ إذل  بظروؼ النشر، والضوابط ادلتعلقة بوسيلة النشر، والضوابط ادلتعلقة بطريقة

 .  اخلرب، والضوابط ادلتعلقة باإلرراج
ضرورة مشوؿ رلاؿ  علىأربار اجلردية ضوابط يف دراسة  ةالقيمي لرؤيةا تتأسس وعليو

مع ربط ذلك ادلرتبطة هبا، كل العناصر و  عملية النشرللكل العناصر ادلكونة ظاىرة الدراسة 
إذل معلم واحد ىو القيم، ، من رالؿ دراسة الضوابط مشدودة بادلفهـو الشامل للقيم

ادلرتبط بنشر  تية اليت يشغلها النشاط اإلعالمياادلعرفية وادلمارس ببسطها على كامل ادلساحة
 ةادلمارستتحكم يف و  ،، فنجعل القيم كالروح تسري يف بنية الرسالة اإلعالميةأربار اجلردية
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الضوابط ادلتعلقة جبميع أجزاء عملية النشر، وصبيع اإلعالمية، وىذا يدفع إذل ضرورة دراسة 
حلة التالية لعملية النشر واليت تظهر فيها اآلثار اإلجيابية أو السلبية مراحلو دبا يف ذلك ادلر 

 لعملية النشر ىاتو.
  نشر أخبار الجريمة ضوابطمرتكزات ثالثا: 

القواعد اليت تتأسس عليها دوافع إدراج حدود وضوابط  :نقصد دبرتكزات الضوابط
 لنشر أربار اجلردية يف الصحافة ادلكتوبة. 

: أف الضوابط ربقق سبتع ادلواطنُت حبرية الرأي والتعبَت، ذلك أف المرتكز األول - أ
الكثَت شلن ررج عن حدود ادلمارسة اإلعالمية، جيعل مبدأ ارتكازه ىو أحقيتو يف التمتع 
حبرية الرأي والتعبَت، مع أف ىذه احلرية ىي حق للجميع، وليس للصحفيُت فقط، وشلارسة 

دـ سلوكات األفراد، بُت شامت ذلذا وقاذؼ لذاؾ، ىذه احلرية بشكل مطلق يدفع إذل تصا
فيندفع األفراد وىم ديارسوف ىذه احلرية إذل الفوضى العارمة، اليت يغيب فيها القانوف حامي 
اجملتمع، وتغيب فيها السلطة، ورَبض ر فيها القوة، بينما الضوابط ىي اليت تعادؿ بُت األفراد 

التجاوزات اليت قد ربصل بسبب شلارسة ىذه  يف سبتعهم باحلريات، وتقي من الوقوع يف
احلرية، سواء على األفراد اآلررين أو على مبادئ اجملتمع وقيمو ومؤسساتو، يقوؿ فتحي 

احلق دل يشرع ليكوف وسيلة تفرض على الناس أضرارا فاحشة، أو تلحق باجلماعة الدريٍت: ''
بو التصرؼ فيو، بقطع النظر ضررا عاما...إذ ليس غاية احلق فردية رالصة حىت يطلق لصاح

عما يفضي إليو...وبذلك تكوف غاية احلق غاية اجتماعية، أي منظور فيها حق الغَت، 
 1وىذا ما نعنيو بالغاية ادلزدوجة للحق.''

: إقرار الضوابط ىو إقرار لتفوؽ العقل اإلنساين وسبجيد لو، المرتكز الثاني - ب
إذل رربات و  موعة من ادلبادئ العادلية،ىذا العقل الذي توصل بعد تضحيات كبَتة إذل رل

إنسانية ضخمة، وأدرؾ ضرورهتا، لذلك ال ديكن اليـو احلديث عن أي نشاط )يقـو بو 
صباعة من الناس يعيشوف ضمن رلتمع معُت، صغر أو كرب( ال ينضبط بأرالقيات معينة، 

                                                           
ـ،  2008فتحي الدريٍت،  نظرية التعسف يف استعماؿ احلق، مؤسسة الرسالة، دمشق، سوريا،   - 1

 .257ص
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و البعض ضد العادل )ومازاؿ يف رلاالت كثَتة( من احليف والظلم الذي يرتكب ولقد عاىن
اآلررين، بسبب غياب الضابط لتصرفاهتم، وغياب ادلبادئ اإلنسانية اليت ربكم أعماذلم، 

ذباه أىل مهنة الصحافة لوضع ؿ اليت ليس هبا قوانُت لإلعالـ، ولذلك الحظنا يف الدو 
مواثيق أرالقية ذلم، بل حىت يف الدوؿ اليت تضم ترسانة كبَتة من التشريعات اإلعالمية، 

ىل مهنة الصحافة هبا، ينظموف بُت احلُت واآلرر لقاءات لضبط مواثيق شرؼ، صلد أ
 يتعهدوف من رالذلا على احًتاـ أرالقيات معينة ذلذه ادلهنة.

: سبتاز األنشطة اإلنسانية بالتدارل، وىذا مرتبط حباجات المرتكز الثالث - ج
عل تأثَتات الناس لبعضهم البعض، وحاجات اجملتمعات لبعضها البعض أيضا، شلا جي

األنشطة متعدية، فقد يصدر موقف يف رلاؿ معُت دارل رلتمع معُت فتتعد  تأثَتاتو إذل 
دوائر أرر ، وقد تصل إذل الدائرة العادلية، وحبكم ارتباط النشاط اإلعالمي جبمهور 
عريض، ومؤسسات متعددة، ومراكز قرار كثَتة، ونظرا لقدرتو التأثَتية القوية، فإف األرطاء 

ترتكب على مستو  النشاط اإلعالمي تتعد  حدود الوسيلة اإلعالمية إذل دوائر   اليت
كثَتة، شلا يفرض التزامها بعدـ تعريض اآلررين ذلذه األضرار، وىو ما يؤسس لفرض 

 ضوابط على شلارساتو.
: إف النشاط اإلعالمي ىو نشاط ظهر يف الغرب، وارتبط المرتكز الرابع - ح

بالضوابط احلقة، ويف ىذا اخلضم بات احلديث عن الضوابط بنظريات غربية، دل تلتـز 
 ادلستمدة من التوجهات القيمية أمرا ضروريا.

 نشر أخبار الجريمة ضوابطمصادر رابعا: 
 : منيز بُت نوعُت من ادلصادر 
: وىي ادلصادر اليت أشارت مباشرة إذل بعض الضوابط، أو المصادر األصلية -1

ضم زلتواىا ادلبادئ ادلؤسسة للضوابط، وتتمثل ىذه ادلصادر يف دراستنا يف الوحي)القرآف 
 مثل:  اليت وقعت والسنة(، ولقد ربدث القرآف الكرًن على بعض اجلرائم 

   :بأ ابٍت آدـ باحلق﴿واتل عليهم نيقوؿ تعاذل: جردية قتل أحد ولدي آدـ ألريو 
إذ قربا قربانا فتقبل من أحدمها ودل يتقبل من اآلرر  قاؿ ألقتلنك قاؿ إمنا يتقبل ا من 
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لئن بسطت إرل يدؾ لتقتلٍت ما أنا بباسط يدي إليك ألقتلك إين أراؼ ا  (72)ادلتقُت 
إين أريد أف تبوء بإشبي وإشبك فتكوف من أصحاب النار وذلك جزاء  (72) رب العادلُت

سورة ادلائدة  ﴾(33) من اخلاسرين فأصبحفطوعت لو نفسو قتل أريو فقتلو  (72) الظادلُت
(72-33).  

  جردية ادلراودة على الفاحشة والتحريض عليها، واهتاـ يوسف عليو السالـ بذلك: 
يقوؿ تعاذل:﴿وراودتو اليت ىو يف بيتها عن نفسو وغلقت األبواب وقالت ىيت لك قاؿ 

ولقد مهت بو وىم هبا لوال أف  (73) إنو ال يفلح الظادلوفمعاذ ا إنو ريب أحسن مثواي 
واستبقا  (72) رأ  برىاف ربو كذلك لنصرؼ عنو السوء والفحشاء إنو من عبادنا ادلخلصُت

من دبر وألفيا سيدىا لد  الباب قالت ما جزاء من أراد بأىلك سوءا  الباب وقدت قميصو
قاؿ ىي راودتٍت عن نفسي وشهد شاىد من أىلها إف   (72) إال أف يسجن أو عذاب أليم

وإف كاف قميصو قد من دبر  (72) كاف قميصو قد من قبل فصدقت وىو من الكاذبُت
فلما رأ  قميصو قد من دبر قاؿ إنو من كيدكن إف   (72)فكذبت وىو من الصادقُت 

  (72-73)﴾ سورة يوسف  (72) كيدكن عظيم

  يف حادثة اإلفكوذلك  عنها بالفاحشة، جردية اهتاـ السيدة عائشة رضي ا ،
فقد ربدث عنها  القرآف الكرًن يف سورة النور، يقوؿ تعاذل: ﴿لوال إذ مسعتموه ظن ادلؤمنوف 

( لوال جاءوا عليو بأربعة شهداء فإذ دل 27رَتا وقالوا ىذا إفك مبُت ) وادلؤمنات بأنفسهم
( ولوال فضل ا عليكم ورضبتو يف الدنيا 23) بالشهداء فأولئك عند ا ىم الكاذبوف يأتوا

( إذ تلقونو بألسنتكم وتقولوف بأفواىكم 22واآلررة دلسكم فيما أفضتم فيو عذاب عظيم )
( ولوال إذ مسعتموه قلتم ما 22) وربسبونو ىينا وىو عند ا عظيمما ليس لكم بو علم 

    (22-27)(.سورة النور22يكوف لنا أف نتكلم هبذا سبحانك ىذا هبتاف عظيم)

وما يالحظ على الصياغة القرآنية سبيزىا باندماج رلاالت داللية عدة يف العبارة 
أبعادا اندماجية لدالالت عدة تتبع  دبعٌت أف الصياغة ربمل ؛إف صح ىذا التعبَت ،الواحدة

النص، بعضها قد يرتبط بالدعوة وبعضها قد يرتبط بالعقيدة وبعضها قد يرتبط بالتاريخ 
البشرية اليت حيتاج فيها  وبعضها قد يرتبط بالفقو وىكذا، ألف التفصيل ىو من الطبيعة
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، وبالتارل ينبغي أبعادىاتعلقة بالظاىرة، أو بعض لتبسيط حىت يدرؾ األبعاد ادلالعقل إذل ا
النظر إذل ضوابط أربار اجلردية ادلذكورة يف القرآف وفق ىذه القاعدة، حىت ال نبعد النص 

 عن بعض الدالالت األرر  اليت حيتملها. 

: وتتمثل يف منظورنا يف اجتهادات علماء اإلسالـ، وكذا يف المصادر الداعمة -2
ادلعرفة شلا لو صلة دبوضوع الضوابط،  اجتهادات العلماء والباحثُت، يف سلتلف فروع

واجتهادات أىل ادلهنة شلا ال يتعارض مع نصوص الشريعة، ومن االجتهادات اليت قدمها 
عليو علماء احلديث نقدىم للروايات، ويف ىذا يقوؿ  بٌتادلنهج الذي  :علماء اإلسالـ

ديكن اإلفادة منو يف  عجاج اخلطيب: ''وإذا كاف ىذا ادلنهج متبعا يف العلـو الشرعية، فإنو
 منو يف ىذا اجملاؿ ما يأيت: يستفاد. وشلا 1منهج األربار الصحفية''

   ينطلق علماء اجلرح والتعديل عند نقد الرواية يف اجملتمع ادلنتشر فيو الوضع
)واإلضافة والتشويو( من فرضية عدـ ثبوت الرواية إلثباهتا أو نفيها؛ أي ينطلقوف من الشك 

قُت، راصة وأف الرواية متعلقة دبصدر تشريعي رئيس ىو السنة النبوية، للوصوؿ إذل الي
، ويستفاد من 2لذلك روي عن اإلماـ مالك ''أف الناس على اجلرحة حىت تثبت عدالتهم''

 ادلعلومات اخلطَتة على حياة أفراد اجملتمعو  ىذا أف ادلعلومات واألربار ادلهمة للمجتمع
ت منها قبل نشرىا واالعتماد عليها، ولذلك فإف التثبت من ادلؤثرة على قيمهم ينبغي التثبو 

 أربار اجلردية ىو عمل أورل قبل نشرىا واالعتماد عليها.

                                                           
زلمد عجاج اخلطيب،  أضواء على اإلعالـ يف صدر اإلسالـ، مؤسسة الرسالة، بَتوت، لبناف،   - 1

 .106، ص 1987
، ادلعيار ادلعرب واجلامع ادلغرب عن فتاوي أىل إفريقية واألندلس أبو العباس أضبد بن حيي الونشريسي - 2

 .95ـ،  ص 1981، وزارة األوقاؼ والشؤوف اإلسالمية للمملكة ادلغربية،الرباط، 10وادلغرب، ج 
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   ،ليس كل ما يعرؼ ينشر ويبلغ، وىذا ما صرح بو الكثَت من علماء احلديث
ويف احلديث:}كفى بادلرء كذبا أف حيدث بكل ما وقبلهم الصحابة رضواف ا عليهم. 

 .1مسع{

   أف التشديد يف تدقيق مصدر الروايات مرتبط حبالة اجملتمع ومد  قربو من االلتزاـ
بتعاليم اإلسالـ، فقد كانت الرواية تنقل شفهيا، وحبكم عدالة رلتمع الصحابة وأغلب 
ناقلي الرواية يف عصر التابعُت دل تكن ىناؾ حاجة، يف طلب معرفة مصدر الرواية، ودلا 

اجملتمع يف مرحلة مغايرة( بات االلتزاـ بطلب مصدر الرواية انتشر الوضع )أي درل 
 ضروري.

   ال يعد من الغيبة الكالـ يف مصدر اخلرب عند نقده وغربلتو، ألف الصحفي
سيجد نفسو يف أحياف كثَتة أماـ معلومات متناقضة شلا يدفعو إلعماؿ النقد، وىو ما يدفع 

 ها دلعرفة الصادؽ من الكاذب.للكالـ يف مصادر تلك األربار أو يف السؤاؿ عن

كما يدرل يف ىذا النوع من ادلصادر ما دونو أىل ادلهنة من قواعد ومبادئ رلقية 
ذلذه ادلهنة شلا ال يتعارض مع الشريعة اإلسالمية، وكذا ما نصت عليو قوانُت النشر 

 وادلطبوعات يف سلتلف الدوؿ شلا ال يتعارض مع الشريعة اإلسالمية. 
 نشر أخبار الجريمةعملية : الضوابط القيمية التي تتحكم في خامسا

 : الضوابط المتعلقة بالرسالة -2
األرطاء ادلرتكبة يف مواضيع اجلردية مكلفة جدا، وتبعاهتا قد تتعد  ادلؤسسة 

نصت العديد من التشريعات على رلموعة  وخلطورة ذلك فقداإلعالمية إذل زليط أوسع، 
ويف نظرنا أف ىذه من الضوابط تتعلق دبضموف الرسالة اإلعالمية، ومنها أربار اجلردية، 

 مرتكز على، تعوزىا الرؤية القيمية، لذلك سنحاوؿ تقدًن اجتهاد يف ىذا اجملاؿالتشريعات 

                                                           
أبو احلسُت مسلم بن احلجاج مسلم، صحيح مسلم، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، ادلملكة  - 1

ـ، 2006، 5دمة صحيح مسلم، باب النهي عن احلديث بكل ما مسع، حديث رقم العربية السعودية، مق
 .5ص 
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قسمُت: ونر  أف الضوابط ادلتعلقة بالرسالة ادلتضمنة أربار اجلردية على قيمية، الرؤية ال
 تبط بتحقق الرسالة باألصالة، وضوابط تتعلق بتحقق الرسالة بالفعالية.ضوابط تر 
 :ضوابط أصالة الرسالة - أ
 :و أوبالتارل ال جيوز نشر موضوع ىو زلل شك  أن يكون موضوع الجريمة ثابت

زلل تثبت، ويتأسس ىذا الضابط على ربرًن اإلسالـ للكذب والبهتاف والقذؼ وسوء 
موف اصنات مث دل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوىم شبانُت الظن، يقوؿ تعاذل: ﴿والذين ير 

(، ويقوؿ سبحانو 2جلدة وال تقبلوا ذلم شهادة أبدا وأولئك ىم الفاسقوف﴾)سورة النور:
وتعاذل أيضا:﴿ولوال إذ مسعتموه قلتم ما يكوف لنا أف نتكلم هبذا سبحانك ىذا هبتاف 

سنتكم وتقولوف بأفواىكم ما ليس لأ(، ويقوؿ أيضا:﴿إذ تلقونو ب22عظيم﴾)سورة النور:
(، ويقوؿ أيضا:﴿إمنا يفًتي 22لكم بو علم وربسبونو ىينا وىو عند ا عظيم﴾)سورة النور:

 (.232)سورة النحل: الكذب الذين ال يؤمنوف بآيات ا وأولئك ىم الكاذبوف﴾

  من رالؿ االبتعاد عن القذؼ  :التحكم القيمي في كتابة موضوع الجريمة
والسب والشتم واإلساءة، وذبنب إطالؽ العبارات غَت الثابتة واليت زبرج السياؽ عن 

ال الفاحش وال البذيء{رواه مساره، ويف احلديث: }ليس ادلؤمن بالطعاف وال اللعاف و 
 أضبد، ويدفع التحكم القيمي يف كتابة أربار اجلردية كذلك إذل:

زبص شلتلكات األفراد، كأف يذكر أف فالنا سرؽ من منزلو   ذبنب ذكر تفاصيل  -
كذا وكذا شلا ال يرغب الشخص أف يطلع عليو عامة الناس، وحياوؿ فقط حصر نطاؽ اخلرب 

 يف الدوائر واألجهزة األمنية ذات الصلة بالتحقيق.

ذبنب التفصيل يف اجلرائم ادلتعلقة باألحداث وادلراىقُت، حىت ال تؤثر على   -
أقراهنم، مع ذبنب ذكر أمسائهم حىت ال يتأثر مستقبلهم، وإذا كانت اجلردية ىي سلالفة 

 .بسيطة فأميل إذل رفض السماح بعرضها مطلقا

ذبنب إصدار األحكاـ على أشخاص اجلردية قبل صدور احلكم النهائي، ألف   -
د قذلك من مهاـ القضاء وليس من صالحيات الصحفي أو ادلؤسسة اإلعالمية، ومن 

اعتمادىم  بسبببعض الصحفيُت إذل إصدار أحكاـ مسبقة على أشخاص اجلردية يلجأ 
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على أقواؿ من ذلم عالقة بأشخاص اجلردية مثل أقارهبم وأصدقائهم وزمالئهم، وىو رطأ 
 .      حيتاج إذل تنبيو

ذبنب إيراد أمساء أقارب ادلتهمُت راصة يف جرائم اجلنايات، وذبنب كذلك إيراد   -
 قارب الضحايا راصة يف جرائم الشرؼ واجلرائم األرالقية بصفة عامة.أمساء أ

 ذبنب اخلوض يف أعراض الناس وإشاعة أسرارىم.  -

تضع احتماالت و  ذبنب صياغة اجلردية بطريقة تفتح رياؿ القارئ لتصويرىا  -
 هبا.دلسارىا، حىت ال ينساؽ رياؿ القارئ وراء الصور الذىنية اليت تدفع إذل احتماؿ تأثره 

أف تراعي الصياغة الداللة الشرعية والقانونية للمفاىيم ادلستعملة يف نص موضوع   -
 .اجلردية، بأف ال يكتب الصحفي مثال مصطلحا ال يفهم داللتو الشرعية أو القانونية

إسناد األقواؿ إذل مصادرىا بكل صدؽ وتثبت، وذبنب التجهيل عند إيراد   -
 مصدر اخلرب.

دية: مثل ذكر اخلطة اليت سلكها اجملرموف، حىت ال يستغلها ذبنب ذكر تفاصيل اجلر  -
من يف قلبو ىو  الستعماذلا يف ظروؼ أرر ، ومن األرطاء اليت يرتكبها بعض الصحفيُت 
شلن ال حيًـت ىذا الضابط ىو ذكر اجلردية كأهنا قصة أو رواية أدبية، يأيت فيها على كل ما 

و، وبعض الصحفيُت يركزوف على اجلوانب الغريبة مسعو، وردبا ما دل يسمعو شلا يوسعو ريال
 يف اخلرب ويرووف كل األقواؿ اليت رويت فيها حىت ولو بلغت ىذه الروايات حدا غَت معقوؿ.

ذبنب احلديث االنتقائي لبعض عناصر اخلرب بناء على معيار التشويق أو معيار  -
الصحفيوف يف ىذا اجملاؿ الًتكيز الغرابة أو معيار اإلثارة واجلذب، ومن األرطاء اليت يرتكبها 

على اجلوانب الغريبة يف اخلرب مثل طريقة السرقة، أو على اجلوانب ادلثَتة يف ادلوضوع، وإمهاؿ 
 احلديث عن اجلوانب القيمية للموضوع.

  وىذه ميزة قرآنية أن يتمحور موضوع الجريمة على الهدف القيمي للنشر :
الكرًن، ويعرؼ ىذا الضابط أساسا من رالؿ  تصاحب كل األربار ادلذكورة يف القرآف

اإلجابة على التساؤؿ اآليت: ما ادلصلحة من نشر ىذا ادلوضوع، وما مآالت ىذا الفعل 
)االنعكاسات اتملة من وراء نشره(؟ويدفع ىذا الضابط الصحفيُت على العمل من أجل 
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طن ادلنساؽ وراء صب جهودىم يف مصب بناء ادلواطن الصاحل، وليس يف مصب بناء ادلوا
أىوائو ورغباتو، ومن األرطاء اليت يرتكبها بعض الصحفيُت وادلتعلقة بعدـ احًتاـ ىذا 

،  الضابط؛ الًتكيز على التفاصيل اليت ال ربمل أبعادا قيمية، وإمهاؿ اذلدؼ من إيراد القصة
اجلردية، كما يشمل ذلك ضرورة االضلياز إذل ادلبادئ احلقة والقيم األصيلة عند صياغة ررب 

ومن األرطاء اليت يرتكبها بعض الصحفيُت شلن ال يلتزموف هبذا الضابط ىو زلاولة الوقوؼ 
سلوكات أشخاص القصة اجلرمية حبجة التزاـ و  على مسافة متساوية بُت ادلبادئ ادلرجعية

ادلوضوعية، وىو فهم راطئ للموضوعية اليت تعٍت يف نظرنا التزاـ معيار واحد عند وصف 
 أو عند ربليلها أو عند إصدار احلكم عليها، وىذا ادلعيار ىو القيم األصيلة.   الظاىرة

  ويدفع ذلك إذل أن يختار موضوع الجريمة محل النشر على أساس قيمي :
ويستتبع ذلك ترؾ سياسة ملء الفضاءات الفارغة بأربار اجلردية، و  ضبط ادلواضيع ادلنشورة،

ادلؤسسة الصحفية كل ما يرد إليها من أربار اجلردية، ويف احلديث عن حفص  أف ال تنشر 
بن عاصم رضي ا عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو وسلم: }كفى بادلرء كذبا أف 

 . 1حيدث بكل ما مسع{

 :ضوابط فعالية الرسالة
  طلحات التوظيف الصحيح للمفردات واستعماؿ ادلفهـو منها، واالبتعاد عن ادلص

 غَت ادلألوفة.

   توظيف أساليب اإلقناع ادلناسبة دلوضوع اجلردية. والتقدًن للموضوع دبا يناسبو
 لتهيئة عوامل تتبع القارئ لو، ودفعو إذل االصلذاب إليو، وتشويقو دلعرفة اذلدؼ منو. 

   أف تراعي الرسالة قيم اجملتمع بأف ال يتعارض موضوع اجلردية مع قيم اجملتمع، وال
 تطلعات أفراده ضلو اخلَت والتقدـ. مع

  .ترتيب األفكار ترتيبا منطقيا 

                                                           
أبو احلسُت مسلم بن احلجاج مسلم، صحيح مسلم، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، ادلملكة  - 1

ـ، 2006، 5العربية السعودية، مقدمة صحيح مسلم، باب النهي عن احلديث بكل ما مسع، حديث رقم 
 .5ص 
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  أف تراعي القيم اإلنسانية والشعور اإلنساين، راصة عند عرض الصور ادلصاحبة
 للمادة التحريرية.

   عدـ إمهاؿ تتبع مواضيع اجلردية ذات الطبيعة ادلتسلسلة ومثاؿ ذلك: إيراد ررب
لنهائي، فال يغفل عن إكماؿ موضوعها بعد صدور احلكم عن جردية دل يصدر فيها احلكم ا

 القضائي.

   اعتماد إسًتاتيجية اإلحساف عند تقدًن التوجيهات ادلختلفة ادلتعلقة بالضحايا
 وأىاليهم، وحىت بالتوجيهات اخلاصة بنصح اجملرمُت.

    أف ربمل الرسالة مبدأ الثقة: بعض الصحفيُت حياولوف ذكر موضوع اجلردية يف
صورة من االهنزامية واخلوؼ من عرض ادلبدأ ادلقتنع بو، مثل رفض احلديث عن بعض 
اجلرائم اليت يرفض فئات من الناس تصنيفها ضمن اجلرائم )مثل بعض أشكاؿ جردية 

 ررة )اجللد(...اخل.    الرشوة(، أو يستحي من ذكر العقوبة ادلق
 : بعض أخطاء الصحفيين المتعلقة بعدم االلتزام بضوابط الرسالة -ج
  عدـ االضلياز: يتعمد الكثَت من الصحفيُت عند صياغة ررب اجلردية استعماؿ

وحي باالضلياز إذل احلق، ويعتقدوف أف ذلك من لواـز ادلوضوعية، وىو رطأ ينم تبَت ال اتع
 ية الصحفي.عن رلل قيمي يف مرجع

  احلذؼ من أركاف فهم موضوع اجلردية، وقد يكوف احلذؼ من مستلزمات قيمية
، الذي يكوف مصحوبا بنية ادليل إذل طرؼ أو  الصياغة، لكن ادلراد ىنا احلذؼ ادلذمـو

 تغطية جزء مهم من ادلوضوع، أو لتحقيق ضغينة ...
  تتبع موضوع اجلردية: ويقع ىذا يف اجلرائم اليت تتتابع أحداثها،  االنتقائية يف

 فَتوي حلقات منها وحيذؼ حلقات. 
    الًتكيز على تفاصيل القضية وإمهاؿ العرب ادلستفادة منها: وردبا يتم إمهاؿ ذكر

 احلكم الصادر يف حق اجملرمُت، أو عدـ ربط اجلردية بآثارىا على اجملتمع واألفراد. 
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   مصطلحات غَت مناسبة: سواء اليت ربمل دالالت متعددة، قد توىم توظيف
القارئ بفهم راطئ، أو اليت ربمل داللة غَت قيمية، مثل إطالؽ مصطلح ''القهوة أو 

 البقشيش'' على جردية الرشوة.

   تقدًن الواقعة بشكل مغلق: وتكوف يف الوقائع اليت يرويها الصحفي كشاىد
وحي أهنا احلقيقة الكاملة عن الواقعة، حبيث ال يًتؾ ىامشا عياف، حيث يرويها بتعابَت ت

  .دلعلومات أرر  قد تكوف شوىدت من زوايا أرر  دل يرىا ادلراسل
   التهويل واإلثارة يف العنواف على حساب ادلضموف: وىي ظاىرة منتشرة يف

غياب الصحافة ادلكتوبة، وتنطلق من إيثار مصلحة اجلريدة على ادلصلحة الشرعية، ومن 
 بعد النظر لد  الكثَت من الصحفيُت، ومن اجلهل دبآالت ىذا الفعل وتأثَتاتو ادلختلفة.

   اخللط بُت احلقيقة والرأي أو بُت ادلعلومة والتعليق: وىو ما ال ديكن القارئ من
إدراؾ الواقعة كما حدثت، وبالتارل تكوف تصرفاتو إزاءىا مرتبطة بفهم راوي الواقعة اخلربية، 

 ادلعلومات ادلستقاة من الواقعة. وليس ب
   .بًت احلادثة من سياقها التارخيي وادلوضوعي 
  .تصوير تفاصيل اجلردية كأف القارئ يراىا 
: ادلرسل ىو ناقل الرسالة، أي ناشر موضوع الضوابط المتعلقة بالمرسل -7

دير ، أو مذا كانت مسؤولية النشر ملقاة على عاتقواجلردية، ويشمل ىنا رئيس التحرير إ
، وكذا كاتب موضوع اجلردية، وادلالحظ •ى عاتقوالتحرير إذا كانت مسؤولية النشر ملقاة عل

أف مواصفات ادلرسل دلواضيع اجلردية ال زبتلف كثَتا عن مواصفات الصحفي الذي يؤدي 
نشاطات أرر ، ونر  أف ىذه ادلواصفات مرتبطة أساسا هبذه ادلهنة، ولتوضيح ذلك 

الباحثُت ادلهتمُت باإلعالـ اإلسالمي يركزوف عند حديثهم عن مواصفات بعض إف  :نقوؿ
اإلعالمي على بعض الصفات اليت ىي واجبة يف األصل على صبيع ادلسلمُت، مثل 

                                                           
أغلب التشريعات اإلعالمية الصادرة يف دوؿ ادلغرب العريب مسؤولية النشر على مدير التحرير،  تلقي •

فيما تتجو أغلب التشريعات اإلعالمية الصادرة يف دوؿ ادلشرؽ العريب، إذل إلقاء ادلسؤولية على رئيس 
 التحرير. 
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اإلرالص والصدؽ، ويهملوف احلديث عن مواصفات اإلعالمي ادلرتبطة بنشاطو، ونر  أف 
ربدثنا مثال عن مواصفات الفالح  النشاط اإلعالمي كغَته من األنشطة األرر ، فإذا

سنذكر صبلة من ادلواصفات ادلرتبطة بالكفاءة يف اجملاؿ الفالحي والدراية هبذا النشاط، 
وكذلك احلاؿ عند احلديث عن مواصفات ادلعلم، ...اخل، لكن عند احلديث عن مواصفات 

ك حاولنا الًتكيز اإلعالمي يتم إمهاؿ جانب مهم من مواصفاتو ادلرتبطة بنشاطو ادلهٍت، لذل
دبا فعلو  اعلى ىذا اجلانب من ادلواصفات، ألمهيتو يف نظرنا، ولنا يف ىذا األمر استئناس

علماء السنة، عندما دل يأرذوا صنعة احلديث إال شلن حيسن ىذه الصنعة، ويف ىذا يقوؿ 
ه اإلماـ مالك: ''أدركت سبعُت شلن يقوؿ قاؿ رسوؿ ا )صلى ا عليو وسلم( عند ىذ

فما أرذت عنهم شيئا،  -وأشار إذل مسجد رسوؿ ا صلى ا عليو وسلم-األساطُت 
إال أنهم لم يكونوا من أىل ىذا على بيت ماؿ لكاف أمينا،  نوإف أحدىم لو اؤسب

 ، وتتمثل الضوابط ادلتعلقة بادلرسل يف: 1.''الشأن
  في ألف تكوف : والبعد القيمي يدفع الصحامتالك مرسل الرسالة للبعد القيمي

لو مرجعية واضحة ومنهجية عمل منضبطة، ومعادل حدودية رامسة جملاؿ عملو، حبيث 
يستمد سلوكاتو ومواقفو من ادلبادئ اليت ربويها ادلنظومة القيمية، شلا ديكنو من سبييز مواضيع 

ها، اجلردية الصاحلة للنشر من غَتىا، وديكنو من معرفة الزاوية اليت ينبغي تسليط الضوء علي
عند صياغة مواضيع اجلردية، وسبكنو من كبح رغبتو يف االنسياؽ وراء ما يطلبو اجلمهور، ويف 
كبح رغبتو يف السعي وراء مصاحل مؤسستو إذا رآىا تعتمد الوسائل غَت ادلشروعة، كما أف 
 ىذا البعد يدفع الصحفي إذل ادلراقبة الذاتية لنشاطو، وااسبة ادلستمرة لعملو، كما يدفعو

إذل اإلكثار من االستشارات الالزمة لنجاح عملو، وادلعينة لو على فهم حدود عملو، 
والضابطة لكلماتو حىت ال زبرج عن حدود الشرع وحدود القانوف، مثل استشارة القانونيُت 

 واستشارة الفقهاء واستشارة أىل االرتصاص يف موضوع اجلردية اليت يرغب نشرىا.

                                                           
عمر يوسف بن عبد ا ابن عبد الرب، االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء، دار الكتب  أبو - 1

 .16العلمية، بَتوت، لبناف، )ب ت(،  ص
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  وأشهدوا ذوي عدؿ ﴿فيو العدالة، يقوؿ تعاذل: : أي تتحقق أن يكون عدال..
(، وقد نص عليها علماء احلديث كشرط يف راوي احلديث، 2)سورة الطالؽ:﴾منكم..

وىي صفة جامعة، تعرب عن اتصاؼ مرسل الرسالة باإلرالص والورع والتقو  والدافعة لو 
إما بالسمعة  لتجنب ادلعاصي ومنها الكذب والغش واخلداع، وتعرؼ العدالة يف عصرنا

احلسنة واليت يشهد ذلا صباعة من ادلؤمنُت، مثل اجلماعة ادلرتادة على الصلوات اخلمس يف 
ادلساجد، أو بارتبار مصدر اخلرب، يف قضية أو رلموعة قضايا، بشرط أف يكوف ىذا 

 االرتبار سرا وعلى فًتات سلتلفة.

   لمباشرة ىذا النوع امتالك الكفاءة المهنية والحس المهني والخبرة الضرورية
يقوؿ تعاذل: ﴿وال تقف ما ليس لك بو علم إف السمع والبصر  من األنشطة الصحفية:

( والغريب أف الكثَت من الصحف 36والفؤاد كل أولئك كاف عنو مسؤوال﴾ )سورة اإلسراء: 
توجو الصحفيُت ادلبتدئُت للقياـ هبذا النوع من األنشطة، رغم صعوبتو ورغم رطورة 

دلرتكبة فيو، ولذلك ال بد دلن يطلع هبذه ادلهمة أف يكوف كفئا ذلا، حائزا على األرطاء ا
رربة مهنية مؤىلة ألداء ىذا العمل، شلتلكا للحس ادلهٍت الدافع لو إذل فهم اإلشاعة من 
اخلرب، واألربار اليت ىي ''بالوف ارتبار'' من األربار الواقعية...اخل، وقد كاف علماء اجلرح 

لكوف احلس النقدي دييزوف بو احلديث ادلعلوؿ من غَته شلا قد خيفى على علماء والتعديل ديت
غَت متخصصُت يف اجلرح والتعديل، ومثل احلس الفٍت الذي ديتلكو صانع الذىب شلا جيعلو 

دييز الذىب الصايف من الذىب ادلغشوش دبجرد النظر إليو أو دلسو، ولنا يف صفات نقاد  
فقد روت لنا كتب السنة من اتصافهم حبس الصنعة أربارا   احلديث رَت دليل على ذلك؛

ال –كثَتة منها: قاؿ بن ادلديٍت: ''أرذ عبد الرضباف بن مهدي على رجل من أىل البصرة 
حديثا، قاؿ فغضب لو صباعة، قاؿ: فأتوه، فقالوا: يا أبا سعيد من أين قلت ىذا يف  -أمسيو

صاحبنا؟ قاؿ: فغضب عبد الرضباف بن مهدي وقاؿ: أرأيت لو أف رجال أتى بدينار إذل 
صَتيف فقاؿ: انتقد رل ىذا. فقاؿ: ىو هبرج، يقوؿ لو من أين قلت رل إنو هبرج، الـز عملي 
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، قاؿ أبو حامت: ''جر  بيٍت وبُت أيب زرعة يوما 1نة حىت تعلم منو ما أعلم.''ىذا عشرين س
سبييز احلديث ومعرفتو، فجعل يذكر أحاديث ويذكر عللها، وكذلك كنت أذكر أحاديث 

      2رطأ وعللها ورطأ الشيوخ، فقاؿ رل: يا أبا حامت قّل من يفهم ىذا، ما أعز ىذا.''

   امتالكو لنسبة معتربة من ادلعرفة العلمية العادلية السائدة يف عصره: حىت يتمكن
من فهم ادلواقف والسلوكات الصادرة من أفراد ومؤسسات تنتمي لثقافات غَت ثقافتو، وحىت 

يتمكن من استثمار ىذه ادلعرفة يف زيادة فعالية رسالتو، ويف تقدًن حججو، ويف فهم  
ا ببعض، ويف فهم سياقاهتا وعالقاهتا، وآثارىا اتملة، كما أف ىذه ترابطات ادلواقف بعضه

اخلاصية ىي اليت سبيز  الفرد الذي يتحرؾ يف عصره، من الفرد الذي يعيش رارج ىذا 
 العصر أو على زليطو. 

    ،أف يلتـز بتعريض نفسو للمحاسبة والنقد، وىي رصلة تسمح لو بغربلة عملو
 إذل انتقادات اآلررين والرجوع إذل احلق.كما تنمي فيو رصلة السماع 

  وتتعلق ىذه ادلصادر بػ: :الضوابط المتعلقة بالمصدر -3
  األجهزة األمنية، و  : فإذا كاف ادلصدر ىو جهة رمسية مثل اكمةعدالة المصدر

فالغالب يف عصرنا توري ىذه األجهزة الصدؽ يف نشر أربار اجلردية، فيكتفي فيها 
أحقية ىذه اجلهة يف نشر ىذه األربار، وعن مناسبة الظرؼ  الصحفي من التثبت عن

للنشر، أعٍت أف األربار اليت تنشر على شكل تقارير وإحصاءات أو يف ندوات إعالمية 
مربرلة، ىي أقو  سندا من األربار اليت تدرج ضمن سياؽ احلديث يف موضوع لو عالقة 

 بظرؼ آرر، فعلى الصحفي أف يتثبت من صدؽ ادلصدر.

إذا كاف مصدر اخلرب ىم أشخاص اجلردية فعلى الصحفي أف يتصف باحلس  لكن
األمٍت، ليتمكن من معرفة عدالة ادلصدر، وقد حذرنا القرآف من إذاعة األربار اليت ينقلها 

                                                           
، مكتبة  2أبو بكر أضبد بن علي البغدادي اخلطيب، اجلامع ألرالؽ الراوي وآداب السامع، ج - 1

 .383، صى1403ادلعارؼ، الرياض، 
،  دائرة ادلعارؼ العثمانية، اذلند، 1عبد الرضباف الرازي ابن أيب حامت،  اجلرح والتعديل، جأبو زلمد  - 2

 . 356)ب ت( ص
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الفاسق، يقوؿ تعاذل: ﴿يأيها الذين آمنوا إف جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أف تصيبوا قوما جبهالة 
(، وال بد يف ىذه احلالة من ربقق ما 2نادمُت﴾)سورة احلجرات: فتصبحوا على ما فعلتم 

 يأيت:
أف تتوفر يف مصدر اخلرب مؤىالت السماع وادلشاىدة: مثل الرؤية العينية القوية   -

السماع اجليد إذا رو  أقواال مسعها، مع اعتبار الظرؼ عند و  إذا رو  حادثة شاىدىا،
ؿ رؤية مصدر اخلرب إذا كانت احلادثة وقعت تقدير حصوؿ السماع والرؤية، فال ديكن قبو 

يف مكاف مظلم أو مكاف بعيد عن رلاؿ الرؤية، أو كاف السماع باذلاتف أو بوسيلة آلية 
أرر ، وقد كاف النيب صلى ا عليو وسلم يتثبت من مؤىالت ادلخرب، ويستوضح عن 

عليو وسلم من مد  فهمو للخرب ادلنقوؿ، وظروؼ مساعو ومن أمثلتها تأكده صلى ا 
مؤىالت السماع والرؤية لد  زيد بن أرقم ''فًتاه يتأكد من الغالـ زيد بن أرقم ويستوثق 
منو، دلا نقل ما قالو عبد ا بن أيب زعيم ادلنافقُت، بعد غزوة بٍت ادلصطلق، قاؿ عبد ا 

يا غالـ  بن أيب لئن رجعنا إذل ادلدينة ليخرجن األعز منها األذؿ، فقاؿ الرسوؿ للغالـ:
  1و عليك؟ وزيد يؤكد اخلرب والسماع.''لعلك غضبت عليو، لعلو أرطأ مسعك لعلو شبّ 

أف ال تكوف دلصدر اخلرب مصلحة مادية أو معنوية من إشاعة اخلرب: وإال اقتضى   -
األمر التثبت والتحقق من كل ادلعلومات ادلقدمة، وادلالحظ يف الصحف اليومية اآلف نشرىا 

يف و  و من تصرحيات سواء اليت يدرل هبا أقارب الضحايا أو أقارب اجملرمُت،لكل ما تعثر علي
موقف سيدنا سليماف عليو السالـ مع اذلدىد رَت دليل على اعتماد احليطة يف تصديق 
اخلرب إذا كانت ظروؼ الراوي مع مصلحة النشر يقوؿ ابن كثَت: ''يقوؿ تعاذل سلربا عن قيل 

ىل سبأ وملكتهم ﴿قاؿ سننظر أصدقت أـ كنت من سليماف للهدىد حُت أرربه عن أ

                                                           
،  1973أنور اجلندي، اقتباس من السَتة العطرة، اجمللس األعلى للشؤوف اإلسالمية،القاىرة، مصر،  - 1
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الكاذبُت﴾ أي صدقت يف إربارؾ ىذا ﴿أـ كنت من الكاذبُت﴾ يف مقالتك لتتخلص من 
 1الوعيد الذي أوعدتك.''

 أف يتحقق الصحفي من عدـ ثبوت الكذب على الشخصية مصدر اخلرب،  -
 من عدـ ثبوت ارتكاب ادلصدر لكبائر الذنوب.     أيضا يتأكد و 

  بالرجوع مباشرة إذل أن يتثبت الصحفي من رواية المصدر ما أمكنو ذلك :
مكاف احلدث أو الواقعة أو إذل أشخاصها أو إذل ادلصادر الرمسية، وديكن االستئناس يف ىذا 
دبا فعلو سيدنا سليماف مع ررب اذلدىد حُت أرسلو بالرجوع إذل موقع احلدث للتأكد من 

ولتوسيع ادلعلومات عن احلدث والواقعة من أجل استيعاب  اخلرب يف ظروؼ زمانية سلتلفة،
تفاصيل زلتملة للحادثة، يقوؿ تعاذل: ﴿اذىب بكتايب ىذا فألقو إليهم مث توؿ عنهم فانظر 

 (.72)النمل: ماذا يرجعوف﴾

، يف الضوابط المتعلقة بعملية الوصول إلى الخبر أو طريق الحصول عليو -2
ت عنوة من أجل احلصوؿ على اخلرب، أو لسرقة الصور بعض الفًتات كاف الدروؿ إذل البيو 

والوثائق والتجسس على أطراؼ احلادثة، نضاال صحفيا، لكن ىذا العمل دل يعد مشروعا 
يف الكثَت من دوؿ العادل، سواء يف الغرب أو يف العادل اإلسالمي، وأصبحت الدوؿ تفرد يف 

راصة ما ديس حبريات تشريعات رلاال للحديث عن بعض حدود النشاط الصحفي، و 
األفراد ورصوصياهتم، ومن الضوابط اليت نراىا ضرورية اللتزاـ عملية الوصوؿ إذل األربار 

 بالضوابط القيمية ما يأيت:
  بأف يتجنب الصحفي الطرؽ غَت ادلشروعة شرعية طريق الحصول على الخبر :

ئات أو األشخاص يف احلصوؿ على معلومات اجلردية وتفاصيلها، سواء تعلق األمر باذلي
ذبنب التصنت على ادلكادلات اذلاتفية، و  مصدر ادلعلومة، فال بد من ذبنب التجسس

وذبنب الدروؿ إذل ادلواقع اخلاصة لألشخاص ومكاتبهم وأماكن عملهم بغرض االطالع 
على معلومات وتفاصيل اجلردية،كما جيب ذبنب رشوة ادلقربُت من شخصيات اجلردية 

                                                           
،   2002، مؤسسة ادلختار، القاىرة، مصر،3أبو الفداء إمساعيل ابن كثَت، تفسَت القرآف العظيم، ج  - 1
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 معلومات أو سرقتها من الشخصية مصدر ادلعلومة...اخل، ولقد هبدؼ ضبلهم على تقدًن
حـر اإلسالـ ىذه السلوكات وشدد على ذلك، وأدلة ذلك كثَتة سواء يف القرآف أو يف 
السنة، وسنكتفي بذكر حديث واحد رواه مسلم عن النيب صلى ا عليو وسلم أنو قاؿ: 

ال ذبسسوا وال تنافسوا وال رباسدوا }إياكم والظن فإف الظن أكذب احلديث وال ربسسوا و 
   1وال تباغضوا وال تدابروا وكونوا عباد ا إروانا{

  على الشخصية مصدر اخلرب أو مراوغتها  االمتناع عن اللجوء إلى التحايل
للحصوؿ على تفاصيل احلادثة اجلرمية، ومن األرطاء اليت يرتكبها بعض الصحفيُت شلا 

لضابط، جلوءىم إذل أسلوب "اإليهاـ بادلعرفة" ويقـو على جلوء يتعلق بعدـ االلتزاـ هبذا ا
الصحفي إليهاـ مصدر ادلعلومة دبعرفتو باحلدث وتفاصيلو، مع دفعو بطريقة يتجنب فيها 
الوقوع يف شك ادلصدر واكتشاؼ جهل الصحفي للحادثة أو تفاصيلها، شلا جيعل ادلصدر 

 ؼ يعلم باحلادثة وتفاصيلها.  يروي احلادثة من دوف ربفظ على أساس أنو مع طر 

 حلمل الشخصية االمتناع عن ممارسة أي شكل من أشكال اإلكراه والضغط ،
مصدر ادلعلومة على اإلدالء بتفاصيل احلادثة، وقد يلجأ بعض الصحفيُت إذل توظيف 
شخصية وسيطة ضاغطة على مصدر ادلعلومة حلملها على اإلدالء دبعلومات تتعلق 

 غَت مشروع.باحلادثة، وىو أمر 
 الضوابط المتعلقة بظروف النشر: -5
  أف ال يؤدي النشر إذل إشاعة الفاحشة يف اجملتمع، وأف ال يؤدي إذل إضعاؼ

اإلحساس خبطورهتا، حىت ال ندرل يف من تشملهم اآلية الكردية: ﴿إف الذين حيبوف أف 
يعلم وأنتم ال تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا ذلم عذاب أليم يف الدنيا واآلررة وا 

 (22)سورة النور: تعلموف﴾

 .أف يراعى عند النشر حسن سَت األجهزة األمنية، راصة عند تعقب اجلناة 

 .أف ال يؤدي النشر إذل إعاقة  حسن سَت العدالة 

                                                           
أبو احلسن بن احلجاج مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب ربرًن  - 1

 .1193-1192، ص 2563الظن والتجسس والتنافس والتناجش وضلوىا، حديث رقم 
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 تراعى ادلدة القانونية للنشر، وراصة يف حاالت التبليغ عن االرتطافات، ألف  أف
التأكد من وقوع ىذه اجلردية يقتضي مرور مدة قانونية معينة، الحتماؿ كوف القضية ليست 

 جردية ارتطاؼ، وإمنا ىي قضية عادية.

  يهم، راصة أف ال ذبر تغطية اجلردية إذل إرافة أفراد اجملتمع، أو إذل نشر الذعر ف
إذا كانت اجلردية قابلة ألف سبتد حاالهتا إذل أفراد آررين، ومن أمثلتها ما حصل يف اجلزائر 

( حينما وقعت جردية ارتطاؼ طفلُت وقتلهما، ـ7323يف شهر مارس من السنة ادلاضية )
 شلا جعل الرأي العاـ ينتفض معربا عن سخطو، وقامت حينها اليوميات اجلزائرية دبسايرة ىذا

الواقع، دوف العمل على تعديلو، بإزالة سلاوفو مثال، أو االتصاؿ باألجهزة األمنية وادلختصُت 
الستشارهتم ونقل رأييهم، وإرشاد ادلواطنُت ألساليب مواجهة مثل ىذه احلاالت، واألكثر 
من ذلك أهنا يف ىذا الظرؼ نشرت بالغات عن حوادث ارتطاؼ أرر ، تبُت فيما بعد 

دث ارتطاؼ، لكن أماـ ما رمستو الصحافة اليومية من حاالت انتشار أهنا ليست حوا
ارتطاؼ األطفاؿ، ظن اجلميع أف أبناءىم قد ارتطفوا، مث اكتشفوا أهنم كانوا لد  أقارهبم 

 أو أصدقائهم.

 : وىي على نوعُت أيضا.الضوابط المتعلقة باإلخراج -2
 : في اإلخراج ضوابط تحقق األصالة - أ
  ضيع اجلردية يف اجلرائد اليت ال تلتـز باخلط األصيل، ويغيب بأف نتجنب إيراد موا

 فيها التوجو القيمي، واجلرائد اليت ال تراعي مصاحل اجملتمع وأىدافو وتطلعاتو اخلَتة. 

  .ذبنب اإلثارة والتهويل يف العناوين 

  مراعاة حجم ما ينشر يف الصحيفة مع البعد القيمي والظرؼ االجتماعي
 والسياسي للمجتمع

 : منها:ضوابط تحقق الفعالية - ب
  دارل موضوع اجلردية، بأف تنشر و  دارل الصفحة الواحدة، :ربقق الوحدة

 الصحيفة اجلرائم ذات ادلوضوع الواحد أو الطبيعة الواحدة كل يف صفحتو.  
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  بأف يربط توقيت النشر باذلدؼ القيمي، ولنا يف وقت  يا؛قيمتوقيتا  توقيت النشر
و السالـ بقضيتو للملك رَت دليل، حيث رفض عليو السالـ إبالغ سيدنا يوسف علي

 اخلروج وطلب إجراء ربقيق يتعلق بالظلم الذي حلقو ونشر ذلك قبل رروجو ...

   البدء بادلعلومات اليت تشرح صدر اجلمهور للقراءة، وذبنب البدء بادلعلومات
علومات ابطة، سواء يف وقد الحظنا تعمد بعض الصحفيُت البداية بادل :ابطة للرأي العاـ

العنواف أو مقدمة اخلرب أو موضوع اجلردية، وديكن يف ىذه احلالة تقدًن أقو  معلومة شارحة 
لصدر اجلمهور فيما يتعلق باجلردية، مثل ادلعلومة ادلتعلقة بصدور احلكم على اجلاين، أو 

 ادلعلومة ادلتعلقة بنجاة الضحية.

 خاتمة
األرطاء ادلرتكبة يف مواضيع اجلردية مكلفة جدا، وتبعاهتا قد تتعد  ادلؤسسة إف 

اإلعالمية إذل زليط أوسع، لذلك نصت العديد من التشريعات اإلعالمية على رلموعة من 
تقدًن رلموعة من الضوابط  ت دراستناحاولولقد  بعملية نشر أربار اجلردية،الضوابط تتعلق 

 لكن وفق رؤية قيمية، ومن النتائج اليت رلصنا إليها:  هبذه العملية،ادلتعلقة 
العملية تسَت عملية نشر مواضيع اجلردية يف االذباه االجيايب ذلا عندما ترتبط ىذه  -

 بالبعد القيمي ذلا.

إذل كل مراحل عملية النشر بدًء دبرحلة سبتد الضوابط ادلتعلقة بعملية النشر   -
 شره، مرورا دبرحلة ادلراجعة والتثبت ومرحلة الصياغة.احلصوؿ على اخلرب إذل مرحلة ما بعد ن

 .توفعالياتو  وضابط أصالة و  أربار اجلردية يف ربقق ضابط ضوابط زلت تمثلت -

ربققو: باألمانة والعدالة والكفاءة ادلهنية  يرتكز ضابط ناشر ررب اجلردية على -
وادلعرفة العلمية، والقدرة على التحقق من مصدر اخلرب وصدقو، واالنضباط الشرعي يف 

 عملية احلصوؿ على اخلرب.

ضرورية عند ازباذ قرار النشر، وىي إف مراعاة ادلصلحة العليا للمجتمع واألمة  -
يف اجملتمع، وبالتارل ال جيوز نشر األربار اليت مقدمة على حق ادلواطن يف معرفة ما يدور 
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تشيع الفاحشة يف اجملتمع أو اليت ربدث الفوضى أو تغرس األحقاد وتنمي النزاعات... 
 حىت ولو كانت صحيحة وثابتة. 
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 فً العصرٌن  ص الفلسفًالبواكٍر األولى لترجمة الن  
 األموي والعباسً

 د. علً سعد هللا

 جامعة ورقلة
 ملخص:ال

وذلك يف مرحلتُت: ، يف الفكر العريب، دراسة البدايات األوىل للًتمجة، ىذا ادلوضوعيتناول 
دراسة إىل كيفية تعرضت ال، ففي ادلرحلة األوىل ومرحلة العصر العباسي.، مرحلة العصر األموي

 يف فًتتُت:، نشأة الًتمجة
الذي ترجم لو راىبًا يونانيا كتبا يف الكيمياء ، األوىل: على يد خالد بن يزيد بن معاوية

 والطب.
الذي ترجم من اللغة الفارسية كتبًا يف العلوم ، الثانية: سبت على يد عبد اهلل بن ادلقفع

 ة كتابو إيساغوجي.وخاص، ولفرفريوس الصوري، ألرسطو، الفلسفية
، يف كل العلوم الفلسفية، فيها الًتمجة ازدىرتاليت ، الدراسة إىل ادلرحلة الثانية انتقلتمث  

اليت طورىا بعده ، لـ" بيت احلكمة" للًتمجة، وغَت الفلسفية. وذلك بفضل تأسيس ىارون الرشيد
بتذييل ، الدراسة ختتمتوا ق بن حنُت.اا ادلًتجم القدير:إس وعُت على إدارهت، ادلأمون ابنو

 ويف جنوب أوروبا.، يف الغرب اإلسالمي، عاجلتا مراحل تطور الًتمجة، وخاسبة
Résumé : 
Le présent sujet traite les débuts de la traduction dans la 

pensée arabe à travers l’époque omeyyade et l’époque abbasside. 
Ainsi, dans la première étape, l’étude a examiné la genèse de la 
traduction qui s’est effectuée, en premier lieu, sous l’égide de Khalid 
ibn Yazid ibn Mouaouia à qui des livres scientifiques furent traduits 
par un moine grec. En second moment, elle s’est réalisée par Ibn 
Muqaffa qui traduisit des ouvrages de grands philosophes.  

Ensuite, la recherche entame la deuxième époque dans laquelle 
la traduction prospère dans toutes les sciences; et ce grâce au 
fondement d’une école appelée « Bayt al-Hikma » par Harun al-
Rachid qui était, par la suite, développée par son fils al-Mamun qui à 
son tour a désigné un notable traducteur à sa direction.  

Cette étude est clôturée par un survol des étapes de 
développement de la traduction dans l’Ouest islamique et le Sud de 
l’Europe. 
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  :استهالل
، منها العبادة والص ة، لدواعي إنسانية، يف الفكر العريب، الًتمجة عموما نشأت حركة

كانت ىناك: "نقول تامة ، مثال، والفضول العلمي. ففي العصر اجلاىلي، واكتشاف ادلعرفة
يف شبو اجلزيرة العربية. كما أن  1ادلوجودين بأيدي الناس"، أو جزئية من التوراة واإلصليل

بدليل شلارسة الرسول )ص( ، كانت قائمة منذ القدمي، مكة والشام العالقات التجارية بُت
والفرس.  وبُت العرب، قد مورست بُت العرب واحلبشة، تلك العالقات كما أنذلا.  

ملك ، . فقد حاول أبرىة األشرم 2ووصوذلم مكة أكده القرآن، فاألحباش قد احتلوا اليمن
وىو العام الذي ولد فيو ، م575عام ، يلةاليمن )احلبشي( ىدم الكعبة يف مكة بواسطة الف

 )ص(. الرسول
، قد استوىل على اليمن، الساساين، م(579-535فإن كسرى أنو شروان )، أما الفرس

، وآفاقيا للسياسات الدولية، حيوياً  رلاالً ، واليزال، كان اليمن  وىكذام. 575يف نفس عام 

ؤكد أن العالقات االقتصادية والتجارية وربديداً لالقتصاد احلبشي والفارسي. ومن مث فمن ادل
ومعرفة كل ، ربتاج إىل التوثيق، وبينهم وبُت الفرس، بُت احلبشة وسكان شبو اجلزيرة العربية

، كادلفاوضات، اإلدارية والسياسيةارسة الًتمجة لوثائق ادلعامالت بطريق شل، قوم لغة اآلخر

 التجارية.االقتصادية و ادلبادالت وكذا يف 
ون التوراة "يقرؤ  -حسب رواية أيب ىريرة– كان أىل الكتاب، ة البعثة النبويةويف بداي

، يف النص ىو من معاين الًتمجة "التفسَت"ألن ، 3ويفسروهنا بالعربية ألىل اإلسالم"، بالعربانية

أي أن العرب كانوا يًتمجون النصوص التوراتية من العربانية إىل ، 4"الشرح"وكذلك ، يف القدمي
، والطب، بًتمجة كتب الكيمياء، بدأ خالد بن يزيد بن معاوية، ويف العصر األموي العربية.

                                                           
 .5386/5966، بَتوت، دار العلم للماليُت، 527ص، لفكر العريبفروخ: ا عمر -1
 .5الفيل /  -2
، القاىرة، 5ط، دار السالم، 44-43ص ص، عبد احلميد مدكور: بواكَت حركة الًتمجة يف اإلسالم -3

5435/2559. 
 . 53/ ىامش 65ص ، راجع: نفسو -4
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الفضول لتلبية ، عبد اهلل بن ادلقفعمن طرف ، مث ترمجت نصوص فلسفية، لدواعي مادية
 كما سيأيت البيان.، ادلعريف

 النص الفلسفي في العصر األموي

وموجات ، رات متتابعةتطو ، يف الفكر العريب، عرفت حركة نقل النص الفلسفي
وىو العصر الذي نشأت فيو ترمجة النص ، ىـ(532-45منذ العصر األموي )، متعاقبة

  1الفلسفي.
 على الوجو اآليت:، يف ىذا العصر، وديكن إمجال تلك التطورات

-85على يد خالد بن يزيد بن معاوية )، يف الفكر العريب، نشأت حركة الًتمجةفقد  
يف ، ما فشل خالد بن يزيد فعند 2ثاين من القرن األول للهجرة.م( يف النصف ال754ىـ/

شلا جعلو يستدعي راىباً ، ودراسة العلوم، ربّول إىل طلب ادلعرفة، الوصول إىل كرسي اخلالفة
إىل ، وطلب منو نقل كتب الكيمياء والطب، : "مريانوس"امسو، من مدينة اإلسكندرية، يونانياً 

 اللغة العربية.
، يف الفكر العريب، ل النص الفلسفينق، ألول مرة، ىذا العصربان ظهر إ، وىكذا

مث كتاب ، م(: "بعض كتب أرسطو يف ادلنطق759ىـ/542تـعندما ترجم عبد اهلل بن ادلقفع )
لفرفريوس )الصوري( وشيء من الطب )من اللغة الفارسية( إىل اللغة العربية.  3ايساغوجي

                                                           
  )األموي( فالذي بدأ يف ىذا العصر، صرقد بدأت يف ىذا الع، نؤكد أننا ال نعٍت أن نقل ادلعارف -1

، ونقلها إىل العربية، كتعريب بعض الوثائق والنصوص، غَت العلمية، والنقوالت، أما الًتمجات ىو نقل النص الفلسفي.
 والعرب، والعرب واحلبشة، فكان موجودًا يف العصر اجلاىلي.ألن العالقات السياسية واالقتصادية بُت العرب والفرس

 ألجزاء من ، أن ىناك نقول )معربة( قد سبت يف اجلاىلية، حبكم اجلوار. ضف إىل ذلك، كانت قائمة ،والروم
 .-كما سبقت اإلشارة  -كان الناس يتداولوهنا يف شبو اجلزيرة العربية.، واإلصليل، التوراة
 .527ص، مرجع سابق، فروخ: الفكر العريب :راجع

 ، راجع نفس ادلرجع والصف ة -2
وىو معروف أيضًا باسم:"ادلقوالت اخلمس". وأما ، أي ادلدخل باليونانية( ىو كتاب يف ادلنطق) ساغوجيكتاب اي  -3

م(. وىو صاحب 275-254ادلصري الذي ولد يف أسيوط )، PLOTIN -فهو تلميذ أفلوطُت، وريصمؤلفو فرفريوس ال
 



 د. علي سعد اهلل ----------------------البواكَت األوىل لًتمجة النص الفلسفي 

396 
 

بن ادلقفع )بن ساويرس( نقل كتب الفلسفة  ولكن لعل ىناك رجال آخر امسو عبد اهلل
 .صاحب كتاب كليلة ودمنة"، إىل عبد اهلل بن ادلقفع، اليت ينسب نقلها ومهاً ، وادلنطق والطب

1 
سبيز كذلك قد ، وإن سبيز بًتمجة النص الفلسفي، فمما ال شك فيو أن العصر األموي

 بأمرين ىامُت:
إىل ،  يًتجم مباشرة من اليونانيةمل، لعصريف ىذا ا، أن النص الفلسفي اليوناين أوال:

مل يكن متمكنًا من ، شلا قد يعٍت أن ابن ادلقفع، وإمنا ترجم من الفارسية إىل العربية، العربية
 اللغة اليونانية.

                                                                                                                                        

يف ، وكذا إخوان الصفاء وخالن الوفاء، بن سيناءوا، وىي النظرية اليت تأثر هبا الفارايب، يف نشأة الكون، نظرية "الفيض"
 القرن العاشر ادليالدي.

 ديكن أن يرصد حولو ادلالحظات اآلتية: ، على أن ادلتف ص يف ىذا النص .528ص، نفسو -1
يؤكد خبصوص االسم الثاين يف ، إال أن ادلنجد يف األعالم، حيمل كل منهما لقب ابن ادلقفع، وجود تشابو يف امسُت -5
]ىكذا بدون )عبد اهلل( وبدون )بن([ كاتب قبطي عاش يف أواخر القرن العاشر.  أنو:"ابن ادلقفع ساوريس، لنصا

ىكذا: " ، أسقف األمشونُت. من مؤلفاتو: تاريخ بطارقة اإلسكندرية".لكن صاحب النص يورد اسم الكاتب القبطي
لى خالف ما يوجد يف ادلنجد يف األعالم. مث يشك عبد اهلل بن ادلقفع)بن ساوريس(" ]بزيادة )عبد اهلل( و)بن([ ع

صاحب  ، ادلقفع تكون قد ُنسبت ومهًا إىل عبد اهلل بن، وادلنطق والطب، يف أن ترمجة كتب الفلسفة، صاحب النص
 كتاب كليلة ودمنة.

الفارسي ، قفعفالراجح أن عبد اهلل بن ادل، قد ترمجت من اللغة الفارسية، طادلا أن كتب الفلسفة وادلنطق والطب -2
ال اللغة  -حسب إطالعنا-فلم تذكر ادلصادر، الكتب. أما ابن ادلقفع ساوريس يكون ىو الذي ترجم تلك، األصل

 وال أنو من ادلًتمجُت.، وال كتبا ترمجها، اليت ترجم منها
صاحب الكتاب  أما، وإمنا ىو مًتمجو من الفهلوية )اذلندية(، ة ودمنةليس صاحب كليل، د اهلل بن ادلقفعإن عب -3

 كبَت حكماء اذلند.، فهو بيدبا، ومؤلفو

 .5988، بَتوت، دار ادلشرق، 56ط، 54ص، راجع: خبصوص ابن ادلقفع ساوريس: ادلنجد يف األعالم 
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، من تلقاء أنفسهم، ىم الذين كانوا يقومون بالًتمجة، أن األفراد يف ىذا العصر ثانيا:

-بإفادة مجهور اجملتمع العريب، وإما لغرض علمي، نفسهمإما لرغبة منهم يف التعريف بأ
 وإما ألغراض أخرى.، اإلسالمي بادلعارف اإلنسانية
قد اقتصرت على ، ديكن أن نالحظ بأن الًتمجة يف العصر األموي، يف ىذا اخلصوص

دون أن تتوسع لتشمل زبصصات علمية أخرى. ويبدو أن ، علوم الكيمياء والطب والفلسفة
 ألسباب منها:، أمراً طبيعياً  ذلك يعترب
مل ، ولذلك فإن ظاىرة الًتمجة، أمر منطقي، أن التطور التدرجيي يف وجود الظواىر -5

 بالتدريج من الضعف إىل الكمال. تنتقلاوإمنا ، تنشأ كاملة منذ البداية
من الطبيعي أن ، اإلسالمي-يف الفكر العريب، أن البدايات األوىل لظاىرة الًتمجة -2
، اإلسالمية. ويف ىذا ادلعٌت-ضات من الرافضُت دلا ىو دخيل على الثقافة العربيةتالقي معار 

يف كتابو ، م( يف معرض حديثو عن الًتمجة5555-5445أشار جالل الدين األسيوطي )
واليت كانت من األسباب اليت ، إىل ادلعارضات اليت واجهت حركة الًتمجة، "صون ادلنطق"
ِلما )بكسر »يف ىذا العصر قائالً: ، دلعارف بُت ادلسلمُتالعلوم وا انتشارعرقلت وأخرت 

 أي: يف الًتمجة.، 1«الالم( كان السلف دينعون من اخلوض فيها
أن اخلليفة عمر بن عبد العزيز ، يف ىذا الصدد، من الطريف أن نقرأ -3

م( كان يًتدد كثَتًا يف أن يسمح لنفسو بالًتخيص للناس لالستفادة من كتاب 757ىـ/99تـ)
. ألن اخلليفة يعلم أن الناس قد 2إال بعد "استخارة اهلل تعاىل أربعُت يوماً"، جم يف الطبمًت 

إال أن مًتمجو ، مع أن الكتاب يف الطب، يعارضون زلتوى الكتاب الذي قد يضّر بالعقيدة
وترّدده يف نشر الكتب ، وىو الطبيب "ماسرجويو". ويدلنا ربفظ اخلليفة، من أصول إسرائيلية

وعلى حساسية ترمجة النصوص ، على حجم الصعوبات اليت رافقت ىذا العصر، ةادلًتمج
 وخاصة يف بداياتو األوىل.، فيو، األجنبية

                                                           
 .557ص، مرجع سابق، بواكَت حركة الًتمجة، نقالً عن: مدكور، (5/45جالل الدين األسيوطي: صون ادلنطق ) -1
 .557ص ، نفسو -2
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كانت تعّج بعقائد -القرن األول للهجرة-ذلك أن فًتة الصدر األول لإلسالم
و وإل، وخاصة بالفكر الغنوصي )الثنوي( الذي يعتقد يف وجود إذلُت: إلو للنور، ادلشركُت
وىي العقيدة اليت ، وغَتىا، والزرادشتية، وادلندائية والديصانية، عند ادلانوية وادلزدكية، للظالم

قبل فت ها يف القرن التاسع للهجرة. -وغَته-اعتنقها زعيم مكة: أبو سفيان بن حرب
يتوجسون خيفة من ، والنخب من الص ابة والتابعُت، لذلك كان اخللفاء يف ىذا العصر

، إىل العقيدة اإلسالمية، بطريق الًتمجة للنصوص والكتب األجنبية، ذه العقائدتسلل مثل ى

 اليت يكاف ون حلمايتها.
اليت تربّر "استخارة" اخلليفة عمر ، ىي بالضبط، وغَتىا، فإن ىذه األسباب، وىكذا
يف نشر ترمجة كتاب الطب. وىي نفس األسباب أيضًا اليت أّخرت فتح ، بن عبد العزيز

 العصر العباسي. حىت رليء، يف ىذا العصر، مجةسوق الًت 
ال تزال يف طور النشوء ، يف العصر األموي، لقد كانت العقيدة اجلديدة لإلسالم -4
وحروب ، وعلي، رغم فنت الصدر األول: كاغتيال عمر وعثمان، لدفاع عن نفسهاوا، والتوسع
كان و ، يف العراق والشام –وقتئذ –وفتنة صفُت واجلمل.كما كانت الفتوحات قائمة ، الردة

 مل يتوقف. ، من فرس وروم، الصراع مع خصوم اإلسالم

 –يعد ، ادلشهور بًتمجتو كتاب: "كليلة ودمنة"، ادلقفع ابن اغتيالومن ادلالحظ أن 
وإلو ، من أعالم ادلذىب الغنوصي )اجملوسي( القائل بوجود إذلُت: إلو للنور –رغم إسالمو 

ىو  –ردبا  –وىذا التأليف، 1الدرة اليتيمة يف معارضة القرآن("قد: "كتب كتاب )ف، للظالم
خلوف ادلسلمُت على عقيدة اإلسالم من التشويو والت ريف. إضافة ، وقتئذ  ، الذي قتل مؤلفو

 تعكس عنف الصراع بُت عقيدة اإلسالم وعقيدة الغنوص.، ادلؤلف إىل أن عملية اغتيال
مت يف البصرة من طرف  –تشَت ادلصادر  كما  –ادلقفع  ابن اغتيالومن ادلؤكد أن 

إال وأصلو ، الذي قال :" ما وجدت كتاب زندقة، بأمر من اخلليفة العباسي: ادلهدي، الوايل

                                                           
 .5429/2558، القاىرة، دار السالم، 5ط، 222ص، 5ج، النشار: نشأة الفكر الفلسفيسامي  علي -1
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وىذا ، ضّمن كتاب كليلة ودمنة:" باب برزويو، ادلقفع ابن. ومن ادلعروف أن 1ادلقفع" ابن
وعن عدم ، ارض األديانيتكلم عن تع، يف نقد األديان عامة، الباب من أخطر األبواب

 ابنأعظم وسيلة وأفضلها للمعرفة. كان ، التوصل إىل اليقُت فيها. بينما يعترب العقل وحده
 2ادلقفع يرمي إىل نشر اإلحلاد والت لل من اإلسالم بالذات"

وىو ، ادلقفع قد عاش سلضرمًا يف عصرين: العصر األموي ابنأن ، وشلا ال ريب فيو
على ترمجة  انفتحمث العصر العباسي الذي ، ترمجة ادلؤلفات األجنبيةالعصر الذي راقب بشدة 

قد أحجم ، ادلقفع ابنادلقفع. شلا يوحي بأن  ابنوىو الذي اغتيل فيو  األخرى.الثقافات 
ألنو كان مراقباً. ودلّا قامت دولة بٍت ، يف العصر األموي، عن التأليف يف معارضة القرآن

، فأظهر حينها معتقداتو اجملوسية، ها يف ترمجة العلوم األجنبيةانفتاحها وتسازل استغل، العباس

 كما سبقت اإلشارة.، وألف كتابو يف معارضة القرآن
ديكن القول بأن العرب ، يف ىذا اجلو ادلفعم بالشعور باخلطر من الثقافات األجنبية

ًتاث الفكري لغَت يف ىذا العصر للتفكَت يف الًتمجة. ألن التفكَت يف نقل ال، بعد، مل يتفرغوا
، مؤسسة وقائمة، اجلديد، يتطلب أن تكون مقّومات اجملتمع العريب، لالستفادة منو، ادلسلمُت

ووجود ، والتوازن الطبقي واالقتصادي، وعلى األخص مقومات الدفاع واألمن واالستقرار
بالثقة يف جّو ُمفعم  بالشعور ، ديكن ذلا أن تقوم دبهمة الًتمجة، إطارات وكفاءات مثقفة

 وحرية التعبَت.
من ثالث ، يف العصر األموي، وعلم الكالم، أو تتوافق نشأة الًتمجة، تتشابو -5
 وىي:، على األقل، جوانب

ويف عصر احلسن ، وىو أواخر القرن األول للهجرة، أهنما نشآ يف زمن واحد أوال:
 ربديداً.، ىـ(555تـ)  البصري

                                                           
 راجع نفس ادلرجع والصف ة. -1
 راجع نفس ادلرجع والصف ة. -2
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ىـ( 85تـى يد خالد بن يزيد بن معاوية )نشأت عل –باتفاق ادلصادر  –إن الًتمجة 
لينقل لو كتبًا يف الكيمياء والطب. مث عبد اهلل ، الذي استدعى راىبا يونانيا من اإلسكندرية

كما سبق ، من الفارسية، كتبًا فلسفية، ألول مرة، م( الذي ترجم759-699بن ادلقفع )
 التفصيل.
دلساجالت العقدية اليت جرت بسبب ا، فقد نشأ يف نفس الفًتة، أما علم الكالم 

على يد واصل بن واجلربية. مث ، وبُت القدرية واجلهمية، وبعض ادلسلمُت، الدمشقي يوحنابُت 
وتويف ، النصف الثاين من القرن األول للهجرةيف ، البصرةالذي ولد يف ، رأس ادلعتزلة، عطاء
 ىـ(.535عام )

عند ، يف العصر العباسي االزدىاريف  َوَصاَل القمة، كل من الًتمجة وعلم الكالم  ثانيا:
، شلا يدل على تأثر علم الكالم، مدرسة "بيت احلكمة" للًتمجة، تأسيس الرشيد وادلأمون

 يف ىذا العصر.، بًتمجة النصوص الفلسفية
ألسباب ، قد القى معارضة شديدة عند نشوئو، كل من الًتمجة وعلم الكالم  ثالثا:

 منها: 
 انتصارا، مهمهم لنشر الدعوة للدين اجلديد وانصراف ،الناس بالفتوحات انشغال -5
قد فكروا يف ترمجة ، واستقرارىم، ادلسلمُت من ساحات القتال انصرافلكن بعد ، لإلسالم

 وعلى رأسهم علماء ادلعتزلة.، مث أخذوا يستفيدون منها، وتدوينها، ادلعارف األجنبية

جعلهم يت فظون من ، الفًتة يف ىذه، ومحاية لعقيدهتم، غَتة ادلسلمُت على الدين -2
، وذلك بتأجيل ترمجة ادلعارف األجنبية إىل اللغة العربية، بعقائد ادلشركُت الوثنية االحتكاك

، عند األشاعرة وابن رشد( الفلسفة) إىل وقت آخر. وما نظرية التوفيق بُت الدين واحلكمة

من الفقهاء  –لبًا غا –اليت تصدر ، إال نتيجة للمعارضات الصادمة للمفكرين، وغَتىم
 والساسة ادلت فظُت من ترمجات العلوم والثقافات األجنبية.

حول ، أثار بينهما جداالت وحوارات، بأىل الكتاب، ادلسلمُت اتصالألن  -3
بينهما يف صاحل ظهور علم  واالحتكاك االتصالطبيعة عقيدة كل منهما. فكان ذلك 

 يف ىذه الفًتة.، والًتمجة معاً ، الكالم
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 : -على طولو-نورد النص اآليت، ل على ذلكوللتمثي
-675وىو القديس يوحنا الدمشقي )، اإلسالم انتشارفزع رجل دين مسي ي من "

-45أحد رجاالت بالط معاوية بن أيب سفيان )، م( حفيد منصور بن سرجون749
، م( وكان أباه قد خلف أباه على بيت ادلال يف خالفة ىشام بن عبد ادللك635-665ىـ/65

"إرشادات و بينها: "زلاورة مسلم"، أول رجل دين صنف كتبا يف الدفاع عن عقيدتو وىو
وفيو حبث عن الفرق وادلذاىب. ، النصارى يف جدال ادلسلمُت" وكتاب: "منبع العلم"

، ولعلو كان أول من كتب يف ىذا الصدد من وجهة نظر النصارى، وكتاب: "حياة زلمد"

( يف أجوبتو على األسئلة اليت théology-لكالمكما أنو يعد أول من يستخدم )علم ا
الرجل يف جدال عنيف  اصطدموقد ، أي فن احلوار، Dialgue  فأحدث ما يسمى:، أثارىا

وطبيعة الكلمة. وقد قصد ىذا الدمشقي يف تصانيفو بيان  ، مع ادلسلمُت حول وحدة اهلل
وإبراز أو ، للدفاع عن عقيدهتم، ولتوجيو أىل دينو، كيفية رلادلة ادلسلمُت يف ادلسائل اخلالفية

 اجلوانب السيئة فيهم." -اختالف
 ويف مجلة ما قالو يوحنا الدمشقي: يتهم ادلسلمون النصارى بعبادة التماثيل ")...(

مع أهنم ىم أنفسهم يقّبلون احلجر ، ( ادلصنوعة من احلجارة واخلشبIcons-)األيقونات
ال خيتلفون عن النصارى يف تقبيلهم التماثيل  ،وىم يف عملهم ىذا، ويتقربون إليو، األسود

 1والصليب".

حرك العقول يف ، ادلسلمُت بغَتىم يف الشام اختالطأن ، يستخلص من ىذا النص
إىل التعرف على ثقافة وعقائد بعضهم البعض. ومن مث فمن ، ودفع الطرفُت، ىذه الفًتة

وخاصة عند  –خلدون  ابنبلغة  –الطبيعي أن تظهر حساسيات بُت الغالب وادلغلوب 
 وبالتبعية لغَته.، لشعور ادلغلوب بالنقص، أىل الذمة

                                                           
، بغداد، شركة بيت الوراق، 5ط، 45-39ص ص، زلسن زلمد حسُت: اإلستشراق برؤية شرقية -1

2555. 
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يتميز ، ادلعارض دلبدأ التوحيد اإلذلي، أن موقف يوحنا الدمشقي، ومن الالفت للنظر
يف دولتهم. وىذا إن ، رغم أنو كان مسؤول بيت ماذلم، باجلرأة والت دي لعقيدة ادلسلمُت

دبا أنو استطاع الطعن يف ، قعو ونفوذه يف الدولة األمويةدل على شيء فهو يدل على قوة مو 
، اللغة اليونانية: "نسب اإلسالم إىل اذلرطقةبألنو يف مؤلفاتو  –ال جهرًا ، سراً  –اإلسالم 

أو من ، أن الرسول صلى اهلل عليو وسلم أخذ تعاليمو من رجل من أىل الكتاب وادعى
 2أي: اهلل"، أن ادلسيح ليس من جوىر األب شلن يعتقدون، 1قة األريوسيُتطرجل من اذلرا

 مع أىل الذمة، يف العصر األموي، تسامح ادلسلمُت، ولئن أكد النصان السابقان
فإهنما أكدا كذلك بعض األسباب يف ظهور ، عدم تسامح األمويُت مع الشيعة واخلوارجو 

ىل إاستنادا ، ووتأليف كتب، يوحنا الدمشقي على فهم عقائد اإلسالم باعتماد، علم الكالم
 ىل نصوص من أحكامو.إو ، ترمجات آليات من القرآن

ىي ، أن يتمكن من تعلم ثالث لغات استطاعقد ، ومن ادلالحظ أن يوحنا الدمشقي
من وإىل ىذه اللغات. ، مث اليونانية. فكان يًتجم النصوص، والعربية، السريانية )لغتو األصلية(

وأن يؤلف ، واليعقوبية، والنسطورية، عقيدتو األصلية(كما استطاع أن يلم بعقائد النصرانية )
. -كما سبقت اإلشارة -أبرزىا كتاب "زلاورة مسلم"، عدة كتب يف الالىوت والفلسفة

، و"ادلقدمة يف العقائد واإلديان احلق"، أو العلم، باإلضافة إىل الكتب اآلتية: "ينبوع ادلعرفة"

"انربى حيارب اذلراطقة ادلتمسكُت بفلسفة و"إيضاح اإلديان". مث: ، و"الثالث األقدس"
والسيما فيما يتعلق بالالىوت ، أرسطو. وقد وفق إىل إصالح بعض نظريات أرسطو

ولكنو ، وخلود النفس. وأخذ عن أرسطو كثَتا من الت ديدات، وعلم األخالق، الطبيعي

                                                           
، رفض أن يكون عيسى عليو السالم، يف القرن الرابع ادليالدي عاش، أريوس: أحد كهنة اإلسكندرية -1

رلمع ، وطرده أو )حرمو( من ادلسي ية عقابا على آرائو، إبنًا هلل. وانتشر مذىبو عند القوط واللمبارديُت
 م.325سنة ، قينية الكنسي

 .45ص، نفسو -2
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هبا على إنشاء  واستعان، كالفرق بُت الطبيعة واجلوىر واألقنوم، أضاف إليها أشياء وأشياء
 1.مستقلة عن ادلذاىب الفلسفية العديدة"، تعابَت خاصة بعلم الالىوت

أسره ، على يد راىب إيطايل، يوحنا أن يتعلم اليونانية استطاعفقد ، إضافة إىل ذلك
وآداهبا ، فأخذ عنو يوحنا اللغة اليونانية، الذي: "أحضر لدمشق، "قوزما" امسو، ادلسلمون

 .2وادلوسيقى"، والعلوم الفلسفية
ىو كتاب: ، تشَت ادلصادر إىل أن ادلؤلف الرئيسي ليوحنا الدمشقي، يف ىذا ادلعٌت

وضمنو طعونا يف  –كما يدل السياق   –الذي ألفو باليونانية ، أو العلم، ينبوع ادلعرفة
كما سبق   –باعتباره من كبار موظفي دولتهم ، خشية أن يطلع ادلسلمون عليها، اإلسالم
 .-البيان

يف البالط األموي. ، أن الًتمجة قد راج سوقها، شلا يستخلص من التوثيقات السابقةو 
، ثالثة نشطاء: األول ىو الراىب اليوناين: مريانوس، وقتئذ  ، فقد ربكم يف سوق حركة الًتمجة

 –الذي ترجم ، بغرض الًتمجة. والثاين ىو إبن ادلقفع، الذي استدعي من اإلسكندرية
الذي كان ، ولفرفريوس الصوري. أما الثالث فهو يوحنا الدمشقي، طوكتبًا ألرس  -دبفرده

كما كان يعرب ، إىل السريانية واليونانية، يعّجم لقومو النصوص ادلتضمنة أحكام الشريعة
 -يف نشأة ادلدارس الفكرية ، شلا كان لو األثر العميق، واليونان، آراء السريان، للمسلمُت

وادلرجئة. وىو ما ، واجلربية، واجلهمية، كالقدرية، اإلسالمي األوليف اجملتمع ، الكالمية األوىل
، وعلم الكالم، ىي: علم الًتمجة، على عمق الصالت والروابط بُت ثالثة علوم، يدل بوضوح

 وعلم االستشراق.

                                                           
يف القرنُت ، حلياة العلمية يف الشام. نقاًل عن: خليل داود الزرو: ا2ج، أسد رستم: كنيسة مدينة اهلل -1
 .5975، بَتوت، دار اآلفاق اجلديدة ، 5ط، 524ص، ألول والثاين للهجرةا

 .523ص، نفسو - 2
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 النص الفلسفي في العصر العباسي
يواجهنا أمران  ،حلركة الًتمجة يف الفكر العريب، عندما نتعرض لدراسة الفًتة الثانية

، الثاينو  للًتمجة.، وقعا يف العصر العباسي: األول ىو إنشاء مدرسة "بيت احلكمة"، جليالن

 1(5265-5257على يد ىوالكو )، م5258ىـ/656عام ، ىو سقوط بغداد

إال من حيث معرفة مصَت خزائن ، ال يهمنا يف ىذه الدراسة، على أن األمر الثاين
ومنها الكتب الفلسفية اليت ترمجها عبد اهلل ، يف الفلسفة والعلوماليت ألفت وترمجت ، الكتب

كما سبقت اإلشارة. ، يف الفًتة األوىل للًتمجة، إىل اللغة العربية، بن ادلقفع من اللغة الفارسية
 كيف فقدت؟، فمن ادلفيد أن يعرف القارئ، ودبا أن ىذه الكتب مفقودة
عندما ، لكتب قد دمرت على يد ادلغولأن خزائن ا، تؤكد ادلصادر، ففي ىذا الصدد

بإلقائها يف ، واستباحوا كل شيء فيها. فقاموا بإتالف تلك اخلزائن، (5258احتلوا بغداد )
وأصبح يضرب إىل السواد. وتعرف ىاتو ، مياه النهرين لون حىت تغَت، هنري دجلة والفرات

ومعامل ، ز الثقافة والعلوماليت طمست كنو  الواقعة يف التاريخ: "بنهب بغداد". وىي الواقعة
 ، بقتل اخلليفة ادلستعصم، والدولة العباسية نفسها من الوجود، احلضارة اإلسالمية

فقد وضع ىارون ، وىو إنشاء مدرسة "بيت احلكمة" للًتمجة، أما األمر األول
من ، ادلأمون. فجلب ذلا ادلخطوطات اليونانية ابنومث طورىا ، النواة األوىل للمدرسة، الرشيد

، على رأسهم حنُت بن إس اق، وعُت عليها مًتمجُت أكفاء، ومن مدن بيزنطية، جزيرة قربص

مشجعًا بذلك نشر الثقافة وادلعرفة بُت أفراد ، والعلمية، وكلفهم بًتمجة الكتب الفلسفية
 الطبقات االجتماعية.

هبا يقوم ، كانت يف العصر األموي، أن حركة الًتمجة، وشلا يالحظ يف ىذا اخلصوص
ربت رعاية ، بينما أصب ت تلك احلركة يف العصر العباسي، من تلقاء أنفسهم، األفراد

                                                           
ودلا حاول ، م5255عام ، دولة ادلغول يف إيران –حفيد جنكيز خان  –ادلغويل ، أسس ىوالكو -1

 م.5265عام ، بُت فلسطُت واألردن ،قضى عليو جيش ادلماليك يف عُت جالوت، ىوالكو احتالل مصر
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، وعينت فيها ادلًتمجُت، بأن أسست ذلا مدرسة، الدولة: فالدولة ىي اليت تشرف على الًتمجة

 من بيت ادلال العام.، وقامت بتمويل عمليات شراء الكتب وادلخطوطات
إىل ، -أن وّطد دعائم مدرسة بيت احلكمة  بعد –فقد عمد ادلأمون ، وىكذا

واإلشراف على الًتمجة. ونذكر ، وكلفهم بإدارة ادلدرسة، تشكيل رلموعة من العلماء ادلًتمجُت
 من أولئك العلماء:

من مدرسة ، وىو طبيب سرياين، م(857تويف ضلو ) /الًتمجانيوحنا بن ماسويوأواًل: 
فواله ، ومؤلف لكتب بالعربية. جاء بغداد، ربيةمًتجم من اليونانية إىل الع، اإلسكندرية

قد مجعت ، م. ويالحظ أن مدرسة اإلسكندرية835ادلأمون رئاسة "بيت احلكمة" عام 
يف القرنُت السابع ، وأعتنت بًتمجة ادلؤلفات الطبية اليونانية، طائفة من أعالم الطب والفلسفة

، وجالينوس، مؤلفات أبقراطكما أىتمت على اخلصوص بشرح ودراسة ، والثامن للميالد

 1الطبية.
الذي تتلمذ على يوحنا ، "شيخ ادلًتمجُت" م( 873-858حنُت بن إس اق ) ثانياً:
باإلضافة إىل ، من أبرز ادلًتمجُت باعتباره، وترأس بعده مدرسة "بيت احلكمة"، بن ماسويو

فامتزجت فيو الذىنيات  واليونانية.، والفارسية، والسريانية، أنو:" حيمل أربع ثقافات: العربية
وقد اختص حنُت بًتمجة  .2وكان حبق أبرز شلثل ذلذه احلركة الفكرية يف عصره"، ادلتداخلة

، بأن حنُت بن إس اق، ادلؤلفات الفلسفية والطبية. ويظهر ذلك يف تأكيد جورج سارطون

صر وىو ع –يف أواخر القرن التاسع ادليالدي ، ألفالطون، أعاد ترمجة زلاورة طيماوس
وىو ما يدل على  3لطيماوس، "احلرفية"، مص  ًا بذلك ترمجة حيي بن البطريق –الفارايب 

 وربكمو يف اللغة اليونانية.، "بادلعٌت"سبكنو من الًتمجة 
                                                           

اذليئة ادلصرية العامة ، 76-72ص ص ، راجع: أمَتة حلمي مطر: الفكر اإلسالمي وتراث اليونان -1
 .2555، القاىرة، للكتاب

 .5968، بَتوت، دار ادلكشوف، 3ط، 89ص، كمال اليازجي وأنطون كرم: أعالم الفلسفة العربية -2
دار ، 2ط، 75-75ص ص، وآخرون () ترمجة توفيق الطويل، 3ج، العلم راجع: جورج سارطون: تاريخ -3

 .5975، القاىرة، ادلعارف
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، ىي: السريانية، م( الذي كان عارفًا بثالث لغات955-836ثابت بن قرة ) ثالثاً:

 والطب والفلك.، كتب ادلنطق والرياضيات، والعربية. وقد ترجم يف بيت احلكمة، واليونانية
، واليونانية، م(. الذي كان يتقن العربية والسريانية952-825قسطا بن لوقا ) رابعاً:

وكتباً أخرى يف ، منها: كتاب ادلدخل إىل ادلنطق، ترجم وألف يف الفلسفة، كما كان موسوعياً 
 العلوم.

وكان من علماء ، الفارايب الذي تتلمذ على، م(974-893حيي بن عدي ) خامساً:
وادلقوالت وما ، يف الشعر، فًتجم كتاب أرسطو، اختص يف ترمجة الكتب الفلسفية، ادلنطق

 ألفالطون.، وكتاب القوانُت، وزلاورة طيماوس، كما ترجم زلاورة السفسطائي، بعد الطبيعة
بيت يف مدرسة " ، لًتمجة النص الفلسفي، يتبُت لنا من خالل ىذا النشاط ادلنظم

يف اجملال ، -عهدئذ  –عرفت هنضة ال مثيل ذلا يف العامل ، أن فًتة العصر العباسي، احلكمة"
وىو العلم ، وعلم الكالم، كل من علم الًتمجة، يف ىذه الفًتة ازدىرالثقايف والعلمي. فقد 

، ي العقلَتوبذلك نشأ التفك، اليت تعٍت: التفكَت العقلي، 1الذي يقابل معناه: " كلمة منطق"
متكئا على علمي: الًتمجة وعلم الكالم. إذ أن " علم ، يف احلضارة العربية، أو الفلسفي

النزعات ادلتباينة لدى أكثر ادلواطنُت عددًا يف البيئة ، الكالم الذي تليب ماىيتو يف الواقع
 2اإلسالمية )...( ديثل احلركة الفلسفية احلقيقية يف اإلسالم"

وخاصة  – استفادفإنو قد ، عترب "حركة فلسفية حقيقية "ي، لكن إذا كان علم الكالم
 مها:، على األقل، من رافدين –يف العصر العباسي 

وادلتمثلة يف ، الدخيلة على اإلسالم، )القائلة بإذلُت(، من ادلعتقدات الثنوية -5
 3وغَتمها كثَت.، كادلزدكية وادلانوية، حركات الفكر الغنوصي الفارسي

 إىل اللغة العربية.( األجنبية) لسفيةمن ترمجة النصوص الف  -2

                                                           
 .5385/5965، مطبعة جامعة دمشق، 3ط، 54ص، عادل العوا: الكالم والفلسفة -1
 .55ص، نفسو -2
مرجع ، عالفصل الراب، الباب الثاين، 5جـ، مثاًل: النشار: نشأة الفكر الفلسفي، راجع يف ىذا اخلصوص -3

 وما بعدىا.، 597ص، سابق
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بُت ترمجات النصوص العربية ، صلة وثيقة، فإن ىناك بالتأكيد، على ىذا األساس
، وترمجات النصوص األجنبية، من جهة –دبا يف ذلك نصوص القرآن  –)ادلعجمة( 

تكن  مل، أن مدرسة " بيت احلكمة "، والعلمية )ادلعربة( من جهة أخرى.وآية ذلك، الفلسفية
ألن الواقفُت على ، أيضاً ، تعّجم النص العريب، أحياناً ، بل كانت، فقط، تعرب النص األجنيب
فإهنم حيتاجون إىل فهم نصوص الشريعة ، وبالتايل، كانوا من أىل الذمة، الًتمجة يف ادلدرسة

 الذي، والسياسي اإلسالمي، دلعرفة طبيعة النظام الديٍت، والوثائق السياسية، اإلسالمية
، إىل لغتهم األجنبية، ومن مث يضطرون إىل تعجيم نصوص من العربية، كأىل ذمة، حيكمهم

 ومنثل لذلك من وجهُت:، وإما لتلبية رغبات أفراد من قومهم، إما لتلبية رغبة شخصية
، يف العصر األموي، قام يوحنا الدمشقي يف القرن الثامن للميالد الوجه األول:

وغَتمها ، "إرشادات النصارى يف جدال ادلسلمُت" وكتاب:، "بتأليف كتاب: "زلاورة مسلم
. وقد عّجم يف كتبو نصوصًا من  -كما سبقت اإلشارة   –من الكتب باللغة اليونانية 

وذلك بغرض سبكُت قومو من فهم ، وتضمنت تلك الكتب طعونًا يف اإلسالم ، الشريعة
وربذيرىم منو. فكان يوحنا الدمشقي: "أول من يستخدم علم ، طبيعة الدين اإلسالمي

الرجل  اصطدميف أجوبتو عن األسئلة اليت أثارىا فأحدث ما يسمى فن احلوار. وقد ، الكالم
، فمن ىذا النص  1وطبيعة الكلمة"، حول وحدة اهلل، يف جدال عنيف مع ادلسلمُت

ويف تطورمها يف اجملتمع ، نشأهتمايف ، وعلم الكالم، نستخلص الصلة القوية بُت الًتمجة
 العريب.

وإخوان ، والفارايب، أمثال: الكندي، أن أعالم الفكر العريب األوائل الوجه الثاني:
 معاً.، وعلم الكالم، قد تأثر بالًتمجة، ديكن اعتبار إنتاجهم الفكري، سينا وابن، الصفاء

 عوامل إزدهار الترجمة 
، كثَتة، يف ادلرحلة العباسية، ركة الًتمجة وازدىارىاالعوامل اليت سامهت يف تفعيل ح أن

 يلي: نورد منها ما

                                                           
 .45ص، مرجع سابق، زلسن حسُت: اإلستشراق -1



 د. علي سعد اهلل ----------------------البواكَت األوىل لًتمجة النص الفلسفي 

408 
 

نتيجة للتوازنات ، يف ىذه الفًتة، الذي عرفو اجملتمع العريب، 1االستقرار النسيب -5
 اليت حصلت بُت طبقات اجملتمع.، واالقتصادية، االجتماعية

سيما أن ، لفتوحاتإثر ا، بالنخب ادلثقفة من أىل الذمة، اختالط اجملتمع العريب -2
كثقافة السريان واليونان والعربانيُت. بدليل أن ، تلك النخب كانت ربمل ثقافات متنوعة

ويًتجم منها إىل ، على األقل، أعالم مدرسة "بيت احلكمة" كان أغلبهم يعرف ثالث لغات
 إضافة إىل معرفتهم للغة العربية.، العربية

ليس فقط بتفاصيل ، إطالع واسع كانوا على، ضف إىل ذلك أن أولئك األعالم
أصول الفكر ، وإمنا كانوا يعرفون أيضاً  –ألن أغلبهم من معتنقيها  –  العقيدة ادلسي ية

وإىل ، العربيةقد تسربت إىل الثقافة  اليت، خاصة العقائد الغنوصية، وأسرار معتقداتو، الغنوصي
 PLOTINاليت أسسها أفلوطُت ، "بطريق آراء "األفالطونية احملدثة، اليونانية نفسهاالثقافة 

، قد تسلل أيضاً ، فضاًل عن أن الفكر الغنوصي الذي نشأ وترعرع يف فارس، 2م(254-275)

 3، على السواء، وادلسي ية، إىل العقائد اليهودية
بإقامة ادلؤسسات ، للعلم وادلعرفة، ادلمثلة يف اخللفاء، السلطة السياسية انتصار -3
 ع العلماء على التأليف والًتمجة.وتشجي، وسبويلها، الثقافية

بتوظيف رجاذلا من أىل ، على الثقافات األجنبية، السلطة السياسية انفتاح -4
 وخاصة يف الًتمجة واإلدارة واجليش.، ومؤسساهتا، يف ىياكل الدولة، الذمة

الستثمارىا يف تقوية أجهزة ، رغبة اخللفاء يف اكتشاف العلوم وادلعارف األجنبية -5
 جهة اخلصوم يف الداخل واخلارج.دلوا، الدولة

 افة:ـإض  

                                                           
ضد الدولة ، من حُت آلخر، كان يشن ىجمات، ألن اجليش البيزنطي، نؤكد بأنو:" إستقرار نسيب" -1

 والتصدي لعدوانو.، لرد عليواإىل ، شلا يضطر اجليش العريب، العباسية
 بعدىا. وما، 588 ص، مرجع سابق، 5جـ، لسفيراجع: النشار: نشأة الفكر الف -2
 بعدىا. وما، 598 ص، راجع: نفسو -3
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عندما أنشأوا مشروع مدرسة " بيت ، وأعياهنم، أن خلفاء بٍت العباس، من الالفت
ومل ، فكريا وعلميا، منو لالستفادة، فكروا فقط يف تعريب الًتاث الفكري األجنيب، احلكمة"

ومبادئو الروحية ، ماعيةواالجتوأحكامو السياسية ، :" يًتمجوا حقائق الدينيفكروا يف أن
دبا أن ، وثقافتو، إىل اإلسالم، -وخاصة أىل الذمة -غَت ادلسلمُت  الستمالة، 1واخللقية"

كل ذلك يساعد على نشر ، واآلداب العربية، وأصول الشريعة، كالقرآن مثالً ، تعجيم مبادئو
ولو تعاىل:" عمال بق، بالطرق العقليةهمو على ف، غَت ادلسلمُتأيضًا ويساعد ، اإلسالم

 .2وجادذلم باليت ىي أحسن"
من  االستفادةقد عملوا على ، ويبدو أن منشئي مدرسة "بيت احلكمة" يف بغداد

لكن غَت ، وىو أمر طبيعي، اجتماعيا وعلميا، ألهنا هتمهم وتنفعهم، معارف وثقافة غَتىم
، تعٍت اآلخرين وال، تعنيهم وحدىم، وثقافتو، ىو أهنم فهموا بأن معارف اإلسالم، الطبيعي

، شلكنة بطريق التعجيم، وأن الدعوة إليو، جيهلون أن اإلسالم رسالة عادلية رغم أهنم ال

، يف "بيت احلكمة"، أعالم ادلًتمجُت استطاعةنو كان يف فإ، وبتعبَت آخروالتواصل الثقايف. 

، ة اإلسالموأن يعّجموا ثقاف، للمسلمُت القيام بعمل مزدوج: وىو أن يعرّبوا ثقافة اآلخرين

مل يتم يف "بيت ، وأحكامو، ودبا أن تعجيم ثقافة اإلسالم يف نفس الوقت.، لغَت ادلسلمُت
، إىل ربفظ النافذين يف السلطة السياسية، برأينا، فإن ذلك قد يعود، بصفة رمسية، احلكمة"

، الشريعة على التعجيم. ألهنم مل يأمروا بو ادلًتمجُت. ردبا اعتقادا منهم بأن التعجيم ألحكام

   يعرضها للتشويو والت ريف.
 تذييل وخاتمة:

، بالتعريب اختصوجهُت: وجو ، يف الفكر العريب، عرف مسار ترمجة النص الفلسفي

ينقل ، بالتعجيم اختصمن اللغات األجنبية إىل اللغة العربية. ووجو ، ينقل النص الفلسفي
 والعربية.النص الفلسفي العريب من اللغة العربية إىل الالتينية 

                                                           
 برج الكيفان/ اجلزائر)؟(.، دار اذلناء، 45ص، زلمد الغزايل: سر تأخر العرب وادلسلمُت -1
 .525الن ل/ -2
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ا مديكن رصد حركته، قد عرفا تطورات سلتلفة، على أن الوجهُت: التعريب والتعجيم
 على الن و اآليت:

يف اجملال اإلداري والثقايف. إال أن ، إثر استعانة اخللفاء باألعاجم، لقد نشأت الًتمجة
يف التاريخ  ،وإمنا برزت ألول مرة، مل تربز يف العصر الراشدي، ظاىرة االستعانة باألعاجم

 مها:، لكي يؤدي األعاجم دورين أساسيُت، يف بداية العصر األموي، العريب اإلسالمي
واالستشارة السياسية. وىو ، غرضو تنظيم اإلدارة، سياسي –دور إداري األول: 

بدمشق. ، مستشارًا يف بالطو، الذي عُت منصور سرجون، الدور الذي نشأ يف عهد معاوية
على رأس بيت ادلال  –حفيد سرجون  –يوحنا الدمشقي ، ادللك مث عُت ىشام بن عبد

 كما سبقت اإلشارة. مث توسعت االستعانة باألعاجم لتشمل رلاالت عدة.، )وزارة ادلالية(
إىل اللغة العربية. وىو الدور ، الإلفادة منه، لنقل ادلعارف األجنبية، دور ترمجيالثاني: 

وإدارة "بيت احلكمة". ، أعاجم للًتمجة، يُت اخللفاءإثر تع، الذي ظهر يف الدولة العباسية
الذين ، لجيش من األتراكألمراء وقادة ل مث، وتعيينهم كذلك وزراء من أسرة الربامكة الفارسية

 تضعفف، الدولة إىل واليات انقسام شلا أفضى إىل، طيلة قرن من الزمن، سيطروا على اخللفاء
، وقضى على الدولة، آخر اخللفاء، فقتل ادلستعصم، إىل أن جاء ىوالكو ادلغويل، هتالكتو 

ومل تستيقظ ، يف غيبوبة، دخلت الًتمجة يف ادلشرق العريب، م. وبسبب ذلك5258يف ، هنائياً 
 منها إال يف القرن التاسع عشر للميالد.

يف أوائل ، انشطرقد ، بأن مسار حركة ترمجة النص الفلسفي، وىكذا ديكن القول
وفرع يف ، إىل فرعُت: فرع يف ادلشرق العريب -وىو عصر الغزايل -، ميالدالقرن الثاين عشر لل
 الغرب اإلسالمي.

 فرع المشرق العربي: 

)من ، تقريبا، طيلة سبعة قرون، مجودًا معيباً ، ىو الفرع الذي عرفت فيو حركة الًتمجة
ىذا مث هنض . العامل العريب اإلسالمي يف ىذه الفًتة اضلطاطبسبب ، م(59إىل القرن 52القرن
زبصص يف التعريب. فربز فيو مًتمجون من و  م.59يف القرن ، االنبعاثيف عصر ، الفرع
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فمنهم من اعتمد  .1ولبنان: " ينقلون إىل العربية علوم األجانب وآداهبم"، مفكري مصر
 ."بادلعٌت"ومنهم من اعتمد منهج الًتمجة ، وىم قلة، "احلرفية"الًتمجة 

عام ، أنشأ زلمد علي مؤسسة "ادلهندسخانة"، ربديداً ويف مصر ، ففي ىذا العصر
وتوىل نظارهتا ، 2م5835ىـ/5255عام ، مدرسة األلسن )اللغات( أ بعدىاأنش. مث 5825

م(. وقد زبصصت ادلدرسة يف تدريس اللغات 5873-5855اإلصالحي رفاعة الطهطاوي )
إىل جانب تدريس ، فارسيةوالًتكية وال، منها: اإلصلليزية والفرنسية واإليطالية، لطالهبا

 واجلرب واذلندسة.، التخصصات اآلتية: الشريعة والتاريخ واجلغرافيا
قام بتعريب كتب ، فضال عن توليو نظارة ادلدرسة، إضافة إىل ذلك فإن الطهطاوي

وكتاب القانون ادلدين ، يف العلوم والقانون. منها: كتاب مبادئ اذلندسة، من الفرنسة
 الفرنسي.

، كما قام بولس عواد، بتعريب إلياذة ىومَتوس، قام سليمان البستاين ،ويف لبنان

 للقديس توما األكويٍت.، بتعريب كتاب: اخلالصة الالىوتية
وتقدما ، تطورا جديدا، فقد عرفت ترمجة النص الفلسفي، أما يف القرن العشرين

، سة األلسن()مدر  اليت أسست مدرسة للًتمجة، وخاصة يف مصر، يف العامل العريب، مطردا

فيهما علم  ازدىريليها لبنان. ومها البلدان اللذان ، لتعلم اللغات، شبيهة ببيت احلكمة
ر تأسيس وذلك إث، يف منتصف القرن، ووصل حد النضج والكمال، الًتمجة "بادلعٌت"

                                                           
 .5963، بَتوت، دار ادلكشوف، 4ط، 679ص، 2ج، : احمليط يف األدبمسعود جربان -1
وعرفت ربوالت ، النهضة العلمية يف مصر انطلقت، من مدرسة األلسن، رج األجيال األوىلعلى إثر زب -2

، وادلؤسسات اخلاصة بالدراسات العليا، يف تشييد ادلعاىد العلمية، متسارعة فأخذت تتقدم وتتوسع
، -طنيةبعد محلة شعبية و -، األمر الذي أفضى، والنخب من العلماء وادلفكرين، لتخريج اإلطارات الكفأة

لدراسة اآلداب واللغات والعلوم اإلنسانية. وبعد أربعة عشر ، 5958إىل تأسيس كلية "دار العلوم" عام 
اليت دعيت ، إىل جامعة تدعى "اجلامعة ادلصرية" )جامعة فؤاد(، 5924يف ، ربولت تلك الكلية، سنة

  .5952بعد ثورة ، "جامعة القاىرة"
 . 2555فرباير ، الكويت، 675عدد ، 585ص ، راجع: رللة "العريب"
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ال يف ، مهمة التعريب من اللغات األجنبية، أخذ أساتذهتا على عاتقهمف، يف أوائلو، اجلامعات
 أيضاً.، وإمنا يف رلايل: اآلداب والعلوم، وحسب، ال الفلسفياجمل

 فرع الغرب اإلسالمي:

يف القرن ، - Tolédo –دبدينة طليطلة ، يف مشال األندلس، نشأ ىذا الفرع يف الًتمجة
فكانت تلك ادلدينة أول مدرسة للًتمجة يف ، 1م (5555إىل  -5535من ) السادس اذلجري

، زبصصت يف التعريباليت ، مدرسة " بيت احلكمة" يف بغداد، تشبو إىل حد كبَت، أوروبا

أشرفت ، وىو أن مدرسة بغداد، مع فارق آخر، مدرسة طليطلة يف التعجيمزبصصت بينما 
 أشرف عليها راىب مسي ي.، بينما مدرسة طليطلة، عليها الدولة

 إىل تشكيل، RYMOND –عمد األسقف رديوند ، ففي القرن الثاين عشر للميالد
، ذاعت شهرتو، وأنشأ ذلم: " ما يشبو معهدا للًتمجة، ضم خَتة ادلًتمجُت، ذبمع علمي

بنقلها ، . فشرع ىذا ادلعهد يعّجم ادلؤلفات الفلسفية العربية2إليو فطاحل ادلًتمجُت" واجتذب
من  وغَته، رشد وابن، مؤلفات أرسطو وخاصة، إىل اللغتُت: الالتينية والعربية، من اللغة العربية

إىل ، يف العصور الوسطى، النص الفلسفي اليوناين والعريب انتقلالفالسفة العرب. وبذلك 
 والرشدية الالتينية.، ما يعرف يف الفلسفة بادلذىب األرسطي انتقالسيما ، جنوب أوروبا

فقد تأسست فروع ، سوى مدة عشرين سنة، ودبا أن مدرسة طليطلة مل تعمر طويال
وزبصصت تلك ادلراكز يف ، لنقل الًتاث اليوناين والعريب، أوروبايف ، ومراكز أخرى للًتمجة

 من ادلشرق العريب واألندلس.، بيةمؤلفات كبار ادلفكرين يف احلضارة العر ، تعجيم
فريدريك الثاين ، أسس األمرباطور اجلرماين، ونابلي، ففي مدينيت: بالرمو بصقلية

عُت عليو ، لتعجيم الًتاث العريب مركزاً  –منفريد من بعده  ابنومث  –م( 5597-5255)
بنقلو إىل ، وتعجيم النص الفلسفي، وشجعهم على التأليف، وغَت العرب، علماء من العرب

، ألن فريدريك كان معجبًا باحلضارة العربية، وأبن رشد، وخاصة مؤلفات أرسطو، الالتينية
                                                           

، القاىرة، اجلوزي ابندار ، 5ط، 242ص، 3ج، راجع: مصطفى صادق الرافعي: تاريخ آداب العرب -1
2555. 

 .5983، القاىرة، دار الثقافة، 42ص، زينب اخلضري: أثر إبن رشد يف فلسفة العصور الوسطى -2
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لذا أصبح بالطو مركزاً و ، وبالعلم العقالين، فكان: " يعتقد أن العرب ديتازون حبرية الفكر
  .1ولل رية الدينية"، لل ضارة العربية

بإيطاليا. ففي الفاتيكان ، مث روما، وبادوا، إىل مدن: سالَتنو، النشاط الًتمجي انتقلمث 
ليون ادلدعو ، 2م(5555-54ترمجت مؤلفات األسَت العريب: احلسن الوزان )...، بالذات

خاصة كتابو ادلوسوعي ، تناولت الًتمجةو ، البابا(مساه أ)كما  Léo africanus –اإلفريقي 
، م5526الذي ألفو يف الفاتيكان عام ، description de l’Afrique - "وصف إفريقيا"

يف مدينة ، ترمجو جان تامبورال إىل الفرنسيةمث ، م5555عام ، ونشر يف مدينة البندقية بإيطاليا
واذلولندية عام ، م5655واإلصلليزية يف ، م5556ترجم إىل الالتينية يف كما ، م5555عام ، ليون

 م.5855واألدلانية يف ، م5665
مدة ثالثة ، منو األوروبيون استفادقد ، ومن ادلالحظ أن كتاب "وصف إفريقيا" للوزان

بشهادة ادلستشرق ، ( إفريقيااستعماريف أخذ ادلعلومات إلستدمار )، على األقل، قرون
ال معلومات ، renaissance–وبا يف عهد إحياء العلوم الذي يقول:" بقيت أور ، "كرامرز"
من ادلصدر اإلسالمي. ، إال ما استمدتو عن اجملاىل اإلفريقية، يف ىذا الصدد، مطلقاً ، لديها

                                                           
 .43ص، نفسو -1
إىل فاس بادلغرب وعمره ، م5492أسرتو قبل سقوطها يف  مث ىاجرت، ولد احلسن الوزان يف غرناطة -2

وعرف ، . ساح يف إفريقيا الشمالية والوسطىDiplomate–ودىائيا ، أربع سنوات. كان مفكرا وسياسيا
يف مهمة سياسية. وأثناء ، مدهنا وأهنارىا وص اريها وتركيباهتا القبلية. مث أرسل إىل مصر واألستانة بًتكيا

، ومحلوه مع غزالة، قراصنة الكنيسة يف جزيرة جربة بتونس بعد تناول طعام العشاء، أسره، عودتو بالباخرة
وألف كتبًا من بينها: ، الذي أجربه على التنصَت. دّرس للقساوسة والرىبان اللغة العربية، ىدية إىل البابا
وىجم الثوار على ، يسةالذي أمره البابا بتأليفو. ودلا قامت ثورة مارتن لوثر على الكن، "ا"وصف إفريقي

 م.5555اليت مات فيها عام ، من نابويل إىل تونس، وىربو يف سفينة، أنقذه تلميذه األدلاين "ىانز"، روما
، دار الفارايب، 5ط، "ليون األفريقي" بعنوان، يف رواية األديب:أمُت معلوف، راجع: تفاصيل حياة الوزان

 .2555، ئراجلزا، لالتصالادلؤسسة الوطنية ، 2بَتوت. وط
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يف  Léo africanus الذي كتبو ادلسلم ادلتنصر: ليون اإلفريقي، ذلك ألن "وصف إفريقيا"
 .1تقريبا"، ر ادلعلومات الوحيدمصد، . كان آنذاك وإىل زمن متأخر5526السنة 

، خلدون" ابنمرتُت إىل "مقدمة ، وقد أشار الوزان يف كتابو "وصف إفريقيا"

بعد وفاتو دبائة وعشرين ، ابن خلدون ألول مرةتراث ، ومن مث عرف األوروبيون، ادلشهورة
يف لنهضة منذ عصر ا، منها لالستفادة، وبدأوا يف ترمجة ادلقتطفات والفصول من ادلقدمة، سنة
وعبد الرمحن ، ساطع احلصري وىو ما يتعارض وآراء يف القرن السادس عشر للميالد.، أوربا
مل تعرف تراث ابن خلدون ، أن أوروبا، الذين زعموا، وغَتمها من الباحثُت العرب، 2بدوي
يف مؤلف ادلستشرق الفرنسي: برتليمي دربلو ، إال يف هناية القرن السابع عشر، الفكري

D’herblot (5625-5695)الذي تعرض فيو إىل "ادلقدمة" ، "ادلوسوم بـ"ادلكتبة الشرقية، م
وكتاب ، كتاب "وصف إفريقيا" للوزان، وغَتمها، وبدوي، واحلق أنو لو قرأ احلصرياخللدونية. 

، م(5495-5428األزرق األندلسي ) ابنلقاضي غرناطة: ، يف طبائع ادللك"، " بدائع السلك

دلا أصدروا تلك  –3كما أشار زلمد البشَت اإلبراىيمي  –خلدون  ابنمة الذي شرح فيو مقد
بطريق الًتمجات  –عرفتها أوروبا ، ولتأكدوا بأن "ادلقدمة" اخللدونية، ادلتهافتة، الفروض اجملانية

 وليس هناية القرن السابع عشر.، يف القرن اخلامس عشر للميالد –
الذي ترمجتو مراكز: ، والفكري والعلميإن الًتاث العريب اإلسالمي: الديٍت منو  

)أي الًتاث( الذي فكك  ىو، إىل اللغات األوروبية، وروما، وبادوا، وسالَتنو، طليطلة وبالرمو
-5483) الثورة اليت قام هبا مارتن لوثر بطريق، وقّوض أركان الكنيسة ادلسي ية يف روما

 ومنها بدأ عصر النهضة يف أوروبا. ،واليت تعرف بالثورة الربوتستانتية، م( يف أدلانيا5546
                                                           

)الفصل ، تعريب: جرجيس فتح اهلل، إشراف توماس أرنولد: تراث اإلسالم، مجهرة من ادلستشرقُت -1
 .5978، بَتوت، دار الطليعة، 3ط، الذي كتبو كرامرز(

وكذلك عبد الرمحن  .5953، القاىرة، 2ط، خلدون ابنراجع: ساطع احلصري: دراسات عن مقدمة  -2
 .5962، القاىرة، دار ادلعارف، خلدون ابنبدوي: مؤلفات 

لكتاب: زلمد بن األزرق األندلسي: بدائع السلك يف طبائع ، راجع: مقدمة احملقق يف اجلزء األول -3
 .5977، تونس، الدار العربية للكتاب، ربقيق ادلرحوم زلمد بن عبد الكرمي، ادللك )جزآن(



 د. علي سعد اهلل ----------------------البواكَت األوىل لًتمجة النص الفلسفي 

415 
 

إىل ترمجة الًتاث العريب ، مدين يف ظهوره، من ذلك يبدو أن عصر النهضة األوروبية
ألن من نتائج تلك ، إىل اللغات األوروبية –إىل جانب ترمجة الًتاث اليوناين  -اإلسالمي –

وادلذىب اإلنساين ، ظهور نظريات فكرية وعلمية. كعقالنية ديكارت –للًتاثُت  –الًتمجات 
ونظرية ، الفلكية، وجاليليو، كوبرنيقوس م( ونظريات5469-5536) Erasmus –إلرازم 

، م(5645-5583لغروتيوس )، ونظرية القانون الطبيعي، ولوك، ذلوبز، العقد االجتماعي

 وما يدعى بعصر األنوار.، للوك، Libéralisme –والنظرية الت ررية 
وما تالىا من تطورات فكرية ، على الكنيسة، رة مارتن لوثروىكذا يتبُت من نتائج ثو 

، سالح فعاّل لتغيَت واقع الشعوب واألمم، أن الًتمجة من لغة إىل أخرى، يف أوروبا، وعلمية

أن الًتمجة قادرة على أن تصنع الثورات: ، مهما كانت طبيعة ذلك الواقع. ومن مث فإنو يبدو
يف كل رلتمع ، وحىت ادلسل ة أيضاً ، والسياسية، جتماعيةواال، والعلمية، والفكرية، الدينية
 بشري.

  قائمة المراجع: 
، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، أمَتة حلمي مطر: الفكر اإلسالمي وتراث اليونان .5

 .2555، القاىرة
ادلؤسسة ، 2بَتوت. وط، دار الفارايب، 5ط، ليون األفريقي )رواية(، أمُت معلوف .2

 .2555، اجلزائر، الوطنية لالتصال
 .5963، بَتوت، دار ادلكشوف، 4ط، 2ج، جربان مسعود: احمليط يف األدب .3

تعريب: جرجيس ، إشراف توماس أرنولد: تراث اإلسالم، مجهرة من ادلستشرقُت .4
 .5978، بَتوت، دار الطليعة، 3ط، )الفصل الذي كتبو كرامرز(، فتح اهلل

، وآخرون () ة توفيق الطويلترمج، 3ج، أجزاء(6جورج سارطون: تاريخ العلم ) .5

 .5975، القاىرة، دار ادلعارف، 2ط
، 5ط، يف القرنُت األول والثاين للهجرة، خليل داود الزرو: احلياة العلمية يف الشام .6

 .5975، بَتوت، دار اآلفاق اجلديدة
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سيميائيـة العنـوان في روايـة "الولـّي الطّاهر يعـود إلـى مقامـه 

 السكـّي"للطّاهـر وطّـار

 أ. فوزية بوالقندول 

1 جامعة قسنطينة  

 الملخص:
إف ظاىرة العنونة يف اخلطاب الروائي ادلعاصر ، صارت من األعلية ٔتكاف حيث دخلت يف        

الكتاب دلا ذلا من دور يف تأسيس شعرية ادلنت ادلركزي. إطار التجريب من قبل ثلة من ادلبدعُت و 
وىكذا صار للعنواف احلق يف االستقبللية والتميز بوصفو رلاال خصبا للتجريب ، وحقبل من حقوؿ 

 التحديث الروائي.
لقد حاوؿ مقالنا ىذا تفكيك ادلنظومة العنوانية يف رواية "الورل الطاىر يعود إذل مقامو الزكي"        

اتب الطاىر وطار. من خبلؿ الوقوؼ عند البنية السطحية والعميقة للعنواف الروائي ، بتحليل للك
نصي )كالبنية ادلعجمية دللفوظات العنواف وكذا البنية النحوية اليت تشكلو( ، -ادلستويُت اخلارج

(. مع ٖتديد نصي )شأف األنساؽ الثقافية والتارؼلية والدينية اليت ينضوي عليها ىذا األخَت-والداخل
الوظائف السيميائية ذلذا النمط من العنونة، كوظيفة التعيُت والتسمية والوظيفة اإلغرائية اليت ؽلارسها 

 العنواف اخلارجي الظاىر على سطح الغبلؼ. 

Abstract: 
          The phenomenon of title in the discourse of contemporary novelist, 

became important as entered in the framework of experimentation by a group 

of artists and writers because of their role in the establishment of the Central 

poetic text. Thus it became the title of the right to independence and 

excellence as a fertile ground for experimentation, and a field of novelist 

update fields. 

     In  our article we have tried to deconstruct this system of title  in the novel 

"Wali Taher back to her place shed innocent" Tahir Wattar writer and flew. 

By standing at the surface and the deep structure of the title novelist, analyzed 

the levels overseas-script ( lexical  structure of the words of title as well as 

the grammatical structure that poses), and the inside-script (like 

cultural, historical and religious patterns that contains  the latter). Identifying 

the functions of semiotics to this style of title, as a function of appointment 

and seductive function and function exercised by the title shown on the outer 

surface of the cover. 
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سًتاتيجية فنية يف اخلطاب الروائي ادلعاصر، وىي ظاىرة ذلا خصوصيتها اعّد العنونة تُ 
ومكوناهتا... إذ تدخل يف إطار التجريب استنادا إذل استفادهتا من السرود الكبلسيكية من جهة، 

دي دخلت العناية ٔتدار العنونة عصرىا النقأعلية العنواف من جهة أخرى. وقد ومدى الوعي ب
حصة وفَتة من أسئلة العنواف يف الدراسات النقدية تستحوذ على جزء كبَت و  ىر، وبدأت ظاىرةادلزد

يف ادلنت ادلركزي حينا، وبالنأي عنو أحايُت أخرى.  باالندماجوأخذت تؤسس لشعريتها  ادلنت النّصي
واالمتداد  من جهة، واحلق يف االنصهار واالستقبلليةوىكذا صار للعنواف احلق يف التفّرد والتمّيز 

 داخل جسد النص من جهة أخرى. 
موضوعا لّلساين والسيميوطيقي وعادل النفس وعادل االجتماع »العنواف وبالتارل فقد غدا 

، يقدـ رلموعة من Un Fragment idéologiqueوادلنظّر لؤلدب والناقد باعتباره مقطعا إيديولوجيا 
 Conative، والوظيفة الطلبية )األمر والنهي( Référentielleالوظائف تًتاوح بُت الوظيفة ادلرجعية 

أي أف العنواف اختزؿ حقوال معرفية سلتلفة، فلم يشتغل عليو علماء  .Poétique »1والوظيفة الشعرية 
اللسانيات فحسب، بل اىتم ٔتقاربتو أيضا الناقد وعادل النفس وعادل االجتماع بوصفو حامبل 

تارؼلية وأدبية. ويذكر الناقد ''خالد حسُت'' أف العنواف ىو دلرجعيات متعددة؛ ثقافية واجتماعية و 
عبلمة لغوية تتموقع يف واجهة النص لتؤّدي رلموعة من الوظائف ٗتّص أنطولوجية النص وزلتواه »

 وىو تعريف جامع لطبيعة العنواف و٘توقعو ووظائفو ودالالتو و 2«وتداوليتو يف إطار سوسيو ثقايف
ؿ عبلقة ذلك فالعنواف من حيث ىو تسمية للنص وتعريف بو يشكل أوّ  سًتاتيجيتو. وبناًء علىا

نوعية بُت الكاتب وادلتلقي. يعلن عن قصيدتو ْتجب دالالت النص عن القارئ أو بكشف دلا 

                                                 
مجاؿ بوطيب، العنواف يف الرواية ادلغربية )حداثة النص/ حداثة زليطو( ضمن الرواية ادلغربية أسئلة احلداثة / سلترب  -1

 .193ص 1996السرديات، دار الثقافة، الدار البيضاء، الطبعة األوذل، 
دمشق، الطبعة األوذل،  خالد حسُت، يف نظرية العنواف، مغامرة تأويلية يف شؤوف العتبة النصية، دار التكوين، -2

 .78، ص 2007
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. بعد أف يفرغ ادلتلقي من قراءة النص 1«يفتح سؤاال، ال تتم اإلجابة عنو إال متأخرا »سيأيت. أو 
 للتجريب، وحقبل من حقوؿ التحديث الروائي.  ارلاال خصبوىكذا غدا نظاـ العنونة 

رط العديد من الروائيُت ازجزائريُت يف مذىب التجريب اطلويف العقد األخَت من القرف ادلاضي، 
. حيث اليت شهدهتا سلتلف أبنية اجملتمع ازجزائريباستحداث طرائق كتابية جديدة نتيجة للتحوالت 

سًتاتيجية خاصة حاولت من خبلذلا التمّلص من روائي ادلعاصر ااخلطاب الشكل العنواف يف ىذا 
سيطرة العنونة ادلؤدزجة اليت سادت فًتة السبعينيات. فأصبحت الرواية ازجزائرية ادلعاصرة، خاصة بُت 

رواية ٖتاوؿ اإلجابة عن أسئلة الرّاىن ازجزائري بكّل ما فيو من تناقضات سليفة  (2003و 1994)
ود شلسوخ. بل غدت أيضا رواية التحوالت االجتماعية والسياسية والثقافية يات حزينة ووجثومر 

عناوين روايات برؤية جديدة  واالقتصادية دلنظومة رلتمعية بأكملها. أخرجت لنا ىذه التحوالت
وإبداع حديث، وأيضا بقاموس غَت مألوؼ يتصدره مصطلح ''اإلرىاب''، ويتجّلى ذلك يف عناوين 

 مهم يف كّفي'' لػ "حلبيب السايح"ت الّرصاص كرواية ''مذنبوف لوف دوصو ادلوت بلوف الّدـ ورائحة 
و''يف ازجّبة ال أحد'' لػ"زىرة الّديك" و''ادلراسيم وازجنائز'' لػ"بشَت مفيت" و''بوح الّرجل القادـ من 

"رشيد " و''تيميموف'' لػ ''وطن من زجاج'' لػ "يامسينة صاحلالظبلـ'' لػ "إبراىيم سعدي"، ورواية 
 بوجدرة" وغَتىم كثَت...

ؿ يف مستويات اخلطاب الفٍّت للرواية ازجزائرية يعكس قمة الّتحو  ولعل تغَّت ادلنظومة العنوانية
عنوانا سكونيا بقدر ما »والرؤية الداخلية للواقع، وبالتارل دل يعد العنواف يف ادلتخيل السردي ازجزائري 

 وٗتلخل منظومة كبلسيكية منتهية.  2«ىو عبلمة متحركة تفرض الّنص كمعٌت آت
نتقينا رواية ''الورّل الطّاىر اوبغية استكشاؼ مجاليات العنواف واستنطاؽ دالالتو وفّك مغاليقو 

 من خبلذلا مقاربة عنوااها الرئيسي ضمن ِّت يعود إذل مقامو الزّكي'' لػ "الطّاىر وطّار" واليت نتغ
 : مستويُت ىامُّت علا

                                                 
1
 - G. Genette, Seuils, Editions Du Seuil, Paris, 1987, p 24. 

2
 - Charles Grivel, Production de L’intérêt Romanesque, Ed Mouton, 1973, p 171.  



 أ. فوزية بوالقندوؿ ------------------  "سيميائية العنواف يف رواية "الورل الطَاىر

420 

 

 مستوى خارج ناألول :( ّصيHors - Textuel)ن نّصو : ويهتم بدالالت العنواف ٔتعزؿ ع
بالنظر إذل العنواف  »بع دالالتو ادلعجمية والنحوية واالجتماعية والفلسفية وغَتىا، وذلك تأي يتم ت

 .1«الّدالئلي اخلاص كبنية مستقلة ذلا اشتغاذلا 

 واآلخر( مستوى داخل نّصي :Co - Textuelينظر فيو إذل العنوا :) ف كبنية يشتمل عليها
تتخطى فيو اإلنتاجية الداللية ذلذه البنية حدودىا »النص، وموحية ٔتحتوى ادلنت، وىذا ادلستوى 

  .2«وزلفزة إنتاجيتها اخلاّصة هبا تومتجهة إذل العمل ومشتبكة مع دالئلي

ال من »زجزائري إف ٕتربة "الطّاىر وطّار " الروائية ىي إحدى العبلمات ادلائزة يف ادلنت الروائي ا
و ج، بل من حيث شلارستو اإلبداعية على الو حيث كونو يأيت يف طليعة الكّتاب األكثر غزارة وإنتاجا

، إذ حاوؿ "وطّار" من خبلؿ  3« الذي أحدث تطّورا مذىبل يف التعاطي السردي يف احلقل الروائي
 هرَ تمعية تؤطرىا ادلفارقات، مرب  كتاباتو، بوصفو الروائي اإلغلايب الذي يسهم يف تفعيل يوميات بنية رل

الفاعل وادلشارؾ  -أنطونيو غرامشيعلى حّد تعبَت -يف ذلك إؽلانو الشديد بأنو "ادلثقف العضوي" 
تتمثل إبداعيتو يف مقدار إضافتو الكلية ادلعرفية أو الوجدانية أو العملية إذل » النهايةادلبدع يف ألف 

علية ىذه اإلضافة يف خرؽ ادلألوؼ وٕتاوز ادلعتاد وانتهاؾ ومدى فا ،4«سياقو اجملتمعي واإلنساين
 األنظمة ادلقولبة ازجاىزة.

 كمؤشر» إّف "وطّار" يتقن الّلعبة السردية بذكاء فائق، ويتقن أكثر من ذلك لعبة "العنونة"
Indice ػليلنا على البنية احملتملة ويعمل كبنية متقدمة Pré-structure  توحي بالوضع الذي يكوف

                                                 
، 1988لكتاب، الطبعة األوذل، زلمد فكري ازجزار، العنواف وسيميوطيقا االتصاؿ األديب، اذليئة ادلصرية العامة ل -1

 . 08ص 
 .09ادلرجع نفسو، ص  -2
سليم بوعجاجة، الروائي الطّاىر وطّار، ٖتوالت الكتابة ... ثبات الرؤية، رللة الثقافة، تصدر عن وزارة الثقافة،  -3

 .37، ص 2004، فرباير 119ازجزائر، العدد 
 .36، ص 1997ل العريب، القاىرة، الطبعة األوذل، زلمود أمُت العادل: اإلبداع والداللة، دار ادلستقب -4
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سًتاتيجية اليت يلج عربىا القارئ إذل النص، وىو االتقاطع اليشكل نقطة أنو ، أي  1«ليو اخلطابع
 يف الوقت ذاتو يعيد إنتاج دالالتو ليشكل خطاباتو من جديد.

وعليو سنفكك ىذا اخلطاب العنواين ''الورّل الطّاىر يعود إذل مقامو الزّكي'' إنطبلقا من بنيتو 
 التكوينية. 

 (:Hors-textuel) نّصي –ضمن المستوى الخارج  عنوانالربة مقا -أوال
 بالنظر إذل تركيب العنواف اخلارجي، صلده يتكوف من مخس وحدات دالّة: 

 الورل/ الطّاىر/ يعود/ إذل مقامو/ الزّكي
                                                  

 كما يف ىذه الًتسيمة: إذل   حدة منهااتربط بينها صبلت عبلئقية منطقية، تفضي الو 
 الورل                       الطاىر                    

 الزكي         
                                   مقامو                     

 يعودإذل                                                           
الًتكيب إذل الوحدات ادلعجمية ادلكّونة  امل اإلجرائي لنفكك ىذاند ىذا العوعليو سنقف ع

  لو، ونبدأ بػ:
 : البنية المعجمية للعنوان -1
النّصَت، واحملّب،  : كل من ورل مقاما أو قاـ بو وىوالورلّ »جاء يف ادلعجم الوسيط  الوّلي: -أ
تيم: الذي يلي أمره ويقـو بكفايتو ...وورّل اليواحلليف والّصهر... وورّل العهد وارث ادللك والّصديق

فالوالية  2.«اليت يتسّلط عليها دوازجمع أولياء ... والوالية: القرابة واخلطّة واإلمارة والسلطاف والببل
إذف، يف معناىا القاموسي الصرؼ ٖتمل معاين الوراثة واحللف والكفاية واإلمارة أو السلطاف شلا يعٍت 

 ادلعاين، وىو خيط الوالية ٔتعناىا اللغوي الشامل.  أف خيطا غَت مرئي يربط بُت ىذه

                                                 
 .105، ص 2006آمنة بلعلى: ادلتخيل يف الرواية ازجزائرية من ادلتماثل إذل ادلختلف، دار األمل للطباعة والنشر،  -1
 .1101ـ، ص 1982رلموعة من ادلؤلفُت: ادلعجم الوسيط، رلمع اللغة العربية، الطبعة الثانية،  -2
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الورّل... ىو من توالت طاعتو من غَت أف يتخللها »وقد جاء يف كتاب التعريفات أف  
. معٌت ىذا أف 1«عصياف أو... ىو من يتواذل عليو إحساف اهلل وأفضالو وىو العارؼ باهلل وصفاتو

واحد، وجو من وجبت طاعتو ولزمت إجابة أمره وطاعتو  ية يف ''التعريفات'' ٖتمل وجهُت دلعٌتوالال
اهلل عليو باإلحساف لقربو منو وطاعتو لو، فيطاع من العباد لطاعتو ىو اخلالق،  لو، ووجو من تفّضل

 وتفرد يف اجتناب ادلعاصي واإلعراض عن الّلذات والشهوات. 
القشَتي يف رسالتو من أف وما ورد يف "التعريفات" مع ما جاء عند  ويتفق ادلعٌت القاموسي 

من معٌت القرب يف الوالية عند  . وبالتارل ننطلق2«و واتصل مددهمن توالت طاعتو وٖتقق قرب الورلّ »
سلتلف ادلعاجم لنعود إليو مرة أخرى عند الصوفية، فكبل ادلفهومُت )ادلعجمي والصويف( يقوؿ بالقرب 

م باإلضافة إذل القرب والقرابة )ادلواالة(، وتصب  والقرابة، وىي نقطة التقاطع بُت سلتلف ىذه ادلفاىي
 كلها يف مصب واحد ىو الطاعة واإلذعاف. 

النقي: يقاؿ فبلف طاىر الثوب أو الذيل أو العرض: بريء من العيوب، »وىو  الطّاهر: -ب
 نزيو شريف، وازجمع أطهار وطهارى )على غَت قياس(.

 القيس ؤقاؿ امر 
 ان  ر  غ   د  اه  ش  الم   د  ن  ع   م  ه  ه  ج  و  وأ      ة  ي  ق  ن   ىار  ه  ط   ف  و  ي ع  ن  ب   اب  ي  ث  

ّدنس نقي من النجاسة والويقاؿ أيضا طهارٌة، وازجمع َطَواِىُر، وفعلها َطُهَر، ُطْهرًا وَطَهارًَة 
 .3«وبريء من كل ما يشُت

من ادلخالفات، والطّاىر  -تعاذل-الطّاىر من عصمو اهلل »أما يف كتاب "التعريفات" فجاء 
 من الوساوس واذلواجس، والطّاىر السر: من ال يذىل عن اهلل طرفة  -تعاذل-باطن من عصمو اهلل ال

 .4«عُت... والطّاىر من عصمو اهلل من ادلعاصي
                                                 

علي بن زلمد احلسُت(: كتاب التعريفات، حققو وعلق عليو نصر الّدين تونسي، شركة ''ابن باديس'' ازجرجاين ) -1
 .409، ص 2009ىػ، الطبعة األوذل، 1430للكتاب، ازجزائر، 

القشَتي )زكرياء األنصاري(: الرسالة القشَتية يف علم التصوؼ، دار الكتاب العريب، بَتوت، )دط(، )دت(،  -2
 .208ص 

 .595عة من ادلؤلفُت: ادلعجم الوسيط، ص رلمو  -3
 .229: كتاب التعريفات، ص  ازجرجاين -4
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نستخلص من التعريفُت اجتماع وتوافق ادلعٌت ادلعجمي مع ادلعٌت الصويف يف داللة الطهارة 
والطّاىر يف الثقافة الصوفية كما يف ادلعٌت الّلغوي  اىة.رؼ والنز شوىي النقاء والرباءة من العيوب، وال

ر والعبلنية حىت يعصمو اهلل من الوقوع يف الزلل يف السيتوجب عليو الّطهر أي النقاء من ادلعاصي 
 والذنوب.
ء أتاه مرة يعاد إليو ولو وعليو، عْوداً، وعْوَدًة، رَجع وارتدَّ، عاد فبلف الش»يقاؿ يعود: -ج

 .1« وعاد الرجل ادلريض، زاره فهو عائد وىي عائدة، وازجمع ُعوَّاد وُعوَّدٌ بعد أخرى...
فالعودة معناىا الرجوع من مكاف ما، مرة أخرى، أي أف العائد ذىب من مكاف إذل مكاف 
آخر مث عاد إليو ألي سبب كاف، يعٍت أف ادلكاف كاف موجودا أصبل وذلذا يرتبط فعل "عاد" ٔتعٌت 

إلنابة وإيتاء الشيء مرّة بعد أخرى... وقد تفيد العودة من ادلكاف اذلروب منو إذا التكرار والرجوع وا
 آخر. كافو البحث عن األماف والراحة يف متعلق األمر بصعوبة ادلكوث فيو أ

مدلوؿ معجمي واحد للفظ "ادلقاـ" تواضعت ادلعاجم الّلغوية العربية على  المقام الزكي: -د
: ادلقاـ: اجمللس، ومقامات الناس: رلالسهم، 2، وقد ورد يف لساف العربوىو اجمللس أو من غللس فيو

 ويقاؿ للجماعة غلتمعوف يف رللس )مقامة( وازجمع )مقامات(، ومنو قوؿ زىَت بن أيب سلمى: 
ل  ع  الف  و   ل  و  ا الق  ه  اب   ت  ن  ي    ة  ي  د  ن  أ  و     م  ه  وه  ج  و   ان  س  ح   ات  ام  ق  يهم م  وف  

3 
)ادلقاـ( ادلشتق من الفعل ) قاـ( يدؿ على اجمللس، وما يقاؿ يف ىذا نسجل شلا سبق أف لفظ 

ارتبطت كلمة )مقاـ( مع ناد وىو اجتماع لذوي »اجمللس من حكم وأحاديث ومواعظ وملح، فقد 
 يتدارسوف فيو شؤواهم ويتباحثوف قضاياىم وػللوف معضبلهتم.  4«الشأف من علية القـو

ا مصطلح ادلقاـ، الدرس الببلغي، حيث ارتبط ادلقاـ بالكبلـ ومن احلقوؿ ادلعرفية ادلتداوؿ فيه
ال ؼلفى عليك أف مقامات الكبلـ »ومسي "مقامات الكبلـ" يقوؿ السكاكي يف "مفتاحو":

                                                 
 .666ادلعجم الوسيط، ص  -1
 .598، مادة )ؽ.و.ـ(، ص 1956ابن منظور: لسػاف العػرب، دار بَتوت للطباعة والنشر،  -2
لمية، بَتوت، الطبعة األوذل، زىَت بن أيب سلمى: الػديػواف، شرحو وضبطو وقدـ لو علي فاخور، دار الكتب الع -3

 .87، ص 1988
 .9572، ص 31، ازجزء 1998دائرة ادلعارؼ اإلسبلمية، مركز الشارقة لئلبداع الفكري، الطبعة األوذل،  -4
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ما »وىو  اـ احلزف يباين مقاـ الفرح وغَته. فمقاـ الشكر ؼلتلف عن مقاـ الشكوى، ومق1«متفاوتة
خاطب من ادلتكلم على وجو مو مقاـ الكبلـ وأحواؿ ادليدعو إليو األمر الواقع، أي ما يستلز 

 خاطبُت ومداركهم النفسية والذىنية. ؿ تكوف وفق مقاـ الكبلـ وعقوؿ ادل. فمطابقة احلا2«سلصوص
نازلتو من ادآداب ٔتا ما يتحقق بو العبد ٔت»فإذا جئنا إذل الثقافة الصوفية فإف ادلقاـ ىو 

 . 3«رب تطلب ومقاساة تكلفيتوصل إليو بنوع تصرؼ ويتحقق بو بض
فادلقاـ عند الصوفية إذف، ىو غاية يصل إليها ادلريد وال يتحقق الوصوؿ إال دلن يطلب 
الوصوؿ ويريده. وأىل احلقيقة ىم أىل اليقُت أي الصوفية أنفسهم، وقد استندوا يف ذلك على ادآية: 

ياضة النفس )مقاساة التكلف( بالصرب على ، فاجملاىدة ر 4(يه  ق  الي   ك  ي  ت  أ  ى ي  ت  ح   ك  ب  ر   د  ب  واع  )
وىي مرتبة احلب اإلذلي أو اليقُت. ْتيث تتناىى  ،الشدائد والشهوات يصل ادلريد إذل ادلقاـ )الغاية(

ما ماتوا عن حواسهم وعقوذلم كما ىو شأف الصوفية يف »القلوب وازجوارح يف احملبة العليا، فإذا 
وىذه  5.«كت حقيقة الوجود ٔتا ىي عليور دظت فيهم أرواحهم وأاستيق حاذلم اخلاصة ادلعروفة بالفناء

الزكي »احلاؿ ىي قمة الفناء يف الذات العليا واحملبة اإلذلية. أّما عن وصف ادلقاـ بالزكّي فقد ورد أّف 
أي ظلا وزاد، وفبلٌف أي صلح وتنعم وكاف يف  والزكية أرض طيبة وخصبة. ويقاؿ زكا الشيء زُُكًوا وزكاءً 

أقامو الورل على أرض زكية، طيبة وخصبة. وقد  . فهو إذف ادلكاف الزكي، الذي6«هو زكيخصب ف
كاف الطيب الذي ينشئ فيو نسبل جديدا. نسل اإلسبلـ ق الكاتب بو ىذه الصفة ليكوف ادلألص

                                                 
، علق عليو نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بَتوت، الطبعة الثانية،  -1 ـ، ص 1987السكاكي، مفتاح العلـو

168-169. 
اذلامشي: جواىر الببلغة يف ادلعاين والبياف والبديع، دار الفكر للطباعة والنشر، بَتوت، طبعة رلددة،  السيد أمحد -2

 .29، ص 2008
 .32القشَتي: الرسالة القشَتية، ص  -3
 (99سورة احلجر ادآية ) -4
وت، ازجزء الثاين، ابن عريب )زلي الدين(: فصوص احلكم، علق عليو أبو العبلء عفيفي، دار الكتاب العريب، بَت  -5

 .220، ص 1980الطبعة الثانية، 
 .421ادلعجم الوسيط، ص  -6
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الصايف، فيغرس ىذا النسل يف ادلقاـ الطيب اخلصب ليزكو النسل الطيب فيو، فينمو ويتكاثر، 
 جديدا طيبا نقيا، جيل إسبلـ األولُت. ويؤسس جيبل 

وما ؽلكن استخبلصو من ادلعٌت ادلعجمي ذلذه الوحدات اللغوية، أنو على الرغم من العبلقة 
البنيوية )على مستوى تكوين ازجملة( اليت تربط بُت ىذه الوحدات، إال أنو ال يوجد تقاطع معجمي 

نهما ال ينفصل عن ادآخر، خاصة يف الثقافة الصوفية.  بينها إال فيما يتعلق بالوالية وادلقاـ ألف كبل م
كما نبلحظ من معاين ىذه الوحدات ادلعجمية اتفاؽ الدالالت الصوفية والدالالت اللغوية بدًء بػ 

 .ها العنواف بوجو عاـطرح''الورّل'' وانتهاًء بػ ''ادلقاـ'' وىي دالالت ٗتدـ مسار البنية الداللية اليت ي
 : للعنوان  البنية النحوية -2

يًتبع العنواف )الورل الطاىر يعود إذل مقامو الزكي( فوؽ صفحة الغبلؼ األمامي للكتاب 
مشبعا بالتسمية الظاىرة خطا ولونا وكتابة، فعلى مستوى البنية السطحية اليت يقدـ هبا العنواف نفسو 

الطاىر يعود إذل مقامو  هبا، وىو )الورل صدر للرواية اليت عرفت بو واشتهروىو الكبَت الظاىر ادلت
وعلى خبلؼ عادة الكاتب يف صوغ العناوين القصَتة )البّلز، عرس بغل، - الزكي( نلحظ

قد غلعلو ىذا الطوؿ صعبا أو غامضا يتطلب فهما  ،عنوانا طويبل أف ''وطارا'' اختار -(...الزلزاؿ
  ونوعا من الًتكيب اخلاص يكوف يف أغلبو تركيبا زلفوفا باحلذر والتوجس.

ػليل على عملو »وقد جاء العنواف كخطاب كامل النحوية، بل ىو ضلوٌي بامتياز ػلاوؿ أف 
 1.«واقعة لغوية والصعود )بفضل ادلتلقي( إذل مستوى النصبكفاءتو الفائقة يف التحوؿ من كونو 

إّف عملية التأويل ستحوؿ ىذه الواقعة الّلغوية الطويلة النحوية إذل مستوى نصي يشكل 
غَت ادلألوؼ –دالليا يدرج ضمن الفاعلية الشعرية للمكوف العنواين. ولعل اعتماد ىذا الطوؿ زلموال 

ستيفاء ادلعٌت، وتقريب الداللة إذل ذىن ادلتلقي. فادلبلحظ اليف العنواف راجع إذل ابتغاء الكاتب  –
اخلرب يف  كحذؼ ادلعروفة ''وطّار''على غرار عناوين –على العنواف أنو دل ؼلضع للحذؼ النحوي 

االكتفاء بأحادية التسمية كػ )الزلزاؿ( أو )البّلز( وبالتارل حذٌؼ ما ؽلكن أف يكوف  )عرس بغل( أو
فقد ورد على شكل تركيب امسي  –مكونا مجاليا )خرب أو فاعل أو مفعوؿ بو أو جار ورلرور( 

ىيأة مجلة فعلية، وصيغ  يتصدره ادلبتدأ )الورّل( متبوعا بنعت جاء لتوصيف ادلبتدأ، مث ورد خربه على
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فعلها على ادلضارع )يعود( ليدؿ على االستمرارية والدؽلومة واحلركية... واستًت الفاعل )ىو( الداؿ 
ضلويا على )الورّل( واكتفى الفعل بفاعلو ألنو الزـٌ غَت متعٍد إذل مفعوؿ، وكل ما احتاج إليو ىو شبو 

مضاؼ )إذل مقامو الزكي( ليتم ادلعٌت ويكمل مجلة متكونة من جار ورلرور ومضاؼ إليو ونعت لل
 صيغتو النحوية. 

فالعنواف إذف ذو مقصدية واضحة وىو خاؿ من الغموض النحوي إذ يبدو تركيبو مألوفا ذا 
 بعد تداورل على الرغم من غرابتو بعض الشيء. 

 إال أف الكاتب اشتغل على ظلط آخر يوعلى الرغم من أف العنواف دل ؼلضع للحذؼ النحو 
ْتذؼ زلتوى العنواف وتكسَته، ْتيث إف »، ويتعلق األمر ىنا من احلذؼ وىو آلية احلذؼ ادلضموين

مضموف العنواف الروائي ػلقق مضمونا يًتاوح بُت البوح والكتماف، رغم أنو ال ؽلكن زجملة واحدة 
ه البنية . وعلى ىذا تقنع الكاتب هبذ1« مهما كثفت من معناىا أف تعرب عن أحداث وأفعاؿ عديدة

يريد صاحبها أف يقوؿ وال يقوؿ، يريد أف يرضي الرمحاف والشيطاف، وطبيعي أف »ادلراوغة اليت 
. حىت يفلت من التهم اليت قد تلحق بو. 2«تتشابك خطاه وأف يعثر بُت التخفي وادلكاشفة والتشفي

فيمكن القوؿ إنو أي  النص احلقيقي. نوبالتارل فهذا الًتكيب ػليل قبل القراءة على نص بعيد ٘تاما ع
للمتلقي منذ مساعو للعنواف خبلؿ قراءتو للنص،  أالكسر ادلضموين ادلهي»)احلذؼ ادلضموين( ؼللق 

 .3«حائرا وعصيا على القبض لق معٌتىذا الكسر يقدـ انطباعا ٓتلق ادلعٌت، لكن احلقيقة أنو ؼل
، وادلقصود  لى ظلط استعاري ؼلرؽ ادلعٌت نو مؤسس عألوهبذا احلذؼ يتحقق نوع من الغموض البلـز

 ادلعجمي ويبٍت بادلقابل دالالت سلتلفة متباينة لكنها تتعالق فيما بينها ٓتيط خفي ال مرئي.
 (:Co-textuelضمن المستوى الداخل نّصي ) عنوانالمقاربة  -ثانيا

                                                 
شعيب حليفي: ىوية العبلمات يف العتبات وبناء التأويل، دراسة يف الرواية العربية، دار الثقافة، الدار البيضاء،  -1

 .25، ص 2005، الطبعة األوذل
حفناوي بعلي: الطاىر وطار يف الشمعة والدىاليز، من متاىات التجريب إذل التجربة الصوفية، رللة التبيُت،  -2

 .123ص 2007فيفري  27ازجاحظية، العدد 
شعيب حليفي: النص ادلوازي للرواية، اسًتاتيجية العنواف، رللة الكرمل، تصدر عن مؤسسة )بيساف( للصحافة  -3

 .91ص 1998، 46شر والتوزيع، العدد والن
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)الورل الطاىر وغريب بعض الشيء  -كما أسلفنا -يطالعنا الكاتب بعنواف طويل نوعا ما 
النص يعلن عن نفسو باعتباره رواية، أي نوعا أدبيا ف .قامو الزكي( وكتب ٖتتو )رواية(إذل م ديعو 

ومرجعياتو الفنية والتقنية، وىي رواية انزاحت عن طقوس التشكيل  ازجماليةخاص، لو أسئلتو ورىاناتو 
الرواية بنهايتها  على خيط يصل بداية -ىاأقر وضلن ن–الروائي ادلعروؼ ببداية واهاية. فبل نكاد نعثر 

ْتالة أو أوذلا بآخرىا. فتغيب ىوية النص ونتيو وسط مشاىد وتداعيات مبعثرة ىنا وىناؾ، ونصاب 
أـ  -وىي أننا نقرأ رواية–وال نعرؼ ما إذا كنا نقف على احلقيقة فعبل النصية أو الغيبوبة  ن الذىوؿم

ة والوىم، فننصهر يف األجواء ادلعتمة كما بُت الواقع واخلياؿ أو احلقيقمتأرجح أننا ظلسك ٓتيط رفيع 
انصهرت أجواء احللم والذكر واحلضرة والصبلة بطقوس ادلوت والقتل. فنجد أنفسنا يف األخَت أماـ  

، فبل ضلن ضلصل على  ضلن نعيش داخل  احلقيقة والكتابة تشبو حالة ىذياف يراوغنا فيها احملمـو
 يتحقق لنا ازجماؿ الفٍت الذي ال حدود لو. سراب... إاها حالة التشظي الباىر الذي بو 

إف عنواف الرواية، مدار مقاربتنا، ال يدعي امتبلؾ احلقيقة أو الوصوؿ إذل اليقُت، إف قوامو  
 بناء منجز فٍت متميز بفرادتو. لإذا كانت كل األجوبة احملتملة قد تكفي عّما ىو السؤاؿ 

و)الطّاىر( سللوٌؽ لق ال يستوي دوف تسمية ؼللق الكاتب كائنا ورقيا ويسميو )الورّل(. فاخل
األنا ادآخر ادلتخفي يف الوعي الكاتب ''الورّل الطاّىر'' ىو  لقبل أف يكوف امسا أو صفة... فه

، ولكنها ال تنفيو أو تنكره، بل ىي تابعة ''الورلػ''، إذ صفة الطهارة أو الطهر تلتصق طبيعيا بالطاىر
بة، ترفعو مقاما ال ينبغي لغَته أف يرتقيو، فتتداعى بالطهر يف زمٍت عصي لو باللفظ، متوالية لو يف ادلرت

 على النقاء. 
 توسل احلدس واالستشراؼ أو الرؤياوالقدرة والفعل وت التدبَت"الورل" دالالت  ةٖتمل لفظ

ويتكشف ذلا بعض ما يغيب عن الناس. وقد شاع يف الثقافة الدينية أف الورل صاحب كرامات 
، يقـو ذلم احلق هبا وىي ما ؼلرج عن حاؿ وقوة على فعل كفاية  و٘تاـ دعوة بإجابةرل وكرامة الو »

 عليو شعبيا أيضا ىو الورل الصاحل. فالورل إنساف طاىر بطهارة األنبياء، ولكن ادلتعارؼ  1«العادات
وتواضع الناس على تسمية بعض األمكنة )ادلقدسة( لديهم ببعض أمساء أولياء اهلل الصاحلُت،  

                                                 
الكبلبادي )أبو بكر زلمد(: التعرؼ دلذىب أىل التصوؼ، ٖتقيق زلمود عبد ازجليل وطو عبد القادر سرور،   -1

 .74ـ ص 1960دار إحياء الكتب العربية، القاىرة، 
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كاألضرحة غالبا. أما الكاتب فقد فّضل أف يظهر )رجل الدين( ىذا بثنائية امسية سلالفة للسائد 
بعنواف الرواية ومرورا  اءً الطاىر( فوجود االمسُت متجاورين يف أكثر من موضع بدْ -تتجسد يف )الورل

فًتضة اليت االعتباطية ادلٔتتنها وانتهاًء ّتزئها الثاين )الورل الطاىر يرفع يديو بالدعاء(، ينفي احتماؿ 
و الكاتب يف مفتتح روايتو الثانية قائبل بولعل تربير ذلك يعود إذل دافع صرح  قد تكوف مجعتهما معا

... وقد ٕتنبت )الصبلح( حىت ال أتطاوؿ على ادلرتبة اليت يتمناىا األنبياء، وحىت أٗتلص أيضا من  »
. إف 1«ة ال يف حاجة إليها وال أستهدفهاكثَت من قوانُت وطقوس التصوؼ اليت لست يف احلقيق

توظيف طقوس لاألمر يبدو وكأنو عملية مراوغة ذكية من طرؼ الكاتب، فهو يظهر عدـ قصديتو 
يبُت للقارئ أف األمر نابٌع ، حىت يف اللعبة السردية ارسهامع أنو ؽل -كما ورد يف اعًتافو- الصوفية

 هتفكَت وؼ أو خ أو الًتاث. فلماذا ينفي عبلقتو بالتصعن عفوية إبداعية فنية وليست ْتثا يف التاري
صفة الطهارة بالورل نابٌع من إلصاؽ يبدو أف الدافع يف اإلصرار على و يف أف يتغّياه يف كتاباتو؟ 

 سببُت: 
رلرد إنساف عادي مهما بلغت  –يف نظر الكاتب -: أف الورل ال يعدو أف يكوف هماأّول -

مصاؼ األنبياء، مع أف الصبلح صفة تلتصق بالورل كصفة الطهارة  فهو ال يرقى إذل مرتبة طهارتو
 ٘تاما. 

وائي فهو ادلتعلق بطقوس نو يتعارض مع مضموف ادلنت الر أل: والذي يبدو منطقيا أما اآلخر -
مع أف الورل ؽلارس ىذه الطقوس من ذكر وحضرة ويقوؿ ٔتا قالو الصوفيوف من حلوؿ واٖتاد  ادلتصوفة

ينفي أف يكوف ىدفو من توظيف  -يف زلاولة للتمويو–كشف. إال أف الكاتب وتوحيد وخلوة وت
 الورل ىو احلاجة إذل ذكر واستحضار قوانُت التصوؼ. 

والغريب يف ىذا التوصيف )الطاىر( أنو مبلـز طبيعيا لؤلولياء، فبل والية دوف طهر أو  
)وطّار( إذل إظهارىا مع أاها جلية  لصيقة بالورل، فلماذا احتاجطهارة أي النزاىة والنقاء. فهي صفة 

ال ٖتتاج إذل ظهور؟ فالتسمية تلعب دورا مهما يف رسم الشخصيات، ومع ذلك ينفي عنها عشوائية 

                                                 
 .07، ص 2000زائر، الطاىر وطار: الورل الطاىر يرفع يديو بالدعاء، رواية، موفم للنشر والتوزيع، ازج -1
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يفًتض أف تكوف قادرة على أف تقنع القارئ بصدؽ احلياة القصصية اليت »االنتقاء، حيث 
 ، فهل استطاعت شخصية )الورل( أف تفعل ذلك؟. 1«تصورىا

الكربى يف  (Thème) ةميث، وىي الشائكةية )الورل( طرحت عبلمة استفهاـ إف شخص
من -؟ أو من ىو يف التاريخ؟ أو من ىو يف ادلسرود؟ لقد حاوؿ الكاتبالعنواف، من ىو يف الواقع

تشفَت نصو، ولكنو وقع يف فخ ادلكاشفة فضبطتو سلطة ادلتلقي متلبسا ٔتواد  -خبلؿ عنواف روايتو
 الواضحة ادلبينة.  اإلسقاطاتشلا جعلو حبيس هتمة تراثية )صوفية( 

 ف الروائي ىذا الفعل يف صيغة ادلضارع )يعود(إف )الورل( ىنا ػليل على فعل العودة، وقد وظّ 

ىا... ضلن من »، ألف العودة فعل التاريخ ادلمتد واقعيا إذل ادآف، وجوىره يكمن يف -كما أسلفنا–
بالضبط أين   يأرضنا، كأظلا يريد أف يؤكد أنو دل يكن يدر  جديد نرجع إذل أرضنا، شدد على كلمة

فقد تبدت مبلمح التوافق بُت الصيغة  ،وعليو وكما نبلحظ .2«ىذا الوقت كانت غيبتو ىذه كلّ 
ادلعجمية للفظة )يعود( وادلعٌت الدالرل )للعودة(، حيث إف )الورل( بؤرة احلكاية ومركز السرد، يتماىى 

غَت ذلك ادلقاـ الذي  إيتو يف نشر اإلسبلـ الصايف، ودل يكن لو من ملجيف فعل العودة ليحقق غا
 سيقيم فيو مع النسل ازجديد، النسل اخلارل من الوباء. 

ادلقاـ. فهو  آمن إال إعلى اذلروب من وباء أصاب الناس مجيعا، وليس من ملج (العودة)ٖتيل 
الفوقي النقي ادلنزه عن الدنايا والفساد ، وىو ادلكاف الصويف ادلتصل بالعادل ةرمز الطهارة والرفع

 اإلنساين. 
صاؿ الورل وجاؿ يف الصحراء، فإف ذلك ػليلنا على واقع ينعدـ فيو األماف واالستقرار،  وإذ

وبالتارل ارتبطت عودة الورل بعودة الفردوس ادلفقود وسفينة النجاة من عواصف أدلت بالشعب 
ة وتزعزع ىويتو. وكاف )الورل( ادلنقذ من االاهيار والشرخ ازجزائري وكادت ٗتلخل منظومتو االجتماعي

 والتصدع الذي أصبح يهدد كيانا رلتمعيا برمتو. 

                                                 
1
، 2006حسن األشلم: الشخصية الروائية عند خليفة حسُت مصطفى، رللس الثقافة العاـ، القاىرة، )دط(،  - 

 .381ص 
ـ، ص 1999الطاىر وطار: الورل الطاىر يعود إذل مقامو الزكي، رواية، منشورات التبيُت، ازجاحظية، ازجزائر،  -2
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إف فعل العودة يقتضي بالضرورة طرح السؤاؿ ادآيت: من أين عاد الورل؟ ما ىو ادلكاف الذي  
دة نسل جديد جاء منو فارا من شيء ما باحثا عن )مقامو الزكي(؟ ىي عودة )ورل( يتوؽ إذل وال

. يذىتنسل كل الناس، نسل أولياء اهلل الطاىرين، ين»  بشر يف األرض فيملؤىا. يغَت اهلل أقواما بقـو
بالوباء ويأيت بنا سبللة ال تعرؼ الغضب وال ازجشع وال الكراىية وال احلقد تنفر من  السبللة ادلصابة

ـ الصايف إسبلـ الرعيل األوؿ من ، ولعل ذلك ىو اإلسبل1«سفك الدماء وتنفر من رائحة البارود
 ادلؤمنُت الذي دل يقتلوا بعضهم باسم الدين. 

إف العودة بالنسبة للورل الطاىر تعد أمرا بالغ األعلية واخلطورة، إاها مسألة حياة أو موت.  
د ال يدري الورل الطاىر كم استغرقت ىذه الغيبة، فق»إاها عودة ذاكرتو اليت ٗتيل أنو فقدىا إذل األبد 

. ففعل العودة إذل ادلقاـ ارتبط بعودة 2«تكوف حلظة وقد تكوف ساعة كما قد تكوف قرونا عديدة
ذىن الورل. وكأنو قبل العودتُت كاف يعيش حالة ال وعي وانقطاع عن العادل يف ظل الذاكرة إذل 

الباعث األوؿ  الصراعات واحلروب القائمة، وليس )ادلقاـ الزكي( إال تلك الذاكرة ادلفقودة ألاها ٘تثل
تدفعٍت رغبة غامضة إذل احلث يف العودة واللحاؽ »على العودة بعد حالة انفصاـ عن الذات وعن اهلل

إف العودة إذل ادلقاـ ليست عودة على مستوى ازجسد إذل ادلكاف، وإظلا ىي . 3«بشيء ما ال أدريو
وادلقاـ كفضاء مكاين ليس  الكاتب "ادلقاـ"، ه شاسع أمساٍتىذعودة على مستوى اإلدراؾ إذل فضاء 

إال رلموعة من العبلقات الروحية، وكذا العبلقات النفسية والعقلية اليت استوجبتها األحداث 
يها. وبذلك يصبح "ادلقاـ" فضاء دالليا غلمع الواقعي بادلتخيل ويسهم يف والشخصيات ادلشاركة ف

بناء يتم »"أنسنة" ادلكاف ألنو امتداد لئلنساف احلاؿ بو ولذلك غلب مراعاة أف الفضاء ادلكاين 
اعتمادا على ادلميزات والتحديدات اليت تطبع الشخصيات ْتيث غلري التحديد التدرغلي  إنشاؤه

                                                 
 .123ص ، نفسوادلصدر  -1
 .13ادلصدر نفسو، ص  -2
 .111ص ، السابقادلصدر  -3
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إظلا أيضا لصفاتو الّداللية وذلك لكي يأيت منسجما مع التطور ادلكاف اذلندسية و ليس فقط خلطوط 
  1«احلكائي العاـ

وإذ وقفنا ىذه الوقفة ادلتأنية عند العنواف فؤلف الكاتب قد محلنا على ربط عودة )الورل( إذل 
وية يف ذاكرتو حىت اي معلومات ث)ادلقاـ( "بعودة الشهداء ىذا األسبوع" وكأف الروائي يستفز يف ادللتق

ليهما عاد من أجل ألف ك ،يفتح أمامو اجملاؿ للوصوؿ إذل نقطة تقاطع بُت عودة الورل وعودة الشهيد
فالشهداء عادوا ليبحثوا عن تلك القيم اليت أسست ذلا ثورة التحرير، والورل عاد  البحث عن األصل

 ْتثا عن ذلك اإلسبلـ اخلارل من وياء القتل واحلرب والفنت.
يف مجلة واحدة، ىي مجلة العنواف، عرض الكاتب للمكاف السردي األساسي الذي ستتحرؾ 

ضباء فوؽ التلة عتوقفت ال»ضمنو األحداث والشخصيات وعضد ذلك بالسطر األوؿ من الرواية 
الرملية عند الزيتونة الفريدة يف ىذا الفيف كلو قبالة ادلقاـ الزكي ادلنتصب ىا ىنالك على بعد ميل 

، إاها اخلصوصية النفسية اليت تربط "الورل" بادلكاف "ادلقاـ" ادلر٘تي يف 2«و ادلربع وطوابقو السبعةبشكل
تتجوؿ يف الصحراء يعٍت تغيَت ادلكاف، وبتغيَته، وبالتخلي عن »ف أ"فيف" )صحراء( شاسعة ف

التغيَت يتواصل مع ادلكاف اجملدد جسديا.. إف ىذا  -اإلنساف–مدركات اإلنساف العادية، فإنو 
إذف، ادلكاف ىنا يقـو يف  3«للمكاف اجملدد رلرد عملية عقلية.. ألننا ال نغَت ادلكاف بل نغَت طبيعتنا

نص الكاتب السردي،  يةادلخياؿ وال يقـو يف الواقع، فمقاـ "الورل" ليس لو ما يعادلو إاّل يف عجائب
ؽلتلك بُت يديو آليات اإلجراء وال غرابة يف ذلك فالرجل يتمتع بثقافة إبداعية روائية خاصة، و 

السردي شلا ؽلكنو من خوض غمار التجريب كما عرؼ عنو دائما. ومن أجل ربط العنواف بادلنت 
 ادلركزي بغية فك مغاليقو نقف عند: 

 :البعد الديني في العنوان   -1

                                                 
حسن ْتراوي، بنية الشكل الروائي، الفضاء، الزمن، الشخصية، ادلركز الثقايف العريب، بَتوت، الدار البيضاء،  -1

 .30ص 1990الطبعة األوذل، 
 .11الطاىر وطار، الورل الطاىر يعود إذل مقامو الزكي، ص  -2
ادلكاف، ترمجة غالب ىلسا، ادلؤسسة ازجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بَتوت، غاستوف باشبلر، مجاليات  -3

 .187، ص 2000لبناف، الطبعة اخلامسة، 
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آف يتشكل البعد الديٍت يف شخصية "الورل"، وىي بؤرة العنواف، من خبلؿ القراءة الدائمة للقر 
الكرمي وإقامة الصلوات والذكر والدعاء وىي أفعاؿ تلتصق بكل شخص متدين متصل باهلل عز وجل، 
وٖتيل ىذه األفعاؿ على االلتزاـ الديٍت الذي كاف يتميز بو الفرد العريب يف بداية اإلسبلـ )الصايف( 

اىر لئلسبلـ ويف كل زماف أيضا، وقد جعل الكاتب من الورل الشخصية ادلمثلة لذلك النبع الط
حينما جعلو يلتـز بالصلوات ويذكر اهلل ويدعوه، وكذلك يصد ادلرأة اليت مثلت الغواية واخلطيئة يف 

 1«قرر أف ينزؿ فيصلي ركعتُت ٖتية هلل، وٖتية لؤلرض..»...الرواية، ومثلما بدأت الرواية بالصبلة 

 .2«أف يصلي صبلة الكسوؼ...حالة كسوؼ ال زلالة، قرر الورل الطاىر »... انتهت بادلشهد نفسو
وكما تبل الورل آيات سورة األعلى يف أوؿ خطوة لو ؼلطوىا على أرض العودة قرأ آيات من 

قرأ الفاٖتة وسورة األعلى، »السورة نفسها عندما قرر "اذلبوط االضطراري" يف فيف ال ينتمي إليو: 
ة دل غلد يف ذاكرتو سوى الفاٖت»و 3«سيذكر من ؼلشى... ال ؽلوت فيها وال ػليا»وتوقف عند ادآية: 

 4«وسورة األعلى، فاستعاف هبما يف كل الركعات
ولكن وجود الورل يف مقاـ معزوؿ يف صحراء شاسعة فيو إحالة على التيو الذي يعانيو الفرد 
ادلسلم يف حاضرنا، وكأف الكاتب أراد أف يقوؿ إنو ال يكفي أف يقيم ادلسلم الصبلة ويقرأ القرآف، إذ 

د من البحث يف التاريخ اإلسبلمي عن سر صلاح ادلسلمُت األوائل يف التعايش مع واقعهم، ال ب
ونبدأ من حيث بدأ العرب  الءاألذّ نُت ازجهلة يننهض ىؤالء ادلستك»اإلسبلـ الذي دعا إليو الورل: 

ية األوائل. نعيد ازجهاد يف سبيل اهلل إذل ما كاف عليو ونستأنف الفتوحات، نستعيد القسطنطين
وادلغرب واألندلس ونصل ىذه ادلرة إذل موسكو وباريس وكوبنهقن واذلند والسند وكل العادل، يدخل 

  5.«الناس أفواجا يف دين اهلل رهبم أو يدفعوف ازجزية

                                                 
 .11الطاىر وطار، الورل الطاىر يعود إذل مقامو الزكي، ص  -1
 .156ادلصدر نفسو، ص  -2
 .156ادلصدر نفسو، ص  -3
 .156ادلصدر نفسو، ص  -4
 .66ص ، ادلصدر نفسو -5
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اه الورل ىو إعادة "ازجهاد" على طريقة ادلسلمُت األوائل ال ازجهاد الذي إذف، إف ما يتغيّ 
 ذلك دعوة إذل االلتفات لنشر الدين )اإلسبلـ الصايف(، يف ببلد يفضي باألخوة إذل التقاتل، ويف

إظلا يا موالنا أنت بدورؾ تتوؽ إذل نسل جديد زلصن ضد الوباء، ينشأ على إسبلـ صاؼ »الغرب 
ا رسالة ذويف ى 1«ويتحوؿ إذل جيش تغزو بو العادل فاٖتا للببلد رلربا العباد على الدخوؿ يف اإلسبلـ

 اإلسبلمية ادلعاصرة اليت اضلرفت عن مغزى ازجهاد احلقيقي. عاتازجمامشفرة لبعض 
عليهما – إمساعيلوقد مت توظيف بعض القصص القرآين كقصة ذبح النيب إبراىيم البنو 

" يف اإلسبلميةيف زلاولة لتصوير حالة الورل الطاىر الذي صار ػلارب مع "ازجماعات  -السبلـ
تقرر أف ؽلوت، »... من "ازجماعة"  ائي "صليب زلفوظ" بأمرمصر، وكاف ىو منفذ زلاولة اغتياؿ الرو 

وردي فعاد يف كتبو األوذل يبحث عن قرأ الفلسفة وسكنو من سكن السهر  ذْتا... لقدأف ؽلوت 
ى بُت ادلسلمُت وادلبلحدة والشيوعيُت، وراح وّ جذور الوثنية يف ٕتاويف الودياف واألىرامات مث س

جن" اهلل يف حارتو وجعل األنبياء فتوة العهود ادلتخلفة، فهمو يستنطقهم يف أعماؿ كثَتة مث "س
ليكوف رمزا وقدوة ونصبا دلخنا الفاسد... "ألموتن ذْتا".. افعل ما تؤمر  كافئوه  النصارى واليهود و

. ىل ينتقد الكاتب هبذا: القاتل أـ ادلقتوؿ؟.. لقد اغتاؿ "الورل 2«ستجدين إف شاء اهلل من الصابرين
مر من "ازجماعة" الروائي "زلفوظ" على عكس الواقع، إذ تعرض احلائز على "نوبل" إذل الطاىر" بأ

زلاولة اغتياؿ فعليو صلا منها بأعجوبة، بينما يذىب "وطار" إذل إصلاح ىذه احملاولة يف روايتو رمزا دآلة 
 "اإلرىاب" اليت حصدت شخصيات أدبية وثقافية يف ازجزائر.

مع امرأة العزيز يف بناء ادلشهد  -عليو السبلـ–يوسف" كما استفاد الكاتب من قصة "
السردي الذي ؽلثل التقاء "الورل" بػ "ببلرة" وصور "الورل" يف ىيئة الرجل الفائق ازجماؿ ادلتعفف عن 
الفواحش )كيوسف(، وببلرة اليت دعت "الورل" إذل اخلطيئة كامرأة العزيز وقد جسد تلك الدعوة 

اليت استعملتها "زليخة" مع "يوسف"، يقوؿ الكاتب على لساف ببلرة "ىيا يا بالعبارة القرآنية نفسها 
ولكن "الورل" يتمنع كما ٘تنع "يوسف" ويدفع )ببلرة( عنو كما فعل "يوسف"  3«موالي" ىيت لك

                                                 
 .87ص  السابق ادلصدر -1
 .57-56ادلصدر نفسو، ص  -2
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كاد الورل أف يلُت... أستغفر ».. ويضع حدا للغواية اليت مثلتها ادلرأتاف يف ادلشهدين القرآين والروائي 
 1«العظيم .. يا خايف األلطاؼ صلنا شلا طلاؼ قاؿ وأمسكها بقوة من كتفيها إذل اخللف اهلل

ىي تقد قميص يوسف من "دبر" يتقاطع مع مشهد "الورل" وىو و وكاف مشهد "زليخة" 
 يدفع "ببلرة" إذل اخللف.

 :البعد الصوفي في العنوان   -2
ىذا العلم من العلـو »قوؿ: يقدـ ابن خلدوف توصيفا دقيقا لطرائق التصوؼ وعبلماتو في

الشرعية احلادثة يف ادللة وأصلو أف طريقة ىؤالء القـو دل تزؿ عند سلف األمة وكبارىا من الصحابة 
والتابعُت، ومن بعدىم طريق احلق واذلداية، وأصلها العكوؼ على العبادة واالنقطاع إذل اهلل تعاذل، 

يقبل عليو ازجمهور من لذة وماؿ وجاه، واالنفراد واإلعراض عن زخرؼ الدنيا وزينتها، والزىد فيها 
التصديق واإلؽلاف والصدؽ »وتنحصر عندىم أماؿ القلوب يف  2 «عن اخللق يف اخللوة والعبادة.

 .3«واإلخبلص وادلعرفة والتوكل واحملبة والشوؽ والوجد، وغَت ذلك من أحواؿ الصوفية ومقاماهتم
ظ هبا الصوفيوف على مر العصور مفردات وتراكيب اللغة اليت تلف»ويظهر البعد الصويف يف 

ونصوص، تعبَتا عن مكنونات نفوسهم وصلتهم بالذات العليا وعبلقاهتم بالناس، ولقد استقرت ىذه 
اللغة وجودا ْتيث شكلت معينا لغويا خاصا هبا، لو مفرداتو اخلاصة ومصطلحاتو ادلميزة ونسقو يف 

ائية لطاىر وطار من ىذا ادلعُت اللغوي والنسق يف التعبَت وذلذا استفادت التجربة الرو  4«التعبَت
لغة اخلطاب »وراحت تشكل أساسا خاصا هبا يف صوغ عنواف ىذا العمل الروائي ادلميز، حيث إف 

                                                 
1
 .92-91ص ، ادلصدر نفسو - 
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ابن خلدوف )عبد الرمحن(، مقدمة بن خلدوف، ضبط وشرح، زلمد االسكندراين، دار الكتاب العريب، بَتوت،  - 

 .432ـ، ص 2005
3
شخصيات ومذاىب، دار النهضة العربية، بَتوت،  زلمد جبلؿ شرؼ، دراسات يف التصوؼ اإلسبلمي،  

 . 09ـ، ص 1984
سعيد شوقي سليماف، توظيف الًتاث يف روايات صليب زلفوظ، "إشراؾ" للطباعة والنشر، القاىرة، الطبعة  -4

 .294ـ، ص 2000األوذل، 
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الصويف .. يقـو على رؤية خاصة للكوف وادلكوف و٘تثل موقفا خاصا من اخلالق وادلخلوقات.. إاها 
 1«لغة العاديةتعرب عن عادل مدىش تعجز عنو ال

ْتضور واضح للتجربة الصوفية ودل يقتصر ذلك على بوابة  -كما النص–تميز العنواف سي
بل امتد ليشغل مساحة كبَتة من أجزاء ادلنت، وقد ٕتلى البعد الصويف يف  -أي العنواف–النص 

 العنواف من خبلؿ: 
 "الولي الطاهر" الشخصية الصوفية الكبرى: - أ

بادلنت  و الفٍت بدءا من العنواف وانتهاءً رل" وجعلها مبلزمة لعملاختار الكاتب شخصية "الو 
ادلركزي، وقد فرضت ىذه الشخصية "البلزمة" ثنائية تطاؿ بعديها اخلاص والعاـ، حيث تظهر اخللفية 
االجتماعية يف البعد اخلاص، أما يف البعد العاـ فتتجلى الدالالت الرمزية العامة ادلكثفة اليت تطاؿ 

 ٌت.سلتلف الب
والفعل  ي معاين التدبَت والقدرةفوإذا تأملنا داللة "الورل" العامة وادلعارؼ عليها، فإننا نل

كشف ذلا بعض ما يغيب عن النص، غَت أف شخصية "الورل الطاىر" واالستشراؼ أو الرؤيا وتت
كاف   جاءت مشكبل أساسيا للشخصية الروائية، إذ يلتبس األمر على القارئ للنص ويتساءؿ عما إذا

يل على شخصية ال وجود ذلا يف الواقع الورل يعكس مواطنا كاف غائبا عن أرضو مث عاد إليها أـ ػل
 أصبل وإظلا ىي من صنع ادلخياؿ الروائي.

، فهو يلتمس شيئا يشكل "الورل" بالنسبة لذاتو وجهة نظر مطلقة وادآخروف ال يضيفوف عليو
مع الدليل العقلي، وذلذا نراه يكرر  اال يتفق ظاىر  احلق عن طريق تقصي ادلقصود ادلوحى وتأويل ما

، وىو أيضا يسلك طريقا «يا خايف األلطاؼ صلنا شلا طلاؼ»دائما ذلك الدعاء الوارد يف ادلنت 
لقد صلوت منها وٗتلصت، »حدسيا للمعرفة اإلذلية مبنية على الكشف واإلذلاـ كاليت عند الصوفية: 

ىذا  ىئيا فكيف رل ادآف وقد مكنٍت ريب سواء السبيل أف أخش.. من شرىا بعد أف كادت تضلٍت اها
  2.«ادلشوار القصَت

                                                 
، فيفري 27احظية، العدد فاتح عبلؽ، شعرية اخلطاب الصويف يف القصيدة ازجزائرية ادلعاصرة، رللة التبيُت، ازج -1

 .13، ص2007
 .20الطاىر وطار، الورل الطاىر يعود إذل مقامو الزكي، ص  -2
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يكابر "الورل" حصار األخيلة والصور ادلتداخلة الباىتة ويقرر ادلضي يف "عودتو" إذل أف يصل 
الورل قبس من الوجود يهتدي إذل عبلج يقوي بو النفس أكثر  ، وكأف1«خلويت وطريقي إذل اهلل»إذل 

تو للجسد، يصارع الورل الشهوة اإلنسانية ويصَد رغبتو ٔتجرد أف تتعارض مع "طريقو" إذل من تقوي
 «يهزين اذلفو فأىفو إذل حبييب، يأخذين حيث يشاء، يُقرئٍت فبل أنسى وييسرين لليسرى» "حبيبو" ..

.2  
يت القلب ة ذوقية كشفية إذلامية باطنية تأمعرف»تلك إذف ىي "ادلعرفة" اليت يصبو إليها الورل 

  .3«مباشرة دوف إعماؿ العقل ودوف استخداـ احلواس
تدثّر "الورل" بلباس صويف، ال ؼلاؼ ادلوت، بل يهابو، ويف اذليبة خشية واحًتاـ، يعود إذل 
زمن الوصل والصفاء بعدما غادر زمنا ماحلا مشوبا بادلرارة. يأخذ الكاتب على عاتقو مهمة الدخوؿ 

ترب الورل يف مواجهة ادلوت الذي تعده بو الشخصية الثانية يف الرواية واليت لية الكتابة وىو ؼلإذل مجا
أحذرؾ يا موالي من سفك دمي.. »بنت متّمم:  "ة٘تثل التقاطب مع شخصية الورل ونعٍت هبل "ببلرّ 

يف ستلحقك بلوى خوض غمار احلروب، فتشارؾ يف حروب جرت و  ستلحقك بلوى البحث عٍت
ي، إذل جانب قـو تعرفهم وقـو ال تعرفهم وال تفقو لسااهم وال تدري حروب ٕتري ويف حروب ستجر 

، ومع ذلك يرفض الورل الوقوع يف اخلطيئة وؼلتار سفك دـ "ببلرّة"، على الّرغم شلا  4«سببا حلرهبم
ينتظره.. إنّو الورل ادلتصوؼ، الرافض للغواية، العارؼ لطريقو، فاخلطيئة ٖتوؿ دوف ترقي اإلنساف إذل 

عليا ترفعو إذل اهلل وتقربو منو، وبالتارل فإف رفض "الورل" إلغراءات "ببلرّة"، يُعد أمسى ٕتربة  مقامات
 .يف رلاىدة النفس

إذل شخصية صوفية تسعى إذل التخلص من األنا الفردية  -على يد الكاتب-ؿ ٖتوّ  ف "الورل"إ
 شهواتو والسمو إذل "اإلذلي"لتصل إذل األنا العليا وال يكوف ذلك إال بالسيطرة على سلطة ازجسد و 

يف سبيل الوصوؿ إذل احلق والفناء فيو. لكن الورل ال ؽلثل فقط تلك الشخصية الصوفية ادلتعبّدة، إنو 

                                                 
 .21ادلصدر نفسو، ص  -1
 .40ادلصدر نفسو، ص  -2
 .09زلمد جبلؿ شرؼ: دراسات يف التصوؼ اإلسبلمي، ص  -3
 .119الطاىر وطار: الورل الطاىر يعود إذل مقامو الزكي، ص  -4



 أ. فوزية بوالقندوؿ ------------------  "سيميائية العنواف يف رواية "الورل الطَاىر

437 

 

أيضا يتماىى يف السرد ويتداخل صوتو وصوت السارد ْتيث يصعب الفصل بينهما فقد جعلو 
فعل ما كاف عليها فعلو، الكاتب شخصية زلورية يتقمص شخصيات أخرى ليقوؿ على لسااها وي

وذلذا كاف "الورل" لساف حاؿ صانعو يتحّرؾ ٓتيوط خفّية أساسها حبكة الكاتب وإتقانو للعبة 
 .السرد

 :"المقام" المكان الصوفي المقدس -ب
نتصادـ معو ويصدمنا بقدسيتو لدى ادلتصوفة ٔتا فيو من طقوس دينية  ،ىو أّوؿ مكاف يقابلنا
االتصاؿ بالعادل الفوقي األعلى، وادلقاـ يف اللغة و رموز العزلة والتعبد  وخشوع إجبلؿ ألنو رمز من

 .الصوفية، مرتبة يصل إليها العبد باجملاىدة ورياضة النفس ومقاساة التكلف
إّف استعماؿ الكاتب "للمقاـ" كمكاف روائي يف الّنص، داؿ على درجة معينة من التجريدية 

دًءا من العنونة إذل فتاحية األوذل اليت ال تغادرنا بَ اـ ىو الكلمة ادلاليت تطلبها ىذا العمل الفٍت، فادلق
نا يحبل يظهر  وادلقاـ ال يبدو يف الرواية رلرد بناء ىندسي وحسب -كما أسلفنا-ادلنت الروائي

، فهو يتعدد ويتضاعف أحيانا ويفقد بعضا من اتو القوية على الورلَت شخصية حية ألنو ؽلارس تأث
أين ذىب ادلقاـ؟ أين ذىب باب ادلقاـ؟ »أحيانا أخرى  (.األبواب..-النوافذ–عة )الصوم مكوناتو

اه يعثر على باب أو زجهات الثبلثة الباقية، عساب ب والنوافذ تساءؿ الورل وىو يلتفأين ذىبت األبوا
  .1«نافذة، فقد يكوف الذين أخفوا الصومعة قد غَتوا مواقعها

تمكن أحد من ولوجو أو ع كلي لصومعتو حىّت ال يإف الكاتب جعل "ادلقاـ يف حالة ضيا 
وىذا االنغبلؽ يفّسر حاالت الوعي والبلوعي اليت ؽلر هبا "الورل "إذ يفقد الزمن بعده  اخلروج منو

ويأتيو "الورل" بُت الفيف ادلًتامي األطراؼ بُت ازجباؿ والشعاب، وبُت حالة السلم وحالة احلرب 
 . والفنت

 يتسٌت للقارئ التعرؼ على  توصيف "ادلقاـ " بشكل دقيق جّدا حىتوقد اعتمد الكاتب على 
سبعة بتمامها وكماذلا، طابق الزوار الذي ينفتح عليو  الطوابق ىي ىي»و ومكوناتو تصيبلكل تف

ا حيث موادلقصورة اليت تتوسطه ،الباب الكبَت يف األسفل ّتناحيو، جناح الرجاؿ وجناح النساء
ن جناح واحد ىو ادلصلى بو زلراب الطابق الذي يليو يتشكل م الستقباؿخذ ادلقدـ مكتبو وموقع ايت

                                                 
 .29ص ، لسابقادلصدر ا -1
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لطالبات وادلريدات، الذي يليو نصفو للمؤف ونصفو للشيوخ االزرايب، الطابق الذي فوقو مرقد  تغطيو
 .1« يناموف فيو ويعدوف دروسهم ...الطابق السابع خلويت وطريقي إذل اهلل حبييب

ة عن كما بإمكاف ادللتقى رسم صورة ذىنيىذه اللوحة الفنية،   إذف، بإمكاف أّي رّساـ تشكيل
قائما يف الصحراء، إنو  ادلكاف، إذ بدا يف التوصيف وكأنو بلد صغَت منفرد ألنو ؽلثل رمز أكثر منو بناءً 

 .احلقيقة ادلكانية الكامنة يف ادلعرفة العليا للذات ولآلخر
ما عرؼ يف وقت  وقد ػليلنا ذلك على يبدو ادلقاـ وسط الصحراء وكأنو دولة وسط أخرى،

ما "بالدولة اإلسبلمية" وادلتأمل للوصف ادلعطى من طرؼ الورل عن مقامو، سيدرؾ أنو ؽلثل اذلـر 
االجتماعي بعبلقتو بالسلطة فطابق الزوار مثبل منفتح على مصراعيو، الستقباؿ الزائرين، وقد يفسر 

فهو ال يفرؽ بُت الناس ويساوي بُت الرجل وادلرأة دوف ذلك النزعة اإلنسانية اليت يتصف هبا الدين، 
 .النظر إذل جنسهم

أما الطابق السابع ادلخصص للورل، ففيو غلد خلوتو وػلقق اتصالو بالعادل العلوي، فقد ؽلثل 
طابق اخللوة ىذا مرتبة السلطة والنظاـ، وكل تلك الطوابق ما بُت األوؿ )عامة الناس( والسابع 

ثل الشرخ اجملتمعي بُت الشعب والنظاـ، وقد حاوؿ الكاتب هبذا أف يغوص يف )السلطة( إظلا ٘ت
 .تبلفيف اجملتمع ازجزائري ليشرح األزمة ويكشف عن أبعادىا ومبلبساهتا

سبعة قصور، »وازجدير بالذكر ىنا ارتباط "ادلقاـ" كمكاف صويف، بالرقم سبعة حيث صلد 
وجعلناه سبع »، 3«سبعة، قصر ذي طوابق سبعةىي الطوابق ىي »و ،2«سبعة طوابق، سبعة أياـ

  4.«طباقا
حيث أْترت من خبلؿ سجدة يقوؿ الشيوخ أاها استغرقت » .5«بادلقاـ الزكي سبع مرات»و
...إخل. فلهذا الرقم العجائيب مرجعية عميقة يف الًتاث يف اإلسبلمي، والثقافة الشعبية، 6«سبعة أياـ

                                                 
 .21ص ، ادلصدر نفسو -1
 .21ص ، ادلصدر السابق -2
 .17ادلصدر نفسو، ص  -3
 .23ادلصدر نفسو، ص  - 4
 .30ص ، ادلصدر نفسو -5
 .38ادلصدر نفسو، ص  -6
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واألياـ  نها السماوات السبع واألراضي السبع والبحور السبعفقد ارتبط ىذا الرقم بدالالت كثَتة م
، والسنابل السبع والسنوات السبع، وادلعلقات السبع وغَتىا ، والبقرات السبع يف القرآف الكرميالسبعة

 من الدالالت اليت ترتبط بادلرجعية الثقافية والدينية ذلذا الرقم.
 د فكرة "المخّلص"يج/ "العودة" وتجس

العودة الذي ارتبط بشخصية "الورل" على فكرة "ادلخلص" اليت ىي يف األصل  ػليل فعل
كازجرب سرت عدوى »ص األمة من الوباء الذي حلقها إذ رجع إذل األرض كي ؼلل   1فكرة صوفية

الفسق والفجور واالستخفاؼ بكل قيم األولُت، لكن الناس دل يعودوا ػلكوف جلودىم. أولوا األمر 
بنات مسلمات عاريات متربجات، ؤتا ؽلدىم النصارى بتلفزات ؽللؤواها بذواهتم و  بثوا أجهزة مسوىا

حد أعلن أأو يصنعونو ىم من أفبلـ مؤلى دعارة وفحشا. ال أحد أعلن عن بقائو على إسبلمو وال 
عن خروجو منو، وعن ملتو ازجديدة. إذا ما نبو أحدىم إذل واجبو أو اهى عن منكر رد مستغربا "كلنا 

 2«عرض الوباء الفتاؾ الذي أدل بنا ،ف" ىذا ىو عرضمسلمو 
ن ىذه احملنة وٗتليصها من ىذا م خراج األمةإصعبة جدا، إف عليو  ''الورل الطاىر''إذف مهمة 

 الفيف ، نقيم يف ىذاارتأيت أف اذلروب بدين اهلل عنصر مهم يف ادلواجهة»ادلرض الذي ال دواء لو 
م اإلسبلـ، ويف نفس الوقت محدا ذلذا االكتساح للوباء أليضع ف ،ج الكربع للموذل عساه يفرّ نتضر 

ر الفيف منشئُت أمة اهرب ما نقوى عليو من الشباف إناثا وذكورا نلقنهم دينهم ونزوجهم ونعمّ 
 3«.زلصنة

ىي يف ادلخيلة الشعبية، تلك  الرواية وظفت شخصية "الورل"، كمركز للخبلص وكما
اها تتوسط بينهم وبُت اهلل وتساعدىم يف حل أزماهتم وتفريج  الشخصية اليت يعتقد عامة الناس أ

زج هبا يف السرد وكأاها ىي كل تلك و كروهبم، فأخضعها الكاتب دلا ٗتضع لو الشخصية الروائية، 
 الشخصيات اليت وردت يف النص، كما محلها على احلوار واحلديث مع باقي الشخصيات.

                                                 
عبد اهلل أبو ىيف، إتاىات النقد الروائي يف سوريا، منشورات اٖتاد كتاب العرب، الطبعة األوذل، دمشق،  -1

  .86ـ، ص2006
  .23الطاىر وطار، الورل الطاىر، يعود إذل مقامو الزكي، ص -2
 .23 ص، السابق ادلصدر -3
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يت ارتبطت "بالعودة"، ىو تصوير اجملتمع الذي ويبدو الدافع من توظيف فكرة "اخلبلص" ال
يعج بالفساد واالضطهاد والظلم، شلا استدعى يف نظره ظهور "ادلخلص" الذي يبٍت عليو ادآخروف 
آماال كبَتة، وعليو فإف توظيف "ورل طاىر" يف النص، كاف أشبو بتوظيف األنبياء والقديسُت، فقد 

ارل فإف الناس ينتظروف ىذه "العودة" ليغَتوا واقعهم ويعيدوا "عاد" الورل بعد غياب داـ "قرونا" وبالت
 بناء احلكاية البشرية برؤى جديدة.

، إف انفتاحنا على الدالالت العميقة للعنواف الروائي مدار مقاربتنا "الورل وصفوة القول
لكاتب يف الطاىر يعود إذل مقامو الزكي"، وزلاولة ربطها ٔتا يبوح بو ادلنت السردي، يؤكد حصافة ا

القدرة على توزيع ادلهاـ السردية على شخصيات النص وعلى رأسها "الورل الطاىر" ضمن برنامج 
شخصية األوذل وفق سلسلة الحكائي ؽلكننا من إسقاط كل الدالالت اليت وقفنا عندىا، على 

ربة الفساد، الوظائف ادلنوطة هبا، إذ دل تقتصر وظيفة "الورل" على العودة فحسب، بل تعدهتا إذل زلا
نات "اإلسبلـ الصايف" وعليو طللص إذل يالقضاء على الوباء وإنشاء النسل ازجديد الذي ػلمل ج

 مجلة نتائج أعلها:
 توظيف معجم متميز ببنضج واضح على الصعيدين اللغوي والسياقي  ٘تيز عنواف الرواية

ف الراسخ بضرورة خوض غمار وانطبلقا من اإلؽلا لشد ادلتلقي إذل غواية ما ولغة متفردة سعيا منو
 هبا عنواف عن آخر. تفرديفنية وتقنية  سًتاتيجيةاكالتجريب  
  ي السياقي من خبلؿ ترابط ادلعاين نصّ ي مع ادلستوى الداخل نصّ توافق ادلستوى اخلارج

ادلعجمية مع ادلعاين السياقية الداللية وقد ٕتلى ذلك من خبلؿ العبلقات الدالئلية الرابطة بُت لفظة 
 بالنص. وانتهاءً لورل وادلقاـ بدءا بالعنواف ا

 ْتضور واضح للتجربة الصوفية والدينية شلا يؤكد عمق  -كما النصّ –تميز العنواف سي
يًتؾ  يواستثنائنص متميز  د إبداعي كبَت بذلو يف سبيل إبداعثقافة الكاتب، كما يكشف عن جه

 يف ادلتخيل الروائي ازجزائري ادلعاصر. أثرا عميقا
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